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Od redakcji 

Po raz pi4ty ukazuje się ~ Informator Archeologiczny". Zawie
ra on sprawozdania z badań wykopaliskowych na 322 stanowiskach 
w kraju 1 11 prowadzonych przez polskie ekspedycje archeologiczne 
za granic4 /liczby bez uzupełnień/. W tym tomie powr6cili~.y do 
uprzednio stosowanej technik i kserograficznej, co wydaje siQ uza
sadnione w stosanku do materiałów pozbawio~ch ilustracji i co jest 
motlive w wypadku istnienia odpowiedniej bazy technicznej dla wyko
nania tego r od zaju publikacji, a nie obci4ta masz7ft drukarskich. 

Niestety mimo wielu apeli ." tYJD roku duh sprawomań zostało 
nades łanych znacznie po terminie, a nawet w czasie, tdT większość 
materiałów była jut przepisana; Che~ je wszystkie zamieścić musie
lHmy nie kiedy zmienić układ sprawomań i tym naldy tłumaczyć r6t
nioe w rytmie wiers~ lub jak w wypadku epoki br4zu zamieszczenie 
sprawozdania na końcu rozdziału poza układem alfabetycz~m. 

z nades łanych sprawozdań wynika r6wniet, te w kilkunastu wy
padkach w latach uprzednich aiekt6rychw·og6le nie Dadesłano. Tak 
więc otrzymujemy niekiedy iutonaacje o drugim a nawet trzecim sezo
nie badań, choć poprzednie nie znalazły siQ w Infol'IIBtorze. Bedak
cja czyniła starania, aby w rozdziale "Uzupełnienia" zam1dc1ć za

ległe sprawozdania. W jednym wypadku - sprawozdań z Muzewa Narodo
wego w Szczecinie /przedtem Y:.Pomorza Zachodniego/ - zostały one 
przypadkowo pominięte w roba ubiegłym i ull:azuj4 sit obecnie. Szcze
ccSlnie istotne jest to w s'tosanku .do stanowisila w Lableszewie t gdył 
w 1910 r. zakończono tam wykopaliska. Dla orientacji podajemy nazwy 
stanowisk, z których informacje abzuj4 a1Q po raz pierwszy, choć 
były uprzednio badane: Babor6w, p.Głubczyce, Garb1D&, p.Braniewo, 
Łupawa, p.Słupsk, Lupowo, p.Gorzów Wielkopolski, P1otraw1n, p.Opo
le Lubelskie, Polanow 1c e, ,-p;Ińowrocław, Rllh, IJ.Golab-Dobrzyń, Za

brze-llikalc zyce. 

RcS!rnieł 1 w ty. roku, choć wiele sprawozdań przygotowano 
zgodnie z za łoteniami wydawnictwa, ZDalazły s1 Q 1 takie, Jtt6re w 
ładnyll wypadku nie speh1iaj4 7y11ogów właściwej informacji. ZWraca
my wiQC pon01rnie mragt Da aajczQśoiej występuj~• usterki: 

za duła 110tł6 szczegółów /np; wymiary wszystkich obiektów/, 

- za 111ała 11011ć ~ch /np. o kUkuDastu grobach - s, 6 wierszy/, 

- brak imienia prowadz~ego/yeh/ badania, 



- oltre,lenia p~D&lełDoŃi ml turc11wej sa miast chronoloc11 /np. al
tara łał)roka, bitara pomorda moc~ WTstv16 • staDowiskach s rcS&
ayoh okres6w 1 nie wiadomo w jakim sa•ie4ct6 sprawosdanie/: 

' 1f t711 JBfor.tora ..-tessosone s~ po ras ple"n7 sprawosda-
Dla s prac WJkopallsbwyoh prowadsoayoh na ZaiDb Kr61nllk1• w Wa~ 
ssawie po prsyi'JtQ1eD1a do jeso odbadOifJ'. W1j~tkOWJ' elBrakter tych 
prac 1 Diet)"pGra ioh orp~~lsacja spraw1J7, łe rcSwnteł t 1Dto~oje 
o t7a obiebte prseb.zaje., w nteoo tDDej, poezersODej t pełlltejssej 

toJ'IIte. 844s11ą, te sa1Dteresowute społ8oMutwa ~ badaD-.t 
upraw1edl1w1a to odsttPStwo 1 spotka sit ono ze srozaaiente• cą
te1D1k6r. 

Ra koaieo, trad7oyjn1e jat, reclabja prapte PG4S1tk•acS 
wssntk111, kt6rs)- ałat.wtlt jej praot, D&d81'łajfł0 sprawoldaD1a w t.er-
111Dte oras 1Dst7tuojoa. kłcSre jak oo roka -ł11w11J" w,-diUlte •IJitor
Mtora .&roheolopc-p•, a więc 111D1ster•t.wa 1Dltlu7 t SZtuki - Ze
~owt ....... 1 OohroD1 ZabJ'U;6w, Pobktej .&bdellli llaak - ID8t)"ta

towt 1!18tor11 'bltar,- Jfatertetn.j t Pob~ falrarsy•t.wa b'Oheolo
a~. 



Paleolił i mezolil· 
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'fena stalleWisila Gołdap I, podoba1o jak II 1 III, j .. t sbw1o
W&II7 s aater1ała piluscąeto-łwtnnreco akallalaoj1 lo4cnrowoj, aw1-
raj~o~o da*' 11olł6 głaa1k6w r61Doj w1olko8o1 1 ~jsoaa1 lekko sc11-
n1oaop; Obejaaje on w..-ki pnTkraw~ pae WJ'800ZJ'SIIT i jej etok~ 
WTsokd6 plateau aacl teraet alowcnrt~ doohocls1 clo 8 a! Pierwota,.a sło
łea aaby'tk6w jest StarT /p6łkopa1JI7/ post• cleb•T: Złołe .to na 
plateau i g6moj caęści · stan WJ'800STSJIT sost.ało po witbsej osęśd 
objęte orkłt 1 alogło teł saaonej donadaoj1 /prsosaDitoia aa clolnlł 

osęś6 stoll:a/. ~lll:o a1ejscaa1 aellcnrała się D&jaiłua csęś6 pos1oaa 

11aw1alaeao! 1f clol.Dej cstśc1 atom jest achcnra117 w całości pos1oa 
1lawialll7 oraa s)NWcnra oaęś6 pos1oaa pr6olm1os•ao, ll:t6ra j .. t tataJ 
prZJ'II:rTta crabłł warstwt~ .... p6łoHiłD1e Sllenaclcnraaej pr6clm1cT~ 1f wyko
pie aloll:al1sw&ll7a w dolDej osędoi stoll:a saajdcnrano aa pierwotaym 

słała około 50 sabTtk6w aa l a2 ~ zar6wno wśr6d zabTtll:6w pochodSłleYch 
s WTkopa jak 1 zebr&JV'Oh s pcnrtersclmi teco stanwtsll:a WTIItępajlł ele
aenty typologtcanie soii,Tłll:owopaleol1tyozae 1 aesolHToaae: Brak ele
aeat61r WTr&Źil1e aeo11tyoS1170h J Dla doltłaclDiejsaeco clatwaa1a ll:oaieoz
Do Słł clalsae bac1&D1a, a u st&Dcnrisll:a 18ta1ojlł w t,.a all:nsio dałe 
perspektYWT. 

Zapeł:D1e aie•rassoae 1 bocate ałoło aabytkcilr o ooohaoh aeao-
11 t:rosayoh /co aie aołe bT6 tat.aj traktowaae w tej olnr111 jako r6w
aoaaaone • oiiDAOauiea ich ollroaolog11/ po81acla etaawisll:o IV.- St&
ncnriell:o to jest a1en1era1e wałaya obiektea dla badaa1a aajetars•p 
ocloiaa pradsiejcilr Pojos1erwa llasareltiego: Roll:aJo Mclsieje aa poZJ's
ll:aDie iaweat.araa kRltaraweco ekładaj~ego eię aio tylko • aateriał6w 
ll:rseaieiUI1oh oraa WTstępaj4Qogo w warualEach ponalaj~ych aa jego cla

tcnranie prsyrodntcse 1 reltoastra.ll:cję waranll:6w 8roclcnrisii:CIIPY'ch badane
go osaelllic twa pmcls1e jwep .' 

Nie-ternie 1Dteresaj4QJ"a 1 barclso wa*nTa obiell:tea dla clal
SZJ'Oh baclań jest staDowi sil: o doliDDe IE. OclltrJ'ty sos1&ł ia ros~aclow

DY profil atwor6w stoltoWTob 1 josioraych, sawieraj4CT •tortał :r.a

bTtkOYY 11:rs•1e11111.: Daje to podstawę clo clatcnraaia PrsTroclDioseco •
bTtlt6w 1 reb• trull:cj 1 war1Ulll:41r 8roclow1U:OWToh bad&Deco oaaclllic twa 
pradziej•eso: Haleł:r Die clopa,o16 clo taclJIYob rob6t s1oll!l1'cb praed 
sbad&Die a a tancnrt e1ta. 

Staaowtall:o IC zostało eaówioDe w clsialo opoki br!łaa; 



stucnrtab nr! 

St.aD•tllko JMłłoło• jest a ••t'ctowo _,.datonej terado Ob

rsTOYł tlał •~ •h1o aa rnoo w p4łDocno-acho4Dioj •••'•1 wat-: 
DtaalDte Jest oao ••t'oi .. o atasaso• ebpleatacj4 piaam: 

~op I/T1 o PG~FiorsohDi 2lłł a 2 •łołoDY sostal m m la1Dacj1 
terasy, w atejaoa wo-. od ro•lialldct.- DostarosTł on ~aie oko
ło '600 WTrobcilr llr•lde~D~Yob w t.Ta 111 rdseai ouTch 1 f:rapaatn, 

2H •rsfC1s1 oru ktllaudcie Rłallk6r •••Tń cliafaaTch;' C&ło4cS •
łeriału spoo.,.....ila w _Uilac1z18 respr .. so..,-a, cł'-n1e w prcSohaloT lo4-
aoj 1 ooliaa wa)4łosos~~~ra: 

wat ... o0011a ..... la po•ala stw1ordst6, h .,U.aJe oa ba:r
dso Utskte •14skt Q'poloc1o._ 1 kDlt.IIJ'CIIIro s ••połoa • st.&Dcnris
lla n : .Jest r6wll1eł 1Jnroatars• •1o•S&J1711 palooli~solit-Doo11t! 

:r.loolit aoh7łka.T roprosoDtc.&IIT jest pr•s 1Uctak1, tTl
o•ki 1 poWJl4 1loU J'71o., 1 4rapao.,., ••1.-RJ•Tch c1o sabTtk6w 
• soapoł'- t.TPR Wojaowo: 

11a sesp.Sł ••ol1ąos..,- llkłac1a.1- dt trcSj._t.T, tTloaki sta
w1Dop.1 p4UTlosak1 ~naiea oras traposy 1 p.SłbitłTc 1 sbrojaik 
p6UTloOWT s wkltsło rotusow.._ polstaw- aaw1__"~ do. sbrojD1k6w 
acnrtorak1ob~ Imrutars toa roprosoatlljo ałouq fnt klllt.arT koao:r
a1ok1oJ;' 

Skłedaik ••11t.Tou.r WOZ'Sił ałallk1 ceraaiki klllt.arT dołkowo 
crsobJ'U.•J oras os"cS WTrob6w ll:rsoatoa..,-cll; 

JrDIIOJl01fA1 pow~ Ciała lAlbobki 
Staaow1s~ I 1 II 

ZU:ła4 BPokt Eaa1oa1a n. łTtlłta 
B1ałor11 :I'DltłlrT ałertal.Doj P.O 

Badaata prewads1JT: Balia llaokiowios, acr Jolaata 
.Jaa1oo 1 acr zaua Salcoat ... u ;' Pillauowało 
PPB w Cbeła1e lllbolskta: Ss6st.T sosoa badań. 
StaDOWlab piaskGwo s oll:ros• .. sol1t.a 1 prse-
łoau aoolitw u woses._ opokt b~sa; 

Coloa WTkOJI&llsk bTło akoU.oato llacld ałoallowtslra X: w ra
..U prac ..... łDiaj~oh, a:ta: prsobadano PGiflorsohD1o doflaoTjDo 
aifdsy WJbpaai l 1 2 /s lłN r./ 1 wok.sł 1fTkopa 8 /s 1~8 r./: za
łołollo rcSira1oł W)'kop - staac.1ska n. kt.'rT - jak •łlll•••• ... pod
BYwie wosoiibaiajs.,.oh soDCJałT - -'cł dostarosT6 ••poła abTtkchr po
d-.w)"cb. IIOWOodkPTt.o&o ltnOIIIrsłD 1 mał WTja,a16 ll1okt'ro 6aDe s coo

•rtolo&11 łero1111: V.,skaDo • łeriał7 po•ol11:1 aa doUloa1e kilkil 
.... trsoa.' ._.ioJai!Toh 1 dosłaftąłT oll•orwaoj1 ll"Toh! 



15 

l~ Okrdloao dd114 paaiot wieka abTQ ... aa ••• ałaa•uDC~h; Ioh 
słołoa •• piaa:ti alawialao, w a*ropto bard• ałabo pneworsoao 
eoliosnto, ~hods4Qe s dła7oh okrea6wJ .Ra ataaowiab II •J• 
•PU· .,-raDia •barso~ aroscnro; ja:t piaaki- cł-...co taraaa plej
at.ooodll:tiop • a.-todD1ep Pojesiera Ltosr68ko-WłCHI&wakieco'; '!'ak 

t.eł aal•• je dat.owacS: llat.oldaat. piaa:ti alnia• ataaowia:ta I " 

ałod•.. 1 poohods• s poos•t.:t6w holoooaa lab a..eco :to~ plejat.o
oeaa: 

2~ Dwie kr•a1oo cyklai ••cnr••U.:tteco~ o~ ~ latach abiocł7oll, 
repre•at.aj• dwa r~S. Pl'SeiiT8~;. Oba prse!Q'aiy .-1..- 'b)-6 wi.
•• • •JJ4U1eja••, •sollt.Tollllll'• opiwoa cyklal 

3: Ibwellłars .. wy:topa 8 w.r.,. .•oMaiosq aioasaaiat :tal t.arcnr• 
o el-llłaoh cykla. wUJau:t1eco, acnrood:tzTt.eco pni..,.ała p4ao

•••11t.Tos•c• t •olit.a ldb wo••••co brtasa: Od:trTote dlrŃh pra

•••1 :trseaeaiara:tteh prSJ'lePJ401'oh ło :trsea1oT a; ałatwtło 

WTr6ta1•1o PMSOH161J~Tola osłoa6w •1 

ł~ a ałaaowia:ta II, w· wy:topie atowyebplort~~r..,.. do :toDDa/prsebada-a . 
ao a30 a l, ocl:trTłe bopłe ałorta~J> :tr••l1•••, lraate ... 1 oora-
111osao~ lito aiał7 •• Uła46w Jr:n.-io..,.oh, lełał7 wo wap4łosoii
•J prŃhaloT orMj 1 w at.ropio 11•1• •11•1• - clawaoj ,..tors
ella1 łotlaoTJ•j ;' DalłuCIIIJO tw.r.,.~ •ohaatc-. a1oasaa1at elo-

. ••* as ..... Ułt1oll," jaauławto:ttoll, dlra ~oh osłoa6w -••11-
ąo..,.o!l 1 •..Ołll s Pl'•ł.- aool1t.a • wosoaar b~: .U.lisa 
ałeriałll, joce po~io • ~ • .,. •• .,at w Jat.aoh po-

prs ... ioll, a:tJaaSaj• do ..,...al .. Sa otellawaj hipot.o.,. roltooHj, 1ł 
. ., ... • ofb7ł7oh oał•6r •lełT ,. _oTkla p6jaOMso11łJ'csa.l•• 
.U17 a ~ łonaola /Pote.ł#ł/ praołnał po poos•łk..,. o:troa 

· ........ ~~~. :t1o11' ło ,.._.u 8ołlio sdobTose OTW111saoj 1 

••llłyosao.j: 

SłaanUb D..,_.. łal8•• Wa~ ałomaał praco wy:toP.
. 11abn • •~•1elr!l I •Jetr _. • •:to_. .. : 

01.811'111, pMr:C ......... 
JuH•ta . 11-': .. DeJa· . 

.. f=ta ~ ... 111 IIII' l•., ......... · /aałer •III'._ 
wo .... _/1 IIII' .AIIIInoj Slaz.kl: ruau.-ło 
,... .. cs .. to ..... taJ tneo1 .... llafd; saao-
·~b ~klaU.o s oknea JalHIUa ft.fbftp: 

co t• · ~noai.roll ....-4 ~a. n.,..-.1. •łraą,~tu .... ., 
. we ftł .. oj osłH1. :te.r7 1łi...j jaak1111~ ,_. uri1•k1• aowołJ'ł-
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Dwa szurfy aa stanowhiDl Pol&IIT Kolonie II dostarczyły bar
dzo bosatych .ateriałów krseaienQYch pochod54eych gł6wnie z lejk6w 
krasowych.' llateriały te s-. gł6wn1e swi-.za.ae z wielkiai praeowniaai 
tzw.· obu~rończych noły o mtaralnych tyloach; Liczne rdzenie oraz 
-teriał odpadkowy towarz:rsz-. p6łwytworoa i skończonya okasoa wspo-
-:laiiJ"oh noty. Pomdto wy s tępaj-. ta r6łnorodDe to niT ro dupc6w, ctwu-

roposy. nielic:me p~iki i pięściaki.• Stwierdzono niewielkie lecz 
raosej peWDe doaieszki oJiazów o obarakterze g6rnope.leolityczDYJ1; 

Materiały s Polan Kolonii II zdaj-. się nawi-.zywaó w swej 
gł6r.aej części do jednostek taksonoaiczQYch środkowego paleolitu ma
J4CYch w IIWYil składzie syaetryczne obastronne nołowate fol'IIIY tylco

we: UWał& się, Se s-. one ZWiłłi&De z tradycj-. •1kock-. Europy 6rodko
wej: 

POIAM!" II, pow ~ Ssy-dłowteo Zakład Epoki Kaaienia 1DB tyta ta 

Historii Kultary Materialnej PAN 
w Warszawie 

Badania prCJIIradziła dr llar1a Cbll.ielewslla oraz 

•er JadWica Yo,cibrodzka i acr Jacek Lech; 
F1Dansował IBJll PAN. P1el"'lr1JZJ" sezon badań: 
Stanowisko kopalni&D& i pracowni&De z okresu 

paleolitu.' 

stanowisko połołone jest około 1400 • na s od zabudowań wsi 
Pola1171 na łagodDym 1 uprawiaUTa stoiDl saohej dolinti; 1-.cz-.cej się 
Da wsch6d od stanowiska z zatorfion-. dolin-. Yodrzejowicy; Badania 
•• kontynuacj-. rozpoczętych w 1968 r; przez Zakład Epoki Ramienia 
badań nad problemtYkll stanowisk paleolitycznych :zwi-.zanych z aieJ
•c-i wydobywania czekoladowego surowca krzemieDDego w p6łnoc11:1• 
rejonie G6r §wittokrzyskich: 

2 Obszar stanowiska wynosi około 2500 • : Celem wstępnego roz-
poiUlania jego charakteru i ewentiBlDej stratyg:J9.t11. załołono w je

co 4rodkowej czę4ci szarf zwiadowczy o rozaiarach 2 a % 10 a; Odsło

aięto w nia 2 skupienia wyrob6w krzemiennych i szereg okaz6w leł..

cych poza ich obrębem; szurf zgłębiono do 120 c•, ał do stropowej 

csęśoi gliiiJ" krasowej: Stwierdzono, h aateriały krzemienne spoczy

-ly w ptaszcz:rstej glinie i piasJiach wypełniaJłlCYch lejowate zagłę

bienia,- pCJIIrsłałe wskutek odnawiania etę starych lej6w krasowych i 

WsJr;aza.je to na wt6rno'ć złota zabytk6wt 

W .ateriale trseaiennya /około 4000 okaz6w/ wydobytym w szur

tle 1·, wysttpaJił bardzo liczne odłupki z ·wstępnej zaprawy • p6łwytwo-

•• 
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rr nieokreślou:ych aarsęclzi, rdzenie~ aarzęd.zia, wśr6d ktcSrrch zwraca

j' uwagę oka~ opracowaae obastroDDie /a.tn;, to~ liściowate/ aa
WiiPIUJłtee do ollaz6w SD&l\Y'cb ze środkowopaleol1tycszvch," poaikockich 
zespołów Europy środkowej~- Wt6raośó zło :ta IIB teriałów l:rzeaienaych 
dopuszcza aołliwośó wys~ępowaaia tal:&e materiałów ałodssycb /neolt
tyczu:ycb ?/~ 

Ze wzglp zra obecność w Polaaach II wzaianl:owau:ych fora opra
oowauycb obastronaie, aalełałobT w przyszłości odsłonić wtętsz' po

wierzchnię 1 powiększyć ilość szart6w celea zaalezien1a tych aate

riał6w 1D a i tU: 

POUOIISI:O, pow. Sllleoh61r zakład Archeologii Wielkopolski 

IDstytuta Historii l:altary 

Ya terta lDej PAN w Posnaaia 

Badallia prowadsił dr llicbał l:obaa1ew1czi 

Ft•aso~ UZ w Zielonej Górze: Drugi seson 
badań;' Osa4Dictwo z późnego paleolitu i aezoUta;· 

. 2 
Wyeksplorowano c1alsze 108 a staDowhlla, oa1~ni,to wykopea 

jego północ~ l:Eawędź 1 kontakt z najałodsz' gleb' kopaln' znan' 
z wy~ w Poaorsknt Gleba ta le~ stratygraficznie wytej 1 jeat ałol• 
sza; 1r wynibl eksploracji aąsllano kilkanaście tysięcy zabytków bse

aieaaych, w t)'lll około 1000 rdzeni i narzędzi: Stanowi' one imrentars 
dw6ch bardzo bogatych krzealenic - ŚWiderskiej i wczesnoaezolitycs

nej, które nakłac1aj' się na siebie w terenie: zar61mo imrentarz ŚWi
derski, jak i wczesnomezolttyczu:y wykazuj, silne wpłTwy typologicz

ne odpowiednich chronologicznie l:altnr Nitu P6łnocnonieaieckiego; 
Przejawia się to wysokia prooentea liściaków typu Bintersee w :respo
le paleolityczaya oraz ciosaków 1 pików w zespole aezolityczuya, po

aia4aj~ya tal:łe fo~ zbrojnil:ów aaw1,znJłtCYch do p6łnocnozacbod
niej Bu ropy. 

w trakcie badań Da trafiono tal:h m niewie a, jaak' wypełnto
D' pyłea heaatyt01f711 1aportowa~a zajpewniej z okolic Skarłyslla Jra
aieDDej: 11'yebplorowaDo takłe obiekt o n1eregularu:ya zarysie, około 
3 a andnicy Z paleniskami WeWD,tr&, otOCZODY jaaai ze apaleDiSIUl, 

jf'łdnal: · trudno cz.rteluy w podłołu wydaowyJI.· W raililob tego obiektu 

znajdował sit skład złotony z 8 rdzeni i jednego odłupu: Cbrollolo
gia tego obiektu będzie aołliwa do określenia dokładnie tylko po wy
konaniu analiz C lł, pr6bek pobranych w trakcie badań. ro.arz,rsz~e 

krzemienicoa skorupy l:ulturr łutycl:iej stwarzaj' obaw,, łe Z!Blezto

DT obiekt aógłby być z t4 l:ultut"1ł zwi,21any.1 Przeesy teaa llienaruao

ny układ składu rdzeni znaleziony wewn,trz obiektu; 
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lfsąatkie ab7U:1 krzeaieDDe pochodsłlCe z te1oroc11J17ch 'badań 
1r7koDaDe soe tał7 s krzea1eu1a kredcnreco bałtyckie&o .' 

Z.UBZE-łiiXULCZl'CE, pcnr ~ Zabne 

Stallwiekoł 



Neolit 



BABOR~W, pow~ Głubozyoe 
Cegielni& I i II 

BRONIEWICE," powf Mogilno 
Stanowisko 4 
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patrz ep_oka br4za 

Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska P~P .' PKZ Oddział w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Edward Krause oraz mgr 

Bolesława Pawlak~1 "inans ował Zarzłld Imrestyoj 1 
Budowy Kas kady Dolnej Wisły we Włocławku~ Drugi 
sezon badań: Osada otwarta grapy brzesko-kujaw

skiej, kultary lendzielskiej, ślady osadnictwa . 
kultary amfor Italiatych i kultary ła:łyckiej, 

osada otwarta kultary przeworskiej /I w.! pne/, 
osada otwarta wczesnoliredniowieczna /XII w.• -
l poł~ XIII w:/ i ałredniowieozna /2 połj XIII

XIV w-:/~ 

Pr&oe wrtopalisltowe obejaowały eksplorację o~ielt~ó. Da li-
0111\C)ej pomd 1'00 a 2 ocłltrywoe oraz przebadanie budowli trapezowatej 

- taltary lendzielsltiej i jej najblUszego o~oozen1a, w południowej 
częlioi stanowhJia~ 

w su11ie poddano badaniu 46 ob iekt6w /w t ym budowla trapezo
wata/ - jaa, r6:tnego przeznaczenia, palenisk i glinianek; Na posz
ozeg6lue taltary prsrpa4a: 12 obieltt6w taltury lendzielsltiej, 2 ob1-

ll:~y ltnltnr7 łu:łyoltiej /V okres epoki b~za - Balstatt./, 4 obiekty 
taltary przeworaltiej, 17 obiektów wczesnośredDiowieczQYch, l śred

niowieosQY ~ 10 ob1ekt6w dla których nie ustalono przymldności kul

tarowej z powoda bram IBteriału źródłowego~ 

Obiekty kultarY lendzielskiej posiadały bardzo skromny in
wentarz oeramiczDT i kostny: Odsłonięto całkowicie zarys, odkrYtej 
w abiegłya roku budowli trapezowatej i zakończono jej eltsploracj ę: 
Obiekt był tylko w części zachowaQY /szersza ściana szczytowa uleg
ła zniszczeniu/ ."_ dła:łsz- osi4 usytuowa~ po linii N-S~ wymiarY 

ob1ekta: długość zachowana około 26,5 m, szerokość wętszej ścia~ 

szczytowej 3 m, największa szerokość 6 m; zastosowana metoda eksplo
racyjna pozwoliła na zaobserwowanie szczegółów konstrułl:cyj~ch ścian 

badowli1 w rowach fundamentowych znaleziono ceramikę taltury len

dzielsklej 1 kośoi t 

Z obieltt6w taltary przeworskiej wyr6łnia się oz~ściowo wyek

splorowam ziemianka /?/ z duł' Uośc14 IBteriałn ceramicznego i ko

_stnego'. 



Barc)zo bopMco •terieło tr6dłoweco dostarcs.rł7 obiektY wos
sndrecllliowieczne, w kt6ryoh opr6os ałallk61r aacs:rń i kości saalesiono 

a:in; 2 sdobiene aotywaai ceoaetr:rczn;rai grzebienie jednostronne, 
trs:rczęjciowe,l prsedaiot roc~ zdobiony ornaaentea pleoiontmr.ra; 
oprawkę ro&OW4 zdobion4 mcitc1aai1 klaart do pasa, tn;t szpilę s k6ł

kiea, 3 noto, szydła, przęśliki. 

cs,rnione bt44 starania o kont:rnaacjt badań w roku 1912;' 

D.&Nibw t pow! Dobuok 

S tanowisto 6 

DWIXOZI, pow: S&Ddoaierz 
•Pole nad Zieleńcem• 

Konserwator Zab.rtkO. Archeologicz

J:Vch w nelcach 

Badania prowadzili doc ; dr Stanisław 'l'abacz:rński 

1 dr Eleonora Tabacs,rńslla oraz agr Bot.ena Rost
kowslla;' Fimnsował WEZ w Kielcach:' P1erwaą 
sezon badańi Caentarsysko m l tary pacl8r61r 

lejkowatyo~ 

RatOWD1czya1 badaniaai 'IJ1kopal1skowya1 objęto pole Władysła
wa BiBka m odcinku, gdzie wydobywano w czasie orki liczne płyty ta
aienne oras • teriał zabytkowy~· Wykopy t w p os tac i trzech row61r eon
dałowych o sseroko4ci 3 i długości 20 a, załołono JB odcillka rozpo
znan:ra uprzednio dzięki prospekcj1 geotis,rcznej terenu. Ponoliło 
to zloltal1zowa6 eoDdafle w •1ejacach Blepn1a poazllk1WaD7Ch obiektów. 
Odkryto og6łe• 5 obiektów, btd40Ych pozostałościami kompletnie ~nisz
czonych grobów neolitycznych ~ 

1f jeĆłnya z crob6w, rozkopau;rch Da bada.DT• odcinku killla mie
sięcy przed pracaa1 'IJ1kopal1sk-ya11 zbudowau:ra z płyt kaaiennych, 
znaleziono a:1n: flaszę z kr:rZ4 1 siekierkę krseaien114: 

S4ds40 po występ-aniu w:ror:rw&J:Vch o1-le pqt kaaiennych za
sięg caentarsyska jest bardzo dnt.y i o bejauje oał4 Jwlainacj ę wzgó

rza zwanego •Pole nad Zie leńc• •. /Por~ teł G bRY WYSOKIE, pow; San

doaie rz połołono w poblUu om wiane go stanowialla/. 

W roku prsyasłya prsewiduje 81 t dalsz4 penetrację stan CJWia kB 
oraz syate•t:rczJ:V adz6r ad odkr;ro1•1 przypadlmlryat : 



GABBINA, pcnr .~ Braniewo 
Stancnrielto l 
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Kuseaa Wazarskie w Olszt711ie 

Badania prowadziły mgr J.laria KllcZitCJIPslta 
i agr Iwona ~upozyJt ; Badanta prowadzone b7ł7 

wkładem społeczn7a pracy zgrupowań barcers

kich /"Operacja Froabork 1001•/~' Dragi sezon 
badań.' Osada Deolityozna; 

StaDowi sito l polotoDe jest w odległości oltoło l 1ta Da półDoc

DY zachód od wsi GarbiDAl TereD osady staDowi piaszcsyste wz~cSrze 
usytaow&De Da Pr&W1'111 brzega rselti BaucJy, gdzie eksploatuje sit p:la

selt: 

Badaniami w rolta liTO i 1911 objęt7 został obszar 220 m2 -
wyJtopy wyt7czoDo w półDocDo-saohodniej części wzgórza wsdłuł Die
zntszczonej Itrswędzi piasltOifDi.: Wyniki dwóch sezoneM badawczych po

twierdzi~ osadniczy charakter staDoWislta.' Stwierdzono obecność ne
olitycznej warstwy ltultarowej salegaj~ej na głębokości 1,5 m pod 
grabym osadem jednolitego p:lasku zakrytego warstwlł hlliUlsu.' Bezpośred

nio pod h!Ull18em stwierdzono bardzo niltłłl warstwę Jtulturow!ł, lttó~ 
na podstawie imrentarsa określono wstępnie na otres r.rmslti.· Warstwa 
neolit7csna o miłl$szości so-10 cm przedzielona była Jtilltacentyaetro

Włl warstewkil piasku, co aote sugerować obecność dwóch nawarstwień · 
osadniczych ; Cłarakter a ter1a ła zabytkowego z obydwu warstw rys aj e 

się jednak dość jednolicie i wychwycenie ewelltaal.DTch rób1c kulta
rowych na tym etapie badań jest jeszcze nteaotUwe: 

zawartość warstw neol1tyczn7oh stanOifiły UcZDe frapenty ~e

r&llilti, drobne narzędzia i półsurowiec krzelliellDY, W'i)gle drzeWDe, 
drobne rragmenty kości zw1er.zęcyoh, fragmenty paciorków bursztyno
wych i liczne bryłki bursztynu.' W spuu dolnej warstwy zarejestro
wano palenisko t dwie jamy osadnicze, których wypełnisito stanowił 
węgiel drzewny, drobne przepalone Jtośct, liczne drobne krzemteDie 
i łupiny orzecheSir laskowych.' IV calca, bezpośrednio pod warstwllł 
stwierdzono kilka śladów po słupach, które okładały sit dość recn
laraie, tworz~ narotnik blt:ej nieokreślonej konstrukcji słupowej: 

W materiale krzemiennym z osady przewałajtl drobne odłupki 1 
łuszcznie 1 fragmenty surowca w postaci ~łych otoczaków krzeaien

DYCh• ba:rYY 16łtej ; Narzędzia reprezentowane Sil gł61rn1e przez groci
ki sercowate, drapacze, skrobacze, rylce 1 w1ertnik1~' 

Wst ępna ocena materiału zabytkowego potwierdza wcześniejsze 

ustalenia odnoŚDie przynaletnośc1 osady do grapy rzuce1rsltiej kultury 

ceramiki sznurowej; Ze wz&lędu na duły stopień zagrołeata staDowiska 
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n1ezbtc!D& jest dalsza kontynuacja badań: Cłarakter stanowiska ..,-ma. 

ga objęcia jednorazowymi badaniami większego obszaru osady, szcze
gólnie & awagi m mo:Uiwość odsłonięcia ciekawie rysuj4cych się śla
dów tou trutej i słapo'WJ'.ch.' 

GNIECJIQfiCE, Pf1'11 Wrocław uaseua Arcbeolo&iozue we Wrocławia 

Badania prCIIfadsU mgr Jerzy Romnow: Finanso
wało uazeum Archeologiczne we Wrocławia: 
Pierwszy sezon bada~ Osada wielokalturowas 
neolit - kultara ceramiki wstęgowej kłatej 
1 kultara paobaró. lejkowatych, halastat 

c - D' kul tura łułycu: 

StaaCIIfisko połołone jest m wschodnim krańca ni, na poładnie 
od c•ntarza! Bstonicso badane było w okresie mipywojeJlD711 w roku 
1935~ lJ lihratarse SJBDe jest jako stanowisko 2: W latach 196-ł/66 
aator sprawoa!ania przeprawadał Da stanowisku 4oraw pra_ce rataw
aicse 1 rosposnawcze: W roku 19Tl stanowisto w Gnieohowicach jako 
jedno s wielu w t,.. rejonie wytypowane zostało do badań prOblemowych 
nad kul tur- ceralliki wstęgow- kłatej .Prace wykopaliakOił e były prowa
dzone aeto~ W71top6w nerokopłaasczyznowych: Oa6łe• przebadano ob-

2 . 
nar o pow; 630 • : Odkryte i przebadano 5-ł da.łych obiektów o funk-

cji Ja• osadDicflroh oraz k1lllads1es1-t llad6w po słlłp8oh; z oc61nej 
liczby ja• kil~naśoie swi-sanych jest s kaltar- ceraalki watęcowej 
kłutej, kilka • kaltar- paohar6w l~jkowat7ch, zaś pesostała rees~ 

• kul t~ łutyc~.· Rajoiekawsąlli Ob iekta~~i sw1..-,D,Til1 • kul tur- łu

:łyc~ s-: p1eo prnoanki typa llielersa kopalastece oraz ja.,- a m
dołowan- &lin_, P1"211'&otowaq clo wyroba oeraaik1: 

Badania bt4. koDtJilllOiłaDe: 

Gootlmowo, POił: t.n1n 
s tanowhko 1/A. 

lańst.owe Maz~llll Arobeoloaiczne 
w 11'arsaw1e 

Badania prawadsił dr Jusy Głosik: F1aauo-
wało PlfA: Pierwsą sezon badań! OsadDictlro wo:&e
snoaeol1 tycSDe s oytla kal tar ws tta01ł'7oh oraz 
s prS8ło .. epoki b!1laa i telasa •1-all8 s al
tll!1l łatyc q: 

stanowisko ·l/A. połołone jest D& roslecłya wzniesienia pi&az
czystya, opadajllCY• w kierankD jeziora weneckiego; lladaaia prowadzo
no w pobl1ła droci bitej prowacl~ej s Goa6łkowa clo Biskupina, po 
jej stronie półDocao-wschodDiej: 
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Na stanowisku przekopano ł~snie z rowa11i sonda~owymi powierz
chni 1/2 ara : Odkryto ' zespoły osadnicze, ~ tym 2 jamT neolityczne 
kultury ceramiki kreskowo-kłutej, l jamo kultury łu~ckiej oraz sku
pisko złołone z kilka większych kamieni polnych, chronologicznie 
11łodsze od wspomnianYch Obiekt6w. Warstwa kulturowa łu~cka wyraźnie 
prze•ie s za ła dolną war s t w Q wcze snoneo 11 tyc znąo 

Ceramika z cyklu kultur wstęgowych, gł6wnie reprezentowana 
jest przez materiały kultury ceramiki kresko~o kłutej /faza młodsza/ 
fragmenty naczyń o smukłych, ła&odnych zarysach, zdobione są ornamen
tem prostolinijnym w postaci proatopadłych i pionowych pasów złoło
nyoh s drobll1'ch nakłuć przypominaj~yoh często ziana pszenicy ~ 

Cera•iJI:a kultary łu~okiej nawi4Suje bl1islto do ~~ater1ał6w 
z osady biskupińskiej.' 

G~Rf WYSOKIE, paw ~ Sandollierz 
"Lipowa G6ra" 

Konserwator Zabytków Arcbeologicz
ayob w ~ieloaob 

BadaDla prowadzili doc dr Stanisław 'l'abacąński 1 
dr Eleonora Tabaozyńska oraz 11gr Bołena Rostkowska.' 
Finansował WXZ w !1eloach: Pierwszy sezon badań; 
C~&ntarzysto kulturr pucbarów lejkowatych. 

RatC!IIrniczy•i badaniami wykopaliskowymi objęto najbardziej za
grołonr odoinek pola odkrywaj~ ' groby z płyt kallienaych, z których 
3 ra liczyć mołemT do kultury pucbarów lejkowa tych, zaś czwarty, naj
silniej zniszczony, pochodzi rapewne s pooz4t1tu epoki b~zu; Groby 
kultury pucbarów lejkowatych zbudowane były z płyt ka11iennrch pokaź
nych roz111arów •· szczątki kostne zmarłych :rachowały się w dwóch gro
bach: W jednym z grob6w zmarły spoczywał w pozycji wyprostowanej na 

wznak zajmuj~ miejsce centralne: Głowa zwrócona była na zachód, 
część twarzowa na południe~ w drugia &robie odkryto resztki dwóch 
sz\ieletów w po37cji wyprostowanej z gtowaai zwróconymi a jednego 
na zaob<Sd a clrugiego na wsob6cl: W wypełnialtu grobów brak ~~&teriału 
sabytkOIJego poa 4robnra1 fragmentaai ceramiki ltultur,r pucbarów lej
kowatych:' 

PrZewiduje lit Jl:ontynuacj t prac wykopalistowych: 

GRABOWIEC, paw~· Hrubieszów 

GUCI~W1 pow: ZaliOŚĆ 
Stanowi ska VIII 1 IX 

patrz wczesne średniowiecze 

patrs wczesne średniowiecze 



KA.LISZANY, pflfl;: Opole 

Lab e ls ki e 

XJSOCBA, Pf1fl; Przaanyn 

DE'lRZ, powt GłabcQ'ce 
Stanowisko l 

ILEJlE!f'l'OWICE, Pflfl: Pał&wy 
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patrz okres wpływdw rzymsitich 

patrz wczesne śrecbaiowieoze 

patrs wczesne śre4niowieose 

Państwowe Uuzeua Aroheologiozne 
w Warszawie 

Badania pr01radzUa agr ADD& Uzarolńcz; FinAn
sowało PWA. w Warszawie;' czwarty sezon badań 
/ostatni/; Stanowisko kultury lendzielsktej 
t kultary &llfor kul1stJ1)h.' 

Kont)"Duflflano b&daD:Ia na atanowiem VII polotonym na wzccSna, 
ktcSre stanflflt csę1łć paaaa dułe&o wzn1ea1en1& połołonego przy końcu 
wat De•entowice kilkaset •tr61r o4 eranicy z wsi' Buohałwice: lfzgcS
rze opada stro•o w kieruDku pcSłuocn.o zachodni• 1 poładDtCJWya; 

Pnebaci&Do teren 2, 5 ara: 'Odkryto crcSb kultury aator kulis
tych ;l Pod tillto• wantwa•t brył wapniaka smjdowały sit kości mj
prawdopodobnlej d1r6ch Jtr61r oiaz tle achowaDa szostka llldsm: Obok 
kości spoc.,wała dobrse ~achowana, sdobiona ozarka kultary aator ku

listych; Pomclto Datraftono m r61r clłalości 12,5 • azeroko,ct ll&by
•alaej 3,5 • a1t•J4łCY od lłtbokolici 120 c• od powiersclUli siem, 
o przekroju nt.eckflfl&ty. i płaalt1• dute: 

W')"pemiako rowu stanowiła oie81lo brunatm zie•ia; prą dnie 
saś wyatęiła zlesowam waratwa apaleniSDY: 1f rowie smleztoao ała._ 
ki naczyń kultary leadzielsltiej oraz kultary pacharów lejkowatych: 

BadaDia na ty. atanowtelta zoat&ły sako15czone. 

!:ODWANICE, pow i Pne.,-n 
s tanwisk o 2 

Knzeu Oltrgowe w lblessowte 

Badania prwadsił 1'a4ea.s Abaai t: F1111Ul8wało 
Jalseu Okrt&owe w Rzes SCIIf i e;: Drap sezon badań; 
Oaada aeol1tJ1)sna kultary cer&lliki wetuowej rytej·; 

!:or~t:rnaowano wykopaliska aa osactsie kultary ceraailt1 watgo
weJ r:rteJi Przekopano ,,TS ara, a ich resaltate• było odltr:rc1e 
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1Uad6w bDdoWDictwa słupowego oraz jam, które wystQiłT pod warst.w' 
kulturow' stvgajlle' od 25 - TO ca głvboko~ct : 

Na ·'WYhj wspo~mianej polfierzchDi na trafiono na zarysy dwu 
o ha t słupowych; został7 one odkryte · tylko cs,lłotcnro~ l!Jio1111ioj 
jednak, mołna juł obecnie stwierdzić, b zarówno ich długość jak 1 

szerokolłó btdzie pnypussoza lnie podobna do wymiarów chat pocnanycll 

juł na tym stanowiska w ubiegłya roll:ui Obydwie chaty u.sytuOifane ' ' 
na osi północ - południe~ 

Odll:ryto r61rnid 28 jaa, których ll:ształt i wtelkośó '' bardzo 
zr6łn1oowano, natomiAst jest prawie reguł,, łe wyst,puj' one w bez
pośrednia SllSiedztwie chat, a prawie DigdT w ich obrtbie.' 

Zabytki .ruchome w postaci oeraaiki, nant4z1 kneaienDTch, 
z obeyc11anu i łupll:u wystvu:r najwivcej w warstwie ll:ulturowej, aatni
•lnej. za~ w jaaach~ cały mtertał mbytii:CJifY Daleły do kultury ce
rallill:i wetfgowej rytej: 

Ltl'BIA..'l'bw, pow! Wachowa 
Stanowiska II 1 III 

LUBISZEWO, pcnr; 'l'czew 
Stanowisll:o l 

LUP~WA., pow; Słupsk 
Stancnrtsko 15 

patrs wosesne średniow1ecse 

patn płlool1t 1 •zolU 

patrs wosesne ~rednicnrieose 

Xo01erwator Z&bytk4w Arohoolo&1os

uych w Xoszal1Die, Katedra 
Arobeologii UAM w Poananiu 

Badania prGrads111: ~~&r ~ksandor Kdko 
i ~~&r DobroeliDa Jankowda przr •spółpracy 
agr Franctuła J;'IAohowioa i• PiDSDScnrał 
WD w Kos•l1Die 1 Kato~ J.rcbeolog11 twl 

w Poaaniu: P1erwny soson badań: C.nta
rsysko aopl1tycsae knltury PuoharcSir lej

kowatych; cMatarzysko turhan01ro tultorT 

łułycll:iej, oaentarzysll:o pła811:1o kulturr 

poaorek1ej: 

Stanowisko leł;' 118 niesaaczDej wyntosłośoi prQ' tlroclse :11 la

pawy do Poganto, 118 granicy wsi wpawa i Gr$ll:01ro.' Pierwsze obiekty 

caentanysll:a wysttpaj' w odległdc1 oll:oło 1800 a u północ ocl wat 
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Lupawa; Cale stanowisko rozctua się na przestnseni około łOO m 
wzdłuż w/w drogi; Po wykonaniu planu warstwteowego badaniami objęto 

najlepiej sachowaar wycinek pólnocnej części cmentarzyska. 

w obrębie zalo~onej statki działek /A-U/ eksplorowano 5 gro
bowców megalitycznych kultary pucbarów lejkowatych, l kurban knltury 

łu~yckiej i 5 grobów skrzynkowych kultury pomorskiej; Obiekty neoli

tyczne, trapezowate w formie, o długości od T do 15 m nale~~ do form 

późnych, na podstawie występującej w nich ceraalki datowanych na roz

winl~tlł fazę wlóreo~. Trzy z nich zorientowane s~ na osi N-s, dwa 
na osi E-W; 

W obr~ble c•ntarzyska zaobserwowano ślady orki /I faza ek
sploatacji terenU/, na któr~ nawarstwiajlł s1~ resztki budowli słupo
wej. Zarówno aateriał ceraalczn)r, jat i dane pl&nigraflczne suieraj~ 
zwi~sek powy~szych źródeł z ltultur4 pacharów lejkowatych: Jalt się 
zdaje, budowla słupowa jest zwt~maa stn11tturalnie z faz~ "sepulklal

nlł" /II/ stanowiska; 

Trzeclił fazę eksploa tacj1 terenu wyznacza kurban łułyck1 ;!- Jest 

to obiekt owalny o kamiennym j~rze, -x obr~bie którego zarejestorwa

no dwa pochówki ciałopalne, silnie zniszczone pnsez późniejsze wkopy: 

Knrban uległ dewastacji głównie w okresie zakładania tu cmentarzyska 

kultary poaorsklej /IV faza;; Groby skrzynkowe wrstępujlł wył~znie 

w obrębie obiektów wcześniejszych: Zawartcś6 tyob obiektów zachowała 
się r6wn1d w stanie BZCZiłtkO.ym~ 

Badanta bt44 kontynuowane : 

UAJDAN G~RNY, pow; Tomaszów 

Labelsk1 

Jo!A.RCINKOWO, pow .' Inowrocław 

NIEBO BOWA, pow: Chełm 

NIED~EDl, pow: llie ch6w 

patrz okres nowożytt17 

JBtrz paleoUt 1 MZolit 

Zakład ArcheolocU l&ałopolski 

Inst;rtatu BistorU Knltur;r llate
r1alnej PJN w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Barbara Burebard oraz 

m~r Jadwip Xaaieńslla; Finans owal IlDll PAN: 

Trzeci sezon badań; Osada neol1t;rozna crupy ma-

11ck1ej, kultury puobar61'f lejkowatych, cmenta
rzysko ltaltur;r ceramiki sznurowej: 

Badania na osadzie ltaltur;r pucbarn lejkowatych w b1e~~ym 
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roku · miały na celu wyznaczenie Jej zasięgu w kierunku południowym: 
Od strony pcSłnocnej ogranicza j4 siley skłon wzniesienia o charakte
rze urwiskowym ; Skłon południowy wzcórza jest łacodaf 1 przechodzi 
w płytk4 dolinkę; w której mogły się utrz~waó niewielkie okresowe 
zbiorniki lub teł cieki wod)': przekopano r6w sondałowy długości 
120 m, azeroko~c1 2 ; so m po osi N-S, prostopadłej do osi podłułnego 
wzniesienia~ na którym znajduje się stanowisko; Stwierdzono inten
sywne 1fTstępowanie ob1ekt6w kultury puchard!r lejkowatych na stoku po

łudntowymt ~lady osadnic twa 2!łDikaJ4 mi'in~ w oclległo~ci 206 m od dna 

dolinki : 

W badaniach skoncen trowano się głównie nad eJr::sploracj4 odkrT
tej w 1968 r.' budowli trapezowatej wyznaczonej rowem fundamenta~rymi 
Obiekt ten pos:iada WT~Diary: długo~ć ścia~V N- 41,90 m, ~etany s -
41, TO •• śc:laey w - 3;20 a,· ~etany B - 9, SO a: w ścianie E znajdaje 
się wej~cie szerokie na 2,10 m: Budowla zorientowa na jest wzdłu::ll osi 
długiej w kierunku W-E: W obrębie rowu fundamentowego stwierdzono 
występowanie słup61r o· .•rółnych prze kro~ach, n1erecularn1e rozmiesz
czonych: Głębokość rowu docbodzna w n1ell:t6ryoh partiach do 1,10 a 
/od powierzchni/, ~zerokość wahała się od ca o,so a do oa 1,00 m: 
Jedyna znajduj4Qa się WIIWD4trz budowli Ja• /Nr 91/ oJrazała się być 

grobem kultary ceramiki sznurowej, wtórnie usytuowanym w obrębie bu
dowli trapezowatej: 'l rowie taDdamentawya jak 1 w nieregularnym płyt
kim obiekcie /Nr 93/ o~z w ziemi ornej zalegaj4Qej nad budowl4 
trapezowat4 nie znale~liono ładJJTch mbytkd!r racho..-ch: Jedynie w ja

aie /Nr 91/ usytuowanej za wuq śctan4 · azczytow4 /W/ budowli znaj
dowało s1~ duło .ateriału ceraaiczuego 1 krzemiennego oraz kości 
zwie~ ęoych-;t CeraaiJra ta charakteryzuje s1· ę wyst ępowaniea frapent6w 
puchard!r na ptstej nółoe .alCJWanyoh biał4 1 ozerwoD4 tarb4 oraz zna
~znya adziałea trapentd!r ceraa1Jr::i kłutej! 

Hll!J(CZA.; pow!' Dz1erłoni6w 
Stanowisko Nie.cza - obwodnica 

Zakład Archeologii Nadodrza 
Instytutu Historii IDltary Mate
rialBej PAH we 'lrooławiu 

Badania prowadził dr Jerzy Lodowski-: Finanso
wał ~ PIHi Pierwszy sezon badańi Osada ne
olityczna,· kultury eeraa1Jr::1 wstęgowej r.rtej 

i kłutej : 

OdJr::rTto nieznan4 dottcboms osadę neolityczn4 połołon4 na 
południowym stokD wzg6rza, około 35Q • na zachód od mbudow~ń Nie
czy; w czasie badań ratowntozych wyeksplorowano 20 obiektd!r, z któ
rych 14 zawierało materiał kulturowy ; W 11 obiektach była to cera-
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mika kultary wstęgowej rytej, w 2 - ceramika wstęgowa kłuta i w l 
prawdopodobnie .ateri&ł kultary lendzielskiej: Ceramice towarzyszył 
niel1czey iJPentarz JrrzemieDI!V i kamieDI!V: Wielkość obiektÓir była 
zróżnicowana od l x 1,5 m do 3 x 3m przy przeciętnej głębokości 
0,6 m." w jed~m wypadku rozmiary półziemianki wynosiły 3, 5 x 12 m: 
z przeszło 1500 ułamków ceramiki kultury wstęgcnrej rytej około łO ~ 
stanowiła cemlllika tzw. delikatnej roboty /czarki, amfory, rzadko 
misy/, zdobiona w większości ornamentem rytym, w którego skład wcho
dZ4 najczęściej tzw: •c)Ołl:i nutowe•: Materiał ze stanowiska reprezen
tuje zespół wiQtłlCY się ze środkową i późną fazą osadnictwa tej kul

tury na DolDYm ~ląsku; 

NOWA BUTA-PLESZbw 
stanowisko l 

NOWA HUTA-PLESZ~~ 
Stanowisko II 

patrz okres wpływów rzymskich 

Muzeum Archeologiczne Kraków 
Oddział w Nowej BUcie 

Badania prowad z iłY mgr mgr Yałgorza ta Kaczanowaka, 
Gryzeld& Kałka-Toboła. Finansowało Muzeum Arche
ologiczne w Krakowie. Jedenasty sezon badań: 
Osada z okresu neolitu /kultura ceramiki wstę
gowej rytej i lendzielslta/; ~lady osadnictwa 
J:utyckiego i późnorzymskiego •· 

stanowisko Pleszów II położone jest na lewobrzeżnej terasie 
Wisły, zwanej terasą pleszowską, na zachód od zabudowań dawnej wsi 
Fleszów; 

W bieżącYm sezonie wykopaliskowym odsłoniętó i przebadano 
29 ar6w na których odsłonięto 192 obiekty, w większości związane z 
osadnictwem neolityczuym; Badaur teren jest silnie zniszczouy pod
czas robót ziemDYch przy roEbudowie Huty im;Lenina. Warstwa kultu
rowa w przewatającej części stanowiska nie zacbGWała się; 

Badane obiekty neoli~yczne to jaiii,Y zasobowe o trapezO'\Yatym 
lub lekko gruszkowatym przekroju, lub obiekty nieckowate, stosunko
wo płytkie, dość rozległe: Nie stwierdzono neolityczQYch budowli na
ziemnych, lecz występowanie słup6w oraz układ jam nie wyklucza ich 
istnienia.' Wśród obiekt61r ueolitycznych na szczeg6ln~ uwagę zasługu
je jaDD zasobor.a zwi,zana prawdopodobnie z kulturą ceramiki wstęgo
wej rytej z nieliczQYm materiałem cemaiczuym; z jamy tej pochodzi 
fragment figurki kobiecej ze śladami -aa.lowan:ta; 'Yiększość obiektÓtc 
neolityez~cb związaQYeh jest se środltow~ faz' kultury lendzielskiej; 
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z obiektu Nr 108 pochodzi s~rb składaj~y się z 29 w16r6w, pochodz4-
cych s 3 rdzeni "tworz~ych atędzy sob' składanltt: 

w czę.§ct środkowej badaneso obszaru m~ftono na częściowo 
znts zozon' c ba tę o zarYsie czworok4tnym z paleDis ktem oblotonym lla

mteniami /wapień 1 piaskowiec/ w narotniku NE: W poblUu ściany wy

st~iła duta ilo.§ć c1ęłark6w tkackich~ Analiza węgli drzewnych po

chods~yoh z belek .§etan chatyj wykoDana przez I:Gluzę wykazała, łe 

jest to drzewo sosnawe; Nieliczna cerami~ pozwala datawać omwtany 

obiekt Da przełoa okresu rZ)'IIIskiego .1 wczesnego średnicnrieoza.' 

Badanta będ' kontynuowane i 

NOWY DWOREK, pow: ~wtebodzin 
Stanowisko 'T 

OSJAKbw, pow: Wieluń 
Stancnriako 3 

pa trs wczesne średniowiecze 

Vuzeua Archeoloctczne 1 Etnogra
ficzne w Loclsi 

Baaania prowadziła llgr EWa Niesiołowska: Fi

nansował WKZ w Lodzt: czwarty sezon badań.' 

Osada wielokulturowa z okres6w aezoltta, 
neolitu 1 epoki b~zu; 

lfYitopy wytyczono w Dawi~niu do wykouanyoh w latach poprzed
nich, lecz przesunięto bardziej w kierunku zachodnim.' Koncentrowały 

się one na sitłonie wysokiej terasy Warty; Zaobserwowano, łe na zbo
czu terasy warstwa kulturowa zn111a.· '\Tydaje sit, te zbocze to stanowi 

naturalu;r, zachodni kraniec osady; 

Przekopano 4.5 a2 uąskaj40 około 2500 zabytt6w, w tym przesz
ło 2000 wyrob6w trzeaieftDfch, około 300 fragmentów ceramiki 1 polepy, 
około 100 kamieni całych 1 fragmentów oraz nieco przepalonych kości!~. 
Wśr6d zabyttO. krzemiennych wstępnie wyr6łd1ono około 150 rdzeni 
1 narzędzi, a stosunki ilościowe poattdr.r poszczeg6lnym1 typaai 
prsedstawtaj, się podobnie jak w latach poprzednich, a wite Dajwit
oej uzyskano skrobacą 1 odłapkÓir łuskau;rch oraz zbrojnikO., przy 
czyJ& pie"'sze aiejsoe zdecydawante zajauj4 tutaj trapezy. Cerami~ 
reprezentowana jest w przewałaj4Qej aierze przez ltulturt ceramiki 
grzebytowo-dołkowej /około 250 fragaent6w/; znaleziono rO.nieł kilka 

skorup kultary pacbar6w lejkowatych; nieliczne 14 wtręty oeraailti 

kultury łułyclttej z epoki b~zu. 

W b1eł4QYII sezonie wyetsplorGWano do końca obiekt uznany w ro
ku ubiegłya a prawdopodobny obiekt aieszkalny typa zieaiantt.' Tego
roczne badania zweryfikowały nieco pierwotne przypuszczenie; Stwier-
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dzono mianowicie 1stnienie doaostwa raczej nazieanego, wkopanego 
dość znacznie poniłej warstwy kulturowej. 

Do najwięksr;,ych os1~1tó tegorocZJ17ch badań naleły odkrycie 
drugiego domostwa, analogicznego do pierwszego, lecz płytssego: Nad 
obiektem zachCJWały się !1lady po spalenia prawdopodobnie koutrakcj1 
dachCJifej; W wypełnisim draglej claty znaleziono dość da:llo mbytk61r 

ltrzeaiennych, w tym około 20 rdzeni 1 narzt4z1 oraz nieliczne skoru
py reprezentCJWane wył~znie przez tultarę ceraaiki grzebykCJWo-dołko
wej; Obok doaostwa odkryto l jaat prawdopodobnie ślad po słupie : Wy

daje się, te obie chaty moł.aa przypisać kultarze ceramiki grzebyko

wo-dołltowej : 

Ponadto natrafiono na ślady obiektu posiadajłlCego dało analo
gU do obiekt6w opisanych wyłej, lecz nie zawierającego ładD,Y'ch za

bytków~' Odkryto r61rnieł l palenisko ;;' 

DokładJB analiza odkrYtych obiekt6w oraz wszystJdch UzYSDD,Y'ch 

aater1ał61r btdsie aołliwa nieco p6źniej; Badania będ4 kontynuowane-: 

PIOTJU.'IVIN, pow .' Opole Lllbelskie patrz wcMsne 11redn1ow1eoze 

POGANICE, pow: Słupsk Katedra ArcheologU UAll w Poznaniu, 
Konserwator Zabytk6w Arcbeologioz
nych w Koszalinie 

Badania pl"GGIfadzUa agr Dobroclma JanJtCJifska oraz 
agr Aleksandra Kośko 1 agr Franciszka J;Lache

wicz;Finansowała Katedra ArcheologU UAll, lłKZ 

w Koszalinie 1 WRN w Koszalinie; Pierwszy sezon 
badań: Osada ludności kultury pacbarów lejkowatych i 

Stanowisko polotone jest na rosległej płaszczyźnie aitdiiT do

lin4 rzeki Łupewy a drog' poln4 Lnpawa-Poganioe, w odległości 1,9 ka 
na południe od Poganto: 'l'eren stana.isJta o powierzchni około 6 ba po~ 

rośnięty jest ałodnikiea sosnowym: 

Badania aiały charakter sondałowy, a celem ich był:o ao!nryce

nie zasięga osady, rozpoznanie altłada stratygraficznego 1 intensyw

ności zasiedlenia oraz wytypOlfanie terenu do przyszłych prac aetod' 

. szerokoplaszczyznow,; 

Na terenie stan01f1slla młotono ... w południCJWej, centralnej 

i wschodniej jego cztśc1 10 ~op61r o powierzchni ~ :z: 2 1 5 11.-: \f s1111ie 
'ii przebadano l,S ara na głębokość około 1,5 •· 17Diki przedstawiaj' sit 

naatępuj~o: 
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Stwierdzono ; ~e osadnictwo neolityc zne obejmuje teren o po
wierzchni około 6 ha, tworząc kilka wyraźnych skupisk: Uchwycono 3 
takie centra, charakteryzujące się występowaniem warstwy kulturowej 
o mi4iszości dochodz~ej do 70 om~ a takie śladów konstrukcji słupo
wych /chaty/ i jam paleniskowych : Kształty i 'l'fTIDiary chat nie zosta
ły ostatecznie rozpoznane ze wzglQdu na niewielk4 powierzchnię wyko
pów ; Wydaje się, te były to budowle zarówno czworo~tne, jak i okr4-
głe.~ Układ słupów walrazuje na co najmniej ctwie fazy osadnictwa: 

W trakcie prac uzyskano zmczn4 ilość mteriału ceiSJiicznego, 
krzemiennego i kamiennego, który pozwala orientacyjnie datować osadę 
na rozw1Dięt4 fazę wióreck4 kultory pucharów lejkowatych; Osada ta 
byłaby więc przynajmniej częściowo współczesna cmentarzysku megali
tycznemu kultury pucharów lejkowatych /stan; wpawa 115/' z którym od 
wschodu bezpośredni o S4S iaduje .' 

Badania będ~ kontynuowane : 

POLANY 1 pow.; Szydłowie c patrz okres wpływ6w rzyaskich 

Yuzeua Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu 

Badania prowadzilit agr Andrzej Koperski /autor 
t eks tu/ 1 mgr Ant oni KaDysz, mgr Anna Żllij ews ka: 
FinaDBawało MlzeUIII Okręgowe w RZeszowie .' Pierw
szy sezon badań.· Pojedynczy grób neolityczny, 
luźne znalezisko z okresu rzymskiego /?/, osada 
wczesnośredniowieczna~ 

Na zabytki archeologiczne natrafiano przypadkowo w trakcie 
robót &iemnycb a takie przeprowadzono prace wykopaliskowe w 2 wyko
pach sondatowych; 

Stanowisko poło~one jest na zboczu najwyłszej lewobrzełnej -
północnej terasy Sanu., w miejscu budowy blok6w aieszkalnych.' 

przypadkowo został odkryty neolitycznr grób ze szkieletem 
ludzkim w pozycji skurczonej .' Jama grobowa o kształcie prostok4tnym 
była wkopana w calcu, pod warstwaa1 nowołytnycb nasypów na głębokoś
ci około 190 cm: Zmarły ułotony był na prawym boku na linii północ -
południe z głow4 ku południowi: w pobliłu kości stóp natrafiono na 
dwa naczynia, jedno - amforkę o profilo esowatya na szyjce zdobione 
oroamentem rytym motywem zblUonya do jodełki oraz drogie naczynie -
baniast4 amforę z czterema uszkami: Grób przypnszczalnie nalały wi4-
zać z kult11r4 ceramiki sznurowej : 
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Być ao:te z okresem rz7ms:tim na leły ł-czyć przy)ladkowo znale
zisko w postaci wazowatego naczynie z wyodrębnionym dnem, plastycz

nym wałkiem pod krawędzi-, koloru siwego. Naczynie g6r- obtaczane : 
Wg in!o:rmacji znalazc61f w nacZ7niu miano mtratić na spalone :tośc1 

oraz aet.alow' sprz~zll:ę. Ze względu m brak t7ch z tera ł6w, wiłłza
nie tego ze smlezis:tiem crobo'IIY&, nalety IJWa:tać za bardzo mało praw

dopodobne-; 

Odkryto również i przebadano 3 jamy, w tym jedno palenisko 
z okresu wczesnośredniowiecznego. W jamach natrafiono na liczne ułam
ki ceramiki, ni.ekiedy zdobione ornamentem linii !a lis tej a głÓirnie 

liniami pozioiiiYllli. W wytopach na trafiano t.altte na 11111 teriał ceramicz
ny pochodz~7 przypuszominie ze zniszczonych ob1ekt61f ; Na IJWagę za
sługuje naozynie baniaste z w~~ st;yjq zaopatrzon-w krezę, na 

dnie zmii: w postaci koła ze szprychami : Yateriały i obiekty wskazuj

na istnienie osad7 z p6źnej tar;y wczesnego średniowiecza /II-XIII w./. 

Na terenie obj ętya pod przyssł- zabudowę winno prC~~tadzić się 

s7ste111Btyczne obserwacje ar~ologiczne. 

RACI11t>RZ, las ,"OBORA" 

RA.Kb:r • pow~ Głubcr;yce 
Stanowis :to ~ 

patrz wczesne średniowiecze 

~onserwator Zabytków Areheologicz
El" ch w O po la 

Badania prowadziła qr Dalluta Woźniak: Finanso
wał WKZ w Opola; czwart7 sezon badań. Osada :tal
tary pacbarów lejowat7ch i :ta~tary ceraaiki pro
•ien1s tej; 

Wiosn- 1971 ro:ta podczas konserwatorskiej inspekcji archeolo
gicznej w powiecie głubcr;yc:ti• stwierdzono w profilach dułej łwirow
ni w Rakowi e ZIU7S7 ob iekt6w archeologie z.aych .' 

Badania •1aly charakter ratowniczy.; Przebadano dwa obiekty 
archeologiczne : Jeden, odznaczaj-.cy się datylit wy~~iaraai, stanowił 

ślady budynku mieszkalnego; Drugi, w rzucie poziomym kolisty, był 

zapewne Diegłębo~ j~ odpad:tow,; Znaleziono w niob fragmenty na

czyć kultury pachar6w lejowatych, prsęśli:ti ptn1aDe 1 fragaent cię

tarka tkackiego oras narzędzia :trzeaienne i połapane kości zwierzęce:' 

KoniecSD:r jest stały nadBÓr nad tya stanCJWiskiem.-

Rl12JBIE:LIN, paw i Prmenysz 
Stanowisko "ł4Y8& G6~• 

pa trs okres la teńs:ti 
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SANDOUI~RZ - żalgród Instytut Historii Kaltur.r Material
nej PAN w Warszawie 

Badania prowadzila dr Eleonora Tabaczyńsb 
/autor sprawozdania/ oraz mgr Botem Rostkow

ska.- Finansował \VKZ w Kielcach: Pie:nrszy se
zon badań.' Osada neolityczna kultury len
dzielski ej'. 

Badania wykopaliskowe na Żlligrodzie /średn: "Mons Sancti Mi
chaelis"/ poprzedziły szczegółowa prospekcja archeologiczna /w wyni

ku której stwierdzono wielokulturowy charakter obiektu/ oraz wstępne 
rozpoznanie geofizyczne : Pracaai wrtopal1skowya1 o~jtte wytsz4 pół

nocn4 częśó wzgórza żmigród : 

2 W obrębie wykopu krzytowego o powierzchni 150 m odsłonięto 

5 obiektów kultury lendzielskiej wypełnionych ciemn4 próchnic4 oraz 
materiałem zabytkowym w postaci licznych fragmentów naczyń, przedmio
tó'l'l' krzemie DDYoh, polepy, kości zwierzęcych oraz szcz4t1tów rybich; 
Na uwagę zasługuje fragment obsydianu ; Pozostałości osady na przeba

danym obszarze s4 silnie zniszczone pnez erozję : 

Przewiduje się kontynuowanie badań w roku przyszłym; Obejm4 

one kulminację wzgórza, gdzie jak wykazuje dotychczasowe rozpoznanie, 

s tan m chowania obie lttów je s t lepszy ;' 

SARNOWO, pow .' noclawet 

Stanowisko l 

MUzeum Archeolociczne 1 Etnogra

ficzne w Lodzi 

Prace prowadzili prof: dr Konrad JaUłewski, 
dr HeD1'7lt Witlak i qr ZTpunt Błaszczylt /autor 
sprawozdaaia/; Pimnsował 'IKZ w Bydgoszczy 
i WA.iE w Lodzi.' si6• 1 ósiQ' sezon badań 
/19'TG-'Tl/: Cmentarzysito grobowców kujawskich 
kultury pucbarów lejkowatych: 

w 1970 rem przebadano grób centraiDy w crobowcu 'T; Pod war
stw4 taaieni znajdowała sit płytlla ja11a grobowa, w której odkryto 

jede~ szkielet 1eł~y na wznak, głow4 skierowany tu "oconowi" gro
bowca: żadnych zabytt6w w ja11ie crołiowej nie zmleziono; 

w 1971 r: przebadano czoło grobowca i jego przedpole: Nie na

trafiono na adne rabyt.ti: Zrekonstruowano grcbmriec Nr 'T • 

w październiku 1971 r~ rozpoeztto retonstrukcjt grobowca Nr a: 
w czasie pisania sprawozdania prace nie zostały jeszcze zakończone; 
Przewiduje się kontynuację prac w sarnowie w rota 1972; 



SłSP~W, paw. Olkusz 
Stanowisko I 
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Zakład Epoki KAmienia IBil.ł PAN 
Zakład .~cbeologii UBłopolski 

IBXM PAN, Zwi4zkowe MUzeum GÓr

nicH w Sosnowcu 

Badania prowadził mgr Jacek Lech: Finansował 

IHI04 PAN i ZWi4zkowe Muzeum Górnicze w Sownow

cu: czwarty sezon badań.' NeolitycZJlll kopalnia 

krzemienia /kultura lendzielsta/: 

Prace tegorocsne stanowiły uzupełnienie badań przeprowadzo

nyCh w roku l9TO j Cele badań określono następuj~o: 

l ;' Dostarczenie dalszyCh informacji określaj4cych wielkość, kształt 

i częstotliwość występowania szybów oraz uzupełnienie informacji 

o innych typach obiektów nakopalnianych; 

2; W razie zais t nienia aołliwości, uzyskanie materiałów zespołu pra

ccnrnianego: 

3: Przeprowadzenie dalszych wykopów kontrolnYch intormuj40ych o za
sięgu kopalni: 

lłetoda badań nie uległa 1ł'iększym zmianom.' Podstawowy cel tego
rocznych ptec osi4gni ęto; Wyniki badań mot;ua podsumować mstępuj~o: 

1: Odkryto w mjblUszym S4$1edztwie nybów Nr 1, 2 i '• dalsze szy
by, oznaczono je kolejno numerami 7, S i 9. 

2 . Ustalono zasięg szybów Nr l i 2, w kierunku zachodnim i północnym; 

3. Ustalono podstawowe dane dla charakterystyki - szerokość i dłu

gość oraz błębokość odkrytego w tym roku szybu Nr Bi 

4. i Odkryt9 pozostałości warpi przyszybowej, miejsc łupania krzemienia 
oraz wyeksplorowanie krzemieniska zawienlj~ego liczne rdzenie na
W14ZU.14Ce do odkrytych w jamach l i 3 1 z badań w roku 1960, i w 
pracowniach Nr 1; 2, 3 z badań w roku 1970, będącego prawdopodob

nie również pozostałości' pracowni nakopalnianej-; 

s: Stwierdzono, U Wbrew wnioskom wynikaj~ym z przeprowadzonego w ro

ku ubiegłym wykopu na arze 32 1 kopalnia rozci~a się dalej w k1e

ntnkn zachodni11;• Ze względu m maiewy nie można było ustalić jak 

daleko ; 

Pozostało pruprowadzenie prac umoU1w1aj~yeh określenie za
sięgu kopalni: 

STOBNICA-TRZYUOBGI patrz epoka b~zu 
pow: Piotrków Trybunalski 



STRACH'blf 1 POWo Wrocław 
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MUzeum ~lętańskie w Sob6tce -
Oddział Muzeum Archeologicznego 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Elłbieta Noworyta oraz 
mgr Gertruda Martyuialt":' Finansowało lołlzeum Ar

cheologiczne we Wrocławiu~ Trzeci sezon badań: 
Stanowisko wielokulturowe - groby neolityczne 
/kultura puchar6w lejowatych, kultura pucharów 
dzwonowatych/, osadnictwo halsztackie i wczes
no~redniowieczne , llady osadnictwa neolitycz
nego i z okresu wpłY1J6w rzyukich. 

w bie~~ym sezonie przebadano obszar o ł~znej powierzchni 
125 m2 odkrywaj4P 33 obiekty o r6~nej funkcji i chronologii: 

Z okresu neolitu pochodZ4 ~lady słupowej budowli, przypuszczal
nie mieszkalnej oraz gr6b kultury puchar6w dzwonowatych; Gr6b odsło
nięto pod wczesno~redniowie~zn' ja~ osadnicZ4~ Szkielet zachowaQT 
w całości spoc~wał D& prawym boku /ułotenie boczno-plecowe/ skiero
waDY głow' ua południe, stopami na p6łnoc: Nogi zgięte w kolanach; 
ręce zgięte w łokciach; dłonie umieszczone przy jamie brzusznej: Na 

wyposatenie crobu złotyły się rogowe stołkowate guziki, zawieszka 
bursztynowa 1 dzwonowaty kubek cały pokryty · strefar.r- ornamentem~ 

Osadnictwo halsztackie reprezentO'łfały jai!IY typu gospodarcze
go, niekt6re częściowo zntsZczone przez obiekty p6źniejsse: Inwen
tarz ruch o~ stanowiła duta ilość ceramiki;' Funltcj ę obiektów gospo
darczych pełnił7 r6wniet odsłonięte Jam7 wczesnośredniowieczne~ Wko
pane na głębokoś6 od 0;80 do 11 30 m wypełnione był7 przewatnie tłus
~. czarn' prdchnic,: Zawierały bardzo nieliczne, drobne fragmenty 
naczyń zdobionych falistymi oraz poziomTB~i liniami rytymi; 

Ponadto w warstwie kulturowej stwierdzono występowanie cera
miki z okresu wpłYwów rzymskich: 

WORYTr 1 pow • Olsz tyu 

WITbW, pow: l!'azimierza Wielka 

WROCŁAW - UDCBOB~R ~Er 
S tannisko 9 

patrz okres wpłrtf6w rzyukich 



EPOKA BRĄZU 

Okresv brqzu 



BABORbw, paw : Głubcące 
Cegielnia I 1 II 

4.3 

UUzeua Archeologiczne we Wrocławiu 

Badania prowadzili: mgr Felicja Bryłowaka 1 mgr 
Jerz:y RoJDaDow: Finansowało Muzeam Archeologicz
ne we Wrocławia; czwarty sezon badań: Stanowisko 

wielokaltarowe: neolit- kultara pucbarów lejko

watych oraz kultura łuł:ycka-/br4z/Ballstatt/; 

Badania prowadzone b:yły DA tereaach nis m zoąch przez eks plo
a tacj ę glin7, aalełllC:YCh do cegle lni I 1 II w Baborowie: 

Cegielnia I! 

Prsebadano obszar o powierzchni około 35 a 2 odsłaniajllC 3· · 

· częściowo zniszczone obiekty /j-.y/ o bli~ej nieokreślonej fi1Dkcj1, 

wnosałone jedynie w ceramikt: Datowa6 je mo~na roboczo na koniec 
epoki br4zu i pocz4tek epoki ~lasa /2 jam:y/ oraz wczesne średnio

wiecze /1 jama/.' 

Cegielnia II.~ 

Prace w:ykopaliskowe w ·cegi~lni II aiały charakter szerokopła

szozyznow:yoh badań i objtły teren przewidziaą do najblUszej eksplo
atacji gliQY-: Założono 2 w:ykopy o ł4Qznej powierzchni 4.85 m2 ; Odkry
to w sua1e 9 obiektów - jaa o bli~szej nieokreślonej fi1Dkcj1 zaw1e

raj4oe niewielkłl 1loś6 cer&lllki i 3 j&JII7 wi4za6 motna z kultar4 Pll
cbar6w lejkowatych, pozostałe nato11iast z kllltar4 łu$Jck4 z końca 
epoki br4za i pooz4tka epoki łe la za: 

BACH~RZ-CHODORl>WKA, pow: Brzoz6w Katedra Archeologii Polski Uniwer-
Stanow isllto l s:rteta JagiellońSkiego w Krakowie 

i llllzeua Okrtecnre w Rzeszowie 

Badania prowadzilit doc:dr llarek Gedl, mgr Danuta 
Burcz:yk i agr Rena ta Kisza:· Fipansowało Mazeaa 
OkrQCOiłe w Rzeszowie : SUd~~:y sezon badań: CIIIIID
tarzysko grapy tarnobrzeskiej z epoki b!'4zai 

\T dalsZ)'IIl ci4gll badano clllllntarzysko grapy tarnobrzeskiej, D& 

kt6r:rm prace badawcze zapocz4tkowano w 194.0 roku i kont:ynaowano w la

tach 1942,. 19601 1963-1965 i w 1970 roku.' Odkr:yto dalsze 74. obiekty 
archeologiczne /Nr 604.-677/: W znacznej większości były to groby 

ciałopalne grup,r tarnobrzeskiej /wł4Qzanej w polskiej literaturze 
archeologicznej w obręb kultary łaż,rckiej/ datowane w przybliżeniu 

na IV okres epoki br~zu; W grobie znajdowała się przewa~nie popiel

nica, nakr:yta ais4; W niekt6rych grobach obok siebie astawione były 



dwie lub trzy popielnice ze spalonymi kośćmi wewnątrz. Stosunkowo 
rzadko natrafiano na małe naczyńka - przystawki oraz na nieliczne 
wyroby br!łzowe. 

Ceramika reprezentuje formy charakterYstyczne dla wczesnej 
fazy grupy tarnobrzeskiej i ró:tni si~ w dość zdecydowany sposób od 
współczesnych grup zaliczanych do kultury łu:tyckiej: 

BARYCZ, pow: Kraków Muzeum żup Krakowskich w Wieliczce 

Badania prowadziła mgr E;Folwarczny-Miśko; 
Finansowało Muzeum żup Krakowskich w Wie
liczce; Pierwszy sezon badań; Osada z wczes
nego okresu epoki brązu: 

Stanowisko znajduje się na południowym zboczu niewysokiego 
' zniesienia, na północ od zapadlisk powstałych w wyniku eksploatacji 
górniczej /ługowania otworowego/~ wytyczono cztery wykopy sonda:towe 
o łącznej powierzchni 115 m2• w wykopach poło:tonych w ni:tszej partii 
terenu nie pojawiła się warstwa kulturowa, natomiast w wykopach zlo
kalizowanych w pobli:tu kul~inacji wzgórza odkryto kilka skorup neo
litycznych luźno rozproszonych w warstwie humusu oraz 5 ob1ekt6w wy

raźnie zar:rsowanych na głębokości 40 cm pod powierzchnią gruntu: 
l palenisko i 4 jamy. W obiektach znaleziono nieliczny mało charak
terYstyczny materiał ceramiczny. wyjątek stanowiła jedna jama, gdzie 
natrafiono na duże skupisko skorup pochodzących najprawdopadobniej 
z trzech ró:tnych naczyń: Wtórnie przepalona powierzchnia nie pozwala 
na ścisłe określenie przynale:tności kulturowej, stwierdzić jednak 
mo:tna 1 :te materiał z obiektów jest sobie współczesny i nosi cecby ce
ramiki wczesnego okresu epoki brlłzu: 

BIENICE, pow. Nowogard 
Stanmr isko 2 

BRE!\'NO, pow: Wschmra 

patrz okres wpływcfw rzymskich 

Kon!erwator Zabytków Archeologicz
nych w Zielonej Górze 

Badania pnwadz1ł mgr Adaa Kołodziejski; Finan
sował lVKZ w Zielonej Górze. Pierwszy sezon badań; 
Cmentarzysko ludności lultur:r łu:tyckiej z IV-V 
okresu epoki b~zu: 

Prace miały charakter ratunkowy. Obszar cmentarzyska jest in
tensywnie u:tytkowany rolniczo. Groby zalegają na głębokości od ·20 cm 



do SO ca: Czę46 Z nich wyorywano jeszcze przed II WOjD~ niatow~; 

'ł' chwili obecnej przy s t os owan1u orki traktorowej grozi cmentarzyska 
całkowi~ zagłada; 

W 1911 r: przeko}lano obnar 4 ar61rwydobywajlł0 54 zespoły gro
bowe.o' Wszystkie wydobyte pochcSwld cbarakteryzował obrzlłdek ciałopal

ny popielnicowy: Groby pozbawione były w zasadzie obstawy kamiennej, 
ograniczonej w niektórych wypadkach do ilo~o1 1-3 kamieni bez wyraź

neco okładu. Brak było td acbwytoycb zarysów jam grobowych.' W1ększd6 
grobów została uszkodzona, niektóre byty silnie zniszczone; ZDiszoze
nie popielnic O!liemotliwiało określenie ozy do jamy grobCIIrej wsypywa
no resztki stosa: 

Ceob4 obarakterystycznĄ crob6w datowaZO"ch aa V okres epolt1 br~t
sa było as~wianie pionowo naprzeciw popielnicy krĄtka glinianego -

tzw. talerza. CechujĄ je data roz11iary, ok;' 25-30 om średnicy, ·wiQ)[
sze od później powszechaycb w okresie Balszta~ c talerzy z grobów: 
Nie zaobserwowano celowego układa grobów, a i roz11ieszczenio naczyń 
w grobaeb obarakteryzllje duta dowolność. Popielnice nakrywane byty 

aisaai odwr6ooDYU~i dnami do góry~ Uderza, łe nawet w erobach z 11os
nyai naczyniami brak przedmiotów metalowych; Na pods~wie cech typo
wych dla ceramiki dolnoślĄskiej grupy kultury ł11życkiej określono 

przynalełnośó kulturowĄ aateriał6w i przyjęto roboczĄ chronologię aa 
IV-V okres epoki brĄzu~\ Badania ratunł:owe będĄ kontynuowane; 

BRONIE1fiCI, pn: KogiiDO 

stannisko ' 

pa~rs aeoli ~ 

~onserwator Zaby~k6w Aroheolo

cioZJQ"ch w ZielOMj G6rse 

Badallia prOifadztł 11gr A4aa ~ołodaiejski~ Piaaa
sował WXZ w Zielonej G6rzei Pierwszy eesoa badań~ 
Cllentarsysko ladadoi mltury łałycltiej s V ok

re81l epoki brĄ~ 

BadaDia aiał7 charakter ratllnkowy 1 CIII8Dtal'Z7sko aiszozone jest 
roslecł4 łwiro'lflliĄ.' Przekopano częlió terea11 przylegajĄCego do wybie
rzyska kra.szywa~ OclkrYto 3 groby, obarakteryzajJlCe sit ciałopal!O'a 

obrzĄdkiem popie lnioowya: Popielnice nakrYWane był7 aisa•i odWr6cony
•i dDea do góry; ~o•ci w popielnicach oczyszczone~ Groby zDacznie 
unkodsone ~ ceralll1ka posiada oecbT f.ypowe dla crupy bi&łowickiej wcze

snej jej fazy rozwoju oraz dolnoślĄskiej z V oltresa epoki brĄzu~ N& 

ten czas saszeregowano wydobyte zespoły grobowe; 'ł' aaet~pnych sezonach 

prsewidaje si~ sserase prace rat11Dkowe! 



CZBIIlfLłX. pcn;:Moplao llllso• taJ Jaaa Kuprowie • 
stanowt.ko 3 a w Iaowrooławia 

Badania prowaclsU ~~&r C•litaw S1konk1: Pbaa
scnralo PPBN w llołilate: Dra&l .. soa ~ 
CMatarąlkO bltarT łat,rokiej S V Rrolll 
opoki bJ11SII;· OUel babsłaokd 

Praco rospoostto u •jWTł•q• )Makote łoraq ••łool .. połaci
ale oł wykopCI x: w.rkop połateloDo aa t~ o4o11lk1i 

o ł o 1 • • k x: 
Po sdjtolll cłarai ołlłoaltto wał llaateJUV 1 atefte1llanao •b

piska kaaiOD1• poobodz-.co prnłopCido'bllio SO SllUHSOif'ob ObiłaW 11'0-
bcnrych; poaipy llaaiODiaal 11omte WTdtpnaly 11Jallki oozaatkd 

SpoaltdST 1kapisk ba1ea1 WTobplor•aao poby poplolalcowo. jaaowro 
i jodoa ••k1eletowy bos wyposałoaia; 

PcHJ wal• lEaateiUIT• odsłonitło ja•t obat.aw10D4 lla•lenia•d Ja

• sawieraJa trą popielalce • oialopaloal•: Dary crobowo •taaowUy 
prąat•kl 1 llilliaaa crzecbotlla. 

O d o l a o k II' 
Odołoaltło atereplarae braki bateau~ Poł brallaal WTstv117 

groby poplolaloCIIIre; ale tylko jedea • aioh •wteml wltcej aU jodllo 
aaoS1Jlie; W jedlloj s poplelalo nalesloao api:ralae kcSiko brłlSOW•~ 

PoaUej crobcSw popiolaleowych WT•tvua proatoqba " ... po 
diDłs117oh bokach obaławio• lla•teaia•t; awieraJa pr•paloae ko4o1 
ludskte:-

0 d C i D O k lir; 
OdsloDitto kr4C lla•teaJV o 'redllioY 6 -, do ktcSreco 1łyosale 

p~lecal kolisty bruk lla•iell!V o 'rednioy 3 • l40z-.cy sit z krte1o• 
u•1•JUO'II o 'redaicy 3 •• otwarty. oł saobCidll~ 

Po sdjto1D pierwaseco krt&ll •ryaowaly sit prostoqtae j&IIV 
crobowe ze ataraDDte W)'koaaa .. prostoqtD .. obaław .. , zawtemj40e prso
palone kości llldzk1e~ Poł cro~i ja•owy.t odkryto cbra croby pop1elw 
atcowo: W jedllej s popielato SDajdowala alt uptla b!'lłzowa; 

Poniłoj bruku • coatral!V• JIQJ1ko1e oddoa1tto skapiako cem•t
k1 i zachowane • calo,ct .. łe •czynie, brak ciałopalenia: 

Hteoo s boku odkryto trq croby, jeden s atch szkieletowY: 
Szkielet był ulołoll7 aa bruku i posiadał prostoqtn .. obst&•t ba1eu .. t 



WJpo•łeate ata•iły brtp~ aa:Q"jaU:, ·'b~s .. a brauolet.a 1 &11a1a
DY oserpak: 

• oeatral.,. PQIIko1e dnll1ep kr"D o4ałoD1tłe ałoar&DD1e wyko
...._ proołokłłłiUl obołoawt llaaieDIUl, WPJUltrs a1ej SJales1oao eserpak 
1 aio cl1D1aao crsochołokt; ItrU było o1ałopaloa1a~ 

wa polaławio ~.-.., .... torlał6. aołaa okro.l16 obroaolo&1t 
oMałanyola • V okna opoki b~sa 1 okroa llalostaokt: 

CZBBIKOWICJ:, pow:złohryja 
staa .. błl:o 1 

lałodra ~olo&11 Vaiworoyłoła 

Wrooławołl:io&o; :loMonrałor Zabyłłl:chr 

Aroboolociosa70b 

Praoo prCIWa4s1lil IIJJ' I.'Vab,...w1os~ -er- 'f~ 
lotn, qr Bbraraataowios:' rt•uowa11a Wojo
wldstio Prso48itb1oroł1ro Dąloat.aoji Iru.rn,· 
PPIIII w ZJoło171: 'frsooi ..... 'N41&0: c•ata
ri!Tołl:o alłlu7 łałyołl:ioj': 

Prsobaclallo Obasar 30 anw, CHJII:17ł0 1 W)"Obplorowaao 8T: Cl'Obft 

eiałopai.roll: Zalepły ... - &łt'bołl:o.oi .. 0,25 c1o o,t a: wn···
a1o &ro'bń oboja•ało prsoclo woąał.łl:ia wyroby ooraaics• wyołtPQJIICo 
w no•oi o4 l ło 20 sstałl: oras aio.iios .. osAoby /aspile, p1odo1ou11, 
•ntuia /aiorp/ oras Jl'OOiłl: 'b"sowy. 0&61a1o baclaDo at&D•iako . da

łowaó •loty aa IV-V okroa opoki b~n: 'l'ylłl:o w je_. &robie Dajdo
wało dt •oąaio s OI'IUUIODłoa •l•&IIJ'II! Gr4b łoa dałowaay jeał Da 

~Itr .. llalasłaoki ~ 

JlaclaD1a '11.- batyau~ru ... ~ 

DARKh, paw.' Dobaołl: Iało4ra .Arfshooloc11 Pohki 'Ó'aiwor
oyłota Ja&iollodokioao w Kratawio St&Dcllrtałl:o e 

IIdaata pro .. ds111 4oo~ Ar llarok Go41 1 acr lo

•ta naa; ~-al Z&łl:łał AroheolocU 
1 Bio łor11 Słoarołytaoj UIICS . w Lablia1of 
'frsoot aosoa bada~ Ooa4a altary łałyck1oj 
s opoki br~PQ 1 'lad)- ooa4a1otwa DOoUtyos•ao: 

Po4jtł0 ayohatyosu ~opalislla Da toroaio osad)- altary łn
łyołl:toj; aalołłlQoj 4o 4atoco soapoła ooa4111osoco; • skład łl:t6roco wcl-"
łs .. ai"'ą iu,yai o•at.arsyna w Dallłl:ow1o /otaa-! 1/ 1 w Zbroj .. sa 
/otaa': 3/~' ~obacrl Praco badawue u ataaCJWisn e w Dankowie zoa
t.ały apooqłłl:onae w Iałaeil 118~ 1 1115~ 
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Zbadano f:rapent osady z zachow&D4 warst.Wił knltarO'II'Ił i niewiel

killi ja.a111, które dostarczyły ułamk61r ceramiki Z'll'ilłzanej raczej 

z wczesDił raził kultary łu•yokiej /w przybli~eniu III-IV okresy epoki 

brlłzu/. Pod warst.wił pochodZił~ z epoki brlłZil występował pozio11, w kt6-
rys znajdowano liczne wi6ry, odłupki i odpadki oraz nieliczne mu-zę

dz1a krzemienne z młodszeJ epoki kamienia; ZDaleziono t.eS kilka frag

mentów neolityczneJ ceramiki o niezbyt jasnej przynale~ności kulturo

wej: Na stanowialtu odkryto teł dwa skupie~ia spalonych kości, nieste

ty pozbawione wyposałenia: 

Konserwator zabytków Archeologiez

DYCh w {)polu 

Badania prowadziła 11gr llałgorr.ata Dutltie'll'icz. 

Finansował m w Opolu.' Trzeci sezon badań,,' 

Cmentarzysko ciałopalne kultary łuł7olt1ej 

z IV - V okresu epoki brlłzu: 

Wyltopalislra 11iały cba:raltter ratowniczy; W wykopie o powierzch

ni około 30 112 odsłonięto i zabezpieczono 10 crob6w ciałopalnych, 
w tya 6 popielnicOifych i 4 Jamowe; Pooh6wki 1.e :ralepł}' na gł ęboltoś

ci około 60 om: Więltszoś6 była silnie zniszcaona; Yateriał ceraaicz

ny bardzo ubogi, formili nawilłzuj~~ey do odkryter;o na tnłe stanowia

ltu w 196T roltu.' W jednym grobie jaiiO'WYII znaleziono trag11ent paciorkA 

szklanego, a w d'll'u ill!IYch wysttpiły ułaalt1 przeda1ot.6w brlłzowych: 

GOG~LXOWO, pow; 2zlin 
StaDo'll'islto 1/~ 

GOU>AP 

Stanowisko IC 

patrz neo 11 t 

Xonaerwator Zabytków Archeologiez

DYch w Białyutolta 1 Instytut 

Historii lAltury Waterialnej PAN 

BadaDia prowadził 11gr Jan 'l'rucialtowski.' FiDan

sował WXZ w B1ałYII8tolr:ui Pierwszy sezon badań.' 

Stanowisko na terasie zale'II'O'II'ej; 1VC%e&Da epoka 

brt~Zu /?/ 

Stanowisito odltryto w toku wstępz:voh badań wy11:opal1sko'lt'Ych sta

nowialt epolti lrallienta: ZDajduje się ono na prawym brzegu rzelt1 Goł

dapy, tuS przy jej wyjściu z Jeziorem Gołdap, w odległości k1lkuuas

tu 11etr61r od jej koryta 1 około 1,3 a nac! 1118tro jej wody.· zabytki wy

•~QPUj4 w pozioll1e pr6chniCSDTII &leby p1aezczyetej, przykrytej wara-



~-- .. 41 i wykształconej w stropie pokłada piasków drobaych akuaala
oji rzeczneji W tya sa~ horTZODcie profilu pionowego, tzn. najlicz
niej w dol.Dej części pr6ohn1eT 1 w obrębie zarysowuj 40e&o sit w pla
nie poziom:rm jedDego skupienia występował •teriał oe~1ezay, duła 
ilość &łazik61r 1 frapentów skał JtrystaUczaych, DOBZ40TCh w wielu 

wypadkach śladY wygładzenia oras stosllllll:owo liczne WTrobT krzeaieDDe ' 
?,roh oatatnioh wydobTtO 290 sztuk z powierzchni 8 a2 , w tya 9 rdzeni, 
/ Z kt6rTCb clwa S- łJl8ZCZDiOWe/, 2 łiUZCZniki, t drapacZT, 2 przekła

wacze staraDDie opracowaDe i jeden a6ł p6łtTlCCJIJT; pozostałe do od

łapki i wi6rT ze śladaai obr6bki, p6łsurowiec narzędziO'IfT oraa r6łae 

drobne odpadki produkcji Jtrzeaie11.11ej .: WsZTstkie foriQ' arztdzicnre 

krzeaieDDe •J' swe analogie w ZDIUlTCh z epoki •zoUtu·; JedDocze,aie 
brak zupełnie fora JtrzeaieJUVcb tTPQwo neolitTOZQTcb oraz ZDeJITCh s 
wczesnej epoki brłp;u ;;t Jest wielce prawdopodobDe; łe 1Jnrentarz Jl::rzea~ea
IIT i ceraaiczay alei' do jedDep zespołu mUurowego~· 

WTdcbTtT dotTchczas •teriał ceramiczaJ składa sit w wifkszoś
ci ze skorup jedDeco nac~n1a zasobowego ozdobioaego list•• poniłej 
sZTjki i zawieraj40ego duł• doaieszkt tłuczonego piaskowca w glinie: 

Stanowisko jut wyj,U:OWTB znaleziakiea, a Je&o dalsze badania 

aoc• aieć doniosłe zmczenie dla &eDeBT kultur wcseanob~zOWTCh Da 

Pojeaiersa Yazarskia] 

GLIJrldt, pow: woł6• 
Stalłowisko l 

Ioaaerwa~or 2abT~k6Jr Archeoloc~cs

DTeh we Wrocławia 

BadaJlia prowadsiU agr T.JraletTD i acr I31ak
SJ'MII'ics: FiDaDBcnr.ał lł'XZ i PPU w Wołowie~ 
'l'rseoi sezon ba4ań; Cmeatar:aT&JI:o latlturr ła
łTckiej \ z IV-V okreau epoki b~za oras okre
su balsztackieco c: 

Batown1czya1 pracaa1 wnopalull:o..,..i obj tto pcnrierschait 
4,5 ara: Zbadaao 45 crob6w /na.erT od lł4 do 18ł/:,0Wała1e miuozo

•Tcb; 
CZtŚĆ &rob61r bTła akryta i obatawios llaaieniaai.' Z&lepłT 

one a głębokości od 0,25 a do l a; .IJnrentarz atanowiłT prsede wsąst

kia wyrobY' ceramie zlle w liczbie od l do 19<: 

Prace badaWo):le będ' kont)'1laCJif&De • pr&TasłTa auoaie wykopa

Uskowya: 



G ROBHIXI, pow .Głl:łl CZTOe 

s o 

Konserwator Z&bTtk6w Arobeolog1o.
Jl70b w Opola 

Badania prowadsił 11gr Jarosław Badkbwics. 
nmnsował nz • Opola1 Pierwesys ezon ba

dań~ O.ada knl tar7 łałyokiej III-IV okres 
epoki b!'lłza! 

stanowisko połołona jest Da polach OrDTeb o obuarze oa 10 la 

zale&aj4CTCh na wzniesienia oddaloUTm oa l,S ~ na p6łnoo od wscbod
nteco krańca wad U podn6ta od stroD;T achoclniej prsepłTwa strai!Tk, 
w S48iedstw1e występajłł podobDe wznies1ea1a, Da Jtt6ryoh powierzcłlllio

wo występuje •ter1ał cemaicZD:T s r6łD:Tob okres6w: Prace ratowaicze 
o clarakterse rosposnawoz111 podjęto na sknteJt WT.1łłtkowe elałaj 11o8ci 
powiersohlliowo zalegaj_,Tob cll:łycb trapent6w naoąń - co sagerowało 
aołliwośó istaieaia w t111 aiejsca c .. ata~ska; Z&łołono na r6łDJCh 

częściach staacnrtslla 5 wykop6w o powierscł1111 od 10 do 25 a
2

' Ponol1-
łT one astal1ó istaieate at.aDowiska-osacłT: Pod 20 ca huaasea zalega
ła warstwa saro-czarnej oa 30 oa aiłłtsso,o1 clilir saw1erajłł0a bar

dso clałłł ilo'ó oeraaik1 i polepy oras spalea1sar • postaci drobnToh 
wu1e1Jt6w drz~oh; 1f wykopie I DatJSfioao u głłbokoaloi oa 45 ca 
Da Z&J'7'8 kolia tej p la~ po lepT o alre4n1cT oa no-120 c11: 1liłłłno8ó 

jej wyaosUa oa 12 oa~ 1F obrębie p~ utrafioDo • stosuJakowo dała 
trapeat7 aac.rn: 

W wykopie V Da toatast wyel:splorowano jaaę o średnic T oa 180 oa, 
clooboclsłłOłł do cłębokoaloi 125 ca, awteraj~łł •• wnttrzu clałłł ilo46 
polep7~ •4&11 drzewayoh a Da &łtbokości 100 oa dolnłł ozt'ó DaCZTDia: 
w pozostałTob wyJtopach aa tJSfiono jecb'Jlie na racalamie akłaclajłłOłł 

sit -ret•t knlturow-.: 

DotTollcsaaowy apos6b uprawy aie powodaje nissosenta salepjłł
oej pocl luulv.s• warstwy kalture~rej, pr.r praejaloia Da ork, .. clanics
Dłł, aalełT ltc•ó sit s .oUiwo,oiłł mruasenia aieprseaieaaaeco ukła
du kulturowego! 

zakład Aroheolocii Kałopolski 

IliiM P.d w Erakair 1e 

Badallia prowadsiU doc: dr Ju Kachaik i •er 
ADa DZ1eduaqoa-llacłlllik; P1•uował IBDI 
PAH.1 cnartT aesoa badań.' Osada 1 clii8Dtarq-
sko kaltarT aiersaacnriokiej, JOOSłłtki epoki b~su~ 

Badaala aJtoaoeatrowałT aię aa escsycie wniesienia •Babia G6-
ra• i jeco poła4Di0W111 sboosa, cdsie saajclaje sit oaentarzysJto 
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sztisletowe i 'lady starszej oso,oi oeadT s .. teriałea Chłopioe-ve
s~l:. szeregi .. odpowiednio ro~ieszoso~oh wttop6w odsłonitto około 
20 ar6w powienochDi: Ha oaentarzyskg odkryto dalszych TO crob6w luds
Itich - czyli ras .. s odltop&JI78i w popr•dllich latach, zbadano j11ł 

135 poch6wlt6w.' Do przebadania pesostało jesscse około 1/3 powierzch
ni aeltropo11;-

z.ar11 spoczywali aa boitli prawya /attczyui/ 11111 leWTil /kobie
ty/ z leltlto podltarosoayai aopai, clow• sorientowaa~ aa wschód 11111 
saoh6d, twars .. na południe, s dłoDIIi r-.Jt przy pol1cskaoh: Wssyatltie 
szltielsty wykazuj• podobne ceQbr aortoloctosas : Przecittna doływanta 
około ł5 lat~· wsroat aołosyu pollad lTO oa: Jedaa c•o'6 caeatarsyaka 
sajtta była przes groby ałodyoh ladsi • wiem lat killtuDastll!' N1eltt6-
re s nich obsypane były paoior'aai s anasli: Natrafiono na 3 croby 
podw6jne: w· jeclD7• kobiety s dsieolt1ea, w dw6ch posoatałyoh aołosyza 
/t/ s dzieóai /do lat ł/, przytuloayai niejako do piersi: W jeda7a 
s •takich crob6w aarły wypoaało~ bTł w 12 ssabU dzika polta:iuyoh 
roza1ar6w, eieltiert ltrs .. iea .. , dłuto to'o1aae, sd 11a to'oiach altro
niowych a1ał 2 zauznioe aiedziane: OclltrTto teł jeden nieaiasozo~ 
crdb z Jto46ai wt6mie Dltładaayai,. je4Dat bez 'cisłeco pors~m amto
aiosneco /exhuaacja ?/~ Doltonano teł dalaSToh obserwacji atratycra
ticz~oh·: W 3 prsypac!Jtaoh &roby wkopane bYłY w ja117 s • teridea 
Chłopice-Vesell; 

Jest to jeezose jeden dow64 u to /posa 4aaJIIi typolocio~ai/i 
łe c .. atarsyalto zostało załoione w ałodasej tasie osady po prseallDit
oia sit Babudowy w c•t'6 wachodai• wsc6r~ bliłej rzeki Dlabni~ 

Badanie mjatarsąoh olłielttcS. w osadzie łoataroąło n•ych -
teriałów do SDBjoao4ci era~ Chłopioe-Vesell i jej ..t•zlt6w Z połu4-
a1ea; ZDaleziono azerec nowych niesaaDTch clot~ tora mczyń, jak np: 
ais na a6łltach, poswalaj~~~CYoh tatłe preoyQ'jlliej 4atowa6 relatywnie 
tt cruPt• w aieltt6ryoh ja•oh •zasobowych• D&tratioao 11a duł• 11o46 
lto,ci swienotcych, a.'in.' aa całe porołe jelenia~' llocłT to by6 ~~agaz:r
DT aurowca łO'_wyrobll narspi, ao'1D; słał..-eco cło eksploatacji poblh
ltich sł6ł sarowca trzeaieDDe&o: 

J~OifiCE, pow'] Chrzanów 
Stanowisko I 

Mauaa w Chrzancnrie 

Badania prowadsił Cezary Poplto: P1•nsowa
ło PPBH w Chrzanowie i WKZ w Krakowie ~ Dragi 
sezon badań~ c .. atarzyalto lalitury łaiyoltiej 
z V o kresa epoki br_.a i o kresa ła lastackiego; 

Kontynacwano badania s rolta 196T; Celea prac było ustalenie 
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chronologii 1 zasię&ll omentarz:rslla w kierunkach: p6łDocllYJI i zachod
nia; Pnekopano załoa terasy Wisły oras fragmenty jej skłonu, jak 
r6wn1eł cz~ś6 oentraln' wzniesienia; 

Ratrattono na 22 groby reprezentujQOe trz:r typy obrz~kll grze
balnego. ~znie prze& dwa sezony odkryto 38 obiekt6w grobowych: 
1f czę,c1 centralnej cmentarzYska odkryto groby znane poprzednio -
ciałopalne - jaaowe, na załomie terasy, w zachodniej czę,ci, stano
wiska pojawiły sit grob:r ciałopalne - popielnicowe, zaś aa skłonie 
terasy 1twierdsono 1stnienie poch6wk6w szkieletowych: Odkrycie t:roh 
ostatnich potwierdziło ustne informacje ludności aiejŚcowej o znale
zienia w tym aiejscu w pocz't~ch XX wieku szkteleta z bogatym wypo
sałeniea. 

Groby ciałopalne - jamowe przykrywane były w Jankowicach kil
koma /1-5/ płasktai ~a1eniaa1, ałołonya1 nieregularnie, zdarzyły się 
jednak kilkakrotnie pooh6wk1 bez ka11ient: 1f jamie grobowej znajdowano 
naczynia gliniane /od l do 9/ rółnyoh typów, znanych jał z badań po
przednich, spalone kości, często zmieszane • ' resztkami stosu oraz 
drobne ozdoby głowy~ najczęściej br,zowe skręty 1 kółta; 1f k11Jr:n _wy
pa4kach odkryto groby, w których wystęiły jedynie spalone ko,oi: 

l' grobach ciałopal.QYoh - popielnicowych występowały r61rnieł 
Jr:aa1enie, ale w w1Qkszej ilości i w układach barlUtej regularJJYoh~ 
W popielnicach /we wszystkich wypadkach były to dałe, dwustołkowe wa
s.r/ spalone kości zalegały grub4, częstq scementowan' warstw4 na dnie 
naczynia, a ua nich złołona były ozdoby - vył~znte zawieszki br,zowe:' 
Wok6ł pop1eln1c:r as taw1one były mniejsze naczynia &liniane. Spora
dycznie ozdoby zuajdowano poza pop1eln1c4: 

l' erobach 1zkteletowych wys~iłr .warte, składaj4Qe si~ s kil
ku warstw, prostok4t11e bruki Jr:aaieDDe, na których powierzchni znajdo
wano trapenty ceramiczne~ Pocl b:rukiea zn&jdOII'ał lit szkielet, ałoło-
117 zcodnie • oB14 N-s; z omszq sk1erowa114 sawsze w kie:runka połud
ntowya, obok której wretępowały dośó liczne /ł-10/ naezyn1a gl1n1&De 
oraz ozdoby cłowy - zawieszki 1 paciorki br4zowe: Znalastono takie 
br,sow• szpilę wykonan4 ze spiralnie skręooneco druta, naszyjniki br.
sowa i łelasne oraz ~kieł bransolety: Groby te pos1a4aj4 wioo bocat
sse wyposałen :e nU poprsednie.1 Interesaj4Qa wYdaje sit analogia tych 
ob1ekt6w s odkrytyai w latach abiegłycb grobach w !Waozale-Spalonej 
powo' Chran6w i to zarówno pod względea wyposałenia jak 1 Jr:aztałta 
1 roza1ar6w bruków Jtaaiena:rch: 

Imren~rz ceramicznr uąslla~ w _badaniach nie odbiegał w for
mie od odkrytego poprzednio 1 reprezent_owany był przez aisy z silnie 
zaznacsonya zało .. a, wazy dwasto~kowe, garnki jajowate, czerpaki p6ł-
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kuliste i profilowane oraz placki: Do niesnaurch dot~ w tym aiejscu 
zaliczyć nale$1 wazy dwustołkowe z cylindryczn4 szyj4 o wysoko,ci oki 
30 om, ułytkowane jako popielnice: 

wyposałenie i rozmieszczenie rdłnych typdw pochowków pozwala 
przypuszczać, łe najs tarsz4 częściĄ cmentarzyska, datawan4 na v okres 
brĄZU jest kulminacja wzniesienia, na której wyst4Pił1 groby ciało
palne, zaś na jego zboczach grupuj4 się obiekty ałodsze - halsztac
kie - dobrze datowane za pomoo4 łelaznyoh ozdób - groby szkieletowe; 

Dalsze badania w tym miejscu będ4 miały na celu ustalenie za
sięgu cmentarzyska~ ozego nie adało się uchwycić w roku bidłtQYII.' 

JANY, po~~ Zielona Góra 
Stanowiskar 3, 12, 13 

~onserwator Zaby~ów Archeologicz
nych w Zielonej Górze 

Badania prowadził mgr Andrzej łdaroinkian: 
Finansował \JKZ w Zielonej Gdrze; Piel'lt'szy 
sezon badań. Osady z IV i V okresu epoki 
br4zu~ KultUia łułyoka: 

Przeprowadzono wykopaliska na 3 osadach ludności kultury ło
łyokiej ;; łącznie przebadano obszar 8 arów odkrywając: na stanowiska 
3 /2 ary/ - jednĄ jamę z nielicznĄ ceramill:4 z V okresu epoki br4zu, 
na stanowisku 12 /2 ary/ - dwie płytkie jalll,1 z węgielkami drzewnymi 
i kilkoma fragmentami ceramiki z IV-V okresu epoki brązu, na stano
wisku 13 /ł ary/- 2 ja., zawierajłtQe spaleniznę i drobne, nieliczne 
ułallki ceramie :me oraz cłtra }B lenisila z obudow4 kaaienn4-; 

wała ilość obiektów, ich rozrzut i zawartość świadczyć aog4 
o krótkotrwałya charakterze osadnictwa na omawianych stanowiskaobi 

Badania nie bQCI4 kontynuawane~ 

JUSZXCWIO, pow: Gdańsk 
stanowisko 3 

uuzeaa Aroheologiozne w Gdańska 

Bildania prawad111ł mp- Januu Podg6rski:' Fi
uansÓWał Wydz;: I PAN w warszawie '!! szósty 
seson badań~ Osada z końca epoki b~su 
i okresu ba lutaokiego : 

Osada w Juszkowie /dawniej określana jako: Boctsiesz1Jl, paw; 
Gdańsk, stan; 1/ połotona jest na t~-rasie nadrseoznaj, ok: 500 a Da 

południe od wsi Juszkawo, na prawym brzegu Radunit Badania przepro
wadzono w partii północno-wschodniej osady, w pobliSu rzeki; Odsło-
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nięto przestrzeń około T65 • , DA której odkr,rto 19 jaa 1 l palenis-
ko~ Jamy, podobnie jak w latach poprzednich, o średnicy 1-2 a, w pla
nie wyJrasywały kształt kolia ty lub nieregularDY, w przekroju pionowya 
- nieckowaty lub workowaty; zawierały aa ogół doś6 DaCZJIY aater1ał 
zabytkowy, głÓirnie w postaci oftr&aiki, polepy, kości nie·rz QOYch, łn

sek i ości rybich, węgli drzeWUToh 1 bryłek bursztynu. PoD&dto odkry
to w ni• 3 rylce kośo1ane7drobue bryłki br,za i niewielkie fragmenty 
przedaiotÓir brJlzowyoh.' P&lenisko a1ało 16redn1o t l • 1 zawierało je
dynie uł' 1loś6 uła IU:Óif ceraale zu:r oh 1 węgla drzewneco;;! 

Po raz pie:l'lfszy odkryto m osadzie warstwę kaltarow,, któr' 
acbwycono na odcinka długości ok: 22 a, na północ od skupiska jaa: 
"wantwie o ai-~szości 2G-ł0 ca występowała szarobraaatm z1ea1a 
: doaieszq oarDflj, zaw1eraJ40& ałaalti oeramic:me, .kolici •ierztce 
i bryłki bursztynu: 

Ceramika zachowała sit Da ogół w postaci aiew1ellt1ch ałaaltÓir : 
Poohodz' one w większości, od mczyń o powierzołmi schropo~raconej, 
ponadto występowały trag~~enty ais, kubków,- talerą i ta; cedzideł; 

J.l&terl ał raby tkowy z jaa podobny jest do zalezionego w warst
wie ltaltarowej: Dat owa 6 go aotaa- pOdobnie jak mbr1ał uzyakaDY 
w latach poprzednich w poładnioweJ części osady - m sob.Tłek epoki 
br,za i okres balsztack i~ 

Prsew1daje sit kontynuację badań m tra stanowiska.t 

KALISZANY, pow~ Opole LUbelskie 

q.TY 1 pow~ nocławek 

Staaowisko Nr 2 

patrz wczesne średn1a-1ecze 

Dtseaa ~ujawekie we Włooławka, 
Jmzeaa Okręgowe w Torania 

Badanta prowadziły ligr Jaaf.na 1)4browska 
i acr Urszula Baszeza /~atorka sprawozdania/ 
oraz dr Jan Grze śkowtak; Finans owal \fXZ 

w Bydgoszcą i UDzeaa Okręgowe w Toruniu: 
Draci sezoa ba4ań~ Stanowisko wielokultu
rowe. 

Badania obj tły zachodni' ozę'6 • tanowiska, w lttórya to kie
runku posmra alt eksploatacja nira; PrZebadano obszar 9,5 ara oraz 
sltoatrolowaao skarpt o powierzchni ł,S ara~ Odkryto 19 grob6w i 161 
jaa osadniczych: 

r: 19 crob6w ltaltary łałyckiej z IV-V okresu epoki br,zu; na ocół 

zniszczone przez późniejsze osadnictwo oraz • powoda płytkieco 
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zalegania ; WsQ"stkie groby był)- popielnicowe; jeden posiadał dwie 
popielnice : Przystawki w ilości od 2 do s; Brak aetal1 ~ Zarys jaa 
grobowych słabo cątelJiy ·; 

2~ &O jaa i jedBa p6lziem1anka z pdźnego okren wpływ61r rQ"IDSkich; 
Pdłzieaianka kształtu prostok4tnego o wyaiarach 4 x 3,& a, cztś
oiowo zniszczona przez wkopy jam wczesnośredniowiecsaycb i średnio

wieoznych; Obiekty "rzyasltie" dostarczyłY duhj ilości •teriału 
ceramicznego, kości zwierzęcych, kilka frapent6w noły, 2 grzebie
nie oraz 2 oięłarki do sieci!' Ceramika zr6łn1cowana.· Obok fragmen
t6w uaoQ"ń o czarnej, lśni llCej powierzchni /fragmenty pucbarlt6w 
i waz/ w przewatajĄOej ilości wyst'Piła ceiSaita grubościenna 
o niestarannie gładzonej powierzchDit w p6łziea1anoe znaleziono 
killla frapent6w ceramiki toczonej na kole tn~ siwej : 

3~ 13 jaa z II okresu wczesnośredniowiecznego: Inwentarz ich stanowi

ła oeraailla i kości zwierzęce: 

4: 8'7 jaa śrec!Diowieoz..rch /XIV i XV w1/ i JlOWOłytaych /XVI-XVIII/ i 
Większość tych jaa była wkopaua w obiekty wcześDiejsze at~ iuwen
tarz lob często był przeaieuany ~ Przewacę stanowi' ja11;1 kształtu 
prosłolt4tDego ~ lf jednej z niob ealeziono zbołe : 

:r;. Chronoloc11 20 jaa ze względu na uło obarakterystyczny iuweatarz 
nie udało się astal1ć.' 

wykopalisk& pozwoliły acbwycić - południow' craniot występowania grob61r 
łułyctich~ Ponadto stwierdzono, te osada wczesnośredniowieczna i śred
niowieczna • szerszy za·sięc nU 7cześniejsze osadnictwo • okresu 
rzyastieco·: 

KIE'l'RZ, pcnr:- Głubcące 
Stanowi uo l 

lałodra Archeolocii POlski Uniwer
sytet Jac1ellońsk1 w Krakowie 

B&dallia prwadsili doo: łr llarek Gedl, dr Krzy .. 
sstof Jacsanowsti ,· agr Jaziaierz Bas zydlik,' 
acr Barbara Gedl i agr Renata Xhza : Finanso
wała Katedra Archeologii Polsti UJ, Zakład An
tropologii UJ,- PPIIN w Głllbozyoach:' XQJttyDU&cja 

bał&ń zapoc_z,tkowa..roh w 19158 rotn;' CMntar.,-
sto kultury łułycl:iej z epoki br,zu i okresu 

lateńskiego, caentarzysko kultury oeltyokiej 
z o kresa lateńskiego; pojedynczy cr6b neolityczny: 

Zbadano 19'7 obiekt6w archeologicznych /Nr 1984-2180/; Najstar
szya spośrdd dot;ychczas odkrytych grob6w był samotny poch6welt szkle-



letowr /Nr 2104/ za lic sosv do tultury o eramiki sznurowej.' OgroiiDłl 
większość wśród sba4AJ17ch obiell::tÓir stanowiły groby zaliczane do wczes
nej tasy tultury łu*fckiej i datowane w zasadzie na III okres epoki 

br4zu-;' Niektóre s nich 14 nieco starsze i pocbodzłl jeszcze ze schył
ku II okresu epoki br-.su, a niektóre motna jat zaliczać do IV okresu 
tej epoki; Były to &roby ciałopalne popielnicowe ltib bezpopielnicowe 

jaaowe ;-

Odrębn4 grapę tworzy dziesięć dutych grob61r, datowanych teł 
w zasadzie na III okres epoki b~su; W grobach tych przewatnie spalo
ne kości słotone były w pod łułnej truiiDie drewnianej. W jednyJł z gro
bów tego typu Utraftono Da niespalone SSOZłltki Zlll&rłego Ulotonego 
w pozycji skurczonej, skierowanego głow4 na wschód: W kiltu grobach 
o•wianej g:rupy Zlllljd owały s i t ja117 po czterech słupach wkopanych 

w dno &robu!' 

B3dano td w dalszy~~ ciłlgU zgrupowanie c1ałopala7ch grob6w 
scbyłkcnrej tasy kultury łutyckiej, datowaaych Da pooz4tki okresu la
teńskiego ! Odkryto szereg dalszych poch6wk61r popielnicowych, z któ

rych cztery wrpo satooe były w zapinki b"!'łlzowe lub telazne o konstruk
cji wozesnolateńskiej; Zba<lano teł jeden grób szkielet~ i jeden 
ciałopalay popielnicowy, nalełłlCe do kultury celtyckiej ; 

KLESZEWO, pow; Pułtusk 

K~CIELISJU, pow. Ol es no ~4sk1e 

patrs otres wpłJWcnr ~stich 

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Opolu 

Badania prowadził 11gr E;"Tomczak; Finanso
wał WKZ w Opolu.' Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko kultury łatyctiej epoki b~zu ! 

Stanowisto /Nr 18/ połotoae jest na niewielkim wznie~ienta, 
około 250 m na wschód ód północnych zabudowań wsi. Niszczone było 
etsploatacj4 piastu: 

W wytopie I/71, o powierzchni około 1,5 ara, odsłonięto 14 
grobów, w tym 10 szkieletowych, 3 ciałopalne i l nieokreślony ; Wszyst
kie pochówki szkieletowe posiadały obstawy lub braki kamienne. Jamy 

grobowe zorientowane były wzdłut osi p6łnoc-~ołudnie; Szkielety nie 
zachowały się; Poszc zeg6lne groby wyposatone były w naczynia ; Nie zna

leziono Mdaych wrrob6w metalowych •' Groby ciałopalne reprezentowane 
były przez poch6wti bezpopielnicowe; w których obok naczyń wretępowa
ło skupisto przepalonych azcz4tt6w: 
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CmeDt.arsysko jest. cla·rakteryetyczae dla cruw .~J'DOś148kO-ma
ł•"POlak1ej Jtultllry łaqc"Jtiej.' Ba podstawie ceraaiki aołDa je datować 
DA V okres epoki b~Zil~' Podczas badań stwier4zoao, łe st.ano:wi•to jest 
teł ozt~ciowo zacroioDe przez orkt, :tt6ra aissosy brllki baieDDe 
a uwet płytko •lepj~e JAIIT crobCJife.:i' 

LESISI:o-S'rROBDl, pow: -wielań 
stanowisko l 

UDzeaa AroheolociczDe ~ Etaocra
t iCZDe W Lodzi 

B&4ADia prowadzili acr FraDoiszek J;Ceata 

/autor IPI'aWOZdaDia/ i acr Wieosysław G6ra-: 
FiJaDsowało WAiB w Lod.zi.' Trzeci sezon ba

dań: Caent.arsysko ltlllt111'7 tałyokiej z III
IV oltre81l epoki bJ1łZR~ 

Prace aiały olarakter badań rat.owaiozych: Przekopano S od
oink6w /VI-n/ o ł4oznej powierzchni około 100 a 2 .~ Odkryto 5 crob6w 
/Nr T - 11/; Wsąstkie &rOby zostały wcześniej zniszczone p~ kar
czowaniu lasa,' a DAStQPDie prą eltsploracji piasku~ 

Najciekawssya ZJBleziski• jest ti arka ltllUowa w kształcie l 
ryby-ptaka o 4ł~ośoi i oa 1 wysokości 6 ca, znalezioDa obok ja., 
znhzozonego erobil Nr T; Na crzbieo1e ticarlti znajduje sit OrDAJDeDt 
w pos aoi r6wnoległ7ch kresek akl&daj~yoh sit w "jodełkt": Zachowa
De trac-enty naczyń s4 toraaai typowyai dla oeraaiki kultary ła~rc
kiej z IIl-IV okresu br4zu.t PrzebadaDo w całości teren c~~entarzysll:a 
ao&~Y ulec Zlliszozeniu prsy eksploracji piasku. Na wykopie pracowa
ła ało4z1eł s ł64zkich azk6ł śre4D1oh, zcrupowana aa Włodz1ełowyll 
Obozie Ar~eolocioSQYai 

LUBoszrcB, pow.tabako PJSooWDia Aroheoloc11 ~1..-m ZAN 
IliiW PAN we Wrocławiu 

Badania prCJifa4s1ł dr bab: Bocasław Gedi
p; F1DAuował IBDl PAN~ Pierwasy sezon 
bad&U: Caent.arsysko ciałopalile kuUary 
łułyokiej z epoki bl'ltzu; 

1f czasie systeaatyozDTch badań wykopaliskowYch~ prowadzoQYch 
D& o .. lltarsyska z okresu lateńskiego i wpływ6w .rzyJISkioh • Labosą

oaoh zauwałono, U podczas usuwania pni drzew, w odlecłośoi 135 .-
w kieruDka południowy~~ od wykop6w ulecaJ4 Diszczeniu croby kultury 

łałyoltiej: 
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Ha zało~onym, w miejscu powstałeeo dołu po pniaka, wykopie 
2 

wielkości 10 • uratowano częściowo zniszczone 1 zdekompletowane ł ero-
by olałopalile i 2 skapiska Dacz:rń: Jeden z &rob6w poa1adał obstawę 
ka•iennłl;" Trzy groby b:yły &rObaDi popie lnic Ollł:yDi t je den D& tom1aa t 
najprawdopodobniej jamowy; 

Cera•1ka jak i tona poch6wk6w Słl obarakter:rst:rczne dla dolno
śl.-k1ej erapy kultary łdyckiej i aołna je datować na V okres epoki 
br,zu: C~~entan:rako wy111aga abezpieozen1a konserwatorskiego; 

Dalazych badań nie przewiduje a1 ę.' 

LUPAWA, pow: Słupsk 
Stanowis to 8 

IDnaerwator Z&bytk6w Aroheolog1cs
~ch w Koszalinie 

Badania prowadsili •er Franciszek J.tacbowicz 
i •er Dobroohna Jankowska: Finansował WKZ w Ko

asaUnie .i Trzeci sezon badawczy: Stanowisko 
wielokulturowe~ Osada kultur:r łałyckiej, c•en
tart~Tako ciałopalile kultary wachodnio-po•or
akiej, ślady osadnictwa woseanośredniowieoz
neeo; Chronolo&ia: V okres epoki brłlsa, okres 
halsztacki, okres wo~~esndredniowiecua:r /?/-: 

Przekopano og6łe• 150 • 2 na llredniłl &łębokollć 1, 5 •' Odkryto 

ozter:r obiekt:r: 2 palen1alla i 2 jUJY: Palenisb słabo zachowane oha
rakter:rzował:y się niewielkimi re-iara•i, ubogie w -teriał archeo
logiczny: Ja~ r6wnieł b:rł:r obiekta•i niew1elk1•i, cbarakter:yzuj.
c:yai się regularnie kol1st111 bz tałte• i zawierały uczłltki rozbi
tych naczyń cUnia~ch: 

1f llkładsie atratycraticzn:ra atanowiska w:rr6łniał7 sit ł warst
wy kulturowe! Us:rsltano niewielkłl ilość •tsriału tr6dłoweco: Stosun
kowo najliczniej •teriał wysttpował w warstwie IV. !'egoroozne bada
Dia wykazał:r bardzo wyra:tne spłycanie •iłlłndci warstw kalturG~J:rcb, 
kt6re wyk11nowu.J40 sit zanikały sapełnie, lhr1adczłlQ dobitnie o uchwy
cenia D&t.uralQYch eranic sastęgo oaad:r: Tak więc w wyniku trzylet
nich prac W)'kopal1akCIIJyoh przebadano w całolici rachowany fragment. 
atanowiska archeologicznego; Rezult.ate• tych badań b:yło odkrycie 

~ crob6w ciałopalJlyoh, '2 Ja•, '' palenisk i 3 skupisk ceramiki. Po4-
kreśl16 prsy tya nale*:r, łe a.rska~ -teriał kaltarcnr:y jest. stosun
kowo uboci i wyj4tkowo 'l• sachowa~; szoaeg61aie uboco reprezento
wana jest cera•1Jta, w w1fkazo~i silnie zdewaatCIIJana~ Utradaia to 
w znaosa:ra atopniu dat.owaoie Obiektu: 
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w oparola o roboos4 analizę .. t.riala arcbeologicsnego wyr6ł
n1ono D& st.annlaka 8 w ł.llpawie trZT faą osa4D1cze w postaci: śla
d6w , osady ludności kultury łużyckiej z ·v okresu epoki br4zu, o .. nta
rz;rsll:a oiałops lnego ludności kultury wschodniopoaorskie·j z okresu 
halsztackiego i kr6tkotrwalego osadnictwa wczesnośredniowiecznego; 

LUPOWO, pow. Gorz6w 1111:p~ 
Stanowisko 2 

WDzeaa w Gorsewie Wielll:opolskia 

Badania prowadzili •er Tadeaez Seni6w /autor 
8P11lWOZdaD1a/ i llg.r Tadeusz Szcsurek; FiD&D

eowalo Jlllseua w Gorzowie 1r111:p; Pierwszy .. -
zon badań! Oeada ludności kultury latycltiej 

s IV-V oll:reeu epo)ti br4aa!' 

Stanowisko 2 połołone jest w mchodniej części wd, ;w kierunku 

Jtostrz;rna nad 04r4, około 50 11 Da wsoh6d od Szll:oły Podetawowej w ł.ll

powte·; Badania a1ał7 charakter rat.OtrDiczy;' Przekopano powierzchnię 
350 a 2 i na głębokość ca 0,90 a: Odkryto 6 palen1all: 1 S jaa wypel

niskowych oraz Ua47 po konstrukcJach drewntaa:rch /rt postaci saag 

cieanej zieai/. P&lenista te w rsucie poz1o11111 a~ły kształt. owalDy 
i nieckowaty W przekrojU pionowym: SkODitraowane byłY ze aradniej 
wielkości kaaiea1 polnychi Poaiędz;r kaa1en1aa1 wyet.4yliła 1JlteD8J"'Ił'D& 

1 c raba wara twa spalenizn;r, wś r6d której trafiały sit ddć dałe kawał
ki przepalonego drewna: Ceramika wyet.ępowała dość nielicznie w okoli

c:r palenisk~ PrZ7 paleniska Nr ' zualeziono przęślik ll:aaienn;r kształ
tu c;rl1Ddr1czuego : 

Jaa;r wypałniekaw e w rzucie posioa;ra aiał;r ustalt okrułY, 
a w przekroju zbliżone b;rł;r do prostoqta: ~rednica jaa w;r1loeua . ca 
do 1;25 a, głfboko'ć ca o,,o a: W:rpełDione b;rł;r szaro-ciemUl zie111i4 
z bardzo nieliOZDYIIi u1:allkami aaczyń.' Jarą te był;r llB;rt.uawane tał 
przy palen18ltaoh 1 co ciekawe mwsze od st.roQY" pdłDoono-zaohodniej, 
w odległości do 0 1 60 111~ Poaiao, łe ceramika jeet mało oharakt.er;ret.;r
czua \o je4Dak aołD& na podetawie pewnej liczby ałaak6w brzec6w na
czyń i de11., datować obiekt D&. IV-V okres epoki br4Sai 

Nalet.Y mznacz;rć, ~e osada ta • ohronolocicsne pawi4anie 
z 1s t.niej~ya caentanyskiem ciałopal.QYa ladno~oi · kultury łał;rokiej 

w Lupowie /etanowisko l- ma zach6d od oea4y w prostej 11ni1/1 prze

kopanyw w 1910 r: o dułej rozpiętości uł;rtkowania, bo od III okresu 

epoki b~zu do okresu balstackiego Wł4Qsnie~ Stanowi to istotne zna

czenie dla pozaanta grup:r gdrzyckiej kaltarr łałyc~iej nad dola' 

Wart4 i Noteci,; 



Kouenrator Zabytlt6. Arclleolocics-
111'0h w B1'cleoncą 1 llwleaa ta:~ 
:raaprowio• w Illowrooł•ta 

Ba4J&A1a prowll4a111 IICJ" Barl»ara llaCi~rios -
caraeclla 1 111r caeał• Sikorakit FiD&Uo-
wał 1rD w BT4coaacą 1 Preącltaa :G a w llarota

kowt.e1 Pierwasy ••Oil ba4ań!' C.atarsyako 
a I ollre.u epoki b~su;· oaacla a we• aaej epo
ki telasa: Oeałblioao aeolityczJ~e. 

Słaaow18ko połołoae jeat aa MrircrwatJ'II wzaieaieaia około 100 • 

Da połaclllie ocl •ball•ań Ob~' PUrła S•farcąllll'!i 

W llpoa b;r: pode ... •abaato ... j ebploałaoji łwira •t~io

ao • 4obrae •obolr&IIJ' .. kielet, ~ HcłrJ'8 a.leaioao ..tort lDllta
ł4. b~ .. aapilt 1 -ł• aoayate altary łał)-okiej ~· 

.. •crołoJ1111 teraale • łołoao YfkoPf:' Po sdj ocia baaua ",..t .... 
piła waratwa bltarcnra o iat.eu)'WRle oto._.. abarwteata, m. ... asdci 

1S - 20 ••• awieraj40a ałallki oeraaiki altary łał)-okiej, kości •ie
rato•i" 4re1tae cractki polew. woctelki clne'11118 ora:a 'lady saUałeco 
clrewD&: !llr1..-ae • q want-.. jaay rcłłaej wlelko,oi o prsellreja aieo
bwat.J'II lab pr08łoqłDJ'II a1ał7 takie .W, jak waratwa WJ110łD1Ko!l 
Jedla s t.yola j- ataacrwt •oh•• .. w. aaptywte oba t t ml_tary łałyo
ktej: 

11a podnawie aąak••co • teriała t. t warant .,._ okreU16 
ollroaolopnaio Da ollree llaltlstaok11 

lUnielido ja.y_ o ln'ullat.ao-esary8 abarwieata,· •rieraj•• aik
łe 'lady Wte11 4rs~ll 1 a1ol1c- frap .. ty DAOIIJ'ń, aa poelałaWie 
oeraaikt - aołlla powi..-cS s bU~ urtor bl1ał7011 1 muar_.. ceraat
ki aaar .. e.j~ ~ -- 3AIIIIr w wttb•o'o1 ... •taaoao• p4Diejaąa oaad

aio~ łałratia~ 

Poat.-r j ... t balaałaok181 aat.rafieao .. cr6b askielet..".! 
Słabo aoiiGir&~~~r nltłelet. był ałoło.,. aa rsactk1a bnb JlaaiaJ1111, et.o-
oa0J11 aiarepl&ftl18 owal..,. olnrai .... t.e.: z.&rły ałołoiiJ' był aa pra-
WJ'II bob a poclbrcsOQat aopai, Ił .... akiarc.~ aa poładlllo; Prą 
1ł .. ie ocl ałroiiJ' pot.ylioy było aataw1o• sliaiaae aaosyato, w aopoh 
polotcna 4łap aspile br...-a-: Ra b'ot pnedrameaia l••J końcQ'11Y . 

aakielot.a t.b1ła lrtiba bi'IPO'A baaaoleu, a4ob1o• p1oaOWJ'II1 1 posto
ląa! łłobt.eatam.: Grib oJiroulol.ic•ie aołla n..-6 a I okna .. opo
ki bna-: 

Jaclaaia ..... bllł7H•••; 



IIIEBOR0\14, pcnr; ChełJI patrs paloolit 1. •solU 

lUE1ft.łDCJU. pcnr:Soblft Podlaaki patrs WCH81le are4D1011'1ecse 
StalłOWisko j 

JJDSUŁOirl'CE, pcnr~ 11111cs 

staacnrbka 1,. 2, 3 
IIUeaJI ~oloc1c:IUI8 •• 'lrrocławiu 

Badania prewaclsJ.ła qr Jo&~~~~& no.&UIDI. PtJaD

scnra.ło MlHaa .lroboolociom. we Wrocławiu; Dra
ci aesOD baclań:: Sł&aowiab CJea4la1oH wielokul

turowe a IV-T okresa epoki ~- ob'H wpł)-

w61r ~. •••-- '-reclll1011'1ecse: 

stancnr18ko 2! 

PrzebaclaDo prastruń 110 .z ... ła:a:laj!ID 15 obiekt61r - jlui: 
lJ jec!Jlej • Dicb • daplsll:a polew -lesuao pJ.OIICIIII'O wiiUo •łe b~ . ~ 

acnre dłutko• a obok jaJQ' ~acspio .. obCIIII'o s e:t.adi .. tlackia 

1 prsepaloiQ"Jl1 bapaeatau JBO.rń, • illliej -3dowałe sit aa~apie 

aaaobcnre zarierajłiOe 411'1e łllłe 1nlły krsealaaa 1 killa aiejaąob 

aioobrobio.JIYI)Il krseUeJli; ~a4t ro'booso łlat.acS •taa • IV-\' okres 

epoki b~a. jeci7Jl1e . ja8a 15 .,.ła3e sit słaDcnr1cS wv•aoUeclaicnriecs
rq o11 1ekt m•••~ ': 
Słauwiske lt 

PełołOJle • aierielk111 wsaied•111 • oCle•łojoi l-50 • o4 oatat
aiob •ba dOwali ft1i po lewej · droate 4re&i • lll•ałCIIII'ie 4o csa tkcnrio: 

Prsoba4aao prseałrsd n .z o4sła:ałaj. 10 •• kUn łałować .... 
Ba IV-T okres epoki br911 a .,.JIIłkiea ~ 3 · • okrHU wpł:J'wn rs,.._ 
sk1oh! 

StaiWWisko 3! 
Poleł ... • 4lał7a wsa1eei•1a • płas~i obok etaraco a.eata

rsa: 7Alołoao 3 sollllde a.,sb.1110 a1o11o .. trac-at7 oeraaJ.ki łldTo
kiej 1 kllła. krseaio~: 

1100. BIJ'U-PI§Zbw 

S t.a.Dcnrisb l 
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Konserwator ZAbytków Archeolog1cz
nych w Zielonej GÓrze 

Badania pr01fadzil1 111gr Andrzej Karcinkian 

/autor sprawozdania/, mgr Ada~ Kolodziejski 
i •er Yarian Kwapiński: Fiuauował WKZ w Zie
lonej Górze : Pierwsą sezon badań;' Cmenta
rąsko ciałopalne z II/III okres.a epoki br.,. 

za /kaltury ln~cka/: 

Stanowisko polo~one jest m rczleclJm, piaazcqst)'ll wzniesie
nia, w póblocnej części Nawej Soli,; md r21eczk4 Czarn4 Strutk4~ Ba

dania miały obarakter ratunkOIJY, zabezpiecmj407 groby odkryte przez 

spychacze;' l4oznie wydobyto 9 ze spoUw : 

ADal1za cech oeltłaiki wykazuje, :te IBIIY do czynienia s niewie l
kim cmentarzyskiea /pod wz&lfd•• ilości/, atytkowa~a w stosunkowo 
krótkich ramch ohronolopcz~ch. PrZetytki starszego okresu epoki 
br4zu, przejawiaj4oe się m.r6'1fno w tormob jak i zdobnictwie cerami
ki, doUlaj4 chronologię do przełomu II/III okresu epoki b"'za~· 

Jest to wiQC jedno z najwcze śniejszych omentarz,rsk ludności kultury 
łułyo~iej Da terenie województwa zielonocórakiego. 

Badania nie bfdlł kontynaOifan.e .' 

PIASKI, pow: Opoczno 
stan.owisko 3 

Muzeua w !omaszowie Mazowieckim 

Badania prowadził •er Marcin G4aior. FiDaD

sowal lfXZ w Xielcach: Osada kult11r7 lutyc
klej z III okresu epoki bl"lłzu i 

StanOifisko połołone jest nad starorzeczem Pilioy m eranicy 
pola uprawnego 1 ł4k; Teren ten będzie salai!T przez zbiornik wo~; 
Obszar osady został częściawo naruszoi!T przez wybr&D1e piasku w la
tach pięćdziesi4t7ch 1 częściowo obn1tenie terenu: 

Odkryta część ZDajduje sit DaOrJJ711 polu 1 zajauje powierzch
nię około 6 ar61f; Jut w warstwie zieai omej wystvił7 obiekty osad
nicze, zawieraj4oe duł4 ilość asterlała ceramicznego pochodz~ego 

z gruboście~ch naczyń o chropowaoonycb powierzchniach z drobnoziar
nistlł domieszk4 sohudzaj4c4 oras średnio i cienkoście~cb naczyń 
o powierzchniach wygbdzoQYch; 

Dotychczas odsłonięto cztery jalQ' odpadkowe o głębokości od 

o,T do 0,9 • oraz du~e palenisko sawieraj~e silnie przepalone ułamki 
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naczrń.' W pobliłu paleniska /O, S m/ odsłonitta została jama o thedni
CT o, 6 • zawierajllCa około lO kg dużTch aocno przepaloDTch tragaaen
~ów ceraaiki zupełnie zniekształcoDToh o porowatej strukturze: w~r6d 
nich znaleziono dobrze zachowan4 przrdenn4 częś6 naczynia zasobowego: 

W sąsiedztwie jamy i paleniska znaleziono duże tracmentT jesz
cze d1nl naczyń zasobowych i przę~l111: gliniany. NalełT prZTpuszoza6, 
że w tym •iejscu stał nazieaDT obiekt mieszkal~ konstrukcji drewnia
nej, której ślady uległT zniszczeniu na skutek prao polOWTch: W pozos
tałej części osady znaleziono jeszcze jedno dobrze zachowane ule ua
czyn1e grubdoienne o kształcie esowatYJl oraz tragaaent szyjki z gór
.,.. tałoaea brzuśca cienkościennej wazy o wygładsonej czernionej po
wierschni, ukośnie ściętya brzegiea i orna•ente• w postaci pas.a po
zio.,.ch żłobków dookolnToh i łuczków ułożoarch poniżej~ Osadę wstęp

nie zaliczono do crupy konstantynowakiej kultury łużyckiej; 

Badania bod4 kontynuowane-: 

OSJ..llt~Wł pow~ Yielań 

PlASD:, pow1 Opoczno 

PIOTRAWD, poW: Opole Lubelskie 
Stanowisko l 

POLUPilf, pow: Eroano Octrzańskie 

patrz neolit 

patrz okres halntacki 

patrz wczesne średniowiecze 
• 

patrz okres wpływ6w rzyukich 

Eonserwator Zabytków Aroheolocioz
BT•h w Zielonej G6rze 

Badania prowadził ~~gr ABI!rzej 11aro1Jlk1an:' 
Fimnsnał WD w Zielonej Górze.· Pie~•ZT 
sezon badań; Osada ludności kultury łużyc
kiej z III okresu epoki b~zu~ 

Badaniami objtto obszar o powierzchni ' ar61r! OdkrTto n1el1c~ 
n4 oeramikt po2llfalaj404 datowa6 osadę na środkowy okres epoki brązu ;· 

Jedynym ob1ekt811 nieruohoJIIYIII bTła niewielka; owalna jam zaw1eraj4-
oa wył40znie węgielki drzewne~ 



Badaata prcnra4z1ła Barbara Kowalcą~ F11BD
aowało Ullseaa !.1ttokrąak1e: Pierwsv aes6D 
baclań! c•ataJ'STsko mlWr-7 łat,.ckiej~ Chro

Bolocta: V ouea epokl. ~- /80G-e50 r 
przed 11:.!1; 

StaDcnrbko połołoDe jest aa lewobraet.Dej terule raecski czer
woDki /dopJ:7w czarnej/; D& p6ł:Doc od ••ił obok •łeco sagajDita aos
Doweco : Og6łea wyekaplorow&Do 2'- crob:r pop1e1D1cowe, w t,.a takie cro
b:r obs,-p&De szoz_tk_i atos11~ Wyst.tpowalY one • cłtbokoaci 30...0 do 
80 ca: Kości szkieletów .. b)'ły aa oc6ł słabo prsopaloDe i ałohDe • po
rz44ka aatoaiczn,.a; Prawie połowa crob6w wypoeałona b;rła w drobQT 
inwentarz br-zow:r /ezpila, bra!lsolet.a, spirale, k6łka i tarczki/: 
w traech popielDicaoh ZJI&jdowałG sit poD&dto po jedQra czerpaka; 

Ha • sc zeg61D4 nact sasługuje cr6b ciałopalQT z podw6j117a po
ch6wkiea, • kt.6r:ra jedne zwłoki spalone b7ł7 bezpośrednio w jaaie 
grobowej ; Obok praepaloQrch kości zuajdowały sit azcz4t.ki nie dopalo
DTch bierwion; Gr6b posiadał sscz-t.kow4 obsta•t kaaieDD4 złołon4 z 
kilkil głazów rozstawionyoh na obwodzie JUIT grobCIIfej, kt.6ra • rz11cie 
zblit.ona była do prostok4t.a: Usyt.uowaD7 był na osi p6ł:Doc-poł11dnie : 
Kości czaszki lek)7 w poł11dDi01Jej oztści Jami: Obok nich zajdowała 
sit popielDica wypełnioDa koś6ai wraz z ainiatvow:ra kllbkiea donicz
kowat.,.a: W pewmej odleciości od nich złołono aist z czerpakiea wewn4trz 
i osobno drugi czerpak; W p6łnocnej cztści jaJBY 11st.aw1o.ay był lalbek 
aoalog1cz.ay do poprzedniego oraz nacąnie jajowate odwr6cone dnem (lo 
g61'T : Ponad wyt.ej opia&D,.a grobea, kt61'T wystvtł ua cłtbokości 80 ca, 
znajdowała sit popielDica s brz11ścea ozdobioDT~ rzfdea skośQTch t.łob
k6w: 

PoaitdZT grobaai wyat.Qiła dała 1loś6 akorap laŻD7oh nie pocho
dZ407oh s grobów~ B76 aołe s4 ODe śladea odb7t:rch aroo117stości rytual
nych: 

Przewiduje lit kontynuowanie badań w rokll przyazł;ra-: 

RZECZICA, pow; ~rod& ~148ll:a 
St&Dcnrlako l 

Konaerwat.or Z&b7t.ków Archeologicz
D.7Ch .we Wrocławia 

Ba4a.D.1a prowadsił mgr Tadeun Jtaletyn: Finan
sowało PPBH • ~rodzie ~llll!kiej ;' Pierwn7 sezon 
baclań.' CMilt&rZ7S'kD kllltar7 łuł)"ckiej /IV-V EB/: 

caentarzysko połot.oae jest około lłOO a na poładnie od wschod
niego krańca wsi na wmiesienia·; Wyekaplorow&Do ·, groby popielicowe, 



a 

•h&&łT •• • ptaK~~ • &łtbobn1 .. o,2s ao o,3s . .; w. -waą.-tatlell 
QJ~dłaoh IICbwTCODO aryą Ja• Cl'obOirJ'Ch; Gi'Ob7 Da ..... łl'S obłołollo 
b7łT aa1•ta.t worqc,J'IIilłftlk~ Kojot l.łil.ulo, prsopal•• sajclwa

q _dt .,.ł.sate · • poplo~1cy;: 'l)'pooa•Oillo croiJW J .. ł lllłoate-. ocra
llie• alt cło k1lb •cą~ GrA 2 _poda41ał uos)'ll1o "l osp1lt ,.~ ... 

•-• erA Rr 3 podaclał c1wa •cąata, erA Wr l •wterał -ł •oąata, 
a~ •~" ł oolo• •oąli tza .... łal7osalo saoiiGir..,-oll on• ł:rllłok 
.cllas.a.:r:-

.. clnia pi'WUslla ecr D.~ s.r•.SU.: 
rlaau.-ło ....._ Arell•le&Soao • HIIJida~ 
-Ptuw.., .... ~~łanpb ~-
bltwy h*J't*l•l • w l -y -eb'•• .opoki ~-: 

fta..toao p-iaoe • r•J.aiTII o-ia~llka 111ąta..,. blłłlrJ' 
lllł)"ekloJ poło....,_ • łonlllo ·~aa• ftllbłlr.-,oll_. Leóio-.o Cntoo: 
/W .n b u-n ....... uda., -I-III/! C8ellłanrab -w lloAte H _ -tar
Jau6r połoAo• Jeoł • pllll"-' siaoh4cl oc1 -1 Sl•l:~loo, .po lllła . 
o-tn•oh ~o_p pr•abect~ prsos Ja o a -Sloatrwlo to o8~; 

Daauo bl'laa •r IV o jrebioy •OTPG 10 ·~ · .,.ó~ło-ł l;ao • 
ona brlaa J1r V o mutey •Q'PQ 11 a l WJ'SOb'-1 '1,10: Oltyc1wa .kar-

11&1111 pooiaclał;r _b-s~H ołotawaą s alo.--osato płaokta .wtorsoho""l
klo• 1 QOTPIIII8 •ł.T s pelJII1• lrallloa"t: P-41łn&w4 karta• •t-ow1ła 
'b•t.rabja okłaclaJliO& dt S clńch baiOUTOla kr.6r k.-OJlłl',IISII;JOh 
at• .opotTDI!Iroll clo"t4cl -w Pelooo • okrool.e lł.._.-a~ Krtel ło -'»a4..._ 

11717 s trso.cll wanw ~- claiycill ~ll1oa1: --roc1atoa kr-_. .... ,&rs
aop QJIOoUa 15 •• sowatt.rwaoao e .;. l'adwtawt bitaaa Xr v •łaa..t-ł 
krU bale...,. o Ó'oł11110T S • ! Oc1 p4łaoq, po .Joe o ..wi.tłft•l -.-uoato 

-w wantwio _plnwouaeao lul8ao-a 'od'kz7-ło Jalaalob o -"rołlltq 31 -.. 

.s .-... ndc-1- •-'cla d-n•aop. Peoh~'l -w ob-a -~oh .saa~owałT 
olt -w coałraa ••• ...._ .. •1łosp1eo•ala 1 by-ł.'r renleosoM • -pn._ 
o:trsoa1 1_.15 • Y klerUDkil połaiD1~ X& "Uh illir...._n •kłaclał7 alt 
lo-'6 llc-zao -.łaaki pop1•l.Jlto-. l'"l'SOJiłloao bM1 -lłlll-.kie -1 •tctol 
clrs-..ay: C.zaallla 4iarak:t.17'•t.Yc-aa ,1oot IJa lY 1 V ekro• epoki lłr_..;: 

BaclMła WJ'bJiłli•kOW. lłtdt --batna•aa•: 

--uomoricB su.u; ,..: Opole 
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STOBNICA-~BZYUOBGI, Masewa Archeolociczne i Etnoera
fiesu w Łodzi pow;: P1otrk61r Tr7bunalaki 

Stanowisko 2 

Badania prowadził dr Bellr7k WiUak:- ·FtiBaso
wał WKZ w Łodzi.' ~rsec1 aeaon bada~ /koDt)'Jla
owanie prac z !At 1960 i 1969/: Osada s III 

okresa epoki b~za: bacty osadnictwa ao ~rod
kowej i ał~daaj epoki llaaioDia oraz s okresu 
balutackieco 1 lateńskie co,· rS711Skioco i wczes

ne co 'recllliowiecza: 

Obiekt poł0ł0117 jest Dl W7daacb RiełO •lesiOD7Ch1 D& le.,.a 
brzeca rzeki stobioaui, w pobllła jej aj~oia do Pil1c,-: PrzebadaDo 2 . 
całkowicie pGW1erzohDit TIS • : Ba pn .. trzeni tej odkl"Tto T paleDiak 

salep.j4ł0Tch w •ło w1docznej waratwie mltarowej 1 6 s nich prseba

dano całkowicie; a jedno ze nclfdll D& u,-taGWaaie w profila - ttlko 

cs~o1cnro: 

Palenialla b7ł7 proatoqtae SbadGWane s kaaiei polJI7ch i obra

aowane b1errioma1 dr--.: Dswentars ich ataaowiłT n1e11ome ałaaki 
ucarl. cl1Ds.a.Tch i cndk1 polew: 1f po bUła jeduco • palenisk ma
lesiono apilt b~sowłl, c1łqłl1 uablasto scittłl • podw6jq cł6wq: 

ID ... atan waratw mltar01r7oh •tanow1ł7 n1el1oae ałaald ucąń 
&11DiaąToh 1 P'Udki poloPJ' 1 c1robm Wf11elki clrz .... : Brak b7ł0 ~la- · 

46w koutrakoj1 bad7Dk6r aieallalJIIP'ch i 

SULJCDl J:ome:nater Z&bTtklw Arolaeoloc1ca
Q'ch w Zielo•j G4rse 

BadaDla pro.Us1ł 111r .łllclnoj Karc1DkSaa /autor 

•prawosclaD1a/ i •er ~ri&a &'lrap1uk1! Pinauo
wało S1lltoióak1e 'f01r&J"Q'8two bltari:' Drq1 

aeSOD badan:' CIIODłarzTUO lacladoi :talturT łD

łTcldoj • III-V okr .. a epoki b"sa::' 

Baci&Dia a1ał7 obarakter ratunk01r7 w •1łlS:ta s koa1scmdciłl 

sabesp1eosen1a dalasej oat,ci c•ntarą•ka aiaacaoiii&O badOirll ba:ą 

POII Saltc1D: Oc1k:r7to obazar w poła4Diowo-w•oho4Diej oztśoi nc6rza 

o pow1erscJm1 3~00 • 2 • 11Tr6bioao dwa •ektor,- 1f78ttpowan1a crobcir 

ciałopalQroh popielD1oQWTch, rosc1aielone liS-20 • paaea jałOWTD] cea

tralDłl c•t'o1łl b.ł4eco • seapołcir bTł rozlocłT bnk kalliellliT, W74ła

łoD7 111 11D11 p4łaocn~połac111iowoj : Grob7 1f78ttpGWał,- w uczec61JIIP'a 

saet•sosen1a pocl brakiea i a1t4ą kaa1ea1Aa11 a takie w joco bezpoli-



SW~ICE, pcnr • Slllech6w 

StallCIIWhko 3 

Iouerwator Zab)-t.k61r Arolleolo

ciosDJ"ob w Zielo•j OCSrse 

Ba4aa1a prCIIIra4sil1 IICr łlariaa bapiński 

i IICr AD4rsej IISroiakiaa /aat.or sprawo

s4aD1a/; P'iaaD8CIIIrał UZ w Zielo•j G6rse. 

Pierwsą aesoa badań. Caeat.arQ"sko s Daj

starasej faą mlt.ur7 łułJ'okiej i okresu 

rQ"Ukieco.· 

ProwałSoDo rat.lmkcnre badania WJkopaliał:CIIWe D& c•Dt.al'STskD 

OSD&oso..,... jako st.aDCIIWiako 3. Badall1aai objtt.o obszar 13 ar6w, od

krywaj~ e crob6w popielaiccnr)"ch i t jaJICII'W11)h Iw t.~ awa • ·ou.su 

rQ"Ukiep)' eras 12 ja.; 

St.aDCIIWiako połołono jest. we wschodnia kraDoli wat, 11 st.6p 

atewtelkieco; piasJJOvst.ep nateaieDia.· .ADalisllj., plan rosaiess

cseaia IJ'Ob6w •mrd76 •ołD& ich st.osllllkowo aacZD,1 rosrsut. t WT

st.oowaaie obtekt.6w w sospołach lio•łłOTOh po 2-3 obiekt.7i BweDe

aeat.ea jest. wsp6ł1fTst.tpOWaDie crob6w o1ałopa1DJ"ob poptelDioCIIIrJ'ch 

i .1-CIIIrJ'ob, pochodS~~D7Ch • t.eco .... c• okresu. Prse1rałaJłłO• witk

ssd6· •t.eriału sabyt.koweco st.&Dowt• •••J"Dia lub ·ioh trac-Dt.7~ 

z prsełlltot.6w br.._,.ob oc1ł:JTto sQilt .... '4 i ps b~•CIIW7• 

lfiewtelkie o•Dt.al'S7sko posiada dało eacuate clla posaaaia 

wozesll7ob fas blt.Ul"J' łlltyolttej 1 &dTł obserwcnra6 •*u bespo4redDie 

aawt•••ta w •t.eriale do mlt.ar n okresu epoki brtlłsu prsejariaJ.

oe sit w Dtekt.6r,roh fo~oh ceraaiki, jak t obrs4dku pocrsebcnrya. 

Dwa ciałopalne; jaaCIIWe crob7 poobodq • p6:Plego okresu rs,.._ 

skieco: Prsebac1aao oałoał6 c•nt.arQ'aka. 



·1,1. •J • • ~. 

SZCZBCD - IriBIIIB BZnr Eouol'Wa łor r.aątklw .&roheo.loc1os-
.,.cb w ssos.e1111e 

llaelaD1a prCIIIra4sUa 111r zwa Jlnrolalla! P1••o
wał WKZ w Ssosoo1Jl1e: Drac1 .. soa ba41a0: Oeac1a 

ladao•o1 bl tary łał)-ok1o.1 s IV-V olr:ro.a opoki 
b~ 1 woseaoco obe.a opoki lola•;.. 

'fecoroesao baclania koDCoatrCIIIrały sit • bla1ao.11 oras • •
oboclata 1 poładlliOWJa ll»oosa pta•so.r•toio nc6r-., połotoaeco llitclą 
al': Chopta; IAibtłsi' f no..,- lall61r w Ssosoo1Jl1e~ '1'1ł7osoao ~ · wPOPJ' 
o .-: 10 s: 10 • ••• .- wnop.. oolllld..,U • ...,.,.: l s: l •; q.Sło• 

•rsoba4aao all ... r o ,_iersolllllt oa ~00 •
2

: 

wanwt kaltarow' aolnłTooao • .obocla1a 1 pełada1CIIIr1ll ll»oosa 
wsc6na; brak .1•.2 w •.twra•.1 J&rt11 wsc4na •pa.ocl....,. b1ł .,. ... 
dłqoloa~ apraw' roli~ BTła ło cra· ·a warstwa oie•obruataoj prloJt- · 
a1o7 .."1ora.1.,•.1 daq no•cS ooram· :1, polePJ' 1 •soqQ4w orpa1os
JITOil: Po4 at.,. w oaloa, oarrło 18 .1&• oras l palenisko: Jalą prs81faA
a1o odpadkcnro 1 aoobowo awtorał:)" rchra1ol daq no•cS •ter1ała oera
llicsaoco 1 ko•c1; 

Com•lkt- • o•wi&Mj •1147 •*- robooso łatCIIIracS • IV-V okno 
opoki b"sa, a1e11csae ł7'lko tras-at7 poclaocl .. s oue .. llalostaokio
co: oPrlcs teco, • •act •ołaca.1• .2 •b7tlt1: b~-·• oraaaoatowa
ao osos7poąki toalotCIIIr~ oru bl'lłSCIIIr7 crooU: 

Vą•kaao pełno iafoi'II&Ojo na to•t sadtca 1 rosp~acnruta 
•••47, kt6ro potw1orcls1ł7 ab1ecłoroosao oap•tie~ 

z ... 1 .. trw,j.-o sacroloa1o bałallia bfdla bat,-.a ..... ~ 

zakład Arollooloc11 Małopolski 
IBIK P.&Jf w Krakft'1e 

lla4all1a prcnra4s1ł 1111r Jacek JtrłS81rolt1~ P1aaa
ocnrał ZUI DIIY P.O w KrakCIIIr1o~ P1erw•ą •o
soa bada~ Osaela Jmltary łDITolt1e.1; o•nta
riiJ'•ko Jml łar7 ooraailt1 oallJ'CIIWe,1 ! 

Badaata doQ-cął7 seopoła ooacla1osep bltarr łał)-ok1eJ, ni~ 
saneco .. ....,.. • 1U.ora.tar7 crods1ok1-~ Prace okoaoeatrCIIIr... 1»717 . 
Da W7łJluaoj osads1o. slokaliHnDej aa bla1Jiao.11 woclods1ała 1J1oł7 
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i S:areDiaWT, w ocllecłollci ok~ l ka sa :aaohckl o1 wapOIIDiaDep &roclsia
Jra~ WTkopy o powier:aoluli r ara rałołoao w tr:aeob aiejsoacb oe.l .. 
aclnr)-ceaia aai ua ataaowiaka~ 

Prowadsoae badaaia ~aaa)T istaieaie w njoaie WitGira oeacJ
atctwa • WOliellilej taą kilUary łdyoktej: Podcsas badań o4Ja-Tto s Ja• 
sawtera,J...,-ob wo•aaoł11łyoq oerallik' psowlł ora:a ceraaik' • ptoao
wyat łłobkallt .aa br:ad011-: PoiB4to WTatvua 411ła 1101l6 l11U!Toh abyt

k6w O MtJ"7C8 WCII88DORłycktej ~1 Stall •ohOW&Dia obiekła był rcSłJl7 1 
w salełDollct o4 połołeaia wnop11; Ha WTkopte połołoDTa aa atokil obtek
ł7 b7ł7 ateaarusoDe 1 pr:a7kr7to SO oa wara Wił baaua; • toaiast w po
bUła mlaiJBcji WSD1eaieD1a b7ł7 ODe oałkGiriO ie DiaSOSOile: 0 ich 

llaWDiejaseJ obeoadoi n1a4oą 4uła 1loll6 lda7cb :aabytk6w oras likład 
warstw w profila koatrola7a: 

zagaft_,.. obiekt• btł bn&k JraaieDQF, aiorecu-1arll8p bstałtG, 
o _,..tarach ok: s x a,s .~ Poaitdz7 jep llaaieaiaai WTat,p•ał7 frac
aeat7 ~acs7ń kalt11r7 ł11ł;rckiej •' aieaiej joelilak llie b7ł oa ni~ 
• : _ ład.D71& s o4U,.tyob obi"ekt6w~ JU#f kllltar7 łał7okie.1 1 o olarakte
rse boa Wlłtpiellia oaadowya, poe1a4a)T w rsao1e kastalt cnra~ lab 

kolb ty~ w profilii b7ł7 trapasGira te'!' OprcSos oeraatl:t sawterał7 bate
ato 1 atos11Dk0wo lałlł iloacS kOllot •tors,qcll: Hie allało at, okrdl16 
sas1ua staD•tau: Bpie to cel• aaat,paej akcji badawosej! OprcSos 
ob1ekt6w klllt11r7 łułyokiej o4kr7to r6waieł dwa crob7 kDlt11X'7 ceraat
ki asaarcnreJ ~ w tya je4eD uarusoa7 pr:aes jaa, blt11r7 ł11łyck1ej 1 

posbaw1oQ7 askieleta jbaotaf . ?/: Ob1ekt7 w · saw1erał7 t7PGir8 •••ta
.,. erebowe tej kllltury: l~ }IQobarek~ toporek, siekiera; a·: aatora, 
JIQCIIarek1 toponk siekierka! Z&ohowaQF w Je4D7a • crobcłlr as kto ld 

akierGraQF był cłOWił Ja poładate~· lełał w peącj1 akllrosoDej • pra
.,.. bob~ CbroaoloctoSDie croby te IBwilłsajlł cto atarase.1 fa:\17 craP:r 

krakowak.o-aaalłoaierekiej altary oeraaiki asa~~rGJ~j -z 

wouft. pow: ol .. t7Jl 

StaDowieko l 

ZeapcSł lo Badaa Błlloceaeą Słowiall 

w h~•• .. booa ..... o._das.J Duty
,,..-tG" BiitartCbltarTMatertilllej PAlf 

Y • -- -· ---

Bac1&Dia prGifadS111 4r Jaa D$rGrak1 1 qr J&ał

corsata KopelllioJra /aatoda apnnre.Saaia/: 
PiDaDacnrał IBIK PAJI] Druct ee.aa ballaii~ 
ąaeatarąako klllt11r7 lałyoklej s IV-VI okre

su epo~· b!'lłsa~ 

staacnrtako 1 U7t11owane o l,S a D& polliilata od wat 1 około 
:lOO a aa p6łllooQ7-ach64 od dAwnej cectelll1 1 11 attSP poro,at,teco la-



••• pac6rJr:a, badane bTlo • latach 1129-33 przez Fr..-~ PrsekoPQ~r . 1 
wtel17 oba ar udało d t· sloka11znacS; 

w t~ rob prRkopano l,S ara odkrywaj~ lt crob6w • •itbzoł
oi nissczoJV"ch; Wykopy uyt~owano po saoho4Diej stronie ctaWDTOh 'ff7-
kopa11ak nie•ieckich, • WTDibl stwierdzenia • tej właó.ie cztllio1 
c .. ntarąska akapiab grob6ft: Okazało sit, łe s& 'ff7kope• Jl'r- Oiłll

nie sit pas sie111i p~•hesanej eserokośc1 lO •• btcl~~CY •pewDe 'ff7ni
k1e• niszcsenia atanowiska podczas W7bieraD1a llaaieni! Waratwa ta u 
2o-eo o• •i.-szości i 'ff7Bttpaj• w niej niszczone groby • postaci 
skupisk kości niekie117 zawieraj~yoh rra.-enty ce~iki: Niekt6re 
croby uzko4sone byJT tylko częściowo, dolile ich partie SDajdowałT 

sit • ł6łt~ piaam calca! 

Pod warstw• s1e•i prze•1e~z&Dej usytuowane był7 2 crobT • je
den z nich /gr6b 826/ to stosunkowo dobrse zachowa.DT poctw6jD7 gr6b 
popielnicOWT;.' Pom pase• zie•i prse•ieazanej 'ff7&toował)" obiekty wko

pane • calec, g6r• s11D1e miszezone pnez orkt; s• to Ja og6ł groby 
j-owe: Obiekty ZDajdOlraDO • cł tbokości 16-80 Cli, a •i.Pszość ich 
waha się od 2 do '5 Cli: 0&6lem • baclanej czpci cmntarąska odkryto 
t grob6tt 1D situ, a dla części pozostałych adało się okrdlić rodzaj 
pooh6wm: Wyr6łniono 5 grobów pop1elDicOirYoh /• tym 3 z konstrukoj• 
kaai~ i 'T jam.owych, • t~ l z obsta•• Jr:amien~; Jeden z grob6tt 
j-.yoh ograniczorv był fragaentallli sllamieliJV" c•bki: Uw&gt zwraca 
dobJ:T stan zachGIII'ania aater18ła kostnego nactaj~ego się cto baclań u
tropoiociozJV"ch: 

WOKY'l'f, pow; OlestTD 
Stanowhko 2 

Zeap61 do Baclań EtDoceneQ" Slowian 
• Polaoe p61DoonOMWaohodaiej IDsty
tuta li1atar11 ltllltiU"T Ur.ter1a1Dej PAH 

Badania prna4s1li dr J&D D•r•ski /k1el'VWD1k 
prac/~ qr Barbara Balb i •er Ur.ł&orza ta Mociel
niob'! Jl'iiUUlsował · IBDI PAH; Dragi sezon ba4aC 
Osaela kultary lałyoklej z IV-VI okresu epoki b~zu~ 

1' osaale baclań prze kopano tl'ST arr, zloll:alizowane Ja połud-

nie i waoh6d od wykopów liTO r~ Odkryto 19 Ja•i 2 palesn1s11a, U llila
ct6w po słupach, ' saohwane w warstwie DaCZTDia oraz t obiekt6ft o nie
'ff7jallinioft7m charakterze'!' Opr6cz wyraŹDego skupiska obiekt6ft m uczy
cie wzc6rsa octkr7to DS zboczu wzg6rza drugie ich skupisko,' poł~zone 
z want•• mlturn•• kt6ra DS szczycie wzg6rsa ulecła całkowitema 
miszose.niu! 



n 

Stwierdzono, U osada aiała dwie fazy uSyłkow&Dia, a być aoM 
częściowo si•urała -. teren stanowiska neoliłyczne;o /ajniłsza z 111114-
aill stwierdzoQYch na zboczu wzc6rza warstw być aoM wi•e się s k111-
łl1r" ceraaiki IIZJlllrowej/! Na IJ1Jagę zułucaJ" zasłępaj-.ce obiekty: pa

lenisko /77/, w Jct6r7a zachowały sit przepalone bierwiona i jaaa /79/ 
sawieraj,.ca a:in; trzy prztśliki, a takie obiekt /52/ - taaienne pa
leDhto złołone za warstwie piasku nawtaaego· nad jamę zasobow"i Nie 
udało sit stwierdzić regularQYch układów ałladów po słupachi 

Materiał zabytkowy reprezentuje licznie wysłtpuj-.ca ceramika~ 
Z esterech sachow&DYoh in situ naczyń, trzy to dułe neosynia zasobo
we; a jec1Do - niewielki kubek; Pomdło zanotować aleSy cbra rozciera
cze tallienae ~ Wstwne badania geologicZDe na terenie stanowista pne
prowadziła dr EiSłupnioka z Uniwersytetu warszawstieco~ 

WB.OCLAlf-ISIJŻE 'IIELJ:IE 

OOCLllf-MUCBOBbJl llA.U 
Słanowiato 9 

z.umcmo, powi Głoc61r 

ZBJlOJE\fSI:01 pow: Dobuck 
Stuowisto 3 

patrz okres balastacki 

pa·łrs okres balutacki 

Katedra Archeolocii Polsti UDiwer
sTteła Jagielloństieco w l:ratowie 
i J:oDSel'Wałor Z&'b1łt6w Aroheologios• 

IIJ'Ch w I& tenrioach 

Ba4aa1a prowadsili doo: 4r Marek Gedl i qr Be

•ta )[isza: FiJaiiSował WEZ w Katowicach: C.n
łarQ"sto s III-V okresu epoki brtp~a /blłara 
łułycb/ badane od 1961 rob;" 

J:onłynuowaDo prace badawcze we wschodniej i poładniowej części 

sł&Dowista: OdkrYło 29 nowych crob6w s epoki br .. zu /Nr 3159-381/; 
1f wittszośoi były to sroby zaliczane do starszej fazy uSyłtowan1a 
cmentarzyska i datowane m III okres epoki br,.zu; BYć aoh nietłcSre 
z nićh były nieco młodsze i pochodziły juł z IV okresu tej epoki. vtr
rcSłniono pochówki ciałoJB lne popielnic owe 1 ciałopalne bezpopielni
cowe oraz zespoły, • których nie m trafiono na liilady spaloQYch tośoi ; 
Bfły to najprawdopodobniej pozostałości grobów szkieletowych, • JtłcS
rych s~cs,tki zmarłeco 11lesły zupełnemil rozkładowi; 



1f p-ołaaola ~o prsewabte eeraałkt~ w•r&~ •osyń prsewałaq 
foftlfY olara"kYIT0\7eSDO raoHJ -dla~ swaaej pupy kout&D\Yilcnroktoj;: 
lfyotwowałT jodllak ta~ •o-rDta .t-ob1o• onaaMDtea pscnr711, tn-
.,.. 4la woMnoj ta..,- kllU1117 łdyokieJ s terna 11..-Jia~ ~Drob• WTrO

b7 b~O a&lost-o• W łtUb P'O'baola D1o WDioe-)T 1Dt.ereoajta07Ch da

Jl7'Cil 4o aotal.ellia ollrvao1ocn a.olltai'Q'oJia. 1f połudD1cnrej csęlłot o-t.a
Dcnrtoka -~ratioDo • je4ea- &rA oskto 1otGWT s doln·ze Mcllcnr&Dłł ~obot.a

•• Dato ...... WTPOeałołiJ' w \J'SJ' _.oS)'Ilta.' Grib łell aołu •.Ho-rć ło 

klaąo .. oJ ta• ~cnw ccSnoi-b-e&łopou~teJ ml\111'1' łd7okioj t --

1 .. .7 •• -.latc.ać a T okno ąokl lml•; 

Katedra Aroile o1o&11 Pohk1. 
1Ja1trua~w Wroołlnrd:teco 

..... ta ~pn.81JS.ił -wcr ...... J:a101l\7D; ftD&D

---~ ·-wu .. wroeaa.rta. Ple190-r ••••• ~ń. 
C.atanysb la1\ar7 ła•oktoj s Y olirosa 
QR1 m.sa; 

1f o ... le tMpekc.joDcnreta tenD61f obJ tt7cb obp1oa\aclłl krD
• .,... 1 b.tcnrłł s111ona111a I'Oł&CTJ•&O aatrat-toao .JB o•Dtars:roko; 

ocn• .słtadaae T &rOba-. • tTD 5 pooJa6wk6w JIOP1ollltc..".oh oraz 
2 "._.; Grob7 •1epł7 Da ~"fboko,ct o4 o.15 4o o. •s a ; IDweDtars 
p-obGWT obejMWał ~'b7 oeraaicSM • "11csb1o o4 2 4o 16. w '3 erobach 

saaji!cnrał7 -o1t osptle bl'łłSowo. 

Rab.,. p~sc-..ć_. • ostłć crob61r w olr:roaio at~oje11Jl7'1l 
sootał& SD1~JMSo• o~ 1 koJ*llie• pt.aaku; 

ladalila bfdłł koD\J11acnr&D0 :0 



EPOKA ŻELAZA 

Okres halsztacki 



CZBJIMIXOiłiCB, pow~ ZłołOrJ'ja 

s~cnrialto l 

uaoatnr, pł1łl : Głabo..,.oo 

Tl5 

Koaaorwałor Z&bTłltd. Arcboolocios
.,.oll • Opola 

Badalda prowads Ua 1111r Da•ła WotaialtJ P1Daa

aował WD w Opola.' P1ortNQ' aosoa ba4ań: 

C.ałanTUo ItialtarT ~oltioj s oltroaa lal

•• taoltie p} 

Staacnrialto ... jclajo ait • poładlliCJIII'o-s&olloGaioj ost,oi lliaata; 

połołono joat • wsaieaieaia opaclajllOJ'Il • Itieraalta rselt1 CTJrr aa par
oelaob prsJ' ale' Baoibonltlej •r 39-31, •Ie-Teil do ,.uw•eco hll-

4usa Z1oa1;: W alejeoa ł,.a aieedaóoT Baborwa WJ'bler&jlł piualt i wir; 

Prsebaclaao teren o p.-iersobDi oltoło 1,5 ara, aa lttcSr,.a utra
fiono aa jeden crib oiałopala,. ltaltDrT łałTolthj, wno .. łoa,. w 12 aa
osTń i ltłłłlto bt'łscrn ; Po•4ło •• wltopaoll acnrołJ'-oll malesioao alto~ 
PT potłlloso.,oll •o.-11 i prsepaloae lto'oi 1114slt1o, poollo4slł0• • ata
osoDToll crobd.: llalasloDił oe:nailtt łat ... 6 .ołla • oltrea llalastaolt1: 

IWJ)UII, PCJIII': Ir.l..,-11 
StaaCJIII'ielto I 

.... Zallltcnr• • llalborb 

Badlulia pi'Gndsił -er Kieo••ła• Bat·ua: Piaaa
.... ało 1laso1111 Z&llkcllro w llalborlta' !'rSaoi aesoa 

badań~ Groclsielto ltalłarJ' łai1'olt1ej s oltraaa 

lalastaoltieco 1 ••••aolate11elttep, eroellibito 
woseaao,rac1Di•1eosae • IX-X w; , oaada owart.a 

• u-ux ·~ 
Badaata • ata...,ielta I lłT~ ltoatnaaoJił prao • lat lH.,.TO~ 

Obj tło a1111 &łd.aie aajclall o:ras •ollo4D1o atro• słtoose &roclsielra.' 
W'Titop 3 t ds1ałlt1 B i P o w,..1araoll l z l a: Zlobl1scnr&De bTłT Da -.J
claalo i aia~ • oola dale• pos•ate Qjawa1oaep w liTO r. altoaoaałro

waaep •acJDiotwa ltaUary łai1'olt1oj • ••••••3 epoltt łola•: W dsiał
oe f' w wantwie III oclltrTło l · a1ew1allt1oll altapialt li:aa1aa1. Z&lepłJ' 

oae w ••ro-brlłS••J, twardej, &11D1aataj s1ea1 s 4d6 11osQ7'a1 ctrob

DJ'Ili •t&iolltaai . clrsoWJ17111 i craclllaai polew-; Wolt6ł llaa1oa1 WT•ttpwała 

• elatej Udoi ooraaia,· ltt6roj altład aas•ra3• llllł"'lae rasl»ijaaia •
osTńi w altlipiekil :ar l obolt clahj 1lo,oi f!tlpeatcłw oe~ilti, prswat
ale •h oclltrTło fmc-at osaaslt1 lads~j, alasoso., ltolosJ'It • clrata 

brlłScnraco 1 &ł6wltt łalaaoj asp111 taroscnrataj.• Do'6 Uoaio WT•ttPO-



,. 
wały ko4o1, a1ek1.ą poł~q~a~~e 1 prsopaloM 1 kt617oll prS7JI&lołDdcS 
catWlkoW• WTkało aaal1a aatropoloctcSJa: Smpialla dałcllracS aom. aa 
okr .. llalsstaoki /Balbtatt D/; 

w tej .... j dsMłoo w wanwte IV, aa tle osaroł6łteco piuka, 
odsłonitło •17• ollat7 w poetael 41a46w po ołapaoll!' W olłrtbie ola t7 
11najdowało a1t dobrM aoll•aae, dwmraretwcnro pal eteko, w l:t61711 SJB

lestono obok ałallkft oonaikt, ko4o1 •1onto7Cil, osoqtkw r7b, pra
wie oałe D&OS1Jlia.' Wattpaa aDalisa sab7tk6w po•ala datwacS ollatt Ja 

poc-.~ opoki łelaa-: 

~)'kop • okarpte /3; dsiałła G/, kt6reco oel• b7ło rospo:~~~a
nio 4la46w po koDatrabjaoll obro~oll od otro.,- Wiały, odsłonił clo46 

Cłtboq /poDaCl 2 a/ 1 OMJ'Oq /około 15 rł/ foat~ ZlołaltSCIIIraa& Ja :abo

OSD foaa broaiła d08ttpG Ja Cr44~ 

BaclaDM soatałJ' ako6osoae. 

BRZOS'fOIO •on, pow: lr)'n)"ak 
staa ... ieko 1 

CBULUPU K.&l.l. pw:Sieracls 
Stancwieko 2 

. Jałrs ob' .. 1ateuk1 

~~~M• w steracisa 

Badania prowałsUa liCI' .&ma Iafel-Dstersccwam~ 

Pillaucnrał 1VKZ w LDut: PierweJr aeson baclań; 
CMntarQ'oko otałopa~ bl t.1117 łałyokiej 
• okreoa balastaokieco: 

Stanwieko połołoM jeat. • teroll1o p1a,n1o7 • pra~ brsep 
rseoski .... an:: 

PrQ' W7clOb7Wiłll1a pko- Jat.rafiallo Ja Uos• crob7 oiało)al.
s obot.aw• ~•1eDD4~ w o1erpa1a 1eT1 rata Ob: Piotr Wojoieollowak1 
• Clarłap1 Małej doataroął do YIIM• w Steracisa ~opaae prsos 81-

bie w tejłe p1Uil1o7 •os7n1a poollocls.,e • JedDeco croba;' BTIJ' t.oa 
jajcnrat.7 niewielki praek o ollropont.ej ~1ersollD1 b&"7 ł6łteji ała
ł~7 jako pop1e1D~a, clwa •łe, oie•oaaro osei'JBk1 oras pokrJW~ 

w kast.ałoie lejlla /s otworea w aolllr)'oie/: Poclolłne pol:r7Wk1 WJ'St.tpaj• 
w crapte aollo4Dto-.1elkopolakiej blt.IIIT łał)-okiej, b7łb7 to wito 

ptenoą epe11plars sa1es1oll,7' • tereate Aj tł.~ prMs I"Pt 4roclb
wopoloq;-

PrseprCIIWaclsono baclaDia ~telraiOM~ Oc6ł• prRkopaao ~~~15 a 2 

pcnrtersollllt; 0Ułon1tto reast.kt t.rseoll IJ'Ob6w o1ałopalll,7'oll.1 §oiaDki 

1 at.r0P7 crob6w WTłołoae b7ł7 ot.oosaaa1.: W ła4aej S jaa crobOW7ob 



Die -~rafioao D& popielDioe~ a s całyola D&Osri •ołlowała sit jed71lie 
aiseona w crobie l! Posa t111 WT•ttpowaą t7lko llłallltt oeraani: Zaa.1-
4ował}" 81t w•r6cl Diob l&r61mo fragaaDt7 crabe•iu•; o ellropowatej 
powierscbDi .. wa,trs~~ej, jak i oiall:oalc1eDDe o p•iersobDi atar&DDie 
WT&ła4aoaej~ W &robie 3 opr6os oezaaiki sD&lesioao takie tracaeat D&

r-ieDDill:a br ... •eco sdobioneco orD&Ma"• r,-t,...' Pragaeat "D j .. t 
Ja4topioll7 i poJI:r7t7 pat7D4 o~iow4.1 We waąatkioh erobach D& 4Die jaa 
WJ'Sł.tpował,- 4robDe Wtcle 4r•-.. i pop16ł oraa DielioZDe przeJJSlou 

ll:o'oi : 

zar61nto Da podatawie aeb7tkcflr poohodllłł070h a clarcflr, jak i uąa
ll:all7oh w omsie WTkopalisk ohroaolocit teco cMDł.aJ'2G'sll:a oll:reśl16 aoł

Da D& woseaQJ' okres balas1aoll:i, grap• alrodkowopolaq blt.ar7 łuł,-okiej! 

CZBLADl WIBID, pow: GcSra liiiMIDI Aroheo locie SM we Wrocławiu 

Badaata pr•a4s1ł 111r Jerą Gołubll:owŻ PiD&DSo

wało 1lu1ca Arohec locie•• we Wrocławia: 
P1e:rwur aesoa badań; Cleada wteioJaalt.u.rowa 
/kult.~ ł1lł7olla, oll:ree wpł)"wcflr rąaakioh, 
woseane alre4D1owieoae/: 

s~-iako połołoae jest. w 4o11D1e Bar,-oą .. WJ'daie pieascąa
t.ej walrcSd 1411: ~alewOIJ7Qh około 570 • aa p6łDoo od wai cseladt Wlk; 
Prsokopano 560 a 2 t.ereau odJI:r7WajłłO 25 ob1ell:t.61r ~ S4 to ogaisila D& ogcSł 
koliat.e o •r•4Dioaoh oa 1,5 • i jur: Us7SIIaQJ' Mwri&ł ocranio• ait 
do oereaiki, to•ci swierzt07oh i pole~r~ 

Joa.erwator Zab7~6w ArGbeoloctos
II7Ch w Opola 

Bad&Dia prowadsiU ~~&r BaCenillas 'fouak 
/aat.or aprawosd&Dia/1 acr Sylwia lhaSJiaD 

i acr Deaeaa llaoewicst Badania fiD&Ds owal 
uz w Opola·. Pie:rwaą aesoa badań~ caaat
rąato s_ oll:reaa 1Blastackiegoe4 

staaowisll:o uytaowane jest poaitds7 waiaai Dobrzeń Mały ~ Brze
sie~ w cmsie 'ba4ań rat.OWD1oąch prsebaclaao powierscłmit oll:oło 20 a~, 
sabespieosaj• occSłea 11' crobów oiałopal~ch 1 6 obiekt61r o bliłej 
aieokrenonej tiUllllcji.' Głtl»oiEDśó zalecauta pooh6wk6w była bardzo srcSł
aioowaaa, wyaoaila od 30 do 130 oa od wajcSłoseaaej powierzchili ał7t.-



Tł 

Jt ... j : 45 P"ONir •ł• 4obr .. aobow•:roh, 31 ost'o1owo aasbłsOJIII'ob:, 
a po ... t.ale dlaU •u•••• • WJDikD prsedobploałaCTJIIJ'Ch rob6~ sto ... 
a:ro~ - fllrt~i~ Wyriłatoao 43 crobT pop1e1D1ocnro,· 45 bospop1o1D1oo
.,..~ - ~llllr70h, 11 aiookre,lollll'oh /pr .. nłllio wałek słoco at.aaa -
ohowaata: 

1f 3 crobaoh popielaioC~WYoh .,..~Uił7 obała'W)" ~leaae, a • 21 

J....,.oh braki 1 obaY'W)" s llallieaU 1fe wa.,.atJtioh poohWiaoh W78tViłT 
... ._t.ki ba~ i •palnisaa-: 1JJ'poaałea1oi aillo ..-mroh ale., .. ń. "T
ło ••'6 bop~o1 ajlioaioJ .,..~,powała oeraaU:a~ Poa JaOS7Diaai 1 ioh 
t~aYIIi odla7to pob1'*i, prsodllio~:r cliDiaM oras traaaea~:r oe:ra
aiki •l...,..J: Poaaclło a.s;raklmo 30 ab;rł.k• s lłl"'lsa Ol'aS 41 pr .. da1o
ł;r ~ .. s łoJa•, • ł;ra b~-· np1le, braaeole~ł Ułlla, ... .,."_ 
ll1k1 oraa aoło; aspile 1 brauolo~ łoJasae : 

1fa~~~r a~kie poo*ki aołlla 4atowa6 a okre• lalast.aokii Uobw)'oo
ao p4blooq c raaio t oMatan:r•lla, roae14PJ••co ait • kieraab poład
a1ow;ra i •JamJ•• P ... .._ o•t'6 wmleaieDia;" Prsobad&117 "roa OMD
tars:ralla b)-ł ••••J'Wilio lldo•łtJIIliaa:r do aionłoosae,J, c1absej ebplo
ałao,11 Itru.,... 8&4aa1a b~ bat,..•••· 

GLCIIIS~ .-! ZłoUw 
s taaonao 1 

Badaata prowadsił ~~er lfariaa Sikoza: P11Ba

aowało Mas ... Zioai Rot..a1e.1ł Piern.,
••soa badań: C.llłars;rako m l łar:r .-onk1a.1 
P"-:r ola ... lalast.aek1~ 

to:na, a kt617a W78łłPGJe OMałar.,-•Jto •taaori ost'6 aoroJIII' 
osołOIJej oi...-.,oj dt • liDU p6łlloo-połada1e, w odlepdoi około 
500 • • kieraakD p6łaooa:ra liaii Złot•-chojaioo 1 • odlecło,o1 około 
300 a • k1eruDIID p6łaooao-seohoda1a od wai Gło•k; 

Prsepr..lldsoae bacJaa1a a1ał;r cla~~•r p:rao ratOIJDioso-sabes
piocsaj.,;rch.; Obiek~ arało117 był a oi-łe i •:r•t••t:rczae a1azczea1o 
prses praco sle .... Od kilkil lat od.kr;rwaao prz:r r6łąch pracach siea
a:rch •kapbka llaaieai /crob:r/, coraaikt, paleatau: w trakcie przepro
wac!aaia prac hftDOirJ'ch odkryło tr111 groby, je4ea grA •krz:rDkOir:F bez 
obwarcnraaia, na crob:r PoP1e1D1ccnro s olnrarcnran1ea .. GrCSb Jlr 1 sba4cnraa;r 
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był s pł)"t llaate~oh we~trs poeJadał WJaiaJT łł!'- &O oa, 8Ser~ -
~o ••• cł~ - 21 ca, w koaorse erebowej oołonitte popielaiot bs~łta 
bA:Jliaoteco oras aiat~ Posoatałe dwa crob7 'b7ł7 nasbelsoM w ~·•to 
prao siellll70b~· 

lila podotawie fora poobnkchr 1 saolaGirueJ eoraatkt; OMiltanrou 
oiałopalae w Głoum sa11oa:r6 Mleł;r ło mlłar;r poiiOI'uiej PUao&• 
OkrOOI!l Jalostaokie&o : 

CłBZTBIAJIY 1 PGW• Leptoa 
Stallow isko l 

fakład Bpoki .. talt Iuł;riałca B1o
łor11 blhr:r Katariabej P.&ll 

·w wanawto 

Badania pr•..ts111 dr lbtpiew llakowak.t /aater 
oprawosdaaia/~ ~~Sr Leosok .Ga.jowut; IISr JAD on~~- · 
llioki oras ~~Sr KJToł;ra Sobłonlla~ Piauoał 
IBDI P.&ll PrsF clołaoji Pft11141• GB w KHtnt• 
oaob' Dra&1 aosOil '-clall: Ooiołlo blłar:r łllł;ro
kiej • ~llataU c-D1 

bllł;rDa.aao ba4allia rospoostte w lłfO r., Celo• ioll b;rło n.,_ 
poD&Ilie olarakłon ododla 1 Joco 8aait&D~ ObJtło ll1ll1 -••q •••'6 
p4łw;rapa, rosbpaj_. oc4łoa ltO a 2 wnopchr aollda~ll oras 110 a 2 w:r
bpa &ł61rJlop 1 W kł4r;ra joclaaktie aie abUSODO prac S .a& i - w;roo
ki posioa woą 1 lljawaieaio aow;rcb uwanłlrio~ Prs:r&ołGIHilo Ńlnlieł 
plall wanwtocnr:r o1ttokłll; prs:rjaaJtaO .1oco podsiał u 4s1ałk1 & z a W: 
PlaD ~o•ł qr .tat1 t.aas "-Jollaall: 

lła4aaia ~ał;r, Ie ••tekł łoł44 • ......_ • ooie41e e~»ro.-. 
jooł taH:rcuio ooacl4 otwar~ a nobaa ronaltolla -.la- posootalo'
otaat abaclcnr;r wnatłrsDOj 1 doł44 ,1oosoM rospo .. Mj aiedodatao•to: 

1r1koP aollll....,. 11a poladai_,. ak:raja p.Słw;ropa, w Olldo4słlrio 
pOdoba:rob w;rkopń s rob lłfO, w;rk.Mał o1tocll .. 6 baołnbj1 poaoat••.h 
•tep--oj • kio!UIIb brsop josiora: sacoołie • 1ob1oaia ..... t. 
prses josioro, o:rcaaltsowaae edb7ciall1 podwocJD:rai w 1.0 r:,· aie ...... 
lasł;r joelilAk doł4d pottrterdsoata! lk1pa płołlrollarkchr Ołdsialia la~Dił"• 
wa Wocllloco OSP s Wrocławia dokouła Jw b~. po~aoł:rao,11 ._ jos1ora • 
połDdllie od p.Słw;rePG', Ja1o ał:rat1aj., na apJSodllto a.,1aaioM ła 11osae 
ołapy /palo/' PriiJ'os:rllll DepłJ'Wil:roll rosaUałchr b;rło 'r6 aoło o11ae . ... 
aalellie jos1ora, JU:o kolleeiDroaojt SilaOSiloCO podaieotoata oit postoaa 
woqf Słlld 1*1aaia• takie PCIIf~ ll;ró .Pr•adsoDe w dalaS1JI oi~~ca:' 
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K.oal7Da•uo PG&łfblaD1o 1 ·rn8Sorsaado ~ &ł.,_&O o wyata

raoll 111 5 s 8 1 5 •• Obok .arytyoll w liTO r: el .. atn faloob.roma oras 
po110ełll, llj.-eioao clah• posoetałdo1 a'badowy a1 .. ual.Dej /posoata
ło,c1 paloa1ak, raaowiako &11D1aae/, praw4opo4oba1o aajałołazej /III/ 
tuy; kdro .,-.-u~ jllł • WJWTSasoa1D p4łwyapa: Po atr•ta HWDętn
aoj taloollroaa aatrafioao prawclopodobaie Da posoatało,oi aajatarssej 
taą /I/ oa1e41a w poatao1 4ND1c o llkłaclsio poclłoc_,.., s kdrłl w1.,_ 
sacS aalołT a1akt6re oclb7t. ał~ w atoellilita clo ol•oaUw ta., II by
ły 011111 połołoM oo aajaaioj &o-To oa aiłojt csę,oiowo s niai 1 osę,oio
wo s faloolaroDea fasy II •1łl811111 •Ił octla'Tt.o Uosao DaOS)"Ilia oało lab 

saoll••• we łra .. olltaoll1 prqlt!Tto DiokiodT lóa1a1 bou.at ... oęaia 
1Dt.orpretowa6 •taa jako oł1a1'7 i · akłaclao w obrębia faloolaroDU lab ja

ko ••••ta ał)-t.kowo• posoaławiODO w alaDoj osęH1 D&jataresoao oaiocl
la: 04k1'7t7 w b'!r: • t.or1ał abytkAniT oboj .. ał pr6os 11c..,oll oał)-oll 
naoSTń, &łftnio ałallki oor•lc- oras •toriał paloobotaalc...r 1 koat

IIT: 
Zd&Dioa wap4;ąr&oajłlGTcll s aaai aoo&rał'- s 1bl1wors)"tota •• 

Wrocławia /prod s.'S•sepallk1owios1 4r p.-saoąP«/,' posoałałoŃi taą 
I 1 II alo&łT aaał.a atop1oa1D prses po4D1ea1oaio ait post ... wocly 
• jos1orse, oo pon1a4os-.lłl obaoJWaojo prot1ln w ~opaoll aoDCI&Aow)-oll 
1 &ł-.,..: Pobraao rin.teł prAki 4o bacla' pal)"DOlO&io..,oll~ 

a6tnl1ał •• waolloclDiej •••••1 p6łwyapa w wykopie aoał&łcnr)'a 
/10 X 2,5 a/ ajawDlODO ol-DtT abalowy W poatad po ... tałdci 4oaoa
W& s paloniakiaa D& wsaioa1u1D p6łwyapa oras koaatrabji ']HIIIOatowoj 1 

połołoae.1 _. ~ jos1orea!l fa ••tabia akłaclała dt s clraaio 
o prsokroja do 30 oa, jodllaltło o Dkła4s1o pociła-.; ftokt6re s alcll 
DA ako,csoDiaoll ao•q •1ac17 obrabiautai lla SOWDiltrs clrftat.Do&o ..... -

~· wy•tv1ł abu1o nUy ałap • prseb-oja - 3o-35 o-. MO)IIFloJQ" w kia
I'DIIkll josiora 1 ostŃ1•o si~; 

w aobodlltej •••••1 p6łwy•pa ~oDO.Ilo 3 ~ow •oDCI&łowo •••ro
ko,ol 2,1 •• 4łaao•o1 u,· 20 1 11 .; lfTIIasały 011111 brak sabaclo.,. w ,._ 
do plał)" aad,1os1ornoj oras jakiollkolwiek posoełałdoi ol•ont'- 4row

a1aa7cll1 Pooslltki warstwT Jraltlll'Oiroj wyłllCSaio s ałallllaai ooraaiki 

1 poloM W71ł'U1łT D& ••cllo4D1cll baDo&oll tyoll ~opcłw1 w ost'oiaoll 
oboj~łlCIJ'oll wywyłasoate pcSł.,-.pa-: I'*HT ·t.o wolluajłl aa brak o4 ałro
rrr aclulcJiltej jakiojkol1r1ok ab~~~~awT: 

Badaaja W ltTl rf wykauły t U aur do OSTaioDia s OW&rłya 
odo41• aio•łalrrra: Bl•ODłT talochroDU 1 po-.ta oras abactowy prso
•~rsouoj QkUDjłl akapioaio wyłllOSDio o4 waclloc11111oj 8tro1Q" p4łwyapa; 
&4s1o jo.s1oro WDJ"Q •łll a~kt; Prawclopodobnio ollo4s1 ta albo 
o oaiocllo s -. .... w., biOPłlCTD osęMicnro poprsos ,Je storo aa poładllio 
oras wsclłał waobodllio&o brH&D /o ile pow1orcls1 to przTnłT zwiad 
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podWod!IT/ lab z osiedle• aieszlraJ.Qra z poaoatea- przystani' l'Tbaoq," 
za ozya aogłoby prseaawiać o4k1'7te t11 w roku 1910 wiosło.' 

Datowanie wsttPDe obiekt!~ na Ba11staU c-D ao*e bTć w przysz
łolici lltlciślone r6Wilieł poprsez analizt dendrochronologiozn,, opart' 
na cłobrze sacbo....,-ch pozostałoliciach drPDiaDTch: 

GZIR, pow;· Cllełano Jatectra Aroheolocii Ubiwersytetll 
Mikołaja Kopernita w Toranill 

Badania pl"CCIWa4zU;y clr Jadwica Chlldziakowa 
/n torb sprawosd&Dia/, qr Ol p Ro•nCIIIrska
GrabowsJta i agr Barbara Yaoillkiewioz-czarneota~ 
Finansował W][Z w BYdgoszczy; Czwarty sezon 
bactań; Grodzisko Jtnltur.r łllłyckiej, okres hal
sztacki i wczesny okres lateński: 

Ze wzglt411 IB przebadanie wałll w latach poprzednich, pmce 
skoncentrowano na terenie aajclanll; Na 6 ćwiartkach arowych o4słonitto 
16 jaa odpadOifyoh, barctzo cliłłych roza1ar6w~ WitJtszdć z nich cłochodzi
ła do 3 a; .a nawet 3,85 • głębokotlci, z czego około 2 • zagłębione były 

w calcu, tlreclnioe jaa wabały sit a1Q4zy 1,20 a, a 2,,0 11.~ 

Bogata zawartość jaa, cłostarczyła znacznej Hotlei przedmiot6w 
u talowych /oscloby, narzt4Ua/, wyrob61r z kotlei i ro111 o ras bar.clzo da
ło trapent61r oemmiki w tya 11 całych naozyń.' Na szozecólD' jeclnak 
uwacę zaałupje zawartość 11 jaa, przewa~nie uztałtu stuclDicnratego~' 

Octkr.rto w nich bowiea bardso dułe Hotlei kotlei nierztoJOh w przeaie
szaniu ze szo-..tkowo zachawanrai ko4ćai l11dzkiai /czaszki, trag .. nty 
kończyn i drobQYch kości/; Zar61rno kotlei lud:akie jak i nierztce były 
połupane, z lioZQTai śladami JBcięć ost~ Darzęclziea: Najoztstsze 4la
dy aaoięć na Odkl'TtJOh .zcz,tJtach ludzkich znajduj' ait na zakończe
niach kości długich; §lady cięć występuj' równieł Da clrob~oh kotleiach 
ludzkich; Poza .tya w jamoh tych snajdowała się zawartość typowa clla 

jaa o obamitterze oclpadowyas ułaui aaozyń, przeclaioty aetalcnre, roco
we i kotloiane. Wydaje się, łe wyaowa odkl'Tteco aateriału w jaaach od
padowych jest dotlć jeclDoznaoza, ponalaj-.ca na uzaanie co • tllad7 

kanibalizu. 

Dalsze badania na tya obiekcie, wyjaśni' prawdopodobnie ohociał 
w części jeco charakter: Bieaniej juł w tej chwili aołna s~ierclsić, 
łe repreaentatywnotlć oclkrTtycb śr6cleł aroheologicz~ch jest ciuła, jeże
li weŻilieiQ' po4 awact, łe na 16 przeba4aaych w b:t"." jaa, 11 zawierało 
kotlei swierstoe w przeaieszaniiJ z llldzkiai~· 
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w trakcie tecoroosJ17cb badali • .ajdaato, ate odkr7to jlad6w sa
budowali. Przypuascsalll1e •tojctł)- ait o• wlódłał wał6w, a jroclek był 
atesabadaw&D7 Iw ub~roku w wykopach a.7tuowaarcb wsdłał wał6w odkr7to 
lioSDe jlad7 p6łsie•1allek/ e 

BadaDa bł"'łł kcllt)'llaowaao: 

BU 'U, paw l 87dcoe sos . 
stuowtako l 

~a. t.l Leoaa WTcs6łkowakieco 
w lł7dco.scą 

Jładaaia pr•adsił •P' Cseaław Pote.ski"!' PiDAD
aonło lfalse• t.; Leo• 11'7odłkawaktoco w 874-
,.~ą~ C.llłarS7ako b1tar7 waollodatopOilor
akiej 1 bltar7 ,roll6w k1oas0W7cb • oll:reau bal
astackiep D oras s wcsulleco t lbodkoweco oll:re
aa latoóakteco; 

Stan• tako aa7taow ... --~11r aiMiolkt. w~teaiolliu łorea011'7111 
około 100 Mtr6w • sacb6c1 ocl •llllll•ań Bqoaiaasa ~ąT JrS7 droclse 
loblMJ Hat.-7oataok: 

17t7osoao ł~u:to 12 WJttopcilr aoacJałoącb o ł_,uoj dłqojct 
221 •ł asorokdot TO c• t okaplorowaDO .1• do cłłbobŃi ouło 1 lii 
ZDalesioao 12 ,rob6w, w tTas 2 eroliT altrsTilkowe, awieraj40e po t"" 
popiolato e, l ,rcSb klonOWT, l ,r6b popiolilio 0W7 prawdopodollaie se 
atoll.4, 2 ,roll7 popielaiowe, 3 crob7 ja•owo, posoałało trą eroliT so
atał;r saiasoso• w trakcie wteloletatej ork1~1 Rajciellawasa ąpoaałoato 
t atoaaakowo DAjlepiej aobowaae, uwierał 1r6b lir l! 87ł to cr6b 
akl'S71lkOW7 o plaaie lllraclratu, około l • z l •: sawteraj~7 trą popiel
atce, w tTa 2 twarsowe;• llaj .. olle 1dellt70SDe bsłałt7 - brRŃe ballias

to 1 aserokte, Jtr6tkte, C711Dclr7osao aąjki'i' Jloe 1 aaą sasaaosoae •• 
prą po•oc7 •••6 proat7ob,' JBlepto.-cb liatowoki ooą sai6 •3-a kastalt 
k6łek"i Ob7cbrie twarse WTkolluo w takt ••• apodll, jakb7 dla podkrei6-
lea1a podollieńatwa -rł)-cb :' t'rllec~ poptelaioa • kastalt jajawat7i 
pwtersolulit Cła~, Jaaao-ll:ruaa~: 1ł' illQrcb &robach SIBlaSiOaO kil
badoto k6łok llr~~S•7cb1 2 k6łka łelazae, 3 blaaski lir-asowo n tai t te 
w kastalt walca 1 paotorek Jtojci&D7: Pł7tkie salecaate pocb6wk6w /5o
~o o• od powtorsclmi/ JaJtasuje koat)'llacnraate badali m łTa ataaowisku 
w roka l 9T2i 

J.USICB, pw: lllcnrrocław 
Stan•tako 3 

lfllsoa 1a! Jua Jaaprwio• 
1r Illowroc ławia 

Jac)aaia pr•adsił 111r Cseaław Stkonkt: J'ill&ll
acnrało Masea. 1•; J .'Eaaprowicsa w IDowrocław ta: 



83 

Pierweq aesoa ba4ań1 c•atarąab Jtu.Uary 
waohodDio-poaorakiej. 

Słallowiako llloblillowano • pola Ob~ .Ueka&ll4ra Wełll•akiece 
w Jaksioach - Opor6wku. • atokil wllccSna łacołDie opadaj.,,.. w kieriUlku. 
byłej niecki jelliornej• W aiejaoa, cdsie podosaa joaioaaej orki odało
nitto kaaienne płyty, sałołoDo wykop: 

OcJkopano cr4b akns1DkcRr7, awiemjlłOY ti'Q' popielnice 1 kUb 
prsyatawek: 1J jednej li popielnic lll8les10DO stopiODe &rQ4k1 briPIIe lla 

podatawie aąak&Deco •toriała aołl8 okrdl16 ohronolocit croba Da 
okroa .halalltaokt: 

J.!HOWO, pcnr:' Inowrocław Zakład Aroheolocii Wielkopolski 
Inetytata Blstorii Xaltary ~torial
nej PAN w PoSD&nia 

Badania PrGWadllił acr Janaas oatoja-Zac6raki: 
Jl'isnaował IBDI PANZ 'l'rzooi aesoD badań.' Gro
dsisko Jtu.ltary łatTakiej • okroaa halalltaokieco. 
Nikłe śla4T oaadD1otwa woseandro4D1ow1eczneco 
s IX-XII wieka. 

XoDtTDaowano p zace ba4alrose we waohodll 1e j partii WT•VT ; Rozko
pano oc6łoa TO a2 ~ Gł6wD}'II oelea podjttYoh prac było acbwyoenie i roz
poznanie bra., crodu łałyokiego; OdkrYto ~laze ' tracaenty ujawniooej 
w ab.roku. drogi dojazdowej ozaz b~ cro4a.· Uzysllano rcSwnieł dodat
kowe dane dotycz~e bnatru.koj i wała obronne co; Stwierdzono, ło bzaaa 
grocla aaieazozoDa została w jego wscho4aiej oztści.• .§c1aą bmay croda 
atarazeco jak i ało4sseco t.worz11 clWa rst4y ałap.S.. po 26 s llałdej st.ro
DT1 a ait4ST niai lll8j4ajll sit trapauty aoc.no sniazoaooej podłoci 
b~ ~o•ne li łapaJV"ch bierwion; Długość obu braa wyaoa1ła około 
81 '5 a, szerokość Datoaiast 2,85 • /w świaUo wjazdu/ 4o 3 . a od atro117 
wntt.rza cro4a. Obie braay grocła w partU przec!wałowej rosohylajll sit 
trapezowato do szerokości około 3 1 60 ·~ Stwierdzono, łe bzaaa Die była 
w swojej dolilej partU koas tra~yjnie pOWili•• z wał• obroDD7••! Ob

serwacje~ a zwłaszcza analisa profili prsekroj6ws poprzecsaoco /po osi 
lll-S/ i podłałaeco ;o-w; prsos braat poaala D& odtworsenie kolejąch 
taz jej ałytkowan1a. zar6wno bl$aa croda starszoco jak i ało4azogo Do

at śla4T clWakrotnaj •pzawy' cłwnie el .. uu.r pocJłocQWTch. Najatarasa 
braaa natoa1aat wsa1ea1o• soatała • warstwie isolaoyjDej W7ko••J 
• pni i koDar6w llrsew, t.wO!'SIIOYOh ro4saj tanTDTI Ra podobneJ waranto 



izolacyjnej spoczywały r6wnieł bierwiona 1 legary, tworz40e najstar
BZ4 drogę dojazdOW4 do grodu. Kolejne razy bramy jak 1 drogi wzniesione 
został:r na ruiDach starszych konstrnkoji. Stwierdzono takł.e, U wznie
sione w konstrukcji skrzyniowej wały obronne wzmoouione b;rły dodatkowo 
w partiach do~ch przez konstn~kcj ę terasow4~ Do wału, kt6rego szero
ko'6 dochodziła w t,. aiejscu do ' m przylegał falochron- częstokół 

wykonaD7 se słupÓir dębowych zaostrzoa:r w górnej części, naobYloa:r 

w kierunku do 'cian;r wału; 

Materiał zabytkow;r representowan:r jest głównie przez nieliczne 

ułamki naczyń oraz killr:a frag~~ent6w grocików rogowych do strzał.' W g6r
nych, znacznie zniszczoa:rch warstwach osiedla ujawniono nieliczne ułam

ki ceramiki wczesnośredniowiecznej /XI-XII w:; i silnie sll:orodowaa:r 

gwóźdź h la zny ó' 

JELENIA GbRA Konserwator ZAbytkcSw Archeologicz

nych we Wrocławiu 

Badania prowadsił agr Tadea.sz ltale t:rn: FiDBnso
wało PWRN w Jeleniej G6rze~ Pierwszy sezon ba
clili: Cmentarzysko kultury łu:a;rckiej - okres 
balsztaoll:i c. 

Cmentarzysko polotone jest DB terenie Buty Szkła Technicznego; . 

11' czasie prac ratowniczych przebadano powierzchnię 2,5 ara; Wy

eksplorowano 11 grob6w_. Zalegały oDe na głębokości o, 65 a - o, 95 m; 
W wielu przypadkach wydzielono zarysy wkopu grobowego. Jamy grobowe 
aiały kształt nierecularnie owalny, wydłutoa:r po osi wschód-zachód. 

Wyposałenie grobcSw obejmowało wyroby ceramiczne w ilości od l 
do 16 nacz;rń oraz ozdoby /szpile/ i narzędzia /nołe łelazne/. Wśród wy
rob6w ceraaic za:rch przewałnie zdobioa:rch, wyrółniono wazy, misy~ kubki, 
czerpaki, ll:r4łki gliniane; Na uwagę msługuj4 naczynia cienkościenne, 
barwy kremowej, zdobione ornamentem malowanym; 

Ell:apert:rza antropologiczna szcz4tków ludzkich zachowanych w gro

bach ciałopala:rch wykazała, te większoś6 grob6w zawierała prooby ko

biet. W trzech w;rpadkach wydzielono szcz4tki kostDe nale:t40e do młodych 

osobników, w tym groby Nr 8 1 9 nale:tały do bardzo małych; mołe półrocz

nych dzieci.; Grób Nr l był poctw6ja:r, zawiel1łł kości dorosłe&o mę~czyza:r 

i •łeco dziecka• Ozdoby i mrzędzia odkr;rto w;rł40znie w grobach kobie
cych; W grobie /Nr 3/ dorosłej kobiety znaleziono grzechotkę gl1n1an4 

w kaztałoie jaja z czter~sa rółkalli na powierzchni~ W trzech popielni
cach opr6cs kdoi ludzkich atwierdzono obecnoś6 kdci zwierztcych." 



JUSZJtOWQ, pc!fl1 Gdauk 
S~cnrtako 3 

nmus, pow~ 011e ł~mo 

JtCUOROWO, pcnr: ssaaotały 
StaDOWiako l 

815 

B&d&Dia prowadsili c1r bali•· tacłeus l&a11Jaowski 
i •er Elisa Nauaowios6wna~ Fiuaasowało uuseaa 
Aroheoloctone • PomaJaia} Draci .. soa 'bad&6 
w okresie powojeQDTae Grodzisko kJlltary łałyo
kiej s okresu balssłr'1)Jt1ego D, osacbliotwo 
wouanoliredlliowieome; 16laq oeadlliotwa 'recl
aiowieosuaco: 

St&Jlow18ko jest połołoDe Da wyspie Jtoaor•lkiej Jes1ora BTtJ'D
skiego : Badanta objfJły obszar 100 a 2;· uyt1101ra111 w połll4Jl1owej os~i 
aajd&Jla crocbisk&,' w poblUa wału, prsy oaya sałołone WJttopy uawt_.,.
wały do wykouaDTob w ab : roku. swterclaono wysttp•ute rua•uk 2 
oba t clrewn1ano-cl1n1anyob, bu poclłop , · o a e roko'o1 około s, 15 rJt: 
w oba taob odkryto resatki pa leniak cUniaDTob i JlaaieDDTob!' Bad7Dk1 
zostały sninoaone prus potar: 

- ~ warstwach kultary łałyokiej oclkrJ'to ponownie clał4 ilo'6 oera
~'tki i kdoi nierZQOJ'ob oraz sporo iDDJ'ob aabyt~t6w: lf'r44 tyob osłat
niob llil noseg61Dił mract sasługUje odkrycie N& gradek /Diekied)" sto
pioiiJ'ob • sieailł/ surowca barutnoweco, ałaudw &11Diall1ob fora ocl

lewnio:Q"ob, frapenta łyłki ocllewniosej i c1J'UJ' &liaiaDej, lioSIIIP'ob 
saak6w Jtrayła na clD&ob naos,rń, ficaret aooaorfiosQ1ob a nłaasosa 
omUoaorfiosDTob oras gUnia• go narstclSia dńifJkoweco. Licnie "7-

atęiły td sabytti poniaclozajlłQe aiejsoow4 obr6btt rop i tolioi. 
Ponownie natrafiono ua fracaenty Jto'oi ladskiob• OeadDiotwo 'lllllno•ci 
kaUury łałyokiej je•t clatowau D& okres balastacki »: 

Na terenie erodatsila • clalaZJ'II ciUQ ajawaiono lilac1J' illteuyw
nego osadlliotwa z okreaa wosesne go 'redDiowiecsa: Po ras p1e11r1S7 liila

ło 11 ł wyr6łDió zarys jallf s ~co c rasa, wkopaaej os •'ci owo w raacnrts
ko chaty a wozeSDej epoki łelaza~' Nadal aQ'ski•no dał4 11d6 oeraaiki, 

------- ------
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• p6łnoonej •• ,,ci oautarsyalla odkrTto cr6b /Rr 3/ • pełJI7• 

W7Poeatu1ea, doskoDale sachow~ ;' Imrentarz obejaował 11 D& czYń orna

.. ntow~ch /JedDo •l01rane/ oraz jednłł upilt łelaZDłł;' 

Analiza •teriałll ce:raaiczneco senala Da dat01ranie c•ntarsya

ka - Jll.lbtat.t c: 
Obiekt btdzie 'bada.,. i 

ŁUBRICB, pcnr. 1riera.z45w 
stan•iako 2 

UU..ua ~heoloctosae i Etnol:rafics
ne w Locls1 

Badania prowaclsll qr ZclSiał:aw Jr.aasewalll:1 ;< F1-

aau•ał UZ w Łodst: Piłłt:r a .. on badań. 
c .. ntars:rako kllltllr7 łał:rokiej • oltreu 11&1-

.. taokiep: 

Cel• 'badań b:rło utalen1e saaitca c•nta~alta, badanego w po
przednich latach: ~e badano obszar o powierzchni 1950 a 2, na kt6rya 
oułonięto 2ł crob7 ciałoJ*lDe• Obrs4Clek pocrzebowy zr6łn1cowaDY; wy

st4Piła ZD&CZD& r6laoro4ność poch6wk6w od popielnicowych czystych do 

jaaowych, bfd~yoh naUadowniotw- crob6w askieletOW}"Ch.' 

lJYpcleału1e 8 o4krTt1Ch crob6w popielDicOif)"ch b:yło atosilnitowo 
H.czaez posa popielaicłł obeja01rało ono przeciętnie od 3 do 6 naczyń: 
Zabytki aetalowe z brlPil i hlaza: szpile; bransolety, nołe 1 trapen
ty naas:rJn1k6w llłołoae były w popielnicach na przepalon:rch szczłłtkach 
llldskich} 

Groby jaaowe represen tliJ Ił prawie we "'stkie odai&QY tego typu 
poch6wk6w:' DoainuJił jedDak ciałopalne groby jaa01re będłłCe mśladownic
twea grob6w szkie latowych; 1r sua1e było ich T, IBJilCYCh czworoboczne 
obstawy kaaienne :· Jryposahn1e podobne jak w grobach popielnicowych; 

Ustalono zasiu atanCIIIr1aka u 7200 a 2 • 

WPA1rA, p01r: Słllpsk 

Stanowisko 8 

ŁUPA.1rA, pow; Słllpsk 
Stanowisko 15 

KA.BCIHI:OWO, pow; IDowrocław 

1111. trz epoka b!'łłZU 

patrz neolit 
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KAtedra Archeologii Polski Uniwer
sytetu Jagiellońskiego w Krakawie 

Badania prowadziła dr llaria Cabalak41: F1aanao
wał: u:J •· w Krakowie : l1a117 sezon badań: Gro4zia
ko kultary lałyokleJ z okresu p6jnobalaztac
k1eco oraz wczeaneco i środkoweco okresu la

teńskieco -: 

Po 41rllletn1eJ przerwie wznowiono badania WJ1topal1akowe aa ero- . 
dziab kultury łui:J'cltiej aa •G6rze 2<YDdram•, połdonej 60 a ponad 
clnea doliny Daaajca: Na przebadanej w b:r~ przestrzeni 3 0 15 ara uchwy

cono układ stratygraficzny Dajstarszej fazy osaclnictwa oraz jej •to
sanek zar6wno do osadJ' okolnicowej s okresu halsztackiego, jak i do 
grodu opasanego kalliennym wałe-.' Badany obszar leły przy wschodniej 
krawędzi wierzchow!QT oraz w głębi, w środkowych partiach mjd&na ero

du o~ Obserwowano wyraźne r6łn1ce a1.Puotlo1 ~&wan~ień, kt6n przy kra

wędzi bJ:łY bardzo grabeł a w:rpł:ycały sit w aiart poatnrllllia sit w kle
ranka llajdana wewnttrz~~eco : 

Na wachodnia profilu wykopu poaadowioneco proatopadle do wachoa

niego brzeca wzniesienia, obserwowano nawarstwienia zniszczonego wału 
kaaicmnego, a IB powierzchni ~opu odsłonięto odpowiadajłłełł au cbatę 
z młodszej fazy osadniczej, datowanej na wczesny i środkO'fl:r l&ten : 
w pozioaie cłBty zalepła ceraaf.b p6źnołałycka, ułaaki naoąń jajowa
tych wykonane • crubo acłuułzanej cl!QT, baniaato-beozałkowate ałaaki 

naczyń typu puchowakiego oraz ała•k niezdobionego naczynia wykoDanego 
z cratitu.' Pod tym pozioaea, pod wantw4 kamieni pochodZ404 ze zniaz
czoneco wału, zalegała waratwa intensywnie czanaej ziemi, prS)'D&lełna 
do ał:odszej faq osadaiozej _z okresu halsztackiego. Była ona silnie 
zniszczona, a w dolaTch partiach wyraźnie widocznych w wykopie VIII/l 
pogłębiała sit nieckowato ku waohodowi, oa14g&jłł0 najwi~Złł ai4łszoś6 

na samej krawędzi wierzchowiny. Pawodowało to, łe obie odkryte chaty 
tej fazy odałonitto tylko w połowie, gdył dalsze ich części salegały 
juł w stoku wzniesienia i zniszczono je prsy budawie fandaaentu wału 
kaaiennego·! 

NajcielrAwsza olrazała się dol• jaaa zalepj40a pod opisanym 

układem na głobokości od 80 cm do ł1 20 a ; Była to rozległa jaaa oznaczo
na Nr 2 o średnicy na g6rnya poziomie około 3, S a, zw ęłajłłQa a1 o lejo

wato w aiart pogłębiania : Wyeksplorowano j4 tylko w części wschodniej : 

Eksploracja będzie jednak kontynuowana w następ117a sezonie ." Jaaa ta za

wierała dułe ilości węgla drzewnego, kości zwierzęcych oraz ceramikę 
typow4 dla najstarszej fa~ tultury łułyckiej z III okresu br~zu : wYstłł

piło kilkanaście ułaak6w IBCZYń -Wie lobocznych pzoyych wykonanych 
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z czarnej gładltiej gliuy oraz towarąszłłCe ia JBczynia jajowate z "ff"T

lew-1 t11Upanowato odclaylouya1, o pow1erzcbD1 ob•zanej palcaat : 

KIBCBJCINO, p01r'. Kołobrzec 
StaDowiako S 

Konaerwator zabytk6w Aroheclogicz
nych w KOasalinie 

Badania prowadsił -er CSeaław Strzyłewski! P1-
JBDaował RZ w ~ al1D1e~ PiertreiT eezon ba-

dań; Caeatarsyako z wczesnego okree11 epoki 

łelaa!' 

Prace WJkopaliakowe • c•ntarsyakll w liiechtoinie /słaDowisko 5/ 
SDaJV'• w okresie •ifdąwojeDJlT11 /w6wcas ataaowiako 1/ z odkrycia co 
Dajlllliej 2 crolł6w •lrrzTDk•TCh, były kontTDuacj• baclań weryfikacyjnych 
pr .. aclsoJ11eb w 19TO 1 UTl r. • zlecenie ][ZA. w Koesal1D1e. 

caentarzyako zJBjd11je sit we wecho4D1ej cz t~c1 łw1rowD1 uaytao
.. Dej ." centralnej czt,c1 wzc6ra, połołoneco D& lewya brseg11 Parst
ty. około TSO .. tr6w m p6łnocny-wach6d od wa1 Kiechtcino : 

ZbiJelaDo obssar 25 • 2, na kt6rya odkryto S crob6w skrzynkowych, 
~ow~h z płaskich płyt cranitowych, dodatkowo wzaocnionych an1ej-
8JJ7'111 Jlljfaienia•i pol.nTai ; Konstrukcje lraaienne crob6w 011U; ll&teriał 

~ab1{kłJirT lłTłT cztśc1CIIfo zniszczone przez "ff"Tbieranie piasm: wzcltdnie 
prace le,ne. Grolły posiadały w wi.Uzo8ci pokrTWT skrzyń w postaci du

łT~h• płaskich płyt z eranitu oraz niewielkie b:ruki z drobnych bllie

Jli na t181e• • których stawiano l1rDT 1 1DDe DIICZ:JDia! 

*94 ll&t.&rJ.ałA sabytii:CIIfego przewa*aj• JBcąnia• na og6ł lli'DT 

~ ... v-'tk uyj~ oraz pokrT"ff"T osapkowato z akłaa.. i aiaecz-
kił, ~ -."'- - oftla-~"t'.. jodełki wzcl telnie k6łek koncentrycznych w o b re-
• ~ llrufłl:l ZDaleziono r6wnieł talerz kr..SkowT, tragaeD-
ty ~lot• -~ Jl drw:t1l lf'riPCltrego, kawałki blanki z br~PQ oraa brzt-

~~·~~ ' 
. C.Wć odkryteco m teriahl oraz koliB t~ltcja crob6w po•ala da-

toać fteial&raystc na wczesn• tazt •poki łelaza, z •ołl1wdc1• prsesa
n1tc1a jeco ohronoloc11 do wozesneco okreau lateńskiego ': 

1r01r.t BU'l'A-PLEszbw 
StaDOWieko II 

JrOIY DWOREl, pow~ ~1ebodz1D 

patrs neolit 

patrz wozeiiDe 'rediliowieoze 
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ODBZn:ofł, pcnr ! Krosno 

Zaaek 11'J'SOJti 

PIASJti, pcnr: Opoc mo 
Stancnrisko l 
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patrz aredniowiecae 

lluzellll w Toaassowie llazowiecltia 

Badania prowadZili qr ADna Wesołcnrslta 

i agr Marcin G4sior~ Fillansował RZ w Jt1el• 
cach: CmentarsTsko ciałopalDe z wczesnej 

epoki telasa - Ballstatt c.' 

Stanowisko GSTtuowaDe jest w niewielltia sapjnim pomitdZT clro

&łl wiodłlCłl przez Piaslti i s ta rorseczea PilioT; caentarZTsko uległo juł 
nieu.l calkowiteaa znis•useniu ; 

1f czasie dwat7godniow7ch badań odsłonitto jeden w poloerie zacho

waliT crób skrsTDkowT~ Posostałe obiektT bTlT zupełnie zniszczone : Za

ohowan,- grób aiał kształt WTdłułoDego prostoll:łlta o WTaiaracb około 

2,5 2: l a !' Zachowana ozę46 aiała WTaiarT 1,1 2: l a : Skrz)'nia grobc 
zbadowana b7ła s kallani pol!U"cb pochodzenia lodcnroowego, kt.óre two

rsyq ściaey i dno koaor,- grobowej, atoaiast córłl grób b7ł otwarty: 

Głtboko~6 koaory grobowej siv,ała o,s a : Grób usTtcnraD)" we osi północ
nT-wschód - połud.DiOWT-sa chÓd," zawierał dwie popielnic e nieduł}"ch ros

alarów z poltrTWllaai oraz przTstawkt grobOIFil w toraie niewielkiej aisT. 
Ze zniszczonej wschodniej partii grobu WTdObTto trapant cienkościen
nej a1ey o gładzouycb i czernionYch powierzchniach, fragmenty mczyń 
grubo4ciennycb, czer nioqycb, gładkich i spalone kości ludzkie. 

Z obserwacji materiału •ołna wnioskować, łe grób zawierał 6 na
csyń w tn trzy lub cztery popie lnic e: Zachowane nacZTDia nawlłlSuJłł do 
fora ceramiki grupy g6rnoślłlsko-aałopolsk1eJ kultary łułyckieJ, z wcze
snej epoki łelaza .' 

Do fora tycb DaW14ZUje równieł jedDa sacbowana ze mUszczonycb 
grobów popielnica, znajduj 4Qa si ę w J&lzeum PT'l'K w Podklantorzu paw .' 
Opoczno oraz u:lallki ucsyń zebrane z pCJifierzchn1 CtDentar:qsJta i z wko
pów rabankowycb ;' Pora grobu wskazuje m silne wpł7WT altary wschod
nio-po~aorskiej nieuchwytne WTraźnie w m terlale ceraaicz~m;: 

PUSXI, po w: Opoczno 

Stanowiako 2 

Wuzeua w Tomaszewie Mazowiecki• 

Badania prowadziła mgr Anna ił'esołcwslra ": Finan

sował WKW w K1eleaob ; Osada kultury łutrektej 

z przełomu epoki brłl2Su. 

Stanowisko polotone jest na t er en ie wydm po prswej s t ronie dro-



g1 WiOdłiC)ej pnsez wieś Pia•kt; ~tenohnia 8taDGWhka Je8t IIOODO znisz
czona przez p1a4n1ce, w lrt.cfrTcb malesiono nsztk1 paleDiak 1 claq 
ilo4ć zniszczonego matert.ła ceramicznego w tym zacbowaD• w połowie 
grubościenn• waz~, o pła•k1a dnie, silnie rozcbrlo~• brzuścu chropo
wacoeym, gór• łagodnie aonuloDT..- Sz,rJa zacz,rn1a stołkowata, wygła
dzona wyraźnie oddzielODa ocl brzuśca; Na c6rnej WTclttości brzaśoa za
cbowaey jest rTtY orJl..,llt w postaci dwu dookol.JI:rob linii ze 2111r1saj~t

cymi, na przeaian akośJS:rai poczw6nJ7111 rowkaat: 

Vf wykopach połołoaycb poa M81M1• p1aśll1o utraUono u war
stwę kulturow• o grubo.ot około 'O ca zawieraj~• duł• ilo46 ałamk6w 
naczyń grubośc1eneyoJl D~onaaentow&llfob, fragaenty aaosyń sitowatych 
i płaskich talerzy ,uaiaJI,rob 1 owor11a111: 

w jecln711 wykopie aatrat1oDO • Ua41 obaty o Jtonstl'Ukojt słupo
wej. Z obrębu chaty wrtobyto 4Qq Uo86 .. ter1ałQ oeraaiczneco, w kt6-
rym przewałaj• zacąDS. &JUIIościeDDe, frac•aty talerzy kr,.SkowatJOh, 
w tya jeden z cloa1ell~ 80łm4nJ40• • o~aej drobllo pokruszonej a1k1 
1 aY~Utrycznia ałołODJIIl otworaat o ras dWa pns tś1U:1 c11D1a~~e, krzealeo-o 
ny grocik seroowatt i lłówtt P1ersto1& /tonik/ prawdopoclobnie zabawkę 
dziecinn,.; Nie udało lit utoaiast ao~oi6 ślacl6w paleniska.' Ocldo
llittY frapent obaif aioł 4ła&ośc5 około U ••' 

Baclania 11a łJW sW.aowtsta b~ kolltJiluGW&De. 

PŁONICA, pow; CzłllOłl., 
Stanowisko l 

laqeua Pollora lroclkawep 
w J:oeaal1D1o 

Baau:&a prcrwacls ił qr lłJa 07 SJtranek;! Pinan
se~~rało *-•ua Poaon. 'roclblweao w Koeal1D1e ; 
P1e!'Wią •••oa 'baud; Cllelltarą•Jto • okreea 
balutautoco 1 •o•••P okreaa latoutieco~ 

Baclania p:tGHICll~no • o•atarąata uisscsoJV"• praea łw1rc.n1ę, 
gdzie uprzednio ołtnto na pow1ersoba1 clate frapenty osernioącb poe 
pielnic, 3 pokrYą a lfl"lłloao" MtJa«q oraa br-.aow• ••P11t • łabt-

4z1• SQ'jq i ełOAft·~ łłcSW~e Sł.allOWiako połoione jest Da D1ew1el• 
k1a wyniesieniu MftllQWJ11 połoioąa u terwe p41 PGJl Płoa1ca: Pnse• 
badano około lSO a

1
, ocJb7t.o ł &:rObT otałopalDe, l Ja•• paleniskowll 

i 3 skaptaka stoi'Q.' GroliT połoioae bTł7 w łcSU111 piaeb Ja ałtboko'
ci około 2S ca;;' lfl"4*a1oao ••1'44 ~atoli 2 &rObY sltnlrat.e, w obstawie 
Jtaaienej, 1 poptela1QOW7 w obWVGnDia 1 1 toPiellltc~ bu oblraro-
wanta: 

GrOby •~trtrU.o laWleftłr "_Dil\n po joclMj pop1elll1oT wras 
a pokrJwaai o ....... vat_ 1f CH'bi• poptelaio•JII • ~1ea, •-



czya1e grobowe prz;rkryte było ais,, natoaiast &ńb popielnicowy bez 
obwarowaaia zawierał na Daczyata llStawione dDea jedno wewn .. trz dra
cieco; Odsłoa1ęta jama spaleniakowa jak 1 wyaienione skapiska skorup 
dostarczyły dosyć dało ceraaUt pochodzącej z naczyń bztałta jajowa
tego, baniastep 1 dwustołkowatego o powierzchniach gładkich 1 scbro
pcnracoll7ch~ Ha llaCZTD1ach wydobytyoh z grob61r nie atwierdzono t.adaej 
Ol'llallelltyki, natoaiast n1ekt6re fr&g118nty Daczyń zebrane z powierzch
ni łwirawni, poetadały ornament Unii rytych w bztałcie jodełki oraz 
linii ZT&zakowatycb; 

Na podstawie zebraneco • teriału zabytkowego cmentarzysko na
leły datować a okres halsztacki oraz wczesny okres lateńaki.-

Badallia bfdlł kont)'DuCIIf•e• 

PODBOBZANY1 pow; Strzelce Opolskie Konaerwator Zabytk6w Archeolocicz
DTch w Opolu 

Badania prowadziły ~~gr Gertruda Jlartyuiak 

i •er El~bieta Noworyta: Ftaansował WIZ w Opolu~ 
Pierwszy sezon badań; c .. ntarzysko z okresa 

llalaztackieco: 

stanowisito znajdaje ait we wai PodborZ&DT, Da p1aazoz;raty. 

wzc6rzu, aipy zabad01raniami Gertrlldy RTcoł, J&IB To•la i llakay.i
lialla Szlapy: Wykop załoiliono w p6łnocnej części CllentarąsJra, za polu 
Gertrudy RTcołi PrzebacłaDo obszar o ł~mej p01rierschlli 3,8 ar61r, od
!r:rywaj~ 15 crob61r szkieletowyob, 10 oiałopal.Qrch oraz 13 ob1ekt61r, 
z kt6rych csęść to prawdopodobnie szoz,tki crob6w ronleczoDTob przes 
orkę.' Więkudć crob6w zalegała b.'pqtko, tuł po4 warstw- or114 o ai_._ 
szośc1 od 10 do as Cli; 

"lir6d przebadaDTob crob6w ajliczniejaz' grapo stanowi- azkia
letowe.' Wszystkie zorientowane b7ł:r w przybl1hn1u wzclłuł oa1 p6łJloc
połlldD1e ; Szkielety przykryte brł:y brulian kam1ellll)'ID1 lub spoczywały 
w obrębie obwarCliJanta kamiellDego zbadowanego Dajczęściej z pmakicb 
płyt wapienD.Ych ustawiouycb pionowo; Kości zacbCIIJĄly się słabo ; V witJt
szości wypacłkD,i ich układ wskazTWał 1 łe szkielet letał w pozycji wy

prostowanej, głow' skierowaDY ua p6łlloc : li'Tj .. tki stanowi' groby 18 

1 21: w pierwszya z nich szkielet spoczywał Dajprawdopodobniej w pozy

cji p6łsiedzącej; Natomiast w grobie 21 s bstałtu .111117 oraz 11łołenia 

kości dłllcicb wynikało, łe zaarly pochOIIf&DY był w pozycji alwrozoaej 

z cłow- aa zacb6d~ 

Drag- craPt stanowi- croby c1ałopalae 1 wśr6d kt6rycb stwierdzo
no 2 popielD1cCIIfe1 T jaaCIIfycb oras 1 1 w kt6r.r• ostść kości złohno 



do przykrYtej kaaieniea popielnicy, czt~ó zaś rozsypano w obrtbie pro

• tckłłtnego obwarawania; Witkszoś6 grobów ciałopalDYch posiadała r6w

nid bruki lub obwarowania kaaieD.De: 

Wat~riał zabyt.kOifY /ceraaua. przeelaloty aetalowe wykoDane 

z brłłzu 1 ~elaza/ raczej uboci, w głównej aierze poebodsił s crobów 

szl:ieletcnrrohi Pozwala on datawaó Cllentarzysko na okres balsstaoki: 

PODZAYCZE, pow~ Zawiercie 

PRZEWUIKA., paw: Słupsk 
Stanowisko l 

patrs wczesne śre4Diowieoze 

Konserwator Zabytków Archeolog1os
D7ch w Kos za linie 

Badania prowadzili 11gr Adaa X.Ukllńskl 

1 agr Franciszek J;Lacbowicz : FiD&DSował 

WKZ w Koszalinie : Pierwszr sezon badań: 
Clilentarr;reko ciałopalne ludności Jtnltury 
wecbo4niopoaorskiej z okresu h&lsztackiego : 

Clllentarzysko odkryte przypadkowo podczas eksploa ta ej i piasku 
usytuowane było na nieznaczDYli płaskowyłl1 aorenowym znajduj~ym sit 
w odlecłości około l km na wschód od skraju zabudowań Ostki 1 około 
80 a na północ od szosy Ostka przewłoka. Zba4ano obszar o łłłQznej po-

2 ' 
wierzeboi 1700 a 1 na którym odsłonltto 83 groby, 33 jamy 1 8 skupisk 

ceraa1k1. Kopano na altbokości od TO oa do l • pod powlersobni-• Przy 

czya obiekty archeologiczne występowały jut na głębokości 2G-35 ca 
pod powierzchniłł tut pod warstwłł współczesnej próchnicy ornej : Z uwa
ci na p b' tlr:le m leganie zna c ZDa ilość pochówk61r była powa:.l;nie znis z
c zona orkłł; Frzewatały crob)" popielnicowe z obwarowanie• Jlaaienn11a.' 

u.,-~ teł- j~en crób ~·owy czy-sty; 

1f g!'ObCillr,',._snchDY• bTł zwyczaj poch6wk6w je4Dostkow)"ch:' TTl
ko tr kUltu wypadUbh stwierdzono w crobie po cttrie popielnic e ! Popiel
nic~ ~łnioue przepllonyai koś6m1 ludzkiai prąkryte był)- z wierzobu 

m1&4111 b~ź płasklai pokrywami z wpuszozonyai zakładkaai. 1J :tilkn wy

padkach w erobach stwierdzono obecność przystawek w postaci niewiel

kich naczrnek1 przewabie dzbanll8zk6w s utr~OD711i 11chaaii w niektcS
rych erobach atwierdsono obecnośó śladcSw spalenizny: Wśród oeraa1k1 1 

ailD1e sreaztłł mbzozonej i mchawanej tracaentarycznie, witkasość 
staDowiły nacz:rnla o banias.tya scbropowaco111• brzuścu i Diaklej cylin
drycznej 1łac!zonej azrjoe wypalone Da kolor btum t07 : Zdobione ZW}1tle 

n Dasady sąjki dookolD.Ta rzt4ea dołków paloowych.i \J kilku grobach 

wśród przepaloarch kości znaleziono fragment y silnie stopionych w og

niu przedmotów br~Powrch zao.~howaDYch w postaci s opelków 1 kuleczek, 
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a tak~e fragmenty nas~Jn1ta b~zowego wykonanego s grubego drutu 
o pr=ekroJu okr4głym i kółko b~zowe; 

Zbadane cmentarzysko datować ualeły na okres balsatacki 1 łłł

czyć z ludności4 kultury wschodnio-poaorsk1eJi 

SIEYIECB~W, paw : Łask 
Stanowisko 4 

Yuzeua Regioualne w Fabianieach 

Badania prowadzila mgr l&aria Majdenra t Finan
sował WKZ w Łodzi ; Drugi sezon badań: Cmen
tarzysko kultary łutreklej s okresu balsstac
-kiegoi 

Badania ratownicze prowadzono Da caentarzysku połołonya w od
ległości około 2,5 km na poładnie od wsi Sieaiechów, ua polu zw. •Iz
debki• ! Na przestrzeni l ara, ua clębokości 2G-50 ca, odkryto dalszych 
15 grob6w ciałopalnych /w ub -:sezonie 31/, w tya U popie lnicowych 1 l 
jamowy. Groby popie lnic owe odzuaczały się saaozn4 r6łnoroclności4 fora: 
część posiadała bruk, część szcz4tkow4 obstawę ma1eDD4; obok grob6w 
popielnicowych cąstych Występowały popielnice obsypane szos4U:aai 
stosu!' N1ekt6re groby ł~~PzYJy w sobie parę w/w fora, tak łe np;' po
pielnica ZDajdowala się pod brukiea,' W Obstawie Daiennej 1 obsypana 
była ssoz4U:aai stosu~ w dalss.ra ci41U występuj4 2 typy popielnic: ja
jowate o powierzchni ohropolfatej i nacsynia s brzdoea baniast.ya i wy
sok4 sąjq~ Wśr6d pr7.)"stawek 4oaiDDJ4 p6łkDliste czerpaki z taśaowatya 
uchea otaz aatork1 dwuuszDe llil bez ach: Ornaaent bogaty - głęboko ry
ty do inkrustacji, p_seadosznarowy, qty •kreskowane._ 

Na og6ln4 liczbę 15 crob61r w dziewięciu z D.ioh zaaleziono obok 
oeraaiki przedliiloty z br4za 1 łelaza jak: spirale, k6łka, bransolety; 
fragaenty noSy 1 wiele oałkaw1c1e ZD1esoaoarcb praeda1ot6w .. talowych ; 
w jedDya z grob61r ZDa leziono 28 aaleńkich pao1ork61r ze ezkl1-. lii'TPo
sałenie crob61r nie odbiegało od poznanego w roku ubiegłyat. a obarakte
rystycznego dla wschodniowielkopolskiej grupy kultary łułyokieJ ałod
szego okresu halsztaold.ego ·: 

Prace będl\ kontynuowane:· 

srołiowrcE STARE, powi Opole Konserwator Zabytk6w Aroheologicz- . 

aycb w Opola 

Badania prowadził acr Jarosław Radkiewicz: 
Fiuans awal 1ł'KZ w Opolu. cswarty sezon badań.;· 
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Osada kultury łułyck1ej /schyłek epoki b~zu -
Ball8t&tt/~ 

Kontynuowano badanta wykopaliskowe sabezpieczajlłC dalasy frag
•ent stanowisk&, sagrotonego dorywczłl eltsploatacjłl krusQ"wa; Podobn1e 
jak w l&~~h ubiegłych adostepntono po badantach kolejny odcinek pias
kowni do !łksploatacji na potrzeby budownictwa indywidualnego. 

WyeksploroWano 5 Ja•, zawieraj~ych w wypełnisitu brunatno-sza
rłl pias•ąstłł zie•ię z do•1e szbl gl1~, ~udki polepy, Uady spele
ntzny i stosunkowo duł' ilość fragmentów rótuych naczyń głównie grabo
śctenuyoh i glinianych plack61r; lf jauch Nr 2 1 ł natrafiono na clut.łł 

ilość •uszli .alty z ty•, łe w ja•ie Nr 2 zalega~ one w skupisku przy
legajłlOY11 do .1&117' ocl strony północno-schodn1ej; 

W ja•1e Nr ł •trafiono • dolnil część dałego naczynia chropo
watego o średnicy 28 ca, pod któr711 zalegały uprzednio wzatankowane 
auszle, a wśród nich czaszka arterzęca.· Roza1ary jaa i ich zawartość 
pozwalajłl D& wyc1łlgn1ęc1e wntosllu, łe •ogły one być ułytkowaae jako 
obiekty •ieezkalae. 

SLUPY, pow; SzubiD 
Stanowisko l 

Muzeaa ta. Leona WTczółkowsk1ego 
w B7dgo811c sy 

Badania prowadsił qr Czesław Poteultt. F1Mn
eował Wojewódzki Konserwator Z&bytk61r w BYd
goszczy; Pierwszy sezon badań; caentarzysko 
kulturY wschodnicpo•orslttej z otresa b&lsztac
lttego ; 

Stanowisko polotone jest na p1assc.,.stya, ntez•cZDY• wyniesie
niu teren0WY11, na terenie PGR w Słupach. wYtyczono 25 ~opów sond&:to
wych o łlłCznej dłu1ośc1 300 •, szerokości 70 cm i głębokości ok: l •· 

Z czterech odkrytych grobów skrzynkowych, trzy zostały znisz
czone prze z koparkę 1 tylko jeden grób posiadał nieM raszon4 komorę 
grobowtl; Był on zbudowA~ z dutych płyt ltaaienaych, ale obwarowany tyl
ko kilkoaa b•1en1a•i; Grób o planie prostoqt& posiadał wyJataryt dłu
gość 2,54 •, szerokość 1,05 • i wysokość około 58 c•: Io•ora grobowa 
sawierab 17 popielnic zaobGII'aaycb w całości i k11kadz1esi4t fragmen
tów potłuczonych popielnic o powierzchni gładkiej i chropowatej, o bar
wie czarnej, brunatnej i ceglastej. Znaleziono duły fragment blaszki 
br4zowej i kilkanaście przepalonych paciorków z niebieskiego szkl1wai 

Na t111'agę zaiługuje takt znalezienia znacznej ilości popielnic 
w jednya grobie, co aote potwterclaaó hipotezę, :te jednocześnie skła
dano do grobu prochy kil~nastu Żmarłych. 
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SPL&WIB; pclllf ~- Wrse'aia ~orwat.or ZllbTt.ka Arolaooloctos

IITcll w Po-a111 SłallOWiako l 

Badaaia prowacisił IICr Dobroa1r Daros-akt: P1-
-...ował 1fU w PoaaD1a; ~oei oosoa ballali. 

c•marsysko la4ao'eJ. mltarT łałyoltłoj • okro

•• halssłaekłeco ; O.a4a • olt:rooa wo•••-'ro11-
a1•1oo ... p ! 

caoa~ars,yako połołoao 3••~ • aknja torasy ..... roiańokioj, 
lla poładało oc1 wat Spła!to• Badaata a1ały oliaraktor rałCIIIFD1osy ; W trak

ole prao wyebplorC~~~ruo 30 poohak6r o1ałopal.roh .' Połoło•e •• był;r 

w pSaoka satoosaaya •• twina • &łfbokoio1 ol 20 4o 80 oai li')Tiłllto

ao w'r44 atoh 20 p-obw jaaCIIIryoll oms e popiolaioCIIIryoh~ Dwa croby by-
- --

17 tak aio•sOile, to--~· aołaa je było oklasyUk•a6.' JoeleD s p.ooh61r-
.k61r poda4ał brak JraaioiUIJ' a 4nlci OHSłłt.kCIIIF" obstawę lraaiea.-.~ fttk

•••'6 poob61r •wtorała po ktlb prsyaławok, aotaw1oi!IP'oh s ropł;r w rst
«sto;' !'7lb jeiOil s p-ob6r podalał 1oh witooj~ a aiallCIIIrioio 12.- czti66 

przyatawek ltyła 17'łaalało Dissoso•.' !Ue we waąałktch wypadiraola aołaa 

to było jedllak aWterdll ~6, cdył epora •••'6 •oąń a .. koclsolla była 

wap6ło•••to. w croltaoh, obok oo~1k1 ... lostoao prsedaioty -~ ... 
1 łolasao, jak trac-my 1tr&ll8olot, aasYjDib, aoła, ltrs,ytwy oras 

sierp 1 .. ,tle / .. jwt.-oj/; 

Ba •••tarsyaka, aitls.F poobaai ollt:ryłe 8 jaa wypołaioQP'ob car

._ słolli,., prsesYoea" Wtll-1 drs8W117'1l1 1 11oSJlYII1 slt:raoałya1 llaaie- . 

aiuli • skałek prsepalea1a; Pos1adał7 oDe • rzucie postolifil b zł& H 
w przybliłeDill ••I.r o dłll&Hoi oc1 80 oa lo 250 ca; JeclYDie jo4aa ja
a& ó bstałcie Dtoroclllamya była więbsa, ccJ7ł 4łqo'6 jej wygoałła 

5 •· Ba krawtclsi łoj ja.,- wyattPGirało kaaiollDo plllenisko: 51e priiYJIIlas
osa się joclDak,aby ja• ta ałallGiriła p6łs1oa1aDkt. W jaaaoh opr6oa 
ałaakłw ooraaioSilYcb 1 koio1 sw1erztoyob salosioDo ko,oi obrabioae, 

rosoioraos llaate!IQP' 1 crzobień roc•Y•' Ja~ą to 4at•a6 aołaa aa IX/X w': 

Koaaerwator Zabytk6w Arobeoloc1os

aycb we Wrooł•1a 

BadaaSa prowalsiła IICr ~Tła hsłowalla} ~ 

sował WKZ we Wrocławia. Pierwasy aosoa badań: 

Caollłarsyako la4Ddc1 altary łałyoltiej S okro

aa Jalsataoktoco c: 

Poclc•a kop&Dio loła •trafiono lla cao11tarsysko oiałopal.De! 
w wykopie o pGir1erachll1 ł8,2 ·a 2 ; D& elfbokości 0 1 3-0•' a pocl 4am1" 
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odsłonitto 11 grob61r popielnic~ych, w tym 2 groby zniszczone; Obur

wacja obiektdlr wyllasała zrdSnicowaDie w sakresie kona trakcji badewy 

p-ob6w. 8 grobdw było wkopane w calec wraz s obstaw .. ll:aaienn .. ,ałołon .. 

s polayoh taaieni •redDiej wielkdci w postaci ll:ręgdlr lab prosto.Jutta. 

Jeden grdb był bez obstawy llalliennej;' 

Do JBjcietawssyoh sal1csyó. nale:ty grób Nr 1. Wllrdd bllieni
1 

sta

D.OWiłlCYOh prosto.Juttn' obadCllirę groba o 1JYII1arach l lt 2 •J znajdowała się 

popielnica, s przyle&ajt~eya Młya JBczyniea barwy csarDej, posiadaj~t

cya kolisty brsaalec 1 pr•węłon' szyjkę, setobione rYtyai 11D1aa1 i 

dołll:uli.;' Obok znajd~ał się eserpaczek barwy brwatnej oras fragmenty 

csarDej aiay; Pod taaien1aa1 tbUo brunatne naczynie doniczll:owate, 

w kUrya SJBjdcnrał d ę czerpak barwy czarDej. Wokdł salepły do'ó 11oz

a.e fra&Mnty JBcsynia osernione&O oraz fra&~~~~nty JBcąń Zdobione 11n1a

a1 rYtyai 1 dołtaai.' 

Na awagę sasłagaje r61ra.ieł gr&b Nr 8 w za.isscsonej obstawie ła
aiennej.' Wokdł popielnicy wyell:aplor011rano 11 sał:ych IBC~iseozek 

1 oserpak61r cse!'ll1onyoh ozss &11n1aQr prseclaiot s otworea prawdopodob

nie &rseohotkt. 

Obstawa llaa1eDIB &roba Nr 10 była niere&Ulal'll&, snisscsoJB_. 
POIIi.,.Ssy dwoaa Jraaien1aa1 U:.wila "llllllrasała" popielllica aazkodzona 

• osę•oi &drDej, prsykJ7ta odwrcSoon' aisłł dwaatołkcnrłł; Obok popielnicy 

snajdowały się do•ó liosa.e fzscaenty dałyoh naosyń; 

tut obok odsłonięto •saarasał .. • popielDiet we trac-ntach /grdb 

Nr 11/. · , obok kt6rej majdOIIrała sit aisa oserDiOJB wypełniona apaloay

•1 ko,óai ladskiai;wok6ł obfita 11o'ó fzsc•ntdw JBczyń poehodzłlCYCh 
s -łych uczyń, oserpall:61r ozss prsetrwałe • oało,o1 JBcsynle s kalia

tya brsa,oea i p:rsewęłonłł są Jq, orDaliilatowane : 

1J &robie Nr 8 be s obstawy llaaienneJ stała •zaarszaJa • popielni

ca obok frapeaty oserD1oneJ ailleoski 1 frapea.t.y cse:nro.awo-brunatDe-

10 •osya.ta ; 

Wstfl'll& analisa sateriała oe:raaics~~eco se stanwislila pozwala 

zalioayó 10 do e .. nta~ak ladno,ci koltary łałycltiej s okrasa balasta

ckieso c; 

S!OBNICA.-!BZYIIORGI, pow.Piotrkdw patrs epota b~sa 

'1'1'J'baa.a lak 1 

S!BA.CB~w, pw; Wrocław 

SftZltBW, pow.' Soohaosew patrs okres wpływ6w rsyukieb 



SZAII&J, pow; Illcnrrooław 

Staaowtalla • t 5 

" 
VDseaa ta:' Jaaa l'aaprcnrto• 
w Iaowr•ławta 

Bdaata prewadstł IICJ' C•aław sn:o~H~~ n
DIUIS011'&l nz w BTdconoQ': Dract sezon badań." 

caentarzyako tultary ła*.rcttej s wo•sneco ' 
okreaa łelaza 1 o•atar.,-ab s otreaa wpły
w61r rsyaakielh1 

Staa•tako • J 
Dokończono okaploraejt o•ntarQ'alla altary łał,-cktej, prawie 

oałkowtote atazozoaeco 11'7bier&D1ea fnrtra.: 04~o 11'7SttpaJ~• w 4ał,-a 
oddalenta od siebie /skraj o•atars7alla/ 6 crob61r, •w1eraJił07Ch opr6cz 
popie la1c, prą stawki .;' Jocl7D1'a1 aotalaat s te p caeatars7aka ., ZDale
zione w je4Dej z popielnic cl1ra apiral.De nojo drata br,zowogo•· 

Draci • 11'7kop61r doat&roZ7ł trzech crob6w popiolDicowych 1 d11'6oh 
jaaowych s okrosa wpły11'6w n:raakich; 1f jod~ z grob6w jaaowych pne
paloae kdci był7 prz7kryte dobrze •chowuya llllb•, poaitdQ' ntat 
opr6cs ałallk6w cer&lliki Silaleziono trQ' sgitte gret7 oaso•p6w 1 łe

laZDtl zaptue.- w dragta crobio juowya opr6cz d11'6ch •łych •oZ7ń ••J
dował eię łelaSQr a6ł 1 nia1ot7 aieoz oboaiecZD7. 

Około O,& 11 poaiłej cr0b61r s okrasa rs7a8kiogo W,.attPGWał7 a1o
Sb7t dobrze •chowane poeh6wk1 uktelet•o: farU lołelt D& grzbie
tach s wyproatCJ11'81l7a1 koliczyaaat 1 głowaat ak1erowaJ17ai Ja sach6d; Brak 
b7ło prz7 aioh •tertałdw 4ataJłW!7ch : 

StaDo11'1ako &. 

Bospocstto prace za towllic • aa aiewielkta 11'Zniea1on1a, U7ta011'&
n,.a na craaio7 wsi Szarlej 1 Łojowo pns7 drod• do jesiora Szarlej
akiego~ StaDGWiako to w dał71t atopata atazezoDe jest sacrołone 11'7b1e
raaioa p1aatu: 

Z ekaplor.-nej w bieł~ aesoaio warat11'7 oaypiakGWej aS7alla
no •tortał prseatea....,- ; 

Zalazła się zachowaaa w oało,ot waza kaltar7 ooraaik1 auaro
wej, trapeaty- ceraalki tej kaltar7, akorapy •oz7ń łnł,-ck1ch 1 trag
aentaryoSD1e saohow~ grcSb halsztacki ~ LicliDie 11'7Stępował1' alaakt •
OZ7ń, •łe aaeZ7ńka prawie n1eaasko4zo• s otroaa wpłJ11'6w rZ7Uk1ch; 
Zll&losioao r6wnioł br,sow' zawtaaskt liiiiDlowatłl ;' 1f osyptaka 1J7Stępo..,._ 
ła niewielka 1lo'6 gradek poleP7 1 dało prapalOB7oh ko'ei ladskich: 

Badaa:la będlł kODt7JlaOW&DI : 

S ZCZECIN-NIEKIBIZ!'R 



SZCZECINEK: 
Stanowisko 5 
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Konserwator Zabytk6w Archeologiez
DYch w Koszalinie 

Badania prOiradziU mgr Benryt JanocłB i acr 
Fr&Dciszek J.- I.achOiricz. Finanaowal UZ w !:o

salinie ; Drugi sezon badań.- Cmentarzysko 
ladno,ci kultary wschodnio-po•orskiej s okre

su balsztackiego: 

Odkryte w 1966 roku cmentarzysko polotone jest na peryferiach 

11iasta. Pierwsze syste•tyczne badania wykoJaliskOire przeprowadzono 

na nim w 1967 r.- Przebadano w6wcas przestrzeń o powierzchni 115 a 2, 
na kt6rej wyebplorowaao 10 grob6w ciałopalDYch o r6tnych for•ch po

ch6wk6w a 11ianowicie: pochówki popielnicowe czyste, popielnicowe s ob
stawił kallienntł, popielnicowe obsypane resztbai stosu oraz jamowe 

z resztkalli stosu-; 

W roku 1971 przebadano dalszy odcinek cmentarzysJca o powierzcb-
. 2 

ni około 135 • , na kt6ry• wyeksplorowano dalszych 11 grobdw ciałopal-

nych 1 clWie ja• palenisk••· Podobnie jak w pierwszy• s.ezonie wyr6t
niono następuj~e tor., pochówków a 11ianowicie: groby popielnicowe 

s resztkallli stosu /9/, popielnicowy czysty /1/ oraz jeden ja~owy z re

sztkami stosu /1/. Wszystkie odkryte obiekty były grobaai jednostko
wyli!. Jako popielnice slotyły dałe baniaste naczynia o schropowaconya 
brza,cu i wygład..aej cylindrycznej szyjce, naczynia o kształcie dwu

stołkowatym Ol&Z w kilku wypadkach rolę popielnic spełniały głębokie 
stołkowate misy; Rolę pokryw spełniały równieł stołkowate llisy, nawet 
w tych przypadkach,gdzie mis uf;ywano jako popielnic.· \f kilku przypad
kach stwierdzono takte ustawianie popielnic w m1.saoh, a nawet utycie 
dwu mis gdzie jedna spełniała ro l t popielnicy;· 

Cmentarzysko w Szczecin1m Da stanowiska 5 DBle:&y zaliczyć do 
bardzo ubogich; Odkryte ta groby nie dostarczyły ładaych zabytków •
tal~ch, nie posiadały teł dodatkowego wyposatenia w postaci glinia
nych przystawek. 

Sltęy 11ateriał archeologiczay w dodatku wyjtłtk•o słabo zacho

WaDY bardzo powałnie utrudnia 'cisłe określenie chronologii clllflnta

rzyska.- Opieraj~ się jednak na zebran:ym mter1ale cera111c~a, r6łno
rodayeh forwach pochówków p~ wykorzystan1.u szerokich analogii z te

rena Poaorsa, •ołD& og6ln1e ten ob1eltt datować na okres łlalsztacki.; 
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~WIBIE, pow~ Gliwice 

Stanowisko 16 
Muzewa Ziemi Gliwickiej 

w Gliwicach 

Badania prowaclzUa qr Halina Wojciechowslra.' 

Fiuansowało Muzewa w Gliwicach. Dziewi~ty 

sezon badań. Cmentarzysko grupy g6rnotłl~ko

aałopolsk1ej Jtaltury łułyckiej s okresu bal

estackiego .' 

Obiekt usytuowaay jest w lesie na wydlite ptaszearatej, po pra

wej stronie drogi ze wsi do letłnicsdwJti : Uchwycono zachodni~ granicę 

c•ntarzyska •· Pracaai obj _,to je go eentraln' paru.,; Odkryto i wyebplo

rowano 13 grob6w: 9 szkieletowych i ł ciałopalne.· Ogółem do tej pory 

przebadano 215 grobów. 

Groby szJtielet.we, podobnie jak wcześniej odkryte, były wyraź

nie widoczne, ueytuowane na linii N-s, s głow4 z.arłego w p6łDocnej 

czętłoi ja~~Y .: Dwa z nich nakrywał bruk JtaaieJmr ; Wnystkie ja-:r posia.S.. 

ły obstawy kamienne; Trzy groby były pozbawione iuwentarza~ Jeden grób 

krył zwłoki dziecka·; Wewn~trs włauiwych jam grobowych stwierdzono wy

poeatenie w cemmikę i Mtale~ Przy głowie z.arłego snajd•ano zestaw 

trzech naczyń: garnek, misa czerpak; Głowę, szrję, piersi, ręce 1 nogi 

zdobiono przedmiotami z br4zu 1 telaza, takiaai jak: zawieszki skronio

we, naszyjniki z pręta, szpile, bransolety i nagolenniki, te ostatDie 

w jedaym przrpadJtu umie szosono podwójnie a końozyaach. W jaii&Ch gro

bowych wyj4tkowo występowały ucz4tki kostne i zęby ; Z reguły widOCZJIY 

był jedynie Uad po szkielecie~ 

W 1971 r. odkryto 4 groby ciałopalne, z tego l jaaowy 1 3 po

pielnioowe; WystvUy w nich obok naczynia z kdćlli, przYstawki; plac

ki, garnki, misy i czerpaki. 'lftłr6d kotłoi znajdowano drobne przedaioty 

z br4zu i łelaza, wt6rnie przepalone : W inwentarzu grobu popielnicowe

go 212 znaleziono prsętłlik glintaar: 

Na podatswie odkrytych przedaiot6w glinianych i .. talowych mot

na datować omentarsrako w ~ibiu a okres balaztacki /65G-400 l.p;n;e./. 

Form obrz2łdJtn grzebalnego po•ala zaliczyć je do grupy g6rnotłl4Sko

lllałopolsk~j kulłury ła:&yokiej.' 

Kontynuacja badań na tym obiekcie przewidziana jest w następ

areb latach.1 · 

'l'ARNOBRZBG 

Słanowiako l 

YDseaa Okręgowe w RZeszowie 

B&4&Dia prowadsił mer JAzimierz Koekwa.- Fi

nansowało Muzeum OJtręcowe w RZeszowie; Dragi 
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sezon ba4ań: cmentan:ysko ciałcipaiDe &rllPY 
tarnobrzeskiej kultary łutyckiej z okresu 

halsztackiego~; 

Kontynnawano prowadzooe uprzednio przez lłuzeum Archeologiczne 
w Krakmrie prace ratownicze. Rozkopano około 2 ary powierzchni 1 wy
eksplorowano 15 kolejnych grobów ciałopalQrch, do'6 •ceno zniszczo
nych, w tym co najmniej 12 popieln1cawycb i ewentualnie 3 jamowe; 

5P;,śr6d wyposałenia grobów wyllienió JBlety: pmki jajowate, 
w tym ollazy z n~•• dziurek poniłej wylewu, nacąnia o łagodnie za
u.auya brzuścu z łukowato zwętajllOil się ur jq, SilobioDe najcz"oiej 
grapaai sko~cb kresek i gur;llami,- •isY o łukowat)'11 profilu z płaskia 
dnem, czerpaki o łukowatym profilu z taśmowatYli aohem o dJBch płaskich, 
p6łkulistycb i wciętych do środka, wresr;oie mały skręt s okrllgłego 

drutu brfłzowego: 

XoDeerwator Zabytków Archeolog1cz-__ 
nyob we Wroo ławia 

Badania prowadził mgr T.o'xaletp~ \ Finan
sował WKZ we Vrocławill. Pierwszy sezon badań; 
C.entanysko ciałopalne kultary łatyokiej, 
okres lalsztacki; 

w pcSłJloODo-waohodniej czę,oi •1asta odkryto dwa croby ciałopal
ne; Grlb Nr l zalepł w piasku JB clębokości 0 1 3 - 0 1 45 . ; Ja .. grobo

wa o zaryllie owalny• i ..,..iamcb o, 95 :z: o, 'T • w przekroju pionO'II'Ya 
miała kształt - owalQ1. lJIWentarz r;roba obeja01rał: prnek jajowaty, ka

dzielnicę oraz trapanty naczynia wazcnrateco; 

Grlb Nr 2 wystun • cłębokol6ci 0,25 .; Wkop crob•y, kolis
ty o średnicy o,s • i nieokowaty w przekroj~ WJpoaaknie &roba: p:t
nek - popielnica, oserpak, kubek: Wydobyte croby dat01ra6 180tn& • 
okres balsztackii 

WICINA, pow~ Lubeko KoReerwator Zaby~6w Arcbeolo&iez
ayeh w ZieloDej G6rse 

Ba4an1a prowadzili qr .l4all Kołodziejaki /aator 
sprawoz4an1a/ i qr A.'Maroillk1ana: F111&D8cnrał 

UZ w Zielonej G6rze; szcSaty sezon 'badań!' Osa

da obroiiD& ludndci kultury łułyckiej z •łodszej 
taą okresu halsztackiego; 

EOnt7BD&pJ• prac objęto ar 23T- ostatni od strony wewnętrz-
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nej wała~ gute wyałępaj4 wielowarstwowe układy sł~tygratiosne, a dal
sze warstwy saajdaj4 aię Da cłęboto,oi 3 • od powierscbai sieati w dol
DYch warstwach występaj4 tonsł:rulmje drewetaue, stanowiliCe pozostałoś
ci bad7Dku aiesskalne&O, astawionego r6weolecle do wała oraz przypuss
o•lnie rentti droct, pr:~ebiegaj.,ej aię4sy badyDll:aai a wał•; 

W b:r: odsłonitło traganty tout:rukcj1 podstawy wała oraz pod 
bad)'D)dea 1 droglł grabił warswę faszyrrr, narzacon4 prsypaszczalnie 
dla Wiocnienia podłoła przy sabad01rie tej osęśoi oMCJy-;;> · 

l)'ebplorowaao łeł dałlł jaaę piwnioZDił •wterajlłOil dute i lics
De ałalllti •osyń, całe •czyni& - w tya trac-ent aaara a aoba o~z 
4dy trapeat ou.-jaiJra b~soweco: Ja• posiadała dreWDia.Dil obad01rę: 
Posioa wody podst6raej sięg&JiłOY 4ollo"cb warstw na ano 23T ałrad.Diał 
praee ba4awc:~e.; 

Pozostałe praóe altoDceatrCIIrano ·u 4ebdnollia ebplono,J1 ~ 
k6w pozoatałych arów, azapełn1en11l dokuaentacji r.rsankowej oraz zasy
pania wyebplorowanycb ar6w.' Pocl ltoas tratcjaai i na ich pozioaie ilość 
Mtertała wyraźnie atę ZIID1ejuyła• Zclecyclowan4 przewagę w •tertale 

aiała ooraailla, ałaalti clrcbu:roh •ło obarakter.rstyosu:roh prsedaiot6w 
~rllsowycb oraz pacio~i ultla118.;' C&łd6 •tertAł6w wykasuje uadai ce

chy aobyłltowo "łułyokie" prsy rdlrnoczeaJIYII powillS&Dill z ałodszll faz-. 
osadnictwa grapy b1ałow1clt1ej: Ba4aD1a będ4 tontyna01rane.: 

lb:~eaa Arcbeologios., we Wrocławiu 

'Badania prowadziły agr Bana JaDkOlrata i •r Da

nuta Wojoiecb01rata; Pi.Danaowało Mazeua Arci-;.
ologiozne we Wrocławia: 'l'rMo1 , .. on badań~ , 

O.a4a taltary ła*Yckiej z p6uej epoki b~sa 
1 otreaa Jalazta.cJtteco, oea41l1ctwo wozesno,red

lliO'Ifiecz•: 

StanO'Ifisto połołono jest na niewieltia wzniesienill w dolinie 
Oławy; Przebadano Te a 2 ~ Eksplorowano wyatępaJiłOił na głęboko,c1 około 
0,40 a warstwę taltar01r4 o llilłłnośo1 0,20 - 0,40 • oraz majdaJiłC• 
się w niej i poniłej jej dolll8go poztoaa jaay~ Odkryto 6 jaa taltary 
łutyotiej i 4Wa obiekty wczesno,reclDiowieozne~' J..V taltary łatycll:iej 
w posioaie aiały. kształt w pl'S7b1Uenia ko11s ty, rzadziej owalny, 
w prsetroja pioDQirYil były nieckO'Ifate 1 atatowate; pr:~etr6j jeclDej 

z jaa był &TUnli:Oiraty .: lfielltdć jaa w rzucie pozioi!Til wynosiła ocl 

o,so % 1,20 a do 1,30 % 2,eo a: Głęboko'ć jaa poaiłej •Pillm warstwy 

taltarowej - 0,25 cło o,eo .. ~ 
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ZDajdCIIIJały dę w aleJa licSile frapellty rtcsaie leptoayoh ... _ 

osyli, prsewałata prak61r o P"Ub:roh śotaoach, a tall:łe talersy ~'ll:o
wyoh oras - w .aiejssoj ilości - kości swtersęoe 1 .assle •'11:6j'll:1 rseos

aej; 
1r dlr6ch ja•oh, aajw1fbsych, saalesioao r6WD1oł bryłki polepy, 

ucsec61D1e licSile w ·jaate Hr 34.. 1f wantwie 'll:lllturGWej aa4 ja~U~ 34. 

saaleztoao aaskodsoiUł &11D1a1Uł f1carkt lailsq oraz csośó •1erpa b~so

woco_. 
1r jallie Rr 39, o średDtcy około l • 1 elfbokości około 1,5 • 

.sD&lesioao cztść m•1ea1a łamoweco: w jallie Rr 4.0 o dłaco~t około 
5 11 5 a od'll:ryto atszcsoae paleatsko o koU•tya bstałcts, część łallie

ata tamowece ·oraz fraCMJlły •••ń 1 'll:ośct ; S4 to obiekty wcseuośred

aicnriecsae; 

WYSili, pow; Ioścter~~r• 
St&Dwis'll:o 5 

Badaata prowadsił IICr J&llii8S Po4c6n'll:1;' P1-

•a•ował 1JD W Gd&Da'll:ll: PiOIWSIIIJ' SoSOa ba

dali." c•atarsys'll:o płaa'll:ie • okreea halestao

'll:iep; 

C.atarsys'll:o sajdaje sit • ptassc~V•t:ra wSJlieeioata, poło&o
aya około 2,2 b aa pcSłaoczv wech64 od 1J1s1D&, aad doliD .. ne'll:t Wiet
ctsy~ Przebadano około 215 a 2 •· 04'll:ryto oc6łea 21 crob61r obwarw&II7Ch 
1 pop1olD1oowych;." Ze wsclttJa IB silae SD1sscseaie bałallej partU c•e
tanye'll:a11 aaytaoW&Dej • uczycie wsniestenta, w pe~ll WT~~&dkaeh 
fora ero ba tracła jest do as talenta; B6wn1eł pop1el.Jl1oe alecł7 prawie 
oał'II:CIIIftt.eaa utszcsenta, toteł ceraatm saohowała •tę w esos .. t'II:CIIIrej 
postact: 

wśr64 crob61r aa awacę asłaclll .. cręby 11r 10 1 11, s aehcnraaya 
sabesp1ecs..a1ea łallienaya w ll:atałote onoroboeiiDej s'll:rsya'll:i, sbDłcnra

Dej Z 'll:aa1ea1 polaych~' Gr6b lłr 10 awierał 3 ZDUZCSODO popielatce, 

D&'ll::ryto płas'll:1a1 po'll:ryw-1, Da to•tast. cr6b lfr 19 - t.ylko je a.! 1r ero
b te Rr 4. satsscsoQYa oał'll:owtote oł'll:ryt.o resst.'ll:i osemtoaej, oraaaeato
waaej poptelDtcył W erobach poa coraatq 1 prze)Blo.aylli kośćlli la4s
'11:1a1 brali: było iDDego wypoeałeata ; 

Wprawdzie fora crob61r 1 ouaa1'11:1 wakasaje - • ritkasdoi - aa 
stan._ fasę okresu lalsztack1ego, jedaa'll:łe, aa podetawie od'll:ryć prsy

pad'll:cnryoh, do'll:oi2&D.Yoh w r6łJiich JMlll)r;tacli wsn1es1en1a, wyata, łe chro-
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nologio cmentarr.yska rozci4gD4Ć mołna na cały okres balsztacki, a saa 

obiekt zajmuje znaozn4 przestrzeń; 

Wskazana jest kontynuacja badań. 

ZAKRZbw; pow~ Krapkowice Konserwator Zabytk~ Archeolog1cz

Jl1'Ch w Opola 

Badania prowadsili 11gr K.Yacewioz 1 mgr p;; ·Toll

czak /autor sprawozdania/. Fiza-nsował IJXZ 

w Opola;1 Dragi sezon badań. Stanowisko wielo

kulturowe - osada kultury łutyoll:tej : Cmentarzy

sko z okresu wpł7w6w r:ąaskich; 

Stanowisko połołono jest około SOO • D& południowy wsch6d od 
PGR Dalnia, na pogranicza grantów wsi Zall:rz6w, Jaaiona 1 Ligota Dol•: 

2 
Ballaniami obj oto obszar 600 • , uajbards lej zagro:tloll)" dorYWoZił ell:splo-
atacjll piasku; Odsłonięto i zabespieczono ll:ilkanaśoie jam osa4Diczych 
kultury łutyoklej oraz cbra groby kultary łut;yckiej i trzy z okresu wpły

wów reyukich. 

Jamy osadnic ze zawieJ& ł;y prze de wszystkill ceJ&Ilikę. TYlko w jed
nej natrafiono ponadto na dwa bardzo dobrse zachowane sierpy br4zowe~ 
Groby ciałopal.De kultury łatyoklej reprezentował jeden poob6uk pop1el

nioowy, zawier&j4QY trzy ozdoby 'br4zowe 1 jeden bezpopielnicowy, zawie
raj4QY tnsy osdo'by 'br!lzowe 1 jeden bezpopielllioowy-,jUIOWJ,sll:ładajłłCY 
się wył4Qznie s aballk.S. naczyń glintanych, -pnsepalo..roh kości 1 spa

lenizny.' 

Groby s okresu wpływ6w rz)'llllkich były bardzo silnie zniszczone; 
Poza przepaloDYmi szcz!ltkami kostJ11'11i zachowały się resztki wyposa:t;e
nia w postaci drobnych ułalllk6w naczyń gl1niaQYch . oraz przedaiot6w uta
lowych, prsewatnie fragmentarycole sachowanycb: 

Badania w roku przyszły• przypaszczalnie bę"-' kontynuowane. 

ZAliECZNO, pow • Głog6w Konserwator Z&bytk6w Archeologicz
nych w Zielonej G6rse 

Badania prowadził qr A4&~~ Kołodsiejski /aator 

spJ&wozdania/ i mgr ADdrzej Yarcink1anr Finan

sował \\'ltZ w Zielonej G6rse. Dragi sezon badań: 
Cmentareysll:o ludności kultary łałycll:iej s IV.;.v 
okresu epoll:1 b~zu 1 okresu balaztack1ego: 

Badania •1ały cbarall:ter ratunkowy. Obasar c•entarzyska podleca 
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niszczeniu przez upraWf s1eai i pmoe HlioracTjne; Przekopano około 

1200 a 2 WT4obyw&j4C ł9 &rob61r /!lr 8-58/ • T &rob6Jr US)'Skallo w pierwszyli 

sezonie prac: Groby z pierwszego sezonu atały ceoii:F obarakterystTcme 

dla IV i V okresu epoki brllsa, aatoaiast wsz7atkie &robT s rob 19'1'1 

datować ualety aa okres balntacki. GrobT sat.caj .. • ._cmej &łtbo

kolłci,/przeoittnh około 80 cli/ i s' stoslUlkowo dobrse zaohowauei 

Wszystkie charakteryzuje obr...,Sek ciałoJBla:r; pop1elnicCJIIF1'. W' nielics

nToh przypadkach zarysowana bTła ja• crobowa: \f nieznisscsoaych po
pielnicach ko,ci b7ły ocsysscsone, jak stwierdzono na podstawi• ekspl~ 

racji jednej popielnicy prses antropoloc61r kośei układano s sachowa

niea porz~kll anato•icsnego1 jeduak niesbTt dokładnie; Wskazuje na to 

umieszczenie np: paliozk6w a1fdS7 kość•i czasski i zaiessanie kości 

w środkowej partii popie lnioT; Popielnice z zasac!y llll!lkrywaDe bTły aisa

mi odwr6oonYili dnami do c6r,- .' Większość grob61r bocato wyposatoaa była 

w naczynka prS)'staWDe, Dajczęściej niewielkich roz•iardlr-; H&Of!YDD h 

wykonrwane byłTniezbyt stamnnie; W popielnicach, rzadziej obok, znaj

dowały się pojedyncze ozdoby,; - w większości szpile s brllzn, c:tarakte

rystyczne dla okresu balsztaok1ego~ Jlateriał oetsmiCIIJI1' i to sar61rno 

popielnice, jak i naczynia p~staWDe, posiada oecbT ceramiki grapy 

białowickiej. kultury łułyckiej; a na podstawie analoc11 do sespoł6w &ro

b owych z Sarb11, Czarnowic pow~ Krosno Odrzańskie omz Wicta:r pow-;'Lab

ako, zaliczyć aołna go do młodszej fazy osadnictwa tej grupy: Jest to 

na terenie powiatu głogowskiego zjawisko w obwili obecnej niewyjaśnio

ne, tym bardziej, h w najblibzej okolicy WT&tępajll c~~entarzyska typo

we dla t!olnoH-.sJtiej grapy Jtult.ury łułyckiej 1 na kt6rych brak zabytków 
z grupy biało,.-ioJtiej~ W Zamocznie stwierdzono natomiast n1ew1elll:1e ty-l

ko domieszki1 materiału dolnośltaskiego •• Problem ten stanowić będzie wy

tycznll dalszych prac, kt6re kontynuowane będą w latach DIUtępoyeh; 

ZIEUI~CICE1 pow. Gliwice 

stanowisko 4a 

Badania prowadziła mgr Elłbieta Szydłowska; 

F1ansował \fXZ w Katowicach! 'l'rseci aezoD 

badań; Osad& Jtultury łuł)'ckiej, okres bal

sztacki D. 

lf rem 19Tl koDtynaow&Do pmce badawcze, prowadzone w la taob 

1958- l 1959 na osadzie kultury łutyckiej w Ziemięcicach, połdonej 

w zachodniej części wsi, na wyclllie zwanej "Sosiny". Stanowisko, Da kt6-
rya dottad przebadano 12 jam osadniczych, zostało powałnie zniszczone 

przez wybierko piaslDl.' lf biełllCYII sezonie ohciano ochwycić nawarstwie

nia kulturowe w p6łnocnej i poładniowo-sachodniej osęlici osady; Jak 
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się jednak okaZ'ało zoatał:y one prawie zupełnie zniszczone; Natrafiono 
jedynie na w:yklin01raj~e się azcz•tlti waratw:y kultarowej, zawieraj~ej 
ak~ aateriał zab:ytltowy. Z cieltawsSToh przedaiot6. w;ra1enió aale~ 
dut:y frapent pJa.ltiego baieni& łamowego oraz osełkę lta•ienn•; 

Uchw:ycono granic' osad:y w oz poi północnej i uchodniej oraz 
stwierdzoao, łe aaięg jej był atoeaaltowo a1ewiellti i cała zachOlraDa 
jej czę'6 została prsebac1aDao1 

Osad, datowaó mleflr Ja okres halsztacki D~- Jest oaa współczes
Da poł:ołoaea obok /staDowialto '/ c•ntarzJ'slta ciałopalne• /patn 
E;"DobrsańaJra, P6taolalsztacltie o•eatarsyslto o1ałopal.De w Zi .. ięcicach 
w pow ; Jliwiclti•, •Prze1lltll AroheolOJ1cZJ17•, t;XIII, s.'l5o-115~' 



Okres lateński 
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lładallia tr• ... ił •r trojoiou IDo__.td 
rta•owało Jlllso- W LM• .,.s4łbwatioao. 
• 1Tcll .. sosy1 P1orw.ą Msoa ~ catała
l'SJ'IIIIO t osada s ••••••• okna• lata.Wtio-
1• Ibltara waolloclDiopo•ralra t łałJ'olla/~ 

słali•iaa s 
S~ .. tab ...,... ..... joał - piaaso.,IQ'a ",..1oat•ta: 1f WJ'• 

·kopio ooatrallllra aa ałfłlok .. o1 •s-ao • oclb7'ło 3 croJty, w t711 1 Uo
asowy 1 a akr.,.u.ro: non o ustałoto jajowat711, oałkowtoto aollropo
waooą o'ltatawt.., był kilko• _llaat.a1aa1 oras frac-ataai cn'ltoHioa
.. j oo~~ 1f •:roclb U••• aa ateotowaQ'a lla.Uata - tanio, au
la populaioa pr.,krJ'ta &11aiaa4 llio., llaOSJ'Ilie o ą111l4r10sao.1 • .,". 
oo, selo'ltioae 3 płałlkillt psbat, awtorało .. to fl'apoaty pnepalo
ayola to•ot la .. tioll~ 1f t .. oiaola atroatowyoll osaasti aołaCIIWały aił po

soatało•ot pr•kpiolllf'oll oselft 'lt~oll~ 1f obrtbio osaasti oO:rTW 
l'f fl'allllat• tłłłot 'ltr•cnryoll: Jaaa aroba WJPoła1~- _,.ła osa~, prso

palolUt sua14 awtoraj.,4 4robao ••tolt1 c1n .... : 

w oclle&ł•••~ 30 oa oc1 cro1Hl U•••eco, oclb7t. ,. ... tało .. t 
&rOIMa lkl'SJ'DkCIIWOCOt W ,..taoi akapiob DaieDi O UStałOtO lliOI'OP
lano&O pro.toqta} 1f •ro0a u•ry &rella WJ'IłViiJ' oto•o'ltnaałllo, 
IIlOliato pl..,. bt440o pzswclopoclo'ltDie posoatało,oialli popiolatal 7neo1 
erA •~JiblrJ' aloał r*atoł powałao• ata•soata:;' r.a.JMwało at, 
tUb b.UIIi s olnranwaaSa oas l frapoat41r ooJS111k1f OCIIaTł• po

o.ltftt1 • ._ tałowa4S a .... .,. otroa Ja touki;: 

Stallłlllrid:o ' 

!'rGira4la oao ta1:io pzsoo aoau._o u wq4r• •Tłllowa.,. prą 
4rodso loblMJ atałontwt.-Direnabwo<:l w abrpu na4na ~łtPII3• 
.. pnostrs•t k1~1es1toSa ..... warstwa blłllrCIIWa erodoi oko
ło eo oa: w o•raoj, lb"•pa:t.•J sioet atwtor ... ao o'lteo••6 pr•pal• · 
ąob Jllaatoat, fzsc•aUw polo w b• łzakonaoj • •l..saat podłatay 
ocloiak6w;' '1'1•łtpajo tatło ooraatl:a, p~wałau aolar.,...._ o bazw 

'lt~U.j 1 oiollllO'Itnaałlloj~ stwurdsoao, h 14 M posoatało .. t 
aitUT łałJ'okt.j • okroaa wosoaolałeukt.co~ 

..._..1a • ł1'11 obtobio pr•aclsa. 'ltłcl4 w rob 1łT2ł 



BllORDWICa. ,.w: *li lao 
sua•t.a ł 

BRZOStoWO lfOR, ... ~ 'I'FI'S7al: 
staaowi8b 1 
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,.~n aoolU 

..._. 1.: Leo• W,odłblrsltlqo 
11' B7'd&08SOQ' 

BadAnia pr•84•1ł 1111r Wo.tolooll bcskonkd 
rt•• ... ło IlDA• ~ t.- w,ostłłttwald.eao 

' " BTd.a08SOIIJ':' Piel'ftiiJ' ..... 1Nadałi: Osada 

• ottreaa Ja ~ukieco /kaUara ła*Yob/~ 

PrSoclalRoa 11a4ałi liTła połlllla1ow ...... oboc1D1a os"6 nctłna, 'fl7-

8~tpajlł0a aa •pie a1ell1ooUo.t • sJI:al1 l 1 25000 po4 • .". Bllllollora-: 
W WTalb 11&4ałi slokall ... Ulo 08a4t kaUIIrT łałyokb.t • okrosa l&~ll
old.ep' Gclb7h ł 3BIIIP', kt6n awioJSłT ~la~ prsepalo" oo:rudq o:ras 
trapoD~T polOPJ allaiaao,t! 

w WTJtople lir I, aa cł~ko'ol 38 oa -~:ratloao • oskioloł 

ladilU okiorowaa:r • oot waobtScl-Saob64. Sskloloł olll'ldGiralllr 'bTł D

a1oalaa1 po~1~ u loweco bo~· w okoltor a1odll10T D81essosODT liTł 
a6ł hlasa:r a11a1o okoroclow&D.T, clłaao'o1 lT oa.i' Ssklobt łałw&IIJ' • 
okres WOHnoco 'roc1D1GW1oosa, saajclował alt w otanso.t obroaolocto ... 
ale wantwio bU.arowoj • okren la~ńuiqoi 1fa łoreale wsc6rsa 
w Brsootowlo 1fOW78 slo'-11sowaao poDaclto ... •-•łarwr•ka kalłarr 
woobHil1opoMr81ej s okrooa llalastackiop: 

Eoa .. nrator Z&l1Ttk6r .Arebooloato ... 
aTob • Z1oloao.t 86rso 

Baclaaia pr•eds111 IICr .A4aa Eołods1o.tok1 

/aator opJSwosdaDia/ 1 IICJ' Allc1rso.t llaroiaktaa: 
F1aauował UZ W Zloloaej 8Órso·: &..,. OOSOil 

llacla~ Cllea tanTeko JtaUar7 po .. nuo j 1 prso
wonklej • ottro.. la~uktoaof 

Praco aiały obaralttor rataakCWT~ C.at&rsTOko aissosoDO l17'ło 

WT40liTWaa1oa knlosrtra 1 aprawłl rolU w ollooa]'ll aosoale sal»osptoosoao 
obosa~ .. otroaie wocboclllioj łiw1r0Wil1l Prsokoputo około 10 arw, .,._ 
cloliTto e crobw 1 WTebplorwaao 2e .tu, które oo olarabel"J'sa.to ło 
oaoatarąoko - współWTottpajłl s croballl: UobWTooao woobo4D1 sk:ra.t 
olłiettta: Prsokopaao p&eT jałowo łla aprawdsoaia dusado1 toco prą
paaiiOsoaia;' Prsopr•aclsoD.o ~ł oollllah s p6łaoc•.1 •~r...,. 1 'fi'TSD&OSe

ao .1oco lr&lllot w ta.1 os"cl paDloT c•atarą.tta. 

PNeo toconoao sakoMSJ'łT lładaaia o•atarQ'OIIa w Doualowl-
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oaeh: PosoetaJo a.dal otwarła •prawa .. oataalJIToh w1,..k6w te&o obiok
ta s o .. atarąak1oa ~lasłackia w Z&llocuh: Ocldaloao jost oao obło 
200 • • 11D11 pro•teJ 1 wrrao1o prsodlała .... k1ol'1UlJI:a ka1111•oJ 1 
wuiodoaia, lttcSro&o ost'6 BłaDOWiło a1ojsco pooh6wka w Do-..1ow1oaoh; 
J:oDt7Jlaaoja 'badań W ZaMOSDie wrntot11 pwJ'łBą prol»loa W Dajbl1ł- · 
sQ'ch latach; llateriał7 s 'badań ltTl r: w Do•a1cnrtoaoh oharaktel'7s
tToae ·-dla bltarT )tOIIOrsJtiej oJI:rosa lateuJI:io&o;\ Ich ~lołDd6 
auar .. _ WTsaoa ooraana, a c1atowaD1o poaiadcsaJ- •talowo sabTt.

k1 - f1bala, .. plla 1 klaal'1 do pa•a;' Małorial s jaa, PGCloba1o jak 
w -ab1o&lToll Bosoaaoll, ohaNJI:torTnJo •ter1ał ooraaioSIO' eolarepowaoo
.,. ,• s ałallbll1 a1a 1 ta~ łalonT &11DiaD7oh oras Uadui Bp&loD1SDT: 
1JTBtfpclllrU1o ,j&a aD1JtłO Wl'aS S &ro'baa1, Ofi potwiordsa PI'SJ'PtiBSOSo

'D1o o 1ela lt•po•roula •1..-Jta s •••tarsTBk1oa;: 

GOLD.l, pw: Słarprd 
stu•1•ko l 

JUW, .... ~ B1olsJI: PedlasJI:i 
SłaD01risb l 

BDU, POir: ~łYd&••• 
SłaDOir1ab l 

.rumowo, powf Da•roołllw 
SłaDOW1Bb 11 

pat:rs oJI:roe halutaok1 

Praoonia Arobft lo&1oao-~a .. rwa
~onll:a P:P: PU ~siał w PosaD1a 

BUaDia pr•a4s111 111r ~a4ous llakiewios 1 

acr .. lo• la- ,. ... la~1 n--•ał Zazs.S Imr••
łToJ1 BDO.-,. ••lracJT DolDoJ WiBIT wo wtooława: 
Drq1 •osoa 'INI4ali•· O.ada otwarta Jl:aUDrT prso
worak1o.1 • I w: JDo~ 

Celo• pmo 'b7ło slta4aa1o bospo•roaioao ołeosoaia . Jtlopioll:a 
/o'b1okł 1/ ołJI:rTtep w rob a'bio&łT• oras os t•oi •taa•t.Jra, &«sio 
•~wiordsoao wep4ł..,-słtJNNaD1o ooraalJI:i tooso•J • kolo, t.n: •etweJ•,
• ooraalk- pHaolateńeq;'. łnooll wrbpaoh wratv1ła waratwa au ... 
rewa ai_.asou1 ok: 1 •tra, poa1łoJ waratwa pńoba1oT plorwohoJ 

a1_.••o•o1 okl 25 ••• Ob1okł.7 a'b7tii:Oiro wrett.-aiT • ftSTałUoh 
posioaoh waratwT bltarowo.1': 

J:lop1oJI:o /oltiokł 1/ BJI:Iadało Bit • ' wanw ,u.,, 2 a4no 'bT• 
łT ltardso B1la1o WTP810M, 2 Bpoc1a1o •• a1owrpaloao ~ 18ds1oloDO 'bT• 
łT want.nbai a18111 1 a tTa, ło wantwT &liaT ..,.,.lo•J 1 D1._,.,.l ... J 



lU 

roscizielała warstewka 1Dteuywnie oie1111ej sie•i, jedlak bes śla46w 
epalell1Zil7~ ł4osna p-Ubo86 warstw ok: 20 ••• 11'ya1aJ'7 klepiekas 3,8 x 
2;4 •; zostało oao ostściowo sniaso:aone l• ostśoi '11/ prsn orkt wspcSł
czesJI4i Letało aa po:aio•ie 40o-ł5 o• pollad calce•: wykop wolt6ł klepu• 
b wyjaśnił ll:ollałrukcH budowli, ll:łcSreJ trac .. nh• by'ło ll:lepull:o; BTł 
ło budyuek tonałrukcj1 słupowej, o ictaDych H, '11 i S zapewue podwcSj
nych: Hie uc.Jnryoono jeucze zentnmej i6ciany zachodnieJ; Odległośó 
•itdZ1' podwcSj~i śo1aD .. 1 około l •1 Pośrodkll pojedyuozej tłoiaDT B, 
przylepJłiC do niej &Dajdowało sit ll:lepiall:o: ,..,..1&1'7 całego bady!lkut 
8 • u osi HS 1 6/?/ u od ~ Jak wydaje sit ·~ ło posoai.ało~i bu• 

dyalal o obuakterze aall:ralDT•: 

5a poładnie oc1 tego blld71llal /ostioiowo sił s a1• po,trTtraJłlO/ 

odll:.ryło okruł-. budowlt ałapow-. o średDioy ok;t a •: otru wyZDaozało 
lT ja• poałapowyeb: 

Ha poludnie od okrułeJ ba.clcnrli /os,śo1owo lit z ni-. potrywa
J4C/, • obrtbie warstwy kulturowej stwierdzono pozostałości, p6łs1e
•1aDII:1 s ll:outrutoj .. słllpow~: '11 wypełniakil znaleziono p6łfabrykat g6r
nej oztśoi łana rotaoyjDego; '11 warst.wie bnpośredD1o poza ł,.. obiell:
tea zulesiono trac•nt gotowece tana; Bardso dak 1ld6 połapaQToh 
tall1eD1 wall:azaje, łe .. ,. clo cąn1en1a s wytw6ni .. tarea: Eksploracja 
obiekła aie została zakończoDa • •i-.zkll s oz,.. aiesaaae ... jeco peł
ne .,..1&1'7: Odkryto łakłe ślad:Y ba.d:Yalal cl1ra1sbcnrego, o ll:outml:oji 
słupowej, ezeroll:ośo1 ot~ ' a, ellagości aie aobwyoono /pomad a,s .;: 

Ha atancnriata oclkr7ło 16 jaa, oke' 160 clołll:cnr oras ' palutalia 
&11Di&Do-taaieDDe lab ll:aaieDDe, średD1oy około l -J wszystkie w ll:asłał
ole regalameco oll:ro&Q, poDaCito 3 astielety pscnr, b7'6 aołe celowo po
ohcnraaych; 

llaterlal zabytkowy łO około 4100 trapent6w oeraaill:1 1 2000 
tośoi: Pona4to, poza wap011Diall)'ll1 jał 2 łai'Dalli, SD&les1ono cl1ra u
rzędzia rogowe, okrei6l.alle • Uteraturse jall:e p6ł1'abi'Jbt7' pizclk6Jr 

- l11b oarzędzia do przeplatania ·ua l n6ł łelazDT kilka prztal111:6v i l 
tracmeat łebra nierz to•sot wygładzonego. sclobiooe go ukośDYlU trą łasi-: 
ceraaill:a typowa dia- schyłkowej fazy otrea11 p6źnolateńsll:1ego: Ceraat-
ta toczona na tole występuje na stosuDtowo Diewielkill fragmencie ata
nowisll:a~ Jat się wydaje je at to ceralilika oeltyoJa: 

PobraDe zostałY prses Obserwatoria• Geofiąo:aae PAN • Belll, 
pr6bl:1 archeo.apetyoZDe s ll:lepiall:a ob.' e: Plan11je sit • przyssłya 
roku wnomnie Diewieltieco wytopa dla wyjaśnienia uosec6ł61f tonatrull:• 
ojt mchoclniej osę•c1 clo~mie•DsiO obietła aakralDeco : Poetalowa6 aa
to•iaat naleły prace o azera.,.. mkreaie, ze wzgltda m wyj-attcnry 
obarakter 1 bopotwo osacl7; 



KIB'fRZ, Płlfli Głllboąoo 

St.aDcnr bko l 

XOBYIXUI, pow1 Busko Z4r6j 
Słanowieko 3 

KOCBUf ~ płlfl! Ploes .. 
Staaowhto l 

lU 

pa trs opolra bJ'łlSil 

llll•a .lrohoolocioSDO • Posllallla 

.. daaia pran4s1ł 111r ADdrsoj Prlab·~ JI'1D&D

eował nz • PoSIIallill~ PieJWeQ' ••••• bac1al4 
C ... ła~ako la4Do6o1· ~lłar,r po .. rakieJ 
• wosoanoco okroea lałeDiktoco~ 

c•atanTako leł7' • p4łllooao-aoh041l1eJ ospo! wd,' Da 4racteJ 
toraile Pr"IIIP' w pobliłll JeJ ałC.U: W ohw111 rospooztoia badali prse
wałaJłlOa w1fbsOiicS obaaft •••tai'Q'aka b7'la j11ł SlliasosoD& prsn 
pidlllot: .. 4aia rałonio• obJtl7 obasar 300 a2"; na JR6rTa odkr7'ło 
11 crob6w~ lilaie sr6h1o•~oh po4 •trelt4•• ko•łi'IIDJlt 

w,.r6b1oao t crob6w popie1D1o•::roh & Jaaow,.oh 1 l pocUlosso
YJ'; pososłałe ob1okł7' łn4De stlaa7'f1k•aA •• ••&lt41l D& •17' ataa ich 
uoho'Wallia: ł pop1o1D1oo pr21Ykr7'ło b7'ł7' od1rr6ooDJII1 a1skM1, jecbla -
płaakta lrall1ea1•, ewto - oba1}J&Ile b7'ł7' asos .. łkaa1 atoaa: Jo4D .. s po

phlll1o - uław1ono •• kaaienill, ~- •• krtłłkll s ciDa •••7'1lia cU
aiaMp: f ob1okt61r podadało obała•t s Jraa1ea1 pol117'oh1 Jtt6ra w 5 
pi'SJ'P&łboh prseoho4s11a • repla~ llnk Jraa1emv po•4 crob•:. 

no•cS llboC1e YJ'posałoa1e pooh'-kłw akła4ało alt s poje4TJlOSJ'Oh 
prsJ'aławok, k6łet łolas!l7'oh, p11loeł7' llr ... •ej 1 ssJtlaneco paotorka~ 
XalełJ' saanaos7'cS1 łe sawarło•cS P1to11l najlepiej saohow&ll7'oh pop1olD1o 
soataaie W7'ebplorw&D&1 a •ałeate opraocnrana prsn apooJaUałt -
&ałropolop; p~pgasosalaie 1•01lłai'S 4&r61r &roliOirJ'Oh PGW1tbS7' alt 
?6wosaa o ki:U. 4a18Q'oh poQ'oJU OdkrTło crob7' ataaow1 .. saoho41t1 
ekraj o•ał&rs7'aka~ Prace • ataaowiab soatałJ' saodosouJ 



EUCZKtlW', pw: błDO 
staaow18Jto l 
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KRzoga Arcbooloctcsue 1 Btaogratlos
DO W Loc!Sl 

Bad&Dia prowadził ~~gr Zypumt Błanczyt; 1'111AD• 
aował nz .. Lodzl.' Plorwazy .. ZOil badań: Grób 
ekrsyatowy taltary wschodDlo-poaoreklej 1 po

soetałośo1 osady • wozeaego okreell lawóattoco 
1 wpł7w6w rsyastich /7 l 

Staaowieto lef;y 50 a Da ach64 od clrogi, wzclłał tt6nj leły 
wieś EDcst6w.' Badanta ratowalc se przeprG~radsoao • obszarze 30 s 25 a, 
z kł.6ngo ZdJtt& seetała warewa or~~a 1 lr.op&~~o łwtr! 

Odtl'1'tT został grób ekrZTDkGirT o ..,...1aracb: 1, O s l, 60 a, pro
etoll:4taego kształtu, w tt6rya z~~alesioao trsy •czya1a słojqce • Jla

ateanya bruJr:aO: zebraao takło trapeaty iDDYoh •cr;r4 pocbOdZł\CTCb 
z tego gro1la;' 'h'udao jest okreil16 połu 'łf)"PM&łeaie grobu, poDłewał 
częściowo zostało oao ulescso• przed rospoostoiea ba4ań! Z ana11ZT 
tragae11t6w 11aozTń WTD1ka, to p1erwotlllo w crobio SD&jclG~rało dt tcb 
s-e IIACZTń.' Udało s1t WTOdrtbll16 Jl&llttpaj_,o forliT •oZTńl clała po

ptelaioa • baaiasłya sobropowaooDTa brsdooa, aha • cadBat u tra
Wt4zt dał~a sa PGtl'1'wt popiellltoy, •••Tilio o balliastya 'brsa•oa s ła

ll:owatyai Uetowlr.aai prsy DU&clsle uyjkt, •ł• D&OSTJlie o Jagocl~ 
oeowatya protila, aaoST1lie o ball1astya 'brsdoa rchnaieł btcl4oo pop1ol
D1o4: 

Odkryto s J• • •t.rtał• o obaraltłono oclpao..,...: 1f jallaoh 

tych ZD&jclG~raao o4 5 do lłl5 ałalllt6w ooraaikt, trac-at.r b•oi nto
ntoTcb, auzlo .. u~ 1' joclAoJ s Ja• na-lesioao •ło jajGilrato aaozrD
II:o i trapelit ll:o,ci&Jlop llal'SfClsta lll'b osclo'by:' 'l'rsT • t.yoh j- 'byłT 

paleaisbaC 

Katerlał ootaaio...,- s cro'ba, • J .. 1 • pG~riersobDi sł&DCIIIrtd:a 

.l08ł ctoaró jo4Doroclllr •' RieWTklaosoae, ło wasratek poohods1 s toco sa
••c• oasaZ 

. PrcSoz togo w cr;ratya twtne, bos •1ac161r wll:opa Da głłboko•c1 

około 80 ca SDale s1oao dały przydeDDT tracaeat ~~aosrata, tt6reco oo
eh7 tecbaoloc1ca.. wskazuJ• • Jeco pc"aiejaso pocboctseaie - by6 aoło 

· s okrosa rsyQtiego; 

KUNICE, PGWi Nr'loatoo Yazoaa tup Jrall:a.ettob w 1f1el1ozoe 

Iadaata PI'O'Mc1s1ł Kasiiitors aecała : JP1Jial8 .. ało 

llllso• 2ap Irakowakich w W1el1osoo; 'Prsoci sosoa 
'baclaJS;Oeacla otwarła s otrosa pc5uolatońak1op0: 

Ocltryto 1 obatt p.Słs10IIialltow4. t jaa 1 2' •lady .. ełapaob:' 
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Cbata aiała Ustalt Jlie~gol&l'lleCO prosto~ta O ..,-.larach 4,80 lt &•40 a 
o r;łębokotic1 60 cai Dao b:yło lliercS!ru s •r;ł,biuialli, kUn worsrłT 
Y partii środkCJIIfoj, poładniCIIWeJ 1 wscbo41l1oj tny oddzielile .1&11Y~ 

W WTPełllism chaty odt:rTto ślad)" palenida, sacbCIIIJ&Dego Y postaci s11-
llie prsopalonej warstwy zieai s dłltlł ilośc14 •uli drzeWDTcb 1 polepy; 
Podobne skupisila wys\4pUy w dw6cb lllQfcb zacłłb1oniacll claty; w po
bUła c!Bty, zaawatono 1Ar7'8Y t jaa, . PI'~ewałaie CliWalaego bstałta: BT• 
łT to jamy saaobowe 1 odpadkowe~ Odll:ryto ponadto 24 .1&117 ałDpowe: Sła
PY zgrupowane były w poblUa cha t:r oras jaa, staDCIIWił(C pozoatałoi6 po 

toila trukcj i budowl&Dej tworZ4C)ej., b:rcS aołe, dach dwaapadC111f7 Jad t,_i 
obiektami~ 

Hajliczn1ojsz- cruPt ceraalki twon4 •cs:rni& lepioDe rtcsaie 
o formch jajoYat:rcb i odwrotnie craaskcr.ratyoh~ S4 takie aby s face
tow&nJ'IIi brzegami, tubki s cylind!'7'csnya lab lekko saokr~Wlonya brsa._ 
oem, cmrU llwaatołtowate 1 ucz:ra1a wiaderkowate;ł lfacs:rnia wyltoD&De 
na .kole r;al'llcaraJtia, represeatow&De głcSwnie przes ałaaki sitorap gra
fitowych nald~ych do fo:rw wiaderltowat:rcb, atanow14 SDiltOIQ' proceat 
ceraa1lt1.' Znaleziono taltło 4 oaełltt · wyltoaaae s drollno:aial'llia te co pU.

ltowoa oras Ja1osicleatyfikowany tr6JCJ"&D1aaty •ł:r p:nec1111ot w:rkODalll1 

s crafita._' 

Badaa4 oaa4t zaliosalllf' do starasoj, a osęMiowo takie do p6:i
Dej faą •oelto-prseworaltiej• lrllJII' mltarowej: CbroDOlO&ionie odpo

Wiada to pocz4łkowi I ".; PDe 1 aoll:rłkc.i pcSaeco lates~ 

LUBOSZICB, Pf"'~ IJibab 
SłaDCIIIJiako l 

.urzmo, .. w.' Wejherowo 
Staaowiake lT 

Jllłrs okroa wpl)"wcSw rs;rukiob 
) 

Ja4all1a pr•adSUa qr Barbara Wiii!Dok: ftJB
aował nz w Gdaum: Pie:rwaą aosoa badań: 
Osaela procblltoyjJB mlłll:l'T waohodJliopo.oraklej 

•• 'roclltwoco olErosa latońaltieco: 

wowo odkr:rłe ataa'•taJto majdaje aft w •••~1 wat Dallej wtel
ti• tuo• aa piaasos:reł711 płaaltow;rła, aitc!SJ' droca•i po1JI1a1 biep.,. 
o,-a1 s LIIala do Wieikiep lA8a 1 s Wiolkieco lAsa do Et)lłon·: 1Ało

łoao ł 'lf7ltOP1' soDddowe O l40Silej podonebili 3 arw, Jtł6n aiały a 
saclaaie acbwyoici aa1te osady: 

Odkryto 13. paleaiat, aaca4Uwo saobowu4 ł6cl' dłab&Dlt• oras 
•lady ~ rosłołoa:roh w piaakD 4rewa1aayob koaałraltojaob: Obiekty te 
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wy1tuUY aa lłfboko,o1 25-30 oa. Dłaballb, s tt6roj saohcnrała lit 
je4JD,10 Olltll6 PJ'Z740DD& Uał& ••tUKIJłlOO wy.1&r71 długo~i 8,2 a, 
l&eroJto46 1,0~ a, 1SoroJto46 ra17 O,TB a, 11"Qboll6 dM 10.20 oa: W prse
Jtroja ws4łałDTa wldoosDe j01t oc11l1eDDe aJtutałtoW&Die Jtońo6w ło4s1; 
rat& jOl t 4d6 111D1e podoi tt&i WZDiOI 4siobowy j01t DleSIBOSJIT: 

w przekrojach poprseoZJ17ob 11D1a dM aa Jtutałt łaltcnr&t7: 

J:o11eto p1ea1aJia o 4re4D!caob od 1,1 • 4o 11 ł • wysttPUJ~ w 
JtUJta sJtapisJtaoh; o41ecłd6 a1t4ST poszozec61111111 paleaiiJiaai WTDOd 
od o,s a 4o 1 a; Zla1os1oao w niob a1e11o:me ałaiiJti 111a1o •obropo

waoonoj oora.U1 1 •telol 4rsewll1': Pa1oa11Jto Jfr e ajaow&ZT od droQF 

poła4D1woj 1 p6łDooD0.1 4renialle Jto•trabjo poda4aj-.oo w rsaoio 

p1oDW78 kształt p6łJtolht7! Podobr» S&1"717 JtoastnaJtoji WT•tUKIJ~70h 
•••• para al o4kr7to SOl tał7 .~n: w po bUła łodst-:' Btnocraftoao 
analocte ••bsaj~ • to, ło lłał7ł7 0110 ,1&Jto po4p6rJt1 pod 4łab&DJtt 
w osado jej obr6bJt1: 

w poła4D1awe.1 ••t'-1 o.a«7 saa1os1oao ałaaki fora o41..a1oąob 
w ł7ll l forat litdale tłobitowaMp ••ą ja1b~ 

l ••et • a1eaosu1o •tanawi•b prsez W7b1oraa1o piasb, ba-
4allil Mleł7 JtoatJD,aCIIIracS; 

IDP.ł.U, ....-: Słapst 
Staa•bJto 115 

KlBCBJCIJfO;· pcnr: l:ołobrsec 
St&Dw!•Jto 3 

JfiiD.ł.lfOWO, pcnri Jf14s1oa 

StallClilir iiJto 2 

pałrs aoolU 

pałrs ob-o• halutaoJt1 

patrs okroi ba1•staoJt1 

Kasaaa Masar~Jtte w 01••tTD1o 

B&c1aa1& prowadsiła •er Wło4s1a1ora Zioii
Uub-Oclojcnra.;; Fillaliiłował J:oaUot Słcnria

aoA&W•tn P.ł.Jf oras Wl:l w 01utJD,io~" h"sT• 
aut7 ••son 11&4&11: C.llłarsT•Jto s prsołoM 
oJtro•6w Ja łouJttoco 1 WJ~ł7ww rąuJtiob: 

aa4aa1aa1 obj tto p6łaooDO-Wiobo41l1 Jtraatoo o•nt&l"S71b: 
lp:rawclsoao rcilnlioł .1010 Cr&lliot • połllllD101ro-saoho4D1a n,1on1e!Prse-.... ___ -" 2 . 
- U tT•• • , wyobplor.aao 151 poob6wJtw olało~-ob; w n,1o-
ato p6bt00Jl78 1 saohoclala W)'8ttPOWU1o ,.ola6wJt~ J)~ło obaralttor po-
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~eryj'§7: Jed7111e D& arartej pr••trsenl pnylepj4lC)ej do koqleba 
woze,niej wyattpaj4Cego zactazosenie poob6wk6w było witkase D1ł prse• 
oiętlle w oentraa omeatarZTaka 1 WJ"DOsiło 1ł poohi5wk6w aa 150 a2 ~ 

zwarty akład zagęszczenia poob6wk6w stwierdzono w p6ł:DooDo
wsohodn1a rejonie cmentarzrska, na terenie aktualnie uprawtaQTa, gdzie 
stan ich zacbCIIIrania był BZOZiłtkOifT: PnewałajlłO• fo1114 grobu w badaDya 

rejonie o~~entarZTska, jest gr6b bezpopielD1cCIIIrT•· Bardzo osęstya zja
wiakiea Sfł tn~ •kapki czystych kości• występajlłOe narole w poład
Diowo-wschodnim rejonie cmentarzyska; 'l dalssya otua na oaentrsyaka 
odsłaniano ele11111nty naz1eJID7ch fora nagrobu;ych: Sił to krtci kaaieDDO 
wypełDione kilkuwarstwowym brukiea lllb nieregularne braki, by6 aołe 
wycinkowo zacha~rane ich fragmenty~ POl'lll&lli nagrobayai •Ił zapewne po
jedyncze głuY~1 Wyposałen1e IJ'ObOWe stanowi- gł61rn1e osdoby stroju, 
paciorki, wisiorki /1110neta z otworkiea/ sprzlł0sk1, okaoia pasa, sa
pinki, bransolety, duła ilośó drobnych fragment6w szkła~ przedlitoty 
codziennego ut,.tka, fragaenty crzeb1en1, omota 1 klucze skrsynek, 
przęślikił szrdła, przedmioty z kości, brzyłwat w dwóch zespołach od• 

kryto ornamentowane br!łsowe ostrogi·~ 

Całkowite ukończenie eksploracji omentarzyska wymaga j .. 210ze 
1-2 sezonów badań na jego peryferiach, zwłaszcza w rejonie p6łDoono
w•choclD1a oraz sprawdzenie aoDdałalli juł astalou;yoh eranic ~ 

NOWA ~-PLESZbW 
Stan•tsko l 

OCBIA, pow: Zielona G6ra Konserwator zabytkÓW· Arcbeelegioz
DYOh W ZielODej Górze 

Badania prowadził agr Aclaa Xoło4z1ejsk1~ P1Dan
aował WJtZ w Zielollltj G6rze:' Pierwszy sezon 
badańl Osada otwarta s otresa lateńskiego~ 

Prace liialT obarakter ratllllk•Y·· Obszar osady niszozoDT je•t 
aprawlł rou; Przekopano 21 5 ara: lfYeksplorCIIIrano 3ł jaJQ" o osa4D1osya 
charakterze;' w nie których odkryto ślat!Y spalenizDT 1 pozostałe słały~ 

przypaszczalnie jako jamy piwniczne; W1ększo46 jaa była workowatego 
lab nieokowatego kształtu, wypełnione siemilł o cieliDYll zabarwlenia 
oraz dułylai 1 stosantowo Uozay11i ałaakalli naozy~ 

ceramikę obaraktoryzuje schropowacenie, dobry wypał~ pograbio• 
ne, często spłaszczone wylewy i czę46 ałaak6w ceralliki nawilłZUje do 
fom naczyń pomorskich;: zar6no abztałtowaniea brzegów, jak 1 fakt 4 
oraz technikĄ wykonania ceramika ta odbieca od oeralliki kultary ła• 
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łyoJr:loJ, ao~lriok Mba prsenocJslcS •1-"1 s •t.er1ałaa1 s 'badań 
w Wiolale ~ Llt»ab cą Solilik pow~ JICIIW& S61: Cało'ć •terlała da

tORJa n'bMso • oll:roa Jat.eUk!: 

KiM łllłeco •cro•łHnta. jaa ale atwlontzono Uad6w drewata
IITO'Il koutrakcj11 Badallia toco oblokta 'btc!A kontJDilGIIf&De! 

PCIIIOBSKO, PCIIIr! Sllleo'llw patrs paleoUt 1 •solU 

-..anSa prowadsił acr 111redaw P1otnak: 
rtMMował •z • CNaum: P1•t7 aosn u
łań.' c.atan57ab • oll::realw plaolat.eD
aktep l wpJ:7w.. r.,..ktoll·; 

Prse~ao obłe 5,5 ara o~j~. 22 cro'b7 Ja• .. , 15 cro'b'
poptdalcGIIJ7Ch, lt cre'b .. askielet.ewJ'oll oras ł J.., o a1ooll:rdloDej 

tmaiiiDJd 

Weąatkle cro'b7 ciałopalM aleasos• •'· • • ra•oll ollroaoloctos
DTola okron plśaolat.ei5H1oco; Gro'b7 popiolDio••• • kt6r7oll WT•too
wal7 łaM •oSJllk c11aialle sariorał)- s repł7 WJP•atoate wojowaDa·: 
.... ,et- 'b7ł •toataat &ńb ,3,, ••1ora3-.o7 na Dba hlasao • jeł

.. " popiolDicT: 

wuratkio cro'b7 askioletawo •1•*7 octate'6 robooso 4o oałop 
okreaa wpł)-w6w rsyukłch! Gro'b7 ukteletCIIIro odkr7t.e • cst,oi połał
atowoj ~atars7ab 4&twaae •• • ałodaą okrea wp1:7W6w rs,.aaktch 
1 saola•ał7 alt • ataale aiekOIIPlo~ • akatok ra'ballb: Batcaiaat 
cre117 nkiolot•• o4kr7t.e • cst,o1 p6blocaej ó•at.arsTala • auteds
twie cro'bw ct&łopalDTola, 11717 ło'brso •ohonao~ w kilka wna4boh 
atw1erclsoao '1&117 po kłodach drftlli&IIIJ'cb·! W'r6cl jaa joda& sawieraJa 
ooraaikt, kt6~ aoba datawać • wozea._,. 1 bo4kCIIW7' oll:rea lateukił 
a tl"S7' posoatało ario:rał)- po ktlla 4ro'ba:rch aało charaktorTBt7CZJ17Ch 
ał&Uw ool811ics..-ell, kt6!'7'c1l c'llroaolocit tra4Do jeat okrd116} 

7ecorocsae 'bał&aia poswo11ł7 aatali6 cranict poładniow, 1 p6ł
DOCD- o•ntarąab /saohołllt• llchwyooao • lataoh poprsednich/; nie 
OSi'CDittO jOSSOSO IJ'aDiO)" WSOhodDiej ;. 

Ballania 'b"" koDtJDilGIIJUOe 
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Katedra Archeologii Pradziejowej 
i Wczeaa.o,redDiowiecZDej UDiwer.y
łetu warszawskiego 

Badania prowadsiła 111r Sylwia Wiersbicka-Paw
łowsli:a oraz clr Laoja Om11cs: Jl'iDaDSował UW 
s clotaoj .. Eoattetu Nauk HilltOl'70ZJV'cb PANe· 

Pierwszy sezoa. badań systeatycz!V'cbi caea.ta
rs71b i osac1a s wcze1Dej epoki łelaza: 

Sł&DOfliłkO leły Da piaascą1tej wyspie wjr6cJ ł4k Dac1. rzeq 
Orsyo, około 2 b Da p6lDoogy-zaoh6cl od Cborsel; 

Prsebadaa.o trą &1'7 w połaciowej oztjoi wzniesienia; W want
wie pr6obDioy ora.j obok 11csJVcb trapentchr oeraaikl lepionej rtcz
aie -leziono c11r1e fibale t7)Ml c1aobooWik1ego /br_.ow .. i łelua.4/, 

c11rie br4Sowe braD8olety teco a ... co · typa, trapoaty Daazyja.ika koł
aierzowateco typa. sacboc1Dio-bałtyjsk1ego, kilka ałukchr uiascso!V'cb 
osc16b br4SOW7cb i łelUJV'ob, paciorek uklaD7 oraz kilka łllłli i til
ka~alioie zabytk61r JtrzeaieDJV'ob: Poa.iłej pr6obllioy or .. j odkryto dola.e 
parUo ·łS jaa crob•yob s trac-a:hai oeraaiti i taaiea.iaal /ll1ekt6-
re s aioh aa.s .. jJac17 prsepalea.ia/ ozas doli6 Ucz!V'ai wulaai drzew
IITIIi i 1poracl7osa.ie - s •~Tai ałallllaai bjoi prsepalo!V'oh i a.ieprze
palogyoh;: W je4Dej s J• ~atratioao Da ~ s clał)"ob oioschr llaaio1U17cb: 

W llieaiasosoa.ej orq oztjo1 staa.owilb, • stota poła4a1owo
Wiobo4D1a SialasioDO W pr6ohDioy skaplea.ie dałycb frapea.Uw &lillia
llej •prała.ioy• 1 Wtcl• drzewa.e a wlir64 Diob p6łko1ek łelaZJV' i aie

tierb s prostoqtll .. talejq~ Było to sapewa.e arlłłldsea.ie do ~~awula
a.ia stali s okre1a p6taolateńak1eco: 

Ceraaika wskazuje Da prsynaleła.e•6 ataa.Oifia~ de wozeanołelas
aej taltary karb&D4w saobodll1~łtyjsk1oh~ 

S~ICA-'l'RZI'IIOJWJI, pow~ Piotrkn patrz epoka br .. sa 
'frTb1Ul&lat1 

S'l'BZYtn, pow: Socłlaosew 

1'A~RI, pn~ wuors•o 
S~owisko l •Gajna G6ra• 

lałodra Arobeelocii Pradziejowej 
1 Wcsesa.ojredDiowleozDij UDiwersy

łeta warsza .. kieco 

Bac1aD1a prowedsił dr Jersy Otulin oraz 

agr Bligia a...soaka: Pillaunał UW s do-
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~- blltt.eta au Bbw17u•oll P.u: Pior
••sr eosoa --~ Odoello obJ'OaM • wo•••.1 
opoki łelasa 1 pocJobe .. pHiaolawakiqo: 
blłaa brlauilr aobo4atoltałł7.1•k1olal 

Gro4stako •Gaj•a G6a• sa,1cla,1o alt około l lla • .. olaM 04 
!arłank w 1H1o )lalliotwft')'a /lda1otwo MAalllat:' Z&łołoao soetało • 
",.clsleloa,.. nc4na wuou~ oit o 10..15 • Mcl oblto-~ oho .. .,. 
p1eruteate• 11q1oa t ło.tt.,_ eaoh- •oc- .1o47a1o oc1 poł114a1at he'
rso ",.clłało• ,1oet po 11DU p6moo-połaclll1o a .,..ta..,. joco blii1Jaoj1 
",.. .. q l tO z 10 .: Połlldll1ewa1 ",..... parUa o WJaianoh 110 z 150 • 
o4clsiolo• joet o4 posoełało.1 OStMl osłusilTli ubkie_.; na•ate ła 
partia ao.-.,a 'lad7 włdo1wo.1 oeaą oltr...-,1 soełała w lO~ abs
oso• prsos &łtbokt Wkop łw1J"OWR1. 

'l)'koPT a łołoao aa ooalał7all ocloillllaoll aa pobda1a 1 p4Słlloo7 
erodatola /et.a~~.: la/ ••• • posoełałoJ J&rł11 nccłna /słali:- lit/~ 
Jloskopaao 31 1 aa: 1la oał7a oblekoto etwiorclsoao tn7 pos10111' oeadll1-
oso: 1: ••••• .. 1 •rołk•olawuk1, a: '"ulałdakt 1 ....... r.,.._ 
ekił 3~ aikło •laą Nadaiowa wo ... Do,rodllt .. s.os .. co!' Piorną po
sto• poolulds1 s .':oadw ałołeDk 1 ,.....1oanaa1a wla,o11rep osiodla 
oltn-co • ełu.: Ja: 04Jtr7ło 1Uaą IIIIOOD1oń prsokłaclb_,.,la • kra
•tcla1 croclsiea 1 D1 .. 1t7t · tawDSTWD- wanwt Nacblioq aolaaw...,ob 
o4otakilr llaj~ a ełalli lit a1o owiorłaoDo •tortałilr s '-1• ..... : 

Dract post• ·~~- 'laclT •a«r posbawto .. .1 -.oatd • bawfł)st 
lla.1dalla1 .1odllak oclkrTłe 'lad7 płoła ostełoblowoco • poclD4ła ukob~ 
•t.o łraclDdo1 w daW.aata tepł, websaJ_, łe .... •»..ao ł_..,, 
s •••lalą'• post .... łTP•- • wroaaob lNałł7.1ak1ola b•łftko.1t oltru
•- w poeład OSf81.0koła 1 pa11ea4 • sltOosaob:' ant._ biłlirowa łra
&toco post- .. saosD- •t-*•so•.s oc1 o,eo • •• a ai' 

Stw1orclsoao • l:rawt4s1aola •Jłaaa~ a •••t osfŃhwo Da slto-
o .. oh •laą ktlb fas ..... ",.~ paloDleb 1 "..,.~ .... ,,. •wrtał oo
r .. toDT roprosoDtaJe tonr,r ą,.o Ua III 1 IV ta., blłiii'J' brla
a6w •obo4a1o1tałł7.1•ktoh: W n,1oa1o jo4Do&o s paloDtok t w a&jbllł
u,.. .1•&• otoosoDla oclkr7ło 82 alaliki &11DS.117oll fol'll o410WD1o.,ob - cło 
prodfakojt •nT.1Dikilr ;- b:rauaeoleł 1 deklerok s b~a,- łn1olk1 e41ow
a1oso 1 ałaati 117•• do •teob6r: ••r44 ooa.tkt IY taST WTOłtpaj- tor
.,. saao de~ .1e47Dh • P'Olt6w P6~»a Sulttjutoco 1 łoltroe dałowa
•• taa • oliros »laolawiUikt, ·- to aaoąDta o płaekta ellaola .toltlo• 
ao łeolaDtq ~ .. - o •łJWaob , .... ł17os.,.ola - ~ ftlual.,.ob~ K111a ~. 
fra&MDt,_ oea•1k1 eas protilcnr81l7 Dlł łolas.., -,J'POW• łla l wź •~•' 
po•alaj- • t.aa osu ollr .. 116 .... Dł •»-sosoDta oaaą: 
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OaaclD.iotwo, :apewue a niewiolkił altalt, pGWr6cUo ta clopiero 
w XII-XIII w;, o cąa świaclczy k11kaaaśc1e 11łalllt6w IBCZyD wykoD&~ch 

na kole carucarakta• 

Osiedle w tarław~cb jest pierw••- baclaa.- osacl- s okreaa p6ta.o
la tońaltlego a sieaiach praskic b'! Badania ~e rsaoaj' nowo świa t.ło D& 
a.iejasur clot~ przebieg wydarzeń kultarowych 1 osadD.iosych na przelo
ale er; 

1J~A'IA-ZERZEfł 
s~uo'risko ' 

Zespół Badań acl Polakia !rec1D1ow1e
c:aea Ua.iworay~otu 'larazawaltlego 
1 Pol1~oobD.tk1 Waraawaltlej ,' P&ńatwo
we llltzeaa Arehooloctcsa.e w Warsrawie 

B&ctaaia prGWaclsiła clr ~naa 1JursYDGirics oras 
IICJ' !lira blralcsowa~~ F1Da•wal Z&ltłacl Baclań 
Polakiego !rocla.t•ieesa n. cnarty sesoD ba

dan: caeat.arsyako Jtal~ary crob6w ltloasowyoh, 
osady kaltar.r t.rsc1Diecltioj t łałyckioJ: 

Coloa prac było ałlrierclseaio, osy o•at.arsyalto ltalt.ary crob6w 
ltloasowych oru oaaclD.iotwo kalt.ar,r trscia.iecltiej 1 łałyckiej wyat.tpii
J- aaclal w aiobadaD.yoh clo~ partiach aieałytkll: PrsokopaDo obssar 
o PGWiersolmi 350 a 2, aat.rat1aj_. • JoeleD tylko cr6b /JaaOiffT, Rr ur. 
1J poła4aiowo-waohodaiej •••••1 teroDa saa.otowaae obecao'6 DiltłoJ war
·~ ltalt.arowej rawieraJ4D•J ooraaikt t.rsotaiock- 1 łałyok-, rosoto
raoso do łana, pnt,liki 1 ko,o1 •1ontoo: NatrafioDo t.alt*o D& Ua-
47 paloatak 1 Jaa /oat.at.ai Rr koloJDT 3T/ s abo&i• 1Dwoat.anea oora
aicsQFa;' 

Ob1oltt.r wasyatk1oh t.neob ltalt.11r wyat.tpował7 aa t.rch aaarob 
oclc1allach tonu, •• waratwa ltalt.aron sa'riusła •t.eriał prsollieaza-
87": S..clsió ale*.r, h poładatowa craatca o•at.arsyab soat.ała jllł 
aołnryoo•, •t.oaiaat. raaitcl pr .. at.r .. llllO oaa47 t.rsoillieokiej 1 łll

łyok1oj ale •• dot.yohc•a saaao: 

lf.P)OBZB1JO, ...,; S••oiaok 
St.aaowialto l 

BaclaD1a prolrlldSił Der llart&a SikoJS! PiBaD

sowało 1111 .. u Ztoat Zlot.waktej.' Pierwasy 

••••• badań.' C•at.arsyako ltaltar,r JODOr
akie j - oltroa la t.eńslti: 

Miejsce; D& kt.6rYD. clokoaaao oclJtrTola połołoao jest po lowoJ 



•~reale J"Hk1 GwfT, • 11a11 Lf~~Tosa •• ~.eM•wa 1 J.t4Yosa - llo J.,.. 
atnwia, aa o'Harso podleó.iotwa Węprsewo pow: Ssosoolllek!' c.a~ 
I'SJ'ako U7WOWM 'Th u łaco4DTa WZJlieaion1łl aoron..,.; l'ml1ee1oai.e 
w , ..... •~OJD1• ... tało aiwolowaDe prsa ia~eu~ obploatae;h 

· f11r1ra;; Badaaia 1 obaonracjo -~· był7 a~:nu!Dioae • wscltcla • 
Diescsoaio ietlliejł~CJ'ch ~a kteą• crob6w, Jak r6raid ~oreaa • b6-
rya W7ełU1ł7';: 

Oc6ł .. pr•'Mdaao poriorsolmit około 200 a 2
; resalta~ .,ło ...., 

krYeie dw6oh poobcSw o1ałopalll1'ch 1 dw6oh abpisk baioni /erA okrsTD-
. kowy roclsiml7, p-A akrs71lkCIIIf7 • ontaw1o mlliODDej - pojoc17Dcą l ,a • 

pow1orsohll1 'McJaDeco ure~~~~ •braao kilka tra,_n., comafki·: Grft 
Jłr l sblld..,.. • płJ'~ aaiellll70h łlrorqł regD.larn' akrsYDit o .,..ua
raoh clłacdci TO ~ asorokdoi .&O oa, cłfbob~i so oa: WPD'trs • D• 

aorse cro•••J • płycie aaie-.J aatawioae 'Tł7' 2 pop1o~1oo prsyJI::IT• 
~ po~~ bop~o s4ob1o• oru lliaa apełai&JłiC• !Uke.1t PI'SJ'atawki: 
Gr6b Jłr 2 OSfŃ1•o SlliaSOSOIQ'e S popiola1o4 rilraioł •iesoso--, bop
~0 .tob1-.J w ekąiakaoh aaieD1 -los1._ t~-~7 ooraaiki 1 •t... 
.,. ~-·• ,..., •c61Jirch ,._, .. 1 ,u ... l 

Słali aehowaaie •urlała oe~cs•p 1 obuaktor poGit6r kla

•TtikaJo pod WSCltd• oiiZ'Oaolope..,. ,..,..._ -lłłarąako o wo•a
.. ,. podokreea Jata6akieaoł 

Badaata pr...tsn J:ast.Hrs aoca~ai' rta ... .,.. 
h .... _ łQ Kzabwaktch ftoU.sa: c:.arą 

ooMa lladai{~ o.aaa pr...,..ł•a • prseł- o~ 
n p4aao1a~daktoco 1 wosoanon18Uiel••· ~.,. 
oaacllliotn • ~~· Ureea wpływcS!r ZQ"Mkiell 
1 weseoaep 6redll1•Sena: 

...... objfł1' •.1bl1._• ••iecJsłwD ol»oaZ't, u ltł4Srya • 1.

taeh •tecł1'ola odiaTło soo~ł ar-.6 c1o .,...rsaaia ooU • ••JaD~ 

~ ••łaa1 prseaiossaaoj siolli, • cłtboko6ci so-- to oa, .,._ 
••na wardwa Jaalłearowa posiadaJ~ lli.PasdcS 150-eO o..: w obec•• 
sosoato odkrTłoa t paloDiak o~wari7oll, • ,,.. 3 paloataa s okl'eoa wosoa
••co iredlltCRrtooa, z .1&111' o ~rac1DoJ do aataloaia tallkeJt, 2t •1ac16.r 
po ałlltaola k.-oaVIIJłłOYOil alt W1'r&Pie wok6ł paloatak 1 Ja-. ał&Dow1_. 
oyela .,..... posoatało'6 ko•~nkoji claolunrej oras l abptako eoralliki 
ilawtoraJ•• ODJ'tii'Y aat~ap •OS7Bk wiaclorblrałap: 

wttbsoU •b7'Qw; cł.,._ oeraalki, ~ą sit s MJ'o.-1 pU.. 
aolałelt.kia 1 wc-.ao~kta; .,ntaicS •łaa .. te P"'ł'J' MOSTiit -~ 
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.... aa koJ. prBC&rSkill 1 lept ... J'1CSB1o: Piorwu~ P"'Pt wo~s ...,_ 
CSJ'Dia • pafiłu /fftWF ria4erbwałe/, •lowau /fonT flus ... te/ eru 
praki Mld_,• do tsw-: Jate!WkieJ oo~1k1 •otw.j•! Za.-..1os~ joeblak 
&rUPt •tanow~ aaoąllia lepto ... rtnllie: prDk1 sbl1łoll0 4e fon jajo
wałych, JaOSJ'IIie wiaderkarate. wasowate, odWroYie cruskowałe, kubki 
'ballia•ł• 1 41lłe ~aoSTDta saao'bowo~ Obok tych Sl!t.J'tkw, typowych 4Ja 
okreoll peSoola teaktep 1 _.noi'SJWSkieco, • 't.af1eu • o'brt'bie ba

cla.Dej osad)" rcilrDieł • ob1ekt.y lll:alt.U"CCIWo 1 •bJ'tk1 pooluHis_,o s llłod

uyoh fas oll:rosll wpł1Yc5w ~kich: I ak • fast B1 - B2 4ałwaaa jo•t. 

wasa odkryt.a • wypełliiska jodlap • .~, .U • ~ c1 -~ . 
jest. b~a •pillJia łyp 1S8 we Oi.ll.llcn•, ebrtos łola ... 1 ń& t.lla~ 
zabyt.koa t.ya chroaoloposate odpowiadaJ~ frapoat.y •oąń 1NmrJ' siwej, 
łocsoae Ja kole pnacarslt1a.' Z oł:rull nsoa••re..,1owteoz.p edkryt.o 
• t.ym rob d&lese trą palellielra ot.warte; Zaw1ea!T ... ooraaDt, kt.'-
1'11 dałować aołlla • pod8ł.awi.e łypoloc11 - bllteo %n 1 Xlll: w: 

Ba4&Dia b.._ kollłJ'D---0~ 
nBLICZD, PC1W : Irakft 
Słallowlsko II /'IAM'k/ 

UDOWICB, pow: Ialiss 
Staaowisko l 

monc:a, pow: Głocw 
St.aD...tolto nv 

....... atutowa 1 04lftlliot.wa 

.. tau I.oloi'OW1'łh • Głoc..U 

Jadaata ~aatł acr Mleoąeła• I'Msbweki:' 

rt .... na~a Drretoja aaą Mlo4s1 IIGłocW-f 
P1•rw•ą •••oll ba4a.S: caeatarąalto ~la
ł.U.k1• /I w~ JJIAOll 

StaDOWi liko slolta11sowa• • terollio WJdsiałll -tau t.wan~F••4-
oyoh~ Pn•bad&Do 120 ar6w, ebplonaJ_, poD&d 100 cro'b6w • w1fbsdo1 
4obno saobowaJV"oh: W)'aŹDie wyłstela sit ekllpisb crobc5w o bardH llo
pt.ya wyposałoDlll': ~ t.o II'ObJ' jaiiCIWO, olałopalDo: W cllnl ~,..:t.,. · 
Y jaaio lrcl'bCIIIłOj DalUlODO Dftlt~ W'r64 u'byt.k6w WJ'ńłD16 Daleły '- . ~ 
-/aieoso, crot.y/ •nfdSia /aoło, aołyoe, •ST4ła/ oas osdo'lty łela .. 
/f11łlllo raaowat.o, •prqoski, k1am'T u.:;-: ' 

:aariso ololllnrie pnMDQJo sit .,.....toate creba •r n: ••rid 
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tTPowej p6źnolateńak1ej oeraa1k1 snales1ono dWie c11D1ane pokr.Yw7 
s W7PD8SC&OII7D kołn1ersea! Z aeta11 obok a1eoza, crota 1 1DD7oh 4rob
J17oh aeta11 ciekawie prsed.tawSa dt zesp6ł aantdsi sJQ'oel'8kiob skła
daj407 dt s data sztu; s• to noh i _l'1'1ce aJQ'oel'8kie;- N1ew .. tp11W')'11 
iaportea z krtgu oeltyckieco jest a1eoz, kt6reco ·rfbje46 sakończoaa 
został:& • bztałoie cłowy la4zk1ej 1 odlanej • br..-1e~ Nos, ast.a, asą 
1 broda zasnaozo::3 plastycznie, ooą N1'7aowano cbroaa konoeDti'1'0ZJQ'ai 
k6ł:kaa1; Po4obae konoentr.rczae k6ł:eozko saajdaje sit w okolicy potyli
cy; Ha kalocie WJ'I'1'tY ZD&k solaJ'IIJ' w poatao1 Jr:rzyła wp1aaa.eco w koło"! 
Ba pJ'8wya policzka WJ'I'1't.a p1oa•a kreska prsypollinaj-.o& b11znt: za
,._. uak aolanl!r • kalocie jak i koaoent1'7osne k6ł:ko w okolicach 
potylioy aiał:T ellarakter •cioSII7~ Peclobae konoeDł.lTOZDe k6ł:a wiclooz
De s• aa cł01r111 aieoa z oMntarąua szkieletcnreco w Cban~·t.y pocl Oło
aliDc••~ 

Badali i& bt&ł koat71la•aa 4d' 



Okres wpływów rzymskich 



BDnCB1 Pflll~ Won~ 
Suuanillko 2 

huo!Wl tor zab71,kw .&rebM loctos
.,.. w s•sH11lle 

aaclald.a pr•adslł .. r .ADteal Porsoslutt: 
rta•cnr~ WD w S•sootate: Plorweą oe

... --~· OMda nr-la.' ~la47 o8adatotwa 
• opoki 111~ 1 .._. ... co bodllt.Wteo .: 

Słaud ~ •Tł...... Je ot • do b roslecloco ftll1 .. 1 .. ta,kł6-
n .. ftolae4D paaloą • JIIU• ,.._~oll ł-, lefiJ' ok: 0 1 5 D .. 
ftoll64 .. poładat•oco bs6Da ftl Bi .. toe: 1ł' 'rodltellrej parłti deka 

natodeata -j4aje dt akłaalllle . afiJ'tblraaa łwtrG~rata! lla bswtclsi 
.aoluldatoj parU 1 ..".181'SJ'IIka aeboerwmruao prsekroje WJPDła18k 3 j .. : 

1ł' poła&tat•....,•ohodlllej ,arłtt wsatodeata, w hspo,ndata • .,_ 
docJswto WJ1tlen,..b, •o•• ••tała os,,ct•a atwolaeja łoreaa 
JłrS1' ,..007 QIStW łoollaio ... &O /MrOD prsesaacSOIIJ' clO ob•loataojt 
twtl'll/~. Podoas łyoll prao ocldoa1.tło dabse Jlłrłle oaacl1' 1 • kdro 
okładały dt po ... tałoi6o1 J&loau~ j...,. oras j.._ oi»1o~ o~--

osoa1a a~t.ltrio •no_,.ł_,.~ · 
Badaataai olłJtto .-s.rsollatt Z2 a.rw, w obrtbie kWI'J'Oil oclb7-

u 1 wyeb.ler••• ł4oSD1e a olłtekły.• Iaweałars raolloll.r W1]10łD1sJa 
naacnr1 •oll•aaa trapollłaiTOsaio oena~~U:a; łałol łelaa)", 2 osełki 
Jllud.-. ons 3 •rsoclat•t:r teluDo /w ł71l jodllo 4łat.br. 

Cllł1o~:r ło w:rotv1ł7 .. 4oi66 •arłoj crupte l•łaasosa .. obrfble 
ar"' 20, 21 1 25/t 111•b•lor•eao łabe pososłałdol 3 jaa; •oll..._ 
• w profila •olloclD1oj M~ W71»1on:rd~a~ 

Staa•lllkO joot S&CHIOM 1 badaata •lofiJ' koDł71lDGir&d 

BUIKD~ pcnr!l Pnaosk41r 

Słaaorioko 2 - kole&tała 

BOGUCiliO~ Pflll ; błobrse& 
Słaacnr1ob l 

l· - .. 

D•ozwtłor Z&b7'tki61r .&rellooloclos-
.,..ll w bosa111ale ~-

•da•ta pro'R4s1ł liCI' Csoolaw Strąi..Ut: rt
•uował RZ w Koea111a1e~ Plorweą oosea .._ 
dani Osaela • okreoa ~uolatoutiop ·• wosoo

•oc~ okr .. a rs)"llet1op!i 

staacnr18ko jost połoloao około 250 •trilr • poła4ll1e ocl sab.., 
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derwali wd, • pład:ia wsa1ea1ea1a o atroao opadaJłlOya sboon od atro-
111' sachoda1oj - • stront pobl1ak1oj Parstt7; 'l'eroD osad7 oztjo1CIIIre 
•ledooej, w ost'o1 ał7U:cnr&DOj • olaraktera CJ"'mł6lr rola7ch sostal 
po•la1e ausosoą prMs W7b1eraa1e piasku 41a ce161r pne117dOifYłlh~ 
Vtwonoaa piaóioa •J•DJ• teren blisko łO;ooo a2, w ra8a0h Jtt6reco 
•1•••1 sit aaa •••• 6 •••71 PJ:seprQWadsoae badania solldałowo 1 po

w1erscha1CIIIre W7kasał7 ~ lo achCIIIf&Da ost'6 08&«!7 oboj.ajo obsar około 
3s:ooo - łO:OOO •2~ 

W traketo ratowa1es7ch badań aa toronie 200 ~ odkr7to 2ł obiok• 
t7 arohoolociosDO~ 1Jjr4d ateh oułoa1tto lS »aleaiak kastałła cnralDI
IO, nadsiej proatoqtoeco lab liD_Uatoco, 1 jaa, • kt617oh joclaa ata
aowna posoetało'6 po w1tbsya ob1oko1o oras nast-. badowlt ałapow11 

posiad&.1łl0łl 11 •chCIIIfall7ch Ua44hr po słaliach /cbnulaał7 za1asosoa7 
prsos wkop wapcSłosuą/, akładaJIID70h ait • 2 rsfJCiaoh' llio•loła:le od 

toco aat~f1oao aa •••'6 niesosoaeco prsos wtb:leraato plaska datoso 
Jtr•a, sba5oaoeao • 4Dłnh ba1ea1 pola7oh, kt617 ._jdcnrał alt w war
atwio kaltarowej~ 

w pnowakjłlOeJ ostŃ1 obiektcflr malos1ou fraPeM7 ooraa1Jt1 
UOif'a1wej: ••r44 aaos76 ._Jd•ał7 a1t Jtabld., W780k:le oark1, 4ałe 

,UOSJ'aia IIJtlaoJa.uao• oras ollaSJ' so qrab1ał7111, faoet~i bnepai, 
o pCIIIf1ersolul1 &ładkioj, barW7 osanaeJ lab ote•o•areJ: 111ekt6n •
oQilia b)"ł7 .tobiODI pcuakt-1~ kresbai OI'IIS Włltllaa1 COOMłJ70..".1:' 
Z.losioao rWalei 2 Pl"•t•11k1 cliaiaDe oru wo ... •o~q apillkt 
W7b•llłl s łe las al 

Osadt w Bopo1aio aołla dat-acS • okres ..... latel5ak1 1 wos..
D7 okna wpł7wcflr ~Jd.oh, aosbl'lfiek roslo1ło•6 jej a:le .,.uaoa -
ll!lroH1 prsoa•itoia olt.roaelocU • okres ••••a1e.1a!IT1 

DpczrJJO, pw1 B1ałoprd 
Słaaoriab 2 1 3 

ktHra .lrelleolocu 1ba1"1'117łoa ta' .U.. llłek1Mrioa w Pe-•1• 
Bad&aia prCIIIradsU soapQ pod kiol'tlllfaiotw• 

prorl ctr lab~ JaDa t.aJa 1 qr cs .. ława Un7-

łenk1op /autora aprawollllaD1a/~ PiJiaaeował 
._iłot Sł .. 1aaosawst• P.łll /Dit PD/i 'RZ 

• Kaesal1a1e oras 1l&ll w Po .. aia~ Drac1 ••••• 
bałań!' Oaa4a1 CMDła1'117ab s 1'4'-lo okron 

wpąw6w ~kich, erA s •••••c• okreaa 
epold. łolasa•: 
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.lłrsetaeco dopłTtnl Panttl" kolloeDtrC~~rały a1t w UTl r. • ołl1ektacb ae
lł1e wap4łcHIIII)"oll, aiaDGW1o 1e e•atarJI)"ab 1 o.a.n. s p4aeco okreaa 
wpl7w6w ~k1o~ 

Staacnrhko a: 
1f oesolllie tecoroos.,a akoaosoao )ll'aoo ~opal1skGWo • tere

ale e•Dtarsyabi BadaDiaa1 ołl ,jfto olłasar 160 a 2 
t &ł6WD1o W peladD1o-• 

nj 1 aohoc1D1e3 •••'•1 •••tart~ralla, Otlkr)"wa311D 11 olł1okt6w, w t7a 
t poolłw /8 ukielat.-yoll 1 l pep1o1D1oGWy/ _o:ras 1 3~ 1.4ca1o w ok 
oeaoD&Ob W)"kopal1akGW)"oh /11o-.o badania poprse4Dio/ odkr7to 56 ob1ek

t6w arohoolopo:lll)"oh~ w t7a '5 II"'lłór /'2 &rMl" uk1eletowe 1 3 ciało
palM/ Óras 11 J-. s kt6ryoh ost46 •1ł'1orała atarial •b)"łkowy. 

z plallic:rat11 ••atarsyob •lołl" 11D1oeblra6, łe witkasdeS sro
lł6w b)"ła slokal1Słllraa • slłoosll wuierioDia połołoDO&o aa laW7a br-
P Jlo&111oy, ws41Dł tej r•ki~ 1f osdc1 oeat:ral.Mj ołaacnr1oka, ••t'
o1GWo · sniasoso•J prses W)"lłio:rallio p1aaka, cnił)" wyattJH~~~rał)" radsiej~ 
JaiiiJ' erobelliro lł)"ł)" U)"taw ... • od n- so i li - s~ IIOsłołoDO poso ... 
tało,o1 po askiolotaoh ftkasaj .. , ło sarl1 1t1li o~ui w pe.,-oji • 

wsnak;- • cłOWił w os"o1 p4poeaoj poolła, ••&ltbio • lłollll, • aopal 
podbres0JQ'111: 

1f ~ poolaaoh -los1oao aaos)"D1a &11D1aDO eras łza&Maty oora
aik1, opo'ńd kt6r)"oh W)"ńłaia olt •akl)" bl»ok o &ładk1oj pCJW1onolud 
o:ras osert*ooW.r•• oarka .&M1o• akd117111 lłruc1aai1 jak rM1oł 

1 sapiMk o lltaotrakoj 1 kuHwatej • telasa 1 •~-. 21 paoiorkw so 
sOJa llai'Q' aielłioskioj 1 ote•olłr...-oj o:ras l ~ .. lik s &11DTi' Baj-" 

lłopbH 1f7poMłoD1o •wiorał &r61ł Jfr 31 /oskielotGW)"/, W kt'r)"a SDa

leslODO ,5 -p1Dek~· 21 paoiork6w H ekkla, IBCZ)"'lio &11D1aDo 1 prst'
ltk; 1f ostereeh II"'lłaOh ale males1oao •tor1ała •b)"tblroco : 

c ... tarsyako •łla cJat•a6 1B III - IV w."rl;o:, ltib ai-o pcł:i
·.,1-łej~ 

stu•1ob 3: 
o .... jelit połołoaa • lo'W7a •rseca .. &111oy, w o4le&łe,o1 eb

ło 250 • tr'• • p6łaocą wooh64 o4 o•atarąua! 

Badallta oliJtł)" os•r 1;·uo a 2 , oo staacnrt blisko połcnrt po

w1orschD1 ooad)"·: 04kr)"to 151 obiekt•, w t7a l ••1oaQJ'ch billłowU sła

pcnryeh; ' p4łs1•1allk1, U jaa 1 26 paloa1ok oras l &r451ł olałopalliT 

o bu t:ntkcj 1 akn)"Dk•ej : 

Spo'~ j- na ••Ił aałapje oll1ut, w kUrya ••les1oao &6%'

IIT llaaień M:rtlcnr)" • '1acJaa1 obadcnry s 4reWD&: Jo4DO s lla4owl1 DUte ... 

D)"ch poa1ac1aj..- " dapy aaytaGWa• w 3 ntclaoh sootała • prseasłdc1 

•paloaat' ~leDiolla wyottpow&łT anyesaj w poltliła lładcnrl1 dupowych 
1 pcSls1oaiaDok, jak r6wa1.- wowa•trs tych olł1ekt6w~ 
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B&jl1o~a1ojasya •teriał• •bJ't.t~ j .. t ooraa1Jia ~aozJ'Dicnra, 
w4r64 .tt6rej prsewakjłł DaOS7Dia "kuohODDo•, dało DaOZJ'Dia baaiaa t.o, 
jajcnrat.o, 4oa1oskowate, 41rll8toł.towat.o, kab.ti ons asorekootworowe osa
rJ' 1 wasy, w t~ o1eako4c1oaao - s4ob1oDe aotTna1 coOMtJTosą.1 
/tr6jkłłtJ' wias~e, 11a1e posioao/1 at.oaplo rosot.ti 1 .trat.t1~ 1Dl1oj 

Iicsao •• 1aae sabJ't.t1! ZDat.sioao 8 pao1orlt61r •• as.tła; w t~ 2 4ałe 
paoioJT 1 1 w1a1or w1elobarwDe 1 SilobioDe aotJ'lf• 11a11 taliitej o bar

wie oserwoao-bmaataoj, ł6Uoj, a1eb1ea.t1oj 1 'białej 1 ozal'lloj~ Posoa
tałe pao1or.t1 •• a1ow1el.t1o, bal'WJ' stoloatawoj 1 a1ob1os.t1ej ! W4r64 
4ala:aJ'oh MIIJ't.t61r WJ"róbia.1łł ait WJ'l"'bJ' s baieia, w · t~ pntni.t; 
Jraaioń kl'II•J', 2 croo1t1 1 oifłare.t tllao.tt! 

O'beoao4ó cro'ba e.t~a.to.•~P s arDłł baaiastłł 1 pokrJ'włł osap.to
wa~ • a.tłaclq 1 1a...,-oh tracaoat61r oorall1.t1 .taUaJT aoho4D1opoaor
a.t1oj nia4osy o 1sta1oaiD u t,. t.orOilie witbseco o•ata~ab t.oj 
m1ta17; 

Materiał abyt.tllllrJ' pozwala Aat.aó .. a4t a III - IV w:U: o1, 
lab aiooo pó:Ulioj: Po4o'b1eństwo •t.oriała oras loJralisaoja atanowialt 

aqora.1łł, *• ar6wao ._.., ja.t 1 po'blio.tie oMatal'Q'oko bJ'łr llłJ't.to

waDe prsos tt .... ladao•ó: 

8rlb a.trsJ'a.t..,. ~atoaiaot aoła 4aW.aó u wosooJIJ' otroo opo.t1 
łolaa~ 

o.uanro, ....": Braatno 
Stucnrh.to 1 

patrs ... 1u 

X.Uorwat.or Z&bJ't.t411r .&rolaeolocios
.,.oh wo 1rroeła1r1a 

Badallia prcnracJsił qr 'l'aclous l'alotn.: 
P1•• owało Presy41• Pwtatowej Bad7 arodo
woj w ~ro4s1o fl~ioj: Piorwo.r oosoa 'badań' 
CMatal'Q'o.to .taltarT prHWoro.tiej~ 

w póbaoeDJa profila croałls.tiej piaobftt ~to tr.r &ro'bJ' 

"...,.,.: 
Grób lir 1: 

Ba &łtbo.tdo1 o,as • WJ'otuił aiereplal'lllo bliotJ' sa170 ".., 

erebowej o •re4D1oJ' o, t .~ wntełaia.to otaan1ł7 •ul• 4n.,.o prseal~ 
osaao • p1ao.t1oa 1 łr-'111'111 taaleldaal • •ladall1 aptoesoaia' Jaa 

w profila aS.olrnata IIiala &łtbotdó o,a d Iaw .. tars arobar oprtł7Ja 
1 o.taoie saua oru filHala łelasai 
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GrcSb Jlr 2, jUIOWJ', powała1e Sll1aSOSOII11' 1ł' WfPełaiah wkopa aro
bowece odkr7to arseb1eń u•oialllri 

GrcSb Jlr 3: Z&1'71 ja.,- eroliCIWOj -·-, • .,..1araob o, as :a: o,so • 
1r7atvn Da &łtbokdcl 0,2 ·~ 1ł' profila sa1'7a aloobwaty, &ltb•u•.s 
Oj35 a: 1ł' wantwio c ielllloj s1ea1 pruat .. auj s piaakloa 1 kd6a1 lata
klal o:ras •tr;laat clrMWIJ7B1 oclkr)-t.o ftbalt łolasD4 ••-•t- s dJ'110iaaJa 
ltabl-ha, fibalt łeluD- s crnb~ioa aa l:abił-, łola.., killOs s olm
cha saab 1 3 potcisie • płasklat cUwbal oraz frapea~ obo1a ła
lasaeco 1 frapeaty · aoła l' Rio saalestoao ooraatu; Odkryto crob7 elato

waM ·- aa pcSU7 okroa nyaakt, fast Cu-1 
Baclall1a bt&l koatyaaowaaof 

GOLDU, pow! Starprd 
stawtako l 

lltlsoa ll&rocl.,.o • Ssos.oiaio 

Jaclalłia prowaclstł liilir Jtrasard 1ł'Oił4&iowios! P1-
ll&UGWało IIU.seaa Rarodo~o· w Ssosectata: P1orw
azy aesoa baclańf Clloatarzyako s okroaa la toń
akior;o i rąaakioco1 

SłaD..tsko saajdaje alt •• wacboclllia kol$ca wat'! Obło 1130 r~ 
odkryto ta cr6b popielate..,. • brauolot- broclalrkewa~ • okroaa Jatoń
akloco 1 satascsoa- popielalot .SobioD4 aoaaclroa s okroaa woseaaorsya
akloco: 

a.y •iadowcse uy~aowaao • oai p4łlloc-połaclll1o 1 waobcScl--
cb'cl lljawaił:T d~ Ud.S uu~rabjt baiollQ'cb w fotwio "brakn• 1 
pastych ... .._~" obwarowań 11aaieauJTola: .Jecloa • wycb "broń• soałał 
frapoata!'7oSD1e oclałoaitłY Da prseatrseBi a arń! <*asało a1t1 *• 
• iatoulo joat to butrakoja baloDa o doaio•aej 'roc1D1oy obło 
28 a, poaiadaj_,a dWa wieńce, • kt4r7ob sewattJ'SIIY joat . slnadCIIIfAIIJ' 
• &iładw •r.sa~CIIW7'cb,- •owuttrar aa• s paa• polJliP'cb bataa11 Po wo
waętrsaoJ atroaio owyob w1olic6w salopj- elalaso l:aa1oa1e, • tya tak
*• narto abpia'- bll1ea1 w bstałoie olnrarow•ta: 

••rcScl l:aa1ea1 .-.lasiły lit D1el1osao ałaakl aacsyń s okroaa la

tońakior;o 1 rsyaakleco /?/J 1ł' GboCDT• atanie badań, • clwcSob -.aawaj.
oycb ait · aołltwo,ci, obiekt tea asaa6 aołaa sarńao sa ••palkra~, 
jak 1 blt..,-, kdcJa joat prawdopOclob•: Ba Poaorsa Z&oboclllia dotycb
csaa poc!nł!rkl w krt&Mb llaaioalllrcb a1e 1171:1 ..... ; 

Praco b._ koatyaaowuoi 
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Z*Ja4 .&roheolocU Ra4o4na IDsł:yta
ta BUłft'11 blłarY lllter1alu.1 PB 

we 1frooJaw1a 

Baclaaia p~a4z1ł 4r Grseprs "DeN6-kd ftllaD
aonł IBDI P.o: Drq1 aeSOD badani' Cllellłarąa
kos okrua wpJ7y6r ~-kic~ 

04kr;yto 12 crob6w Ja•OQ'ch 1 l pop1elD1oW7 obąJJall7 uoqUall1 

ato•a: lfałtpllie .oQa je c1at•a6 • III wie~ Ba WJ'rimateaiei .. ncit-
4a 11& bopte w;ypoaału1ei allłap.1łl poolly Br 28 1 2tf 1J p1enss:r• 

s nich odkr7to ał 11 prse411ioU. łelaSDTch 1 bl"'liiCI!Ir10~ w ł7ll r.ta! 
koaplet 4o a1eoea1a opia, oatroct łelaSilłl posrebra~ o:taoie ~; 

klallerkt oscnra~ 2 aołe up:. 

Ba4aa1a tecerooae w powi..-aia s WJilibmi bac1&6 tecoł c•ata
rąall:a w la taoh oaiollllsiuiłlt:roh XIX wieka po•alajłl w Pft7bl1łea1a 

okrd l16 joco sasi• i wiolko'&~ 

llfOIFROCU.lJ-SZIIIBORZE JaaM• ta!.raaa Jraap~io• 
w ID.aowreołllwia 

Bad&D:Ia prowadsił -er CM a ław Sibrski; Pi
DUUiwał 'IKZ w B74p .. o.,-: Draci aeSOil 'ba-4ali' CMDtars;yako s okro8G wpł;rw61r rs:r-kich! 
Gr6b aeolitros~ 

staaws.ko Ss;raborse l majlbljo ait • wq6rsai aa abaja wat 
Sąaborso; Sikorowo i Lojowo!t 

lf wi~Pb • baclOWłl aweJ 4roc1 prseprna4sUa ta bałaaia w 1H8 
rob 4r AlebaDCb'a Cofta-BrODiewslla s lUli w Po .... ill'! 

Stałe ob1"1W&D1e sit Jaewtc)si łwtrcnrllt; pcnrałałe.1 pr.,. bll4•1o 
4roc1 SIID81ło Jlllseaa 4o po4j9C)1a badań rat•atcącb w b1et.,78 •••e
aie: W)'kop •łołoao taS prą krawfClsi łw1rGWB1-: W)'ebploronao 20 

cstń1wo a ta scso117oh crob61r jaaOQ'ch: Grolly opr6os prsepa10J17oh b'

o1 la4skioh aw1eraJ7 alaliki oeraik1• jec17aie w jeclJV• s atoh aale
sioao łelaS117 a6s! 

OłkrTte rónid Ja•t kaltaJT aator blut:yoh;. .JaM llyła ..,.,.ł
aioaa 1Dteu7Wil1e oiellllłl s1eai4, awteała 4roblle poa4ki polep;y, a1e
w1el.klł 11d6 ko'c1 •1enf07cb 1 ihr1e aater;y bU•te: 

Staaowiako abosp1ecsoao przos aa;ypaaie abrpy prs;y krawę4z1 
łwiroWD1! 
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Xł'l'l', POfl: Włocławek 

DETI.bw, pow! G6ra ll'wle1111 ..&.rcbooloposao •• 'l'rooławta 

Badania prowa431ła dr Iroaa Kra.arkowa 
1 •er Jacłwi&a Buowslra;' PiDnlaowało MDHIIII 

ArchoologiOSDo we Wrooł.-ta: Cswarty SOSOli 

baclań /oatamt/; osada produkcyjaa -bat-
a1c• ; • okresu wpJTtrcS!r nymaktcb /II-IV w!u!e:/ 

lJ oaaie badań • 1911 r: załołoao 3 W7kOP7 baclawoso o łllCZDoj 
poderscbai 125 m2: wya~tły w a iob:Uacly po 8 ptocacb batD1oqcb 
oras paleatalia 1 jamy odpadkowe /?/, w wypełatam kt6JTcb wyatQiła 
oeraaUa; prsewatnie · crubo,oieDDa, D1es4ob1oua, koi6o1 •tors~o, po
lepa, •tc1ol druwa:r: 

W jedllej . s 3• poc1yllarkolrybb wyatQił łułol sptocsoa:r s kawała
at drnaa, pod Dia waratwa &lia:r ba"Y osokoladcnro-.twoj, a pod 111• 
&raba wantwa apmacnraayob skorup • k1Ua aaozyń, w tyla s DacsyDJa 
osorotouco~ 114ob1o~~eco om• • dałoco graboi6c1eDDep~ Skorup,r at_.ły 
do &łtb: 0 1 75 - o,so a, tj: do aameco c1Da .1aiiT podyllark~oj: 

J&IIT pod1111U'k01ro w wykopie VI w Udoi 8 llkładał7 sit w 3 wyra'
Die; r6truolocłe ct~~et: Uolllryooao w ton epoacSb dal .. y prsobiec otAIP ~
•rek s wykopń I 1 II s 1988 r; 

JO..BSZDO, pcnr! ftlłta.k 
S łallcnriab l 

buortrałor Za'b)'Uuhr .Arolaooloctos
ll70b w 'lara•wto 

Badall:la prwlldstł ~~Kr Sto~ .. Woyda: PiJauCIIIIr&ł 

WD w warsawte: ~liT sosoa ba4ań: c.u·arąe
b s okreactw p4óolatou~ec• 1 ~ rąa
aktoll, WOS08Jie&O i61"04D1•teo• oras o..- s o..
~ lł~ 1 okro• Jatomkieco; 

Prsoba4allo p•1ersoba1t s.s ara: Odkryto 31 ob1okt6r, ••rid kU
JTcb 'b)'ło 30 &rOlłft rą•kto~ 3 &rOlł7 .. ktolołowo WOS08DOUeda1GW1eos
DO 1 l& jaa osa4D1cąob s opoki b!'lłsa' 1 okroaa latou~oco!' 

••r6cl crobchr p6uolatoń.ak1cb 1 ~ktoJa prsowałał7 pop1o1D1-
oowo wypoeałoJlo w UcsM •osyaia /do l' w J~ crobio/!1 Poa oora
atq - wyposałeaie ubogie : 1J r .'b: aolllryoOilo połlldDiow• &raDio t •••ta.
rsyaka latońako-o!'211uktogo. Hto ... ., jeasoso aatua olłtokta w kio

rDJlkD waoboc\Dta; 

Praco bflllł kODtJilllcnr8DO~ 



KOBliRIXI, pow. Baako Z4r6j 
Staaowisko 3 

Zesp6ł Badań 11&4 Polska gredlliOifie

o•• Ulliwers;rteta 1Jarsawsk1ego 
i PolUecbDiJd. 'l'arszankiej 

Badanta prowadsił 4r Jerz:r P)'Tgała!' PiaD
scnrał Z&kła4 Badań Polsk1eco §re4Di01riecsa UW": 
Trzeci sezon b&d&ń /4ziesi-t;r kobyłnickiego 
•s poła osa4Diczeco/; C.ntars;rsko z okresu 
p6tnolateńsk1ego i wpływ6w rSTMJd.O~ 

BaclaD1a objfłT acho4n~ i p6łDoc~ czt46 ClleDtars;rsb.; &Ule 
skoncentrowano p6wlly w:rstłek bac1&wcz;r •• Kont;rDDOif&DO t.d abiegłorocs
ne prace na wschodniej partU alliekt.u~ Og6łe11 sbadallo 515 •

2 powiers
cłmi caent.ars;rsb., o4kr)"wajtae i ebplo1"1lj~ 19 grobchr ciałopaląoh, 
w ą. 11 jaaOifTCh i 2 praw4opo4obnie popielnic owe! 

1P;rkopal1ska pot.wier4111ł;r w pełD1 spot~t.rzełen1e s rob llbiogłe
co co 4o po4łoła, Da jakla slob.l1s01r&DO CMnt.ars;rsko'!' 1flls;rst.kie cro
b;r soe tał;r a lotone w skale gipsowej. Do t.ego cela w;rkors;rstane soa

t.ał;r przez nozes~ lll4Dd6 ataralne zagłfb1enta i Disse skalne, 4o 
~r;rch ZSJ'P1WIIDO spalone kollei oraz składano 4ar;r crob01re, b~t tet, 
w prs;rpadkn obszerniejsvoh sacłtbień, wst.i&Do w nie całe popielnice~ 
w partii c .. ntars;rska, g4sie w podlotu nie w:rst.tPQje gips; a jedlloli
t.a t.war4a warstwa ~~&rgla b~ś na t.zw; krakolrieckieco, nie odl:ryt.o 
jak 40~ ani jedllego groba: 

Stan ach01f&a1a grob6w jest zł;r!' Ze wzgltcJa IB snikolllł Jl74ro
skopijnoś6 zar6wno podłoM geolopcznego; jak i bardzo c1eDJd.ej war
stw:r wierzchniej gleb;r /rędsim starcsanowa/, 4ochoclzłlDej •b:ralnie 
40 20 ca; zawartość jall grobow;rch - ceraailla i ko4ci - ale p nzkła-
4owt: Przea.iot;r aetalowe podlegaj- korozji; Takie aprsaa cienkiej 
warst.w;r cleb;r wpływa na uisscsenie aeolallioue obtekt.6w: 

W grobach zalesiODo aielicZQF imrentan, na kt.6r;r śkła4alo 
sit w wifbzości k1Ua· s~o_rup-~ TYlko w grobach pop1elnic01f)'Ch /?/ ocl

kr;rt.o resztki aiecza i pocbw;r oraz tragaant grota oszczepn; Chronclo
&it tej partii caentarz;rska aotna okrellli6 na I-III w:n:e : , . oo a1e4c1 
sit w og61Dej obronologU ll:ob;rlnick1ego sospoła osa4Dtozeco! 

KmiSDI, pow~ Płońsk PaD&twowe linzoo .Archeologicsne 
w Warszawie, 

Badania prowadziła 4r .Uilla netl1D&ka! 

Finans •ało l'l&.l:' Pierwn:r sezon badan;' 
Cllentarzyske • .._.(l tt~esa rz;rukiego; 

Cmentarz;rsko znaj4nje sit na zacho4D1a krańcu wielkiej WT4117! 
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cs,,Otowo sosłało •te .. soao prses WJ1t1oraale piulal 1 twtra;< Wedł~~& 
optea •teesllaóo6w ulncsoao kiU:aaa,cle crobw, ••ricl a1cll 1 poplol
atoowo~ 1f jo4D~ • grobów saalosioao eskla~ k1e11cll, kt6ry aległ 
SD.iaosolllaj' Do uzeu 4ostało sit part •łTola aoqllek, :aap11lk1, 
epnt~C:&IIał trapeat7 crseblellia IIDniallep oras oera•1k1 ~ 

Bad&llla a1ały aa eola abapioczellio OMilłal"Q'sJra 1 prcnra4zone 
b7ł7 aa altraja piaśll1c7: Odełoilitło T crobw jaiiGirJ'cb: w grobach zaaj
cłowała dt barclzo .. la 11o'6 tra••tów oeralllki 1 rówale lllol1osae 
ał.-kł spaloa:rcb kości: 1f je~ s IJ'ObÓW /:Rr 3/ salosioDO ol'll&llellło
W&Il4 saptllkt s pocbr11l1t~ ll6łq 1 erzebłoń ko'oiaa:r, w groblo Rr $ • 

clwte i4ellt7osae saptllkl • crsob7k1o• 1 1r7sok4 pocl~rq eras sspilt 
trseoioj sap11lk1i 

KołCDBZ'f'R, powJ S1ozscls 
staaowt.ko 1 

lll•a w S1on4n 

...... nowacistła -er .u.. btol-oslenc•sJra~ 
n ....... ł ~" ŁHst: Piorws., 80HD badd: 
C.llłal'tl)"eb .. ptolato•o • oltHea l&łońekteco~ 

sta.wieko 1eł7 aa łor•te p1dll107 JIOidt4., Ke'otorsna .. 
a Ocill .. aa eso.,.ote łoU 1r7eok1ep wsc6na ..r .. •ocoi Prs7 WJ1t1era-
llla •la•lal •tratiallo .. creb7 oiałopalDe J 

w trakoto bacłań ratOWR1oiiP'CIIa prseltopalle sa a 2 powtorsollllt, H

ełoaltt• p1t6 crobów olałopala:rollł Dwa • atoli b7ł7 •tesosoae prses 
orkt: Zaollował7 81t • llicll roestkt oba4GIF7 Jraaiollaej 1 cłoiDe partie 
pop1olll1ol 1f je-· . crob6w najcłowała eit pop1elll1oa Pl"Q'kryła ll1.
w1elkta, g111l1all78 kloeae•~ 1f 11l111'• stał ł71ko eaa klon~ O.łami 
crcSb awlorał praw4opocloba1o eHqłlti kilka la4s1; w o._ie ebplora

oji odełoilitło w a1a ~r.,. aaos7Qia saw1o:rajł1Ce lri:D'ci~ Dwie pop1elD1oe 
to 4ah aaoąaia o baDiaet7oll, olaropował7cb brsa,cacll 1 07111l4r,roza:rch 
ss7jaoll, trseo1a to &łtbOIIa •taJra, prQ'kr.rła dałJa, płaski• lla•iea1e•: 
Z posostał7cb popielllic je4D .. Pnl71tr7wał klon, a 4rag .. •taka~ Poa 
t78, w op187W&D711 groble saalesioao jeda .. •1ekt w bstało1e ocloilllla 
m11, jeden Uł7 lalbok • ta•••waąJ~ aobe• oras wielki klon o baalas
ł7D brsdca, 0711adr,rcsaej są1 1 dwa •sllacb •i•scsoJ17ob a jej •
sad7, pr.,kr,rwaj1107 pae tlł •1skt; We •• .,. tkicb erobach b7ła obaława 
baieDDa!' Ra W7r6ła1ea1e •ałapje cr6b sawioraj ... 7 ł7lko klon;' B7ł
b7 to prQ'kła4 poob6wlaa s)"'lbo11caeco: a6n1e 1ałorosajłl07 jest &rób 
sbiorotr7: 'fo&o t,... crob7 ... 4o'6 raclito spot7Jra• u ... aar.,slracb 
kalłRr7 &reb6w klOSSOW7ob: 
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.. ..,.,~ · aeąaja .. J.sto• • łJII •ł&a .. tna ~ł7 .:ta .. WT• 

,.:a-e;: ftdllt' 1ola a1o .Ote~ e4 fon oorallikt łJ'POftj 4la łaj bl

łal7: • po .. tawte saeUIJ•7ela MOSJ'Ji oras ol»rs-a pocrselHnrolo ..... 
łal"'l)'8b .. UncS •ba • ••-•• okru lałeuki, blła't p-ol»w kle. ...,. ... ~ 
IWCMIDJC.&., ... ~ 111oDt 
Słaawhb l 
/W ltfO rl .-o .... Utdaio 
w U ~ Słallolrisb l/ 

.;....!& Jr...,..Ua -er .,. ssank-'I'Usbftł:af 
JPtaa• ••Ił lllsoaa '*".-• w JM•swto~ Dn• 
11 ..... ..._!l! C..łan)'ab lallt.lll")' .-.r-
•kioj 1 ..... • oll:r .. a wpł)'w6r ~ktoJa: 

l'oał)'U••• rałwa1o .. Mc1all1af Pnebpeao pa'iorsolla1t t a"-r, 
• kłlroj oGz7w .. 18.. 11 p-olt6w bUU7 pollłi'Ktej; Btł7 ło 4 pe-,. 
u...... 1 f pop1ola1o..,-~ Doblie••• obploraoj1 JWspoostt.oj w ro
b ldtiola,. .Jalllr l 1 ........ ad.,_ ..no ja.,- • ". .... ,. okzoen ..,...ktoc., 

Peptola1oo peltw u ... ..,. ....... to .1M ....... w na liTO 

~ll:r)'ło 1»7ł7 111saa1 a ••t.tJ1111o oclirr4o01Qi11 •• ''" .... uo .... tl 
Clhk kl081f' •ławtaao ~1:1 Pftl7'8ławk1 bl»k1 1 iltsoout'!' .W.r4d koNi 

".....łn pop1ola1o)' pook 20 .. lostoao ao~ łolaSII)': 

w poollaola poptola1ow)'ola bH1 ~t.rs popielato)' llllt poptol
atoo Pl'lf'~ .,.ł)' 111saa1: 

~ "..,. ........... oll:roo• rs1110k1op ••terał)' .... no•6 
oo~nt, oprios kłvoj w .1a111o 1 -lostoao osłol')' Jr•t4Uk1 oras •
o.,.a.o ataiat.uwo: rosa .1...,1 .. lostoao •nltnl)' 40Mr DolltojaDO 
1 OOUect tol..._: · 

........ bat.)'D ..... t 

aczdw, ~: maao 
st.aa•tab 1 

umoszrcw;· Pf'lli lAllab 
Słauri8b l 

Sakła4 ArolaoolocU lladodra n. t.yt.a
t.a BiałorU blłar7 llat.ortalaoj P.AJI 
n Wroobnrla 

..._ta prwadsił 4r Grseprs ~Uiti'J 
PiMM.-ł DIDI P.AJft St'-:1 oosoa hdall: 
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ClleD~eb • okr .. a laMiiekleco 1 wpł,Jw6Jr 

rt11118k1oll: 

Pnolladaao eł»aur t~ •a, oarr-~IID a-!'ilłf dalaso parUo .-a
łal'S7ab. warawowoco; ao crobcllr ,1&..-yoll /w w1fbsrio1 4s1oo1toJ'ola/ 
ons krt&1 laa1oDDo /w łJ'8 a aU.ao w oałoi6o1/ •.-o• prsJpusosal
a1o posoełało,o1aa1 oałkow1o1o a1 .. oso~~roll IDI.rbaaM We.,•łklo soąe
łJ' poolloda- • okreea wpłJ'wcllr ~kloll: 

Krtei sbalł•ue •- • ba1oa1 poliiJ'oll, i6n4Dioo 1oll WJ'IlOdłJ' 
a}s 1 T ,3 ai' w oba krtcaoll WJ'atv1JT akłałJ' aa1ollao w poeład braka 

Ikr~~& 2/ 1 kopo~Wb laa1••1• ~ ł/'J w krtP a oO!Tło alta.,. bn

ki• po4b jucllrJ' bopło wypoułoiiT /kob1oą/, ~ ł •t•1aał soałał 
pnJpasoslllaio obrabo'niiJ, ~ak • ło wali:asajo a1 .. osoiiJ' u,..,.k oea
łral.IIJ'l klo*J' pnna-sosacS, te dale• kr•1 -jd~- lit w os ... 1 ate
prabadaao~' 

Kaaonrałor -~- Ar*"lo&1os
IIJ'oll • O,.la 

..-at& ~11 1111r · •~•l1 na. ... ł 
n:z w O,.la~ ~ ..... ...U a.... • okn

. ... wpJ:yw .. 111J'88klo~ 

ee~ trao bJ'ło f1110-....a1o ton• JII'Wrił7Waop w a~blt&
•ąela lałaoll 4o obploałao~1 p1aeb~ Badallt..1 ••~tto ••••r obł' 
t arilr połełoiiJ' aitdsT pt&U ... 1aa1 .1 1 a: 

00z7to ł ~..,. 1 a paloatalat r.aw1orałJ' •• &ł.._io trapoa\7 
ooraalk1 1 polep t'~ Jawi bJ'łJ' -.1prewdopo4oba1oj alt 1okłald coepodaroą
ad Daw.a6 l• --- aa ~ ta•t okroaa wpł.Jw .. rąMkioll-~ W prot1• 
1a piae~at Jrr 1 sliUaao J"Wateł eso'6 ausos ... j .1a117 ..-.. uowtoos-
••~-i ze wql ... - łnclao16o1. •'bosp1oe•a1a WJ'b1o1111ak 1 ··~ ·~ 
aploałaojt p1aab • ......,1elto ",.ap aadSoza kouorwałorakloco: 

....- Arobeelecto•• • Klabw1e 
OMII1ał w .... ~ Baote 

ladaaSa prowa411Ua 11&1' .łllnlSa ~&U~ n.... 
.... ło ..._ • .&rolleolo&1o ... w ~te 1 

lblto u ·•• Luta: P1tW.•łJ' •••• llada~ 
O.ada rio lokal łarna: 

...... ~-.... ••ll ... 1- .... 6 ••••bka.' lrła to ba~ 
o~a M4aó po 11nlota1oj prsorw1o: W1bJa11•ka ~w atojan 
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po s11~111r•• barallaoll aieał::allllroll ..... ,. ••ieclla roboatosecoł Gcłr

aa osf46 wanbT ~ła atasoso• pnes koutrakbje barakowe~ 

Zar7'a7 alrapiak 1r7atvU7 aa cłtl»oko,o1 &O-TO •'l Warlitwa balła
rcnra sawieraJa ... ._ 11•'6 •tortała oeJtna1cs .. p 1 bat srionto7oh~ · 
Po• aatortał• oeraatosQYa 1 bała7a. w warawie bitarowoj 1 abpta
ł::aob aalesiollet l br..-e .. pile /IY OkrN br..-/ 1 Moąk do Wf4k1 

rchnateł W7hD&II7 • b~: 

Baj1f1too3 sab7Qw poebodSiło s okreft wpł71fw I'Q'Ukiob,- u
ałtPilie s okreaa latonakiep - •3•1e3 •b7tkw b7ło • DeolUa~ 

Prsebadallo a,& araJ Oclkr7te u eb1ekł'- arobeoloc10SD7ob~ Koł
Ił& je 11ltorpnt.acS jako 3&111' ł7P'1 aaebwece, wscltuic Odpaclwo~ 
Układ odkl'7ł7•• l Jaa ... ła...,.oll poswata • W7BUilitoie •tpotoą 
o obooao,oi Uad., ·bllllwli o but:rabJi ałQPCIIIroj: Ba podetawie obao~ 
wao31 pooąDio~~~ro• w toreaie• cJwie 3&111' nłaa a11oQ'6 4o ok&-eaa bl
ła1'7 łu*7ok1ejf Dała jaaa o · •reclJliq 2 1 80 x t, to oa - cłtbob,oi 380. 

b7ła /tak nkasaj- sa1'7S7 proUla 1 W7POłll1ab/ prawdo""o11Die oUok
toa poobodS~tD78 • ddo• okr••• arobeoloc1c..,-o• - do cłtbob,oi 110 • 
81 tP.ła ja• • okreaa wpJ:7w., rs,raakicll.- kł.Sra wbpua sodała w jaat 
s okreaa .. olita~ .... ta Jaa poo..Sstła s okreaa lałe6akiop 1 okroaa 
wpł71fllr rąa.UOilf 

llllsoaa J.robeoloc1o.., • PoD&Ilia 

llad&Jlla prowadsiła liCI' *rta ,.,.laMwa 
1 acr waada tetslatf; n .... ował WD w "._ 

-aia~ Pienwą •••• bada~ Osada s okre
•• 11Pł7wllr ~kłoJd 

Słaulriako lot)' • aiewtelkia 1fSiliea1~1a aad •17'1 ałi'IUIFk1oat 
1f profila p1a,D1c7 aobaerwowaao •1'7•7 para Jaa o bardso o1o1111711 -
barwioata: Prace rataJtwe rospoostło .. akraja piaa1o7.- o .. łalltaJ.
ost,ol .. o sa1asosoae ob1okł7ł ll&BłtPilie prseaUilitło alt w cł-- pola' 
• W71l1b badań odbTło ••t" •• ..,. pro411ko7JDeJ: ...... 1 pro4ab7j
ll03 O .. łOJlitłO 11 alelorą U7łDOWaDTO. W .. 6ola J'Sfdaob"i f;a Diai -
ałtpowała kilm.ti'CIIIra prserwa• po kdroj •Jpawłopodobaioj •1•17 
sit apodsiewacS łalaąob rstc~• aielei'S7:' CS7 1f78łfPOIJ&łT •• ł7lb 
w cJwaasorepJ oą teł rst4w b7ło witooj olraq elalaso badt.Dial 

Kilka4s1oai-t •triw .. nob64 o4 ost,oi pro411ko7jlloj oa.., od

ki'Tło jej ••"' llioasblll-: Ołałoaitło cJwio oMł7 o W7aiaaoll ,,& • 
x & • /4łaco'6 aiepełla; cc17ł ollata os"oiowo aiasoso•~ 1r7pełll1ab 
olaat ałallowUa lmuała s1oa1a s cJaq Uo,cita •torap, bu1 •1onto7~ 
poloPT 1 11ł11Tob prso .. io~ft /aarst4s1a łolasaoe PJ'St!Ulk,' o1tłare~ 
łtaoki/~ 
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1F o ... te ba4aai aie odb7.1oo łllł11 łela..,ola1 p~opoclobao .1 .. ł 
wito, ło oaacla ••ławto• była 'Q'l4CSD1o u 'Q'twanaato wula clrsoWDO• 

co: Oeac1a poołlo4s1 • ollr_eaa wpl7w6w I'S)'II81t1ola: 1FałfPD& aaal1a .. ło
riala po•ala da~u ałaaowt..- ~ aloclas• tast łoco oltreaa: 

llueaa t.ap Krabnkiołl w wtallosoa 

...... ,. prondstl -&r Kasiiilon .. pala~ n

....... ł. *•• t.ap ba~alt1ola wtolioda~ 
n.R~~ą aosoa 'ba4_.; ONda . • p4aop oltrua 
wpłJwn I'S1UkioJa!' - · -

Słallowiab l•• w obrtble ł~ Poc6rsa wtol1okiop ; u a10'Q'80• 
lt1ll na1oa1•1ai ltł4roco awlti OJadaj• • p4łaoo 1 aolaH w ltioraab 
prebl- Wfał)-: Pr•INadaDo łona o ...,1orsolaD1 l~ł a2-: 1r 4s1ow1to1a 
'Q'topeola, ro•1onoso111ela • obaano ol»oJIIIIJ~ 'llllialto 3 ba, jod)-• 
at• w łw6ela · iHibTw wanwt blhr..,.., o a1tlłaso•o1 21- 30 oa oras 
l .1•t 1 8 •la441r po ałapaoJa!l 

Do oiolrawaąola uąłlt41r •1a._, ost'oiowo aolaolr•• c6~ pu

Uo •oąli aaobOiryola • ltreS4, frac-ałal'1olaa ałaaltt, .. ~.o • 
pl'llltft O OI ... Qa JrOtila oras o•nlt 4walłołbnł7ola bai'W7 OOClalłoj 

1 atn.1 i WJkoa..,-ola • ltolo pnaoaralt~' a kltło a11a1o altorocłowaJB 
1~8111& łoiasa o płaaltill prsoltro.11l raalti~ 

Badallia ajan1ł7 1ałD1oa1o ....,., ltł4ra.1 a1oadalio7 - :obok WT
Ito..,._.io trad)-ąjJIIP'ola sa.1tcS 40MW7ola - łralla111 alt prawdo.-4ollll1o 
'Q'ło ... łola•~ Prą'pUso.Uto ło powtol'dsa takt SDalos1oa1a • war
awio al tanwoj pan lt .. ~ łolaSQ'ola 1 łldll oras polon o soasltll• 
w1oM.1 pewtonollllt; .1~ 1pot711a lit •HIUłłn piooMr d1aaz'ltolryolat' 

wa poelaławio allfaltaQ"ola •wrtał61r,' .... , łt ~ Młaa pro-
wt .. nouto aa III-IY .-ł, ał•' · 

LJG(IIIC8, pow~ ... Masowiooka ..uw .. o Jaas.- Arot.oloctoao 
Słaaowillto I • wara .. to 

JadaDia ~r•ałstła dr 'fere•• UaDa oras 
dr 'fere1a D41tt'ftllta 1 acr llqdaloaa 111~ 

oąulta~ PiDalllonło NA. w ware••io ~ 
'fneot aosoa 'ba4aJll 0aac1a • p6aoco oltrelll 
rąMitiop, ltoaioo II-l'f •~ .;.: 

ladaDia łl7ł7 prowadsoDO w lłll1o4swta łaroaa prsoNdalloco • ro
b utecł7a' PrSaltopuo e, s ara~ Odltr7ło ao .1aa, u oc6ł pł7łlttola 
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cyob oras siara sb6ł /apf ptHaioy 4rebaosiara1ate,h· płaall:ark1, or
kbsai ~tosaioalA. • aio~a.,.ob 11o,o1aob tyła, t.akAo olnraaty zboło
wo/ 1 1aayob roU1a Qr&WIITOil /ap; croolw/; Zla~osiaka rseozcnre ,1ak 
1cł7 aoal•o, o odka, aST4ło, 2 aspile b~sowe ·s cł6lrlraa1 aspalkcnra
t7111 uapołaiłT poprsedllio liSTO~ •toriał /a: ia: aspile br!łzowo 
r6ła1'oll ton typ6w uUyjokioh, arobraa apiaka crsebykCIIWa , •PrZ40Z.. 
ki, o•t~ci ponalaj40 aa preoy .. 81l1e ra. ollronolocioząch} OoacSa 
sałołoaa jo4Dooseó1e s o•oatarą•k1oa • fasie c1 ałytkCIIWam była kr6-
ooj : Gónaa craaioa ollroaolocic•• prS7]1a4a Da fas, c2, poclosaa 141' 
o .. atarą•ko trwało joososo • tasio D: 

Ulf'akallo w O.cnroj •tor1ał7 prąaioałT ooaae rou•rzenio ct0-
tyolaoa88wyoll saaob., lir64łcnrycb obrasajlłCTch alejo oaa4Diotwa sa
oboc1111o-baUyjak1eco 1 1 poł! I tye! a:o: aa ob8ar• etancnr1~711 p6j
aio~; wo wose0711 're4Diow1eosa ooatn. pl•ieDDe Jaćwieły~ 

o•u•••, .-1 ar6~oo 
Stanowioko 1 

Z&kJa4 Bpok1 lleta11 ID8tytata BU

torU bitary IIILterialae~ P.d 
• 1Janawie 

PJeoaai kieNWał ~~&r W1tol4 Bender /aator 
•prawoadaa1a/ prą wą6łauiale koualtaata -
coolcaca 4r ..,. St.apaiokioj! F1Jauował IBIII 
PAK. Ssloty oosoa ba4all: Stwaa•uko tortowo ~ 
lliejaoe bUcnro-etial'llO ' Okres p68orQ"Mk1! 

w łł;r: qocla1e •• •1ea1~ procraaea prO'Ir84uao wył.,sa1e 
W1orooaja CHlOpOSDe~ lł'JkODIUlO 118 OWOHw Da )lrS08trHD.1 ,,8 -~ 
W1orooa1aai ob~tto •••'ó tarasa bolooo6ak1ep ruki lfopoluki po kra
wtctsio tarasa plojatoooóakiocoi Paakty roaioasosono w o1-.ach w po
prset 4o11D.)' rseti • o4attpaob cł6waio 00 10 . : Prao .. aa. prą poaooy 
nictra ....... w1ero40 prseoittn1o 4o cłtboko,oi 3,5 .. kłcly otw6r 
aSTalllał 4om.oataojt opiaowił 1 ryollllkowlł oras aiwolaojt ocbaoosoq 4o 
otałoco pantta •o•~ Otrąaano l.O prsokroj6w poprzoos117ch 4011JQ': Po
b:rano pr6bk1 s r6łaych osacln cło 1aD.)'ch badań •• ta: dla okreUeaia 
okłada aal.akołaDJQ'.: W)"Dit6w ebpertYIIY' jeno u a1e IIS7Bkllllo: lllawilłU
Do wap6łpraot s ID8tytatea Y811oraoji i Ułyttn Ziolo.roh w Palentaoh, 
• tt6reco stro117 •sitto sootał7 priby clla okreUenia otłacta botanioz
aoco tortn! 17Ditn tyob jeososo łłrat! 

WatłJIIB oooa wynitn whrooń apow&a1a 4o otwtor4son1a, ło 
• re•oja 4o11D.)' rseti ryoajo dt s wyraaiojoSToh etapna 

I - Okres akualaoj 1 ooa46w słładł11r8117ob s crabos1ara18tyob p1aat6w 
lab ctro~nyoh łwir6w; 
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&o laliliT, oras 1'6lwTW.r7 aarstcs1 krsoaioa.,.oll! 'l'nooi& ".., 'lllardso 
pł)-łla 'była posbaw1oaa ,Jakiocokolwiolt aałorlałaJ 

llałoriał ollarekłei7MJ•7' ... łoa1tło 381111 D.io po•ala Da WT•a
W&D.io ... n.,-oh WD.loek'- łoł7•••Toh ollroao1op1 1 pruSD&oseD.la po
.,._.,.. oldekł6rt' 

fAkła4 .&rolleolocu Wtelbpohk1 
Ill8ł7łała IU.•.wr11 IDUłlrT Jlater1&1-

H3 h~k1e3 ..łb4oa11 Reak w PoaaD.ia 

..._ta ~tr•acls11a acr .. .._ DliDte lOSTk 
l. 

1 acr We3o1ooła Ds1ołu.,-ok1: nu-owal 
Dlll PAB. Drq1 ••soa bada~ ON4a otwarta 

• •kn• .. ~- ftP8kich! 

Sł&D..tllko poło&oDe 3••t • la~• WTD.ie.t•1D. •• pa••• 
~ aa oltłkioll osaftiTO)l s1oataoll: Badalila •baoellłrowuo w saoho4-
D.1e3 ostH1 •t.D.•iaka, c4s1o pr• .. ••• popne~1o •olldało WTkasaly 
18tlai&D.10 Cłtlaokloh j- S lłop~ aiałoriał• -~ Zl»ad&D.O ob
•sar o .-1onollll1 1•1 •a1 

Striorda• '1&417' 1stideała clwlltas•oco Nllda1otwa~ z a~ ..... " 
taą odkrTto J&luisla, kłlro prqpusoa1a.te aa3dował7 •1t w obrt

Uo •1 .. os01170)a olat oras 3 p1eM kopala8ło • łDtTUo•• D.lewi&._,. 
prso .. os01l11d lo •tarno.1 taą ~ •tolda•t 5 o1t1ekt'-, .s kt6-
I70il ,je~ 38401l soetał ... łoaitłT w oałoH1~ BJłJ' to ddo, 'lllardso 
cłtlłoltlo "..,., .... ,. o p~kroja D.ioroplaJ'IITa IP'łsloaluki • p11na1-

osk~V, aw1ora.2_.. bopą U.~ars .. raato • .,. 1 ••' 

Małorial •bJ't.UwT sltłal1&ł dt cł'-io s oonatki; • a'bytkw 
WTds1olo.,.ola Ollb7t.o oeołk11 ao*o *olasDo•' P1'11 .. 11kf•· rocOW1' &aRiet, 
lłi'J'łkt barssąD.a! .. po .. ławte oozalliki ozu wose•ll1e.2•ąoh SD&lesuk 

•tw1ol'ISUII1, ta ..... łt --- clat.M • ob-o• .. I clo koM& III wio-

b -~-~ 

' 
PBZ!'Q, ... ! WS.ld 
StaD.orisb la 

J&łn •k•• lałoakt 

.. łn DMIU 

..... AreJieolq1o ... 1 Btaocraf1o ... 

..... 1 

Jaclaaia ... •llblrJ'a kieNWD.lotwoa '"~:. 
c1r K!'Jdcl&wakiop prwMII1ła IIP' Inaa 
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JacloQ'k /aatorb sprawosd&Dta/·;- Jl'inauował 

WKZ 1 uuaea. Arohooloctcsae w Łodsti sz6stT 
.. son badań~ Osada z olr:resa wpłTwMr rąaaktch; 

Prsekopaao 38 o4o1Dkchr, błdT w1olkdc1 5 z 5 a, ł4C)m1o 150 11! 
Badant-t obj tto osadt prze!ITdOW4, loł404 D& Ja codnie opadaj40Ta le
wya br.uca WartT, a st6p ctw6oh kDrhanchr b14łtOTCh 1 wspcSłcaeSDTch s 
osad4~ llołna j4 datowa6 na podstawie oałeco azerecu prae•tot6w .. ta
lOWTch jak 1 oetea1k1 na koniec woaesnoco 1 D& p6:UIT okres wpłTw6w 
rsT~Uktch.' Pocz4tek jej .prsypada na fast B

2 /we JI;J; Egorsa/, ale trwa

ła ona jesscse w cłlłlt IV w.~;o; w ba4aa1ach ałTto do upolmitcia 20 o• 
warstWT clebT snelaosa tna '"llasar•; 

Wo najciebwsąch WTD1k6w sal1osy6 nalełT odk!'1'c1o pitcio cl011chr 
słopowTch /p6łz1ea1anek/, sawioraj~ch bocatT iawontars. w jednTa s 
nich znalosiono ctwte fibale b~owo platerowano erobrea oraz clołT cTr
kiol łelaSDT bfd40T n1ow4tp1iw1o iaperto..- Z&r6wno w obrębie 4oachr1 

jak 1 posa niai, analosiono licsne fra ... ntT ceraalki o .SoOTdowanej 
prsowadse nacs;yń crobTch, rtoznie lepioDToh, s bardzo niewielki• do
datkiea ceraalki siwej, toosoDej na kolo oras prsodaiotT b~owo i .._ 
lasno oras ftbalt tr4bkowat4~ k6łko hlasDe do pasa, br4SOW4 UPilt 
• prof1lowan4 clMrk41 br4sowo omcio kodo& paea, oltraohT niebieskieco 
paotorlla euJa•c•, oeełkt s drobnok!'1'stal1csMj altalT i hak do zawie
szania nacsTń nad ocniea /wcsesnośrodlliowioc..,.;: 

Prsewidlljo lit kontTDO&C~ t badań! 

RUtE. PGY1 Golab-DobrsTń 
S1aDOW isko 2 

Badanta prowaclatł acr Janaarius Janikowski:' 
F.inauował WKZ w BT4cossos;y i llasoa. Okrt
cowo w '!'Orania.· Drll&i aeson bada~ caenta
rsTsko ciałopalne s okr•ll rsTaekieco;:' 

Wznowiono po dwuletniej praerwie /1988 r:/ badanta ratownicse 
koncentrowałT sit w połlldD1owoj i p6łDeo•J os~ot c•nt&rsTska, co 
pozwoliło 11stali6 jeco zaaitl w tTch kieronllaoh; Zbadano prsostrzeń 
o powierzclmi 395 a 2, odJtrTwajlłC 13 crob41r ctałopaląch, cl1ra •ł• pa
leniaka oraz dokoóczono ebploraojt stoe11 otałopalonta.: 

GrobT bTłT anioj lob bardziej -sniszcsono, ascsec61n1o w par
tlach &6rDTch; Wifbsośó s nich posiadała rosstki br11lD lla•ionneco 
esteto •• •1adaa1 przepaleaia;' Raj Ucsniej WT8tvił7 crebT j..owo, 
niek1ec1T se •ladaai uos4tk41r etoeo,- rsaclstaj crobT popiolJiioowo i po
piolDtccnr ... j&IIOWo;. Za1rarto46 ju crobcnrToh etaaowiłT pop1o1JI1co1 --



OSTD1a prąatawltcnro, prs~liki &11Jlfaae clwaatołkallrat.ep bzt&Ua,- crs
bioń ll:doi~ s br .. z~i Diłaa1 1 :ldob1oDej powiorzolmi, łiolazno 11:6-
łoouo, ałallll:i oll:~z1Jl ll:olłoi&117ch. • br .. zowy~~i ait.aai 1 br••• zap1:a
ll:i1 

W oo:raaico ..,-r6łinić aołio117: •oąafa baniasto 1 wazowato z -
łyai a .. blli lit) bez Jl1oh, .. ło, &ł,boll:io a1sy wascnrato, a1oll:ied)" z ..,._ 
ołr"Dioa .. sąjq aDiej lab bantsiej WTo!Q'loll4 • Zewll4t:rs, .. łe,a1-
a1atarowo •ozyńb oraz •oznia crabolło1oJlDo z recaił7 •ł7oh .,-ata
rów.' W1ębzoś6 aaoąń jest oisDII:olłc1omua o pwlersolm1 &ładzolloj 1 bar

wie oserwoaawo-bra•moj lab .o•r.j] Zdoba1otwo aaoąń •loty do nad
ll:ośoi: Jest to przewałillie or.aa .. llt rytych 11Jl1i pesi~oh lab pioaowyah~ 

Zabytki .. talawo repre•lltCIIraao były jodyale przez dwie ltr-.zo
wo zap1DII:1 s podriaittlł a6łiq1 o ll:oaetrull:oji ll:aucnratoj 1 dolDej oit
oiw1o~ 

lila poutawio aąalaDe&o • t.er1ała •bytii:CIIro&o oaoatarsysll:o to 
datcnracS aołaa aie wasdalej jall: ., n:I wiek •~•i 

Badaale ••atarsyall:a MkoDOIIoao oałll:niole: 

Badł~Dia prawa4s1ł II&J' .Jaaus Pe4&6nk1~ 1'1-
aaascnrał 1ł'D w G4ańab;' P1orws:17 sosoa lla

da~ C.ałarąsko • oltren wpqw6w rs,-..kioh~ 

c .. atarsysll:o połołoM jest • stobl wsalesioaia, majdajłlO)"a 
sit po peładDicnrej stroaio łro&i pr•ałs_.,oj •• SkrS)"łł6da do Skr:l7-
4ława, tał prą P'&llio7 oa.a wsi.' Badaata prsoprwadSoao • sialtok PI'S7-

padkowe&o o4JI:r7o1a &robili sskielotcnroco s 11/Il:I w~ a~o:, łoll:oallop 
w 1118 r-: 

Possllkiwaaia prawad:loao • •N*..,_ paall:oio wsale81oa1a, sta
aori_.,ya aleał)"tek": Badallia all:odosył)" sit W7Jliklea nept,....,..: Zlolla
Uscnraao jo4)"Dio aiojsoo połołollk p-eba • 1118 r"i, '• kt6roco ..,-braao 
pozostało ll:ośoi sskiolota, a łakło sob~o oozaaill:t p6uośredaicnrioos
a .. ;rrv-xv. w:n z aąsll:aDTch o4 ladaości alejsaowoj :latoraaeji ..,-ana, 
ło w aiojsoa, &4sio przeprcnrałsoao possak11rufa, podczas .,.b1oraa1a 
piaabl w lałaoh pawojoDJVoh odll:r7W8Do ssklelotT la4sk1o oras oo~i

kt:' Kutt]lllie torea t.ea aiwolcnraao-, 

Wie ~laoa sit jodllak ..,-stępCIIraaK ~rob6w • posoatałoj ostś
oi w~ieshak, pl:lio so ws&lęła • sasioW7 aio aołaa było prCIIrałsić 

bada~ 
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S!'OBNICA-'fBZY)(OJDX. pow: 
P1otrk61r t'J'1łnm&lsk1 

St'BACBbw, pcnrf 1ł'rooła . patrs neolit 

SfiiOBIR1 PfiW': Wielań Masea. Z1ea1 11'1ela6akiej • Wielania 

Badania prowa4s 1ł IICr Boau ław ..łllraM~ 

-Pilaa.IIOW&ł wu • Locls1~ !'rseoi .. soa. badaD; 

o.aaa eb~ /f/ • oll:ren rąaakieco!' 

Badallia prwactzoae były jecblooseśa.ie • dwcSoll paa.ktaoll o .. I!T -
bezpojrei1D.1o D& ~łD.oo o4 WJttop6w s rob liTO oras • aieja oa prsebie
ga pnsypaa110salaep wała: 

w wykopie I odbTto 4alase ob1eltty - chatt Rr V bstałta pro
atok4t.D.ep o .,-aia:raoll 4. x 2SO • s aollw_,..1 iladaai po ałapacM' 

Obok tej claty, • a.1nielk1a saoiea1ea.1a prsylopJilC78 4o aleJ, SD&
lesiono aacSTDie czern1oa.e oatro profilowaDe~ Inwentarz tej chaty sta
a.cnrUa prawie w,-łllCsn1e cer-Ula oras kości •ten ęoe ·; Graboś6 warst
wy altamej wypełD.1aJ 4!leJ cllatę .,-nosiła około ISO ca! 

Ciaata VI była jak 4otyolloaa, aaja1ejsąa obiektem: Wymiaey 
chaty 220 x 180 ca; Pnl1 p6łDocJ1111 jej akraja aollwał Bit ślad po 

j•ie: 11' pnekroja alecitowata o crabośc1 warstw,- ..,._. • .,.j około 

S5 eS: IJIIrentars ocn.niosał aię do C01'8111k1 1 ko'ci •ierstc)'Oil; 

. W)'JiełD.iolto oh& ty VII a talłowiła sU ta warswa br7łelt polepy s 

11c~1 ila&llai o4cUnitt7oll paQ'k6w: w aaroaib. poła4D1vwo-zachod
n1a cllaty -lesiou połGIIrt laaieD.ia tarn .. eco poobo4ząceco s łaren 

obrotowych! Pesa ł7'a .. tosiono ła łelasll)' noł7k 1 V.llu trapeaty 
... .,-6 &11D1aaych! 11' odoiJib XII SD&lesiono frapeDty aacsyn1a asero
kootworowego0~1e oyliD4%'7csnej a.rjoe 1 a11D1e podciętym brsa,ca 

prseollodSilCTa • n6łkt:' CelUlilia JHiollods~ s tecoroc~ch badań poeho
c1st WJł~tDD1e s okreaa r.,._kiep:' 

Barbo 1Jit.erenJilC• obal,- dt .,-nikt tmac prowadsOIIJ"oll • w,-
kopte n~ w aiejoca prsobieca •ła aat.ratino, pod wara"- cieaobra

D&1.nej atom • ._... Udoi~ •tcielkcSir dra...,-oll 1 eradok polePJ, D& 

kolio~ baotrakc.1t ba1eaq o iracblicy obłe 3 • 1 &łęboko'o1 120 -: 

Do ba4cnrJ' jej •*Yto dałyola batoni UJadaJąell 'ci'le obok o1e1111e: Jrie
Uire • aicll bJ"I:r prsopaloM • opia! 11' prsekroJa ballł•Ja ta prznoat
D&ła bar4so rosaerso~ litert v: Ra • ...,. apoclsie le*ało S płaskich 
Jralneni t.wors~ch rodzaj poao4sk1; Całe wnttrse 1rJPOłD.1ała przepalo

Da steaia • ••1aa1 1 c1robll)"ll1. beyłkaai polew ocl c6rT • Ra epodzie 
D&toataat u.l.epł,- c1ah brTł7 polew s lta-łlrmli apaloaycll b~enr1on: 
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Na polepie achowałi dę odolaki okr-.clak6w o śncbliCJ" as-30 om': 04-

uosiło się wrałenie, łe jaka• konatrakoja cłrewnia~a waoonio~a dodat
kowo gliDAł sawalila się do' bodka. 

Pneuao zenie odkrytej kona tn~koj1 bllieDDej D1e jest jeszcze 
wyjaauione : 

W o~a o to&orecsuo wyniki badań chrouoloctt osady Daloły 
CH!Dial66 do oU.sa rsyms~p ; 

Badaaia b,ęc!Ał kout7nucnnme; 

Zetlpcłł Badań aad Pe~kia fredllio

wienem ll'Jl11Nrs7Uta aruawskiep 
1 Pol1he11Dik1 1111U'uawllltiej 

BadaDia prftads1ł dr .&lldraej ~apuą: pt.. 

D&Jl80wał r.kł..S Badań Pelskiep frHili •ie-

·- w: Pio.rws.- aesa .....a: Jrarllaa 1 --
t&rz7Sb pkllkie • 8Jl0ki łelaa~ 

1r oi'łP tqorocu.j •••••11 sułaa .,.ebplortlllra4S obło 1/3 

olliekta, kU17 a,1 ... n 1ateresa.1-. ałraba%'1: ~odręlm1oao ' &U•• 
•ntw:r; L1c-., od &617 bTI7 en. ••ttPI.140et I- a1~ waretwa ba

.aaa 1 pol Di'ł .. otyła warstwa •sypa o 111~Pasol6oi ok;· eo c•; 

n wrars~ delii omej o ll1Ał*asol6o1 o~ 20 -. •wte:raj.,a rilrDieł 
saby1oki a.c.oł)"tu: ni warsłlra s ·~Jraai p4U.Jateukia1 1 apol'&

d7oSD.ie - wc•u1ojs.,-.1; IT ,.n twa oalo••&• piaah 1 &liJO' • w kł6-

"wkopane ja117 cro1uflr • o~a Jalutac.ltie&o /b.ltary łd)'ok1oj/1 
WO.MSD.O&O oU.aa JatedskUp /b1Wry ~ kloa..,.cll/, WIOSOSDOla

tańskiop /Dlta~T &nbw "._yd/: 
:la podatni.o pneprowadaolllroll prao ..,.._ wito srokouu-aowacS 

Matorit obiekta ••łłJIUj.,or· • lel:kill waioal•ta terea..ya iatuia

ło płaskie -•ta!'SJ'sko ciało:Pal.De od o1tres11 llalanaokiop ał po 
oJtr.a p6óolateJSsJti: f&ait& tep ._.tarsysJra aie sostal okrdloa:r; 
Klaki locs 4ol66 rosla&ł7 kllrlau sos tal 1111718117 u tTa ...... aiojaou 
ato wosouiej nU w okrasie p6óolateukia, aajpraw4opo4obD1ej 1r okre

sie rsyas~ia;' Pow1arsobD1a togo lturllaall była o:ra~a at do r: lUS, kte-
47 kvllau sostal po4117bzoa.r o około TO cal .. asosroio utaw1oDo wte~ 

ł7 bpliozkt /4sU Die 1sta1ej4DV m pall1ęc1 pola&l7oll koło Soollaoze

.. 1 poolacllra.DTch w poblUII kllrballa łołDieJ'SJ' rosJ'jskicll /iatonaacJa 

•1ejsoowej la411ol6o1/~ 

•ta odk:i-,.to 4otyoho•• pocla6trmt • kł6J'711 •ba bT ·~eS fasę 
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w•iedeaia p1~C0 arbula 1 S tece pelliroda lila rasie Die 1118- jeeł 

deka-d•'•~ ... Jece obreaolocta~ 

..... ,. -- kałJD ...... 

bn.c~ .-:= .. ..
SYaDńd:o Br 3 

-.....~----..n. 

.. "",. Jll' ...... n. -er .Ueb..._ a..-.-
OIIF6da: ~· ....... Ok~ 
• ......-~.: Drq1 ..... 'lll&ła4.' a... 
...... -.~7w6w ru-kloll /D W"1ek .:.~,; 

Kat,._. ... .-oo •• ell1ektald eftr) tyat w nlla ~ 
WYd~Qle~ Jaat Rr l era da18-.. osp6 cJaą • w k\4inj ~ 

'l.alr ,.Jeat.la 1 UU..1 as. ~ ~UalrDH ~ Z.l8.

n- 2 ~kle JBC1ftti. Mlast)UH nas J ~ JIU1HWw: 06-

bTta oo:nm~a w • wi.-.. w ~ etwa t rrap.aą ao.-D era
~.,~. 1Q.1a11Tn rto..S. ~ ...aw ~ cłlda n-.s bJct 
...-... ."..; 

••DAWKI, ..-: W .. I'Mft 

SU...Ub l "Gaj- Ga• 

QÓcL\W - _,..l»ft- Jla1:T 
~·o-

Bdalda prllllr8b:lł .&lac1%H.1 ~la! Pi•.....-.1 
KZ.l ~ Wreebnrta. Pierwas,- eesea lwuJali; 

o.cJa wtololall t.11rawa: neolit • epolra l» ~"~~SD, 

p4ja,- Cfboee wp~ rQ'M.k1c~ 
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boru Małego 1 ajlltlje cst'ć podłabej mla1.1Bcj i, ciłi&Jl4Cej d t 1n1dłał 

płyn40ej z połucillia na p6łnoc rsekt ~l tsT': Badania ratcnmtcse obj tłT 
2 obssar ·158 a, agroło117 WJ'b1eran1ea ptasm: 

1f wyn1m prac odałon1tto 8 jaa osa4D1c~~Toh s rcSł117cb okres6w 
cbronologtcsQYcb; Bajstarsq razt o_....lo._ representowały dwte jaą 
neolityczne /resztki sniasczoae•o obiektu atesztalneco t jaaa odpad~ 
kowa/ .. Dostarcął)- oae ktlkad.ttest .. t ałaaltdw ooraatki~ prst,Uk clt
ntany,· cnorośc1flllD4 stokierko łlaaienn .. , głac!zon .. 1 trapem ł6c!kowa
tycb łaren: Zabytki te nale*- do bltar.r pacbar6w lejkowatych~ 

Z V oltresa b~sa pocboc!s1ł7 dwa, dobrse aobowano obiekty: 
owalm steatanb /o WT~~iaracb :t,,o x 2 1'30 a/ s gl1niall78 palenisltiea 
1 cyliadr,rosaa jaaa sasobowa: 

Do •Jałoc!ssej rasy osaclaiozej nalełały ' obiekty datGilraDe na 
podstawie aatori&ła oeraaiosaego na p6tny okres r$7 .. k1 /III - pocz! 
IV wtem n~el Były to re8Stk1 lllliasczoneJ sieatanki,· ja.a wt4arsb 
1 iJwto jaiiJ' odpadkowe: 

~owtcz; p~l laltss 
stanowisito l 

. ·IIDH• Arobeoloposae 1 Btaocratt
OSDO W Llłdsi 

Badaata pr•adSiła acr Bleoaora J:as•wk& 
i acr .Uro Baseaan-: P1a&D8owało llase• 
Arabeolociosno i Btaocmatiosae w Łelsi~ 
Draci soson bad&~~ caentar$7sko s okresa 
Ja toakte co i rsyasteco: 

Kont)'llaGWaao b&c!&Dia abiecłoroosno, naowioDO po 4sies1toio
letntej prserwie .- Zba4aao lT ar6w w aoholłniej i połndD.iGWoj ozo,ci 
oaentarQ'sta: Odkryto 18 crob6w otałopa~ch, pnewałnte assltoctzonyoh,' 
w tya 1'T grob6w skrs)'llkowycb mltary wsobodlliopo•orskiej • wosesDego 
okresu lateńskteco, 31 grobów jaaowycb s p6źnoco okresu latońslttoco 
oraz 6 jaawyob .1 23 croby popteln1oowe s okrom rsyaskieco·: Ponac!to 
oc!Jtr.rto cr6b sitnynitowy s dUłya frapentea naoQ'nfa wosesaorzyaslttego 
1 aniejszyai llłBaltaai tegoł IBOZ7a1a na 4Dte groba: 

Groby sltrqnkwe kal tary wsoho4Diopoaorslt1ej ~ sblldo._ • ka
•ten1 r6łnoj wielltdot,· konoentrcnrały sit w poładatowo saobodniej 
osęści omentarąska i wysaaozał)- joco zastu w t~ ltterunm: Miał)- o• 
k11Jia brult61r • r6ł117cll. posiouoh,- a 1oll. dno wyłoione było .IBjcztś
ciej łapaD7•1 płasktai głazaa1-: Zawartość crobdw była prsowatnie zc!e
ltoapletowam-: ZDalostono ałalllti r6łQ1cll. •oąń oras c!reb• ltawałki 

przepaloQYcll. kości ladzkicll.~ '!'Tllto w kUb wypadbob acbował)- sit po

pielnice, przewałnie o ozoraioaoj pow1orsohni1-
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Groby ,JaiiCIIIfe • p.StDep ekreaa lałońskbp, abpiaJ_.. sit • po

łatbticnrej o•t•oi o .. ntarsyaka, rcS&niły ait rodsa;J• wypoaahnta: Obok 
p-ob6w1 sawie:raJ4CYob jedyaie nielioae lilaliki •o•Tń t przepaloDe ko'
o111 wyałtPGW•łT pochńk1 • ostlllc1aat asbrojoaia 1 • t11l !_!'6b s •teo••• 
jetbtodoosn,.. t • no.a poota•t : Groby s oJtree11 rs~ie&Oł wyełtPG
j~o obok grob6w p6tDolateńekio~ •ialT podobao sr4ła1oowan1e wypoea
łenta: .. j•łobą • nich ••terał liosae 11łallki •csń t kopalaete 
IUibO hlazae, dataj4Ce &r6b 18 WOS08~ f&Sł okreea wfdrchrok la4w: 

w•r6cl latao aalosioDYoh sabyłk6w Da mract ••ła&llJił llłaU1 
oe~ikt terra •~lUlała; os~ó dla brtłsoweco IIIIOSJ'Dia · łoosoaep oras 
paciorki wieloplaesosy.saowe, •Jpraw4opodolllltej • aph!' 

Zeep6ł Bdań •• Polekill ~dlaie
wieos .. UD1woreyteta war.awekie&O 
1 PoltłeobDiki war.sawekioj 

Badania prowacJs Ua 4r Beleeława Cholle•łwella 

pras BaliDa ·Ioperda; rta• ... ł 1rD • War-
. esawto!' Pierwesy eesoa badań; Osada • prse

ło.a oJtreea lateńeltteco - •o•••ll1' oltree 
wpływchr rsyultioh-: · 

~ -:.. . Prsepr•a4soae badallia Da t,.. terenie •taJT olarakter baclań 
rat~tcąob: ·Prsellacs&ao pow1ersollll1t l a:rae" Jla Ob8Sarse t.,.. odkryło 
wolDoetoJiłOY pieo o . konełrakcji kameaaej ełałlłoy praw4opo4obD1e 4o 

wypa1aD". wapaa' 



W czesne średniowiecze 



lat 

,.,rs ollroa baloataoll:.1 
. . . l 

l'iae ... s.a ArobeolopoDo-Koaaorwa
łon .. p;p; PIZ Od4s1&~ w s-.Motato 

Baaallia ~a4s111 dr ... oaiaos CDoU1WT /aa
łor ąawo04uia/111C1' ~••• Jrlnrrouki, 
liCI' arasan ~··: ..._ .. tt~~aaa•ał wu 
w KoaaUaio'i Drali aoSOD 1aac1..ci GrociSlab 
wo•aao•ndllt•ioos~~a, ••k p4Uo'rodll1•1•
oiiiiJ' ~- aowotTu.r łlll6rt: CJar•olocta X-XVIII w: 

Koat11la••• "badaaja w WTbPio owanrr w rob lłTQł prsoclht

aJ_. 10 o T;a a w kiorllllka woobodllia ool• aoJaryooa1& oa~UoJ 

asorob•ot •ła obi'GIUIOI~ Y ab1ocł7a reku abliosoao badaas. a,._ 
st .. ob •adll10IIJ'Ob dałcRr...-ob a obło poł• t U 1rl 

Y łabio poa •naaia WJitopa aałrartoao - trapolały faDIIOPID 
ł ... 

t61r brioiUI1'ob abadowd coaJOdai'OQ'ob wsatoatoarob w :lVIII ."~ Pecl 

radaroDtarł IIII&JdCIIIr&łr dt -I'OłWT •an-o s oaacllr 041 .XYir XYIII •• 
Jnrki'JwaJłiM ..,...tt.I'SIIIF at.ok -ła'e' Ob.salo dt prsr ~ ło , w bada

_. P1oJaoa •ł Hatał dlaio aiososo~~~r • abiocłrob wiollaob oru, ło 
saoll•ał d t .. ,ioro postor • x • ; 

Y tzabio be4all roąo ..... pt..S post..., ..... ioąola, • ąa 
t.nr s ... a•J. au-arat IIDaataiD,1ar1 sr~ .,_., rteoslal
.,..b, dat......,.ob .. t.tplłio • poł•t % 1 poo._t.olt U w; Ja a-et ••ł
p,jo ••11• 1Miclaloo 1 dało I'OSPiaZ7' olat.:' llitdsr .._P1 a •ł .. ollroa
~ --.14.-.1 dt plaork ..... ....,. • atokt.4z,-ola postoaola ..... tosrola . . 
~1oard 

Ja •aat ••ła&DJ• ato-ruo abŃt.wo ~t.• ~t.III'OWJOb 1 kak 

• •c'l• 'lad"' .. SałalaoHi Jrodll~aoJ: 
.. t.rartoao a bardllo clolmlo uobowaDI ~t.z.abJo wał1l obi'OD

aop~ Ja • ., .. ,61114 ••et •ałaaaJ• .-ooataia s a połGQ' x 1 poo._ł
kD u wi z t.op oaaa poobod._ łlllio hą wała o k_.t.:rakoJi rusłcRroj: 
llłousa tasa •pewao • blioa J: ~ •wtorała 4obne soob• ... koDa t.n~ 
oJo llabwo~ PoaiłoJ posi.a wała raast...op aaj._ałr dt t.plał
aio n•loD• IIPOOaioaia atanu, kt.6rrob a1o sAolaDo .. IIDiioa I'OQOs-

•d 
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Zeop6ł do lla4a6 ftDO&eDOIIJ' Sloliiali 

lakład BPOki .. tala n.ąww mo-
łorU lllllłaiT llałor1ala..1 P.&ll 

..... ta pn~radaUa qr I~ G6nllai P1•D-
o.-ł WD • Bta~~Jaaf bsooi ooaoa 1NMła6i! 
lllldaaiiJ' woao•••reat1•tooao /t/ 

• --.ola 1NMła6 •• rekoMł~t~b.1- pterwłll!roll wanu6r be4011'1.
lla popat10DIO 1 ,1op • ~k6r a oea41do two• kolltJDDCIIWAilO 'lrTJł" pn

.. WJitopaUa .... • oboaaree Pusoą B1ah~rt .. ~t.e.1. prowadao• Pl'SJ' 

W8)14hlatalo !'Sonat llalbolocto ... .1 JBIII .PW 

S!!!O!! ob a~ !Hs1fł Jaoa :tts: ~~~ad- l - blie ą a .... ła7; 
owłbntJ' • .,.. o aoU.•~ WJ"ooa,ot o~ 10 • ., poro•D1tłJ' dno-

- . 
...t! 00 Ołi'DIIJ' ~bao ...... olaodDl~ pooiada "..,- a&lłfb1oa1e:' , Pno-
bałaao a s. 61r1ariklt poładllt.,.......•oJMHID~ 1 p4ł:llooa .... oWD1~ .._ 

on lllldla*CIIWJ' .." ... u warehJ' ~taoll:a • aiewiolq 401d.ooaq cUIIJ':t 

.&INłola• b~ •tll1 •rs...,-a.-a ~do W811J'Ołk1• ,1aktobkolw1ek 'la
•• ...U•IM.1 wareWJ" blłiii'W~, poMa,jo • qłp11woU aaawaate -
ul M&e obiekła .1alto kllrbaa~ 

S !f! owi e o 1 'r; oddatał Jaea asd llllJtl8ll a - łqodllto oło*kowa
łJ' o bo41D1oJ' 11 .. poroa1ęłJ' drHirui41 Zaolaow._ WJ'OOko" TO oaf , 
Pn.._._. dlr1e 61rtarilti a ~łllooao-ao~ 1 poładll1owo-woo!lo4D~ 

U711b.1- ._ PI'Otłlo ... 1ołza!u po liaU • 1 nllllll'Mil ..,.....
Hotel a dre'-oatana1ałop piadll' W prdllaob jop WJ"ZaU1o WJ'Uie

l!ła ott 111U8wa Jaalłar•• o dało.1 •wartout ••Ja draOWD.p1 

SStp!!ł*• 23~' ofdat&ł l!oa 311-, l'lutaall 1 -- ototok 4d6 roca

lanaeco batałła o aollowłlll~ WJ'OOitoŃ1 l -. •ndllioJ' oltl 115 •i poro-
8D1tłJ' dr...,.tj Pne'b!c1aao 1ołłloo Mprseołlr oiobio 6wianlt1a p6baoo-

• ••WD~ 1 poła41l1owo-onoboclll~ ••ka.1- cln pnfilo -•ctołnl
.. po 11aU RS 1 n: lllarllall łoll w odriłaieata od popnodllto badaiiJ'ob 
•OJ'JI!IIJ' ••!!ł PJ'SJ' llłJ'ota 4d7'ob no•ct cliiiJ' i WJ"Ołtpa,140o.1 • poota
ot WJ'daielOIIJ'ob wanłowoJt:l U podotawJ" brballa otwS.rdaoao WJ"oteowa

ato a1~1olklob 1lo"1 ••Ja dn.n.co aS. • okapiebob Jleos roapro
OHMI~ 

..._or-ałer ~~ Arebooloctos

lllrob • BiałJ'MteJaa, JUł7ła~ 111..
wrtt lllllt.III'J' .. wrta1M.1 P.&ll 
........ s. 

..... ta pr ..... lł dr Wojotoola ~k11 1'1• 

.... -.ł uz • BiałJ'awb.! Plo:rw.ą ooaoa 
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Pou •wriałoa blllll•laDJ'Il • .,-pełalllb biiii17Db o4kr7ło dllłe 
11o6o1 ooraalk1 UII-wieoSDe3, b6o1 •t•rstc7oll. Ja-Sedwo opiwJtcnro, 
ilłt, osclobt anb..-. /t/, ł aoło, dłatko, po,dsS., 3 IJ'Oł7 _ .1teUcłw m
• .,..: Posa llad7aki~ prą 381• )HłłaoOilo-woohOdllill •rołllib; Da lłtbo• 
kdot ._ W)'JtOłDiella • t6U~ ptaam salopla dała ...... koum-: 

Ba p6łaoc od ..,...łlaulla llad)-aii:D, ll8 ano « ; pod wantw~ XIII

wteos~ odał_gll1tto łłllło JB10D1ab o rsaote owa1117Jl, • • -··~ 11o'
o1~ oenalki! Rajllłod .. ~ oo~lkt s palellialFa aoba c1atowa6 • prąbU
łODia • koateo D 1 poos~Wk XII .~. aa3ałanse •' atuaj~ VIII ~ 

BUIID, pow: Pnaaskft 
SłaMw18ko a • blqiała 

t.ł7tat Blałel"ll IDlW!T llałer1a1-

M3 P.&lf • Wanario 

..... ta Jrowadsił dr-·~ ~łallbłn S.bocl~kd 
1"1M•ował RJ • anawto~ PioiWQ' aoaoa lla

.. " Wosoaao,rołllt•too.., soQił,' a1J7t.k1 
okroaa QJTw6r rs,_ktoh 1 ••••aa• 

Plaoo a~tł;F .. ,,, soapołowyoh 'llac1a6 &l"'b1tektoatosa0o41"
olleolopos~~~rela Jlad Uil ..... eo-- bl011a~ 001~ W 8ł01l1D /obOODiO 

blo16ł puattalll!r ..:.~ •nrcsjoy/~ ..... ",. arolatwkt•to-- prowa

dsił dr lab' Allllrso3 twaa .... ekt~ 
zało._. WJkop o ••~b,ot 1 a t Uacolot 10 a proałopadł7 

do ...,. połalla1•&3 blotoJai doelaodqą do plota oocJa•c•f Strior
•-- taUltellio P1to1a podatanwye~ wanw II:Dltiii'Gif70)a o ł-uoj at-
aso6ot 1,1 - l,f as 

11 waplłosoaM t aowo•ta o at.-aso,ct o,f-o,a a; 

aj paR OOilaDo&O~ S Oltrooa p6Dp 'redllt .. S.o• 1 osaacłw DOtrO-~ 
~~~rob; u.-.sol6 1o-ao oa; 

3~ b:raatao-osarDOj ~S.a1 s blraUaat ooctoł~ •...- s XIV wf : 
a14ł•••'6 o,& - 1,3 a: 

ł~ tatauywato osarDOj sieat s doaieaq llawałk6r oocteł: at.-aso'cS 
lo-30 • : antwa ta joat •pewu •148• s postOMa badowy ko'
otoJa, ta~ poobods1 s połowy XIII w: ; 

~~ ••rop ptaakll •h•J-•co • oaloa • D1o11osSV'a1 ałallba1 oeJSat
kt wosoaDdrec1D1GW1eouej 1 s p6Poco oł.roaa wpływcłlr rSTUkich~ 
Z •raw~ ~ •P.".. ł-q ait WTałtpllj_. Da oaloa •rT•7 ł jaa 
o płaakioh dach 1 iro41l1oy poos~tltowo łO o~, pot• 2&-30 o-. bt-
4-yob posoatałdota.1 po wkopalllfOh dapaoh•' 

W&raW,. 2-ł • pobliła koŃtoła b7ł7 sakł6oo• prsos s poolacłwkft 
oltro•a att4ą XY a XVIII wJ bos jakiocokolwiok WTPGaałellia., 
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Posloa oaloa obll1łał -'• w klonuab poła4a1CIIr71l o o,a ·~ stopa 
fiUIIl-Dtowa IUU"1I WJ'8ttPaJe - Cłfbokoalo1 2,2 a od 4s1a1ejasej pw1a
rsobD1 /obo4D1k wolt6ł koalc1oła/:: PallclaMDt 'bTł awerso.., • dw6ob wara w 
ltaa1aD1 Dar:&atellr)'cb /ap&jaDYOb •praw-.' O łtaoSDaj erebdoi 80 oa~ 
P1erwotD1a :łUDCiaaeDt b7ł sacłtb1o.., 6G-TO oa poDiłej 6wos .. Dej pow1a

rsobD1; 

BBZOS7010 IIOR; p~ 'll)"rs7alt 
Stallorialta l 

Jatrs .. olU 

Ba41&D1a prfta4s1ła 4r BariNu'a Lep6nal P1D-
.... ło llllse• Arabaoloclosae w 041&6alt~ P1er
wo.,- oesoa bada~: Groubito wo .. saoalraa:t1o
w1aosaa /X-XIII w'..;; 

Gro4s1ako połołoaa Jeot • Włllltla pr .. a.,.a 111...-,. jes1oraa1 

B1ał71l 1 Dodllo, w lliejaoa ·• •tllrJ' obroJIIIIP'a! Słoaaabwo łoltrsa •oho
wały dt wały pooda oru poqrotlsia~ 04 di'OD1' jesier crM aaJpr•4o-
•odoltD1ej Dla 'bTł ~orątn..,..,.. · 

1f 04D1ea1•1a 4o w.! XIII apotJ'Ir:allr o C11aielD1a Itilila na1•elt 
w 'Ńilłaob pia&DJ'ob~ 1f 1286 r~ ·-a jeat o a .. talaDU: 1f litaratu
na sakonaD10M je at pr• n1a4oSeD1e o atarej •trTo• cro4a /w~ VII/~! 

Dotyobosa••• W•nła ... a taco Die potw1er4saj•!' 

1rew114trs croila pod wał• sałołoDo ~op o WJ'IIiaraob 3 z 1 a : 
Jła cłtbokoalo1 To-80 .. po4 po~r1ersobD1 .. pojawił alt llaaieD.., faDila
.. Dt bUłej Diaoltrealloaap obiakta O ustałole proełoqta lab ltlra4ra

~a /4łqoal6 aloiaD1' oilltr7tej w oałoaloi WJ'DOei 3,-łO .;, WDttrse uto
aiaat jeat o1tr41ł• /pr011iań ..,.aoei 11 60 a/~ VetaleDla ••raltteru teco 
obiakta a•lełD1oae j .. t od wya11t61r ilalas7ob ltacJań: Rh WJ'Itlaoso.., 
Jeot jeco obaraltter pro4111toyją~ 

Waratwa ltllUare~~ra doetero .. ła 4Dłej 1loalo1 oeraatlti 1 balot 

swierstoycb ;l Z oielr:awaliJ'Ob a1t7t1t61r W1'11ieD16 •ld71 2 oaełlt1i 2 c11-
D1aDe Pratn11t1, ost'6 banstYDOweco Jaoiorlta, 3 Dołe łelame oras 
frapeDt 4waati"'IUII810 crzeb1eD1a lto4o181lqO .' Z WJ'ł.opea telasa ł~ąÓ 
Dalaty 3 łałle łelallae ;' VąaltaDo r61rD1eł pr6blt1 polew ilo bailań arobe

••CMt7os..,cb.ł Ra t,-a etepia bailań oałd6 •tar1ała po ... la utel1ó 
obroDoloc1t croilsialra u w1elt1 x-XIII; 
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1F relr:R 111eł4o,_ lla4ala1a .S.łT ollaralr:tor uldatcnryli l'.aplaD.,...o 
•••łałT w raaola dłqotalawoj altoj1woryt111aoj1 &J"'dshk w woje' &da~ 
•kW lo wsclfda • o1ollawo W7Jl1k1, koll1ooao'6 octdoa1to1a •ł•c• 
tlilililaauta oras obploraoj1 warstwy lr:RUarawoj w J•c• obrtb1o; ba*

Dia lltł- kollłJ'DIIOIIraa. w roll::ll PJ'Q' .. ~ 

cZ!Dllblr, ...,: Soałchr Po4Ja8k1 Paułlralro Muou Uohoolocto••• 
w an•wte 

Bałaaia pr ... ds1ła qr Barłaara r.a~ 

Allto•D: r1aJU!GW&ło N&. w 1Far8Mrio~ !'no

et ••so• beda~ Clleałai'S)'•b ••kioloMH 

s XII-XIII w: oras ·-· o•dllto twa s 
wosdatej • .,.ola ob-H•:' 

Prtloba4&Do 3U a 2 
paw tersaluli •••tar~~J•IIa; W1'obplorowaao 11 

erobft 8SkioletCIWJ'Oia /oo 8łaDOIIri jd 50 &rob6r ~t)"ola Da 8łaDGW1-

8kD/, a oiałopaw 1 11 Ja~ 

aro~ ••ktolat..o olaaralr:toJTSaj- sit dob17a •taao• uolaowall1a 
a•ot 1 • toriałll Mlł7łltoweao!i !'rST eroliT W1'•tv1ł7 pod bnaktea Jaato
IIIITII. posoetalo Da toroa1o posbariOQJ'a lla~a1; • •&'l w ,Jaaaoll ll'O

b..,_,Ja, D1ak1eł)" &łtJ»oko ROJI&..,.ola 1r •J.eo. Potriordsa lit HtclCIWJ' 
altłaci &reb• D& o•n•rsTOka, orioataojt uolaodll1- 1 nolao4D1- ••kta
lotlw, o.._aD1o saarł)-dl w t.~Ja dren1aa7ola sbijaQ'ola łolaSIITDi 
poUja1~ Pol011ra toproOSDTOia pob .. ło poolachrk1 •łToJa cls1oo19 .-
0&4ł 'bos wnnatoata /tTlko w ctw4oJa W1'•t911T Jaotomt asklaao/ ~ z po

•••WTOJa, 1Dtor•aj_,o ._ tl'lQ' ll'O~I ar'b Br 3T, w kt4rJII pterioto
Dak • b~• 1 IID'o1 paloa W1'•tu11T w oworso astQa -rloj,· er''~~~ 
Br 38- sawtoraJ_.T J3 poHsio telano 1 &rA Br 3ł- • topor• to
l,&SIITII 1 &re'- atrsał;r: li'J'poeałeate &rob,_ to pr•wałD1o pao1om1 
••~ 1 b~ ..... p1orio1oDki, lla~ski •kroll1owo 1 S&UA1oo • 11~ 
sa, aoh, krNdwa 1 pridsto łolaao oras •••TDia &11DiaDo;l &&61• 
w •••1• toproos..,.ola prao SD&losioao 180 prsoda1ot,., ost'6 s atoli 
laDo w piuka, poolaoclsi prawclopoclobato • poatososo..,.ola &rob,_; lila

torial abTłltOIIrT pot.wiorda clatawaDio o•atanT•IIa u XII-XIII wtok~ 

1la to•t olar.aolo&11 cbr4ola JaaawTola &rob6r o1alo~~&ID.rola aio 
aołaa a1o ,.....,. pow1ocls1o6, poDiawał D1o saw1oraj- aatoriała ••1'1• 

clataj_,op!l Spo'ricl 11 Ja• u na" adapj- clw1oa joclla • •tor1a
łoa oorallioara ll::aUaJ"T trso1JI1ook1oj 1 drap /btc140& 1176 aoło ollaW 

s rtosaia lepto._ •••t~; Jr:t4~ w•ttPD1o _ aołaa dat_.6 • n-ni wf 
S aw&&i D& 1Jltere•aj_.o ronltat7 badań. prsericlajo sit koaą

aaow-1o prao W1'kopal1akow7oh w roll::a PHT••~Ta! 



.-trs okro• lal .. taoJtl 

DJBDQ.i pow1 Wio lań ~aa Z1oa1 WlolaD.kioj w Wieluala 

Badaaia prandsU -er Bocuław .Abd•Jt! P1-
•••ało Kasoaa w 1J1olllllia. Ptorwaą •o
soa badali~ C.atarą•b •skiolotwo • XI

XII wieku~ 

c-atarą•ko aa.jdajo dt • piusOST•ł,a na1o•1oaia w pob11-
ła noki warty, po prawej ~łroaio łro&i • Dfbilllr 4o 1Jalk•a, obok •
baclwa6 Bole•ława l.ako•ao. 

w wya1ka typclaiwyob bałlaD ratCłllrDicsyoll, kUro aiały aa cola 
sabosptoc soa1e o4Ju7tyob prsnaawo srob61r pr•4 clahsn a1 .. osoa1o•~
saales1oao 10 poobchrk61r .. k1elełGIF70b.' 

-.rłyob poaebaao • wsaak aa lłtbob,o1 so-eo o•, a.kłałla.14D 

nłoki po 11a11 sw-n. staa acbowaaia b'-1 •łabT: 'I'TrcSła1oao e 1ro
bn kobtooyob, 3 srobT •t*oąsa 1 l bUłoj a1ookroUo..r';' w 1robaob ko

biet aaJcl•aao •ł• 1 po•robraae tabł40sk1 •kroalowo • ••owałyai 
sakoi5c:nata.1, br-zowo p1odcioak1, .. kla• paciorki • lakra•taoj- 1 
•łe łolaao aoąki: w IJ'Obaob ... kich aateatut uajclowaao prawie 
1fJ"ł40D1o łolasao aoło 1 tylko w J••• .,..,..b obok Hła saalosioao 
•Prs40skt o4 .-aa:' 

Badalita bfdll koatJD...,..••' 

DBBCZBWO, ,...: MT'11b6rs 
Słallcnrialto 3 

Ba4aa1a prowaltaił qr .ADłoa1 Porses1D.k1':' Fl
.... wało MIUoaa Harol•• w ssosoolato' P1or
wn.r ••soa badaaf o.au woso•adrodll1w1oo .. 
/VII w:/~ 

staaowt•ko uywwam Je•t w p6łaooaoj ost'-1 płaskowyła poło
*••&o •1td~ poładlliwo-w•obodllu brsocto• Jostora n.ro•walt1o&o, 
bos1•1eaaya kanał .. ł40Z401D jo • p6łaocao-wsobo4D1- ••t'c1- Jestera 
Dolakielc 1 no•- Dorosowo-LipiaQF; w o41oałdo1 około SOO • aa połaci
D101fJ"-wsob64 ocl wsi n-rosowo .:' Od •trea.r W8cbocla1oj płask01fJ"ł oaraaiota 
w_.k.io ,... podlioklej ł~i: torea Hłl był plorwołato łradDO 4•łtPDTj 

• warsaj40 clo•kom łe war aak1 c1o • łołeaia •••41T. 
Bac1aa1aa1 obJtło pwtersobait •so • 2, lokaliaaj40 1 obplora-

340 1 ob1okt6w.1 Skła4ały alt ma a1o pososWdoi abacl_,. •to .. llalDaj 
/p6łsi .. 1..-./ oras obiekty o pnoaaac .. aia cospocłaro.,. /J.., oras 
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pa·leauka/~· linrentan rachOllir wntełaua obiek~cilr •t.aDowiła oeraiiDa 
W7ł40ZD1e rtczDie lep1o~a, a1elt1ecl7 zdobiola orDaaeD~oa •~reto.,.a 
11D11 J"J'~~cb, Da oc6ł 'redD1o WTPaloiB • doa1 .. alal 'reclllio lub l:rallo

aiarah~ .. CeraaUla pod •zclłd• to~ ••1.puje c1o -~riala oeraat
cznep ba4allej •ad7 • Ds1edz1oaoh.' Pocl ••cltd•• tor•lao-~JPolo~tos-
111'• -~rial J••~ 4o'6 joclllolU7 i da~CIIra6 co aołaa • VI wi•k D:e: 
oc611B po.ienolul1a •acl)- J .. ~ Diewiolll~ i W7D•i około l ba~ 

DZIEDZICE, pow~ 1CrUib6rs 
StaDGWiako 4-

*-•• Baroct01ro w Ssoseo1Die 

BIUiallia PrCIWedSił liCI' .Ail"Di Porso&ili81t1~ 
FiDaMGirało Jeaea.a llarocloft • Ssoseo1D1e; 
C•arty .. soD baclaó; 0.4& woso 8DDiłre&l1o
w1eos• s VI • poos~ VII wieka D;le'e 

Podcau koleJaeco, oswar~co .. sollll ~opalt.kG~roco • •taao
whlta 4- w Dsiedsioaob ltoa~JlliiOWUO pJ:aoo ~Oh IB4 ooatralato po

łołoll4 o•t••i- oea47: Badaaialli obJtł.o pGiriorsolait 4-80 a2
, o411::1"1nJ40 

T obiok~cilr; w ~711 jo4Do 8kapi•lto kaaioDi s ooraa~ łafiTolt•;. Obiekt 

Br 3/'fl o rosataraob 3 1 20 s 2,4-0 a t aab7DA1D•J cłtbolto,ot 88 Cll 

okazał ait p6łs1olliallq; Obi~ U7WOWIUI7 W joj MJblU .. ya •U1e4s
Wie • jaa4 co•poctaros-~· G4rna partła wypełDi•ka Obli obielt~cilr Mra• 
••o• była /4o 10 oa cłtboltoni/ aeobaaics~Ut apra•- roli~ X.oatars 
rachoay aą•Jta..,- poctosaa obploraoJi obioktcilr •tuowtła ooraailra rtc•· 
aio lopio~~a; aaalociona w noJ toraio 1 ~ohDolocU wyroba 4o po
prse4D1o -lostoDoJ w ~J oaadsto.: Ma~riał WJ'clajo alt bT6 4o'6 jo-
4DorodD7 1 • oparola o ctotyoboa•o"_ Joco tn»oloc1t clałowacS co aołla 
Da VI • poos-~ VII wieka a:oJ 

Z IIW&I1 IB aillly 8YD W7•clul1to1a clolłJ' Jak 1 HallaloDia tlr1-
r ... ło-cl1D1aa~op poctłoła prsorwuo obploJ:aoJt clalaąeb obteltU.,· 
sabosp1ocsaJ40 jo 4o llaclałł 11a rok Mat...,~ 

PIWIDOWO, pow:aultupioo 
..... laki 

IDsąwt BiatorU Kalltary lla~r1a1-

DOJ PJJr 

~ta pre~Wa4sUa ~r l'lrou .,.r•alla 
1 qr I;TY EesłC1Walra1 rtMD•wał DIIM PB~ 
Dra&1 •osoD bac1ałi;' Oaacla WOMaao,I"'CllliCIWio

OSIIa /VII - U w'/~ 

~opy badaoso •łoło• so• tały w ••t•oi saoboclllioJ ałaDG~rta
ka w ... t..-ata .... ,,.t O.-dT pru~oJ w 1181 ran, - lboosa 
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. wzc6rza, w parUi SDbsosoJ»j wap4łoMall1lli wkopaat: Prsekopmo ł_.,z
nie 8, 6 ara; Oc!krTto 26 ob1ekt6w osnaosoDTob. jako ja~ą, l palenisko 
oras 2 altupisa trapenłów acqń'i 10 apdr64 oclkrTtTcb. jaa a:uać aoż
na jako ba4TDk1 aiea:amll»-: Z liosbT tej ' łTlko poeiac!a~ batalt re
plamy, proałok4t.D1 o rosatarac b. ' z 2 •; z, 5 z 2 a; oru 2 z 1,3 • i 
Pozoe tałe - niorocalane, • 4'tr4ob. WTJ~adkacb. oharaktor7at~ aDie WTdła
łone - poe1a4ałT 4łacdć około 6 • prq noroko,o1 od o,s - 1,8 ·~ 
Charakter WTPełnism obiektów aieasmllllrcb. walia~o na to; U b7q to 
p6łs1ell1ank1; ldł sieaiaaki~' Diekied)' ••ozD1o wkop&De w :ateat,; 1f je4-
1l111 a obiektdlr awierdsoDo 'la4T n1asosoJ»j k .. łralllji mateonej pa

leniem, w j••• 4Do pteoa &11D1Pecol.' 

I1nreDłan raoho~ą slokalisGW&DY • obrfbie opiaTW8QJoh obiektów 
aaał~~&ajo na aaoaec611l4 awac.. Obok frapont6w •os)"1l,' ko'oi zwierst
OTob., slobUzowano 8 prsplikdlr &11D1aDTob., no*Jk łela07, b.aoSTk do 
wfdk1, 1&łł ro&ow4, łT*-• ko'o1a.D4 oraa ll&aSTjDik, piedoio~~ek, frac
aent braDSolełT, klaaerk• a b~sa; 1f jaaio T/71 obok pieca &11Di&De
&o oułont,to aaień &raDikwT so 'laclaai •oitć, pokr7t.7 want<nrk4 
ozanop •lotu: !Mień ten praw«opołobllie pełDił tukej• atoła! 

Poaoat.ale ob1ekt.T to ja.., papoelaroso o 're4D1oaob. od o,s • 
do 3,5 a, o kaztałtacb. .bardziej lab 1111ioj replam7cb.;: IDrontan ra

ob.OIIT t.Tcb. obiektów st.aDGWUy DieMl WTł4QSD1e frapeDłT Mo:ąń 1 ko'
oi •1•rstc"e.· w .1~• t.71ko obielrcie odkr)'to tolaSDe k.Słeouo~ ••t•p
na analiza Młoriału pozwala robooso ut.al16 obroaoloci• at.aaowhb 
na okroi VII-U w; 

w wyniku t.ecoroozJącb. 'ba4ań WTkopalilkOWTcb. lłwiorclsoDoa 

1~ brak praw14łcnrŃoi • rosplaDGW&Dia oaad)' oras or1&Dtow•ia obiekt.dlr 
ate•zlrallllroll: 'Raaos,rć to aołlla tya, ił Ndalliaai obj ,to jod)'llie 
Mohodlli laan1- oead7, w 4d7'11 atopata .. taacsoll;r' wbpaai wap4ł

osea,.ai; 

2i:\ IICbwTOOilO S&obo41lf4 lr&lliO. lt&D•ialla, Die IW1erdsaj41D 6Dt44 fla4-
Qfoh '1a4dlr koDiłrakoj i ebreDQfoh od ałroQf jeslora! 

z piiDkt.a wi4sen1a prebleMt.)'ki ba4a1rosej ..,ukiep oaadlltot.wa •• wose•
ą. 'redD1cnr1eos 11, oaa4& we Frallbowte poaia4a podlit.awowe SD&OSOD1e 
jako łrMoie t.eco t.na •t.&Dow1ako ay•to•łTozllio Nda4e: Praoe wi.DQf 

1»76 koałYDD••o: 

PR<ImOB, pow: IJ'allieWe 
StaDOliridO 3 



GLINIA.HY, pow; WołcSw 
St.anowiato 2 
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Eoaaorwa~or Zab7~6w ~hooloc1os-

11Tch •• 1Jr80ławta 

Ba41&Dia prowads1Jl..-cr t~lot.711 1 ~~&r L"Mak
a:r-owios: Pi•nawał WD 1 PPD • lfołwto; 

Druc1 aoson badali.' WoHano,rodD1w1oo•• 
o•nYrzTako askiolo~wo~ 

Kont.7J1awuo ba•nta rot.OIII'Diosoi Pr•bałaao.JCI"1orzollll1t J ar6w, 
WT•bplorowano e crob6w /na.. soJa od XII do XVII/, • akłauio rsfdo• 
~ GrobT odk17t.o • cłtb0kok1 o4 o,s • do 1 a: SsldoletT bTłT prso

wałlale cłoq llkierwane - acJWcl, aohw•e 8SOS4tkowo; W CJ"'b1o 
Rr XII, • p6łllooaeJ at.roar o .... ki .. .14.,-ał alt arob~ bbł40sok 
ekroD10111'T 1 połJIT, • eaowat.Ta uskioa a aa WTaokoŃ1 b1o4ra arebl'llT 
denar t:n; krQ"dwb aula: z t.oJ at.I'CIIIT leialT teł ollot askioJ.t.a 
Jt6łko br .. zwo or~• n6ł łola-lt BaUM crobT c1at.•a6 •łu aa toa!eo 
XI 1 pooz .. tet XII W: 

Badania W11topaU.atwo b'*' bat.7DaOIII'Uloł 

l"ato4ra Arolaoolop1 UD1weroTtotD 
Wrooła-..t1ep 

-.dania prwadsUa dr ~rbara CMrolra oras 
lip' Barbara Waobe-..lla 1 dr Klolał ....... 
a .. wios~ J'i~~&~~eo•ł 1hl2wonTt.et. l'rooławatt"i 
P1erw••T aosoa badań: CiaomanTliko askiol ... 
twe • ... ._t.tn XII-' /t/ ał do o ... .s. ao
wot,-t.DToh: 

CIDODt.&I'STUO połołono J•t - poła4Dlo Od ko•oioła n! P1ot.ra:0 
Pow1ersohD1a WJ1top6w W7JIOaiła 3/. &a/ Oclll:17ło Da D1eJ 3T IJ'H6w 

? Sll:ieletOWTOh: Ssll:1elet.T sale&~ aa Cłtboll:o .. 1 1,10 • a a 1 ałołoae 
bTłT aa od ".oh66-aoh64 /s odchTln1•1/, waąat.Jt1e osaasiraili skie

rowaM bTłT aa saoh6dt 'I'Ylko na pooh6wk1 ••1eałT illnnhrs crobo
WT: paciorki koktaae 1 bltłoJ aiootroUoDT prsodaiot łela&IIT •• •la
daa1 4rowm: W Ucz~~~rch prąpadllaoh odtrTto •1ac17 4rowai&DToh łnlllioll 
1 poś4zte. Ha oa~nt.arąab SDalosioao lamo oe:ra111ll:t lalltiUT łu*To~ 

Jt1eJ; wosoano,ros1w1eom-; 'redll1wiecslt4 oras oezaaitt DOiłołJ'tD-;' 

GLOWSX, poow: Zlot.6w 
StaDowieko 2 

~orwat.or ZabT~6w Arohoolopos
IIToh w KonaliDie 

Badania prwa4111ł qr llar1aD suoa:' P11BD
aował WKZ w Koasa11a1o: Oaa4a wosoano•re6-
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niowieosm, Uad7 osad.Diotwa s okresu bal

utackieco /kDUara po-.ord:a/: 

. StaDCJWisko połoło~ j .. t w khruDIID połuclDiowo-aobodDia o4 

wat, w ocllecło,oi około 1,5 ka ores około 200 a w kieruakD p6ł:DocDTa 
ocl 4roc1 Złot61r-cbojn1oe, aa wsniea1eD1G aore~OWJII łqoclnie opadajll
ona w kie 1'Wlkll p6łDOOJl111 ~ BaclaD1aa1 obj t to o~ 160 a 2 ~ a cł6wu7- oe
lea było wyekaplorowaaie odsłoaiętyob w profilii wybier~ska jaa pa
leaiskowyob~ OdałoDitte jaiQ' w po~rałQra stoPDiG soatał7 IUiskoclsoue 
prses 1DhU7Wil' ekaploataoj t łwirownii" 

W trakcie badań wyekapl orowaao sieci• jaa paleaiskowyob o sr6ł
a1oowaaej &łfbekdo1. W rzucie pioDWym podadały kastalt w ~bl1łe
n1Q Dieokolraty: w rosiOIIIYil 2181'78 owalny;' Stwierdzono wysttpCJWaaie luli
DO r021a1essosoayoh kaaieD1 1 witJtaZJCh skGpisk~ P~wie wszystkie ja., 
sawiwrały witJtaz• lab auiejss' 1lo'6 spalenisny 1 węg1elk6w c1r21 ... ~ob~ 
W D1ekt6ryoh ja•oh stwierdzono woseóiejsse ślady oaadD1otwa poobo
clz .. e s okreaa J:alsstaokieco~ ....,. tu 4o ozyaieDia z wt6l'D78 wykorsya
tauiea paleniak: Badania cloetarosyły zm021Dej 11o'o1 oereaiki kaltary 
poaor8k1ej w tna trapauty ctw'oh talerą "'*kow7oh 1 •oąnia t n~ 

cedzidła ; oerea1kt wt6rnie prsepalo~, alaakt uczyń woz~suo8redll1o
w1eołDToh 1 prst'liki 

A.Dalisa oel"UU1k1 poobocl-.,ej se atanowialta pozwala wyr6łD16 clwa 
posio-.y obrouolo~osue; •1•*'-• clo kaltary poaorskiej s okreaa b&l
.utackiep 1 do oJI:reaa woseeDeiP 'recllliowieosa /~n w;/: 

G:&IEZNO patrs1 •ncbl1CJW1eose 
Goot,~&owo, pn; t..1a 
StaDowieko l/B 

Jllańatwowe lalse• Aroheoloctos• 
w waresawie 

Badania prowadsił clr .Jersy Gło. ik pod oc6~ 

kierCJWDiotwea prot.· ZAsieława aj .... kieco~ 
P1•aaowało PMAi Piernsy .. 21011 badań~ C•
tarsy8ko szkieletowe - prawclopodobuie s 
wosemeco 'reclll1ow1eosa: 

Stanowisko sD&jclaje sit Ja rosle&ł1a obsarse piu210~steco 
wu1ea1ea.1& orneco, opadaj .. ep w kieraDka .Jestora Wo~ckieco, w ocl• 

lecło,oi około 200 • od stanowiska 1/~1 W)ko" salołono prsy aaaej 
clroclse bitej s Goc6łkwa clo B1skap1Ja ·~ Pole aiej•oowej Sp6łc1211elD1 
aolaiosej: 

Prsekopaao 1/' pow1ersohD1 a~, odkrywaj~ w paaie c1łQ&o,o1 

22 a, po l iDU p6łDoo-połaclD1e, o stery ask1ele ty ałołoDe w c1o'6 reca
lal'D)"'h oclst.,aoh około s a jecleD ocl clra&1eco;. Ssk1elety pojawiły sit-
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u lłtboko,o1 w IJ'&IliołiCh TO - 80 •• w poąojaob WTPro8Ww811.7'~bt cło
... 1 sor1eaUwaDe Da •ob64, posbawtou WJPOMłeaia P"Ob••1o-~ 1AZT•7' 
jaa 1robowyob w piaall:u aiewldocSDe ;: Prs7 askleleole dl'Qiia a~wierllao
ao posoa t.ałdci aooao ekoroacnnmep pr•daiom hlaae&o; Po4 łeb~ai 
1 krfloałapea oswarte10 askleleło -lesloao prze4a1ot łelazą w ata
ale asos .. tkolr7a, kt6re po słołealll p~poailało esłTlet /co WJ'ka•IT 
s4j to la reat,eaolollcsae/. ' 

D&tnaaie ł7'ob asUeleUw ale soatało j .. sose w pełlll apreq-
. snaae: BalełJ' p~J'puso•cS, te o~o4s1 ta o o .. at.arąako woseaao,red
a1•1eosDe: llołaa waoaicS, łe PrsT .. ł.orooSDe praoe WJ1topaUakowe wato
... ••• el•utT do top ap4D1eaia ~ Z 4raehj ałJODT oosekiwacS •
lełT Da resaltatT ba4a6 reat,eaoleciosDToh aaa esos .. tkaal saalesiak 
łelaSDToh ozas pr61ł aawwaaia 11Dh1 liliiiskiola p~ ałJ'oia oballic ... j 
.. te47' flaoro-apatJ'tawoj! 

ooazblf WIBIXOPOLUI 

stua•tuo 1 

~~Ue• w Qorscnrb 1f1e1Jtopobkt.. 

Badania prawa4a1ł a,r !'adeus ssosarek': 

Filllaeawało *••• w Gor$cnrle 1f1elkopol
ak1a~ Ba•ia ~tcnraiose;'· ClleDłar11J'ako 
woseaao,reda1cnr1eosu: 

caeata~eko uTtaawaae w '!'4Saa1e,o1a a sbie&a a11o K.oaTD1o
r6w GcJTDtkio~. -~ S1korak1eiO soat.ało odkrTte prQ'paclkcnro poclo•• prac 
ste...,-ob. 'l'azost~• baaaaia ratowaiose doprowa4a1ł7 do oclkr7oia 4w6oh 
arob6w~ 

Gr6b Jlr l sawte~ł .. ktelet ałoło..,- 11& wSilAk s roba1 aa pier
aiaoh; B~k kohi pusozelow~h 1 a~rzałkowTob olxl a61 apowodowaay 
zoat.ał wkopea pod ,r6b 2; Z.rł7 a.łofloą Da 11D11 E-1f, z &łcnr .. aa w. 
'I'J'poaałoaio w po.tao1 prsonua &11D1aae,o.1 Na 4Die ja11;1 1robowej 
/lłolłoko,oi 13G-l'O ca/ widoczne b7'ł7' oioaaiejase pl&II;J', jakb7 po 
tl"UIID1o; p6jU łolas..,- zaalozto..,- obok azkiolet.a s4aje aio potwier-
4za6 iataleale Dlel47'' trallll7. 

Or6b lfr 2 jeat aieco ało4aiV' od popnea1e1o, 141'* .. oia wko
P•• apowodował je1o uzko4zea1e ~ Zllarł7 ułołoą bTł jak poprsecJD1: 
Powatiae sa1azcsu1a croba, w t7• 1 szkieletu, aie pozwolił)" atwler
dztcS, OZ7 saarł)" poaia4ał jakiekolwiek 1f7POaałeate : 

PoDadto Da4 esUolot.aa1 w ob7dwu fTObacb uajdcnrał7 Bit roz
w~oozoae ludzkie ko,c1 kODoSJ'D długich, pOohod~e D&jpewaiej z ja
kiOIO' 1aaoco sa1azozoae1o 1robu: 
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Około Pitoia p-ob6w soetało znieiSCzoeycb pnez robotn1k6w, 
a szkielety wysypane na 6a1etn1eko ~ 

caentanyeko datGWane Da XII/XIII w; etanG~Wi jeezo:ae jedno po
tw1erdsen1e, łe lokowaey w 1257 i: Gorzów przez aargrabidw branden
burskich w cela sa1esozen1a Saatoka 1 przył~zenia drog4 podboju ziem 
kasztelanii eaato~iej do Yarob11, obj4ł tereny oeadniotwa polskiego; 

GOZDO'IJO~ paw: Sierpa Muzewa Mazowieckie w Płocku i 
Konserwator Z&bTtk6w Aroheolog1cz
Jl70b w warssawie 

Badania prGWa4s1ła 111r Iryst)'IB Prsybyez s llu

zeaa YazCIIfieokiep w Płocka:. Piaauował WIZ 

w Waresawte: Drqi eeson badań: Oeada wozee
no6redniowieozaał 

Badano dwie partie stanCIIfieka: połołoq na czt6c1owo niezaiez
ozonej kalaiaaoj i wsg6rsa 1 drUA - na niewielkia stoku.~ 1Jykopal1sko 
potlrierdsiły zeszloroone obseJWacje'!' Jest to ninlelka oeacla w naj
wytej połołoaej ozt6oi, grapaj4Qa Obiekty a1eezkalD8 1 .n1ekiedy s uey

taowaayai obok paleniekaai, otoosoarat eserokia ~··• gdsie rozaie
ezczone 84 oltiekty o cbamkterae proclakcyjaya i .. gasyn~ 

Odełonitto lT jaa.. w tyaa 3 jaay o cbaNkterse płytkich p6ł
z1eaiaaeka lT/Tl i " 28/Tl, eilDie saiesosoae, datG~Wane bogatya aate
riał• oe:raaic~• od poos! XII do połCIIWY XIII w; oras najlepiej ~ 
chowana jaaa 29/Tl, opr6oz . cemaiki ni-wiecznej sawieraj40& aarzt
dsiai 2 noh 1 3 prsf611ki: W wypeł:Diem znaleziono rchnaid ulaliki 
aaczyń datCIIIIraayob aa IX w: 

Odkryto t.atłe 3 obiekty proclakcy jne: jaat 18/Tl - dłagotrwa

ł4; w oet.atniej fasie a*Ytkowania Wbudowano w ni4 piec, datGW&DII ce
raaika aa n-ni w~ ipieoowieko - XII w':/ 1 Jaat 20/Tl - prawie cał
kowicie zniezozon4, obadowan4 llaaieniaai 1 prawdopodobnie jaat 16/Tl 
dał4 z barclzo cłtbokia paleniskiea odbiegaJ-.oya od iDDToh,- od8łon1t

tyoh w obrtb1e osady~ mwieraj404 bogaty •teriał oera~~iozar 1 szyd
ła kdciaae! 

Odkryto 15 jaa aapzynowyob: 15/Tl, U/Tli 23/Tl,' 2ł/Tl i 2T/Tl: 
BYły one bardzo głtbokie /przekraosaj4 3 • głfbokdc1/, w profilu wy

raźnie rozsze rsaj-.ce s1 t w dolarob pa rtiaob; Zariem ły r6łnorodD;y, 
przeaieszall7 aat.eriał oeraaic~ 1 wiele kdci n1ersf8yob~1 Najcie
kawsza była jaaa 23/Tl, kt6rej dno wyłoione ltyło przepalonyai kaa1e
n1aa1 1 leł4QTa1 na nia fma-!ltaai rozbitego aaoąnia 1 kaaieniea 
urnowya obok: 
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Posoatałe obiokt7 to ja.., aiowhUtie, pł7tkio • prawie jałowy. 
WTPe~aukiea i • tradn71t do 111t&leaia cllaralta:re~ 

w osado teproos~~TUbaclań ale adało dt ... tdó ani jedDoj . 
"..,. poohodS4C)oj • •j•;•,atojueJ faą d)"łltowuta o .. d7s. • IX w!'; 
coraailta datowama na tea oltreo, saaleztoaa została • 3 r6ła7ch obiolt
łaoh oa&d7 obok •tor1ał11 p4:iDiejs•co: 

Badaata bfd4 ltoiRJB.U.aoe: 

GUBOWIBC, pw~ llrabi .. s6r Praoo1r111a Arobeolocioao-KoDSor
wałonu;' P;.P~ PU Oddstał • Lublinie 

Ba4aa1a prCIIIt'a4siła qr MiSił~ Pilauował 
'1'7dsiał IDUIIJ'T PWBR, RZ w IAbliaio~ Pior- . 
wa.,- .. soa bada~ Groubito /IX/X - XVIII wlr. 
Gr6b aoolUJe.,- blłaJT loadziebltiej!' 

StaDowisito ..,.... ~G6r- ZUIItow-· saajdllje ait 11a poładDiowo
wachocblia bańoa o.ad7 Grabowioo, u WSDiedeaia o ti'087cb zboczach; 
ltt6roco WSilf"'Da 1r7aoltd6 WT~~Od olt~ •o a!' Od dro117 ftohoCIIliej ••c6-
rsa . .aohawaDo ... tracaeat7 wał6w 1 lłtbolta fooa~ 

.. . . 

•• wq6rsu błlliał --~· rosebrall7 o.tateceie • końca XVInw-: 
Piuna Jeco ht.t.oria dtp końca D'I wieka! Idaiał7 prsedalllti oo 
do błDieaia ta saaoSDie otanseco o~adDiowa: 

1f7ltoPJ' sloblizowaaot • ~hodaioj~" p4łaooaoj 1 coatralDOj 
os .. oi wsc4rsa /rrltop I,' II, III/, w •••••1 woohoc1Dh.1 - a WTlota 
dro11 prGWads_,oJ • ••16rse, po woWDtłrsoej otroaie .. u. /rrltop IV, 
sałoł0117 W cola OddODitoia ... llta1JI.roJl nliltłW ltoutraltoji b~ 
117oh/1 • tooie /wJkop V/ oraz • prs7loc&.1_.,.oh ao ••16na od ••oho
da polach /rrltop VI/: 

Najbardalej intoroaaj_.,.a obsał ait W7kop r~ Pod li5-llotrCIIW7-
ai •-ratwioa1aa1 • oltrooa fallltojoaCIIIt'&Dia sallita /XVI - XVIII w~/ 
sDajdowałT ait wantwT o •1-*uo,oi 2,10 - 2,,0 a, sawiotS~fłCO wiol .. 
lt .. 11o'6 •tortała sabTłltCIIIt'elo, kt6rop ... o•Dił ••t'ó odllidó aaldT 
do wieka XIII: S- to prsedo WUTałkia fracaeat7 D&CQ'ńj a1eltiod7 po
kr7te wapt..._ pob1ałq1' WTP&loDe D& kolor bl'QD&tDOU&rTi o bardzo 
ailDio o4citł7oh aa ... ..,.trs brsepoh, prsodaiotT •talowo jalt 1rot71' 

aoło, WTrobT asitlano - ap: frapollt oltdaie łłobltowaaoj braaaolot7 
z aiebioaltiqo azltła ~ 

w poładaiCIIIt'o-•ohodDieJ o•o'oi toco WTJtopa; D& cłtbolto,ot oko
ło 3,, a.oc11tr7to rocular117, proatoqt117 • rs11oie S&!'Ta - sapewae 
obiekła ateazltalD•co! Ceraailtt poohod-..o- • wypełaiaka te1o obiektu 
datowaó aołD& aajprawdopodobaiej aa IX/X wiek: 
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w ~ople II oclałon1ot.o podob117 11ltład waran, poza tya uat:ra
f1ono r6wnleł aa warstwy rwaoaza wapiennego pochoda4Cel0 a roab16rlt1 
zalikil l 

w ~ople III, zalołoQYa w centralnej partii wzc6raa, o4Jtr7to 
15 nie ' łłłC)s...".ch lit se aob4 wltopcnr: aozpoczynał;r slt one ua &łobclto8-
c1 2,20 - 31 00 a: w wype~hltll wltopcnr, zaaleaiono zabyt.Jtl - w g6rnyob 
partlach 1 XVI - XVIII r., niłej - gł6wn1e z XIII wiem:C s-. to prawdo
podobnie zaaypane jUV zaaobcnre.' w południowo-zacbodnia aarotnim wy
kopu, na cłobokości około 1,10 • odałontoto zniazozony, azltleletowy 
gr6b neoUtycsJV Jtnltlll_7' leadsiehltiej ! Gr6b zawiemł nifl!riellti gar
nek z dwo.a posioao przeltłatyai uasłaai waieazcaonyai w c6raej partii 
uaosynia, • aiejaca najwięltazej wyctotości brzuaca; ••n-.trz garnka 
sD&jdcnrał sio ctru.gi, o Jtaztałoie analogio~• /sachcnraaa była tylko 
dolDa partia naczynia/: w środb wewnotrzneco carDla uaieszczoaa by
ła .ała czarka: Obok zachowanych prawie w całości naozyń zaaleziono 
ułaalt1 Jtilltu 1Dnycb omz frapenty ludzkiej ozaazlti;' 

W wyJtopie IV 11cłnryoono praeltr6j uawaratw1e6 •łu.' Wydaje alt, 
b jeat to wał ale~ 1 nie aaoonio117 do4atltowyai Jtoutrllltojaai : Ma

teriał oeraaicsn:r s c6rQTob want• XVI-XVIII-wie oz..,-, 1 dolDych -
cł6wn1e XIII-wiecza:r i 

w tob eltaploraoj1 wypełDiaka fosy ~op V/ saalesioao .ate
riały poobods-.oe wył4Qznie z XVI-XVIII w:, .tat wito penratanie foay 
w obecnej jej poatac1 wl.-6 aale&y z jattaś etapea ro1badCIIWl" lab 
przebudowy zaatu: 

W wykopie VI, sałołonya D& a..-1e4Dich polach, cdzie aa pG1rle
rzohD1 zaobaerw~o saaosa4 llośó zabytlt6w, nle stwierdzono wyattPO
wania warstwy tultarowej i 

Badania bfll4 tontynu01raae: 

GRABOWO, p01r': Starogard JGsewa Arohec log !o sne w Gdańsku 

•dania prG~radztła qr ADDa Waplńau: Filian

acwało ~zeam Archeologiczne w Gdańatu: 
Pierwasy aezon badań'. Grodziato wcseano

śrecbliGirieczne /IX-X •• ?/ • 

Grodziato wył71me połdone D&d zanibj4cya jesiorea boretow
atia w odlecłości ca 2 ta D& wscb6d od wsi ~ Jest to crodziako niectll
łe /średnica na 011 p6łaocno-połudDioweJ 22,70 a, na osi wscbodn1o
zacbodD1ej 22, O •l, cłobrze uch awaae, o barctzo wysoklob wałach /do
chodz~ych a1ajaeaai do wyaokośoi ca lS a/, jedynie • czości poład

Jicnrej crodu, gctz1e prawdopoetobale saaJdował sił wjazd, obwarowanie 



112 

ulecło zn1ezcaenill /teren od południa mJttT jest pod uprawv • w cza
sie badań pcnriencbD1awyoh przepro-dzoa:ycb Da obszarze obecnie upra
wiaara ZDajdowano oeraaikt wosesnośredn1awieczn-, co sugeruje, ił 

najprawdopoclobniej istniała tu osada pod&rodo•~ Grodlóisl:o to znane 
jest w literaturzo naukowej : 

PraeprowactzoJ» badania aoaduowe aiał)' za zadanie ustalenie 
ohronoloc11 sianawialla ~ Z&lo:lono 3 WTkoPT: jeden o WTa:laraob 12xl • 
na Unii p4łnoono-poladniowej oraz dwa dal8ze o 1t'1aiaraoh 2 :r 2 • 
w poludniowej oztśc1 WTkopu; wyJtop pierwsZT w warstwie brunatnej zie
mi, salop.j~ej pod bu.llusem, o ai~szości oa 5<>-SO cm u:jawnił zaleca
j~- w cztśoi p6łnocnej 1t'1kopa waratwt lszusieni przTpuszczalnie w1_.. 
ł~- sit z aaocnieniaai waloWTai: ZDaleziono tu fragment naczynia 
wozeanośredniowieoznogo, datow&DT na prsełom IX/X w; Pozostałe dwa 

WTkOPT usTtuowane w południowej cztści crodzialla, po usunięciu hWiu
au, w 11'1łsZTch warstwach brunatnej sieai ujawnił)' ułamki pole'118nej 
ceramiki p6:tno~redDiCJIJiecznej, a w niłsZTch Jej partiach odl:rTto po

lepę, . kości •ierstoe iwuiel drseWDT~ 

W nietle ocUtryć robooso 110łua atwierdsi6, ił grodzisito W Gra

bowio WTI:orąatTWaDe było d'W'Ukrotnte i l - w okresie wczemośrednio
wieczaya /przełoa IX/X w:/, 2 -w okresie p6źneco średniowieosa 

/XIV w~/; 

GROBLA., pow: BoohD1a Koaiaja Arcbeologiosaa Oddziału PAN 
w Krakowie 

Badania prowadził doc i' dr ADdrsej 2ak1 1 J~ Ol• 
azowski ; PiDaaaował Oddział PAll w Krakowie ~ 

Druci soson badań.· Osada s okresu wpł7W6w 
n,...kioh 1 wozeaneco średniowiecza .' 

KontTDuAoja badań prZTDiOII la odl:rTch dalszych J- kulture
WTOh s okresu rSTa&l:iego 1 - przede wszystll:ia - wozeanośrodDiowiecz

neco; Cztś6 jaa nale:tała do t1]ła zaaobowTch, w przekroja gruszkowa
tTch; ZDaleziono duło ilo,oi ceraaiki, cł~ie typa III i IV oraz 
kUka drobaych przedaiot61r łelaz117ch, a.'in.:' krzesiwko dwukabł4)tcnre 

i parę OS trzT DOłT; 

ROZ;Winięto studia ceoaortolog1czDe /prot~ dr L.1 Starkel 1 •er 
L~Trataa/, aaawanaa.ano pr6bT rell:onatrull:oji przeaiaD krajobrazu do
liny WiałT poaitdz.Y Niepołoa1oaa1 a aj'ciea BabT w holocenia, azcze

c61nie zd w ci'CU ostatnich dwu i.TaitcT lat;' 

GUBIN, pow ~ Iroano Odrzańskie patrz 'rednia.iecze 
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Stenowisila VII, VIII, IX 1 X 
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Zakład Aroheolocii Małopolski 
lDatytutu Historii KUltury Mate
rialnej PAN w Krakowie 

Badania prowadziła dr Helena Zoll-Adaalkowa 
i zespół -;' F1maaował IBJD( PA.N; Pierwszy se
zon badań~ Koapleka osadniczy z wczesnego 
średniowiecza: 5 c .. ntarzyak kurhanowych, 
ciałopalnych; grodzisko pierścieniowate, 
3 osady otwarte j 

Tegoro~zne wykopaliska mwt~ały do watęparch badań . J ;Mach

nika w 1959 r ; , w wyniku których rozpoznano 5 kurbanÓir ctałopaluycb 

z VII/VIII - IX w: /po jeduyll z lla:tdego zgrupowania kopców, oznaczo
nych jako stanowislm. I-v/: Cele• obecuyoh prac było ujawnienie osad 
funkcjonuj4e7cb współcze~nie z cmentarzami kurbanowymi oraz WTja~
nienie obarakteru i chronolop.i grodziska, wspo11inanego w literaturze!' 

Stan01f1ako VII /grodzisko/.· N'a wzc6rzu "MoD&styr•, poło:ton71D 

ca l ~ na SW od centrwa wsi, wziętya w wtttazośot pod upraw,, widocz
ne ''dwa uskoki terenu okalaj~• r6wninne plateau /ca 220 x 150 •1: 
1' aiejaou tych szkarp istniały za pamitci 11iejacowej ludnośot oo naj
antej dwa wały; . nato11tast do NW poniłej w/w dwóch szkarp zachowały 
at, do dzU trzy Y7J'&ŹDe wały zie~me, oznaczone jako wały III-v: 

Wykop l /15 x 2 11/1 poprowadzony przez dollllie•ny wał I 1 czQ46 
wnętrza aodu YTDmł brak UadÓir :zabudowy w tej cz,śct przywala: Na 

krawędzi majdanu ucbwyoono natoaiast pas słabo czytelnej warstwy apa

lentmy zalegaj4eej md warstw' nieprzepalonej &11QT • poprzeomie -
do Jtiel'UDkU domliemnego wału - c1~4CYII1 sit saupai WłJla drzewne
co /najprawdopodobniej reszty podwaliny wału ~ silni~ rozoranej war
stwy destrukcji górnych, spalonych konstrukcji wału/: Pozioa spale
nizny dostarcął nieliczDYch ułau6w ceraatki wczesnośredniowiecznej 

typu X/II - n /?/ w: 
1'.rkop 2 /8 x 2 11/ przez dobrze zachowany wał v. ujawnił jego 

dwudzteln' st:n~kt.arę.' Partia wewnętrzna, zapewne starsza, składajllCa 
sit z j4dra &11n1&sto-p1&szczystego 1 przedzielonego SilU&' pr6chn1cy 
/zbutwiałe elementy drewniane ?/. t gliniastej podstawy, oaadzoDYch 

na szaroilastej warstwie nadcaleowej /bu•ua pierwotny/?/.~ Partit ze

wnętrzn,, prawdopodobnie ałodaz4, tworzyły PittrzQCe sit achodkowato 
3 /a ao~e 4/ skrzyniowate PrTZ~ kamieni wapten..,-ch, osadzonrob luźno 

w sptaazczonej glinie, wyaoko~ć ca 0 1 5, szerckoa6 ca l •• cztśoiowo 
wcięte lub posadowione na om.wt&ny~~ j~r·ze wewnttrsuy•: s, to być mo:te 
pozostsłcśoi fundamentów pionowej bryły wJaściwego trzonu wała, zbu
dowanego pwawdopodobnie w konstrukcji drewnianej, która nie zachowała 
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ait •• Nie •ołaa teł W7klmoz76 •ołliwo4oi, łe dolne Pr.Ys.7-Skrz7nie, 
t.wor117ł7 rodsa,j laT, a ł71ko c6me stanowił7 podwalino cł6wnego 
t.rsonu wału: 1J oaniaJtu D.•ieni jednej ze •skrz7ń" kallienn7oh /a wito 
najpewniej w waraiwie destrukcji obwałowań/ znaleziono fragment brze-

111 •OZTnia wozesndredniwieczneco tnu X/XI - n w": 

stanowiska VIII i IX - osad7 polotone • polach npraYDToh le
•ej, SW terae7 1J1epr.a, •itdzr &l6lrD4 drog- wiejsk4.a rsek4 /stano
wisko VIII/ o:raz ~ droc- a podn6ł .. erodziab /stanowisko IX/~ w ba

daniach powie:rschniow7oh stwierdzono vsttpWanie - pr6os niel1cz
n7ch trapent61r 1ac117ń lallt11r7 pucbarn lejowat.)'oh i t.noinieckiej -
duł- 1ldć oera~~iki wcMnośrednioriecznej z VII-XIII w·; i średnio

wiecznej ; 

11'7kopr l i 2 /10 :t- lO x 2,'5/ .ałotone • steDowiskm IX WTka•-
17 obecność ob1ekł6w aroheolociczJVoh /&actszosenie jeden aa około 
8 m2 l, z kt 6r,roh trz7 eksplorowane b7ł7 j& .. i wczeeno4radniwiec.z
D7•i J Dwie s ni ch /o WTm1 1;2 x o;s o:raz 1,5 x l,ł; •i.Pezośoi 01 ł -
o, 5 al, dostarozrł7 - pr6cs l ~aoąnia vł~znie rtcznie lepionego 
i l noM łelazne co - t:rape11t61r ~acąń obtacS&DToh; t.nm IX - l poło
Y7 X w! 

St.anowieko X - osada /?/ połoło~a • polach upraYDTch w obrt
bie tzw:' "debr.r",/aazwa lokal•/ na atoannkawo r6wn1nllej płattomie 
uqtuowanej • SW od krańca NW wsi; odilsielonej od abudGII'ań wznie
sienie• •= "G6:ra • : 

1J Y7Jtopie l /11 % 2 .; stwierdzono 1° ił carbek, domnie~ 
wał na wewnętrznej krawędzi "debr.r", nie jest. pozostałości- prac for
t7t1kac7jD7ch; 2° jed7Ja7 ~hY7coD7 tu oblekł, kolista jama,- 4redni
C7 1,2 a, •i-łszo4c1 O,ł ·~ sawieraJa dm._ iloś6 .cer .. ik1 .. sob7ł
ku wczesDego lub pocz-tk6w pałneco liredniowieoza : 

B.&.at, pow·~ Bielak Podlaaki 
Stanowisko l 

Konserwator Z&b7tt6w Aroheolocios
D7oh w Biał7aatom 1 Iut7tat 
1118 torU &llt11r7 llateriallle,j PAN 

Bac1an1a prófr&dsU dr 1Jojoieoh SS)".Uki'i' 
Pi~ansmrało ...,_.!._ Oqocowe w Bia~tom': 
Dru.ci sezon bada~ Oaadnio two wose aośrecl
niowieo:me 1 • otreau lAteńakieco~ 

S7ate .. tyozne badania obiektu rozpoczoto w ab. roku~ Og6łea 
2 przebadano pnestrzeń 280 •• cUwnie w południowo-zachodniej poło-

wie wzc6rza; Zako~zono eksplorację rozleclego ptecowiata o bliłej 
nieu.atalonej funkcji, Dlokowaneco paee• szerokości do 2 • na tara-
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sowy~~ podsypie aa stoku p4SłDocno-zaohodll1• 1 clatcnraneco w Pl'S7bl1łe
D1u DB X w; Pod Dla, na &łtboko,o1 ca 2,20- 2 1 70 • od pow1erzchD1 
salegała •1ejacam1 w zar;łtb1eD1aoh 1DteDSJWIB warstwa starot:rtaa, w11ł
*ll0a sit s I .taz4 oeadD1ctwa, datGilraDlił Da woses117 1 'rodkowy okres 
lateński-: calec oe1~UD1tł.o Da &łtboko,c1 do 3 1 20 • od pC111r1erschD1:' 

W cst,c1 poładn1owo-sechodD1ej koDt:rnucnruo eltaploracj, ~awar
atw1eń s V1 w' Składała sit M Die warstwa skoncentrowana wzdłuł kra
wlłdsi •14*esoało1 do 30 ca z D1eregulamyat palentalla•t baten~i,' za
wierajllea oera•1k,1~ ko,ct •tersoce, rcSirnieł w poetac1 drobD7ch, skal
c:rnowaDJ'oh ułuk6w, brTłk1 prze}lalouej Jrasą jaclallej, prstliltkt,trac

••nt7 osddb br4SCIIIr7Ch etc! Cztliciowo pod D14, a czt,ciCIIIro aa stoku 
zalepł7 ro•a11QY konat.JUkcji obro~j· - płotu w postaci roslasowa
Bej polep:r , · bierwion długOlic 1 ·.do 2 •• leł4c7oh rcSirnolecle do krawt
ds1 1 azereccSw ja• po słupach, po ozt,c1 paJ'S7at7ch·; 

w rop połudll1owya oclkrTło prawdopodobnie -'lady prsej,o1a bra
Deco w postaci akuptak lla•1eDi pol.QYch oraz zespoleSir ja• po dupach, 
jeclDak z u.ac1 DA D1ew1elkllł •1~a•o•6 nawaratwteD 1 •iesza..r charak
t.er ._ odkr7ł.7ch tu zab7tk61r 1•:1n: azcąpoąkt b!'4ZC111re 1 aabta *e~z
Da/, reprezentujllOTCh wsąstk1e fazy po XI-XII w~, jego 4at.ow&D1e jest 
JrtreaUIIł aporllllł. Po4 warst.will V1 W: stw1er4soDo starue DA&TP7 z •1Dt
•1DIIł sawarło.c111ł ceraaikt starołTtuej, w przewadH z o:trea11 lat.eD

sk1eco~ 

HORODYSJ:O, pow! Cheła 
StaDowieko I i III 

Muzeua Okrtcow• w LabliDie 

Badania prowadsiła qr Alma Do .. j . PiD&D

SOW&łO Muzeaa Okrtcowe w LDb11Die~ trzeci 
sezoD bada~ G1'94s1ako wozeao,redll1CIIIrieos

De /XII - XIV w:/7 

St.&Dowiako I. 
Prace b7ł7 koDtTDU&Cj4 badaD prCIIIradZOQYCh W 1967 r: 1 1968 r-:_ Wiał:r 
one DA celu dokładile przebadanie wał6w crodz1all:a 1 1c!r Jroutrukcjt, 
fos zDaj dllj4CY~h st t pn,r Dl» u wałach, •11łdZTWale oraz 'W7IOCZJZDt Od 

stroDT waohodD1ej crodz1aka: 

w czasie bacla~btecłyoh latach Die stw1erdSoDo WTatopowania 
HadcSw zablldGWaD w obrtbie crodztalla : 1Ałołen1e cls1ałek 35/'Tl 1 3T/ Tl 
Da •1tłclzywalu •1ało dokładll1e uatal16 fuDtcjt ••••co grodziska : PoDit · 
wał i w t.7ch ~opaoh Die natrafioDo Da •lad7 zabadow&D potwierdza 
sit prąpuszc;eD1e o refq1alDT• przeZDACzeDin arodztau: R6wnieł Da 

działce 38/Tl,- usytuowuej • W7&0CZTŹD1e od strODT wsohOdDiej aro
dziska, nie Datrafiono Da 'lad7 doaoatw: W,ydob7te z w/w dział•k trag• 
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•enty ceraaiki XII-XIV-wieczne oraz oatrop da~owana na wiek XIII 
pozwalaj4 datawać grodzisko D& wieli: XII-XIV: Chronologio potwierdza 
crot łelazay' XIII-XIV w: zaalezioDT w- działce 3'/'Tl przecinaj4Qej 

wał wewnotrzDT grodzisll:&: Działki 3'/67, 3'/'Tl, 3u/'Tl, 36/'Tl, 36&/11 
prsecinaj4Qe oba wał7 wraz z fosaai pozwolił)- stwierdzić, U były to 
wał7 o ll:onstn~kcji drewn1ano-sieliD8ji WysttpUjlłCa cruba warstwa sU
nie przepalonej gliDT z drobnymi wogielll:&•i drzewnymi oraz z niewiel
ll:iai trac-entami przepalone~ drewna Iw wale wewnttrz~ ai~szość 
warstwy wynosiła 150 ca, w wale zewnotrzDT• około 100 c•/ pozwala 
Pr117PUSSOzać, łe grodzisko zostało zniazozone przez poł&r:: 

Stan01f1sll:o III: 
Ha p6łnoo od wzc6rza •Uaozuły•, aa ll:t6rya znajduje sit grodzisko, 
pr111 drodze do w81 Nawy Dw6r, m wsll:&zall)"ll przes aiejsoowego rolnilla 
wsg6rm ZW&DJII •o•entarzrsll:1ea• uytuowano stanowiako IIr! Odległość 

aitdą st&Dwisll:iea I i III wynosi około 800 ·~· Załoiono wykop un
clałcnry o wymiarach 5 • lt 5 .; Cele• sprawc1zenia intoniacji,' nQ"sta
nych drog4 wywiadu, a6wi-.oyoh o istnieniu stareco oaentarsysa'1 w cza
sie prowadzenia prac badawcąch nie mtrafiono m ł&dne ślady potwier
dzenia; 

IRowlbnz, p n: RaWa UazOifiecka patrz średniwie oz e 

J.Alii:0110, pow: Inowrocław patrz oltr .. bals ztacll:i 

IALISZANY, pow: Opole LUbelslt1e l&tedra Archeologii Polsll:i KUL 
Stanwiall:o 2 

Badania prowadziła qr Uaria Sułowslta~ F1-
n&DSowała l&tedra ~eolog11 Polsll:i mx.; 
Piuw .. y sezon badań: Osada XII -XIII w~, 
osadnictwo knltury łułyoll:1ej /br4z/ i cera
aill:i wstęgowej rytej~ 

Stanowisko zmjduje sit na piaszczystej wydaie, ll:t6ra wypeł
nia zacłtbienie w wysoll:ia, wapieuaya brzegu doliliT Wiały: Wyda& sa
jęta jest. częściowo pod uprawo 1 zabudnę~ Badania eondałowe /' wyJto
py o wyaiarach 5 lt l a/ wykazały, łe oeraailla wczesnośredniowieczna 
wysttpuje W7ł4Qznie w zwi4Skn z cienk4 warstw4 silnie zbielicowanej 
próchnicy; poniłej znajduje sit calec, D& ll:t6rym rysuj4 ait ja_, łu
łycltie ze scbfłltu epoki br4zu lub zalega waratwa kulturowa · z cerami-
11:4 wstogow4 ryt4: 
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B10rlłC pod uwagę wynnt sondaey, trzeba prz.yj~, łe wydlila by

ła zajęta pod osadnictwo wczesnośredniowieczne, prz.y czym warstwa 
kulturowa była apewne stosunkowo cienka 1 z racji połołania na sto
ku została zn1s zezona prze z erozj ę;:o Ceram1lta wczeanośrec!n1owteczna 1 
uzyskam wyłlłCZn1e we fragmentach, pozwala datOił'ać stanowisko na XII .. 
XIII w: Na stanowisku nie planuje sit dalszych badań: 

KA~US, pow} Chełmno Eatedra Archeoloc11 Uniwersytetu 
Klkołaja Kopernika w Torunia 

Badania prowadZili mgr .AD!rzej Kola /autor 
sprawozdania/ oraz mgr Wiesława J&atllSzewslla
Kola 1 mgr ąrsmrd Bocmrolsk1 .' Finansowało 
PPRN w Chełmnie ;' P1,~,. &ellOD badań; Stano
wisko wielowarstwowe~ Grodzisko 1 oaada 
otwarta - wczesne średniowiecze 1 osada -
okres l:alsztacki 1 wozesą podokres lateński! 

Badania trwajlł w zwilłZltu z opracowywaniem problematyki wczes
nofeudalnego ośrodka osadniczego w Chełmnie - naczelQTa crodzie zie~ 
mi chełmińskiej we wczesąa 4rec!n1ow1ecBai Zlollalizowano je Da te
renie domniemanego przebiegu wała obronneco oddzielaj~ego mały cr6-
dek feudal~ /stanowisko 3/ od rozległej osady obroDDej /stanowisko 6/, 
w odległo4c1 około 15 • na północ od podnóta ogromneco wału obronDego 
zwanego •G6rlł Wawrayńca•: 

JYltop 1 x 12 m umiejscowiono równolegle do przebiegu tegoł wa
ła; Ogromne rozmiar)" wykopu, wyniltajlłCe z ltonieczndci uz.ysltan1a 
wgl"'a w warstwy kulturowe, zalegajlłce do głębokości ponad 6 m, po
zwalały więc dotrzeć do głęboko zalegaj,cych warstw kulturowych sto
sunkowo du~ płaszczyzn,: W"kop podzielono na trz.y odoinki badawcze 
/I-III/ o rozmiarach 1 X ł m~ 

Po &cljęo1u ziemi ornej ultaała alt szara ziemia, z ceramilał 
oraz na odcillltu I;' spalenizn' 1 luźno zalegaj!ł071D.1 ltam1en1am1: Na 
głęboko4c1 około 50 cm, na pograniczu odolula II 1 III odsłonięto 
dWa szkielety bez wyposałentai PochodZ!ł one Dajprawdopodobniej z 
XVII-XVIII w;; szczegółowa ich chronologia nie jest moł11wa do oltreś• 

lenia ze względu na brak datowników: 

Pogłębienie wykopu ukamło na odcinku I ciemnienie warstwy, 
występowanie spalenizny oraz większej · nił na pozostałych odcinkach 
ilości zabytków ruchomych, głównie ceramiki; Ta część warstwy wyraź
nie oddzielona była od pozostałych odcinków jasno-łółtym piaskiem: 
1ł •iart pogłębiania wykopu zaaiu ciemnej z1em1 Zll'1ęltszał s1t1 woho-
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dztte na odcinek llroc!kowy /II~/ W warstwie tej, na głębokollei ca 1 1 55 m 
wystvUo /w południowo-mebodniej czę~ci wykopu/ skupisko drobnych 
kamieni z zapraw, wapienn4; W profilach wykopu /p6łnocnym i południo

wym/ Unia eraniczna ciemnej ziemi oraz piasku l'TSOwala sit ostro, 
wyznaczajłle skośnie wewnętn117 skłon wału obronnego: 

Dalsze pogłtb1en1e wykopu ujawn1ło __ aa, głębokości 165-228 cm, 
na odcinku II i III, dość luine wyattpowaaie kamieni, zinterpreto
wanych jako pochodz4Ce ze skłonu wału /kamienna powłoka wału/, stano
wittee jego część demolacyjn4; Poni~ej nich, na głębokości 1So-2ST cm 
na odcinku III stwierdzono występowanie śladcSw jamy o · średnicy ca l m 
/resztki palenisila ?/, ostro rysuj~ej sit cieJDD,Ym kolorem spaleniz
ny w b runa t.Dej de mi-: 

Z uwaci Da głtbokie salepnie warstw wykop zawęłono; eksplo
ruj4c co dalej rowem o rozaiarach 3 x 12 m: Osiągnięte w ten spos6b 
głębokość ca s;9o m~ Calec~ w postao1 jasno-~6łtego piasku wyatvił 
we wschodniej części wykopu Da &łtbokości ca 51 65 m, opadaj4C w kie
runku achodnia: 

WsttP• analiza warstw kultur011rych wykazała, ił natrafiono 
na cztśó wału obronnego oddzielaj4Ceco gródek feudal~ od reszty osa
dy; Zasięg wału zwiększał sit w aiart pogłębiania wykopu; Chronologię 
wału na podstawie ceramiki, aołna wstępnie datować na wiek XII, przy 
czya był on wykorzystaDY po naprawie jeszcze przynajmniej w połowie 
wieku XIII.· Po4 wałe• /odcinki I i II/ stwierdzono warstwy stanow14Ce 
pozostałości po osadzie otwartej z okresu wczesnośredniowiecznego, 
zalecajłlCe · na cłtbokotłci od 2 - 2 1 45 • 1 atęsajttee do cłębokotłci ca 
3 1 60 - 4 a : NUej, ał clo calca wysttpuJtteeco Dll cłębokollci od 5,60 • . 

stwierdzono warstwt oeadnicq kultury łułyckiej z okresu halsztackie
co i wozesne110 podokresu lateńskieco: 

Na odoiDJiu III; zajmuJ4CYII obs•r •jdaau cr6dlla feucl&loego; 
stwierdzono oc6łem 10 warstw kulturowych - osadniczych odp011riadaj4-
cJ'II chronolocicznie okreaoa: 'redDiowiecznemu /XIII w:;, wczesnośred
niowiecznemu /IX-XII w:;, oraz wozesnolateńakiemu i halsztackiemu~ 

Badan!& na stanowisku III w Jtałclusie ujawniły wiele szczeg6-
ł6w dotyoz4Qych relacji chronologicznych między poszczeg6lnymi faza

mi osadnic twa reprezentowaay~~i prze z warstwy kultur011re': Ulłoiślono da

towanie cródka feudaloego na wiek XI.l, określono specyfikę krótko

trwałego osa4Diotwa 're4Diowieoznego oraz wykazano 1atn1eD1e otwar-
tej, dłucotrwałej osady wczesno4redDiow1ecznej jako poprzedniczki 
&rodu! 

K:.uuEfl,· pow; Opole lubelskie patn tłredn1ow1ecze 
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' KLESZEWO, pow~ Pułtaak 

qsocBA, pow:' Przasaysz_ 
stanowisko 2 

Zesp6ł Badań aa4 Polskia ~redDio
wieczea UDiwersTteta Warszawakieco 
i PolitechDiki warszawskiej 

Badanta prowadził dr Jerą OkuUcz !t · Planso
wał WKZ w warszawie~ Trze o i sezon bac!ań! 
caentarsTalr» knrtl&nowe wosesno,rsdDicniiecs
ne z poobaai ctałopal.Qrlit: 

Ba sniszozo~• w snaoznej .terae oaentarsTskD karbanorTa kon
inaowano badanta ratCIIWD1o•! Zbac!aao ostatnie dwa nienaruszone jesz
cze b~ VI i VIII oraz znis zozoą prST eksploa łacj i llaaienta tur
ban VIIi Ponac!to w cela zorientowania sit w atopala zniszczenia i sa
siua o•ntarsysb załołono 8 WTkoP6w sondałOWToh w 'rocDtowej partit 
stanowiska i a poładniowo wsoboc!Dtil Jeco kr&lio11: Zbac!&Da powiersoh
nta WTQ08i 83V a 2! 

Karban VI - zachował sit ~ 1)9stac1 niesnaozneco pac6rlra wuie
sioneco około o,-2 a poac! otoczenie: w centraa pod warstw" pr6ohDioT 
le,nej oc!krTto w pr.rbliłenill prostokiłtuT br11k llaaieDQF o WTaiar&oh 
8 x ·~S a; WTc!łnłoQT po Unit PNW-PDZ] Poc! br11kiea i kr&ńoaai aasna 
sieaneco WTStviła oienlra waratwa spaleniZDT s wtclaai 4rs8WJ1111i i 
przepaloąai ko'ćlli ladskiai;;: Po'roc!Jt11 .pod lraaieDialli br11ka oclkrTto 
prostok'łtDT plac przepalonej 111elli /1,15 x 2 a/ z lei'łOTai aa nta Wfł
clami 4rsft11711i i .b&rc!So c!rolmTai, prsepaloąlli kostkalli:' Nie oc!krT
to ceratki ani iDliFoll sab7tk6w: 

Karban VII - . w przeaiessanej w osade eksploatacji llaa1en1a 
warstwie odkr7'to wtcle drzewne,- prsepa lone ko'cl oras ceraaikt nowo
ątn,.; lAchował sit Jec!TDie pc5mooą kraniec bruka baienaeco a poc1 
nia prostoqtna jaaa o WTalaraoh 210 x 180 oa i cłtbokdoi 80 oa~ 
Ba dnie Jalllr WTSt'łPił:T pr•pe.lone ko'ci i 11ła•k wosesno,re4Diow1.ecs
nej ceramiki. 

Karlian VIII - rT&GWał s1t w terenie jako WTc!łalone wsntesie
aie o WT&Okdci około 20 caj ][one tr11bja llalllieDD& skła4ala d t • nie
WT&Oki!llc• D&S7JIQ baiennego w centr~~a 1 obstaWT aewatt.rsnej • clałToh 

cłaz6w: Od stroDT p6łnocnowschodD1ej. Obita.& aiała kształt prostoqt.
DT za' z połada1GWocacbodD1ej kończTła sit ostrTa qtea /oałdć ra
tea aiała kształt ocbrr6coneco łelaska/1 l')'ai&rT s,s x 8 a, WTciłałente 
po 11n11 PNW-mz: KonsflnlkcJt 'll:allieDD'ł otaczał rcflr c!ookolll7 WTJełnio
rrr CieaD'ł zielli'ł S W•laai c!rzewDTai i bardzo .11c~a1 przepaloQTai 
kdóat! WewJIIłtrs obst.aWT zlolraUsowano ti'ST WTratne crobT jaaowe WT-
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połllione przepaloDY~~i kośómi 1 spalenizn4 ,a w sa111711 ciUltrUJII plac 
spieczonej z1eaa1; Pod rowea Jtarbanow"., na zewn4trz obstawy wystvtły 
jeszcze czter.r podobne groby jamowe: w obrębie kurhanu odkryto frag
menty silnie rozdrobnionej ceramiki zapewne neolitycznej oraz okrzes
ki krzemienne, kt6re to JBbytk1 zalegały tu atew4tpliwio na wtdruya 
złotu! 

Sondałe A-D w coatzalaej części caontarz;rska ~zały obecnośó 
warstewek ziemi ze spaleaizn4 oraz pojedyDcsych przepaloD,Tch mści, 
zapfllnle pozostałości zaiszozou,ych dawniej grob6w., Odkr)'to teł dwie 
jalll,)" wypełllione kallien1am1 z niewiado•co czasu; 1J wykopach E-H w po
łudniowo-zachodniej części cmentarzyska odkryto naruszone przez kop

cowanie zieu1ak6w i zasypane zebranymi z p61 taaienia•i prostoqt
ae bruki rdłaej wielkości:' Pod brakalit wysttPowały warstw)' spaleniz
n:r;· przepalone kdct i Cłtbokie Jai!T ze apalen1ZQ4 1 kdć•t: Zbale
ztone tu frapenty ceramiki wczesnośrec!Diowiecznej ponalaj4 datować 
tt streft caeatarzysu; jak to wysawano juł po badaniach 1969 r:' -
na n-ni w: 

lilrban:r VI-VIII W7daJ4 ,s1t być woześaieJ•• 1 ~obaie jak 
opubUkowan:r nieccl)-ś karban I, pooho4q zapetn~e IX-X w: 

Cli• tars7sto w Kęsono reprosentlljo n1eSD&JI7 4ot44 tn ob
rz4dka pocrseb01reco wcze Sllośre4D1ow1ecZQYch Wazowsza n, bospośrednio 
poprae4saJ4C7 pojarienie sit •z01rieokich oaenta!'Z7sk rzęd011F10h z 
XI-XII w.· PrSetrwało tu dłttłej nU w beapośnd!li• 84Sie4ztw1e ciało
palenie.: lliao trudaości w 4at01ran11l ódkr7t7ch ta ob1ekt61r 1 zniazozeń 

stanowisko to ... lacllJ• aa szozec6104 awact: 

I<llOBO'IO, pow: Szaaotuł7 
Stanowisko l 

Iaatsja A.roheolociosaa Od4siału PAR 
w Erak01r to 

Bactania prowacls111 cloo!' clr .łzlłrsoj kki 1 K1e

oąsław Prali:' PiorwszJ' seaoa bacla6;' l'illa•o
ftł Oddział P.U w Krakowie'! WoH .. dredll1o

wisosJa ••da owarta: 

Ra fl'll..,.. 'brsop ·.u 17; w pobUłu cla1rDoco ajśot.a rsek1 Wllct, 
Mpnoo1w Slałki,· ełkrJ'to w łeb Hdalł fOw1orso-10W7oh ślacł7 os..,. 
otwartej s II 1 III faą •c• snop średll1ntoosa, o14&0400j sit • 
~zestrs .. 1 paruset Mtr-~ 
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Wykopy badawcze załoiono Ja przeszło 5 arach, do końca paź
dziernika r : 1971 wyeksplorowano około 3 arr: BozpoZDano 11 jam lall
tarowych przewatnie o planie owalnym 1 nieokowatym prof1la; wYdobyto 
da:te 1lośc1 zabytków rachomych z w: IX - XII: Opr6oa licząch frag
mentów ceramiki ~ra typów, ozQsto orDamentowaąch 1 opatrzoąch zna
kami garncaraklai tadz1et _nOS2!4PYCh odoiski osi koła, znaleziono sze
reg przediD1ot6w łelazDYch, w tya zwłaszcza noh i brzytwy /28 ogz: ;, 
c~oty strzał z zadziorami, fracmonty topor6w, nie oatro&1 typa III 
/z płYtkowatymi zaczepami 1 długim, lekko odchyloar• bodźce.;: klucze 
dwa odmian oraz DDillalDT rodzaj ośnik.s·.' W'rcSd przedlll1ot6w br-zowych 
rozpoznano kabłłlCZek skroniowy, gaz dzwonoczkowaty ,· fragmenty branso
lety, wśr6d kamieilliT ch - tragaanty ta ren obro twych~- osełeli: 1 prz•'-
11Jtów, wlłrcSd ko,cianych - killla olE1us6w łyłew 1 sądeł~ Grady tatła 
blaznego •• 'Pladectwea aiejscowogo wytopa łolasa: 

. Badania pozosłało,ci tej oeadT - poprzednic:aki, a p6aaiej 
lwlf XI-XII/ aołe oz,,ci naiau.kowau.ej w 'r64łaoh pia&DTch wsi D•bnik 
- b~ kontynacwane w latach ~astua7ch: 

EBAXbw - UZDliEBZ · lbseaa Archeo1ocicue w Krall:owie 
Teren Elektrowat - ~1:0.jw6~ 2T 

Badania prowadsił qr D11 Z&it:a Hsp6ł 

pod ~ rOWDio tw• agr :ba taiera Baaań
skiego: FiD&Jlllowało Muzeum Archeologiczno 
w Kzali:owie: Pionrszy sez_oll badan: Wosomo 
•recllliowiocse /X-n:l Y"V'! . 

1r OA.aiO kontroll WJkOpÓW .t .. zaąoh S ba4GW .. Włalaoji cie
płGWnicą~, aa tere~ie eloli:łrownt aiejakioJ; aaiej ritooj na przecl
łałeaia al: Dajw6r stwierdzono Q'atu•au.ie aa d•'6 znaozuj prsos
trzeni wc:aesao•recllltowiecz•j warstwy Jtultaro-j-: Ba4&Dia prowadzono 
w szeroli:oprsestrze11Jl71l WJkopto 1a8ąlaoyJJ17• oraz w speojalaie ało
łoll)"a WJkopie soDilał.,-a; 

1r poła4D1GWo-nchodD1oj cs .. oi bac1aneco ter•a wspoaaiana wa~ 
stwa kultaro-a salocała posioao i Q'kasywała D&jwttka•• ai..-sso•6 
około SO oa: Natomiast w tiomlllla p6bocao-zachodllta wyrauto opada
ła ~t opadania około 10° l i wypł)-cała at• do około 20 oai Zao'b .. ~ 
wewaao ctwa •&ł••tenia 1rJPeła1ou _ haaa .. • s drob117ai Włliellauli, li:t6-
re robi• Yrałeaie wkopów • sław: w tej ńwaioł partU tereaa aol»
serwowano ja•• • wczesno,redDiowieoanr• aatoriał .. ooraaiosDJa, trac
HDtalii polep7 i li:o,ciaai zwierz .. yai; Uli:Ja4 warstwy tatłarenrej wslla
saje, ił oaadDio~wo wczesDo,redDiowioczae w yyaieaioaya rejonie za
j,lo prsostrzeń aa~aralDeco niewiolkieco wzniosioata: Wzniesienie 
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to jak ~z1JV sasaaozoae ieat jeszcze na oa1e-atow1eczn:roh planach 
Krakewa w poła4n1owo-waohodD1ej ozoilei 1Az1a1erza w &481edztwie _n1e-
1atn1eJ~eco c1z1a1aj koll~ioła .nr.wawrąńca.' BYć aołe dalsze badania 
w:yjalln14 1tweat1t n14zan4· z t111 obiektem;' Odkr:rt4 warstwo k11l t11row4 
ł401FĆ Daleł:r ze wa14 Baw6ł ZD&D4 z XII 1 XIII-wteczn:rch r,ycerskich 
'r64eł p1s&D70h~ Rozp1ttoll6 chronoloctoZDa wczesno~redntowiecznyoh 
-ter1ał61r ceramioznroh, aą'sllanroh Da w:ratenionya stanowtsm' j •t 
dollć eacma, sall7b sit oo D&j11Jl1ej a1tdr<1 X a XII w1e1t1eal' 

DAKbw-~abma&~ciB 
111;. KikołaJalla 3;1ll!i Grodzlla 

Baclłnta prowadzili qr Jacek Be:ratak; 
qr Jalil 1Aits poc1 kiarownictwea m&r 'l'e

res:r Bacbrańskiej!f PilaDBowało llllseum 
Archeologtozu w Krakowie: Oaac1D1otwo 
wczesDO,redDi.wt.osae: 

w o.awianym sezonie ~wc.,a oiekawsse _rezaltat:r asysilano 
w WJkopach ratowniczych na al: KikoJajsJr:iej 3 oraz a południCliJego 
w;rlot11 111": Groc1z1t1ej-:' We wu:rat.kich pllllktaoh atwierdzono obecnollć 
wczeaaollrec1D1owiecznej warstw:r kątturowej wraz z sab:rttamt ruchomy~ 
at; Vetaleno cłtbokollci alegania pierwetaego terenu, aą .. lalj40 t:ya 
sam:ra dalsze elemeat:r dla rekoDStrakcj~ Cbronolocii 1 sastoc6w osad
nictwa Erakowa wczeanollredniowteczaeco, jak r6wnieł jeco układów w:r
sokdoi~ch: 

E.R.UtJw-b~ciB ' 
Wiercenia archeolocicsao
&•clocicZDe 

MUseaa Archeclociczae w Krakowie 

Badania prowadził acr Iazi11ierz Bacbrańaki 
1 sesp6ł; Fi~owało Ubsaua ~heoloctcs
ne w Krakowie-: warstw:r wczesno,redniowtecs
ne 1 're4D1orieczae!! 

. ' W rokll 19n kont:rallowano badanta przy poaoc:r wierceń: Pojed:yn-
cze wierceaia W)'koD&Do w rcSł~cb paa:tt.aoh 'r6c1a1ellc1a Krakowa! Gł6w
D7 ~Boisk połołono w br: D& . baCłallia p6łaocaego przedpola Okołll~ Oc1-

w1ert:r W)'koD&Do na obszar.ze klasztor11 franc1azkaa61r, D& tereale daw
nego Pałac11 1F1alopolakicll, /Pl! 1F1osay Ladów 3/ł/; w połmialowej 
ozoilei placu Wios!lf IA1d61r; JtO północnej stronie 111; Poselsktej; D& te
reale klantoru benard:ynek prą ul : Foselaklej 21; na Plantach, na 
odcinkll aitds:r klasztorea bel'll&rd:ynek a ul-: Doa1nikaU.k4 oraz na 
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północ od u1: Dominikańskiej! Uzyskano bardzo interesuj~e rezultaty 
odnośnie pierwotnego ukształtowania terenu, występowania poziomów wcze
snośredniowiecznych i średniowiecznych; Uzyskane wyniki zblitaj4 nas 
do rozwi4zania kwestii zasięgu północnej granicy osady na Okole oraz 
kwestii przebiegu jeJ fortyfikacji w tim rejonie : 

KRAKtl'IV Muzeum Archeologiczne w Krakowie 
Obszar wokół Wzgórza Wawelskiego 

Badania prowadził mgr Emil Za1 tz oraz mgr Jacek 
Reyniak pod kierownic twem mgr Kazimierza Bad
wańskiego ; Finansowało Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie ; Osa dnictwo wczesno!redniowieczne 
1 średniowieczne, średniawieczne fortyfikacje 
miejskie: 

W zwiłlzkll z du:tymi robotami instalacyjnymi i podnóła \Vavelu 
na ul~' Podzamcze, Idziego oraz od strony WisłY, prowadzono obserwa
cje archeologiczne, odkrYtych relikt6w architektoniczuych o~z głębo
kości zalegania calca: Uchwycono wczesnośredniowieczne poziom, kul
turowe w zcaćznej części zwiłlZSDe z osadłl podgrodowłl Okołu ; 

Ustalono rzędne zalegania calca piaszczystego oraz skały wa
piennej; zyskujllC dalsze element;r ·dla rekonstrukcji pierwotnej topo
grafii tej części miasta-;' Na oaawianym terenie uchwycono i dokładnie 

zlokalizowano ciłlgi obronDYch murów alejakich w bezpośrednim ich aty
m . z fortyfikac jaai wawelskimi~ 

Pańata'owe Zbiory Sztuki DA \Jawela 
1 Kierownictwo Odnowienia Zalikil 

KrÓlewskiego na Iawela 

Badania prowadził doc ; dr Andrzej :t.aki 
wraz z zespołem: Fiuansowały Pańatwowe Zbio
ry sztuki 1 Kle rownictwo Odnowienia Zamku 

na Wawelu: Dwudziesty drugi sezon badań: 
Grodzisko gł611'nie w.IX-XIII, nadto relik
ty osadnictwa st.arot,rtnego, średniawiecz

nego 1 nowotytnego ; 

Głównym odcinkiem badawczym był dziedziniec zewnętrzny; przy
legły do południowego akrzydJa budynku muzealnego /Nr S/, w którym 
w latach ubiegłych odkryto część budowli absydowej, zwanej roboczo 
przedromańskim kościołem B; Szeroka odkrywka na dziedzińcu, w miejs cu 
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spodziewanego zamknięcia kościoła lub czworobok absydy od strony pół
nocnej, sięgnęła aż do stai1stego podłoża na głębokość ponad 7 m; 
Rozpoznano w niej 54 warstwy kulturowe, zgrupowane w 26 zespołach; 
w ich obrębie odkryto szereg reliktów zabudowań średniowieCZl\V'Ch i 
nowożytnych ~raz do~iemane fragmenty linii o~ronnej z w: XIII /Kon
rada Mazowieckiego/; 

Poniżej na trafiono na dalsze partie cmentarza /zbadano 5 grobów l 
oraz w4tki murów przedromańSkich z kamienia płytkowego wi4zanego za• 
praw4 gipsow4~ jednakże pierwotnej formy zamknięcia kościoła rozpoz
nać nie zdołano: Będzie to celem dalszej eksploracji przyległego od
cinka terenu: Znaleziono liczne zabytki ruchome; m: in!' denar z w: X 
/Niemcy ?/ i odważnik ołowiaey : 

W południowej części przyziemia budynku muzealnego; przy gotyc• 
k im murze obronnym; wznowiono badania maj40e na celu rozpoznanie zaple• 
cza kościoła przedromńskiego i przyległego cmentarza;' Dotychczasowe 
prace przynios ły ważne ustalenia stratygraficzne, dotycz~e okresu 
zniszczenia kościoła i czasów późniejszychŻ 

W zwi4zku z akcj4 zabezpieczania Smoczej Jamy kontynuowano 
prace o charakter ze badawc:r;o-ratowniczym w odkrywce po"; 78 m2 na d 
stropem komory B jaskini. Odsłonięto tu lico muru gwiaździstego 
i starszych murów nowotytaych~ W,ydobyto duże ilości drobnych zabytków 
ruchomych, głównie z doby no\Tot)"tnej, czyli z okresu, w którym pow
stał caly badany kompleks nawarstwień kulturowych; 

w ram ch prac ratowniczych na trasie budowy /wymiany l ci~W:ÓW 

elektrycznych w zachodniej partii wzgórza wawelskiego /rej ; IX/ roz
poznano w paru punktach ślady wczesnośredniowiecznego, ~palonego wa
łu obronnego i odkryto relikt7 trzech murów nowot)"tl\V'ch; Wśród nie
licznych znalezisk na awagę zasługuje duty fragment naczynia grafi
towego o ś rednicy wylewu ok~ 32 cm i grubości ścianek 11-16 mm, po
chodZ4CY z I lub II fazy wczesnego średniowiecza; wykonane tu wier
cenia pens t rometrem geologicznym na przestrzeni około 30 m umożliwi
ły rozpoznanie konfiguracji skały i stwierdzenie istnienia grubego 
płaszcza warstw wczesnośredniowieczl\V'ch: 

Największe pod względem przestrzennym prace ratownicze pro"tTa
dzono u podnóta Wawelu w zwi4zku z robotami wodociągowymi przy ut : 
Podzamcze m odcinku od Plant po zbieg ulic Grodzkiej i Bernardyń

skiej; Podjęte w zimie /przy wielostopniowych mrozach/ trwały do póź
nej jesieni, pr~nosz40 szereg pierwszorzędnych danych stratygraficz
nych, odkrycia reliktów zabudowy mieszkalnej, a zwłaszcza elementów 
fortyfikacji z późnego i prawdopodobnie wczesnego średniowiecza: Przy 
podejściu na Wawel od ul; Kanonicznej odkryto pozostałości średnio-
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wiecznego /i p6źniej~zego/ za~o*enia bramnego na strta aar6w obron
D)"Ch 'lawelu i aiasta~ PrZ7 ul~~ Gro4zltiej . odsłonitto · tragmat muru 
aiejsltiego; S4siadającego • dawn~ braall Gr()(lzltll: w poblUa tego maruł 
w Jtie:nanlta p6łnocnya, tjt Jtu kościołowi §w: Idziego; natrafiono na 
relikty trzeCh badynlt6w aieszkalafch z. czas6w nowołTtuych/ na połud
nie zaś - aa nasypy humusowo-gliniaste, Jtt6re mogił być pozostałościll 
nieznanych dotąd, cho6 hipotetycznie rekonstruowanych; wczesnośred
niowiecz~ch linii obronnych, willłllCYch w.awel z podgrodziem - Okolem: 

U podn6ła Wawela od strony południowo-zach~dniej i zachodniej, 
~ stoltach wzgórza i płaskich bulwarach nad Wisłll, prowadzono prace 
typa badawczo-ratowniczegp na trasie pospiesznie wykoQYWanych wykop6w 
pod cill&i ciepłownicze i pzowe: Dłago'6 kontrolowanych wyJtopów wy
ftOsiła 110 •~' szeroltd6 230 oa: Wyrółniono tu t zespoleSir warstw k.ul
tarowycb,' odsłonitto rel1Jtty· aar61r czterech badowU najpewniej nowo
fsytuych, w tym doau rybaoltie&O dłago~i 11,8 -•• wydobyto duh Udoi 
oeraailti • r6Q7ch oltreacSw omz i~ sabyt.Jti, w tya JtilJI:anaśoie ao
net, nieml wyłilenie nowołyt.ayohi' 

Drobne badania :rata.nic• pr01radsono ponadto w piwnicach 
wschodniego skrzydła zaalta /rej ': ·n; i w p6łnocno-wschodnich partiach 
JtrułganJtcSw dsiedsińca arkadowep, w sieni 1Ra47aława IV /rej -: XIII/ 
i prsy barbaltanie tegot Jtr61a /rej: nv;: li'Tililti tych badań przynio
sły part istotzvoh prsyoąnlt61r arohitelttonic~ch·t-

Usapełnieniea wyliczoaych prac byly badania wiertnicz•, wyko
nywane oztściowo w ramach działalności Zeapoła badań nad przedloka
cyjnym Jrakowea /p~ KOaiaji Archeologicznej Oddziału PAN w Krato
wi•/: Ogółem wyJtonano 93 odwierty penetrometrea /41 na wzgórzu wawel
akta, 52 u podn6ła/ oraz e Pl'211 pomocy świdra o lirednicy 8 cali /4. na 
Wawelu, 2 a podn6ża/: Rozpozuano wat,pnie m14łszoś6, obaraltter /skład 
przyrodniczy/, a nawet wielt warstw Jtaltarowyoh na wielu odcinkach, 
uchwycono te& lilady dawnych powodzi~ a w rejonie al: Podzamoze i Ber
nardyńskiej warstwy naauł6w rzeozQYoh ponad 2-metrowej milltazości, 
potwierdzajllCe aroheolo&ic mie przebiec odnoci Rudawy.' 

oabw MDseaa ~heolocicane w Krakowie 
pl1' Wioaay I.Ad6w 3/4 

Badania prowadsił •er Jaoelt BeyuiaJt pod 
Jtierownictwem acr Kazimierza Radwańaltieco : 

Finansowało Mnzeua Arcbeolociozne w Kralto

wte: Pierwasy sezon badan:- Osadnictwo 
wczesnoliredniowieczne, relikty zabudowy 

liredniowiec •• J ': 

z Jtoócea ~olta liTO i w poozlltltaoh 1911 r: kontrolowano, posze-
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rzano i pogłębiano dla ce16w badawcsych wykopy iDstalacyjne Da daie
dzińcu dawaegc pałacu Wie1opo1skich /obecnie gmach Bady Narodowej/: 

- Uzyskano zabytki wc:aesno4redniowieczne oraz relikty -rstwy bUuro-' 
wej zapewne sprzed n .. : 
l' południowej ospót dziedzińca zaobserwowano JraaieDDe 1 kaaienno
ceglane aury istn1ej~ej n1egdy4 na tya terenie 4re4Diowiecsnej za
budowy aieszka1nej: l' p6łaocnej cztjci ~lenionego dziedZińca pro
wadzono odwierty archeologicsao-geologiczae dla rozeznania pierwot
nej kollfiguraoj 1 terenu;' omówione prace stanowiły kontYilu&OjQ i aznO. 
pełnienie badań pOdejmow&DTch na tya terenie w latach ·Ubiegłych~ 

KRA.d)l' - ZAXRZbi'Elt Maseua Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadz1li ·agr !11111 Zaits oraz zea
p6ł; Finansowało Mazeum ~cheolociczne w Kra
kowie ~ Pi,ty sezon badańi Szkieletowe o.an
tarzysko WOIIIIDOiiredniCIIIfieozne /XI-XII/XIII w1/ 

l' reku 1911 badania prowadzone były "!f p6ł~ocnej cztlici caen
tarzysJra! Prllekcpano teren o powierzchni 2, l ara~ Odkryto s crob6w 
i T _jaa, daje to ł~znie z badaniami ubiecłych lat TS crob6w ukiele
towych oraz łl jaa; sztie-le ty usytuowane były wzdłuł osi E-l' z gło
wami skiercw&DYJili na zach6d,: Przy dw6ch poch6wmch stwierdson_o stroa
ne wyposałenie w postaci nota łelaznego, oraz nota i krzelJiwa·: Przed
aloty te stanowi' toną zmne juł m W)'llienioJQ.'Il oaentarzu~ Pozoata
łe odkryte ukiele ty nie pos iadał7 wypoaałenia: 

l' badanej w b::r~ cztjci oaentarsysta w przeciwieństwie do je-
co partU południowych &roby posiadaj' bardzo aJą-olllle wypoaałenie, 
a wiele poch6wJt6w zupełnie go nie aa: Ta r6wnieł, jat sit wydaje, 
wystopaJ' wył~znie szkielety z &ł•aai skierowaDYmi ua •ch6d, w prseoo~ 
ciwieńatwie do pozostałej ~zt4ci oaentar.,-sJra gdzie kobiety aiały 
głowy stiel'Oir&De ua zach6d, aęłoąśni mjo:ao4ciej ua waoh6d:' ~dz16 
naleły; U dalsze prace wyJrał' cą obarakter tej ozo4oi o .. ntarzya-
ka jest warunkow&IO" chronologi' jego poazozeg61Dych partU, cą aołe 
atratytimcj' społeczn' ułytkuj~ej go grapy ludzkiej~ 

l'lir6d T odsłoniQtych jaa jedynie w dw6ch zaobserwowano obec
noj6 materiałów ceramicznych - w jednej wozeanośrednio*ieoznych 
w drugiej, neolityozQYch /tultary puohar6w lejkowatych 7/! 

w p6łnocno-zaoh0dniej ozoifol badanego rejona zaobserwowano ro
dzaj rowu o azerotolici otoło l a 1 głQboto4ci 60 cm - blecn~ego łu

kiell z południa na p6łnoc :' w obrtbie r~u znajdOlfał sit wozeanoafrecS
niowieozny materiał oeraaiczDT, polepa, drobne węgle drsewne; s,dzi-
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IDY, h dalsze badania ustal' ozy1f1llienioDy obiekt D&ldy wi..-6 
a omentarzyskiem ozy teł z osadnictw•• poprzedzaj~ra powstanie ne
kropouł 

~. pow; Słupca Kuzeaa Archeologiczne w Pozuaniu 

Badanta prcnradaUa •er llat-4 Zeyland01ra oraz 
.mer Aleksandra L1piuu: Fiaan1owało MuzelliD 
Archeologiczne w Poznanm·: 6-ar sezon badań. 
Grodzisko z okresu wozeiDOI~Iaiowieożnago/XI w:; 

Badano gr6cl i poc!grodzie; Ha IJ'o4SUJal kontynaGirano wykopalis
ka p6łnocnej partii wału, odsłonitteJ w latach poprzednich~ W tym ro
ku aąskano aoUiwośoi pogłtb1en1& ąkopa daifki astoeowaniu szalan
k6w,· oo pozwoliło na prowadzenie prac w Wfkopaoh głtbokoaciowych 
1 sakonozenie ba4ań tej oztśo1 wała~ Odsłonitto drewniane /dtbowe/ 
konstrukcje wała w torale proetopadle ałołoDych belek w stosaDku do 
kierunku wału! Stwierdzono konst:rukojt bakow' wału oraz wrstępotranie 
bierwion zaciosauych w celu aciełego 1oh pr.rleganta: W"odrębniono 
dwa pozto.r konstrukcji drewntanich; c!olar pozioa osi4gn'ł głębokoś6 
3 1 5 • ponUeJ powie~chDi! 11' obrtbie konstrukcji wrsttPOir&ł:T tragaen
ty ceraalki c!at01raue D& XI wiek oraz kości awiersęoe! Pod wantw' 
drewna zalegała warstewka bramt.Dej sieat /około - T ca grabości/1' za
wieraj~& aierawt, słoat; trso1nt1 ,ał,zk11 si&raa prosa; kości mwie
rztoe i ceraaikt z XI w; Pod ni' wrstvUa warstwa zielo.~~~eco aała 
/około TO oa p-ubości/! 11' latach DUtępnych prsewieJaje 81t rozszerze
nie wykop6w oelea odsłon1to1a wała aa · oałej jego szerokości; 

W pob11ła odkrytego w ubiecłych latach clienłArt~Yska szkieleto
wece prowadzono badania, w oela znalezienia koaoioła na grodzie: 

Uchwycono wschodni' &r&Dict wysttpolłanta c .. ntanysJia: Odkryto jesz
cae 19 szkiele tÓI! 1 kt6re cłowaai były llłołone na moh6d i nie posta
dały wyposałen!A.· Obok o•ntarsy1ka mohCJIIł'ał:T sit resztki jaktejll du
hj,· drewnianej budowli - ślacty po słupach, spaloaej belce i paleni
sko• Na poclgl'C)dsiu odałonitto '1Ar7ti'T absydy kościoła celkrytego • 
abiegłya rem: Xonatrakoja ta, Jalztałta p6łkol1atego~· zbudowali& s ld
nyc:ta kaaieni nie Ulloonionyoh glin' ani zapraw,, wchods1 w tost grodzi
ska~ 04 st~ny zewnttrznej południowej 'o!AD7 koało1oła;·. •rrsował sit 
wysttP zbgdowaDy 21 drobnych kamieni /szerokości 11 20 .; - by6 •o~e 
podwal1n7 wej8cia do kodcioła: Przy koiłciele ocl stroDT zachodniej i po• 
ładniowej wyst..,iły dalsze groby odkrytego w Ubiegłym rokn oaenta
rzrska~ W7eksplorowano 63 szkielety,' z kt6rych oztał6 ałołoD& była re
gularnie, część rozrzucona bezładnie 1 1f1111eszana-: BT6 aołe aas~1ło 
to poCiczas budowy kościoła: C.entarsysko datowane jes~ aa XII 1 poło-
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we XIII w1eta Da poelatawie bbł40ztów etrzyniowych: 

Ponadto poprowadzono badania w cela achwycenia zasicga podgro
dzia w tie:ntntu zachodnia i zbadania ewentual117ch jego Ulloc~ień'~ 
w tej cztści podgrodzia natrafiono DA szereg jaa i palenisk: Z&s1Q&U 

poqrodzia w tya rotu jeszcze nie 110bwyoono! 

LEDNICA., pcnr! Glliezno 
Ostrów Ladll1cti 
Stano·wiato 2 

liłlsesm Pocz4tt6w Państwa Polatiego 
aa Laclllioy 

Badania prGWadzili qr Jersy Łoanioti, qr Elti
lia llhl-B,rczto i a&r tera~ C1e.lakowa: FiDAn

sowało PWlUf w PoSDal;lia: 'rrseo1 .. zon badań 
D& podgrodz11l·t otr .. wozean016redDiGW1eoSDT 
X-XIII w;. 

IontynaGWano badania,- tt6rych oelea było rozpoSD&nie terenlł 

wschodniego przyoz6łta aostowego D& Ostrowia a nasttPnie achwycenie 

przebielił droci prowadS4CeJ od nieco do wnttrsa oaa«r1 

Dalsza eksploatacja ujniłej połołoneco wykopił III/TO, w tt6-
rya stwierdzono w ubiecłya sezonie wysttpowanie tonatrakcji dreWD1a
D7Ch, nie było aoł11we ze wzcl oda • nieaa t.a~UV upływ wody~ 

Rozkopywanie do calca dru&ieco se•złoroozneco wytopu I/70 
asytuowaneco w wyłesej partii podcrodzia, nie wniosło do interesuj--. 
cego nas zagadnienia łaclll7ch dall7ch: Dlataco przeprowadzono wykop 
/I/Tl/ ł4CZ4CY oba wytej 1J1111en1one, pozwalaj4a.r na pow14zan1e ukła
dów stratygraficzDToh r6łni4QYch sit znacznie w oba wykopachł odda
lonych od siebie o 15 a : W wykopie tya D& cłtbotości około 80 ca od
słonitto brak balenur DA podlotu z piasku, przebieaaj4CY poprzeoz
nie do ścian wykopat Od stro117 wscbocllliej /od jeziora/ dochodziły 
do braku równolegle kol18t:nt~je dre1Jil~e ~ W zwi4:1l:a z tya nasawa 
sic przypuszczenie; łe aołell1' ta a1e6 do czynienia z droc4 b1eCD404 
r6wnolegle do brzegu jeziora, aulogiczn4 do oclk!'ytej w la t.ach po
przednich D& zachoclilia brzegu wyspy: Dla wyjaśnienia teco zacadllie
n1a poszerzono teren badań zcodDie z t1e:ntnl:iea przebiegu konstruk
cji dre1JiliaJV'ch 1 bruka zakła4a.140 wykop druci /II/Tl/ przylegaj407 
do wytopu /I/Tl/ od strony południowej.• Odsłon1Qto w n1a jał na głQ
bokości 0,30 a zazys re&~~larneco, czworobocznego tlepiska z ubitej 
cl1D7 o wraiarach około 2, 5 x 3 a: 1f na rotnim połaclniow~wschodn1a 
cbaty /?/ asytuowane . było palenisko aocno rozwleczone przez orkt: 
1f odleciości około l,S a od narołnika poładniowo-zachodniego chaty/?/ 
analeziono kaa1eń łaruowy z otwor .. : 
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Do ciekawszych zabytlt6w tutaj występujlleych zalicz,ró ao:łoD&i 
pierścionek z br 4zowego drutu, kilka przęślików i fragaenty noty łe
laznych: Ceramikę pochodz4cą z t ej warstwy roboczo datować aotna D& 
wiek XIII ; Badania potwierdziły przypuszczenia odno~nie •pnyroatu" 
wyspy od strony wschodniej , sk~rygowały jednocześnie prsebieg linii 
brzegowej jeziora·: Ponadto uąskaay 15-metrowy· profil pozwolił na 

ściślejsze określenie układu stratograficzneco tej cztści wyspy: 
Badania na podgrodziu będ4 kontynuowane: 

LEGNICA. 
Kości6ł N.~~P~ 

~tytut Historii Architektury 
Sztuki i Techniki Politechniki 
Wrocławskiej 

Badania prowadzili: doc ; dr Jerzy Rozpędowaki 
i mgr czesław Laaota. Fiuansował Instytut 
Historii Architektury Sztuki 1 Techniki Po
litechnik1 Wrocławskiej: Drugi sezon b~dań. 
Ko~ci6ł parafialJXY - trz.r fazY: ro•ńska 
/XII - I poł1 XIII w~/, wc~snogotycka /od 
I poł ·~ XIII - I poł-:; XIV w':/, cotycka od 
poł. XIV-.'!'; cmentarz przykościel.Dy 21ri4mny 
z dwieaa pierwszymi f azalii!' 

Pod obecn4 posadzk- koś~ioła odkryto dwie nieznane dot~ bu
dowle1 Najstarsze w ty. miejscu młotanie romań8kie zbudowano ze sta
rannie obrobioo,ych c1oa6w z czerwonego sp-.gowca;ł BYła to niewielka 
budowla .aalowa, z wydzielonym od wschodu twadratCJWya prezbiterium,· 
zakoóozonya p6łk~lis~ absyd-.: z detalu wi4ł40eg~ sit z tym kośoio
łea znaleziono aiini fragmenty fryzu, cokołu itdt Na z.-n-trz jego 
znajdował się cmentarz, kt6r.r sarejestrowano jedynie w postaci war
stwy sawieraj-.cej pojed~oze ko~ci ludzkie i fragmenty wczeanc,red
niowiecznej ceramiki: 

O załołeniu tym po raz pierwszy wzmiankuje dokument z 1203 r: 
Jednak powatanie .. jego niew4tpl1wie nalały odnieść w gł4b XII w: Oko
ło połowy XIII w. na miejscu tej niewielkiej ni-tyni powstaje duła 
wczesnogotycka budowla; W partii fundamentowej utyto miin; ciosy 
z poprzedniego tościola~ §ciany natomiast zbudowano z cegły, o ukła
dzie wendyjskim: Było to załołenie trójnawowe, niew4tpliwie prze
sklepione~ z prostok4tnym dwuprzęsłowym prezbiterium: Na zewn4trz 
i we wnętrzu tego obiektu odsłonięto cztery poch6wki 1 bez wyposałenia; 

Po P.ołowie XIV w~ ZbUdCIIraDO now4 świ4tynię 1 ltt6ra W zasadni
czych zrębach mchowała sit do dżisi&j; 
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Instytut Blstorii Architektury 
Sztuki i Techniki Politechniki 
Wrocławskiej 

Bada ni a prowadz i11: architektonie zne -
doc ~'dr J ; RozpQ(lowski, archeologiczne -
mgr cz ; Lasota, antropologiczne - doc: dr s: 
Uiszkiewicz, konsultacje dr J:zaźmierczykt 
Finansowal WKZ we Wrocławiu.: Pierwszy sezon 
badań: Grodzisko i cmentarzysko wczesnośred
niowieczne, późnoromańska kaplica ralllkowa~ 

Prace ratownicze zwi~zane s konserwacj~ relikt6w późnoromań
skiej kaplicy zamkowej: Projekt konserwatorski przewiduje wykonanie 
wykopu pod fundament pawilonu dookoła całej budowli~ 1f bie:t~ym ro
ku badaniami objęto teren polo:tony na północ i wschód od obiektu., 
o powierzchni 200 m2; 

Uzyskane materiały stanowi~ cenne uzupełnienie dotychczas wy
dobytych źródeł z l egnickiego grodu: Najni:tej zalegały relikty drew
niano-ziemnego walu; Uchwycono go na szerokości 19,5 m, przy czym od
słonięto tylko jedno lico : zestal on wzniesiony w dwojakiej konstruk
cji~· lawę i podwalinę zbudowano me skrzyń WYP8łnioeych materiałem 

ziemnym: Natomiast górn~ częś6 wału z naprzemian zalegaj~ych warstw 
drewna /ruszt/ i ziemi: W przekroju pionowym prZYPOmina ona ściśle 
przylegaj~e do siebie stosy; Odsłonięte lico przed połarem zabez
pieczał płaszcz gl1n1auy "/ w celu :rapewnienia odpOIIriedniej stabilnoś
ci tego umocnienia obronnego, w podwalinie zastosowano słupy i baki; 

na podstawie wydobytej z niego ceramiki jest datowany na X/ 
XI w. Jes zcze zapewne w XI w: wał czę4ciowo spłon~ł; §lady reperacji 
zostały odkryte w obrębie Jawy.' NastęprJY poziom osadniozy reprezen
tuj~ dwa plecionkowe budynki mieszkalne z paleniskami, pochodz4ee 
z XI/XII w~ Na zabudowę mieszkaln~ nawarstwiło się kolejno cmenta
rzysko; 

Wyeksplor011'ano 13 pochówk6w bez wyposahnia-: W jednYm z gro
bów zmarły spoczywał w pozycji skurczonej, a jamę nakrywał bruk lla

mienny ! Zbadane częściowo cmentarzysko niew~tpliwie wi~:te się z ka

plic~ św~Benedykta, wymienion~ po raz pierwszy w dokumencie z llł9 r: 
Kaplica a wraz z ni~ nekropola funkcjonowały zapewne do 122Q-30 r:, 
kiedy to teren grodu przeznaczono pod bud011'ę późnoromańskiego zamku.: 

Le:t~e ponad cmentarzyskiem nawarstwienia wi~:t~ się z budOWił 
i u:tytkowan1em kolejnych faz zamku; Badania architektoniczne, uści
śliły rzut późnoromańskiej kaplicy, a takte zarejestrowały mury Wilł
t~e się z jej gotyck~ rozbudow~. 
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Muzeua Okręgowe w RZeszowie 
Muzeum Historyczne w Sanoku 

Badania prowadziły! agr AD.Da Szałapata, 
mgr Maria Zie11ństa-Durda: Finansowało 
~zeum Okręgowe w RZeszowie Z Pierwszy 
sezon badań: Osada otwarta, wczesno~Sred
niowieczna /IX-X w ~;: 

Na placa budowy przy Tec hni.tum Leśnym odkryto osadę otwart4 
połotoną na prawym brzegu Sanu, dat owan4 na podstawie ceramiki na 
okres wczesnośredniowieczey IX- X wiek.' Na przebadanym terenie o po
wierzchni 3 arÓ!r stwierdzono ślady budownictwa naziemnego i jaiiiY gos
podarcze występające w warstwie talturowej na głębokości około łO cm ~ 

wypełniska jam, na planie owalu lUb prostokąta stanowiła ciemna, gli
niasto-piaszcąsta ziemia z zawartością bryłek polepy i węgla drzew
neg~ : We wszystkich obiektach najliczniej występowały fragmenty cera
aiki - pochodz~e z naczyń crabościeDD7ch z doaieszką tłucznia granito
wego, zdobionych w górnej partii brzuśca stempelkiem; ponitej pozio~ 
J!Ymi liniami rytymi i naczyń cieńszych z domieszką piasku, zdobionych 
kombinacją linii falistej i ornamentu stempelkowego lUb liniami pozio-
8ylli; Z innych zabytków wykonanych z gliny odkryto przęślik~ Zabytki 
metalowe reprezentowane były przede wszystkim przez gwoździe; Odsło
nięte ślady słap6w tworzyły dość regularne prostokąty: 

LE6UcA :W.IA, pow:· L~zyca 
Stanowisko l 

MUzeum Archeologiczne i Etnografi
czne w Lodzi 

Badania prowadził mgr Andrzej Wikołajczyk! 
Pinaneował Wydział Kultury PlfRN w Łodzi: 
Pierwszy sezon badań: Sllarb denar6w wczesno
.Sredlliowieczeych; chronologia: przełom Xl/ 
XII wieka :" 

Podczas kopania rowu na przewód odgromnika odkryto w 1969 r-: 
w Leźnicy Małej skarb monet wosesnośredniowiecz~ch, który następnie 
dostał się do Gabinetu Numizmatycznego MAiE w Łodzi ~ W skład skarbu 
wchodżiło 581 dena r 6w, 9 siekańców srebrnych, 3 s rebrne kabłączki 
skroniowe i ułamki naczynia glinianego: Celem badań było ewentualne 
odzyskanie pozostałej części skarbu--- niezsuwałonych przez znalazclfu 
monet 1 ułamków ceramiki ~ 

Wykop zało~ono na terenie gospodarstwa braci Kwasiborst1ch~ 
w czas i e eksploracji natNfi ono na ślady wspomnianego rowu oraz zna
leziono 38 denarów trzy~owych, l srebrny siekaniec i brakujące fragmen• 
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ty naczynia: zabytki znajd owa)Jr się w wype lu isku rowu, a ich roza1eaz
czen1e wskazywał o na to, ił zos ta)Jr rozwleczone podczas topania: Opia 

.ateriału: a/ monety oaleła)Jr do trzech typów w/g u:Gumowstiego - typ 
v /13 egz:/, typ VI /lT egz:/, typ VII /8 egz:/; b/ siekaniec srebrny • 
waga 2, 85 g; c/ ceramiJa - fragmenty brzegu i brzuśca obtaczane go na 
tole naczynia z III okr;wczesnośredniawiecznego~ • ttórym zdeponowano 
atarb, fragment Daczynia z I okr. wczesnośredniowiecznego oraz nie-

. obaratterystyczne ułamki ceramiki kultury łutyck1e.1; 4/ perforowa~ 
łułycti J'&Cioret aztl~ z okresu balaztactiegoi llater1ał 4atujll naj
IIDiejaze aonety typu VII na przełoa XI/ni w: Pozytywny rezultat ba-

4ań n1a4csy o potrzebie przeprawadrania pooob~ch weryfikacji arche
olocicznyoh snaleziat aonet! 

Ionserwator Z&bytt6w Archeologies
DYch we Wrocławia 

Badania prowadzili: 4r B-:'Cilotliwy;· agr 'f~ 
wrolati, agr R!Rogosz, qr J;Pilch! Finanae
wał VKZ we Wncławtn;t Druci sezon badań; Pra

ce archeoloc1czno-arch1tetton1czne • to4cie
le RUP! 

Prace atencentrowano • części presbiter1alnej 1 dw6ch przylec
łych nawach bocz~ch oraz t:nansepcte!n psrtie tościoła~ wattpnie 
rozpomane aon4ałJWO jał w UM r': rokował)" odkrycie starazyoh zało
&eń arohUektoal~J:V'ch, IB kt6re w ekro~~JQ"a -kresie oatkD1'łto . &1'1 

jał aprze4D1oo Gł~ oelea tak aplaacnrau;rch ba4ań było odsłon1t
cie najstarszych re11tt6w zabudowy sakralnej ZW1~ych Z powstaniea 
tlaaztoru cysterskiego w/c :tr6deł, zgo4Die lokowanego na tya a1ejsou 
jut w drugiej poł1J!1e fil w: Pom4to zamierzano usta;Uć pierwotnll 
atratycraf1t obiektu_- a pdredn1o 1 jego chrcnolog1t1l Kiao przeale
szanta warstw s})1)wodowaneco 11cz~a1 poch6wtaa1, bu4owll aurowa~ch 
krypt oraz realizacjll nowych, istniejących załohń architektonicz
nych, ocólDT stan zacbawanta starazych eleaent6w aroh1tetton1czDTCh 
jest stosunkowo dobr.r: 

1! Stwierdzono, *• przed wzniesienie• to4oiola NYP istD1ała 
• tya aiejacu os&4a ludności tultury łułyoktej /zachowa~ posto• v 
w wykopie XII 1 skoruw na wt61'D)'II złotu we wszystkich pozostałycb/ 
a i nasttpnie osa4a wczesndredn1ow1eczna - do połowy .XII w: /zachowa
na warstwa IV • wykopie .XII 1 ceraaita we wtórDYli złotu w wytopach 
pozostałych/~ 
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I. Relikty budowli kamiennej odkryte w wykopach I, IV, VI, VII, 
VIII, X, XI, XII~ Niektóre elementy murów kamiennych w wykopach 
XI i XII wskazuj,, że mamy do c~nienia jakby z dwoma okresami 
budowy /przebudowy ?/; Uklad odsłoniętych aurów wskazuje, że naj

stars~ kościół miał kształt krzyża0wym1arach: prezbiterium 7x7m, 
szerokość transeptu 1 m; 

II: Relikty budowli kamienno-ceglanej odkryte w wykopie II, III, V, 
x, XII i XIII ~ Być może reprezentuj' one założenie przedgotyckie. 
Ta faza w wykopie XII mchowala ślady przebudowy: mur B3 + ślady 

sklepienia na murze B1• 

III.' Relikty budowli ceglanej - gotyckiej, zachowanej do dzisiaj. 

IV. ~lad przebudowy wnętrza prz)" południowej ścianie kościoła na osi 
transeptu: Wskazuje na to aur c odkryty w wykopie ::nr; 

V.· BUd ovla barokowa~· 

Badania powiDQr być kontynuowane z uwagi na liczne nierozstrzy
gnięte dot~ proble.r i zjawiska : 

UJBI~, pow !"Piotrków Tryb11m lski Uuze1111 w Piotrkowie Trybunalskim 
Stanowisko l 

Badania prowadzila 111gr Ewa Wójoik; Finan
sował \VKZ w Lodzi: Pierwszy sezon badań.' 
Wczesnośrednicnrieozne cmentarzysko szkie
le t owe /XI-XII w.;. 

Jesieni' 1970 r~ zostało zgłoszone cmentarzysko po zakończe
niu prac drogowych, które w bardzo powatuym stopniu zniszc~ły sta
nowisko ; Znajduje się ono na zalesionym wzgórzu przy wspomnianej dro
dze. W 1971 r.' zbadano ob s zar o powierzchni 400 m2: Odkryto 56 grobów 
szk1ele towych : Wszystkie szkielety ułożone były na wznak; zoriento
wane wzdłuż osi wschód - zachód z niewielkimi odchyleniami na połud
niowo-wschód lub północno-zachód. Wyróżnione: 21 grobów męskich, 22 
kobiecych, 8 dziec i ęcych, l grób zniszczony przez wkop, trudny do 
określenia. Natrafiono również na 3 groby z podwójnymi pochówkami; 
llężczyini spoczywali z. . głowami zwróconymi na wschód, kobiety zaś na 

zachód. W kilkunastu wypadkach s~ierdzono w jamach grobowych reszt
ki desek ułożocych pod szkie le tam1 lub obok oraz kłod..,v drewniane sta
nowi~e oszalowanie j a my grobowej ; 7ł jednym wypa clka Dlall<Y najprawdo
podobniej do czynienia z pozostałościam i drewnianeJ trumny wydr4żonej 
z jednej kłody ; 

WŚrÓd wyposażenia najwiękSZłl s:ropę stanowi4 ozdoby; W grobach 



19(. 

kobiecych odkr,rto srebrne kolc~ki zdobione filigranem i granulacJ'• 
duie paciorki srebrne - pll8te w środka, ciemnozielone paciorki szkla
ne - cylindryczne z wtopio~ blaszq złot,, paciorki ze szkła prsej
rzystego, paciorki gl1n1aDe, ~~alowane, duie pac1orJr:1 z flaoryta 1 1D

D7,ch kamieni pcSłszlachet~oh,· pierścionki b~zcnre 1 srebrne CZtsto 

zdobione, Jrabł~zki akroniowe z brlłza, ołowiu i ayą; tr erobach •ts
kich zaajdował7 lit ostrza włcSczni, osscsep6w, toporki, crot7 strzał, 
bftlZOWe ap%S~zki do pasa, osełki, wiadra! 

w oba rodzajach poch6wkdlr z prsec'-1ot6!r oods1eDDego ałJ'tku WJ'
m1en16 aaleły note łełaz.ne, w wielu WJ"P&dlrach z rrapentaai zach.,._ 
nej rtkojeści i . resztbai sdobio1170h pochewek /skm z blacq br1Powv! 
Groby dziecitoe poeiadał7 akrolllliejue wypoaa~ie - gł6wu1e b7ł7 to 
drobne paciorki w niewielkiej 11Hci: Jectyu1e w adch arobach maie
siono grzechotkt Jlinia~ Z pzaai 1 gl1DiaiJ4 Osdobt- zabawkt ? 

w kształcia 4z1ewitcioraaieDDej piaZ41J' z du*J'a otworea w liro~ 
Obydwa prsedaioty poa1alłaj4 polw.: W 8 erobach oftr7to całe .aacZJ'Dia 
gliniane /uieszczooe podobnie jak w1acłra w ~kolią n6&/'! w 15 p-ebacb 

w ekła4 WJ'POaałeDia wchodsU;r rdlrnid 80D8tJ'' 

8a4allia b.- kollt'JDUOII'&Dei1 

, - - -t 4 

UJBISZBI'O•; pow. ~-w 
StaDowieko l 

liiiłania prowadsiła acr Ellbteta Cho1ńab!l 
• FilaDIIc:wr&ło IID-ua Aroheolo&tcz• w 04aó.sb"!l 

P1e:I'WIISJ' -•on badań.' Prz7JIUscsa1Die aro-
4s1ako i podp-oaie rn-x w"'!/i 

W ń:letle llr6cJeł pi8&J~Tcll ~ .xn w~ w Lub1aserie ll'ielic.ił sit 
p-6cJ Jraastelańakt, a w nn w: IJtoUca lraitlftwa 4s1eln1ccnrep bit
ci& Salibora n~ SłaDowiako ob'elłl&De w atarszaj literatarse pr•cJaio
ta Jako •cJolD;r u.ek•, ma.ne s odlaTć powfersolm10WJ"Oh,~ poCS41JSQ' od 
XIX w:, aa7taawane jest a cłlruczłoDOWJ"a nniesienia połołODJ'II ok:' lila 
na poł&111D1oWJ" nch6d od Lubusewa; war64 podaok)J'ch 14k:' 04 pocałłtk11 
XI w~ b7ło ono niazczooe przes ebploałaoJt piaem: 1f 19T3 r: zosta
nie zalane wocJ4 do 2 • Q"aokolłci w zwt..Sm s :aa,ospocJarowywan1ea te
rena przeZDaC.ZOJlYII cUa hoctawl1 1'7b!l 

Prace ratOW'Il1ose obj tł7 obydwa csłou.r ob 1ektu oraz do11Dieii&D4 
tost 1 pocJn6łe wzniesienia w a1ejecu P1'117JIUSSCzalnej przepraWJ' przez 
bapa~ 

Ba lllliejaąa s człon6w stwierdzono WJ'ritpOW&D1e warstw7 wczes .. 

nomdDiowtecznej,• warstwy kDlturowej z dwoma jaaaat oea4nicz.rat za_. 
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wieraj~i oe~iltt g6rtł obtacz&Jloll,. prs .. lilti clillfaDe; lto4oi •ie
rqoe i ••1•1 lłrsewQTf 

. Ha ritks~ •tolliaat altłonie aohlryoono 4lac1T ollll4nictwa wozea-
ndre41liow1ecsnep w postaci oe:raailti c6r .. obtacanej ..,..ttPDj'łOej 
w blulaste, a w naattPD•J warstwie oeramiltt paolar6w lejltcnrat1"h oraz 
o4blpk1 bsellieiUle~ Ba poclobn .. atratTcrafit •trdiono w toate; &dzie 
opnScz teco ocD:rTto trac-ant aułego sltap18lla kalliani o tanltoji nie
eltreil.DDej • nglp • obeo117 stan bal!ań! lJ ..,.lotu ewenttal.Dej prze
p~, ocld:ODi~ • tortle c6ns-. waratwt ltonatJUitoji s bierwion ctrew
n"iaa.Tch słaliori-.ceJ ape~Jne posostało46 pomostu lab teł aoonień brse-

IOWJ'Ohi' 
. Cerallilla c6r-. obtao•• oclltrJ'ta .. stanCIIriab poswala c1atCIIraÓ 

je D& IX ao pol~ X w! I'J1lilt1 badań nie potwterl!zi~ na razie pogl~a 
o obroDD7JII ola:raltte-ne osaclD.iotwa: 

Pluisłlr01re lłlna Aroheo~cioSDe 

w Warasawie 

BadaDla prowałstli z cir Leohos ław Baahat 
i -er LDłltUa Dłagopolab.' Finansowało AlA 

w Warszawie!* cnartT sezon badań!~ C•nta
nTsb · z grobaa1 • obal!wach baleiUV'ch /łrłP 
p połowa XI ~ 1 clrap połcnra XII w":n 

Ha terenie omelltal'SJ'slta badanego aprzec1Dio • rob 1960j' 1961 

1 1vro;· prwep:rowaclzono prace Mj.,e Da celu ostateolllll8 altońcsen1e ba

clań1 r realtacie pnep~oQYch p:reo w p6łDoonej o:at'ot ounta
rąata; -•1t4Q' jep skrajem,- a terene• sbac'laDJ'Il w 1960 i 1961 r !' o4-
kr)"to. 4ft niasczoM crobJ' obatawCIIre ti&Wieraj.Oe pooh61rlti kobiece~ 
BTłT oDe nrien tCIIr&DB cłowami na pdhloOJI7'--oh64': w grobie , 81'/'fl 

' ZD&lesiono 'b~CIIFT plał.erw&D.T ll:abłllOseł: atr:roniOWT a • grobie CS8/'fl 
n6ł łel&ZJ17 w pochwie slt6rzanej OJ'IUI ono..,. llabł-.ozelt sltrontOIFY: 

IDBt&Jir, Pflłi': Łobes 
StaDtnrtab l 

~erwator ~1t61r Archeolocicz-
117ch w Szcseolllie 

Bac1&1l1a prcnraclsił qr lfaciej csarneoltt~ 
FlDUI8cnrał RZ w SzoseotDie: P1er.traST s .. 
son bac1ań; Osaela wc•sndrec11liCIIriecsna: 

stanowisito lełT oltoło t;s a na p6łDoono-soh64 oc1 LobłaD na 
pr&lrJW /sachoi!D 1a/ ,· WJ'S oltia teraale p1e1"trotnej clo11117 Regt, ..,.eroclo-. 
wanej w gl11liaato-łw1l'OIFJ'ch altamulatach loclowoOWJ'ch: Zostało oclltrJ'te 
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w oz .. 1e baa&ń pawierscbD1GWTch w .. ja 1911 r. P6łnocno-wschodnia 
czt~ó osadT jest zniszczoDa przez łwirown1ę, poładniowa - zalesiona: 

Badania obj tł7 cz~ó osad7 uajbardz iej zagro:&on4 obalUli tciea 
ac1&J17 WTbierąsb. birowni: l'JYeksplorowano du:&,. obiekt, kształ ta 
owalnego·, o ai,.:&szośc1 warstWT kulturenrej ok! 80 ca; z bardzo daQ'II 
paleniskiea, zbudcnraJlTII z Jraa1en1 oraz kilb jaa odpadkoWTch~ Z dałe
co obiektu uąskano spoJ1ł 1loać ce:raaiki, nieliczne kości nierztce 
/cł6wnie P.iJli/ oraz cbra zab7tki •talowe: blaZJ17 grot, strzał7 z ta
lejq,· o soczewkowatTa przekroju lUci& i frac-nt drutu br-azoweco 
o przekroju płaskieco prostoqta! Ceraaiła etataje obiekt na ałodsą 
okres wczesneco aredaicnrieoza! 

Badania bfc14 koDt)"JlUOWaDe: 

WPA1r.A., paw'! Słupek pa tzs e poła brtpU 

ŁUPO!t'O, pow!oon6w Wielkopolski Museaa w Gorzowie lt'ielkopolskia 
stanawisa 3 

Badania prowadZił qr '1'&4eass Sen16w~ 
Pia~~&owało lluzeaa w Gorsawie Wielkopol
skia!ł Pierws.,- · sezon badań; O.a4a ·woze
lno,redlliowieczua /pzsełoa X/XI w~/: 

Stanawi1ko 3 połołoM jest sa tona kolejawTa· relacji Gorz6w 
WielEopolski - Kostrąn nad Oc1!1łi około ~O • na wsch6d pd tUDelu, 
a 120 • od staDowieka;. w kieruub połu4n1--sohoc1Dta!' Badanta •1-
łT obaraltter soJUJ&SOWT, bowi• na pierzehoi około &00 a 2 WT&t4P1J: 
bardzo c1u*T rozrzut oeraaiki;' Z&łołono wykop na p6łDoc11711 skraju pola 
omego na osi p6łDoo-poładnie o WTaiaraoh S s 10 a!' Ju:& Da głtbokolłci 
oa 0 1 30 • oclJaTto w naroinim WTkopa /p6łnocno-wschodaia/ palenisko, 
kształtu zbliłoneco c1o proetoqta, a w przekroju pionow,.., nieckowa
te~ Obok paleaiska i prą profila zachodnia odsłonitto dałe place po
lep,r grubo,oi około 10 oa: 

Ceraailla WTstviła • całej pc~~rierzohDi i to bardzo bopto"!l 
Liczne frapent7 zdobione, brzeci i c1na aoąll - bardzo tJ"poWe dla 
przeło• X/XI w! POJB4to SJB~siono ł przQtilikt :taaienne;, tHT z nich 
stołkowate; jeden OTliDdrTozQT, spłaszczoQT i sdobioQY a:kolnyai row
kaai oraz łłobłall1 prollieniltTai od otworu~ Jeden frapent prawdopo
dobnie sk6nanej pochwy od aieosa z olmciaai z ołowiu: Liczne trap~en
tT praillio!' lletalfJWToh prze4aiot6w nie znaleziono, natoaiast kilka 

frapeDtcllr lldla, co aołe sagerować istaienie pieca bDtn1ozego /457-
•rki/ lab wenatata •talarctoaeco! 
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Mała powierzchnia wykopu /50 a2; nie pozwoliła na achwycenie 
większej ilości materiału archeologicznego ~ Z wstępnej analizy aate
riała zabytkowe&O aołna wnosić, łe analogiczny jes~ do znalezioneco 
w Santoka, pow~orzów Wielkopolski /na grodzisku/ z I/XI w~ 

Jtonieczuym jest by w najblUszym sezonie przeprowadzić dokład
ne badania; które rzuc~ duło nowego światła na problemy osadnictwa 
z okresu wczesnego średniowiecza nad doln- Wart-: 

MAJDAN GbllNI, pow : To11asz6w \ 
1Jlbelsk1 

MASLOWICE, pow. Wieluń 

patrz okres nowołytny 

UUzeua Z1ea1 Wielańsklej w Wielaniu 

Badania prowadził qr Bogusław Abramek: .Fi
. nansował WJtZ w Loc!zt! Drugi sezoll badań. 

Clllentarz:rsto aztiele t~e s XI-XII wieku: 

Przebadano dalsz~ cztśó omentarzyska o p01f1erzcbn1 125 ra2 ': Od
kryto 25 a;rob6w szkieletowych. Znajdowały sit one na terenie upmw
nego pola połołonego około ło-60 oa od drogi; gdzie w ubiegłym roku 
odsłonięt-o w czasie prac :ra townicsycb 40 a;robdlr ";i 

Ja~q erebowe r:rsowaq sit juł 18 cłtbokośoi 30 oa : Stan zacho
wania kości bardzo słaby, a orientacja szt1elet6w podobna, jak w po
oh6wtaoli dotychczas odkr;rtych~ w oparciu o wyposałenie zmarłych i 
wielkość jam crobowycb wyrołutono 5 a;robów męskich; 9 kobiec;rch 1 s 
dziecitc:rch t w 11 wypadkach nie udało się określić płci Zllarł7ch ze 
wsa;ltdu m słaby stan ZliobOifania kOlłoi 1 brak wyposdenta: 

W 9 a;robacb · przy stopach aarlyoh osób znajdowano po l •17• 
naoZ7'Dia clilliaDYW: w jeclD7a • crob6w kobiecych snaleziono racsej 
niedute wiaderko z zaobowan;rai trze• łelaznymi obr~sJraai 1 uchlr7ta
•~ do tabł~: W erobach 61, 62 1 63 znaleziono po jednej aonecie po
krytej sielon .. pat:rn~: Sił to prawdopodobnie krz;rł6wk1; 

1f1posałen1e grobcSw kobieo;roh ograniczało sit mjcztściej ao 
posrebrzauych 1 srebrJlYch lrabłłlQzkcS. skroniowYch z esowat7Jii zakoń
czeniami, paćiortów z łółt .. i biał .. inkrustąo j 4 wykona QTch przewał
nie ze szkła !' Doś6 częstym zjawiskiem były w t 111 roku pac1 orki wyko
nane z fluorytu, bursztynu, krYształu górskiego i krwawnika~ 

Znaleziono poza tya dwa paciorki szklaae s posłae&D4 tou .. : 
w grobach męskich znajdowano zwykle naczynia, łelazne noł;rki, osaaea 

trzesiwa 1 niewielkie osełki~ 

Badania .aa t711 cmentarzysku b~ kont:rnuowaDe w przyszłya rota: 



MElBO, pow; Gradzifłdz 
staaowisko l 

108 

UDzeam w Gradsi4dza 
PTA Ocielsiał w Gntc1z 14c1m 

Badania prowadził ~r J:r&zarcl Bocuwolski 
onu; mgr AndrzeJ Kola s B'atecl17 Arcbeo
log11 u:X.-L· W Toranill: P1e:nrs117 UZOD 

badań"!' F1DaDB owal WXZ w By4gono ą: 
Osada otwarta /VII w:/i Grodńsko wczea
ndrednt~ecsne /VIII-n: w:J 1 /X-n w":/1 

PrZeprOiradzono na etanow1.sbl wrlQPDe · prace WJkopal1skowe1 
Grodzieko kształtu oalneso o dl .. ł7a ma.fkn1e aątaGWaae jeet ua 
p6ł'lł'Tspie jeziora Jlełni.ck1.e&o • . a je&.o połudn1.owo-w~iej c~d 
Wał obronny 17suJe aię cątelnte Da oał7a obwodzie oa14Pl4c w nie

których miejscach wysokoi66 okob ł m nad lastro jez1.ora!' ·Od strony 

lądu dostwa do grodll bro!Uła to•': Załołooo 4wa V)"k.oP.J' Da ajcJaDie 

grodziab wyf~I /2~S s s '8/ wyt;,csono • 4rofton3 ozt'ci aaj~ . 
wyk~ II /2,5 s 5 m/ aątaowano • ·~tiSIV'• roaaypulr:u wała!' ViYk! 
III /3 s 12 m/ przeoiaająo7 wał ~łołono w połal!ntowej jep cs§4ci.~ -

Razaltaty badań s' DastQPiljąoel stwter~ t• &rcSd sosfał 
pobac1olrany na reutkaoh starasej aaady o\warteji Da11&2'11tw1eD1a kU
rej ach01rał7 alt jed7a1e pod wałm; 08aclt tt aałolra6 IIOba - poc1-

stawie ceram1k1 • sci!:YJ:ek vn w; Uchwyo01l8 w tJm 1r7łtąte barbo OJIF

telni.e clrie raą baclowy wa1a.~ ·~ /Y. t&u./ n.-6 --- • oA4-' 
n1ctwem VID-n: wteku; J~ wala obecute ·twonr DUD -.1ea10JI1Q~ 
d1agenet}'Czn1e o4wii}ID101Q'ch fra.pent6w wap.1eA1a p~wdopo4obD'1e ł:recl7 

jez1omej o sserokośct poc!6tawy oko"ło 8 -.loat:ryt.a jep ~ob•6 "7-

nost 90 - 100 om/. zbodcnraDT soatał aa pobtawie 4JonDiaDB.1~ 1l'ał mład
•ZT /II faza/ sostal z~~acznte pob7*aa0111 ~ ale jelblocsemte -ę*oQ1~ 
Udało się oc!kr7ć jego gl1D1aue j,.c1ro 1 &J*lcmlł konstrub.1t 4rewntaq!' 
DrDR fazę budOWT wała ł'łC:ZY6 110ba z osaant.c t.- • x-n wteht w "'7-
kopte II na głtbokośc.1 120 m obłonttto clObr.ae achow._. piee pm-. 

carakt oraz 40. tldó ce111111ik1• •.~~rcll"o rocowe; prsplilt 1 tcł7 wy
koDaDe z kości; K14&szo4ó warstwy lalitarowej w prze~iwte4atwie clo "'7-

kopa I sięgało clo 2 -.· co wab~. łe abaclowa altupiała sit apewDe 

wokcSł wała"!' l'yj~atkCJiro clob17 ·~ acbowallia obtskta pre.clest)'11aje p 

clo arZfłdzenia w prąszłośc1 reze!"lratu aroheolopSDep 

KDIIUj& Aroheoloc1csa 04dstału 
P.&Jr w Krakolrie 

Baclania prowa4z1i cloc: c1r Allclrsej t.&kt·. Fi
nansowała Iollisj& .lrcheoloctcma Oclcla1ał_Q ·P.u 
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W l':raltowte-: Dru&i !IUOD bada~ Grobiab 

z okresu ro3Woja kultary łułycktej /?/ 1 

wczesne co llreclD towtec za! 

K:oDtJ11uaoja bacłań w ~roc!bwej t p61:JlocllO-•c.hoclD1ej cz~ct 
erodziab Pl"Z7'Dioała pełDtejsze :rozpoma!lte jep c1a1naej fo~ /._..aD_ 
.somo pomiary tacbylleteyone; akodcseD1e ich. •etvt w r': 1912/ oras 
ntewte~ 11oll6 znalezisk w postaci aało ~ch tracaeat6w ceraalki 
sbU.*onej do wczeanollreclntft'ieezDej : 

KOGILITO 1fa tedra ..&rcheoloc11 tJB w 1'or11Dia 

Badania prowadzłU dr .Jacłtriga ChlulsSakowa 
/autorka aprawozdaD1a/ •er 'ł'iesława bla

Jiłataazews:ta, mer Gerard nn.: PiDaDaCIIIrał 
WI:Z W Byqoszoą ~ Drqt 88SOD ba4ań: zee
p6ł klasstcl'llf' pobeariyktyńskt /X-XI w!/ 

gr6d wcsee1to'rec1D.1011'1eoSJ17 /XI-XVII/ obiekt 
klustorD7'!' 

lfawiJpaj~· do baclaD ~s ab: roa badallta syste.aąc_:.. 
De skoncentrGIRIIlO u. a--.trs biletola ar:.rara; od pll:Jlocnej t wscbod
Diej .stroa:r prem.bJ.ter~ ()d.byto ate!IIBJ18 do~ • ircSdeł ld.storyc
a;rch~ Ucsu tam ... Jtty obiektu eakralDep; kUn a4 ponuec61Dya1 
etapult pr~~eb~OifY jakiej alegał kollct6ł w o14&D wie~ Do •jstar
ssych f:rapent6w archHektontcZQFch naleq oałoa1tte llaate~~~~e fmula

llellł7 abaydy 1 traDSeptu, kt6re 110tlla datCIIIfaÓ - XI wiek oras r--.ń
skte f111111--.ty, • kUryo.h po.aadft'iona jest p6łnocaa •wa obecaep 
kollctoła: lrsąetkte oftryte ~nty ro.ańet:ie; 111e poetadaJłl sa
prawy, ri4Z&De 8łl aliDłll' Dala ze tluldallellty ods-łonitte podC'Jias badań. 
•ldłl do pl'ZJ1)ud6wek jakie otocąły presbitert .. od stroDY nchodntej 
1 p6moone1 pod koniec XIII; lab • pocsłlt.m n:v riem: Odb7to rilr
nteł frapaeDtY r6łaych,' maomie p6mtejszych flmll--~ arold.tekta
rY, pochodzłlQycb jid pJ'Sy}Ja8.csa1Dte s XVI ~ XYl'n Y! · 

Natraftono takłe na frag~~ellty epaloneco wała obrom~ep; kt6ry 
aołna datować za x-n w': Warstwy wału · lllecły .w prsewałaj.,ej cs~ot 
s11Deaa zntszczenŁa na skutek budowy fundaaeat6w łaaieDUTch w XIII 

1 XIV wieituJ 

Dalne badania przeprowadsono we wschodniej Ł saohodD1ej b)-p

cte kościoła: 1r półDocDej czt,c1 krypty nohodnlej /pod posadskłl/ 
odkryto crobCIIIf1ec wykouauy z uajstarsąch cegieł cot)'ektoh: zawierał 
OD fragaentarycZD1e zachowany szkiel~t •teki,· wyposałouy w naoąnle 

cl1Dtane tu:' aqaa untlla w kastałeb stylUowanego konta, czerat011e, 
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bogato ornamentowane motywami romańskimi.' ::.laceynie to pochodzi naj
prawdopodobniej z XII wieku. Natomiast w części północnej krypty, 
odkryto szkielet opata, wyposatony w bardzo ubogi grobowy pastorał, 
wykonany z cyny; w ~rodkowej części krypty wschodniej, znajdował się 
wkop na głębokość 5 1 ł0 m /do calca/, którego dno wyłożone było ~~
gładzon~ wars~ą gliny, zmieszan~ z zapraw4.' wypełniska tego "pomie
szczenia", stanowiła czarna ziemia ze spalenizną i z zawartości4 bar
dzo dużej ilości ułamków naczyń "si'rrak6w", pochodzących z XIV-X\' wie
ku; Przypuszczalnie w tym czasie wkop uległ likwidacji. Trudno przy
puszczać jakiemu celowi słutyło to "pocieszczenie"# którego ściany 
stanowiła caleowa glina, a dno glina z zapraw4. Niewykluczone, że mo
gło ono służyć przez krótki okres, jako miejsce chowania zmarłych, 
których w czasach średniowiecznych stamtĄd przeniesiono~" Tym bardziej, 
że w warstwach stanowi40ych wypełn1sko wkopu, sporadycznie natrafio
no na kości ludzkie na wtórnym złożu; 

Nieoczekiwane wyniki przy n i os ly badania. przeprowadzone w kryp
cie zachodniej: Stwierdzono bowiem, że jednorodne warstwy średniowie
czne zalegają pod ściany krypty, która dotychczas zakwalifiko~na by
ła jako nieprzebudowana Jtrypta romańska: Badania archeologiczne wyka
zały jednak, :te uległa om zn;wznej przebll:5owie w czasach średniowie
cznych, a w jakim stopniu, to wyka:li4 dalsze prace, które będ4 jeszcze 
prowadzone w tej krypcie w następnym sezonie. 

Badania bfd4 kontynuowane: 

NASZA.COWICE, pow: Nowy Sącz Komisja Archeologiczna Oddziału PAN 
w Krakowie 

Badania prowadził doc~ dr Andrzej żaki. Fi
nansował Oddział PAN w Krakowie~ szósty se
zon badań; Grodzisko wcz-esnośredni011'1eczne: 

W trzech rejonach grodziska zało:tono 4 eykopy badawcze różnej 
wielkości, których celem było wyjaśnienie problemów ~'iązanych z obron 
nością i zabudową mieszkalną dawnego grodu; 

W centralnej części grodziska /reJ; I/ kontynuowano rozpozna
nia reliktów południowego odclnka wału obronnego, rozpoczęte '\'f tym 
miejscu w roku 1968: Wykop III, długości prawie lO c: i maksymalnej 
głębokości ponad 3 m, odsłonił dalsze, podobnie jak poprzednio mało 
czytelne pozostałości dre~nia~ch konstrukcji wału typu nieregular
nej przekładki~· Ujawnił też pie:nrotnie dute nierówności terenu, któ
re lilaridowano przy budowie wału i w okresie funkcjonowania grodu 
/w bli:tej nie określonym czesle pomiędzy w: VIII a X/. 
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§lady rabudowy mieszllalnej w postaci ju kulturowych, w tyra 
półziemianek, rozpoznano przede ws~stkim w wykopie II, poło~onym 
w połodniowej cztśoi tzw! podgrodzia głównego /reJ! III/, w pobliłu 
dobrze zachowanego odoinlla wału: Bardziej skęe były one w południo
wo-wschodniej oztśoi tego rejonu, gdzie oiu odkrywek W4Skoprzes.trzen
nyob1 tworz~ycb ł~cznie wykop I, odsłonił pozostałości zaledwie dwu 
jam kulturowych.' Zupełny natomiast brak śladów rabudowy mieszkalnej 
stwierdzono " wykopie IV·, połołonya w oztści tzw~ podgrodzia wschod

niego /rej ~ IVa/: O ile nie jest to wynikiem zniszczeń, spowodowanych 
intensywn~ opraw~ roln~ tego ~erenu, i o ile dalsze badania nie ujaw
ni~ ładnych ślad6w w S4Siedztw1e, bQdzie to świadectwem stosunkowo 
rzadkiej zabudowy grodu: 

JriDZGt>u, pow: żurom1D Katedra Archeologii Pradziejowej 
i Wozesnośredni~iecznej Uniwersy
tetu warszawskiego 

Badania prowadził dr Jerzy G4Ssowski: Finan
sował Uniwersytet wa~zawski z dotacji lto
mitetu Nauk B1storJOZJJ7ob PAN: Pierws~ se
zon badań: GrocJz isko wczesnośredniowieczne; 
dwie fa~ osadnicze /VI-VII w: ; VII-VIII w:1: 

Grodzisko wczesnośredniowieczne leł7 na wzniesieniu aorenowya 
wśród torfowisk i podmokłych ł~k~ w odległości 11 5 km na południe 
od wsi i w odległości o;s b na północ od wsi 111łotki 1 pow;• llława: 

W planie ma kształt w p~bliłeniu czworoboczny z zaokrulonyai ro
gami, a wymiary jego wynosz~ 50 na łO a ;' 'll'ysokoścS wałów sięga 6 m; 
Na odcinku południowym wał obronaT jest uszkodzoQT niedownya wybie
ranie• !wiru: 

W roku 1966 Pracownia Atlasu Archeologicznego IHKU przeprowa
dziła ba&Lnia solidatowe na powierzchni ca o,s ara~• W b-:r; wykop zos
tał załołoDT poprzez wał i częlł6 wnttrza grodziska na O(Ji północ-po
łudnie, na powierzchni l ara; W,ykop ochwycił cztś6 wału obronnego 
prz.y bramie wjazdowej; Stanowił on konstrukojt izbicow~ z belek i 
dranic, posadowion~ na wysokim nasypie gliniasto-!wirowym: Iz~ice 
były wypełnione piaskiem;' przy bramie izbice m1a)7 likład ukoś.n;r w sto
sunku do osi wałui Wynikało to z po~cj i bra~ą, która przecinała pół
neon~ częś6 wała okośnie do jego osi; §elana wału wewn,trz bra-r. po
kryta była llaaieniami: 

Do bra~ grodu wiodła przez pola i podmokłe ł~i od -strony 
północno-racbodniej brukowana droga, szerokości ca 2 a i długości oko
ło l km: Przeprowadzono badania sondatoowe drogi w odległości 200 m 
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od poodztsm; W.essbńcy wsi relacjoDowali o drodze-poliolicie z desek 
dębowych, pro-d~ej poprzez tortowiska 1 rzekę lttłotkę do wsi Miłot
ki. Droga ta została zn1szczom przy kopaniu tortu:= Na jej osi wid
niej- dwa pele w nurtach rzeki, jako pozostało'6 po moście; 

Wewn-trz grodziska 'lady zamieszkiwania były czytelne w bez
potiredDill s-siedztw1e wału obronnego; Sondd z 1966 r. ucbwycił ślad 
budowli p6łs1ea1ankowej w zachodniej cztlłci grodziska. IJ badaniach 

19'1'1 r: odkryto palenisko z ułalllla11i ceraalki 1 kolłoi •ierzęcyoh, 

przywaloae średD1a1 1 dułylit głazaai narzutcnryat;' wnętrze IJ'Odzida 

stanowił pllStY •Jdan, .aa ltt6l'Yil odkryto kila jaa~ bez zawartości 
lr.alturowej: Na podstawie anales1oaej oeraa1k1 aołDa datować w przy
b1Uen1u groaiako na VII-VIII w! Csytella jest ta:tM fasa osadll1oa, 
pochodZ4Ca sprzed budowy wał6w obroDDY'oh, sw1_..aa zapewue s osad4 
otwart.a 1• obwiedsto114 pal1saq1 kt6r- aołza clatowa6 m VI-VII w: 

lfiBSUUJnCEi pcnr: Ktlios 
SłaDGIFiako 2 

lfmfUDCJU.. pcnr~ sokoł61r Po41: 
SłaaGW1sb 2 1 • 

patrs epolla b!'lłsll 

Zesp6ł Badań zad Po1ak1a §redll1o
w1eosea UD1wersytetu Warszawskiego 
1 PoliteCbD1k1 warasawaklej 

Ba4allia prG~ra4S1li dr Maria KUkiewios 
1 dr ·.Jacek KUklewiosi FiDansował . nz 
w Wars•wte: P1ernQ' sezon bada~ Osacly 

oltreiiQ wozeao•re4D1-1ecs-co: §J.ac'JT 
osadD1ctwa epoki b!'lłzu: 

Sł&Dowiako 2 
Jest to osacła przYgroc1Gira połołona po prawej stronie drogi se 

wsi Htewiado• do wsi Grodzisk~ przylep oza do IJ'Odz1ab od stroay 
wschodniej 1 jest ozęlioiowo mia zezom prze s prsebie•j~- drocti 
a częlłctowo przez wybieranie piasku;' Przebadano na tn stallowistu 
cbrie ćwiartki ara~ Pod warstw• hmluau stwierdzono występo~ranie napły
wowej warstwy gl1Dy1 zbitej 1 pozbawionej •teriału zabytltCJIIrego~ Pod 

ni- występGirała warstwa ląllturowa,- barwy prawie cu.rueł 1 z drobJIYlli 
węglaai drzBWJIYlli 1 grudllaai polepy 1 duł• 11o,o1• ceralliki!' ll poład
niowej części stanowiska, w obrYWie miszezonej cztlic1 wyeksplorowano 
cbrie ja..,. o a1~szośc1 około 120 ca: W jednej s nich znajdGirało 81. 
całe naczynie: Ceraalka jest lepłoza rtom1e, cztałć z niej • pow1e .. -
chn1t zewnętrzq g6!'1ł lub całlr.CJIIr1cie obtac .. n .. : DDa naczyń lepioQrch 
rtczn1e s-. "1koDaDe na kole s wystaj~ osi-! Ceraa111a ta jest ~o
DaDa bardzo prra1tywate, niezbyt silnie wypalona, niekiedy zdobiona 
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orna111entea Unit fal1s te j; Zalicąć J'ł a&le:ty do starszych faz okre s u 
we ze snośrec!niowtecznego - wi eków VIII-IX.' Razem z tYJii tormami odkry
to na stanowisku Nr 2 ceramikę typu drobiokiego, je4nak Pl'3"11itywn1ej 
wykonan" 1 słabo obtaczan,.: Wy4aje alt, łe aołóna j'ł o4n1eśó do X w: 

Na podstawie materiału zabytkowego mołna stwierdzić, te badana 
osada ułytkowana była w VIII-X w: Prawdopodobnie osadnictwo koncentro

wało sit w budowlach nazieiiQYch, kt6rycb śladów nie udało sit uchwy
cić, a część gospodarcz'ł stanowił;' jamy dr,Pone w piasku:' 

Stosanek osady do grodu nie jest jeszcze jaszv; jednak nale:ty 
slłdzić, :te jest om wcześniejsra od grodu•' 

Stanowisko ł 
Osa4a m stanowisku zDAjduje sit aa \Piaszcąstya wzg6rku nad 

rzek'ł Cetyni'ł, na połu4n1owy zacb6d od grodu, w odległości od niego 
około 1200 a 1 po przeciwnej stronie rzeki: w bteł'łoya sezonie wyko
paliskowym prFJeba4ano tu s,s ara w centralnej cztści osady oraz ucblry
cono peryferie osadnictwa na krańca p6łnoo11111: Na przekopanej powie
rzchni odkryto 21 obiektów, z kt6r:rcb trzy stanowiły ja~~r kultury 
trzointeckiej i łu:tyckiej a reszta to ja~~r i palenislra wczesnośre4n1o-

. l 
wieCZDe : J811J7 miały kształt nieckowaty, a głQbOkOŚÓ łeb dochodziła 
do l m: Je4n" z nich, dość duł;ycb roza1ar6w aołna umać za pozosta
łość p6łziea1ank1. Palenislra były zakładaDe blłdź w jamch, blłd:l na 
powierzchni ziemi i skladały sit z niereplamie ułołoDY'ch kaaieni 
poleycb: W jamach 1 paleniskach odkryto dat,. ildó ceramiki, węgle 
drzewne; kości Dierzęce oraz mb:rtki metalowe - nołe łelazae,· S!IIYdło 

a takie awa przęśliki i paciorek szklaa:r: 

Ceraailra z osady na stanowiska jest charakterystyczna dla 
wczeaeycb faz okresu wczesnośredniowiecznego: Lepiona rtcznie, g6r'ł 
lekko obtaczana, zdobioDA jest oraamentea wielokrotnej linii falts
tej prowadzonej w t1lku rzfC)ach; Wattpnie datować J• aoioa m VII
VIII wiek. 

Nale*:r s twierdz tó, te kOIIPleb osadnicą w N1ewiado•j ąskuje 
coraz wcześniejsz" aetr:rkę, a badane w poprze4n1cb sezonach grodzis-
ko i caentarz:rsko stanowi• końcow• tazt oaa4nictwa wczesncalredniowiecz
nego w t:ra rejonie ; 

NOW~, pow ~ Elbl
Stanowisko l 

unzeua ArcheolocicZDe w Gdańska 

Badania prowadził agr Mirosław Pietrzak: Fi
nansował WKZ w Gdańsku. Pierwsz:y sezon badań; 
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Cmentarzysko z okresu wędrcSwek ludcSw 

/V-VI w.'/. 

cmentarzysko poło:tone jest na południowy zachód od wsi, w od
- ległości ok; 500 m na obszarze rozległej eksploatowBDej piaśnicy: 

"Badania miały charakter ratowniczy i rozpoznawcey~' Zbadano przestrzeń 
ok.~ 80 m2, odsłaniajliC 9 grobcSw ciałopal~ch jamowych oraz l pochó

·wek koński zawieraJ~~CY l szkielet: 

Groby jamowe w rzutach poziomych przedstawiały kształt niere
gularuych owali o średnicy od 0,50 do 1,00 m, a w rzucie pionowym 
tworeyły niecki o półkolis tych lub płaskich dnach: Groby wyposa:tone 

były bardzo ubogo, zawierały DBł!l ilość przepalo~ch kości ludzkich, 
węgli drzewnych oraz drobne skorupy; Tylko w jednym grobie /nr 2/ 

inwentarz składał się z 2 identycznych zapinek br~zowych, bransolety 

br~zowej drucikowateJ; 3 ułamków drugiej bransolety oraz nożyka :t
laznego zachowanego fragmentarycznie: Zapinki należą do dwuczęścio

wych z wewnętrzną cięciwą, gdzie szpile spełniają rolt kabł~ka i są 

wygięte łukowato: Dwie części zapinki połączone są przy pomocy drew

nianego kołeczka, który przechodzi przez wnętrze sprężynki: 

Szkielet koński znajdował sit w bliskim s~~Siedzt~ie grobu 
nr 8 i prawdopodobnie naleiał do osobnika pochodziłOego z tego grobu! 

Zawierał on wędzidło !elazne oraz bJ:'IłZOWe okucia zdobiące rzemienie 
uprzęży~· Na czaszce konia w poblUu · oczodołcSw, znajdowała się ni
wielka ilość przepalo~ch kości ludzkich; występowały one tei poje
dynczo w innych partiach szkieletu.' Na podstawie zapinek pochodzą
cych z grobu nr 2 oraz znalezionych luźno /zapin~ z trze.a grzeby
kami/ wattpnie ao:toa datować caentarzysko na V-VI w: n:e: 

Badania btdą kontynuowane: 

NOWOG~n,· pow: !A)mła Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w BiałYJDstoku i Muzeum Kur

piowskie w Nowogrodzie !A)IItyńskia 

Badania prowadził mgr Tadeusz a;~rowsk1 oraz 

mgr Jolanta Sobiech i dr Andrzej Niewtgłow

ski~ Finansował WKZ w Białymstoku: Piąty se

zon badań na pl: Ziemowita: Grodzisko wcze

snośredniowieczne i zamek średniowieoz~; 

Badania prowadzono w dwóch wykopach pogłębianych w ub~; 

i obok w dwóch nowych; w warstwach kulturowych zauważono zmiaar w 

rozplanowaniu przestrzennym, zaszłe aa przełoaie XIII/XIV w: pole-
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gaj4Ce DA przesunięcia syste•a obrODDeco ;;' Stało eię to zapewne w trak
cie budowy :ramka ;l Obs:ra r gródlla kasztelańskiego ollazał się zapewae 
za ID&ły od s ~.roay wschodniej, choó od północy uległ r6WDoozeain1e 
ZIDDiejszenia : W północnej czę~ci nowobudowaDY rynek na pooz,tku w: xrv 
dotykał bram zamku; Tu~ za lini' starszego wału wzniesiono koaioiółek 

drewniany ł który został posadowioDY na zniwelowan,-. wale o' Kościół stał 
.tu przez XIV w; do połowy XVII w. Zgadza się to z przekazem pia&DYID 

Fosa sucha bywała zabudowywana przejaleiowo ll&łylli doll&mi s dreWDA, 
raz w XV i dragi raz w druciej połowie XVII w•' 

Najstarszy materiał grodziskowy letał na wtóraym zło~a lab DA 

dnie dawniejszej fosy : wydaje się, łe Iirodkieii dawnej fosy płyn'ł 
strumień, k t óry w trakcie rozbudowy miasta i zamku uległ zanikowi: 
W dawnym kor,rcie s tr11m7ka spotyka się materiał przemieszany starszy 
po pierwsze lata w; XIV.' 

Młods zy wał uległ rozwiezieniu w okresie okupacji, dlatego 
w trakcie badań Da trafiono na jego resztki~ \J fosie zmleziono znuz
D- Uośó kafli garnkowych, fragmenty naczyń rótaych kształtów, ukla, 
wyrobów :hlaznych, broni i pozostałoalei gospodarstwa hodowlanego .' Ma

teriał archeologiczay a stropu warstw kultarowych Dajczęściej pooho
d211 s drugiej połowy w~ xvu: J&łodne zabytki bywały wdeptywane w te

ren, kt6r.r słllłył jako plac ~ 

Przebadano tę częś6 placu, która zostanie uporz~owaJB i gdzie 

urz~zony zostanie podjazd do dworku szlacheckiego wchodz4C)ego w skład 
parku etnograficznego; \J dWorku tym zostanie urz4dzona wystawa arche

ologioZDA i historii Nowogrodu! 

ROWY DlfOREZ, pn: f.iebo4s1D 

s~cnrislto T 

»aseąa Zie•i Lubasittej w Zieloaej 

GcSrse 

Badania prowadSił •&r Edward Dąbrowski: Fi
nansowało MaHaa Z1•1 Labasklej w Zielonej 
Górse:. 'l'rtleoi seson badań /lata 1965-&6/.; 

Osada wcsesnoaire4Diowi eczna ze sohyłJaa V 

i VI wieJaa n~e; 

. 2 
1f 19Tl r.' prasbadano zaledWie TS • osady, łllemie •• z lata-

•1 poprsednilli 3 ary; OdkJ7to w sallie 12 obiektów, z czeco w ostami• 

sezonie ,-~· Składaj- sit na nie p6ł:lie111aDki /2/, jau wędzarska, j&IIJ' 

O Dieoltrdlo..r• prUSIBOZeDiU i p&leDialta; te ostatnie byó IDO:h zwi.
SaDII z budyDita•i aazie!ID1'•i : Badania prseprowa4zono w aiodłowat~ za

&łfbien1a niewielkiego wzn1esien1ał otoozonego •eandre• rzeki Paltlicy 

i os"oicnro podaokłyai ł..aai ~ 
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wllrcSd dotyohcsaa maleziozvoh sabytlt6tr na ~agQ sasłacaJil dwie 
drobne ozdoby z blaszki srebrnej /?/, p1erllcioDek br4zowy, fragment 
aiseozkowatego prze~iotu s tego~ metalu, kilka noty ~elazQYoh i kil
ka osełek-podkładek.~ W'ystęi~ teł prztllliki gliniaDe i d:yskoidalne 
grzęzidła do sieci, kollei 1 łaski rybie, skorupy szcze~ui oraz kollei 
uak6w i ptaków.' Największll grupę zabytk6tr stanowi ceramika; w domi
nujllcej przewadze jest OJB lepiona rocznie ;: W!lr6d powyłszej grupy 
nraoaj4 awagQ JBcz:rnia scleoydowanie nawillZUjllOe do fora z młodszego 
okresu rzymskiego, np: niskie czarki s pionowymi, krótkimi, blld~ teł 

słabo wycb,yloQYIIi brzegaai lab z brzegami niemacznie zagiot:yai do 
llrodka; :ldarzajll sit r6wn1eł nieduh naczynia dwustdtowate z zało
aeaa w połowie w:rsokdci; badko wyattpajll pr;rait)'WDe naczynia worko
wate oraz sbl1łone do tni t:ypu •praskiego": Nieaal ftsyst.ttm zespo
łom towarzysq sporad:rozne ułallki JBozyń "siwych" i JBoąnia obtacza
ne, wy)'onane przewałnie z delikatnej mas:r garncarskiej, w kolorze kre
aaow:rm lab jasnobJ"'lZCJWYIIi Z reguły zdobiono o:mamentem strefowym, sltła

dajllQya się z wielokrotnych linii falistych i JB przemian takich _sa
m:rch prostych ;- Spotyka sit takłe ich nallladowniotwa wllr6d form lepio
n:ycb rocznie.' Niemal wsz:rsttim zespołoa towarz:rsZil fragment:r pratnic~ 

Osada wczesnośredniowieczna w Nowym Dworku powstała Da miejscu 
osadnictwa neolU:rcznego~· ZDalezione frapenty naczyń g11DiaD7Ch wska

· zujll, łe aiejsoe to zamieszk~ała ladnolló kultary amfor tulist:rch i 
tultury ceramiki sznurowej: 

NOWY EO~CI~L. pow; ZłotorTja Instytut Historii Architektury 
SztUki i Techniki Politechniki 
Wrocławskiej 

Baenia prowadzili dooi clr Jerą RDzpQ4ow
ski i mer Czesław laso ta:-Finansował VEZ 
we vrooławi11 i Instytut Historii Arohitek
tul"T Sztuki i Techniki Pff"! Pierwszy sezon 
baclań. Jednouawowy' , kościół p6mor0111aóslti1 

cmentarzysto wczesnollredniowieozne /XII -
pooz~ XIII wi/: 

Cele• baclań było 11cbw;rcenie kolejQYch faz rozwojowych obiek
tu, a w szczeg61ndci poprawne ustalenie for~~V pierwotnego p6&noro
mańakiego ałołenia~ 

W w;rnitu prac architettoniczno-arobeologiozQYch stwierdZono, 
U pierwotzv kdci6ł był baclowl4 jeclnonawow4, bez wieły na froncie; 
z w;rclzieloqra od wachoclu, zaakniętya policonalnie prezbiteriaa: 
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w okresie poprsedzaj4Dra wzn1es1ea1e budowli na ty• terenie znajdował 
się wczesnośredDiowiecz~ caentarz szkieletowy: W dw6cb niewielkich 
wykopach /o wya~iarze 2 x 2 •l odsłoni4to frag~~~entar7o:mie ozter7 gro
by, stosunkowo bog,sto wyposa~one /•ifdzy iDQYDli znaleziono: kabł~zek 
skroniowy; pierścionki, brakteat/; Ko~ci ludzkie wystvił7 tal:*• w wy- -
pelnisku wyk~pu pod fonda•ent późnor08ańakiego załołenia; Wst,pnie 
cmentarzysko jeat datowane na XII w~ do około 1228 r,;, kiedy to po 
raz pie~YSZJ' w źródłach pisanych pojawia ai• wz•iaDlla o budowli~ 

OS ETNO WALE, pow ~ Góra 
Stanowisko l 

PARZNI:Eif, pow; Pruazl:6w 
Stanowisko 2 

patrs ol:r .. wpływ6w J'S7D18kicb 

Konae~Yator Z&b7tk6w Arobeoloc1cz
D7Cb w Warsawie 

Badania prowadsiła qr llałaor• ta 'fOTda1 
Fisansował UZ w 'fara•wte : Pierwszy se
zon badań! O.ada woseadredlliowiecsna 
VII-VIII wieli:; 

Jłltlill:ty osad;:r suajcluj• at, m pianozystym wmi .. tenia wjr6cl 
łłłl: D& poładnie od wsi Paruiew: 1J trakcie badań ratowniOSTcb odl:ryto 

dwie ja117. 

Ja• l - ustalt reaalarDT, owal~ o wraiaraob około 2 • x l,s.i 
wypełnisito csame, s•oliste s lios~•i ftac•entami oeraDlill:i i prsepa
loDTDli kalliciaDli~ Jama ta o replarD7D1 nieokowatym ust.a~oie w pro
filu Dliała około SO o• &ł,boll:ojoi, w połowie wys~iła astea1toio
cent7Dletrowej ,rubo,ci wll:ładll:a jasno*6łte&o piasku /najarabssa w cea
trua, cieniej~· ku brsegoa jaay: Prawdopode»bn1e niadoą to o ~ ... 
so~ aSyt.kow-ia ja117~ Cbarakt.er wypełDielra j&IITt jej wtelkojó i 

ustałt. wskazuj•• te była oDa paleniakift~ 

Jau 2 - analopczsa, pod ws1l•d .. obaralttera wypeła.ialla 1 a.o~ 

bytk61f, do j&ll1' l odl:ryta zNtała w staDie oałll:owtteao nte•l pr•-
•1eazan1a, b76 11ołe nawet na wt6l'D7Dl słota~ · 

cera11~k4 . oba jam da towa6 110łsa na koniec VI, VII-VIII wiek: 

Badania b.- kollł7DUOW&Il~~ 

PIOTRA1JIN, pow; Opole I.Gbelakie Katedra A.robeelocU. PObll:i Iatolic-
St.anowiall:o ·l ll:ieao UDiwerayteta Labelakieco 

Badania prowadsiła qr Maria Sałowsll:a: J'1-
DaDSowała Katedra A.roheoloaU Polall:i mn.; 
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trseci sezon bada~ Stanowisko wielokultu
rowes oaadT - trsciniec~, łutyc~, śred

nicnriecsna /VIII/IX, XII-:XIII, XV w;1/, 
caentan7ako XII-XVIII w:; waratwa orua 
XVII w. 

Prace prowadzono w p6łnocnej części stanowiska ; Przekopano 
100 • 2 powierzchni IW ubiecłYch latach 150 •

21: 
1: NajatareM obiekty odsłonięte w 1911 r : to 6 jam odpadko

wych i 2 •ieaz~lne kultury łułyckiej ze schyłku epoki br~zu ;- Natra
fiono r6wnieł na warstwo kulturo•~ trzciniecq ze tiladaai 11ateriału 
neolitycznego /1910 r:;; 

2~· Zas~dnic_ą• prsodalotem badań w Piotrawinie jest wczeano
średniowiecz~ seap6ł osadnicą złotony z osady i cmentarzya~ azkie
letoweco~ To ostatnie wyznaera rejon, cdzie zuajdował sto couajaniej 
od przełomu. ni/XIII w: drewniany kości6ł ZD&IIY ze źr6deł pisanych~! 
Dziś aa terenie c .. ntarsa znajduje sio XV-wieczay kości6ł •urowany: 
w osadnictwie wcseanośredniowieczay• wyr6łn1ono 2 fas,rs 

a/ z fasy starszej, kt6r~ • podstawie cexa•ik1 mołna datować 
na VIII ewenttalnie pocz~tek IX wż; pochodzi p6łziem1a~ o powierz
chni utytkowej ok: 9 • 2t; zawartość jej stanowi~ -ł całe ilacs,rnia i trag
INlitY kilka dalszych, popalone kości zwierzoce oraz przepalone kamie
nie cranitowe: OrTcinalnya znaleziskie• jest duły przęślik średnicy 
11-12 om, z wyobr&łenie• tarcQ' ałouecmej; Cerami~ z tej fasy oha
rakterTsuje się siln;r• obtacmni- przy krawędzi, płaskimi dnami JB 

podsypce z popiołu /raz s piasku/ oraz duł~ dom1eszk4 grubego tłucz
niai Jedno s uaczyń nie jest zdobione, pozostałe nosz~ bogaty orua
aent wielokrotnej Unii falistej ;;' Fol'IIIY: garnki do gotowania i D&cey
nie saaobowe s szeroki• wylewea. Dodaj.,, łe w 1910 r : zualesiono w 
okolicy /P1otraw1D stan; 2/ skarb 12 łelazaych czekan6w zapewne impor
towanych z Wielkich Moraw/ ~' 

b/ Z taą •łodszej odsłonioto warstwę kulturow~ crubości 80-90 
c• oraz 3 obiekty mieszkalne ; 2 z nich to p6łziem1anki poł~zone ·~
kim korytarzem: Zawartość - łuski rybie, ości, muszle śliaak6w, kości 
zwiers~t dzikich oraz narzoctzia jak bak na ryby /długość 11 cm/, noty
c e do strąłen1a owiec, sugeruj~ specjalizację w gospodarce hodowlano
rybacko-łowieckiej ; W jednej z półziemianek odkryto stos kamieni poł4-
czoaych częściowo glin,, umieszczony przy palenisku, kt6ry ogrzewaj~ 
się od płomienia pełnił funkcję pieca przechowuj~ego ciepło1 Trzecie 
domostwo -naziemne zbudowane było w technice sumikowo-ł~tkowej: Za
chowała sio z niego m; in~· dolDa część spalonej łlłtki z wy:Uobion~ paz~. 
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Obok zuajdowała sit Ja•, w której ZDaleziono a srebrne pierścionki.' 
Ceramika młodszej fa~ jest cienkościenna, silnie obtaczana, bogato 
zdobiona Słobkall1 1 11n1- falist-, dna nosz- znak swastyki, w jeduye 
wypadku jest to ZIBk kr~ia ~mltańskieco: Najbardsiej charakteeysty
czn4 oe~h4 ceramiki jest to, łe po wykonaniu ornaaentu rytego powie
rzchnia D&czyń została pokryta warstewq białej glinki.' RZadziej zda

rza sit, te brzegi naczyń pozbawioQYch ornaeentu rytego s- zdobione 

pasami kredy; Zdarzaj- sit r6wnieł fragaenty oera11iki z białej gli!V' ~1 

3: Na oaadt wozesnoilredniowiecm4 JBwarałwiły alt 11łodsze 
obiekty, jak np.' zbadaQY w 1970 r; 11ienllalny doli z 2 połowy XV ."-: 

\łYrółniono takt. XVII-ieczn4 /datuje srebJ'117 szóstak J&JB III So

bieskiego 1 2 boratynki/ warsłwt orn4 akła4aJ~4 Bit z •r&la, który 
powstał z wietrzenia gruzu wapiennego aa piaszoąat:ra podlotu: Pod 

warstw- /na cłtbokośoi eo-65 011 od powierzchD1/ odałonitto ślady orki 
rysuj~ej a1 t jako b:mnatne aauc1 Da warstwie kulturowej średniowieos
Dej: §lady orki odsłonitto IB długo~1 30 11; bieplł w kienmka w przy

bl1łeniu północ połuc1D1e: Bruzcly wykonane były •-rzfClziell aa:raetrycs

DYJIIo prawdopodohDie pługi•; Odległośó llitdą wachodnilli Jtrawp1a111 
bruzd jest stała 1 wynosi 26-28 o11; Pod bru214aa1 XVII-wieo1U1711i odkry

to Uady orki poprzeoZDej, byó aołe snaosnie woześniejnej~' 

PlaDOił&De Sił ela18M bad&D.ia; 

PIO!lKYifiCE POLSKIB, 

pow: Z4bkowioe §148kie 
Stanowieko l 

~o01erwator Zabytkdw Arobeolocios
DYob we lłrocławiu 

Praoe prowadził acr J; Kozłowski; P1nan

•cnrał RZ we 'l'rooławiu.- P1•"•ą aesoa 
bada-ń! ClleDt&r11J'ako lalrballowe: 

Staaowisko obejlluj~e skupisko 13 kllrbaadw znajduje Bit w le
sie Daleł4Qya clO Mwlzkowio, W odległości około ;,·1 D D& poładniowy 

wacbód od wsi P1otrowioe: 

Badaniami obj tto ku.rhan Nr 13 o wyaiaraob podstawy 12zlł 11 
i wysokości około 1;s a: Był oa aa:na!V' s sh11i i c1111r! 'l' górnej, 
centralnej J,Brtii IIO&iłY odkryto drobne fragmenty przepaloDTcb kdoi 

ludzkiobi 

'\Jewn-trs kurbaDa i na jep atom sJBlesiono ałaui naosyd we•-

' 
Badania dalszych 11og1ł, m1uczoDTcb le~ or~ b~ kontyna-

owane. 
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st.anowis ko II 
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Zesp6ł Badań uad Polskim §rednio
wieczea Uniwersytetn Warszawskiego 
i PolitechDiki Warszawskiej 

Badania prGWadsUa •er J:rrat7JB J;Przy'byu: 
Fi~anaował WEZ • warszawie! Pierwszy sezon 
badań; CaentarzyakD wcr.eandrsdlliowiecsne 

/XII-XIII w~/.' 

Badania aialy ustalić maiog i chronologio stanowiska.' ZDajdu
je sit ono w p6łnocnej czości wsi na niewielkim skłonie piaszczyste
go wzc6rsa, około lOG-150 m DB południowo-wsch6d od rzeki aytsy, na 
polu zwanym Pławie; Cztść p6łnocna porośniota jest lasem, a południc
w' niszczy oztśoiowo znajduj~e się tam gospodarstwo, w m1,zku z 
czym wielkOść atanowiska niemoniwa jest do ustalenia: 

w czasie kopania rowu - na granicy lasu zniszczone kilka obiek
t6w grobowych zawieraj~ych opr6cz ceramiki pisankę oeramiczn' 1 grze• 
chotko, kt6r' przekazano prowadZiłO ej badanie; 

Przebadano 1 1 83 ara odsłaniaj-o 19 obiekt6ws 16 crob6w i 3 ja
my pozbawione wyposałenia, wiokasość w r6łQYm atopniu zniszczenia: 
Cmentarzyato naleły do typa rzfdCJIIfych wielowarstwowych - czterokrot
nie wystvn fakt niszczenia starszych grob6w przez młodsze; Pooh6w
ki znajduj' się w płytkich wkopach /łG-55 cm od powierzchDi ziemi or
nej/, ryauj~ych dt niezb:rt wyrauie w ptaszozystym calcu ld~ya 
bezpośrednio pod warstw- ziemi ornej~ Elementy koDStrukoji drewnianej 
w postaci obudowy ścian do wysokości około 40 cm znane s' tylko z gro

bu 3/11: 
Grob:r polotone ., w przybliłeniu na osi ws: szkielety, z kt6-

ryoh większość jest w bardzo złym stanie z powodu wysokiej kwasowoś
ci gleby, ałołone .,. w pozycji wyprostowanej; 10 z nich swr6conych 
jest głow' na wsoh6d, • na mch6d, w ctw6ch przypadkach orientacja 
DieaołUwa jest ,do ustalenia. Dwa pooh6lrki pozbawione ., wyposałenia 
/12,5 '/./.· Najczośoiej występuj' nołe łelazne /9 poch6wll:6w 56,25 '/./ 
znajdowane przy lewym boku szkieletu oraz ll:abł~zll:i skroniowe w Uoz
bie od l do 5 /6 poch6wk6w - _35,7 '/./; jednorazowo wystęiły: krzesi
wo, sierp, przośUk gliniany, naczynie z łelazuymi olmciami, srebrQY 
kolczyk 1 monety; uszkodzone mczynia znaleziono tylko w ctw6ch gro
bach~' 

Caentarz:rsko uł;rtkowane było przez dłuhz:r czas; witosość u
teriał6w dat01rana jest na XII-XIII w. Moneta XVI-wieczna w silnie 
zniszozoQYa grobie •ITI /z okutym nacz:rniea i kolozykle-t występuje 
jako wtrot p6tniejs~: 
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Badane stanowisko granicr<Y lub Diszezy drogie, zaacznie star
s ze 1 z kt6rego pochodzi drapacz krzemie~, wytoaaur aa wiórze oraz 
part drobnych fragmentów ceramiki; Poniewał leł)" ono na polu OrDY!II, 

naraione jest na dalsze zniszczenia z powodu bardzo płytkich wkop6w 
grobowych, w zwi~Uku z tym przewidzlaDa jest. kontynnacja badań w roku 
przyszłym; 

PODZAYCZE, p~! Zawiercie Komisja Archeologiozna Oddziału 
PAN w J[rakowie 

Badan1& prowadził doo~ dr Alldrzej 2:ati i Ze8-

pół archeologów wawelskich~ Pierwszy sezon 
badań: Grodzisko z okresll kultury łułyckiej 

i wczesnego 'redniawi.aza~ 

Celem podjttych tu wsttPQrch badań ~ło okre,lenie chronologii 
grodzisJia skalnego, zwanego Bir61r, leł40ego w pa'•ie Jury J[rakowsto
częstochowskiej, naprzeciw stał i ruin zamku w Ogrodzieńcai Grodzis
ko Bir6w ołBrakteryzllje sit nieprzecitt.nymi naturalnymi waloraai 
obronuymi: Około trzy czwarte jeco obwodu stanowi .. grzebienie skalne 
/jest. to typ II w ogólnej tlasyfilcaoji grodzisk młopolstiob/ ~ Bada
nia dostaro~ły fragment61r typowej ceraaiti tultary łułyctiej /•!1ni 
fragllell t.61r podkładet-talerzy l, a tatte drobnych ałaat61r nacąń z IV 
fazy wczesnego 'redniowieoza i podoburob sabytt61r •• •redniowieom 
pełnego: , 

Badania bęq tont)'Ducnrane~ 

POL&NY , - pow! s..,cJJ:owieo 

Pli1SZCZ GD.ds:u, pQw:.0dańak UUBeaa Arcbeologiczae w Gdańsku 

Ba<l&nia prowadz 1Ja qr EUbieta Choińaka:' 
Finansował WXZ w Gclańalal~ PieJWazy sezon 
badań: Osada /2 poJ:;• x-xi wU: 

Stanowiato nieznane clot.yohoras w literaturu przedlliotu'! Od
kryte zostało w 1970 r: w czasie prac ziellllych~' Połołone D& pJ:asto
wyłll nad bagiennymi ł,.Umi na południowya brze&~~ BadlUli prą lll:Bo
bat.er6w Ar!IU Radzieckiej~ Baclania •iały obarakter prac ratownioz;roh 
i skoncentrowane były t.ylto na zagrołonya oclointu o długo,oi łO •· 

w rezultacie odkryto poniłej współczesnego buausll 8 oztściowo 
zniszczon:1ob ja• osadnioącb, ~ .... W.-4 _.- b stałcle awalu lab -teł wy-
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dłu~onego czworoboku w rzucie pozio!IIYID~ a" przekroju nieckowatym, 
o głębokości 0,25 do 0,85 m i o wymiarach 120 x 200 cm, 1,70 x 1,10 m, 
2,0 x o,so m oraz 5 jam w przybliżeniu kolistych w rzucie poziomym 
i nieregularnych w przekroju o wymiarach 0,45 x 0,50 • i głębokości 

o, 20 do o, 5 m. Dostarczyły one ceramiki gór4 obtaczanej i występuJlł

C4 z ni4 również całkowicie obtaczanej, datowanej na X-XI w: Ponadto 
zawierały one łuski rybie, kości zwierzęce, polepę i węgiel drzewny~ 

Oprócz tego odkryto dwa skupiska kamieni zagłębioDe w ziemi, 
składaj40e się z 2 i 5 warstw. W rzucie posiadały one kształt niere
gularnie owalny, 'w profilu trójk4tny. Oprócz nielicznej ceramiki, 

.nie znaleziono w nich ładnego m ter1ału, który okretilałby ich fUnkcję. 

część jam i skupiska Jlamieni występowało w dość znacznrm za
gęszczeniu. Na przestrseni wolnej od jam znajdowała się duża ilość 

~kamieni w nie re gulamyli ultła d:z i e.' 

Badania będ4 kontynuowane: 

patrz okres nowołyta:r -pazmah. u1: 'l'aYrska 

PRZIW~Z, pow. Wieluń 

RACJłŻ, pow: TUchola 

patrz okrea wpływów rzJ111Sk1ch 

Katedra Archeologii Uniwersytetu 
L64zk1ego 

Badania prowadziła Pomorska Ekspedycja Ar

cheologiczna UL pod kierownictw• doo: dr J
rzeco KJDiecińskiego.i Sprawozdanie opracowała 
mgr llałgorzaY Kowaloąk; Fiuansował Uniwer
sytet L6dzki i PPBH w TUcholi; trzeci sezon 
badańi GrodZisko wozeSDośredDiowieozne 1 
·caentarsysko śre~ i owiec zne. 

Kontynuowano prace wewn4trz maJdanu w aiejscu, cdzie w Ubieg
łya roku natrafiono aa fra1ment podpiwniczonego obiektu mieszkalnego 
/III okres wuesnego średniowiecza/: Zarysy odkrytej ściany zachod
niej wynosz4 6,5 m: Odsłonięto grub4 warstwę kulturow11 /2,5 ..; za
wieraj404 dut4 ilość materiału zabytkowego; Stratygrafia warstw oraz 
ich ukośny układ wskazuj!~, it był to podpiwniczony obiekt aieszk&lnY; 

Realizuj~ ylan przecięcia ci~~&iem wykopów całego zespołu 
grodowego, badaniami objęto wał grodziska od stro07 południowej, 
gdzie wytyczono 6 odcinków /5 :z 2,5 a/~· Odkryto tu następny obiekt 
aieszkalny przy czym stwierdzono, te budynki usytu~ane były wzdłut 
wałów, przylegaj4C do niob jedn4 ze ścian; Wszystkie były podpiwni
czone; Interpretacja warstw odkrytych w tej części grodu wykazała, 
U · z · tej strony umocnienia byb' o konstrukcji 1111iej solidnej i altom-
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plikcwanej nit w części północnej, gdzie natrafiono na fragment bra
ll!Y: Brak urz4d'Zeń braiiiJlY'ch oxaz fakt, U od s troD1 południowej natu
ralna stromizna stoku stanowiła ju~ dostateczne zabezpieczenie wska
zuje, U umocnienia wykonano bez większego nakładu sił i środk6w: Rzu• 
ca to ciekawe światło na fakt niejednolitego stosowania umocnień na 
całej długości ich przebiegu. Spowodowane to by6 mogło przebudowaai 
i renowacjamj dokonywanymi w ró~aych częściach umocnień grodu i w 
różnym czasie. Przekroju wału w jego skrajnych partiach zewnętrzQYch 
i wewnętrznych nie doprowadzono do calca; ścianr wykopu zabezpieczono 
1 prace nad odsłanianiem tych partii profilu podejmie się w roku 
przyszłym.' 

Kontynuowano tak~e badania szkieletowego omentarzyska rzędowe
go usytuowanego na północ od zewnętrzneco wału crodsiska; Odkryto ł 
dalsze groby. Analogicznie do poprzednio odkrytych. nie posiadały wy
posażenia. 

Pxace na grodzisku i cmentarzraku będ4 prowadzone w rolal przy-

BACIB7JRZ, las "Obora" zakład Archeologii Małopolski 
Instytutu Historii Kultury Yateri&l• 
nej PAN w Krakowie 

Badaniami kierowała· dr Elżbieta D4browska 
oraz mgr EUbieta ltowaloZTk.' Finansował Wy

dział ltultury PRN w Bac i 'boran. czwarty n
zon badań;' CmentarZTako ·Jw.rhanowe z okresu 

- wczesnośredniowiecznego, drobne neolitycz
ne materiały krzemienne na wtórara zło2u~ 

Badania objęły w grupie pierwszej c11entarzyska eksploraoj ę 
przestrzeni międZykurhanowej oraz zakończenie badań karłanu Nr 6 .. 

Rozpoczęto eksplorację kurhanu Nr 16 w grupie trzeciej.1 

r; W badanya w r-: 1969 kUrhanie Nr 6 /o .wyatarach 8,2 2: T,ł a/ 
tak jak w poprzednio eksplorowanych kurhanach tej grupy nie stwier
dzono przepalenia podlot& i humusu pierwotnego /zawieraj40• droboe 
zabytki z młodszej epoki kamienia oraz przepaloDe kości zwierzęce/: 
Zalegaj40a ponad nimi • zb ud Clifana z szarobrunatnego piasku z liczny
mi wytr40eniami żelazistymi tZ'I'f; 'lłarstwa ciałopalenia i nieZWTkle 
zbitej konsystencji, zajmująca obszar 3,5 2: 3 a, posiadała 11i4łszoś6 
około 1o-zs om: PrZykrywa J4 .właściwy nasyp lalrbanu, zbudowan7 z 
ciemnożółtego piasku, w któreeo obrębie znaleziono 2 fragemtny naczy
nia; Na południowo-zachodnim pobrzeżu nasyp~ a aoże nawet w rowku 
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wkopaaym w jego trzon, t~or~rw csvśc1owo wsp6ł,rodkowy kr4& z kur
banem, wysf.4piły skupiska spieczonego popioł11, wQgla drzewnego i spa
lonych kpści ludzkich zawieraj40e także ułamki dw6ch nac~ń; w p6ł
nocne j swej partii nasyp kurhanu Nr 6 Pl'ZTkr)'Wa płytki rÓir 1 wyeksplo
rowany w roku 1969, zawieraj~y ułamki kości ludzkich i fragmenty na
czynia, btd4CY być aote płaskim poch6wkiem bezpopielnicowym ? /gr6b 
Nr 6 A/: 

u ; NiebadaDa dotychczas grupa trzecia c•ntarsyska Racib6rz: 
Obora, oddaloDa od cttr6ch poprzednich o około 600 • na północny-zachód, 
składa sit z 9 kopc6w uło:tonych w trzech rzłdach, na kolejnych tera
sach południOlife-wschodniego atom wzgórza.! Kurban Nr 16 jest najwięk
szym w obrtbie tej grupy; W7sokość jego wynosi 1,1 m, 'rednica 7 m~ 
W rtiaoh wschodniej i północno-zachodniej widocznym r6w przykurba
nowy;- Na poziomie pierwotnym nie nosz~ym ślad6w przepalenia, zalega 
w c"ntralnej plrtii nasypu tzw;' "Warstwa oiałopllenia" o wymiarach 
ł,S x ' m i mi~tszośoi 50 - 60 om, na sp4gu której znaleziono liczne 
ułamki węgla drzewnego; PrzYkrywa j~ nasyp kurłlanu zbudowany z ciem
noł6łtego piasku. W partii szc~towej kurhanu, w obrębie warstw humu
su współczesnego i podglebi& znaleziono kilłanaście ułamków przepalo
nych kości lud zkich, n takłe liczne ułamki granitu narzutowego i łUP

ku nosz~ce ślady przepalenia.-

Badania btd~ kontynuowane. 

aęKQRAJ, pow; Piotrków 
Tl"1'bunalak1 

stanowisko l 

loluzeWD A.roheo lo'gio me 1 EtnognP.tiozne 
w Lodzi 

Badania pl'OII'a4z1ła mgr Aldona Cbmielowska 
i m&r loliec~sław G6ra. Finansował . WKZ w Lo
dzi; Czwarty sezon badań: Grodzisko wcze
snośredniowieczne /X-XII wi/. 

GrodZisko poło:tone jest ua cyplu wzniesienia wrzyDaj~ego się 
w podmokłe ł~i uad. ruczq Koszczanq: 

Prace wykopaliskowe obj Qły obszar 321 m2 i zlokalizowane były: 
we wnotrzu grodziska, na plaQYku między wałami, na pozostałości wału 
z-ewnętrznego, w cttr6ch fosach oraz ua grobli biegn~ej od grodziska 
w kierunku południowo-wschodnim: 

Badania majdanu potwierdziły wcześniejsze spostrzełenia doty
CZ4Ce zabudowy mieszkalnej, grupuj~ej się pod wałem grodziska ; Dość 

licznie zachowane ślady jam po-słupowych świadcz~ · po~dto o tym, te 
domostwa tam wznoszone posiadały konstrukcjt słupow,. wnętrze gro-
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dziska prawdopodobnie pokryte było brukiem, na co wskazuje duża ilość 
rozrzuconych kamieni. Zawartość warstwy kulturowej - stanowiły ułamki 

ceramiki, żelazny nożyk, kilka fragmentów przedmiotów żelaznych oraz 
mało typowy przedmiot żelazuy preypominająoy ostrogę. 

Na placyku międzywałowym, znajduj4cym się w północnej części 
grodziska, a zajmuj4cym przestrzeń około 1,5 ara, odkryto śladY kon
strukcji drewniauych -być mote mieszkaluych, duże ilo§ci węgli drzew
nych i polepy ; Zawartość warstwy kulturowej stanowiło kilkanaście 
ułamków ceramiki i kości zwienęcyob; 

Wyniki badań wału zewnętnnego pozwalaj4 na następuj-.ce stwier
dzenia: 1/ wał zbudowauy był z drewna i gliny /około 24 poziomy smu
żek zbutwiałego drenna/, 2/ przepalona glina oraz liczne węgle drzew
ne, występuj4Qe głównie u podstawy wału, a następnie na jego szczycie, 
świadczyć mog4 o jego dwufazowości, 3/ pod próchnic4 pierwotn4 zale
gały niczym nie zakłócone warstwy piasku i gliuy i 

Wypełniska obydwu fos - o szerokości od 1,5 do 2 11 i głębo

kości około 1,5 m /od dzisiejszego poziomu/- stanowiła ciemnobrunat
na ziemia, w której znaleziono kilka ułamków ceramiki ; 

Sondał na grobU, dobra wyodrębniaj-.oej się w terenie, bieg
nącej od wału grodziska w kierunku południowo-wschodnim, potwierdził 
przypuszczenia, iż jest to ślad po dawnej drodze zwi4zanej funkcjo
nalnie z grodzia kiem; 

ChronologilJ grodzia ka ustalić można w oparciu o ceramik' m 

X-XII w:; .obok form typowych dla III okresu wczesnośredniowiecznego · 
wystęiły taa r6wnieł ułamki naozT.S. gltntauyoh słabo obtaczaąob na 
kole z II okresu wozesnośredniowieozuego~ 

Dułe walory obronne crodziska w R4Jkoraju, stosunkowo duła •i4ż
szość warstwy kulturowej /przeci4Jtnie 3<>-40 om/, a jednocześnie nie
wielka ilość znaleziouyoh tam zabytków, sugerowałyby, U grÓd ten 
pełnił \ funkoje specjalne - być może typu schroniskowego; 

Badania zostałY zakończone; 

RYll-sK, pow .' W4brzeźno KAtedra Archeologii Uniwersytetu 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Uuzeum w Grudzi44zu 

Badania prowadzili mgr Andrzej Kola /autor 
sprawozdania/ i mgr RYszard Boguwolski; Fi
nansowało PPRN w W4brzeźnie~ Pierwszr aezon 
badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne i 
średniowieczne. 
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Pra~ podjęto w związku z realizacją badań nad wczesnośrednio
wiecznym osadnictwem Ziemi Chełmińskiej. Obiekt jest położony około 
1 km na południowo-wschód od wioski, na północnym brzegu niewielkie
go jeziora. w konfiguracji terenu wyraźnie wyodrębnić można trzy 
człony obiektu: 1/ wysoko wypiętrzone, dość regularne grodzis ko o 
formie eliptycz:.:: j, posiadajlłCe dobrze wyznaczające się wały ora z 
zniszczony przez wkopy z czasów ostatniej wojny maj dan /człon 1/; 
2/ oddzielone od niego głębok4 fos4, położone na zachód od niego gro
dzisko kształtu podkowiastego o c~telnycb wałach i nieckowatym maj
danie /człon 2/; 3/ nieobronne, położone we wschodniej części obiek
tu podgrodzie; 

Celem było poznanie chronologii poszczeg610Ycb członów obiektu 
jego funkcji oraz intensywności osadnictwa grod~ego. W tym celu za
łożono cztery wykopy dwa na majdanie członu l oraz po jednym wykopie 
na obszarze majdanu członu 2 1 podgrodziu; 

człon 1. 
wykop 1: Zlokalizowany we wschodniej części majdanu o rozmiarach 
5x5 m.- Największą mi4ższoś6 warstw kulturowych s twierdzono w pobliżu 
wału grodziska; w _południawo-wschodnim narożniku wykopu, gdzie osią
gnęła ona 1,70 m. Uiąższość malała • kierunku środka majdanu osillga
jlłC w profilu zachodnim jedynie ok. 60 cm: WydZielono tu trzy zasad
nicze warstwy: 1/ do głębokości 1,10 m szar4 ziemię z luźno zalega
j~ymi otoczakami 1 śladami polepy, 2/ około 10-15 cm warstewkę sza
ro-żółtej, gliniastej ziemi występuj4eej w pobliżu narożnika poład
niowo-wachodniego~ 3/ około 50 cm millższości niżej zalegajlłC4 warstwę 

czarnej ziemi przemieszanej ze spaleniznll, skoncentrowanil szczególnie 
w południowej i południowo-wschodniej części wykopu. Materiał rucho
my to: ceramika średn1ow1eczm omz Jrlli tarta /duża ilość grot6rv beł
tów do kus-zy/. Największa koncentracja zabytków wystviła w warstwie l 
wYkop 2& Umiejscowiony w południowej części członu l posiadał rozmiary 
5x5 m. Podobnie jak 1 w wykopie l, największa miąższość warstw wystą
piła w pobliżu wału i malała w kierunku wnętrza grodziska. Największll 

miąższość stwierdzono w południowej i południowo-zachodniej części 

. wykopu, gdzie calec wystąpił na głębokości ca 2,20 m. Uk1ad warstw -
rodobqy do stwierdzonych w wykopie l; Materiał ruchomy: poza polepą 
1 spaleniznll oe ramtka średniowi eczm oraz militaria /groty bełtów ku
szyj; 

Człon 2. 
Wykop o rozmiarach 5x5 11 zlokalizawano na środku aajdanu. Warstwa 1, 
w skład której wchodziła ciemno-szara ziemia ze śladami polepy osiągn~ 
ła głębokość l m. Zalegaj~a poniżej warstwa 2 posiadała miąższość do

chodZ4C4 do 60 cm 1 składała się z ·azaro-żółtawych, gliniastych war-
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stewek przeaieszauych ze spaleniznlł. Materiał archeologicz~V: ałaaki 
naczyń ze śladaai słabego obtac:rania datowane na okres VIII-IX w. 

Brak -.teriała z późnego średniowiecza~ 

Człon 3; 
WTkop o rozaiar.ach 5x5 • uaiejscowiono pośrodku płaskiego podgrodzia, 

w odległolici około 30 • od pocln6ła wału grodziska. Nikłe ślady war

stwy koltarowej w postaci szarej ziemi ze Uadaai spaleniZQY wystlł

piły bezpośrednio pod wantwił humusowił i osi4łgntłT głtboltoś6 35 cm.' 
z •tertała aroheol~iczDego stwierdzono tu jedTDie k11Jia drob~Vch 
alaaltów ceraailti wozeanoliredaiowiecznej, pochodzlłeej naj~awdopodob

n1ej z VIII-IX w; 
w W)'Dilta przeprowadzofVoh m grodzialta i podgrodzia badali eon

datowych stwierdzono tu clwie faZ)' osadnictwa.' Faza I - to gr6cl wraz 
z podgrodzie•, ltt6rToh ślady wystlłpi~ w wykopach członu 2 i 3. Fazt 
tQ aołm datować na VIII-IX wiek. Faza II - przypadajlłOa na okres 
lireclniowieoz~V /XIII-XIV w./, to wybudowany m ozQści powierzchni gro
du poprzedniego gródek kształtu eliptycznego, z :rabudowlł wewnQtrznlł 

przy wale. Zniszczenie grodu w fazie II mstęiło najprawd.opodobniej 

w XIV wieka na a kotek zbrojnego napada /militaria/. 

SANDOilmRZ 

Collegium Gostoaianua 

Instytut BistorU .llllturT Mate

rialnej PAN w lfarazaw1e 

Badania prowadzili doc. dr StaniaJaw Ta

baczyński i mgr Benryt RYsieweki /autorzy 

sprawozdania/ oraz dr Eleonora Tabaczyńska, 

mgr Botena Rosttowsta i mgr Teresa RY~iew
ska.; Pracami antropologiczJ'IYmi kierował 
doc. dr Andrzej Wierci ński. Trzeci sezon 
badań~ Finansował WIZ w Kielcach~ Wczesno
ś~edniowiecZJ'IY zespół miejski. 

Istotnym rezultatem badań jest ujawnienie :ralegajllCych pod 
kościołem i omentarzyskiem pozostałości osady prz.ygrodowej z drugiej 
połowy X-XI wieka, głównie w postaci jam zasobowych: Osada ta fun
kcjonuje do momentu wzniesienia tu kościoła oraz zlokalizowania cmen
tarzyska. Badania dotychc:rasowe przyniosły serię około 10 grobów tej 

pierwszej, wczesnośredniowiecznej fazy omentarzyska przykościelnego; 

Chronologia grobów, jak wskazuj' nieliczne przedmioty stanowi4oe wy
posa~enie pośmiertne zmarłych /kabł~zki skroniowe, pierścionki, 

sprz40zki do pasa/, zdaje się wskazywać, te cmentarzysko załotono tu 

na przełomie XI/XII lub w pie :rwszej połowie XII wieku, co odpowiada-
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łoby pierwszej fazie istnienia ko ścioła. Nie ma jednak dot~ pewnoś
ci, czy ta XII-wieczna raza kościoła reprezentowana jest, na odkrytym 
odcinku, jedynie przez nieliczne fragmenty architektoniczne /ciosy, 
p6łkolum1enka/, czy te~ przez cał4 prostok4tn4 budowlę z przyporami, 
wzniesion4 z pł1tuj40ego, drobnoziarnistego wapnia /por, sprawozdanie 
z 1970 r./~ 

Odkrycie wczesnośredniowiecznej osady przygrodowej, poprzedza
jącej chronologicznie kości6ł św. Piotra, zyskuje na znaczeniu w kon
frontacji z wynikami badań prowadzonych w latach międzywojennych przez 
J~Żurowskiego, a następnie k:ontynuOIJanych przez E; i J ;Gl\ssowskich na 
Wzg6rzu ~więtojakubskim. W tamtym rejonie mamy do czynienia z odwrot
n4 w stosunku do Gostomianum sekwencj' sytuacji osadniczych. Najpierw 
powstało tam cmentarzysko, datOIJane monetami, z k:t6rych najmłodsza ~
szła z mennicy za panowania Bolesława ~miałego, a więc w trzeciej 
ćwierci XI stulecia: Po likwidacji cmentarzyska w końcu XI wieku pow
staje tu ludna osada przygrodowa, kt6rej bujny rozw6j gospodarczy 
sprawił U stała się istotDYm członek miasta, kt6remu w roku 1286 Le

szek Czaruy nadaje formaluy status miejski.' tridzim.r m"tem, ~e na prze
łom XI/XII wieka przypadaj4 w sandomierzu istotne przeobratenia struk
tury osadniczej, zwi4zane rapewne z jednej strouy ze wzrostem znacze
~ia politycznego, z drugiej zaś - procesea formowania się Sandomierza 
jako ośrodka par excellence miej s kiego.' 

Przyszły, ostatni sezon wykopaliskowy na dziedzińcu Collegium 
Gostomianum będzie miał na celu ostateczn~ weryfikację wynik6w badań 
geofizycznych oraz stwierdzenie, czy w rejonie korpusu nawowego koś
cioła cotyckiego oraz na p6łnoc od jego prezbiterium nie zalegaj~ in
ne jeszcze pozostałości starszej romańskiej fazy kościoła; 

SANDOMIERZ 
Wzg6rze Zamkowe 

Instytut Historii Kultury USte
rialnaj PAN w Warszawie 

Badllnia prowadzili doc; dr Stanisław Ta

bac~ński i mr;r Andrzej Buko /autor·~ spra
wozdania/ om z mgr Dorota G6rna i mgr Anna 

Pałubicka~ Finansował WKZ w Kielcach~ Dru
gi sezon badań; Gr6d wczesnośredniowiecznY ; 

Wykopy o ł40znej długości 30m /6 działek o wymiarach 5x5 m/, 
usytuowane na mchodnim stoku Wzg6rza Zamkowego, ujawniły w latach 
197Q-71 pozostałości złotonego systemu obwarowań wczesnośredniowiecz
nych oraz występuj40e pod nimi ślady starszego osadnictwa. Badania 
tegoroczne dały pełne rozpoznanie konstrukcji i pełny przekr6j poprze-
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czny umocnień obronnych. Składały się one z wału drewniano-ziemnego 
o konstrukcji skrzyniowej, usytuowanego na krawtdZ1 wzgórza oraz bie
gnącego poni~ej, zewnętrznego obwodu wałów z palisad4 i zasiekami ; 
Rozmiary umocnień wskazuj4 na rangę oraz znaczenie militarne grodu, 
który funkcjonował w okresie od XI-XIII wieku ; Okres ten, jak wskazu
je stratygrafia umocnień, podzielić mo~na na co najmniej dwa etapy 
rozgraniczone po~rem .' W czasie tegoroCZJlY'Ch badań wyodrtbniono 114 .. 

zespołów ceramiki, 113 zabytków wydzieloQYch, pobrano 330 próbek den
drologicznych, zoologicznych, iohtiologiCZJlY'Oh, geologiczJlY'ch, petro
graficznych i inQYch: w r oku przyszłym planuje się badanta we wnęnozu 
mokrej fosy otaczaj~ej gród; 

Flanuje się tak~e prace wykopaliskowe we wnętrzu grodu, które 
pozwol4, być mo~e, ustalić układ przestrzeDQY zabudowy; W zwi4zku z 
planowanymi badaniami przeprowadzone zostały w roll:u bie~~ym badania 
geofizyczne /Przedsiębiorstwo Poszukiwań GeofizycZQYch w Warszawie/ ~ 

SIEIWlZ patrz średni owiec ze 

SLUPSKI YLYN, pow ; Grudzi4dz 
Stanowisko 3 

Uuzeua w Grudzi4dzu i PfA Oddział 

w Grudzi~zu 

Badania prowadził qr B:rszard Bocuwolski~' 

Finansowało PPHN w Grudziądzu i WXZ w B7d
goszczy ;' Pierwszy sez~n badań.' Grodzisko 
wczesnośredniowieczne: 

Badany obiekt usytuowany jest na cyplu wysooązur aorenowej 
dOliJlY' Osy w odległości 100 11 na zachód od szosy Gruta-ł.asin·~· Składa 

się on z grodu właściwego i podgrodzia : Obydwie części oddzielone s~ 
od siebie pcprzeczn~ fos~: Grodzisko otoczone jest wałem; rysuj~ym 
się wyraźnie na całym obwodzie ; lfedług obecnego stanu zachowania mo~
na jego rozmiary określić na około 35-x40 m. Podgrodzie przylegaj4Qe 
od stroQY wschodniej posiada kształt nieregularnego owalu o rozmia
rach 45x69 m. Od stroQY wschodniej gdzie teren łącq sit z reszt4 wy
soczyzny posiada ono ślady czoła obronnego : 

w zw14zku z postulatem badań, jakla było określenie chronolo
gii 1 funkcji obiektu wytyczono trzy wykopy sonda~owe o ł~znej po
wierzchni 58 m, dwa na podgrodziu i jeden o wymiarach 5x5 m w środko
wej części majdanu ; Układ stratygraficzny warstw we wszystkich wyko
pach był niezwykle prosty ; Pod darni4 wystęiła niewielkiej ai4~szoś
c1 /do 40 cm/ warstwa kulturowa, pod n14 zaś caleowe warstwy twiru 
i piasku. Jedynie w wykopie III /podgrodzia/ natraftono na ślady bu-
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clowU tnu półsieaiankcnreco," Uórej ai.Pu0116 wynostła 130 ca; 

Ha •teriał abytkaliry we wsąatl:ich wykopach złotyła Bit głcSw
Die cemaib, kości :nie:rs oce, jeden łelaz~ grot 1 br-.zowa aprs-.czb 
do pasa.' Wśród cera.iki TO ~ stancnri-. fragMnty ~czyń silnie obta
oza~ch aa kole o drobnej achudzaj-.cej doaieazce, datowaDe .aa X-XII 
wiek, około 30 ~ to ceraalka z doaieazk-. crubego tłuczenia, gór-. ala
bo obtacan-.; której chronolocit aołaa określić aa IX do pGłowy X wte
m! Ha podatawie tegorOCZDYCh prac aołna stwierdzić fuukcjoncnranie 
croclu 1 po4cro4z1a od IX do XII wieku~ 

Prsewicluje alt kontynuowanie badań," 

SKOI.d, pcnr: Olkuu ltollillja Aroheolociczua Oddsiału 
P.llf w Erakcnrie 

Badania prcnradził doc:' dr .&udrzej ~1, 
acr K:Szii'Warowaki, mgr Maria Krok, 
agr Blłbteta Nosek~ Pierwszy sezon badań: 
Grodzisko wcze anośre4D1ow1eczM: 

Badania a1aJy charakter rozpozaań wsttp~ch niewielkiego gro
dziab d:alnego /tn II/, pGłoioDego w paśale Jury Erakcnrsko-czoato
ohowakiej, na leaiatya uczycie 462 a npa, :nanya Grodzisko: Wykopy 
aondałowe . clostaryczyły n1el1czD7ch ułamk6w naczyń gltntaDYch, zbliło
nyoh do tona z IV faą wczesnego śre4D1ow1ecza~· 

Badania b.- kont)'Daowane: 

SIIOLNIJ:I, pow.' Suwałki Koaaerwator Z&bytk6w Archeoloctcz
D7Ch W B1ałyutom 

Bac1all1a prowadziła agr ~at718 Cbilllon. 
Finansował WD w B1ał1'118toku: Pierwsą 
sezon badań! Osa~ wczeanośrec!D1ow1eczna 

z XI-XIII w: 
Stanowisko usytuowane jest m JBtU!Iłlnie wynieatou:ra cyplu, 

od zachodu 1 wschodu wyodrębnionym w-.wozamt, a od południa ograniczo

nym wysokia stromo opadajllCym ku dołowi brzegowi niecki je ztora Jacz
no: Podjęte w celach ratowniczych badanta przeprowadzono w częściach 
peryteryju:rch Obiektu~ Stwierdzono tam warstwę kulturow .. mi-.~szości 
0,3-o,s a, a w niej jamy odpadkowe ze szcz .. tll:ami ryb i zwierz .. t oraz 
fragmenty ceramiki m.-in~· oraaaentowanej liniami talts tymi: w jednym 

aiejscu udało sit mobserwować ślady .aazteauego budynku konstrukcji 
a łupowej: Bac1all1a btd-. kontynuowane.' 
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SIIULSKO, potr; Tlirek 
Stanowisko 3 

Zall:lad Archeologii Polaki §rodkowej 
Instytutu Historii KUltary Material
nej PAN w Łodzi 

Badania prawadził dr Tadeusz PoklelJSki. 
Sprawozdanie opracował mer Lech Kajzer: 
Finansował IBXM PAN~ czwarty sezon badań: 

GrodZisko wozesnośrec!Diowieczue /VIII-IX w:/ 

2 Badaniami tegoroozQYai Objęto powierzchnit około 80 a gł6wnie 

w obrtbie zbuł.lriaJ;rch kona trull:cji wału: Dokończono przekop przez wał 
rozpoczttY w roku ubiegty.. Badania 4ostarcZ7ł7 wystarczaj~- ilość 

dan7ch pozwalaj~yoh a:in; na określenie chronoloc11 grodu • wiell:i 
VIII-IX, a takie zrekonstruowanie spoaobu konstrull:oji wału i ustal
nie interpretaoj i warstw w obrtbie grodzida: 

Wał zbudowano \• konstrull:oji rusztowej niezbyt starannie z pias

ku wydllloweco i dębowych bali, bez u~cia gli..r: Bie"iona dębowe o dłu
go~ci ok: 3,5 -fwyodrtbniono 10 warstw bierwion/ spoczywały poprzecznie 

do przebiegu wału i ślady element 6w rchrnolecłych 84 nie lic ZDe ~ Dołem 
od zewn,trz wał wzaoonioQY lbył dwoma rztdami pionowo wbitych pali, 

których obecność stwierdZono juł w roku abiegłya~ Wnętrze wału dos

tarczyło nikł' ilość zabytków; w zasadzie tylko ceramicznYch; W obrt
bie majdanu warstwy s' jałowe gdył, jak stwierdzono poprzednio, gr6d 

uległ zniszczeniu w trakcie budowy; 'l'egoroczue badania prowadzono 
w do~ć trudnych waru.nlraoh, pył ze wzglt4u na upalne lato i przesu
szenie gleby nie mołna było w pełni zadokaaentować szeregu profili: 

Badania na stanawieku akończono: 

SOBim-MANAS'l'ERZEC, pow .'Lesko Konserwator Zabytk6w Archeologioz
QYcb w RZeszowie 

Badania prCJifadŻ·n 111gr Tadeusz R.·żurowski: 

Fimnsawał wxz w Rzeszowie.' szósty sezon 
badań; Grodzisko wc•sno~redniowieczne 
1 zamek średniowieczny ·; 

Badania prowadzono na podgrodziu, dziedzińcu zamkowym i zamku; 
Podgrodzie le~ u stóp zamczyska, kilkanaście metrów niłej, od stronY 

bas z ty zachodniej; Prowadzone m podgrodzi u badania wału od strony 
południowej w pierwszym sezonie dały na powierzchni m teriał średnio

wieczny, wewn4trz zaś lYału II wczesnośredniowieczDY .' Odltryto teł śla
dy palisady drewnianej o nieustalonej chronologii~ U stóp wzgórza bie

gnie fosa sucha, po jej stronie zewnętrznej wał wysoki około ł ~~~ 
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Obwałowanie podgrodzia ma kształt trójk4ta, którego podstaw' jest 
wspomniany wał, a u wierzchołka żnajduje się wyniosły kopiec~ Był on 

uwatany przez niektórych archeologów za !turban.' Autor zaś badań przy
puszczał wstępnie, te jest on pozostałośc~4 konstrukcji wtety obser

wacyjnej : 

wYkop badawczy załotony na kopcu odsłonił posadzkę kamienn4 
ułoton4 z ~rubych płyt i pozostałości podwaliny budynku drewnianego, 
wykona.nej z cegły średniowiecznej z pocz4tku XIV w. Udało się tet 
zidentyfikować fragmenty spalo~cb konstrukcji drewnianych, dute gwoź
dzie, baki, ale tet 1 ceramiczne ułamłt, zniszczone części uzbroje
nia, groty strzał i bełty ;· Wydaje się to potwierclzać elBrakter stra

tegiczny kopca i powi,zanie z systemem obronnym zamku średniowiecz

nego ; Poniewat nie została mruszona posadzka, dlatego nic nie mo::llm 
obecnie powiedzieć na temat innej, molile wcześniejszej funkcji kopca; 

W wykopie biegn4Qym od kopca ku wschodowi, przez majdan pod
grodzia, kilkanaście metrów nitej, odsłonięto dute ilości tutla, wę

gli drzewnych i pozostałości p:racCIII'ni odlewc;r przedmiotów z metali 

k~lorowych, a dalej kuźnic:r przedmiotów telaznych .' ZDaleziono tu 
zta.aa4 płytkf b~ZOWłł o obarakterze wczesnogotyckim; PrzY ku~nicy 

-znaleziono fragmenty broni, grotów, miecza, podkowy, zbroi i przed
mioty r6tne; P1ecowisko było uformowane z kamieni na glinie podkowia• 
sto. Ziemia przepalona ; 

W wykopie przez majdan znajdowano nieliczne zab;rtki: warstwa 
kulturc"~a wszędzie była bardzo płytka, a fliszowa skała aajdanu wy
kazywała ślady po wydobywanin kamienia. Wykop zaś przez wał wykazał, 
te kształt jego został wyrzeźbtony w skale~ Owe spostrzetenta pozwa
lajłł wysun~ przypnszczenie, te do bud_owy pierwszego zamku murowane
go wyr~bano tyłę twardszego fliszu na podgrodziu w drugiej połowie 
w. XIII. Przebudowa zamku w połCIIVie w; XIV odbyła się przy pomocy ka

mienia wydobytego po stronie południowej od zamczyska, rozbudowa zaś 
na pocz4tku w. XV z l!amienia wydobytego z koryta rzeki San ; w wyko
pie przecinajłłQym fosę odsłonięto znaczn4 ilość ciosów dutych wymia
rów o profil~vaniu z okresu późnoromańskiego i gotyku ; 

W wykopie narożnym dziedzińca zamkowego północno-wschodnim 
ujawniono przebieg i zagięcie murów obwodowych, nadto ceramikQ, dzba

ny z okresu ostatniej obrony Zlmku w 1474 r; Ostatni wykop załotono 
w narotniku zamku południowo-mchodnim; Natre.fiono tu na podkop mi

nerski w roku 1474, czwarty, gdy źródła węgierskie 11Ylicmj4 ich pięć . 

Filar i dwa sklepienia nadproty okiennych musiano podstemplo
wać i pr.zemurol7ać, uzupełniając częściowo braki. Do murowania u~yto 
kamieni leł4Qycb obok na zapre.wie cementowo-wapiennej. Do zaprawy u ty-



223 

to piasku spod muru obronnego; Z tego piasku wydobyto kilkadziesi~t 
grotów strzał i bełtów kilku typólf. Wszystkie typy są znane z ilumi
nacji kroniki henrykowakiej opisu bitwy pod Legniell z Tatarami w ro
ku 1241.' l?ykomne zabezpieczenie od ostatecznego zawalenia siQ całej 
ticiany zamku od strony południowej nie jest całkowite, choć odroczy' 
na kilka lat nadal groźny stan dla ruiny. W sali naro~nej spodziewane 
jest odsłonięcie schodów kamiennych do sali drugiego traktu, który 
jest poło1:oey POą;ld dlfa met.ry wy1;ej. Pod samą zaś salą znajdują się 
głębokie loc?Y, do których przesklepione wejście jest zachowane, lecz 
za~alone i ~yło zagro~one murem w bieżącym sezonie wzmocnionym przez 
pr:Et(urowanie ; 

SPIAI'liE, pow; Września 

STARE DRAWSKO, pow;szczecinek 
Stanowisko 3 

patrz okres ba lsztacki 

Muzeum Pomorza ~rodkowego 
w Koszalinie 

Badania prowadził mgr Ignacy Skrzypek: 
Finansowało Muzeum Pomorza ~rodkowego 
w Koszalinie; Pierwszy i ostatni sezon 
badań; Osada wczesnotiredniowieczna 
i późno~redniowieczna : 

Sonda~owe badania wykopaliskowe w 1970 roku przeprowadzono 
w związku z bamniami archeologiczi~Ymi provadzonymi od 1963 roku na 
terenie grodziska i zamku w starym Drawsku oraz na jego zapleczu 
/teren wyspy Bielawy/ ; 

StanOIJisko położone jest ok~· 0 1 1 km na południe od brzegu je
ziora Zerdno, 0,6 km na południowy wschód od zabudowań wsi Stare 
Drawsko i ok1 01 5 km na południowy wschód od grodzisila /stan.' 1/ i 
zamku w Starym Drawsku; Stanowisko archeologiczne obejmuje północno
wschodnie zbocze niewielkiego wyniesienia w bezpotirednim SłlSiedztwie 
cmentarza ewangelickiego ~ 

Zało~ono dwa wykopy sonda~owe o łłlc:Snej powierzchni 60 2 
ID • 

Calec osiłlgnięto na głębokotioi ok; 50 om nie stwierdzajłlC warstwy 
osadniczej; z obydWu wykopów zebrano 38 fragmentów ceramiki wczesno
średniowiecznej, mało obarakterystycznych - ze tiladami całkowitego 
obtaczania i ornamentem w postaci pozio~ch dookolnych żłobków i nie
regularnych linii falistych oraz 130 drobnych fragmentów ceramiki to
czonej - stalowoszarej. z innych zabytków nale1;y wymienić: 2 bełty 
kaszy, l nó1: żelazny 1 3 nieokreślone przedmioty metalowe ; 
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Na podstawie u.rsk&Dego materiału ceramicznego aołaa wniosko
wać, •• osada okrdlaaa jato stanowisko Nr 3 funllcjoaalnie jest·zwill
saaa s trup faz4 grodztalla w Stary~~ Drawam /XI-XII w:; oraz s za~~
kiea, a swłasscza z poos4tk0WJ11 ok:resea jeso istnienia /XIV-XV w:/ 

STA!IaRD P~P: PKZ Oddział w Szczecinie 
Prac~nia Arcbeologiczno-~onserwa

toraka 

Badania prowadził •er ITSS&rd Bogou /autor 
sprawozdania/ pod kiercnrniotwea dr m~ceniu
ua Cnotliwego; ftanaował RZ w Szczecinie : 
Druci sezon badań~ Podcrodzie wczesnośred
niaw ieczae i atasto 4re4111.owieozni.r.wa t.eriał 
zabytkowy z XI-XIV wieku; 

w naw14zaniu do wyników badań eondałowych z roku 1963 i sys
te.atyczQYch badań wykopaliskowych z 19TO r. zdecydowano przebadać 

północno-mchodni4 część Starego J.liasta : Teren ograniczoQY od za
chodu korytem Uałej IQY, od północy Bram4 YłYńst4 i murami miejski
ai, od połlłl\nia st&rya spichrz .. przeuaczoQY jest w roku 19T2-19T3 

pod zabudowę mieszltaln4~ 

1\'ykop o wyataraoh 5 z 20 usytuowano aa ow1· wschód-zachód, na 
wachodnia skłonie wzniesienia, oddzielonego od pObliskiego grodZis
ka /rejon baszty Białogłówkil niewielkim obniłeniea terenowym, sta
nowillCYll jalt się okazało w W)'Diltu badań, dawne koryto odnogi rzeki 
IDy~' Cele• b7ło ustalenie runllx:j1, ror;planowania i chronologii tego 
wyodrębnionego członu wczesnośrednioWiecznego i młodszego aiasta. 

Dzięki badanioa rozpoznano układ zabudawy XVIII-wiecznej i 
nieco starszej: Z tego okresu przetrwały kamienne fundament7 dwóch 
zabudowań gospodarczych, które szczyt&•! zwrócone były do dobrze za
chowanej ulic7 biegnącej w układzie północ-południe : Poni~ej, wystll
piły warstwy nasycone materiałem p6źnośredniowieczDTa /cł6wue naczy
nia tzw; siwaki/ zalegające na resztkach kamieDDego bruku stanowill
eego ci4g komunikacyjQY na osi wschód-zachód, w stronę pobliskiego, 
potwierdzonego ar6dłowo portu D& rzece lnie: 

Pod brukiem zalegały wyłącznie wczesnośredniowieczne warstwy 
próchniczne bez wYr&źnie·jszych śladó.r trwałej zabudowy ; WystępowałY 
w nich stosunko"o dobrze zachowane paleniska, wśród których na uwagę 
zasłucuje zespół o ~rednicy do 3 m mocno nasyconY żułlem; Liczne za
bytki, gł6wnie za~ przedmioty i półwytwory żelazne, wydaj4 s 1 ę wska
zywać na jego rzemieślnicZY charakter, amlogiozn1e do zespoła odkry-



tego w 1968 r~c aa dz1eclz16ou zaakOWTa w SJJCzecinh. KlesYTkle bopte 
DaSycenie warstw wczesnośreclniowieoz~c~ .. tertałea kaltarowra, głów
nie cera•ik• /21 tys •. uł&llkdw/, bop.tTa zestawea prze4a1ot6w łelazuych 
/300 sztuk/ t ozdobaai /JBciorki szklane i kabł~zki skroniowe/ oraz 
skupiskiea •onet /8 szti/ pośreclnio wskazuJ• na rzea1eś1Diczo-handlo
WT obarakter podgrodzia: 

PierwsZT sezon baclaD sakoliczono śreclnio aa cłtboko.Sci 2 •t 
ponUejt jak stwierclzono, w WTDiku kontrolnTcb wterceli aale*T oczeki
wa6 dobrze zachOił&DTch konstrukcji clrewniaqrch zalepj~ych w •ierz

wie przecittnie clo głębokości ł • poniłej Obecnego poziomu atTtkowego~ 

STAWY, pow. Jfdrzej6w Zesp6ł Badali aad Polsl:ia §rectalo
wieozea UDtwersytetu Warsza.skiego 
i Politeohniki Warasawaklej 

Ba4allia prowadziła acr Zofia Wouicka; 
FiJBDBował Zakład Badali Po1ak1ego §red
niCJWiecza uw; czwartT sezon badali; Gro
dzisko i osada wczesnośredniowieczaai 

Przeprowadzono 2 WTkOJ!r aa prze4ła&eniu abieglorooz.,.ch: Wylto

pe• po osi NS p:rsecitto połuc!Jliow• czt46 WDttrza grodu: lfantWT z 
okresu istnienia grodu obwaraw8DIIgo trseM p1eric1en1Ul1 wał6w i fos 
zostały prawdopoclobnie miszezone przez orkt; Nie ujaWDiono ••oh 
obiektów zabudoWT wnttna, kt6re byłTbT wep6łczesDe zespołowi •te
rialu zmleziODeiO w reku 1969 W III /weWDttrznej/ fosie cr04u; 

Warstwa praeJlieszau • gruboś6 ocl ł()-80 oa 1 eitP niejeclno
krotnie do stropu calca: Po4 ni• odsłonięto zasttplljt~De obiektn 

1/ dwupozio•ow~a siellliankt se s~:ąa, ..,.soki• palenisk1- s duSycb 
kallienit. •ięclzy kt6ryai SJBlesiono 2 rrac-aty szlaki łelamej 
i z •łodsZTa paleniskie• • drobaycb Jraaieni. Ha oba poztoaach BIB• 

leziono cloś6 pOdobar zesp6ł oeraaicznr: ceraalka g6r• obtaczaaa 
i killla frag•nt61r całkowicie obtaczanej, aitdZJ' inayai jedno ca
ła JaCZTDie g6r• obtaczlllle, ltt6re zale*T wi.-aó z ałodsąa pozio
•• uł;r tkow ania cła ty t da tGWIIIlTa w prSTb liteatu D& wiek X lub po
cz•t•k XI; 

2/ dwie ja-r z niewielq ilości• •tertała, prawelopedobnie z tego .... 

•co okresu; 

3/ clno w..-kiej fosy przebiepj~ej za tya odcinku w kiertUlilu HE - sw, 
szerokości 1,5-2 a ; W prZJ'dennej partU 1fTpełD1slla fosy WT&ttpllje 
~Dateriał podobay~· jak w oa6wionycb WThj obiektacb: Warstwa zale-
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pj~a Da c!Die fosy jest jeclDat słabo zlwa11sawam 1 nie •dna YTY
klllczyć mołl1wolio1, · te nie pochodzi OD& z oltres11 u~tltowan1a fosy, 
lecz z rozsypu wału; WoAltwe jest jec!Dalt, h IBIIY w do, czynienia 
ze liladalii obwarawania starszeJ fazy crodu,' poprzedsaj~eco cr64 
s trze~~a fosa.t 4atowanra ._ wiek XI/XII: z ewentnal.DyJI ero~• I 
11oinaby w111za6 n1eltt6re z odkrytych s1eii1&Delt 1 jam: . Poprzedzałaby 

co oeada otwarta z wieka IX: w~atpl1wośc1 te /ze ncltdu na silne 
zniszczenie obiektu/ •ołe rozstrzycnll6 tylko 1tontyn11owan1e wykopu 
po osi NS 1stwierdzenie przebiegu wałów 1 . fos w południowej częli
c1 crodu;' 

W wyłtopie po osi V-E ucbwycono: 1/ zewnętrznil połowę fosy III 
wypełn1on~a gl1n11 pochodZ_,II zapewDe ze zniszczonego wału, n1el81 cał
kowicie jałow11! Stwierdzono tu równteł, szersze ntł na odcinku wschod
ni•, pogłfb1en1e tej fosy, 2/ stok wewnętrZJV' fosy II z identycznym wy• 

pełn1slt1e•': 

'l w-ykopie po osi NS znaleziono ponad 30 zabytków YfYdzteloJV'ch, 
w ty• nołe, przęśliki 1 szydła, 2 croty strzał ; l przypuszczalny trac

· ·ent 11iecza, oltlałzlaa kościana z rylce•, 3 narzędzia ltrBtllienne: 

STOBNICA-'l'BZYKOBGI, pow:P1otrlt6w patrz epoka brllZU 
Tr1bUB&lslt1 

S'l'JU.CIIł)lr, pow: Wrocław pat:ns neolit 

SUW, pow.' lapy KoiUłerwator Zabytk6w .lrcheolo
ctcznyoh w Białylistokil 

Badanta prowadziła •er Kr.rstyna Chil11on: 
F1n&DSowało IluoWI Okręgowe w Biał7atomi 
Druct 1 ostatni sezon badań; C•ntarzys:to 
wczesnoliredD1ow1eczne z grobalii płask1111 ; 

Zbadano oałll, achowan~~ przestrzeń c•entanyska odkrytego 
w roku 1970: wynos tła ona ca 600 •i V tok11 tegoroczJV'ch prac odkryto 

ł8 grob6w w llkJadzie rztdGWYII oraz lt1lllanaśc1e skupisk kości z gro
bów znisZCZOQYCh; Og6łem liczba Odkrytych JrObÓW wynosi S8 i . 

1Aerłych pogrzebano w prostoqtn;ycb jaJDach grobowych, usytuo

waQYch dłutszli os111 po 11D11 wsch6d-zach6d 1 na głoboltośc1 dzisiaj 
dochodz~~eej do l,S a: Dna jaa grobowych niekiedy obstawiane> n1ew1el
lt1m1 1ta111en1a111: w dwu wypadkach były przykryte od g6ry dułylat kamie
niami ; 
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zmarłych układano w pozycJi wyproa towaneJ, na wznak głow• na 
zachód~ Wi~kazo46 poch6wk6w ko•iecych sawierała wyposałenie, prze
wałnie ozdoby: .BYły to szklane paciorki i esowate kabł-.czki akronio
we _,.onane z drutu bJ'IlZCIIfego lub z blaszki i paciorki bJ1lzowe !' Do 
ozdób okazalsąoh Daleły killla masznic wyplecio..rch z cienkich dru
cikcSw br•zowych~ Groby •takie IB _ocół nie aJ.ały wyposałenta. WyJ•tko
wo znajdowano w nich nołe i krzesiwa; 

Pracownia Archeolocicsno-Koaaerwa
tonka; P: P: PKZ Oddział w lAbliDie 

Badania prowadził ~~Sr AndrzeJ 11Wl1oz: 1"1-

·••aował 11'7clztał Inltary PWBN, RZ w IAb
liaie; P1erwa21Y sezon badań.; Grodzisko 

/X/XI w!/, aro~ /XVII/XVIII w:/~' 

w cłtbi Pusze., Solskiej, a ·pjlicia rzeki -Jeleń do 'faawi, zDaj
daje ait córa ... "Zalloąsko• · lnb •IoaloicSłek• : lila szczycie córy 
widoczae •• wały ~ieiiDe: Obroanolló lłiejsoa podkrdlaj• atro• zbocza 
o wysokolici 20 • opadajłłCe clo zakpioD,Toh aiec~ dolin rzeczD,Tch :' 
z doku8ent6w hiatoryczD,Toh wyniJa; łe w pooz•tkach XVII w; _'roau 
Za•ojaki wysławił ta cerkiew i klasztor: Cerkiew z czaaea a•ieaio
Da została • koliciół katolicki p!w!- ~ Jaaa Jfepoauoeaa;· ktcSry zos
tał rozebl'SIIIf' w l T96 r 1 

Pl'Sce • wzccSrsa •KolioicSłek• rozpooztto oc1 wykoDania po•iar6w 
ceodezyjD,Toh, rozplaDcnraDia wnop6w aollllałowyoh i nałalenia liS pnnk

t6w do wierceń aeolociozD,Tob~ 

W wynib prseprowadso.-oh badań stwientzoaoi łe we wczeaaya 
4re4Diow1eosn ... jdowało sit tu crodsiako i wtedT te włallnie UJJ;yp&no 
wały okalaJ•• płaazczynt wuieaieata:' w wykopach Hr IV, v, VI •

tr~iono :• arob7 IIW1.-ne z 1atniejii07Jii ta aiecd74 bndowlaai aa
kraln7a1 : w wykopach VII 1 VIII saalezioao clałe 1lo4ci cecteł, llat-
11 i cemmiki z XVII" .. -XVIII w: 

Badania pro..;.dsU qr .łllclrsej GrsyakCJifaki: 1"1-

IBDBOW&ło Prezyd1n• PBJr w Mławie ~ PierwaQ' 
sezon badań; Grodzisko wczeaao4rec1Diow1eo~ 
ae i 4rec1Diowiecsne /XI-XIII w'!/: 

Grodzisko naytaowane jest w oc1lecło.ci so-100 • od rzeki ~aw~ 

ki, Da prawo od drogi prowadz-.cej s Klawy do Szreńska; Wielici sit 
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w c1aWDYII parka dworskia; Na &roc!ziska ZD&jdaj• sit ruiny reaesanso
weco sallka! Prace badawcze prawad:Boao IB &roc!zista, wytop II /SxS ra/ 
oraz aa poqroc!da wytop I/Sx10 .; 1 wytop III /SxT .;; 1r ~ople II, 
sałołoDTa a1..Szy llłotaa• Zalllal, a wałea, a1•łnollł6 warstw koltarowych 
przetraosa kUb •tr61r: 04tryto ~a fuac1aaeaty aba4awy, aa plaate . 
badrata, ~oane ti dałyoh taaiea1 polącb oras mr oe&la117.~ Gras 
1 oe&ła pojawiły dt w tUm a1ejsoach bezpoi!łredllio pod darat•, b

aieaie a &łtbotoi!łci 40 ca;' Zabytki raohoae aiessos, sit ohroaolo&1os
n1e w wiebob XIII-XIX~ 

Ha poc!&roc!sta, wytop III, aatraftono na brat Jlaa1ellllY dłU&ollł
c1 2-Z;s • 1 szerotośo1 oti l a, o4kJ'7ty a &łf1botoś6 SG-60 oa: Po 

oba stroaoh bruka salopla warstwa polepy wystu»uj~a aa całym wy
topie! K1_.nollł6 warstw mltarCifych ale schodzi poaUej 9G-100 cm;• 
W,ytop III był bogaty w zabytttt wydobyto ta b :dało ceraa1t1 1 kości 
zwierztcych: Pnedaioty aetalawe jat: dwa aołykt, gr6b z dwotla za
dz1oraai do strzał łata, · podk6wltt, dały fr&&•nt ltabł-.b do wiadra; 
Harztdz1a tościaile 1 ro&OI'Je - trzy szydła·, p:rawdopodobnie 2grzebło 1 
prsedaioty bliłej aieotreśloae s rogu bo&ato zdobione na całej po

wtersohlli: I'Ttop I nie dos taro Q"ł nic &odlle go liirag 1 !' Prsep renradzone 
baclania pnwoliły wyr6łD16 dwie faQ' rozwojcnre poc!&roc!zta; Grodzisto 

l 

ecsyst~wałc w XI-XIII wiekach; 

§wuLUBm, pow: Xołobrse& 
Staaawid:o 2 

Zakład Archeolo&ii Nadodrza lilaty
tata Historii lAltary Yater1alllej 
PAlł w Ssozeotnte 

Bac1all1a prowadsił 4;r Właqsław Łos1ński i 
F1aDSował IBIDl PAH;' st64~~r sezon baaau: · 
Cllellta-rzyslto wosesndredlliawieczae tn w~/ 

Prace prawadsono w raMch badań ad wczesnośredaicnrieczaya 
sespołea caadaicSYII w Bardach 1 ~ielabta, pow: Kołobrzeg: Badano 
4 aogiły, s tt6rych 3 ·oztściawo rozkopano juł w poprzednich latach~ 
1r 2 turbanach; poniłej piaszczystego płaszcza oc!tryto groby ciałopal
ne . z resztbai stosu, w postaci nieregularnie ltoltstych plaa intensyw
nej apalentzn:r o średnicy ot: l a: 

2 &roby ciałopalile typa warstwowego odsłont,to tall:łe poza za
sit&iea badanych aogtł, w ich bezpośrednia s-.stedztwie: Tam teł wy
st~ił oz-.attowy gr6b szkieletoWy /fragment czaszki/. w skład wypo
sałenta grobcnre&o wchodziły: ułamelt aaozynia szklanego, brązowe oku-,_ 
cle pcohoc!zea1a skandyaawstiego, posiadaj-.ce analogie w wyrobach 
z końca Ixw:," paciodi szklane, wyroby łelazae, rzadzieJ llłamti Da-
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czyń glinianych, liczniej spotykane na obrzełach aoctł: Dotychczas 
na stanowisku przebadano w całości 20 kopccSw. 

Badania b~ kontynuowane'!' 

WSK-PRZEDBOBY, pow: Przasnysz Państwowe Kuzeua Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadzili dr Lechosław Baubut 
i mgr Ladmiła Długopolsta: Finaaso~ło PKA 
w Waremwie. Pierwszy sezon badań. Cmenta
rzysko z grobaai w obudowach llaaieiUI1cb 
/koniec XI i XII w:;: 

Badany obiekt nalety do grupy cmentarzysk w obudowach taaieo
nych poło~onych nad górnym Orzycem.' Ze zgrupowania tego zostały jnł 
przebadane cmentarzyska w L4czynie Starym pow; Przasnysz, Grzebska 
pow. Mława i Pokrzywnicy Wielkiej pow; Nidzica~· 

Cmentarzysko było usytuowane na wyniesio..,-a cyplu ci~łl078 
sit od wsi Chor,~e na zacb6d ku Orsycowi, w odległości 120 a na 
wschód od grodziska- "Kopiec" : W swojej części zachodniej cmentar~s
ko nawaratwiało sit na podgrodow' osadę wczesnośredniowieczn' ci"
nł~C' sit ko grodzisku': Teren cmentarr.rska zwany •1'.&1• lllepł dlDej 
dewastacji: Od północy przez wkopywanie a od zaobodn i południa prsez 
eltsploatacj t t-wiru i ltaaienia~l PoDadto te"n oaentarzyska nosił śla
dy liczaycb cłtbokicb piwnic na kartofle: 

Na powierzchni 15 arcSw odkryto og6łea 38 poob6wkcSw szkieleto
wych i cbra ciałopalne ·: Wśr6d poch6wk6w jeden aiał obarakter zbiorowy, 
a kilka grob61r zawierało po dwa poch6trki: W c!ftcb przypadkach w bru
ki grobów szkieletowych ·uopano poch6wk1 ciałopalne nie zawieraj"'• 
poza kośćmi, inwentarm: Na omentarąska przewałały crob7 w obudo
wach kaa1eiUI1ch: 15 grobów na ldało do typu podbrukowego o obarakte
rystycznych proatok,tnych brukach, o wymiarach 440 x 380 oa i głębo

kich jamach grobowych: 

W poch~kach oprócz liczayoh ozdcSb i narzęctai codziennego 
utytku, stwierdZono groty włóczni, strzał oraz dwa wiaderka drewnia
ne z okuciami i obręczami łelaznymi; Na szczeg61n' awagę zasługuje 
grób podbrukowy 37/38, w którym pochówek tenski /37/ zawierał złoto
ny w niezachowanym woreczku zespół ozd6b srebraycb i paciorki z krwaw
nika ~' Poniewa~ pozostała parUli nżalu" jest całkowicie przeryta sta
rymi piwnicami po kartoflach, planowe badania na obiakcie mo~na uznać 
za zakończone : Z- przebadanej powierzchni wydobyto około 400 a3 kamie
nia. 



T.&llLlHI, pow: Wtsorsewo 
staaCIIIriske 1 "Gajcnra G6ra" 

TUKIAJif, Pf1łl .: 01ut:ra 
StaDowisito 1 i 2 
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patr z ot:rea la teńalt1 

Zesp6ł do Badań EtDo&eDeST Słowian 
w Po1soe P6łnoono-Wsohodniej !bst7-
tutu BistorU bltllr7 Materialnej 
P.Ali w 01ut:raie 

Badaala prowadził dr KrsTsstof l)łtbrCJ~Wslti 
or&s !ade11ss Baranowslti i Wiuław Zaj~s
Jtowslti : Fiaaascnrał IKIK PAN! !rŻeoi sezon 
bada~ Caentarąsko i osada z V-VIII w!f a1e!' 

Na terenie oaentarz7slla przeJtopago 10'10 a 2
, w tym TOS m

2 cał
Jtowioie jałOWToh pod wzg1tdem archeo1ogiczD7!D, a Jia terenie 08ad7 
1'18 a 2 , · w t111 100 m2 jałOWToh pod wzg1tdem archeo1og1czDTa~ 

Na cmentarsTsltu /staaowislto 1 - Most/ oc11tr7to lS grobów ciało
pala7oh z tego 11 jaaC111r7ch; 1 popielniootr71 3 zniszczone! Grob7 te b7-
ł7 ubogo W7JK1sałone we tragaent7 nacZTń, br4ZCIIIre tragment7 oltll6 uzd, 
drobne oltrllolo' przedmiotów łelall!lP'ch i br4ZCIIJ7ch! szoz4t1ti Jtostne 
OliDaCZODO z 12 grob6w llQ'sltuj4Q dane o 14 osobniaoh! Przebadano r6w
aid e poch6wlt6w Jtońaltich, z Jtt6rych jeden zawierał dwa szltielet7 Jto
ni: Poch6wlt1 Jtońaltie b7ł7 doś6 zr6łnicCIIIrane taft pod wsg1fdem stanu 
sachCIIIraata ultieletów jalt i ·11')'p08ahnta! Najefektowniejsze WTP08ałe
ate posiadał Jtoń S s grobu '111: Ha &łCIIIrie znajdawała sit ~o~1etna 
us4a obejallj110a w4Jds1dło łelazne, zapewne Owudz1elne /11 pysltll/, zes
p6ł roset 1 blaszek b"łZOWToh s ni taai Sdobi407 rseaienie 1111d7 1 oraz 
Owie sprs4Qzlti b"łZCIIIre 1 Owa podłdae~ bJ'Ilsowe saltońcllenla paslt6w!' 
Ha . praWTa boltD Jtonia znaleziono sprs-ozltt łelaZD4." W ",-pełnbltn ja117. 
grobCIIIrej znalazł7 sit r6wntet fragant7 nacqńi Jest to rzecla Jtom

p1etua uzda odftr7ta w 'fllaiaD&oh: Jałt wtadoao, odkr7c1a dokonane głÓW• 
nie prses L.Fro-, staaowił7 podstawt dla prcSb reltonstrultcjt 97&14-

du 11sd7; opubltlto~oh przez Wi La Balllle'ai 

Ha terenie osad7 /staaCRrislto 2 - "B7bacs6wlra"/ Odsłonioto za
r7S7 S. jaa, ltt~ryoh iawentars altJadał sit z dllłej Udoi fragaent6w 
naoSTńł polepy ; Jtośct •terz t07ch 1 doi rTbioh~ Odkr7to r6wnte* na
rstdzia łe1as• . oraz jeden w1elobal'WII1' paciorek ultla!IT!' ZCo4Dte 
z plan• badania caentars7s1ta został7 saltoDesone oałltCIIIrioie, przewi
duje sit Jtont:rauowanie w 19'12 r: prac W1ftopa1isltCIIIr7ch na terenie 

08&47 oraz solll!ał stanowisita a terenie POR 'l'llalag:y "Pod dtbea"; 

pa trw o Itr es la teńsltt 
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Zesp6ł Badań nad Polstia ~rednio
wieczem Uniwersytetu Warszawskiego 
1 PolitechDiki ~rszawskiej 

Badania prowadzili cJoo1 cJr Zo:tia \Yartołowska," 
mer Zo:tia Woóicka oraz mgr i n:to : arch! s ta
nisław KichDo·: FinaDa owal WKZ w Ii• tc:aoh':' 
Osadnictwo z wozesnep aredDiowieoza i ared
niowieoza} 

Przeprowadzono nastguj~e badaniaz 
l~ ltontynuacja badań wczesnolliredniowieoeego stanOifiska m ll:ulmina

cji wyspy /zabudOifa palat1a1Da/ ,;' 
2-: ltontynuaoja badań JBd airedniowiecznya plaua •1asta i jego zabu

cJow' /stanowisko aiejskie/; 

Stan01risko JB ml•iuaoj i wyspy; 
Przeprowadzono badania aetocJ' geoti.,czn' na obszarze kilkunastu arów! 
Ujawniono szereg pUDkt6w do kontroląch baeń wykoJBliskOirych; Przy
pusze• sit, h jest to obszar szerszego 21asitgu zabudowy JBlatialnej 
z XI-XII w:! PocJobDe bacbmia zrealizowano ua terenie "Zamku gotyckie
go" : prześlecJzono niezJBzry dot.S i nie ujawniony badaniaai wykopal1s
kolJ1'1Di zar.rs 'redDiowieczn7ch aur6w obroaaych, od stroQV południowej! 
Ostatnie wsttpne rozpomanie poarala ustal16 kilka nowych takt6w~ 
"7.amek gotycki" przylegał do aur6w obroaaycb od stroDT południowo
sachoc!Diej! Posostałośoi mur6w obroDDYCh i bud01rli zallkowych /funda
menty/ zostały eiszezone przez oboi40ie kilkuDastoae~rowego sk:rawlla 
'ff'TSPY, s kt6rej sie•it i gruzy wykorzystano przy budowie grobli, b~ź 
prą iDDToh niwelacjach płzeprowa4zaDTch w ostatnia stuleoia!' 

Stanowisko •iejskie: 
1f wynika ujawnio!ITcb w ostatnich 4w6oh latach lłlac16w -blldO'W7 llllrOlJ

De.J na obszarze li•itOifanej Clltlłci aiasta przeprowadzono badania wy
kopaliskowe w obrtbie wsohodni·ego bloll:u r.YDkDi Odsłonitto południo
wo-wschodni narołnik bloku przy ulicy Eolicielnej 10~ Badania w tn 
miejscu nawi,~ły do weseliniej odkrYtych tragment6w budowli śrec!Dio
wieoeej: Pod nowołytnya brukiea ulicy ujawniono średDicnrieczne war
stwy, kt6re · wystvił1' na cłtbokośoi ocJ 1,20 - 3,so m ocJ obecnego po
zioau ulicy: Fakt ten pozwala r6wnieł na wyraźniejsz' korektt w re
konstrukcji średniowiecznej aortologii wyspyi Odsłonitto znaczne 
trag~~enty tUDdament6w d0116w aurow&J17'ch r6łni~yoh sit •itdZY sob' uły• 
tya aatertałeaa i techniq budowy: Wary te, poohocJzllCe zapewne z okr·e
su XIV-XV w ~ jak ich p6óiejsze przer6bki wykorzystane były pocJ'. budo

•t obecnego zrtbu budynkui PrzeprOifadzono pełn' dokullentacJt archeolo-' 
giozn' i arohitektoniozn' wykop6w, odkrytych aur6w i piwnic ~ 
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wYniki badań wraz ze źr6dłaa1 arch1wal~l pow1DDT wyja4nić 
kwestie wielkości 1 obarakter areału ko4cielnego w ramach a1asta śred

niow1ecsDeco: 

~op sondałowy dla st1r1erclzenia ewentualn7ch ślad6Jr zabadOif)" 
wewnttrsoej bloku zlokalizowanego w jego 11aii osiowej : Pewa' wskaz6w

k4 bTł:T odkryte wcze4niej ślaey droinośc~ /moszczenie/ b1eca~ej obec
nie od ul;' Batal1on6Jr Chłopskich w stronę rynkll: Badania ajawnUT śla

c!Y' ciUłeco uqtkCRrania działek aiejskich co najmniej od XIII w.' W war· 
atwach osadniczych p6$nośredniowieczQYch odsłonięto fragment drewnia

neco aoszcseaia a ta:tłe macue ilości ceraaiki, szkła~ kafl1 1 WTrobÓif 
sk6rz&~~TCh, warcab /?/': 1f kilkmBatocent:raetroWTch wantwach aierZWT 

oajclaje alt SilliC ma ilość oclpad6w z obrcSbki drewna: W clalsąa ciuu 
prowadzono poatary i badania anr6w piwaic:ID7ob zabadOWJ' śr6daie4c1a 
z nv-xv w!' Udało alt takłe w jedJV'm prąpaclka prą wachodniej p1e
rsei rTDkD a twierdz 1ć 18 tnienie p6źnośredniCRriecue go przeclprok! 

1f zwi410kD z pl'Gifa4zoQYa1 przez GBN robotaa1 zieii!O"ai PrzT 1D
atalacji wollociUl aiejakiego, prseprCRra4zono interwencTjQY nadzór 
areheolog1ozno-ercbitektontcmv i Stwierdzono k11lla dość htotQYch 
takt .SW: 

- ślaclT brakD p6tnośrecllliCRriecZDeco PrzT al: Złotej, m odcinka oko
ło SO a, 

- mobserwowano tatotne •ta..,- w llbztałtowantu aortolocH śreclllio
wlecznej i Obecnej WTSPT aiejakiej, szcseg6lnie prą ul i Okopowej 
ocl stro..,- Gorysł:awic, 

- zebrano &u. cSotyoz-.oe prze•iall oaacSilio ąoh w obrtbie r7Dku i blo
k6w prą rTDkOWJ'C h. 

Baclania powyhze, •• dalazTa ciutem prac nad uąskaniea źr6deł do 
określellia olarakteru planu i •baclOWT WiUicy w śreclniowteczu~· 

WIZHA., POW!- Łol1ła 

WOLIN 

Stanowisko l 
PTacown1a Archeologiczna IDstytutu 
1118tor11 bltury Materialnej PJ.N 

··-"' Wolinie 

Badania prcnraclziU dr WJacl7sław Filipowialt 
1 acr Jeny Wojtasu: FilBiliłował IBDł PAN, 

'I'XZ w Szczećlnie i lmzeaa Narodowe w Szcze
cinie,; Dragi sezon baclań.; Baclania cen troa 
wo .. anośredniowiecznego a1aata Wolim ": 

- ---------------~~------------------------------
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w bieł~• roku przebadano na arze 1880 dalsze trą warstwy, 
w kt6rTch odkryto drewniane konstrukcje do116w, c!rogt oraz znaczn• 
tloś6 zab;rtk6!r rucho~h: 

w warstwie VI natraftono IB frac-nt c!rogi szerokości około 
185 oa, sbud Olfanej z legar6!r, dranic i fasZTD7; Drop biegła Da osi 
p6łnocno-wsch6d, południowo-zach6d: Na t,_ pozioaie w;rs~ił7 resztki 
plecionek po zabudowaniach i kojcach: 'liarstwa ozDaczoaa jako VII dos
tarc~ła równie~ śladów konstrukcji po doaostwach, przewałnie plecion
kowych: Odsłonitto tu a:in; wywr6con• ściano plectonkow• o wyatarach 
150 x 180 cm. W niłszej warstwie w;rstvtł frapent c!omu o bnatruk
cjt ramowej; wchodzi on jedaak cz.śctowo w profil p6łnoc~ i zachod
ni w;rkopu, n te pot raf1111 w i QC dokładn te okraś 116 je go '1r}'1111ar6w. Dom 
posiadał od str~ wschodniej prąbud6wko o tej sa~~ej kouatrukcjt; 
ZDaleziono tu drewnian• kle6 zawie!Sj•c• glint; 

w poszczeg61D,ych warstwach wystutło c!uło ułaucSw nacąń &11-
nian;rch i mści zwierzQC;rch-: z inn;rch zabytk6w naleiy odnotować t;rg
le do w;rtopu metali kolo~w;rch, łułle, paciorki i wistorki szklane 
i burszt;rnowe, grzebienie rogowe, sądła kościane i rogowe, liczne 
skrawki sk6rT i fragment;r obmria sk6ranego, przedmioty łelazne 1 

drewnta~.~ ZnaleztoQY w warstwie VIII fragment aonet;r pozwala dato

wać j• na druc• połowo n wtem: · 

Opr6oz eksploracji aa arze 1680, rospoczoto odsłani&Die wsp6ł
czesnej warstwy gruzu na przylegaj~• od stro~ południowo-zachod
niej arze 1109: 

Badania archeologiczne btd4 kontynuowane: 

WllOC.Lllr-Kstote Wielkie JB t.rz okres la la zt.ackt 

ftSZOG®D, pow; Płocll: 

Badania prowadził c!r Bogusław Gierlach. 
Finansował Komitet ObohodcSw 10oo-lec1a 
Wyszogrodu. Badania wsnowtone po 'T-let
niej przerwie; Gr6d i osac!a wczesnośred
niowieczna i średntowteczaa: Cllentarzys
ko aredniowieczne i nowoiytnei 

Na niewielki• gr6dku połołonym na zach6d od atasta odsłoatoto 
ślady prawdopodobnie ośrodka kultowego, aa ll:t6r;r składa sto w;rraźQY 
krU kamieDDT oraz bruk: Na bruku le!ał szkielet ludui w IIkłabie 
nieregularDYII: czaszka nosi w;rraźne nady uszkodzenia ttp111 uarso-



dz1ea: szl:ielet DA1d7 ł4CZ7ć b~ź z okresea 1Utw1dacj1 Olirodka b~a,' 
co jest .niej prewdopodobae, z ot1ar-: 

1F7łej DAtref1oDo DA Had7 zabudowy gr6dlla z wieku xrv: *• ta 
do OIIYDien1a prawdopodobnie z gr64kiea lub dworem w6jta: w wieku 
XVIII obiekt7 te zostały czt~ciowo zniszczona przez row7 1 wkop,r!)d. 
datuj• aoDet7: 

Na terenie osa47, prz;ylep.J4Cej do gr64ka, DA sallej sllarpie 
W1sł7; natrafioDo DA dwa piece garncarskie z mchow&Dya wsadem! Je

deD z piecÓir ...,..onany z &1110' o około 1, s m li rednicy mwiel1lł aaozy
nia z wielal XVI.' Druct o airednicy 2 a ...,..ODAJOO cz~ściowo z cecły pal
enki zawiemł mc.,-n1a z prałoau XIII/XIV wtem: 

W rejonie aostu przez Wisłt odsłonitto cz~ść caeatar~ska lud
ności łydowskiej: Zlllarl1 pocbCIIIf&Di bYli w obadowie z dreYDA i aiel1 
1J7posa*eD1e w postaci skorupek DA oczach 1 kł6dek: Cmentarzysko to 
zniszczyło oeadt s wiek6w XI-XII: 



l 

.średniowiecze 
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hueJWator Zabyłk61r Arobeolog1c:a
D7Ch we Wroolsw1a 

Badall1a prowad:aUa qr l'wou D'brcnrała 1 
Bo._ko Bab1Ó~ Pilaaacnrał WKZ we Wrocławia. 
Pie~Waą aesoa badań. Grodstako •redD1o
wtecsD8 ; 

w:rtopal1alra aiały. charakter prao aoadałcnryob~ Grods1ako poło
łoae w rosleclej 1 sabacD1oaej dol1a1e Baryo:ay u jej prawya brzeca, 
w Odlelło,o1 ot.· 150 • Da saob6d ocl sablldowań POR, poa iadll tutalt 
sblUoay do proatoqt.a o wyaiarach 200 z 120 •· ~reda1oa 1rodst.a 
w obrł))ie wewaętnaej toay wyaoatła 50 a .: Poaa 1 wały oątelae w te
reale saohowały atę cło cls1aiajo Głęboto•cS toay w atoaaaku do :aaoho
waJ17ch wał6w crodS1aka wyaoatła 'redll1o 2,, •· 

Spo,r6d S WJkop61r badllwosyoh ałołoayob • oa1 waob6d-saoh6d 
lrOdS1aka, clwa slolral1SCIIIJ&DO WWII .. trs IJ"OdDe Odkryto ławę fDDdaaeDto
W .. o aMroko,o1 0,9 • sbadCIIIJan-. • llaateai polll7oh apajaJ17oh cua, ora:a 
raacnrhko oe1ieł cotyokioh 1 llall1aa1 • •ladaai apaleD1SII7~ S-.4sicS 
aołJB , U • .,. m cło osyaieaia • do'cS oaał' baclCIIIJl' 1otyoq aaytao
waJUlw partU centralDaj croda.e' 

W wykopla ałołoiQ'II JB koronie wałeSir slollal1sowaao apaloa' 
1 w clałya atopala satasozo!Ul koDatJUiriDję drwaiaao-kaateaa' wału oras 
dwa ałDPf' drewaiaae at.aaowi-.oe b)'cS aołe dodatkowe aaooaiea1e 11oa we
waętrsDeiO wała: 

trsy posoat.ałe wykoPJ' aoadałowe, aałołoae w partit waobodaiej 
obiektu poaiędsy to•• a oba1łea1ea t.ereaa· ataaowt-.oya b)'6 aole dodat
kowe a8ooataa1e crodD od anoay waohodll1e.1, ajawaił7 ' waratw7 oaad
aio•. Materiał oaraaio~ •redlltcnrieo...,. PrMat .. a.- był • woseuo
•redD1ow1ecsll7• i •łatyctta•, • wt6raya słota. W wytopie ' sloJrali.

scnraao a11Die satasosoD7 ladski cr6b ask1eletow7, sor1eatGW~ po u
aU waoh6d-aoh6d, datCIIIJ&DJ' watępale Da okres r:aJIIakt. 

ADaUsa •tertała ceraatcsaeco 1 iDQVoh prsedll1ot61r seswala 
aa robooM datowaale obiektu JB XIV wiu. Obiekt. rospoSJBII7 wattpDle 
saałaca.1e aa ·dalaa badania. 

BBSftDU., ~· B1elako Biała 
StaaCIIIJ1ato l 



- 238 

łasaroSJ'~ ~owal Ul w Eatowioaob; 
Pierw .. , aesoD badań. Gr6clek 'redlliowiees., : 

StaD•isko połoło• jest • po48okł7• ftDiesieDta, w p6łDoODo
waobodll1ej os .. o1 wd, Da łeaDie abllll•ań &MJło4&roSJ'ab.1 

w ni~P)ED • odb7c1• koutrakoji d.reWDi&Qyob • takcie prac 
badowlaiiTob, W W7kopi8 O .,_iaraob 2T ,5 • Z T •• pneprowac!sODO kr6t.
kot.rnłe 'badallia rałowDiosee' Odałoilitło łDk kout:naDJ1 clrnD1a.,ob . 

o rosp1tto'-1 18 ·~· Belki ałołoDe brłT • sr$. Od1e&ło'-1 .-1tclSJ' 4 

odkl'Tt}"U •rołD11ma1 •rt~i brłT Jedllakowe 1 WTilOdłT e • : r-tt
dsy w1_.aDia•1 srtb•JWd od WDttrsa doobods117 proaielli,oie po a-te 
belki o 4łacob1 1,8 · • - 2,2 •; Belki te brłT prawdopoclobllle połłi!Dso
lle ..... ....,... wsaoOD1ell1e._. Zaletłoiło W)'kop solUJałowy o .,_iaaob 
1,80 • z ·1,30 a, kt.6ry obej..,al jedllo se swleńoseń srtbGWTob; Pocłt
biaJ4łO wykop odkJTło trą wieńce ba tra1tcJ1, w wantwie .. , PI'STleP
J4łOej do Diob wyałlłpila eeraalla s końca XIII, XIV 1 XV wieka~ Po•d

t.o ... lestoDo latle s Oru..DłTQ t1cara1Jl4, prsedaloty ··talowe 

/crot., kala/, ko'-1 •1ersęoe oras ddłt 1lo'6 fra .. eDt..S. prsedaiołcłlr 

W)"kOJaDTob M ak6ry; CS .. 6 odkl'TłTob ko•t:nabj1 d.reWDia.,ob Stallo
wiła obwałowuie &ro411 od atro., p6łDocDej.' Ra połllllD10W711 profila, 
w wykopie bad•Jaąa, wldocs• brłT dabse kout.rabje drewDlaDe, ała• 

DOW~ pradopodobD1e •...attrSDe abadowuie •.JdaDa &rodsbJEa~· 

w Mst.tpaTa aesoDie badawos,. Da1ełałobr kollł7M•ać badaDia, 

•• ••&ltdll Da uoHc6lll18 oiellawJ' tn słaiiGiriaka 1 dobrze saoba-ue 
sabTłk1.' 

B lAWGARD 

BOCBJfll uasea. t.ap Kraka-ulob • Wieliosce 
StaDowieko II /sS'(b •Silt.oria•/ 

BadaDla pi'VWłldslł dr AllłoD1 Jodł•ak1: Pi• 

D&Da•ało lłlHa tup Krakowaklob w Wiellosoe i 
. Dra&1 aesoD badań; SIFb acSI'IlinF /II poło-

wa XIII w:/e 

PrSJ' waobodDiej 'claDie Dads~Fbia •satoru• ałołoDo wykop 
Nr n w bespo,redllia 84siedstlr1e W}"kOJMI I s t*elzook ... ~ Celea badań było 
usła1eD1e dokłac!Qrob w,.iarcSw, bsłaUa, fllDUji 1 obroDo1ocU bad•-
11 drnD1aDej odll;rTt.ej osę,c1•o w ab_.rokll. KoDatzubja ta wyat.tPOWa
ła • cłflloko'-1 4TO ca od obeo•J pow18rsobD1 sieai 1 akładl.la dt 
s t.rsech podłllłDTob lepr6w, o 'redD1oy 12-15 o•, Ja kt6ryoh było 
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ulotonych sze86 poprsecs~cb belek o taki• .__,. przekroju~ Dłucoa6 

tych ostatDJ.cb WJDOBiła prseoit~te 2TO ca.· WSdłał wschoclDiej ao~ 
koDstralrcji 8WierdzODO 81eclea piODCIW'TCh słapcłlr O aredllicy lo-30 ca~· 

Dwa s nich były ustawioDe na belkach poprseos~cb, a posoetałe wllite 
• sieaię.; 

Nie odsłonięto IBtoaiast p6łDocDej 1 saohodD1ej aciaJQ' bado-
11, poDlewał webodsiły one w profile WTkopa, kt6rego poszerzenie 

w tycb kterwlkach było nteaoU11re ze wzclQda IB swart4 zabudowę a1esz
ka1Dłł. Utrudnia to dokładne okreUenie ..,..1ar6!r 1 tallkcji baclanego 

obiektll. 'if'Tdaje Bit jednak, *• n1e była to badGrla aieszllal•, ale ra
czej cospodarom lllb produkOTjna. wYsunitta w ab.roka sugestia o ł...

czentu jej • ... ent~a~a1 robotaili c6ntcsya1, prowadsoDTa1 w t'TII 
a1ejsca w połGrie XIII •· WTdaje dę bardzo prawdopodobna. Nadal jecJ
Dak brak jest jakichkolwiek prseda1ot61r n1..-JQ'cb s c6rnictwea sol

II'Til, WTjaeniajłłCJ'ob to mpdD1ea1e.- JedTJQ'a rodzaje• za'bytk61r WTstt-
PuJ'łO'Tcb w obr..,te koliB tl'Okcj 1 -.. drobne 1 DielicSDB trapenty ce~i-
k1 1 •JpeWDiej s około połOWT XIII. w; 

PracOWił ta Aro ... oloc1o SDo-J:oasnw
~orska P.P.; PEZ Odelatał w warsawie 

BadaDla prowadsili t lll&r llarta Piklll1U.Jia

Ciak1 acr Jeny Głllai P1•uował UZ w a~'
saawie ; traeol .. soD badań: ZU.k aredDio

wieeSJQ': 

Badania ..,CIIWadsoDe -.. w nt_.m s oprao.."...ie• projekta a
co•..S•r•-ia a.m 1 •Jłł • oela asyskanie wtad.oaoi UllpełDiaJ...

o:rob ~·· prCIIWadsODe W lataob ltlł/ltłT; 

Załołoao WJttop:r baawese e ł•SDeJ JHIIIfiersobD1 oa 90 •
2 ~ 

1Jybp lir XVI sloJial1s•-o W p4łDOCDo-w80bodD18 MrołDika alikil 
/W•obodDia es t' eS Do• Dałe-c o/. w wyaika eksploracj t 111 talono t l - oba
rakłer ..,..nt.wień Da teraia Do-. Dałeco; 2 - pozieliT a*Tłkc.-ta; 
3 - resplaDOW&Ilie Ud&Deco po•tes., .. ata; ' - redsaj 1 spos.Sb po .. cto
wieaia taadalleat.tłlr .arcłlr olnroclCIIWJ'cb 1 no-a Datece.' 

1Jybp XVII, ocloiaek ·A · i 1 ałołoao po 1r8oboda1ej stroaie se
WDttn•J klatki wejaot•eJ Doaa Datece; Iksploracja ponolila Da 

stw1erdseD1e t l - traob tu bacłowy sewattruej ·klatki ••J'oiowej; 
2 - 1słDieD1e koleJJQ'ob pos1086!r at:rłk•aDta 1 aiwelaqjQFob dsiedsińea 

1Jybp soDclałowy l a łołoao w p4łDooDo-4aeboda1• •rołDika 'roct

koweco po•te•ac•a:la D08Il Datep ; Badaala st.wterdztł:r brat opor6!r skle-
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pieaayob oo wyJtlaosa bipotesę o pierwotnym przeeJtlep1en1u tego poa1ees

csen1&~ 

.Baaa1& kODt7JIIIowano w aoaenoie oddaDla eprawozdania 1 prsew1-

4aJ• e1 t je w roa PI'S711Bł7~ 

Zee)ł4ł Badań aad Polakia §redll1o

w1eos .. UD1wo~ytetu 1Bresa-.k1ego 

1 Pol1teoba1Jt1 W&r8S&WIIk1ej W Jar
pawie 

Ba41an1a prondsU ~: 4r Jan ~atowios 

o ras 4oo .ar Zofia Wałt.ołowelra, dr teresa 
llrocsb, acr 1Dł.arob~ StaDleław Ja.o._o 
1 acr Krsyest.of CiaJt /ant.or eprawotdau1&/. 
P1erwny seson badań.. łre4D1cnr1eo..,. ko'

oicSł 1 tia.stor Jtanon1Jt6w ro1alararob 

/XII-XVI w./. 

oe •4 eJtła40W4 planowanyob baclań Jtollplell:eewyo.._- PoprH4sał7 

je solldałe prwalłliiODe pnn Eon .. awat.ora Zlab7t• .Arcbeologiosarcb, 
sloJtaliaewaae w Darie połD4D1wej ko~1oła;; 

załoiono trzy wykopy Da HWJWłł.ft OS"Oi )ł41:DOOMj - 4wa wewil4ł.l"S 

JtoŃiela - prsy licu aobo4D1a fanda8enł.ll wlety p6łDoonej /trllobta/ 
ona w st.w. sllarbo..,a. Od poład.niwej et.ro117 praoe obejaowały prseJtrcSj 
po 11n11 weo11M-Słi0b64 4sle4s1Doa Jtlanur~~eco 1 dotarły 4o 111D4aaent.u 
aawy polDalwoj aa wyeo.to4ct portalu połu4niweco: Cel• było preellle-
4senle stnt.ylaf11 1 obnnolo&11 n&l t4MJ elelllentcSw arobitektonlcll-

Poslom wa)ł4łosee117 prll7krJ•ał ·we w•••tk1ob wykopach aa MWD4ł.n 
ko6o1oła pr•ldenan4 warstlrę nowołytn4, ktcSr4 aołiB datwaó • wiek 
XVIII, •w1onj404 r6wn1oł aater1ał:7 woseaniejne. w warst.wie tej •
oąa,M •h pool!cSwki akielet•e, •r6wDo w t.~ob jak 1 bes tru
a1n, n te poeiadaj40e ła4DeCO wypoAhnm. N1ek1e47 groby były wkopywa

ne w iDDe 1 DURII1ł7 je, groby aajetanse wkopywane lr7ł7 w calec.· Od

ełoaitt.o łt esk1elet.6r 1alł oausek.· Groby w wykopie od stro117 połudD.io

••.1 były ostiMlowo a1isoaoDe pnez n•ofl7tll7 fandaaent rcSnoległy do 
llo~ kolloloła. 

Pes1• blaa8a pierwetaego at.wlerdzono nlew4tpl1wie tylko w wyko
ple odałan1aJ4GT8 pcSłnocar fandaaent wiety północnej: Odsłonięto tam 

t.alt*e J•47D4 warstwę, kt6rfł aołna datować na wcr.e11ne llredniOII'iecze. 
Jeet to 3G-oentyaetrowej grubolici usypisko Iranitowych okrzesków, po

cbodz-.ycb jak •i~ wydaje z produkcji ciosów na elewacje Jto~cioła. 
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Poatoa calca uobr,roOD7 w wytopach po stronie północnej tolotota ,jest 
ntłs.r Y oatlct wsobodntej, przy absydzie, o około l,S .. tra od pozie
au pray widy p6bloonej 1 cdz1e dotarto doń juł ok. l • o4 powteraohDi 
wytopu·~, 

FllDda.nł kollłoioła, kt6reeo stopa posadowiolS jest aa lłtboko'
oi ·l,SO- ~ l, TO • od obecDej pcnr1erzcbDł., wykoDaDy był s erantt.owych 
ot.oomkń aaraut.owyoh, bes llad61r obr6bt1, spojozvoh saprulł wapienn' 
z dllłlł doaienklł piachu: Jednie w liclanie połlldn1GWej 1 JB wysokości 
portalu, SWierdaono ełtbUe posadowienie 1 brak zaprawy Y cJolDej par
tit: PUDaa.ent kruchty, odsłonitt.Y s Obu stron, posac1ow1o~ jest o ot: 
l a wyłej ;;" lfa daiec1.s1ńou klasztOlTJl~ JBt.rafiono IB fllDd ... nt wykola
ny z otooat61r 1 oeeteł, btcJ4CY prawdopodobnie pozostałoloilł nowołyt.
neco trułcallira łlł0z4Ce&O waobodn1e 1 aoho4D1e skrzydło klasztoru. 

Badanta we wnttrau kollłoloła obejaGWały absYdt p6łnocnlł.! w trat
ole prao atejaoowy proboasos rosabrał, a sanolant• Woje..Sdstteco 
Konaeratora Z&b)"tlt6w, 'otant dsiellłOił absydf od IBY7e' Po 1Dwentary•
oj1 s4Jtto . ~1ed.-nast.owieos&lł posadakt oeglanlł, pod kt6~ aatrattono 
na posost.ało,ol posadzki oeraatoSDij s pł7tet 23 z 23 z S •• w zaoho4-
Dlej oztlllct absydy odałoD1tto dw& nowołytne grob01roe wykonaDe s cegieł 
o ~tarach -uent.yoSJ17oh s oecłaal w •rsa obwodGWYa c• utarza prą
kdctelDeeo.' Były one dost.ariona waoho4D1a1 lctanJiaat do eranitowego 
cokołu, na kt.6~ aohGWała at' wy laDa s a prawy wapieDDej posadzka 
ze Ua4aa1 potaru, ot.aosajlłOa pozost.ałośot .. nay ołt.araGWej wytoDaftd 
s o1oa6w eranitowych 1 otoomt6w spojonych saprawlł wapieDDił; Jest to 
najstarasy po stoa ułyttowan ta, jaki uobwyoono w t.ej oz ,,ot tdctoła. 

Posi~ ułyttGWania na senlłtrz ko,oloła wy:~~~&ozoDII sił przez 
wspoanianlł waratwt okrsasll:61r /jej st.rop oraz hUIIIIS pierwotny pod nllł/1 
pr6c saaarowaneao otwo ra dr-1oweco w: 'o Sanie •chodnieJ i odałonitt.lł 

20 ca pontłej niego płyłt s piaskowca, o wyataraoh oa SO z 2S z 190 oa, 
lełlłOił aa wt61'11;1a dołu /Uaay starcia posiadała spodnia oatlllć/. 

Zabytki ruchoae, podzielono DA dwie erupy: detale archUeltło
nioZDe 1 badG~rlaDII oras prsedllioty ałytkCJIIfe.- 'lfllir6d detali rzeźbtarz
kich nraoaJił ~~~Jara dwa s brakllJił01'oh frapentcSw muóall:leco portalu, 
snaleztone w warstwie nowołytnej w wykople prSJ •4rnlaoh p6łDooQYch•. 
ZDalnione fragmenty naczyń gUniaDYch w przewałajlłOej oa,,ot pochodził 
s Dllt.OZ1'~ polew~oh i stwyoh; n1ewte111:1 odsetek st.anowilł trapenty na
czyń wcsesnośrec!alOił'ieczQYch. ZDaleziono takłe, poohodslłOe zapeYDe ze 
zntszozoQYoh grob6w1 dwa ll:abłfłCZII:i altrontowe ze srebra oraz IIwie sprzlł

ozkt b!'llzowe, posrebrzane oraz frapenty slt6ry 1 tllanS...,. 

Badanta b.- ll:ontynuG~r&De. 
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Konserwator Zab yt,ków Archeologicz

u;ych w Olsztynie 

Badania prcwadz 1ł dr Jeny Krupp;. Finao

sował WKZ w Olsztynie. Trzynasty sezon ba

dań. Zespół katedralny średniowieczny i 
ncnrołytny. 

Badania koncentrowały się wokół proble•u południowego wjaz

du do warowni. Załotono w tym ~elu dwa nowe WYkopy - 43, odo. A-F 

i 44, ode. c-D oraz eksplorowano dalszych 14 odcinków zeszłorocznego 

wykopu 39; Badaniami objęto powierzchnię 450 .m2 o kubaturze warstw po

wytej 1000 m3 ~· 

Odsłonięto •iękaz._ część mrysu wielobocznego angułu ceglanego 

z l poł. XVI w. Czoło jego, usytuowane na osi bramy poluantowej znaj

dowało się od niej w odległości 24,5 m. Pełna szerokość Obiektu nie 

jest jeszcze znam, gdyż jego partia wschodnia została silnie zniszczo

na a wynosiła pr~puazczalnie ot. 20 m. Eksplorowano przede ws~stkim 

wnętrze korpusu budowli, gdzie mtrafiono na dalsze filary prostok~t

ne podtrzymujłlCe strop nad piwnic~. ł.ącznie było ich trzy.- Podłogę 

stanemU drobJV" bruk JcamieDDY mleg&jłlCY na głębokości 520 cm. Obok 

odsłoniętej w roku ubiegłym niszy w ścianie zacbodniej angułu mtrafio

no na drag._ jedmkłe z otworem stnelnicą"a o .."..iarach 150 x 170 c11 

i wysokości 206 oa w azc~cie łuku sklepienia; Nad ni~ odsłonięto re

sztki strzelnicy z wyższego poziomu. lV części wschodniej obiektu, na

trafiono takie m dolu;y poziom tn;ecb strzelnic jednakże silnie znisz
czonych. Badania tej części angułu b~ jeszoze kontynacwane. 

w połUdniowo-mebodnim narożniku piwnicy zerwano bruk oraz kon

tynuowano eksplorację w celu zbadania posadowienia korpusu obiektu. 

Stopę fundaaentow4 osi4gnięto na głębokości przeciętnie 7 m. Ustalono 
jednocześnie, że bruk był już drugim poziome• ułytkawania piwnicy an

gułu. Pierwszy w postaci warstwy zbitej gliJV" znajdował się poniżej 

o ok. 40 cm. W tej sytuacji wydaje się, iż odsłonięte filary nie pocho

dzą z pierwotnego założenia obiektu: Całość piwnicy zasypana była w du

żej części jałową ziemią , a jedynie jej partię północn4 w dolnej części 

pokrywała zsypiskowa warstwa kulturowa. Zawierała ona fragmenty mozyń 

ceramicznych, kafli, wyrobów szklanych i metalowych oraz kości zwierzę

ce. Znaleziony szeląg ryski Karola Gustawa pozwala datawać jej powsta

nie na 2 poł.' XVII w; 

wYkop 43 usytuowa~ po linii p6łnoc-południe miał Da celu uzys

kanie przekroju terenu wzdłuż :zachodniej ściany angułu poczynaj40 od 

południowej linii murów obronnych~· Odsłonił on ich fundament aadow1ou;y 
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w Włlsld.a wykopie wy1tooa~ z kamieni polDych i salegajłlO:Y do głębokoś
ci 3 a ; W odległości ok; 3 11 od linii aa:ru obroDDego zacąoał się gł~ 
boki wkop pod sąję angułu a dalej aa południe pod Jego korpus .! w od
cinkach D-F _a trafiono Ja 11a:r ceglany r6wooległ;y do zacbodniej ścia~ 
angułu. Ci4gDłlł sit oD w odległości ł,5 a od Diego ; Miał oD grubość l m 
i noaU ślady częściowych przeaurowań łłlOZDie z dostawienie• przypor)" 

od wewnłltrz ~ łołur ten wiłP&Ć nalety z podjętłl przez stacjonajłlOyob we 
Fromborku Sswed6w w latach 1626-1630 rozbudCJifłl tort;rtikacj i zewnętrz

nych; 

Eksploracja warstw poaiędzy ancułea ,a wspomniany. aure• nie zos

tała jeszcze •tończoa 1 a prace przerwano na głębokości ' a; Warstw:r 
te obtltCJIIrały w snaleziska typa tracaeot6w moąń oe:raaicz~oh, katU, 
wyrob6w azltlanycb, szozłltlt6w orgaoicsJ17cb w tya pr•de wszystltia tości 
llrobiu i ryb.' ZDaleziono tu takie 8 aonet anedztioh i prusticb z 2 pol; 
XVII w: Warstwy te aiały wyratJv obaraltter ••YPisltCJifY, prąpuszczal
nie z połowy XVII w. 

PR<*BOBX., pow: Brani ewo 
Stanowisko 3 

Konserwator Z&bytlt6w Archeolosioz
·ącb i IID•a. Masarskie w Olsstynie 

Badania pl'Oifadzili ~r Włodziatera Zi.._ 
lińslta-Odojowa /w;rltop Rr 2/ i dr JeriF 
Krup~ /WJkop Jfr l/~ FiDansował WI:Z W Ol
sztyni e ;' P1enrs2f' i dru&i sezon badań;" 

Osada, średlliowieo• i otres DCJifoły~ 

/r:I.V - XVI - XVIII w~~~ 

Jtr!elt - w:rltop 2 

Wykop salołono aitc!ZY uliołl wylotowłl, a południOiro-wsobodDiłl 
pierzeJłl r)"Dltu. W ćwiartkach A-B odsłonięto fundamenty zabudowy XVI
wiecznej i warstw:r eltaplol'Oifane w obrębie piwnic dos tarozył;y aatertału 
poobodzłlOego z XVJ.;.XVIII w. oraz ślady warstwy śrsdDiowieoznej i woze
sDoŚredDiowieoznej. W ówiartllaob c-D, w .obrębie podw6rza budyliku aieaz
JtalDeco, uclnrycono Diezakł6coDY układ warstw pocbodZt~DYoh od XX..,ieoz
Dej do XJV~iecznej. Strop warstwy wsp6łczesnej wystłlPił na clębotości 
3,łłł5 • o.p.a. calec w tej cztśoi wyJtopu na cłęboltośoi O,łł5 a n.'p.aJ· 
w warstwie śre4Diowieczaej na trafiono Da tragaenty drewnianej zabudow;r 
śre4Diowieczoej, najprawdopodobniej zabudowa mieszkalaa oraz na ton
struJreje drewniane ariłlsane być aołe z urzlldzenialli portowyat;• Z war
stwy średniowiecznej pochodzi aateriał oeraaicaar oraz takie zabytki 
jat: ciętarki do sieci, przęślik, paciorek, fragmenty grzebienia, przed

aiot:r łelazoe /gwoździe, noh/. Na ••n zasłucuje dała ilość aateria-
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łu koatneco w tya duty procent o'c1 r,rb, azcz,tkór organ1ozUTob oraz 
akrawk6w ak6r.r. Do pełDe j &D&l1Z7 odkrytych koDII trukcj 1 drewn:lanej za
budOW7 •redD1ow1ecznej konieczna jest kontynuacja badań. 

vnek - !lkop l 

J:ont)"DUCJIJ&Do tu prace systematyczne na terenie objttYII w roku 
. 2 
seasły• badaa1aa1 ratowD1csya1. Praebadano pow1enobD1t 300 • o kub-
turu warstw pow; 450 • 3 ; Nawarstwienia aowo*.rtne ; a nawet cz~c1owo 
•redD1ow1eosDe zostały aniazezoDe w tJSko1e zeszłoroo~ch prac budow
lanych; 1J toku poesilkiwań odsłonięto 2 posioiiiY 'redn1ow1ecsnej abudo
wy drewni&Dej ~ Pierwszy z nich alepł na &łębokości 13o-160 c• od po

wierzchni przy aletanie zachodniej wykopu.- Natraftono tam na resztki 
budynku aieazllalDego z piec•, zachowaa' części' podłogi. W1111ar.r nie 
s' znane ,a długoal6 wynos1Ja ok.- 3,6 •· Po zewnętrznej stronie budynku 
odsłonięto p1eo oeglaqr silnie zaiasczouy prawdopodobnie chlebowy. 
DługdeS je &D 1f1110aiła PrZTpuazczalnie 1,5 •, szerokoli6 50 om, a wyao
koal6 40 o•.· Poatawtoa:r był na kleplaku H zb1 tej 1 przepalonej gUQY; 
Brak •Jad61r ltoaatrakoji po•te .. oseDia, w ltt6rya •6gł ataó ten piec .' 

' 1Druc1 poaio• •budowy na Jłębolto,o1 od 2,2 • stanowiły dalsze 
konatrakoje drewaiaDe abadCJIJY •teazllalnej 1 gospodarczej~· Jeden • ba
dynkór •lał praypuasosalne wya:lar,r s, T • x 4,6 •· Przy ata od wachoda 
przylepło poa1eaacna1e &OIIPodaroH o lło1aaaoh s desek wltopaa:rch w 
piasek oaloCJify /3 ? x 2,4 .;. Z dzugiego budynita aieultalaego odało
Ditto jedD' ze •etan o długolło1 5,2 •· PrZ7lepło do niego po•1eszcze
n1e &OSPodarose o analoctozDej ltoDII trakcji jak poprzednie 1 wya:laraoh 
3 % 2 • /?/. 

l'aratwy kulturowe ataaCJifiła w w1otazo4o1 sb1 ta aierzwa.· Zawiera
ła ona liciiDe snalesiata ruoho .. w postaci •oiakcilr 1 wyrob6w ze sk6r.r, 
frasaenty ttan1n s-odziałowycb, c1fłark1 rTbaok1e s oe~11t1 1 ltosUt 
do ery 1 Uosae ulaakt naczyń eiwaltór oraz naczyń di"""DiaQYoh klepko
wych,; Zllalesialra te po•alaj' datCJifaó uawi&IUł abadowt drnntan' na 
oltrea od poł•y ~po XV w~ DatOW&Die to potwierdza snalesioa:r w dru
&1• posioaie brakteat s 2 poł•y UV w. 

GŁOGlnr 
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XoDSerwator Zabytków Archeologicz
nych w Pozaaaiu 

Badaata prowadziła dr Gabriela Mikołaj
oąk.' PiJBDSCJWało Pl.łBN w Gniemie i HZ 
W POZJBDiU ~ Pierwszy seZOD badań. G rodsia

ko wczeandredDiCJWieczue /XI - XII Wó ?/ 

w związku z częściowym zu1azczen1ea umocnień i aajdaDu erodats
ka połołonego we wschodniej czętloi miasta JB terenie Parku J.liejskiego, 
a zmnego pod nazwą Gnieźn1neli: 1 zostały podjęte prace W7kopal1akCJWe.' 

Stwierdzono, łe na krawędzi aorenowego wsg6rza 1 usytuowanego 
lYśr6d bagien i oblewanego od wschodu strugą, rabudowano wał drewnSano
ziemay konstrukcji przekładkowej 1 szerokości ok. S •• Jako wypełnis
ka ułyto ziemię zawieraj40ą wczesnośredniOifieczną ce!Smikę całkowicie 
ręcznie lepionąó Wał został apalon;r. PrsepaleJB gl1JB noszłlea alla47 
prąlegania do drewna wału opadła częalciCJWo na stok wzgórza i wypeł
niła niewielk4 fosę, a liDiejusa UdcS poleP7 opadła do nętrsa croda, 
niszcz40 jakU dren:lan;r obiekt.' 

Załołony we wnętrzu grodu wykop /2 z 16 •l pozwolił st.ierdzić, 
łe teren był z na tury niercSway, w lirodm nie o o podwyłazcar •· lf s&ll7• 
środku grodziska w głęboki• wkopie zmaleziono kości bydlęce, które zos
tały tam zakopane bardzo pó,no; \Jarstwa kulturowa na terenie grodziska 
zawierała przemieszaną · oeraaikę. Praewałały ułaaki z naoąń toozon;rcb 

nad uaallami pochodz407Jii z naoąń ręcznie lepioDTob obtaozaaroh; 

Na podstawie ·dotycbozaaor,roh W7Dikd. aołaa stwierdzić, .ie Gaieś

ninek, to grcSd pieralcieniCJWaty obarakteru retugSaJ..co, sbudowaay pra"_ 

depodobnie w XI lub na początku XII w. 1 wkr6toe po wsaiesiea1Q spalon;r~ 

w nastu~ roku JBleą prseprG~~r&dz16 cJalsse badaaia ja& Da te

renie nie sniszozoara, oel• .. taleaSa ohronolop1 1 tunllloj1 tego obie

kt.a; 

PJacOWDSa Arobeoloctc uo-Kouerwa tor
eb P.P.' PKZ 04ds1ał w sso .. o1a1e 

~~a•ata prG~redził 11&1' Ta4euz Mawrolu1i P1-
D&D8inrał RZ w Sso•oiaie: Pierwszy aesoa 

baclań. fAllek airedll1cnr1eosny /2 połowa r.v w. 

1 pooz4tek XVI w./.' 

f.allek biska.,W llaa1eńaktob połołoDT jest aa przes..,ka aitclą 

dwoll& jesioralli: Celea badań b)<ło · rozpoZDaDie rosplancnran1a zabador,r 
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i stratyfiJI:acj1 obiektu w jego poładnicnrej czę4ci; Na gł ęboko4ci ca 

l,S cm odsłonitto silnie mi&zczoDT p6ł:Jloo117 mar badTD)al, a nieco ni

łaj cztścicnro tylko zacheliraDe sklepienia piwnic; całe wnętrze budynll:u 

jest tagruz01rane.· 

Natomiast w p6ł:noonej czQ4ci wykopu obejmuj~ego dziedziniec 

odsłonięto fragJIIE'nt auru o nieokrellloDej funkcji.' Warstwy kulturowe Sfł 

DAruszone głębokimi wkopami XVII-wiecZJV"mi i p6źniejsZT11li•· Najciekaw

szy poziom sawier&j4CY bogaty aateriał sabytkowy pochodzi z 2 połowy 
XV 1 pocs•t.kar XVI w; a •i-.aQ1 jest prawdopodobnie • połarem: 

Badania btdfł koDtJDilOWae.· 

GOBZYCZEX• P01r .'Wodsiaław 
§lilaki 

Koneerwator Z&bytkÓII' .lrcbeolog1cs

JII'ch w Jtatow:loach 

BaiłaD1a pl'*adziła llgJ' W'aDda Galadńska

BrebeDcła: rta.-o~ BZ w :iatowioach: 
'fnleoi sesoa baclaJi; Gr6dek 4re4Diowieczll1': 

Trą okresy osadllto•: kultll!'T łldyokiej• 

średDiowieolla• ozas6w DOiroł)-tarch: 

IDat:rnaowano badania ratCJIFD1cze DA 6redll1owieosu,ym gródlai stoł
kcnratya,' połoł011711 we W8Chodniej cztśoi wsi, • pierwszej terasie rze

ki Olą, okoł'o 200 a 11& p6łDoo oc1 Diej~ DokOIBDO przeciQOia Sll$ll3t01fej 

partU stołlla rowea soaila~ asytaowaaya aa oai H-S, o WTIIiarach 

15 11 :11: 2 m; Cel• badań było sprawdanie istDieDia w centralnej par
tU 1!'6cUia I'AbDdowy ates11~1Dej: 1f WJD11at prseprowa4aoQ1oh prac WITS

lamo je4TDie stratygrafit warstw: 

Warstwy S&Wierał;y re11kty trseoh okres61r oea4niosych: cżasy no
wotytne, 4redD101rieoue oraz m~ warst- kultary łuł)-okiej,; Natra

fiono w profilach DA akł6oen1a -rstw wkopalit poohOdllfłQTai s okresu 

średniowiecza: J'TpełDi&ko wantw stanowiła prsewaillie oera11111a oraz 
ogroana iloś6 i rosaaitoś6 ~flt; 

Badania bfdlł lront:JDilOir&De w ajblUnych eesonaoh wykopalisko

wych i r6WDieł slmpilł sit Da -jdallte gr6dlla; 

GBABOVO, pCIII'; Staroprd 



G RUTA , po w. Grud z14dz 
s tanowisko l 

Muzeum w Grudziądzu, PTA - Oddział 

w Grud Z1ądZ u 

Badania prowadził mgr Ryszard Bogtfl'folski. 
Finansowało PPTłN w Grudziądzu. Pierwszy 
sezon badań. Grodzisko średniowieczne. 

W ramach weryfikacji grodzisk Ziemi Chełmińskiej przeprowadzono 

na stanowisku wstępne pra ce rykopaliskowe. 

Badaey obiekt usytuowauy je s t na na turalny m wypiętrzeniu terenu 

pomiędzy dwoma jezi orami w odległości 150 m w kierunku południowym od 

centrum wsi. J edyny wykop o wymiarach 5 x 5 m wytyczony w południowej 

części majdanu pozwolił s~ierdzić, że gród użytkowany był w XIII wie

ku i późnym okresie średniowiecznym /XIV-XV wiek/. 

GUBIN, pow.Krosno Odrzańskie Instytut Historii Architektury 
Sztuki 1 Techniki Politechniki 
Wrocławskiej 

Badania prowadzili: aro hi tektonie ZDe do c .dr 
Jerzy Rozpędowski, archeologiczne mgr Czes
ław Lasota, antropologiczne doc.dr Brunon 
Miszkiewicz. Finansowali WKZ w Zielonej G6-
rze, Zakład Antropologii PAN we Wrocławiu. 

Drugi sezon badań. Ko~ciół parafialny - trzy 
fazy: późnoromańska /II ćwier6 XIII-XIV w./, 
gotycka /XIV-XV w./, późnogotyclla /od począt
ku XV1 w./ cmentarz wczesnośredniowieczny 
/XI? • XII - I ćwier6 XIII w./. 

W wyniku prac architektoniczno-archeologi~zeych, które przepro

wadzono w sezonach 1970/71 r., odkryto i wydzielono trzy kolejno nas

tępujące po sobie budowle i okre~lono ich formę. 

Najstarszy obiekt był trójnawową pułapową cegl&ną bazYliką. Wy

dzielone od wschodu prostokątne prezbiterium, a także nawy boczne, za

kończone były półcylindrycznymi absydami. Korpus nawowy od frontu za

mykały dWie wieże. Budowę póinoromańskiego ko~cioła zapewne rozpoczęto 
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po 1235 r;, k1ec17 to alasto otrzymało prZ7w1lej lokaoyjJ11. W got7k:u 

Dajpierw ZJIOdel'llizCIIIł'&DO prezbi terillll, nadajllC au tono wydłatonego pro

s tok!lta. Dopiero po pe'triJ7• okres 1e przebudowano korpu uwowy; JedDalt 

na troncle zaohCIIIł'&nO p6tńor011ańskie wie te. W I poł: XVI w. lhr14tynia 

o'trzJD~&ła p6tnogotyok!l sylweto zachowanil do dzisiaj. Dz1ałalnoś6 budow

lanil D& tym terenie poprsedziło wozesndrednicnrieczne oaentarzyako 

szkieletCIIIł'e." ll)'eksplonnrano ••u'6 crob6w bez wyposatenia: Zaobserwo

wano takie, U dwa poch6wk1 sostaJ:r nie•lłe doszosotnie zntazozone 

przez W7koP1' fllllda.ntCIIWe pod p6tnoroaańsk1 kości6ł; Pocs4tek tunkoj o

nCIIIł'an1a oaentarSTaka tradno jest bl1łej aprecTScnra6, aaJilC je47Die do 

d7BPOS7Cji drobDe trapent7 Cel'Ul1k1 WTc10b7tej • zaaniall:a ja• &robo-

BORODYSID, pcnr. Chełll 

StaDCIIIł'lako I 1 III 

mOWLtmz, pcnr.R&wa MasCIIIł'iecka 
~ości6ł t..Idz1ego 

Wuseaa Zieai RsWsklej w as-te 
llazcnr1eck1ej 

Baclula prowadził 111r P:lotJ:: Zaroba. PiD&n

sowało lłll .. aa Zieai RaWskiej w as-ie llaz~ 
w1eok1ej. P1erwsz7 sezon badań. Osada otwar
ta /?/. ··wczesne i p6tne średn1cnr1eoze ,· cza

sY now0fi7tne • 

Celea badań, prowadzo~cb w najblifia~Y• s481edztw1e roaańskte

go kościoła św.Idziego, b7ło stwierdzenie istnienia ewentualnego osad

nictwa sprzed okresu bUdCIIIł'7 li:Dśoioła, jako mteriału do rozwoju prze

strzennego oead7 oraz werytill:acja wza1ank1 w SłCIIIł'n1Jta Starołytnośct 

Słowiańskich /hasło: ID.cnrł6dz/ o istnienia na tya terenie osady ·obron-

nej~ 

Baclan1aa1 objoto teren na poładnie od kościoła, w strono dol1-

D7 P:llicy, w obrębie llaaiennego aurkil otaczaj ~f) ego ko śc16ł 1 c•ntarz 

PrzTkościelDJ'. W,.kopaa1 objęto przestrzeń ok. u a 2• 

Warstwy oe ad n te ze na całya prze badaDJ'II teren 1e zostały prawie 
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całkowicie zniszczone wkopami budOiflanymi przy kolej117ch remontach 

kościoła, wkopami grobowymi oraz okopami z okresu I wojny światowej. 

Wśr6d materiałów znalezionych na wt6rnym złotu, część ceramiki, jak 

się wydaje, motna datować na XI"· a więc na okres przed budow4 koś

cioła: Przewataj40a część ceramiki pochodzi jednak z okresu śrec!n1o

w1ecza i czasów staroeytnych. Opr6cz ceramiki znaleziono 2 bełty do 

kusz oraz 3 monety nowot,rtne /XVII-XX w./. W dotycbczasow;rch wykopach 

nie stwierdzono natomiast śladÓir kons trukoji obronrvoh. 

Dalsze badania wydaj4 sto celowe; 

KAUIEł,pow.Opole LUbelskie Katedra Archeologii Polski lato
liokiego Uniwersytetu Labelakiego 

Badania prowadziła mgr llar1a Sałowaka. Fi

nansowała KAtedra Archeologii Polaki KU~ 
Pierwszy sezon bac!.ań. Osac!a XII-XIII w,; 
p6źnośrec!niowieczna, nowot,rtna. 

Prowadzono soDda*owe poszukiwania osac!;r wczesnośredniowiecznej, 

której istnienie było sugerowane wielokrotnie w literaturze: Pnebada

no 800 m odoinka prawego brzegu dawnego koryta Wisły w;rkonuj40 15 son

dat,r o wyJDiaraoh li x l m. Posuwano się ku południOifi rozpoczynaJilC od 

miejscą, cdzie na powierzchni wystąpiła ceramika wczesnośredniowieczna. 

stwierdzono, te na badanym odcinku dawnego brzegu Wis~ znajdu

je się nawarstwiony na wapienn~ opokę pokład fluwioglacjalnych piasków, 

podobnie jak i na kilku innych sąsiednich stanowiskach wczesnośrednio

\Viecznych1 jak Xaliszany i Piotraw1n. Na kulminacji piaszczystych po

kładów odkryto warstwę kulturową p6źnośredniowieczną i nowot,rtną. Na

tomiast ceramikę wczesnośredniowieczną z XII-XIII w. w ilości ok. 10 

fragmentów znaleziono wył~ znie na wt6rnym złotu. Zanik osady wczesn.o

średniowiecznej, zapewne polotonej bliłej środka doliny Wisły, motna 

tłumaczyć niszczącą działalności4 nurtu. Nie planuje sit dalszych badań. 

KOMOROWO, pow. Szamotuły 

S tanowi s ko l 
patrz okres halsztacki 
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KOPALIHY, P01r. Boohllia 
Stanowisko l 

patrz okres balsstaok1 

J[OSZALIN Mllsetlll Pollorsa !rodkoweco • ED

•sal1Die 

Badallia prowedsił IICr lfar181l Sikora; 1'1-

Daii8CIIIrał wu· W IMsaliDie~· PiernSJ' lle

son badań. §re~ 101r1eo sqr se11p6ł a1ej•ll:s.; 

Prace a1ał7 obarakter rato'lllliCSJ'o. W poła4D1GWo-uobodll1ej os .. -

c1 stareco 111a•ta, • obrtbie al.' PoUawall:iej,' Placa "BOjCIIIrll1ll:6w PPB, 

Bopdawa II 1 Kr.,..oaateco pneprowadsono prace sie ... •1..-uae s pe

••ersanlea alic7 Zr,roitatwa; 

'1'7ll:op I /baclowl&D7/ 'o a z 18 a uytac.&DJ' soałeł aa od ••ob6cl

saęb6cl, o aab;raallle3 &łtbob~cl do 3 a; ~op n ·/badowlall1'/ es z 10 • 

o •b,--Inej &łtboll:o,o1 4o 3 a, •tuorił prsedłałellie ~pa I. 

W wykopie I ocliłonitło • cl1r6ob aiejllcaob f1ulda8enł7 •r41r obron

DJ'ob oras pos•tało~1 fallclaaeałowo-ll:oDIIłrall:cT3• .. Braa!4 •anJ;trac"" 

.. nt:r ll:o1111trubji oeclano-kaailllllej •tan•14c•J b76 aote .. soatałol6o1 

po sabaclorie prseclbraaaej.' 

W W7JI:op1e II odsłonitło ~reclll1c.1eosa4 aładlltt U.niaa4; trac
aeDt7 ars.Sseń wodDo-JraDal1Z&CIII'jJI1'oh /4reWD1aDe rll17 wodoo14101re/ ele

aeat.:r salludwali ~re41l1CRr1eosJI1'ob~ 

WarstWT ll:alt.arowe były aaruaso• ł prs•ie•-- pr•• DCIIIroSyłDe 
wli:OPTo Jfie atwierclsono wose~niejaseco Hac!D1owa ntł J: połowa XIV w; 

GAibw - ~~ClE 
Barball:aD + MarT Plor1ańall:1e 

Badania prc.adsił 11111r Jaoell: BeTDiall:; pod 

k1e:rDWD1Ctwea a&r Iasiaiena Jła41raDek18p 0 

1'1Danaowało Mlse• Arobeoloc1ome w Kra-
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kowie; Ss6sty sesoD badań. §redDiowieosae 

forłytiboje aiejskie /XIV-XVIII w;/, ero
by s XVI-XVII w.-

Bac1&Dia aroheolociosDe w BarballaDie prowadzoue były poclobDie 

jak w latach abiecłych. r61molecle s pracaai reMDtOWJIIi. Prace koD

oeatrowały sit cł61raie WnJ14trs obiektu.- Najietotniejnya etektea ba

dań sezonu 1111. r. jest o4doaitc1e poniłej posioau piwnic - w obrt

bie 1atD1ej.,ej ssy1 Barbakailu - liladcilr przepustu wodDeco, Da kicSry 

składały alt .drewniaae i baienDe Jtoutnllllcje; OdsłoDittY kaiBł prze ... 

pastu prsebiecał w pop:rsek szyi. Pod .. raai wsohoclDia i zaohodDia 

szyi /cruboni 3 a/ był aklepioJV ostroł.ukenryai oecla117ai sklepienia

al cotyokiai• w ostlłc1 poaltdSY .aru1 nie zachowało dę sklepienie, 

1eos aoiD& ~zió, U snajdcnrała sit tu płatfora drewniaD& /widoczne 

nad7 piasd belek w śclaDIICh/~ Partit 'rodkow- przykrywa obecllie ce

cl&De altlepienie łukowe: atanowlłlOe arasea altleplenie posioa piwnic.-

Odkryte JtoDS trub je 4nwn1aue, slok&liscnrue -.. we wschodniej 

es t lici pr•pływu /Ił o~toJtoał6 oa 56o-620 oa/. Składaj- sit s pionowo 

Wbitych w piaselt. Jtoł6w i hoZTsoDtalDie ułoło117ch przy Dlch dranlo. 

CaldeS uaytuowaDa je s t po osi wsoh6cl-zach64. Poaiada pocJobQY obaralt

ter i układ do odełon1tt7ch w abiecłya roku Jto~tntkoj1 połoło..-oh 

przy prsepuałcle we wsobeclńi• aurze barkOWJ'II Barball:a- /por. sprawo

danie s r. liTO/. w partii sachodDiej odeło~itteco przepływu,SD&jdo

wały alt 1n situ Jtaaienne proflle,wyo 1osue • jedlaolitych blok6w piaa

kcnroa o wyataraCh TOx•S%•5 o•.stanowiły oDe •łoła• fUDkcjonuj_.ej tu 

dawniej 'luzy,kt6ra najprawdopOdobniej zwi-sana była z pierw••• ta•• 
istnienia fosy dookoła Barbakana.DDo przepasta ataliOWił brak wapie11117 

sale&aj_.y oa 600 oa ponUej dziaiejasej powierzchni, co poltr11ra się z 

&łębckości. bruku Z diB fosy po stronie WSChoclDiej BarbabDUoPoDiłej'JnD 

ka natrafiono D& •dzaj JtaaieDDej ławy złdcnej•dutych b1ok6w wapieDJ17ch 
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50..80 oa /DA głębokości oa 700 ca/, Da ktdrej bezpośre4Dio spocąwały 
fundementy sąi. Na podstawie wierceń archeologiczno-geologicznYch w 

obrębie południowej części szyi, aote.r stwierdzić występowanie ławy 

ll:aaiennej równieł w tej części Obiektu - na identycznej głębokości co 
i w badaUTa przepływie. UzysJraQF uteriał ce:raaiCZJIY datuje ogólnie od

kryte arz.Szenie od XIV do XVIII wiell:u. 

Pouadto w trall:o1e ratowniczych badań archeologicznych koło Ar

aeuała, w wykopie, zlolral.tzowanyaa DA sewn4trz aur6w miej s kich, na t:ra
fiono na dwa grob~ azkieletowe o orientacSi W-E. W jamach grobowych, 
oprócz szcz4tkÓir odzieły i elementów z nill zw14:ranyoh znaleziono ce:ra
aikę gł6wnie z XVI-łVII w; jak równiet nieliczne fragmenty ceramill:1 
xiV-wiecznej. w o~rębie grobów stwierdzono nikłe ślady trumien~-

w końcu i9'l'O r. wykoDu~y został wykop sondałowy prttr pc.<łnocno
zachodniej st.tOnie bra.r Floriańskiej. Odsłonięto cztery kolejne pozio
-.y dy~otie obiell:ta, • tya trzT z zachowanY*i brullaai 11all1eDJIYlllio' 
w dwHh dolu:yoh poziollaCh zmleziono mter1ały wczesnogotyckie: Bruki 

te MWi4Zu.14 do pozioa6w drogi uchwyconej w trakicie obiegłorocznych ba

dań na części terenu aiędą Bra114 Flor1aósll:4 a Barball:an•.· Na głębokoś-
l ) 
Ci 190 oa odkopano odsadzkę fundaaen tow4 braaT, z kt6r4 wyraźnie kon-
taktuje się najniłsą bruk 1ram1enQF.· W)'tej odsłonięto DAwarstwiajł(Ce 

się DA siebie profilowane cokoły narda budowli, którYm wysokościowo 

odpowiadaj !l odll:rTte pozto~~r ułytkowe wnętra brailir ; 

GAibw - al.- Grocl z11a 38 IIDMua Arobeologiczae w Krakowie 

Badania prowadził a&r ltaziaierz Batbrański 

1 zesp6ł ;' Piuanso-ło Uazeaa Arobeolog1ozne 
w Krakowie ; Rel1ll:t7 llre4Diow1eoznego kolł

oiola lw.Piotra. 

W rejonie dzis leja• co bud)"Dka Grodzlra 38 /~a roinik al~ Grodz
kiej i Poeelskiej/ wznosU się do roll:u l'l91 n1ewielll:1 kościół n.Piot
ra. wyli:Drzystujł(C remont wymienioliego bud)"Dku przeprowadZono badania 

w obrębie pi1111ic. 

Dotychczas odDAleziono jedynie Wlltki aur6w gotyoll:ioh, ll:t.óre aoł

na apetme W14MĆ z ll:olloiołea n.""Piot.ra. Naleły dodać, u usytuowanie 
kościoła na terenie otołu, prą głórnej arterii miasta wozesnośredDio

wiecZDego oraz interpretacje :ir6deł pisa!l1"ch, z których najwcześniejsze 

pochodził z pocz4tk6w XIX w.-, suceruJil •ołliwość istnienia · tego obiektu 

juł We WCZ8SD78 'redniowieczu; Badania Da terenie dawnego kościoła Re 
Piotra będll kontJ"Duowane ~ 
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UAIW-HCJYA HUTA Mazeaa .Archeologiczne w Krakowie 
Klasztor 00 c.rateradw w Mogile 

Badania prowadził qr Jacek lłeYD:Iak, pod 
kierownictw•• •er Kazi•ierza Badwańakie
go;; Fimnaowało Uuzeu• Archeologiczne 
w Krakowie ;' Drugi sezon ~adań: ~redllio
wieczDT ko•pleka klasztorliT. 

\f zwi•zlm z za~~ierzoeyaai pracaai niwelacyjDT•i i porząclkowymi, 

na terenie zewnętrznego dziedzińca klaszto:ru oo CyaterscSw, przeprowa
dzono niewielkie prace sondałowe. 

w od ległości 13,8 aa na mobcScl od ~azto:ru natrafiono na rcSwno
legły do niego mur kamienny, stanowilloY f:ra~nt dawnej rabudOiłY ·/ka
plicy klasztornej ?/. \f. liroelitowej partU dziedzińca uchwycono ś)lady za
sypanego obecnie cieku wodnego o przebiegu H-S, zasilaj~ego klasztor

n• foluszarnię. 

Ponadto, wykop załołony przy najstarszej oz ęści muru, przegra
dzaj~ego dziedziniec klasztorliT o4 dziedzińca przykościelnego, pozwo
lił ustal16 jego gotycki cmrakter. 

I.RAibW )at.rz wczeaae średniowiecze 
o~zar wok6ł Wzg6rSa WS.elskiego 

Kuxllw-~RooMIB§ciB pa t.rz woseane 'redniCJir hoze 

Wiercenia 

~'l'f, pow .- Włocławek 

StanGirisko 2 

Lm NICA 
Kdci6ł. !04P 

LIPOifiEC, pow. Chrzan6w 

LUBLIN - STAllE łJUS'IO 

ul. XD Farze 

patrz wczesne średn1ow1eose 

pa t.rs okres nowołytny 

pa t.rs okres nowołyt117 



KIONbir, pcnr.· PrUdnik 

KIROSIA.WIEC, pow;,; Wałcz 

IIOGII.NO 

IUlbwKI, pcw. lton1D 
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patrz okres wpływÓir rzyuk:ich 

Ja trs okres DCJif ołytJV 

Ja trz wczesne śrec!Qiowiecze 

llazeua zagłębia Konińskiego 

• Koninie 

Badania prowadzili I.Dcja i Andrzej Hcnra

kowie. Finansowało PPHN • Koninie. Pier
wszy sezon badań;· Grodzisko średniowie

czne /XIII-XIV w./. 

Stanowisko znajduje się na półwyspie Jeziora Jtowaokiego;' Sta
nowi ono fl1'gment oiUQ jezior J'7Dil0'1770h pochOdzenia polOdowcowego, 
oddzielaj~ego kulturowo Wielkopolskę od Kujaw~ Ladność •iejsoowa na
zywa grodzisko kopcem napcl8()ń1Jkt.. 

Obiekt przecięto wykope• badawoz~ o szerokości 2 • biegn~ym 

po osi północ południe. Od stroJV północnej aczyaał się on • brsegu 
jeziora i poprzez tzw.- fosę przechodził na •jdan grOdziska kończ~ 
się na jego krawędzi południowej: Dlra .aie j sze wykopr /II i III/ za lo
łono na wschodniej i mchodDiej części niecki grodziska;' 

w wyniku dotychczasowych badań ustalono, łe: 1/ Grodzisko /o śred• 
nicy stołka 20 •l powstało przez odcięcie i pod"ypanie skl1'jnej partli 
półwyspu do wysokości 5,5 m ponad poziom jeziora. ~ladem tej działal
ności jest •.1n. koncentrycznie zarysowane obnUenie stanowi~e fosę/?/ 
2/ Na nieckOI't'ato zagłębionej powierzchni stołka znajduj- się relikty 
3 półziemianek. Obiekt największy o wy•iarach 5 x 7 m zajmuje partię 
centraln-, a dwa pozostałe o powierzchni n1eprzekraczaj~ej 16 m2 zlo

kaltzowane ·- • Jart11 północnej. Zespoły zabytków, pochodz~e z posz
czególnych obiektÓir, pozwalaj- okreUić charakter dwóch z nich jako pra
cowni rzemieślniczych: garncarskiej i kOITalski ej. 3/ Zbiór zabytków 
uzyskanych • badaniach reprezentuj- przede wszystkim: a/ łelazne /ręcz
nie kuty krzył stoj~y, 6 ostróg z bodźcem ·• postaci gwoździatego kÓł

ka, groty bełk6w kusz, narzędzia kowalskie,~oździe i inne/~ b/ cera
miczne /dute ilości ułamków mczyń całkowicie obtaczauycb ceglasto-sza
rych 1 stalowo-szarych/. 

NOWOGR?>~ pow~ Loak patrz wczesne średniowiecze 
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NOWY KO~CI~L,pow.złotoryja p:~.trz w~zesne -'redniO'Ifiecze 

ODRZYKO~, pow. Krosno 
StanO'Ifiako: Zamek Wysoki 

Zespół '-dań nad Polakia ~redniowie
czea Uniwersytetu Warszawskiego 
i Politechniki warszawskiej 

BadanJa prowadziła dr inł,;arch. Maria Brykow
slta, nadzór nad wykopea archeologicznym spra

wował mgr Krzysztof Ciuk /autor spt1łwozdan1a/ •' 
Finansował WKZ w Rza szawie o' Piąty sezon ba

dań: Zaaek średniowie czay i n• o *Y tliJ' oraz 

os~dnict"!o staro*Ytne /epoka łelaza/. 

Badania skoncentrowano m slrarpie połudn1mrej na wysokości dzie
dzińca zaaku Górnego. Celem ich było zaznajoBienie się ze stratygrafią 
na zewnątrz anru południowego: 

Warstwy knlturowe m tya ode1om przykryte były grubą, 1,5 • 
aiąłszośc1 warstwą gruzu, pochodząoego z destrukcji aura południowego, 
w kt6rya znajdowano głłfwnie dute, nieregularne brył)< piafkowoa, zapra

wy i niel1czoe fragmenty ceraliliki budmrlanej. Poniłej odsłonięto war
stwę pochodZłlCą przypaszczalnie z przebadOirY wnętrza zallkn. zawartość 
jej stanowił)<: gruz ceglallf, ftapenty dachówek i kafli nowo*Ytnyoh 
oraz nieliczile ftapenty aczyń polewanych, poohodząoych zapewne z wie

m XVII; 

PonUeJ, na gł ębckości około 3 • od powierzchni odsłonięto war
stwy niwelacyjne z &liliJ', w których atraf1ono na bardzo nielic:me 
fragaenty naczyń średniowiecsllfch: Warstwa ta przykrywała pozioa prze
palonej konstrukcji wykonanej z drewna liściastego, składającej sit z 
belek o średnicach lQ-15 ca, ało:&onych u podnóła akał7 odsłoniętej w 
północnej ścianie wykopu po linii wsoh6d-zaoh6do' Poaiędzy niai zale
ziono dość licZile frapenty naczyń staro*Yt..rch, datowanych wstępnie 
na wczesny okres epoki t.elaza, alełących przypuszczalnie do kultury 

łułyckiej~ Dokładnya oprao01raniea zabytków z tej warstwy zajauje się 

agr J;Janowaki z auzeaa w Krośnie~ 

OI.Eb'ICA MUzeum Archeologiczue we Wrocławiu 

Badania pr01radz1ły agr Jadwiga Bukowaka 

1 _mgr Danuta Wojc1echoWsk«: Finansowało 

lluzeua Arcbeo logiczne we Wrocławiu; Pier- · 

wszy sezon badań. Zaaek średniowiecZDY: 

Podczas prac ziemnych w zamku oleśnickim, ąsjrationo na fragment 



muru przy północno-zacbodniej jego ścianie, na głęboko,ct ca 2 m. Mur 
ten o szerokości c~ 1,20 m zbudowany jest z du~ych kamieni łĄczoQYch 

zapraw-. obłotony od stron zewnętrznYch ~egłll. 

Prace rem~towe utrudniały i ocraniczały wielkość wykopu. Mur 
ucbwycono jedynie na odcinku o długości 2,5 m biegnęcy równolegle do 
ściany zamku. Je ~7nie w południowym profilu wykopu uchwycono fragment 
muru o podobnej konstrukcji, który ł-.czy się z poprzednim murem pod k~ 
tem·· prostym i biegnie prostopadle do ściaDY mmku. 

Ma terlał m bytkowy stanowiły nie liczne fragmenty ceramiki śred
niowiecznej i nowotytnej; Odkryty f:ragment IIIIU'U stanowił prawdopodob
nie fundament wału biegn-.cego wokół mmku, który został wzniesionY na 
pocz-.t.Jtu XIV w; 

Badania b~ Jamtynuowane. 

OSETNO !!ALE, pow. Góra 
stanowisko l 

P~CZ~W-WIERCICZbw 

patrz okres wpływów rZ)'Jiskich 

Zespół Badań nad Polskim §redniowie
czem Uniwersytetu Warszawskiego 
1 Pol1technik1 Warszawskiej 

Badania prowadził mgr Krzy.sztof Ciuk. 
Fiuansował zakład Badań J!Olskiego §red
niowiecza uw~· Trzeci sezon badań. Ko.S
ciół i cmentarzysko .Sredniowieczne i no
wo~tne; 

Badania były ostatnim etapem eksploracji fundamentów kościoła 
połotonego m polu §w.Ducha, oddB.loQYm około 3 lali na wschód od Pińczo
wa, pomiędzy tzw. Wałem Pińczowskim 1 a szos .. P1ńcz6w-Busko. Letała tu 
przypuszczalnie wieś Wierciozów; której kościołem parafialnym był oma
wiaQY obiekt. Trzy wykopy, o ł~znej powierzchni ok. 50m2, usytuowa
no w miej scacb, które wydawały się być najmniej m ruszone. 

wYkop XIII urnotliwił odsłonięcie południowo-zacbodniej części 
fundamentu kruchty oraz kontynuację przekrojowego profilu po osi W-E 
kościoła. 

Wfkop XIV zało~ono w północnej części prezbiterium. Odkryto fun
damenty na zewnątrz i wewnątrz, północną część pozostałości ołtarza 

oraz pr~porę dostawioną do naro~nika północno-wschodniego kościoła~ 

Wykop XV usytuowany wewnątrz kościoła odsłonił cokół i funda-
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•at ..,łlllld .. ego filara ohdru 1 cl1r1e kolejne poaa4zk1 /bllieDDłł 1 oe
ra.te--.1. k\4re wyznaczajłł poazczegdlne pozio., ałytkowaDia. 

-nwienia na Ze1flllłtrz 1 weu-.trz ko~ioła " w w1ębzo4c1 
~4c- JII'SeZ wkopy grobowe z rdłnych okrea61r ułytkowania caentarza; 
~sate ..r~lorowano •• poch6wk1, z kt6rych tylko dz1eo1tce, złoto
De pali po88Gq oeramicznłł1 nie były orientowane. TYlko w jeclara przy
paclkD stwierdzono wyposałenie aarłeco w kł6dkt 1 akła4&DT n6ł.-

•tepraea1eaane nawarstwienia acbował7 alt na niewielkich od

otaliaell - ••ąatlt!cb wyltopacb~' 

Jlat.erlał abytlr:Dwy atanowiłł niellozna frapenty aaczyó siwych 
1 polAnral.rell lrJ'konanycb z białej &li!V', przedmioty telazne /2 kłódki, 
'-lder de ..._na, n6ł 1 inne/ oraz 11 monet datowanych watU~nie od 

UY 4o DUJ: wieku.' 

Z&koaczenie kompleksowego opracowania wyników trzech sezonów 
be41ali b4etola prżew14uje alt w pierwszej połowie przyszłego roku. 

n-Je aię badania na terenie wal. 

PIMJWFD. )IIOW;Opole lJ.1belakie patrz wcz.esne 4redn1ow1ecze 

Katedra Archeologii Uniwersytetu 
Ł6dzkiego 

Badania prowadził agr ADilrzej Nowakowski;' 
Fimnsował Uniwersytet Ł6dzk1_. Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko z późnego śred
niowiecza /1331 r; ?/ • 

..... ia prowadzono w r811Bch tematu realizowauego przez KAtedrt 
Arelleelopt UL, a mianowicie IB poszukiwaniu pobojowisk~ W toku badań 
)NIIIrlorzc .. ł•ycb m terenie pobojowiska z 1331 w •· Płowce ustalono, 
Se - ~olkiill wzniesienill zwanym "Lisia Górka", występuj' na powie
rzcllilt ll.czBe frapenty kości ludzkich wydobyte z zieai podczas orki~' 

Dlllabte•J4t lat tea111 podczas plant01rania wzniesienia wykopano tam 
rielo ssltlalot61r ludzkich.-

Colell poszukbraó było ustalenie, czy na wyaaienioQFa aiejscu 
rsee~iele aaajduje się aogiła bitewna 1 czy nie została całkowicie 

~. 

V t.llu badań udało się stwierdzić, te bezpo!irednio pod warstwĄ 
ezan10z~ Da gliniastym calcu, spoczywajlł w nieregulamyca układzie 
sakleloty ladzkie. '1':' sumie odkryto ich pięć. Ze względll na niewielkie 
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wymiary wykopu i utrudnionĄ obserwację stratygrafii nie cdnło się 
stwierdzić czy omawiane szkielety letały we wspólnej mogile, czr sta
nowiły odrębne pochówki. Przy szkieletach, z wyjĄtkiem jednego, nie 
znaleziono wyposałenta. W jednym natomiast wypadku, pomiędzy tebrami 
szkieletu znajdował się niewielki nót telaz07. 

Badania w Płowcach będĄ kontynuCI"ane w celu wyjaśnienia roli 
i ustalenia dokładnej chronoloci1 obiektu. 

PODZAMCZE, pow. Zaw1erc1e 

POZNA!l, Stare W.asto 
Stanowisko ul.Garbary TS/TT 

patrz wczesne średniowiecze 

Uuzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Włodzimierz Błai!IZ
czyk. Finansował Konserwator Zabytków 
•· Poznania 1 lalzellll Archeologiczne w 
Poznan1u. Drgai i ostatni sezon badań. 
Osada s prseło.a okresu lateńskiego 1 
wpływów rzyaskich• osada wczesno,red
niowieczaa, airedDi011'1ecZD& 1 okres nowo
łTtD7. 

Oc6łea zbadano 10 &rcfw Da Jtt6J7'Ch natrafiono Da% 

1. Osadę z przełoau okresu lateńskiego i wpływ6w nyask1ch. Stwier

dzono 1stnienie warstwy z zabyttaai 1 ślady części domostwa. 

2. Osadę targow11 i cmentarzyslr:u wozesnośredn1011'1eczne z XI-XIII w. 

Po osadzie pozostała warstwa kulturowa o ai.Pszości od 20 do 

90 ca1 w kt6rej zaaleziono naczynia i ich ułamki, wyroby •talo

we i kościane, kości zwisrzĄt i inne zabytki. W warstwie kultu

rowej natrafiono na relikty 13 chat z paleniskami i liczne ra

bytki. Na szczeg6ln11 mragę rasługuje rozplanowanie chat w osa

dzie. no.r były budowane w odległości od 6 do 8 • od siebie; 

Cmentarzysko wczesnośredniowieczne jest datowane na XII i XIIIW. 



259 

tf cllę,ci p6łllocnej bacJaDego terenu o4krTto • pozio~~~r 11 20 azkie

letaai 11s::rtaow&J17111 głowaai w ktoranka zachodnia 1 zachowau:ra1 

Uadaai trttllien.- Prq n1ekt6r::rch szkieletach zuale11iono kabł:łlCzki 

skroniowe a w jedaTa pr.rpadkll znaleziono pier,c1onek br~IIGWY 

11 XII w. w częa§ci poł:adD1cnrej odkrTto r6wnieł 20 szkie1et6w ało

łon::rch w • po11ioaach i as::rtaowan::reh jak w poprsedDiej partii. 

3. caentarz::rsko do XVII w. 

caentars;:rsko pod posadz~ ~canka wir;:rdarza zawierało •s szk1e

let6w ałołonych w 5 pozioaach i aa::rtaowaa::rch w kierunku zachodnia. 

Zachcnrał:::r się dolne ~lac!;r traaien a w jedaTa prsypacJka odsłonięto 

tra1111ę 11 achowan;:rai okllciaai telazn;:rai. Imrentarz zab::rtkow::r i •o

net::r dataj~ cmentarzysko na XVYI w. W krypcie i obok znaleziono 
\ 

25 szkielet6w w • pozioMch. Na awagę asłagaje pozłacau:r aeda-

lion wykonany ze srebra w roku 1632. 

ł. Architektara klasztoru 4oain1kańskiego. 

a/ fundaaent::r budowli 21 połowy XIII w~ zbadowaoej z cegł;:r o w~tm 

wendyjskia; 

b/ tundaaenty badynka klasztor~~ego z końca XIII w., o wyaiarach 

11,,0 x 28,5 a, zba4owao::r na fundamencie z głaz6w granitow::rch 

1 z cegł;:r o prąporach narołn::rch. tf jednej z sal tzw. kapitola

na o4kr;:rto po saclzkt z p~)- tek oeclaącb o w::ratarach 19 x 19 x 

c/ b11ctynek gospodarc.r, przy 1egaj~y do klantor11 od stroą p6ł

nocnej o wymiarach T ,s x 10 •· Xachnia. Piec z zachowan::rm sk1e-

pienie a. Dałowan::r na XIV w.; 

d/ kratganek wirydarza. Odsłonięto w cało,ci p6łnocne skrzydło. 

Ynr miał 2 fazy: starsz~ - w~tek wendyjsk1 i ałodsz~ z II poło

wy rv w. Odkryto prąpory i filary przyścienae oraz 2 poziomy 

posadzki z pł;:rtek z XIV w. i c e g))- z XVII w.; 
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e/ pcSłDoc• akrądło cel klustoJ'IITch • XV •·; 

s •. Uar7 atejakte oc1kr7io w cllrcScb W7kopacb. Datow ... Błl • .an. .. 
12TO r. \facboclll1a 'ctaaa kl~nłora pebiła taabj• -. .... __.-. 

P!'BZYCB 

stanc•dak_o 18 

~ia pi'Oiładlltl •r Mlłoa1 Por-.stii.U. 

PJ.D-CIIJałO PPIUf W ~caoh. P1eJWd7 

.... D 'bedau. o...sa· mt!D1•teos• /n ..a. 
XIII 1 poos. XIV w./. 

Poacsaa •łsora arcbeolopos.p .., a1Mlaft4 sta...-~ _ 

• 1'7rS7cacll saawałoDo w obrtbie W7kopa llad•l.-IO• a-'--• ~ 
akrąłOW&D1a al. l Mija s al. Zab7ł.tCIIJ4, ost'c1•o oc!bTłe l ~ 

c je ł1HWD1ane. Zal.,.łT - ODa • lłfbob!M1 około 2 • petAeł •n••• 

postoaa •wiersolmt, • takie llcsae ••anw1eD1a b~ • ..._ 

1ldct4 •tartała - canatos•p. Jladall1aa1 N~~ ~ ... .-te~ 

~llD1t około 80 a 2 , 111s1a saob8uw•aao ....,_ltbS4 81.. 11'1 ,...łlr 
bltarCIIIł'701l, D1a•raao~ab prao&Ri bal1•1a..,.U. Brldaela .~al Z a 

pr•adsono rftltolacla s praoalli lMlcl•laJIFili. Peclosu ~s.

ascselcSlaJ"cll waran bltarC11J7cll oc1b7ło raastki ~ ..... " 

ateask&1Do-1oapoclarosej ora atadll1t o bubakcj1 ~~ • ,.nu 
16mej 1 cll'IUI1c pionowo wliUTOil w p1aa.,STałe pociło• • .-rUS e.J.-

Ko•tralltJt srtbo .. W7clob7io 1 abuai9CIIfaao • E •• er~ 

W)'ll w Ssosao1D1a. Zalewaj~& W7kop wocla puatCIIJ& ~~~~~ ..,.._ 

l17c1a clalaąab partU atllllDi, alapJ•Tab aa cłfboD'el_ .n.a. ••• • 
ocl olleo•ao posto• •wtanola1. 
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RAC IłŻ, pow. Tu. c ho la patrz wczesne średniowiecze 

RUDNO, pow. Gliwice 
Stanowisko A 

MUzeum Ziemi Gliwickiej w Gliwicach 

Badania pr01radz1ła mgr Halina Wojciechow
ska. Finansowało Towarzystwo Wiłośników 
Ziemi Gliwickiej w Gliwicach: Pierwszy 
sezon badań." Osada śre4Dlowieczm z XIII

rv wieku; 

W październiku podjęto wykopaltalia na obiekcie nerytikowanym 
jako grodzisko w IlUdnie. ZmJ duje się ono w północno-zaohodniej oz ęś

ci wsi, na terenie zalewowym młego strwaienia.' 

Badaniami ob~ęto północno-wsobodni obszar. W ctwóch wykopach m
trafiono na 5 ja~ owalnych o •i~szości do 80 cm oraz na ślady po słu
pach. Pod jamami wyatQUa warstwa ciiBmej siemi o grubości 30 cm, rów

noległa do dzisiejsze&» pozio11111: 

w inent.arzu odkryt ych jam przeważały fragmenty naczyń śrecmio
wieczaych 1 polepa. Wystąpiły tet fragmenty kafli o zoomorticzQTch moty

wach oraz gwoździe 1 6wiek1 łe lazne. ZIBc~ procent lilaterlała ceramicz
nego nie posiadał polewy . 

Na podstawie ceramiki •otna wstępnie datować stanowisko na XIII

XV wiek. 

Przebadanie t.ego aiejsca jest konieezne ze względu 118 niszcze
nie go orq. W prz:rszłym roku nasU.pi tam kontynuacja prac wykopalisko
wych.· 

nd'siW, pow; W~rzeźno patrz wczesne średniowiecze 

SIERADZ PT&oownia Archeologiczno-Konserwator
sila P.P.PJCZ - Oddział w warszawie 

Badania prowadził mgr Krzysztof Now-inaki~ 
Finansawał WXZ w Łodsi;' 'l'rzeci sezon badań; 
Gród /koniec XI - koniec XIV w;/ i za-.k 

/koniec XIV-XVIII w./. 

Kontynuowano prace w wykopie z późnoromańsk' rotund' oeglan4 
przeprowadzajllC imrentaryzację architektoniozn,, prsekroje •ura i po

miary cegieł. Wykomao k1111a aondały" wokół obiektu~ Wynikie• prac było 

uzyskanie dalszych danych dotyCZ4CYch czas a i techniki budowy, przygo-
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towania terenu pod budowę oraz danych odnosZiłCYoh się do śladów wcześ
niejszego osadnictwa w tym miejscu. 

Architektoniczno-archeologiczna analiza obiektu pozwoliła na na
stępuj~e ustalenia: l. Rotunda postawiona została częściowo na warst
wie kulturowej z XII w.; 2; W sandatach znaleziono rów fundamentowy 
przecinający warstwy wcześniejsze /z XII w./. Dno rowu wykładano deska
mi, następnie wrzucano kamienie pokrywane ~ wierzchu mprawĄ wapienną 
z gruzem ceglanym. Dopiero na warstwie zaprawy altładano pierwsz~ warst
wę oegieł o wĄtku nieregularnym z przewagĄ cegieł - "rolek"; 3. Do li
ca m.uru od stroay południowej przytykał wał drewniano-ziemny II :razy 
/ok. poł. XIII - koniec XIV w./ postawiony na nikłych resztkach wału I 
fazy /koniec XI-poł. XIII w./. Odbiega to od sytuacji w innych częściach 
grodu, gdzie rumowisko wału I fazy było wykorzystywane jako nasyp. Ten
dencja do obnitenia wału II przy rotundzie mote się wiĄzać z sugerowanĄ 
mil1tarn4 /obok sakralnej/ fun)lx)j .. budowli; 4. IV profilu przecinaj~ym 
absydę po linii N-S aauwatono, oprócz negatywów muru · absydy, przypusz
czalny negatyw jej sklepienia. wysokość sklepienia od poziomu "podłogi" 
znalezionej w r. 1969 wynosi ca 2 m; 5; Cegły mierzono w rotundzie i w 
podominikańskim kościele oraz klasztorze w Sieradzu /zbudowane do r. 
1260/4 wyniki pomiarów wykazalT liczne analogie i sugeruj4 ten sam war
sztat budowlaay. 

Podsumowujłle dotychczasowe ustalenia nalety stwierdzić, że sie
radzka kaplica grodoua została zbudowana około połowy XIII "• i miała 

charakter sakralno-tlili taray ~ 

.Badania' ProiYadzono taltte w trzech nowych wykopach. Uchwycono prze
bieg wału obronnego z XIII w. w oz ęści zachodniej i północnej Wzgórza 
Zamkowego. Zbudowany był w technice skrzyniowej, któr4 wzmacniały potęt
ne i głęboko wbijane słupy o przekroJu prostolt4tDYIII. Zmleziono narot
nik drewnianego budynku z XV "• będĄcy przypuszczalnie fragmentem zam
kowej kuchni znanej z lustracji. 

Po trzech latach poszukiwań znaleziono negatyw muru bramy wjaz
dowej do zamku. Mur braav odznaczał się zmczną grubością /ca 3 m/.War
stwy wału obronnego w pobli:tiu braav zamkowej sugerujĄ 1stnienie w tym 
miejscu równie:ti wjazdu do grodu II fazy od około połowy XIII w. 

z zabytków ruchomych znaleziono ułamki naczyń z XII-XVIII w. , 
przedmioty telazne np. podkowa o falistym brzegu, groty bełtÓIY od kusz, 
no:tiyce, fragmenty miecza, no:tie ,klucz z XIII w., a z innych wyrobów drfliY
niany młot, przęślik, osełkę, koaciane oprawki, ołowiaay ciężarek itd. 

Kontynuacja badań w roku przyszłYm powinna wyjaśnić m.in. kształt 
absydy pr~tykającej do rotundy od wschodu~ Najwa:tiniejszym problemem 
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jest jednak sprawa konser"lfatorskiego zabezpieczenia odkrytych rel11tt6w 
murO'I'ł'aDYch, Jtt6re n1szczej4 w bardzo szybkim tempie. 

SIEWIERZ, pow. zawiercie Pracownia Archeologiczno-Konserwator

s~ P.P.PKZ - Oddział w ·Krekowie 

B&c!an1a pr01Ya4z1ł ~~gr Teofil Dtbonki.- Fi
nansował WKZ w Jra to wicach. DI'Q&1 sezon 
'badań. faJDelt 'reclniowiec&QY i nCIIfoł)rtJV' 

/rLV-XV w./. 

KontynaCliłano WJkopa11sll:a na dziedzińca zamkowym.- Odsłonięto peł

ny zarys kolistej b~Oifli stanowiłłC)ej zapeWDe pozostałdó 'redDiowiecs

nego stołpa. Stwierdzono, te wzg6rze, aa kt6rym stoi zamek zostało asy

pane prawdopodobnie w XIV wieku; Do wykonania Das_TPQ utyto dretma, 
aierzwy i piasku. w p6łnocnej części dziedzińca natrafiono na dobrze 
zachCIIfa~Ul podłogę z dmnic /pozostałośó stajni/ datowan4 na XIV-XV w.-
w XIV lub rv wiem :rablldowę drtllfnian4 zniszczył pofoar; w grubej warat
wie przepalonej polepy glinianej występuje warst.ew~ spaloaego sboa~ 

lJśr6d zab:-tk61r ruchosąch na awagę zasługuje dcda 1lolió prr.edmio
t.6w wytoaaoych z aater1ał6w organiczQTch; opr6cz licznych ~wałk6w sk6-
r:r, kościaJV"Ch okładzin no_, i ~vałk6w t.JianiJV' zaalez1ono grzebień ro
gowy oraz klepki 1 trapent. dna naczy.nia drevnianego. Liozae s4 t.akłe 
pnedaiot:r łelaue: ltUJradz1es14t grot6w bełt6w kasz, k1111a ostr6g, 
sierpy, krzesiwa, kł6d~ 1 no~ce. W zateriale ceraaicŻQTa ciell:ave jest 
'II'Y&t.ępowanie pojed)'DCZ7cb ~rac-nt.cSw aa.cąń oraz ~ragment ~igurki z po

lev4 o złotawym Odcieniu zaa.n4 dotycnczas WTł~nie w poładniowej czę&
ct U&łopolski. 

Badania bQ&ł kontynaowaDe. 

SltRZYDWmtO, pow~ Kościerą& patrz okres wpływór rz)'IISkicb 

SOB:nł:- llANASTERZl>C, pow.Lesko patrz wczesne średniowiecze 

S TAJIGABD JB trz wczesne śreclDtowiec se 

!'Od Jratedra ArcheologU Universyteta 

1f1kołaja Kopemtka 1r Toruniu 

Badania prCIIIJadzili dr Jadwip Chudziakowa 
/autorka sprawoJdan1a/, c;r. l:iesława llatu
szewska-Kola i agr ftałJ'J-~~ Jola. FiDanso-
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wał mrz w Bydgoszczy. Dragi sezon bamń. 

~reclniowieczny ośrodek miejski /XIII-XV w./. 

Wykopaliska skoncentrowano podobnie jak w ubiegłym roku na te
renie Starego Miasta. Dwa wykopy zlokalizowano na ul.PodmurneJ, gdzie 
stwierdzono, że najstarsze nawarstwienia motona odnieść do czasów śred
niowiecznych. Następne baclania przeprowadzono w piwnicach do~u Nr 15 

przy ul.Kopernika.· 

Rezultaty &4 szczególnie ciekawe •e względu na odkrycie kon
atrakcji drewnianych mbudowań /dorey, smmba, studnia, urz~zenia ście
kowe/, pochodz40ych niew4tpliwie z XIII wieku. Elementy drewniane s4 
tak dobrze mchowane, te :rapadła decyzja stałego eksponowania ich, tym 
bardziej, łe budynek, w którym je odsłonięto nale~ do Muzeum Okręgmve
go w Toruniu.· Badania pr7Q' ulicy Kopernika 15 bQdą nadal kontynuowane, 

bowiem JednYm z kluczowych zagadnień, będzie stwierdzenie, czy odkrYte 
fra~enty zabudCQań pochodz4 z okresu Torunia przedlokacyjnego /wysta

wienie dokumentu lokacyjnego dla miasta nast4p1ło w r. 1233/, ozy td 
jut z okresu po lokacyjnego·: 

Dalsze prace badawcze przeprowadzono przy kościele św.Jana oraz 

na terenie fosy zamkowej. W Obu tych punktach stwierdzono jedynie po
ziom warstw średniowiecznych, niekiedy silnie zniszczonych przez póź
niejsze osadnictwo: Warstw średniowiecznych w w/w wykopach nie zanoto

wano: 

Badania bQd4 kontynuowane. 

TUCHOlA Katedra Archeologii Uniwersytetu 
L6dzkiego 

Baclania prowadził doc-;'dr Jerey bie--
oiński. Sprawozdanie opracował mgr Ta
deusz Grabarczyk. Finansowało PPRN 
w TUcholi. Trzeci sezon badań. Wlaato 

/XIV-XV w./. 

Prace prowadzono na terenie Placu zamkowego, gdZie załołono dwa 
wykopy oraz jeden wykop na terenie parceli przy ul.Starofarnej s. W wy
kopie II przy Pl.za:~~kowym odkryto przejście o przekroju prostok4ta 

50 cm x TS cm wyłożone głazami pochodzącymi z zamku krzyżackiego. Trud
no w tej chwili określić czy należy je ł4CZYĆ z okresem panowania sta
rosty polskiego w Tucholi po 1466 r., czy też z okresem późniejszym. 

w wykopie I na Pl.· za~kowym odkryto fragmenty muru .kamiennego, 
pod którYm wyraźnie rYSOWała się warstwa krzyżacka. zawartość tej war-



wanłwY •taacnril7 ałaut oonatkt p4uo,r.dla1cnrtoo-J, t•poatJ' .._ 
obwkt oas ktllla prsołatołchr tel&-.,ob. 1t111e.1 atookroUo~~~rob: 

w WJ'bpio pnJ' al~ Starofano,1 8 o powtonobai 26 a2, kłcSn&o 
,jotlea bok otaann aar •1•.1•k1 WJ'OłUił fallCia.ał s &lasn .ata4•8117' 

prawclopodobato po poMno !Uobol1 w lfH -r: Głaą to ~- • •obło 

frapoałJ' sapr&WJ' &ołyok1o.1, a rito so•łał7 aąto wł4nat.1 w...._tn 
WJ'•tulła •••IlDa p4udnc11lt•1ooaa s nv-xv w: WJ'Il1•••• • •te
rial• p4Utojoll1• 1 aowoąłQa• OCib7ło łała,j łUło ko'o1 tlsiooll:a, 
kł4n aalołT w1..-acS • poMr.a taobo11 poatował -.14CIIII&I7 dt o• w 
aioakUooao,j wanwto •PA1oa1SIIIr pooboclS40o.1 • kodo& XVIII riokd 
tał PI'S7 oaloa WJ'OtllP1ł banlso WJ'r&.., jJ.M po koa•łrako.11 dr ... 1aDo.1, 
paw4opocloba1o pto~u.r, at.,jokt wał łrewaSaiiiJ'1 

w.usun 
Sklloriako - "'I.Jaeslla• 

Ba41aata ~·••n •er Wiłold Dobnnlekt: 
Płlau•ał 1JJ"S41! Kouornłonkt .:.łe~ . . 
•• ..,.~ Badaata rałolrllMso: «*ne '1"841111e-
wteo..r 1 ..... :. 

Ws4łllł 1111o7' lfar1au llaosb /n,joa Dlroroa Gc1&Uktoco/ w kte
J'IIIlka fto 17 Klej u to Pn14d tblor• łn oasolraM • prcnra4s1ło WJ'kGPT pol 

psoo1-: Głtbob.S W')'ko.,- .,._.na około 2,30 a: swterdlloao w aiob 
wanwt kalłarowłl w aułtpa,jłlO,. akł~to: piel"łrea warswa ...._.et.
pła clo Ił fbob'o1 około 15 •: Poalle,j alopla 'G-41 o• warewa ,jae.. " • ._.t • IJ'UOD~ ~barclate.1 1Dh~•a,jłl04 wanw• Jo•ł warewa Dl 
o 4Dłe.1 atłlł .. oM1, 1to 4oobo4s40& 4o 1,10- le''fl a1 Poaiłe,j teJ wan
t.wT WJ'słunał oaJ.o; 

w wantwio III swterisoaO oto•• sS.alt a atowtoU.. lu a1o,j• 
eoaa1 wltb•łl 11oMiłl spaloa1SII7', kł6ra WJ'Słtpa,jo łataJ ate w fonie 
s1t1ło,j wantnkt, a rospr•so1111ob Wt&1olk6w 4ruwll7'ob!l Daloaloao 
w at.J •poJ'łl 1~HcS a'bTtkn ooraato..-ob, koNi •1ontoTobi Spotyb 
elt teł po,jeł7Do• fl'qllellłJ' łnna;< wb4cl ooraa1k1/a okrooa pH

a1oj•ąob/ npre•llłw .. •• r4be fol'll:1 a •••••&41111J'ob riok6w~ Jla,j• 
1ełoła1o,jeso Jollak 4la b1ołor11 ana'WJ' •• ola., a XIV 1 XV.; 

łladT o .... towa w łJ'Il n.joate •loą ł__,.cS a łaJSoiiObea •aG 

ndłu łano.j noki Drt11: 
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Badaaia pr .... siła •sr Olp os. rlaolal 
nau .. ał vr..a s.a.onatanki .:. t. 
wan-~~ Oeadllio •• • oae• p6aoc• 
'"*'iwiooa: 

lliejlkie PnodaitbiOI'IłW IOltft 1fo4oo1~_,.CIIl 1 JMalhaOTJ• 
1170~ W Wanawio," pi'CIIW84s1ło pzaoo su-. • Dl;'Krablrllkio Pno•te'
oio • OdoiDb Od Pli ZUblrop • kS.nab Rowop f.taw,. u pr••tno• 
al około aoo u ' GłtltokoU ~ • .- lltpla de 2 a: jalisa oozaatki 
1 •h•ł71J'&fioar Dkl .. wanw po•oUłT • •w•.._• łoltre rospo-
ale ••a4a1owa aa ł71l wroat•l Ba oałoJ ~·łnoai Ula• wanw /po
sa •łTat ~.1-~1/ 1'781l-'- d t ,1oaaouos. : 

Po 1141.1toia Pł7ł oboaiblrJ'ola ollaała lit wanłlra ,1uao-&4łwco 
pialbł kł617 1taaow1 poda7Jkt: Poa1h.1 .. około l - 1,10 • cłtJ»olrdoi 
warswa oto•oJ steai • 4aq unnoHi• 1 .. u 4aq iloMi• tapoa
łcłw ooraaiki DCRrofi)"U.J·i ... tuaia wanłnla około l • 10 oa altllłw1&• 
łoco V.WD& 1 łat po4 ai• wanwa •paleai~ .ro1t w post• • cłtlto• 

koNi 1 - 1,30 .~ ... ,.,.. warswa • u-.soHi 30 - 31 oa w os. .. 

sioaSa • sawanoHł• lt.omrola ••11 ~. at .. telkSeJ no•ot drolt
•7ola trac-ał• lftSil ooclaep 1 oonaikl~ * pr•W&AaJ...-•.1 oa .. oi olt
IOI'WOirall1ola OdoiUft, ooaailla u ł7D poaioaio jolł praoai .... , &ł._ 

as. • w1ok6w UIJ-D;i PoD1hJ •• llkłM lit powknaa warsłnlla sltllł
wiałop 4rftła 1 łat po4 u• warołnlla ".łaolUoj Qaloa1Sil71 POd ,,._ 

loai84 warswa ot•••~ sS.ai • ał• 1loH1• •tc11 clrM'IIIIrola~ M1•ł-
.. oi66 obło ao- 30..: • wJ wanws. ato ......... W71łtp01r&Dia oo
naiki~ PoDHo.t alopł oaleo~ 

.. posioato pioi'WIHJ want.7 ••wiahco ~ aa J••• 
• •••now-.oll Odolakw, •wtel'daoao W71ł..-aaS. dw6oll ltolelll: • •rec~
aioJ' oa 10 • 12. oa, połdo117oll poaioao do wanł .. ki IIIMlłlrSałop drow
.. ; Odlqło'6 poai.._ ••..-SaDTDi ltolbai .,...liła 3 ~ W)-hJ opu-
117 Ulad wanw Jo•ł -~6oo111r Uoa.,.i wtopeat. Ba atewiol~ioj "pr•• 
•trsoai adało lit .1•*-111: .-,.o16 •to•IIIIIII:.Gir• doiii:Jadll7 alll:łacr: ~iolo

ao u wanwi I, II 1 III - w PłTł7 olaoda~lll:fto; podana 1 •rstn 
ot•••J sioai 1ilaio prsollio••• • cnHa; W nrsłwio III-oioJ ~•łt
powała oorua111a, ••rcSd ktcSrej pno.ua~r tapoa\7 • wtoiii:D D, Dl 1 

p6mioj1S0: 'l'arsW,. IV, V; VI 1 VII dat.CIIIfaao •• ooraa1111:.\ Uli 1 XIV• 
wioosa•: • war1t.aola VIII 1 IX ~lłtpOwaaia . ooraaiki D1e 1t.S.rłsoao~ 
• •iart oddalaaia dt od Pl·;'z-lll:awep • kial'llllb al!11CIIW1 łwiał, iloU 
frapODłcilr OOI'&aiki Uil .. iaOSMj •lo.1o, bk lo IS odolab olll:oło 180 a 
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o4 Pl.1Z&Uoweco w W)'dollytya •t.rtalo w og6lo Jej brak. Rotllje dt •
tOIIiaet dał4 1lo'6 oor&ll1k1 pol .. anej a w1 to lVI - .IVIII-w1ecsno.1 i 

Naat~pne a~DOirieto to W)'koPJ' na łll:Jtosiej; Z oał4 peWDdc14 
ł~ST 81' ono s oaadnictwea na al." Irakowakie PrM~1dc1a,.' 1)1ton uy
taowana były w odległo,c1 około 215 a Da sachcScl od ~owakiego Prsell

•1dc1a; W,.atępował ta malog1 CliliT s .. p6ł wara tw s t.,.., ło W)'raa1o 
et:Y141DT był tylko jeden altład sł»atw1ałego 4lroWD&; odpowiad&J~y uioJ 
w1~cej posto .. a II-glej warstwie &aar.załego aroWDa Da Jtrakowekia Prsed
a1eśo1a; Potwio"za to r61rn1eł wydo"bTła ooraa1ta, tt6" datna6 aołDa 
na wiek xrv-tr; warstwy .,..t,paJ-.co porrt.j bYłT a11D1e prseaioesane 

. 1 zawierały oera~~ik' s ałoclurcll XV - .lVIII riekcilr"i· 

·WARSZAWA • 'l'JSea ł.AsioD.kolraka 

rejon Zallku Ujasdowek:Lep 
l'raOCI'Ifllia J.robeo lo Cio SDo-][ouerwa

tonta P:P;PU - Odclsiał w Wan•wt• 

Badania prowadsił 11gr Jtrsyntof Jan1escnr
ak1~ F1Jall80wał Urs~ . ][.ouerwatorsk1 a:ad 
WarszaW)' 1 DTrekoj& BQdOirT 7r&aT l&sieD

kolret1e,1: F1orwasy aesOD ba4aD: Stazu•1a

ko wielowarstwowe /XIII - XIX w:t~ 

Badania w reJonie llOIJOpoqłaj40e.1 traey ••towej •ł.As1eDkO!reta• 

aaj4 cłarakter ratOWD1osy~ S4 oae kODtTDaaoJ4 pao ~osTola, pi'Gifa

dsoDToh w raaaoh poesGkWali archeologio_,.ell wo•••••redll1•1eoSDOco 
Jasdowa, tt6n bTłT pr•adsoao w 11&8 r: prses urs• ltolleenawrakt 
a:St..WansaW)', )(Qzeu lliat.orTOD.e oras IBDl PAB~ Oclałoll1tte nltktT 
l&bwlny oeclaae .1 1 oaclallo-taa111llle j 1 ał& ... 140e posoUałoilo1 po ao
wdytDTCh obiektach Di41&11J'Ch fllllkcj01l&1D1e S iałllt•tea ZUIIal 1Jjas

clowakiogo~ S4 to flllld .. aty po.iono•li papoll&NTOil ozas cla1rlle łaa• 
łT 'oiekOiro 1 D.ualisaOTJDO; a. .. tkt •r6w oeglano-llallilll117'»1l IIOC4 lliecS 
sw1_.ek s 6nll78 .. ona llja.SGI.,.kS..: Z&p4111eaio ło .,..ap dodałkCIIW)'oll 
badali;' 

~ja ~•łor.roaao-Arollooloctosaa 

Obywatel8kieco ][.oaJteła OclbarlCJIIQ' 
Zallbl Jtr6l."ak1qo w Warnawie 

w •14Uil s oclbad CIIW4 zaaa. JtrcSl."akiego w l'anawiel podj,to 
decysj• koatTDu•aa1a w ••rokta akn•io badali arobeo1oc1os111oll w za
•oh Jt0111e,11 Biat.orTCIIDo-J.robeoloctcsDaj Obywatelakio&o ][.olliłołll Odba

cloW)' 1AIIli:D Er6l..U1ep w Waraawie ~ PrSTa~1ea1e •• oclbQd•T popne• 
clsiło podeds•1e w clll1u 1T 1Dłeco 1111 r~ s adsiałe• prot ~rot:Piołn 
Biecaukteco, J.leballdn Gieyntora, Witolda Doula; Słalliaława llerh-
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at&, Z4S1aława Bajewak1e&O, Jaua Zaolllratowtca, •er .U.baudr7 §w1e
cłu>wat1ej 1 4r J6zeta Eaźa1erst1ecc • Państw•7• IAlseua .&rcheoloc1cs-
1171l1 ua tU1711 prse4)'atut•aao cene:ralD1e ałołeDia ba4ań 1 1oh nau
saoJt• Ma p6ŹD1ejssyob zeb:raD1aob • ror&sHnoaya ll'ODie - oll6w1oDo 
no•c6łoW7 progr811 badań~ ioh orpD1zaoJ t oras ajed.nol1coD!l .. to47kt 
prao hadawozyoh, atoJilO Da atanowtam, łe 1r badaD1aob acsestn1ozy6 bt
~ wasya~te m1nhrea~ane warszawskie p1ao6wt1 aroheolog1o:me, h1a
toJ'70SDe o ras polUeehD1c ue ~ 

W)'dsieloaya zeepołoa aroheoloctcSIQ'a • poaaoseg61Dyob placarek 
ua4aDo DIUYt ekip 1 to Iht)-tlltll BistorU hltar7 Materialnej PAN, PaD
atwowego Jobuseu Aroheolog1csDaco~ Praconi Kouerwaoji fAb7tt6w, Pra

CCłW'Il1 AroheologioaDel IA~l"7' Aroheoloc11 PJadsiejowej 1 YoHano,re4-
lliowiec:me.1 thliwerayteta 'larnawstieco, Zeapoł•1 Badań D&4 Polatia 
§redDiowieozem Uniwersytetu 'larazawatieco 1 Politechniki 'larasawstieJ 
oras Musewa Bieto1'7osnego ~~ Do badań • satnaie W7kOIJTYaD1a clotu.anta
oj1 terenowej wł1\0ZTł sit lDat7tllt. Poclataw Donoja Arohitett.Ul'7 Poli
teohDiti YarnawskieJ : Opmoowaa:ta ateriałcSw oateolociosaroh •1erst
o7oh podJtła ait Kateclra Alatoaii ZW1ers4t - Szkoła Głar• ~peclara

twa ftejst1eco /pr~;; dr l'asia1ers 1r1a1ak/ - •tertałw boł.allio..roh 

- 4r Dra Perkowata, antropologicsarch - Praoowai& A.Dtropolo&ios• Paó
awowego llllse• Arcbeoloctcsuco, a analia aetalogratio..,oll 1 ilul7cb -
Katedr7 Pol1teohD1Jti WaruawatiaJ.' »ateriał7 jr6dłowe pia&DS oma iko

Dogratiom. w:ras s lU.erat.ar!l prsecaiotll opracowała 1111r lł'&Dda suaiaw
da ;' 

ZcodDie • poclJttłl 4eoTS.14 ~Dia 84 tiDallaOW&De s właaDToh 'rod
t6w 1netyt.aoj1 1 t.ratt.GIIf&DS jab OS7Jl apoł.ecsar co omacsa, łe ład .. 
s 'p:raoowitCS. etatOWTob nie aołe s ąwła prao m Z&lata pobio ra6 :lad
noc o doclat.tcrnp W)'D&&J"OdMDta: B41rDS.ł •t.ertał7, pnrrs•7 1 narst
dsia Y1DD7 b7ó doatarozane WCltcblie D&bTW&De prses plaoCS.k1 S Właaii1'0b 

•- bac1Se~GIIf7obe' WTJłł~ek at.anow1łyt IIUMU Bietot"7'0SDe 1 tUre IISJ'akało 
clotaoJt s Ra47 Jraroclolroj a~t.;'lfanzny, ttdrolłQ podlep oras PKZ Pra

ccnnata Arohoolopo ma, tUra jako prsedaitbioratwo otrsr•ło taDdaa• 
do KiDiat.eratwa lbltłlrJ' i Sstati - Zars4dll lalso61r 1 Oobrctl:lP' ZabyUCS.: 
Pr6os teco Zeap6ł Badań nad Polakia ~roclDiowieoa• oras Inet7tllt Pocl

ataw lloawojll Arobitektary Pol1teolllliki 'laraawatS.j opłacał;r • swoich 
'rodt61r praoGIWDik61r t.echD1ozarob 1 tiqosll1'oll Dia btdił07Ch na otaoia1 
Yifbso•cS not. b7ła prsesmcsom D& robootsot: Dsi,l:i PH007 Wojella 
Polstioco w postaci osf4oi sprstt.G oras łołDiel'SJ', Młua b7ło rosase
rsycS WTclaUie atroa prac~ 

w t.:rakcia pełnego sesoDu W)"kopaliatoweco praoC~~rało prsoo1ttD1a 

8 aroheoloc6w, 8-10 praoo11Dik6w t.echD1oSIQ'ob 1 ~ 20 praoGIIfa1t6w t1syos
ll7Che' ITJ4ttGIIfo torsya~ • ,orataej poaooy 11oseatnitCS. osyD6w apo-
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łecSDTOb prą as•Ulia CIUR 1 stellit Z4Jto1a fotocrattGs• W7koQW&ł 
'fadeua Billtewut s PaD.twoweco lłtMUII J.roheoloctoaDep oras ąst'6 Sta
Diaław Biaieweti • IJlełTłllta m. torU bltiUT llatert.alaej PAM: 

)la aiejeoa .. cncowaDo •terlał sabyU.oW7, tt6rep ost'6 ntoD
et:raowała PJSocnraia Kouuwaoji NA. /Eaziaters KUD 1 a .. p6ł/ W7koaał 
oD takie tn.' prot 1l latowy.- Jfa aiejeoe bac1ali prąbywali osteto osloD
towie toaieji w oelaoll toualtaoyja7cb; Brali oai takie alisiał w pode-
4HD1aob 111117ob toaiejt; ~leno•ala t)'MAeGWe a1e4c1ł7 eit w. Braaie 
Gro4sk1ej.: 

ne.rowa1ctwo bespo,re4D1e ba4ań arobecloclcsDTob epoc.,...ło 
w rokach prof~ 4r Zds18Jawa Bajewet1eco 1 jeco aettpOcłlr dr Leoboaława 
RaGbata NA. dr lab~ StaDbława Sucbodolatteco IBBll 1 4r bab~T&cleaesa 

zacrodSkteco s lDiłtytatu Pode~ Doswoja U'CbUettur7 Pollłecba1t1 
1'arssawetlej~ .. atejeoa stale przebywała acr AlebaDdra ~eobowell:a 
/Wuseu 111etor'J'O me/ - Sekretan Eoa1ej1, toorc17Daj40a prace terenowe
i orp.Dlsaoyjae oras os .. to prowad._,7 badallia w sakresie arobltett~UT 
illł':.' ADtoai K4siDGWat1'!- Daittl polCIIF)'II połłłOseDioa telefoato~• salD
etalGW&D)'a altclą Braq Gro4zk4 a ~ńetwCIW)'a wasewa U'CbeoloclcsDT• 
pnes Je4Doełkt Wojella Pol8t1ep - iat.aiała bezpobe4D1a łłł0t.:Doai6 oras 
dodatkowa pras CeDtr&lt 1Jojet01r .. -: 

Badallia .AroheoloclcSDe pr•btepł)' dd6 ęrawaie 1 w 4ałej ate
rse prąoS7D1ł7 dt do prąeptee•Dta robcSt. blldowla~~ro~ 1f ocraatoso
Dej skali btd-. oae toDvaaowse w latacb aaetoąob : 
uzrskany materiał. Zdzisław Rajewski 

Zebrano otoło 00~000 fracaeatcłlr W7J'Obcłlr oera•1ot.:JI1'oh, sztlaąob, 
ektSrzaDTob, Mtalow;roh, tdclaayob oras dnq iloU uo ... ttcłlr roUiDQrob 
1 toet11;1oh.' Do aajoletaw•yoh Dalefuu 

l;' Dwa sespoł)' oerallit1 s XVI w; - s tn; •piwatostt saoearstteco• 
w strefie V 1 z warstw wyeypbl!Dwycb, •lecaj'IC)'ob pJ."S7 drewnSaDT• 
kaaale aio1etar,ra aa taraale poładD1owya w strefie III.- Oba -•poły 
o4zDaosaj4 alt wielq r6&norodDDśc14l fora, a 1loai6 1 w1elto'6 trag
men~6w po•ala na retoutramj t powat.Dej Udoi mos)'ń cał)'ob; 1J se
spole drag1a ceraa1ce etolowoj 1 kiiOheDDej towarąezy obfite wep6ł
CHsne znaleziska 1DDego typ11r r6łnorod• 1 1Dtere8uj4l0e kafle, 
trapeDt7 wyrobcS!r ek6rSAII7cb 1 ezklaa7obi prseclllioty .. talowe /oba 
etaDCIIFIIka badaae przez et1pt IDa~7tatu 111ator11 :lllltury Material
nej PAN/:' 

2: z .. p6ł naczyń sztlaDTob s XVII w~, ZIBlesioD)' W e~refie III•' Z 18,0 
tragaeatcS!r adało alt zretonstruCIIJać k1lllana4o1e szklanic oylindrycz
D7ob o pojemoałoi do l 1; tracaeDt)' osdobD)'ob tieliobcS!r, sztlaDet 
1 batl1 cnorobocsaych /etaDowiato b&d&De prses et1Pt Ias~ytata 
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111stor11 J:altary MaterialneJ PAN/! 

3~ Zesp6ł kafli • końca XVI 1 z XVII w: , wśr64 tt617oh wiolo epeQla
r.,. poohodZ407Ch s r6łnyoh partU jodnop pieca, os4o'b1o.aeco 110t7-
waa1 jednoroło6w /stanowisko b&aDe przos ot1Pt Pracowni J:onaorwa
oji Zab7U:cSw/l:' 

' ' Zb16r oera•it1 p6tnośredDiawieozDej ae w•p6łozea~oh na•ypcSw niwe
laoyj~oh na •1eJaoa obooneao •knYcUa p6łlloono...,sohodniogo /stano
wiato ba4ano pr•s )l&lzea Jl1a tol'70ZDe · ·:st;'laraawy i Zesp~ł Badań 

Pol•kiego ~re4D1ow1eoza UW/~ 

a: Dały s'bi6r 'barct&o sr6b1cowaD7ob ssos .. U:cSw roU~oh s ••ntrień 
XVI...,ieo~ch /jat • pankole 11; Materiał M'btaQF na •tanawhmcb 
lUtytata B1•tor11 bitary ll&terial.aej PAH prsa 4r Elrt PorkawsW~ 

J:onaorwaoja prsoc!a1otcSw •talar::rch, wytlejenie s'blorcSw oora.iti 
i opracowanie ••oz .. tkcSw orpniosQFoh prsowicisiano j .. t aa I Jararial 
1112 r: Alebandra §wtechcnrall:a 

Badaata architektoniczne piwnic 
Badania praradsoDe w ltTl rota •iał:r na cela posJBnie a'badoWY 

sallb wascnratiop, a w~to" prsodo waQ'8tti• •tny4oh poła4Diareco, •
oho4D1eco i p6bloonoco, ttcSro cło lł:&' r: 'b7ł7 wł.doiwio aiepodpiwnioso
Deł a do ołnr1U o'boonoJ po~azosonia piwnic wysttparał;r tylko D& 50 ~ 

pcnriorsolllli rzata~ Prace 'bacJawo• polecałY • prseprowaclMDia auU11 
••ST•ttioh clo•ttPD7ob wtałcSw •ocłł07Ch •••taro.,, w1a4oiiO,oi o chroao
loc11. ncltdll•Ji taohnice budowlaneJ i kon•tralr.o)-jaoj, przeprowad .. Jlia 
aaaUQ' •toriałaroj 1 ac•c6łaroj o'baorwaoji Uca ~. WłłtkcSw, •
aratwioJl. poaadarieli ttV: anotarale wyaitcSw uaUs 1 ob•onao,U ona 
wytoDanie clok-ataoji totocatiosaoj;~ 

StwiordsODO 1atll1ell1e W •oiaaaob MWDttrs.oh 8~dla połabio
WOIO tra .. oatw .. r41r ooclaiO'ob w wi_..ata woaiiiTJ&1• lw7-tar7 ••alT 
aaaloctosao jat w .arso o'broDDT• ocl •tro1111 ft•ł7 tSD': tl-110zl28-l'Oz 
s:2T8-2to -~ llllrJ' to IIOSDO w1 .. a6 s .aro• obi'OIUIIIII łłłOSłłOY• 'b:ra•t ~ 
tow•t-. • wtoq &roclstłł o:ras ba••tt•• •1e••llal•• aata b1_.tc•c-' 
Datowa6 jo 110łDa na ' 6w;. UT wiota: lro Wloboclaioj ost'oi 1kn7clla po

ła4D1awoco od•łoaitto relikty tuDil .. atcSw poclpiwaioso .. ,o obioltta • sa
ohcnr&QJ"• ••Poa~• wi..-nia polltioco /oocła '1'2 - 80 - &rabo,o1/~ Ba
d7Dot toa cJatowa6 110łDO • pocle~•ie .. no~ s .. losio•ob w •ntwlo po

laclskolrej D& 2 6w: XVI wieka clwa dODOI'T Jana Olb:raclata 1 CroiS &dańati 

bity w 1538 roii::Q/~ 1r t,.. ... ,.. njoDio odsłoaitto tra..-t .ara ll:aaioa

aoco, • sapnnrio cliaiaaeJ s era•• ooclalllll': DaW.uio toco .ar• Jo•t 
oboollio laipotołyosno: 

1r połacllliellre;J •••••1 terasa aohocllliep Odlł•itło ~ł .... oj 
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dłqo,ol tra.-at llllr'll cesJanego w wt~zantu polskU. crabo,o1 l oeg13' 
oras tra..-t.y tulll'l .. Dł.ll badynm se ściekiem 4rewDiaanl~ Dat.CIIIfaaio D& 

pocist.ario wyatar6tr oecł>" uta116 a.ołua D& l poł:: XVI wieku; • n,jonio 
widy zepron.1 odałonitt.o oałl:owUy zarys uane,1 juto uprse4D1o bucl•• 
u: s'wiorclsono 1t pinice akładał7 sit s cłtr6oh aklepioQYoh pom1ees
csoń a we,j,oio do nich prowadziło po aoh~aoh prsy elewacji p6łDoone,1; 
Datoiralite ob1ekł.ll nie ulecło n1aD1e /t.j .' XIV/XV w~:;: 

Stwterclsono, ił al:rsydła saata wasowakiego /posioa ptwnio/ rea
U&CIIfADe bYI3' otapaai w wykopach W48toprzeat.~nll1'Ch: Prseri4)"traao wy

JtonaDie csterecb pinio - wykoano tylko cłtr1e;' Adapł.CIIf&DO aary bll4yub 
. got.yok1eco w ursydlo połudJliowya i p11Jil1oe bll4ow11 prsy rieły zegaro
wej ~ W wieły W'łac1Taław011rekiej stwierdzono yypełn1en1e ~·••• llaa1en1a
ai 1 llaa1en1a~ prot110WADił wattrza .11lł w XVII wieku~ Istnienia wilłza
nia COł.)'tlkiego nie stwierdzono posa licea Dolllll Ddego, W kt.6rym 1eł.Die• 
je otwór sejści•Y l1o pilrllicY cot.yotiej o je~• dupie~ Pouadto odało
nitł.o ••roc aurcilr XVII, XVIII i nx-wtecsnyoh s 11csll1'Ch przebudc5w 1 

taaał4ilr i uba4•Y coepoctaro•j! 

W.USUD-ZUIEI EJtbLBISEI 
Sł.rota V 

Antoni J4einowst1 

PJacownla Arobeolocicuo-J[onsenmt.or
al:a P!P!PEZ 04cls1ał w warosawie 

Badania prGIIra4s1li acr Barbara Baosek• 
Płacłat.on /aatorlla aprawosclania/, Do

rot.& Partylla 1 Boloala J[ob1elak1; 1"1-

D&Da-ał Un.S Eo•or-atoraki a:et.: 
arasawy: P1or-ay "son bada~ laba-

4owa prsod ł&Sił wasowakił /XV-XVII wiek/: 

Bac1an1aa1 obj tł.Y był teren poło-.ny aitdsY narołDUtioa pcSłDooDO• 
saobodnia sallkll, a Wie&lł Z0e&rCIIflł1 przed .1•10 •obodDilł olnao.11ł: 

Rajwałniejesya Obiettea odełonittya w tya rajonie Sił XV-wleosne 
piwnice ualeł~e prawdopodobnie l1o bllC!TD)al S~4ilr Zieuk1ch: Sił one ll8Y• 
tuowane pod qt.ea &0° do wasowaJt1e.1 brył7 lalikil i w ne.1 głcSwne,j •aie 
zajauJ~ t.enn D& senlłt.rz mur6w zuk01r70b; Rajlepiej ~acbowaay ,joet. 
D&rołnit p6łDocno-sac hoclni, najgorzej 4o1ana południowa, kUrlł w clnłej 
miene sniucsyła wap6łozeaD& etuc!zienlla buaUsacyjDa; XVII-wieczna 
zabadCIIf& nat.oa1ast mtazczyła tylm te parUe •ar&r, tt6re przeukadza
ły bospo8re4nio w pracach murat.orak1oh, inne sali WTJI:orzystano jako 
cztść akla4owlł •arów wasowat1cb! 

Ha senlłtrz o4 etroa:r Plaoa Zaakoweco zachowały aio elementy 
calego w~kie&o poaieesc:unia, sajlllll.1~ego oał" uerotoś6 baclynm,z do
brze ucbow&D7ai trapentalii aklep1en16 oraz duty trapent uacmie 
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OHroSOIO poaio .. D .. Dia, pnooklopl-10 /Jak. ftSadCSII O tp naą łll
kR/ • prseoi~ kleraDlal • okoo cle pollioososoaia ... kle- ~ 

. l ·-

.. teroaio pt.aio wasowokich odałoaitto ooalaar pr'a aotyokioJ 
piWDiGT oras • Jop rejoale roostki ara klatki oohoclOIIfoJ, prąlepJ..
ooJ do p4łllocatj jo~ b111l7'Db aotTokioao1 

P1WD1oa b7'ła prawclopocl.obaie WTkorSTot,.._; • osuio k1ec17 o~ł 
Jllł zaaek ErcSl .. oki,' 141' a4rae J&rtle badJ'Db aotTokioao soo~ą roso
~raDo: ~&doiF o tp portal • aohodllioj jolaale Mllb proucl-.o7' s 
p1WD1o wasow•kioh clo piWDioJ' 1-TokioJ'~ Ra to rct.aioł ftkazajo •to
rial abytk011f7', •łusoa oonaika WTołtPQJIID• a • clałToh Udo1aohf 
PoA •oSTDiui oiWJW11 wcsojaiojoąlli; ...,. ta łD OQ'Dleaia S barclso 

dałll Uojoill ••ST1i poln~Cib, obaraktorTriTosQFCib dla oałoco t.oro
DD s~ao 111aoa ; 

1fTkop ooDilałowT WJ'k.__, •WD~~trs poaieoso•ala watasaJo u kil
ka pos1oa61f ałJ't.kOIIf&Dia' DokładllioJ oso Joelilak claDO bfdll aołliwo po oał
kcnrUp akońosoa1a badau, kUro • t.oj ohrili .. Jooscso • tom: w.,._ 
kopie aa •-••trz bałJ'Dka, pnJ' ... oJ •watt.naoJ elnaoJi aaka ocleło
Ditto W Olelllloj sieai dało okapioko Iratli reDOO&DOOWJ'oh poohodSIIOJ'Oh 
prsnaososalaio • esterech piooct. ~ Wiolo pr•aaw1a a tp, ło 80ł11wa 
bfclsio rekoutmaJa ooaajllllieJ clwa • aiohi\ 

Poso t.p ocl8łoD1tto d• trac-at .xvu ... teo ... ao ltnbl • 1DtoD-
01'1rllll warobli bl1tarcnr11: w J&rl1aCib pr.rlopJIIqoh łD p1WD1o aotTokioh 
połołoQF lłTł OD • oloaeaaoh SDUSOSODO&O IIIII'Q 10~7'okioi01 poollodSIIOo-
10 prawdopo4oba1o • •Iw kl&t.k1 oohocl•oJ:. 

UBSZOA-Z.\liB DbLB'ISD 
nreta III 1 V 

n.ą~a~ BhhrU bltar7 MaMrial-
1M3 PAllf • Waroawio 

D&di!I.Dia prOIIfaclaoao pr•• 12 p:r&eCIIWDikct. 
aaak.OIIfToh, koo~ał dr Mb~Saaioław 

Slloho4ouk11 brs~1 • -·~~ auta~ prsoOIIf
aioT • ~oh CSJ'DU opołocsuao! FililiDoo
wał 1BIII P.Alf;' 

breaoa badd lt:rła otrefa Y- prsocl f&oadll aohodDill ZUka oras 
otrof'a III - ~rao od otro• t.rso7' w-z, oąU poła4D1owo-aohocla1a 
•••'6 sospoła sallkolroao, od 1'1ołT ZoprOIIfoj cle BIS .. GrodskleJ~ W)'koaa

ao a' WJ'kOP1 o ł~~enoJ p•1ersohll1 3 1 5 ara i aillłosoŃi want.• 0,5-3 .-: 

Ha oiDat.ok wie lk1e 1• nu .a soaia terODa prso • ailrolaoJ• Di&dslo Dio 
owiordsoDo o1~~&ł1'oh aawarotwieD.' Zaoh .. ał7' oit t.7'lko to ioll frapoDtJ'i 
kt6re aloaaą • :dloozaob lab •• wkopaoh aałflt1olll1oll • oaloo~ 



w 1tretie V /ar;7S, 88/8i/ odlłOD1t~o posoatało,ci 4reWDiaDej 
piWDieT o koDBtrukcji artb••J :0 Uo]nryooDo w całolei je4D4 tTlko 6oia.
llt bh'CDłł04 w kie zunbl połl14niOWT-weclłÓ4 - póbo0111-sacll6d o dłqości 
ZOWDtłrzDej 5,82 a : DDo YTit4P1ło lla litbokości 22 1 3, • 22 1 00 1 e~li 

2,6 • ponUej obecDej powierzcllll1 z~a1; lila clllie alecała wanna car

llej zieai O &rUboŚCi ot; S oa, S doaiOIZk4 Wt&li 4rse~ch~ W.ętrse 

piWilioT Joa1adało olll rakter wy• au AITPietQir7. lPTclobyto ·~ crus 
cegl&Dy, kaa~Die, trapeDtT DaCZTli i katU Z XV/rll w:Jwc t:tMS&IOW ... 

co okreUenia Gr J."'Iruppe/, S ISTdeł kośc1&1Q'ch 1 ukielet konia ;. 

Star•~ od wtopu pod ptJruict był 11118sczoar prses Dieco cecla117 
atr O &rubości dłll&OŚCi jednej oe&ł7, UeCD~T w k~JUnm półDoo!l1-
wachócl - połWlniOWT-II&chód :' 11')"to•J1:1 • ce&1eł palc&rat DłohDTcla w wi~ 
unio pold:ta: BTł oD UcGII'&nT Da ob~ atroar ał clo atopy tlllldallen~owej 

z kamieni polJI1'ch, opad&j~ej m.oaie w kierunku półDocD.Til : Zachowana 
dłacość ot~ 2 a; WlttpDie 4atowany aa XV w't Od wachoclnieJ atroa:r pn-y
le&ała clo ·llllN ława a tUba waratw 4dych Jraaien1 surokości ot~ 1,6 • 

1 achwTt•J cllqośc1 ot: ' ·a /pe 11Ja11 póooo-połGIDie/; w końca p6ł
Docll)'a akrtca - pod k4te• proat,. b waollodo1r1, 'bieCJ140 l • as do fa
••dT acllo4D~j allka wazGII'skieiP 1 wobocla-.c w Diłł: Jeat to apeWD8 
fllDdaaeDt jakiejś DieSIBDeJ blldowl1 a 2 połowy XVI w; 

1r 6wi&rłoe J. aru 33 odałoD1tło drMnli&Dil piWilio:lkt o W)'lliar&oh 

1.-6 x 1,2 a ; W wypełDiabl WTat4p1JT oieml8 waratftk1 Z&ITPiakGII'e a 411-

._ 1lo~11l nutek or.Dicz~~~ro:ta poprsedsiel&IM warstobai c1iar : Od

kryto UcaDe trapeav ~ac~Ji cliD1aiQ'oh o:rss całe ~acąa1A . ainiataro
we, liłallki Jra~H, •o•ni asklaDToh, to•oi, ~:rspeDtT tJaD1D1 b&W1oD&, 
ka-lki oecieł; DDe • &łfłbokości 21, T5 a : PODUeJ WTitVił& Ja• O lłt
boll:ośol 80 ca wrpeiblio• ll1D4, IPełn1aJilC& ii&PIWIII ro1• a-.csm! P1w
a1caka Jeat wat.-ie łaW.aa • XV/XVI w. 

lllou~~ra jd opii&D7Cib olłiekW. Jo•t 4ro111l1all:1 r41r jciokOWT 
• XVI/XVII w; .or,-ty • odciua 26 •• ~ B1ocł oD po 11a11 półlloo-poład• 

>.llh w oct1e&łdoł 1-ł • • acla6ct ocl aohoc11l1ej faeadT zaam; Sserolloj6 
koryta &8-80 oa, · lachawua WT•kojó 38 ca; 1padok 1,1 ~ . w klenuma ,._ 

łaclll1""7a." 

w at.ref1•. III, u poładD10W)"•ao:tacScl ocJ ..._.,. GrodskleJ noblrToo

D.o w ocllełhńi · obłe 8 • • poiGIDie o4 połlldD.iowoj fuacly Zallka "'-· 
D.olec~ clo 111eao ret.! StwierdsO!a ••eroto•6 4 1 $ - S a, clllo półokr~~&łe 
D.& &ltbokdo1 201 TO a: acS. ton, apełDiajllCT aoło filiikeJe fesT, apoł
D.10II7 bTł ... ,._ w XV w;' piaaltiea 1 c11Dil w oaaie atJrelao,j1 roSise

rs&J'łOeJ ,a.ienolullł nc6na saatoweco i w ••n,' a oa"clowo w caleo~ 
wtopa~V" a .. w r6w o aserotok1 łG-50 oa, w kU!1' atwierctsoD.o 1:i •
catJWihr po da.paeh o ~reclll1oy 2o-30 ca, odłaleDToh oc1 a1e'b1e śroclllio 



o 30 oa: •PaUaa4a• ła •te&la w kierllllb saołuSd-w8ola64 • PJSedlałea1a 

XV-1ł1eosae&o .ara ol»roaaap: Dra&1 ,Je,j o4o1aok pr.,..4S11 • wacbo4a 
• saoluScl, akr.-J• M p61aoo • reJoale B~ Gro4sk1eJ ~ 

w WJ'koallr• • oo&le ł ••te b saU.;,a /ar lO/ oclbTte 4aq 11d6 
poUaoso!ll'oll aklaaio 1 kle11ask6r oras ~rac-aU. •OSTU &11a1aiii7Cil 

• rnx w: 

W..USRWA-UIIIK obunrsn 
Po4 JNłłDeoa.--olleła111 •rełal

kl.. salt Jroer8tieJ 
Stre~a X,~ 1 

Jlaclaaia pr• ... U• ·.asr uua Dorle!t 

n ..... ~ ....... a.•~·· · .. :.~ 
Wansa.y: Ploi'W8.- ••- ..._li: ar
•• oeadD.So• bo,.lorieos• 1 ... o
ł)"łae /UY-rrl W~/.' /Prace WDOIJ10DO 

po k11blełll1eJ pne:rwle/. 
Po as p1ei'W8.- praoe • 'Ja łonaSa poł.J tło ~IT pnes plao6r

kt prą HU w 19&1 reb, -.ttpllo w 1M3 r: pnos Pno .... lt .&.rcbeolo
&1c..._ pr_. Sp614slela1 •t.o~astk". Obooae ~· ...._o:se Jron4SODe 
w ruaoll btlie,j1 llieł01'18S..,_.&rolaoole&leSM,j CIII)'Wałebklep Koaiłeła 

OOactowy z-b W&n•w*~•P •• bałJ'IliiiM.Jta 1 tu: ,jak poprso41lle •Jta 
olaaakłor 1la4aa1 ąełola tTo~U~Fala;' 

Coałra!JMł os"ó WJkopa a,J-.1ta ,_.._llłT 1MulJ'UD s I połGWJ' 

XVI w:- Z •&&1 • ko~lp.rao.Jt łeroaa abo• opacJaJ•e&• b waoboclori 
1 połlllla1CIIr1 w14oosa ,Jeet ńbloa w ••••te ' kłaclsollia hllclalllllt.a~ 

· 04 etro1117 p6łaooaeJ et.opt tiiDil .. llłll1 po..._1o~~ta lla piaab calcowTD, 

prs)'b'Tł7D llikłta waret.wta blłanw._, W7k•-• • &lu61r •nał.oWJ'cll ;' 
Prseatrse1i poaitcl• a1a1 .,..eb1oao ca•7D era•• oesla~ • zaprawie 
wapleDMj: 04 ałro..,. połacl.JliMreJ 1 ostNiCliro waohodD1eJ 1 &clsle apa4ek 
t.eroaa mtwelCIII'~ ~~ wanł-i blłarow;,a11 taacl ... llł sałołoDo • cł.
••kill wkopie~ ftop ła .,...łllioao •Jpto:rw o4 ałropa oaloa warat.-1 

cra•ep era- • oecłJ' cot.TokieJ al ... ep ••~ wapt...-: 
.. 

1J 4s1ałkaoll x, 01 B, P, G, D /at.~ waoboclaia/ salepJta •re4-
ll1owieosae want.WJ' taltarowe - lllalet.lliako, e r6b:ra sak:rwleDia • •
lełlldoi ocl obai"kłena ••T 04pr.c1ko•J•' zawte~Jta oDe dało trapoat.6r 
oeraatti tacbeDMj 1 koNi •te:rstcToll, 1'11t1oll,· wtcla clneWDOco: 

1r 4z1ałkacll Y, Z WJ'atv11 4o'6 obt1o1e łllhl łol&Z1117: ZiaJesio
DO ta a;;u : •recllliowioca~~ta ..... , koliaq • lmhalaat. 

W •ztałkacbl G, D /at~ połacllliowo-waollodaia/ w wa:rstwaob 'a1ot.
D1akor,rcll1 PrsTlocaJtacToll clo taacl&aoDt.a • I połOWT XVI wtokD, saajclaj-
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sit 4 otwor:r po dapaoh o aire4llicy Ul o•, wbitych oo o,s • pod kłl.t.e• 

T0-80° s JBcliT1eni• m W8chodowi, •tawioae po 111111 poładlliowy-wsch6d: 
Głtbokośó poeadowiea:La słup61r Die jest jeszcze zna•~ 

w działkach G, D, c, B /stro• poładlliGIIra/ D&tratioao D& rellk
t:y dru61r o 'redll1cy 6-T c• co 13-14 c•, kUn •l•&•J• w wantwie 
cl1aiaało-p1aakGIIrej •' 

W działkach v, w, u, T /stroJB p6łnocao-•ohOdAJa/ wyst42Pa.1• 
warstwa dreWD&, w rzucie poaiadaj~a zarya sbUłoQF do owala: Nie achwY
coDo strcmy półnoono-sachodDiej, wohoclsłłCeJ pod ściaao aara wucnrskie• 
co i południowej, miascso•J wkopea1 W profila waratwa drawDa spada 
leJGIIrato, wypłycaj., do -. &łobokOIIió _Cł.,Bli.W)"Jiełlliako staDOwi 'redllio
wtocs-. waratwa bltarna, awiemj~a aporo trapenłcir oeralliki ka

oheiUlej, ltoaioi nie:rstoyoh, ••Ja łrHWMco-;' 

W.USZAWA.-Z&IIEE UbLEWSD 

Słrera X9 WTtop 2\ 

Badaata prGIIradsił Darius .Uebaatnnrtosf 
J'illallecnrało llase• Klatoryesae: P1e:rwaS1' 
sesoa 'badali; aratwy mltarowe bedllto
wteoae /rrt-D w!;; 

l'yltop o .-teraohai 4;2 z 1,·2 • u,-taow8D7 j .. t '"' łsieds16-
ca &ł~. po ".,. ałroaie waohodlliej: Z&ollodai• m•oA' wyltopa da
aowi• taaU...ły Zalilal was•uteco, waohodll._- ~aty .ara • D 

wiem poeadcnrioae aa wantwach mlta~yoh 'redlltcnrteo...,-oh: 

Po odcras•aaia ekaplorowaao warstwy bltarowe~ s. to warstwy 
śaietaistowo, kdzToh tre•ó ataaowi•• salepJIID• • iatoU)'Wilie oanaej, 
Ullatej s1ell1, bardao cta• Udoi oeda1k1, ko,o1, łaaek 17bioh 1 •t
gla drHWHco. 

B&4aaia 11.a. ltollłyaaow••·· 

w.usuwA.-~ nbiEWSn 
ar 26 1 2T 

AaJ5etwowe llllseaa .Arohoolo&ioSDe 
....... ta 

Badaata pr•a4s1ły ••pełł" dftoaobowe; 
• kt6r:roh akład wehodsiłoa u prac•at.
k., PMA.!' Allłor sprawozdaaia dr Lecboaław 
.Baahat:' Po kilmletDiej prserwie - pier
••.r aeson badań;' Okres aGIIrołytQY; 

Badallia ltoaoutrowały eit • obrfbie aar., Zalikil at.asr Wieq 
Grodsq od etroll1' wachodatej a ~ Grodsk4 od 1łro111' saclaołDieJt 



2TT 

1f praktyce od etroiiT wechodDiej teren okaploracji był Olr&D1oZoiiT ba
dowaaya . z cegły czt~ciowo zawaleliTa kaaałea 4ciekowym bioca~ya w kie
runku południow711e' Według podziału arowego wykopy obJtły cł6wa1e ary 
26 1 21 Z tya, h W CZQaci arodliDwej przy-tykaj4Qej do paludniowego au
lU zaua pozoetawiono teren, kt6ry obejaował zawalouy wykop aroheolo
giczDT s roka 1949; Odkr7to azereg aarÓif poohodZ4QYch z epoki aaekiej 
oraz z okresu wazowskiego~ w ramach warstw niwelacyjnych opr6cz aie
asaneco aateriału ceramicznego 1 inaego, pochodz~ego ze znacznego o4-
oiDlra czasowego znaleziono szereg aonet w t~ "boratynki": Do oietaw
azych odkrycS w tya 1ngl Qdzie Daleły W)'llioni6 b:rlłzow' aonetQ Filipa IV 

hbspańakiego znalezio~ w wantwach ninlaoyjiJTch we wkopie; saloło
nego w okreaie ai~ojea.aya Jranała centraluco ocraewania.~ 'l'rseba ta 
wyramie zaznaosycS, łe z wn'tkiea nikłych 'lł'&ratlr we weohodniej czt8ci 
obszaru baclawosep pochod~yoh z okreea wasGWak1eco i aaakieco, weą
ltkie naratwtenia atał;r elaraktor niwelacyJliT i powstały w okroaio ba

łowy saaka wasGWaktoco: 

Je~ malesiak1ea o n1eoo w1.Use.1 'lł'&łze było odkrycie ren
tek suypanoj p11rllioy ba47Db p6aaocotyok1ep ~ Obiekt ton zorient•
DT treo4D1e s akierunk..aniea llłU'6Ir wazcnrsk1ohi był otbant,ą od p6:ś

a1ojlsop pcSlneonogo IIIII'U lioowoco aam~ Oł6wna .loco os,86 wchodzi 
jellnak • teren obj tłY W'Jkopoa s ltd r: tak, ło n1o aoba aeta116 poł
ayoh .loco paraaotr6w: 

Proltoqf.iiT w saryl1o obiekt poaiałał od lłroay pełłnocnej raut
ki 1hDłallont.CIIrania s elałych llaaieDi aarsutCIWJ'oh, utoaiaet od atroay 
nohodllioj 1 zachodniej alał afalldaaontGW&D:Sa W poataoi wylallej zapra
wy o aarya zabarw1on1d lła odkrytya frapenc~.e 8c1aay aohodn1oj 
etwtorclsono reeztki lica wnnotrznep piwnicy, ekJac1a.1łlO•&o 81' z kil
ka oeg1oł gotyokioh ałołoaych wg -.,tka polskiego~ /głÓiflla,· woz6wka/; 
SpoecSb zachowania zaryeu bac17Db wekazuj-a, łe został on etoellDkGWo 
troek11w1o ro•braą: 1f ołlrtbie aryaa lictan saohGWały d' wyjlltkowo 
nikło 81&117 pierwotnego wypeblislla: 1f)'e~iły ta reestki epr6ołmiałego 
łrOWD&,- kt6ro at.ao ich cloU etlneco akł6oenta aołaa azna6 a rentki 
podłogi~ w obrtbio tej 'lł'&rstwy etwiordsoDO uorec aonet, z kt6rych na 
nact adagajo erebray ero•• G4ańeki oras aonota Jraziaiersa Jaciel
lodczyka~ 

llaseaa ta: Jaaa K.up:rMrio• 
w IDowrocławia 

Badania prGWadzU agr Cseeław Sikorski: 

Pinanaowało PPRK w tuinie •· D rac i eoson 

ba4ańi Zllllek 're4DiowioczDY; 
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1f b1e~JII seSODb skoDCaDtl'CIII'&DO prace WOWIUłtJ'S ..-Jaa1 11)'kop 

sałołoao w p6łnooao-•chodD111 -.nłD1kll seWDttn!V'oh -*• 
OclałoD1tto u oałej •ohcnruoj 4łacdc1 /22 al ł1mll ... at Wftllt

trz~~eco Era •cbodllb&o altrąctła ...m: JIWlU.Dt jest sbudowaiiiF • 
cłas6w, g6na cztśó jop oeclam'.' Dol.D& waratwa liaa1eD1 jest ałdou 

u warawie p1ut:a: PaDU.at j .. t cloba4•UT • st~ cło pcłłllooaoco se-

WDttrsaep aar11 ••• / 

Po U11D1to1D pasa s pOII1t4Z7 -.rcilr skrsycna, okaplor_..o war
stwt pr4obD1cy, •w1oraj•• ooraaikt s XIV - XV - ·. 1f tej warawio -
les1oao 11 crota ltołta '-•; płkf ~ej doi ateoa 1 tra..-t &ł•

ai a1oosa: 

l'od wanw• pr4ola1cy salopla waratwa poloPJ' aie ••1era,1.
-.toriała ab~ep ~prios dalłaj 1loŃ1 po'c1s1, la~ 1 kla .. r cle 
ł ... D1a c~rnaa: Polepa p1erwota1o bJ'ła pokzTta clraDic.-1 ~1aDTai 
u oo wwkasaj• ślałf sacbDiraao ·w pcłłlloo.....,scboclll1oj OStH1 o-.wiaDo-

10 skJSTDa: 1f tej wanWio oGkrTto apadllittT piec • aptana. ńado
WIUIT • &lUr a baioDQJII taaclaiiOiloio : waratwa polew 'bJ'ła ałohaa u 
clrftDiallej butrabj1 aoaoj /loJ,&rT 1 pocloi-1/: 

~tcJST ltolq lepra., a 11•• 11111'11 -lesioao srobi'IIIJ" p6łcro .. 
koroaliT 1RadT•ł ... Jacte ł~ ta-aki 118/! 

14ooTcl•aao pocłtb1ea1e w;: -:opa tylko • jecla7Wfl4o1Ua /B/i 

P..s warstw• p1Mb ebplor•aao wantwT prio!lllic-, saw1eraj.
oe ko• Iris oo&laiiT, U.ałki nsłofloaep ~ ..._ 11oścS ••11 
clrsftll70b, •tortał coraaic.,- s XIII-nv 1 XIY-XV ..-:,kości awiorstoo 
1 a1ol1osDe abytk1 •tal••· 1fTkop ale sostal WTobplOI'GIIr&JV' .to oalca; 

Oclałoaltto • clłqośo1 1,1 • cloatawioDT u st;rk 4o Wftllttrs~~eco 
-ra aoboclll1op skrąclła tPDd-.ai "...,trs•c• •n p4booaeco skrsT
clła allkll: 

1f swt_.m s tnraj•J'Di ,JoclDoosoato 'raoaai -.rarako-ke»uenra
tort~k1a1 koDtJ'DGcnraDo ocliJIISOWTwaDio Sftllttrs.,ob -.rcSw sallkll:' 

P:raoe bfC14 kODtna•aao: 

1ł'IEU>Zł!)Z, pcnr :Wiłbrsoao 
StaDnisko l 

ll'atocl:ra Arohoolop1 1JD11roraytota 
Mikołaja Ioponaika w 'fOI'IIIlia 

Kusoaa w Gra4s1.asa 

BacJaaia prau4s111 111r .łDitrsoj hla 

1 agr BT••ar4 Bocawolsk1t rtaauowało 

PPIR w 1fllbrsou1o ~ Pierwsą aesoa ba-
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dań; Grodzisko średniowiec~ne /XIII
XIV w.'/; 

Grodsisko polotone Jest D& półwyspie prr.y ~ołu4nia.o-zacb~n1m 
brsagu jesiora Wield~~ w odlecłości 300 • ua południowy ••chód od 
centruli wat !· Posiada ts~talt raculamej elipsy o wypiętnenia nad po
ziom wody 5-7 a: 

Wykonano wstępne prace pom1&rowe oraz wytyc~ono jeden wytop son
dażowy /S % 5 a/ w środkowej części ~ajdanu; Ek!ploracja wykazała ist
D1en1e waratwy kulturowej o m1,ższoaci 110 oa, o częściowo zniszczonym 

w c6nlej partii pierwotDJ'll układzie strat:rcrat1cznn; Na mwartośó jej 
złożyła sit n1ew1el~ ilość ateriału cera~~icznego, rebcezo datowanego 
na XIII-XIV wiek, kości zwierzęce i nieokreślone przedaiot:r metalowe; 

WIELICZ~ pow ; Kraków 
Stanowiato II /zamek/ 

YUzeu• żup Xratawskioh w Wieliczce 

Badamia prowadził dr Antoni JodlcJ~r~tt: Fi
nansowało UUzeua żup Krakowskich w Wiel1oz
oe : 6sray suon badań; Osada wieloolbllrO'Wa 
1 ruiny Z&llku średl11ow1eunego: 

lontynuowano prace WTkopa11atowe w Wieliczce oa zallku ~upnyll: 

Przedmiotea badań było określenie dokładnej chronologii niektórych fwo
daaentów /wrtypoW&Jq"oh przu arohitekt6w/ oraz poziomów oaac!Diozyob~ 

odpowiadaj4C)yoh poncze cól.DT• fazo• rozbudcrw:r i u:lsy tkawan1a Z&llku: 
Ogół .. saldono p1tć wytopów o ł-.cznej powierzchili 106 a 2 ; wszy1ttie 

alotaltzowano w bapośrec!Dia s'łs1edztw1t aarów: 

Majo1etaw•ze obserwacje poczyniono w wytopie Nr XLVI przy p6ł

llooneJ •ciao1e buQntu 'rodkCJWego, gd:ate o4k:r7to poł~HD1e fuDdaaeo.. 

t6w tn: badCJWU prostokłltn•J s XIII/XIV.;· 1 budyllm gotyc.t.tego doata
wioneco do D1eJ oc! racbodu w nv w; Poza t711 lrY•ł.Viła tlttaJ wuetwa 
kuUurcnra /snt.zezona przez wykop pocl twulaaeat zallku/ s palen1s.t.tea 
i eeraa1q 1 okre1a p6ŻIIolateńsk1ego, represelltowanłl, a;in. prses trac
.. at:r naosyń z dollieasq cratitu~ Uatalono, łe pozio• aredDiCJWteczny 
w tTa aiejaoQ nie a6cł byó niiazy jak 140 ca od Obecnej powierzoboi 

· 11ea1; Z 1JID7'ch obiektów na uwau zasłucaJ• t:rspent grubego dupa 

dreYDi&Dego 1 no• dodattowya1 rosporsal po~-.c:aonyat a a1a pod Jtłltea 

około 4&0 , odkrytecoDa wtórny• złołu w wykopie Nr L! Pocho411 oa ze 

•o~łkowej fazy śrec!Diowieoza lub z ozae6w nowołytJl7oh: 

z wałDiejsąch rabyttów l'Qoho..,oh - opr6cz duhj Udci ceraa1-

. ki - wya1en1ó Daleły podkowy hlazne, obręcae - olwc1a do wozdw, oetro-
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p łeJaae, atrsea10ila1 bełty do ku.zy, potdsie ko•hkie, DołO Up: 
ClaroDOlOiit lob 110ł• oclD1d6 do ozadw środll1ow1ecsQTcb, ał6n1o do 

XIII-XIV w=' 1r a.r4ob W)'kopaob aatraf1ono takie D& warowę kultllrotr' • 
okreaa I'S7•k1oco, awioraj~ f~Dty dllłyob pubościeDQTob aacąń 

suobowyob:' 

WIBBIJSZblr Pacon~ .Aroboologlo mo-Kouonr
torata P-:P: PKZ Odclsiał w war .. awlo 

1&41an1a prowacisił qr EnTntof lkrw1D

ak1: P'iDaD.eoał 1rD w Lod.sd Pierwasy 

••••• badań!' z..ek śro41l1owioosar 1 no
wołyta7 /XIV-XIX .."-:;: 

Coloa 'b&c1&ń 'b7ło o4D&los1eD1e Śla46w ll&llka S D.V Wiokil Ur7t)'ob 

pod XIX-wioozD' s&bado._; s kt6rej posoatał7 ruia7! Prsed sałołeDioa 
W)'kop6w baclawetreb pneprowaclsoDo aerię wieroeń /oa 50 ab/-: Najlepiej 

saob...Da okazała eit cztś6 p6łllooDo-acbodll1a teroDR milka~ Posoata
ły obamr na akutek niwelacji W71tazał ai_..sośó waratwy kult11r01roj 

oa 0,15 a: 
W7kop Jlr l sloDlisCIW&DO we wacbodDlej OSfŚOi ll&aka1 Cdsio SD&j• 

da.11ł ait ru1D7 s XIX w:" Praca w tya wykopie polepła aa odcnsowywuia 
a.r6oh poaleucsoń piwnioZJ17ob, dux'low&DTcb s kaaiODDeiO tGDclaMDtll 
i ooclaącb aklopioń. FlmdaaoDł. pochodzi prąpuazcmlDie s XVII-XVIII 
Wieku, •tolliaa t IUir OOIJaQT Z Wieku. XIX.' Jl'lllld&Milt piwnicy posadowio
UT b7ł w piaakll. bez t.a4Dyob nactóor wosoalniejazeco oaa4D1ctwa~• ZDalo

siono przeaioasaD:Y aał.oriał sab;ytkowy p6tno•ro41liowiocsar 1 DOWOłYł.DT 

• pr ....... przo-1oł.61r s xn 1 .IX w; 

Wykop Nr 2 w;ykazał pocl waratwaai D&I7POW7&1 1a tlliollh wara tw;y 

kulturoweJ s XIV 1 XV w'i _aw1eraj"'ej praopaloDił polept, fraponty 
prsepaloąch ooc1eł, wtcle 4rsewu. 1 iDDe 11ozDO Uac\7 apeleDiSD7':zaa
les1ono t.o ctuto ałaakw Dac ąń Dale tflO;yoh do tn: o o matki białej 1 

kafle carllkowo, hlasno potds1o, sztaby, oku.c:1a 1tpZ S.. to posoatało4-

c1 po miascsoDT& zaaku. ułohQTa • poesiłtka XIV wieka prsos r6d 1rie

rau6w': Po sakończuill badań JBdsorowano prace sieiiDe prsy odałanianta 

aurw najdaJ~ przeaieazauy •hrtał sabyt.llto1f7 z przewac' ceraalki 
"b1&łeJ" : 

patrz wczesne 'redn1ow1ecse 
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Praoowaia Arobeoloct.osao-Kouorwa
~orwka P~Pl PIZ Oddział • tarasawio 

Bał&Jlia prGWa4s1ł ~qr KrQ'sstd Ju1nO'If
•k1~ F1uaeował RZ • B1ał,.astoJaf~ P1-i:r 
sosoa l»ac1a'li1 Zaaek 'reclaicnrteos117, DO'Ifo
ł:rłll:r 1 &ro4s1eko woHsadrecllliGWieoae 

·/Dl - XVII w :f: 

Praco arohoeloc1oae • wtuie allbtł:r p1to1oletll1 o:rkl bad.aw

os:r ••c6rsa aU.oao~ oa~tDi a .. oa p:rao soat.ał prH•••••II7 • do
ko'licsoato okaploracji w:rkopa • reka ltTO~ 

Us~lou taBIID.1t 1 obroaolocto .ara batoiUlO-oo&laDe&o w:ratoa
.1••1• po wowatłnaoJ stroaie 're4D.iowieesaep wała ol»roDDep~ Brł to 

ar ol»ro&DT s poo._t.ka XVI w: UclnrJQODo r6wDieł st:rk wała drowatano 
sio.aoco s dsio4s1'1ic .. saatow:ra i stwierdzono, łe wał • t7a a1ejsoa 
l»:rł w:rkoD&DT a s1ea11 4n1m& 1 baieni: W takole kUka aosoa6w l»a4a
cs:rch llQ'SiraDO praekr6j przez wał p6łD00117 G6r:r Zaablrej 1 Ol:renono 
kelejao fas:r ronoja fort:rt1JraoJ1 od XII do XVI •'f Z •&&1 Da 1Jlten
.,..~ orkt, kdra aiszoa:r warsui kalłarowo, posłulajo sio • 4alaz:ra 
c1-.ga wył• zenie tereaa spod apraw:r: 

W1lOCŁl1J-S0111'!'SOYICB llwt:rwt IUs torU J.rch1 tekt.ar:r 
Sztuki 1 ~chD1k1 Po11teohDiki 
Wrooławskiej 

Badaata pron4 z111 Aadraej bdła i acr 
czesław IAsot.a-: P1aa110nał KEZ •• wro
oławiu:i P1o:nrszy sez OD badań: Grolls 1eko 

ńe4Diowieozao, l»llll:ruk acnrot:rtQF ~ 

Obiekt. połdo117 jest w ocllecło4ci 100 a aa p6łlloc od Ssltoły 
Po4stawowoj, • dol1Die rzolti Wldawy; 1r dotyobozasowej literatarze ucho
dsil 'za tr6jdz1el1V. 1f w:raim badań stwierdsoao, ił sitłada dt Jedy-aie 
z cbr6ch czt~ci: Csł:on p6łlloc~ rysuje sit • terenie • postaci etołlto
wateco aas:rpa, sałotlougo na pluio onoroqta:' Ze wsz:rstkiob stron 
ot.aosa 10 fosa, prą os:ra od połll4n1a jest oD& wap6lla • rcnrea brODill
c:ra 4osttpa do dr~eco osłona:' Tu •• • sta.DDIID do ot.aozajłiQego co 
terenu po4D.ioa1o~ j~st n1oSD&CsD1e: 

W eolu rozponanta treści ab:rtltcnroj crocJsisJra • ontbio czło
nu p6mocneco załołoao wykop; o wyaiaraoh 15 x 1,so: zoetał oa popro
wadzoqy od ooatriD stdlla do ltra•tdzi foa:r: Stwierdsoao trs:r faq za
budow:r~ NajnUoj wyatłl~Jił frapent prs:rsioata ba4J'Dka drowai&Deao, 



282 

ktcł17 peaa4owioao Da Daa7Pio o •14*••o'oi l a.~ Josscse w 'redDiOił'ieosa 
aa joco ueJaoa aoat.ał nnieaioiQ' badyDek aurow~ s oocł:7, a teroll 
wokcłł nowej 'blldOił'li podDieaiono o dalsse 1,15 a: f.a'llllcle• croda alep 
libiłlaoji W oJtreaie DOił'ołytQra: W XIX w: - UOS701e tak ~OnNW&De-
10 dołb pwatało ałołODio parkowe: 

ZABR&B-KIX11LCZfCB 

SłaDCIIIriako 6 

Eo .. erwator Zab,rtków Aroheololios
IQ'cll w 1ta tftioaobiMuoaa w Zabrsa 

Badania pr•aun qr w:P1el'S7Da: Pilao- · 
••ałe towartratwo Y1łotłnik6w Z&brsa~ 
Drqi sosoa bada~ G%'44 /XIII-XV ~/-: 

Obiekt llS7tDCIIW .. jeat W odlolłdoi 2150 a - SY od paollll 47-
re~ji PGR "'liblctroo"-: 04 atr0117 waollodlliej 1r6d otaosała lłtbolla 
fosa, s pososłał7ab k1omllk6. •taralD .. pnosskod .. b7ł7 tnU. do prse
b7o1a ba~Da!' • praeoiws cłwcłoll ... oaów ba4awo•cll ~op•i od I-VI s4o

łuo prMba4ań .. o~ ozt'cS tltiokta: 

CeDłra!Jut parUt plateau •lepła waratwa ąeleaiDT /polepa;· 
Wt&lo 4n01nlo, nt&~o• fmpoat7 bierwioD/ rosrsiat kWrej w pn1b11-
łeaia oJtrenn PG~~riencllllit sabadoWT u08:alla1Dej · i p.,Oilarcsoj: Pftit-
4ą warstw .. apalolliaD7, a lr&JliOił sboosa, kollCODITOZDie cle kJ'S7WiSJV" 
plateaa llkła4ała ait ozana warstwa: 1rf4ob7te • Dioj •b7tk1 to ooa
ailla oru antłcS 1rotów bołtchr mas, 4ataj-.Toll waratwt • XIII-XV w. 

1rfkopoa II i V prsooicto llbooso atołlla oras foat w łdoll aiej
scaoh: Dno ~ol'IICJIWaae aleokowało •lepło • lltboko,ci 1 • od wap6ł
cuaej powionoiiD.i;' !JallaloiQ' obaraktor wakas~e, ił WTPOhlio• b7ła 
woq, saailaDił s otaozaJ...,.oh 1rH aokra4oł!' Joc1Do so s'booą foa7 1 prso4 
DałlaleruTa roSIQ'oiea, sabospiocsoao pollaliayai 1łaaai1 Pn8jtło1o s po
bUskieco płaakoWTła • toron 1roda •bezpieosała fo .. o asorokotłoi 
2 • i &łtbokotło1 l a: 1J)'dob7t7 • tarlał s WTPOłDislla toa7 ropreseataoe 
je WTł_.saio ooraailla a prUWAlił polowaaoJf . 

• 1r7kopio VI pod tłrec1Diow1eos-.. waraWił • &łtbokotłoi o, TO • 
w praeaieasaaoj aioai lbtct-.oj praw4opodobaio warstq wnictrsaj_. .. 
atołek/ malesioao uorec krseaieDił wtłrc54 ktcSIToh Jajwi tb•lł Uotłó 

ataaow1ł7 wi617 trsoaioDDe, racie: T)"lko a1e11oSQ1 proooat wy4ob7t7cll 
krsea1ea1 WTbsaje tłla47 retusa: Bmk w •terialo prsewoc1Dioh fora 
atrGdDia okrdloaio pnnaleładoi chroaoloposaej; ale obocad6 w aaj
bliłaą• alłllie4stw1e •tallGiriak MSolit7oa..roll Die ~laca owoat~alDo&
ci, U odkr7te kneaioDio pocho4._ wJatłDie s to1o ol1rea~ 
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KoMonrawr Zab)"tl:w ..lrobeo1octcs-
II1'Cb w Eatowtoaoh, lllueu w Zabrsa 

Badule p~e4•1ł liCI' r.'Piersn-: PilaD-
... •ło fnal'Q'8WO Miłdntkcilr Zabrze': Pierw

•ST ••••n llac1&0: Gro4s1ako •tołkowato 
/XIII-XV w:, XVI/XVII-XIX wf/'; 

Obtoltt połoło117 josł w edlolłdct 300 • aa saob6d o4 dro4b 
rokreaoT3MIO Kop: •aol:Uatca•: Ba pla~ lbtokt.a WTIIIIaozoao kolojao 
WTkoPT o4 I 4o In, kt.hl'at pr•'badallo około 1/3 powtorsobDt: 1f ko1oj-
111'ob WJ'kopacb WT04rtba1oao warstwt blt.arcnr• I o aacsMj attłłssościł 
ooobcnrało J• sa os• pneaiodallie, ąawo4cnraao pracaai bu4owl&JI1'81 
rozpoostt.J'81 D& prsołoaio XVI 1 XVII w: W t.Ja Okro810 PIZ7'8ł.4P10DO 40 
wsao8MDS& blll'l•l1, kt.6roj akt.aalDo acbow&Do posost.ało,ot Rio pona
laj• w połlli aa ob-onollio ptorwot.Del• WT&~ oras fllllkcji jaq opU 
8pobliał&; 1f t.zaiiiD 1e f.Tob rob6t. ka.plet.Dio DiUOZODO •rodll1•1ec21 .... 
war8t.Wt kalt.arcnr ... bf44o .. WJilikioa O&Q'st.eacj1 CrD41l w XIII-XV w: Po
so•tało.ci s t.oco ob-osa oclk:rTto w praaio•saaej warstwie I ocraRiosa
lT sit 4o ooraaik1 oras D1ol1cs!l1'ob frapoat.cilr k&fl1'!' Oclk:rTt.o fra ... D
t.:r aar61f •iałJ' bn8t.raJIDjt Da1eDDo-oec~i litsio bllioń /p1a•kowce 
oras ot.ooaki/ łbrobiOilo w wifbsriot 4o ,..t.aot prost.opa4łdotanw: 
h .. oaec451Do elo•at.T w1..-aao upraw• aarar•q o dlMj •Poistośo1'!' 

Spolirck\ t.naob odl:rTt.Tob aarcilr wobocl-.ct7ob w •kład partU fDD
... ellt.cnrej •o:JWDOeoi• WTrclb.iał alt aar B o kout.nakoj1 baieaao-oe
ll&Dej uerobśoi 1,so a, kt.4Sr7' w •••1&D78 kcaplebio od&J'TWał doa1-
aaj_. .. rolo; Posoołało •arT .ł. 1 c aio b)"ły jat tak clokładllio 1 •taraD
aie naioaiono!f lrJ'aaosały oae poa.tawt ba4ow11 ałotonoj D& plallto 
prost.oqt.a: 1J koleJDY• WTkopio IV popr•a4•oą• ws4łał llbooaa •t.ołb 
odkryto dale• partio •r6w D 1 E, kt.6ro WTdaJ• sit b)"6 roazt.llaai pnT
badftki~ Prapont.arycad6 obiokt.cilr atra4Aia bUłoM aproQYaGIWaa1e filD
uj 1 a*ytl:GIWoj 1 iob pawt••ate s frapoat.aai aarcilr oclkryt.Tcb 11& ple
t.oaa'! 

Obecno wyaiki badań po•alaj• • WTo4rtbD1oa1o 4w4Sob fas ałyt.
kcnrauia obiokt.a.t ot.arssa prs:rpM&j40a aa nii-XV w:; roproMatowaa 
prsos 'rocSD1•1oc-.. ooraaikt, frapoat.y kafli oras pnos rout.ki war
•t.wT bl.t.arowoj IICJiwToo•J w warstwie II 'lr)'kopa IV"1 Oboond6 eraciot po-

101'1' oras dałlo117ob okorap • Moąń barwy otal•o-•saroj 1 po•al•j• 
4opatrywa6 alt, 1ł &r64 soet.ał ainosoQF prsos połar~ Młodo• fasa 
nt.-a• b)"ła s W)"bQ4o•ll1e• 1 ałytl:GIW&Dioa ba4•11 1 prąp&cl& • XVI/ 
XVII - XIX w} z WIO oltroou poobo4s1 Mjw1fbaa iloU ab)"tl:cilr raobo
IIJ'Cb e&raD1caj4C~b sit Jec!Dak t.:r1b do coraaik1, llatlt oras Dlo ros
poiiMJI1'oh frapoDt.6w pnocla1ot.6w łolazQFchJ 



_Okres nowożytny 
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Zakład Aroheolopi Polaki §rodkowoj 
IDatytuta Białorit IDltQrT Material
nej PAN w l.ods1 

BadallSa prowadsił dr 'lladeaas Poklewud 
Pim•ował lii[Z w Lou1~ P1o1'9aą aeson 
baclańf :lAulek s XV /XVI-XVII w~ 

Col• badań bTło dokJaclno rosomanio ra~ wiolofasowoj baclow-
11, a naattpnio sforaał01ran1o propoQ'oji apoNIIa ubapiocsonia Jej 
obpoQ'oJ1 1 ewontiBl.Dego przJ"szłeao W7kerąataDia~-

WTr6łn1ono dWie aaacln1oM tazy bado-11: 1°pio1'9ołn~t ba4o-lt 
'IJawrQ'ńoa SokołOirUieiOi wojewoq łto2iJ'ok1o&o s ok~ lSOO r:; a0 saaacl

n1osAl przoba4•t prsu sąao~a saaw1ńak1o&o, ataroałt łtoąoktoao, 
ok: 18150 ri 

Budowla I fasr to otocso!Q' .aroa ooalano-Jiaa1on11111 proatoqt!Q' 
cts1ocls1D1oo s daQa~ parakonqpaąj!Q'a oo&laiQ'Il d-• • knrł7Bio p4ł

aoonoj, s rysaliłoa proatoqłDij wietT braanoj a od elewaoji połlld
niowoJ: całdó nDiodoao na utacsnej 1r7sp1o, na astaoz!Q'a ataw1o·: '!Je

da clochodsiła bospculredllio do fQJid ... ntcSw: cała bUdG~rla, ał po atopt 
taadaaontoq b7la aalo-ua na oso1'9ono1 rcłwaiot 1 wntłna; w pJ'S7S1o
a1u aklop1ono krzTłowo! 

Architekt XVII w~ zaadaptował w pełni p1o1'9ot~ plu SIUilta do
naoa.jlłO clwabnc17&aOTJIQ' ci~~& arbcl wsclłał mrł~ waoho~1oJ'ł Wioła 
brailila ot~ daiobooSD~t ~adbacto-t: Zaaada1osoj salanie alo&łT 
wntłraa w clo.a ał61r11111, &daie po• a1on1Al, altlepioDia krzTłno-Aobro
wo uatQ1ono atropaai lab atlopioniaai krsJ'łOWJ'Ili o aUabwTa W7ałn
ja, •1on1ajlł0 poa łf'8 WTtr6J okioa' :Raclto we WUTałk1oh kiaaaoh 
snać 4lac17 reporaoji 1 prse.ar•ań!l CałT billiTDok •llkD, wiołt 1 oiu 
arlla40"1' otTDJto-ano, a os t'cia~ro /Wnttrsa arlla4/ pokryto b&J'WIIIł po11-
ohroa1~t!' 1Jo4t atawu o4aiiD.1tło o4 ur6Jr poa•rsaJiłO utGOSn~t W7aPt tak
*• na sewn~ttrs aar61r: 1J W7Bika praobad•T aaek •chował • ZftDiłłra 

ohazaktor 4redll1ow1ocznoj 11adowl1 obrODDOj atajlłO alt w obrtble ds1o
dz1ńoa oozTWiatlł reSTdeaoJAl: 

Intereaaj-.ce jest stw1erdseD1o sałJ'tltG~ranla prsu ba4own1oąch 
saab ok: 11500 r: cegq odaleauej, "fabrycznie" n01roj, kt6rlł woclłq 
rozosmn1a Mapoła badaJiłOego aołna bT w LtoSTOklH odllto•ó naJp6śnh ~ 
cło eob:Yłm XIV w;: .Był&bT to wito obTba ooała poohoU.Oa z jat1oh4 dal:r• 

aiejsQ'ch zapas6w, aołe ZWilłzaDa • maki• łtczTokla ?i 

Badania a1o 'Q'Ilw1oU1ły dostateczaio STtaaoji clWa bt14TDk4ilr prz:r
br&IID7oh 1. wewnttrzaa&o pocljazdll do bzaaT /od clz1ocldńoa/: Dopr01r&clZ1-
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ł7 •toalaat do srebutraowania kolejJV"oh posl0116w ds1odsUea ..-ko

woco{ 
Ba4aia liialT obaraktor nerokieco aollllała: 'I'Td&jo ait, te pro

bleaatJ'kt W1JliJI:aj'lO• • ałołoneco cela W7R1et11ł7 doetat.oosa1o; dla
teco teł nie prsowidaJe ait ich kont.na~~acj1i 

BLOKlEi pcnr~ Prusk6w 

St.aallriako 2 - kole &i& ta 
pat.rs wosoaM śro4D1cnr1ocso 

PTaoown:La Aroheolociczno-~oDierwa
torsll:a P;'P:'nz Oclds:Lał w Szcz oo 1D1e 

Badania prwadsił 111r 'fa4oaa Bawrolak1~ 
Fin .. wał BZ w Iollalinie! P1erną 

aoson haclań: Zallek środD.j,cnriecsDT~ Mar 
obwo4Gir1' s XVII W: 

Badania prw&dsono Da HWD~rs saam, bospośro4D1o prz7 połucl
nioftj braaie saam; w aiejacll projoktwuoco wykopu pod badwt składa 
opałll: 1f ąkopie o powiorschD1 153 a 2 prse'bac1&no warstw}' bltarcnro •
lo&aj'lOo do cłtbokośoi oa 3 a, tj1 do pos1oaa wod7 cruntoweji WaZTst
kto warstw}' JII'S1' połii4D1oWTa a~~rze salikil zostały oałkcnr1o1e zniszczo
Do pott*DJ'a wkopea, D& kt6roco 4Die SJBjdaje sit co&la!V' Jraaa ł h'1411&
DT • odałoa1~ XVII-wioo~ lat.rTD4: 

1ł' odlo&łośoi 15 1 150 • od aara mam odkr)rto aar obwoclOIFT otacza
j'l01' aaok od atroDT poła4D1CIIfoj 1 4ochodZłl07 4o az71 br&IIIY !- lalr obwo-
40WT jeat. p6tD1ojaiO" od aab 1 wat.tpD1e jego ba4Girt aotna dat.wa6 m 
XVII w: B6wD1eł 1 w toj czośc1 ąkopa waratwy •• aoono miszozoDe 1 
prs-ieaS&M: Op~s prac W7kopal1akcnrTch prCIIJa4zono mdz6r archeolo
&los~~~r aa4 o4&ra•oW7Waniea p1WD1c zachoclmeco akrs7clła zaam!' 

DjBliTO, pn! Brseato PlaooWDia .lrcheo locie zno-~oDa e rwa
to rata P:P:nz - Ocldls :Lał w ~kowie 

Ba~:La prewadz 1ła D&r Czesława Xoaki't 
F1Dauował RZ w ~kow1e: Drac1 aosoa 
badań': Zaaek /XV-m w:t: 

Baclania archooloc1o ae koDCentrcnr&ł7 Bit Da dz1eclz lńcu zaako.,..:: 
1f czasie prac Da &łt'bokośc1 śrecllllo łG-TO oa oclałoDitto trapeat7 bra-
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b datcnraae oeru1k4 D& XVI w: 1f ni!łsb s t711 sdeo7dcnr~o na ebp1o
~cj t warstw • daiedzińca do pos10111l o48łon1ttep braku:' 1J *rakcie 
prac niwelao7J~Vch natrafiono • clalaze akupiuia bruka oraz wap6łcze
•D7 brakowi llanał biepłlOJ od ~redb daieclsUoa w kieruDka striiJ'clła 
p6łDocneco: 

Bacłuia btcł .. kont)'Da•aae"i' 

FBOIIBOS, toW: Braniewo patn aredD1•1ecze 
Słanowieko l 1 3 

GOLCIBWO, pcnr~ Iaaień PoMrak1 patrs ~redll1•1ecse 

GRABO'IriEC, pow; Jlrllb1eas6w pa trs woseane areociD1cnr1ocze 

UWUS, pow: Cbe:t.ao patn wcsoane 8redllicnr1eoze 

DJROZ1f!D1 p~tus6w Zeap6ł Baclań aad Polakia §ro4D1•1e
omea UDiwora7teta Warasawakieco 
1 Pol1toclmik1 1farasawak1oj 

Badania pr01radsil1 dr tat:·arob:W.rta BITkow
slla, qr Jers7 GaJa;:' FilialiSOWał 1rU W Kie1-
oacb: Pierwasr aeson badań~ Z.ek jredDio
wiecS~V - pałao DOlNł)-tJV: 

Badania prowacisoDo • tr•cb W)'kopacll o oc'J.Mj pcnr1erschD1 
31 •2 ~ 

1t'1kop lir I /Braaa/ aa7taowaa:r Da clsiecJzińoa paJaca ponolił, 
wat,paie okro8116 chronolop' p• atanie obecnej b~ oras csaa pocl
".,;azenia posioaa dsiel!zińca o jodJllł kclld71D&CJt /s•iana partera sa
łołen1a pałacoweco, na obecne p:brnico/: 

Wykop Nr II /Z t1larell/ uartucnrano w piwator p6łDOCDeco •kriiJ'ct
ła pałacu /p:brnica Nr 011/: Jeco okaploracja okrealiła chrono1og1t po
•1eszczen1a, jako jeclnego s najatarszrch w obr,bie aur6w obwodowych 
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'redntcnrteczneao załołenia saakolreco /koniec nv w:/ oma kolejne fa
~ jeco aitytlt~J~rania : Stwierclaono reiirateł fakt posa4cnr1enia .a!'W obWo
dowych D& aur..,.. brzenia /4np poło.a deb nv/: 

W'Tkop Nr III /Zac bodni/ snajclował a1 t • SPD4łrs bllclyDb /po 
jego saobodniej atronie. Odałonitto tu fan"--DłJ' .ara obwodo.o10 ..... 
ku 'redniowioosno1o i doatawione doń fUDII .. DtJ' XVII-wteoane1o ałołe
nta ~łaooweco: 

llateriałJ' abytk.~~~~ro, ntesb7t 11ono, 1ł61naie traponą aacSJ'ń 

oeraaio07cb: 

Q.Tf • potr: nocławek 
Stanowiuo 2 

uu?1if-hbDKiltciE 
Barbaba - lłl1'7 Ploriaukie 

patrs epob b~n 

Praoonia Aro•olopc ao-obll8ora tor
•• P!P~ PD Oddaiał w Wenawio 

Bac1ania prowałsiła .. r .Maria P1m11Uira
Ctak: Pllauonł nz w Łodsi: Dftei ... 
son bac1ańJ Pałao ncnroąt..,- /poos~ mi w1/1 

Badanta akoaoontr-ł:r •1• wok.Sł ba~ na .. aae&o •StaZT za
aek•: W WJ'Dika baclań a:vakallo d&laao 1Dforaao,1o o a.kJaa.ie •-ntwteń, 
o roclaaja, wtolb•o1 oras prsobtop .. m fUid...ata: Prefilo sieao 
aąabno • wteroeli prsopro.acllo..,oll PISJ' olliebie •DIOJ11.14 iatniollie 
fo•J' wokcłł tere•, • kt4~ •tała pion•• ba4 .. Ja!' 

Hajs.łanS711 •toriał• ab)"tbw~ •4 t:rapeat7 oealliki 1 kafli 

XVI-wieo..,oll!' • n14sb • poetawioJMł ll1potOS4, kt4ra IUIIJełlliała'b)' 
elaile lliato170sne odlloaie Da.1•tarn~ aball_,.~. iataieje potr•ba ba
tJ'Ilae .. aia baclaD arolleolo&ioSDTcb aa t,a ałallowiaka' 

LIPOWIEC 1 pow:cllraa6w P:raooWilia Arolloeloclcao-buena
tona P~h'U - Ocldsiał w Krabwio 

Baclania prcnraa.ił Jerą J:osak! Pilaucnrał 
RZ w J:rako.te~ P14t7 •esoa badań: ZUok 

/XIII-XVIII w~/, .1&47 o .. cllltctwa • okr .. 
sa m l tar7 łał7cll:ie J: 
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Praco aroheolocicisae • ~oreaie Pl'Mclbraaia allka w IJ.powca •ka
piły dt cUwaie w wykopie ałołoJI7a D& od brailir wjascl01roj clo n<ri: 
Ocldoaitto •t.oPT flllldaaeat.owe tilarcSir II i III, kt6re po•aclowioa. •• 
saaosaie· aiłej aił filar I: _UkJacl aawan~wioli w t.ya wykopie ponolił 
aa utaleaio prsebteca to•7• kUroj norokd6 wyaodła ok: 23 a:t Po

łaclaiow7 brzec fo•y wykat7 .1••~ w •kale wapieaa.j clo cłtboko,oi poai
łej 2 a! Relacja •warstwioń aroMolocicsayoh i filal'W aostu •tałoco 
w•kaza.1e, łe filar7 sbaclowaao po 11prsodllia ••naaia to•rl· w 4ola7ch 
pokładach WTPOłllialla fo•7 sajclwaao a1ol1osDO- ałaakl ooraa1k1, clat.o
waaoj aa wiok XIV 1 xv! 

Zll1nlcnraa1o f•7 Da8tQ1ło ". wiokil XVI: W•kasaJił aa to opr6os 
ooraaikl liosao /killla t781tc7/ f:rapeat7 lafl1 pieo..,Ych, a1opolowa
D7ch, s o~at.ac.11ł rńu..._ 1 ficarallllłi 1r1•tv1ł7 oa. w •artya ••~ 
pbka pod •toM hDila•atowlł filara III: Ieaieo ał)"tltowaaia ao•ta Pl'•t
dowoco, w•JBrtoco D& trzech filarach baieall)"oh, sbadowaaoco w I poło
wio XVI w: ••t.v1ł po aajdote •noctskla w r~ 1&151; 

ZałołoD7 w pobliła braiQ' wjasdowoJ clo ...U "7kop ponolU aa 
odkrycie tlllldaMat6w aiosaaaoco clot411 )HNiie ••osoaia:. Peate•sosoaio to, 
flaakaJiłO• bra•t od atroll)" połalllll101roj oha:ra~•r-r•aJo dt saoo-.. cra
bo,oi" fwaclaMatcilr, clochocls41Cił clo 3,0& .: Materiał Mlł7łk01r7 c1ataJo 
poa1o .. osoa1o u pnołoa wieka xin aa XXV: Jo•t to wito •J•t.ares-r 
olo•at. aroh1toktoa1csay oclkr7t7 w t.:rab1o WTkOJI&lbk: Zlnanoao 10 Jał 
w wiokil xv1 W4r64 11cZDO&O •toriała ab7łk•oco, aajclowaaoco Wnlllłtn 
teco poaieucsoaia; aa ••et sadacaJ• kilka frapeat.cflr ooruik1 p6j
ao-łGł7okioj~ Jakkolwiek aio so•t.ał7 oao saalos1oao w war•twio rocls1-
aej, t.o wraz z craM iall)"ch trapeat.cilr ualesioll)"oh w lat.aoh alliocł7oh 
pot.w1orcl•.1• hipohzt o 1słlłiea1a t.at.aj croclshlla łałToJtioco: 

Baclallia b .... Ullł.YDilOW&IlO: 

LUBLIX-S tan IHa •to 
al: Grodska 3 

PraooWDia .U.Mo loliosao-Ko• o:rwa
~erda P•'P:~ - Ollclsiał w Llillillio 

Badaala pr•adsUa 111r Ire• bt.7łwua: 
JP1D&uGWał IIZBK w Labl11l1o; P1onrn7 
80 SOD backL ń: lr1koP prsJ llaa1oll107 Gro4s
ka 3 /XVI-XVIII w./~ 

Ra poctdrka llaa1ea1cy '~ al! GrodZkiej 3 ałołoao ~op lla

clawozy o wya:iaiSoh s;s x 3 a, •.141D7 • oola ao_,.c•1o aaj•t.arno.1 
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sabadOW7 Da t7lach tej dz1ałkt badCIIWl•ej ~ 1' ~opte odałoa1tt7 soa
tał aar oeclau:r z łllbat odc1_..1~7111 szerokołoi około l • oraz •
warstwieDie od wiekil XVI. 1t'7łej wspoai&JQ' aar ceclaDY wi4aać 1ahł7 
s ofic~ kallientc7 ••iedniej Gradzb 5 1 5&'1 W)-dob7to uozeccSlllie 
dało bocato .SobioDYch Jtafli piecO'Q'cb w wt.a:a Dl, XVII 1 XVIII~ 1la 

•act aałqllje prawie w oałoaci SJBlesioDY nklaay paclarek 4sweacnra
ty s koóca XVI wtatu: 

Prace btd .. koDtTDDCJW•e; 

ha oowuJa .UOOheo locicsno-EoueJW
toraka prz7 P':P": PU - Oddział 

w LabliDie 

Badaata pr<~rads Ua acr !reDa Xutyłowsa !t 
Fiuansował MZliK w Labl1D1e! P1e~Wssy ••
son badali! 1ł'7koP7 Da llliosoe b Farze 
1 przy kallieDioaol4 are"dnioWieo ... i okres Jlo
wołytll7 /XIV-XVII w~/~ 

Ha lllicsoe b Farsa ałołoDO trsy ~oP7 arołleoloc:LosJlo-arohi
tektoniozDeJ 

W)-kop I Clbj~ cal .. aserokoaó alioski i ost8ciCIIWo poc!w6rko prsy
lecaj~e do niej od poładniowej atreu:r posesji G:rocłsb U t Wostaoi rr
kopa na terenie poctw6l'b Grodsb 1• odałonitt.o nawarstwienie ocl Wieb 
nv: Ha &'r&nicy pocl1r6rb i alioski obłonit to aar ocroclseDiGQ' . . ... re
kości około 80 ca! Ullr ten s ła.._&o bllieJlia wapieDM&o 1 rapentft 
cegieł wi_.. a1t s abudow .. DI-DII-wieosD .. : w partU rrkopa na alios
ce b Jilłrze oti'SJ'•Do waratrr prseaiess~~~~e; Hie adało ait aohwyo16 po
ssczec61117'ch po11ioa61r ałytkO'Q'ob; co wi_.. sit s oststya prseltoPT1faaiea 
tej qakiej alioski /około 2;·15 a sserokoaoi/ w oela akladania U.tala-

. oji wodoci-.owo-llaa11aaoyjne.1! 

1t'7kop II, as7tacnrau:r był prą faDda.ntaoh llaaienioy a11 b Pa

rze • i RYbm. 9~ w ~opia tya odsłonitło u cłtboltośoi 80 oa o48a4skt 
fiiDClaaentcnr .. obll taaienio oraz posioa ał)'tltorr s xv-Dl w! Ha awact a
słquje fakt, łe w warstwach alepj-.cyoh na4 oaloea bak jest sabytk61r~ 

W1kop III, uaytaowau:r sostal prsr oficynie badyaka Grodslla l•' 
od strou:r alioski lu. Farae.· Szerokoaó alioski w tej partii 'W)'1loa1 1,15 •i 
1f rrkopie, ju* na &łt'boltości 1,5 • alepł7 02IYDDe prsewOdy w04Jlo-tana
lizao7jDe co pn;y tak Dierielkiej sserokoaoi lll1o7 mieaołliwiało pocł~ 

bienie 'fl7kOpa: * lłtbokośoi 1315oa o4ałODitto o48a4skt fllDilaaeotG ofi
C7Jl7 llaaienicy GrOliska t•111&terieł abytkft'7 DCIIWołytJv- otl'Q'•no s 
prseaieasaaej sieai ataDow1~7 sasyp wykop6w kanalisaoyjnyoh: 



łi.UDAH Gl!BIIY t PGIF~'l'oasa6w 
LIIbelski 

PracoWilia Aroheologioaao-~ouerwa
hrslla przy P':Pi PEZ - Oddaiał 
w IAdtliDie 

Badaala prGWalaił 111r ADd.rsej JbiDSoat 
P1SD80wał lii:Z W Labliaie!' DN&i ... OD 
badań~ Stanowiem wielokuHal'CIIWe; aliTt

ki s olr:resa •olttu, wesos•co jrocblio
wiocaa 1 a XVII-XVIII w: 

Pr&oe ekoDoOiltrwa~~e b7ł7 D& p6bocDO•saohodD111 CJ'Pla BiałeJ 
Gdi'7, celale SD8jda,1- 81t potałdGWania toreDa .. ,.N3.,. 1sta1eD1e ob
wałowań /c:roddsb ?/: Załoiono ded• WJ'kopdw o W7J1arach 15 x 1,15 .~ 
Dwa WJ'kOpJ' lllloł&lisGW&Do •• wsoliodalej ostlio1 na1os10D1a, trz7 - Pl"ZJ' 
:trawt4a1 sbooaa opadaJilD•&• w kieJ'IlDIID achoclal• 1 dwa w cstaci p~ł
aocDej s łallGWi ua. 

'l WJ'kopach llSJ'tan&~oh • obwałGW&Diaoh stlrierdaoao, h pod at
U- warstw- kultar•- alop bardSo twarcla warswa le88a prs•l•• ..... -
1• a arcl•• kro4Cftr711! 'len takt; jak teł 1 1lule ob88rwacjo wsllazaj-; 
ło potałdGW&Dia _.. poohodaeaia utm.lDoco~ 'l 1D.JVch WJ'kopuh stw1er
clzoao dało ilości polepy, paloaiea· oraa saalesioao trac-oat7 cor .. iki 
s XVII-XVIII ~ 1 tragaeat7 oe~1k1 a ałodazej fazy woaesneco 4re4-
a1ow1ecza~_/U-XII ..-i;: Relikty osaclaict• został)- w pCIIFałDej oatśoi 
oiuczo• w WJB1kll orkd Obserwuje sit ta bowioa szybki procos prse
anililia :11 .. 1 • szozyta wsa~otlioaia na sboca~ 

PtacoYDia Arohoolocicsao-Iouorwa
torslla - P~rtPI% 044aiał w Saozoo1Dio 

Badaata prC~~Fadził 4r Enc•lau ClloUiWJ' 
oraa ~~er 'l'a4oasz Nawrolski: Pisuował 
nz w Jtoazaliaie ": Piorwezy seaon baclań1 
Zaaek 1 •sp6ł JBłaOOWJ' /XV-XVIII w':!i 

Obiekt ssjdaje sit w połacla1•o-schoclD1a ·krańca •!ast.a, .,. 
pl&Jl kwadratu 1 jut otocso~ fos- WJ'POłDio._ wod-~ central._ ozt'ó 
torsnu Njllllj' ruiDJ' pałacu - cbroJ'Q z XVIII wi 'l •••'•1 aachodD'-•.1 
obiektu załoiono dwa WJ'kopy; 

Najciekawue wyu1k1 uz;ysllano w W7kop1o l~ Pod crus01f1ak1ea bu
dowli z XVIII wi aa głfllokollc1 1,5 • stwierdsoD.o 1ałA1eD1e dwóch •ur6w& 
jeden oeclaao-JraaioiUJ1 /jakby ałodszy/ prZ7stawał a~oo skośnie do 
pie:nrazego-; z auro• pierwazya wi.Pe sit warstwa zawierajliCa ułamki na
cz74 1 ka:fle · a XVI 1 pocz,tm XVII w! llitd•Y skorupaai awlerdzoao teł 



ulaliki s xv .~ wllkasRJ~•, •• uleł.Y sit 11ozy6 s 1atllien1ea bad•U -
.. ua /we śr64eł piUDJOh/ s toco casu; Sprawa WTaP dala&Toh 'bad&ń!' 

KOGI Ul O 

NOwt wibicz, pow:'Jooluaia PracoWilia .Aroheo lo ctosno-Ko118 • rwa
toraka P!PiPU - Oddsiał • l:rakowie 

Bac1an1a pl"ł1Wa4sil1 acr E11&11lss DworsoqD
sJr:i, Er7st711& :lrllcsoJr:, acr .. baałiewalla, 
qr lilll.rJ.aD l(rnlla~ P'1a•onło lial.;aa Baro

dowe • XraJr:•ie; Drqi aeaon 'baclań: Z&aolr: 
s olr:reau •••ł7tDaco /XVI - pocsi' XVII d/! 

Badallia lr:oDDOilhOWBłT sit W poładlli•eJ partU fOrtTt111aoJ1 
baaUon~oh • pocs•tku XVII •i w WJD!Jr:u 'badań • Jr:airtJ'IIie połlldlliowo
aaoho41l1eJ 11011Qooao • pneJr:roJu popraecs.-a •1'7• prsodpieraia siea
neco oras joco lr:o118tralmjt~ Poa4to uqakano uorec 6ui.Tch dotTOS~Toh 
ba4011T Jr:urt,-.,, a w no 80 c61Doi6oi a posobu s1]lallia Da8TPG: 

Ba bastionie poładlliCIIWTD osi~tto posioa piarwotDaco tarua 
prq osole ba&tioaa, -. Jr:t4517 pr•adSU tUDOl s dsioclsińoa .. uweco 
/potera&/; haioa t.en Slaj4onł sit aieoo poniłej Jr:orozv IUU'G 'bastio

n, - Jr:W1711 ost'oicnro UTP&JlO prsedpionie sie- .- Prawclopodobnie, 
jos., .. • XVII wtem ••TP Da tJa bastionie podwTłaaoao, SUIIIJ'OWUj~ 

1fTlot taela -. taaa1 hsostałoi6c1 prsedpieraia sieDDO&o s tece caaau 
SD&j4RJ• sit ta& pod obocn• pwiorsołuli• II&IYPil _;J JedDoeadnio poelwyłaso
DO •daanieo /•d taael•/ eras .hco przedpienie sio ... : Was s po4-
WT&aaon1 .. II&ITPil • bastionie aniejaqła sit jep powiorsohDia • zwi48-

Jr:u s OSTD powitbsono o około 2 • Da4a•aioc Jr:oast .. 4aiedaińoa •llko

••co ~ 

Jla bastionie poł1141liCIIW.-schocla1a •tratioao • i6lacl7 tTueaia 
bastiollll • postaci otwortilr po ałllpao~ 

• ~opadł aajclowaao WTł~~CSDio ló&bTtki llCIIWO*TtDe, cł6n1e s 
XVII w: Jla ~llionie .. alqRJo dllk iloU kafli awołytJW'ch,· prsował

llie s biało-Diebiesq polew..: W ~opaoh a clsiedaińoll SD&loaiono nie
whlq 1ld6 oorallilr:i s XVI wtem: 

a&d&Dia boa- Jr:oatTDilowao.' 

oDBZnol, pow:Erosao 
Staaowiako •z.aek WTsolr:i• 



Ptlczbw - WIEBCicŻbw 

PIO'l'BA.1JIN, pa~r!Opole Labehkie 
staaowbko l 

295 

Pracomaia .&rouoloc 1c sao-Kouenra
~orsb P:P~ PU - 04d:l1ał w I.abl1D1e 

Ba.,.aia _prowaclsUa acr Ire• 'lllt.7łC~~rsJra ·~' 

P1JBMcnrało PPD • Prse.,ua; Menrur 
se:IOD badań~ Jlajst.araM .aJ'7 ol»raa. 

atast.a /XVI-XVII •~/. 

Badall1aa1 aroheologlos~a1 obJt~o t:rw.pea~ •rdlr 11a odolDka 
aitdą u11oll Eoa18ji BdaJracjl Narodowej, a u11cll Tat.arsk,; Załołoao 
cs~•rr wykopro wyaiarach a,s x 3 a: )7kop Nr I 1 II załołoao p~we
WDt~rzaej st.roaie ~-. u t.ereaie ~stera IarM1U6w, wykop III 

po sewatt.rsnej st.roDle amw, • aiejscu •łaMDia lit aardlr • tien~n

n połudlliowo-:aachod1l111 ora:a W7Jtop IV od s trOliT to.y, prą parU1 JBj~ 
lepiej •oholraaej /w )obUła skJS7łowu1a ullo Eoauji Eclukaoj1 Nare

denrej i Bant.oweJ/i' St.wierllsoao, łe posadC~~rtea1e tllllll .. at.dlr śoUle 
w1'*e eit • U. s1a łt.Giru1ea ~ereaa, a ich lltbotośó :aaleły od projet
~awaaej wysokości aarw:. part.taob wytej połołoayoh tullda8eat. · jest. 
2-Mt.rowy, • part.iaoh aiłej połoło~ch, cale • -i..-m z t.ya oztś6 
ll&dslema aardlr b7.ła dało wyłs•, twldaaea~ jest :S....t.~71 

w wykopie III, sałoło!V'• • aiejsoa •łaaaata ~u od st.roilir po
ła4a1owej; s~w1er4zoao dwata:aowuó jep badGirY - -codDie • przeJrasaa1 
h18torrcz117a1~ awant.wiea1a p:rsy aurach 4at.a.1' ich blllle~~rt • 2 poło

•• XVI 1 XVII ri em! 

YDseaa Z1ea1 Prse.,sklej • Prse.,ślu 

Bac1all1a ~CIIIrads111 qr AJma Z..ijewaka, 
qr Alltoa1 I:U111U 1 •er Andrzej Koper
ski /autor teta~u/: Plnaascnrało lalzeaa 
Otrę&CIIIre • Rzeszowie; · Pierwuy seaoa ba

dań: Luóe • t.eriały woz .. aośred1l1CIIIrito:a
ae 1 średlltowteo ... ; DreniaDe, llCIIWełł't

De v.r._tzellia wodoct-.owe /XVI w./: 

warstwy mlt.arowe 1 nowoł7ue arzlldzenla wys~tpaj' pod crub:rmt, 
ok:' 3 a, warstwaa1 nasypchr 1 by-ły o4Ja7wane przy w,-bleraD1U ziemi pod 
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funda.enty budYnku Internatu Inwalidek: 

Wykopaliska ratwnkowe prowadzono a podnóta wczesnośredniowiecz
nego grodu r6wnoczeanie wzc6rza zamkowego, który wchodził w obr-b sta
reco 14iasta Prze117ś1a: 

Na luźne materiały w postaci ceraaiki wczesnośredniowiecznej 
i średniowieczDej natrafiano w warstwach kultarGWych: Brak aatoaiast 
obiekt6w z tych okres6tr: 

Na szczec61D- ... ,t zasłucaJ- 3 obiekty - drewniaDe koDStn~ltcje 
spełniaJ~• przypaszczalnie fllDkoJt nowot)"ta:rch ur~seu wocloci-oQOht 
Obiekt l - konstrukcja clrewniaD& w forale 1Drac1ra towej Bkr1!1rni o boku 
ok! 100 ca, skJada sit z ł cnoroqtJ!Ych wbitych pionGWo pali, twors..
cych szkielet konat:nlkcji oraz przylepj~ych pionowo cltbGWyoh desek:1 

W clol.Dej partii cleski ułołone ._ posioao twor~ konst:n~ltcj t zrtboq"t 
We wnttrza górnej oztści znajdowały sit wspieraj~e całośó belki po
przeczne, wchoc1214Ce czopami w pionGWe pale : Jll& &łt'bokośoi około ł a IID&j• 
dawało sit dno tonatrutej i wyłotoae drewniall)'ai tlepmai: Obiekt 2 - kon
strukcja drewn1am cnoroqtm o wya1araoh TO x 80 x 120 x 60 ca atwo
rzona s 8 posioa6w desek układanych D& zr$ i aiuaj~h clo &łtbokoś-
oi ot: 2 a: Obiekt 3 - tonatn~llllja z klepet drewnianYch - beczb /?/ 
o średnicy 95 oa, wysokości 80 oa·: Obok zaajdował sit wydr.PoDT pień 
o średnicy 15 oa, dłucości ł, 8 a: W pobliła obiekt a l i 2 stwierdzono 
paliki drewn1aDe • wiklinow- pleoiont4; 

Powyłsze konstrukcje drewn1aDe prawdopodobnie lłałył:y dla &ro
aadzenia wody źródlanej, która msttpnie przy poaocy wydr-*oDT~h w pnia 
prsewod61r była dostarczana IUP1edn1a rejonoa a:last.a':' StanGW1 .. one przy
paszczalnie resstki systeaa wodoci~GWe&o s XVI wieka, co SJBjdllje tak
łe potwierdzenie •·źródłach p1a&DTohl 

NGWo:llytQY •teriał arcbeologicsQY wysttPGWał w postaci ceraait1, 
fragaent6w tafli: ZDaleziono aonetę aiedsia~ J&Da Jasiaieraa oraz 
przedmioty aetalowe: 

Prowadzone btd" obserwacje wytop6w sie~ch w rejonie odkr76 
s 1911 rota: 

IW> OK lliueWI Re&ional.De w Badoaia 
Stanowisko 5 - Arohiwua 

Badania pra~r&4ził 111r Wojciech 'l'lrardGWski'!' 
FinansGWało Wojar6dzk1e ArchiWWI Państwo

we Oddział w Radomiu: Osadnictwo średnio
wieczne i nowotytae na terenie aiasta ta
zimierzowstieco; 
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~..tsoao •4Hr arehoolociosay 1 ll1 .. btdll- llolaaelltacjt • 
23 WJ'kopeola •2o*«mJ'oll dla obperQ'.r &Milta w •.1bl1hs7JI otocaollia 
•bu._.U ·11a11Deao rałollaa!' 'l'.rlko w killw. wykopach atw1orllzono pierwot-
1117 akłall warstw: 1f1o4rtbldollo soat.ał7 warstwy •1....- • co DajiiD1oj 
trs- połaaai Da t711 tereld.o od XIV llo XVIII wiolad Hatraf1oDO • 
trapelltJ' apalo~W"oh llal1rl*6w • acboWUJTII1 llwo• ro4sajall1 koDatruk
oj1 ŃiaD: .ar • atewnalo.-oh ooateł /XVIII w: ?/ 1 Mr • ·pionowo 
wtlitTOh paU. &fth oblep1011J0h &liDII /pr .. d XVI w: v: Poladto natm

n... • bzald. -·~ 1 Jret1111•1ecs• onaa • warsW,. • awarto'
o14 ar.. 1 nUr. Nie-co: 

u.--. •t.orlał -~w poełut ooraaik1 ••oątaej 1 

łredB!owt.o .. j, traa-•tT latU 1 a~oh •OSJ"li oras fmpent &11-

aiaRoJ faSki: 

· ~orwator Z&bJ'~ J.rolleoloctcs
..... w Doloach 

.... Id& .....-..u -ar WOJoteell ,_,._akt 
• .._. •clo-.~Mso w 8ad0111a~ FilaMo
wał .S w Doloaoh! <*ros llOirO.,._, 

~• a..S-*-7 o WJ111aaclll 1 z 2 • 1 cłtboko4o1 2,20 • atał 

• oola łotare.io· ~· "ast~ dall7oh po.-dsok 1 ob'Mlellie ,__CO po
sio-. -...to-co1 atraf't- • ro.s~ 3 •wtorwolmii wpcłło•aoj 
aan~DrGW-.1 1 c!lla x:a-ws.c.:IIIW'oll poaa4Mk oocla1Q"ch1 Poll1łoj ollkr)-to 

•rstwt 11"1U1"'G-.1o.._ 11atcnr_.. 110Det&a1 • dra" poł•t XVII wieka;' 

Stara• 04 tej warsW,. .•- o4JtrTto jeł71lio r. ... a~a.to: dwa pob7 
azltMlot•o1 .J.._ • nich awiorał nłoki doroałoao oeobD1ka a aasb
lbo._ csaa&q ałołoae w »roe toqtDJ'a erebowe u ceclaJV'a! DIUC1 crcSb 
majclGireł dt • ~trs crob•ca 1 sawierai azkielet aatea•aoDJ' 
w n-to ~ wyła&oDej wara~ 11lolac7.1._- .. ,..-: Pr117 a11k1e
lec1o •~aJ7 dt r .. stki. UaDiJV' 1 oblnria akcSnaDeao! Tell oatatll1 
pocla4irek wt_.a6 •*- • "IIDrcnr- aa._" jaka •aDGWail:a w Jła4om1a w la
łaoll 1122 1 1eas-: 

Ba amtek •M•••ta pterwotaep aklac1a warstw aio adało a1t 
okroJUcS •.111Mnl1o,1a .. p posiaa oaadDlcsoao! 

SIBBADZ 
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baMrwator -~- .łrelaeo lop•
~~rołl w Pe ... a!a 

8141aa:la pr•lldslł 111r .r .... s l.opata: 
Pilau•llł UZ 1r Poslallia OJSS OStHio

WO laiSoM Zielli S••ła18k1o.1: Piera., 
••••• lNulaD: Phld•aentJ' ptiŚWipł70kie 
/1 6w~ xn w~/ • damao&o o tooHida ...a 
G6rk~ lfałer:lał blłarCIIIfJ' ... ołJ'tiiJ', 
cł6nie XVI-wieCJIIIIIFr: 

JladaJlia pocljtło w .n..- s reMaha parka; otaoaJ~~eqo sabTł

kOIN obtekłJ'!' PterwnJ' 1r7kop ałoAoao w odle&ło~ 10 a • nołlcSd ad 

ba .. ą!' 1J łJ'a llie,1eoa ąodst•&DD ait aalrió rusłkt fand••ał6• aa
rchr, kł417'oh pnebi8& 1r7 ... osa •lad wtcloo..., • nollodaie.1 4ctaate 
łe.j bllll•U~ wa &łtboko,ot 120 oa •traficme • tandeN•tJ' bado.tt; 
bJ'4 Młe aałe.j wtełJ' b~J: Zllłdeai8 dala.,oll W7ko.., 1f1kas&ło 1ał
atoai8 w odleato•ot l • • neluld od llaalltJ',' .ma b1op4uco rilraole
&lo •• ato.j~ Obeoa7 eła bedań DM ..-&Ja • ... ros ..... to 1 aeta
loato • Jaktai bu•owlaat alołJ' 141Ds76 łe ~tJ' taaa.aU.~ 

Zlllales1 ... ,..._ 11o'4 ałeriała •'IIJ'1bllr•Pi &ł'-nlio w poetaot 

a~ naoeaa,.J'oh ~. w tJ"D P&rt trape~~U. • oraa.aą- fi

cara~ • -., aełllpjo rilrai8& -Je•Hide •ett*Do.1 oa18Dk1 • 
OJ'f~ e, o daaktel'J'et7e••.1 •la xvx w: roate~ .. .._ .14 __., • Je'&

a1eaiea w s--ta~oh w lat.aoll lall-115S8 tJ7pąCeaoki8.1 łlrdarat _" .... 

•••kieco!' 

Pn .. 1...,. e! t bat711aaoJ ....... ~ 

hłeała ~1ła 11&1' ~ StoJan~ 
rt.M.-1 V~ ..,_oratorek! a:e~i'war
,...,.:1 PiaraQ' ··-......: o.adalotwo ..... ł.J'łao: 



l a a • •;1 ·• •1 ~ '!:. 11.=. l ~ • il (• ; ! . 1 1 ! ~ł~=~ 
, j} •,' 11 •1 HrHdln~ł ~Hfi 
l 1 1 i . ,, l f r. , • • 1 l . ~ ł i ł t . ( ł ...... 1 
o o • • ... i . . ~ ''ł .... f ' 3 ~ ! !1: ; :.. ! i f rJ v ; s' •z • .. •;a li:.~ · !: ił 
ll •l h ł l f • 1 ł 1 f fJ f ! ·•l r • !l. i · • ~r:al , ł ., r,. e" t; w. tir 
oa ~··w łfj !Jj" • ... !KIJ !J:. (rf 
• tn• ••· .. ~ ..... ~ •• !."'" Ił~~"' ... 11 ~ III "' ~ .. ~~~~ ::. ..... 3.!'" •• ,, • ., • •• ł.ł ~~a== . '• ~·=-~ ~"~! .J!~· : 'ł •• !t "" ... 1 'l · 1 'l 1 ~ • r r ~ • 
:1 i i § ! ~ ... ... ... ... ft . • i ~ l -: ·i l ł • f· J •f i f 
. = q rJ :a ~ ;a :a .. l= " ..... ł ·!rf., ,, ... ! i l r ' ·~ . r i i t :t i !1: lt 1: i .0 l ~ l ! r ... '! i i a ł : 
... = ' ta t t f • t • , \1., ... ~~::!. ! . t t .. • t .. .. ... .. ... ł .. w • '" 
= s .. .,. 1 s • a ł ł 1 J • • '~ : o • _ • :f r .,. ... 

iRI a r i1 . .. r r •frr ~· ą r••~l 1 ~ -~c· "' i ~ : ~ l O .. ł ~ 'q l .. 1!. D' -~ =- & l ł ... i .. .. , i~ . • : 1 • 1 1 ..... s!• ... ::l 1 
l .... • t r• ~~ f• • 3 et!r-i1 
III .. , .... ~~w •· · r: .. .,.i 1!' .. " .... • ... """' 
~ •• tir .......... Et ... 

! r; r.l: ~~: .. r'·=· "l r, t ...... ••l• • ... • ..... O' .... ~ 

.. : :a ! .i ~ • r: • :! :: ~ 'ą r : 
1 ' ., :;rf1 •l • '&T1 

~ ., 
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sioa posadcnriellia at.op7 faDda•atcnrej •rcllr wewnttrsJ11ch bad7Db dwo

ra: W'7kop •łołoll7 aa selftu,trs ... n, o4 ałre117 waoh~eJ prsebiepł 

prsos wkop o aseroko~ci około ł • 1 &łtboko~ci 11 80 a, W7ll:at7 w pta ... 
kewoa; w wypełalaku taco wkopa W7at4Pił a1e1iozn1e .. teriał oera.ics
D7 datcnr&JV" Da wtok XVII oraz kdci b741łC•: Odle&łdó wkopa o4 ~cia-

117 bad7Db W7DOai 11 a-: W olleoa;ra atanie badali aołla prs7pa .. oaó, łe 
jest to, b7ć aołe, cs,~ó fos7~ 

B&daD:Ia prwacJsUa 111r Jazaila D$r•aka 
1 qr iDł:Jerą stoie~ Filanacnrał 
1DZ w BTd&ossosr.' Pierną- ... on badaD: 
Sp1chn a XVIII/XIX w •1 

w •iłllłb z adaptao.111 apichru • cele _.al.De przeprCIIr84soao 
archeo1o&1cuo-erohitell:ton1c- baclallia, ktłł!Toh &łńn7a oelea b7ło 
etw1erclsea1e pr .. biep allrW faDd--tW7oh o4 •sobodllieJ strosv aoho
waaej badcnru: h64ła brto&rafio- webał7, U pte:nrot..,- aptohrs 
b7ł wifkaą~ Pnepr•aclsono wieroeDia ora:a salołono t rs7 W7koJ!I1' , • ktcS
r7Ch odkr7to f,.paat IUIJ"1I fllllll .. na ~Oialllr połalaiowej, WIT poso
atawiono w foraie ed•llski po4 dobalw&~~~~ .,.Sutej alllarpt wąieraj~~CJ .. 
waohodllill ~oiaat obeoae&o aptohrwa~ 

Ba posoatałJ'eh odoillłaoh fllllllaaat ••tał ro•'b2SII7 woze,a1e.J: 
.Je&o pnebie&, a ą. ...,. 1 pie :nrotll1' •stu sptohr•, W7krdl1ł W7-
raate !TSDJ•7 sit Mpt7W .. 1Did...ao1e:' 

Baclaaia potwterdsił7 di111111dó pnna .. ouD, łe pie:rwot117 
spio)lrs b7ł Witbą i si.al do koUa działki~ JUe atwierdsoDO 15J&d61r 
oaacllliotwa .. prwsdllaj.,ep bad•t apiohrsa1 Da1aąoh badali aie prs•i-
4aje at,: 

OOCLD- SOLfrSOI'ICI 

ftSZOGBłiD, .-: Płook 

ZUU&-ROD'l'JliCA 

Stazacnrisko 10 



BADANIA ZAGRANICZNE 



Pttba .Stao,1a Arelaeo~opt ~ńdst-
-nkiej 1Ja1-n~łll an..,akie
P • kUse 

..... :la pr-IIU &ł...,. anhite~ Słaojt 
ild: arolat .... 1o1eola Koł~.1: -.....ą 
·._ • ..._6: Dstelaioa lliej.Jia m w': .:.:.: 
XIV w: a:e.• 

Pn7•~•--.ao pterwa4 f•t nk ... UIIłD.11 OlilEDlaMp • llłliec

ł7ell lałaola łea~ra npdtep 11 drtlta ridGftU.ece: Piernse prsed

eU.teJiie • ~:ra -ąe~ łeatrse erATło dt • 11JIIłłl tt:r: HiesalełDS. 
~ pne • tenide łeałra .....-.._w łalas:ra otwa WJ'bpalida po

llitdlł' ~~~ a la:Uda-.1 ~: 

11a cłtbobŃt u a oeo,_.. tmptd łsie1Jlio7 llieakalaej s 

II _.; afe'!' n.kłAłn • ..,. -~ dt .. W)"S'ObŃi pterwaseco Pittm;' 
Do:t. pellie .. c•aia 11lobt01111 •4 ptt~~ED:rat ••Ualli ..-~~DFai: 
1f c6rarcll wanłwaola liDalutODO ła.li.. - .. •t7 •Jtropolt arahaktej 

s IX wuła1 

Materiał b•• soałał OJ!Boo.ll7 ta etta Jn•• ~rod !'adeaasa 
Dster*yll:rą-Bqal*ieF 1 łr 11Aie~ _Pre.ta.k~ 1f .....,.m łaśa:laoll 
ooąasoso• ._ ~.., do wtal.k1oll .s-o• 1 kłcłre ałD*717 do ocrzewaata 
powie tra • Jąpo.._łaoll!' Olb7a1a • ł'J'ola parł:laoll łaUt JlOSW011ł7 11& 

uqełateaie prac ..._..,.. Ud: Dł4ła.1a; •1.4allroll s jep roąra

~ ~t.oi-.• • ant.eaoll •an ... ąo~a • t.eraGil rą.aktoll' 

.._ an••• • Prthpte, 
~uwat.or ~ Aroll"lect.os
~-...,..~a 

...._ia »z.....U lip' 'Jił•aa Kaleąa: 
n...•alo ...._ • ...._.w Prłlepte: 
. Ple~J' -- ......U: c..t~ab\ bel
lata'Je- .t ~ ...... kie: 

1f osaale ~ ,_s.no~cll JrftadsoDJe)a • poblia wter-
4s7 bell•tał)'esaej, rs;raKtej 1 btaał'J'jllkiej w Debrlido ~o 

...narą8ko atasoso• robotaili ~te~ld •14a111Fid • ltadMJ4 a••T 
Prile~cloaakt Jro«~ 

1f r....1a prac aw.atoąola sbadaao s aroiHłlr a1eca.1407ell aa 

&ł tboll:eŃt oe o,'lS .. o;s .: • ąa • crob7 .us.,.._. -~--- •4 • 
okna p6śaobe11eatał,.:sll1' • n w! a!ei Gńlt Br l • ..._ lml8a1 awte
rał s •oąń oras lalla*4 clta:la~ Grib Kr 2 • one~ .DnBai sawte-
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rał te •czyń ~ft7ch 1 ~ 1D1aDych oras 2 ~. w ł,a "._ 'brt~Pw-. 'Hpto 114ob10....: Wó-6c1 mcz;rń wydZielono m:1n: kalpis, arceus, . 
ojaoclloe, ~0%7 1 patel'1'; 1J jednej arnie znajdował sit słoty cliadem; 

w crobie 08&1f1aąm odkrTt.o r611ll1d n.S:to ielaZDY, igło kościaDll oraz 

kości sw1erztoe: 

Grib Rr 3 azkielet•:r awierał *eńsk• fi&urkt ~o•Dll z ter.., 
kot7, c11ra złote kolczyki• br•HWT pioric1ouak oraz ze.piJlkt ; Gr.Sb Rr ' 

u.kieletow;r był ~e znissczo• a je~o 'lf)'JiełDiako przea1eamDe! 

Gr6b Jlr r; allkieletow:r. ailJlie 1asko4ZOJV' zawierał .:in! IIODett 

• IV ,..: Dr:e:, ._ .Udc1ollk1 b~IICIWe 1 Pr&t.IU.lk &11A1ale"! llater:l&ł 
za'bytkuw)' został abDaeftow&DT w Pr11ep1e, 1'1'aallki 'lfJkoaał IC'Grochol-

DEIR EL JWWII /E&ipt/ Pold:a Stacja Archeo1op1 §r641:1ellll

ao.onk1eJ Uil1weny1.et.ll 'liaramwllkie

~o w K&irs., p;p:'Kz w W&rsmwio 

B&&1an1a pr•a4z.1l: prof-.c!r Eaz1111erz 111oba-

ł•*1• prace DDHftatorakie inł! fł's-mt 

W7ao«*1; Flii&Dtł•&ł "*' ec1psk1-:" Je4eaa
t7 saliJOD badań!' ~Tida • okresu XVIn 
d7Daa~1.l.;i 

J:ODVDaOir-0 pnoe badawo• 1 :rekoDatftko7,1De W ni.t)'ll1 kr6-
1owej Bata-pelit w De1r d lłah&r1:! oc.Taczoae o~ w lOTO r -: ławę 

'lf7kD'-' w ellale •d tnecill taras• '-14t)'ll1, kt6ra tworąJa ro4zaJ 
onariep taran abeQiecaaj_,ep 'bll4owlt pnecl apactaj~ylli z ar*i~t

ka 'blobai d:a111,-m; Oilkrycie to w ddej tlierze a1eDJ.a clot:rchcsuowe 

po~l4il7 zar6wao ia oha•kt.er córaeco .alrll oporowece jak 1 - oc61D:r 
wnl41 taj ..-.-ał&lDej ba4cnrl1: 

Praoe areh1taktoniczno-sabezp1ooaaj~o pr•adził kieroWDlk 111-

•.11 ~ la*; Z7pwń lr.Yeooki, a bad&Dia opipaticue .m.erzaj.- 4o 
utalellJa kolajaoHI _blok6r 1 architrawcilr trseciqo tara.u. ~•a4zU 

qr Jaaaas J:ad1Dnk1! J:ierowDik Stac~ w J:aine wizytGWał prace w Deir 

e1 BU&r1 s IIDDc- latep 1911 r.: 

DJl.UliCJrSJ:I llm1AS'I'rB, ok:r:Ga'bnw. Iatacłra .Areheo1oc11 Po18k1 Un11rorą

/BaqarJ.a/ tatu JacJelloD*teco, ID8ty1.Dt Arobo-
Ju~ ....., .. nro• o1~11 Blllpnk1o.1 .-. .... u .... 

.... t. pr01ra4s111 dr~ .... 
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K.Sirakow, 4oo~dr Jaaaas ~llosłowati, 
dr Boloaław Giator, qr .AIIDa D&paa

G1Jltor! Fila•e~~rało lllaMaa Oll:rt& .. o 
w Ga'brw1at · PionaQ'l .. SOJl 'ba4a~ 
SiaBOWiab jaakiJlino~ PaloolU '"._ 
bw;r i 16nv ~ 

ftllowioao praoo. w;rkopaUakcllro aa•p ałallowiaka paleolit;ros
••1• 'badaao1o • roku 1138 prsos n;aarroa: UtrakaBO aowo 4aDe 4ot:roS4-
oo atrat;rpoafU a1.ue~~r1aka, clara~ora procescSir aoł;rMatao;rjJITch, a taJr.
to a.toriał;r palooatolo&ic•• oru aroboolo&icSJlO poohoł••• s · posio-~ 

a6w kultarow;rch w;rr6łJl1o.,oh barGsioj proo;rs;rjaio: Poswoliło .to w:r-
4s1o116 witka' 1ld6 pos1oa6r kRUIU'OW7'oh aU • trakcia baclań D'ZG&r- 
rocl, "'ra o~~allics;rła d t c1o ouaosoaia sa'b;rtk6r • o'brf'bio jołJloa tok_ 
atrat;r&raficsJIToh' 

Strat:r&ratk ataDOWlalla o'bojaajo .. rit awarstwioń pochoła_.;roh . 

a oatatllieao 1laojała: Do~ kOIIplob aawantwioó &ra••o-&11Jl1aat;rch .. 

i P"UOwo-piauc.,-at;rch -~JlToh • •o•a:ra n~• doataroz;rł kilku . 
posioa6r kultar.,;rch 'rolkpwopaloolit;rczJIToh, • któr;rch .. jaiłas;r re- · 

pnsoatajo praw4epo4ołlll1o loła~ o4111aDt kaltlll'T saroaokioj, w;rła• 
•toaiaat aaleq ło t;rpowoco ... uoro-lnalaaaiOJla: 

Y w;rłoj alopJ•:ra koaplobio oaa46r I11Jl1aato-p1aascqat;rch,' 
roprosoataj_.JD śrołkwy odoiJlok nr.a, ołkr;rto pit6 posioa61r kultaro

w;roh &6nopaloo11tyosąoh~ • któr;roh aaj'boptur • sab;rt.ki Jo at posioa 
aajaiłas;r, s ło'bru •chnaa;ra ogaiakioa: Waqatkio posiOIIIP' roprozoa
taj' 1Jltoroaaj~ pn;rkła4 loJral•J ewolacji kaltar;r orrniaokioj! Bn-

11 
pdrołJlio poci •JwY*••' •koJScowowaruq" aor1' &rQZCJIJ' ołkr;rto ślacl7 
pozioaa kaltarowe&o reproseataj~e&o ało4aso prse.,ał;r &6rnopalooli
t;rcz•; Yap01111iam aorta crasCJII'a ale saw1e:rała za'b;rtk6r i b;rła pokr;r
ta pr6chD1Cłł holoceńaq, aw1eraj~' abytlt1 aoolit;rez• i p6uieja•! 

Plaaajo sit koatyaaaej t badań: 

HEA. PAPBOS /CTPr/ Poleka Staoja Areheolo&U fr6łsio._ 
DODOrakiej UDiwore;rtota Ware .. wskio

&0 • l'a1rso 

Y .. attpstlrie kiuwaib w;rkopalisk prof! 
dr Iaziaiorza 111chałCJ1Jskieao badaDla pro
wadził Dgr ADdrzej Daszewski: PiDaD80W&ła 
Polska Stacja ArcheologU ~r64zieaaoaor
skiej • l'airso ;' S164Ją aozoa badań' DsS.l

aioa aiajab s IV w: p:.t:o-' - III fi"J •~•' 
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~Sa prs7J1ioała DCIIIre odb7oia • obrtbie budowli rz:raekieJ, 
badaneJ jał • dw6ch poprze41lich kampan1acb 1 zdobionej pittDrai aozai
llaai o4donitt7Jii • roku ubiegłym; Odnalesione • t;ya roku al .. aty ~~a
r61r, trqmenty rze:i.b oraz oer&lllib dostarczaj' DCIIWJ'Ch ar&UMDt6!r aa 
poparcie identyfikacji bad7Dku jako rezydencji o cbaraktena pablios.
ao-pańatwsya, być •ołe pałaon rzyaekiep gabenatora WT&fl/l • III

IV·~ a:.: 

xov.u, ok: swtastow /Jhał&arta/ 

B&dalli&lli kierował prot: dr l'as illierz 
Majewski~ UoseatD1oST11 doc : dr Llldwika 
Preaa /aa.torlla l:oaanib tll/, qr •er rlsza
bert, .&.!Btenacl:t - oc!otul: IV; z: Tabu• -
T!'SarDCIIIraki - o4cillek XI; 4oc!dr L.'D.,.. 
browal:11 arolaltakt ebped7oj1; T!B1Dlewak1, 
totocrat: Flaaaeowałe 111D1a tentwe Opiaty 
i Ssl:o1Jl1ctwa .,. •• ,.: Dinlilaaty aezoa prao ~ 
Ba4cllllla3ekie lliaeto lt.eowe /aekłor aohocl
Di/1 r~l:o-bisaatyjal:ie' 

BacJ&Dla abnoelltrawaao • p4łDooao-aohoc1Jl1ej ••t4o1 alaata 
/odcinek IV/; ałołoao teł wykop /o4o1Dek XI/ • oeat~ ataata u te
reale prs)"JK18sosalnec• aaytaoW&Dia torua! 

Ba oc!oinku IV kolltTDDCIIIreDe el:aploraojt e4ałoa1tteco • nlt1ec
ł7oh sezonach l:oaplekaa badsl ... go; prowadzono praoe -ierajłlC)e clo 
ocll:rTcia poła4Diowo ... aohodll1ego aarołalła p4liuors,...l:lej ba40wl1 • por
tybai oras bieJP au1ada.1~70h • ai' alio~ lila p6moe ocl wnttrs kUie
lowych, które sajllllj' połac1D1ow' ospć bacl01rl1,· ocll:r7to na tereDle 
4sieclz1J§ca o•t4ć pr•wocla wodooi4&••&• /clłup4c1 T al, p:rzyb7t•&• 
cldyai płytaal JrallieDDTai, a1ew,tp11w1e c1alezy ci4& p~Wewocla oclb7te
co w 19&e r: na p4mocDT-ao!IAS4 ocl atac1Di!' llm7 Jeco odoinek soetał 
odałonittY po stronie p6łDoone.1:' 

lf o41ecło,c1 poaad lS • od portyka •117bjłlC)ep ctaieclsialeo oc1 
saohocla, oclałonitto posoatałdoi portyka wnbDdlliego: 2 baą l:olaan 
w opiaywaaej biQ&Il11, a l - w 1968 r: Do cswartej l:ollmll7, po atl"'nie 
połac1Diow .... aohoclaiej nie aołDa clotrseć bu naruasaia płyt ~~~~&ooie . 

pćuteja .. ,. b rab;' 

. IclłlO • bie&iea aara sa..,łaJ• e p bado•lt • port7blli po a tre-
nie połaclai•oj atwiordsoao, ił al:rtoa oa u t6łaoe po ok' 88 • btep·! 
Zarys tece połuc1D1owo...eehoa.iego Jarołllib soatał aolnryooDT .. toct' 
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soD4ałll na maos1111j cłtbokcuict•' Drll&i soadał poprowadzoao aa przec1łll
łeD11l llllrll, ktcS!T S&IIJ'IIa buclGWlt z portyaai od achoclili w WTDilm sai
azozeń, kt.cSrJa lllelł7 Wlltt.rza k4P1elGWe /A.-E/ od oas11 ich oclkr:rcta, 
powsłała aołliwo'6 w:rja,aiellia takich spraw jak llSTt.llowanie ał11pkcSw 

supeuvow:rch w h:rpoJraut.a pod podłoc- 'rodkotre&o poaieszcseaia /C/, 
syst.eu odprowadzania wody, połołellia praefllrDiaa om z •iall w kout.nk
cji wsohodnieco aaru poa1eszczeD1& E: Uchwycono zar,ysy n1ekt.cSr.rch 
WDtt.rs połołoll)'ch a wsc~ od clzieclz1Do&!' 1f ost.at.ec..,.a WTilikll oc1ałe
n1tt.o w ci~ll 10 llallp&ll11 2~000 a 2 powierzobili D& odeiiikil IV: 

NajwdllieJs• salez1slla z odcilllla IVa killlaul6c1e cecieł z ocJ
cisJraai st.eapli :t.ctonll I Italskie co /kt6!'7' s ta ej onował w lfOYae/, &11-
nialle laap:y; cłcSwate z V wiekil llre'!', oeraaib aaczya1owa, prsewabis 
ocUaakt a.aoąń asobow:roh o poabych 'ciallDch; takie a1sa o 're4D1cy_ 
1,115 a, odłaaki Jlaaiellll)'ch aort.ar161r, wyroby z 11et.&l11, szkła /szkle 
okieDDO 1 DaCIG"Diowe we tmc-nt.ach/ omz ko,ci!' 1f aoDdałll wschoclllta 
Datraftono u odłaaak baiellilep ~onll z dekoracJ• w bzt.ałoie ro
zety;' asyt.llowaDej cent.ralllte! 

Ba oclo1Dial n zatrzyaaao sit JII"ZT st.amanie sbaclGWIIDTa aurze llll
dowli, biec .... :ra ze wschodu. na zachcSd~ \0 poz1oa1e jej wyposałeDia ftiacl
cq a:1D"! frqaeDty kolorowoce t.yak11: 

liOV..lE /Bilłpr1a/ UDze~~a ArcheoloctczDe w Krakowie 

BaclaJlia były prGW&clZODe pod kieroWDic
t.wea pro t! dr Jtaz iate rza MaJ owakieco: 
Na Jedąa odc1DliD badaaia przeprowa
clzał acr lb1p1ew Tabasz z maiellia 
Kasella Archeelecloaep w K.rakowie: 
Fiaasował Un:brersytet Warsaawskt!' Po
byt. na baclaniach acr- Zb!'Tabuza finan
sowało Mmzeaa ArebeolocicZDe w Krakowie~ 

Aat.or sprawezd&D1a prowadził eksploracJ t 1 dolaaaentaojt Da ocJ
cinb n - Z w cent.mlDej oz,ki atasta: BadODia t.e aiał;T na oel11 w:r
jdaienie zabudowy tej czt'c1 lioYae: 1f t.rabie •ia4owczej eksplora
cji kwadrat.6w XVII/311 1 XVII/3T2 odsłonitio resztki pcStneco Jlanałll 

oraz wozdniejsze frac~~ent.y nrdlr /III - IV w: a~e: ?/: .&Daliza· oO:r:r
t.ych zabytkdlr arobeolocioZJI7ch poaoli scharakt.er:rzować zapdllieata 
_n1..-ne z chronologi• zabudowy a cadaaya odcillkll: 
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ODE!Cf, ok~ !ołbaOhiD /Bałcaria/ Zakład Arcboolo&ii Wielkopolski 
Inst7tata BistorU bUary lfaterial
-aoj PAK W POIDBDill 

Bad&Dia prowadsił prot: 4r 1J1tol4 BeD
sol: FiDaDsowała PAR~ Trsooi sosoD ba

dań~ Osada obroma s okresu rsT88kiego 
i WOHSJle&O Śrełlliwieoa -to XI w: 

Celoa badań bTło oclałoDitoie trapent.S. doaniellaDej b~ w IID

raoh obro111170h ~i~ północnej,· ac!Dr7ooa7oh cztśoiawo w abiec~Tm ro
b ozaz prsdledZeDio dalssyoh uczec6ł6w rosplanowania wnętra osad7:' 
StwierclsoDoł łe trqaent koDstrakcji ocldoDittToh w ab'!'r.: stanowił 
właściw7 aur obrom:v, kt6r7 w t)'ll aiejsou od~~ 3,6 • ueroko .. i~ 
Ocl atroą pcSłJlooDej clo .ara obrollDOIO Pl'Z7tTII:ała wiek o plaDie Die

replarDO&O ueściob~m; ...,-uj~a oclkr7te aprsedllio we3'cie określo

DO jako b za•: 

1ftnr~~tłrs• aerokdcS wieł7 WTDOsiła 2;' a, clłqoścS 2,2 •' sso
rokoU IIDrD 2,·e .~ ZarcSwJlo 11Dr7 obrane jak .i wida wzniedoDo soatał7 
s clałToh blokdlr baieDayoh /50 z 30 x 25 oa lab zblUo117oh rozaia:raai/ 

ł~soD7oh sapra1f4 wapieDD~ 1fe wachoclJliej śoiaJlie wiełT znajdowała sit 

Diasa o wya~ch 1;·ss z 1,2 •"; UohwyoODo tutaJ prsojacie •IIDJ'owaDe 
niorecaJai'D)"ai baieJliaai i płaakiai oecłaai bi~tTjakiai'!' 1fo właści
.,.. aurse obroJliiTD uohwToono ślacb' stopni wiocl~7ch aa ąłaso koDdT&
aao.jo wio*T1 lfiou w okroeie k1e47 11111"7 obroJlJlO pneaały pełD1cS "' 

taJlkoj t 1r71torz7s Y.la soat.ała do oe l w coapoclaroQ'ob; 

JlatratioDo tutaj Da licsDe łdle 1 kawalki sardlrki łolaSDej 
/poD&Cl 50 kc/ sacoraj.,e, ło tllllllicjoDawała ta praoCJWDia obr6bk1 łela
sa:: W tya c•aie apeWDe aaur•allO pnoj.cie p~s aur obroDDT śoia
Dil baieJlJlll, joc1JloatroDD1o lioCJWaDil, ba •prawy-: Jla SOWJllltn wieł7 ocl
ałoaitto sospół traponta1'70SD1e ach•ADToh aieclaiu pito..S•-!' 

Ocl atroDT połaclJl1awoj ·aura obroDDeco, aa WTSeb•ci jo&o po.S.ta
WT, prostopadle 4o jqo tieJ'Wib, a twierdzoDo obeoadcS clwaatrOiłJlie 11-
00ir&DO&o IIDra o azerokosoi o, 75 a, zbudowaaeco • drobayoh nierecalar

aych baieDi i łllOS.,e&D sit • warat-. awieraj~' •teriał ab7tk01rT 
• okreaa rsyaakieco: Do toco okreoa oc1Dieś6 teł •lełT badowt aura 
obrODDeco, aiao, łe powstał on p4aiej od wapoaDiaDe&e .ara! ft4SrDO .,._ 
kors7staa1e koutzukcji obroaąoh 4la colelir Joapo4arozyoh ł~ą6 aołaa, 
Da podatawie zawarto,o1 kulturowej WT}IełDiaj~oj WDttrse wieł7 z okre
sea wo•aaobiaatyjakia: Po•d rozwaliskilai widy oclkrTto noqtki 
trsech pooh6wk6w askieletoWTch, DBle~Toh apoWDt clo o•atarąslra o4-

kr7te&o • latach d)ie&łToh a ataD01ri4ce10 •jałodsso aawarsłlrieDie ba
clallep ob iektu: 
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w os.aoi poładniowej osady odałoai•to posoatał' •••86 ba«raka 
aohw7coaeao esteciowo w roku llbielł~ /Hr 10r. Bad7Dek posiadał kułalt 
aierecalameco owala o roaiarach: c1łqo86 6 1 10 a; ••roko86 w ezt8c1 
wachodlliej - 2;so a 1 w saohocmiej - 11 60 a i posiadał prqblldńkt • 
poładllino-saobodDieJ cst8o1 o roaiarach 2;6 x 11 6 •" Nalo*T oa c1o 
ujałodnej fasy mbada-y poprzeda&j.,ej bezpoaredDio caeatarąsko: 

w środko111D-aoboda1ej ost8ci oaad7 załołoao wykop, w kłcSJ'18 
aobw7coao bud7Jlelt aiessJia~ o roniarach ł x 3,Ts a /Nr 11n s pie
cea proatoqtJI78 obad•an~ Jraaioa1aa1 1 wylepio•• warstw' cl1D7, po
sadowioJ178 w poładDic:J~ro-achodllia arołailta bad7Dka! Doaostwo aaleła
ło do woS.saej faq abadowy oead7 waieaioDOj ua raiJlach ablldcnr7 
wczesaobizaDtyjakiej: Badowaio two tej faZ7 chatakłeryzowało sit wzao

azeniell doaostw mcłtbiOD7oh • z1•1t i roswaliab osad7: 

NapotyJlano róWDiet Da nielicsae aoDety b~zowe przede wszysłkia 

wozeeobizantyjskie, dośó liczne wytwory z roca 1 kości, frapeały -
cz7ń szklaD7ch, hlaae croty strzał i nde: Na podkreślenie aała~ 
oGrycie trac-aw JolaSilej a.ty oras aie•l koapletaie saohnanej lf&Ci 

•salkowej • br4ZQ: 
l 

Pelsb Stacja ~eolocii ~rcSdziea
ao .. rakiej uat.erayteta warasawakie

co • kirso 

Badania prowadatła c1r Jab!um& Sa4arał:a!' 
Pillaucnrała PolaJra stacja Aroheoloc11 ~ 
fr6cls1e•oaorslt1ej • Kairso!' t'rsn&sty 
.. zoa badań.:' Dzie laioa aiejaJra • I-IV w: 
a!e: 

Iallp&llia POŚlrifOOD& była końc~ baclallica W erebowca ~iDe 
syaa llłiraaa s 138 r~ a-:e: Oc1cQ'uozoao całkowicie jaakiait crobow,, 
prseprowadsoao poaiary arohił.ekteaiczDO i asapełaioao dolr:aMatacj t do 
oatateosaoj pabliłacji! 

Do Jajwałlliejallrch ualesisk tej Jraapaa11 Jaloq ostery sarkota
Ci płaakorze,bioae oraz pos- kobiety: Kiejaoe SJalesienia tych sabyt
kMr oru 1oh aytaacja atratycratiosaa poswalaj• aa prcSbt roltoutratcJi 
pierwołlleco wystroja eroba-ca w II - III •• a:e: 
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Polalla stacja Archeoloc11 ~r64zieii
DOIIoraJI:ie j UDtwera;rteta Wara •••kie
co w kiru; Jl"raaloaaJI:i z-.tytat 
Arobeolocii w Bejrucie 

B&daDi& prowaclsił 4r Kiclał GawliJI:owsJI:i: 
FilBuGWała Słaoja Archeoloc11 ~r6clsieii
Doaorskiej w l&irse i PraDOII8JI:i CeDtre 
5aUOIBl 4e la .BaoheroM Soie~Ufiqae! 
Jatr lliejski • I w! a:e; 

Cel• prac b;rło sbadaDie pnsebiep i at:zulttary aardlr aiejaJI:iok 
otaozaj-.cych aiaato w I-III w: , ktlłre obejllCIIIfał;r obaar poiBil c!wakrot
Die witJI:a311 o4 •chowanej ost8o1owo nartej aba4•T: :8a o4c1Db ok!' 
2&0 • o4ałoa1tto aur • sa .. oDej oecłT /jest to pienn~sa teco tna Jl:oa- . 
struJI:oja • ~lllTrze/i' 

·04 wnJu,trz odkopac cbrie prQ'Pory ała•e • platfo"" łłla ra.p 

wejaciow;rch oras Diesicleatyftkowaae jeasose ars..,...aie IO"clraaliosae': 
nl:ta soll4&ł;r w;rmao:ąło Jl:ie:zuaek clalssych bałań: 

ST.ł.BA DOJiGO:U. /Sv4&D/ Polab Stacja Aroheoloc11 fr6c1siell
aOMrakiej UDiwerayt.ew War•••*ie

co • Eairse 

Badania prCIIn4 sił 4r Stef• JaJI:ob ielaJI:d 
Fiaaunała Pobb stacja .uoheoloc11 
§rcSctdelllloaoraJI:iej tnr w J&ir• :' Słaae
whko oJI:ren obrsdoijaDakieco /VI-XIV w!/: 

Ioatyaa~ao praoe prą oclałaa1aDill "JJ:oaeioła aa plaaie kr:ąła•;' 

UstaloDo, łe bacł;TaeJI: a1a ł b s łałt kr!V ła rchnaoraaienDep /be • aartebll/ • 
a na prseoitoiu aaw słały ' Jl:oliUIIV: StwierdsoDo iataieaie p4Uv-ch prse
reSbek /pod stały wewattnae; s&DJI:taariua • eecłr ; ; 

ZakODCSODO badaaia aacl ko4c1ołea o Jl:olaaaaoh craaitowych: 04-
słoDtoto baaeD chrsc1ellv aa plaD1e krzyk sbwłow&QY w t;ra saaya ca
sie co koacilłł: Nilej zaajdllj- sit posostałoaci starszej budowli saJI:ral
Dej, kUr~ dcleDtyftkow&Do jako trlłjiBWO'q bazylikt o cbr4ch rztclach t1-

lar6w.!" UstaloDo przeb1eg,,c1ant,a1ejsoe wej8oia, odkryto baptyster1IDI 
s owalDYJI basenem chrzoiel!lfll:' Koaoi6ł dałuje sit JB podstawie ceraat
ki na VI w~ 

Rozpocztto '-d&aia fetocra .... t~ aa S.wD-trs i w dosttpDej 
czo4c1 tzw~ Jl:oacioła-aeozetu! Odto~ano wojaoto do Dieaływaaych od XIV •~ 
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poclziellli, azyskaj4C) 1Dteresaj40Y przekrój stratnrat1cz~ i BadCIIJla 

nie była w rzeczywistości kościoł•, lecz pałacem włacłcdlr Dongol1, 
zaaieniouya w 1317 na .. czet! 



UZUPELNIENIA 1970 



SftZBLCB ua..JdsnB 
/SeSOilf lHI/ 
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Pwia w.,. Dea lal łUT w Słne loaoll 
Irajoukiola 

...._1&•1 kierwał IICJ' tladoa.. ssosaroll:. 
Pilau .. ało Słnoloob-Krajol5811:1o ~arQ'a
wo bUDJ7 W Dros4oabe Oe ... DOOlUJ'OD& 
oras •iojoll:io ..ooaioaia o'bre-.. s XIII/ 
XIV wioba. 

w dorpata 1 wrsośasa lHi rolr:a prsopr ........ peo Sllll:iwaaia 
wosooaoi6roc1D1ow1oos•p cr60a sołołOMp prsos Prs..,.oława II, a .._ 

DOCO so 'r64oł pio&D7'ola pod 1'011:1• 1272. Bad&Dia obaooatrowaao w pcłł

aooao-oollodaioj ostu1 •••te a ••a47 prsn117'1r:a poD1t4SY jos1oraD1 
&61'117'11 1 DolJQ-•• w ł7D oola •łołoao dWa WJII:•P1• Poosall:ilraaia p'6c111:a 
okasoł7 dt aopłJ'IIIlo, joc1Doosol6aio ctooaros7ł7' u..rob oiokaw7'ob 11l

to:maoj1 1 •wriałw. 

1f7'bp I - połoło117 po " ... ,tr-j otroaio .ar6w •1ojo11:1ob • po
bUk cot7oll:ioj azur DroscloDooll:ioj /a1oc1s1'ba PDK/ octdoaU J"' .. łll:1 

odoclla DOol1ł7'o••P• Oeacta ctoołaroąła ",.ro'b61r ll:r ... iODDJ'Oil 1 kil
ka •l:o obarall:hJ7o$.ro~oll obrap aa1oaołliw1aj~ ut.n proo7'S7'.1• 

a1ojoso clat .. &Dio. P-clło 'boU7 cto otrsoł Jr:aoą clałowallo • XIV • i 
'l)'bp II - sooał •łoAoa7 po ~oiwao.j otroaio BrM7 Droscto

aooll:ioj 1 pecto'baio jall: poprsoati, ll07'łaowa1111 • oo1 ulic7' wiocl~oj 
pod B~. ftlł JlOcl 'bnll:io• jos4D1 oclołoaitło t~Dł7' 'bar'bablla 
oiu&3-.oo ło słtl»obi6o1 pnusło 300 o• od o'booaoj _pwtonolmi aął
ll:owoj. 

Joot to oąja barbaaaa 'bioP40a •• Bn..,- Mł7'15811:1oj /Drosdo
aooll:1oj/. ,..d w WJ'II:op doe aresył wiolo • wriał1a racboilico poobo

C~oco s prsJ'lopj~oj tooy /o'booa1o ... nall&/. J'IIDU.aty 'barbała• 
.. , ju 1 oałoi&6 sałdo6 oiii'ODDJ'ola •Sa•te StnoJco II:Uro •obow&JT 
•tt u ode1all:a 1800 • /DflrJ' s 'baotojo~~a•1 1 łwio• 'bra8aa1/ aoba ._ 
tna6 111a prsoł• fili 1 XIV w1ou. 

Jlalołaito'b7 •sa•16 'buallia Bad PMS4łaa1 oras 'bopł4 arebt
wll:tar- o'br~ Słrsolo4W Irajońoll:1ob. 

DZDDZICB, pw •' .,śl1'b6rs 

suawtao ł 

lodaaSa .~ ... n IIC1' Jllwai Pw•stull:i. 
J'lauowało Maso• "._.na Z..bodaioco 

• Sso•o11lio. t'J'Sooi oosoll 'bałd. a. ... 
wosooaoi6roat1ow1oosaa s VJ-VII •· 

'l)'ll:opal1oll:u1 o'bj tło woobołai- 1 poła4a1ow..."oobo .. 1- osti66 



.. ..,.. bDłYJma.1~ Nc11ul1a s lat )10prhdll1o~. Prsoll.._o ł_,as. :.o
wiorsołulit 'o arn. loka11aal~ 1 obplonj~ 21 ołł1eltU., ktm •t.
D01J11)- p6łs1oai&Dk1 1 ja.,. •caąaa.o-oQałn .. kastałła walaep; 
WJ'8łtPa.1~o w ło•cS SDaOSII18 ro•r•oh prs .. trso...,.,· 1110 ..... .,.. 
Sllall1oa roplarlleco akłałll sabaci_,.. ZłooTł• •• w1tb•••cS ..,.._ 
•ąoll oltiokt., olaa:rabolTSJije dt or1e11taoj- ws4łat 0111 połlula1ft7'• 
saoJaM - p4boo117'-w•ob6d, powtoJ'dSaJ• łotyoJao ... ..,. likład IIQ'ła
wuta prso•tmo._p w1tbsoH1 _.iektMr ,.. .. ....._" .. ..,.. 

X.eatars noJao..- • ...._1 .OptJ' Udot•o 1 łTPOloposate •
teriał ooraaic a_. lepto.- 1J1'ł~aie rtosllie s pr ... ac_ fon ~' 
j&jowaąob 1 lluiutToh, --1~.,.eJa do fft'll •J•tansoJ ooraaiki 
eł•taUkiej. J-.•dto aST8kuo ą~ UoU traca-ltMr praAilio &lillt.-
117'0~, a•oi .niorstoJ'eb oru 111Mrio~ 1loU prs"llkMr ,uaiaiiToll . 
1 110., hla...,.ob. 
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:r:Foh ooloa b7ło oałkCIIIrito llo!nr7ooa1e pr•b1op .ar6w D& t,.. odoillb 
1 akłaclll want• pJ"S7lo•3~70il. Prowadsoao r6wn1oł D&clscSr 111&4 praca
al s1oiiD)'II1 • okol:l.o~ob prsodbru1a 1 arn. Ratrattono D& saobowaDO 
tra,..at&r7'0SJl1o warstw,- 'reclll1CIIIr1eome, atwieraoao wła4o11ry prso
W.1e& aara, aomr,.oeao całkoll'it7 a:r7a aa.r6w bralł" 1 prsoclbraaia. W 'FI

kopio W 3/TO odk:r:Fh UUoj aieollrośloDe reastk1 k0Jl8t:rakoj1 dri1n1.1a
uj. Vs,-~ a1ol1o._ trapoJlt7 ooraaik1 średD1ow1ooSDej, kluo11 *e-
1.....,. oras eoraaikt aowoł,-ta-.' 

llitdą to•- a aaraai aatratioao Da posoatałośc1 2 p1oo4Sw &&rD

oarak1ob sba4CIIIr&JV'ob D& plaalo koła a ~oaaaych s oocł7; kaaiea1 pol
Jl:J'Ob 1 &1111.ri Zllalosioa w.-.-trs 1 obok p1eo6w ooraa1a biała po•a
la D& łatowuie p1oetłw D& wiek xv. Prą .,-kopach o4 atroDY .,.lota bra
rq kaiiDwakloj clo al&ata odJaTto posioiiF D&w1arsobJl1 cll'OWiliaaej, ta-
1117117 1 braklw~ Vąekallo 11ono tl'a ... Dt7 oo~U:1 śrec!D1w1ooZDSj, 
ak6r,- 1 obawia. 

fliS!'.&. az,DoWA. pcnr.Opoosae 
SłallowtaJiaa 1, 2. 3 

IIRso• Ro&1o•J.Ja • Bac1•1a; Kouor
wator lab7tkdw ~ololiOSDrOh 

St&Dcnr1ako l 

• Doloach 

Badaala pr•łld•U 111r .. joloob twardowak1. 
P'l•uował ~ Imreat,-oj 1 labdcnr,- Do

rsooa WiałT łrodkcnroj. trsoo1 aosoa ba

łań. c.oatars7ab 1 osada s opoki b~sa; 
ślad7 oaecla1otwa s aoollta 1 aowo*Ytaeco. 

Ob1okt wielobUarowy; c.oatarsyako o1ałoJB1Do s kodoa opoki 
br_... 1 poos-U:Iw opoki &olasa, osada kattary trso1D1ook1oj, ooacla s 
oknall pHulatoaakiaco, ślacl7 oo..-1ołwa s ał.,.•.1 opoki aaioaia 
oru oaec1Jl1cłwe aowoąłao: 

Prso'bad&ao teren o .-1orsollll1 11,& ara cło śro4D1ej &łtbokou1 
l •· Colea ..._.., • Ntat.Du jał aesoa1o ~opa11akw,-. b7ło acbr7ooa1e 
saa1qa oaadJ' auar,. łrso1Jl1ook1o3 1 oałkow1to pnobadaah obr•ła 



323 

o .. atars7alta łałJ'okieco.- lCa kra6oaoh oMała1'11J'aka aatrattoao joasose 
aa a creb7 pop1olll1o••· We waohodD1a bas§ca •••tanyab o4kr)-ty 

••al arA, w kt41711 -lnioao ała11a114 aspilt b~••• • rosklopaDJ1l 
1 saw1D1tł1'D uskioa clatcnr--.. • V okrea opoki b~sa. Obło 100 a aa 
s od kraóo~ e•Dłazsa Dałra1'1oao Da D&OSTD1o blłlu7' łałJ'okioJ prsT
kryte ba1oD1- - by6 .... był te artSit eyabo11CIIII7 .. 

w p6łDooaoj 1 'rod.kowej ostlioi ałaDOwialla llallotwuo aaaile
Die 1fT8ttpGIIJ&Dia jaa 1 sabytltdlr blt111'1' trso1Dieok1ej. Obok jaa o 

USłałoio kolia tya Dałraf10il0 W D& l'OSleCłO• Dioroplano Ulltbie
Die • clałJ'a bll1n1ea wna•trs. w ołlrtbio teao, 4d6 pJ;t-tktoco obiek
w WTOłtpGwała onaa.at.Gir.- oo~111a, krsoaieDM ll'001k1 eorccnrate 

1 tep6r cruUG~rT s atedcnrteroo~~ra otwona; w os"oi poładD1wo sa

ohodDiej a łaDOwie la oAJTte •• łał1' lic sae D1ow1olkie .1•• s rentla
at pole". 1 okr.h 1f plute alac17 po alapach .. t...... • oaadD1ewoa 

~olałeU.kiai ~- clo Odo.,-taaia układ dap61r był prawdopołobale 
r .. stQ sabacJowań ••te-.,.oh saohow8117'ola • esos•ttowoj fo:naio; 

W obrfb1o eła .. ialla Dałra1'1oao opr6es top • oor•tkt bUa

r7 dolbw.-lftebTkow-.1 1 blt111'1' )Mlohardlr lojkowat,-eb. 

Ba krllńoa ps. .. o.,-atop wsc6rsa, aa wprost clawDeco ••ta Da 

P111oT 1 4awaoj kare..,- odkrTło dał .. płaaOSTSDt poloPT, llaa1oD1o pol .. 

•• w eupielr:a oras trapały ooraa1k1 1 •taU Maclo-..oo o 1eta1ea1a 
• tya atejeoa salla4•1' w XVIII 1 DX wieka. 

Słallnieko 2 

Prsobałaao powierscbałt 1,5 ara clo lir-*t1oj cłtbob•e1 o,ao •· 
OdbTło clwio j..,. oeaat1ose • •hriałaa oor•io•lllrll blła!T tno1-
a1ook1oj oras ooraa1kt trsoillieok• 1 łllł7ok• • warstWT. 

SłallGir ieko 3 

Prsoba4llllo p.torsohll1t 1,25 ara do lirodlllioj Cłtboko.c1 o,so •• 
la baclaQ'II WrOilh Die Da trafiODO Da łaclDI obiekty • Nielic SDe tra.-oD
ty ooralliki ml tary łałyck1oj MriacJc-.. jocl1'1l1o o 1eUł1oa1a oea4D1ctwa 

rosproesoaeao aa tTD terollie. 





325 

INDEKS 

ZAlilESZCZONE DANE; aiejsoowollć, pwtał, okree /ouaosony lite", 
okre87 dodatkowe /litery w aaw1ae1e/, etrena~ 

OZKACZENIA OD!Sbw: pt. - paleoUt 1 .. sout, ll - DeOUt, b - epo
ka b~a, h - okree lalestact:t, l - otree latańatt, rs - okrea wpły
w6w rS11l8k1ch, wił - wosee• •ndlliow1eose, ' - llrecllllcnr1eose, nł -
otree nowotytJ11. 

DJ!E snbn: p - pwtat, et. - etanowbto, /?/ - ohrDnolocia nie
pewna. 

lleb&Ddria /Ec1PV, lładallia •P'&JltCSJle 

.Babordlr, p.Głaboą.ce, h 

.Babor6w, p; Głabcsyoe, et·.ce,telllta I 1 II, '· b /n,••/ 
Baobórs - Chodorńka, p.Brsos6w, at. 1, b 
Baldraa, p.1'1r14s7ń, et~ I, h /1,",/ 
BarJ"cs, p.Eratdlr, b 

Bełn Yały 1 p.Góra fl_.ka, ' /n/ 
Bee1et1ery, p.Lfcsyoa, •* 1'1 
Beetw~ p.Bieleto B1ala, et. 1, ' 
BiałOiarC, d /,, Dł/ 
B1ało,l1w1e, p.wyrs,wk, et. 3 1 4, l 
B1ałCIIIr1ata, p.aja6na, ·8t. 2, lT, ·23, "' f'/ 
Btolet Polllaatt, et. "~ea Góra", ", 
B1u1oa, p.BCIIIrolarC, et. 2, n /b, ••l 
Dłoato, p.Praesk6w, ", 
Błoato, p.Prantdlr, et. 2 - tolactata, •• /rs, nł/ 
Boollll:la, eł. II - eS)"b •saurie• l 
Bo,ao1Do, _ p.Kełobrsec; eł. s, n /1/ 
lreDDO, p~Weohowa1 b 
Br•t..-loa, p.Mectlllo, ei..ł, D /b, h, 1, •Ił/ 

Brsoe·łoWo JłCIIIre, Poł'T"Yet, st.l, 1 /b, w.•l 

Cbarłup1a ~la, p.Steradz, st.2, h 

Cba1elno 1 Pe EarłaZJ', w~ 

Chrobńlr 1 p • 2apń,· b 

C1.cball61r, z-et, li 
c•blln, p.sotołdlr Pocllaatt, ", /b/ 
csal&U '1'1eUa, p.G6ra, h /rs, ••l 
csentat, p.Moctlllo, b /hl 

303 

TS 
ł3 

ł3 

TS 

u 
23T 

28T 

23T 

1ST 
111 
158 
158 

129 
159 

160 
238 

12t 

"' 23 

112 

T6 

161 
45 

239 

162 
rr 
46 
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Czernikowioe, p.Złotoryja, st. 1, b /h/ 47 
cze:nrińsk, p.Płońsk, ś 240 

Danków, p.Xłobuck, st. 6, b /n/ ł7 
Darłowo, p.Sławno, nł /ś/ 288 

Debre~te /ok. Prilep /Jugosławia/, badanta zagraniczne 303 

Detr el Babart /Egipt/, badania zagraniczne 30ł 
Derezewo, p.MYślibórz, st. 3, wś 163 

Dębezyno, p.B1ałopr4, .~. 2 i 3, rs /h/ 130 

Dtbtna, p.Wieluń, wś 163 

Dtbno, p.Brzesko, n:t /ś/ 288 

Dobrzeń Uały, p.Opole, b 77 
Domaniowice, p.Głogów, l 112 

Drianowski Monastyr, okr. Gabrowo /Bułgaria/ 
Jaskinia "Daczo Kiro", p - badania zagraniczne 304 

Dwikoz;y, p.Sandomierz, "Pole nad Zieleńcem", n -24 
Dytmarów, p.Prudnik, b łS 

Dziedzice, p.~~libórz, wś /hl lał 

Dziedzice, p.~ślibórz, st. ł, uzupełnienia, wś 31~ 

Ełk, st. I, m 9 

Franknowo, p.Biakupiec Reszelski, wś 
Frombork, p.Braniewo, st. 1, ś /Dł./ 

Froabork, p.Braniewo, st. 3, ś /nł, wś/ 

Garbina, p.Braniewo, st. l, n /rz/ 
Gliniany, p.Wołów, st. 1, b /h/ 
Glini&D7, p.Wołów, st. 2, wś 
Głogów, wś /ś, nł/ 

Głomsk, p.Złot6w, st. 2, wś /b/ 
Głomsk, p.Złotów, st. 1, h 
Głoska, p. §roda ~'ł811a, rz 
Gniechowice, p.wrocław, n /b/ 
Gniezno, s t. 18, wś 

Gocółkowo, p.2nin, wś 
Gocółkowo, p.2nin1 st. l/A. n /hl 
Golczewo, p.Eamień Pomorski, ś /nł/ 
Go1ina, p.Star&ar4, st.l, rz /1/ 
Gołdap, st. I-IV, pim /?/ 
Gołdap, st. IC, b 

Gorzów Wielkopolski,at. T, wś 
Gorzyczki, p.Wodzisław ~148ki, ; /." 

' 
nł/ 

25 
ł9 

166 
166 
166 

'TS 

132 
26 

2ł5 

167 

26 

2(5 

133 

lO 

łS 

168 
~.(6 



327 

Gozdo~o, p.Sierpc, wś 
Góry Wysokie, p. Sandomierz, "Lipa.ra Góra",' n 
Grabi~e,p.Labsko, rz 
Grabowieo, p.Rrubiesz6w, wś /n, ś, nż/ 

Graba.ro, p.Stargard , wś /ś/ 
Grobla, p.Bocbnia, wś , /rz/ 

Grobnill:i, p.Głubczyce, b 
Grata, p.Grudzi~z, st.l, ś 

GrzybiaJV", p. Legnica, st. 1, h 
Gubin,.p.Krosno Odrzańskie ; ~ /wś/ 

Guciów, p.Zamość, wś /n/ 
Gzin, p.Chełmno, h /1/ 

Baćll:i, p.Bielst Podlasll:i, st.l, wś 
Horodysko, p.Cbełm, st. I, III, wś /ś/ 
Huta, p.Bydgcszcz, st.l, h /1/ 

Inowrocław-Szymborze, rz /n/ 
Inowł 6dz, p. Rawa Yaza.riecm, ś /lfś, nż/ 

Iwanowice , p.M1ech6w, b 

J all:s i ce , p.Inowrocław, h 
Janikowo, p.Inowrocław, st. 11, l 
Jankowice , p.Chrzan6w, st. I, b /h/ 
Janll:owo, p.Inowrocław, h lwś/ 
Jany, p.Zielona Góra, b 
Jelenia Góra, h 
Jusztowo; p~qdańsk, st.:J, b /h/ 

Kaliszaur, p.Opole LUbelskie, st. 2, wś /n, b/ 
~łdus, p.Cbełlmo, wś /h, 1, nż/ 
Xamieńi p.Opole LUbelskie, ś /wś, at/ 
Kamień Po•orsll:i, st., 1, uzupełnienia, wś 
Jt~ty, p~Włocławell:, st. 2, b /rz, wś, ś, 'nż/ 

Jt,socłla, p. PrzasD;Ysz, wś /n/ 
Jtietl6w, p.G6ra, rz 
Jtietrz, p.Głubczyce, et.l, b /n, 1/ 
nementowice, p.Puławy, n. 
neszewo, p.Pułtusll:, rs /b, 1, wś/ 
Jtobyln111:1, p.Busll:o Z4r6j, et. 3, rs /1/ 
Jtocierz, p,Gryf1ce, et. l, P 

169 
27 

134 
170 
171 
172 

50 

247 
T9 

247 
173 

81 

lTł 

175 
82 

134 
248 

50 

82 

113 
51 

83 

53 

84 
53 

176 

177 
249 
316 

54 

179 
135 

55 
28 

135 
136 

12 
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K~orowo, p.s~otały, st. l, h /Wtł, ś/ SS 
Ko .. in, p.Płońsk, rz 138 

Kopali~, p.Bochnia, st. I, h /ś/ 86 
Koranice, p.Prse~~V•fl, n 28 
Koszalin, ś 250 
Kościeliska, p.Olesno ~1.-kie, b S6 

Kośoierzn, p. Sieradz, st. l, l 137 
Krak6w-Dtbn1ki, wś 180 
KrakcSw, al. Grodzka 38, Ś 252 

Irak61r-Kaz1a1erz, al. DajacSw 27, wś 181 
Irak6w-Ncnra BUta, Dasztor w Mogile, ś 253 

Irak6w-§r6c1111eśoie, Barbakan, llllry Plor1ańsk1e, tł /Dł./ 2!5 
Irak6w-§r6daie ście, al. lilkołajsila 3, al. Grodzka, wś 182 
Irak6w-§r6c1111eście, Wiercenia, wś /ś/ 182 

Irak6w-Obszar wok6ł Wzc6rza Wawelskieco, wś /ś/ 183 
Irak~lfawel, wś 183 

Irak6w-Pl.l'iOIID7 Lud61r 3/ł, wś /ś/ 185 
Irak6w-Zak:rz6wek, wś /n/ 186 
Inlszyua, p. Radomsko, nit 290 
Irzemien1ca, p.Mielec, rz /1/ 138 
Kacbary, p.Pleazew, st;l, l 115 

KuezkcSw, p • .Kat.Do; st. 1, l 116 
Ilmica, p.JI:Yślanioe, l 116 

.Karozwfki, p.Słasz61r, nł 289 

lĄd, p. Słupca, wś ł8'T 

Lecblioa, p.Gniezno, wś 188 

Lecnica, Kośc16ł HIIP, wś /ś/ 189 
Lecnioa, Zallek, wś 190 
Lesisko-Strobtn, p.W1elań, st.l, b 57 
Lesko, wś 191 
Letnie a Mała, p. Ltczyoa, wś /hl 191 
Liey, p.Wolsztyn, p 12 

L1powiec, p.Chrzan6w, at. /h, ś/ 290 

Lllbiat61r, p.Wsohowa, st. II i III; pia /D/ 12 
Lubi4t, p.Woł6w, wś /h, nt/ 192 

Lllbień, p.P1otrk6w Trybunalski, st.l, wś 193 

Lllbieszewo, p;Grytice, st.2a, 2b, 9, 13, azapełaienia TO,rz/Wś/317 
Lubiszewo, p.Tezew, st.l, wś /n/ 19ł 
Lablin-Stare lliasto, ul.Groc!zka 3

1 
nt 291 

Lublin-Stare Miasto, al • .Ka Farze, at /ś/ 212 
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Luboszyce, p.Lubsko, b 
Lu~oszyce, p.Lubsko, st.l, rz /1/ 
Luzino, p.Wejberowo, st. lT, l 

Lasew, p.Pleszew, rz 
Lazy, p. Boc bnia, rz 
Lazy, p.1Voł6w, b 
I4czyno Stare, p. Przasnysz, w§ 

Lęgonice, p.Rawa Mazowiecka, rz 
Lobżany, p;Lobez, st. 1, wś 

Labnice, p.Wierass6w, st. 2, b 
Lapawa, p~·słnpsk, st. 8, b /b, wś/ i osopełnienia TO 

Lapawa, p.Słupsk, st~ 15, n /b, l / 

Lupowo, p.Gorzów Wielkopolski, st. 2, b 

Lupowo, p ; Gorzów Wielkopolski, st. 3, ws 

Majdan Górny, p,Tomaszów Lubelski, uż / n, wś/ 
Marcinkowo , p.InowrQcław, b /n, b/ 

Yasł~ice, p, W1elun, wś 
14a.s:z.kowice, p.Nawy S!loZ, h /1/ 
Mebao, p.Grudzi4dz, st.l, wś 
Miec.h ęcino, p.Kołobrzeg, s t . s, h /1/ 
Mietków, p. Wrocław, b 

Mionów, p,Prudnik, rz /ś/ 
Mirosławiee, p.~ałez , nż /ś/ 

Yn1lt6w. p.Kraków' wś 

Mogilno, wś /ś, nż/ 

Mrówki, p.Konin, ś 

Naszacowice, p.Nowy Sącz, wś 

Nea Paphoa /Cypr/, badania zagraniczne 
Nidzgóra, p.żuromin, wś 
Nieborowa, p~Cbełm Lubelski, m /n, b/ 
Niedanowo, p.N1dzica, st.2, l /rz/ 
NiedźWiedź, p.Yiechów; rz 
N1e•cza, p.Dz1erżon16w, st.Obwodnica, rz 
N1esnłow1ce, p.~111cz, st. 1, 2, 3, b /rz, wś/ 
N1n1ad011a, p.SokołÓif Podlaslti, st. 2, 4, wś /b/ 
Nowa Bata-Plesz6w, st. I, rz /n, b, 1/ 
Bowa Bota-Plesz6w, st. II, u /b?, h?, rz/ · 
Nowa 561-Koe erz, b 

3T 

138 

liT 

140 

141 

8T 

195 

141 

195 

88 

1581318 
29 

159 

196 

293 

60 

197 

99 

198 

90 

T2 

139 
293 

198 

199 

::!00 

.'305 

201 . 

lł 

119 
30 

31 

61 

202 

139 

32 

62 
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•owiDb, p~Gdań8k,_ •t.l, wił, /tn.ok.wfdr6lrok la46lr/ 
••op-ckl, p.-l.olda, •• 1•1 
•CJWT Dworo~rt p.·.fwtebolllstn, •'· 1, •• /n/ 
I01r7 Kde16ł1 p.-złołO!Tja, •• /Ił/ 
•t~r~ Wiótos, p.BHilDta, u 
··-· Okro SW1 .. ~ /Bał&aria/1 bactaDia •Cftll1cDO V 

Ochla; p.Z1elo• Gira, l 
Oclft'e7', ok. '1'8łbaoh1D /Bałpr1a/ badall1a sacmllio
OclnJ'bń, p.~ao, •t.zaMJr wr•okt, • /h?, Dł/ 
Oleótoa; • 

oustn, p.Cststoobowa, Ja•killta za.kowa DolDa, p 
o .. uo llało, p.o6ra, .t.l, n iw•. 'l 
O.Jalrft, _ p.1'tolań, D "., b/ 
O•owa, p.Suwałkt, rs 
Otal4*ka; p.Gr6joo, •t.l, rs 

PaJ•.o-snol1oo, p.ctoobaD6w, rs /1/ 
~ra /Syria/,' st.I, baclania •craatc•• 
Ral.,-ra /S7rta/, .st.II; baclallta sacru~ae 

2«1 
20& 
2015 

2GI 

294 
341181 

llt 
301 
255 

zss 
liS 

142 
33 

1., 
lU 

Jllarsniew, p.'Pnas sluilr, •• ZOT 
P1ask11' p:Opoosno., st~l, ll tl 
Ptadt~ p.OpoollllO, st.z,_ ll !b/ n 
P1ad1, pe'Opooao, st.:t• b u 
.Pt6os61l\ • ·nenio~; • /Dł/ zse 
P1ot~1D, p. Opole Labolskto, st;J; •• /D; b, '• d/ . JOT 
P1otrowtoe Pobkto, _ P•~"-1oo fl,..kio, •• 201 
Płontoa, p.Csłaob6wi st:1; h /11 
Płowoo, p;Ba~~J.,, • · 
Pob1ol, p.G6ra, st.lO, • 
Podboi'SIUI)", p.Strso1oo Opobkio, . h 
~lno-Ral"l>ole, p.· Płook,· st~n, -., 

Poclaa.o•, p.Zawtoreto, •• /1; •1 
Pocantoo, p.Słapek, st. ł, n 
Polan•too, p. Illowrooław, st.ł, rs 
Pola..-, p.Ssyllłowieo, rs ./n?, b?, •'l 
PolaiU', p;sąllłowtoo, st.I'Dlonto I 1 II, p 

Pol~, p;SSyGowtoo, st. II, p 
PołapiJł, ·p.Kro•no Ollrsańskto, b 
Pnorsko, p:Salooll.,, pt• 

Porseoso, p.sławDo, st.2, asapebionta liTO, ll /1, 

a 
21T 

li 
n 

210 
211 
:łł 

lłT 

1łł 

lT 
18 
A 
11 

n, ••, •1 :tzo 
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Poaań ~ stannru;uo, "Garbar7", ' 
Pras:110s Gdański~ ,:aclań8l:ł wti 
PraBsos G4ańsl:1, p.Gclańak, l /rs/ 
Prse..r41, Dł 
PrseaT41·, lll.PIItrowekieco, • /rs, wti/ 
Pr-..n, al.Tatars:ta, u /wli, ti/ 
Prwewło:ta, p~Słapel:, st.l, h 
PrQ'W6z,- p.'l1elań, st.la, n /wli/ 
~oe, st~18, li 

Baoiłał, p;'l'laohola, wti /ś/ 
Baoi'b6rs, las •Obora" wti /D/ 
Bac!•, Jtotic16ł Bemard7D6w, asapełD1ea1a liTO, ti/h,wll,ał/ 

2S8 

211 

120 

29S 

3S 
295 

N 

147 

280 

212 

213 

321 

Bad•,; st. s;· Arch1waa, at. 298 

ladoa, st.s, XO~c16ł faraT, at. 297 

Badoa - st. s, Kury obrOmle - asapełD1ea1a liTO, ti /U/ 322 

Bakcłlr, p.Głubo.,-oe,. st. t, D 38 
BaWa llaSGW1ecJra - Zaael:, ti /Dł/ 2et 

!łeabieUa, p.Prsaaysz,- st. "twsa ·G6ra" - 2, l /hl 
Rębraj, p. P1otrl:6w 'l'!Tbaaallllti, wti 
11Dclka, p. tfłOB zosowa, b 

ladao, p.Gl1wice, et.l, li 
llDt.e, p.Gola'b-Do'brsyń, et.2, n 
beCZ)"Ca, p.§roda ~l.lla, _ ,ftol, b 

Jtrńllk, p. ••no łllO, wti l 41 

Sallcloaierz, collec1D• Gosłoa1alulll, wti 
Sall4oaiers, 'IZC6rse ZU*owe, wti 
Salł4oaiers ·- t.alcrid; • · 
Sar~~G~ro, p. noo ła ... l:, • 
~. p.Oiklles, et.I, • 
S1eaieoh6w~ p.Łaak; et.ł, h 
S1eaira-1ce; p.L4b0rl:, 'b 
Siemłs; 4 /ri, at./ 
S1•1ers, p.Z.1ero1e~ 4 

. S1ołblr1oe stare, p~0po1e ; h /b/ 
Skrsy4~61rl:o, p.xotich~•. rs /li/ 
Siupaki ~. p.Grac!si~s. at. 3; wti 
Słap,r, p.ssa'b1a, st.l, h 
saoleń,- p.olmss, wti 
s•la1k1, p.sawałl:1, wal 

121 
21ł 

8ł 

282 

1ł8 

8ł 

215 

21T 

218 
3T 
37 

38 

ts 
SS 

262 

26ł 

96 

1ł9 

219 

96 

220 

220 
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Smulsko, p.Tnrek, st.3, wś 
Sobień-MaDasterzec, p.Lesko, vś /ś/ 
Spławie, p.Września, h /wś/ 
Stara Dongola /Sudan/, badania zagraniczne 
Stara Góra, p.Góra, h 

Stare Drawsko, p.szczecinek, st.3, wś /ś/ 
Stargard, vś /ś/ 

221 
221 

97 
310 

97 
223 
22ł 

StaWT, p.Jędrzejów, wś 225 
Stobnica-Trzymorgi, b /n, h, 1, rz, wś/ 66 
Strachów, p. Wrocłsw, n /h, rz, vś/ 39 
Strobin, p.Wieluń, n 150 
Strzelce Krajeńskie /sezon: 1969/,uzupełnienia 1970, ś /n/ 315 
Strzytew, p.Soohaczew, rz /h, l / 151 
Sulęcin, b 66 

Surat, p.l.apy, wś 226 
Susiec, p.-Tomasz6w Lubelski, wś /nt'/ 
Swarzynice, p.Sulech6w, b /rz/ 
Szamotuły, Zamek Górków, nż 

Szarlej, p.Inowrocław, st. 4 i 5 1 h /rz/ 
szczecin-Niemierzyn, b /h/ 

227 
67 

298 
99 

68 
Szczecinek, st. 5, h 100 
szreńsk, p.JD:awa, wś /nż/ 227 

~ibie, p.Gliwice, st. 16, h 101 
§wielubie, p.Kołobrzeg, st. 2; wś 228 
~Ucza, p . Rzeszów, rz l52 

Tańsk-Przedbory, p.Przasnysz, wś 229 
Tarławki, p.Węgorzewo, st.l "Gajowa G6ra•, l /rz, wś/ 121 
Tarnobrzeg, h 101 
!orań, ś 264 

Tre11ta RZ~owa, p.Opoczno, st.l, 2, 3, uzupełnienia 1970 
b rn, h, l, nż/ 322 
'l'tlchola, ś /Dł./ 26S 
Tumiauy, p.Ol•ztyn, 11t. l i 2, wś 230 
'l'lrardog6ra, p.Syc6w, h 101 

Warszawa, st. WU.Buczta•, ś /nt/ 266 
Warszawa, st. •czerniakowska", nt 298 
Warszawa, Krakowskie Przedaieście, ś 267 
Warszawa-Trasa łAzienkowska, ś /nł./ 268 
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. . 
wanawa-Z....k Kr6l••Jt1, ' /d/ 
wanaw ... z.neń, •t. ł, l /b/ 
..... " •• p.hill, ' 
Wf&Ol'HWOt p.ssosooiuk, •t.l, l 
1F1otaa, p.LDb•b, h 

1F1ol4S44S, p.WII)rsoho, ot.l, ' 
Wtoliosa, p.ErakcSw,· l' /n, •'l 
Wtolioda, p.Krak6w, ot.II t.aaok, ' /1, rs, nł/ 

Wioru .. 6w; ' /Dł1 
1f1oraaąoo, p.Boolmia, d 
WUlioa, p;aaeJto-~cSj ,· ", 1'1 
wtUw, p.Kastatorsa 1F1ola, b/?/ IJJ/ 
1ft-, p.·Lollk, ' /w,, Dł/ 
Włooławok, u 
wo11D, •t· x,· •• 
1for,rt7, p.01•St7B, •t.l, b 

.. r.rł7, p.o1nt7B, ot.-2, b /fi/ 
Wrooł• - Elitło 1ftolkto, h /b, ••l 
W'rooł• - lla0bob6r llał7, •t. t, r.s /D, b/ 

· lh'ooł• . - SoH7801W1oo, • /DA/ 
11'781•, p.Ko.ciortł-•, h 
11'7•SO&r64, p.Płook, ", 1•, Dł/ 

zabno-Kib1o..,.oo, •t.e, ' lal 
Zabno-Boktutoa, •t.10, ' /DA/ 
~wtoo, p.Kalus, •t.1, rs /1/ 
Zakn.,, p.Irapblrioo, b /rs/ 
za.osao, p.Głoc"', b /b/ 
Droj-oko, p.Do'baok, •t·~• b 
Ztolli .. t-, p.GU.wioo, •t.ła, h 
ZF..-.at••~ p.ctoollaa6w, n /1/ 

268 

123 

2'fT 

123 

102 
2T8 

12ł 

2T9 

280 

299 

231 

8P 

281 

300 

232 
81 
'fO 

103 

1&:2 
.281 
lOł 

233 

282 
283 

153 
105 
1015 
n 

101 
lM 

lU 


