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OD REDAKCJI 

Szósty " Informator Archeoloetczny11 zawiera sprawozdania z badań 

wykopaliskowych. prowadzonych przez polaide ekspedycje archeologiczne 

w 304 miejscowościach i na 321 stanowiskach f w tym w 14 miejscowoś· 

ciach i na 17 stanowiskach za granicą/. 

W tomie zgromadzono niemal kompletny podstawowy materiał l.n!or· 

macyjny o badaniach archeologicznych w 1972 r. Nie nadesłano tjrm razem 

żadnych komunikatów z ubiegłych sezonów• toteż nie zawiera on rozdziału 

" Uzupełnienia". Spośród nielicznych badań• z których redakcja nie otrzy

mała żadnych danych wymienić należy stanowiska w Żukowicach• pow. 

Głogów• gdzie prowadzone od wielu lat intensywne prace ratownicze dostar

czały zawsze bardzo interesujących odkryć. 

Wobec zaistniałych w toku przygotowań " Informatora" nieporozumień 

redakcja pragnie podkreślić• łe tom ten obejmuje wszystld e badania stacjo

narne tzn. prowadzone przez zakładanie wykopów badawczych.Należy więc 

również nadsyłać komunikaty ze wszystkich badań ratowniczych i sondaży. 

Natomiast nie obejmuje on badań powierzchniowych• zwanych nie

kiedy zwiadowczymi lub penetracyjnymi•kt~rych .celem jest poszukiwanie 

nowych stanowisk lub weryfikacja dawniej zanotowanych. Komunijaty o 

tego rodzaju badaniach kompletuje i publikuje w " Informatbrze Archeolo

gicznym-Odkrycia" Konserwator Zabytków Archeologicznych na woj. 

wrocławskie f adres : Wrocław. Pl. Powsta4ców Warszawy 5/. Zrozumiale• 

że odkrycia powierzchniowe nie posiadając pewnie ustalonej chronologii. 

mogą być prezentowane jedynie w układzie geograficznym wg obszarów 

admini8tracyjnych. 

z okresu przygotowań " Informatora'' nasuwają się 1 analoglczne jak 

w latach ubiegłych, wnioski co do zasadniczych usterek nadsyłanych komu

nikat~w.Zestawiając je poniżej redakcja prosi wszystkich zainte~anych 

o wzięcie ich pod uwagę przy pisaniu komunikatów / badań następnych 
sezonów. 

1/ Niedotrzymywanie terminów przez kilka zaledwie ekip opó:tnia 

realizację " Informatora" co najmniej o 2 miesiące. W wypadku 

nadesłania wszystkich informacji do ko!ica listopada 11 Infor

mator mógłby ukazać się w ko!icu lutegO następnego roku. 



- 6 -

2/0bserwuje się tendencje do nadmiernego skracania informacji 

do 5-6 wierszy. 

3/ Częsty brak imion prowadzących badania i uczestników uniemożliwia 

zachowanie tltandardowej formy komunikatów. Redakcja nie jest 

w stanie sprawdzać personalia wszystkich archeologów. 

4i W dalszym ciągu okreiUenia chronologii zastępowane są niekiedy 

wymienieniem nazwy kultury archeologicznej, co powodować może 

błędne zakwalifikowanie komunikatu do okresu. 

WydaJ e się, że dzięki użyciu maszyny drukopodobnej tekst szóstego 

tomu " Informatora" znacznie zyskał na przejrzystości. Po raz pierwszy 

też strony otwierające poszczególne rozdziały przyozdobione zostały winie

tami przedstawiającymi charakterystyczne zabytki okresu, który poprze

dzają. 

Na koniec redakcja pragnie podziękować wszystkim, którzy ułatwi11 

jej pracę nadsyłając sprawozdania w terminie i podkreślić, że " Infor

mator Archeologiczny" ukazał Rię, jak co roiru. dzięki współdziałaniu 

Ministerstwa Kultury i Sztuki - Zarządu Muzeów i· Ochrony Zabytków, 

Polskiej Akademii Nauk - Instytutu Historii Kultury Materialnej oraz 

Folskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego. Wobec reali

zacji planów utworzenia w resorcie kultury i sztuki urzędu. Generalnego 

Konserwatora Zabytków należy wyrazić nadżieję• że w przyszłości konser

watorstwo archeologiczne będzie reprezentowane w Informatorze Archeolo

gicznym jako jedno z ogniw współdziałających instytucji archeologicznych. 



EPOKA KAMIENIA 

Paleolit i mezolit 
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BIALOBRZEG• pow.Września 

Stanowisko 6 

Badania pro-dził miiJ' Anclrsej PrJake. 

Finansowało Muze'UDl Arcbeolopcsoe 

w Poznaniu. Pierwszy aesoo IJadlil. Me

zolit iórny - kultura janlaławieka /? /. 
Stanowiakoeodkryte przed ldlkudzie~.fclU lał:f pnes Z.Zall:rsew ............. .._ 

kalizowane podczas weryfikacyjnych badU powierzclad.owJ'dl w r 0 1171..Let!F-

południoWJm brzep Warty. na zwydmtonej teraale W7iaeJ. w po11HR jeJ -·--. 

Pierwotny układ zabytków zabunony został przez wapc5ła..,.. droft ~JrMra 
przecina atanowiako,Eksploracją wykopaliskowił objfłD teiWł S58 m2• 

Materiał zabytkowy zalegał obficie na powiersdmi CJl'U w 1.11fa7m ,...._ *J E 

wym do głfbokollłci 30 cm, Uzyskano 1838 zab)1ków ~eJt. w .,_ l'fS ......_. 

J narzfdzi oraz 9 drobnych skorup. Willród 33 sbrojldków mJkraliłfc:=Jcla WJ 'łrłt 

trójkąty janiaławickiee tylczaki typu Sta11inop l tr&IJU70 a..r-.1DII9 ......_ "** 8 r 

no wattpnie na iórny mezolit f przypuazczalDie Daleł)- OD do blt1R7 jMI E łli:Jdllł/. 

o .. da została ponownie zasiedlona w neolicie f ze wsllfdlr aa aleUcarJ' w 
ceramiczny trudno okrelllllć je~Q przynalełnolllć kul~. 

Ba~a zos~ zako6czone0 

EŁK 

ltaDowlako I 

ln8tytat lllBłDdl Klr1bD7 
llaterlalaej PAK 

w Warszawie 

Ba~a pro-dził mgr Jan TrseciallowBid.., 

Finan110wał IHKM PAN. Tnecl BUOD t.drl6 

wykopallakowych0 PaleoUt ·~· 
Celem bada6 było dokładniejsze poznanie południoweJ. a _....,. =4•> ... 

polotoneJ -południowo-wschodniej cztlllcl llłanowiaka.('hodsAo o łrS)' ....-r. 1"..._ 

zachowania atarej pebyfpróclmlcy i poziomu n~ao/~ ,._ k1 IIID

ie zabytków.2-stan zasiedlenia /lub nasycenia lilacluni o...,.etwa/te.l CSf6d ,..._ 

nowi• w porównan1u z cstlllclami półnoallł i zac:bodailł oras oclb)c:le ...",. ...._ 

plenia sabyłków.To ostatnie było o tyle -inym zapdrdem-.te w ... A6 lrBIIadl 

snal•ziooo na tym odcinku oatrse trzoneczkowe bardso ,.,..,.... do ., nu h ;da 

w przemy6le linlbijllldm. 

Badania wykazały. ie profil atarej peby zachował ll1f dDbne łf'IIID - ,. n L 

w południowo-wachodniej cztlllcia atanowi.U..Na poładale l aa sildl6d· .... .t-1 

Bilnie•• po wifkasej cstlllcl e.łkowlcle sclelludowalr7.IIajwitirae -·=zmfo.....,.. 

aleby obserwuje Bit na .teku wyaoc:aysny •• wnlłłldem jeJD c:st*i ..".., .. 



• 10 -

Mo~ WDO&ić• :te zasiedlenie południowej części atanowiska było l'!nacznie mniej

·aze ni:t zacbodnlej i pólnocnej. 

W pobli:tu najwy:tszego punktu południowo-wachodniej części stanowiska• pod nie

naruszonym poziomem próchnicznym starej .gleby znaleziono czyste skupienie zabyt

ków prz8JJ1Y.IIłu Jwiderakiego.Domind:Jącą gru~ narzędzi są rylce różnego typu.Dra

pacze 1 ostrza trzooeczkowe występują w formach typowych dla przemysłu świder

iłldego n.Obok. ostrzy z łulikaniem na stronie spodniej są formy bez takiego łuska-

. nia. W skupieniu tym &nalazły się równie:t 2 bardzo drobne zbrojniki z tylcami luko

. watymi. Cechy inwentarza alrupienia i Jego zło :ta wskazują na to. że jest ono starsze 

od w.azyatldch dotychczas odkrytych na badanym stanowisku. 

Wyniki _ badali przemawiają też za tym. że stanowisko nie było zasiedlone przez 

elementy pochodz'enia lingbijskiego.Formy do nich podobne są nieliczne i stanowią 

element składowy przemysłu świderskiego. 

Stanowisko• jak i cały ze,pól osadniczy w obrębie którego ono występuje zasłu

gują na dalsze szczegółowe bam,.nia. 

JACENTÓW• pow.Ko6akie 

SłaDowiilltó s. 4.10 

Instytut Archeologii Uniwersytetu 

Jagielloó,skiego. Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Kielcach 

Badania prowadził dr Bolesław Ginter. 

Finansował Uniwersytet Ja«tello11ski i 

WKZ w Kielcach. Pierwszy sezon badali. 

PiaSkowe stanowiska schyłkowopaleolitycz

ne i mezolityczne. 

Wszystkie stanowiska położne są na niskim.erozyjnym tarasie rzeczki Plebanki. 

dopływu Czarnej • w odległości od paru do parudziesięciu metrów od jego załomu~ 

Załom ten wznosi się od ok. 1•5 m. do 2 m. ponad zato.rfioną płytko dolinę Ple

banki. W celu uchwycenia śladów osadnictwa nad Plebanką przeprowadzono na obu 

jej przegach badania wstępne pokfywając siatką niewielkich otworów teren cD:ugości 

ok. 2 km. i szerokości kl.lkudziesięciu metrów. Wynikiem tych badali było znale

zienie kilku stanowisk z epoki kamienia.Na trzech z nich założono wykopy. 

Stanowisko s. / Wykop 1/72/ 

Usytuowany na załomie tarasu dochodził do poziomu doliny zalewowej. Wydobyto 

około 200 wyrobów krzemiennych z których większość można zaliczyć do schyłko

wego paleolitu bez określenia przynależności kulturowej. część wydaje się nawią

zywać do mezolitycznego cyklu komornickiego. Wyroby zalegały we współczesnej 

próchnicy. w -poziomie iluwialnym gleby bielicowej i w piaaku pod poziomem torfu. 
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w partii wykopu przylegającej do doliny zalewowej. Wysoki poziom wody gruntowej 

uniemożliwił kontynuowanie badali. w tej części wykopu~ w której obok wyrobów krze

miennych znaleziono również sporo grudek hematytu. 

Stanowisko 4. l Wykop III72I 
Na prawym brzegu PJ.ebanld~ w odl.egłości parudziesięciu metrów od załomu ta-

2 
rasu. W wykopie o powierzchni 104 m znaleziono 6 tys. wyrobów krzemiennych 

występujących niemal wyłącznie w ·mocno rozbudowanym tutaj poziomie iluwialnym 
' gleby typu bieli'eOWego. Wyroby kr,:emienne tworzyły wyratną. izolowaną krzemieni-

cę o średnicy kilku metrów• z paroma wyramymi akupieniami materiału związanymi 

z występowaniem zagłębień w obrębie iluwium.Surowcem jest niemal wyłącznie ko

palniany krzemień czekoladowy. Wyróżniono ldlkanaścle rdzeni z reguły wiórowych 

różnych typów~ sporo wiórów. często z rdzeni dwupiętowyche dutą ilość odłupków za

prawi!lkowych a także około 100 narzędzi. W liiród nich dominującą grupą są rylce 

prawie wyłącznie wiórowe. mocno zróżnicowane. Bardzo nieliczne są drapacze. rów

nież wiórowe.Specyficzne grupy stanowią delikatne półtylczaki z mikroretuszem. a 

także szerokie wióry retuszowane na styku krawędzi bocznej i odłamanego wierz

chołka.Częsty jest zabieg przetrącania i poprzecznego łamania wiórów.lnwentarz 

jako całość nie posiada analogii w schyłkowopaleolitycznych stanowiskach z terenu 

Polski. Stanowi on fragment nowego cyklu przemysłów schyłkowopaleolitycznych na 

naszych terenach.Analogii zapewne dostarczą tereny położne na wschód od Bugu. 

Stanowisko 10. l Wykop IIII72I 
Położone na lewym brzegu Plebanki• na szerokim cyplu tarasu. W wykopi e o 

powierzchni ok. 1000 m 
2 

odkryto ponad 1. 500 wyrobów krzemiennych z wyraźną 
przewagą schyłkowopaleolitycznych. Zalegały one w układzie rozproszonym. częściowo 

w próchnicy współczesnej.Obok ponad 20 rdzeni różnych typów znaleziono około 

150 narzędzi z wyratną przewagą drapaczy.Z bardziej charakterystycznych wystąpi

ły pojedyncze liściaki• wykrojec. bardzo wydłużony. wysoki trapez i fragmenty tyl

czaków o łukowatych tylcach. Taki zastaw narzędzi charakteryzuje kodcowoplejsto

ceńskie i wczesnoholeceńskie inwentarze północnej części Niżu Europejskiego i 

Skandynawii. Obecnie~ożna rozstrzygnąć do jakich zespołów inwentarz z Jacento

wa zbliża się najbardziej. Obok wyrobów. paleolitycznych wystąpiły niezbyt liczne 

elementy mezolityczne i pojedyncze wyroby krzemienne neolityczne w towarzystwie 

niezbyt typowych fragmentów ceramiki. 

Badania na stanowisku będą kontynuowane w roku przyszłym. 
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Muzeum Narodowe w Szczecinie 

Badlada prowadził mgr Maciej Czamecld. 

FiDaDIIOWII!o Muzeum Narodowe w Szczeci

Dle.DruJi aezon bada4. Pótnopaleolityczna 

mazowaza68ka pracownia krzemieniarllka. 

Bz n ' C1111Jtt7 ollaal' 108 m 2 i wyka&aly.U ekaplorowana krzemienica zoatała 
;c He _, ib!Mia pnes pół.niej8Ził działalno~ ludzklł• Stratygratla atanowiska 

-.Ie jellł Je-cse ...,_cide utalona.Nieznany jeat równie:t charakter odkrytego w 

ą. !r'*- ....,.. Aml-810• maJileego poatać owalnej kopuły o wymiarach ok. 

14 - / ..._. oł/ x ok. 8 m /k.rtMza o•f. zbudowanego z Jr.amieni spajanych 

...... ~ -*e Je-l to grób. Nie znaleziono :tamych zabytków ruchomych. mo

Rądl 4lłiiiDwK łat obleld. 

...,.... bfdł kwt,_ane. 

patrz wczeane •redniowiecze 

..,.,.A.pow.Cbełm Lubelaki 
3 ,.. ... D 

Zakład Epoki Kamienia Inatytutu 

Historii Kultury Materialnej PAN 

w Warazawie 

Badlada prowadziła Hallna Macldewicz. 

P'blaD.ował Wydział Kultury Prezydium 

PRN w Chełmie.Drugl aezon badati.Sta

nowi811D piallkowe z okresu mezolitu i 

przełomu neolitu na wczeanlł epokę brązu. 

W dliJ-.,m dJyu s.piorowano wykop J • z którego materiały • uzyskane w ubieg

J:y.. ...._.,dawały lllę rzucać ~atło na zagadnienie kontaktów mezolityczno-neoli

IIJc:aa.tdli....,..,p poszerzooo w kierunlru wschodnim• zgodnie z zeszłoroczną plani

~ .alatllła ardleologlcznego.Eksplorowano metodą ław i kwadr. Przeskrobano 
z 55 • dD #ł~Jc*Djci 6rednio 70 cm.Nie odkryto wschodniejlO kl"!Uica rozrzutu za-...,... 

'nik jllk w PJIU"RGd.m ro.tu. zabytki znajdowano we współczesnej glebie omej 

i w ZIICIIDwiiDej częjcl iluwium annego. Analiza proftli potwierdziła ""Y&unięłlł uprzed

.., Mpo«eq.U teren IJt.ulowiaka podlegał wielokrotnej denudacji • 1 :tę oranina obej

...;e powlersdmlf deflacyJnil aięgająclł do piallków atarego Uuwium afinego. Tym 

-:J1D ..te:rlał7 ardleologlczne - i z oraniny i z Uuwium - le:tą na wtórnym zło

z..•v--.t podoiilu kulturowego w i1uwium nie przekracza 15 cm/ poza kieaze-
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niami pokorzeniakowymi/ - utrzymuje się więc on w poanicach dawnego deptanialal 

Planigrafia zabytków wskazuje na ich do6ć równomierne rosprosztmie na całym od

kryiyzn obszarze. 

W sumie znaleziono około 850 okazów.Przewałały materiały krzemioJillle• nad 

nielicznymi ceramicznymi i bardzo ubogimi kamiennymi. Inwentarz kamienny wyko

nany. jest z kwarcytów i piaskowców. krzemienny - z miejscowego surowca kredo

wego głazikowego. Wydzielono w nim 128 szt.: 21 rdzeni i 107 narzędzi i ich frag

mentów• w ogromnej większo6ci o rozmiarach 6rednich.1nwentarz charakteryzuje: 

1 f ubóstwo półsurowca f zresztą o pokroju odpadkowym - odłupki b.male i mikro

litYczne/ duto łusek; 2/ technika odłupkowa jednopiętowa /18 rdzeni/ • z zaprawę 
ograniczonę do przemysłowej pięty. a niekiedy i prawcowania pięciaka; 3/ bogactwo 

skrobaczy /54 szt./ i narzędzi o krawędzi czę6ciowo załuekanej półetromo. likroba

czowato l 23 szt./.W6r6d pozostsłych narzędzi - poza okasami o krawędzi csę6clo

wo łuskanej.mikrołuskanej i utyłkowanej - znaleziono: note / 5 szt.: 3 odłupkowe• 

2 wiórowe. w tym 1 duty l • półtylczaki wiórowe l 3 szt. : 1 janisławicki i 2 zwykłe. 

w tym 1 duty l • drobne fx:agmenty siekier gładzonych / 3 szt. l i pojedyncze okazy: 

ciosaka odłupkowego dutego. tłuczka podkulietego. radlicy kamiennej. Między frajpnen

tami ceramiki - 3 wylewy z ornamentem sznurowym. 

Tegoroczne badania nie ukończyły eksploracji etanowieka.Nie rozetrzygnęły te:ł. 

jednoznacznie. czy mamy tu do czynienia z mechanicznę mieszaninę zabytków mezo

litycznych i pómoneolitycznych. względnie wczesnobrę:towych. czy - jak się wydaje 

z analizy materiału - z zespołem mezolitycznym.który przetrwsł po poczętkowy 

okres bręzu. kiedy to przejęł zdobycze techniczne l gospodarcze neolitu. 

Prace wykopaliRkowe na stanowi~ n powinny być konytnuowane. 

OSJAKĆW • pow.Wielud patrz neolit 

Stanowisko s. 
PIEKARY• pow. Kraków Wojewódzki Konserwator Zabytków, 

Wydzlał Kultury WRN w Krakowie 

Badania prowadził mgr W • Morawski. 

Finansował WKZ i Wydział Kultury 

WRN w Krakowie. Piąty sezon badal1. 

Otwarte stanowisko lessowe. Paleolit. 

Badania miały charakter uzupełniający w stosunku do sezonów poprzednich celem 

pełnego rozpo:tnania stratygraficznego w rejonie cypla skalnego zwanego Okrętkiem. 

Wykonano wykop xvm w połudiliowo-zachodniej czę6cl cypla w obrywie starego 

kamieniołomu. Główna Ilelana profilowa tego wykopu łęczyła dwa uprzednio wykonane 
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.szurfy XIV i XV. Odsłonięta. ściana profilowa wyjaśniła przebieg nawarstwieil w 

tej części stanowiska. W odsłoniętym profilu widzimy wyklinowywanie się kolej

nych warstw poczynaJąc od najstarszych aż po pierwszy masyw lessowy stltnowiska 

piekarskiego włącznie. W obrębie istniejących obecnie nawarstwieil w kierunku połu

dniowo-zachodnim od wykopu xvm nie stwierdzono obecności wspomnianych wyżej 

wyklinowanych serii dolnych warstw. Na obszarze tym prawie wprost na skale 

jurajskiej zalega najmłodszy less. zerodowany. z wykształconymi na nim pó:tniej

szymi glebami. 

Powodem -wyklinowania wspomnianych warstw jest jak się wydaje istnienie w 

ciągu. bardzo długiego okresu czasu silnego drenażu spływających wód na linii 

.jęknięcia tektonicznego masywu skały wapiennej.Innych przyczyn wyjaśniających 

tiJ: zjawisko na razie nie stWierdzono. 

Wydobyto około 500 zabytków krzemiennych nale,żących do najstarszego pale

olitu Piekar• dwu zespołów środkowopaleolitycznych i pierwszych pracowni górno

paleolitycznych. Te ostatnie pochodzą z małej ostro wyodrębniającej si-ę krzemhlcy 

o średni.q. około l - l• 5 m. 

Badania tegoroczne zamykają pierwszą kil,kuletr)ią serię badań kompleksu sta

nowisk przełomu Wisły pod Ilekarami - Tyl'icęm. 

RUSZKbW n. pow.Koło Mużeum Archeologiczne 

w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Andrzej Prinke. 

Finansował WKZ . w Poznaniu. Pierwszy 

sezon badań0 Ślady osadnictwa z mezolitu• 

nęolltu .. kultui'y łużyckiej i pomorskiej. 

Stanowisko ~eży na wschód od w~, na wydmie przylegającej od zachodu do wału 

przeciwpowodziowego na z~ocnodnim brzegu Warty. Wstępny etap badań polegał na 

pokryciu całego obszaJ"U stanowiska siatką sondaży.które wykonano w odstępach 

có 2 m. Wy~zały one obecność warstwy kulturowej o miąższości 10-30 cm. za

~owanej in situ w południowej i wschodniej części stanowiska. na pozostałym 

obszarze natomiast zniszczonej przez defiację. Warstwa za~ersłs: liczne wt;!gielki 

drzewne oraz niewielką UDść ułamków ceramiki kultury łużyckiej z oki-esu hal

sztackiego i kultury. pomorskiej z Q~resu lateilskiego.N'a obszarze misy defiacyj

nej wyllt4PiłY zabytki typowe dla meZQlitu dolnego/ m.in.ldlksnaście zbrojników 

mikrolitycznych/ .oraz neolitu f drapacze• ceramika/.Nie odkryto na~miast śladów 

osadnictwa pc)tnopaleolitycznego kultury · świderaldeJ.stwierdzonego na tym stano

wisku podczas dllwniejszych badań powierzchnioWych.Ogółem eksploracją objęto 
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145 
2 

m • 

Badania zostały zakończo!le. 

TUMIANY. pow.Olsztyn 

Stanowisko 2 "Rybaczówka" 

patrz wczesne średniowiecze 

ZABRZE-MrnKULCZYCE 

Stanowisko 6 

Instytut Archeologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Muzeum Górnoślą

skie w Bytomiu 

Badania prowadził dr Bciesław Ginter 

przy współpracy mgr Wernera Pierzyny 

i Krzysztofa Sobczyka studenta UJ.Finan

sowało Muzeum Górnośląskie w :ąytomiu • 

Trzeci sezon badafl. Schyłkowopaleolityczna 

pracownia krzemieniarska. 

W czasie badafl na średniowiecznym gródku z XIll-XV w. odkryto w 1971 roku 

dość liczne materią.ły krzemienne.Badania tegoroczne miały na celu zorientowlmie 

się w warunkach zalegania tych materiałów i uzyskanie większej ich ilości.Prze

kopano 8 m 2 w centralnej partii gródka założonego na cyplu tarasu niewielkiej 

rzeczki i odciętego foęą od reszty tarasu.Niewielkie wykopy założono równi~ż na 

stokowej partii cypla i na tarasie poza fosą. Wszędzie stwierdzono występowanie 

materiałów krzemiennych. W wykopie centralnym występowały one w przemiesza

nej ziemi pochodzącej najpewniej z wybierania fosy, pocz~twszy od glębokości 

70-80 cm. Znajdowano je również w pierwotnej próchnicy sprzed nadsypania gród

ka. zalegającej na głębokości ok.10 80 m. od powierzchni współczesnej. Na dużą 

ilość zabytków natrafiono także w poziomie bielicy i warstwie iluwium• poniżej 

pierwotnej próchnicy. 

Niemal wszystkie wyroby reprezentują formy typowe dla pracowni krz.emie

niarskiej. Wystąpiły rdzenie dwupiętowe wiórowe i nieliczne jednopiętowe0 bardzo 

liczne odłupki z wstępnej z naprawczej zaprawy rdzeni, a także wióry przeważnie 

nieudane i połamane.Pracownię zaliczyć można do cyklu mazowszaflakiego. 

Obok materiałów schyłkowopaleolitycznych natrafiono również na pojedyńcze 

wyroby mezolityczne nieokreślone ·kulturowo. 

ZAWOLOCZE, pow. Włodawa 

Stanowisko I, II, m i IV 

Zakład Epoki Kamienia Instytutu 

Historii Kultury Materialnej PAN 

Badania prowadziła Halina Mackiewicz. 

Finansowało Prezydium PRN we Włodawie. 
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Pierwszy sezon badań.Stanowisko pLaskowe 

z okres'l paleolitu schyłkowego i mezolitu. 

Stanowieko leły w jpD!Die Oeowa,na gruntach byłego folwarku Zawołocze i w 

jego najblit.sej ollolicy.Jeet to teren wyższego tarasu piaszczystego, wciłniętego 

Willikim cyplem mifds7 jesiora Spilno,Koseniec a Perespilno. Część materiałów 

powierzchniowych etanowiska nawilllluj• do zespołów odkrytych w Nieborowej,pow. 

Chełm, s tym, te w kilku przypadkach wydaJil się być ich ogniwem starszym, 

dotlld niemanym. 

Pr-oce miały charakter badań w8tępnych i ratowniczycheObjęły ogólne rozpozna

nie terenu. w wyniku którego wydzielono cztery stanowiska, z czego na I rozpo

csr.o eksplorację wykopaliekowll, a na części m - powierzchniOWilo 

Stanowiako I - Małe zwydmione wzniesienie na tarasie pLa11zczystym•na zachod

nim brzegu jeziora Perespilno. Teren zabudowlll'i gospodarczych folwarkla.ostatnio 

zajęty przez Prokuraturę Wojewódzkil w Lublinie i niszczony przez budowę domu 

wypoczynkowego. 

Z hałdy wykopu pod fundamenty zebrano clekawy materiał krzemienny f wielkie 

rdzenie odłupkowe podkrllłkowe i odłupkowo-wiórowe jednopiętowe. dute noże zgrzeb

łowate odłupkowe o grubych łukowych tylcach opracowanych dwustronnie/ .~oże te

go niemanago zespołu zostało całkowicie zniszczone.Być może,jest to fragment 

nieznanego przemysłu cyklu lysogórzlll'iskiego. 

~y~p _ _l._: Na wschodnim skłonie wzniesienia piaszczystego,pr:l8lepym do jezio-
. 2 

ra. Teren przeznaczony pod niwelację. Metodą ław i kwadr wyeksplorowano 96 m, 

ao głębokołci łrednio 60 cm.Zabytld letsły na złożu ·wtórnym, we współczesnej 

glebie i w snaJdujlłCYJll. si.ę pod nill deptarńsku/platy/ • które zniszczvło profil ile

bowy do poziomo warstwowanych piasków jego podłota.Jak wynika z rowu sondato

wego, w prlarę oddalania aię od jeziora, pojawia się profil ilebowy i jego millt

szołć stopllowo wzrasta,Zabytki znaleziono niezbyt liczne.planigraficznie rozpro

szone. Wllltll aię one głównie z cyklem mazowszsl'isldm lub pokrewnym. W południo

wej części wykopu, odkryto nieliczne l mało charakterystyczne domifłszki mezoli

tyczne.Eksploracji 'llfYkopu nie ukoliczono. 

Stanowisko n - Płaski cypel tarasu piaszczystego PQmiędzy jeziorami Perespilno 

a Kóseniec, zasadzony młodym lasem.Odkryto tu 8 dutych skupisk zabytków : 3 

prawdopodobnie masowszsl'iskie,l jani8ławickie,pozostałe nieokrelłlone.Na wszyst

kich powinna bJć przeprowadzona eksploracja wykopaliskowa. 

Stanowieko m - Wzniesienie piaszczyste, silnie rozwiane, u nasady cypla tarasu 

piaszczystego. w starym lesie.StaDowleko niszczone.Jeso północno-zachodnill część 
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eksplorowano powierzchniowo. Uzyskano materiały. najpewniej mazowszańllkie. analo

giczne do odkrytych na stanowisku r. w wykopie 1. ale bogatsze.Leżały na powierz

chni defiacyjnej rozwianej do piasków iluwium silnego. Pozostałlł część stanowiska 

należy eksplorować wykopaliskowo. 

Stanowisko IV - Wyższy taras piaszczysty. około 600 m na po~dnie od zabudowań 

folwarku. w małym lasku sosnowym. P<> obu stronach jjcieżld z Zawołocza do wsi 

Osowa. Znaleziono dwie bogate krzemnice mezolityczne.Obie nadają się do eksplo

racji wykopaliskowej. 

Prace wykopaliskowe w Zawałoczu powinny być intensywnie kontynuowane.Ze wzglę

du zaś na wyjątkowe bogactwo ilościowe i kulturowe tutejszych materiałów krzemie

nnych i ich Imaczenie dla poznania osadnictwa Polski południowo-wschodniej. należy 

utworzyć tu rezerwat archeologiczny. uniemożliwiający nia:r.czenie tych cennych sta

nowisk. 

ZYCHY0 pow.Końskie 

Stanowisko 3 

Instytut Archeologiczny Uniwersytetu 

JagielloARkiego 

Badania prowadził dr Boleliław Ginter. 

Finansował Uniwersyt"' Jagiellodski. 

Pierwszy sezon badań.Stanowisko schył

kowopaleolityczne. 

Prowadzono badania typu ratowniczego na niszczonym przez wybieranie piasku 

stanowisku schyłkowopaleolitycznym. Stanowisko usytuowane na mocno zwydmionym 

tarasie lewego brzegu rzeczki Plebankie lewobrzeżnego dopływu Czarnej. Wydobyto 

niewielką ilość wyrobów krzemiennych• zalegających przeważnie we współcześnie 

na11ianym piasku.Bardziej charakterystyczne wyroby.talde jak rdze6 dwupl.fłowy i 

trzonek liściaka dwukątowego wskazują na przynaletno•ć odkrytych materiałów do 

cyklu mazowszańaldego.Badania zostały zakoriczone. 
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Instytut Archeologii 

Uniwersytetu JagiellOliskiego 

w Krakowie 

Badania prowadzU mgr Michał Parczewski. 

Finansował WKZ w Rzeszowie. Pierwszy se

zonbadilń.Osada neolityczna, z okresu lateń

skiego/kultura łużycka/ • z wczesnego okresu 

wpływów rzymskich oraz wczesnego średnio

wiecza /VI - XI w. f 

Stanowisko leży na cyplu lewobrzeżnej ponadzalewowej terasy Sanu, rozcinanej 

przez strumień.Cypel skierowany jest wierzchołkiem ku południa - wschodowi. Od 

zacho'tlu otllcza go widoczny jeszcze w terenie ślad starorzecza Sanu.Przedmiot 

badaA znajduje się na terenie przysiółka Chodorówka• ok. 500-600 m na S od szczy

tu wzgórza "Parasolka". 

Krawęd:t północno-wschodnia staJ"'owiska podcinana była intensywnie przez stru

mień. Po ujawnieniu w trakcie badaJ\ geologicznych fdoc.dr J.Kotlarczyk• dr K. 

Pękala/ warstwy kultUrowej widocznej w osuwisku - podjęto prace wykopaliskowe. 

Materiał neolityczny występował lużno na całym rozkopanym obszarze. W jego 

skład wchodzi siekierka gładzona z materiału krzemieniapodobnego f na stanowisku 

znaleziono kilkanaście odłupków z tegoż surowca/ • wiór obsydianewy • fragment po

ro:t.a jeleniego ze śladami obróbki oraz parędziesiąt wyrobów krzemiennych f w tym 

narzędzia/ • 

Oprócz lu:tnych znalezisk ceramiki natrafiono na jedną jamę f obiekt 11/ nale

żąclł do kultury łużyckiej z jej najmłodsze go, datowanego na okres lateński stadium 

rozwojowego. Wystąpił tu m. in. fragment krawędzi celtyckiego naczynia grafttowego. 

Głęboka jama o płaskim dnie i zapewne prostokątnym zarysie poziomym/obiekt 

7 f zawierała znaczną ilość ceramiki z wczesnego okresu wpływów . r:-ymakich. Pod 

względem kulturowym ceramika ta raczej nie wiąże się z kręgiem przeworsldm. 

Zdecydowanie najllczniejazych matedałów dostarczył okres wczesnego średnio

wiecza.na jaki datowane są pozostałoitcl dziesięciu obiektów. W czterech wypadkach 

były to lekko .zagłębione części chat, zw-.tkle z resztkami rozwleczonych paleniak 

kamiennych f obiekty s. s. 8 i lO f, w dwóch - głębokie półziemianki o formie 

zaoblonego prostokąta f obiekt 3 i 9 f .obiekt 4 pełnU najprawdopodobniej rolę 

pieca garncarskiego. W materiale ceramicznym wyróżniono szereg ułamków f w 

tym kilka krawędzi/ naczyil typu praskiego. WystąpUy także fragmenty ·naczyil ze 
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środkowych i młodszych faz wczesnego średniowiecza / do XI w~ włącznie/ • Na 

przydennej partii naczynia z obiektu 5 wyryty był znak solarny/?/ w kształcie 

koła ze szprychanri. 

CHEŁM, pow.Bochnia patrz wczesne średniowiecze 

CHODENlCE, pow.Bochnia Muzeum Żup Krakowskich 

w Wieliczce 

Badania prowadziła mgr Ewa Folwarczny-Miśka. 

Finansowało Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. 

Pierwszy sezon badań.Osada neolityczna kultury 

lendzielskiej. 

Stanowisko położone jest na północnym stoku grzbietu g6rskiego oddzielającego 

Pogórze Karpackie od Niziny Nadwiślańskiej. 

Prace wykopaliskowe poprzedzone były badaniami powierzchniowymi prowadzony

mi w miejscowościach, w których na podstawie przesłanek geologicznych istnieje, 

względnie istniała w czasach prahistorycznych możliwość występowania źródeł sło

nych. 
2 

m • Założono osiem wykopów sondażowych o łącznej powierzchni 155 W jednym 

z wykopów zlokalizowano palenisko oraz prawdopodobnie ślady dwóch obiektów mie

szkalnych. Dokładniejsza ich interpretacja będzie możliwa dopiero po przebadaniu 

nieodsłoniętych jeszcze części obiektów. 

Uzyskano bardzo liczny materiał zabytkowy,który jest chronologicznie jednolity 

należy do środkowej fazy kultury lendzielskiej. Na uwagę zasługuje odkrycie kilku 

przydennych fragmentów kubków z kończystym dnem• formy powszechnie wiązanej 

z procesem otrzymywania soli z solanek metodą warzelniczą. 

Badania będą kontynuowane. 

GARBINA, po w • Braniewo 

Stanowisko 

Muzeum Mazurskie w Olsztynie 

Badania prowadziły mgr Maria Mączkawska 

i mgr Iwona Kupczyk.Finansował Komitet 

Słowianoznawstwa PAN oraz WKZ w Olsztynie, 

udział społeczny drużyn ZHP w ramach "Opera

cji Frombork lOOl".Trzeci sezon badań.Osada 

neolityczna. 

Badania objęły obszar około 260 m
2

• Wykopy usytuowano wzdłuż północno-zachod-
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niej i południowej krawędzi zachowanej części wzgórza na przedłużeniu wykopów 

z lat ubiegłych. 

Wykopaliska potwierdzily obecność dwóch nawarstwie6 osadniczych związanych 

chronologicznie ze schyłkiem neolitu. Uchwytne są one również w nieco odmiennym 

charakterze niektórych wyrobów ceramicznych. Warstwy neolityczne zalegają na 

głębokości 1-2 m pod powierzchni;u przykryte grubym około l m osadem czystego. 

piasku.Bezpośrednio pod humusem stwierdzono obecność nikiej warstwy z okresu 

wpływów rzymskich. zniszczonej przez współczesną orkę leśną. Materiał zabytkowy 

z warstw neolitycznych to: ceramika zachowana wyłącznie w niewielkich fragmen

tach. materiał krzemienny. surowiec bursztynowy. polepa oraz materiał organiczny 

w postaci węgli drzewnych• drobnych kości i łupin orzechów laskowych. Narzędzia 

krzemienne reprezentowane są głównie przez drapacze i grociki sercowate. ponadto 

znaleziono dwie siekiery kamienne. 

Na badanej przestrzeni. w spągu najniższej warstwy odsłonięto kilkadziesiąt 

jam - większość stanowią jamy po słupach f szczątkach konstrukcji naziemnych/; 

poza tym wystąpily płytkie jamy kształtu nieckowatego albo wypclnione węglem 

drzewnym.albo niewyróżniające się zawartością od warstw.Przy południowej kra

wędzi piaśnicy odkryto głębokie. kilkuwarstwowe palenisko częściowo zniszczone 

przez wybieranie piasku.. 

Ponadto. tak jak w latacli ubf.egłych. na zachodnim pobrzeżu wzgórza wystą

pily w stropie warstwy trzeciej ślady w postaci wąskich kilkucentymetrowych smug 

o układzie prostopadłym lub mniej regularnym północ-południe - wschód-zachód. 

które wyróżniały się od brunatnej warstwy jasno-szarym zabarwieniem i były prze

sycone węglem drzewnym.~lady te są na obecnym etapie badali jeszcze trudne ·do 

zinterpretowania• przypuszczać można. że są to pozostałości umocnienia lub ogro

dzenia brzegu osady. 

Kontynuowane są obecnie badania specjalistyczne i uzupełniające w zakresie da

towania metodą c
14

• badali makros!Gopowych i mikroskopowych szczątków kostnych. 

badali geologicznych i pomiarów geodezyjnych. 

GLUBCZYCE Konserwator Zabytków Archeolo

gicznych w Opolu 

Badania prowadzili mgr Eugeniusz Tomczak 

i mgr Klemens Macewicz/autor sprawozdania/. 

Finansował WKZ w Opolu. Piąty sezon badań. 

Osada neolityczna. 
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W połowie grudnia 1972 roku na terenie wybierzyska gliny Cegielni nr l w 

Głubczycach• stwierdzono zagrożenie dwóch jam osadn~czych• zalepjącego w tej 

części glinianki stanowiska neolitycznego. 

W dniu 18 grudnia przeprowadzone zostały badania ratownicze.Jeden obiekt. o 

wymiarach l.o 2 x 1. 3 m i głębokości 45 cm. zawierał wyłącznie lłlady spalenizny. 

W drugim. o wymiarach l• 8 x l• 6 ł głębokości 60 cm. znaleziono drobne kawiLki 

polepy i dwa fragmenty naczyń. 

GLUCOOW. pow.Laflcut 

GNIECHOWICE• pow.Wrocław 

Stanowisko 2 

patrz okres nowożytny 

Muzeum Archeologiczne 

we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Jerzy Roman. 

Finansowało Muzeum Archeologiczne 

we Wrocławiu.Drugi sezon badafi.Osada 

wielokulturowa: kultury ceramiki wstęgo-

wej rytej• kultury ceramiki wstęgowej kłu

tej.kultury lendzielskiej.kultury pucharów 

lejowatych.kultury łużyckiej oraz cmenta

rzysko kultury pomorskieJ. okresu wpływów 

rzymskich i okresu wczesnośredniowiecznego. 

Przebadano obszar o powierzchni 16 arów odkrywając 137 obiektów osadniczych. 

Ze wstępnej analizy materiału wynika. że z osadnictwem ceramiki wstęgowej rytej• 

związane są 3 jnmy osadnicze: 18 obi!lktów związanych jest z osadnictwem ceramiki 

wstęgowej kłutej.. w tym jeden trapezowaty dom o kon•trukcji ałupowej o wymiarach: 

węższa ściana szczytowa 4• 60 m.. szersza 61 20 m, długość 16 m. ;2 obiekty przy

należą do kultury lendzielskiej; kilkanaście obiektów do kultury pucharów lejowatych • 

Najwięcej obiektów związanych było· z osadnictwem kultury łużyckiej. 

Pozostałością cmentarzyska kultury pomorskiej jest jeden grób ciałopalny zawie

rający 2 popielnice oraz 2 przystawki• wśród spalonych kości stwierdzono nóż żelaz

ny .. szpilę tarczkowatą żelazną oraz kilka fragmentów pochodzących z bliżej nie

określonych przedmiotów brązowych. 

Cmentarzysko z okresu wpływów reprezentowane jest · przez 2 groby szkieletowe. 

Wyprostowane szkielety ułożone w pozycji na wznak spoczywały w dreWilianych 

trumnach. W obrębie jednego grobu stwierdzono 4 naczynia oraz przedmioty brązowe 

jak fibula, sprzączka dO pasa. szczypce oraz bliżej nieokreślony przedmiot - prawdo

podobnie okucie pasa. 
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Cmentarzysko wczesnośredniowieczne reprezentowane jest przez 5 pochówków 

.szkieletowych. 

GOLDAP 

Stanowisko IV 

Konserwator Zabytków Archeolo

gicznych w :Siałymstoku i Instytut 

Historii Kultury Materialnej PAN 

w Warszawie 

Badania prowadził mgr Jan Trzeciakowski. 

Finansował WKZ w Białymstoku. Drugi sezon 

badań.Osadnictwo z okresów mezolitu /?f i 

neolitu. 

Terenem stanowiska jest niska kępa o powJerzehoi około 0•5 h.a zbudowana z 

piasków akumulacji fluwioglacjalnej. Tegoroczne badania ujawniły, że osadnictwo 

zajmowało jej szczyt i północny stok zwrócony do jeziora,które w przeszłości 

dochodziło do -po~6ża kępy, dzisiaj zaś jest oddalone - w prostej linii na północ

około 300 m. Na stanowisku brak wyratnie wyodrębnionej w profilu geologicznym 

warstwy kulturowej. Zabytki występują od ·powierzchni do głębokości ponad 80 cm, 

ale ich przytłaczająca większość jest osadzona na głębokości 20-50 cm. Należą 

do nich drobne fragmepty i okruchy ceramiki neolitycznej i wczesnobrązowej 

/ bliższe określenie będzie ewentualnie możliwe po wykonaniu szczegółowych ana

liz/, okruchy skał krystalicznych nagromadzone na stanowisku przez człowieka., 

wśród których wYstępują ze śladami przepalania bąd:t zagł-adzenia.nieliczne okruchy 

kości, bardzo słabe ślady palenisk i materiał krzemienny. 

Ten ostatni zawiera formy bardzo typowe dla mezolitu / ale czy chronologicz

nie należące .do tej epoki ? / i obok nich młodsze - neolityczne lub nawet pó:t

niejsze.A więc między innymi : grocik sercowaty o długości 2., 9 cm wYkonany 

z cienkie &O odłupka i łuskany na całym obwodzie przykrawędn i e - szeroko i dwu

stronnie, trójkąt drobny smukły. trójkąt z niedoretusżowanym tylcem, rylcowiec. 

zbrojnik, typu "Borki", rdzenik z negatywami regularnych wiórków, zbrojnik rom

boidalny z segmentu re~arnego wióra fragment noża wiórowego typu janislawi

ckiego.fragment innego noża · wiórowego półtylcowego,fragment bardzo drobnego 

ostrza trzoneczkow.ego,rylec łamaniec wiórowY,rylec węgłowy wiórowy.łuszcznik 

typowy. bardzo mały ciossk i inne. Zwraca uwagę brak typowych . drapaczy i obec

ność typowYch skrobaczy. 

W profilach bagna otaczającego kępę, poznany dl dzięki wierceniom., zanotowane 

są 4 główne okresy klimatyczno-geomorfologiczne: 1/ głębokiego jeziora zimnego 
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i następnie cieplejszego, 2/ jego wy.cofywania się, 3/ powolnego nawrotu na teren 

poprzednio opuszczonya 4/ drugiego okresu wycofywania się/ trwającego do chwili 

obecnej ? f. 
W każdym z tych okresów miały miejsce wahnięcia klimatyczne lub zmiany geo

morfologiczne na mniejszą skalę. Brak na razie dostatecznych podstaw do powiąza

nia osadnictwa z którymś z wymienionych okresów. 

Stanowisko wymaga dalszych badańa gdyż gro:zi mu całkowite zniszczenie. Poza 

tym jest to niezmierni e ważny obiekt dla poznania najstarszego odcinka dziejów 

osadnictwa ludzkiego w powiecie gołdapskim. 

GóRY, pow.Puławy Państwowe Muzeum Archeologiczne 

w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Anna Uzarowi cz. 

Finansowało Państwowe Muzeum Archeolo-

giczne w Warszawie.Pierwszy sezon badań. 

Neolityczna · osada kultury pucharów lejkowa

tych. 

Stanowisko położone jest na szczycie jednego z wyższych wzgórz w południowo• 

; achodniej części wsi Góry. Wzgórze opada stromo w kierunku północnym, zachod

nim i wschodnim. Przebadano teren 2a 7 ara. Odkryto ślady ziemlanki o wymiarze 

6 • 20 m x Sa 50 m w obrębie której znajdowało się zniszczone pll].enisko. Na tere

nie ziemianki wystąpiły fragmenty naczy! i krzemienie.Natraflono również na dwie 

jamy zawierające rozbite naczynia.• drobne kości zwierzęce• węg lelki drzewne 1 grud

ki polepy. 

Ponadto odsłonięto dobrze zachowane palenisko owalnego kształtua którego glębo

kość wynosiła 50 -cm. Dno paleniska stanowiła zwarta masa polepy. 

Stanowisko zajmuje duży obszar i wymaga dalszych bada11. 

HORODYSKOa pow.Chełm 

Stanowisko IV 

Muzeum Okręgowe w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Anna Klos pod 

kierunkiem mgr Zygmunta ~usarskiego. 

Finansowało Muzeum Okręgowe. Pierwszy 

sezon badlll1. Osada neolityczna. 

Podczas prowadzenia badal1 stacjonarnych w 1967 r. na grodzisku wcz,esnośred

niowiecznym znajdującym się na wzgórzu zwanym 11 Moczuły" odkryto skarb pacior-
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ków fajansowych około 1000 sztuk oraz tarczkę i wisior miedziany.Skarb ten znaj

dował się w naczyniu kultury strzyżowskiej. przykrytym dnem naczynia należącego 

do tej samej kultury. 

Znalezisko to skłoniło do poszukiwania stanowiska kultury strzyżowskieJ. Przepro

wadzone badania powierzchniowe na sąsiednim wzgórzu zwanym "Kruczym" a leżącym 

na południe od wzgórza "Moczuły" ·wskazywały na istnienie poszukiwanego stanowiska. 

Badania w 1972 r. na wzgórzu "Kruczym" nie potwierdZiły przypuszczeil co do ist

nienia tam stanowiska kultury strzyżowskiej. Wydobyte fragmenty ceramiki w więk

szości pochodzące z paleniska należą do kultury ceramiki tzw. malowanej. Obok 

ułamków ceramiki znajdowano fragmenty krzemieni. 

Falenisko w rzucie poziomym o dość regularnym owalnym kształcie zaś w prze

kroju poprzecznym o kształcie miechowatym zostało odkryte w działce nr l na 

głębokości 50 om. Wymiary paleniska na głębokości odsłonięcia go wynosiły 120 cm 

x 80 cm grubość warstwy paleniska wynosiła 60 cm. Oprócz polepy podczas eksplo

racji wydobyto dużą ilość fragmentów ceramiki.kilka fragmentów ·krzemieni oraz 

ułamki węgla drzewnego. Ziemia w palenisku ciemno-pomarailczowa. ciemno-brunatna 

oraz czarna.przepalona. Oprócz paleniska nie natrafiono na żadne inne ślady osad

nictwa. 

Ogółem założono i przebadano 4 działki co stanowi 87• 5 

na tym stanowisku zostały zakoilczone. 

2 
m. Prace badawcze 

KONIUSZA. pow. Proszawice Komisja Archeologiczna Oddziału 

PAN w Kr~owie 

Badania prowadzili dr Janusz Kruk i mgr 

Zofia Liguziilska-Kruk.Finansowała Komisja 

Archeologiczna Oddziału PAN w Krakowie. 

Pierwszy sezon badail.Kurhany' kultury cera

~ sznurowej. 

Na kulminacji działu wód Wisły i Szreniawy w 1971 r •• odkryto przypadkowo bo

gato wyposażony grób kultury ceramiki sznurowej / dtarszy horyzont/ .szczegóły 

jego konstrukcji i charakter wyposażenia sugerowały. że był on pierwotnie przykryty 

płaszczem- ziemnym.obecnie . całkowicie zniszczonym. 

W 1972 r •• przeprowadzollo badania sondażowe w sąsiedztwie miejsca odkrycia 

wspomnianego grobu. 

Wykonano 3 wykopy o łącznej powierzchni 50 m
2

• Odsłonięto w nich silnie znisz

czone fragmenty pierwotnego nasypu ziemnego oraz jedną jamę z ubogim. nieokreślo-
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nym kulturowo f zapewne schyłek eneolitu/ materiałem krzemiennym. Grobów nie 

udało się odkryć. W sąsiedztwie wykopów jednoznacznie stwierdzono natomiast 

ślady bardzo zniszczonego kurhanu. Z powierzchni j ego nasypu zebi'S.no ułamki 

ceramiki• długie wióry krzemienne oraz fragmenty narzędzi kamiennych. Badane 

stanowisko zdaje się być cmentarzyskiem kurtlanowyro związanym prawdopodobnie 

ze starszym horyzontem kultury ceramiki sznurowej. 

Badania będą kontynuowane. 

KOPYTOW. pow.Pruszków patrz średniowiecze 

KOSOWICE• pow.Opatów 

Stanowisko III 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 

w Warszawie 

Badania prowadzili mgr Jerzy Bąbel i mgr 

Krzysztof Kowalski.Finansowało Państwowe 

Muzeum Archeologiczne w Warszawie.Pierw

szy sezon badań.Neolityczna osada kultury 

amfor kulistych. 

Wykopaliska prowadzone w ramach badab osadnictwa neolitycznegQ Wyżyny San

domierskiej.Stanowisko Kosowice m leży nad lewym dopływem rzeki Kamionki• na 

·kulminacji lessowego wzgórza.Obejmuje pola M.Mazur.J.Mazura i W.Gruszki. 

Odsłonięto obszar 61 m
2
• na którym. odkryto 10 obiektów. W 9 z nich wystąpił 

materiał kultury amfor kulistych. w 1 wczesnobrązowy f być może kultu:cy mierza

nowickiejf. W material.e zabytkowym przeważa ceramika. Ubogi jest"· inwentarz krze-

mienny. 

Stan zachowania zbadanych obielrtow jest ba.rdzo do.bry.Z uwagi na. to oraz na 

fakt niemal jednorodnego kulturowo materiału prace wykopaliskowe na stanowisku 

powinny być kontynuowane co najmniej 2-3 sezony. 

KR~EWO., pow. ~yce 

Stanowisko 6 

Zakład Archeologii Nadodrza 

Instytutu Historii Kultury · Material

nej PAN we Wrocławiu 

Badania prowadził doc. dr hab. Tadeusz Wiślański. 

Finansował IHKM PAN.Pierwszy seżon badań.Gro

bowiec megaU~czny kultury pucharów lejkowatych• 

faza starsza.lu:f.na ceramika z XII w. 

Badania objęły wydtużcny kurhan o nasypie trójkątnym ftzw.klijawski/ skierowa

ny podstawą w kierunku wschodnim.mugość nasypu ok. 50 m. szerokość w partii 
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szczytowej ok. 9 m • . w partii końcowej ok.1• O m. wysokość w najwyższym punk

cie ok. 2. O m. Grobowiec ma doskonale zachowaną obstawę kamienną. W partii 

szczytowej wielkość głazów dochodzi do 1. 5 x 1• O x 1. O m. W miarę posuwania 

się ku części węższej kamienie obstawy Zmni!ljs_zają się. chociaż jeszcze przy 

koticu kurhanu średnica ich waha się od ok. o. 50 do o. 80 m. Nasyp _grobowca 

tworzy ziemia oraz liczne bruki z mniejszych lub większych kamieni. Wśród kamie· 

ni ńas:Vpu odkryto kilka narzędzi krzemiennych oraz ułamek naczynia kultury pu

charów lejkowatych paswalający datować obiekt na wcześniejsze stadia rozwojowe 

tej kultury.Ponadto znaleziono kilka lutnych fragmentów naczynia z XII wieku. 

Około 10 m na północ od nasypu kurhanu przebiega ukośnie do niego wał zbu

dowany z kamieni i ziemi. Wysokość jego wynosi od 08 50 - 2. O m. Wał ten prze

cięto wykopem próbnym. Nasyp o miąższości ok.l8 O zbudowany był dołem z du

żych kamieni f o średnicy ok.0.40 -o.so m/ w miarę posuwania się ku górze 

wielkość ich malała. Funkcji oraz jego stosunku do kurhanu narazie nie rozwiąza-

no. 

W roku 1973 przewiduje się ukończenie badań/ rozkopanie samego grobu f 
vraz wstępną rekonstrukcję obiektu.który ma być .zachowany jako rezerwat arche

ologiczny. 

LĄD • pow.Słupca 

Stanowisko 4 

Muzeum Archeologićzne 

w Poznaniu 

Badania prowadziła mgr Wanda Tetzlaff. 

Finansowało Muzeum Archeologiczne w 

Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Krótkotrwałe 

obo~owisko z mł'odszej epoki kamienia. 

Stanowisko 4 w Lądzie znajduje s1 ę na terenie niewysokiego wydmowego wznie

s.ien.ia.zwanego przez miejscbwą ludność Socznią.położonego w pradolinie Warty• 

w odległości około 750 m na południe od obecnego jej koryta i około 500 m na 

zachód od szosy prowadzącej z Lądu do Zagórowa. Całe wzniesienie jest w chwili 

obec nej zalesione. 

Wykop o wymiarach 3 x 8 m założono na terenie duktu. biegnącego na półno_cny 

wschód od drogi prowadzącej przez las. Uzyskany w trakcie badań materiał krze

mienny datować można ogólnie na młodszą epokę kamienia. Spośród drobnych 

ułamków ceramiki neolitycznej wyróżniono fragmenty naczyń kultury pucharów 

lejkowatych i kultury ceramiki sznurowej. Uzyskano tskże drobne ułamki ceramiki 

kul tury łużyckiej. 
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Omawiane stanowiJ;Iko. Socznia. znajduje się na terenie doliny zalewowej Warty; 

w tych warunkach nie mogło zatem rozwinąć się trwalsze osadnictwo - teren ten 

mógł być boWiem zasiedlony jedynie w okresie. gdy stan wód na Warcie był niski. 

Znajdujące się na Soczni ślady pobytu człowieka neolitycznego świadczą.iż na 

wyniesleniu tym znajdowały się jedynie krótkotrwałe obozowiska niewielkich grup 

ludzkich kultury pucharów lejkowatych i kultury ceramiki sznurowej.Drobne ułam

ki ceramiki kultury łutyckiej stanowią zapewne pozostałość zniszczonego już zupeł

nie cmentarzyska• znanego z wczellniejszych badali powierzclmiowych. 

Na stanowisku nie pr;~:ewiduje się dalszych badali. 

LUBIESZEWO• pow.Nowy Dwór Gdatlsld 

Stanowisko 2 patrz okres lateflski 

LA~ CUT Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadziła mgr Ewa Szarek-Waszkowska. 

Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.Pierw

szy sezon bad81\. Osadnictwo kultury lendzielsldej. 

Stanowisko położone jest w północnej części miasta na lessowym wzgórzu 

opadającym stromo w głęboki jar przy ul.Kraszewskiego.Materiały uzyskane pod

czas badaJ1 są charakterystyczne dla kultury lendzielsldej. 

Na głębokości 35 cm odkryto dużą owalną jamę wypełnioną szarą zbitą ziemią 

z zawartością dużej ilości ułamków naczyfl. narzędzl.odłupków krzemiennych. 

polepy i węgielków drzewnych. W jamę "Wkopany był grób szkieletowy. Słabo zacho

wany szkielet ułożony był na wznak głową w kierunku południowym w wąskiej 

prostokątnej jamie wypełnionej pulchną szarą ziemią z zawartością kilku mało 

charakterystycznych ułamków naczyfl. Prawdopodobnie był to grób pó:tniejszy wko

pany w jamę neolityczną. 

Badania nie będą kontynuowane ponieważ teren przyległy został zniwelowany 

gęsto zabudowany. 

ŁUPAWA• pow.Słupsk 

Stanowisko 15 

Katedra Archeologiczna Uniwersy

tetu Adama Mickiewicza w Pozna

niu1Konserwator Zabytków Arche

ologicznych w Koszalinie 

Badania prowadził mgr Aleksander Kośko 

przy współudziale mgr Dobrochny Jankow

skiej. Finansował WKZ w Koszalinie.Drugi 
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sezon · badart.Cmentarzysko megalityczne 

kultury pucharów lejkowatych. cmentarzysko 

kultury łużyckiej l V okres epoki brązu/ • 

cmentarzysko kultury pomorskiej. 

Zakoilczono bad~ najlepiej zachowanej części cmentarzyaka. zajmującej 

kulminację owalnego wzniesienia zorientowanego na os~ Północ-Południe eksplo

rowanej w obrębie działek A -M. Na powierzchni około l ha odkryto tu 3 względ

nie 4 budowle megalityczne / grobowce 2, 3, 4 i ewentualnie konstrukcję niedoko11-

czoną - grobowiec 1/ oraz odsłonięto 3 dalsze obie)rty " paeudomegalityczne'-'•· 

będące efektem prób na6ladownictwa form wielkokamiennych przy użyciu jako 

budulca niewielkich otoczaków l gobowce s, s. 9/ • Wszystkie budowle w rzu~e 

poziomym mają kształt trapezu. niekiedy bardzo zbliżonego do proatokąta /gro

bowiec 8/ • Wielkość obiektów na cmentarzysku jest silnie zró:tnicowana.Długość 

icl;l waha się od 15 do ok. 3 m. Grobowce 2-4 są obiektami wielokomorowymi • 

pozostałe są jednokomorowe. Nowe groby najczęściej lokowano jeden na drugim, 

w formie bruków kamiennych, ż wyodrębnioną / wolną od kamieni/ owalną lub 

rzadzkiej kolistą komorą. Stosowano także formę przybudówki i nadbudóYfki. 

Rozpoczęto także badanie obszaru podnóża WYniesienia od strony terenów 

objętych uprawą. gdzie jak sądzono. należałoby się spodziewać kon~ cmen

tarzyska. Zarejestrowano tu 6lady 2. silnie zdewastowanych konstrukcji megali

tycznych. 

Lista obiAktów pó:tniejazych nawarstwiających się na cmentarzyako megali

tyc"T.ne uległa poszerzeniu o l grób ciałopalny z V okresu epoki brązu, znalezio

ny na południowo-wschodnim krartcu badanego terenu. W świetle poczynionych 

dotąd obserwacji należy sądzi~. że obszar cmentarzyska neolitycznego stanowił 

północny kraniec rozległego. kurhanowo płaskiego cmentarzyska z koit.ca epoki 

brązu i początków epoki żelaza. 

NIEBOROWA• pow.Chełm 

NIED~WIEM. pow.Miechów 

patrz paleolit i mezolit 

Zakład Archeologii Małopolski 

Instytutu Historii Kultury Material-

nej PAN w Krakowie 
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Badania prowadziła mgr Barbara Burchard. 

Finansował IHKM PAN.Czwarty sezon badafl. 

Osada kultury pucharów lejkowatych• ślady 

osadnictwa wczesnobrązowego. 

Osada kultury p.1charów lejkowatych znajdUje się na wzniesieniu charaktery

stycznym dla tzw.Małopolskich Wyżyn Lessowych• położonym na prawym brzegu 

doliny Szreniawy.Północne zbocze wzniesienia stromo opada ku dnu doliny rzeki. 

od strony południowej wierzchowina wzgórza oddzielona jest od głębszych partii 

wysoczyzny płytką dolinką. 

Badania w 1972 r. miały na celu uzyskanie jak największej przestrzeni odsło

niętej w miejscu stwierdzonego uprzednio dużego zagęszczenia obiektów archeolo

gicznych. W zwiążku z tym nawiązano do szeroko-przestrzennego wykopu z 1968r. 

Podyktowane to było koniecznością zbadania dalszej części budowli słupowej• 

którą odkryto w roku 1968 • 

Do najważniejszych wyników należy zaliczyć odsłonięcie pełnego zarysu budo

wli słupowej.Była ona zbudowana na planie czworobokll. o osi długiej zorien-
• towanej północny zachód - południowy wschód. Sciany dłuższe 16 metrowe wyzna-

czone są przez ąwa równoległe rzędy po 11 słupów wbijanych co l m.§ciana 

szczytowa zachodnia ma 7 m długości• wyznaczają ją 2 słupy narożne oraz 1 

słup umieszczony po środku.Od strony wschodniej budowla jest zniszczona przez 

drogę polną. nie można więc określić jej rzeczywistej długości.jakkolwiek nie 

mogła przekraczać 2 m. Wewnątrz znajdowało się kilka słupów• z których 2 

usytuowane były na osi środkowej i zapewne stanowią pozostałość konstruk<:ji 

nośnej dachu. W obrębie budowli znajdowały się 2 jamy gospodarcze l nr 62-631 

i nr 711 z dużą ilością materiałów kultury pucharów lejkowatych.Obie te jamy 

znajdowały się w części budowli słupowej zbadanej w 1968 r.Zostsły dla nich 

wykonane analizy C 14 l jama 62-62a -2690!" 190 BC• jama 71 - 1520.:'"190 BCI. 

Niezmiernie interesująca była jama nr 101. w którą wkopany był słup narożnika 

południowo-zachodniego budowli.Na dnie tej jamy znajdowały się 2 szkielety kóz 

lub owiec oraz l szkielet psa. Ułożenie zwłok zwierząt miało cechy intencjonal

ne. Mamy tu więc do czynienia z ofiarnym. zakładzinowym poch-ówkiem zwie

rzęcym. 

Ponadto odkryto 24 jamy go.spodarc:~.o::• wśród których 3 stanowiły zapewne 

pozostałości pieców. Były one wypełnione gruzem polepy z olbrzymią ilóścią 

odciskó.w szczątków botaniczych. przede wszystkim ziaren i plew zbóż. W jednej 

z jam stwierdzono ślady palenisk oraz wielką ilość zabytków ruchomych. 
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Odkryto 3 obiekty o zagadkowym charakterze ze śladami działania ognia należą

ce do wczesnobrązowej grupy Chłopice-Vesele. 

Przeprowadzone badania sondażowe o łącznej powierzchni rowów 1. 5 ara wyzna

czyły zasięg osady w kierunku południowo wschodnim. 

NIEMCZA• pow.DzierżoDiów 

Stanowisko Niemcza-obwodnica 

Zakład Archeologii Nadodrza 

Instytutu Historii Kultury Material

·nej PAN. Katedra Archeologii Uni

wersytetu Wrocławskiego 

vie Wrocławiu 

Badanią. prowadziła m-,r Anna Leciejewiczowa. 

Finanilowal Uniwersytet Wrocławski.Drugi sezon 

badart.Osada neolityczna kultury ceramiki wstęgo

wej rytej i Idutej. 

Kontynuo,wano prace o charaieterze ratowniczym na obszarze przyszłego wschod

niego pobocza. okrążającej miasto Niemczę. obwodnicy szosy E 12 • Odsłonięto 

przestrzeń o powier zchni 877 m 2• na której pod warstwą ornej ~iemi stwierdzono 

zarysy 14 wkopanych w calec jam oraz liczne lAlady po pionowo wbitych w ziemię 

słupach. będących najpewniej pozostałością budowli naziemnych. Dziesięć jam wiązało 

się z osadnictwem ludności kultury ceramiki wstę_aowej rytej.jedna zawierała cera

mikę wstęgową kłutą. pozostałe trzy • podobnie jak i wszystkie dołki słupowe. pozba

wione były materiałów ruchomych. 

Badania pozwoliły ustalić• że osadnictwo ludności kultury ceramiki wstęgowej ry

tej koncentrowało się na niższych i środkowych partiach południowego stoku bada

nego wzniesienia. na przestrzeni długości około 300-350 m. Osiedle ludności cera

miki wstęgowej kłutej natomiast. rozpościerało się na wyższych partiach stoku i 

kulminacji wzgórza.na przestrzeni długośęi 100-150 m. 

Odkryte ślady budownictwa naziemnego wiązały się najpewniej z osadnictwem 

ludności k-.lltury ,ceramiki wstęgowej rytej. W czasie tegorocznych badań niemożli. 

we było odsłonięcie pełnych zarysów poszczególnych budynków• niemniej stwierdzono 

fragmenty kilku ich "ścian" w postaci śladów po rzędach slupów o średnicy 40-45 

cm. wbitych pionowo CO· 30-50 cm. Niektóre z przebadanych jam miały.jak się 

zdaje charakter dużych pólziemianek z paleniskami wewnątrz.inne pełniły funkcję 

jam zasobowych i innych. 

Znaleziono liczne fragmenty nacz~. które wskazują.iż odkryte osiedle wiąże 

llię z począt!Qem pó:fnej fazy kultury ceramiki wstęgowej rytej na terenach nad-
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odrzańskich. Towarzyszą im wyroby krzemienne sporządzone w większości z surow

ca jurajskiego. w niewielkiej liczbie też z czekoladowego oraz stosunkowo liczne 

wyroby kamienne - główni~ siekierki z miejscowego. szarego łupku. 

Odkryty w bieżącym sezonie obiekt z ceramiką wstęgową kłutą wiązał się z 

osiedlem badanym w 1971 r. Stwierdzone w nim fragmenty naczyń sugerują.iż 

zespół ten należy do najwcześniejszych znalezisk tego typu na !>ląsku. współczes

nych III fazie kultury ceramiki wstęgowej kłutej na południu. 

Badania będą kontynuowane. 

NOWA HUTA - PLESZOW 

Stanowisko I 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Oddział w Nowej Hucie 

Badania prowadziły Małgorzata Kaczanowaka 

i Aurelia Kogus. Finansowała Huta im. Lenina. 

Szesnasty sezon badań.Osada wielokulturowa 

f od neolitu do średniowiecza/ 

Badania tegoroczne obejmowały część północno-wschodnią stanowiska w partii 

zajętej uprzednio przez barski" osiedla robotniczego. W związku z tym górna część 

warstwy kulturowej była zniszczona .Badaniami objęto około 10 arów, skąd pochodzi

ło 79 obiektów. Zarysy obiektów wystąpiły na głębokości 60-80 cm. 

Do najstarszych obtektów należą dwa groby o orientacji północ- południE' datowane 
·-n a wczesną fazę kultury lendzielskiej. W jednym z nich zmarły leżał n a prawym 

boku z twarzą zwróconą ku wschodowi.Na wyposażenie składały się 4 naczynia. 

siekierka kamienna i narzędzie krzemienne. 
' W drugim grobie szkielet nie zachował się. Wyposażenie stanowiło naczynie grusz-

kowate zdobione meandrem oraz cienkościenne naczynie misowate z nacinaną kra

wędzią. 

Wśród obiektów związanych z kulturą ceramiki promienistej na szczególną uwa

gę zasługuje jama trapezowata w przekroju z przekładką gliny wymieszanej z psze

nicą 20 cm nad dnem. licznymi kościami zwierzęcymi i szkieletami całych osobni

ków. 

Największa liczba obiektów związana jest z kulturą łużycką.Są to w większości 

trapezowate jamy zasobowe lub płytkie okrągłe obiekty o prawie prostych ściankaCh. 

W jamie nr 806 związanej z tą kulturą. na dnie wystąpiła warstwa nieuszkodzonych 

muszli szczeżui• między którymi . znajdowały się drobne węgle drzewne i grudki 

polepy. 

W głębokiej jamie zasobowej na dnie znaleziono porzucony szkielet dziecka dato-

wany na podstawie zawieszki na B IV. Najmłodszy~ obiektem jest piec kopułkawy 
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datowany na podstawie ułamków ceramiki tworzących wykłl.dzinę na jego dnie. na 

przełom XI-XII wieku. 

Badania na tym stanowisku będą kontynuowane. 

ORLISKA SOKOLNICKIE. pow. Tarnobrzeg Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadziła mgr Ewa Szerek-Waszkowska. 

Finansowało Muzewn Okręgowe w Rzeszowie. Pierw

szy sezon badań. Osada kultury ceramiki sznurowej 

i ślady osadnictwa kultury trzecinieckiej. 

Stanowisko położone jest na lekkim piaszczystym wzniesieniu w środku wsi na 

zabudowanych działkach. Przebadano około 12 arów0 na których odkryto kilka jam 

owalnego i prawie prostokątnego kształtu oraz liczne ślady słupów. 

Jamy wypełnione były szarą ziemią z zawartością niewielkiej ilości ułamków 

naczyfi.Na dnie jednej z nich znaleziono siekierkę z krzemienia świeciechowskiego. 

~lady słupów rozmieszczone były prawdopodobnie na planie prostokątów jednak

że z powodu zabudowy terenu nie można było odkryć ich całości. 

Poza omawianymi obiektami w czystym piasku znaleziono czerpaczek. obok 

którego położony byą sierp krzemienny. Wyjątkowym znaleziskiem był skarb serco

watych grocik~w złożony w doni~zkowatym naczyniu z taśmowatym uchem.Górna 

część naczynia i ucho zdobione były odciskami sznura. 

Materiały krzemienne i większość ceramicznych jest charakterystyczna dla 

kultury ceramiki sznurowej.Na badanym stanowisku odkryto również ułamki naczyń 

typowe dla kultury trzcinieckiej. 

Badania nie będą kontynuowane ze względu na istniejącą zabudowę. 

OSJAK0W0 pow.Wieluń 

Stanowisko 3 

Muzeum Archeologiczne 

i Etnograficzne w Łodzi 

Badania- prowadziła mgr Ewa Niesiołowska. 

Finansował WKZ w Łodzi. Piąty sezon badań. 

Osada wielokulturowa z okresów mezolitu0 

neolitu i epoki brązu. 

Wykopy zostały założone w części ,x>łudniowej stanowiska0 w nawiązaniu do 

jego przebadanej części. Wyeks_plorowano 78 m
2 uzyskując 6 500 zabytków. w tym 

około 50<) fragmentów ceramiki. pozostałe to prawie wyłącznie materiały krzemienne. 

wśród których wyróżniono około 200 rdzeni i narzędzi. 
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· Na całym terenie objętym do tej pory eksploracją zabytki spoczywały w ukła

dzie bezkrzemienicowym.nie tworząc .skupie!!.. Wykop był nimi ili.tensywnie nasyco

ny. jedynie w partii południowo-wschodniej i w części zachodniej stanowiska liczba 

ich maleje. 

W bieżącym sezonie odkryto dość regularne zaciemnienie,trudno czytelne w war

stwie kulturowej. które jest prawdopodobnie pozostałością budynku miefll!:kalnego. 

gdy:t 'l:najdowało się w nim palenisko.Szerokość jego wynosi około 3 m. zaś długość 

nie jest znana.-gdyż obiekt nie został odkopany w całości/ wiadomo na razie• że 

przekracza 3 m/. Zmileziony materJ. ał skłania do wiązania go również z kulturą 

ceramiki grzebykowo-dołkowej. choć ostatecznie rozstrzygnie o tym gruntowna 

analiza materiału. Tuż obok chaty znaleziono skupienie kilkunastu brył surowca 

krzemiennego w większości przygotowanych na rdzenie lub same rdzenie w począt

kowej fazie eksploatacji f może skład surowca/. 

We wschodniej partii osady natrafiono ponadto na dwie jamy o do~ regularnym 

kształcie.które zostały odkryte tylko częściowo. Charaktel' tych- jam nie jest na 

razie wyjaśniony. 

Nie rozstrzygnięto jeszcze problemów wiążących się ze sprecyzowaniem przy

należności kulturowej bogatych materiałów krzemiennych. Uzyskąna ceramika w 

przeważającej mierze. tak jak i w latach poprzednich• wiąże się z kulturą cera

miki grzebykowo-dołkowej. tylko nieliczny procent przynależy do innych kultur ne

olitycznych i wczesnobrązowyche 

Na całym wykopie odkryto i wyeksplorowano warstwę gleby kopalnej /allerłldz

Jdej/. w której znaleziono jeden odłupek pochodzący od rdzenia dwupiętowego. 

Badania będą kontynuowane. 

POGANICE• pow.Słupsk 

Stanowisko 4 

Katedra Archeologii Uniwersy

tetu Adama Mickiewicza w 

Poznaniu. Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Koszalinie 

Badania prowadziła mgr Dobrochna Jankowska. 

Finansował WKZ w Koszalinie.Drugi sezon ba

dllli.Osada ludności kultury pucharów lejkowatych. 

Badania miały na celu uchwycenie zasięgu osady w jej części południowej oraz 

szerokopłaszczyznowe rozpoznanie dwu 11 centrów osadniczych"• na które natrafiono 

w roku ubiegłym. Eksploracją objęto obszar o łącznej powierzchni 3 arów.Zastosowa

no możliwie dokładną metodę eksploracji• wprowadzając ścisłą lokalizację całego 
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materiału ~abytkowego oraz rysowanie planów płaskich co 10 cm. 

Osadnictwo południowej części stanowiska koncentrowało się w nieznacznym 

obniżeniu terenowym szerokości około 250 m na osi wschód-zachód. Na tym 

obszarze występuje warstwa k\4 turowa, ślady obiektów nieruchomych f jamy, pale

niska/ oraz liczny materiał ceramiczny i krzemienny.Najintensywniej zasiedlona 

była najniższa partia terenu - tzw •" centrum połudńaive" • Na przestrzeni 1, 5 

ara odsłonięto tu w obrębie warstwy kulturowej o miąższości dochodzącej do 80 

cm ślady licznych konstrukcji słupowych i l ziemiankę. Układ słupów jest skom -

plikowany, vrskazuje na 2 lub 3 fazy ,zabudowy tego terenu.Rekonstrukcja obiektów 

wymaga wnikliwej analizy.Granic "centrum" nie uchwycono. 

Letące w odległości 250 m na północ od pierwszego "centrum północne" 

przebadano do chwili obecnej na przestrzeni 1, 6 ara. Uchwycono tu południowo

zachodni jego skraj, charakteryzujący się występowaniem czytelnej warstwy kultu

rowej z licznym ruchomym materiałem zabytkowym,lecz bez śladów zabudowy. 

W północno-wschodniej części przebadanego obszaru występują ślady konstrukcji 

słupoyrych/ przynajmniej 2 fazy zabudowy/ oraz niewielkie kamienne paleniska. 

Układ słupów wskazuje na czworokątny kształt budowli. Żadnej z nich jak dotąd nie 

odsłonięto w całości. 

W odległości około 50 m na południe od "centrum północńego" natrafiono na 

kolejne ślady intensywnego osadnictwa neolitycznego. Ta partia osady jest jednak 

znacznie bardziej zniszczona. 

Uzyskany obfity materiał ceramiczny potwierdził zeszłoroczną hipotezę odnoś

nie ramowego datowania osady na rozwiniętą fazę wiórecką kultury pucharów lej

kowatych. W świetle wstępnej analizy wydaje się ponadto, te w porównaniu z połud

niowym., osadnictwo "północnego centrum" jest nieco starsze. 

Badania będą kontynuowane. 

POLANOWICE, pow. Inowrocław 

Stanowisko 3 

Zakład Archeologii 

Wielkopolski, Instytut Historii 

Kultury Materialnej PAN 

w Poznaniu 

Badania prowadzili mgr Wojciech Dzieduszycld, 

mgr Bożena Dzieduszycka.FiD.ansował IHKM PAN. 

Pierwszy sezon badań. Osada ludności kultury 

pucharów lejkowatych, cmentarzysko ludności kul-
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tury amfor kulistych, osada ludności 

kultury łużyckiej z wczesnej epoki 

żelaza. 

Stanowisko 3 podÓbnie jak i równolegle badane stanowisko 4 ~eży na wynie

sieniu nad doliną dawnego cieku wodnego, w <~Uległości około 300 m na' północ od 

stanowiska 4. Prace 'Wykopaliskowe skoncentrowano w tej_ partii stanowiska, gdzie 

istniały już odkrywki przeprowadzone w celach gospodarczych przez miejscową 

Stację Hodowli Roślin. Wykopy o długości od 90 do 100 m i szerokości 2 m, odda

lone od siebie o ca 8 m pozwoliły na uchwycenie zasięgu osady i cmentarzyska 

neolitycznego . oraz zasięgu i sposobu zabudowy osady ludności kultury łużyckiej 

z wczesnej epoki żelaza.Obiekty neolityczne koncentrowały się w kulminacyjnej · 

partii wyniesienia.Odkryto tutaj nieckowatą, dużą jamę zawierającą liczne frag

menty naczyń ludności kultury pucharów lejkowatych oraz dwa pochówki, z których 

pierwszy usytuowany po linii północ-południe zawierał szkielet bez wyposażenia. 

drugi natomiast charakteryzował się bezładnym ułożeniem połamanych i być może 

połupanych kości. W tej partii wyniesienia odkryto również część prost9k~tnej, 

kamiennej skrzyni wchodzącej w zachodni profil wykopu li. 

Poniżej, na łagodnym .stoku wyniesienia uchwycmo szereg obiektów związanych 

z osadnic~em ludności kultury łużyckiej. Wśród obiektów ludności kultury łużyc

kiej dominowały owalne jamy,niekiedy rozszerzające się w partii spągowej; o 

miąższości do 60 -70 cm. Odkryto także obiekty spełniające funkcje mieszkalne, 

niektóre z nich posiadały wybrukowane partie spągowe. ~lady osadnictwa ludności 

kultury łużyckiej sięgają do podnóża wyniesienia, tam też uchwycono wschodni kra

niec osady. 

Z zabytków wydzielonych wymienić można płytki kościane, szydła, przęśliki 

gliniane. 

POLANY KOJ:ONIE, pow.Szydłowiec 

Stanowisko li 

Zakład Epoki Kamienia 

Instytutu Historii Kultury 

Materialnej PAN 

w Warszawie 

Badania prowadził doc. dr Romuald Schild 

oraz mgr, magr Halina Królik, Jolanta Janiec 

mgr Jadwiga Mościbrodzka.Finansował IHKM 

PAN. Drugi i ostatni sezon badań.Kopalnia 

• 



- 39 -

szybowa krzemienia czekoladowego z pó:t

nego neolitu lub wczesnego brązu oraz punkty 

eksploatacji i przetwórstwa krzemienia czeko

ladowego z okresów starszych. 

W roku bieżącym otworzono l ar oraz rozkopano 6 szurfów stratygraficznych. 

Eksploracja wykopu arowego wykazała obecność dwóch serii form kraAowych za

wierających materiały kulturowe oraz młodszych od nich szybów kopalni, 

Najstarszymi formami są niewielkie lejki krasowe wydrążon~ w stropowej partii 

wapieni. Wypełnione są one piaszczystą gliną krasową i zawierają niewielką ilość 

zabytków krzemiennych.Lejki te są przecinane przez system cieków wyżłobionych 

w stropie wapieni, które prowadzą do dużych lejów krasowych o wypełnisku piasz

czysto gliniastym. Cieki te zawierają ,stosunkowo liczne materiały krzemienne. w 

których między innymi występują odłupki od kształtowania form obustrończych. 

Wymienione cieki i fragmenty odsłoniętych lejów krasowych o wypełnisku piasz

czystym przecięte są przez występujące na obszarze wykopu szyby kopalni.Ogółem 

odsłonięto zarysy całości lub części sześciu szyb.ów. z których jeden został wyek

splorowany całkowicie• drugi natomiast tylko w połowie występującej na obszarze 

wykopu. 

Szyb centralny• rozkopany w całości, o śre.dnicy około 3 m i głębokości 2, 4 m. 

ma w profilu kształt gruszkowaty z roztaczającymi się wkoło wyrobiskami sięgają

cymi około 3 m od centrum szybu.Eksploatacja skupiała się na krzemieniu placko

watym występującym w stropie W!lpieni płytowych i spągu serii zawistrzalego wa

pienia. W e wnętrzu szybu znaleziono liczne rogowe narzędzia górnicze/ d:twignie• 

pobijaki i motyki/. Uzyskane profile pozwalają na szczegółową rekonstrukcję i da

towanie faz za~ywania głównie z uwagi na liczną obecność węgli drzewnych.które 

znajdują się obecnie w datowaniu radiowęglowym w Groningen. 

Szyb północno-wschodni.łt.óry był wyeksplorowany w połowie jest odmienny w 

swej konstrukcji od szybu centralnego, odchodzi od niego niewielkie wyrobisko typu 

"lisiej jamy". 

Liczne materiały kulturowe występujące w szybach ograniczają się jednak wyłą«;z

nie do wyrobów krzemiennych i rogowych.Brak jest ceramiki.Obecność licznych 

form obustrończych• w różnych stadiach obróbki pozwala na tymczasowe łączenie 

szybów z grupą kultur ceramiki sznurowej lub poChodnych. 

Na podstawie szurfów z.V(.ladowczych oraz zasięgu materiału na powierzchni 

można sądzić, że obszar kopalni nie przekracza o. 5 hektara, a ilość szybów wyno

si ca 50 - 70. 



POLANY, pow.Szydłowiec 

Stanowisko II 

- 40-

Zakład Epoki Kamienia InstYtu

tu Historii Kultury Materialnej 

PAN 

w Warszawie 

Badania prowadziła dr Maria Chmielewska 

wraz z mgr Jackiem Lechem.Finansował 

lHKM PAN.Drugi sezon bacWI..Kop;llnl.a 

krzemienia i pracownie przykopalniane z 

pó:tnego neolitu / wczesnego okresu brązu/. 

Położenie stanowiska podano w sprawozdaniu z prac 1971 r~ Badania 1e nie 

wyjaśniły dostateczni e charakteru odkrytych wówczas skupiefl wyrobów krzemien

nych, częściowo tylko wyeksplorowanych i związanych z nimi zagłfbiefl. 

Pó:tniejsza analiza' tych wyrobów i obserwacji wykazały jednoznacznie, .że jest 

to materiał pracowni przykopalnianych, zapewne pó:tnoneolityczny / uprzednio myl

nie interpretowany jako paleolityczny/, a owe zagłębienia mogą być fragmentami 

szybów. Dla wyjaśnienia tego, wykopem tegorocznym / 2 m x 10 m - wykop I/72/ 

• p0szerzono szurf z 1971 r w kierunku wschodnim. Odsłonięto w nim pozostałe 

fragmenty skupiefl i stwierdzono obecność szybów wydobywczych. 

Przedmiotem eksploatacji były płaskie, plac"owate konkrecje krzemienia cze

koladowego, znajdowane obfici e w lokalnej glinie zwałowej / jej strop występuje 

na głębokości 1, 20 - 1, 40 m od powierzchni/ i w podścielającej ją glinie zwietrze

liskowej. Naruszano też strop krzemienianośnego wapienia płytowego. 

W wykopiei/72 było 8 szybów. Nie eksploatowano ich jednocześnie1 bowiem 

przecinają się one i nakładają na siebie •. Niektóre zachowały się tylko szczątkowo 

i ich fragmenty są ledwie czytelne na przekrojach wykopu.Reprezentują typ szybu 

odkrywkowego lejowatego - szerokiego u góry, znacznie zwężającego się w eksplo

atowanym poziomie glin. Szyby zapełnione były piaskiem, gliną, gruzem wapiennym, 

bardzo licznymi wytworami krzemiennymi / głównie odpadki z wstępnej zaprawy 

dokonywanej przy szybach/ wraz z okruchami węgla drzewnego.Z narzędzi górni

czych znalilziono ·kilka kilofów krzemiennych i l uszkodzony kilof rogowy. Zacząt

kowce siekier dwuściennych i sierpów znajdowane w pełniskach szybów wskazują 

na związek badanej kopalni z którąś z pó:tnoneolityc:r.nych· / lub wczesnobrązowychi 

grup kultury ceramiki sznurowej. 

POLICKO, pow.Słupca 

Stanowisko 2 

Muzeum Archeologiczne 

w Poznaniu 
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Badania prowadziła mgr Wanda Tetzlaff. 

Finansowało Muzeum Archeologiczne w 

Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Tymcza

sowe obozowisko z okresu neolitu i z wczes-

nej epoki brązu. 

Badania prowadzono na dużym wydmowym wzniesieniu• zwanym Krzynicą. 

znajduj'łcym się na terenie pradoliny Warty. w odległości około 1. 75 km na połud

nie od obecnego jej koryta i około 2 km na zachód od szosy prowadzącej z Lądu 

do Zagąrowa. Wydma jest prawie w całości zalesiona. wolny od lasu jest tylko 

niewielki skrawek terenu na stoku południowo-wschodnim• gdzie założono 3 wykopy. 

Uzyskany w trakcie badań materiał ceramiczny wskazuje.iż na omawianym 

stanowisku przebywała głównie ludność kultury pucharów lejkowatych.Znaleziono 

równ ież drobne Ułamki naczyń kultury ceramiki sznurowej. w tym kilka fragmen

tów z charakterystycznym dla tej kultury ornementem.Stwierdzono także ślady 

krótkotrwałego osadnictwa z wczesnej epoki brązu. 
IJ 

Krzynica znajduje się na terenie doliny zalewowej Warty i z tego powodu nie 

mogło rozwinąć się na niej trwalsze osadnictwo. Charakter stanowiska - jego 

położenie jak i uzyskany w trakcie badań materiał wskazują.iż na terenie tym 

znajdowały się jedynie krótkotrwałe obozowiska niewielkich grup ludzkich z okresu 

neolitu f kultura pucharów lejkowatych i kultura ceramiki sznurowej/ oraz z wcze

snej epoki brązu. 

Na obiekcie tym nie przewiduje się dalszych badań. 
p Eh ~l 

PROSZOWICE Komisja Archeologiczna 

Oddziału PAN w Krakowie 
l 

Badania prowadzili dr Janusz Kruk 

q 

i mgr Zofia Liguzlilska-Kruk.Finan

sowała Komisja Archeologiczna Oddziału 

PAN w Krakowie.Pierwszy sezon badatl. 

Kurhan prawdoP.,dobnie ze schyłku neolitU 

i z epoki brązu/kultura trzciniecka/. 
"lq hln;n l !)'[ 

. ~ ... ,. 

Wstępne prace w planowanej <nugofalowej akcji badań nad kurhanami lessów 

Wyżyny Małopolskiej. 

Duży. dobrze zachowany kopiec znajduje się na wysoczy:fnie prawego obrze

żenia doliny Szreniawy.nieco na zachód od Proszowic. W 1972 t .• przeprowadzono 

prace sondażowe w bezpośrednim otoczeniu kurhanQ.Ich celem było rozstrzygnię-

d 
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cie czy nie znajduje się tam cmentarzysko płaskie kultury ceramiki sznurowej 

oraz dokładne określenie zasięgu nasypu kopca, 
2 

m, Wykonane zostały dwa wykopy o łącznej powierzchni 150 Rozmieszczono 

je na południowym i poludniowo wschodnim przedpolu kurhanu,Grobów płaskich 

nie stwierdzono, Odsłonięto natomiast 3 płytkie jamy o słabo zhumifikowanych 

wypełniskach z ubogim ma terlałem zabytkowym /ceramika i krzemień/ kultury 

ceramiki promienistej, będące najpewniej pozostałością krótko wykorzystywanego 

obozowiska. Na uwagę zasługuje, częściowo tylko zbadane, płaskodenne zagłębienie 

o regularnym. prostokątnym zarysie, otoczone rowkiem. Ze zbadanej części wypeł

niska tego obiektu nie wydobyto materiałów zabytkowych, Dokładnie określono 

zasięg płaszcza kopca J 37 m średnicy/ i jego wysokość J 4, 3 m/. Wykonano 

pełną dokumentację pomiarową kurhanu. Obiekt powinien zostać w trybie natych

miastowym objęty opieką konserwatorską. Badania kopca rozpoczęte zostaną w 

roku przyszłym, 

PRZEMY!lL 

ul, Cicha 

Muzeum Ziemi Przemyskiej 

w Przemyślu 

Badania prowadzil mgr Krzysztof Kowalski, 

Finansowało Muzeum Ziemi Przemyskiej w 

Przemyślu, Pierwszy sezon badafl, Neolitycz-

na osada kultury lendzielskiej. 

Stanowisko usytuowane jest na wysokim wyniesieniu lessowym,nad niewielkim, 

bezimiennym prawym dopływem Sanu, na peryferii miaata,przy szosie do Żurawicy. 

Prace tegoroczne miały charakter ratowniczy.Odałonięto· ogółem obszar 57 m 2, 

odkrywając 4 jamy z materiałem kul tury lendzielsklej • Ceramika z ornamentem 

kłutym pozwala je datować na wczesne stadium tej kultury. W materiale krzemien

nym dominuje surowiec wołyński. Znaleziono też l odłupek z krzemienia świecie

chowakiego.Na szczególną uwagę zasługują 3 siekiery z łupku. 

Stanowisko w Przemyślu nie zaznacza się na powierzchni zabytkami.Obiekty 

nie są zniszczone,leżą poniżej współczesnej orki. 

Te warunki predysponują je do podjęcia na nim szerokoprzeatrzennych badań 

na dużą skalę. 

PRZEMYŚL - BUDY Muzeum Ziemi Przemyskiej 

Przemyśl 

Badania prowadzil mgr Krzysztof Kowalaki 

z Państwowego Muzeum Archeologicznego 
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w Warszawie. Sprawozdanie sporządził 

mgr Andrzej Koperski z Muzeum Ziemi 

Pt·zemyskiej. Finansowało Muzeum Okrę

gowe w Rzeszowie. 

W trakcie wykonywania niewielkich wykopów pod ogrodzenie.na głębokości 

około 30 cm natrafiono na ceramikę oraz zabytki krzemienne z epoki neol~tu. 

co skłoniło do podjęcia ratowniczych prac wykopaliskowych. 

Stanowisko położone jest w północnej części miasta Przemyśla - dzielnica 

Budy• na najwyższej kulminacji terasy doliny potoku przepływającego na północy. 

Ogółem przebadano 4 obiekty - jama kształtu owalnego przypuszczalnie o 

charakterze gospodarczym.Stwierdzono również ślady kilku słupów o regularnym 

układzie. 

Uzyskano sporą ilość fragmentów naczyń grubościennych• niekiedy zaopatrzo

nych w guzki oraz ułamki ceramiki cienkościennej bez ornamentu. Poza ceramiką 

w obiektach znaleziono 3 siekierki kamienne oraz drobne narzędzia krzemienne 

z surowca wołyńskiego. 

Osadę można wstępnie datować na wczesną fazę neolitu. materiał wskazywałby . 

na kulturę ceramiki wstęgowej rytej i wczesną lendzielską. 

Badania powinny być kontynuowane. 

RACIBĆRZ - Studzienna 

Stanowisko 2 

Muzeum w Raciborzu 

Badania prowadził mgr A.Rachwaniec. 

Finansowało Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Raciborskiej.Pierwszy sezon badań. 

Osada ·wielokulturowa;neolit - kultura pu

charów lejkowatych i kultura lendzielska; 

Hallstart C - kultura łużycka • 

• Stanowisko położone jest za zabudowaniami ul.Sw.Floriana na terenie pól 

należących do Fr.Matuszka• A. Wyrobka i A.Sowik. skąd do niedawna wybierano 

piasek. 

Muzeum w Raciborzu rozpoczęło badania ratownicze na naJDardziej zagroionym 

odcinku. Założono wykopy 5 x 5 m. co było podyktowane ukształtowanie terenu. 

W sumie przebadano obszar o pow. 400 m
2

• Odkryto i przebadano 54 jamy będące 
głównie śladami po słupach lub pozostałościami obiektów mieszkalnych. W kilku 
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przypadkach były to jamy typu zasobowego. a w jednym stwierdzono palenisko· 

z zawartością dużej ilości węgla drzewnego. ceramiki.-koś.ci zwierzęcych i prze

palonych krzemieni.Z ogólnej liczby jam najwięcej jest związanych z kulturą 

pucharów lejkowatych6 znacznie mni-ej z kulturą lendzielską i z kulturą łużycką. 

Ponadto stwierdzono obecność dwu neolitycznych warstw kulturowych zalegających 

na głębokości 40 cm. o miąższości 30 i 105 cm6 jak również dużych zaciemnień 

nieokreślonego pochodzenia z . bogatym materiałem zabytkowym w postaci ceramiki, 

narzędzi i półsurowca krzemiennego6 węgli drzewnych6 kości zwierzęcych. Określe

nie funkcji tychże zaciemnień na obecnym etapie badań jest jeszcze niemożliwe. 

ponadto częściowo uległy zniszczeniu przez wybieranie piasku. 

Badania będą kont)nuowane. • 

• RUSZKOW n. pow.Koło 
Stanowisko 3 patrz mezolit 

SANDOMIERZ6 Collegium Go stomianurn patrz wczesne średniowiecze 

SARNOWO• pow. Włocławek 

Stanowisko I 

Muzeum Archeologiczn e 

i Etnograficzne w Lodzi 

Badania prowadził .dr Henryk Wiklak. 

Finansowało Muzeum Archeologiczne 

i Etnograficzne w Lodzi oraz WKZ 

w Bydgoszczy.Kontynuowanie prac z 

lat ubiegłych. Cmentarzysko grobowców 

kujawakich z n okresu neolitu polskiego. 

kultury pucharów lejkowatych. 

Zrekonstruowano grobowiec nr 86 ustawiono 5 tablic informacyjnych i zdjęto 

dwie warstwy mechaniczne na grobowcu nr 9. G:r:obowiec nr 8 odbudowano całko

wicie. uporządkowano wokół niego teren. obsiano trawą i ustawiono tablicę infor

macyjną.Podczas odbudowy ustawiono 138 m bieżących głazów polnych.Dzięki 

pomocy Muzeum we Włocławku i innych instytucji włocławskich przewieziono z 

Włocławka 30 głazów do odbudowy omawianego grobowca. Wymiary grobowca po 

odbudqwie : długość 72 m. szerokość w czole 8 m. w wierzchołku l• 5 m. wysokość 

w czole 3 m 6 a w wierzchołku l• 5 m. 

Wykonano 5 tablic barwnych na blasze ocynkowanej umieszczonych na pod

kładach z desek drewnianych; a/ 4 tablice informacyjne z tekstem.ilustraCjll 
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grobowca - ustawiono na grobowacach 1, 4, 7 • 81 b/ l tablicę informacyjną z 

tekstem i planem sytuacyjnym stanowiska l w Sarnowie - ustawiono przy wejś

ciu na teren obiektu. 

W następnym sezonie badawczym planowane jest kontynuowanie badań na 

grobowcu nr 9. 

SĄSPĆW • po w. Olkusz 

Schronisko skalne nr 360 

Zakład Epoki Kami~a i 

Zakład Archeologii Mało

polski IHKM PAN 

w Krakowie 

Badania prowadził mgr Jacek Lech 

z udziliłem mgr Elżbiety Jastrzębskiej 

i mgr Iwa Sawickiego.Finansował IHKM 

PAN.Pierwszy sezon badafi.Neolityczne 

pracownie krzemiemarskie kultury len

dzielskiej. 

Schronisko skalne nr 360 f'-g.K.Kowalskiegof,położone jest w początkowej 
części Dollny Sąspowskiej, około 2-3 m ponad współczesnym dnem dollny.Bada

nia miały za zadanie ustalić czy w schronisku skalnym nr ."360 znajdują się 

pozostałości osadnictwa związanego z eksploatacją kopalni. 

Usuwając hałdy ziemi, w celu odczyszczenia zarysu schroniska, uzyakano 

dużą ilość materiału krzemiennego o charakterze pracownianym, pokrytego nacie

kami wapiennymi. Znalezione rdzeriie pozwąlają wiązać go z kulturą lendzielską. 

Jak wykazał założony wykop kontrolny• w większej części schroniska osady holo

ceńskie zostały całkowicie zniszczone. W wykopie stwierdzono występowanie kilku 

warstw lessowo-gruzistych, o miąższości 182 <D\o ze szczątkami bogatej fauny 

drobnych gryzoni i ślimaków oraz pó:tnopląstoceńską warstwę kulturową fpo
pi6ł/ pozbawioną zabytków. 

Duża ilość zabytków krzemiennych występuje we wsp6łczesnym deptanisku 

schroniska, w części przyotworowej. Być może jest to pozostałość niszczonej 

obecnie neolitycznej warstwy kulturowej.Z jednego sita utworu wziętego stamtąd 

do szlamowania otrzymano 2100 łusek krzemiennych.Na założenie w tym miejscu 

wykopu nie uzyskano zgody właścicieli schroniska. 

Znajdujące się w schronisku pozostałości kulturowe są obecnie silnie znisz

czone. W najbliższym czasie ulegną ostatecznej zagładzie, o ile nie zostaną 

przeprowadzone badania ratownicze.Ze względu na interesujące bezpośrednie 
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powiązania materiałów pracownianych ze schroniska nr 360 z kopalnią krzemie-

nia ze stanowiska r. prace takie są bardzo pożądane. 

Między stanowiskami I i III w Sąspowie założono dwa szurfy kontrolne mają

ce ustalić czy stanowiska I i III są jednostkami odrębnymi. czy też jednym stano

wiskiem. i w ten sposób dostarczyć materiałów do określenia zasięgu kopalni. 

Powierzchnia każdego szurfu 2o m 2 • odległość między nimi 20 m. 

Oba szurfy nie dostarczyły żadnych materiałów kulturowych. Ze względu na 

interesujące dane geologiczne prace kontynuowano aż do osiągnięcia skały wa

piennej. Po raz pierwszy w najbliższym sąsiedztwie kopalni sąspowskiej uzyskano 

pełną stratygrafię naturalną utworów. W ogólnym schemacie przedstawia się ona 

następująco: gleba• podglebie. less. glina zwietrzeliskowa. bardzo bogata w konkre

cje krzemienia. zwietrzelina wapienna z nielicz~ymi konkrecjatni krzemienia• 

skała wapienna. 

SIERAKOWO. pow.Mogilno 

Stanowisko 8 

Muzeum Archeologiczne 

w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Andrzej Prinke. 

Finansował WKZ w Bydgoszczy. Pierwszy 

sezon badań. Osada wydmowa kultury 

pucharów lejkowatych. 

Stanowisko leży na piaszczystym wzniesieniu na zachód od drogi polnej z Rudunku 

do Wycinek.Osada została odkryta przez Z.Zakrzewskiego w r.l904 i była następ

nie wielokrotnie wymieniana w literaturze pod nazwami Sierakowo. Budy i Rudunek. 

Obecnie teren ten zajęty jest przez szkółkę leśną. stanowiącą główne zagrożenie 

dla stanowiska. 

Badaniami wykopaliskowymi objęto 270 m 2• Prowadzono je metodą ław i 

kwadr. eksplorując teren odcinkami o powierzchni l m 2• Material zabytkowy 

występowal Ucznie na powierzchni oraz w warstwie próchnicy/zachowanej jedynie 

na części obszaru/ i w piasku wydmowym. Poszczególne odcinki zawierały od 

kilku do dwustu kilkudziesięciu zabytków ceramicznych i krzemiennych. Calec 

stanowił pomarańczowożółty piasek. zalegający na głębokości 15-70 cm. 

Stanowisko zostało silni e zniszczone przez działalność wiatru i orkę. toteż 

nie zachowały się na nim żadne obiekty mieszkalne czy gospodarcze.Nie zaobser

wowano również wyratnych skupisk zabytków. Z 64 narzędzi krzemiennych.poło

wę stanowią drapacze.Narzędzia wykonane są w większości z surowców importo

wanych/krzemie(! czekoladowy-22 okazy. świeciechowaki -13. wstęgowy - 1./. 
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Cechy materialu ceramicznego pozwalają określić chronologię stanowiska na 

początek fazy wióreckiej kultury pucharów lejkowatych.Odkryto tez kilka narzędzi 

ze skal krystalicznych : siekierkę. kamień zarnowy i dwa rozcieracze. Calość 

materiałów wykduje wyra:tną jednolitość kulturową i chronologiczną. Ogólna 

powierzchnia stanowiska wynosi co najmniej 5 ha. 

Badania nie będą kontynuowane. 

SOŚNIA. pow.Grajewa 

Stanowisko l "Michałów" 

Konserwator Zabytków Archeologicz

nych w Białymstoku 

Badania prowadziły : dr Elzbieta Kernpiety 

i dr Hanna Więckowska. Finansowal WKZ 

w Białymstoku. Trzeci sezon badali. Stanowis

ko wydmowe- bagienne ze środkowej i młod

szej epoki kamienia. 

Badania były kontynuacją prac rozpoczętych w 1966 r./ Zakład Faleolitu 

lliKM PAN/ i w 1970 r . / Konserwator Zabytków Archeologicznych w Białym

stoku /. 

Prace tegoroczne miały na celu: 1/ uchwycenie stratygrafii kulturowej i 

znalezienie klucza do rozdzielenia materialu zabytkowego. występującego w prze

mieszaniu na wyższych partiach stanowiska ; 2/ uzyskanie danych dla względnej 

i bezwzględnej chronol9gii obiektu. 

W nawiązaniu do robót sondazowych wykopu I z r.1970 przeprowadzono eksplo

rację w trzech punktach: przedłużono rów sondazowy 4 w Iderunku południowym 

o 64 m 2• założono rów sondażowy w Iderunku wschodnim o powierzchni 15 m
2 

rów sondazowy s. także w kierunku wschodnim • o powierzchni 6 m 2• 

Równolegle prowadzone były przez dr Mieczysława Dąbrowski ego badania 

przyrodnicze stanowiska 1. Przeprowadzono 281 sondaży torfu w celu wykrycia 

rniązszości jego warstw oraz odtworzenia pierwotnego kształtu grą$ "Michałów" • 

Dokonano opisu warstw mineralnych i organicznych z 31 wierceń• pobrano 5 

prób ziemi z warstw kulturowych w celu określenia resztek botanicznych oraz 

2 próbki drewna. 

Wydzielono d fazy aktywności człowieka.Odznaczają się one poprzez wystę

powanie drobnych węgielków w warstwach na głęb. 20 - 30 cm / odpowiadającej 

zapewno osadnictwu neolitycznemu i wczesnobrązowemuf • 50-60 cm / wiążącej 

się być może z osadol ctwem wczesnoneolitycznym - pobrany z tej głębokości 

węgiel uzyskał datł c14 około 3750 lat p.n.e./. i 80-90 cm f wiążącej się 
być może z obsadnictwem mezolitycznym/. 
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Reasumując. tegoroczne badania przyniosły nowe. ważne stwierdzenia: 

1. Przecinając WYSpę rowami sondażowymi w różnych kierunkach ustalono. 

w połącz~u z WYfrlkami badal\ z r.l970• zasięg WYStępowania zabytków i ich 

zagęszczenie dla całej niezniszczonej części stanowiska. 

2. Wydatn powiększono inwentarz zabytków f ceramika• krzemieni i kości/. Uzyska

no m.in. 230 narrzędzi; wśród nich WYróżniono m.in. zbrojniki typu Wieliszew. 

trapezy• trójką~. grociki powierzchniowo łuskane.liczne skrobacze· wielorakie, 

dość lic~ne drapacze i pojedyilcze rylce. Materiał ten ułatwi ~ościowe opra

cowanie stanowiąka. 

3. Stwierdzono istnienie stratygrafii kulturowej we wschodniej części WYSpy;. 

Przemawia za tym: af obfite WYStępowanie zabytków neolitycznych i zapewne 

wczesnobrązowyćb w spągu najmłodszego torfu /rów 5/ i w stropie torfu 

kopalnego f rów l z r. 1970 f; b/ zaznaczanie się co najmniej .trzech faz 

aktywności człowieka w rdzeniach przyrodniczych• pobranych sonlhl w różnych 

punktach obiektu. 

STARY ZAMEK • pow.Wrocław Muzeum Archeologiczne 

we Wrocławiu 

Badania prowadzili mgr Felicja Bryłoweka 

i mgr Jerzy Romanow.Finansowało Muzeum 

Archeologiczne we W.rocławiu. Pierwszy sezon 

ba<W1. Osada wielokulturowa -kultury ceramiki 

wstęgowej kłutej. amfor kulistych. cmentarzysko 

kultury ceramiki sznurowej i osada z okresu 

wczesnośredniowiecznego. 

Stanowisko położone jest w. odległości l km na południe od miejscowości Stary 

Zamek i uąytuowane jest na rozległym wzniesieniu na praWYm brzegu rzeki Czar

nej Wody. 
2 Wykop założony został na kulminacji wzniesf. enia 1 posiadał powierzchnię 125 m • 

Bezpośrednio pod warstwą orną na poziomie calca odkryto zarysy 13 obiektów. 

Najliczniej reprezentowane były obiekty osadnicze. w tym 3 jamy kultury amfor 

kulistych• północne skrzydło trapezowatej budowli o konstrukcji słupowej związanej 

z osadnictwem kultury ceramiki wstęgowej ·kłutej.ldlka jam kultury łużyckiej oraz 

l jama - półziemianka - wczesnoj!jredniowieczna.Ponadto odkryto 1 grób szkiele-

toWY kultury sznurowej. 

Badania będą kontynuowane. 



ST.OBNICA - Trzymorgi1 

pow. Piotrków Tryb. 
Stanowisko 2 

STRACHdW • pow ~Strzelin 
Stanowisko 2 
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patrz epoka br,zu 

Zakład Ar~eologii Nadodrza 

Instytutu HUtorli Kultury Material

nej PAN we Wrocławiu i Konserwa

tor Zabytków Archeologicznych 

we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Anna Leciejewiczowa. 

FiJlansowal WKZ we Wrocławiu.Pierwszy sezon 

badań. Osada neolityczna kultury ceramild wstę

gowej rytej. 

Stanowisko leży na poludniowo-wschodnim stoku wyniesienia• wznoszącego się 

około 250 m npm. w widłach dwóch potoków bez nazwy - dopłYwów Malej A:tęzy. 

na zachód od zabudowati wsi a zarazem na północ od mieszczącego się w niej 

PGR. Stoki wzgórza pokrywają obecnie w całolici pola uprawne. 

Wykop sondażowy celem ustalenia charakte~ i chronologii śladów osadnic~ 

wytyczono stosunkowo nisko na skłonie wzgórza. w odległollici około 80 m od ostat-
2 . 

nich zabudowati wsi. Miał on 28 m powierzchni. Pod warstwą on~ej ziemi stwier-

dzono wkop&n.lł w calec .... , jamę kształtu owalnego. o wymiarach 7 x s. 4 m. 

ze lliladaDii paleniska zbudowaneeo wewn,trz z kamieni. Jej nierówne dno• złożo-

'· ne z kilku nl.eckowatych zapębielia znajdowało się na głębokollicł 50-60 ·cm od 

pow.ziemi. 

We wn,trzu j.ny znaleziono bogaty inwentarz ruchomy - głównie ceramikę• 

narzędzia kamienne i 'lłyroby ~emienne - charakterystyc~~Q.Y dla osadnictwa 

p6bj fizy kultury ceramild wstę,o,rej rytej na terenach nadodrzm·skich. 

Występuj,ce wśród znalezionej cerami.ld formy naczyti zdobione są w tzw • 

.tylu szareckima stanąwi lłC przy tym najokaza1szy.z do't4d znanych l•& ~ąslc;u. 

zestaw teeo typu. W zdobnictwie tych naczyA występujlł leż sporadycznle elemen

ty .tylu żeliezowskieeo. charakterystycznego dla wschodniego kręgu kultury cera

miki wstęeowej rytej. Zdaje się io wskazywać• na możliwość .uchwycenia na 

tym st.anowisku powilł&ati kulturqwych. a zarazem relacji chronologicznych 

·cych w czasach pómej fazy kultury cerami.ld wstęeowej rytej obszar nadodrzati

ski z terenami nad JÓrDił Wisllł• 

Badania bfdlł kontynuowane. 
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STRACHÓW • pow.Wrocław Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu 

Oddział Muzeum Ślężaflskie 

w Sobótce 

Badania prowadziły mgr Halina Gosławska 

i mgr Elżbiełi!- Noworyta. Finansowało Muze

um Archeologiczne we Wrocławiu.Czwarty 

sezon badafl. Stanowisko wielokulturowe : 

groby neolityczne /kultury pucharów lejko

watych i kultury pucharów dzwonowatych/ • 

osadnictwo neolityczne l kultury ceramiki 

wstęgowej kłutej i pucharów lejowatych/ • 

osadnictwo z okresu halsztackiego, rzymskie

go i wczesnego średniowiecza. 

Przekopano obszar o łącznej powierzchni 300 m 2• Odkryto i przebadano 21 

dużych obiektóW osadniczych oraz kilkadziesiąt śladów po słupach.Na dnie wczesno

średniowiecznej jamy typu gospodarczego odkryto dobrze zachowany szkielet psa. 

Silne zgięcie kręgosłupa oraz kończyn wskazywać może na celowe ułożenie.lnwen

tarz obiektów stanowiła ceramika.koścl oraz polepa. W półziemiance z okresu 

wpływ:ów rzymskich znaleziono małe ułamki terra sigillata i terra nigra. 

Ponadto badania pozwaliby na uchwycenie północnej granicy osady kultury 

łużyckiej. 

SZARLEJ. pow.lnowrocław 

Stanowisko l 

SZARLEJ• pow.lnowrocław 

Stanowisko 6 

patrz wczesne średniowiecze 

Muzeum im.J.Kasprowicza 

w Inowrocławiu. Wojewódzki Konser

wator Zabytków w Bydgoszczy 

Badania prowadzili : mgr Czesław Sikorski 

/ autor sprawozdania/ • mgr Barbara Czar

necka i dr Jan Grześkowiak. pod kierownic

twem prof. dr Kazimierza Żuro.wskiego. Prace 

finansowało przedsięl:iiorstwo Bu!fownictwa Rol

niczego w Bydgoszczy.Pierwszy sezon badali. 

Osada kultury pucharów lejkowatych• ślady osad

nictwa wczesnośredniowiecznego. 
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St!iJlowisko położone jest 400 m na południe od zabudowa11. PGR Szarlej przy 

drodze Szarlej-Kruszwica. Wykopami sondażowymi przebadano obszar 400 x 250 m. 

przeznaczony pod zabudowy. 

Poniżej humusu stwierdzono warstwę kulturową zalegającą na piaszczystym 

calcu. Warstwę o średniej miąższości 20 cm tworzy intensywnie ciemna ziemia 

przemieszana ze szczątkami organicznymi i ceramiką kultury pucharów lejkowatych. 

W warstwie ornej występowała ceramika wczesnośredniowieczna. 

Badania zakoflczono. 

TOLKMICKO• pow.Elbląg 

Stanowisko 2 

Muzeum Archeologiczne w Gda11.sku 

Badania prowadził mgr Jerzy Szwed. 

Finansowało Muzeum Zamkowe w 

Malborku. Pierwszy sezon bada11.. Stano

wisko wydmowe z okresu neolitu zapew

ne grupy rzucewskiej- kultury ceramiki 

sznurowej. 

Stanowisko zajmuje południowy skłon wzgórza o wysokości sa. 2 m npm 

położonego na północy wschód od miasta nad brzegiem Zalewu Wiślanego. 
2 Przebadano obszar o łącznej powierzchni 75 m • Brak warstwy kulturowej. 

Zabytki prawie wyłącznj.e krzemienne zalegają w warstwie współcześnie· wytworzo

nej próchnicy.która miejscami jeszcze zachowała charakter piasku wydmowego 

umocnionego roślinnością. 

Celem przeprowadzonych prac było rozpoznanie stratygrafii stanowiska oraz 

ustalenie zasięgu występowania zabytk6WJ.e;dołano jedynie zrealizować postulat 

pierwszy.Największą ilość zabytków dostarczył wykop 2 o powierzchni 25 m 2• 

Przeważał zdecydowanie m.at.e,riał krzemienny. f w tym nieco ponad 101o stanowiły 

narzędzia/ nad nielicznym i drobnym materiałem ceramicznym.Pr~ależność 

kulturową określono w oparciu o kilka zdobionych ułamków ceramiki oactskiem 

sznura. znalezionych jednak w trakcie bada11. powierzchniowych w roku 1964 na 

tym standwisku. 

Badania winny być kontynuowane celem ustalenia charakteru stanowiska. 

WOLA PODLESNA. pow.Miechów Pracownia Archeologiczno-Konserwa

torska P.P. PKZ - Oddział 

w Krakowie 

• 
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Badania prowadził mgr K. Buszydlik, 

Fin&nsował WKZ w Krakowie. Pierwszy 

sezon badań, Stanowisko osadowe. 

Neolit, 

Prowadzono badania ratownicze. obejmujące wschodnią peryferię stanowiska, 

częściowo. zni.Bzezonl\ podczas prac przy budowie toru kolejowego, Prżebadano 

cztery jamy o zarysie prostokątnym i wymiarach : 2-3 x 5 m, Jamy te zawi e -

rsły nieliczny materiał ceramiczny i kilka wiórów krzemiennych,Stanowisko można 

datować wstępnie na okres neolitu. 

Wymaga ono kontynuacji badań w zachodniej. niezniszczonej części stanowiska, 

ZABORZE• pow. Pułtu8k. 

Stanowisko I 

Katedra Archeologii Pradziejowej 

i Wczesnośredniowiecznej U. W, 

Badania prowadził mgr Ryszard Mazurowsld, 

Finansował WKZ w Warszawie przez Prezy

dium PRN w Pułtusku, Pierwszy sezon badafl, 

Cmentarzysko kultury amfor kulistych, 

Stanowisko poło:llll e jest w zachodniej części wsi, na łagodnie opadającym 

w kierunku północno-willebodnim stoku wzgórza morenowego. w odległości 

około 300 m od lewego brzegu rzeki Wkry, Przebadano powierzchnię :ł• 5 ara, 

Odkryte zostały dwa groby kultury amfor kulistych. które w całości przebadano, 

Grób I, Zbudowany z ciosanych bloków i płyt kamiennych. którego część 

wschodnia została zniszczona przed rozpoczęciem badań WYkopali"koWYch, W częś

ci zachodniej grobu zachowały się po dwa kamienie ścian bocznych, duży blok 

kamienny tworzący ścianę szczytową oraz duży blok przykrywoWY, Osią dłuższą 

grób zorientowany był w iderunku wschodnio-zachodnim, Dno grobu WYłożone 

było na całej powierzchni małymi płytami i brukiem kamiennym. Wewnątrz grobu 

:~;naleziono : fragmentarycznie zachowan.e szczątki kostne 4 lub 5 zmarłych. którzy 

głowami slderbwani byli w kierunku zachodnim. około 30 ozdób bursztynoWYch 

f paciorki rurkowate, paciorki koliste. guzki z otworem w kształcie litery "V" f, 
kilka fragmentów naczyń, krzemienne ostrze trójkątne z retuszowanymi krawędzia

mi od strony górnej i spodniej. dwa kawałki krzemieni, W ziemi pochodzącej ze 

zniszczonej części grobu znaleziono trzy wióry retuszowane, WYkonane z krzemie

nia czekoladowego, retuszowany wiór z krzemienia świeciechowskiego. fragment 

. narzędzia WYkonany z narzutowego krzemienia bałtyckiego z częściowo retuszowa

ną jedną krawędzią od strony górnej oraz kilka fragmentów ceramiki, 
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Grób II. Folożony był w odległości 4• 8 m na południe od grobu I. Orien-

tacja grobu północny zachód -południowy wschód. Zbudowany był tak:te z łupanych 

płyt i bloków kamietmych. Przykrycie grobu stanowiły pierwotnie 4 bloki kamien-

ne. z których 3 zachowały się do. czasu badań. Dno grobu wyłożone małymi 

płytami i brukiem kamiennym. Wewnątrz grobu znaleziono bardzo żle zacl:towane 

kości szkieletu ludzkiego. który skierowany był głową w kierunku północno - zachod

nim. Wypo• 'lżenie zmarłego stanowiły 4 naczynia f 3 amfory kuliste i l naczy-

nie mi sowi; t! o kulistym dnie/, Siekiera o grubym obuchu z krzemienia pasias-

tego oraz 7 ozdób bursztynowych, które tworzyły naszyjnik skłe,dający się z 3 

sznurów v[Jlatających szyję zmarłego. Wśród ozdób bursztynowych mo:tna wyró:tnić 

następujące typy: paciorki rurkowate, paciorki koliste. guzki z otworem w kształ-

cie litery "V" oraz podłużne. płaskie płytki z otworem wierconym poprzecznie/. 

Ponadto znaleziono w grobie przepalone kości.prawdopOdobnie ludzkie. 

Dookoła obydwu grobów wystąpiły małe obiekty ze śladami spalenizny , jed

nak z powodu braku w nich jakichkolwiek wyznaczników chronologicznych i kultu

rowych trudno jest w chwili obecnej łączyć je z przebadanymi obiektami. 

Badania będą kontynuowane. 

ŻERNIKI a6RNE• pow.Busko patrz epoka brązu 



EPOKA BRĄZU 

Okresy brqzu 
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BO ŻEJEWICZKI. po w. Żnin Państwowe Muzeum Archeologiczne 

w Warszawie 

Badania prowadził mgr Wiesław Zajączkowski 

pod kierownictwem prof. dr Zdzisława Rajew

skiego. Finansował WKZ w Bydgoszczy i PMA. 

Pierwszy sezon badań.Osada z przełomu epoki 

brązu i okresu halsztackiego. 

Osada kultury łużyckiej w Bożejewiczkach leży na wzniesieniu ograniczonym 

od strony północnego wschodu wodami jeziora Małego Żnińskiego. zaś od wschodu 

i południa podmokłymi łąkami oraz małym ciekiem wodnym.Obiekt został częścio

wo zniszczony w trakcie przebudowy drogi ze żnina do Rogowa. 

W założonym na poboczu drogi wykopie o wym. 10 x 2 m. odkryto 4 jamy znisz

czone w części zachodniej przez przydrożny r(lw. Z zachowanych partii jam można 

sądzić• iż miały one kształt w przybliżeniu owany lub kolisty o średnicy od 80 cm. 

do 120 cm. 

Fragmenty ceramiki z jam i z w~~stwy kulturowej należą do typowych form 

występujących w kulturze łużyckiej/ f misy. czerpaki .. naczynia dwustożkawat e • 

baniaste z chropowaconym brzuścem itp/. W jamie 1/72 znaleziono również dwa 

szydła kościane oraz mały krążek wykonany z dna naczynia. 

Od,kryte kości należały przeważnie do zwierząt hodowlanych - krowy. kozy-owcy. 

świni. konia i psa. Ze zwierząt dzikich reprezentowane były jeleń• ryś oraz ptactwo. 

Jamy spełniały prawdopodobnie funkcję jam odpadkowych i być może należały 

do jakichś większych obiektów f chat/ • obecnie jednak trudno to ustalić ponieważ 

wierzchnia warstwa ponad jamami na przebadanym odcinku została przemieszana 

przez spychacz. 

Badania w Bożejewiczkach powinny być kontynuowane w następnych sezonach 

z uwagi na systematyczne niszczenie obiektu przez zabudoVfę f teren został po

d~ielony na działki budowlane/. 

BRONISZĆW. pow.Nowa Sól Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej 

Górze. Dział OchJ.'(Ily Zabytków 

Archeologicznych 

Badania prowadził mgr Adam Kołodziejski. 

Finansował WKZ.Pierwszy sezon badań. 

Osada IV okres epoki brązu0 Hallstatt D -

wczesny okres lateński,wczesne średniowie-

c ze. 
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Stanowisko jest położone na rozległym płaskowyżu~ w środkowej części wsi~. 

80 m na zachód od drogi. Zespoły wczesnośredniowieczne f rozległe jamy ze 

spalenizną/ były odsłonięte na powierzchni. Ze względu na unikatowy materiał 

ceramiczny f VI w.f podjęto badania ratunkowe. Zbadano 3 ary. Wydobyto 2 zespo

ły wczesnej fazy wczesnego średniowiecza.Reprezentowana jest w nich tylko ce

ramika.Jamy były półziemiankami z paleniskami.Osadnictwo wczesnośredniowiecz

ne skupione nad strumieniem~ na obniżeniu płaskowyżu. Brak śladów dalszych 

zespołów spowodował założenie wykopu w miejscu najintensywniejszego występo

wania ceramiki kultury łużyckiej. Odkryto szereg jam z środkowej epoki brązu~ 

zniszczonych w większości jamami z okresu halsztackiego i wczesnolateflskiego. 

Zawartość jam stanowiła ceramika. Stwierdzono. że młodsza osada założona była 

przez ludność kultury pomorskiej. W odległości l km od osady lokalizowane jest. 

znane z literatury~ cmentarzysko z grobami skrzynkowymi tej kultury. 

CHOOORbWKA~ pow.Brzozów 

Stanowisko l 

Muzeum Okręgowe 

w Rzeszowie 

f poprzednio: Bachórz-Chodorówkaf 

Badania prowadziły mgr Renata Kisza i 

mgr Barbara Bugajska.Finansowało Muzeum 

Okręgowe w Rzeszowie.Była to kontynuacja 

badafl zapoczątkowanych w 1960 r. na cmen

tarzysku grupy tarnobrzeskiej kultury łużyc

kiej z IV okresu epoki brązu. 

Przebadano pozostały jeszcze fragment w północno-zachodniej części stano

wiska• wypełniając tym samym jedną lukę w całej zachodniej części cmentarzyska. 

Pozostałe wykopy założono w strefie· wschodniej. gdzie granica cmentarzyska po

zostaje dotąd nieustalona. Ogółem przebadano w tym roku 50 grobów /678-728/. 

W przeważającej liczbie były to groby ciałopalne popielnicowe. w których urny 

najczęściej przykryte były misami. Nieliczne tylko wyposażono dodatkowo w 

przystawki w postaci niewielkich kubków lub czarek. Dwa z przebadanych grobów 

/714 i 718 f to pochówki jamowe - bez wyposażenia.Materiał tegoroczny nie 

wnosi w zasadzie nic nowego do usta1onej dotychczas chronologii stanowiska 

f IV okres epoki brązu/~ gdyż opróc:~; ceramiki typowej dla tego okresu~ znalezio

no jedynie trzy fragmenty słabo zachowanych i mało charakterystycznych szpil 

brązowych.Jedna z nich posiadała prawdopodobnie główkę rozklepaną i zwiniętą 

w uszko. 
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Na uwagę zasługuje jedynie obiekt nr 710. Jest to palenisko w kształcie 

trapezowate o wymiarach 150 x 100 cm. i charakterze podobnym do palenisk 

odkrytych na tym stanowisku w 1971 r. Nowością jest natomiast stwierdzenie 

istnienia w nich śladów konstrukcji drewnianej i kamiennej oraz wystąpienie 

stosunkowo dużej ilości skorup i spalonych kości• co potwierdzałoby dotych

czasową interpretację tych obiektów jako pozostałości stosu.Dokładniejsze zba

danie materiału ceramicznego pozwoli na ustalenie ich chronologii. 

CZEKANÓW • pow.Sokołów Podlaski patrz wczesne średniowiecze 

CZELAD:!. WIELKA. pow.Góra 

Stanowisko A i B 

Muzeum Archeologiczne 

we Wrocławiu 

Stanowisko A 

Badania prowadził mgr Jerzy Gołubkow. 

Finansowało Muzeum Archeologiczne we 

Wrocławiu. Pierwszy sezon badań.Osada 

kultury łużyckiej i cmenta~zysko wczesno

średniowieczne. 

Stanowisko położone jest na rozległym wzniesieniu w odległości około 260 m 

na północ od drogi z Czeladzi Wielkiej do Kowalewa i 300 m na . południe od 

starego koryta rzelti Barycz. około 350 m na wschód od zabudowań wsi Czelad:t 

Wielka i jest niszczone orką. 

W warstwie ornej występują liczne skorupy kultury łużyckiej i mniej licznie 

skorupy z okresu lateńskiego. W trakcie badań wyeksplorowano 20 jam. których 

przeważnie owalne zarysy wystąpiły już na głębokości 20-35 cm. Większość ·tych 

jam jest rozorana. Jedno z lepiej zachowanych palenisk było wylepione gliną 

i obstawione kamieniami. Wsttpna analiza pozyskanej ceramiki pozwala datować 

większość obiektów na V okres epoki brązu. 

Odkryto też 5 wczesnośredniowiecznych grobów szkieletowych ułożonych w 2 

wyra:tne rzędy.Szkielety wystąpiły na gł~kości 25 - SO cm i były bardzo :tle 

zachowane.Jeden z grobów posiadał obstawę kamienną a 3 groby wyposatone 

były w osełki i żelazne noże. 

Stanowisko B 

Położone na wzgórzu około 200 m na wschód od stanowiska A. Prow•dzone 

tu badania miały charakter zwiadowczy • W wytyczonym sondażu odkryto 5 jam. 

Wystąpiły one na dość znacznej głębokości.Jedną z jam mo:tna uznać za jamę 

wędzarską. inne pełniły funkcję wgłębionych palenisk i jam odpadkowych. Ana

liza zabytków - głównie ceramiki - pozwala wiązać odkryte obiekty z kulturą 

łużycką i datować je na V okres epoki brązu. 



CZERNIKOWICEa po w. Złotoryja 

Stanowisko 2 
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Dolnośląskie Towarzystwo Oświatowe 

we Wrocławiu 

Bądania prowadził mgr Tadeusz Kaletyn 

i mgr A.Starzyfl.ski.Finansowały Zakłady 

Eksploatacji Kruszywa we Wrocławiu. 

Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej. 

okres epoki brązu. 

W zwi~tzku z rozbudową Zakładu Eksploatacji Kruszywa w Czernikowicach prze

prowadzono ratownicze prace wykopaliskowe.Przebadano powierzchnię 9 arów.Odkry

to i wyeksplorowano 35 grobów ciałopalnych kultury łużyckiej f groby od nr 168-

203/. Wydzielono jamowe i popielnicowe.Wszystkie zalegały stosunkowo płytko i 

były powa~e zniszczone orką leśną i karczowaniem drzew. 

W wyposażeniu grobów dominowała ceramika. występująca w ilości od l do 18 

naczyfl. Szcz~ttki kostne przekazano do analizy an~pologicznej. zbadane groby 

J;M>chądzą-- z kolica epoki brązu i stanowią one północną peryferyjną część rozległego 

cmentarzylika badanego w latach wcześniejszych • 

. CZERNIKOWICE• pow. Złotoryja 

Stanowisko 3 

Dolnośląskie Towarzystwo Oświatowe 

we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Tadeusz Kaletyn. 

Finansował ZakłallEksploatacji Kruszywa 

we Wrocławiu. Pierwszy sezon badafl • .Osa

da otwarta kultury łużyckiej. V okres epoki 

brązu. 

W czasie ratowniczych badafl wykopaliskowych na cmentarzysku/ stanowisko 

nr 2/ założono sondaż• w odległości 50 m od cmentarzyska.na wschodnim zboczu 

klilminacji• w miejscu występowania ceramiki i przepalonych węgli. Przebadano 

powierzchnię 3 arów.Na głębokości 00 2-~5 m od współcze•nej powierzchni pola 

wydzielono zarysy 9 jam gospodarczych oraz dwóch budynków naziemnych. słupo

wych o kształcie prostokątnym i wymiarach około la 2 x 20 3 m. Były one wydłużo

ne po osi północny-wschód• południowy-zachód. Wypełnisko budynków stanowiły po-

plól• węgle drzewne. ułamki ceramik,i oraz kości zwierzęce. 

Odkryte obiekty stanowill pólnocno-zachodnią część rozległej osady. porośniętej 

lasem mieszanym.położonej w pobliżu wyschniętego strumyka.Osada jest współ

czema chronologicznie pobliskiemu cmentarzysku. 



FURMANY, pow. Tarnobrzeg 

Stanowisko l 
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Muze~ Okręgowe w Rzes·zowie 

Badania prowadziła mgr Ewa Szarek-Waszlmwska. 

Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Trze

ci sezon badafl. Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej 

z epoki brązu. 

Stanowisko położone jest w północnej części wsi na piaszczystej wydmie przeciętej 

drogą z· Furmanów do Sokolnik. Było ono badane w latach 1959-60 przez Janinę i 

Adama Kraussów, którzy odkryli 39 grobów ciałopalnych. W 1972 roku przebadano 

dalsze 60 grobów ciałopalnych /nr 40 -100/ i l szkieletowy /nr 101/. 

Pochówki ciałopalne miały wyłącznie formę popielnicową i można je datować na V 

okres epoki brązu, zaś grób szkieletowy najprawdopodobniej na III okres epoki brązu. 

W grobach ciałopalnych oprócz popielnic często przykrytych misami występowały 

dość liczne przystawki - czerpaki i naczynia miniaturowe. Wśród kości w popielnicach 

znaleziono przedmioty z brąz.u: kółeczka i łaflcuszek wykonane z drutu. 

Ceramika pojliada cechy charakterystyczne dla grupy tarnobrzeskiej. 

Grób szkieletowy wyposażony był w kilka naczyfl, które ustawione były w pobliżu 

głowy oraz ozdoby ·brązowe: naszyjnik, szpilę, bransoletę i siedem pierścionków. 

Zarówno ceramika j~k i bransoleta i szpila reprezentują fromy charakterystyczne 

dla wczesnego okresu kultury łużyckiej_ 

Badania będą kontynuowane. 

GLINIANY • pow • W ołów 

Stanowisko l 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 

we Wrocławiu 

Badania prowadzili mgr Tadeusz "Kaletyn 

i mgr K. Maksymo.wicz. Finansowaii WKZ 

we Wrocławiu i Prezydium PRN w Wołowie. 

Czwarty sezon badafl. Cmentarzysko kultury 

łużyckiej. 

Przebadano obszar o powierzchni 4 arów, Zbadano i wyeksplórowano 90 grobów 

f numery od 190 do 280 f. Ich wyposażenie stanowiły przede wszystkim wyroby gli

niane występujące w ilości od l do 25 naczyfl. Groby zalegały na głębokości od O, 2 

do o, 90 m. Większość grobów była przykryta lub obłożona kamieniami. Ponadto 

inwentarz grobowy obejmował noże żelazne, szpile, naszyjniki i zapinki brązowe. W 

kilkunastu popielnicach między ludzkimi przepalonymi kośćmi znajdowały się prze

palone kości zwierzęce. 

Badania będą kontynuowane. 



GOLDAP 

Stanowisko IV 

GOLDAP 

Stanowisko V 
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patrz neolit 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 

w Białymstoku i Instytutu Historii 

Kultury Materialnej PAN 

w Warszawie 

Badania prowadził mgr Jan :frzeciakowski. 

Finansawał WKZ w Białymstoku• Drugi sezon 

bad111i. Epoka brązu. 

W toku prac badawczych mających na celu dokładniejsze paznenie całego dużego 

'l:eseołu osadniczego nad Jeziorem Gołdap odkryte zoso.ało w bieżącym rolru i cżłś

ciowo zbadane stanowisko V. 

Występuje łXlO w dolinie zalewowej na niskiej kępie poduywanej od północy 

przez wody Jeziora Gołdap f w wyniku czego nie znana nam część terenu stanowiska 

uległa dotychczas zniszczeniu/ • a od zachodu ograniczonej korytem rzekli Gołdap.-

Stanowisko posiada zwarty - choć .nie wyodrębńiony wyratnie w profilu geolo

gicznym - poziom kulturowy. Występuje on na głębokości od 20 do 50 cm. z tym • 

że większość z.abytk6W zn'ajdlije się w jego dolnej części - w warstwie o miąższości 

od 10 do 15 cm. Poziom kulturowy składa się z bardzo lic;znych okruchów• przemy

słowych i termiczny'cl1 skał ltcystalicznych - tworzących rodzaj bruku, znacznej ilości 

materiału ceramicznego, materiału krzemiennego oraz nielicznych 'okruchów kości 

i w'ęgll drzewnych. Materiał ceramiczny jest zróżnicowany : są skorupy cienkolllcien

ne ze 6l.adami zdobienia sznurem. fragmenty ceramiki sztrychcwanej l maj,cej anal~ 

gie na atanowl.skat~h Garblila i Żubronajcie• okre61.enie dr hab. J. D!lbrowekiegof 

i inhej na razie nie. rozpoznanej. 

W materiale krzemi8DD)'1D.. re~reze.itowane •Ił bardzo drabrie dfoa,pacze krlłżkowe 

- etanowilłce tradycję lifg&jlłCił paleolitu i dość Ucznie wysttpujllce w niektórych 

kulturach epoki brązu, trapezy wysokie 1 in. Stanowieko różni sit do wszystkich 

innych badanego zespołu 1 ze wazech miar zasługuje na dalsze badania;Ulega ono 

zniszczeniu 1 w ~ajbllżezych latach lfl'OZ1 mu całkowita zagłada • . 
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IWANOWICE~ pow.Miechów Zakład Archeologii 

Małopolski Instytutu Historii Kultury 

Materialnej PAN w Krakowie 

Badania prowadził doc. dr Jan Machnik 

i mgr Anna Dzieduszycka -Machnik. 

Finansował IHKM PAN·. Piąty sezon 

badad.Osada i cmentarzysko kultury 

mierzanowickiej• początek epoki brązu. 

Szerokoprzestrzennymi wykopami o łącznej powierzchni około . 25 arów odsło

nięto dalszy przebieg rowu obronnego na odcinku około 40 . m. długości. następnie 

przylegającą do rowu część osad;y na szczycie wznieshinia. oraz. północne i połud

niowe peryferie cmentarzyska;We wszystkich przeprowadzonych dotychczas wyko

pach przez rów stwierdzono występowanie na jego płaskim dnie 2 lub -3 wąskich• 
l 

biegnących równolegle do ścian rowu bruzd. zawierających w niektórych miejscach 

ślad;y po kołkach. W górnej · części wypełniska rowu występuje obficie materiał za

bytkowy kultury trzcinieckiej f m. m.. brązowe zausznice/ • którego całkowicie llrsk 

przy dnie• gdzie zoaJ.eziono wyłącznie· skorppy naczy6 kultury mierzanowickiej • . co 

przesądza wczesnobrązową chronologię tego obiektu. 

Zaobserwowano szczególnie dużą ilość jam zasobowych i innych na szczycie 

wzniesienia w pobliżu rowu. Tworzą one pewne zgrupowanie/ po kilka jam w każdym/. 

a nielded;y otaczają w;olną przestrzed pierwotnie zajętą być może przez budowie na~o. 

ziemne.np. chaty.Jamy osiągają 2 m głębokości• w przekroju pionowym są prze

ważnie trapezowate. silnie rozszerzone przy dnie. W niektórych z nich na pewnym 

poziomie wyst\'pują kamienie. W jamach obok ceramiki. narzędzi. l odpadków .krze
miennych. licznych kości zwierzęcych. rogów jeleru_ znaleziono szczególnie dużo 

różnych wyrobów kościanych i rogowych, jak igieł, szydeł• narzędzi_ łopatkowych• okła

dzin• wisiorów z szabli dzika• dalej paciorków z muslilie a także ich prefabrykatów • 

Odkryto dalsze 4 pochówki byciJ.ęcef w tym jeden parzysty krowy i byka/ oraz 

grób kozy lu~ owcy. wyposażony w narzędzie kościane. Natrafiono na kilka układóW 

straty~ficznych jam wczesnobrązowyche umożliwiającytcli uściślenie chronologii 

wewnętrznej osady. 

Na południowym stoku wzniesienia, po zewnętrznej stronie osady. rozciąga się 

cmentarzysko.Stwierdzo~o.że groby dochodzą do samej krawędzi ·rowu_nigdzie go 

nie naruszając i odwrotnie, rów nie zniszczył ani jednego pochówku. 
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Zbadane w roku sprawozdawczym groby w ilości 21 f w poprzednich latach 

około 140/ nie odbiegają w zasadzie rytuałem od pochówków odkrytych w poprzed

nich sezonach /mężczyźni ułożeni na praWYID boku• głową na zachód. kobiety na 

lewym. głową na wschód/ • Potwierdziła się obserwacja, że szkielety w południowej 

czę~ci cmentarzyska są zazwyczaj obficie obsypane paciorkami z muszli. Paciorki 

występują także powyżej zmarłegą. sygnalizując istnienie grobu. Jeden z pochówków, 

zawierający szkielet starszej kobiety.posiadał bogatsze od innych wyposażeilie, 

składające się z licznych sznurów paciórków f także fajansowych/ • miedzianych 

zausznic 2 typów f szeroko i wąskolistnych/, kościanego. dobrze obrobionego szydła. 

Na terenie cmentarzyska,na dnie młodszej od grobów jamy kultury trzciniec

kiej.natrafiono na rozrzucony szkielet ludzki wraz ze szkieletem psa dobrze zacho

wanym. w układzie anatomicznym.Być może jest to powtórny pochówek zmarłego 

ze znis:z;,czonego w II okresie brązu grobu kultury mierzanowickiej. W innym bowiem 

miejscu cmentarza odkryto jamę z materiałem trzcinieckim,naruszającą częścio

wo grób mierzanowicki. 

Po przeprowadzeniu badafl w .1972 r. można już pokusić się na określenie 

wielkości osi!!dl.a i cmentarza,ich wewnętrznego rozplanowania oraz na wyróżnie

nie etapów rozwoju przestrzennego. Uzyskano dalsze cenne :tródła z zakresu kultury 

materialnej i duchowej f m.in.pochówki bydlęcej, a także wyjątkowo dużą ilość 

·materiałów zoologicznych.pozwalających na bliższe poznanie struktury hodowli 

i jej roli w gospodarce mieszkaflców osiedla. 

JANKOWXCE. pow.Chrzanów 

Stanowisko l 

Muzeum w Chrzanowie 

Badania prowadził Cezary Popko. 

Finansował WKZ w Krakowie. Trzeci 

sezon badafl.Cmentarzysko kultury 

łużyckiej z V okresu brązu i okresu 

halsztackiego. 

Kontynuowano badania na stanowisku l w Jankowicach, znanym już" w XIX wieku, 

rozkopywanym jednak niemetodycznie przez amatorów i kolekcjonerów. 

Celem badafl było uchwycenie północnej i zachodniej granicy cmentarzyska.Zba

dano łącznie 9 grobów, co z poprzednio odkrytymi daje liczbę 47 obiektów. Tegorocz

ne znaleziska reprezentują 2 typy pochówków: ciałopalny i szkieletowy.Groby nie 
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wykazują żadnych prawidłowojlei w zakresie rozmieszczenia typów obrządku na tere

nie cmentarzyska. zróżnicowane typologicznie obiekty występują obok siebie. nie two

rząc wyramych skupisk.Ilojjciowo. stwierdzono przewagę grobów ciałopalnych ne.d 

szkieletowymi. a w obrębie pochówk~w ciałopalnych -wyra:tną.ilojjciową dominację 

grobów jamowych. Podobne wyn1J.d uzy&kano w bade.niach wczejjniejszych. 

Do nieznanych dotąd w Jankowicach form pochówków• zaliczyć możila odkryty 

w roku bieżącym grób Slkieletowy podwójny /nr 40/. zawierający dwa szkielety ludzkie. 

ułożone równolegle obok siebie• w pozycjach wyprostowanych. usytuowane. podobnie 

jak w grobach pojedyńczych0 czaszkami w kierunku południOW'JDl• 

Ze znalezisk w grotach. obok znanych już wczejjniej typów naazyń. uzyskano misę 

o średnicy wylewu 35 cm. spełniającą funkcję popielnicy f grób nr 43/. Inwentarz 

metalowy obejmo;vał różnego typu zawieszki brązowe. szpile z główkami zwiniętymi 

w uszko oraz żelazną bransoletę. 

Prawie wszystkie jamy grobowe posiadały "Obstawę kamienną. nie stwierdzono 

jednak. znanych z lat ubiegłych. bruków kamiennych. charakterystycznych dla pobliskiego 

cmentarzyska w Kwaczale-Spalonej. 

Badania tegoroczne doprowadziły do przesunięcia granicy zachodniej stanowiska 

poza załom terasy Wisły.Przypuszczać należy• że zasięg występowania grobów pokry

wa się z linią podnóża terasy. co dałoby duże możliwojjci eksploracji vr dalszych 

badaniach. 

Prace wykopaliskowe będą kontynuowane. 

JUSZK.Owo. pow.Odalisk 

Stanowisko 3 

Muzeum Archeologiczne w Odalisku 

Badania prowadził mgr Janusz Podgórski 

f autor sprawozdania/· przy współpracy mgr 

Jerzego Szweda i Kazimierza Dampza. Nad

zór naukowy sprawował dr Leon Jan Luka. 

Finansował Wydział I PAN.Siódmy sezon 

badali.Osada z kotica epoki brązu i okresu 

halsztackiegofkultury:łużycka i wschodnio

pomorska/.Alady osadnictwa wczesnośrednio

wiecznego f XI-:xn w./. 
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Badania prowadzono w części południowej i północno-wschodniej stanowiska. 

Ogółem odkryto 115 jam i palenisk / w tym 3 jamy wczesnośredniowieczne /. 

Odkryte obiekty miały na ogół kształt kolisty, owalny lub nieregulamy, w jednYJ!l 

przypadku prawie proatokątny. 'fi przekroju pionowym - nieckowaty, workowaty lub 

nieregulamy.Ich rozmiary~ w większości, mieściły się w granicach 1-2 ·m. . . 
Na inwentarz jamy składała się głównie ceramika, a ponadto: kości zwierzęce, 

węgle drzewne i polepa. Odkryto również 2 kółka z drutu brązowego, 2 ryice koś

ciane i liczne bryłki surowca bursztynowego. Wśród ceramiki większość ułamków 

pochodzi od naczyń grubościennych o powierzchni schropowaconej8 ponadto wystąpiły 

fragmenty mis, kubków, dzbanów, naczyń sitowatych i kolistych talerzy glinianych. 

Faleniska na ogół pozbawione byt:y materiału zabytkowego. W pozostałych odkrywano 

niewielkie ilości ceramiki, kości zwierzęce, węgla drzewne i polepę. 

Ponadto w części południowej osady występo"rałY miejscami warstwa kulturowa 

o miąższości 2-5 cm,zawierająca niewielką ilość ułamków ceraJ;Iicznych i bryłek 

polepy. Po raz pierwszy w tokil dotychczasowych badafl natrafiono - w części pół

nocno-wschodniej stanowiska - na 3 jamy, zawierające .ceramikę wczesnośrednio

wieczną / XI - XII w./ i kości zwierzęce. 

Kontynuacja badafl osady przewidziana jest w latach następnych. 

KIETRZ, pow.Głubczyce 

Stanowisko l 

Instytut Archeologii 

Uniwersytetu Jagiellemskiego 

w Krakowie 

Badania prowadzili doc. dr Marek Gedl.8 

dr Krzys~tof Kaczsnowski i mgr Renata 

Kisza.Finsnsowali: Instytut Archeologii 

UJ i Prezydium PRN w Głubczycach.Kon

tynuacja badad zapoczątkowanych w 1956 

roku. Cmentarzysko kultury łużyckiej 

/schyłek n,m i ~V okresy epoki brązu, 

wczesny okres lateński/ i kultury celtyc

kiej / okres lateński/. 
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Prace badawcze prowadzono w zachodniej części ńano~llka: w nawiązaniu 

do obszarów przebadanych w latach ubie~ch.Zbadano 181 obiektów archeolo

~cznych l nr 2161-2351/. Badania miały . między innymi na celu wyjaśnienie 

przebiegu południowej granidy cmentarzy.-.& wczesnej fazy kultUry łużycldej. 

Większość odkrytych obiektów stanowiłY groby ciałopalne. popielnicowe i 

jamowe. zakladaJ).e w niewielkich jamach o lłrednicy około 50 cm. datowane i1a 

m okres ·epoki brązu. Niektóre z grobów tego typu pochodziły j~szcze ze schył

ku n okresu epoki brązu.Natrafiono też na nieliczne. groby popielnicowe datowa

ne ju* na IV okres tej epoki.Zbadano. 18 dużych grobów ciałopalnych jamowych. 

zakładanych w dużych jamach. w obrę~e których wyró~ moina pozolńał.oiici · 

trumny drewnianej z warstwą spalonych kolłci na dnie. W kilku grobach tego typu 

natrafiono na lłlady czterech słupów wkopanych w dno jamy grobowej.Groby te 

o pewnych tradycjach kultury mogiłowe~ datowane . były . przeważnie· na m okres 

epoki brązu';. W jednym wypadku w· grobie znaleziono wczesną szpilę uchatą z 

n okresu epoki 'brązu. 

Z wcusnej oepóki żelaza pochodzi jeden . grób ciałopalny popielnicowy schyl,. 

kowej fazy kultury łużycldej. Zbadano też cztery pochówki celtyclde. W tym dwa 

groby ciałopalne popidnicowe.jeden ciałopalny bezpopielnicowy - jamowy i jeden 

szkieletowy.Groby wyposażone były głównie w zapinki żelaznr. a niektóre także 

w żelazne bransolety.Natrafiono też na fundamenty kwadratowej ko.nstrukcji o 

boku długości około 8 metrów• zachowane w J)ostaCi rowku.Jest to już czwarty 

obiekt tego typu znany z cmentarzyska w Kietrzu. Zarówno przeznaczenie owych 

obiektów jak i ich chronologia nie jest w pełni -.,1aśniona.S.ądzi się. że mamy 

tu do czynieDla chyba z obiektami sakralnymi założonymi na cmentarzysku z 

okresu lateiiskiego. a być może niektóre z nich pochodzą 'już z okresu wpływów 

rzymskich. 

Na przebadanym terenie występow&ły także pojedyncze jamy starsze od gro

bów kultury łużyckiej.Jamy te miały charakter obiektów związanych raczej z 

osadą,Być może mamy tu do czynienia z peryferiami osady pochodzącej z mło

dszej epoki kamienia. Brak typowych materiałów c·eramicznych utrudnia ustale

nie chronologii i przynależności kulturowej owych obiektów. Dostarczyły one 

jedynie pojedyliczyCh wyrobów krzemiennych• a w jednej z jam znaleziono przę

. 611k gliniany • 
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KLESZEWO. pow. Pułtusk 

Stanowisko l 
patrz 

okres wpływów rzymskich 

KOSOWICE• pow.opatów 

Stanowisko III 
patrz neolit 

KRAKbW -ZAKRUJWEK 

ul. Wyłom patrz wczesne średnio:w].ecze 

KRZYSTKOWlCE• pow.Lubska Muzeum Ziemi Lubuskiej 

w Zielonej 

Dział Ochrony Zabytków Archeolo

gicznych 

Badania prowadził mgr Adam Kołodziejski. 

Badania finansowal WKZ w Zielonej Górze. 

Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko cialo

palne kultury łużyckiej z V okresu epoki 

brązu. 

CmentarzySko położone jest około 2 km na południe od Krzystkowic• na 

wysokiej krawędzi pradoliny Bobru i zniszczone jest wydobywaniem kruszywa. 

Odkryto 8 zniszczonych zespołów grobowych.Są to groby grupy białowiecklej 

kultury łużyckiej ·z V okresu epoki brązu. ubogo wyposażone. Poza popielnicami 

nakrywanymi misami. występowały nieliczne naczynia przystawne. Zupełny brak 

w grobach przedmiotów metalowych. Należy z tego wnioskować o peryferycznym 

położeniu cmentarzyska w stosunku do centrów gospodarczych grupy blalowickiej. 

Nie it~tnieje koniecznań prowadzenia dalszych prac wykopaliskowych. 

LEGNICA Konserwator Zabytków Arczeolo

gicznych we Wrocławiu 

Badania prowadzili mgr A.Starzyński 

i mgr Tadeusz Kaletyn. Finansowały 

Prezydia PRN i MRN w Lenicy.Pierw

szy sezon badań. Cmentarzysko kultury 

łużyckiej IV - V EB. 

Podczas robót ziemnych związanych z budową oczyszczalnl ścieków w Legnicy 

natraftono na groby ciałopalne. W ratoWniczych badaniach uczestniczyła młodzież 

'l'""hnilmrn Samochodowel(o i Technikum Budowlanego w Legnicy • 

. 
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Nowo odkryte cmentarzysko położone jest na południowo-zachodnim skłonie 
2 

rozległego wzniesienia• po obu stronach ulicy Spokojnej.Ogółem przebadano 280 m • 

odkryto 32 groby.Zalegały one na głębokości od 0.25 m do o.45 m.Były poważnie 

zniszczone. Wyposażenie grobów stanowiły przede wszystkim wyroby ceramiczne. 

Na szczególną uwagę zasługują groby nr 5 i nr 11. Grób nr 5 zawierał w popiel- \ 

nicy 5 glinianych dwudzielnych form odlewniczych do wykonywania sierpów, grotów 

oszczepów0 dłut i brzytew. Ponadto w grobie tym odk~o oraz 

czop gliniany do wykonywania tulejki. W grobie nr 11 odkryto brązową brzytwę, 

pasującą do negatywu formy odlewniczej odkrytej w grobie nr 5. 

Badania będą kontynuowane. 

LUBOSZYCE0 pow.Lubska patrz 

okres wpływów rzymskich 

LAGĆW • pow.Świebodzin Muzeum Ziemi Lubuskiej 

w Zielonej Górze 

Dział Ochrony zabytków Archeolo

gicznych 

Badania prowadził mgr Andrzej Marcinkian. 

Finansował WKZ w Zielonej Górze. Pierwszy 

sezon badań.Osada otwarta ludności kultury 

łużyckiej. IV-V okres epoki brązu. 

Rozległa,ponad 4 ha licząca osada położona jest na silnie wyniesionym płasko

wyżu. stanowiącym dział wodny między jeziorami Lagowekim i Trześniowskim. 

Badaniami objęto obęzar O, 75 ara, w miejscu najbardziej niszczonym uprawą 

zbóż i roślin okopoW"'.fCh. 

Osada zawiera jednolitą kolorystycznie i kultur~wo warstwę o m1ązszości 

około 50 - 70 cm. W niej odkryto liczne fragmenty ceramiki, przepalone kamienie 

i nieliczne kości zwierzęce.Na głębokości około 60 cm, na Ue calca wystąpiły 

zarysy ziemianek, półziemianek i jam o różnej funkcji. Większość z nich okolona 

była śladami po pionowych pal~kach.Dctyczy to zarówno obiektów mieszkalnych0 jak 

i innych. jam~Między 'nimi natrafiono również na pozostałości dwu olm!sk z obudową 

kamienną i rumowisko pieca,przypuszczalnie garncarskiego.Sądząc ·z zachowanych 

fragmentów jak i nielicznych0 całych naczyil0 obiekt powyższy użytkowany był w 

IV i V okresie epoki brązu przez ludność uradzkiej grupy/ :zachodniowielkopolskiejf 

kultury łużyckiej. 

Badania kontynuowane będą w następnych sezonach badawczych. 
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ŁUBOWICE, pow • Racibórz Instytut Archeologii 

Uniwersytetu Jagielloó.skiego 

w Krakowie 

Badania . prowadzU mgr Jan Chochorowski. 

Finansowało Prezydium PRN w Raciborzu. 

Drugi sezon badaó..Grodziako kultury łużyc

kiej z V okresu epoki brązu i z okresu 

halsztackiego c. 

Badania miały, podobnie jak poprzednie /1970 r./. cbarakter ratowniczy. 

Skoncentrowano się głównie na przebadaniu dalszej części terenu zabytkowego 

położonego na krawędzi żwirowni a zagrożonego przez obsuwanie aię gruntu. 

Ogółem przekopano przestrzeli. o powierzchni 240 m 2 i zbadano 17 obiektów 

archeologicznych. 

W czasie prac wykopaliskowych stwierdzono występowanie warstwy kulturowej 

o grubości od l, 2 m do 1, 6 m. Bezpośrednio pod warstwą kulturową odsłonięto 

ślady obiektów osadowych.Były .to głównie jamy o charakterze gospodarczym. 

Większość z nich miał!l w rzucie poziomym zarys kolisty • W profil~ rozszerzały 

się one przy dnie, co nadawało im kształt dzwonowaty.Ich średnica wynosUa na 

ogół .około l mo ,a głębokość wyjątkowo przekraczała o, 6 m. 

W jamach znaleziono !raglńenty naczyó. . cJlarakł. erystycznych dla kultury łużyc'

kiej, polepa, kości z~erzęce oraz występuj,ce rzadziej wyroby kamienne/ rozcie

racze, tłuczki/ i kościane /łopatki z żebra/~ W jednej z jam odkryto miniaturowy 

prz.ęś].ik. 

Na specjalną uwagę · zasługuje odkryta w czasie badali. jama mieszkalna, mi~a 
. t 

ona w• rzucie poziomym kształt ' prostokątny o wymiarach '6 lC ' 4 m. Jej największa 

głębokość .wynosUa 2, 3 m. W wypełnisku tej jamy odkryto dużą ilość ceramiki 

/' m.in. zdobionej ornamentem kreskowo-kłutym/, oraz wyroby krzemienne l 

kamienne datujące c~ obiekt na' mło.dszą epokę kamienia. 

ŁUPAWA, pow.Słupsk 

Stanowisko 15 patrz neolit 
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Pmstwowe Muzeum Archeologiczne 

w Warszaw:te 

Badania prowadził mgr W. Zajączkowsld• 

Finansowało PMA w Warszawie.Pienrszy 

sezon badai10 Gr6b z wczesnego okresu 

epoki brązu. 

Prace miały charakter ratowniczy.Na obiekt natrafiono przypadkowo .w trakcie 

głębokiej orki traktorowej. W czasie eksploracji na głębokollei okdło 30 cm od

ałonięto bruk o wymiarze 120 x 90 cm. składający się z rótnej wieliroilei kamieni• 

z których częllć nosiła lłlady gładzenia. W bruku tym znalazła się _równiet głęboJta. 

o owalnym kształcie.kamienna"niecka" o wymiarze 40 x 55 cm. 

Około 10 cm. pod kamieniami• na głębokollei 60 cm. od powierzchni ziemi. . 
odkryto silnie skurczony szkielet dorosłej kobiety.zorientowany w przybliielliu 

po linii północ- południe.Głowa znajdowała się od strony południowej. a twarz 

zwrócona była ku wscho.dowi. Tui nad szkieletem oraz obok niego odkryto ldlka

na4eie drobnych fragmentów kollei krowy i dwa kozy-owcy .. Wszystki"e kollei ludzkie 

i zwierzęce były :fle zachowane. a czaszka uległa zgnieceniu,. 

Znalezione w grobie fragmenty ceramiki pozwalaj4 'ł,czyć ten pó_chówek 

z kulturą iwieńską. 

Badania będą kontynuowane. 

MARCINOW • pow•Żagm 

Stanowisko % 

Konserwator Zabytków Archeolo

gicznych w Zielonej Górze 

Badania prowadził mgr Marian Kwapbillld. 

Finansowal WKZ w .Zielonej Górze.Pienrszy 

sezon- badd. Cmentarzysko kurhanowe kultury 

łuiyckiej Z n{m okresu epoki br!lZU. 

Cmentarzysko w Marcinowie objfło badaniami w ramach akcji wel')'flącji 

zespołu cmentarzysk Jnuohanowych kultury łutyckiej z terenu Dolnego Allłllka. 

Stanowisko połoione jest na łagodnym • zalesionym zboczu 1250 m. na· półno

cny zachód od wsie w pobliiu punktu wysokoliciowego ao. 5 m. Składaj, 11ię na 

nie 43 kurhany• z czego 19 zbadano w okresie p~edwojennym. Usytuowane Sił 

one w eiUU na osi wschód-zachód i wszystkie posiadaj' na~ kamienne o 

wymiarach 6-12 m i wysokollei 20- lQOcm. Zbadano pięć oblektów.które · róiDily 
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się między sobą elementami konstrukcji.Kurhany nr 151 24 i 36 pi> siadały w spągu 

nasypu krąg .kamienny zbudowany z dużych głazów narzutowych, ułożonych poprzecz

nie w stosunku do przebiegu kręgu, oraz z mniejszych kamieni} zalegających w ukła

dzie koncentrycznym.Pozqst!iłe kurhany, nr 28 i 43 nie posiadały kręgów, lecz 

·w centrum nasypu wystąpiły układy karniem stanowiące jądro kurhanu. szczegól-

nie czytelne w dolnych partiach• wgłębionych w grunt. Wszystkie kurhany posiadały 

pochówki ciałopalne. W obiektach nr 151 28, 36, 43, spalone kości zalegały na gru

pach -płaskich kamieni i wyposażone były w naczynia przystawne, odwrócone na ogół 

dnem do góry. W kurhanie nr 36 kości zalegały wokół naczynia nakrytego misą., 

mogącego spełniać funkcję popielnicy.Pochćwek w kurhanie nr 24 złożony w owal

nej j amię 1 w przekroju kształtu nieckowatego, o szarobrunatnym wypełnisku, 

zawierającej oprócz resztek stosu także drobr.e ułamki ceramiki. 

Zarówo pod względem form ceramicznych,jak i elementów obrządku pogrze

bowego, cmentarzysko to silnie nawiązuje do starszyCh kultur z terenu ~ąska 

z tego względu należy je datować na wczesną fazę kultury łużyckiP.j. 

MASZKOWICE, pow.Nowy Sącz 

MIROCIN DOLNY• pow.Nowa Sól 

Stanowisko l 

patrz okres lateński 

Konserwator Zabytków Archeologicz

nych w Zielonei Górze 

Badania prowadził mgr Marian Kwapiński. 

Finansował WKZ w Zielonej Górze.Pierwszy 

sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe z IV 

okresu epoki brązu. 

Cmentarzysko zostało objęte· badaniami w ramach akcJi weryfikac~i zespołu 

cmentarzysk kurhanowych kultury łużyckiej na Dolnym ~ąslru. 

Stanowisko położone jest około 1000 m na zachód od wsi, p:;:-zy drodze Mirocio 

!lredni-Broniazów • na rozległym,łagodnym zalesionym zboczu.Kurhany są tutaj 

nieregularnie rozrzucone na znacznej przestrzeni. 

Zbadano kurhan nr l niszczony oraniem pasów przeciwpożarowych. Posiadał 

on nasyp ziemny o wymiarach 13 x '$D{ wynik razwłączenia orką/ i wysokości 

45 cm. W centrum kurhanu, w spągu nasypu wystąpił stosunkowo dobrze zachowany 

grób popielnicowy. na który złożyła się popielnica nakryta misą.Od strony północnej 

grób zabezpieczony był czterema dużymi kamieniami narzutowymi. 

Powyżej• około 1• 50 m na południe od grobu centralnego. odkryto całkowicie 

zniszczony grób ciałopalny. wyposażony w liczne naczynia przystawne. 
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Odjł:ryta w kurhanie ceramika z obu grobów reprezentuje w zakresie form 

i zdobnictwa. typowy iD.wentarz kultury łużyckiej z rv okresu epoki brązu. z terenu 

Saksonii i Dolnych Łużyc. 

Badania nie będą kontynuowane 

MIROCIN ~REDNI ,pow.Nowa Sól 

Stanowisko l 

Konserwator ~bytków Archeologicz

nych w Zielonej Górze 

Badania prowadził mgr Marian Kwapiflski. 

Finansował WKZ w Zielonej Górze.Pierwszy 

sezon badań. Cmen:tarzysko kurhanowe z TV 

okresu epoki brązu. 

Cmentarzysko zostało objęte badaniami w ramach akcji weryfikacji zespołu 

cmentarzysk kurhanowych kultury łużicki~~ na Dolnym ~ąsku. 

Stanowisko położone jest na zalesionej płaszczy:tnie u zbiegu drogi Mirocin 

Sredni-Broniszów i drogi polnej z Broniszowa, 500 m na zachód od wsi.Na cmen

tarzysko składa się osiem niskich kurhanów o średnicy 16-25 m. Są one usytuowa

ne na osi wschód-zachód.Przy zachodnim krańcu cztery z nich zgrupowane są 

w dwa rzędy. W tej części cmentarzyska znajduje się dziewiąty kurhan wyróżnia

jąC! się znaczną wysokością i. rozmiarami. Wszystkie kurhany naruszone s.ą przez 

głęboką orkę leśną, a obiekty nr 4 i 9 posiadają głębokie wkopy uszkadzające ich 

konstrukcje kamienne. 

Do badań wytypowano kurhan nr 5, OWalny O wymiarach 16 X 18 m i wysokości 

90 cm. Posiadał· on nasyp ziemny zawierający konstrukcje kamienne~ Wskutek zupeł

nego zniszczenia orką leśną,ich pierwotne układy nie zachowały się. W kurhanie 

wyróżniono trzy skupiska ceramiki zawierające nielicztle ułamki naczytl. z IV okresu 

epoki brązu, oraz ułamek malowanej mise~zki z okresu halsztacldego.Około 150 cm 

na północ od centrum kurhanu odkryto szczątki grobu ciałopalnego z IV okresu 

epoki brązu. W centrum, w spągu nasypu wystąpiła owalna, nieckowata jama zawiera

jąca spaleniznę. oraz fragment. uchatej misy • 
• Badania · nie będą kontynuowane. 

NIEBOROWA, . pow. Chełm 
patrz paleolit i mezolit 
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- 74 -

Muz-eum w Sieradzu 

Badania prowadziła z ramienia Muzeum 

mgr Anna Kufel-Dzierzgowska.Finansował 

WKZ w Lod2i. Drugi sezon badań. Cmenta

rzysko ciałopalne kultury łużyckiej z IV-V 

okresu epoki brązu. 

Stanowisko położone jest w zakolu Oleśnicy,na lewym jej brzegu0 w starym 

lesie na granicy Niechmirowa1 pow.Sieradz i Małej Wsi1 pow. WielM. 

Cmentarzysko odkryto w czasie badań terenowych w 1965 r. Pierwsze wyko

paliska przeprowadzono w 1966 roku.Przebadano wtedy 01 8 ara.W czasie badań 

tegorocznych odsłonięto 1, 2 ara. Odkryto ogółem 67 grobów ciałopalnych, w tym 

w 1972 roku 34 groby.Całe cmentarzysko przykryte było brukiem kamiennym. 

W latach 1922-27, przy wyrębie starego lasu, zniszczono znaczną jego część 

wyrabowano kamienie .Bruk zachował się tylko częściowo. 

W nienaruszonej części występują wyłącznie groby popielnicowe. Przeważają 

pochówki jednostkowe. W kilku grobach popielnica była pusta. Jamy grobowe nie 

przekraczały na ogół 50 cm głębokości. Większość nacz% znajdowała się tuż 

pod brukiem, a niektóre z nich były pogniecione przez kamienie. 

W wielu popielnicach poza przemytymi kośćmi znajdowały się małe przystawki 

oraz ozdoby z brązu - przeważnie druciane kółeczka. W grobie 388 między przys

tawkami, obok popielnicy, znaleziono szpilę z główką zwiniętą w uszko., a w grobie 

62., pod popielnicą duże kółko brązowe z nanizanymi dwoma spiralkami. 

W grobie 671 w popielnicy1 na kościach zmarłego złożono dar w postaci: 

bransolety .z taśmy brązowej, z nieschodzącymi się końcami, zdobionej delikatnym 

ornamentem rytym. 

2.bransolety ze z\tiniętej spiralnie taśmy brązowej.Koflce tej bransolety 

są obłamane, a jeden nosi ślady naprawy metodą nadlewu obejmującego. 3.naszyj

nika z drutu brązowego skręconego wzdłuż osi i złożonego podwójnie.Na naszyjnik 

nawleczono cztery spiralki druciane i jedną owalną ozdobę odlaną z brązu. 

4. naszyjnika złożonego z dziewięciu wisiorków1 każdy w kształcie koła czterosz

prychowego z przymocowaną na krótkiej szyjce poziomą rurką.Na podstawie cera

miki i zabytków metalowych,jak też i formy pochówków fgroby kryte brukiem/, 

cmentarzysko datować można na IV -V okres epoki brązu. Użytkowane było przez 

iudność grupy środkowopolskiej kultury łużyckiej. 

Badania będą kontynuowane w 1973 roku. 
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NIED~IED~. pow.-Miechów patrz neolit 

NIESUŁOWICE• pow.Mili c z 

Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne we Wrocłtn!iu 

Badania prowadziła mgr. Joanna Domaftska. 

Finansowało Muzeum Archeologiczne we 

Wropławiu.Drugi sezon badad.Osada kliitury 

łużyckiej z V okresu epoki brązu i początel( 

okresu halsztackiego. 

Stanowisko położone jest przy drodze f z obu jej stron/ z NieBUłowic do 

Czatkowic• za zabudowaniami Ob.H. W ójcikowskiego. Przebadano przestrzeli l ara. 

odkryto 16 obiektów nieruchoąch - jamy odpadkowe lub paleniskowe. Jamy wkopane 

były w piasek. tylko w kilku przypadkach żalegały w warstwie kulturowej;Niektóre 

z nich obłożone były kamieniami polnyJ:ni. W kilku jamach stały zniszczone naczynia 

zasobowe.z zabytków ruchomych oprócz ceramiki. polepy.węgli drzewnyche nielicz~ 

nych kości zwierzęcych.odkryto krążek ze skorupy.fragment ciężarka tkackiego 

oraz kamienne podkładki do szlifowania narzędzi. 

NOWA HUTA - Pleszów 

Stanowisko I 
patrz neolit 

NOWY DWeR f Kowalowice/. pow.NamySłów patrz okres latedlllq 

OBDZIEŻ• pow.Opoczno 

Stanowisko l 

Muzeum w Tomasżowie Maz. 

Badania prowadzil mgr Mltrcin Gąsiol'. 

Filiansowal WKZ w Kielcach. Pierwszy 

sezon badali. Cmentarzysko cialopjUne 

kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu. 

Badania ratownicze przeprowadzono w związku z powstającym na tych terenact_ 

Zalewem Sulejowskim. Cmentarzysko usytuowane jest na krawędzi pradoliny Pilicy i 

skraju lasów byłego NacD.eśnictwa Błogie. w ocD.egłości około 300 m na północ od 

zabudowafl wsi Obdzież. 

Na zrujnowanym przez piaśnice terenie odkryto 11 grobów w tym 2 jamowe 

i 8 popielnicowych. Wszystkie obiekty wystąpiły na głębokości o. 2 - o. 3 m. Groby 
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popielnicowe tkwiły w czystym piasku. Popielnice bez pokryw WYpełnione były 

spalonymi kośćmi• dobrze przemytymi; również dobrze przemyte były kości 

w grobach jamoWYch.Materiał ceramiczny .WYstępujllcy w grobach prezentuje 

typowe formy naczyń kuitury łużyckiej z końca epoki · br~Zll : dwustożkowate 

naczynia z WYSoką cylindryczną szyjką. gładzonymi powierzchniami barWY 

brunatno-brązowej. W grobach 6 i 9 znaleziono dwa fragmenty ozdób WYkonanych 

z , drutu brązowego. 

W wykopach I i II natrafiono także na pozostałości niewielkiej osady kultury 

trzclnieckiej odsłonięte na g):ębokości o. 5 m. Poza lublym materiałem ceramicz

ny'Jn występującym w tej warstwie, znaleziono jedną jamę mieszkalną zawierającą 

zachowane w całości naczynie o charakterystycznych cechach ceramiki kultury 

trzcinieckiej. oraz w sąsiedztwie jamy. ale poza jej zasięgiem niewielki dzbanuszek 

na pustej nóżce. z baniastym brzulllcem i cylindryczną szyjką. W stępnie określono 

chronolo~ osady na przełom II i m okresu epoki brązu. 

OPATów. pow.Kłobuck 

Stanowisko l 

Instytut Archeologii 

U,niwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie 

Badania Jli'OWadził doc dr hab.Kazimierz Godłowski. 

Finansował Uniwersytet Jagiellotl.ski i WKZ w Kato

wicach. Piętnasty sezon badllli. Cmentarzysko kultury 

łużyckiej z epoki brą~u i z okresu wpływów rzymskich. 

Kontynuowano badania odsłaniając obszar o powier.zahni około 1150 tn2 

w zachodDięj części amentarzyska.Odkryto tu 72 groby f nr 1056 -1125/ oraz 

szereg skupisk o niejasnyDa charakterze. 

88 spośród odkrytych w 1972 r grobów można zaliczyć ha pewno lub prawdo

podobnie do kultury łużyckiej.'21 z nich są to groby cisłopalne, b e2p0pielnicowe 

r niektóre "' niem_ mimo że nie zawierały wyposażenia trzeba raczej zaliczyć do 

lrultuJ'Y ·łużyckiej ze względu na typ obrządku pogrzebowego i prawie zupełny brak 

grobów z okresu rzy.mskiego w tej części cmentarzyska/ • 16- groby popielnicowe. 

27 grobów szkieletowyche l birytualny' i 3 obiekty o obrządku trudnym do ustalenia. 

W birytualnym grobie 1109 odkryto warstewkę przepalonych koścl.natomiast czaszka 

pozostała nie spalona. 

Wi~szość grobów szkieletowych przykryta była kamiennymi brukami. W gro

bie 1093 oąkryto szczególnie okazałą konstrukcję : była to regularna prostokątna 

~bstawa. o wymiarach 31 _20 x 1, 80 m. z kamieni różnej wielkości. 
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Duża część grobów kultury łużyckiej• zwłaszcza szkieletowych. wyposażona 

była w przedmioty brązowe - najczęściej szpile0 skręty z drutu i bransolety. 

w kilku wypadkach również w naszyjniki. 

Ogólnie biorąc. groby kultury łużyckiej odkryte w ubiegłym sezonie można 

datować na III -V okres epoki brązu. 

W 1972 r. badano jedynie peryferię cmentarzyska z okresu rzymskiego i 

można uznać• że wyeksplorowano już całkowicie jego zachodnią część• silnie zresz

tą zniszczoną przez orkę. Odkryto tu 4 bezpopielnicowe groby z .okresu rzymskie

goj m.in. w grobie 1077 znałaziono 24 kamienne paciorki kubooktaedryczne. a 

w grobie 1072 - fragment asymetrycznej ostrogi z haczykiem u nasady kolca f. 
Wśród. zabytków znalezionych lutno na uwagę zasługują fragment imacza o krót

kich płytkach z podwójnymi nitami i trzy kamyki do gry. wykonane prawodopodob

nie z piaskowca. 

W oparciu o odkryte zabytki można sądzić.że badana w ubiegłym sezonie 

partia cmentarzyska kultury przeworskiej użytkowana była głównie w ciągu faz 

C lb - C 2 okresu pó~norzymskiego. 

ORLISKA SOKOLNICKIE• pow.Tamobrzeg patrz neólit 

OSJAK(!)W• pow.Wieluń 

Stanowisko 3 patrz neolit 

PELCZYSKA• pow. PitJ.czów patrz okres latefiski 

POLANY • po w. Szydłowiec 

Stanowisko II patrz neolit 

POLICKO• pow.Słupca 

Stanowisko 2 patrz neolit 

PROSZOWICE patrz neolit 

PRZYWĆZ• pow.Wieluń 

Stanowisko l a. patrz okres wpływów rzymskich 

RAJEC PODUCHOWNY.pow.Radom patrz wczesne średniowiecze 
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Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadziła Mgr Aleksandra 

Szymańska.Finansował WKZ i Muzeum 

Archeologiczne w Gdańsku. Drugi sezon 

badań.Cmentarzysko kultury łużyckiej 

z ko~ca epoki brązu. 

Zbadano 5 kurhanów: nr nr VI średnicy 6 m. VII - 7 m. VIII - 6 m. 

IX - 6 m. i Xlli - s. 5 m. Maksymalna wysokość badanych kurhanów nie prze

kraczała 1.1 m. Cztery ze zbadanych kurhanów posiadały u podstawy jeden. 

a pozostały kurhan l nr VIII l dwa kręgi koncentryczne zbudowane z dużych• 

ściśle do siebie przylegających polnych kamieni. W płaszczu jednego z kurhanów 

odkryto też prostokątną skrzynię kamienną. 

Na inwentarz pochówków kurhanowych składały się zachowane w całości 

popielnU:e z przepalonymi kośćmi ludzkimi• fragmenty dalszych popielnic. węgle 

drzewne i przepalone kości rozrzucone w różnych miejscach kurhanów• ceramika 

o charakterze przystawek• brązowy grocik strzały oraz kółka brązowe. W bez

pośrednim sąsiedztwie trzech mogił uchwycone małe.płytkie jamy z ciemną zie

mią zawierającą albo same węgle drzewne. albo też węgle drzewne. ułamki cera

miki i przepalone kości ludzkie. Można przypuszczać• że niektóre z tych jam 

stanowią pozostałości ogni ofiarnych palonych w święta zmarłych. W jednym wy

padku f kurhan nr VI/ jama z węglem drzewnym mieściła się w calcu pod płasz

.czeJ;P kamiennym. 

Przeprowadzono też pos:tukiwania śladów osady ludności użytkującej cmen

tarzysko.Na jej ślady napotkano na zachodniej stronie strumyka oddzielającego 

osadę od cmentarzyska. 

Badania będą kontynuowane. 

SIO"łKOWICE STARE• pow.Opole 

SOŚNIA. pow.Grajewa 

Stanowisko l "Michałów" 

STARY ZAMEK. pow.Wrocław 

patrz okres halsztacki 

patrz neolit 

patrz neolit 
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STOBNICA-TRZYMORGI" pow.Piotrków Tryb. 

Stanowisko 2 

Muzeum AJ;'cheologlczne 

i Etnograficzne w Lodzi 

Badania prowadził dr Henryk Wiklak. 

Finansowal WKZ w Lodzi. Czwarty 

sezon badań. Osada z Ill okresu epoki 

brązu.!llady osadnictwa ze środkowej 

i młodszej epoki kamienia. z okresów 

halsztackiego,lateóakiego, wpływów rzym

skich i wczesnego średniowiecza. 

Kontynuowano prace z lat 1960"1969"1971 • 

2 
Obiekt położony jest na wydmach na lewym brzegu rzeki StobniczanJr:4 

w pobliżu jej ujścia do Pilicy.W roku bieżącym przebadano powierzchnię 612 m. 

Na przestrzeni tej odkryto 19 palenisk zalegaJących w mąło widocznej warstwie 

kulturowej. 

Faleniska były prostokątne" zbudowane z kamieni polnych i obramowane 

bierwionami drewna.Inwentarz stanowiły silnie przepalone kamienie, węgle drzew

ne, oraz przepalona ziemia.Jedynie w siedmiu paleniskach znaleziono drobne ułam

ki nacz~ glinianych kultury łużyckiej z m okresu epoki brązu. 

Inwentarz warstw kulturowych etanowiły ułamki nacz~ glinianych" grudki 

polepy. węgielki drzewne i przedmioty krzemienne z różnych epok• okresów i 

kultur. Brak było śladów konstrukcji mieszkalnych. 

STRZEBNIOW • pow• Krapkowice Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Opolu 

Badania prowadził mgr Eugeniusz Tomczak. 

Finansowal W~ w Opolu.Pierwezy sezon 

badań.Cmentarzyeko kultury łu:tyckiej .z V 

okresu epoki Qrązu. 

Badaniami ratowniczymi objęto teren przy wybierzyeku piaeJt:u. w którym 

uczniowie Szkoły Podetawowej w Gogolinie znale:tli kilka nacz~ glinianych.Sta

nowieko znajduje się na zboczu wzniesienia• w odległości około 100 m na połud

niowy zachód od linii Kędzierzyn - Gogolin. 

Ogólem wyeksplorowano 71 grobów w tym 38 szkieletowych" 28 cielopalnych 

jamowych" l popielnicowy i 4 bliżej nieokreślone: Na 28 grobów ciałopalnych 

jamowych 16 naśladowało swoim wyglądem zewnętrznym groby ezkieletowe"JX>dob-
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nie jak jedyny pochówek popielnicowy. 12 grobów zostało już częścipwo lub 

silnie zniszczonych co spowodowało• że w czterech przypadkach nie zdołano okreś

lić rodzaju pochówku • 

. Groby wyposażone były przede wszystkim w ceramikę /najczęściej czerpaki• 

misy. garnld./. W 13 grobach znaleziono ogółem 24 przedmioty z brązu. 

Na szczególną uwagę zasługuje grób nr 24• oprócz ceramiki zawierał on 

4 tormy odlewnicze kompletne. bliżej nieokreślony przedmiot gliniany. Z pozostałych 

pochówków do ciekawszych zaliczyć można grób nr 17.Był to jedyny pochówek 

z brukiem kamiennym. W jamie ze skupiskiem spalonych kości znaleziono kilka 

kości dlugl.ch szkieletu. Wyposażenie grobu stanowiło 16 naczyrt i przedmiot z brą-

z u. 

Badania ~dą kontynuowane w wypadku wznowienia eksploatacji. 

SZCZECIN-NIEMIERZYN Konserwator Zabytków Archeolo

gicznych 

w Szczecinie 

Badania prowadziła mgr Ewa Nawrolska. 

Finansował WKZ w Szczecinie. Trzeci sezon 

badati.Osada ludności kultury łużyckiej z 

IV - V okresu epoki brązu i wczesnej epoki 

żelaza. 

Wykopaliska były kontynuacją prac z lat 1970-1971 r. i koncentrowały się 

w południowo-zachodniej części osady,.W roku bieżącym· przebadano obszar o 
2 powierzchni ca SOO m • Uchwycono południowo-zachodni zasięg osady.Odsłonięto 

warstwę kulturową o miąższości 10-40 cm i odkryto 12 jam oraz 2 paleniska. 

Ponadto 1 jama wystąpiła w calcu poza zasięgiem warstwy kulturowęj. Zarówno 

warstwa jak i jamy zawierały znacznie mniej zabytków ruchomych niż poprzednio• 

także miąższość ich jest mniejsza. W roku bieżącym wydobyto jedynie około l tys. 

sztuk ceramiki• wśród których przeważały ułamki naczyrt grubawej roboty • oraz 

2 zabytki .. 

Rowy sondażowe założone na przedłużeniu wykopów• w południowej i zachod

niej części osady powoiiły ustalić jej całkowity zasięg. 

Osada położona była na południowo-zachodniej części wzgórza. jej obecna 

powierzchnia wynosi w przybliżeniu obszar 1 ha.Prawdopodobnie jej pierwotny 

zasięg rozciągał się dalej w kierunku zachodnim lecz część ta została zniszczona 

przez budowę drogi. 
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Ogółem w trakcie trzyletnich badań wydobyto ca 15· tys.fragmentów ceramiki. 

które zaliczyć można do typowego inwentarza naczyń .kultury łużyckiej .z przełomu 

epoki brązu i żelaza na Pomorzu Zachodnim. W śród nielicznych . zabytków brak 

ścisłych wyznaczników chronologicznych. 

Prace wykopaliskowe na stanowisku zostały zakończone. 

~WINICE-KOLONIA1 pow.Lęczyca 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 

i Etnografi czne w Lodzi 

Badania prowadził mgr Zdzisław Kaszewski. 

Finansował WKZ w. Lodzi.Pierwszy sezon 

badań. Cmentarzysko .kultury łużyckiej z IV 

okresu epoki brazu. 

Przeprowadzono badania na cmentarzysku .kultury łużyckiej.Stanowisko poło

żone jest w odległości 900 m na północ od wsi E;olonia-~winice i 420 m na 
• wschód od drogi Swinice-Grabów • 

Przekopano obszar 7 50 m 
2 
• odkryto 50 grobów ciałopalnych• które na podsta

wie .obrządku pogrzebowego można podzielić na trzy typy: af groby popielnicowe 

czyste. b/ groby jamowe zawierające przepalone kości ludzkie i ułamki celowe 

rozbitych naczyń, cf groby jamowe z przepalonymi kośćmi ludzkimi. 

Odkllyto 35 grobów popielnicowych. Zawierały one prócz popielnicy p~;zeważ

nie po jednym naczyniu.Popielnice bardzo często przykryte były misami lub ułam

kami uszkodzonych waz szerokootworowych. 

Groby jamowe w liczbie 9 były znacznie bogaciej wyposażone w ceramikę. 

zawierały przeciętnie 3-4 naczynia. których ułamki tworzyły skupiska w koło 

przepalonych kości ludzkich.Pozostałe groby jamowe zawierały tylko przepalone 

kości ludzkie złożone w regularnych owalnych jamach. 

Na podstawie form naczyń oraz obrządku pogrzebowego można ustalić chro

nologię tego cmentarzyska na IV okres epoki brązu oraz jego przynależność do 

środkowopolskiej grupy .kultury łużyckiej. 

ULIM. pow.Gorzów Wlkp. 

Stanowisko .2 

Muzeum w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadził mgr Tadeusz Seniów. 

Finansowało Muzeum w Gorzowie Wlkp. 

Pierwszy sezon badań.Osada ludności 

kultury łużyckiej z końca V okresu epoki 
brązu do starszego okresu rzymskiego. 
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Przeprowadzone badania powierzchniowe w 1956 roku przez archeologów 

z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu na lewym brzegu Warty od Gorzowa 

Wlkp. do Kostrzyna. ujawniły szereg stanowisk archeologicznych w pobliżu wsi 

Ulim.Począwszy od epoki kamiennej f okresu neolitu/ aż do wczesnego średnio

wiecza włącznie. 

Stanowisko nr 2 ·usytuowane jest na polu/ nieużytek/ 40 m na północ od 

drogi z Ulimia do Łagodzina. a ca 85 m na południowy -wschód od stawu utwo

rzonego przez przepływający strumyk ze wschodu na zachód• na wschodnim krafl

cu wsi. Przekopano ogółem 350m
2

• Na głębokości ca od 456 JP - 756 m pod 

powierzchni:ą odsłonięto 32 jamy/ w tym 3 paleniska/ o kształci e zbliżonym 

do okrągłego. o średnicy do la 20 m. Wyłożone polnymi kamieniami o przekroju 

soczewkowatym w rzucie pionowym.Jamy w przekroju pionowym miały kształt 

zbliżony do prostokąta i półokrągły. Ich głębokość wahała się od o, 35 - o. 70 m. 

W kazdej z nich znaleziono stosunkowo wielką ilość ceramiki f duże fragmenty/, 

kości zwierzęce i żużle. 

Przy wschodniej ścianie wykopu nr 2 / aru II/ odsłonięto dno pieca hutni

czego.GrQbość ścianek ca 15 cm. Trudno tylko określić czy był to piec kopulasty 

czy prostokątny./? f. Kilkaset fragment.ów naczyń różnego typu. żużle i dno pieca 

hutniczego - wskazują. ze była to osada produkcyjna. 

Wstępną chronologię tej osady można określić na koniec V okresu epoki 

brązu.ludności kuftury łużyckiej / grupy zachodnio-wielkopolskiej/ i zamieszka

nie jej ciągłe w okresie halsztackim.lateflskim i do początków okresu rzymskiego. 

Wyra:tnie na to wskazuje ceramika z poszczególnych okresów chronologicznych• 

znaleziona przede wszystkim w jamach wypełniskowych.A występują one na jednym 

poziomie i nic nie wskazuje na to• że nastąpiło nawarstwienie się kilku osad na 

tym samym miejscu. 

Badania na tym stanowisku zostały zako(lczone. 

WICINA• pow. Lubsko 

WIELE:[ę• pow. Czarnków 

Stanowisko 7 

patrz okres hals:~,~tacki 

Konserwator Zabytków Archeolo

gicznych w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Dobromir Durczewski. 

Finansował WKZ w Poznaniu. Pierwszy sezon 

badafl. Cmentarzysko ludności kultury łuzyckiej 

z IV - V okresu epoki brązu. 



- 8'3 -

Cmentarzysko położcme jest l)a wzniesieniu terenowym. około 400 m na. 

południe od drogi Ozarnków~Wielefl i około 300 m na wschód od drogi Wielefl

Miały. Odkrycia cmentarzyska dokonali pracownicy przedsiębiorstwa "Hydro

geologicznego" z Poznania w trakcie wiercenia studni. Ocfsłonięto wówczas ·5 

grobów. które uległy częściowemu zniszczeniu. Kilkadziesiąt naczyń zostało 

zachowanych i po interwencji przekazanych do Muzeum Archeologicznego w 

Poznaniu. 

Przeprowadzono natychmiastowe badania na obszarze szczególnie zagrożo

nym. W trakcie prac przekopano teren o powierzchni 200 m 2• Wyeksplorowano 

24 groby ciałopalne. Położone one były w piasku na głębokości od 25 do 50 cm. 

Wyr.óżniono wśród nich 19 pochówków popielnicowych. 4 bezpopielnicowe i l 

jamowy.Jeden pochówek posiadał bruk kamienny. W większości grobów występo

wało -po ldlka lJ"YBUwek. z kt6ryc~ ·~zęść ustawiona była iJnami do góry.Dwa

naście popielnic przykrytych było misami. W jednym z pochówków• zawierającym 

około 14 przystawek• z których część była rytualnie zniszczona - pqpielnica 

nakryta. była naczyniem jajowatym. W grobach obok ceramiki znaleziono tylko 

kilka przedmiotów brązowych• jak sierp. szpile i kółka. Przy jednym z grobów 

popielnicowych odkryto palenisko po stypie. 

WITĆW. pow.Kazimierza Wielka Zakład Archeologii 

Małopolsld Instytutu Historii 

Kultury Materialnej PAN 

w Krakowie 

Badania prowadził mgr Jacek Rydzewski. 

Finansował WKZ w Kielcach.Drugi sezon 

badart.Zespół osadniczy kultury łużyckiej 

z epoki brązu i żelaza. 

Badania sondażowe w Witowie były kontynuacją badań poprzednich i doty

czyły zespołu osadniczego kultury łużyckiej. związanego ze znanym grodziskiem. 

badanym w latach 1961-1963. Wykopy. w postaci kilkunastu wąskich rowów. usytu

owano na grzbiecie garbu łączącego szczyt kulminacji działu wodnego Wiały 

i Szreniawy f badane w zeszłym roku stan. D/ z zachodnią częścią grodziska. 

Całość podzielono na kilka rejonów. zgodnie z układem wąwozów przecinających 

wspomniany garb. W bieżącym sezonie przebadano dwa rejony: E i F oraz uzys

kano rozpoznanie sytuacji osadniczej na jednym z obniżeń nad doliną zalewową 

Szreniawy.Powierzchnia badań wynosiła w sumie 2. 21 ara. przebadano 12 obiek

tów osadowych. 
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W wyniku .prac uzyskano rozpoznanie sytuacji osadniczej prawie na całym 

cyplu ")Vitowskim.Najbardziej istotnym efektem bada:ó. jest odkrycie ~nieznanej 

przedtem, osady kultury łużycld,ej• współczesnej obu pobliskim stanowiskom: 

grodzisku i stanowisku D. Jest ona zlo).talizowana na południowym stoku lokal

nego wzniesienia.:tu~ pod jego kulminacją.,Dane stratygraficzne przemawiają za 

tym;. że pierwotnie osada zajmowała całą powierzchnię badanej formy~ dzisiejszy 

,zaś brak obiektów czy warstwy kUlturowej na wierzchowinie wzniesienia jest 

rezultatem naturalnej i antropogenicznej degradacji wzgórza.~wiadczy o tym 

obec~ość tam materiału zabytkowego w warstwie ornej tuż nad calcem oraz 

spora. o miąższości ca 1. 20 m akutnulacja warstwy kulturowej nad załomem 

stromych południowych stoków wzgórza. W rejonie tym odkryto ~ obiektów osado

wych kultlirY łużyckiej.Chronologia : EBIV-V.HC. 

Badania na sąsiednim rejonie /E/ pozwoliły na ustalenie zasięgu odkrytej 

osady• wyznaczając poza tym terminus post quem dla utworzenia się wąwozu • 

oddzielającego oba rej-ony~ oraz na uchwtcenie zachodniej granicy strefy osadnic

twa. :;'.'wiązanego najprawdopodobniej bezpośrednio z samym grodziskiem. 

W sumie więc w bezpośrednim rejonie cypla witowakiego znamy już cztery 

stanowiska osadowe: grodzisko• nowo odkryta osada w rejonie ·F • stanowisko D 

oraz wspamiliane uprzednio obniżenie nad doliną Szreniawy. Ze względu na 

odległollć między tymi stanowiskami można uznać je za pozostałość po jednym 

większym osiedlu. ciągnącym -się wz.dłuż całego cypla. Brakuje dotąd cmentarzys

ka~ odpowiadającego tak dużemu zgrupowaniu ludności . Postulatem badawczym 

na następne kampanie wykopaliskowe w Witowie "będ~e więc: zlokalizowanie cmen

tarzyska f o Ue nie zostało ono zniszczone przez przemysłową eksploatację 

żwiru/. rozpoznanie małych cypli nad doliną Szreniawy• okrelllenie zasięgu sta-· 

nowiska D na wschód f czego nie udało się zrealizować w bieżą~ roku/. 

WORYTY.pow.Olsztyn Zespół do bada11 etnogenezy Słowian 

Stanowisko l w Polsce pOlnocno-wschodniej IKHM 

PAN 

Badania prowadzili doc. dr Jan Dąbrowski 

i mg.r Małgorzata Mogielnicka f autorka 

sprawozdania/ .Finansował IHKM PAN i WKZ 

w Olsztynie. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko 

kultury łużyckiej z IV - V okresu epoki brązu. 
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W czasie prac przekopano ponad 1, 5 ara. Prowadzono je w południowo

>;achodniej partii cmentarzyska, aby w ten Sposób zakończyć badanie obszarów 

przylegających od zachodu do dawnych wykopów niemieckich f z lat 1929-33/. 

Uchwycony w latach poprzednich zasięg tych wykopalisk został potwierdzony. 

Badania tegoroczne pozwoliły na ustalenie, zarysowanej już w latach poprzed

nich, południowej i południowo-zachodniej granicy cmentarzyska. 

Ogółem odkryto 30 grobów, bardzo zniszczonych, zalegających w większości 

w pasie ziemi przemieszanej, gdzie występują w postaci skupisk przepalonych 

kości i ceramiki, często dużych i rozwleczonych na znacznej przestrzeni, niejed

nokrotnie zawierających kamienie.Dolne partie części grobów /9/ znajdują się 

w żółtym piasku calca. W pasie tym,szerokości 10-14 m,pochówki występują 

stosunkowo gęsto, dalej w kierunku zachodnim znajduje się już tylko warstwa 

~ółtego piasku pozbawiona grobów. Najdalej wysunięty w tym kierunku grób 849 

znajduje się już na granicy pasa ziemi przemieszanej. 

W badanej części cmentarzyska obiekty występowały na głębokości od 19 

do 81 cm, a miąższość ich wahała się od 2 do 20 cm.Ogółem odkryto 3 groby 

in situ, wyróżniono 7 grobów popielnicowych f w tym dwa z obstawą kamienną/ 

i jeden jamowy. Podczas przeprowadzonych wstępnie w tym roku badafl antro

pologicznych w 14 grobach znaleziono ślady brązu na przepalonych kościach, 

a w 3 ,podczas siania kości,fragmenty szpil kościanych i fragment zdobionej 

oprawki. 

Prace będą kontynuowane. 

WORYTY, pow.Olsztyn 

Stanowisko 2 

Zespół do badafl etnogenezy 

Słowian w Polsce północno

wschodniej Iristytułu Historii 

Kultury Materialnej PAN 

w Warszawie 

Badania prowadzili: doc dr Jan Dąbrowski 

f kierownik prac/, mgr Barbara Balke, mgr 

Małgorzata Mogielnicka. Finansował IHKM 

PAN oraz WKZ w Olsztynie.Trzeci sezon 

badafl.Osada kultury łużyckiej z IV - V okresu 

epoki brązu • 
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Kontynuowano prace w szczytowej partii wzgórza.na którym posadowiona 

jest osada, przekopując 420 m 2
• Odkryto 24 jamy.19 śladów po słupach, l 

palenisko, 3 groby z okresu wpływów rzymskich oraz kilka obiektów o niejasnym 

charakterze.Obserwacje stratygraficzne potwierdziły istnienie przynajmniej dwóch 

faz użytkowania osady.Część badanych obiektów była silnie zniszczol).a0 0dsłonięte 

obiekty nie odbiegały swym charakterem od odkrywanych tu dotychczas. 

Materiał zabytkowy stanowi przede wszystkim fragmenty naczyń ze znacz

nym odsetkiem form chropowaconych.Na uwagę zasługują naczyńka miniaturowe, 

fragmenty nacz)'l1 i bryłki polepy z odciskami ziaren a także dWie nieobrobione 

bryłki bursztynu. Wśród materiału ze zniszczonej warstWY kulturowej wyróżnio

no nieliczne fragmenty typowyc_h nacz)'l1 kultury trzcinieckiej.Kontynuowano też 

geologiczne rozpoznanie stanoWiska i jego najbliższego otocz~nia./ dr habil. 

E.Stupnicka z Uniwersytetu Warszawskiegoj. 

Badania będą kontynuowane. 

WORYTY, pow.Olsztyn 

Stanowisko 4 

Zespół do badafl etnogenezy 

Słowian w Polsce północno

wschodniej Instytutu Historii 

Kultury Materialnej PAN 

w Warszawie 

Badania prowadzili : doc.dr Jim Dąbrow11ki 

/kierownik prac/ 1 mgr Barbara Balke, mgr 

Małgorzata Mogieprlcka.Finansował IHKM 

PAN. Pierwszy sezon badafl.Osada kultury 

łużyckiej z pó:tnej epoki brązu. 

Przekopano llO m 2 • odkrywając 17 obiektów oraz stwierdzając zmycie 

warstwy kulturowej, zalegającej jedynie w spływach w dolnej części zbocza wzgó

rza, na którym znajduje się osada.Przebieg spływów wyznaczono na podstawie 

wierceń świdrem geologicznym.Stwierdzono,iż osada ma charakter identyczny 

z osadą na stanowisku 2 w tejże miejscowości.Na uwagę zasługuje obiekt 15, 

stanowiący resztki paleniska wylepionego gliną lub silnie zniszczonego pieca f? f. 
Materiał zabytkowy stanowiła wy~ącznie ceramika z przewagą form chropowaco

nych. Prowadzono badania geologiczne stanowiska oraz jego najbliższego otocze

nia f dr habil. E.Stupnicka z Uniwersytetu Warszawskiego/ • 
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Konserwator 

Zabytków Archeologicznych 

w Katowicach 

Badania prowadzili : doc. dr Marek G e dl 

i mgr Renata Kisza.Finansował WKZ 

w Katowicach.Kontynuacja badat\ zapocząt

kowanych w 1961 roku.Cmentarzysl!;o kultu

ry łużyckiej z III - V okresów epoki brązu. 

Prace wykopaliskowe prowadzono głównie we wschodniej części stanowiska, 

w obrębie najstarszej partii cmentarzyska, datowanej w zasadzie na m okres 

epoki brązu. W niewielkim tylko stopniu przebadano fragment zachodniej części 

cmentarzyska. użytkowanej w V okresie epoki ·brązu.Lącznie odkryto 37 obiek

tów / nr 388-425/ • W znacznej większości były to groby pochodząće z wczesnej 

fazy kultury łużyckiej, datowane w przybliżeniu na III okres epoki brlp,lu.Były 

wśród nich pochówki ciałopalne popielnicowe i bezpopielnicowe-jamowe -oraz obiek

ty, w których nie natrafiono na ślady przepalonych kości. Ze względu na płytide 

zaleganie grobów i znaczny stopie1i ich zniszczenia nie wiadomo, czy były to po

chówki szkieletowe, w których szczątki szkieletu uległy całkowitemu rozkładowi, 

czy też obiekty innego rodzaju / groby symboliczne ? / • 

W śród naczyrt znajdo:wanych w grobach występowały zal'ÓlPlO formy typowe 

dla śląskiej odmiany wczesnej kultury łużyckiej /ceramika gruzowa/ jak i dla 

grupy konstantynowskiej. Na zachodnich peryferiach cmentarzyska. zbadano cztery 

groby/ trzy szkieletowe i jeden ciałopalny jamowy/ pochodzące z V okresu ~poki 

brązu. Groby te o jamach obstawioltych kamieniami i nakrytych brukami kamien

nymi są charaklerystyczne dla fazy klasycznej podgrupy częstocbowsko-gliwicki~j 

grupy górnąśląsko-małopolskiej kultury łużycld.ef. 

ZIELENIEC, pow.Międzyrzecz Muzeum Ziemi Lubuskiej 

w Zielonej Górze 

Dział Ochrony Zabytków 

Archeologicznych 

Badania prowadził mgr Andrz·ej Marcinkian. 

Finansował WKŻ w Zielonej Górze.Pierwszy 

sezon badat\. Cmentarzysko ciałopalne, popiel

nicowe ludności kultury łużyckiej. V okres epoki 
brązu. 
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Stanowisko położone jest na szczycie rozległego. piaszczystego Wzniesienia 

porośniętego wysokopiennym lasem sosnowym. około l km od osady Zieleniec -

Zbąszynek.Na obęzarze 2/3 ara odkryto 33 groby popielnicowe.Mniej więcej poło

wa grobów zawierała 2 lub 3 popielnice.Odznaczały się one '!VÓWX:zas większą 

ilością f powyżej 10/ naczyń przystawnych.Kilka grobów• o budowi.e identycŻnej 

z pozostałymi. pozbawione było 6ladów kości. Przedmioty metalowe odkrywano 

z reguły we wnętrzach popielnic• na kościach. rzadziej między nimi. Materiał 

ceramiczny wykazuje cechy charakterystyczne dla grupy zachodniowielkopolskiej 

furadzldejf ludności kultury łużyckiej.Zbadano fragment cmentarzyska datować 

można na najmłodszy okres epoki brązu. 

Prace będą kontynuowane w następtlych sezonach badawczych. 

ŻERNIKI OORNE .pow.Busko-Zdrój Katedra Archeologii Pradziejowej 

i VVczesnośredniowiecznej 

Uniwersytetu VVarszawskiego 

Badania prowadził dr Andt:zej ·Kempisty. 

Finansował VVKZ w Kielcach. Cmentarzys

ko kultury ceramiki sznurowej• mierzano-.. 

wicldej i trzcinieckiej.Schyłek neolitu - I 

i II okres epoki brązu. 

Badania wznowiono po 3-letniej przerwie.Dotyczyły one części cmentarzyska 

położonej na południowy wschód od wcześniej przebadanego i zrekonstruowanego 

kopca kultury trzcinieckiej.Zbadano 16 dalszych grobów fnry 117-132/. w tym 

1 zbiorowy grób kultury trzcinieckiej• 3 groby kultury mierzanowickiej i 12 

niszowy.ch grobów kultury ceramiki sznurowej. 

Na szczególną uwagę zasługuje grób trzciniecki należący do fazy żernicklej 

bardzo silnie uszkodzony w czasie wybierania ziemi na budowę kopca.·Zbadano 

też duży fragment rowu po wybranej 2:iemi i zadokumentowano przebieg procesów 

stokowych.które doprowadziły do zapełnienia i wyrównania rowów przykopcowych. 

Do cenniejszych odkryć należą też 2 inne układy stratygraficzne: grób kultury 

mierzanowickiej częściowo wkopany w wejście do grobu niszowego kultury cerami

ki sznurowej i silnie uszkodzony pochówek fazy żernicklej nad niszą grobu kultury 

ceramiki sznurowej. 

Badania nie doprowadziły do określenia. południowowschodniego zasięgu 

cmentarzyska i z tego powodu będą kontynuowane w następnych sezonach. 



EPOKA 2ELAzA. . 

Okres halszlacki 
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BARYCZ• pow.'!Craków Muzeum Ż'lip Krakaw Bldch 

w Wieliczce 

Badania prowadziła mgr Ewa Folwarczny-Miśko. 

Finansowało Muzeum Żup Krakowakich w Wielicz

ce. Drugi sezon ba<Wi.Osada kultury iużyckiej 

ż okresu Hallstatt D /? /. 

Kontynuowano badania z roku 1971. Celem prac było · zorlłllłowanie się w 

rozmiarach osady i bardziej · precyzyjne ustalenie jej chronologii. W ocD.egłości 

około 30 m na wschód od wykopów ubiegłorocznych wytyczono 4 nowe o łącznej 
2 

powierzchni 75 m • W jednYJll z nich•*'kalizowanym w pobliżu kulminacji wznie-

llienia.natrafiono na obiekty archelogiczne: 3 paleniska i lll.ad po słupie. Uzyakany 

materiał zał!ytkowy jest ąieliczny i w przeważającej częśc,i bardzo zniszc:zony. 

Do najciekawszych zabytków należą !!!J!mk1 pucharków kieliszkowatyche zll!IJ-

dywanych głównie w st wania tródeł słon ch.Naczynia tego typu zna-

ne są z ldl.ku atanowiak w powie.cie krakowakim / BiskUplee at.I-II. Zakrzów, 

Podłęże, Tyniec, Wyciąże/, oraz z Krakowa / Kraków-Kurdwanów,K.raków-Moglła/ • 

Formy. kieliszkowate.jakkolwiek rzadko występują w zwartych obiektach kulturo

wych dobrze datowanyc:h, wiązane aią z zabytkami pómej fazy kultury łużyckiej 

/Hallstatt C, głównie Hallstatt D/ • Pozostały materiał osadniczy na stanowisku 

-w Baryczu jest mało charakterystyczny i nie stanowi pomocy przy p recyzyj~et

szym okrelłleniu chronologii tego stanowiaka. 

BISKUPIN• pow. Żnin Pa4stwowe Muzem Archeologiczne 

w Warszawie 

Badania prowadził mgr Wiesław Zajączimweki 

pod kierownictwem "prof.dr Zdzisława Rajews

kiego.Finansowało PMA w Warszawie.Osada 

z okresu halsztackiego. 

2 
Prace skupiały się w zachodniej części osady.Przebadano 127,5 m - oały 

ar 125 oraz północne części arów 138 i 139• na które wchodził wykop pod nową 

rekonatrukcjt bramy. 

Odałonięto fragmenty falochronu, wału atarazego i młodszego. ulicy okrężnej. 

Górne partie falochronu i wałów.jak również belld,którymi wyłożono ulicę byty 

zwęgione.Nad ulicą znajdowały się bezładnie rozrzucone przepalone belld - praw

dc)podoboie rozwalisko waiu.Strona uchodnia ulicy .była bardziej podniesiona 



- 92 -

f różnica około 20-30 cm/ • paniewat z tej strony przepalo n e legary leżały na 

kamieniach związanych .z konstrukcją wału. 

W obrębie aru 125 ćwiartki ';- i Ć • ponad ulicą odkryto cztery słupy 
tworzące czworokąt 3 x 4 m •• być może pozostałojć po jaldejj pó:tniejszej bu

dowli, której funkcji nie udliłó się dqtychczas ustalić. 

Falochron oraz wał zewnętrzny / starszy/ zbudowane były ze starannie 

"dobranego budulca dębowego i dlatego znacznie lepiej zachowały się niż wał 

wewnętrzny/młodszy/. W czasie budowy wału młodszego poziom wody jeziora 

był wyższy - wskazują na to pęki gałęzi brzozowych.którymi umacniano podłoże. 

Pionowe słupy w wałach i belld falochronu były u dołu ostro zaciosane. 

Fragmenty ceramiki f formy typowe dla Biskupina/ skupiały się przeważtrl.e 

nad ulicą.kojci zwierzęce natomiast występowały na całym przebadanym terenie. 

Z ciekawszych zabytków odkryto: miniaturową miseczkę. dwa krążki gliniane oraz 

szydło kojciane. 

BŁOTNICA STRZELECKA• 

pow.Strzelce Opolskie 

Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Opolu 

Badania prowadził mgr Eugeniusz Tomczak.· 

Finansował WKZ w Opolu.Drugi sezon badafl. 

Cmentarzysko kultury łużycldej z okresu hal

sztacldego. 

Prace ratownicze prowadzono na terenie dorywczo eksploatowanej żwirow

ni,należącej do ob.Marii Klimek. Przebadano obszar o powierzchni 70 m 2 przy 

południowej krawędzi wybierzyska. 

Odsłonięto 3 groby szkieletowe. Wszystkie pochówki zalegały bardzo płytko. 

na głębokojci około 20 cm od powierzchni użytkowej0Usytuowane były mniej 

więcej na osi północ-południe. Groby nr l i nr 3 posiadały resztki obstaw ka

JDłennych. 

W grobach odkryto fragmenty naczyfl i przedmioty z brązu, m.in. nagolen-

niki. 

CEDYNIA• pow. Chojna 

Stanowisko nr 12 

Muzem Narodowe 

w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Władysław Garczyflski. 

Finansował WKZ w Szczecinie. Drugi · sezon badafl. 
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Osada wczesno4redniowieczna z IK->Cl w. 

i kultury łutyckiej z VI w.p.n.e. 

Ratunkowe badania były kontynuacją prac prowadZonych w 1971 r.· W ~ku 

bieżącym eksplorowano warstwę spoczywającą na calcu. Dostarczyła ona zespołu 

palenisk zbudowanych z dutych (. małych kamieni. W ewDfłtrz paleni ej[ nie znale

ziono materiału zabytkowe~. Jedynie w jednym• oddalonym od· zespołu_ natra:!io

no na ułamki naczyrt kultury łużyckiej. Warlitwa dostarczyła również analogiczne

go llJI. teriału. 

Wyeksplorowano także 3 jamy odpadkowe.Na uwagę zasługuje odkrycie w 

zacie:ai.nionej plamie oclężarka tkackiego i przęślika gJ.inianego. Waratwę można 

datować na VI w. p.n.e. 

Badania zostały zakóficzone • 

BOŻEJEWICZKI• pow.Żnin 

BRONISZÓW.pow.Nowa "Sól 

CHMIELONKO• pow.Kartuzy 

DOBRZEft" MALY. pow.Opole 

patrz epoka brązu 

patrż _epoka brązu 

patrz okres latellski 

Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Opolu 

Badania prowadzili mgr Eugeniusz Tomczak 

f autor sprawozdaniaf,mgr Sylwia Wuszkan 

i mgr Klemens Macewicz.Finansował WKZ 

w Opolu. Drugi sezon badali.Cmentarzysko 

kultury ł:uży~iej z okresu halsztackiego. 

Podobnie jak. w roku ubiegłym. tegoroczne ratownicze prace wykopaliskowe 

wyprzedzały zmechanizowaną. przemysłową eksploatację kruszywa. na poszcze

gólnych partiach obszernej żwirowni. usytuowanej pomiędzy wsiaini Dobrzeil 

Mały i Brzezie• na północ od linii komunikacyjnej. Od marca do grudnia 1 z 

przerwami/ przebadano obszar o łącznej powierzchni 55 arów0 0dsłonięto i 

przebadano 52 groby.Zalegały one na głębokości od 20 do 45 cm od powierzchni 

użytkowej terenu. Wyróżniono 31 pochówków popielnicowych, 22 jamowe bez

popielnicowe i 2 bliżej nieokreślone J;~a skutek szczątkowego stanu zachowania. 

W 12 grobach, przeważnie bezpopielnicowych • . stwierdzono występowanie bruków 
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bud-rebe.. Groby wypasałone były w ceramikę i przedmio~ metaJDwe.Ogółem 

saaledoao 15 zabytków telaznych / przewatnie szpile i bran.olety/ oraz 4 

prsedmio~ brąZowe. 

Badaada pozwolJły uchwycić gr«nice cmentanyaka ·oe~ .t:raay sadlodaiej 

l wecbodldej. 

.DZIBDZICBa pow. My6llb6rz 

- ·~· 
GLIMIANYa pow.Wołów 

GOfJI..AWICBa pow.Konin 

patrz 

okres w~yw6tt ~ 

patrz 

okres WJ9w6tt ~ 

pa~ epoD bqsu 

patrz 6redaiowlecze 

Katedra A.rcbeolOill UDlwersytetu 

M!Jmł&ja KDpenda 'W' Toruniu. 

Biuro Bada6 l J')olrpmftrtacji Zabyt

ków w Byd&oncsy 

Badania prowadziły dr ladwlga Omdsl•"owa 

1 mgr Olp Ro~owata-Grabcnralla f udiorb 

sprawozrfama/.Fiilaneował WKZ 'W' ~

Pllł~ sezon badd. Grodzlłlllo la41Dr7. ~ 
okres· Mlsztadd l wczesuy okre8 laW*'·· 

· ICoatiJmlowanó be.daMa na terenie· maj_danu., ~ te&oróew)Dii praCami 

· aia _c:sterecb ćwiartkach doko6cz8Dle przecięcia przes ~ .- 1h:il1 WBchód

_sadt6d.. ~ W)tkopem na arze 263 ~ C/D rospocsfiD bMIIIa14 nad 

a,-.m_ krs_yjoweao elfCła na l1n11_ ~c-poladnie. 

JJa 5 badan7ch ćwiartkach arowych ocWonlfło 14 jam •,ąc::a:ale oclpado-

. ~ daf.7cb ~ - dochodz•cych do ~ m #fbollo6cl / s <JMCO prawie 

•· 2 m_ Ail~. w cal /e 6rednlca jam WllłWa idę od 1.10 do S m. 
· Zawarto6ć o~wiazv'cli jam był& analopcma do odllłolllfł7dl 'W' poprzednich 

latach l sawle~ oFócs prsedmlotinr metalo,.Ych - osddb l IIU'Sfdd.cluie 

~6cl fracmetów n&czyll l kołcl swlerzfC)'ch. 

Na .-c~e~ uwan w te.aoroCSDJCh blldenł•c:h SUiblp;le .a...utcJ6ć jamy 
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nr 38 - gdzie Ilości zwierzęce. zalegające na skraju jamy • otaczały półkolem 

polożoną Y · ~ejscu połówkę zdeformowanej i uszkodzonej czaazki ludS

lt!l.ej. a w glęba:ych partiach jamy - fragmenty iniednicy osobnika doroełep ·płci 

żellsltiej i drvboe Ilości dziecka przemieszane były z koścmi zwierzęcymi.~ to. 

spotykane jaś Y 11 przebadanych Y 1971 r jamach odpadowych• ~decttra kaDi-. . 

balizmu. upnnriaDego przez ludność zamieszkująefł grodzisko Y okrełll• Ball.tatt 

D i wczellilym poelob-elile lateiiskim, 

Oprócz prac aa maidaDie.. przeprowadzono b&dania na litanowisku 2 - Jia 

terenie rzekomego cmeatarzy'*". zlokalizowanego po zachodniej strom. gJytizislra. 

Wytyczno rów 80IKiaiowy o wymiarach 5 z · lO m, Odllłonięto_ l jamę ~ 

zawieraj~~ą Ilości swierzęce i fragmenty ceramiki. datujące jlł równiet aa. BD i 

wczesny CJkre. lałę6Mł, 

Bnk lilad6w grobów i odkryta jama wekazują · na zlokalizowanie w tJm 

miejscu .ńe ~---lecz .osady otwartej współczesnej grodowi, ' 

Badlmla bfdrł loutymaowane. 

Muzeum -~Leona W;rcs41111owllldqo 

w Bydłoszczy · 

BedenłpmJ" klerowal mgr Czeilław POtemslti, 

:F:iDPiulowało_ Muzeum im,Leoua W;rczółlrows·

ldego w Jb'dgoszcsy • Drugi sezon badUi, Cment> 

Drz7sko s okresu Hallstiatt o. wc•snego 1 

6rc><Ao'Wego podokresu lateiislde&'O• 

W rab 1171 ocla7t0. l~ grobów. w tym dWa groby · ekrzynko~e.jecleD p1lb 

kloszowy.Jedea l"b. popielDlc:oWy. trzy jamoll!e, Poso·stałe. groby ulegl:r ~cse-

niu w trakcle orld. 

Ocea;y- ~dostarczył deiszych trzech grobów. · w ąm jecim'. 

ekrzynko..,- l dwa jllmowe,Grób llkrzyDkowy był częllciowo uskqdsoii.J.Jił;rta ~

krywajlłca ............ -."ta o olloło 50 ~ i naruilzone zi;lstało cztllciowO obwarU- . 
wanie kaml- grobu. W llomorze grabowet dclkr;rto cztery poplelDice. sacbcnree 

we fragmeaa.dl. 

Groby .,._.... sawierai:;r drobae kości · ludzkie i nielriellde frapltlllt:r ceftml

ld, WystlyJlł:r - tU pod pcnrierzcbnilłj, zalepjlłc do glfbOkollci około 40 cm. WaloHit 

są~ że es~ ~ Jmltarowej jam została znisscsona na skutek orid. 
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JANKOWDa pow.IDowrocław Zakład Archeologii Wielkopolski 

Instytutu Historii Materialnej PAN 

w Poznanili 

Badania prowadził mgr Janusz Ostroja-Zagórski. 

Finansował WKZ w Bydgoszczy. Czwarty sezon 

badań.Grodzisko kultury łużyckiej z okresu hal

sztackiego.Nikłe ślady osadnictwa wczesnośrednio

wiecznego z IK-}01 wieku. 

Kontynuowano prace badawcze we wschodniej partii wyspy. w rejonie roz-
. 2 

pozna,nej częściowo w roku ubiegłym bramy wjazdowej. Rozkopano ogółem ·45 m. 

Głównym celem podjętych J>rac było uchwycenie i rozpoznanie południowego od

cinka bramy i przYlegające~ do niej wału obronnego.Odkryto dalsze elementy 

konstrukcyjne bramy w postaci 17 słupów o średnicy do 30 cm ograniczające;' 

jej południowy zasięg. Ujawniono również <lalsze elementy tilicy wjazdowej w 

postaci poprzecznych bier ion spoczywających na p<)dlumych legarach.Pod· frag

mentami bramy młódszej ujawniono elementy bramy .starszej. z której zachowały 

się jedynie słupy f wyrwane i leżące lutno pod konstrukcjami ulicy młodszej/ 

oraz fragmenty belek legarowych. Badania prowadzone w rejonie wału obronnego 

f zakoilczenie południowego odcinka wału/ pozwoliły na poczynienie szeregu spo

strzeżeil odnośnie teclmiki jego wznoszenia.Stwierdzono.i:!i wały obronne obu gro

dów f ·starszego i młodszego/ wżni:esióne zostały na warstwie izolacyjnej wykona

nej z gałęzi i konarów brzozy wzmocnionej dodatkowo warstwą wiórów d.rewni.a
nycp.Nad warstwą tą zalegała warstwa jasno-żółtego piasku. a na· niej dopiero 

posadowione zostały p(ldwalihy wału obronnego.Skrzynie ~orzące wał wzmocnione 

zostały w swych dolnych partiach od strony wnętrza grodu przez znacznych roz

miarów legary i skośne słupy zabezpieczające konstrukcje waiu prżed rozsuwaniem. 

Lico wału wylepione zostało warstwami jasno-żółtej gliny• a w dolnej partii obło

żone było trzema rzędami kamient.Szerokość południowego zakoilczenia wału 

obronnego dochodzi w rejonie bramy do 14 m. Po wewnętrznej stronie wału ujaw

iliono fragmenty ulicy oqężnej • którą tworzyły poprzeczne. ściśle przYlegające do 

siebie bierwiona spocŻywające na podłużnych belkach legarowych. 

l',lateriał zabytkowy repre:r;entowany jest głównie przez ułamki naczyil oraz 

kilka fragmentów rogowych grocików do strzał i jeden przęślik gllniany.Na pod

kreślenie zasługuje również fakt odkrycia w . rejonie bramy skupiska zwę~onych 

ziaren prosa. które zalegały na poziomie .. starszej ulicy wjazdowej. 
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W roku bieżącym przeprowadzono również w rejonie lry'SP.Y poszukiwania 

podwodne.Penetracjami objęto rejon wschodniego brzegu w rejonie bramy i 

6 m szerokości pas wokół wyspy. Z uwagi na znaczne zamulenie dna i znikOmą 

widoczność• badairia podwqdne nie dały pozytywnych rezultatów. 

JANKOWICE0 pow.Chrzanów 

JANUSZOWICE8 pow.Miechów 

JUSZKOW08 pow.Gdatisk 

Stanowisko 3 

KAMIENIE.C0 pow.Gilwice 

Stanowisko 2 

patrz epoka brązu 

patrz wczesne średnio.wiecze 

patrz epoka brązu 

Muzeum Górnośląskie 

w By1omiu 

Badania prowadzili Elżbieta i Jerzy 

Szyc:B:owscy. Finansowało Muzeum Gór

nośląskie w Bytomiu. Czwarty ·sezon 

badatio Osada otwarta kultury łużyckiej 

z okresu halsztackiego i grodzisko wczesno

średniowieczne z Vll-IX wieku. 

Stanowisko położol).e jest na lewym brzegu rzeki Dramy0 na z, natlu7 ·obrou

nym0 wysokim cyplu terasy rzecznej. wcinającym się w dolinę zalewowąrWykop 

o powierzchni 620 5 m 
2 
• założono obok wykopu z roku 1965 tako że obeJtno.wał 

on część usypiska wału oraz jego rozsypisko po stronie wewn~ej majdanu. 

W wykopie tym stwierdzono sytuację analogiczn!l do zaobserwowanej w trakcie 

wcześniejszych ba<~Ąń. 

Warstwa.. kulturowa łll.tycka. o ciemnobrunatilym0 m.1ejscam1 prawie czar

nym zabarWieniu zalegała jedynie jeszcze pod usypiskiem wału.Zawierała oua 

liczne fragmenty naczyń. wśród których wyróżniono duże naczynia zasobowe. 

garnki o obmazanych powierzchniach oraz · ułarilld wygładzonych naczyń sł.Ółowycb,t 

takich jak misy0 czerpaki i czarkl.Znaleziono też fragmenty ·glinianych niszcze

jących form odlewniczychapołowę toporka rogowego oraz wisiorek brązowy.Na 

Uy.'agę zasługuje kolisty "bruk"• o średnicy około l m. ułożony ze skorup zale-. 

gających na ·bruku z płaskich kamięni wapiennych. Warstwę łużycką datować naleiy 

na okres halsztacki. najprawdopodobniej na przełom podokresów C i D. 

Nad warstwie łużyckiej zalegały resztki rozoranego usypiska wału wczesoo

średniowiecznego grodu.Stwierdzono ślady jego destrukcji spowodowanej .pożarem 
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oraz znaleziono ~eliczne szczątki ceramiki rekrutującej się · z :wczesnej fazy 

wczesneso średniowiecza. 

Ze względu na istniejące zagrożenie przewiduje się kontynuację badań 

wykopalisko~ ch. 

KAŁDUS~. pow. Chełmno 

KDWALOWICE.pow.Namysłów 

patrz wczesne średniowiec:~;e 

Polskie Towarzystwo Archeologicz

ne i Numizmatyczne Oddział 

w Opolu 

Batłania prowadzili mgr Wojciech Lonak 

i dr Lucyna Szadkowska.Finansowało 

Prezydium PRN w Namysłowie.Pierwszy 

sezon badań~ cmentarzysko kultury łużyc

kiej :r. okresu halsztackiego. 

Cmentarz:x-sko położone jest na terlł&ie lewego brzegu Widawy~ około 1. 5 km. 

na południowy-wschód od wsi Kowalowice~nieopodal laaku zw."Bażanciarnią"• 

Diszezone przez wybieranie piaaku. 

Rozkopano o. 5 ara i wyeksplorowano 7 grobów ciałopalnych. Na ich wypo

saźeńie składały się wazy. garnki jajowate. czerpaki oraz przedmioty żelazne. 

W obrębi~ wykopu natrafiono również na niezwykle liczny materiał ceramiczny 

pocho~ący ze zniszczonych grobów kultur łużyckiej~pomorskiej i przeworskiej• 

a łakże materiał średniowieczny. 

Na uwagę zasługuje grób 40 ciałopalny w obstawie kamiennej z przepalonymi 

kośćmi rozrzuconymi w obrębie całej jamy / 150 x 55 cm./. Na wyposażenie 

składał się placek łużycki0 fragment ceramiki oraz nóż żelazny.Grób pokrywały 

na różnej głębokości kamienie nie tworz~tce zwartego bruku. Ponadto w grobie 

7 udało się uchwycić zarys owalnej jamy. W jej spągu odkryto czerpak oraz kilka 

Jq"Zepalonych kości z fragmentem przedmiotu żelaznego. 

Na podstawie materiału zabytkowego cmentarzysko datujemy n~ okres hal

sztacki. 

~ZANY ~pow.Szydłowiec patrz wczesne średniowiecze 
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Konserwator Zabytków 

Archeologicznych 

m~Lodzi 

Badnia prowadziła mgr Krystyna Potocka

Suwalska/ autorka sprawozdania/ • przy ·współ

udziale mgr Elżbiety Mikołajczyk/ Muzeum 

Archeologiczne i Etnograficzne w Lodzi/. 

Finansował Konserwator Zabytków m.Lodzl;, 

Pierwszy sezon badaó.Cmentarzysko z pót

nego okresu halsztackiego. 

Cmentarzysko usytuowane jest na wzniesieniu lewego brzegu rzeki Olechówld. 

Obecnie wzniesienie prawie całkowicie z·abudowane posesjami ulic : Przysum. 

Uroczysko i Starogardzka. tylko w niewieUdej przestrzeni pokryte jest lasem i 

trawą. PJ;"zeprowadzone tu w 1939• 1942.1946 roku ratownicze badania wykopalis

kowe zabezpieczyły niewielką część cmentarzyska. 

Wyposażenie ponad 98 grobów znajduje· się w Muzeum Archeologicznym i 

Etnograficznym w Lodzl. Że względu na postępującą zabudowę posesji zaistniała 

konieczność uratowania pozostałych fragmentów cmentarzyska. 

Prace badawcze prowadzono w części północno-zachodnim cmentarzyska. 

w nawiązaniu do obszaru przebadanego w latach poprzednich. Lącznie w trzech 

wykopach sondażowych przebadano powierzchnię około 250 m 2• 

Na głębokości 50-60 cm w odcinku 8 wykopu 3 w warstwie caleowej wystąpiło 

pięć wyramych zaciemnień o średnicy około 30 cm z maledldmi ułamkami cera

miki z V okresu epoki brązu i węgielkami drzewnymi. Najprawdopodobniej były 

to ślady po jamach osadniczych z V okresu brązu. Domniemana osada oddalona 

była o 300 m od osady z tego samego okresu czasu tj. z V okresu epoki brązu 

przy ul.Noteckiej / patrz: Lódt -Ruda Pabianicka stanowisko 5/. 

Prace wykopaliskowe na cmentarzysku w Rudzie Pabianickiej wykazały.że 

obiekt jest zniszczony i nie kwalifikuje się do dalszych badafl archeologicznych. 

LUBOWICE. pow.Racibórz 

MAJKOWICE-SURDĘGA - pow.Radomsko 

Stanowisko 2 

patrz epoka brązu 

patrz średniowiecze 
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MALUSY WIELKIE• pow. Częstochowa 

Sta!)owi.sko l 

Muzeum w Częstochowie 

Badania prowadził mgr Zdzisław Bqlek. 

Finansował WKZ w Katowicach. Pierwszy 

sezon badtm. Cmentarzysko kultury łużyc

kiej z okresu Hallstatt D i lateńskiego A. 

Stanowisko położone jest na terenie małego zagajnika sosnowego. zwanego 

"Sysld"• 1. 5 km od Turowa. Ogółem wyeksplot:awano 8 grobów ciałopalnych. 

w tym jeden grób jamowy i jeden ollsypany szczątkami stosu. Groby występowały 

na głębokości 15-30 cm. Pochówki były bardzo ubogo wyposażone zarówno w ce

ramikę jsk i metale. Zawierały one jedynie popielnicę. w której często umiesz 

czone było mniejsze naczynie. miseczka lub czarxa. Tylko jeden grób /6/ · był 

nieco bogatszy. Był to grób ciałopalny popielnicowy obsypany szczątkami stosu. 

W grobie tym. pośrodku jamy grobową ustawiona była duża baniasta popielnica 

w szyjkę której wciśnięty był większy kamień. W popielnicy pomiędzy pl'zepalo

nymi kośćmi znajdowała się szpila żelazna z główką zawiniętą w oczko oraz 

skręt z drutu brązowego. 

Od strony południowo-wschodniej popielnicy. na głębokości 70 cm znajdowała 

się płytka miseczka.natomiast od strony wschodniej popielnicy. na głębokości 75 

cm znajdował się mały gliniany przęślik. 

Przewiduje się kontynuowanie badań • 

.MARClNt>W • pow. żag;m 

Stanowisko l 

MARIANKI. po w. Rypin 

Stanowisko l 

patrz okres lateński 

Muzeum Okręgowe 

w Toruniu 

Badania prowadził mgr Januariusz Janikowski. 

Finansował WKZ Bydgoszcz i Muzeum Okręgowe 

w Toruniu. Cmentarzysko ciałopalne z okresu 

Hallstatt D. 

Stanowisko położone jest około 700 m na zachód od drogi lączącej Brodnicę 

z Rypinem. na niewielkim piaszc:tystym wzgórzu. na polach ob.ob. W. Tet;~ki. 

E.Łapldewicza i F. Szałeckiego. 
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Przebadano teren o powierzchni ca 485 m , na którym, odkryto i wyekspló~ 

rowano 8 grobów ciałopalnych, 2 stosy ciałopalenia oraz 2 paleniska. Czędć C?d

krytych grobów ·była w ·górnych partiach zniszczona. W śród grobów 2 były jamowe 

czyste a 6. popielnicowych, w tym ? groby były skrzynkowe, zawierające od 3 

do 9 naczyfl glinianych.Na wyposażenie grobów składał się prawie wyłącznie ma

~eriał ceramiczny.Odkryto tu naczynia baniaste o lt!kko stożkowatej lub prawie 

cylindrycznej szyjce .zawsze głaszonej i brzuścu niekiedy schropowaconym, prze

ważnie o barwie ceglastobl'UJ;latnych, szarobrunatnej, czasami czarnej. 

Z zabytków metalowych wymienić należy znalezione w zniszczonym grobie. 

dwie żelazne szpile, z których jedna posiada głóWkę rozklepaną i- spiralnie z~ 

niętą, druga posiada łabędzią szyjkę i płaską, tarczowatą głów.kę. 

Odkryte dwa stosy ciałopalenia /obok siebie/ posiadały wymiary: stos1-

210xl90 cm i st<& 2 - 1S5xl40 cm. Zawartość stosu stanowił& bardzo duża ilość · 

przepalonych kamieni polnych, które w układzie pionowym tworzyły od 3 do 4 

warstw. Prócz tego wystąpiła duża ilość węgli drżewnych z niewi~ą ilością 

spalonych kości ludzkich oraz niewielka ilość drobnych ułamków ceramiki. 

Odkryte dwa paleniska posiadały formę nieregularną o zbliżonych wymia

rach: 120xl00 cm. Zbudowane były z polnych kamieni, zlepionych gliną. która 

posiadała zabarwienie intensywnie czerwonawe.Z materiiilu zabytkowego wystąpiły 

nieliczne , drobne ułamki ceramiki. 

Na podstawie odkrytego materiału zabytkowego wstępnie można datować to 

stanowisko/cmentarzysko/ na koniec okresu halsztackiego. 

MIERZYN, pow.Piotrków Trybunalski 

Stanowisko l 

Muzeum w Tomaszowie Maz. 

Badania prowadził mgr Marcin Gąsior. 

Finansował W .KZ w Lodzi. Pierwszy sezon 

bada4. Cmentarzysko ciałopalne kultUry 

wschodnip-pomorskiej z wczesnej epoki 

żelaza /Hallstatt D/ • 

Stanowisko znajduje się na ornym polu w odległości około 250 m na połud

nie od drogi Mierzyn-Rozprza i około 200 m na zachód od cmentarza parafia!-

n ego. 

Odsłoirl.ęto 21 grooów skrzynkowych o różnym stanie zachowania;. Komory 

grobowe zbudowane z płaskich głazów, rozmiarami nie przekraczały wielkości 

l m x o, 6 m i występowały na głę~koścl o, 2-(\.'3 m • Wyposażenie grobów było 
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dość jednolite i składało się z popielnicy przykrytej misą oraz od jednej do 

trzech przystawek. Wśród popielnic przeważały naczynia jajowate bąd:t baniaste 

o chropowaconych brzuścach i gładzonej szyjce. barwy brązowej. oraz naczynia 

średniościenne o gładzonej poWierzchni barwy czarnej silnie wydętym brzuścu 

z łagodnym załomem i cylindryczną szyjką. Na przystawki grobowe składały się 

kubki niewielkich rozmiarów o zróżnicowanych kształtach i barwie powierzchni• 

dzbany o cienkich dobrze wygładzonych ściank;o.ch i czarnej barwie powierzchni 

oras miseczki lub czarki typowych kształtów. Ornamentyka powierzchni naczyfl 

stosunkowo uboga naj częściej w postaci .przemian ukośnych potrójnych linii 

rytych• umies:~:czonych powyżej załomu n!J.czynia. Zabytki metalowe nieliczne. W 

popielnicy z grobu 2 znaleziono dwa kółka z drutu brązowego. w grobie 7 igłę 

żelazną długości 10 cm. a: vt najlepiej zachowanym grobie 19 osiem żelaznych 

kółek o średnicy 2 i 4 cm. Charakterystyczny dla tego cmentarzyska jest ·bardzo 

słaby wypał naczyfl o czarnej barwie powierzchni i stosunkowo słabe przepalenie 

kości ludzkich.które jak zaobserwowano w obiektach nienaruszonych ułożone były 

w popielnicach w porządku anatomicznym. 

Badania będą kontynuowane • 

• MSTOW• pow.Częstachowa Muzeum w Częstochowie 

Stanowisko l 

Badania prowad:j:ił mgr Zdzisław Bolek. 

Finaileowal WKZ w Katowicach. Pierwszy 

sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne 

kultury łużyckiej z okresu Hallstatt C-D. 

Cmentarzysko położone jest we wschodniej części miejscowości na skraju 

piaskowni. Wykopaliska miały charakter ratowniczy. W dwóch wykopach o powierz

chni 50 m 2 odsłonięto i zabezpieczono 6 grobów ciałopalnych w tym 2 popielni

cowe i 4 jamowe. Pochówki te zalegały na głębokości ok. 70 cm. Wyposażenie 

grobów było nieliczne. 

W przypadku groQów popielnicowych.obok popielnicy - dużego garnka kształ

tu jajowatego. występowało jedno a.a.,cz!ynie. najczęściej płytka miseczka. Natomiast 

groby ciałopalne jamowe pozbawione były jakiegokolwiek wyposażenia.Przeważały 

jamy grobowe kształtu owalnego o orientacji N-s. wypełnione cemno -bruaatnym 

piaskiem zmie8zanym z węglem drzewnym i drobnymi szczątkami spalenizny. 

Przewiduje się kontynuowanie badań. 



MYSŁOWICE, pow. Wielurt 

NIESULKOWICE, pow. Milicz 

Stanowisko l 

OSIEK-PRACZ, pow.Wyrzysk 
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patrz wczesne średniowiecze 

patrz epoka brązu 

Muzeum im.Leona Wyczółkowskiego 

w Bydgoszczy 

Badania prowadził mgr Wojciech Kuczkowski. 

Finansowało Muzeum im. L. Wyczółkowskiego 

i WKZ w Bydgoszczy.Pierwszy sezon bada11. 

Cmentarzysko z okresu halsztackiego i lateń

skiego. 

Teren cmentarzyska usytuowany jest na plamczystym wzgórzu w dolinie 

rzeki Lobzonki i pradolinie Noteci. Odkryto i wyeksplorowano 24 groby ciało

palne oraz BO palenisk.Na uwagę zasługuje duże zróżnicowanie pochówków 

f groby jamowe, kloszowe, skrzynkowe/ oraz silne ich zagęszczenie. Najciekawszy 

grób numer 1, długości około 10 metrów, zawierał 18 do 20 popielnic.Do grobu 

przy l e gały dwa duże paleniska - miejsca ciałopalenia. W grobie numer 7 o kon

strukcji skrzyniowej, odkryto 15 naczyń ułożonych piętrowo. Wszystkie popielni

ce z Osieka posiadają charakterystyczny układ anatomiczny kości. Część popi ~li

nic umieszczona była na nieckowatych kamieniach-żarnach.Na ceramice wystę

pują dość często motywy słońca. Wyobrażono je sobie w postaci koła i rozcho

dzących się promieni bądt też krzyży wpisanych w koło. 

Na terenie cmentarzyska w Osieku stwierdzono dużą ilość ognisk i pale

nisk związanych bezpośrednio z obrzędami pogrzebowymi.Niemal każdy grób 

otoczony jest wieńcem palenisk.Na płytach niektórych grobów Ułożone są pale

niska utworzone z ciętych kamieni.Na ąamej pochyłości wzgórza odkryto całe 

zespoły palenisk.Gruba warstwa przepalonej ziemi i kamieni świadczy o długo

trwałym ich użytkowaniu. Dokładną ich funkcję będzie można określić po 

rozkopaniu większej powierzchni cmentarzyska. 

Prace wykopaliskowe w Osieku-Pracz potrwają przez okres około 5. lat. 

Zamierza się również zbadać wzgórze za rzeką Lobzonką- miejsce domniema

nej osady. 



- 104 -

PACzKt>w. pow.Oleśnica Muzeum Archeologiczne 

we Wrocławiu 

Oddział Muzeum w Oleśnicy 

Badania prowadziły mgr Jadwiga Bukowska0 

mgr Danuta Wojciechowska.Finansowało 

Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu. 

Pierwszy sezon badart.Osada wielokultu

rowa- okres halsztacki lateflski• wpływów 

rzymskich i wczesnośredniowieczny. 

Stanowisko położone jest na zboczu kulminacji nad rzeką Widawą w odle

głości około 300 m na północ od wsi Paczków. po · prawej stroni~ polnej drogi 

z Paczkowa do Kijowie. Założono dwa wykopy i czte:ry sondaże o łącznej po

wierzchni 128 m 2 • Na głębokości o. 25 m wystąpiła warstwa kulturowa o prze

ciętnej miąższości o. 60 m z bogatą zawartością kulturową w postaci bardzo 

licznych fragmentów ceramiki / w tym wiele ornamentowanej/ • polepy. żużla 

i małej ilości kości zwierzęcych • Lącznie wyeksplorowano pięć obiektów nie

ruchomych w postaci owalnych lub okrągłych jam. zagłębionych w calec na 

głębokości około o. 30 m. DWie z nich wydają się być paleniskami. 

Badania będil kontynuowane. 

PlASKI• pow. Opoczno 

Stanowisko l 

Muzeum w Tomaszowie Maz. 

Badania prowadził .mgr Marcin Gąsior. 

Finansował W~ w Kielcach.Drugi sezon 

badafl. Cmentarzysko ciałopalne kultury 

wschodnio~pomorskiej z wczesrlej epoki 

żelaza /Hallstatt C,. D/. 

Stanowisleo położone w obrębie wsi. na terenie niewielkiego zagajnika. 

Założono dwa wykopy na skraju zasięgu stanoWiska. w których odsłonięto trzy 

groby skrzynkowe z jedńoRtkowymi pochówkami. Zarówno formy pochówków • jsk 

i Wyposażenie poszczególnych grobów różniło się między sobą.Grób 2 zawiera

jący trzy naczynia: popielnicę bez pokrywy. kubek i czarkę formą nawiązywał 

do grobu l z badań w 1971 r. Interesujący dla tego pochówku jest fakt wystą

pienia spalonych kośc~ l1,1dzkich poza obrębem komory grobowej i zupełny ich 

Qrak w naczyniu uznanym za popi~9ę. Należy podkreślić• że ani obstawa. ani 

pokrywa ··komory grobOwej· nie były naruszone. Grób 3 zawierał mocno uszkodzone 
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jajowate naczynie o chropowaconej powierzchni barwy brąząwe;l. z karbowanym 

brzegiem i lekko wklęsłym dnem. Wśród spalonych kości znale2;iono stopióne sz.l9,i

wo z jednym dość dobrze zachowanym ·paciorkiem barwy białowo-zielonej.Grób 4 

był prawdopodobnie. <dziecięcy. W niewielkiej komorze grobowej po·zbawionej pokry

wy znaleziono ułożone na dnie drobne kości przykryte misą niewielkich rozmiarów. 

Wstępna analiza form zachowanych naczy1i wskr.~uje na współwystępoWłJlie elemen

·tów łużyckich i wschodnio-pomorskich na tym cmentarzysku.które nieitety w bar

dzo dużym procencie uległo zniszczeniu w latach. sześćdziesiątych. 

PODBORZANY • pow .strzelc~ Opolskie Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Opolu 

Pracami w terenie kierowała mgr Elżbieta 

Noworyta.Finansował WKZ w Opolu.Drugi 

seZ>n badań. Cmentarzysko kultury łużyc

kiej z okresu halsztackiego. 

W roku bieżącym -prace ratownicze prowadzone były w półpocno~ze.c:Ąodniej 

czę·ści cmentarzyska. Na przebadanym obszarze o łącznej powieJ;Zchni s. 5 ara 

odkryto 9 grobów• z czego 1 prawdpodobnie szkieletowy/ kości nie zachowały 

się/. pozostałe ciałopalli e. W śród grobów ciałopalnych obserwować meżna dużą 

różnorodność pochówku: jam9wy•popielnicowy•popielnicowy obsypany resztkami 

stosu. spalone kości rozrżucone wewnątrz obwarowania lub pod jedno albo ~ela

warstwowym brukiem. 

Na wyposażenie grobów złatyła się przede wszystkim ceramika. Ze względu 

na występowanie grobów tuż pod warstwą orną i systematyczne niszczenie ich 

przez orkę cmentarzysko wymaga dalszych b~dali. 

POLANOWICĘ. pow. Inowrocław 

Stanowisko 3 

REMBIELIN. pow. Prz11snylfilz 

Stanowisko "Lysa Góra" 2 

patrz · neolit 

Katedra Archeologii Pradziejowej 

i Wczesnojredniowiecznej 

Uniwersytetu W~szawskiego 

w Warszawie 
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Badania prowadził doc.dr hab.Jerzy Okulicz 

oraz dr Łucja Okulicz z lliKM PAN.Finanso

wal UW przy dotacji PRN w Prsasnyszu.Drugi 

sezon badań. Cmentarzysko z wczesnej epóki 

żelaza. 

Prace prowadzono w poludniowej części stanowiska w nawiązaniu do wykopów 

z roku ubiegłego. Na powierzchni 20 5 ara wyeksplorowano 94 jamy grobowe zalega

jące w kilku warstwach. często nawzajem przecinaj_ące się. Ponadto odsłonięto kilka

naście wykopów rabunkowych0 które zniszczyły przynajmniej część grobów. Wystąpiły 

groby ciałopalne o bardzo zr.óżnicowanych fromach i wielkościach jam. Część gro-· 

bów posiada. nier-egularne bruki kamienne ułożone na dnie jamy0 lub ·na jej powierz

chni. W kilku przypadkach zaobserwowano zniszczone i słabo czytelne konstrukcje 

drewniane z. grubych bierwion.lub pojedyncze grube słupy drewniane wkopane w 

~rodek jamy grobowej. Wypełnisko jamy stanowiła silnie przepalona warstwa węgli 

drzewnych• ziemi i duża ilość zwęglonych :ciaren zbóż. W lr,j]Jru przypadkach ziarna 

zbóż skupiilły się w górnej części jamy.lub wypełnione zbożem było lub kilka zale

gających w jamie naczy11 glinianych. 

Oprócz sUriie przepalonych drobnych kości ludzkich• w jamach znajdowano 

nie .przepalone .ęby zwierzęce. Mimo zniszczeń grobów zwraca uwagę bogactwo 

wyposażeń w ozdoby brązowe0 narzędzia żelazne f szydła.noże/ łub gliniane /przęśli

ki/ • oraz szklane paciorki. Większość ozdób brązowych reprezentowana jest przez 

formy typowe dla ośrodków metalurgicznych funkcjonujących we wczesnej epoce 

żelaza w rejonie Półwyspu Sambijskiego.NatOmiast ceramika nie odbiega od występu

jącej współcześnie w obrębie osiedli i cmentarzysk kurhanowych na Pojezierzu 

Mazurskim i Północnym Mazowszu. 

Czas użytkowania cmentarzyska orientacyjnie określa się na wczesną epokę 

żelaza po tzw •. pó:tny okres lateński włącznie.Kulturowo cmentarzysko0 mimo pew

nych indywidualnych różnicenależy do tzw.kultury kurhanów zachodniobałtyjskich. 

RUSZKOW n. pow. Kolo 

Stanowisko 3 patrz mezolit 

SIE:MIECHbW 0 po w • Łask 

Stanowisko 4 

Muzeum Regionalne 

w Fabianieach 

Badania prowadziła mgr Maria Majdowa. 

Finansował WKZ w Łodzi oraz Muzeum 

w Pabianicach. Trzeci sezon badań. Cmen-
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tarzyska wschodniowielkopolskiej grupy 

kultury łużyckiej młodszego okresu hal

sztackiego. 

Przebadano dalszą część cmentarzyska o powierzchni 100 m 2 • odkrywając 
6 grobów ciałopalnych położonych na głębokości 20-55cm. Tym samym liczba 

grobów odkrytych na cmentarzysku w Sieiniechowie wzrosła do 52. Stosunek 

grobów popielnicowych do jamowych ma się jak 5:1. Jeden z grobów popielni-

cowych• w dużej obstawie kamiennej zawierał dwie po)lielnicei pozostałe po 

jednej.Grób jamowy znajdował się pod brukiem.Jama grobowa,w porównaniu 

z odkrytymi w ubiegłych sezonac~ odznaczała się dużymi rozmiarami f 120 x 150 cm/. 

Wypełniska jej stanowiła w części półn o cnej smolistoczarna z1 emia z bardzo drob-

no przepalonymi kośćmi ludzkimi i fragmentami ceramiki. Wewnątrz jamy znale-

ziono 3 czerpaki gliniane oraz stopi"dne przedmioty brązowe. 

2 groby popielnicowe nie posiadały obstawy kamiennej. w przeciwieflstwie 

do trzech pozostałych. W jednym z grobów bez obstawy. popielnica wraz z przy

stawkami nakryta była dużą misą. W grobach .. obok ceramiki znaleziono m.in. 

naszyjnik ze spiralnie skręconego drutu br-ązowego.oraz liczne fragmenty stopio

nych przedmiotów brązowych i żelaznych. 

W wyniku wykopalisk uchwycono zachodnią granicę cmentarzyska. 

Przewidziana jest kontynuacja badań. 

SIOLKOWICE STARE.pow.Opole Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Opolu 

Badania prowadzll mgr Jarosław Radkiewicz 

f autor sprawozdania/ przy współudziale mgr 

Klemensa Macewicia i mgr Sylwii Wuszkan. 

Piąty sezon baaań.Osada kultury łużyckiej 

z końca epoki brązu i początku epoki żelaza. 

Jedru>dniowa akcja ratoWnicza prowadzona była na odcinku !'rzygotowanym 

do eksploatacji piasku. W trakcie badań odkryto i wyeksplorowano 3 jamy.Naj

ciekawszą w dotychczasowych badaniach pyła jama nr 21.Pod humusem na głębo

kości 30 cm rysowała się jako protokątna plama z zaokrąglonymi narożami o 

zacbowanyoht wymiarach 50-90 cm. W środkowej części wypełniska na głębokości 

około 55 - 60 cm natrafiono na nieckowate skupisko grobościennych. chropowatych 

fragmentów naczynia zasobowego. Dno jamy wyłożono - dużymi fragmentami naczyfl 

na piaszczystym calcu i spaleni:tnie. W dolnej części jama rozszerza się w kierunku 
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wschodnim.W przekroju posiadał kształt trapezowaty.Okrellli.ć ją można jako 

jamę zasobową dobrze zachowaną. 

STARA GĆRA• pow.Góra Konserwator Zabytków 

Archeologicznych 

we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr A.Starzytiaki, 

Finansował WKZ we Wrocławiu.Drugi 

sezon· badali. Cmentarzysko kultury 

łużyckiej z okresu Hallstatt c. 

W czasie robót ziemnych w ogrodzie ob. M,Boguckiego.odkryto groby kultu

ry łużyckiej. W pa:tdzierniku 1972 r. przepro adzono ratownicze badania wyko

paliskowe. Przebadano obszar o pawierzeluń l ara. Zbadano 9 grobów f numery 

od 13 do 2·2; ciałopalnych. Zalegały one na głębokości do o. 65 m. Inwentarz R.ro

bowy stanowiły wyroby ceramiczne. występujące w ilości od 2 do 32 sztuk w grobie, 

Planowana jest kontynuacja badafl ratowniczych. 

STOBNICA-TRZYMORGI .pow.Piotrków Tryb. 

Stanowisko 2 

STRACHćw. pow.Wrocław 

STRZYŻEW0 pow.Sochaczew 

SZCZECIN-NIEMIERZYN 

~IBIE • pow. Gliwice 

Stanowisko 16 

patrz epoka brązu 

patrz neąlit 

patrz okres wpływów rzymskich 

patrz epoka brązu 

Muzeum w Gliwicach 

Badania prowadziła mgr Jialina Wojciechowska. 

Finansowało Muzeum w Gliwicach0 korzystano 

z Miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury w Gli

wicach. Dziesiąty sezon wykopaliskowy • Cmenta

rzysko grupy górnośląsko-małopolskiej kultury 

. łużyckiej z okresu halsztackiego. 

Badania objęto centralną i zjlchodnią część stanowiska• położonego na piasz

czystej wydmie porośniętej lasem sosnowym.Obiekt znajduje się w odległości 

1. 5 km na północ od wsi. na skraju lasu. po prawej stronie drogi do leśnl czówki, 
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Odkryto i wyeksJilorowano 23 groby .: 18 szkieletowych i 5 ciałopalnych, 

poszerzając ogólną liczbę _przebadanych na stanowisku 16 grobów di> 239. 

Groby szkieletowe nie odbiegały formą od odkrytych tu w poprzednich latacłl. 

Jamy grobowe posiadały wyratne zarysy, zblitone do wydłutonych na linii N-S 

prostokątów. Głowa zmarłego znajdowała się w półriocnej części jamy. Większość 

grobów posiadała brzegi jam obstawione kamienlami.Jeden grób nakrywa•, bruk 

kamienny, a 6 grobów zaznaczono na powierzchni zeslawem następujących naczy1i: 

naczynie wazowate, garn~ placek, misa i czerpak. W śród grobów szld~etowych od

kryto 2 groby dziecięce oraz 2 groby ·bez wyposaż~a. W pozostalych jamach grobo

wych odkryto wyposatenie w postaci ceramiki i metali.Garnek,misa i czerpalr. 

czasem czarka - to typowy zestaw naczy1i znajdowany przy głowie zmarłego. W in

wentarzu metalowym wyróżniono : guziczki diademu_zawieszki skroniowe,naszyj

niki, szpile , bransolety i nagolenniki. wykonane z brązu i telaza a takte note te

lazne. Z innych przedmiotów znaleziono niebieskie. korale fajansowe. Natrafiono tak-

żę na resztki tka.nine fragmenty drewna, węgle drzewne oraz zęby i fragmenty 

kości czaszki, rąk i nóg. 

Odkryto tet 5 grobów ciałopalnych, w tym 4 popielnicowe i l jamowy.Na 

szczególną uwagę zaaługuj.e grób popielnicowy nr 217. Na wierzchu popielnicy na 

przepalonych kościach ułożony był naszyjnik tordowany ze sklepanymi i zwiniętymi 

w uszka koflcami, szpila i zawieszka, wykonane ·z brązu, wtórnie przepalone. Obok 

. popielnicy znaleziono grzechotkę z gliny w kształcie jaja pustego w środku, z ot

workiem. Taki zabytek znaleziono na cmentarzysku po raz pierwszy. Pozostale groby 

ciałopalne nie rótnią się od wcześniej tu odkrytych. 

Na podstawie form obrządku, a także w oparciu o inwentarz grobo'W! cmen

tarzysko w ~wibiu zaliczyć należy do grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyc

kiej i datować na okres halsztacki. 

TONINEK, pow.Sępólno Krajeflskie Muzeum im.Leona Wyczółkowskiego 

w Bydgoszczy 

Badania prowadził mgr Czeaław Potemski. 

Finansowało Muzeum im.Leona Wyczółkows

kiego w Bydgoszczy • Pierwszy sezon badań. 

Cmentarzysko z okresu halsztackiego C i D. 

Stanowisko położone jest na wyniesieniu, pokrytym kilkunastoletnim lasem, 

w odległości około 3 km w kierunku zachodnim Qd Huty, pow.Bydgoszcz oraz 

50 m na wschód od drogi Toninek-Wąwelno. 
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Odkryto 5 grobów skrzynkowych• zawierających od l do 5 popielnic. 

Grób nr l zawierał jedną popielnicę o wymiarach: WySOkość 25 cm• średni

ca wylewu 15 cm. średnica brzuśca 25 cm.Popielnicę wydobyto w małych fragmen

tach. 

Grób nr 2 o wymiarach skrzyni 90 x 70 cm0 zawierał jedną popielnicę o 

wyjątkowo bogatej i ciekawej ornamentyce. Popielnica posiada czarną. grafitowaną 

powierzchnię i przykryta jest pokrywą czapkowatą. Ornament je-st inkrustowany 

białą masą. Na szyjce. pod schematycznym wyobrażeniem twarzy ludzkiej znaj

duje się ornament w postaci krzyża zakoticzonego kółkami l wyobrażenie zapinki 

ażurowej ? l. Pod załomem szyjki -i brzuśca znajdują się 3 rz~dy dookolnych 

dołków. Poniżej • w górnej p;!._rtii brzuśca. identyczną techniką wykonano 15 

wizerunków zwierząt-jeleni. Wyobrażone są okazy dorosłe oraz sztuki średniej 

wielkości i zupełnie. małe. Popielnica ·jest dobrze zachowana. jedynie dno uległo 

uszkodzeniu_ gdyż stało na okrągłych.małych kamieniach. Wymiary popielnicy wy

nGszą: wysokość 30• 3 cm. średnica wylewu : 9• 8 cm0 średnica brzuśca: 280 6 cm. 

dno: 12 .cm. 

W grobie nr 3 • znaleziono jedynie kilka fragmentów ceramiki oraz kości 

ludzkie.Grób nr 4 zawierał 3 popielnice częściowo zniszczone. Grób nr 5 wypo

sażony był w 5 popielnic częściowo zniszczonych przez korzenie drzew. 

Prace wykopaliskowe będą konty;J.uowane do l!i75 • 

ULIM0 pow.Gorzów Wlkp. 

Stanqwisko 2 patrz epoka brązu 

WICL.~A. pow.Lubska Muzeum Ziemi Lubuskiej 

w Zielonej Górze 

Dział Ochrony Zabytków Archeo

logicznych 

Badania prowadził mgr A.Kołodziejski. 

Finansował WKZ. Dziewiąty sezon badań·. 

Osada obronna. b/ osada atwarta• c/ cmen

tarzysko.Hallatatt D. 

a/ Osada położona jest w odległości. około l km na północny-zachód od 

wsi. Kontynuowano badania wału. o<Jsłaniając po nim dodatkowe umocnienie w 

postaci kilku rzędów zasieków z ukośnych dranic i pali oraz intensywną spale

niznę w ziemnych• górnych warstwach wału pochodzącą ze spalenia i obsunięcia 
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się drewnianych konstrukcji na szczycie.Pogłębiono jednocześnie działki przyle

gające od wewnątrz do wału0 odsłaniając pozostałości dolnych konstrukcji domostw 

drewnianych.Intensywność występowania zabytków przy walce i w jego górnych 

partiach wyra!tnie mniejsza niż na majdanie.Zabytki utrzymują nadal ten sam 

charakter - głównie ceramika0 szklane paciorki, ozdoby lub ich części z brązu. 

b/ Rozpoczęto badanie osady odległej od wału grodziska zaledwie 50 m -

obejmujące obszar około 200 arów. Osada wg dotychczasowych przypuszczeń 

służyła za czasowe miejsce pobytu mieszkańców grodziska. Wstępne prace wy

kopaliskowe nie potwierdziły tych przypuszczeń. Osada posiada warstwę kulturową 

o podobnej strukturze jak warstwy grodziska0 miąższości około 80 cm. Duża do

mieszka spalenizny. podobnie jak na grodzisku liczne wyst-ępowanie ceramiki 

oraz ten sam tym zabytków wskazują. że osada miała trwałą zabudowę i stale 

była zamieszkiwana oraz0 że została w tym samym czasie i w ten sam sposób 

/ najazd scytyjski/ grodzisko zniszczona. Prace prowadzono na 3 arach.Nie 

osiągnięto calca.Prace będą kontynuowane w latach następnych. 

c/ Na cmentarzysku badanym częściowo w roku 1971 - położonym o 1 km 

od grodziska w kierunku wsi - kontynuowane prace badawcze wydobywając 17 

dalszych .grobów,. których chronologię wstąpnie można określić na przełom epoki 

brązu i okresu halsztackiego. względnie na starsz4 fazę tego okresu. Pozwala to 

wykreślić w chwili obecnej kierunek osi chronologicznej cmentarzyska.'Groby 

w większości silnie zniszczone przez las o ubogim wyposażeniu• w stosunku do 

poprzednich s·o grobów zbadanych z okresu HD. Oprócz ceramiki wystąpiły w 

nich nieliczne ozdoby brązowe.Badania będą kontynuowane w następnych sezonach. 

Lączn ie, do chwili obecn~jJ wydobyto w Wicinie 71 grobaw datowanych od IV 

okresu epoki brązu do końca okresu halsztackiego. 

WIERUS:d>W -PODZAMCZE0 pow.Wierusz ów 

Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 

i Etbograficzne w Lodzi 

Badania prowadził mgr Zdzisław Kaszewski. 

Finansował WKZ w Lodzi.Kontynuacja badań. 

Grodzisko z okresu Hallstatt /? /. 

Przeprowadzono bactani'a sondażowe w celu ustalenia przynależnoŚci kultu

rowej stanowis~a. Prace koncentrowały się głównie wewnątrz obiektu. Założono 

5 wykopów o wymiarach 35x3 m i usiłowano zlokalizować osadę położoną na dzie

dziflcu grodziska. Celu tego nie osiągnięto • w warstwach kulturowych odkryto 

tylko ułamki naczyń0 pochodzących z kilku kultur czasowo różnych. Ceramika nie 
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tworzyła w warstwach skupisk lecz była przemieszana i lumo rozrzucona. Posia

dany materiał ceramiczny pozwala jedynie. ustalić ciągłość o.sadnictwa od okresu 

Hallstatt C po wczesneśredniowiecze. 

Ustalenie chronologii absolutnej grodziska przy obecnym stanie badań jest 

niemożliwe. pOnieważ nie. przekopano konstrukcji wałów i nie natrafiono na zwarte 

osadnictwo znajdujące się we wnętrzu 52 hektarowego dziedziflca. 

WITÓW 1 pow.Kazimierza Wielka patrz epoka brązu 

WOLIN Pracownia Archeologiczna 

Stanowisko 8 "Młynówka" Zakładu Archeologii Nadodrza 

Instytutu Historii Kultury Material

nej PAN w Wolinie 

Badania prowadzili dr Władysław Filipowiak• 

mgr Jerzy Wojtasik.~gr Michał Dessoulavy. 

mgr Jacek Jankowiak.Finansowało Wolifiskle 

Towarzystwo Kultury.Pierwszy sezon badań, 

Osada łużycka z wczesnej epoki żelaza i 

cmentarzysko wczesnośred!iiowieczne. 

Stanowisko 8 "Młynówka:" jest położone na piaszczystym wzgórzu. gdzie 

znajduje się rozległa osada łużycka prawdopodobnie z wczesnej epoki żelaza 

f mało charakterystyczny materiał zabytkowy nie pozwala jeszcze na uściśle-

nie chronologii/ i wczesnośredni9wieczne cmentarzysko z X-XII wieku.nawars~o

ne na pewnym odcinku na osadę łużycką. 

Prace ""Ykopaliskowe na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku prowadzo

no w latach międzywojennych oraz w latach 1953-1959 i w 1969 r. W z.wiązku 

z eksploatacją piasku podjęto badania
1 
a~ uratować pozostałości osady i cmen

tarzyska. 

W północno-zachooipiej . części wzgórza przebadano prawie 8 arów. wyeksplo

rowano 15 palenisk i 72 jamy z osady kultury łużyckiej oraz 3 zniszczone wczes

nośredniowieczne groby ciałopalhe. Paleniska.jamy i groby zale~ około 25-

50 cm pod darnią. 

Paleniska były nieregularne. ułożone z małych kamieni polnych ezęściowo 

przepalonych. między którymi zalegał. czarny piasek i ślady węgielków drzewnych 

oraz drobne ułamki nacz~ gllnianycłi,;Wielkość palenisk na powierzchni wyno

siła o(ł 100 do 150 cm a głębokość 5-:iO cm. Odkryte jamy o różnej wielkoś~ 
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f 30 - 200 cm i więcej/ • kształtu przeważnie ąkrągłego. owalnego lub nieregular

ne były głębokie 20-30 .cm. niektóre dochodziły do 50 cm. Wyp.ełnisko jam 

stanowił jasno-szary piasek. w którym występowały drobne ułamki naczyń a w 

niektórych polepa. Nie jest wykluczone. że niektóre jamy znaczniejszej wielkości 

są pozostałościami po półziemiankach• inne odpadkowe a nieprzekraczające 30 

cm średnicy - po słupach podtrzymujących konstrukcje dachowe. 

Osada łużycka rozciągała się prawdopodobnie w kierunku południowym 

częściowo północno-wschodnim. Częllć· południowa uległa zniszczeniu jeszcze 

w okresie międzywojennym na skutek eksploatacji piallnicy. 

Przyszłoroczne badania i w latach następnych będą skoncentrowane na 

odcinkach wzgórza jeszcze nienaruszonych wybieraniem piasku. 



Okres lateński 



BACHĆRZ, pow .Brzozów 

Stanowisko 16 

BOGUCINO, po w • Kołobrzeg 

Stanowisko 6 

BRONISZĆW,pow.Nowa Sól 

CHMIELONKO, pow.Kartuzy 

-11.7 -

patrz neolit 

patrz 

okres wpływów rzyD:lBkich 

patrz epóka brązu 

Muzeum Archeologiczne w Gda:Aaku 

Badania prowadziła mgr Barbara Wlącek. 

Finansował WKZ w Gdailaku. Pierwszy 

sezon badail.Oaada z wczesnej epoki żela

za i cmentarzysko z wczesnego i środkowe

go okresu lateńskiego. 

W Chmlelonku od kilku lat prowadzone były dofa:tne badania ratownicze.Odkry

to 9 grobów skrzynkowych kultury wschodniopomorskiej oraz jamę i 2 paleniska. 

Stanowisko znajduje się na południowo-wachodniej partii wzgórza,opadającej· ku 

północnemu brzegowi Jeziora Radwisklego i około 300 m na zachód od drogi do 

Zaworów. Na najwyższej części ·wzgórza założono wykop o łącznej powierzchni · 3 

arów.Odkryto 25 jam i palenisk ze stosunkowo niewielką ilością ceriuniki i niekiedy 

polepy oraz 1 grób akrzynkowy,zawierający popielnicę przykrytą miaą.oznaczony 

kolejnym nr 10. 

W północnej partii. wykopu jamy wkopane były "bezpośrednio w glinasto-żwirowy 

calec; w środkowej i południowej części wykopu jamy i paleniska występowały w 

piaszczystej, ciemnoszarej warstwie kulturowej o miąższości 20-40 cm zalegającej 

bezpośrednio pod humusem. 

Grób usytuowany w południowej części wykopu wkopany był w warstwę kulturo

wą. Cmentarzysko· datowane jest na podatawie charakterystycznych popielnic, na 

wczesny i środkowy okres lates\akl oraz zaliczone jest do kultury wachodniopomor

aklej. Sprecyzowanie datowania osady jest sprawą trudniejszą. Ceramika pochodząca 

z niej nosi cechy typowe dla ceramiki występującej w kulturze łużycklej i wschod

niopomoraklej.Roboczo chronologię osady można wyznaczyć na wczesną epokę żela-

za. 

Badania będą kontynuowane. 



CZELADZ WIELKA.pow.Góra 

Stanowisko A 

DZIER~CIN • pow.Sławno 

Stanowisko 3 

GZIN• pow.Chełmno 

HUTA. pow.Bydgoszcz 
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patrz 

patrz 

patrz 

patrz 

epoka brązu 

okres wpływów rzymskich 

okre.s halsztacki 

okres halsztacki 

JANIKowo. pow .Inowrocław 

Stanowisko 11 

Pracownia Archeologiczno

Konserwatorska 

P.P. PKZ-Oddział w Poznaniu 

Badania prowadzili mgr Tadeusz Makiewicz 

i mgr Bolesława, PawlakoFinansował Zarząd 

Inwestycji Budowy Kaskady Dolnej Wisły we 

Włocławku. Trzeci Bezon badań. Osada otwa.rta 

kultury przeworskiej z I w. p.n.e. - I w. 

n.e. 

Badania skupiły się w zachodniej. zagrożonej części stanowiska. Prace prowa

dzono rozszerzając dwa duże wykopy z lat ubiegłych. Przebadano powierzchnię 
2 2 

461 m l ogółem w ciągu 3 sezonów 934 m l. Odkryto pozosłałości l domu z 

podłogą w postaci klepiska glinianego. 4 groby psów• 2 paleniska kamienne. 40 jam 

w tym l ziemiankę mieszkalną i około 250 dołków posłupowych. Podobnie jak w 

latach uprzednich stwierdzono warstwę kulturową o miąższości dochodzącej do l m. 

w której i pod którą występowały obiekty archeologiczne. 

Celem prac było zbadanie otoczenia domniemanego obiektu sakralnego od strony 

zachodniej i pełna eksploracja obiektu określonego jako wytwórnia żaren.Można 

stwierdzić•iż dc;>piero po pełnym zakośczeniu analizy uzasadnione będzie wypowia

danie się na temat "obiektu sakralnego" ·jego wymiarów. kształtu i konstrukcji. 
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Na poziomie calca wzdłuż ścian wielka ilość dołków posłupowych• przez środek 

na dłuższej osi biegnie rząd jam.Prawdopodobnie była to budowla półziemiankowa 

o konstrukcji słupowej .z rzędem słupów pośrodku obiektu i podtrzymujących 'kon

strukcję dachu. W wypełnisku obiektu i jamJI.ch funkcjonalnie z nim związanych wiei

ka ilość połupanych kamieni i odpadów produkcyjnych żaren. 

Następny interesujący obiekt to pozostałość domu z podłogą w postaci klepiska 

glinianego z gliny ubitej. niewypalonej f obiekt 518/. Byłb ono silnie znisz.czone 

przez współczesną orkę• co nie pozwala określić pełnych wymiarów • wymiary 

uchwycone 3x6 m. grubość klepiska 8 cm. Następne ciekawe zjawisko• to 4 pochówki 

psów/ w sumie na stanowisku odkryto już 8 grobów psów/. wszystkie 4 posiadały 

wyposażenie w postaci ceramiki• a jeden dodatkowo także szczękę i kość łokciową 

innego psa. złożone niewątpliwie calowo. Jest rzeczą intrygującą. że 6 grobów psów 

znajduje się bezpośrednio na północ od północnej ściany domniemanego obiektu 

sakralnego. z tego 5 leży dość wyrażnie na jednej linii.Fakt ten wskazuje na zwią

zek grobów psów z domniemaną świątynią i ich kul11uwy charakter.Psy leżały 

grzbietami na północ lub południe; z pyskami na wschlSd lub zachód. Wśród jam 

odk:~ch w roku obecnym na uwagę zasługuje. ziemianka mieszkalna o regularnym 

prostokątnym kształcie .wymiary 4. 00 X a. 15. głębokość t. 60 m. Stwierdzono 

w niej około 2700 11łamków ceramiki. 900 kości i grzechotkę glinianą. 

Prawdopodob~ że jest to obiekt znacznie dłuższy f na osi wschód-zachód/ niż 

sądzono. o długości dochodzącej być może do u. 5 m. Trudno także odpowiedzieć 

czy jak uprzednio sugerowano posiad'al podwójne ściany. 

Zakończono całkowiCie eksplorację domniemanej wytwórni żaren rotacyjnych 

f obiekt 144/• wypełniska obiektu stanowiła ziemia przemieszana z gliną odcinają

ca się zdecydowanie od• ziemi z warstwy kulturowej0wymiary obiektu 81 5 x 6 m. 
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Materiał zabytkowy to około 10700 fr. ceramiki i il'Zechotka gliniana w kształ

cie walca •i zapinka brązowa typu A-VII wg R.Jamld f Alm.S3/e znaleziąna lutno 

w warstwie kulturowej.kilka narzędzi rogowych oraz fragmenty .ldlJtu Ciężarków 

tkackich.Podobnie jak w lp.tach ubiegłych stwierdzono kilkanaście fragmentów cel

tyckiej ceramiki toczonej na kole. tzw. siwej. w tym l fragment w wypełni &ku wy

twórni żaren • Ceramika ręcznie lepiona reprezentuje formy typowe dla schyłko-

wej fazy okresu pótnolateiiskiego i przejściowej między okresem pó:tnolatelllsk;ln:. 

l wczesnorzymskim. Zapinka wyznacza zapewne datę koiteową użytkowania osady. 

KA.I.nUS. pow.Chełmno 

K.ARLINO. pow .Białogard 

Stanowisko 2 

patrz wczesne średniowiecze 

KonseJ;Wator 

Zabytków Archeologicznych 

w Koszalinie 

Badania prowadził mgr Ignacy Skrzypek 

/autor sprawozdania/ i pracownicy nauko

wi Muzeum Archeologiczno.,.:ąistorycznego 

w Koszalinie.Finansował WlCZ w Koszalinie. 

Pierwszy sezon badań.Cmentarzysko ciałopal

ne z pó:tnego podokresu lateiiskiego. 

Stanowisko położone jest w odległości około 3 km na północ od Karlina i 

około 300 m w kierunku zachodnim od drogi Karlino-Kołobrzeg. na terenie 1Jilerwot

nie porośniętym lasem sosnowym.Badanlami ratowniczymi objęto najbardzlej nara-
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żone na niwelacje południowo-wschodnie odcinki terenu. W trakcie tych prac od

slpnięto jeszcze jeden grób popielnicowy czysty. w którym ·ryróżniono ułamki dwóch 

naczy:ó i kubka z przewężonym ucnem. oraz 5 jam z zawartolicią węgli drzewnych 

i ceramikl.Ogólnie wydobyto około 100 ułamków naczy:ó. 

Materiał zabytkowy uzyskany z badal1 i inspekcji / l grób/ stanowiska nie jest 

zbyt bogaty to jednak upoważnia nas do stwierdzenia. że mamy do czynienia z do

syć rozległym cmentarzyskiem ciałopalnym dotychczas nieznanym.Na podstawie 

ułamkóW naczy:ó / zgrubiałe i facetcwane brzegi/ oraz typowych zabytków metalo

wych l zapinka, nożyk sierpikowaty/ a przede wszystkim form grobów l popielni

cowe czyste i prawdopodobnie jamowe / możemy ustalić, że cmentarzysko należy 

do typowych cmentarzysk grupy oksywskiej ludności kultury wenedzkiej zamiesz

kującej te ziemie w pó:tnym podokresie lateńskim. 

KIETRZ• po w • Głubczyce 

Stanowisko l 

KLESZEWO. pow.Pułtusk 

KRAKOW -ZAKRZĆWEK 

Ul. Wyłom 

KRUPICE, pow.Siemiatycze 

· Stanowisko l A 

KRYSPINÓW, pow.Kraków 

Stanowisko 2 

patrz epoka brązu 

patrz okres wpływów rzymskich 

patrz wczesne średniowiecze 

patr.z okres wpływów rzymskich 

Instytut Archeologii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Kl"akoWie 

Badania prowadzlli doc.dr hab.Kazimierz 

GOHłow&ki i mgr -Magdalena Mączy:óska. 

Piąty sezon badań.Finansował WKZ w 

Kl"akowie. Cmentarzysko ze schyłku okresu 

lateńskiego i wczesnego okresu rzymskiego. 
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Kontynuowano prace wykopaliskowe na cmentarzysku. Przekopano obszar 

około 270 m 2• DokOńczona została eksploracja obiektu 42• na \ctóry natrafiono 

w czasie badat!. w 1971 r. Tworzył go rowek,zakreślający niezbyt regularny 

czworokąt o wymiarach około 50 70 x 5 m. W górnej części wypełniska miało 

zabarwienie ciemnobrunatne, dno rowka . było płaskie z warstewką czarnej ziemi. 

W obiekcie tym wystąpiły m.In;l fragmenty celtyckiej ceramiki malowanej.Pośrod-

ku i na zewnątrz czarokąta wystąpiły dołki słupowe,nie tworzące jednak regu-

larnego układu. 

W sąsiedztwie obiektu 42 odkryto podobny /nr 52/ • o zarysie w przybliżeniu 

kolistym, którego nie wyeksplorowano jeszcze całkowicie. 

Kolejny czworaką~ /nr 50/ miał kształt regularnego kwadratu o boku ca 7 m. 

Wypełniska miało zabarwienie brunatne. dno było spiczaste. W wypełniaku występo

wały nieliczne fra~enty ceramiki o charakter~e wczesnorzymskim,ale znale:zl.o

no też skorupę z .naczynia toczonego,prawdopodobnie należącego do celtyckiej 

ceramiki "siwej". Wystąpiły też przepalone kości. 

Natraftono także na zniszczony grób popielnicowy, dwa groby jamowe - z okre

su wczesnorzymskiego oraz na bogaty,częściowo znis;;!:czony grób popielnicowy 

/nr 51/. W skład inwentarza tego grobu wchodziły m.in. umbo typu 5 i ·s wg Jahna, 

grot włóczni, grot oszczepu z zadziorami, sprzączka ósemkowa ta, profilowane okucie 

koó.ca pasa, zapińka A. 68. Grób ten należy więc datować na młodszy ·odcinek 

fazy B l f B lb/. 

KUNICE,pow.Myślenice 

Stanowisko 3 

Muzeum Żup Krakowskich 

w Wieliczce 

Badania prowadził Kazimierz Reguła. 

Finansowało Muzeum Żup Krakowskich 

w Wieliczce. Czwarty i ostatni sezon 

bada:6. Osada otwarta z okresu póżno

lateó.skiego. 

Odkryto l chatę półziemiankową oraz 2 jamy.Chata posiadała kształt pro

stokąta o wymiarach 6, 40 x 4, 00 m i zagłębiona była w calec średnio· do o, 90 m. 

W obrębie tego obiektu nie zauważono wyraźnych śladów paleniska, chociaż roz

rzucone gęsto kawałki polepy sugerują o możliwości jego istnienia. 

W pobliżu chaty natrafiono na dwie jamy gospodarcze eliptycznego kształtu, 

o średnicy około 2, 00 i 2, 40 m. 
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Materiał zabytkowy .stanowi główriie ceramika lepiona ręcznie• występująca 

tutaj w pos~aci ułamków naczyń o formach· jajowatych rzadziej wiaderkowatych 

i odwrotnie gruszkowatych. Sporadycznie trafią się także .kubki oraz formy dwu

stożkowate. z pozostałych zabytków na wyszczególnienie zasługują: trzy przęśliki 

gliniane. dwa rozcieracze kamienne i trzy osełki z piaskowca ze śladami zużycia 

na powierzchni~ 

W wyniku prowadzony~ od czterech lat badM wykopaliskowych stwierdzono. 

że osada ta zajmowała oardzo mały obszar wynoszący ca o. 5 ha i należała do 

starszej oraz częściowo pótnej fazy " celto-przeworskiej" grupy kulturowej0 Chro

nologicznie odpowiada to początkowi I w. p.n.e. i schyłkowi pótnego latenu. 

LUBlESZEWO • pow.Nowy Dwór OdMski 

Stanowisko 2 

Muzeum Archeologiczne w OdMaku 

Badania prowadził mgr Janusz ·Podgórsld. 

Finansowało Muzeum Zamkowe w Malborku. 

Pierwszy sezon badM. Obiekt wielokulturowy: 

1/ ślady osadnictwa neolitycznego. 2/ cmentarzysko 

okresu pótnolatetiskiego i starszego okre·su wpły

wów rzymskich• S/ osada okresu wpływów rżym

skicha 4/ osada okresu wczeeno- i pó"żnośrednio

wiecznego / ·XII - XV wf. 

Zało?.ono trzy wykopy.usytuowane na szczycie niewielklego wzniesienia. w ~ere

nie częściowo zniszczonym walrutek wybierania piasku. W toku badM wyróżniono 

następujące formy i fazy osadnictWa : 

1/ warstwę kulturową zawierającą ułamki ceram.ikj wczeeno - i pómośred

nio.wiecznej /XII-XV w./; 2/ warstwę kulturową i jamy• zawierające ceramikę 

i zabytki ruchome okresu wpływów rzymskich / I w.-poł.W w. n.e./; 3/ wkopy 

grobów szkieletowych• ze starszego okresu wpływów rzymskich/ jak na to wskazu

je uzyskana część zniszczonego zespołu grobowegoJ; 4/ całkowicie zniszczor~;e 

cmentarzysko grobów ciałOpalnych okresu pótnolatetiskiego; 5/ lllady osadnictwa 

neolitycznego kultury ceramiki sznurowej - reprezentowane przez nieliczne. ułamki 

ceramiczne. 

W śród za~ów J"UchomyCh licznie występują zabytki okresu pótnolatedskiego: 

fragmenty · żelaznych grotów oszczepów. żela~y tok włóczni. fragmenty zapinek 

żelaznych i zapinka brązowa /typ ot. willród zabytków Qkresu wpływóW rzymskich 

na uwagę zasługują zapinki brązowe /grupy_ n. m. IV i V Almgrena/. bransolety 
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brązowe. brązowe zakończenie pasa. paciorki szklane i bursztynowe• przęśliki 

gliniane i fragmenty płytki grzebienia rogowego. 

Z powodu braku robotników f okres żniw/ wykopy I i II nie zostały całko

wicie wyeksplorowane: po zabezpieczeniu zasypano je. Ponadto • wskutek uprawy 

ornej prowadzonej niegdyś na stanowisku oraz ze względu na nakładanie się 

kilku faz osadnictwa - uległy kompletnej deformacji układy stratygraficzne obie

ktu. co utrudnia klasyfikację c.hronologiczną poszczególnych faz OS!ldnictwa. 

Ze względu na niebezpieczeństwo dalszej dewastacji stanowiska poprzez 

ekaploatację piasku - jak również konieczność rozpoznania uchwyconych częścio

wo założeń osadniczych - wskazana jest kontynuacja badaJ\ obiektu. 

LUBOSŻYCE• pow.Lubskc. 

MALUSY WIELKIE• pow-. Częstochowa 

Stanowisko l 

MARCINĆW .pow.Żagafl 

Stanowisko l 

patrz okres wpływów rzymskich 

patrz ok·res halsztacki 

Muzeum · Ziemi Lubusidei 

w Zielonej Góro:e 

Dział Ochoony Zabytków Archeo

logicznych 

Badania prowadził mgr Adam Kołodziejski. 

Badania finansował WKZ w Zielonej Górze. 

Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kurha

nowe z okresu halsztackiego i lateńskiego. 

W ramach badaJ\ weryfikacyjnych cmentarzysk kurh!Uiowycb w północnej 

części Dolnego §ląska przepro-dzone żostały prace wykopaliskowe na siedmiu 

kUrhanach z 45 zarejestrowanych w Marcinowie. po w. Żagafl na stanowisko 1 

w lesie• na północno-wscho<hlim kraflcu wsi.Kurhany te uważane były w litera

turze za groby ludności kultury łużyckiej z środkowej epoki brązu. 

Kurhany badano w różnych częściach cmentarzyska. 5 kurhanów. zbudowanych 

z kamieni posiadało w części centralnej skrzynkowe groby kul'li!ry pomorskiej. 

Wyposażenie l grobu stanowiła popielnica z przykrywką oraz nóż• szczypczyki 

szpila wykonane z żelaza. 

W 2 kurhanach ·znaleziono tylko ułamki ceramiki bez kości ludzkich. W.szyst

kie wiązać należy z kulturą pomorską. Stwierdzono ponadto regularność roz

rnieszceenia kurhanów. ich podobną konstrukcję i rozmiary. W obrębie ęrnen-
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tarzyska wyróWono elementy wiążące się zapewne z zagadninniami kultowymi 

f układy kamieni/. 

Zba~e ·kurhany zrekonstruowane. 

Badania będą kontynuowane. 

MASZKOWICE. pow.Nowy Sącz Instytut Archeologii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie 

Badania ·prowadziła cłr Maria Cabalska. 

Finansował Uniwersytet Jagiellońald. 

Dziesiąty sezon badali. Gród kultury 

łużyckiej z okresu latel\skiego oraz 

jama z ceramiką wczesnobrązową 

kultur otomani i pllitlskiej. 

Kontynuowano badania przy wschodniej krawadzi wierzchowiny• gdzie w ubie

głym roku odsłonięto część jamy z wczesnobrązową ceramiką guzową. Pod po

ziomami chat na. głębokości 10 30 m odsłonięto jamę mieszkalną z paleniskiem 

umieszczonym bliżej ściany południowej, Uzyskane przekroje pozwalają na ustale

nie;ie jama w ."góreym poziomie 10 30 - 10 60 m miała !!Jarys prawie · okrągłej 

plamy o . średnicach 6-5 m, Właściwa ziemianka o wymiarach 4-40 5 m o owalnym 

kształcie miała dno na głębokośćl 30 50 m a górne poszerzenie stanowiło rodzaj 

schodu prowadzącego do niej i chyba służyło do umocowania dachu.~clany ziemianki 

prawie pionowe były wyłożone drewnem. po którym zachowała się zwęglona otocz

ka widoczna na poziomach przekrojach,Ognisko na poziomie s.-so cm miało 

największą średnicę• zwężając się następnie stromo do głębokości 50 20 cm, Jamę 

zalegały' duże ilości ceramiki ·kości zwierzęcych i mierzwy, Wśród nar~ędzi zna

lazły się 2 toporki kościane. 3 łyżki gliniane. przęśliki• osełka. tłuczki i uła:qtek 

kamienia żarnowego nieckowatego. Wśród ułamków ceramiki przeważają naczynia 

zdobione guzami0 ukształtowanymi w sposób charakterystyczny dla kultur otomail

sklej i pl.l.mskiej. którym towarzyszy ceramika kuchenna jajowato-baniasta i 

kubki cylinliryczne bogato zdobione, 

Wykopy usytuowane na majdanie ·grodu kultury łużyckiej przyniosły dalsze 

materiały potwierdzające chronologiczne rozwarstwienie osadnictwa sięgającego 

do II w p.n.e. W jamach wystąpił matE-rlał kultury puchowakiej obok. skorup 

o charakterze łużyckim, W śród skorup charakterystycznych dla tego zespołu 

przeważają. naczynia baniaste. grube kubki baniaste oraz duże naczynia zasobowe 
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o zgrubiałej daszkowato uformowanej krawędzi z dużymi stczkowatymi uchwy

tami poniżej największej wydęto4ci. 

NIEDANowo. po w .Nidzica 

Stanowisko 2 

Muzeum Mazu.-skie 

w Olsztynie 

Badania prowadzna mgr Włodzimiera 

Zie~ska-Odojowa. Finansował WKZ 

w Olsztynie. Czternasty i ostatni sezon 

badań cmentarzyska z okliesu pó:tnola·

tetiskiego i wpływów rzymskich. 

Badaniann objęto południowo-zacho'dnie peryferie ·cmentarzyska oraz połud

niowy i ·wschodni jego rejon. Sondażami sprawdzono okoliczne pola na południe 

południowy wschód i na północ od cmentarzyska.Ogółem przebadano 1264 m 2 

powierzchni~ Uzyskano materiał z 12 nowo odkrytych zespołów grobowych. 2k>kali

zowanych w zachodnim rejonie cmentarzyska i wiążących się ze skupiskiem 

wczdniej tu występującym.Nowe materiały nie odbiegają formą grobu i wyposa

żeniem od wcze4niej uzyskanych z tego rejonu cmentarzyska. Kontrolne prace 

sondażowe w bezpo4rednim Bllfiedztwie cmentarzyska oraz na okolicznych polach 

ostateczne skonkretyzowały zasięg zw!lrtego występowania pochówków i pozwoliły 

na ostateczne ukończenie badań na tym obiekcie. 

Ogółem przebadano systematycznie obszar l hektara powierzchni uzyskując 

641 zespołów grobowych o zrOżnicowanych formach zewnętrznych /kurhBny. 

kręgi, bruki. stell_e/ • oraz mało zróżnicowanym wyposażeniu grobowym. Brak 

zupełnie broni, do rzadko4ci należą importy.Najwćzemiejsze zespoły grobowe 

zaliczyć można c;lo kultury kurhanów zachodnio-bałtyjskich.Największa ilość 

zespołów pochodzi z ll i ID w. n.e. Nieliczne zespoły datować można na V 

w. n.e. Niezwykle ciekawe wydaje się prześledzenie nawarstwieti różnych ele

mentów kulturowych i etnicznych grup ludzkich użytkujący,ch cmentarz przez 

kilka wieków w rejonie pogranicza bałtyjsko-słowiańskiego. oraz wydzielenie 

się tzw.grupy nidzickiej w pomorsko-mazowieckim kręgu kultury przeworaklej. 

NOWY Dwt>R /Kowalowice/ Muzeum Śląska Opolskiego 

pow.Namysłów 

Stanowisko l 

w Opolu 

Badania prowadzna dr Lucyna 'Szadkowska 

i mgr Wojciech Lonak.Finansowało Muzeum 
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Śląska Opolskiego. Czwarty sezon 

badM. Osada kultury pomor-

skiej z wczesnego okresu l(l.teilakiego. 

ślady osadnictwa z epoki brązu. 

Prace koncentrowały ·się w północno-wcbodniej części osady na terenie 

gęstego skupienia obiektów kultury łużyckiej i pomorskiej. 

Na zabudowę przestrzenną wspomnianej osady pomorskiej składały się budyn

ki · naziemne / odsłonięto 5/ o konstrukcji słupowej.Przestrzeil między budyn

kami wypełniały jamy przeważnie. o charakterze magazynowym/ 22 jamy./. 

Odkryta w roku 1972. chata miała kształt nieregularnego prostokąta o wy

miarach 5, 50 m X 4 m, głębokolilei 0, 30 m. Dno było nierówne Z zagłębieniamia 

które tworzyły dwie oddżielne jamy. W wypełni &ku chaty odkryto ślady paleniska 

zachowanego w postaci silnie przepalonej warstwy ziemi z dużą ilością pole})}'• 

W sąsiedztwie odkryto liczne ślady jam sł~powych stanowiących zapewne 

pozostałość po konstrukcji budowlanej. Materisl w postaci fragment·ów ceramiki 

uzupełniały znaleziska pomorskie. 

Z materiału lu:tneso /rowy zwiadowcze/ przynależnego do kultury łu~ycldej 

okresu IV-V epoki brązu wymienić należy poza ceramiką brz:vtwę brązowlb 

bransoletę i szpilę. 

Obiekty kultury pomorskiej odnieść należy roboczo do grupy :wschodniopomor

skiej.Chronologicznie odpoWiada to przełomowi IV i ill wieku p.n.e. 

NOWY DWbR /K.owalowice/ pow.Namysłów 

Stanowisko 2 

Muzeum &ąska Opolskiego 

w Opolu 

Badania prowadziła dr Lucyna S.zadkowska 

i mgr Wojciech Lonak.Firiansowało Muzem 

Sląska Opolskiego. Pierwszy sezon pad~. 

Cmentarzysko kultury grobów podkloszowych 

z wczesnego i środkowego podokresu lateil

skiego. 

Stanowis.ko znajduje się na polach PGR, usytuowa-nych pod niewielkim 

laskiem. między drogami polnymi, z których jedna biegnie do zabudow~ PGR. 

druga ku szosie kowalowickiej. Celem prac badawczych było stwierdzenie 

istnienia tu cmentarzyska na ślad którego natrafiono podczas kopania dołu silo

sowego w roku 1967 • 



- 128 -

Założono dwa wykopy i . l rów zwiadowczy o łącznej powierzchni około 2. 5 

ara.Na tym. obszarze odsłonięto 4 groby i 8 obiektów najprawdopodobniej związa

nych z · obrządkiem pogrzebowym.Groby byłp mocno uszkodzone przez głęboką 

. orkę. Na głębokości o. 30 m zachowały się ich dolne partie. Jamy grobowe o śred

nicy przeciętnie o. 80 m zawierały duże ilości skorup ciasno do siebie przylega

}ących• wśród których wydzielono polFt.arzające się typy wyposa:l:enia : - f:r,;gmentj 

dt .żego klosza; - popielnicy ; - misy - placków glinianychekubka itp. Uwagę zwra

ca budowa ,..yrabowanego grobu 4 w postaci kopca o wysokości o. 75 m o okrągłej 

podstawie ciasno wybi"Qkowanej o średnicy o. 80 ~ Niestety 11 wyposażenia pozo

stały. jedynie nieliczne skorppy. 

Wszystkie obiekty · należy -oGdeAć roboczo do środkowo .Uąskiej grupy kultu

ry grobów podkloszowych z wczesnego -i środkowego podokresu latadakiego f IV -

I wiek p.n.~./. 

LĄCZ4NY. pow.Szydłowiec 

LUPAWA• pow.Słupsk 

Stanowisko 15 

OSIEK-PRACZ. pow.Wyrzysk 

PACZKĆW • pow.Oleśmea 

PAJEWc;>-SZW~LICE. pow. Ciechanów 

PAWLOWICE.pow.Namysłów 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz neolit 

patrz okres halsztacki 

patrz okres halsztacki 

patrz okres wpływów rzymskich 

Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Opolu 

Badania prowa$U mgr Eugeniusz Tomczak. 

Finansował WKZ w Opolu. Trzeci sezon badaJ\. 

Cmentarzysko ciałopalne kultury pomorskiej 

z okresu latedskiega. 

Stanowisko położone jest w odległości około 400 m na południciwy-wschód od 

wsi. W czasie tegorocznych prac przebadano ratowniczo obszar o powierzchni 

około 15 arów. na którym zdjęto mechanicznie warstwę orną. 

Wyeksplorowano 6 grobów popielnicowych• z których 4 posiadały obstawy 

kamienne. W trzech wypadkach na dnie grobu leżał duży kamied o płaskiej powierz

chni• na którym stała popielnica i naczynia towarzyszące. 
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W .;robie nr 6 znajdowała się urna twarzowa / bardzo s ll nie zniszczona/ • z któ

rej zachbwały się m.in. fragmenty nosa i oczu. W popielnicach, między przepalony

mi kośćmi leżały przedmioty z brązu i żelaza m.in.szpile z różnie ~~formowanymi. 

gł~kami. 

Cmentarzysko należy do kultury pomdrskiej i można je datować na wczesny 

i środko-wy podokres. lat !!liski. 

PEŁCZYSKA, pow. Pl.Aczów ·Zespół Bad!U\ nad Polsldm ~redniowie

czem Uniwersytetu ·warszawskiego . i 

Folitechniki Warszawskiej 

w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Dorota Szliftraka 

oraz mgr Leszek Gajewski l mgr Sylwia 

Wierzbicka.Finansował WKZ w Kielcach. 

Osmy sezon badatl.Osada z okresu lateli

sko-rzyznskiego,osadnictwo z epoki brązu 

i wczesnego średniowiecza. 

Prace wznowiono po trzyletniej przerwie. Przebadano około 2 ary. W centrum 

osady.,na stan. "Strugi" zakodczono eksplorację półziemianki o wymiarach 6 x 4om, 

pębc:ikollci 0.,80 m, z odkrytym jedliym słupem,wkopę.nym w lessowy calec.Oprócz · 

licznych f~gmentów naczyii wykonanych na kole z rodzaju siwej i grafitowej cera

.ml.ktCllltycJr:f.ej · i l•pl.onych ręcsnie , znaleziono wiele zabytków wykonanych z rogu 

oraz pc)rote., m. in. l.osl.a· i jelenia., ze illadami obróbki~ Znaleziono też ·żużle 1 licz

ne grudy polepy zeszkliwionej oraz ziarna zbót.Poza tym ·odkryto 3 jamy pó:fnola

teli.skie · / prawdopodobnie powiązane gospodarczo z półziemiankit/, 2 jamy kultury 
. . 
łutycltiej .z ·epoki brązu i północny kraniec półziemianki z okresu pómorzymaldego, 

·s widocznymi w profilu trzema słupami,. 

Na·:·pdłnoc od stanowUka "Strugi", 100 m od st~yka, założono eondat wery1'1kacyj-

. ny D&. staaowiaku 11Błouie" • . U~wyoono tam a. warstw, od czasów współczesnych po 

epoll:• b~u.Odkryto tu illiCdy .osadnictwa ilredniowiecznego, wczesnoilredniowieczne~ 

.pómorzymskiego i z epoki br~u w postaci fragmentów nacz~ ceramicznych,przęśli-

1[~ ,~anych.grudek flo~epy,fOZciiłraczy cs0 taren .i resztek pleca,prawtlopodobnie 

kopulaateco • . 

·· z oltren pómolateliskiego o~Ijto zachodni\ częilć prosto klłtnej półziemianki, 

z ·~~on~ narota:m.J. wkopimlł w akałę wapiennik W ilelanie północnej odsłonięta 

zoatał~· półokruła nisza, zachowana na wysokolici O, 5 m nad podlOi!l. W .niszy tej 

·znaleziono " in situ" 8 CałyCh nac~ ceraml.c;znych;dwa z nich z rodzaju .tzw. 
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grafitowej ceramiki. celtyckiej f jedno ściągnięte obręczą żelazną/, pięć z rodzaju 

tzw. siwej ceramiki celtyckiej i jedno lepione ··ęcznie "odwrotnie gruszkowate". 

Poza tym znaleziono bardzo liczne fragmenty naczyń ceramicznych lepionych ręcz

nie i wykonanych na kole garncarskim, krążki z obrobionych skorup naczyń, p·r:ę

ślik gliniany, fibulę żelazną, żelazne szydło, i fragmenty bransolety szklanej. 

PRUSZCZ GDAASKI ,pow.Gdaflsk Muzeum Archeologiczne w Gdaflsku 

Badania prowadził mgr Mirosław Pietrzak. 

Finansowal WKZ w Gdaflsku.Szósty sezon 

badafl. Cmentarzysko z okresu pó:tnolatetiskie

go i wpływów rzymskich. 

Kontynuowano badania we wschodniej części cmentarzyska. Przebadano około 

3, 5 ara odkrywając 4(} grobów ja:rnowych w tym l grób bez resztek stosu,l7 

grobów popielnicowych z resztkami stosu i 13 grobów szkieletowych. Groby ciałc.

palne w przeważającej części odnosiły się do końcowego okresu lateńskiego. 

Wśród tej kategorii grobów nie stwierdzono nowych zjawisk w obrządku cialopal

nym.Prawdopodobnie uchwycono granicę występowania grobów cialopalnych,nato

miast nie zdołano przebada~ wschodniej granicy cmentarzyska, ponieważ za linią. 

zalegania grobów cialoplanych stwierdzono występowanie grobów szkieletowych. 

Z ciekawszych zabytków na uwagę zasługuje zelazny grot oszczepu zdobiony rzę

dami kółek. 

Groby szkieletowe w liczbie 13 datujemy na U - m· w.n. e. Stan zachowania 

szkieletów był niezbyt dobry z wyjątkiem grobu · nr 497 z m w. n. e. Tegoroczne 

badania potwierdziły obserwacje poczynione w latach poprzednich nad pochówkami 

szkieletowymi. Między innymi stwierdzono dalsze występowanie kłód drewnianych, 

ślady rabunku, niszczenia grobów ciałopalnych przez wkopy pómiejszych grobów 

szkieletowych i tnn·e. Do ciekawszych zabytków pozys.kanych z grobów szkieleto

wych należy lirązowe okucie zamku szkatułki i 2 klucze z brązu, znalezione w 

jego pobliżu. 

Doko6czenie badafl na cmentarzysku w Pruszczu Gdańskim zaplanowano na 

rok 1973 • 

REMBIELIN, pow.Przasnysz 

Stanowisko "Lysa Góra" 2 

RUszK.tjw II, pow.Koło 

Stanowisko 3 

patrz okres halsztacki 

patrz. m.ezolit 
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STOBNICA - TRZYMORGI, po w. Piotrków Tryb. 

Stanowisko 2 

STRZYŻEW, pow. Sochaczew 

SZARLA T , pow.Ostrołęka 

patrz epoka brązu 

patrz okres wpływów rzymskich 

Katedra Archeologii Pradziejowej 

i Wczesnośredniowiecznej Uniwersy

tetu Warszawskiego 

w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Małgorzata Woyda. 

Finansował WKZ w Warszawie przez Prezy

dium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce. 

Pierwszy sezon badafl. Cmentarzysko ciałopalne, 

okres pó:tnolateński. 

Badania miały charakter ratowniczy.Stanowisko położone jest na piaszczystym 

tarasie nadzalewowym na lewym brzegu Orzu, około 8ÓO metrów na północny 

wschód od jego ujścia do Narwi.Zachodnia część cmentarzyska zmszezona została 

niemal całkowicie przy niwelacji terenu pod budowę domu, część wschodnią i po

łudniową porasta młody las sosnowy. Przebadano cztery ary, odkryto 24 groby 

ciałopalne jamowe f większość bardzo zniszczonych/. Wyposażenie grobów było - . typowe dla kultury przeworskiej okresu pó:tnolateń"kiego.Odkryto jeden grób z 

bronią. w czterech grobach były zapinki żelazne - w jednym wypadku na igłę 

zapiętej fi.buli. nanizana . była. sp~ząc,:ka żelazna, w czterech grobach wystąpiły 

fragmenty rogu • 

.,Ceramik.!-wystąpiła.:!! nied~ych. Uościac~zawsze we fragmentach f nie oc

kryto ani jednego całego naczynia lecz kilkanaście można zrekonstruować/ wyróż

nia się jednak bogactwem form i różnorodnym, starannie wykonanym ornamentem. 

Groby na ·przestrzeni 32 arów wystąpiły w kilku skupiskach, po kilka sąsiadują

cych bardzo blisko ze sobą. 

Cmentarzysko nalezy ·do kultury przeworskiej pó:tnego okresu lateńskiego, 

większość zabytków można datować na drugą połowę I w, p. n. e. i początek. na

szej ery. 

Badania poŻwoliły na całkowite rozpoznanie chronologii, zasięgu i cąarakteru 

cmentarzyska,wydaje się,że wszystkie groby.które nie zostały dotąd zniszczone, 

zostaiy wyeksplorowane.Liczne sondaże. :Wokół centrum· dały wynik negatywny. 

Stanowisko należy uznać za całkowicie pr.zebadane. 



TYNIEC, pow.Kraków 

UGOSZCZ, pow.Bytów 

Stanowiliko il. 
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patrz wczesne •redniowiecze 

Mu:~;eum Archeonoczno-Hi,storyczne 

w Koszalinie 

Badania prowadzili mgr Henryk Janacha 

i mgr Franciszek. J.Lachowicz.Finansował 

Wydział Kultury Prezydium PRN w ~ytowie. 

;pierws7;y sezon badafl. Cmentarzysko kultury 

wschodniopomorskiej z okresu wczesno- i środ

kowolatedskiego. 

Cmentarzysko położdne jest na południowym stok.-u wysoczyzny morenowej 

w odległości 200 metrów w kierunku południowo-zachodnim Ugoszczy. Teren za~ 

przez cmentarzysko eksploatowany jest przemysłowo jako wybierzyako gliny do 

miejscowej cegielni.Pojedyncze groby odałaniano tu na przestrzeni lat 1960-1971. 

Z uzyskanych informacji wyniało, że zniszczono dwa g:r:-oby skrzynkowe i jedno 

duże palenisko kamienne. Badaniami objęto teren o wymiarach 60 x 75 metrów, 

na którym odkryto dalsze 3 groby skrzynkowe z obwarowaniem kamiennym oraz 

dwa ugrupowania kamieni. 

Wszystkie odkryte groby skrzynkowe były jedno'stkowymi tj. -zawierały po . jed

nej p.Jpielnicy z przepalonymi azczlltkami kostnymi. W grobie nr 5 popielnica była 

przykryta pokrywll kópulastll, a wśród przepalonych kości wyatllpiły ślady .topio

nych brllzów - prawdopodobnie ozdób. FOzostałe groby jak i ~rupowania kamieni 

nie zawierały żadnych innych materiałów zwi!lZanych z wyposażeniem gro~,. 

OpieraJile alt na. zebranym materiale ·ceramicznym i formach grobów cmen

tarzysko to należy datować na wczesny i środkowy okres latedaki. 

ULIM, pow.Gorżów Wlkp • 

. Stanowisko 2 

WIELICZKA, pow.Kraków 

·Stanowil!kO 11 

patrz epoka br'łZu 

Muzeum Żup Krakowakich 

w Wieliczce 

Badania prowadził. Kazimierz Reguła;. 

Finansowało Muzeum ŻUp Krakawsiden 

w Wieliczce.Pillt,' sezon oadali.Oaada 

produkcyjna z przełomu okresu pó~o~. · 

latedskiego- i wczeanórzymskiego.Slady 

osadnictwa z pó~ego okresu wpływów 

r7;~11ld.Ch i wczesnego 'średniowiecza. 
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Prace terenowe koncentrowały się w najbliższym sąsiedztwie odkrytych w 

1968 roku urządzeil do wywarzania soli. W trakcie badati odkryto: warstwę kultu

rową, 4 paleniska -warzelriicze, 2 jamy,ll śladów po słupach, z których część 

wyznaczała zarys budowli w kształcie trapezu oraz skupisko skot"Up zawierające 

prawie w calolilei zachowane . duże nacz~e zasobowe beczkowatego kształtu, 

Materiał zabytkowy to głównie ceramika z okresu pótnolateilskiego i wczesno

rzymskiego. Typalogicznie wY.róż~amy wśród niej dwie .grupy; naczynia wykonane 

na J,c:ole garncarskim i lepione ręcznie. W gNpie pierwszej najliczniejsze s)l naczy

nia z grafttu .f formy wiaderkowatef, dalej spotykamy garnki należące do tzw .lateil

sldej ceramiki "si~ej" i _celtY~kie~ ceramiki malowllllej.Zasadniczą jednak gNpę 
tworzą naczynia lepione ręcznie reprezentowane przez: garnki zasobowe, formy 

Jajowate i Wiaderkowate, wazy, misy szerokootworowe. czarki i miseczki. Prz.ytoczo

nym grupom ceramiki towarzyszyły następujące zabytki metalowe: brązowy kolec 

od· sprżączki do" pasa, żelazne dłuto z tuleją i okrągła sprzączka do pasa. 

W obrębie osady wystąpiły również zabytki ceramiczne typowe dla fazy C3. 

pó.tnego okresu wpływów rzymskich f m.in. brzeg naczynia "jeżowatego". Napo~a

no ponadto na materiały ·z pótnej fazy wczesnego średniowiecza.które stwierdzono 

z"aró'wno w obrębie warstwy kulturowej. lak i w wypełnisitu jednej z jam.Są to 

ulamld nacz~ o esowatym protllu oraz kilka przedmiotów żelaznych f sierp, klin, 

podkowa i protllowany pręt/. Na podatawie ·typoiogii materiał ten datowany jest 

na U połowę XIII i początek XIV w. 

ZADOWICE• pow!Kalisz 

Stanowiiko l 

ZYGMUNTOWO, pow. Ciechanów 

ŻBIKÓW. pow.Pl"llszków 

patrz okres wpływów rzymskich 

patrz okres wpływów rzymskich 

patrz średniowiecze 

. f/ . 



Okres wpływów rzymskich 



BACHbRz. pow. Brzozów 

Stanowisko 16 

BARGWW DWORNY'. pow .Augustów 

Stanowisko I. m 
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patrz neolit 

Pailstwowe Muzeum Archeologiczne 

w ·warszawie 

.Badania prowadził mgr Marian Kaczyński. 

Finansowało PMA w Warszawie. Drugi se-

z ąn· badafl. Cmentarzysko płaskie, ciałopal

ne, ze starszej fazy pómego podokresu wpły

wów rzymskich. 

Prace były kontynuacją badafl ratoWT\l.czych rozpoczętych w 1969 r. na nisz

czonym przez orkę cmentarzysku znanym od 1937 r. Objęł\Y przestrzefl około ... 5 

ara.Dostarczyły materiiiłów zabytkowych z dalszych ośmiu grobów i ceramiki 

oraz pojedyflczych przedmiotów z zespołów grobowych zniszczonych całkowicie 

przez orkę.Badania na cmentarzysku w ·Bar-głowie należy uważać za zllkol1czone. 

Przyniosły one w sumie materiały z 33 grobów usytuowanych na dwóch położo

nych blisko siebie pagórkach przedzielonyCh podmokłym. niewielkim obniżeniem 

terenu. Zdecydowanie przeważały groby jamowe z resztkami lito su. w zarysie koli

ste lub owalne, bardzo płytko położone / bezpośredriio pod warstwą ziemi ornej/ • 

stąd często zniszczone były ich górne części.Jamy miały nieduże rozmiary.rzadko 

osiągały średnicę / lub długość/ około l m i były płytko wkopane w calec na głę

bokość około o. 20-0.30 -m. Wyjątek stanowi zbadany w 1972 r grób nr 28 B - ja

mowy. z resztkami stosu i palonymi kośćmi rozl;'zuconymi. w obrębie całej jamy· 

głębokiej na około 1. 50 m od powierzchni pola, z obstawą kilku niewielkich kamie

ni przy dnie jamy.Grób ten stanowi zapewne przykład wyplwów z terenu Sambil 

obserwowanych przez C. Engla. także na cmentarzysku w Sypitkach. pow. Ełk. 

położonym w o<fiegłości kilkunastu kilometrów na północny zachód od Bargłowa. 

Pojedyflcze zabytki metalowe znalezione w grobach oraz lumo w warstwie potwier

dzają dotychczasowe datowanie cmentarzyska na starszą fazę pómego. podokresu 

wpływów rzymskich.Na uwagę zasługuje,jako jeden z lepszych wyznaczników chro

nologicznych, znaleziona w grobie nr 30 żelazna sprzączka do pasa z rozwi<fionym 

kolcem. ramą osadzoną na osi oraz dutą. prawie kwadratową skuw:ką rzemienia. 

Kolec i rama są zdobione poprzecznymi bruzdami. 

W czasie prac ·wykopaliskowych na terenie cmentarzyska przeprowadzono ba• 

dania sondażowe na stanowisku m. gdzie wyorywano ceramikę i węgle z występu

jących pod ziemią orną plam spalenizny. Wykop odsłonił reAztki zarysów budowU 
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naziemnej z rozwleczonym przez pług paleniskiem. Znaleziono tu liczne.nieduże. 

przepalone w ogniu kawałki kamieni. węgle oraz nieliczne ułamki naczyrt glinia

nych wykonanych na kole garncarskim.Na podstawie ceramiki można stwierdzić, 

że mamy tu do czynienia ze śladami osadnictwa z czasów średniowiecza. 

BARKOWICE MOKRE. pow. Piotrków Tryb. 

Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 

i Etnograficzne w Lodzi 

Badania prowadził mgr Mieczysław Góra. 

Finansąwał WKZ w Lodzi. Drugi s-ezon 

b_a<IM •. Osada otwarta z okresu pómo

rzymskiego f ill-IV w. f i wczesnośred

niowiecznego /IX-X w./. 

Wznowione po dwuletniej przerwie prace badawcze koncentrowały się w północno

wschodniej części osady, znajdującej się na południe od zabudowań wsi Barkowic f. 
. 2 

Mokre. Badaniami objęto przestrzeń o powierzchni 150 m • 

Prace potwierdziły występowanie obiektów mieszkalnych z okresu wcz.esnego 

średniowiecza f IX-X w. f.. W wykopie IV pod szaropiaszczystą ziemią orną 

natrafiono na kolejne. drugie już duże palenisko w kształcie cleregularnej elipsy 

o wymiarach 3x2 m. Palenisko zawierało spaleniznę. przepalone kamienie, polepę. 

przepalone kości zwierzęce f m.in. dwa kły dzika i róg jeleni/, dużą Uość ce-

ramiki, w tym jedno potłuczone małe naczynie zasobowe, ręcznie lepione. Znaczna 

część materiału ceramicznego była l'fCZnie lepiona i górą obtaczana.Na kilku 

dnach wystąpiły odciski osi koła garncarskiego.Niektóre z brzuśców i brzegów 

były pokryte ornamentem rytym w postaci linii falistych, żłobków dooko~ych, 

kropek, kresek itp. Glinę odchu_dzano duż!l ilością tłuczonego granitu. 

Najciekawszym znaleziskiem obecnego sezonu badawczego było odkryCie w 

wykopach V, VII, VIII, IX, X czterech prostokątnych domów słupowych /półziemianek/ 

z okresu pómorzymskiego /III-IV w. f. Znajdowały się one w odległości l S m w 

kierunku na wschód od obiektów średniowiecz~ych.Żarówno w oprębie tych domów, 

jak i poza nimi znalezi~mo liczne fragmenty ceramiki o znacznej przewadze naczyrt 

grubych, ręcznie lepionych oraz dużą Uość ceramiki czarnej lśniającej. daleJ ltli

niany przęślik, polepę, węgle drzewne i kollici zwierzęce. 

_Badania będą kontynuowane. 



BOGUCINO. pow .Kołobrzeg 

Stanowisko 6 
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Katedra Arch~logii 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza 

w· Poznaniu 

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżewsln. 

Finansował WKZ w Koszalinie. Drugi sezon 

badatl. Osada z ok:resu lateńskiego i wczesno

rzymskie~o. 

Pracami objęto odcinki terenu w pobliżu wykopów z 1971 r •• między dwi~a 

piaśnicami obecnie łączącymi się. głównie w celu zabezpieczenia obiektów . usystu

wanych w skarpach piaśnic. Stwierdzono intensywne niszczenie ~owieka przez 

dalsze wybieranie · piasku. 

Odkryto 9 obiektów. w tym 6 palenisk kształtu przeważnie kolistego. zawiera

jących w nieckowatym wypełnisku 1-2 warstwy kamieni oraz l jamę. l piec i 

jamę po słupie wchodzącą prawdopodobnie w skład większego obiektu.czego nie 

udało się sprawdzić z uwagi na zniszczenie okolicznego ·terenu.Odkryty w skarpie 

piaśnicy piec zaznaczył się występowaniem ciemnej gliny i ·polepy oraz paleniska 

w części dolnej. z niewielkimi kamieniami tworzącymi obudowę ścian pieca.Głę

boka część nieckowata z paleniskiem posiadała płytki występ miskowat} od ,strony 

północnej. W-ewnątrz pieca znaleziono liczne fragmenty ceramiki. poJ,epę. węgle z 

drewna dębowego i bucli:owego oraz kości krowy. występujące licznie- ró:wnież w 

paleniskach. 

Materiał ceramiczny jest reprezen.towany przez fragmenty różnych naczyd : 

grubościennych o powierzchni schropowaconej i gładkiej. główni e uc:Jnvatych na

czyli. baniastych; średniośc~enhych i cleńkośdennych naczyd podobnf!j formy;wy

sokich naczyd wazowaty·ch. kubków i niewielkich puc)larkOw .. Przeważają naczynia 

z krawędziami facetcwanymi i zgrubiałymi. odchylonymi na zewnątrz. Licznie wy

stąpiły też fragufellty zdobione motywami żłobków pionowy<:h. ukośnych i pozio

mych. meandra. podwójnymi żłobkami z dołkami między nimi oraz polami krót

kich pionowych i poziomych kresek ujętych w grupach między żło~Całość 

tego materiału ceramicznego jest typowa dla ok"resu pótnolate6skiego i wczesno

rzymsldego. 

Oprócz tego wystąpiły fragmenty naczyd kultury wschodirlopomorskiej. datowa

ne na okres lateliski. Między innymi znaleziono fragment brzegu z karbowaną 

krawędzią oraz fragment zdobiony koncentryczny:t!li kółkami w połączeniu ze żłob

kami, znanymi z popielnic. Jak się wydaje. osadnictwo tej" kultury ogranicza się 

do części północno-zachodniej osady. 



DĘBCZYNO • pow. Białogard 

Stanowisko .3 
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Katedra Archeologii 

Uniwersytetu Adama Mi~ewicza 

w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżewski 

pod kierunkiem prof. dr Jana Żaka. Finansował 

UAM w Poznaniu i Komitet Słowianoznawstwa 

PAN. Trzeci sezon badati.Osada III-IV w.n.e. 

Rozkopano obsear 1. 824 m2 uzyskując ponad 112 obiektów. Do zakoflczenia 

prac brak tylko północnej części osady, rozpOznanej wykopem kontrblnym. 

Spośród odsłoniętych obiektów wyróżnić możqa naziemne budynki o konstrukcji 

słupowej oraz półziemianki o charakterze mieszkalnym. W obrębie pierwszych na 

uwagę zasługuje prostokątna chata zawierająca znaczną ilość fragmentów ceramiki 

oraz części przedmiotów żelażnych, w tym zapinkę o konstrukcji kuszowatej z 

pełną poche~ką.Dotychczas odkryte półziemianki otaczają centralną część osady 

od strony wschodniej, południowej, zachodniej i prawdop<ldobnie północnej. na co 

wskazuje odkrycie fragmentów 2 dalszych obiektów,nie wyeksplorowanych w 1972 r. 

Półzi.emianki posiadają kształt przeważnie prostokątny i są usyt}lowane, prócz l 

obiektu /N-S/. na osi W-O.Ściany ich były wzniesione w konstrukcji słupowej; 

świadczą o tym licznie odkryte jamy po słupach, zazwyczaj w układzie prostokąta. 

Przy budowie chat naziemnych i półziemianek posługiwano się głównie drewnem 

d!!bowym. Półziemianki zawierały liczny materiał zabytkowy w postaci fragm-entów 

ceramiki naczynioweJ. paciorków szklanych i bursztynowego, żelaznego kroju do 

radła. fragmentów przedmiotów z żelaza, przęślików oraz sżczątki kostne, głównie 

krowy.owcy i kozy,mniej konia i świni. 

WśrÓd obiektów gospodarczych i produkcyjnych znajdują się 63 paleniska poło

żone poza budynkami mieszkalnymł.nie licząc palenisk usytuowanych wewnątrz 

chat.Przeważają paleniska owalne i koliste w rzucie poziomym, a · miskowate w 

proftlu.Prócz tego odałonięto 10 obiektów. z któryc}J większość można uznać za 

piece, kilka skupisk kamieni oraz 16 jam. głównie spaleniskowych, występujących 

w pobliżu pieców i palenisk, jak również dużą ilość jam po słupach, wchodzących 

w skład większych budynków mieszkalnych oraz budowli gospodarczych. 

Na terenie osa_dy odkryto również 5 dalszych grobów ciałopalnych, mocno 

zniszczonych przez mieszkaflców osady.Należą one do znanego z uprzednich od

kryć . cmentarzyska kultury· wschodniopomorskiej. 
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Wśród materiału zabytkowego znajdują się fragmenty naczyfl gruoościennych 

i cieftkościennych. zdobionych motywami geometrycznymi, schropowaconych i gład

kich. jakie odkryto również w latach ubiegłych. paciorki szklane zdobione wtopio

nymi nitkami.paciorek bursztynowy.przęślik kamieQny i gliniany.kamiefl żarna 

obrotowego, żelazny krój do radła. zapinka A VI 2, osełki kamienne. fragmenty ·przed

miotów żelaznych brązowych oraz wióry krzemienne. 

Dadania będą kontynuowane, 

DROCHLIN, pow. Włoszezowa 

Stanowisko l 

Instytut Archeologii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie 

Badania prowadził mgr Piotr Kaczanowski, 

Finansował WKZ w Kielcach i Instytut Archeo

logii UJ, Ftąty sezon badań, Cmentarzysko 

z pó:tnego okresu wpływów rzymskich i osada 

kultury łużyckiej f schyłek epoki brązu - okres 

halsztacki/. Pierwsze sprawozdanie w Informa

torze Archeologicznym, 

Stanowisko położone jest na częściowo zalesionej wydmie usytuowan-ej wśród 

podmokłych łąk doliny lewego brzegu Białki. około 800 m na północny-zachód 

od zabudowań wsi Drochlin, W lipcu 1972 r, przekopano łącznie 550 m 2 odkry

wając liczne materiały pochodzące ze zniszczonych grobów ciałopalnych z pó:tne

go okresu wpływów rzymskich oraz 59 obiektów osadowych kultury łużycki.ej, 

W śród wspomnianych wyżej materiałów z okresu pó:tnorzymskiego przewa-

ża ceramiks.znajdowana na ogół w postaci drobnych fragmentów.Jest to zarówno 

tzw.ceramika "siwa" jak i ułamki naczyfl lepionych ręcznie,Przedmioty metalowe 

to żelazne noże. szydła, tłoczki. igły~ żelazne i brązowe zapinki z podwiniętą nóżką 

i czterozwojową sprężyną z górną cięciwą. żelazne sprzączki do pasa i wisiorki 

wiaderkowate,Na uwagę zasługują dalsze znaleziska impor·tów - liczne fragmenty 

naczyfl terra sigillata f w większości drobne i silnie zniszczone ułamki/ • paciorki 

szklane i stopy szkła, Uzyskany w 1972 r. i w latach poprzednich materiał z 

cmentarzyska kultury przewoi'skiej pozwala na dalsze uściślenie chronologii tego 

stanowiska - przełom faz B
2 

i C1 do faz c
2 

-D. jak również na stwierdzenie 

2 faz użytkowania cmentarzyska, Materiały naj starsze. datowane na prz~Iom faz 

B 2 f c1 i przede wszystkim na fazę c
1 
zajmują część środkową. wschodnią i 

południowo-wschodnią przebadanego dotychczas terenu; materiały młodsze dato-

na fazy C 2-D. zajmują znacznie mniejszą część zachodnią cmentarzyska, 
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Odkryte w omawianym sezonie obiekty kultury łużyckiej / o b. 211-269/ 

to ' jamy o charakterze osadowym. Część z nich to jamy o charakterze zasobowym, 

niektóre z obiektów można zapewne interpretować jako pozostałość po konstruk

cjach mieszkalnych. Materiał osadowy uzyskany z tych obiektów to wyłącznie ce

ramika osadowa,nie pozwalająca na precyzyjne określenie ram chronologicznych 

osady. Zapewne stanowisko to należy datować na schyłek epoki brązu i okres 

halsztacki. 

Zarówno w wypadku cmentarzyska jak i osady uchwycono granice w kierunkach 

północnym, zachodnim i czę ściowo wschodnim. 

Badania będą kontynuowane. 

DZIARNbW, pow.Grójec 

Stanowisko 3 

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN 

w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Jadwiga Rauhut. 

Finansował WKZ w Warszawie.Pierwszy 

sezon badań. Osadnictwo z okresu rzymskie• 

go,wczesno- i późnośrednio~ecznego. 

Badania miały na celu rozpoznanie chronologii, charakteru osadnictwa oraz 

jego zasięgu. Teren objęty badaniami został w znacznym stopniu zniszczony wko

pami - nowożytnymi i współczesnymi. 

Stanowisko znajduje się na wzgórzu morenowym. nad łąkami, na lewym brze

gu Mogilartki~po przeciwnej stronie obecnej wsi Dziarnów.2iałożono tu trzy wykopy 

oznaczone numerami I, ll, Ill. 

Wykop I usytuowany został w wyższych partiach wzniesienia. na północ od 

piaśnicy. W jego obrębie stwierdzono brak nawarstwień kulturowych.:&a poziomie 

calca f odłosniętó zarys dwóch palenisk jamowych z XI-XII wieku i z XIV wieku/. 

W ich wypełnisku zachowały się nieliczne przepalone kamienie. Zawartość palenisk 

stanowiły ułamki naczyń. nożyk żelazny i kółko żel.azne. Między kamieniami• w 

czarnej 'ziemi. która być może stanowiła pozostałość jamy lub budynku zagłębio

nego z XI-XII wieku. znaleziono dużą część. grubościennego nac.zynia zasobowego. 

Naczynie zdobione jest ornamentem plastycznym p9łkoli i kwadratów.a w dolnej 

częśCi rytą linią falistą i żłobkami dookolnymi. 

Liczniej reperezentowane jest osadnictwo z okresu rzymskiego. Z tego czasu 

zachowała się warstwa kulturowa o cżarnym Eabarwieniu. widoczna we wschodnim 

profil h piaśnicy oraz zarysy kilku obi.ekt6W. Wyeksplorowano tu narożnik prosto

kątnego budynku, przylegalącę do niego jamę i palenisko. Znaleziony w nim żużel 
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wskazuje na produkcyjny charakter .paleniska. Wszystkie obiekty były zagłębione-

w calcu. 

Wykop II. 

Nie stwierdzono w nim warstwy kulturowej ani żadnych obiektów. 

Wykop III. 

Założono go we wschodniej części wzniesienia,niezn\szczonej przez wk~py. 

Rów kontrolny mial wymiary lOxl• 5 m. Stwierdzono w nim warstwę kulturową 

z okresu rzymskiego i dwa obiekty: budynek nr 2/odałoni~ częściowo/ oraz 

palenisko kamienne nr 6, założone na powierzchni gruntu.Są one prawdopodobnie 

współczesne zespołom odkrytym w wykopie I, i orientacyjnie można je dato'Wać 

na 11-111 wiek. 

Badania tegoroczne wykazały : 

1. latnienie intensywnego osadnictwa z okresu rzymskiego.Obejmuje ono 

rozległy obszar wzgórza w wyższych i niżej polotonych partiaćh. Zacho'Wilła 

się zarówno warstwa kulturowa jak i obiekty mieszkalne, gospodarcze i produk

cyjne.Osadnictwo to jest prawdopodobnie współczesne osadzie, znajdującej się na 

sąsiednim wzgórzu f stanowisko 2/. 

2. w okresie wczesnośredniowiecznym, między XI-XII wiekiem znajdowałą 

się tu riieduża osada o rozproszonej zabudowie/ brak warstwy kulturowej/. 

Zajmowała ona wyższe partie wzniesienia, w części północnej i zachodnie[. 

Teren w tym miejscu w zną.cznym atopniu uległ już zniszczeniu, a częściowo 

porośnięty jest młodym lasem. 

3. osadnictwo było kontynuowane także w póżnym średniowieczu. W XIV 

wieku istniały tu obiekty gospodarcze/ palenisko nr 2/ .są to jednak pojedyńcze 

zespoły usytuowane na skraju osady.która w tym czasie prżeniosła się na prawy 

brzeg rzeki. 

DZIERŻE~IN, pow.Sławno 

Stanowisko 3 

Katedra Archeolo_gii 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżewski. 

Finansowal "WKZ w Koszalinie. Pierwszy Rezon 

badań. Osada z wczesnego okresu epoki żelaza 

i okresu rzymskiego. 

Badania o charakterze rozpoznawczo-ratowniczym na terenie czynnej piaśni

cy skonce1.1;trowano w okolicach wykopów z 1940 r., na terenie cmentarzyska 
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szkieletowego z IV-V w.n.e. oraz w części południowej piaśnicy,gdzie występuje 

materiał z rótnych epok. 

O.sady i cmentarzysko były założone na wzniesieniu, znajdującym się pośrod

ku szerokiej dollny,którą· obecnie płynie strumiefl Swidnik. Większa część wzgó

rza uległa likwidacji w wyniku wielole:tniego wybierania piasku i żwiru. W 2 wy

kopach założonych w okolicy cmentarzyska nie uchwycQilo śladów grobów. odkryto 

natomiast resztki 2 ·jam i 2 palenisk osady kultury wschodniopomorskiej z licz

nymi fragmentami ceramiki. W 5 wykopach i 14 sondażach zlokalizowanych w 

południowej części stanowiska odkryto. względnie zabezpieczono przed zupełnym 

zniszczeniem 7· jam. l półziemiankę. 17 palenisk. l piec. fragment chaty o kon

strukcji ałupowej. skupiska żużli i polepy z ceramiką. związanych ze zniszczonymi 

obiektami. 

Ceramika neolityczna wystąpiła w części południowo-zachodniej pia,micy. 

lecz ni e zdołano odkryć obiektów z tego okresu. Znajdują sit wśród nich frag

menty jednego clelikościennego naczynia zdobionego pionowymi odciskami sznura 

dwudzielnego. ustawionymi w grupach. 

W części południow-ej stanowiska występują jeszcze obiekty kultury wschod

niopomorskiej, zawierające . fragmenty naczyń baniastych, płaskich talerzy, brzegi 

naczyń z karbowaną krawędzią oraz fragmenty dużych zasobnic.Przeważają jed

nak obiekty z okresu pómolateflskiego i wczesnorzymskiego, których brak w częś

ci północnej wzgórza. a wśród nich zniszczony częściowo piec. jama z częścią 

obiektu związanego z wytopem żelaza. półziemianka0 -kilka innych jam oraz pale

nisk. U cznie wystąpiła w nich ceramika grubościenna. głównie baniaste i jajowa

te naczynia z uchami oraz zgrubiałymi brzegami• fragmenty ciet\kościennyCh 

pucharków i naczyń wazowatych barwy czernionej. z facetowanymi lub zgrubi a

łymi krawędziami. często zdobionych motywami geometrycznymi. pionowymi i 

poziomymi żłobkami. Znaleziono też fragmenty naczyń z okresu pómorzymskiego. 

między innymi czernionej czarki oraz naczynia zdobionego ornamentem stempel

kowym.jak również ceramikę wczesnośredniowieczną. 

GARBINA. pow. Braniewo. 

GNIECHOWICE. pow.Wrocław 

Stanowisko 2 

patrz neolit 

patrz neolit 
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Cmentarzysko znajduje się na grzbiecie wzgórza górującego nad okolicą. 

U jego podnóży od wschodu i południa przebiega dolina rzeczki Szysi, prawego 

dopływu Bugu, a od zachodu dość rozległe i głębokie zakole tej doliny.Na prze

ciwległym brzegu zakola, w odległości ca 400 m na .zachód zlokalizowano osadę 

współczesną badanemu obiektowi. 

Wzgórze uformowane cyplowo,najwyższe jest przy krańcu południowym. 

Wie.rzchołkowa parti;;. i górne odcinki jej zboczy zajęta jest przez cmentarzysko 

wczesnośredniowieczne z grobami w obudowach kamiennych.Kr.aniec północny 

natomiast zaznaczony jest nieznacznym tylko obniżeniem się terenu; Szerokość 

grzbietu wzniesienia wynosi około 10-15 m, a długość około 140 m. 

Badano północny odcinek tego grzbietu, w stronę grobów cmentarzvska wczes

nośredniowiecznego.Odsłonięto przestrzeń 875 m
2

, .na której wyeksplorowano 160 

grobów lateńsko-rzymskich, 4 jamy zapewne cmentarzyskowe z tegoż czasu oraz 

4 groby wczesnośredniowieczne·. Prace pozwoliły zorientować się jaka była rozle

głość cmentarzyska.Rozwijało się ono wzdłuż grzbietu wzgórza zajmując przestrzeń 

szerokości do 40 m i długiości około 100 m. Groby częf;ci południowej cmentarzys

ka zostały zniszczone przez nawarstwienie się cmentarzyska wczesnośredniowi e cz

nego. Badania ujawniły, że za się g tego ostatniego ku północy był tylko niewiele 

większy niż na to wskazują zachowane konstrukcje kamienne. 

Groby z okresu późnolateńskiego grupowaly się około środka badanej prze

strzeni, raczej jednak w partii środkowo-zachodniej. Były to jamy przeważnie z 

pochówkami bezpopielnicowymi i ze szczątkami stosu oraz ułamki naczyń. W .nie

których znaleziono zapinki żelazne odmian D-E,K. 

Również znaczna wi. ęks:z;ość grobów z wczesnego podokresu rzymskiego za

wierała pochówki bezpopielnicowe. W skład inwentarza grobowego wchodziły liczne 

ułamki cer;;.mild, oraz przęśliki, noże, igły• sprzączki i okucia pasów oraz zapinki, 

przeważnie oczkowa te l A lill .Inne typy zapinek l A n, IV, V l były mniej liczne. 

W środkowo-wschodniej części cmentarzyską. wystąpiły pochówki z bronią, nie

które z mieczami. W wyposażeniu ich znaleziono m.in. stożkowate umba z tępymi 

kolcami, groty oszczepów i dzirytów, ostrogi. Groby te pochodzą z końca wczesnego 

.podokresu rzymskiego l B21. 
Groby z okresu późnolateńskiego i wczesnego podokresu rzymskiego repre

zentują kulturę przeworską.Na północnej krawędzi cmentarzyska, badanej narazie 

próbnie, odkryto kilka grobów z późnego podokresu rzymskiego typu "Cecfole", 

reprezentujących kulturę wschodniopomorsko-ruazowiecką. Znaleziono w nich 

pochówek szkieletowy i ciałopalne, bezpopielnicowe. 
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Celem dalszych · poszuld.wafl na cmentarzysku krupicldm będzie odsłonięcie 

dalszych grobów z pó:tnego podokresu rzymskiego oraz ustalenie ich relacji 

przestrzennej i chronologicznej w stosunku do grobów wcześniejszych kultury 

przeworsk:iej. 

Groby wczesnośredniowieczne odkryte w południowej części cmentarzyska 

z okresu rzymskiego zachowsły · się w stanie szczątkowym. Dotyczy to zarówno 

kamiennych· obudów i obstaw grobowych zniszczonych przez wybranie kamieni i 

zaoranie powierzchni• jak i szkieletowych pochówków• które 11szkodzone zostały 

w wyniku dawniejs:tych / z XIX i pocz.XX w./ penetracji amatorakich. 

LUBll\Ż. pow.Wołów 

Stanowisko 4 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 

we Wrocławiu 

Badania prowadzUa. mgr Barbara Balke. 

Finansowsł WKZ we Wrocławiu.Drugi 

sezon badafl.Ratownicze badania wykopalis

kowe na cmentarzysku grobów jamowych 

kultury przeworskiej starszego okresu 

rzymskiego. 

Stanowisko usytuowane jest na lekkiej wyniosłości terenu. przecięt~ przez 

drogę pohiP,/ ·okopy wojenne/ i ilks~oatowanej od lat przez wydobyw!'Jiie piasku 

i żwiru. W 1972 roku były tam również urządzenia służące do wyrobu asfaltu. 

Miejsce odległe jest od Lubiąża o około l• 5 km w kierunku północno-wschodnim. 

W ·plamicy- o_dkryto częściowo zniszczone· cmentarzysko. W roku 1970 natrafiono 

na północnej krawędzi piaśnicy na dwa ubogie groby jamowe/ nr l i 2/ • w któ

rych poza, ułamkami -ceramiki znaleziono szpilę żelazną fragment grzebienia. 

W 1972 r. otworzono nie~gularny- wykop. o&raniczony od północy linią pola 

ob.Gwiazdowakiego. od wschodu· przylegający do ubiegłorocznego sondażu a od 

południa graniczący z rowem. strzeleckim z czasów ąstatniej wojny. 

Ogółem na przestrseni· 2 arów odkryto 12 grobów cielopalnych pochówków 

jamowych• z który~ 3 były znis~czone przez dawną orkę. Największe nagroma

dzenie grobów znajdowało się w po~żu pidnicy. Wszystkie pochówki były nie

zwykle akromnie wyposażone. przeważnie w . kilka lub klladziesiąt ułamków ·naczyrt. 

Tylko 5 pochówków zawierało ponadto drobne ślady innego wyposażenia jak: 

ułamki grzebienia /gr 12/ • pótdf. żelazny / gr 11/ małe kółeczko brązowe 
l gr 101 i resztki · nieokreślonych przedmiotów żelaznych l gr 3 i 6 l. 
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W odległości około 10 m na południe od wykopu l założono drugi wyJ!:op 

sondażowy l 5 x 5 m l • w którym stwierdzono obecność tylkc.> 2 grobów jamo

wych, wyposażonych w ceramikę. Ogółem stanowisko nr 4 dostarczyło łącznie 

16 pochówków jamowych, słabo czytelnych i ubogich,k:tOrych inwentarz nie upoważ

nia do precyzyjn:ego datowania cmentarzyska; Nieliczne lepiej zachowane formy 

ceramiczne oraz wątki dekoracyjtle na naczyniach pozwalają zaliczyć obiekt do 

starszego okresu wpływów rzymskich. 

LUBIESZEWO, pow;Nowy Dwór Gdal\ski 

Stanowisko 2 

LUBOSZYCE, pow.Lubsko 

patrz okres lateński 

Zakład Archeologl:i Nadodrza 

Instytutu Historii Kultury 

Materialnej PAN we Wrocławiu 

Badania prowadził dr Grzegorz Domal\ski. 

Finansował Wydział Kultury. Prezydium 

PRN w Lubsku.Osmy sez!)n badal\.Cmen

tarzysko z okresu lateńskiego i wpływów 

rzymskich. 

Celem badal\ było zakończenie eksploracji cmentarzyska, cel ten w zasadzie 

osiągnięto.Na przestrzeni .kilkunastu metrów wokół dotychczas odfry'tych skupisk 

i w licznych wykopach sondażowych nie natrafiona na dalsze groby. Możliwe jest 

odkrycie dalszych skupisk w peJimej odległości od dotychczas odkrytych, ale do-. . -
stępnyi:ni obecnie metotlami nie można tego sprawdzić. 

Odkryto 5 grobów jamowych z okresu wpływów rzymskich m w. oraz piąty 

już z kolei . krąg kamienny zbliżony kształtem do prostokąta o zaokrąglonych 

bokach i wymiarach s, O I -s. 8 m. Podobni-e jak na całym cmentarzysku z okresu 

wpływów rzymskich i w tym kręgu, sąpząc według inwentarza.pochowana była 

kobieta. 

Ogółem na cmentarzy~ w Luboszy~ach przebadano przestrzeń S162 m 2
• 

Odkryto tu 220 grobów j_ednostlwwych i cmentarzysko warstwowe z pómej fazy 

okresu wpływów rzymskich. Wśród grobów jednostkowych 12 należało do kultury 

łużyckiej z' II-IV okresu epoki brązu. 6-7 do grupy łuży&:iej z okresu lateńskie
go l kon.Ill-pocz.I w. p. n. e./ 132 do grupy luboszyckiej kultury przeworskiej 

z okresu wpływów rzymskich f 2 poł.II- 1 poł.m v../ i 9 grobów szkieletowych 

z pó:tnego średniowiecza. W chwili obecnej nie planuje się na tym stanowisku 

dalszych badaft wykopaliskowych natomiast pragniemy przeprowadzić poszukiwaw
cze badania geofizyczne. 



LASEW, pow.Pleszew 

Stanowisko l 
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Muzeum Archeologiczne 

w Poznaniu 

Badanie prowadziła mgr Wanda Tetzlaff. 

Finansował WKZ w Poznaniu.Drugi seŻon 

badal\.Osada produkcyjna z okresu wpływów 

J2YII18kich. 

Stanowisko położone jest po prawej stronie drogi z Pleszewa do Taczanowa, 

około 300 m na północny-wschód od zabudowal\ PGR w Taczanowie, na terenie 

czynnej aktualnie pia€micy i przylegającego doń pola uprawnego. Osada, datowana 

na okres v.'}lływów. rzymskich, związana była z produkcją węgla drzewnego. W za

chodniej, produkcyjnej części ')sady, gdzie poprzednio odsłonięto 11 mielerzy, 

tegoroczne badania przyniosły wynik negą.tywny • nie odkryto spodziewanych 

dalszych palenisk. Należy przypuszczać, że odsłonięte mielerze wyznaczały zasięg 

produkcyjnej c:tęści osady w kierunku północnym. W części południowej obiekty 

te zostały zniszczone na skutek eksploracji piasku z piaśnicy f wg relacji miej

s~owej ludności, przy wybieraniu piasku natrafiono na liczne kamienie i spaleniz

nę/. Na terenie mieszkalnej części osady, znajdującej się około 6tJ :in na północny 

wschód od części .produkcyjnej. odsłonięto · pozostałości cha.ty, częściowo zniszczo

nej przez eksplorację piasku. W obrębie domostwa znale'Ziono dużą ilość ułamków 

naczyń i kości zwierzęce. zaś w jego pobliżu ·paciorek z zielonego szkła.Na ob

szarze pomiędzy produkcyjną a mieszkalną częścią osady odkryto l palenisko 

oraz dużą. ilość śladów po słupach• będących zapewne pozostałością szop do skła

dowania drewna,przeznaczonego do produkcji w.ęgla drzewnego. 

Nie przewiduje się dalszych badań wykopaliskowych. 

LĘPQNICE, pow.Rawa. Mazowiecka 

Stanowisko I 

Pal\stwowe Muzeum Archeologiczne 

w Warszawie 

Badania prowadziła dr Teresa. Liana. 

Finansowało PMA w Warszawie. Czwarty 

sezon badań. Osada z pó~nego okresu 

wpływów rzymskich. 

Wykopy były usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie wyk.opów zeszłoroczny.ch. 

Przekopano 4 ary, odkryto kilka niewielkich jam• ślady po słupach nie tworzące 

jednak żadnego celowego układu.Odsłonięto również obiekt określony jako chat-a 

nr 1, który był. częściowo odsłonięty w roku ubiegłym. Był to obiekt wkopany 
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Stanowisko 4 
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Muzeum Archeologiczne 

we Wrocławiu 

Badania prowadziła dr Irena Kramarkowa. 

FL'lansowało Muzeum Archeologiczne we 

Wrocław1. u. Pierwszy sezon badań. Osada 

okresu wpłyWów rzymskich. 

Wykop I o wymiarach 5xl0 m założony w miejscu lekkiego obniżenia terenu 

gdzie najgęściej na powierzchni ziem1 występciwały skorupy. Pod warstwą orną, 

grubości do O, 25 m, wystąpiła warstwa Kulturowa ze spoistej, tłustej,. czarnej 

ziemi o grubości do o, 90 m. Calec wystąpił przeciętnie na głębokości l, lO -

l~ 20 m. W wykopie odkryto: z zabytków ruchomych dużą ilość fragmentów naczy!i 

ceramicznych, polepy,kości ·zwierzęcych oraz szydła i grzebień kościany, szydło 

rogowe zdobione i nóż żelazny; z obiektów kloc żuila dymarkowego/ zniszczo

ną dymarkę/, skupisko przepalonej silnie polepy ·oraz jamę o kształcie owalnym 

o wymiarach 2, 20 x 3, 20 m. Wewnątrz jamy, aż do calca wystąpiły duże kawały 

spieczonej polepy z odciskami konstrukcji drewnianych, a w górnej części jamy, 

na głębokości o, 9 m, niekompletny szkielet konia J z czaszką/. Cała jama oto

czona była kopulastą, nieregularną. glinianą. przepaloną na kolor ceglasty oraz 

siwy ścianką o grubości o, 15-0,20 m. Scianka ta spoczywa,ła na warstwie polnych, 

nieobrabianych kamieni ułożonych bez zaprawy.<;::ałość jamy/ w jej części dolnęj/ 

wkopana była w żółtawą. silnie spoistą glinkę. Mamy tu niewątpliwie do czynie-

nia z kultoWym grobem konia. Przy szkielecie nie wystąpiły żadne :oabytki,na

tomiast nad i pod szkieletem , w całej zawartości jamy. znaleziono sporą 

ilość ceramiki, którą można wstępnie datować na II-III w. n. e. 

Badania będą kontynuowane. 

GOSLAWICE,pow.Konin 

GRABICE, pow.Lubska 

patrz średniowiecze 

Zakład Archeologii Nadodrza 

IIIKM PAN we Wrocławiu 

Badania prowadził dr Grzegorz Domatiski. 

Finansował Wydział KW.tury Prezydium 

PRN w Lubsku. Trzeci sezon badań. Cmen

tarzysko z okresu wpływów rzymskich. 

' 
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Badania tegoroczne przepro-dzone jako uzupełnienie prac wykopaliskowych 

w Luboszycach mfały ograniczony zasiąg.Przebadano przestrze1i 262 m 2 w których 

odkryto 8 grobów jamowych z okresu wpływów rzymskich.Jest to niewielki fragment 

dużego stosunkowo dobrze zachowanego cmentarzyska stanowiącego przypuszczal-

nie zespół z kobiecym cmentarzyskiem· w Luboszycach,Wszystkie odkryte dotych

czas groby w libczie 44 można .datować na koniec II a głównie na m w. 

Planuje się dalsze badania tego stanowiska. 

KĄTY • pow.Opole Konserwator ZabytkóW Archeolo

gicznych w Opolu 

Badania prowadzili mgr Klemens Macewicz 

i mgr Eugeniusz Tomczak / autor sprawoz

dania/ .Finansował WKZ w Opolu. Pierwszy 

sezon badart.Osada produkcyjna z okresu 

wpływów rzymskich~ 

Ratownicze badania wykopaliskowe prowadzono na najba'rdziej zagrożonym 

odcinku eksploatowanej piaskowni. położonej na praw'>brzeżnej terasie Odry. w 

-:>dległości około 50 - 100 m na południc od starej cegiel.roi należącej obecnie do 

Kółka lblniczego. 

Prace ograniczyły się do przebadania obiektów znajdujących się przy wscho

dniej ścianie wybierzyska. częściowo w profilu. częściowo na powierzchni skrywki. 

Wytyczono trzy wykopy. W wykopie I o powierzchni 57 m 
2 odsłonięto. 8 obiektów. 

Najciekawszym z nich była dymarka / obiekt nr 6 /. W rzucie poziomym posiada

ła kształt regularnie kolisty o ~rednicy wypełniska w górnej .części 117 cm·. Ściany 

boczne wylepione były z gliny przerobionej z iłem i osiągały w niektórych partiach 

grobość 15 cm/ średnio 10 cm/. Piec otac:mła 15 cm warstwa przepalonego na 

kolor czerwony piasku.Sciany dymarki opadały stromo do głębokości 35 cm, niżej 

zaś nieckowato do płaskiego dna na głębokości 55 cm f od górnego zarysu/ .Na 

całej wysokości ścian bocznych nie stwierdzono jakichkolwiek śladów kanału dmu

chowego. Piec w górnej części wypełniony był ciemnoszarą próchnicą zawierającą 

drobne kawałki żużla, nieliczne fragmenty c~ramiki i sproszkowaną spaleniznę. 

W środkowej i dolnej części wvstępowały duże bryły żużla przemieszane z ciemno

szarą próchnicą. 

Wśród innych obiektów odkrytych w wykopie I na uwagę zasługuje jam a nr 4. 

z zachowanymi trzema słupami. Obiekt illegł Jednak częściowemu zni szczeniu. Wymia

ry zachowanej części : długość - 250 cm. szerokość 250 cm, W wypeinisku znaj

dowało się kilkaset ułan1ków ceramiki f w tym wiele ceramiki tzw. s iwej/ , grudki 
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polepy, ko~ci zwierzęce: i przę~ik.Pozostałe, oblekty były prawdopodobnie pale

niskami. 

W wykopie II r natrafiono na resztki silnie zniszczonego obiektu. W wykople 

lii za~ zachowała _ się jedynie wschodnia czę~ć w .znacznym atopniu zniszczonego 

obiektu słupowego. 

Osadę datować można roboczo na IV wiek. Stanowisko nie zostało jeszcze 

całkowicie zabezpieczone. 

Badania będą kontynuowane. 

KLESZE\VO, pow. Pułtusk 

Stanowisko l i 2 

Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Warszawie 

Badania· prowadzil mgr Stefan Woyda. 

Finansował WKZ w Warazawie.Dziewiąty 

sezon badań stanowiska l i pierwszy sta

nowiska 2. Cmentarzysko late6akorzymakie 

i wcze~o~redniowieczne,osada rzymaka,osa

dnictwo z epoki brązu i ~redniowiecza. 

Stanowisko 1. Prace koncentrowały się we wschodniin rejonie cmentarzyska. 

Celem ich było uchwycenie granicy .obiektu od tej s1rony. Zbadano powierzchnię 

4, 5 ara• odkryto 30 jam. Wszystkie one IJlają charakter oaadniczy.Nie znaleziono 

w tym roku żadnych zabytków wiążących się z cmentarzyskiem. 

Jamy w planie okrągłe, o ~rednicach O, 5 -l, 5 m, w profllach nieckowate 

prostopadło~cienne, z lekko wklęsłym dnem wkopane były w piasek żwirowaty, 

na głębokość do 1, 5 m. Wypełniska jam szare, ciemnoszare do~ć jednolite. Kilka 

z nich zawierało sporą 'uo~ć ceramiki i grudki polepy. Jamy te wiązać mozna 

z kulturą trzciniecką i kulturą łużycką epoki brązu.Zwraca uwagę jama, w której 

w czę~ci przydennej znajdowało się całe naczynie wazowate kultury trzcinieckiej. 

Lącznie na terenie- st!lllowiska l, odkryto na powierzchni 76 arów 1037 

obiektów, w~ród których było około 650 grobów pó:fnolate1\akorzymskich, 28 grobów 

wczesno~redniowiecznych l XI-XII w. l. Pozostałe obiekty to jamy- osadnicze kultu

ry trzcinieckiej, k:ul'l!ury łużyckiej oraz nieokre~lone z powodu braku zat;ytków. 

Stanowisko 2. Osada z okresu wpływów rzymskich i ~redniowiecza · położona 

w odległo~ci 800 m na 'wschód od stanowiska l, w partii przyzałomowej wysoczyzny 

na prawyii,l brzegu Narwi. Zbadano powierzchnię O, 5 ara. Na całej poW.erzehoi 

warsiwa starożytna i ~redniowieczna zniszczona wkopami nowożytnymi / bunkry 
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i transzeje/. Uzyskano bardzo liczny ceramic:zny materiał zabytkowy z okresu 

rzymskiego śrect,dowiecza. 

KONI~ Muzeum Archeologiczne 

Stanowisko B w Poznaniu 

Badania prowa,dziła mgr Hanna KÓ~ka-Krenz. 

Finansowa WKZ w Poznaniu. Pierwszy sezon 

badafl. Cmentarzysko z okresu wpływów rzym

ski-::h i wczesnego średniowiecza. 

Cmentarzysko usytuowane jest w zachodniej części miasta. na terenie VIJ'd

mowym w pobliżu rzeki Powy.Badania tegoroczne miały na celu uchwycenie zachod

niej granicy cmentarzyska i nawią~ały do wykopalisk z 1S63 r. Przebadano 

obszar o powierzchni 225 m 
2 

• odsłniając 12 obiektów archeologicznych, w tym 

4 groby z I-II w. n. e •• 7 grobów wczesnośredniowiecznych. natomiast l obiekt 

stanowiła warstwa ciemnoszarej ziemi przemieszanej z węgielkami drzewnymi. 

zawierająca dużą ilość ułamków ceramiki i dwie sprzączki do pasa z II w. n. e. 

W trzech z 4 grobów jamowych z okresu wpływów rzymskich obok popiel

nicy obsypanej szczątkami stosu znalazły się groty szczepów i włóczni, nożyce • 

noże, sprzączki do pasa. a w jednym wypadku żelazne umbo i miecz. 

Groby wczesnośredniowieczne z jamą grobową pod brukiem kamiennym za

wierr.ły jedynie nieliczne fragmenty ceramiki i kości. Wśród nich odsłonięto 

grób ciałopalny, w którym w jamie grobowej pod trzema kamieniami znajdo-

wało się naczynie obsypane sz~;zątkami stosu. 

Badania będą kontynuowane. 

KOPYTÓW • pow. Pruszków patrz średniowiecze 

KRUPlCE. pow.Siemiatycze 

Stanowisko l A 

Konserwator Zabytków 

Archeologicżnych 

Badania prowadzili dr Jan Jaskanis 

oraz mgr Danuta Jaskanis i mgr 

Krystyna Chilmon. Finansowało Muzeum 

Okręgowe w Białymstoku. Pierws;z;y sezon 

badań. Cmentarzysko z późnego okresu 

lateńskiego okresu rzymskiego i wczesnego 

średniowiecza. 

w Białymstoku 
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w calec/ gllna/ • o wymiarach 4• 90 m x 2• 70 m. W calcu. pod wypełnisldem 

chaty i wokół niego znajdowały się ślady !!łupów i nielicznych kołków. Wewnątrz 

obiektu znajdowały się bardzo liczne fragmenty polepy z odciskami drewna. 

czasem kamieni. Znaleziono tu takt. e bardzo liczne fragmenty ceramiki• w tym 

także i naczyfl toczonych. przemieszane fragmentami polepy. We wachodniej 

części obiektu• w małej jamie pod wypełniskiero chaty znaleziono fragment 

nieokreślonego przedmiotu żelaznego. bardzo ·zniszczonego przez rdzę. 

Ponadto znaleziono w jamie nr ą3 radlicę żelazną. w jamie nr 32 fragment 

żużla. oraz lutno. w niewielkiej odległości od ·wyżej wymienionych jam - okuole 

skrzynki. Warstwa .kulturowa na badanej w tym roku części .n.nowiaka była 

nikła. Znaczna część badanego ~erenu była ponadto zniszczona przez okopy z 

I wojny światowej. 

Badania b~dą kontynuowane. 

MAJKOWICE-SURD~:A • pow.Radomsko 

Stanowisko 2 

NETTA• pow.Auguatów 

Stanowisko V 

patrz średniowiecze 

Padstwowe Muzeum· ~rcheologiczne 

w Warszawie 

Badania prowadził mgr Marian Kaczyflaki. 

Finansowało PMA w Warazawie.Pierwazy 

sezon badad.Osada z pótnego okresu WJiy

wów rzymskich. 

Osada położona na niewielkim wzgórzu morenowym. wśród podmoldych łąk 

na granlcy wsi Netta I oraz Bargłów Dworny. Założono trzy wykopy o powierz

chni około 2 arów na skraju południowo-wschodnim• wschodnim oraz w północno

zachodniej części osady. W wykopie wschodnim.położonym na skraju kulminacji 

wzgórza nie napotkano na ślady warstwy kulturowej.Natomiallt stwierdzono tu 

występowanie polrladu żelaznej rudy darniowej o grubości około 30-40 cm. 

W pozostałych dwóch wykopach pod waratwą ziemi ornej wyatępo'wała nikła war

stwa kulturowa ze śladami . spalenizny. ułamkami ceramiki ręcznie lepionej oraz 

pojedyńczymi kawałkami żużla żelaznego.Pod tą warstwą.na tle glinlastego calca. 

występowały zarysy kolistych jam o średnicach około l m. W obydwu wyko~ch 

zbadano 12 jam• których funkcja jest na razie niezbyt jasna. Wifkszość ich była 

wkopana w calec na głębokość około 40-50 cm.Ich wypełnisko stanowiła ciemna 

ziemia z węgielkami drzewnymi• iliellcznymi ułamkami 'Jlaczy6 glinlanych ręcznie 

lepionych., czasem przepalonymi kamieniami. W jednej· z jam znaleziono 2 ułamki 
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rogu. Brak zupełnie przedmiotów metalowych oraz kości zwierzęcycł•.Na całej 

powierzchni osady oraz w zbadanych obiektach występuje identyczna ceramika• 

na podstawie której można datować tę osadę na pó:tny podokres rzymski i być 

może - wczesną fazę wędrówek ludów• Z uwagi na występowanie tu żużla żela

znego i ')dkrycie rudy darniowej można przypuszczać, że osada mi!lła charakter 

produkcyjny. związany z hutnictwem żelaza. 

N.WDZA• pow.Racibórz Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Opolu 

Badania prowadził mgr Eugeniusz Tomczak. 

Fulansował WKZ w Opolu. Pierwszy sezon 

badań. Osada datowana na okres wpływów 

rzymskich. 

Stanowisko odkryte zostało przez mgr Michała Parczewskiego wiosną 1972 

roku• podczas. badań powierzchniowych z ramienia WKZ w Opolu. Położone jest 

na wysoldej.lewobrzeżnej terasie rzeki Suminy• około 200 m na zachód od 

drogi. prowadzącej ze środka wsi w kierunku roszarni. Cały teren zalegania stano

wiska zajmują parcele budowlane. 

Ratownicze badania przeprowadzono na części parceli ob.J.Paszka• o powierz

chni 103 :m2• przeznaczonej ood zabudowę w roku bieżącym.Na płaszczy:tnie tej 

przebadano ślady l budynku mieszkalnego i 3 jam gospodarczych.Obiekt mieszkal

ny4 zbudowany w ·konstrukcji słupowej. o wymiarach 3• 5 x 2. 5 posiadał dwie 

dobudówki o wymiarach 2,.5 x 2. 5 każda• przy ścianach południowej i wschodniej. 

W środku budynku znajdowało się palenisko o średnicy 1, 5 m ułożone z kamieni 

polnych. Drugie palenisko, o średnicy 1. 2 m odkryto przy południowo zachod-

nim narozu południowej dobudówki. 

Maksymalna głębokość wypeb1iska budynku wynosiła : 60 cm - w części 

głównej i 40 oraz 50 cm - w dobudówkach. Wypełniska stanowiła ciemno szara 

próchnica z dużą domieszką spalenizny. Zawierało ono liczne ułamki naczyfl 

glinianych. polepę i kości zWierzęce. W części południowej wypełniska obiektu 

znaleziono 2 przęśliki. 

Uzyskany materiał zabytkowy pozwala datować osadę na młodszą fazę okresu 

wpłwów rzymskich. 

NIEDANOWO• pow •. Nidzica 

Stanowisko 2 patrz okres lateński 
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Stanowisko I 

ODRY• pow. Chojnice 
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patrz neolit 

Katedra Archeologii 

Uniwersytetu Łódzkiego 

Pomorska Ekspedycja Archeologiczna 

Badania prowadzili mgr Tadeusz Grabarczyk 

i mgr Marianna Barszczak.Finansował Uniwer

sytet Łódzki.Siódmy sezon badań. Cmentarzysko 

kurhanowe i płaskie z okresu wpływów rzymskich. 

Badania w 1972 roku koncentrowały się w centralnej części cmentarzyska. 

Przekopano l ar f nr 532/ na którym znaleziono 20 grobów• w tej liczbie 6 

szkieletowych. 2 popielnicowe i 12 jamowych.Groby szkieletowe zawierały dość 

ubogie wyposażenie.Najbogatsze były groby jamowe: grób nr 148 z resztkami stosu. 

który zawierał 2 brązowe fibule A-11-41• 2 żelazne bransolety żmijowate ftyp I 

wg.J.Kmiecmskiegof i l brązową sprzączkę oraz grób nr 162• gdzie znaleziono 

pierścionek brązowy. żelazną sprzączkę• walcowaty przęślik gliniany. szklane pacior

ki. Znalezione 2 popielnice należy zaliczyć do I grupy wg.Schindlera.. Należy 

stwierdzić• że na żadnym z dotychczas przebadanych arów nie wystąpiła tak wiel

ka koncentracja grobów. Ponadto ciągną się ·one pasmem po przekątnej aru z 

północny zachód- południowy wschód; największa liczba wystąpiła w pobliżu kręgu 

nr VI. 

Przebadano także kurhan nr 19. Bruk był zniszczony. ale po jego zcij ęciu 

znaleziono ślady orki. a w centrum kurhanu odkryto grób popielnicowy. Popielnica 

należała do I grupy Schindlera• zawierała fibulę brązową Alm. IV i fragmenty brą

zowych br111solet. 

Badania przyszłoroczne będą miały na celu ustalenie zasięgu cmentarzyska 

płaskiego• szczególnie w jego partii północnej. 

OPATfJW • pow. Kłobuck patrz epoka brązu 

PACZKfJw. pow.Oleśnica patrz okres halszt;l.cki 
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PAJEWO- SZWELICE, pow, Ciechanów Zespól Bada.A nad Polsldm 

Sredniowieczem Folitechniki 

i Uniwersy;tetu Warszawsldego 

Bada:d.a prowadziła dr Bolesława Chomentowska, 

Finansował WKZ w Warszawie, Piąty sezon bada.A, 

Cmentarzysko z okresu pótnolateńskiego i wpływów 

rzymskich, 

Przebadaho powierzchnię a. 5 -ara,Wystąpiły 3 groby jamowe ze szczątkami 

stosu. 3 groby jamowe bez szczątków stosu, 4 groby popielnicowe ze - szczątkami 

stosu nraz 7 jam. Na wyposażenie grobów składsła się ceramika, przedmioty 

metalowe takie jak: fibule brązowe , bąd:t ich .fragmenty, fibule żelazne bąd:t ich 

fragmenty, nożyk sierpikowaty, klamra brązowa, paciorki melonowa te, fragmenty 

przepalonego szkła,przęślild oraz nieokreślone fragmenty przedmiotów żelaznych 

bąd:t brązowych. 

Rozpiętość chronologiczna grobów teg-orocznych od okresu pótnolateńsldego 

do środkowego okresu wpływów rzymsldch,Okres pótnolateńsld reprezentuje m.in. 

grób nr 8 popielnicowy., na wyposażenie, którego składały się oprócz ceramiki 

fragmenty fibul żelaznych f typ N,wg. J,Kostrzewsldegof oraz nóż sierpikowaty. 

Srodkowy okres rzymsld reprezentuje grób nr 2 - popielnicowy na wyposażenie, 

którego oprócz ceramiki składy się : paciorek szklany,fragmenty przepaloneg'l 

~zkła,paciorek· melonowaty,przęllilik oraz fibula brązowa z taśmowatym zd~bionym 

kabłltldem1 oraz kapturidem na sprężyl)kt. Zapinki tego typu znajdują odpowiedniki 

w młodazej serii n grupy. o. AlmgreDl są datowane na przełom n i m wieku. 

PEŁCZYSKA, pow.Piiiczów 

POI>Gt>RZE-PARCELE, po w • Płock 

Stanowiako 2 

POLANOWICE1 pow.Inowroclaw 

Stanowisko 4 

patrz okres lateński 

patrz wczesne średniowiecze 

Zakład Archeologii Wielkopolski 

Instytutu Historii Kultury Mlterialnej 

PAN 

w Poznaniu 
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Badania prowadzili mgr Bożena DzieduszyckP
1 

mgr Wojciech Dzieduszycki.Finansował IHKM 

PAN. Trzeci sezon badart.Osada :: okresu 

wpływów rzymskich. 

Badania skoncentrowano w tej partii stanowiska• gdzie prace ubiegłoroczne 

wykazały skupienie obiektów przemyałowych pochodzących z młodszej fazy osad

niczej. Powierzchnia tegorocznych wykopów wynosiła 195 m
2

• Stratygraficznie 

uchwycono dwa poziomy egzystencji osady. Z poziomu młodszego pochodzą częścio

wo zniszczone orką obiekty mieszkalne/ duże domostwa naziemnej • paleniska 

J wolnostojące ? J • oraz szereg obiektów o charakterze produkcyjnym. Te ostatnie 

odkryto w ówóch odległych od siebie skupiskach.Obiekty te posiadały kilkupozio

mowe wypełniska zawierające bogaty materiał ccramiczny.liczne polepy i bryłki 

surowca. Przypuszcza się. że niektóre z nich mogły ałużyć do wypalania wapna. 

Obiekty ze starszej fazy były dwojakiego charakteru.Jedne z nich były przypusz

czalnie piecami o dotychczas nieustalonej funkcji0 inne natomiast były pozostałoś

ciami dużych zagłębionych w ziemię domostw z piwniczkami. Wypełn isko tych 

jam zawierało liczny materiał ceramiczny i osteologiczny0 niekiedy też skupiska 

nasion. Z zabytków wydzielonych wymienić można fibule. żelazne i brązowe.fra

r,ment p$oska żelaznego • szpile i płytki kościane• przęśliki i inne. Z badanego 

stanowiska pochodzą fragmenty naczyfl toczonych. co w sumie pozwala datować 

bl;ldaną osadę na schyłek wczesnego. środkowy i początek młodszego okresu wpły

wów rzymskich. 

PRUSZCZ GDA~SKI• pow.Gdartsk patrz okres lateflski 

PRZE~L patrz wczesne średniowiecze 

PRZYROWNICA0 pow.Lask 

Stanowisko l 

Muzelllll: Regionalne w Fabianieach 

Badania prowadziła mgr Maria Majdowa, 

Finansował WKZ w Lodzi. Trzeci sezon 

badart. Cmentarzysko ludności kulturj 

wenedzkiej z okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko l• położone jest na tzw. "Lysej Górze"• przy drodze z Przyrew

nicy do Magnus0 około 450 m na południe od szkoły w Przyrownicy. 
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W lutym br podczas wybierania piaskU znaleziono tam grób popi,elnicowy 

zawierający dobrze zachowany • rytualnie zgięty miecz żelazny. Odkrycie to było 

bezpośrednią przyczyną wznowienia badań na cmentarzysku zabezpieczapyro w 

latach 1965 i 1966 jedynie od strony zachodnie piaśnicy.nie porośniętej lasem. 

Przekopano zalesiony obszar o powierzchni 200 m 
2 odkrywając 8 grobów 

ciałopalnych• w tym 1 popielnicowy i 7 jamowych.Liczba grobów odkrytych dotąd 

na cmentarzysku w Przyrewnicy wynosi 42. 

Na wyposażenie grobów składały się: ułamki naczyń glinianych. spalone kości 

ludzkie• prz"ęśliki gliniane. zniszczone przedmibty żelazne • dobrze zachowane nożyki 

żelazne. fibula brązowa z podwiniętą nóżką. 

Lu:tno znaleziono: trzy fibule brązowe. z których najciekawszll jest dobrze 

z.achowana jednoczęściowa fibula oczkowa z lekko zniekształconym. szerokim 

kabłąkiem - typ Ill 61 Almgrena• datowana na ll wiek. 

Z przedmiotów importowanych znaleziono tym razem jedynie drobne fragmen

ty terra sigillata i naczyń szklanych / w ub.sezonach badawczych . - fragment 

naczyń brązowych. czarkę z " okienkiem" w dnie• terra sigillata z napisem 

CERIA/LIS/. Założeniem tegorocznych• tygodniowych jedynie badań wykdpalisko

wych w Przyrewnicy było zabezpieczenie grobów znajdujących się na całym 

brzegu piaśnicy. 

Cel ten os.iągnięto.nie rezygnując jednak z dalszych badań na całkowicie 

zalesionej części cmentarzyska. 

PRZYWÓZ• pow. WielUl'l 

Stanowisko · 1 a 

Muzeum Archeologiczne 

i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadzili, mgr Irena· Jadczyk 

/autorka sprawozdania/ oraz Stanisław 

Madajski. pod naukowym kierownictwem 

prof. dr Konrada Jażdżewskiego.Finanso

wał WKZ w Łodzi.Siódmy sezon badań. 
1 

Osada produkcyjna z okresu wpływów 

rzymskich. 

Przekopano 38 odcinków• wielkości 5 x S !li• co daje łącznie 950 m 2 prze

badanego obszaru. 

Osada produkcyjna.leży na· łagodnie opadającym lewym brzegu rzeki Warty. 

u stóp dwóch kurhą:nów książęcych. współczesnych z osadą. Można ją datować 

na podstawie przedmiotów metalowych jak i ceramiki na pogranicze wczesnego 
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2 i pó:tnego okresu r_zymskiego.Początek jej przypada na koniec fazy B f wg H.J. 

Eggersa/. ale trwała ona jeszcze w głąb .m w .n. e. 

Badaniami objęta została północna, peryferyczna część osady,leżąca najbliżej 

kurhanów, a najbardziej oddalona od rzeki. W trakcie badań odkryto dwie chaty 

słupowe zagłębione w ziemię f półziemianki/, zawierający bogaty inwentarz cera

miczny oraz duże iląści śladów · ~ slupach pie dających się powiązać w logiczny 

układ. f Lącznie odkryto 14 chat o konstrukcji słupowej, zagłębionych w ziemię/. 

Zarówno w obrębie domów, jak i poza nimi znaleziono liczne fragmenty ceramiki 

o zdecydowanej przewadze nacz~ grubych ręcznie lepionych z dodatkiem " deli

katniejszej" f czernionej o powierzchni gładkiej/ oraz kilka przedmiotów żelaz

nych jak np. szydło, guzek, noże. W obrębie znacznie pó:tniejszego paleniska f po

chodzącego z m okresu wczesnośredniowiecznego/ znaleziono haczykowaty klucz 

żelazny.Ponadto odl!;ryto też tutaj odosobniony grób popielnicowy kultury łużyckiej 

z IV okresu epoki brązu. 

Przewiduje się kontynuację· badań. 

PUKARZEW • pow.Radomsko Biuro Dokumentacji Zabytków ·przy 

Wydziale Kultury PWRN w Lodzi 

Badania prowadził mgr Jerzy Augustyniak. 

Finansowal WKZ w Lodzi. Pierw~~zy sezon 

badań. Cmentarzysko z okresu rzymskiego, 

zamek z XVI w. 

Badania misly charakter ratowniczy. Celem badań było : 1. Sprawdzenie 

czy wzriiesienie zwane przez miejscową ludność "kopcem" zawiera ślady osadnic

twa wczesnośredniowiecznego:, 11kopiec11 od strony północnej po~y jest przez 

Pilicę. 2. Sprawdzenie stanu zachowania i rozplanowania cmentarzyska z okresu 

rzymskiego. 

Zslożono 5 wykopów. W wykopach nr 3 i 4 natrafiono, na głębokollici około 

2 m) na fragmenty muru z kamienia polnego łączonego gliną. Jest to pozostalość, 

zabudowań :x:vl-wiecznego zamku Puk arzewsldch. W warstwach zalegających nad 

murem znaleziono liczne ułamki ceram1Jd.b111. Z zabytków metalowych wymienić 

należy ostrogę, wagę wiszącą. uchwyt od wiadra. 

Wykopy nr l i 2 nie dostarczyły s):iodziewanego materiału wczesnośredniowiecz-

n ego. 

· Na podstawie powyższych badań sądzić należy, że XVI-wieczny zamek zbudo-
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wany został na niezamieszkałym uprzednio niewielkim wzniesieniu nad Pilicą. 

Stanowisko z okresu rzymskiego w Fukarzewie to niewielki półwysep wci

nający się w łąki nadrzeczne. Założono dwa wykopy:.które dostarczyły znikomej 

ilości ceramiki./ Na powierzchni znajdywano liczne ich fragmenty/Cmentarzysko 

zostało więc prawdopodobnie zupełnie zniszczone / pierwsze wiadomości o 

"urnach z popiołami" pochodzą z 1907 r./ 

Na obydwu stanowiskach nie przewiduje się dalszych badafl. 

STOBNlCA- TRZYMORGI. pow. Piotrków Tryb. 

Stano'ltisko 2 

STRACHbW. pow. Wrocław 

patrz epoka brązu 

patrz neolit 

STROBIN. pow. Wielufl Muzeum Ziemi Wieluflskiej 

w Więluniu 

Badania prowadzil mgr Bogusław Abramek. 

Finansował WKZ w Łodzi. Czwarty sezon 

badat\.Osada z okresu wpływów rzymskirh. 

W celu lepszego rozpoznania wewnętrznego rozplanowania osady. zasięgu 

warstwy kulturowej oraz konstrukcji P.rzypuszczalnego wału, prace prowaltzone 

były jednocześnie w kilku punktach osady.Przekopano obszar o powierzchni 

około 350 m 2 znajdując dużą ilość zabytków ruchomych i odkrywając 15. dalszych 

obiektów. Wśród tych ostatnich wyróżniono: 7 chat. 3 duże budowl~ ~apewne o 

specjalnym przeznaczeniu, 4 paleniska na otwartym powietrzu. l jamę odpadkową. 

Ślady po chatach .odznaczały się bardzo regularnymi i prostokątnymi kształ
tami z dołkami słupowymi przy ścianach szczytowych. Wyjątkiem była chata 

oznaczona nr 12, kształtu bardziej owalnego, bez dołków słupowych. W wypełliisku 

tej chaty • obok ułamków naczyń i kości zwierzęcych. znaleziono żelazny dziryt 

z zadziorami. Wymiary poszczególnych chat wahały się od 2 x 3 m do 3 x 5 m. 

Znajdowano także i całe naczyma, głównie w paleniskach i jamie odpadkowej. 

Ponadto znaleziono brązową zapinkę pochodzenia panońskiego. żelazny klucz, krze

siwo. kilka przęślików oraz 4 stożkowate i dobrze zachowane ciężarki tkackie. 

W północno-:rachodniej części osady.już poza zwartym zasięgiem chat. 

natrafiono na ślady trzech obiektów. z których dwa me zostały jeszcze całkowi

cie odko.pane. Najbardziej interesującym okazał się obiekt oznaczony nr. 16. 
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Była to niezbyt wielka prostokątna budowla o wymiarach około 20 5 x 5 m 

z kamienną przybudówką tworzącą jakby absydę. usytuowaną pośrodku jednej 

z dłuższych ścian. Kamienie ułożone były kol!Jście z tym. że od strony właściwej 

budowli tworzyły raczej niezbyt wysoki próg. Wnętrze kamiennej konstrukcji wypeł

niała przepalona glina z ułamkami ceramiki.Z widocznych w tej glinie warstwek 

spalenizny wynika, ze kilkakrotnie palono tu ogieó.. Pod Wllrstwą kulturową wypeł

niającą prostokątną budowlę znajdowało się 12 dołków słupowych/ przy ścianach 

węższy$ / ułożonych półkolem.Funkcja tej budowli na obecnym etapie badali. 

jest jeszcze trudna do wyjaśnienia. 

Prace prowadzone w miejscu przebiegu przypuszczalnego wału przyniosły no

we spostrzeżenia. Zaobserwowana juź' poprzednio warstwa spalenizny występuje 

jedynie w części północno-wschodniej osady. na bliżej nieokreślonej jeszcze prze

strzeni. W tej sytuacji obronny charakter przypuszczalnej konstrukcji drewnianej 

jest wątpliwy.Nie wykluczone, że była to swego rodzaju zapora przed wodą / na 

C? wskazywa!Py ·iłowaty piasek sięgający warstwy spalenizny f występującą w tej 

części osady. 

Badania będą kontynuowane. 

STRZYżEW. pow. Sochaczew Zespół BadaA nad ·Polsldm 

Średniowieczem 

Uniwersytetu Warszawskiego 

i Folitechniki Warszawskiej 

Badania prowadził dr Andrzej Kempisty. 

Finansował Zakład Badali. Folskiego 

Sredniowiecza UW. Drugi sezon badatl.. 

Kurhan z okresu wpływów rzyYnskich. 

Kontynuowano badania głównie w południowowschodniej ćwiartce obi.ektu oraz 

w środkowej części ćw:J.artki północnozachodniej.Odkryto 5 dalszych pótnolateó.skich 

grobów ciałopalnych i l halsztacki pod nasypem kurhanu orą.z 3 pochówki szkiele

towe wkopane w nasyp. Te ostatnie0 ze względu na brak wyposażenia.mogą być 

tylko ogólnie wydatowane jako pótniejsze od kurhanu.Dotychczas nie odkryto po

chówku. który w jasny sposób byłby związany z fazą budowy kurhanu.Dlatego też 

jego datowanie ma nadal ćharakter hipotezy. 
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udało się odróżnić groby rzymskie od zespołów pó:tnolateóskich• gdyż w ld.lJru 

wypadkach wcześniejsze groby zostały uszkodzone przez pó:tniejsze wkopy grobowe, 

założone w tym samym miejscu. 

Groby różniły się również rodzajem wyposażenia. Obok skromnie wyposażo

nych• zawierających jedynie nieliczne ułamlii creramik:i i przepalone kości• występo

wały bogate pochówki z licznymi fragmentami naczyti. częściami uzbrojenia i 

innymi wyrobami metalowymi. Odkryte w tym roku groby pó:tnolateó.skie posiadały 

w większości wypadków przynajmniej jedną fibulę żelazną. Szczególnie godne są 

uwagi: żelazne okucie wiadra• umieszczone wraz z 'innymi jeszCZI! przedmiotami 

metalowymi wokół krawędzi popielnicy wczesnorzymsk:iej. i odlewana brązowa 

fibula w kształcie żaby. pochodząca z grobu dziecięcego. datowanego fibulami 

żelaznymi na fazę B 2. 

ZYGMUNTOWO• pow.Cleclui.nów Ze!lpół Ba<Wi nad Polakim 

~redniowieczem Uniwerstytutu 

Warnawakiego i Politechnild 

W arszilwsk:iej 

Badania prowadziła mgr Barbara Koperska 

konsultowała dr Bolesława Chomentowaka. 

Finansował WKZ w Warszawie.Drugi sezon 

ba<Wi. Osada z przełomu okresu lateósk:iego 

i wczesnego okresu wpływów rzymskich. 

Prace miały charakter badllli ratowniaych. Przebadano powierzchnię około 

l ara. Badania prowadzono w dwóch punktach osady: kontynuowano pracę nad 

obiektem odkrytym w roku ubiegłym odsłaniając jjlady słupów otaczających wolno

stojący piec o konstrukcji kamiennej służący do wypalania wapua ; oraz w pół

nocnej części Qsady. gdzie odkryto obiekt okrejjlony jako Jama nr l o wymiarach 

około 2 x 3 m z dużą ilością ceramiki. Charakter Qbiektu nie został bliżej okreś

lony. poniewa:t w związku z ~dnymi warunkami atmosferycznymi nie zako6czono 

ekaplQracji. 



W czesne średniowiecze 
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StaDowlako 1 

Pracowilla Arc:bealopcmo-Kcoaenratonlla 

P.P. PltZ Oddalal w S.caeclllle 
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Finansował WKZ w Koszalinie. Trzeci 

sezon badad.Grodzisko wczesnośrednio

wieczne,niwelacje terenu -/XVI-XVID. w/. 

Celem ostatniego sezonu było przekopanie najstarszych po:r.iomów osadniczych, 

przebadanie najstarszych faz umocnień obronnych i ro"zpoznariie ich konstrukcji. 

Realizacja tych celów zamknie pierwszą fazę badań nad Białogardem wczesno~red

niowiecznym. 

W bieżącym roku rozpoznano najstarsze fazy osadnictwa wczesnośredniowiecz

nego i stwierdzono, że od początku należy je wiąza.ć z grodem. 

Pierwszy gród posiadał umocnienia przekładkowe,z bierwion -dębowych osadzo

ne w glinie f wał 5 f. Od strony zewnętrznej znajdowała się jakby ława drewnia

ni!., poza nią tel·en zalewowy. Wał zachował się do 1, 5 m wysokości z nim należy 

łączyć szczątkowo zachowaną warstwę osadniczą. 

Znaleziony tu bardzo skromny ilościowo zasób zabytków ceramicznych pozwala 

wstępnie datować początki osadnictwa, na schyłek VII wieku i początek vm w. 

Następną fazą umocnielli obronnych f wał 4/ wzniesiono na zrębach starszej. Wał 

poszerzono zarówno w stronę wnętrza jak i na zewnątrz osady,Zasadniczy 

trzon stanowiły konstrukcje przedkładkaw e. Lico zewnętr:~;ne tworzjs palisada, a 

przed nią ostrokół nachylony skośnie na zewnątrz wału. Od strony wnętrza lico 

wału stanowił rząd pali dębowych, o które opierały się poziome dranice,utrzymując 

nasyp ziemny.Gwałtowny pożar zniszczył wał 4. Spalone konstrukcje korony wału 

runęły do środka grodziska. 

Wał został bardzo szybko odbudowany f wał 3 f i poszerzony. Stopę wewnętrz

ną tworzyły ałupy dębowe wkopane, które umacniały poziome dranice, tworzące ro

dzaj zapory wstrzymującej żiemię,Stópy zewnętrznej nie uchwycono. 

Z wałem 3 można związać warstwę osadniczą występującą przy wale i w obrę

bie majdanu dom o konstrukcji plecfonkowei odkryty na małej przestrzeni oraz 

ślady urządzeń gospodarczych do przechowywania zboża. Ponowny pożar zniszczył 

grórl.który był znaczny,.skoro przepaleniu uległo 7 warstw przekładki. 

Wał 3 i 4 należy datować wstępnie na Vlll-IX wiek. Poczem nastąpiła przer

wa osadnicza o czym świadczy warstwa o zabarwieniu humusowym.Około połowy 

IX w. nastąpiła próba odbudowy umocnień f wał 2/. Z tej fazy zachowały się -

jedynie szczątki stopy wewnętrznej wału. 

Z następną fazą umocnień należy łączyć okres prosperity Białogardu. Powstały 

potężne umocnienia obronne o konstrukcji przekładkowej posiadają u podstawy 



- 169 -

około 20 m szerokości. W doskonałym stanie zachowało się 7 warstw przekładki 

z bali dębowych. Niwelacje terenu przeprowa.dzone w XVI-xvm w. zniszczyły 

koron~ tej fazy wału. 

Opisywane konstrukcje powstały najprawdopodobniej u . schyłku IX w.; .w· 1~szej 

połowie X w. podlegały częściowej renowacji obejmującej głównie lico zewnętrzne. 

W 2-pej połowie X w. na bazie tych konstrukcji powstał piastowski wał przekład

kawy z elementami hakowymi odkryty już w 1971 r. 

Z ,opisywanym wałem przekłaiłkowym należy łączyć 3. poziomy doskonale zacho

wanych domów zrębowych• wyróżniających się dużymi rozmiarami. 

BIAŁOGARDA. pow.Lęoork Muzeum w Lęborku 

Badania prowadzna mp Elżbieta Skarbek. 

Finansowało P:oe:~;ydium PRN w Lęborku. 

Trzeci sezon badlui. Grodzisko wczesno

średniowieczne z X - XIll wieku. 

Celem bada1i było mDżliwie dokładne rozpoznanie ~onstrukcji obronnych daw

nego fl'Odu. Wytyczono wykop w części południowo-zachodniej wzgó;rza. pomiędzy 

wałem a skarpą prowadzącą do fosy - w miejscu gdzie przypuszczalnie znajdowa

ła si ę brama. 

· Grodzisko położone jest po praliej 1ftrenie szo.sy z Lęborka do Lety. na skraju 

wysoczyzny osiągającej 68 m wysokości. Powierzchnia wzgórza f 1 ha/ dość płaska• 

wyratnie obniża się w Iderunku północnym. Z trz'ech totron .znajdują się strome~ 

nicprzystępne zbocza f w części zachodniej zachowały się ślady ezer.okiej fosy/ • 

jedynie od południa teren jest plaski i najlepiej przetrwał wał o wysokości 4 m. 

Wykop długolilei 18 m szeroki 4 m poprowadzona na osi północ-południe8 poprzecz

nie do Iderunku biegu wału. 

Badania Ykatygrafti oraz treści kulturowej wllkazują. że wał wzniesiopy został 

w konstrukcji drewniano-ziemnej. Najbardziej rozbudowany był w części południo

wej groctu. w miejscu połączenia z okolicznym terenem wyżynnym. i zabezpieczo-

ny dodatkowo suchą fosą. Szerokość jądra wału dochodziła u podstawy. 7-8 metrów • 

zaś· przekrój całego wału osiągal 15 m u podstawy. W stratyparu wyróżniono cztery 

warstwy. Wewnętrzne i :.:ewnę'trzne lico pokrywała· warstwa zbitej gllny.której roz

sypiskD wraz ze spalonymi częściami umocnieó. drewnianych zaznaczało się szcze

gólnie wyratnie w licu wewnętrznym.Przy krawQdzi wysokiego zbocza od strony 

południowej konStrukcja w dużym stopniu uległa osunięciu i niwelacji/teren uprawny/. 
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Piaszczyste jądro wałU wzmocniono bierwionami w .układzie przekładkowym.

ułożonymi dwoma stosami oraz ldlłkami, których największe skupien1,e zaobserwo

wano w najniższej warstwie jądra. W dolnej partii znajdowało się także dodatkowe 

umocnienie w postaci dwóch warstw kamieni w rzędach równoległych do biegu wału. 

Pomiędzy konstrukcjami przekładkowymi obu lic biegły łukowato popr.zez jądro 

wału warstwy spróchniałych belek · łączące dwa stosy. 

Ceramika odkryta w trakcie badail reprezentowana jest przez 167 ułamków 

nac::yli-. Są to w przeważającej ilo~ci fragmenty mało charakterystyczne. Ulainki 

wylewów pochodzą od naczyli wykoliczonych s~rannie, obtaczanych i ałabo profilo

wanych. Krawędzie wylewów są lekko wygięte na zewnątrz • zgrubione i ścięte 

ukośnie, lub poziomo. Naczynia wypalone były na kolor szaroceglasty,jasnoce

glasty i szary z przełomem jedno - i dwubarwnym. 

Ponadto uzyskano dwa przedmioty żelazne silnie skorodowane, żużel, zaprawę 

i kości zwierzęce. 

Materiał zabytkowy na badanym s~owisku jest bardzo nieliczny. Ceramika 

odpowiada 'pod względem techniki wykonania i chronologii ,ceramice znajdowanej 

podczas poprzednich sezonów wykopaliskowych w wykopach założonych w-b wnętrzu 

grodziska i odnos~ się do czasu pomiędzy X w. i kolicem XIII wieku. W warstwach 

dolnych spotykamy fragmenty charakterystyczne .dla XI-XII w. Bardzo. nielicznie 

reprezentpwana jest ceramika z XIII w. 

Badania będą kontynuowane. 

BIAŁQ('..bRZE, pow. Zgorzelec Kónserwator Zabytków 

Archeologicznych 

we Wrocławiu 

Badania pl'Ciwadzili Jurij Knebel i 

mgr Tadeusz Kaletyn.Finansował 

Wydział Kultury Prezydium PRN 

w Zgorzf'lcu. Trzeci sezon ba~. 

Kurhanowe cmentarzysko wczesno

średniowieczne f IX- X w./. 

W grudniu 1972 r. podjęto ratownicze badania wykopaliskowe na 3 mogiłach 

/ nr XIIJ,;XIV,XV/ zagrożonych wyrębem leśnym.Kurhan nr XV przebadano cał

kowicie.Jego rozmiary: podstąwa 3, 5 x 3 m, wysokość 1,1 m. Wydzielono 6 

warstw różniących się barwą. konsystencją i zawartością. W centralnej, szczyto

wej części mogły, -pod warstwą humusu koloru brunatnego o miąższości do 18 cm 
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zalegała warstwa o grubości 15 cm spoistej ziemi barwy szaro-brązowej.Bez

pośrednio pod nią w części środkowej mogły WYdzielono zarys jamy grobowej• 

w dolnej partii '11!ic:opanej w calec. 

Jama grobowa miała w poziomie zarys nieregularnego wieloboku. a w pionie 

kształt płasko ściętego stożka, w WYSOkości do 01 5 m. Wypełniska komory grobo

wej zapewne pierwotnie obudowanej konstrukcją drewnianą stanowił piasek prze

mieszany z próchnicą i dużą domieszką spalenizny. Całość o konsystencji zbitej 

i twardej.Na obwodzie podstaWY komory grobowej zachował się krąg kamienny. 

Wewnątrz mogiły odkryto ułamek brzegu naczynia oraz fragment noża żelaznego. 

Badania będą kontynuowane. 

BlłONiszl:>w, pow.Nowa Sól patrz epoka brązu 

BYCZYNA. pow.Kluczbark Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Opolu 

Zakład Antropologii PAN 

we Wrocławiu 

Badania prowadził doc. dr Brunon Miszkiewicz 

przy współudziale mgr Gertrudy Martyniak 

f autorka sprawozdania/ .Finansował WKZ w 

Opo]J.l i Zakład Antropolegii PAN we Wrocła

wiu. Drugi sezon badań. Cmentarzysko szkiele

towe z wczesnego średniowiecza i okresów 

pómiejszych. 

Stanowisko położone jest przy kościele ewangelickim. Tegoroczne badania były 

kontynuacją prac ra~owniczych prowadzonych jesienią 1971 r. Przebadano obszar 

o powierzchni 40 m
2 

do głębokości około 2 m, odkrywając 94 obiekty, z czego 

około 40 to komplEitne lub częściowo zniszczone groby szkieletowe, a reszta gro

by fragmentaryczne zniszczone pó:tniejszym wkopami.Szkielety ułożone były na 

osi wschód- zachód, głową na zachód. W kilku wypadkach zaobserwowano ślady 
> 

po drewnianych trumn11ch w postaci ciemriych smug wokół szkieletu. 

Materiały archeologiczne uzyskane podczas badań są bardzo skromne.Składają 

się na nie: ldlkanli:ście fra~entów ceramiki, w większości pó:tnośredniowiecznych, 

małe fragmenty trzech kabłączków skronioWYch ora'l: cztery silnie zniszczone 

monety miedziane. 
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CEDYNIA, pow. Chojna patrz okreB halsztacki 

CIESZYN patrz średniowiecze 

CHELM, pow.Bochnia Ihtytut Archeol<>gii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie 

Badania prowadziła dr Maria Ca"oalska. 

Finansował Uniwersytet Jagielloński. Czwarty 

sezon badań. Grodzisko wczesnośre~owiecz

ne lX'-X w. oraz bogata warstwa neolityczna 

kultury ceramiki promienistej. 

Wznowiono systematyczne prace wykopaliskowe na grodzisku położonym na 

wyniosłym wzniesieniu na skraju Pogąrza Karpackiego.Ze względu na osuwanie 

się warstwy kuiturowej wykop usytuowano w odległości 20 m od reperu pod 

wieżą pomlarową,w środkowym pasie majdanu. 

Na odałaniętej przestrzeni 5 ćwiartek warstwa kulturowa jest bardzo p..'ytka 

i wynosi od 5 cm przy południowej krawędzi wykopu do ao m przy północnej. 

Ponieważ wykop leży na sldonie, przeto w ćwiartkach 1, 2 położonych w południo

wej części majdanu zlokalizowano jedynie słabo widoczne dolne części jam zupeł

nie pozbawione materiału ceramicznego.Dopiero na pozostałych ćwiartkach war

stwa kultlirewa pozwalała na uchwycenie poziomów odpowiadających kolejnym 

okresom osadnictwa na omawianym stanowisku. W· górnym poziomie na całej 

przestrzeni badanej pojawiły się ułamki naczyń wczesnol!redniowieczny.ch, które 

jednak nie wiązały się z żadną z odsłoniętych jam. Obiekty w postaci ial'ysów 

dolnych poziomów jam grupowały się w środkowej części wykopu. Odsłonięto 

ogółem t6 zaclemnieó, z których większość należy łączyć z kulturą ceramiki 

promienistej. W jami-e l na poziomie 1, 20 cm odałonięto grób starej 60-letniej 

kobiety
1 
ułożony w pozycji &kurczonej, a wyposażony w. paclorki z kollei rurkowej. 

Na przestrzeni ćwiil.rtld 5 uchwycono rów będący śladem konstrukcji ściany duże

go budynku mieszkalnego, którego całkowite odsłonięcie pozwoli na ustalenie roz

miarów jak i konstrukcji odkrytej budowli. Wydaje się, że należy ją wiązać z 

kulturą ceramiki promienistej, której obfl.te ślady wystąpiły w warstwie na całej 

przestrzeni ćwiartki s. 
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CHMIELNO• pow.Kartuzy 

Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsl..-u 

i Zespół Badart Archeomagnetycznych 

przy Cehtralnym Labore.torium 

Instytutu Historii Kultury Material

nej PAN w Gdańsku 

Endania prowadzili dr Leon Jan Luka 

i dr Barbara Lepówna. Finansował WKZ 

i Instytut Architt>.ktury i Urbanistyki 

FoliteChniki Gdartskiej.Drugi sezon bad~. 

Grodzisko wczesnośredniowieczne fX-..XllJ. w./ 

Po~ębiono i poszerzono 'ivykop Nr I, na którym w ubiegłym sezonie odkryto 

konstrukcję kamienną. Zało:t.ono w jego pobliżu wykop nr II o powierzchni 3 x 

5 m. 

W wykopie Nr I uchwycono dalszy bieg śeiany zachodniej fundam-entu kamien

nego wchodzącego na drogę.która przecinała grodzisko. W partiach przylegających 

do konstrukcji stwierd;ono 3 starsze zabudąwy ze śladami spalenizny. 

W wykopie nr II uchwycono warstwę kulturową o znacznej miąższości• w któ

rej zarysowało się pięć jam odpadkowych. Wydobyto znaczną ilość materiału 

ruchomego w postaci ceramild. kości Zllrierzęcych.łusek rybich. polepy, węgli 

.drzewnych oraz kilkadziesięciu przedmiotów z zakresu broni, narzędzi i ozdób. 

Oczyszczono profil skamej skarpy przecinającej wał grodu• co pozwoliło określić 

wstępnie jego ro~miary i konstrukeję. 

Gród zniszczony został pQżarem. 

Na obecnym etapie badai\ nie da się ·określić charakteru obiektu o fundamen

tach kll,miennych.Być moite jego nadbudowa była drewniana, przemawiają za tym 

liczne grudki polepy i lllady konstrukcji drewnianych znalezione na fundamentach 

kamiennych. 

Badania btdą kontynuowane. 

CZARNA WIELKA. paw .Siemiatycze 

Stanowieko l 

Zakład Epoki Metali 

Insty:tutu JUstorU Kultury 

Materialnej PAN 

w Warszawie 

Badania prowadziła mgT Irena Górska 

przy udziale mgr Ludmiły Paderewskiej. 

Finansował WKZ w Białymstoku. Pierwszy 
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sezon badaó. ~znowienie badaó po przerwie. 

Cmentarzysko szkieletowe z grobami w obu

dowach kami~nnych. ~czesne średnit>wiecze. 

Badania na stanowisku l "Mogiłki" prowadzone były przez okres wieloletni 

z ramienia różnych instytucji.Badania cmentarzyska w Czarnej ~ielkiej wchodzą 

w zakres problematyki "Zespołu do badaó etnogenezy Słowian". 

Pracami objęto południowo-wschodnią część cmentarzyska, ·któremu 

zagraża zniszczenie. 

Ar 1/72 - ~ arze tym zachowany był bruk cmentarzyska oraz część obudo

wy kamiennej jednego grobu. ~yeksplorowano ponadto dwa groby dziecięce0 praw

dopodol:)nie znacznie pó:tniejsze aniżeli calość cmentarzyska.Na głębokości 70 cm 

odSłonięto i wyeksplorowano grób szkieletowy bez ·obudowy kamiennej. 

Dalszą eksplorację aru 1/72 odłożono do przyszłego roku. 

Ar 2/72 - ~yeksplorowano groby nr 2 - 120 posiadające obudowę kamienną 

bruki• lecz nie zawierające szkieletów.Znaleziono natomiast szereg zabytków 

zarówno w obrębie grobów jak i między grob.ami. 

Ar 3/72 - Wyeksplorowano groby nr 15 - 190 również w obudowie kamien-

n ej z brukami0 lecz bez szkieletów.· W obrębie grobów znaleziono szereg 

zabytków• stanowiących wyposażenie. 

Ar 4/72 - Wyeksplorowano groby nr 20-320 sytuacja była analogiczna jak 

w obrębie ai!Il 2 i 3 • 

Ogółem przebadano 33 groby.Material zabytkowy stanowią : toporek żelazny. 

kabłąk żelazny od wiadra• noże żelazne. przęślild0 paciorki. pierścionki• zausznice. 

kabłączki skroniowe z brllzu i srebra oraz l 71 fragmentów naczyrt gliirlanych. 

Brak szkieletów w obrębie grobów wiązać zapewne należy z działalnością 

przygodnych eksploatatorów cmentarzyska. działających w ubiegłym wieku lub na 

początku XX. 

Do ważnych osiągirlęć badawczych tego roku zaliczyć należy odkrycie śladów 

osady otwartej.chronologicznie korespondującej z badanym cmentarzyskiem.Jest 

to jedyny· znany dotąd na ·Podl.asiu przykład ze.społu złożonego z cmentarzyska 

z grobami w obudowach kamiennych i związaneJ z nim ch;ronologicznie osady • 

Cmentarzysko w Czarnej ~ielkiej0 będące największym obiektem tego typu 

na Pocłlasiu i zwracające uwagę bogatym. wyposażeniem grobów0 inimo wysiłków 

Konserwatora ~ów Archeologicznych ulega stalemu niszczeniu. 

Słusznym zatem wydaje się postulat Ullntensywnienia badaó na tym obiekcie 

w okresie llajbliższych lat. 
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CZEKANĆW0 pow.Sokołów Podlaski Patistwo.we Muzeum Archeologiczne 

w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Barbara Zawadzka

Antosik.Finl!Jisowało PMA w Warszawie. 

Czwarty sezon badllti. Cmentarzyako szki.ele

towe z XII-Xlll wieku0 Ślady osadnictwa z 

wcześniejszych okresów. 

Przebadano 315 m 2 cmentarzyaka i wyeksplorowano: 17 grobów szkieletowych. 

6 jam wczesnośredniowiecznych i l trzciniecką. 

Pod warstwą darni zachowały się miejscami pojedylicze kamienie ob11taw· 

i fragmenty bruków grobowych.Spośród 17 grobów - 7 to groby małych dzieci; 

z pozostałych 10 - 5 było w mniejszym lub większym stopniu zniszczonychoDo

tyczy to zwłaszcza szkieletów. które zlotone były tuż pod brukie~I~.Pozostłlłe 

pochowane w jamach grobowych wkopanych w Cl\lec zachowały się względnie do

brze. Przeważa orientacja wschodnia. Na uwagę zasługują 3 groby: 510 56 - dzie

cięce i 55-osobnika dorosłego. W grobie 51 znaleziono małll ozdobną pozłacaną 

sprzączkę .z brązu.nożyk żelazny z brązowym ażurowym okuciem pochewki skó

rzanej. 12 nitóW bt:ązowych z główkami w kształcie gwiazdek• platerowany kaliączele 

skroniowy. W grobie 56 wystąpiły : 24 paciorki szklane" 3 paciorki srebne0 ozdą

ba cynowa i maletiki kabłączek z brązu. 

Grób 55 - nieco jest zagadkowy. Nad szkieletem z boku wystąpiło spalone 

drewno-prawdopOdobnie resztki trumny.Ślady ognia odkryto na czaszce i nie

których kościach szkiel,etu. W grobie znaleziono: 15 gwotdzi żelaznych.ładnie 

zdobioną oprawkę kościaną i noż żelazny. 

Spośród innych przedmiotów znalezionych na cmeintarzysku na uwagę zasłu

gują: 2 kabłączki akroniowe platerowane srebrem0 4 krzesiwa żelazneJilucz żela

zny0 2 fragmenty przęślików glinianych" fragment akórzanej pochwy do nożae 

sprzączka brązowa. 2· naczynia gliniane. Lumo .znaleziono ·szeląg litewski -

Zygmunta m Wazy. 

Jamy wczesnośredniowieczne są podobne do poprzedn.ich owalne lub okrągłe0 
duże i głębokie" na ogół z brukiem kamiennym w partii ilrodkowej.Niekt6re 

kamienie przepalone. W wypełnisku nieliczne ułani.Jd ct~nmW0 w dwóch krzesiwa 

żelazne dwukabłąkowe. Przeznaczenie jam:" jak dotąd jest trudne do ustalenia. 

DOlna partia jamy kultury trzciniet'ldej zawierała sporą Uość ułamków nac~. 

Badania cmentarzyska będą kontynuowane~. 



CZELAD~ WIELKA. po w • Góra 

Stanowisko A 

DĄBRÓWKA~ pow. Poznań 

Stanowisko l 
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patrz epoka brązu 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Badania prowadzili mgr Eliza Naumowiczówna 

i dr hab. Tadeusz Malinowski. Finansowało Mu

zeum Archeologiczne w Poznaniu. Pierwszy se

zon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

f koniec Xll w •• od początków w.XI.V/ • 

Stanowisko jest położone na lewym brzegu rzeki WiryiJki w odległości około 

500 m na północ od toru kolejowego Poznań-Zbąszyń i około 100 m na wschód od 

rzeki. Pierścieniowate grodzisko leży wśród podmokłych łąk, posiada dobrze .zacho

wane wał i fosę. Rozmiary grodziska wynoszą 50 x 50 m. 

Badaniami wykopaliskowymi objęto obszar 150 m
2
, zbadano 375 m·

3 
ziemi. 

Wykopy założono na osi wschód-zachód• obejmowały one : 1. fosę. 2. wał, 3. maj

dan grodu. 

Wyirlki. pierwszego sezonu badawczego pozwoliły stwierdzić, że mamy do czynie

nia z obronną siedzibą rycerską zbudowaną w kotlcu XII wieku• spaloną żaś w wieku 

XIII lub na początku ··xrv wieku f datowanie wstępne/. Wykopy sondażowe na do

mniemanym podgrodziu f teren przylegający do grodziska od północy/. wykazały 

całkowity brak osadnic~a. 

Fosa jest dobrze zachowana i regularnym pierścieniem otacza gród~ Została 

wykopana w glinie stanowiącej naturalne podłoże.na głębokość l m i szerokość 

8 m. Brzegi fosy były umocnione faszyną .. Na jej dnie znaleziono nieliczne frag

menty ceramild.ko.ści zwierzęcych oraz belek o nieregularnym układzie. 

Drewniano-ziemny wał został zbudowany w technice przekładkowo-rusz.towej. 

Szerokość podstawy wału wynosi 11 m. zachowana wysokość 3 m. l{onstrukcje 

drewniane wału zachowały się w postaci zwęglonych lub zbutwiałych smug drewna. 

v/:nęt;rze grodu wynosiło około 13:d3 m. W części środkowej.już na powierzchni 

gliniastego calca. odsłonięto . ślady zaostrzonych d<;>łem słupów o średnicy od 20 x 

20 cm, do 28 x 30 cm w odległości około 1, 5 m jeden od drugiego. Układają się 

one w trzech równoległych rzędach• tworząc zarys budowli "halowej" o wymiarach 

około 7 x 7 m. Może to być ślad po mieszkalnej wieży obronnej.Duża ilość polepy 

znacznych rozmiarów odkryta w pobliżu wschodniej części tego budynku sugeruje 

is~enie jeszcze innej budowli,która może znajdować się w nierozkopanej jeszcze 
częśCi grodu. 
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Interesującym obiektem jest odkryty w północnej części majdanu grodu piec 

produkcyjny. Rozmiary pieca wynosz.ą o, 8 x 1, O m, dno wyłoźofte było ceramiką. 

Od strony wschodniej znajdowało się palenisko obniżone w stosunku do przylegają

cego wnętrza pieca. Do paleniska zawierającego duże ilości węgli drzewnych, prowa

dziły trzy kanały o średnicy 25 x 30 cm, najdłuższy uchwycony kanał mierzył 2, 5 m. 

Funkcja pieca nie została jeszcze 'lYjaśniona.Jest on .wstępnie datowany ceramiką 

wykładającą wnętrze pieca na XII/Xlll wiek. 

Ogółem odkryto 148 zabytków, przeważnie żelaznych. silnie skorodowanych. Znacz

ną ilość, bo 23 egzemplarzy, stanowią groty bałtów, kuszy z tuleją, w tym tylko jeden 

egzemplarz z trzepieniem. Z pozostałych zabytków wymienić należy wędzidła• 

ostrogi, gwo:tdzie0 skoble oraz sierp. Jedyny zabytek rogowy stanowi fragment dwu

stronnego grzebienia w zdobionej okładzinie. 

Inwentarz zabytków uzupełnia ceramika0 kości zwierzęce,próbki drewna0 zboż~ 

muszle ślimaków0 polepa. 

DĘBINA , pow. Wielufl 

Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 

i Etnograficzne w ł,odzi 

Badania prowadzili mgr Franciszek J. Cemka 

i mgr Zbigniew Pokuta. Finansował WKZ w 

Lodzi.Drugi sezon badali. Cmentarzysko szkie

letowe / rzędoweJ • wczesnośredniowieczne 

/ XI-XII w./. 

Badania były kontynuacją wykopalisk ratowniczych Muzeum Zi~i Wieluflskięj 

z ubiegłego sezonu.Stanowisko położone jest na niewielkim wzniesieniu w odległości 

około 200 m na zachód od lewego brzP.gu pradoliny rzeki Warty,. 

l! W 7 wyłtopach o łącznej powierzchni 185 m odkryto 12 grobów szkieletowych• 

tworzących typowe rzędy. W wykopach nr 2 i 6 na poziomie zarysowania się jam 

grobowych / około 50 - 60 cm od powierzchni/ zarysował s.lę okrąg o średnicy 

około 70 5 m, w którego centrum zalegał bogato wyposażony grob męski nr 11. Na 

wypełniska kręgu,który przypominał rów o szerokości l m i głębokości około 30 cm0 

składała się próchnica z d.omieszką piasku i węgli drzewnych. Jamy grobowe wy

pełniała próchnica z niewielką domieszką piasku.Na głębokości 50-60 cm od powierzch

ni trudno było wydzielić zasięg zewnętr:mej krawęd:zi kręgu i jam grobowych nr 14 i 

150 zalegających w bezpośrednim sąsiedztwie kręgu, ale nie -stwierdzono wzajemnego 

przeci!'lania się kręgu i w/w jam grobowych.Należy przypuszczać,że krąg jest 
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współczesny odkrytym grobom należy go łączyć z grobem nr 11 zalegającym w 

jego centrum. 

Odkryto łącznie 12 grobów szkieletowych. w tym 3 kobiece i 9 męskich l l bez 

wypcsażenial .Na uwagę zasługują zabytki metalowe znalezione w grobach męskich. 

m.in.-: topór żelazny. grot włó.czni0 grot strzały. 3 krzesiwa. 4 monety. obręcze wiader

ka0 sprzączka do pasa. pochewka do nożyka z brązu i 7 nożyków żelaznych. Zabytki 

te stanowiły znikomą częśt materiału odkrytego w ubiegłym sezonie. 

Całość materiału pozwala datować badany obiekt na okres wczesnośredniowiecz

ny - ~->arr wiek. 

Konieczne jest kontynuowanie badafl. 

DOKTORCE~ pow.Lapy 

Stanowisko l 

Konserwator Zabytków 

Archeologicznych 

w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Krystyna Chilmon. 

Finansowało Muzeum Okręgowe w Białymstoku. 

Pierwszy sezon badafl ratowniczych. Kurhan 

wczesno średniowiec;:zny. 

Badaniami objęto kurhan położony na wschodnim.piaszczystym brzegu Narwi0 

w odległości ca 200 m od rzeki0 w obrębie Ośrodka POST i W. Nasyp kurhanu 

wzniesiono z piasku. Był to rozpełzły pagórek średnicy ca 15 m. wysokości o. 50 

m. Odkryto w nim 23 pochówki szkieletowe. ułożone w pozycji wyprostowanej na 

wznak. głowami na ?.ach ód. Nie znaleziono przy nich żadnego wyposażenia. 

Kurhan pochodzi z okresu wczesnośredniowiecznego. Wskazują na to pojedyńcze 

ułamki ceramiki.Zapewne z tego czasu pochodzi część odkrytych pochówków.Pozo~ 

stałe0 zalegające płyciej są zapewne pó:fn:iejsze. średniowieczne lub z . początków 

czasów nowożytnych. 

DZIARNĆW0 pow.Grójec 

Stanowisko 3 

DZIEpZICE0 po w. Myślibórz 

Stanowisko 4 

patrz okres wpływów rzymskich 

Muzeum Narodowe w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Antom PoprzeziflE:ki. 

Finansowało Muzeum Narodowe w Szczecinie. 

Piąty sezon badań. Osada wczesnośredniowiecz

na. Chronologia l VI-VII wiek/ . 
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Prace były kontynuacją i objęły powierzchnię 15 arów zlokalizowanych w po

łudniowo i północno zachodniej części osady. Odkryto 16 obiektów nieruchomych 

osady0 a mianowicie: 3 obiekty mieszkalne - półziemianki• 7 obiektów gospodarczych 

- jamy. 3 paleniska otwarte0 l obiekt łużycki - jamę oraz pojedyńczy obiekt -

który ze względu na częściowy stan zachowa11ia0 trudno zaliczyć do którejkolwiek 

grupy obiektów. Ceramika stanowiła główny materiał zabytkowr. Były to naczynia 

do~ć fragmentarycznie zachowane. ręcznie lepione w zdecydowanej większości nie

wielkiej i średniej wielkości o powierzcĄni silnie zagładzanej. nieco chropowatej. 

zabarwieniu szarawo-brązowym i mocnym wypale. Ornament wystąpił zaledwie w 

kilku wypadkach. 

Z pozostałych zabytków na uwagę zasługuje duży fragment żaren kamiennych. 

znaleziony w wypełnisku półziemianki• przednuoty żelazne - reprezentowane przez 

fragmentarycznie zachowane noże oraz dość sporadycznie występujące przęśliki 

gliniane i oselki kamienne. Inwentarz ruchiJmy uzyskany podczas badań w br. ana

logiczny jest do i,nwentarza z poprzednich sezonów0 który w oparciu o dość liczne 

analogie datować można na 2 połpwę VI - VII wiek n. e. 

Do całościowego zakończenia badań na powyższej osadzie pozostała powierz

chn!a około 15 arów w jej południowo ws<'.hodniej części. 

DZIERŻĘCIN • pow.Sławno 

Stanowisko 3 

patrz okres · wpływów rzymskich 

FRANKNOWO. pow Biskupi e c Instytut Historii Kultury 

Materialnej PAN 

w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Iwona Dąbrowska 

oraz mgr Ryta Kozłowska. Finansował IHKM 

PAN. Trzeci sezon badań. Osada wczesno

średniowieczna f VI - IX wiek/. 

Wykopy koncentrowały się w części północnej i zachodniej stanowiska• na kul

minacji oraz zboczu wzgórza. w nawiązaniu do części osady przebadanej w 1969 

i 1971 roku. 

U chwycono południową i zachodnią granicę osady • stwierdzając wypłycanie się 

warstwy kulturowej aż do zupełnego jej zaniku w tej części wzgórza.Nieliczne 

obiekty zlokalizowane n;1 tym odcinku miały charakter jam gospodarczych charakte-

ryzujących się ubogim inwentarzem ruchomym. Stwierdzono zaleganie intensywnej 
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warstwy kulturowej związanej z bardziej regularną zabudową mieszkalnej części 

osady w północno-zachodniej partii wzgórza, na jego kulminacji i zboczu. 

Przekopano łącznie 820 m2~ odkrywając 20 obiektów, Trzy spośród jam 

spełniały prawuopodobnie funkcje budynków mieszkalnych. Posiadały one kształty 

dość regularne, w przybliżeniu prostokątne o rozmiarach 4, 5 x 3 m, 4 x 2, 5 m. 

J.'.1'-ląższość wypełnisk wahała się w granicach od O, 2 do O, 7 m. W jednym z 

budynków zlokalizowano dno pieca glinianego o średnicy około 1, 2 m, usytuowa

nego w południowej części obiektu,Inwentarz ruchomy stanowił-f fragmenty nacz~ 

i kości zwierzęce. Charakter wypełnisk odkrytych obiektów wskazuje1 iż były to 

budynki o ko~strukcji półziemiankowej. Nie stwierdzono dotąd żadnych prawidło

wości w ich orien11owaui.u. Pozostałe obiekty to jamy o charakterze gospodarczym, 

Średnice ich wynosiły od O, 4 do 2, 5 m. Inwentarz ruchomy stanowiły fragmenty 

nacz~ i kości zwierzęce obok przęślika i łyżew kościany.ch. Na uwagę szczegól

ną zasługuje Jama 4/72, regularna w planie i w profilach, o średnicy 1, 6 m, 

miąższości wypełniska 2, 35 m. Spełniała ona prawdopodobnie funkcję jamy spich-

rzowej, 

Wstępna analiza materiału potwierdza chronologię stanowiska na okres od 

końca VI do IX wieku. 

Z uwagi na koncentrację obiektów mieszkalnych w części północnej wzgórza 

dotąd nieprzebadanej, a także konieczność uchwycenia północnej granicy osady 

prace wykopaliskowe winny być kontynuowane. 

GLINIANY, pow • Wołów Konserwator Zabytków 

Archeologicznych 

we WroCławiu 

Badan! a prcwadzili mgr Tadeusz Kaletyn 

i Bośko Babić. Finansował WKZ we Wrocła

wiu i 'Prezydium PRN w W ołowie. Trzeci 

sezon badań. Cmentarzysko szkieletowe 

X-XIII w. 

Przebadano powierzchnię l ara,Odkryto 8 grobów/ numeracja od XVIII- do 

XXIV/. Występowały one na głębokości od o, 5 do l m. Były poważnie uszkodzone. 

Szkielety były wydłużone po osi wschód-zachód, Wśród inwentarza grobowego na 

•twagę zasługują srebrne kabłączki skroniowe oraz nóż żelazny z resztkami pochwy. 

Badania będą kontynuowane. 
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GLINL~Y~ pow.Wołów 

Stanowisko Z 

Konserwator Zabytków 

Archeologicznych 

we Wrocławiu 

Badania prowadziła Barbara Balke. 

Pi.el'Wszy sezon badań. Finansował 

WKZ we Wrocławiu.Osada wielokultu

rowa / mezolit~ kultura łużycka~ wczesne 

średniowiecze/. 

Prowadzono ratownicze badania wykopaliskowe. W wykopie o powierzchni 61 . m2~ 
pod warstwą humusową zalegała warstwa iru1 turowa o miąższości do O~ 5 m~ za

wierająca dużą ilość ceramiki~ bryłki polepy i kości zwierzęce. 

Na głębokości około O~ 6 m wydzielono zarJSY 15 jam o bliżej nie wyjaśnionej 

funkcji. W wypełnisku jam prz.eważają ułamki naczyć kultury łużyckiej. Sporadycz

nie występuje ceramika póżnolateńska i wczesnośredniowieczna. 

Badania będą kontynucwane. 

GNIECHOWICE. pow.Wrocław 

Stanowisko 2 patrz neolit 

GNIEZNO 

Stanowisko 15 

Konserwator Zabytków 

Archeologicznych 

w Poznaniu 

Badania prowadziła dr Gabriela Mikołajczyk. 

Finansowal WKZ w Poznaniu.Kontynuacja wielo 

letnich badań na Górze Lecha~Grodzisko wczes

nośredniowieczne/ Vlll->OJ w./. 

Wzdłuż północnych murów katedry na Górze Lecha~ w odległości od nich około 

6 m~ zrobiono przekop długo~ci 63 m. Odsłonięto w nim stosunkowo płytko zale

gający wał obronny dzielący gród od podgrodzia pierwszego.Jego konstrukcja i 

kiel'1.:1'lek są zgodne z poprzednio wysuniętymi hipotezami dla tego odcinka. Wał 

konstrukcji przekładkowej posadowiono na leżącej na calcu warstwie spalenizny 

zawierającej bardzo wczesną ceramikę• którą można datować przynajmniej na 

V1ll w. W środkowej partii tego wału, prawdopodobnie natrafiono na miejsce 
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gdzie prowadziła droga między grodem a podgrodziem. To miejsce należy pod -

dać dalszym. szczegółowym badaniom. 

Drugi wykop. szerokości 4 m i długości około 20 m został W)"tyczony pro

stopadle do wyżej wymienionego. między odbudowaną dzwonnicą a kaplicą św. 

Walentego w katedrze.Natl'afiono na rozgałęzienie wału otaczającego gród i pod

grodzie pi~rwsze. Na dwóch odcinkach widoczne były ślady spalenia wału. Pod-

czas oqslaniania muru katedry dało się zauważyć• te nie głębokie fundamenty 

wymienionej kaplicy spoczywają -na calcu. Prace nie zostały zakończone. Będą 

one kontynuowane w kaplicy św. Walentego oraz w ambicie katedry. 

GNIEZNO 

Stanowisko 18 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Oddział w Gnietnie 

Badania prowadziła dr Gabriela Mikołajczyk. 

Finar.sowało Muzeum Archeologiczne w Pozna

:Uu. Drugi sezon badafl. Grodzisko wczesno

średniowieczne./ X - XII w/. 

Badaniami została objęta południowo wschodnia część wnętrza grod:~:iska 

zwanego Gnie:tninki.em. Przebadano 83 m 
2

• Rozkopany odc-inek wału potwierdził 
stwierdzeiria ubiegłoroczne. Wał· o konstrukcji przekładkowej został zbudowany 

z drewna~ przesypanego gliną z piaskiem. Spalenie wału spowodowało• że gród 

przestał spełniać swą obronną funkcję ok.XII w. W obrębie majdanu. w części 

południowej badanej przestrzrud. warstwy .kulturowe miały małą miąższość ·a 

materiał był przemieszany i można go datować na ·x do XII w. C:~:ęść południo

wo wschodnia majdanu była mniej znis:~:czona. W pobliżu wału natrafiono na pa

lenisko otoczone jc!llllieniami. Ziemia wokół niego była przepalona i zawierała 

węgielki drzewne. co wskazuje na dłuższe użytkowanie paleniska. Żadnych śladów 

zabudowali nie stwierdzono.Niedaleko paleniska w nieprzemieszanej warstwie 

kulturowej znaleziono fragmenty cerami.ld. charakterystycznej dla połowy X w. 

Należy przyjąć.. że grodzisko nie było miejscem stałego zamieszkania,. a mogło 

spełniać funkcję czasowego schronienia dla okolicznej ludności na czas obrony. 

Nie przewiduj e się dalszych badali na tym obiekcie. 

GOSŁAWICE• pow.Konin patrz średnioWlecze 
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· Zakład Archeologii Małopolski 

Instytutu His t orli Kultury 

Materialnej PAN w Krakowie 

Badania prowadziła dr Helena Zoll-Adamikowa 

i mgr Stanisława Alfawicka. Finansował IHKM 

PAN. Drugi sezon badM. Cmeiltarz!sko 'Jrurha

nowe ciałopalne z wczesnego średniowiecza. 

W ramach badań powierzchniowych w pt>ł~Mlniowej części pow.Zamość wyko

nano także pomiary do planów hipsometrycznyc;h oraz sondażowe badania na dwóch · 

zgrupowaniach kopców mogił o nieustalonej dotąd precyzyjnie chronologii. 

Stanowisko I. Las prywatny "Półsążek" przy zacllodnim krMcu wsi Guciów; 

21 kurhanów na I lewobrzeżnej terasie Wieprza. Zbadano ćwiartkę _ północno-zachodriią 

kurhanu u. średnica 6 m" wysokość o. B m. Stwierdzono 3 podstawowe warstwy: 

pia11ek z humusem na wierzchołku• stokach i w wypclnisku rowu przykurhanowe-

go - zewnętrzny płaszcz kopca. czysty piasek - właściwy nasyp. oraz grupy pokład 

spopielałego" siwego piasku przedzielony w pośrodku warstewką spalenizny - tzw. 

warstwa ciałopalenia.Na wewnętrznej krawtdzi rowu przykurhanowego w części 

N rysowały się ślady dwóch słupów• .w sąsiedztwie których wypclnisko rowu prze

sycone było okruchami przepalonych kości ludzkich f kilka ułamków kości znale

ziono też w zachodniej czści rowu" brak ich było zupełnie w nasypie i warstwie 

ciałopalenia/ Prócz f:ragm. taśmowatego" wygiętego przedmiotu żelaznego/ zalega

jącego na stoku nasypu/ ujawniono w rowie przykurhanowym kilkanaście ułamków 

ceramiki, głównie z wazowatego naczynia. o dość nietypowej foqnie i technologii. 

które datować można tylko ogólnie w ramach pierwszych dwóch faz wczesnego 

średniowiecza. 

Stanowisko V. Las pMstwowy "Stoki" należący do Nadleśnictwa Kosobudy• 

około 2. 5 km ';d wsi Guciów; lo3 kurhany na I prawobrzeżnej terasie Wieprza. 

Zbadano ćwiark~ zachodnią i część ćwiartki wschodniej kurhanu 161. średnica 

7- 8 m" wysokość o" 7 - l m. Układ warstw w tym kopcu był podobny" jak w 

kurhanie 11" jednakże skład przyrodniczy. i kulturowy warstwy ciałopalenia był 

różny. Nie ujawniono tu pokładów spopielałego piasku nad - dość grubą tu warstwą 

spalenizny; jedynie w jej spągu rysowały się smugi białawego piasku. W stropie 

warstw] ciałopalenia zalegały wzdłuż osi NEE-SWW duże kawałki zwęglonych 

szc~ap sosnowych, bez śladów spieczenia zi emi w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 
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Pod nimi znajdował się pokład przepalonych wtórnie ułamków ceramiki0 zaś 

w spągu omaWianej warstwy. na obramowaniu pierwotnego nasypu zaobserwowano 

podłużne zaciemnienie / przepalona beika ? / oraz dwa słupy na obu końcach 

owego poziomego elementu. 

Dużą ilość przepalcnych kości ludzkich znaleziono w wypełnisku rowu przy

kurhanowego /ćwiartkf. zachodnia/ oraz kilkanaście szczątków w płaszczu zewnętrz

nym ćwiartki wschodniej / tu też zalegał jeden fragment brzuśca naczynia zdo

bionego .ornamentem falit0tym/. Natomiast części 4 innych0 wtórnie przepalonych 

/ lecz nie in situ/ naczyń rozsypane były w centralnej partii warstwy ciałopale

nia i one - jako archeologiczny zespół zamknięty - określają terminus circa quem 

usypania mogiły. Są to okazy przykrawędnie obtaczane / dwa z odciskami osi 

koła/ • nieornamentowane0 o formach jajowatych lub zbliżonych do dwustożkowatych0 
brzegach od słabo wychylonych do znacznie wykształconych• z gliny schudzanej bar

dzo grubą domieszką lub tłustej0 prawie nieschudzanej, Pomimo zróżnicowanej ty

pologii i technologii tych okazów0 znajdując dla pewnych "progresywnych" ich 

cech dość wczeąne odpowiedniki w tzw. _południowej strefie kultury słowiailskiej0 
można datować je roboczo na okres przejściowy między I i n fazą ~ub · póczątki 

n fazy wczesnego średniowiecza tj. w przybliżeniu na 2 pol. vn i VIII .w. 

HAĆK10 pow. Bielak Podlaski 

Stanowisko l 

Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Białymstoku 

Instytut Historii Kultury Materialnej 

PAN w Warszawie 

Badania prowadził dr Wojciech Szymailski. 

Finansował WKZ w Białymstoku. Trzeci 

sezon badati,Osadnictwo wczesnośredniowieczne 

i z okresu lateńskiego, 

Przebadano około 300 m 2 powierzchni grodziska0 wliczając zakończenie 
eksploracji wykopów ubiegłorocznych• w tym domniemanego przejścia bramnego 

w południowo-zachodnim narożniku• <.raz ćwiartki aru xxvn na przeciwległym 

krańcu platformy grodziska, W plerws:::ym przypadku stwierdzono wielopoziomowe 

skupisko kamieni polnych posadowi'>ne na calcu oraz dalsze jamy po słupach; 

w drugim ślady nieokreślonej konstrukcji drewnianej na stoku przykrytej warstwa

mi niwelacji i rozsyj:4 ska. zawierającymi mieszaną ceramikę ze stałą domieszką 

XI w, 
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Wykonano drugi przekop przez całość platformy grodziska. wzdłuż osi pół

nocny-zachód - południowy-wach~ długości 35 m, szerokości 5 m. Fotwierdzo

no obserwacje ·poczynione uprzednio o koncentracji zawartej warstwy kulturowej 

na obrzeżach. W centrum odkryto poje~cze, nie-okreAlone j~;r. przeważnie bez 

zawartości zabytkowej. W pobliżu stoku północno-zachodniego stwierdzono znaczną 

stromość pierwotnego zbocza, przykryt_ego grubym, ponad 2 m płatem warstw 

spływowych i niwelacyjnych, w górnej partii z ,..yrdną zawartością ceramiki 

XI w. 

W przeciwległej, południowo-wschodniej ParW. odkryto pod nieregularnie 

zalegającą waratwą XI w. - komJJeka VI w. Składały sit ~: 1. jednolita war

stwa paleniska; 2. dwa równoległe szeregi jam po słupach. w tym i parzyste, 

u,aadowione wzdłuż krawędzi; · s. skUpisko kamieni polnych; "· rozsyplaka bier

wion na stoku. Warstwa paleniskowa zawierała1 podobnie jak w latach ubiegłych. 

fragmenty ceramiki,kości f w tym rozdrobnionych -akalcynowanych/1 liCZJle 

ziarna zbóż oraz zabytki jednostkowe - gł6wnie przfAliki gliniane, fragmenty 

foremek odlewniczych, fragment kościanego grzebienia i szydło rogowe, bransoletę 

sprzączkę do pasa z brązu itP. 

· Badania będą lr;ontynuowane .. 

INOWROCŁAW 

StanoWisko 19 a 

· Muzeum im. J • Kasprowicza 

w Inowrocła.wiu 

Badania prowadzili mgr Czellław SUWraki 

f autor sprawos4ania/ i mgr Roman Doma

·gała. pod kierownictwem próf. dr Kazimierza 

.turowakiego. Finansowali WKZ w Bydeoszczy 

1 Prezydium MRN w Iriowrocławiu.Pienrr"szy 

sezon badali. Kok16ił" 1 klasztor franciszka

nów z l połowy xm w. 

Podczaa przebudowy · Placu Obrotlców Pokoju 1 pod którym spodziewano się 

· reliktów ~all!ioru francisŻka1iskiego przystąpiono .do ba.da4 archeologiczno-kon-

serwatorakicbwprzy ukazujących się na niewielkiej głębokości Z uwagi: 

na bardzo krótki czas pozostawiony archeolbgom przez władze miejskie i nie

przerwanie na placu robót budowlanych, obiekt badano rowami sondażowymi wzdłuli 

odkrywanych murów. 
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1/ W toku badalt odsłonięto : 

a/ Relikty muru wschodniego skrzydla klas.ztoru. zbudowane z cegły w wąt

ku wendyjsldm, 

b/ mury skrzydla północnego, zbudowane z cegły w układzie polskim, 

c/ mury skrzydla zachodniego zbudowane z cegły w układzie wendyjakim. 

Skrzydło to należy do najlepiej przebadanych.Odsłonięto fragment dużego 

pomienczenia z posadzką z cegły, ·trakt komunikacyjny prowadzący do przeskle

pionego kolebkowo nicwielkiego pomieszczenia ze szczątkami "wielkiego pieca. 

Pomieszczenie to było połączone z kominem. Piec ten w zestawieniu ze znale

zioną płytką ogrzewczą pozwala przypuszczać, że niektóre pomieszczenia klasztor

ne miały ogrzewanie centralne systemu rzymsldego.Odsłonięto również doSkonale 

zachowane ar.ltady · krużganka jeclnego z wirydaży klasztornych. 

W gruzie zalegającym przy murach znaleziono detale architektoniczne, głów

nie cegły proftlowane i fragmenty cegieł polichromowane. Zachowana wysokość 

murów wynosi średnio 2, 5 m. pomiędzy koroną muru a jego stykiem z kamie

nną ławą fundamentową. 

W~iskie wykopy i szybkie tempo prac nie pozwoliły na doprowadz"enie wyko

pów do calca. 

2/ W wykopie usytuowanym w przejściu pomiędzy budynkiem biblioteki miej

skiej i budynkiem teatru odsłonięto mury prezbiterium kościola i część pomiesz

czeń wschodniego skrzydla klasztoru. 

a/ prostokątnie zamknięte prezbiterium zbudowane jeYt z cegły w układzie 

~endyjskim, wnt-trze muru jest wiązane. Szerokość murów wynosi 156 cm, zacho

wana ·wysokość 31 5 m do stópy fundamentu. Rozstaw ścian wewnętrznych' prezbi

ter! urn wynosi 9, 86 m. W narożach prezbiterium zachowały się służki z ceramicz

nych kształtek. wsparte na bazach z wapienia ozdobione szponem w kształcie 

lwiej głowy. Zewnętrz naroże prezbiterium bez skarp i lizen. 

b/ do muru kościoła przylega dostawiony na styk mur wschodniego skrzydła 

klaszwru.Po usunięciu XIX wiecznych murów i gruzu. odałonięto posadzkę po

mieszczenia klasztornego / Zakrystia ? / wykonaną z twardej szlichty wapiennej 

około pol, XIV w. Poniżej posadzki zalegały warstwy kulturowe, z których naj

starsza datowana została na l pol. XIll w. W warstwach kulturowych znalezio

no srebrne monety Xlli i XIV w., niewielkie płytki ze złota, dużą ilość bardzo 

drobnych okruchów złotych, rubin i około 200 pereł z których 60 zachowało się 

nieuszkodzonych. Na uwagę zasługuje również morionowy pacior różańca, srebrne 
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i brązowe okucia szkatułek, brązowe okucia inkunabułu, komplet przyborów do 

szycia, znaleziono ró:wnież szybki witrażowe wraz z ołowianymi oprawkami, 

oraz dwa piony murarskie. 

Na podstawie dokumentów pisanych, techniki budowlanej i stratygrafii zakła

damy czas budowy kościoła na 2 ćwi.erć XIII w., a klasztoru na poł. XIII w. 

Prace będą kontynuowane, a· mury kościoła klasztornego, po zabiegach 

konserwatorskich będą eksponowane jako trwała ruina. 

JANKOWO, po w .Inowrocław 

JANUSZOWICE, pow.Miechów 

patrz okres halsztAcki 

Pracownia Archeologiczno

Konserwatorska P • P. PKZ 

Oddział w Krakowie 

Badania prowadzil mgr K.Buszydllk. 

Finansował WKZ w Krakowie. Pierwszy 

sezon badań. Osada z wczesnego llrednio

wiecza.neolit/? /. 

Prowadzone prace ratownicze częściowo zniszczonej osady. Odkryto szellć 

jam o średnicy 2- 3 m, zarysie owalnym, wypełni &ku próchnicznym z Włilem 

drze'l1tllym i grudkami polepy. Znaleziono w ni<'l1 kilkadziesiąt fragmentów cera

mi!d1 wióry i odłupki krzemienne oraz fragmenty kości. Przypuszczalnie 

.jedna z jaw, zawierająca zabytki krzemienne pochodzi z okresu neolitile pozosta

łe - z wczesnego średniowiecza. 

Dalsza część stanowiska badana będllie w przyszłym sezonie badawczym , 

JUSZKOWO'., pow.Gdańsk 

Stanowisko 3 

KALDUS, pow.Chełmno 

patrz epoka brlłzu 

Katedra Archeologii 

Uniwersytetu M. Kopemilta 

w Toruuiu 

Badania prowadzili mgr Wiesława Matuszawska

ł{olowa i mgr Andrzej Kola,mgr Ryszard Bogu

wolski. Szósty sezon badd. Grodziska wczesno-



- 188 -

średniowieczne - w:czesne średniowiecze., 

okres halsztacki i wczesny podokres la

teński. 

Prace prowadzono w związku kontynuacją badań nad wczesnofeudalnym ośrod~ 

Idem osadniczym w Chełmnie. Dwa wykopy umiejscowiono w północnej części 

rozleglej osady obronnej - .podgrodzia l stan. 6/, bezpośrednio przy skraju natu

ralnej wysoczyzny określającej zasięg osady., a więc w rejonie dotąd niero·zpozna

nym pod względem Bl'Cheologicznym. Wykopy były usytuowane w pasie prostopad

łym do skarpy i posiadały rozmiary 8 x 4 oraz 4 x 4 m. 

Wykop l eksplorowano całą powierzchntą do głębokości około 2a0-280 cm; 

następnie z- uwagi na znaczną głębokość zalegania warstw kulturowych zawężono 

do rowu sondażowego o szerokości 2 m., poprzecznego do długości wykopu.Calec 

w postaci żółtego piasku stwierdzono tu na głębokości a., 60 - a. 80 m. Zarejstro

wano cztery., zasadnicze warstwy kulturowe z okresu wczeiiJlośredniowiecznego., 

oraz piątą. najniższą zachowaną szczątkowo. z okresu halsztackiego i wczeiiJlego 

podokresu lateńskiego. pozostawioną przez ludność kultilry łużyckiej. W warstwie 

I., w jej partii spodniej. natrafiono na resztki cha~ w obrębie której stwierdzono 

niewielką jamę najprawdopodobniej o przeznaczeniu gospodarczym f piwniczka

magazyn/., posiadającą w rzucie poziomym średnicę około o., 80 m i o., 65 m głę

bokości. Odkryto tu również palenisko o śreiinicy około o .. 90 m oraz warstewkę 

zbutwiałego drewna stanowi,cego ślad po podłod?.e. Szczególnie ciekawy układ 

posiadała warstwa IV w skład której wchodziły dwie równolegie w~ględem . siebie 

waratewld zbutwiałeg'o drewna oddzielone warstewką jaiiJlobruna·i:nej., piaszczystej 

ziemi.Ich zawartość oraz przebieg świadczą o tym .. it mamy tu do czynienia z 

plecionkowym .umocnieniem fosy .. przypuszczalnie suchej.,która najprawdopodobniej 

otaczała całą osadę f stan. 6/ • stanowiąc poza stromymi., naturalnymi zboczami,. 

dodatkowy element obronny. Weryfikacja tej hipotezy będ:de m.in.zadaniem badań 

przyszłorocznych. 

Wykop 2, Miąższość war~ kulturowych nie przekraczała 2., 60 m. Pod wzglę

dem stratygratlcznym sttuacja nie odbiegała tu zasadnicżo od obserwacji 2łarejstro

wanych w wyk0pie l; warstwy kulturowe stanowią tu bowiem dalszy ciąg stwier

dzonych uprżednio.Zauważyć tu należy natomiast -silny spallek warstw w kierunku 

północeym., co należy tłumaczyć ukośnym biegiem ściany wewnętrznej fosy.Krzy

wizna ta nawiązuJe jednak do naturalnego spadu terenu ueytkowanego przez ludność 

kultury łużyckiej• ktorej ślady.podobnie .jsk1w wykopie l~ reprezentuje warstwa 

v. 
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Z ciekawszych odkryć wymienić tu należy pięć jam kultury łużyckiej zale

gających w piaszczystym calcu. Tylko jedna z nich zalegała centralnie w wyko

pie. co umożliwiło jej całkowitą eksplorację. Pósiadała ona ~rednicQ około 110 

cm i głęboko~ć 50 cm. Jej .zawarto~ć stanowiła czarna. tłusta zięmia• zawiera

jąca znaczną ilą_~ć· węgli drzewnych, w partiach górnych przemieszana z polepą 

z drobnymi wtrętami gliny. W ~rodkowej czę~ci jamy . znaleziono kilkanaści.e 

fragmentów dużego naczynia oraz resztki ciałopalenia_ a w czę~ciach bocznych 

przeciwlegle do siebie• dwa całkowicie zachowane naczynia o formie gruszkowa

tej f jedno odwrócone/ • wewnątrz puste / · grób popielnicowy f • Eksploracja po

zostałych )m o zawarto~ci geologicznej podobnej do poprzedniej nie ujawnila 

w nich archeologicznego materiału zabytkowego.Być może były to również jamy 

grobowe, a ciałopalenie zalegało poza zasięgiem wykopu. 

Ogólny charakter do~ć dużej . ilo~ct materiału zabytkowego. szczególnie cera

miki. uzyskanego z tegorocznych badań wykopali41kowych, pozwał a na wydzielenie 

tu dwóch faz osadniczyche pochodzących z różnych okresów naszych pradziejów: 

kultury łużyckiej z okresu halsztackiego i wczeanego podokresu lateńskiego, oraz 

z okresu wczesno~redniowiecznego. Tę drugą fazę osadniczą chronologicznie 

umieścić należy w czasie od X do XII, lub początków XIll wieku. 

Osiągnięciem tegorocznych bad~, było stwierdzenie tu dodatkowego sztucz

nego elementu obronnego, jakim była fosa. 

KAMIENIEC• pow.Oliwice 

Stanowisko 2 patrz okres halsztacki 

KONIN 

Stanowisko B patrz okres wpływów rzymskich 

KOPYTĆW, pow. Pruszków patrz ~redniowiecze 

KRAKĆW -DiBNIKI Komisja Archeologiczna 

Oddziału PAN 

w Krakowie 

Badania prowadziła dr. Helena Zoll-Adamlkowa 

i. Mleczysław Fraś.Drugi sezoh bad~. Finan

sował Oddział }>AN w Krakowie. Wczesno~rednio

wieczna osada otwarta /Vill.JiifJJ. w./. 
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Osada leży na prawym brzegu Wisły u starego ujścia Wilgi. w. rejonie ulic 

Klonowej i Ks.Marka założono 4 wykopy sondażowe oraz J:?szerzono w dwu 

punktach odkrywkę szeroko-przestrzenną f z 1971 roku/ zlokalizowaną w obrębie 

wałów przeciwpowodziowych f tzw."zatoki'f. 
2 

Łącznie badaniami objęto powierzchnl ę około 100 m • przy czym stwierdzo-

no. że stropy obiektów zalegały przeciętnie na wysokości od 202 do 202• 50 m. 

n.p.m. Najniżej. bo na wysokość 200,89 m n.p.m. wcięło się dno Jamy 16. 

UchWyCono również połudrJ.ową i wschodnią krawęd:f występowania śladów osad

nictwa wczesnośredniowiecznego. z czego można wnioskować, że powierzchnia 

osady przekracza 2 hektary. 

W trakcie prac natrafiono na skupiska kamieni wapiennych f może szcząt• 
kowo zachowane paleniska/ oraz 9 dalszych jam kulturowych.Wydobyto stoaunko

wo dużą ilość zal?ytków ruchomych z vm.frx - xn wieku, w których dominuje 

ceramika.Są to garnki i fragmenty naczyrt różnych typów w· wi~zości ornamen

towanych, bez i ze znakami garncarskimi oraz w nieLicznych wypadkach z od

ciskami osi. W całej masie szczególnie bogato reprezentowana jest tzw. biała 

ceramika małopolska w paru odmlanacli o stoounkowo dużej zawartości węglanu 

wapnia w tworzywie. Prócz ułamków naczyrt znaleziono szereg przedmiotów 

żelaznych, w tym noże, dwie ostrogi f typ I, odmiana l wg., Z.lillczerówny/ • 

Pozostale zabytki ruchome ta gł"ównie osełki kamienne, p;rzęśilld gliniane i ka

mienne• szydła" łyżwy• dwustronny grzebiefl kościany• kamienie żarnowe. grudy 

żużla żelaznego itp. 

W trakcie wywiadów z mieszkaticami dzielnicy uzyskano informacje co do 

wielu s.zczegół~w 1!opograflcznych dziś już w terenie zatartych, m.in. lokalizacji 

nieistniejącego pbecme stawu przy ta0 Barsldej, pn:ybliżonego miejsca występowa

nia szkieletów w obrębie badanej osady i tp. Wg ustnych relacji kra.wędł tego 

cmentarz• o nieznanej chronologii miała przebiegać kilkanucie metrów na po

łudnie od wykopu z bieżącego roku. Sondaź w pobliżu wskazanego miejsca nie 

dał oczeldwanrch rezultatów. 

KRAJCt>w ~~ReDMIESCIE 

Ul. ul. Waryńsldego-planty 

Poselska., Stolarska. 

Basztowa-planty 

Muzeum Archeologiczne 

w Krakowie 
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Badania· prowadzili mgr mgr Jacek Reynlalc 

i Emil Zaitz pod· kierownictwem mgr Teresy 

Radwańsldej.FinansGwało Muzeum Archeolo

giczne vr Krakowie.Osadnictwo i umocnienia 

wcz·esno średniowieczne. 

Największe prace ratownicze przepro..-dzono w wykopach ins~alacji ciepłow

niczej na plantach przy ul. VVarydsldego l VVaryflsldego--planty • wyk. IV l w bezpo

średnim sąsiedztwie ul.Grodzldet.Na przestrzeni· ponad 40 m uchwycono piasz- ; 

czysto-humusowe i ilaste warstwy kulturowe .wczesnośredniowieczne i średniowiecz

ne a miejscami calec. Część tych warstw można wiązać z umocnieniami i osad

nictwem wczesnośredniowiecznego Okolu. VVyżej wymienione obserwacje uzupeł

niono odwiertami arcneologiczno-geologicznymi• uzyskając dodatkowo głębokość 

występowania calca i atopieli nachylenia warstw.z zabytków ruchomych znaleziono 

głównie ceramikę. 

:Ę>onadto warstwy wczesnośredniowieczne i calec odsłonięto w wykapach inńa

lacyjnych na. ul. Stolarskiej 9 i u północnego wylotu ul.Poselskiej. a w północnej 

części Sródmieścia tj. przy ul~Basztowej-planty wyk.I - calec 

VViercenia archeologiczno

geologiczne 

Muzeum Archeologiczne 

w Krakowie 

Badania prowadził mgr Kazimie~ Radwańsld 

i zespół. Finansowało Muzeum Archeologl cz-

ne w Krakowie.Osa.dnictwo wczesnośredniowiecz

ne i średniowieczne. 

W rokil 1972 kontynuowano badania przy pomocy wierced.Zagęszczono liczbę 

odwiertów głównie w północnej części Okolu oraz na jego przedpolu /28 -owier-
i 

tów/. Usytuowano je na pl. VViosny Ludów 5 i 314 tzn. w ogrodzie na terenie 

zabudowań klasztoru franciszkanów oraz w zachodniej części zabudowań Miejskiej 

Rad~·. przy ul.Senacldej nr 3• w północnej części ogrodu Muzeum Archeologicz

nego ponadto na chodniku ul. Poselsldej. 

VV południowej części Okolu wykonano badania uzupełniające .f 6 odwiertów/ 

w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu oznaczonego VVarydsldego-Plany wyk.IV. 

~ wyniku wierceń uchwycr,no głębokość występowania calca. ponadto poziomy 

warstw wczesnośredniowiecznych• średniowiecznych i nowożytnych• posuwając 

naprzód znajomość ukształtowania terenu i składu przy1-odniczego poziomów kul-
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turowych w poszczególnych okresach• a "" z tym się wiąże.mo:tliwość dalaze

go wyznaczenia .południowych i północnych f9rtyfikacji ·okolu. 

KRAKÓW -WAWEL Pa4atwowe Zbiory Sztuki 

i Kierownictwo Odnowienia Zamku 

Królewakiego iia Wawelu 

w Krakowie 

Badania prowadził zespól archeologów obu 

instytucji./Sprawqzdanie opracował mgr 

Józef Nitirlk/. Finansowały Pa4atwowe 

Zbiory Sztuki i Kiero~ctwo Odnowienia 

Zamku. Królewald~go ~a Wawelu. Dwudzie

sty trzeci sezon łiada4. Grodzisko główne 

w.IX-XIII• nadto relikty osadnictwa staro

żytnego.średnió~ecznego i nowożytnego. 

Głównym odcl.illdem badawczym . był tzw.Dziedzlńczyk Bator.ego.Badania w 

tym terenie stanowiły kontynuacjlł prac z roku 1970. Celem ich było dalsze 

odsłonięcie reliktów murów: 

a/ płytkiego f przedromdaldegof bl.iiej ~eokreślonej ~dowU. 

b/ z kamienia wapiennego. roboczo willSanego z Katedr:lł Chrobrego. mieazczlłce,a 

się w hipotetycznie . wyznaczonej linii fundamentu pod alternacją tllarów i 

kolumn . międz~awowych bazyliki. 

cf oraz reliktów renesansowych ła:lni ln"ólewaldcll. 

W trakcie bada4 wyróiniono tutaj trzy zespoły warstw: warstwy nowożytne 

miąższości około 50 cm:. warstwY średniowieczne milłiazości do 325 cm. oraz 

warstwy wczesnośredniowieczne.któ:rych ·miętazość w.ahała się od 20 do 90 cm. 

W obrębie tych ·ostatnich o chronologii roboczo ocmo.u.IU:.eJ aie do IX i X 

wieku .. lłchwycono kilka poziomów użytkowych. świadczllcych o intensywnym osadnictwie 

w tej części wzgórza wawelaktego.Z warstwy plaalru .naallkalnego oraz z lejów 

krasowych pochodzi niezbyt ~ża ilość krzemienn7ch narzędzi • środkowego 

lub górnego paleolitu. 

W korytarzu kotłowni w południowym akrzydle budynk.u 5 w sondzie 5 a. 

zlokalizowanej w aęaiedztwie przedrom&łialdego kościoła B w trakcie prac 

badawczych staJJ,owilłCych kontynuację prac z 1971 r. eksplorowano kompleks 

nawaratwieli wczesnośredniowiecznych f miąższości ok.130 cm/ • których chrono

logia zamyka .się w grahicach IX/X do więku XIII włącznie. 
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Poniżej natrafiono na nikłe ślady warstewki zawierającej fragmenty ceramiki 

kultury łużycldej.Na skale stwierdzono istnienie dwóch lejów krasowych pązbawio

nych substancji zabytkowej. 

Z zabytków nieruchomych wyróżnić należy szczątkowo zachowane konstrukcje 

drewniane da~wane na wieki X-XI. oraz nad nim fragment b~ z drobnych 

kamieni wapiennych. 

Z zabytków ruchomych oprócz fragmentów ceramiki. wczesnośredniowieczne 

noże.fragment podkowy oraz ostrogę z aaczepami płytkowatymi i stożkowym 

bod:tcem / w.XI/Xll/. 

Badania ratownicze w re~onie VA w wykopie 24/71. stanowiące kontynuację 

prac z roku 1971• miały na oelu weryfikację rozpoznafl stratygraficznych uzyaka

nych w ostatnich latach w wykopach 20/68 1 17 a/70• dotyczących ztnian w ukaEtał

towaniu się poszczególnych poziomów we wnętrzu i na zewnątrz budynku stajni 

królewskich. Wykop usytuowany wzdłuż północnej ściany południowego ryzalitu 

budynku 5 przebadany został c;lo głębokości odpowiadającej stopie fundamentowej 

budynku. 

W trakcie bad!Ui wyróżniono 5 zespołów warstw nowożytnych / od XVI-XX w/a 

uzyakując dużą ilość fragmentów ceratnikt nowożytnej. 

Drobniejsze prace ratownicze prowadzono ponadto 

af w rej. VB w korytarzu piwnicznym budynku 5 

b/ w rej. vn na za!lleczu stołówki wewnątrz budynku 7 

c/ w rej. vm w piwnicach budynic-t 8 w. bezpośrednim sąsiedztwie reliktów 

gotyckich budynkó:ov poduchownych / kontynuacja tych prac następi w 1973 r/ • 

oraz rozpoczęto dalsze pra·ce związane z odsłanianiem stropu Smoc_zej' Jamy 

/kontynuacja tych prac nastąpi. w 1973 r./ 

d/ w rej.IX prace z~ązane z izolacją północno-wschodniego narożnika bttdynlru 

9 oraz przy murze gwia:tdzistym w sąsiedztwie oaszty Sandcnp.ierltldej0 zwią

zane z rozpoznaniem przyczyn spę~ania muru obronnego. 

ef w rej.X w wykopie pod fundamenty budynku na pomieszczenia cna pracowitiltów 

fizycznych KOZK. 

f/ w rej.XIn na po<\f e:tdzie od bramy Herbowej. między portiernią a bastionem 

Władysława IV• związane z instalacją ciągu kanalizacyjnego. 

Wyniki tych badlltl dały v;iele istotnych przyczynków do rozezn!Ui architeldó

nicznych0natomiast nie wniosły nic nowego do stratygrafii wzgórza wawelskiego. 
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Muzeum Archeologiczne 

w Krakowie 

Badania prowadził mgr Emil Zaitz. 

Finansowało Muzeum Archeologicz-

ne w Krakowie.Szósty sezon badafl. 

Osada i szkieletowe cmentarzysko 

wczesnośredniowieczne. /X/XI-XIII w. f 

Badania prowadzone były w północnej partii stanowiska. na obszarze. który 

przylega do drogi prowadzącej do starego kamieniołomu. Przekopano teren o 

powierzclmi około 4 arów. Dodatkowo wykonano 8 wykopów sondażowych mających 

na celu sprawdzenie na jakiej powierzchni występują obiekty archeologiczne. 

OdkrYto 17 jam o charakterze osadniczym. W 11 jamach stwierdzono materiał 

ceramiczny wczesnośredniowieczny. w jednej materiał pMnolateński f fragmenty 

naczyń grafitowych t a w innej fragmenty naczyń z wczesnego okresu epoki brązu. 

Pozostałe jamy nie zawierały materiału datującego. W jamach wczesnóśrednio

wiecznych oprócz fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych stwierdzono po

jedyflcze ułal)].]d naczyń prahistorycznych. grudki polepy i węgle drzewne. a także 

kamienie wapienne noszące często ślady działania ognia. W 3 wypadkach w obrębie 

jam wystąpiły drobne ułamki przepalonych kości. 

Badania do11tarczyły obiektów związanych z wczesnośredniowiecznym cmen

tarzyskiem szkieletowym. W związku z tym należy sądzić• że zajmowało ono 

jedynie południową część stanowiska i zostało już całkowicie przebadane. W ciągu 

5-ciu .JX>PIZednich sezonów badań odkryto 75 grobów.Do obiektów grobowych nale

ży zaliczyć też 7 jam. które nawiązują do grobów swym kształtem 1 charakterem 

wypełni ska. 

Cmentarzysko zajmowało powierzchnię około 11 arów~ na obszarze o długoś

ci 55 m f na .unii południe-północ/ i szerokości 28 m f na linii wschód-zachód/. 

Założone było na miejscu wcześniejszej osady wczesuośredniowiecznej.Datować 

go można na przełom X/XI wieku do l połowy XIII w. Uchwycona w idlku wypad

kach stratygrafia obiektów pozwala przypuszczać• że osada jest starsza niż 

cmentarzysko.Jedynie pojedyflcze jamy można uznać za młodsze. 

W obrębie cmentarzyska stwierdzono 51 grobów z wyposażeniem.Przy zmar

łych znajdowały się : kabłączki skroniowe i pierścionki ze srebra i brązu.kol

czyki walcowate ze srebra. paciorki ze szkła i kamieni półszlachetnych• rzadzlaj 
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monety. srebrne denary krzyżowe i brakteat; narzędzia: żelazne noże i krzesiwa 

osełki kamienne; naczynia gliniane i obręcze wiader drewnianych. Sporadycznie 

występowały części stroju : brązowe sprzączki lirowate /2/ i żelazna półkolista: 

broń- noże bojowe /2/ i groty włóczni i dzfrytu. Jedynie w 24 grobach. położo

nych głównie w północnej partii cmentarzyska. nie stwierdzono żadnego wyposa

żenia. 

KR~PCEWO. pow. Pyrzyce 

Stanowisko 6 

KRĘPSK. pow.Człuchów 

Stanowisko l 

patrz neolit 

Katedra Arch.eologii 

Uniwersytetu · Mikołaja Kopernika 

w Toruniu 

Badania prowadził mgr Gerard Wilke. 

Finansował Prezydium PRN w Oiłucllowie 

oraz UMK w Toruniu. Pierwszy sezon badali • 

Grodzisko wczesnośredniowteczne/VIll-IX w./ • 

Prace prowadzono w ramach długofalowego planu Qada!i nad osadnictwem 

wczesnośredniowiecznym .w rejonie jezior Krępako i Sżczytno. 

Grodzisko usytuowane jest na wyniosłym. około 27 m wysokości cyplu. od

ciętym od głównego trzonu półwyspu 'dośe głęboką fosą. Majdan o powierzchni 

30 x 60 m otoczony pierścieniowatym w-ałem• szczególnie dobrze czytelnym w 

części południowej. gdzie osiąga od dna fosy wysokość około 5-6 m. Prace likon

centrowano w południowej części grodziska• gdzie na majdanie :tałożono 5 wy

kopów o wymi.11-rach 4 x 4 m. oraz wykop ciągły o wymiarach 4x14m przeci

nający wewnętrzną - część wału oraz przylegającą do niego część majdanu. Wykq~ 

ten dostarczył interesujących danych na temat konstrukcji wału obronnago. 

czytelnego w dwóch fazach. Pierwszą fazę stanowił wał posadowiony na warstWie 

pierwotnego humusu. zbudowany z piaszczystego jądra oblicowanego w górnej 

części bliżej nie określonymi konstrukcjami drewnianymi.Qdkryty wał zachował 

się na wysókości około 4 m. pierwotnie żaś szerokość. jego dochodziła do 

14-16 m. 

Przy jego wewnętrznej stopie odkrrto ślady ·domostwa mieszk!llnego :z: ka

miennym pą.leniskiem wewnątrz. W kolejnej fazie osadniczej wał niemacznie 

pouwyżs:1:ono i poazerzono.Również p~ jego wewnętrznej krawędzi odkryto 

nawarstwienia kulturowe, na które składały się pozostałości rumowiska domostwa 
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mieszkalnego., oraz warstwy demolacyjne i zsyp~skowe wału. Osiedle obronne 

w Krępaku datować można w ramach chronologicznych VTII-IX wieku, 

KRUPICE., pow,Siemiatycze 

Sianowieko l A patrz okres wpływów rzymskich 

LĄD., pow.Słupca Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Badania prowadziła mgr Maria Zeylandowa. 

Autor sprawozdania mgr Mateusz Lastowiecki. 

Finansowało Muzeum Archeologiczne w Pozna

niu,Dziewiąty sezon badati.Grodzisko wczesno

średniowieczne / IX-XII/XIII w./. 

Badania prowadzone były na terenie grodu i podgrodzia. W części północno

wschodniej grodu założono nowy wykop w celu uchwycenia szerokości wału wew

nętrznego f określonego jako wał 11/ • dotychczas nie datowanego. Na głębokości 

40 cm odsłonięto częściowo zniszczone podkowiaste palenisko., otwarte od strony · 

południowej., zalegające w warstwie czarnej ziemi, W warstwie tej wystąpiła 

bardzo duża ilość ceramiki datowanej na XII wiek.,kości zwierzęce oraz zabytki, 

wśród których były przęśliki z różo"W"qo łupku, kawałek ołowiu i pierścionek 

ze szkl.iwaoMiąższość warstwy wynosi około 80 cm. Na jej spągu. Vf części 

południowej wykopu, wystąpiła warstewka przepalonej gliny i piasku z dużą 

zawartością wapntrf·? f. Na głębokości 1, 20 m wystąpiły zarysy czterech jam 

O'ff.alnych o -redni.cy 2 - 3 m., nieregularnie ułożonych, z dużą ilością ceramiki 

całkowicie obtaczaaej. Odsłonięte warstwy nachodzą na wał • . 

Na wyniesieniu w czę~ zachodniej grodu kontynuowano ekspl.orację warstw 

w wykopie p powieZ'zchni 1, 5 ara!,. na którym w roku ubiegłym uchwycono . w11chod-, 
lUił granicę cmentarzyska sz)r:i.eletowego.Pod pochówkami wy&tlłplła warstewka 

silQie zwtJloneao dreWna opa.dajlłca pałto~e w kierunku wschodńim, biegnąca 

po o.t ,.._zac:h· - Jiłd-w•ch._. która stanowi lico ·wału wewnętrznego. określonego 

jako" m. Wal ten o ~rdzo Zlliszca~one,j konstrukcji pr~ekładkowej otaczał wynie~ 

n-ile w aac:bocmi~j csęłcł lro~Na wschodnim likłome wału odkryto domostwo 

/? / z re,W...mym paleni8kiem 1 ceramiką datowaną na XII w. Znaleziono m 
fralmllit •Pl'll.csld łJrlłzowej i przęślik z różoweco łllpku, 

Na podfrodziu prace prowadzono na jego poludniowo-wschodnim skraju., 

gOi• w roku ubiep,m odkryło elliże skupisko łupanego piaskowca.,które stanoWi 

p~szczalnle posostałość produkcji cłosów kamiermych, u:lytych do budowy 
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kościoła. Pod warstwą kamieni wystąpiły resztki ctlaty f półziemianki ? f nieznacz

nie zagłębionej w calec. o wymiarach 4 x 2 m. Wypełniska chaty stanowi czarna 

ziemie. z dużą ilością kości zwierzęcych oraz ceramiki górą - i całkowicie obta

czanej. datowanej roboczo na X/Xl w. 

W części zachodniej podgrodzia ukOltezono eksplorację warstw w wykopie o 

powierzclurl 1. 5 ara. rozpoczętą w roku ubiegłym4')1słonięto tu jedną jamę miesz

kalną o wymiarach około 5 x 4 m z dwoma paleniskami.Zawierała ona dużą ilość 

ceramiki całkowicie obtaczanej. Ponadto odkryto cztery jamy o średnicy l• 5 - 2 m 

o niewyjaśniónej dotychczas funkcji. Pod poziomem datowanym na XJ/Xll w uchv.'Y

cono skraj domostwa/? f ze śladami zwęglonej belki drewnianej. We wnętrzu do

mostwa występuje wyłącznie ceramika górą obtaczana. charakterystyczna dla IX/X 

wieku. Poniżej poziomu wczesnośredniowiecznego• w pasie około 10 m wystąpiła 

warstwa o miąższości około 40 cm z nielicznymi dużymi fragmentami naczyń 

z młodszego okresu lattmskiego i wpływów rzymskich. Poza ceramika odkryto tu 

negatyw grotu oszczepu. 

Badania będą kontynuowahe. 

LEDNICA• pow .Gniezno 

Ostrów· Lednicld 

Stanowisko 2 

M;uzeum Początków Paflstwa Folskiego 

na Lednic.:y 

Badani.a prowadzili mgr Jl!rzy Łomnicki 

i mgr Jan Leśny. Finansowało Prezydium 

WRN w Poznaniu. Czwarty sezon badafl na 

podgrodziu. Okres wczesno średl)iowieczny • 

X-XIII wiek. 

Badania koncentrowały się- wyłącznie na. podgrodziu.Celem ich byłp: aj zn8.le

zienie wschodniego przyczółka mostowego. b/ zapoznanie się z pierwotną morfologią 

wyspy. c/ rozpoznanie dotąd ni~badanego stacjonarni.e podgrodzia. 

Badania prowadzono w bieżącym sezonie na trzech wykopach: ill/7.0• I/7i. 
ll/71. W ich trakcie nadal nie natrafiono na ślady przycz~Odkryto natomiast 

w wykopie W/70 niewielki fragment przypusic:z;alnie 'Ulic)J ułożonej z drewnianych 

bierwion. szerokości .około 2. 70 m leżących na trzecli legarach~ W pobliżu od. 

str.ony jeziora stwierdzono liczne pionowe pale., jak n~eży sądzi~ falochronu. W 

obrębie pali wystąpiły d1rie duże plecionki. W bezpośrednim z·wiązku z domniem~t.. 

nym falochronem pozostają dwie fazy . ~ocnitm brzegu wy11py uch<wycone ·w wykopie 
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I/71. Jeden młodszy.na który składają się dręwniane bierwiona wzmocnione kołka

mi i drugi starszy.który tworzą dwie fragmentarycznie zachowane ścianki plecion

kowe~ Pierwsze z umocniefl sądząc z materiału ceramiczile~o odnieść nale21y do 

połowy XI w •• drugie do końca X w. 

Na uwagę zasługuje odkryta już częściowo w ubiegłym sezonie w wykopie 

II/71 chata konstrukcji zrębowej o wymiarach 380 x 380 cm z centralnie położo

nym paleniskiem wykładanym kamieniami i ze śladami obudowy kamiennej. Pod 

ścianami zachodnią i północną odkryto jako ofiary zakła!lzinowe czaszki końskie 

wraz z kręgami szyjnymi. W oparciu o materiał ceramiczny chatę datować można 

na połowę XI w. 

Z zabytków ruchomych, :.:nalezionych w trakcie tegorocznych badańJ na szczegól

ną uwagę zasługują cztery drewniane toczone talerze. z tego jeden bardzo dobrze 

zachowany o średnicy 25 cm. 

Badania będą kontynuowane w roku przyszłym. Planuje się poszerzenie wylmpu 

ill/70 w kierunku południowym celem ostatecznego wyjaśnienia konstrukcji drew

nianej/ ulicy/ • 

LEGNICA-ZAMEK Instytut Historii Architektury0 Sztuki 

i Techniki Folitechniki Wrocławskiej 

we Wrocławiu 

Badania prowadzW architektoniczne-aoc. dr 

Jerzy Rozpędows~mgr C?.eslaw Lasota;an

tropologiczne - doc. dr Brunon Miszkiewicz 

konsultował - .doc.dr Jan Katmierczyk.Finan

sował WKZ we Wrocławiu.Drugi i ostatnl sezon 

badań. Grodzisko i CBDmtarzysko wczesnośred

niowieczne. pómoromailska ·kaplica zamkowa. 

Badania ratunkowe związane z budową pawilonu nad zachowanym przyziemiem 

póm<iromaliakiej kaplicy zamko:wej.Prace p~eprowadzono na terenie zawartym 

pomitdzy pómoromailską świątynią a palatium• o powierzchni 150 m 2• Rezultaty 

ich nie odbiegają(zailaGrlczo od uzyskanych w ubiegłym roku• przy północnej i 

wschodniej ścianie tegoż obiektu sakralnego. 

Najniżej wyStąPU drewniano-ziemny wał kasztelańskiego grodu• z przełomu X

XI wieku. odsłonięto ,go na szerokości 16 m~ przy czym zostało zarejestrowane 

tylko jedno lico strony podgrodzia.Lawę i podwalinę -yvzniesiono ze skrzvtr· wypeł-
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nionych ziemią. górną część wału natomiast w technice rusztowej.Lico przed 

pożarem zabezpieczono płaszczem glinianym. a wkrótce potem wydatnie zwiększo

no zbyt wątłą ławę. 

Dwa następne poziomy osadnicze reprezentowała zabudowa mieszkalna.ze 

s!arszego odsłonięto relikt ulicy w postaci trzech legarów biegnących po linii 

północ-południe oraz fragment budynku zrębowego usytuow:anego na . zachód od tej

że ulicy.:W ten sposób' kosztam szerokości obwodu warownego kasztelasiakiego 

grodu zwiększona została powierzchnia majdanu podgrodzi.a. W młods'zym poziomie 

zabudow:y mieszkalnej wał na odcink.u gród - podgrodzie uległ całkowitej likwida

cji. Z tego poziomu zanotowano doskonale zachowaną ulicę ·zbudowaną z trzech 

legarćw i połączonych z nimi n!'- obłap elementów nawierzchni • Przebieg jej 

generalnie pokrywał się ze starszą. Na zachód od uli(:y wystąpil fragment budynku 

plecionkowego,na wschód natomiast relikt chaty zrębowej. Obydwa poziomy zabu

dow-j t.nieszkalnej datowane są wstępnie na okres od około połowy XI w. do oko

ło połowy XIl w:. 
Z cmentarzyska,którego fragment zarejestrowano w północnej części odcinka 

nad przedstawionymi wyżej elementami, wyeksplorowano pięć grobów. Tworzyły 

one dwa rzędy. W zakresie rytuału grzebalnego pochówki te nie odbiegają od gro

bów z innych cmentarzysk śląskich, pochodzących z młodszej fazy wczesnego 

średniowiecza. Wyposażenie, w postaci żelaznego nożyka stwierdzono tylko w jednym 

grobie. 

Łącznie w dwóch sezonach badawczyeh wydobyto 18 zespołów. 

Datowanie owych materiałó'\\' nekropolicznycll nie nastręcza specjalnych trud

ności. Wiążą się one niewątpliwie z kaplicą św.Benedykta wymienioną po raz 

pierwszy w 1149 r. 

Leżące ponad cmentarzem warstwy pochodzą już z okresu budowy i funkcjo

nowania kolejnych faz zamku.Z nich przede wszystkim na uwagę zasł':lguje poziom 

palenisk i pieców. W tegorocznym sezonie przebadanych zostało sześć tego rodzaju 

obiektów.Rejestrowano je także niemalże we wszystkich wykopach dotychczas zało

żonych w obrębie dziedziflca zazp.kowego.Z kontekstu stratygraficznego wynika1 iż 

obiekty te pochodzą z okresu budowy póinoroma.l'lskiego z~ tj • z lat 1220-1230. 

Badania architektoniczne ujawnily m.in. po raz pierwszy in situ podstawę 

zewnętrznego cokąłu pómoromaflskiej kaplicy. 

LUBIESZEWO,pow.Nowy Dwór Gda.l'lski 

Stanowisko 2 patrz okres latellski 
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L UBISZEWO• pow. Tczew Muzeum Archeologiczne w Gdal'isku 

Badania prowadziła. xngr Elżbieta Choiflska. 

Finansowało Muzeum Archeologiczne w 

Gdal'isk"o~.Drugi sezon badal'i.Grodzisko wczes

nośredniowieczne./lX-X w./ 

Grodzisko położone jest na dwuczłonowym wzniellienba wśród podmokłych 

łąk, około l m na północny-w11chód od wsi. Badania kontynuowano w członie 

mniejszym, w 700}'. zniszcżonym na skutek ·eksploatacji piasku. Zało:ł.eniem ba

dawczym było ustalenie charakteru osadnictwa uchwyconego w 1971 r. Przeba

dano następne lO wykopów f IX-xvm według ogólnej numeracji/. z których 7 

zawierało warstwę kulturową częściowo zniszczonlł pó~ejszymi wkopami. 

W 3 pozostałych jest ona nieuchWYtna z uwagi na całkowite przemleszanie stra

tygratii w czasach nowożytnych. Odsłonięto w części północno;.zachodniej gro

dziska ślad spalo11ej konl!'trukcji licującej. Od zewn,trz ziemne jlłdro wału. W 

pobliżu wschodniej krawędzi majdanu uchwycono środkowy fragment półziemian

ki o średnicy 4, 8 m u góry i l• 5 m u dołu oraz głębokości l• 2 m. Wypełnisito 

jamy stanowiły 3 warstwy zawierające dużą Uość ceramiki górlł obtaczamej, 

kości zwierzęce ~ drobne przedmiot)>. jak szydła ! przęślik żelazny. W warstwie 

najniższej znajdowało się palenisko kamienne. w którym oprOcz wymienionego 

materiału występowały łuski rybie.Na majdanie stwierdzono brak· obiektów osad

niczych, wyeksplorowano tylko soczewkę warstwy kulturowej o niewielkiej miąż

szości. 

Na podstawie wstępnej analizy materiału i stratygrafii można ustalić, że 

na mniejszym członie wzgórza mamy dO czynienia z jednofazowym osadnictwem 

z IX-X w. W tym czasie istniał tu gród pełniltcy funkcję stra:ł.nicy na przepra

wie przez Motławę. 

LUBLIN-STARE MIASTO 

LAPĆZYCA, paw. Bochnia 

Stanowisko I 

patrz średniowiecze 

Muzeum .tup Krakowskich 

w Wieliczce 

Badania prowadził dr Antoni Jodłowski. 

Finansowało Mużeum .tup Krakowskich 

w Wieliczce •. Czwarty sezon badlll'i.Gro

dzisko wczesnośredniówieczne. 
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Stanowisko położone jest na praWYID brzegu. Raby. sUnie zniszczone przez orkę. 

Badania prowadzone w latach 1965-67 wykazały. że był to ob1ekt dwuczłonowy skła

dający się z grodu właściwego i przylegającego do niego od pół:no<:y> podgrodzia.Kształ

tem i dużymi rozmiarami n~ wiązuJe on do założell. · tjpowych dla starszej fazy wczes

nego średniowiecza. natomiast dotychczasowe materiały archeolopcime wskazywały 

na istnienie tutaj' grodu dopiero, w okresie X/XI.- połowy XIll wisku. Wyjaśnienie 

chronologii umocniell. obronnych było więc głównym celem prac wykopaliskowych 

prowadzonych_ w bieżącymu roku. 

Na majdanie grodu odkryto dwie warstwy kulturowe: starszą i młodszą. Warstwa 

starsza- stanowiąca ·pozostałości osady otwartej - zlllegała na głłbokości }wl20 -

l;r-40 m i zawierała drobn·e skorupy z ~rn-IX wieku. Warstwa młpdsza występowała 

na głębokości o. 72 - 11 00 m ioddzielona była od poprzedniej cienką smugą gliny · 

bez zabytków ruchomych. 

z młodszym poziomem osadniczym łączyła się "'yramie destrukcja wału otacza

jącego majdan• co świadczy o współczesności chronologicznej obydwu elementów. 

Zabytki odkryte w warstwie reprezentowane są przez typowe form;r ceramiczne 

charakterystyczne dla Xl-połowy XIll wieku oraz fragment podkowy żelazneJ.grot 

do strzały z łuku z tulejką i dwoma•zadiiorami• a także kości zwierzęce,polep~ 

węgle drzewne. itp. Materiały te pozwalają zatem datować istrJ.eme grodu na młod

szą fa:z;ę wczesnego średniowiecza f XJ. - połowy XII1 wieku/ • 

L},j::.ZANY. pow.Szydłowiec Pat\stwowe Muzem Archeologiczne 

w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Olga Lipiliska. 

Finansowało Pat\stwowe Mużeum Arche

ologiczne w Warszawie.Pierwszy sezon 

badad. Osadnictwa z okresu halsz!ackiego 

i latell.skiego oraz wczesnośredniowiecznego. 

Badania prowadzono na tarasie nadzalewoWYm szerokiej doliny Modrzejowicy• 

na lekkim Jikhnie wzniesienia wrzynającego się w podmokłe łąki i bagna.Oawniej 

przeJlh'wał strumiell..obecnie przechodzi rów melioracyjny• Miejsce to nosi nazwę 

"Starej Wsi". 

Osada ulega systematycznemu niszczeniu wskutek orki. 

W warstwie kulturowej~ o miąższości dochodzącej do 15-20 cm 1 niekiedy 

całkowicie prawie zniszczonej znajduje się materiał ceramiczny pochodzący z kot1ca 

m fazy okresu wczesnośredniowiecznego. Jednocześnie występują nieliczne fragmenty 
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ceraa;nild wczdliiej1ze) s n fazy o~ slrorupy naczy6' rtcznie leploliych .o powierz .. 

· c11111 . .ume chropo-conej z gruboziamilltej iJiny;,Sił . one wtrttam! z warstwy n 
8łaruej nU wcze.no.łretiowieczna. prawie ~ci• zninczonej.Skorupy te 

-. mało . Charakterylltyczne~ co utru~ · datowanie. 

z; o.tatlliej fazy olia-en wczeaołredlliowiecznego pc)cbodzlł cztery Jamy ze 

~c~. pllleQillkami Jrami~.Jem. z nicb najciekawna ·jelit chrufazo-. 
W Jtd CStłci iórbej wyllttpoje ceramika Z ko6ca oJą'eiU wciżellbołrednlowieczneao. 

w. dcWtej - włrócł pneplll~ch kamieni i popiołu - ce~ z n fazy..~z 
:w7łej W7Jillflllioaycb obiektów wy.tvnY jencze trzy jam:r· wcze11110.łredlliowieczne 

w snacsnej catłci zniiZCZODe prsez orkt oraz dwie jamy • okre16w lltanz:rch. 

s uhopm lll&teriałem ćeramicsnYm.Jedą z nich znl1żczył cztłciolr9 obiekt wczee

DOINdalowiecsn;r 0 W edh1i wllttpoej clu'CIIlolo,U jamy · te. DlOft pochodzić Z ~ 

. ola'en -~•$ckleao i poczlłtku okren lat ... kie,o /? /. Poza ceramikił znalelliODO 

J .. zcse dwa prawi·e ·kompletne szkielety :nrierztce. ~dto kabłlłCZISk skroniowy 

. eiiOWały.oeełkt Jramieon"'noiyld. ielazne.przecmuot r:i.owiau:y/ ·być moh ochrainik ? 1. 
podkówkt do buta l nieokrełlone bliiej przedąlioty ielazne. 

~ racji inten111WJ1eeo . ni uczenia pow;rt•z•ao litanOwilka przewiduje lit 

pro-dzeilie dal1ąch prac wykopalil!mw;rch • 

Muzeum Ziemi Wielulhddej 

w Wieluniu 

Badania prowadził mgr Boru.J:aw. Abramek. 

Finan110w8ł WKZ w Lodzi. Trzeci 1ezon ba~. 

Cmentarzyako ·ezld.eletowe. typu rzfdoweeo 

z XI-XII wieku. 

O&óla:r uliład ,rabów' oru 'w:rniJd. te,orocznych badU wekuuJą. że moiemr 

jU · mówić z diiiym prawdopodobie611twem o całkowitym przebadaniu stanowiska. 

j~wiek naleiy 'jeezcze lprawdzlć jego pólnoCDO-Wichodllilł iran1Cf0 

Na badan;rm t:menta~lku odkryto 85 grobów l~eletow;rch twprzących pifć 

za1adnlcz;rch rzfdów. Wydaje lit. te ogólna liczba grobów była pierwotllie nieco 

wito za. gdyi od ~ południowej przylega do niego pidnica ek~Ploatow!llla w 

okresie mifdz;rwojeonym, 

Wez:rlltkie odkryte groby rozrzucone były na ltonnkowo niewl.elkl.ej przeetrze

ni O w;rmiarach · OkołO 20 li; 35 m CO powodowłiło znaczne ZlllfiZCZenie pochówków. 

Zmari;rch grzebano w dołć reiUlarnych.proltoqtnych jamach grobow;rch orien

towanych po linii W-z. z niewielld.mi odch;rleniami na Pn- lub Pd. Tylko dwa 

groby pr:i.otone · na ~u po litroilite północno-w•choc:biej cmentarzyska miały 

orlentacjt zbliionlł do linii Pn.-Pd. 
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'W tej widnie cżędci mo:b!,a zaobaerwówać bardziej . nieregula=y układ · jam 

grobowych. Nieco Wit)l:ezej były ich · wymiary w etoliUDku do pozostałych. Orien

tacja samych azldelet6w.niezaleinie od płci zmarłych by.la mieuana • . W czt•ci 

południowej grzebanJ,-e zmarłych z glowt.mi lllderowanymi na zachód by.lo prawie 

zasadlł. W ldlkunastu jamach grobowych ..twierdzono wokół szkielet6w reas'tld 

drewnianej obstawy z des~Ponadto • we W&li\Yatkich jamach wyattpował7 

wuielld drzewne lub kawałld przepldonych bierwiąn.a ·bardZo csf&lo takie po .Jdlb 

drobnych ułamk6w naczy!i kultury · łuty.cki~j. 

Na przebadal:lym obszarze nie stwierdzono lliladów palemek. Szkielety, zacho

wane prżewainie w bardzo złym stanie• zalegały na pfboko•ci od SO do 95 cm. 

Na pod~wle wyposatenia grobowegó wy.r6inionó 23 -pochówki kobiet_ 20 ·pocnów

ków .mętczym oraz 17 pochówków dzieci. Wypoaałeriie zma.rł;ych nie odtiiep w . 

zaSadzie od wypoaa:tenia spotykanego na innych cmentarżyskach z · tego czasu w 

Polsce •. Najpopulanp.ejazym tłementem wypoaałenia były nółe. i .ka)lłączki akro

niowe.Ponadto znaleziono między innymi: 19· naczy!i ,u.nianycbe iD krHai~ 6 monet 

. i okucia S wiaderek. zastanawiającym j.6.t · niem~.l zupełny brak militariów. Tylllo 

w ]jednym grobie znaleziono przy Jewym ramieniu dluJl i smukły i1'0t ~ 

Szczegóło,;e opracowanie mat~riałów pochodzll~ch z .cmentarzyska w Maało

wicacłl.pow. Wieluil winno Bit ukazać juł w przyszlym roku. 

~ltZYCE• pow. Grudzilłdz 

Stanowisko l 

Katfldra A'l'cl;leologii 

Uniwerll)'tetu MilmłeJa Kope~ 

w Toraniu oru Museum· 

w Grudzilłdsu 

Badania prowadzUi mrr. Andrzej Kola 

i. mgr Ryssard Bopwol81. FiUuolrała 

~tedra ArcbeoloJil UMK w Toruniu. 

· Plerwazy se11011 bada6., G'rods!UD :wc•e-

·~owieczn.e / X-XII w./. 

Badania typu -.~iowego przeprow~ w swiąsku z realisacldą tematu 

badawczego dotfczącego pócranf.cza chebni611ko-pruakie&o we wczellll)'Dl •redDlo
wieczu.Groasiako jest połołone na wyaunittym " jęzorze" krawfdsi wyeoc~ 

rzeki Osy. Ziemny wał grodzisk& stano~ tu j~e zamknifde obielttu od ~ 

wyaoczyzny.W zało:teądl. na terenie ~ pofałdowanego majdaną grodziska• 

dwóch wykopach atwierd&ono w:ratfP.Owanie · mocno aniaaczonej war.twy kulturowej 

o . mią:tazodci docbodzlłcej do około o. 80 m. W warstwie brak Q&dów zabudOwy 
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obiektu. Wykop tr.zeci• umiejscowiony po zewnętrznej stronie wału grodziska 

f .6 .x 2• 5 m f • częściowo go obejmujący. ujawnił w dolnych partiach warstwy 

kulturowej poza skłonem wału znaczne ilości spalonego drewna w układzie nie

regulax·nym. zinterpretowane jako resztki zniszczonych• wierzchnich konstrukcji. 

wału. obsuniętych tu w wyniku jego potaru. 

Materiał zabytkowy stanowią przede wszystkim ułamki naćzyń oraz kilka 

przedmiotów ~elaznych. m.in.liściowaty grot strzały. W świetle materiału zabyt

kowego chronologię obiektu można wstępnie ustalić na X-Xll wiek. 

pow • Siematycze 

Konserwator· Zabytków Archeologicz

nych w Białymstoku 

Badania prowadzi! mgr Krzysztof Burek. 

Finansował WKZ w Białymstoku. Pierwszy 

sezon badail. Kurhan wczesnośredniowiecz

ny./X-XI. w./. 

Stanowisko uSytuowane jest na łagodnym stoku wysoczyzny w odl:egłości około 

150 m na wschód od ostatnich zabudo.waA wsi MiodU.y-Pokrzywne. Prace miały 

charakter ratowniczy.Ich celem było z~ekonstruowan_ie pierwotnego zasięgu.znisz• 

czonego w ciągu ostatnich lat. rozle~ego kurhanu P'rze}>adanie wschodniej partii 

fragmentarycznie zachowanego wyniesienia o śreanicy ~ około 8 m i wysoko•cl 

około 1. 60 m. Zamierzenia te zostały tylko częściowo . zre&~.użowan,e .z brakl~ siły 

roboczej. 

W odsloniflym-i podczas niszczycielskiej rozbiórki, protli u zachowanej" części 

kurhanu stwierdzono następującą stratygrafię: 1/ brfłZ(lwa gliną. caicowa. 2/ jasno

szara warstwa gliny z plaskiem o miąższości około P. 30 - o. 40 m. 3/ warstwa 

nasypowej. żółto-szarej gliny o największym -miąższości - 2. lO m. W części: 

centralnej na.ypu. bezpośrednio ponad warstwą naaypkową. znajdowało sfę skupis

ko kamieni w lumym układzie f średnica o. 16 - o. 40 m/. między którymi 

występOwała słabo czytelna warstwa spalenizny· o ~ąższości o. 40-0.10 m. małe 

skuplako -przepalonych -koścl i duży fragment ·grubościenjlego naczynia ze śladilmi 

obtaczania. 

Na krawędziach na.ypu wykryto ślady rowu dookolnego o ·średnicy 3• 5-4. O m 

w postaci nieckowato układającyc)l się w profilu warstw intensywnie elenmej ziemi 

z dużą przymieszką węgli oraz ceramiki wczesnośrednio:Wiecznej. 

W wyniku tegórocznych prac . ustalono. że średnica zniszczonego kurhanu w 
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Miodusach - Pokrzywnych wynosiła pierwotnie około 25 m. Materiał ceramiczny 

pozwala wyznaczyć chronologię kurhanu na X-:>q w. 

Badania będą kontynuowane. 

MOGILNO Katedra Archeologii 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu 

Badania prowadzili dr Jadwiga Chudziakowa 

/ aurorka Rprawozdania/:, mgr Wiesława 

Matuszewska-Kola, mgr Gerard Wbke. 

Finansował WKZ w Bydgo·szczy. Trzeci 

sezon badaA. Zespół klasztorny po~enedyk-

tyński. Osada wczesńośredniowiec;~:na .-vm-X. w. , 

gród wczesnośredniowieczny- X-XII w., qbl.ekt 

kla·szromy - XI-xvn w. 

B.adania skoncentrowano przede wszystkim na dziedzilicu klasztornym oraz 

jak w ub.; sezonie na terenie ogrodu przylegającego do kościcM:a od strony pół

nocnej. 

W WYniku prac na t erenie dziedzińca, dokonanych aż na dwunastu WYkopach 

badawczych, uzyskano dalsze cenne :tródla do odtworzenia hiStorii rozwoju osad

nictwa na badanym terenie,jak i clotvczące bezpośredliO rozwoj"ą obiektu sakral

nego i klaszromego. Badania fundamentów nawy południowej kościoła, wykazały 

latnienie . tu. podobnie jak od strony północnej kościoł~ fundamentów tran.septu 

bazyliJd, romańskiej. P.ozwoliło to ·na ustalenie szerokości obiektu romańskiego na 

221 5 m. 

Po stronie północnej dziedzi6.ca odkryt-o studnię o głębokości 8 m, wykonaną 

z kamienia nie wiązanego zaprawą wapienną. Na dnie studni zalegały spalone 

fragmenty jej drewnianej nadbudÓwy.Zawartość studni, stanowiły zabytki f fragmen

ty cer.amiid.,monety,przedmioty metalowef.które można zamknąć w ramach chro

nologicznych XI/XII - XIV wieku. 

Na terenie ogrodu przylegającego od strony północnej do Jfościoła, odkryto 

fundamenty oraz posadzkę, niewielkiej ceglanej konstrukcji, którą si~gając do doś~ 

licznych analogii,można określić jako resztki dzwonnicy.Na podstawie układu stra

tygraticznęgo,należy ją darować na Wiek XIV.Na znacznym obszarze odk~ tu 

również fundamen111 zabudowań, będące pozostałością samego klasżtoru, lub należące 
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do budynków klasztornych typu gospodarczego.Badania w obrębie północnej wieży 

barokowej_ wykazały istnienie dobrze zachowanych fundamentów wieży romal!.aldej 

z trzema przyporami w· znacznym stopniu przebudowanej. przypuszczalnie w kod

cu XIII. lub na poczlłtku XIV wieku. 

Podjęte zostały także badania wewn,trz kolleiola w nawie południowej.Praca

mi tymi objęto w pierwszym rzędzie kryptę grobowllo Odkryto w niej azdć tru

.mien całych• oraz kilka porozrzucanych i silnie zniszczonych. Zachowane napisy 

na Di~órych trumnach oraz ich fragmentach• wskazuj' na osoby zarówno duchow

ne jak i lliwieclde. Daty zamykaj' się w ramach XV-XVII w. Wllród trumien drew

nianycheodkryto jem, cynkow."która stanowi szczególnie pitJmy zabytek sztuki 

barokowej.Pod posacłzkll krypty• odllłonięto warstwy osadnictwa wcz.,snollredniowie

cznego.pochodz,ce z 1liii-X w. Warstwy te zalegały pod fundamenty krypty. 

Do bardzo cennych odkryć w nawie południowej ko6ciola.należy odsłonięcie 

kamiennych schodów rom.Ualdeh.prowadzlłcych przypuszczalnie do kolleiola tzw. 

dolnego. Bo-.,iem wiele danych waka:r.uje na fe.Jct. że prezbiterium było dwupo:::io-

.mowe •. 

W bieżlłcym roku podjęto równie:t badania w ogrodzie od strony prezbiterium. 

gdzie odkryto fragmenty kon.trultcji ceeiany~ przypuszczalnie browarów klaaz.

tornych f XVI-XVIn/XIX w./. Poniżej tych fragmentów. na głębokości 1. 72 m. 

wy~a waratwa osadnictwa wczeanoiAredDiowiecznego. Trdć tej warstwy 6wiad

czy. że jest ona pozoatałolllc:ilł po oudzie grodoweJ.którlł można odnieilłć do X-:xn w. 

Pod tą waratwą zalegała nasttpOa z zachowanil dollć dobrze palisad, wykonanil 

z drzewa dtbowego oraz fragmenty kon.trultcjl ·drewnianych• pochodz,cych z zabu

dowatt oaady.Trelllć tej warstwy stanowiły fragmenty naczy!i •które można zamknlłć 

;r ramach chrooolopc:r.nych vm - X wieku. A witce odkryto tu 6lady najstarszego 

osadnictwa jalde dot!ld stwierdzono na terenie wzgórza klasztornego w Mogilnie. 

Badania bfdlł kontynuowane • . 

Katedra Arc;heologit Pradziejowej 

i Wczeano6rednloS1ecznej 

UDiweraytetu Warszawsadego 

Badania prowadził dr Jerzy Glłaaowald. 

FiDIIDłiOWał Komitet Słowianoznawstwa 

PAN. Grodsiako wc:r.eanolllredniowieczne. 

Teaoroczne wykopallab przynlQIIły w za11111dzie rozwbU,fcle i uzupełnienie 

wniouów.UZ7akanych w ae:r.oDie roku poprzedniefO.Rozkopano powierzchnię l ara 
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trzema oddzielnymi WYkopami. z któP'ch pierwszy ulokowano na wale obronnym 

a dwa pozostałe po wschodniej i zachodniej stronie · ze~ złorocznego "f'Ykopu głów

nego. Badania na walce potwierdziły zarysowańy uprzednio k11ztałt konstrukcji 

obronnej.Był to WYSOki nasyp ziemny• zwiedczorty na szczycle konstrukcją uzupeł

niającą w postaci drewnianych skrzyli-izbic z . grubJch dranic.Izbica stojąca w 

przejściu bramy ustawiona była ukośnie do kierunku przebiegu .linii wału. 

W WYkópie na wschodniej stronie. dokończono eksploracji dużego paleniska 
\ . 

launiennego. a po stronie zachodniej. pod Żarysem śladów domostwa. odkryto 

szkielet kobiety ciężarnej. zmarłej zapeWne tuż przed porodem. 

Wyniki badail potwierd'LUy wczesr.ą datę grodziska• potwierdzając chronologię 

VI-vm w. n.e. 

NIEM C ZA• pow • Dzierżoniów Katedr& Archeologii 

Uniwerilytetu Wrocławakiego 

we Wrocławiu 

Badania prowadzU dr Józef Ka:tmierczyk. 

Finansował WKZ we Wrocławiu. Trzeci 

sezon badafl. Grodzisko• osada. cmeatar.zyako• 

trx- xm w./. 

Wiedza o Niemczy z rx-xm wieku wzbogacona została nowymi odkryciami: 

Natraftono na odcinek muru wzniesiony z kamienia na paprawie z gliny z X w. 

Otaczał on gród kasztelailaki• położony na północnym cyplu wzgórza niemczailakie

go. Wzniesiono go na zniwelowanym wale drewniano-ziemnym z IX-X w. 

Odsłonifto odcinek muru obronnego z XII-XUI w. z Jramieaia łamanego na 

zaprawie z gliny i wapoa. Zbudowano go po niwelacji wału drewniano-ziemnego 

grodu kasztelailskiego. 

·Odkryto trzy dalsze magazyny na zboże z X-XII w. Dwa z nich majlł powierz

chnię około 12 m 2• Na WYSOkości przyziemia nie 'róiblilł .tę one od budynków 

mieszkalnych WYStępujących w Niemczy i na. ini:Q'ch osiecD.ach. Większość pozna

nych dotąd magazynów• w tym te:t i ostatnie• •rupuJ11 się w obrfbie podgrodzia 

pierwszego• czyli w bezpośrednim Slł8iedztwie grodu kaszttiaitakiego. 

Natrafiono na odcinek wału drewniano-ziemnego f dwie fazy/ z rx-X w. 

który otaczał podgrodzie od południa. 

Odsłonifło fraJDlent zabudoWY mieszkalnej podgrodzia drugiego oraz fragment 

nawierzchni z płyt kamiennych z X-xn wieku. 
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Odcinek muru z kamienia łamanego na zaprawie wapiennej z Xlll-XIV 11.rieku, 

którym wypełniono lukę w sy11temie drewniano-ziemnych wałów otaczających 

miasto. 

Przyziemie wieży kościoła Piotra i Pawła z XIll w., na terenie tzw.Starej 

Niemczy.odsłonięto kilka obiektów mieszkalnych i gospodarski-ch z X-Xlll wieku. 

Fragment prawdopodobnie kościoła z XII-Xlll w. oraz związanego z nim 

cmentarza, usytuowanych nieopodal osady. 

Z zabytków ruchomych wyek11plorowano m. in, młotek, podkowy • no że, groty, 

łyżwy ;.grzebło, kamienne kulki do gry • osełki i surowiec żelaza. 

Badania będą kontynuowane. 

NIEWIADOMA, pow.Sokołów Połllaski 

Stanowiska 31 4, 5 

Zespół Badań nad Polskii:n Średnio

wieczem Uniwerstytu Warszawskiego 

i Politethniki Warszawskiej 

Badania prowadziła dr Maria Miśkiewicz. 

Finansował WKZ w Warszawie. Piąty sezon 

badań, Cmentarzysko, dwłe osady. Chronolo

gia Vll- XIII w. 

Stanowisko nr 3 - cmentarzysko • Kontynuowano przekop przez kulminację 

stanowiska, odkrywając przestrzeń 1. 5 ara. Na tym obszarze wyeksplorowano 

szereg zniszczonych obstaw i rozrzuconych bruków kamiennych oraz jedną płytką 

jamę. Przypuszczać należy, że obecny sezon badawczy doprowadził do wejścia 

na teren cmentarzyska, uprzednio już spenetrowany w okresie przed I wojną świa

tową przez B.Eichlera i K.Stołyhwę. Mimo to.odlrryto bardzo duż!} ilość fragmen

tów ceramiki wczesnośredniowiecznej,które widocznie wówczas nie zbierano. 

Stanowisko nr 4 - osada. Kontynuowano rozkopywanie osady badanej w sezo

nie ubiegłym., w celu uchwycenia jej zasięgu w kierunku zachodnim.Przebadano 

10 jam gospodarczych• w tym jedną zawierającą palenisko z bardzo dużą ilością 

materiału ceramicznego. Na podstawie analizy ceramiki należy stwierdzić• Żf) naj

starszy trzon osady znajdował się w zachodniej części obiektu. w pobliżu tarasu 

zalewowego Cetyni.Natomiast badana w br. c:c.ęść północna osady jest nieco pó:t

niej'sza i należy ją datować na IX - X w. W ten sposób ramy chronologiczne 

całego obiektu na stanowisku 4 zamykają się w wiekach Vll-X. 

Stanowisko nr 5 - osada • Wykonano sondaż o wymiarach 2. 5 na 5 m. w 

północnej części stanowiska, na niewielkim wzgórku, przeciętym drogą polną 

z Niewiadomej do lasu.Stwierdzono istnienie warstwy kulturowej o miąższości 
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około 80 cm, barwy szarej, zawierającej dużą lWi materiału ceramicznego. 

Brak było kości zwierzęcych, natomiast wyeksplorowano kilka przedmiotów 

żelaznych, w tym n6ż. Na podstawie ceramiki stanowisko r..r 5 należy datować 

na vn-VTII w. 

NOWA HUTA-PLESZÓW 

Stanowisko I 

NOWINKA, pow.Elbląg 

Stanowisko l 

patrz neolit 

Muzeum Archeologiczne w Gddaku 

Badania prowadził mgr Mil'Osław Pietrzak. 

Finansował WKZ w Gdaflsku. Drugi sezon 

badafl. Cmentarzysko staropruskie z V-vn w. 

n.e. 

Kontynuowano prace ratownicze w miejscu najbardziej zagrożonym. Wyeksplo

rowano 8 grobów ciałopalnych, jamowych z resztkami stosu. w tym l bez resztek 

stosu z pochówkiem końskim.Groby ciałopalne za1rierały niewielkie ilości przer 

palonych kości ludzkich i węgli drzewnych.Ponadto w grobach odkryto paciorki 

burszytnowe,fragm~ty naszyjnika srebrnego.fragment bransolety brązowej oraz 

drobne skorupy. 

Na uw"agę zasługują dwa pochówki nr 11 i 17 ,Grób nr 11 był pochówkiem 

ciałopalnym jamowym, w którym znajdowało s1ę naczynie gliniane bop.to orno.

mentowane oraz srebrne okucie rogu zachowane w postaci cieniutkiej, blac:lly 

bogato zdobionej,Grób· nr 17 stanowił zarazem pochówek ludzki. ciałopalny bez 

resztek stosu i pochówek szkieletu konia, Szkielet zwierzęcia znajdował się w 

pozycji pionowej poniżej pochówku ludzkiego.Na głowie :ironia zachowały się duie 

fragmenty uzdy. Ciałopalny pochówek jamowy bez resztek stoilU zawierał miecs 

żelazny jednosieczny wraz z pochwą. 3 żelazne groty oszczepów, zapinkę brązowił 

oraz cały nabór pasa z kilkudziesięcioma okuciami z brązu wraz z nitami • tym 

płytka i sprzączka zdobione ornamentem ażurowym, Poniżej naboru pasa !majdował 

się róg obity cieniutką srebrną blachą ornamentowaną na całej powierzchni, 

Badania będą kontynuowane, 
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• NOWOGROD, po w. Lomża Konserwator Zabytków 

A!'cheologicznych w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Tadeusz R. Żurawski 

i mgr Jolanta Sobiech-Deptułowa.Finansował 

WKZ w Białymsto.b.-u.Szósty sezon badań. 

Grodzisko wczesnośredniowieczne i zamek 

średniowieczny. 

Prace wykopaliskowe były prowadzone przed frontem dworku szlacheckiego 

przeniesienionP.go na teren skansenu w Nowogrodzi.e Lomżyflskim, należącego do 

Muzeum Kur.piowskiego.Na głębokości około 8 m poniżej dawnego poziomu zam

kowego odkryto w r. 1972 grubą warstw~ kulturową, szereg zabytków ceramicz

nych i średniowieczną podkową o niespotykanej dotąd formie na tym terenie. 

Wykop wypadł akurat na środek dawniejszej fosy obronnej odgradzającej w 

średniowieczu teren zamkowy od obszaru miejskiego. Wypełniska fosy zawierało 

materiał zabytkowy silnie przemieszany w postaci zwałki gruzu zwożonego tam 

od drugiej połowy XVll w. do początku XX w. tj. od czasu likwidacji zamku 

w Nowogrodzie. Dno fosy zalega bardzo płytka warstwa zabytków porzuconych 

tam w okresie funkcjonowania obiektu.Fosa ta zmieniała swe położenie co naj

mniej dwukrotnie, raz u schyłku wczesnego średniowiecz~a, drugi raz w średnio

wieczul po zbudowaniu zamku murowanego. 

ODRZYKOŃ, pow.Krosno 

Zamek Niski patrz okl't!l:l uuwożytny 

OSIECZEK, pow. Wąbrzdno 

Stanowisko l 

Katedra Archeologii 

Uniwet·sytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu 

Muzcum w Grudziądzu 

Badania prowadzili mgr Wiesława Matuszewska

Kola,mgr Anrzcj Kola oraz mgr Ryszar Boguwolski 

f autor sprawozdania/. Finansowało Prezydium PRN 

w Wąbrze:tnie. Pierwszy sezon badu.ń. Grodzisko 

wczesnośredniowieczne. 

Badania miały charakter sondażowy, zaplanowane zostały w ramach długofalowej 

akcji weryfikacji grodzisk Ziemi Chełmińskiej. 

Grodzisko kształtu owalnego o wklęsłym majdanie usytuowane jest na południowo 

wschodnim brzegu jeziorr Wielkiego w odległości 350 m w kierunku pćłnocno -
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wschodnim od centrum wsi. Wał obronny rysuje się najbardziej czytelnie w zachod

niej części obiektu osiągając wewnętrzną wysokość- ca 3 m. Od tej strony dostępu 

do grodu broniła również fosa. 

Zakres tegorocznych badań obejmowal ro:.:poznanie stanowiska0 w związku z tym 

założono ciąg wykopów usytuowanych w pasie wschód - zachód w zachodniej czę~ci 

obiektu. Cztecy sondaże l I - IV lo każdy o wymiarach 4 x 40 miały na celu zbada

nie majdanu gr.odu0 wykop V o wymiarach 2 x 9 m usytuowano na wewnętrznym 

stoku walu. 

W wykopach l I - IV l układ zalegania warstw osadniczych był jednakowy. Pod 

warstwą brunatnej ziemi na głębokości około 80 cm wystąpiła wczesnośredniowiecz

na warstwa kulturowa o miąższości około 75 cm0 na treść której złożyła się cera

rr.ika0 kości zwierzęce. polepa i węgle drzewne. Na uwagę zasługuje fakt odsłonięcia 

na całej powierzchni w wykopie II i III0 na głębokości 155 cm0 bruku kamiennego. 

ktćrym prawdopodobnie wyłożony był cały majdan grodu0 ze względu na gliniaste 

podłoże tego stanowiska. Wykop V był szczególnie interesujący ze względu na otrzy

manie przekroju przez cały wał wewnętrzny.Stanowił on konstrukcję ziemną wzmoc

nioną plecionką. Na tym etapie badań • material zabytkowy pozwala ustalić chrono

logię grodziska na X - XII w. 

Podczas badań powierzchniOW'.fCh najbliższego zaplecza zlokalizowano w odległoś · 

ci 60 m na południowy zachód od grodu osadę otwartą. na powierzchni której wy

stąpiła dość licznie ceramika z IX i XIV wieku. 

Ze względu na ciekawe wyniki prac planuj!! się badania w latach następnyc~ 

PACZKbW0 pow.Oleśnica patrz okres halsztacki 

PELPLIN -MACIEJEWO. pow. Tczew Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Anna Wapińska. 

Finansowało Muzeum Archeologiczne w 

Gdańsku. Pierwszy sezon badań.Grodzisko 

wczesnośredniowieczne - koniec Vlll-IX w. 

Grodzisko wyżynne0 leżące na wąskim przesmyku w pętli rzeki Wierzycy0 

na ter~nie należącym do PGR Maciejewo; około 750 m na pólnoc od zabudowań 

PGR. Teren grodziska użytkowany jest jako pole uprawne - wobec czego trudno 

określić jego pierwotny ksztalt0 l owalne ? / . Przypuszczalna wielkość 40 x 75 m. 

Od północy i południa gran1ce grodziska wyznaczają z bocza stromo opadające ku 
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Wierzycy • Granice zachodnie i wschodnie są bardzo słabo widoczne - zniszczone 

silnie przez orkę. Grodzisko dotychczas nie było rejestrowane w literaturze przed

miotu; zostało odkryte w czasie badafl powierzchniowych. 

Przeprowadzone sondażowe badania miały za zadanie ustalenie chronologii 

stanowiska. Założono 5 wykopów. W wykopach I, II, znajdujących się w południowo

zachodniej części grodziska f 2 x 3 m/ • warstwa kulturowa była zniszczona przez 

orkę. W niższych partiach odkryto warstwy kamieni stanowiące prawdopodobnie 

pozostałości umocnień wałowych. 

Wykop !II usytuowano prostopadle do wykopów I i II f 12 x l m/ • W części 

południowej wystąpiły również; kamienie związane przypuszcz&lnie z urnacnieniami 

wałowymi.Natomiast w części pÓłnocnej tego wykopu odkryto ziemiankę kształtu nie~ 

regularnego f 2,. 5 x 3• 5 m/ - w związku z czym wykop na ostatnich metrach 

powiększono. W ziemiankach znaleziono dużą ilość ułamków ceramiki wczesnośred

niowiecznej w przeważającej mierze ręcznie lepionej. Są to fragmenty naczyń 

grubościennych o dnach płaskich, krawędziach lekko wychylonych na zewnątrz.Glina 

zawiera gruboziarnistą domieszkę schudzającą.Mały procent naczyń ujawnia ślady 

obtaczania. Z ziemianki wydobyto również grot strzały,n6ż żelazny. rogi ze śladami 

obróbki. kości zwierzęce. amulet ze szczęki gryzonia f? f. Pozostale wykopy IV 

/ 2 x 2 m / i V / 10 x l m f usytuowane w północno-zachodniej części grodziska 

nie ujawniły warstwy klliturowej. 

Na podstawie znalezionej ceramiki okres trwa.."lia tego stanowiska roboczo można 

określić na koniec VIII-IX wiek. 

PELCZYSKA• pow • Piflczów 

PINCZYN• pow.Starograd Gdański 

Stanowisko 2 

patrz okres lateński 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badarla prowadziła dr Zofia Hołowifląka. 

Finansowało Muz·eum Archeologiczne w 

Gdańsku.Społecznie pracowała młodzież 

z Technikum Ekonomicznego w Starogar

dzie G daflskim. Pierwszy sezon badań. 

Grodzisko /?f wczesno średniowieczne. 

Wykopaliska prowadzone były w związku z badaniami nad wczesnośredniowiecz

nym osadnictwem Pomorza Gdańskiego. Stanowisko położone jest na stromym lewym 

brzegu, silnie niegdyś zabagnionej rzeki Piesienicy.Od niej posiada zachowany 
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sierpowato biegnący wał• który robi wrażenie naturalnego wzgórza ze względu na 

nieproporcjonalnie duże rozmiary. a nadto brak materiału zabytkowego.Niemniej 

mógł on stanowić naturalną osłonę niewj.elkiej osady• ulokowanej w nieckowatej 

kotlinie przylegającej do " wału". 

Badania przeprowadzono rowem sondażowym• biegnącym od styku wału ku środ

kowi kotlinki o łącznej długości 25 m i powierzchni 75 m
2

• Miąższaść warstwy 

kulturowej wahała się od 40 - 80 cm. miejscami zanikała pod humusem,Na stropie 

calca odkryto 2 paleniska kamienne w odstępie 10 m. W odległości 3 m od domnie

manego wału odsłonięto fragment jamy o wym. 5 x l• 5 m. i głębokości l• 90 m. 

Kształt jamy w profilu był nieckowaty. Ceramika z warstwy kulturowej i palenisk 

jest niezdobiona o zniszc:.:onej chropowatej powierzchni, wykonana ręcznie i niekiedy 

zbliżona do grubościennej ceramiki z okresu pó:tnorzymsldego,Omamentowana jest 

jedynie ceramika z jamy a zachowane dna są płaskie zę śladami podsypld.Oprócz 

tego odkryto przęślik gliniany, a w palenisku nr l brązową główkę szpili lub fibuli 

żelaznej• poprzec:url.e żłobkowaną. Wobec bardzo ubogiej zawartości warstw osadni

czych chronologię ustala się w oparciu o ceramikę. 

Można sądzić, że istniało tu osadnictwo dwufazowe, Faza I - VI wiek reprezen

towana jest przez paleniska• a faza II - VII-IX wieki, przez jamę mieszkalną 

Badania winny być kontynuowane. 

PIOTROWICE POLSKIE ~ pow. Ząbkowice 

Stanowisko l• 2 

Konserwater Zabytków Archeologicznych 

we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Tadeusz Kaletyn. 

Finansował WKZ we Wrocławiu.Drugi se

zon badań. Cmentarzysko kurhanowe z 

IX-X w. 

Stanowisko nr l 

Ratowniczymi badaniami objęto mogiłę nr. 12. o kolistej podstawie i mocno 

zniwelowanym nasypie, Wymiary kurhanu : średnica podstawy 7 m. wysokość o, 6 m. 

Był zbudowany z ziemi i gliny. W górnej, środltowej czę,ci mogiły wydzielono wkop, 

o kształcie gruszkowatym. wypełniony próchnicą i piaskiem. W omawianym wkopie• 

wśród przepalonych węgli drzewnych znajdowały się drobne ułamki przepalonych 

kości ludzkich oraz kości zwierzęcych. U zewnętrznej poestawy kurhanu znajdowały 

się fragmenty ceramiki. Ponadto rozpoczęto ratownicze badania wykopaliskowe na 

stanowisku nr 21 kurhanie nr 6, 
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Sta;~.owisko nr 2 

Wykonano pomiar i plan wysokościowy obiektu. Wytyczono siatkę pomiarową. 

Mogiła ma kształt zbliżony do prostokąta 1 o zaokrąglonych narożach. Jej wymiary, 

u podstawy około 16 x 12 m, wysokość około 21 5 m, jest wydh!żona po linii wschód

zachód. Badania kurhanu prowadzono w obrębie czterech ćwiartek przedzielonych 

świadkami o szerokości l m. Ponadto ze względu na wydłużony kształt kopca po

szczególne cztery ćwiartki podzielono dodatkowo świadkiem na 2 części .Obserwacja 

poczyniona podczas zdejmowania poszczególnych warstw wydzielonych w badanej 

ćwiartce D pozwala, przypuszczać, że istniały 2 etapy budowy i użytkowania kurhanu. 

Podczas eksploracji wydobyto ułamki naczyń glinianych, drobne fragmenty przepa

lonych kości ludzkich i zwierzęcych. 

Badania będą kontynuowane. 

PLOWCE, pow.Radziej ów Katedra Archeologii 

Łódzkiego Uniwersytetu 

Badania prowadził dr Andrzej Nowakowski. 

Finansował Uniwersytet Lódzki.Drugi sezon 

badań. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne 

/XII w./. 

Badania były kontynuacją wykopalisk rozpoczętych w roku ubiegłym. Celem ich 

było ustalenie chronologii i charakteru cmentarzyska odkrytego na terenie pobojo

wiska ż 133 l r. i wyjaśnienie jego ewentualnego związku z bitwą. 
2 

W roku bidącym przekopano ogółem 100 m i odkryto 9 pochówków.Okazało 

się, że szkielety spoczywają w oddzielnych jamach grobowych, w związku z czym 

wykluczono istnienie mogiły zbiorowej. 

W grobach odkryto szkielety męskie, żedskie i dziecięce, Większość z nich 

była skierowana czaszkami na zachód. W dwóch przypadkach odsłonięto nawarstwia

J!lce się pa siebie pochówki. 

W niektórych grobach znajdowało się wyp<>cażenie f noże żelazne, kabłączki 
skroniowe z brlłZU. wiaderko drewniane. Przedmioty te, a więc i całe cmentarzys

ko datować trzeba na schyłek XII w. 

Należy więc wykluczyć możliwość pochowania tu poległych w bitwie pod Płow

cami.Oclk~ obiekt jest więc typowym wiejskim cmentarzyskiem. 

W roku przyszłym nie planuje się na stanowisku dalszych badań. 
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POBORSZÓW, pow.Koźle Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Opolu 

Badania prowadzU mgr Eugeniusz Tomczak. 

Finansował WKZ w Opolu. Trzeci sezon badań. 

Osada z ok:-esu wczesnego średniowiecza. 

Stanowisko położone jest na lewobrzeżnej terasie rzeki Odry. około 20 m na 

zachód od kierunku Krapkowice-Koźlt. 

Pracami objęto teren przylegający do wybięrzyska żwiru.Lęcznie przebadano 

obszar około 6 arów• odsłaniając 5 obiektów. Na uwagę zasługuje jama nr 6.Był 

to duży obiekt kształtu nieregularnego o wymiarach 360 x 200 cm. Maksymalna 

głębokość jamy wynosUa 40 cm. Wypełniska stanowUa w górnej części ciemnosza

ra próchnica. w dolnej intensywnie czarna spalenizna z lekką domieszką szarej 

próchnicy. W warstwie spalenizny wystąpUy liczne, drobne, spękane termicznie 

kamienie. Jama zawierała kilkadziesiąt fragmentów ceramiki, kilka grudek polepy, 

kawałki żużla i kości zwierzęcych. Na podstawie znalezionego materiału zabytkowe

go osadę można datować na VID-IX wiek. 

Stanowisko zostało zabezpieczone. 

PODGÓRZE -PARCELE, pow.Płock 
Stanowisko 2 

Zespół Badań nad Polskim Średniowieczem 
Uniwersytetu Warszawskiego i Folitech

niki Warszawskiej 

w Warszawie 

Badania prowadzUa mgr Krystyna Przybysz. 

Finansował WKZ w Warszawie.Drugi i ostatni 

sezon badań. Cmentarzysko szkieletowe / 2 pol. 

XI w. -XII/XIII w./. 

Badaniami objęto zachowane peryferie cmentarzyska ustalając jego zasięg w 

kierunku południowym i wschodnim ; pozostałe granice można określić jedynie w 

przybliżeniu z powodu znajdującego się na tym terenie gospodarstwe i rosnącego 

obok lasu. 

Odsłonięto 15 obiektów : 11 grobów szkieletowych• 3 jamy z niewielkim wypo

sażeniem i l grób jamowy kultury przeworskiej znajdujący się poza granicami 

cmentarzyska. 
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W 10 _grobach szkielety ułożone były głowami na zachód• wyjątek stanowił 

jedynie grób 26• w którego obszernej jamie f 2 x 3 m. głębokość l m/ znaleziono 

dwa szkielety leżące obok siebie z głowami skierowanymi w przeciwnych kierunkach. 

Do najczęściej spotykanych zabytków w jamach grobo"Ych należały żelazne noże. 

noszone przy lewym boku f 7 grobów/ • kabłączki skronio~e z esowatymi zakodcze

niami f 4 groby f i paciorki• wykonane z ametystu. szkła. a głównie z pasty szkla

nej pokrywanej kolorową polewą. pierścionki z drutu, zausznice. ładcuszek. ozdobna 

sprzączka• brązowa obrączka. Naczynie o niewielkich rozmiarach znaleziono tylko 

w jednym grobie obok czaszki. Najbogatsze wyposażenie występowało przy osobni

kach młodych. w wieku iuvenis lub powyżej infans n. co potwierdziło poprzednie 

obserwacje na tym stanowisku. 

Badany obiekt należy do cmentarzysk płaskich• wielowar&twowych• rzędowych. 

Odsłonięte groby• w sumie 27 usytuowane były blisko siebie w 4 rzędach f biegną
cych z północy na południe/. Jamy grobowe były stosunkowo płytkie i długie• orien

towane po osi SE-WN. Szkielety. które w oparciu o analizę antropologiczną i wy

posażenie można określić jako męskie.mają w przeważającej większości głowy 

skierowane na wschód. kobiece natomiast - na zachód. Materiał zabytkowy pozwala 

określić czas użytkowania stanowiska od 2 ·połowy XI w. do kodca XII w. Wyróżnia 

się ono wśród współczeonych sobie cmentarzysk mazowieckich brakiem broni w 

grobach i jaldchkolwiek konstrukcji kamiennych. 

Znaleziony poza granicami cmentarzyska silnie zniszczony jamowy grób kultury 

przeworskiej• można datować na podstawie fragmentów ceramiki na wczesny okres 

wpływów rzymskich. 

PRZASNYSZ 

PRZEMYtL 

patrz średniowiecze 

Muzeum Ziemi Prze..nyskiej 

w Przemyślu 

Badania prowadzili mgr Marek Urban• 

mgr Zofia Sulgostowska i mgr Andrzej 

Koperski f autor notatki/ .Finansowało 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Pierwszy 

sezon badad. Osada- z okresu wpływów 

rzyrn skich i wczesnośredniowiecznego. 

Prace miały cnarakter badad ratowniczych. Stanowisko położone jest we wschod

niej części miasta. dzi'elnica Przekopana. po lewolłrzeżnej stronie wideł Sanu i Wiaru. 
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Przebadano. zachowaną połówkę pieca przypuszczalnie garncarskiego• o dwóch 

komorach tj. paleniska i komory górnej o średnicy około la 50 m. Pośrodku znaj

dował się mocno zniszczony ruszt gliniany ze ślada.rn} otworów. We wnętrzu pieca 

znaleziono kilka fragmentów gładzonego naczynia z okresu rzymskiego. 

Na całym przebadanym terenie zaobserwowano występowanie warstwy kulturo

wej z materiałem wczesnośredniowiec:znym,natomiast na niewielkim obszarze stwier

dzono warstwę kulturową z ceramiką rzymską. Ponadto wyeksplorowano 10 obiek

tów: głównie jam owalnych, różnych rozmiarów,_przypuszczalnie o charakterze gos

podarczym oraz ziemianki o kształcie czworokątnym, z których dwie posiadały 

paleniska. W obielqach wystąpił wyłącznie materiał wcze1111ośredniowieczny. 

Ceramika z okresu wpływów rzymskich była reprezentowana przez kilka frag

mentów naczynka dwustożkowatego o powierzchni gładzonej. W większości ilości 

występowały fragmenty naczyń kuchennych o powierzchni chropowaconej. Wydobyto 

także dużą ilość ceramiki wczesnośredniowieczneJ w postaci fragmentów nac1:yń 

jajowatych najczęściej zdobionych ornamentem falistym. 

Na pótny okres wpływów rzymskich należy pr:z:ypuszczalnie datować piec i 

fragment warstwy kulturowej, zaś obiekty i główna czę~ć warstwy ·odpowiadałaby 

wczesnej fazie wczesnego średnioivfecza. 

Ze względu na ciągłe niszczenie stanowiska należy kontynuować ratownicze 

prace archeologiczne. 

PRZYWÓZ, pow. Wielufl 

Stanowisko l a patrz okres wpływów rzymskich 

RACL\Ż 1 pow.Sierpc Pracownia Arch~logiczno-Konserwatorska 

P.P. PKZ Oddział w Warszawie 

Badania pro:wadziła mgr Irena Jarzębaka 

pod kierunkiem mgr Barbary Buczek-Płach

towej.Finansował WKZ w Warszawie.Piąty 

sezon badafl. Grodzisko wczesnośredniowiecz-

ne /X-XIJ. w./. 
Celem badań było odsłonięcie wjazdu grodowego uchwyconego częściOW'O w 

południowej części grodu. w pobliżu wewnętrznego stoku wału. Kontynuowano także 

badania na terenie majdanu. 

W arach 41 i 42 założono dwa wykopy o wymiarach 5 x 21 5 m., w których pod 

warstwą humusu odsłonięto dalszą część wjazdu w postaci kilku belek ułożonych 
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równolegle do siebie • Stanowiły oue ciąg .szerokości 3 m... poprzec:r.ny w stosunku 

do przebiegu wału. Piaszczystą ~dstawę wjazdu wz n:Dcniono moszczeniem drevr 

nym obecnie silnie rozłożonym. 

W wale rysującym się wyralfnie w postaci brunatnej ziemi na piaszczystym 

podłożu. odałonięto płaskie belld. ~eżące równolegle i ciasno obok siebie/tworzą 

rodzaj podłogi/ .Dwie z belek miały w środku niewielld.e prostokątne otwory."Pod

łoga" wystąpiła na przedłużeniu wjazdu i zapewne stanowiła jego kontynuację. Pod

łoże, na którym ją ułożono, wzmocniono dodatkową warstwą wiórów drzewnych. 

Tego rodzaju umocnienie podłoża zaobserwowano również na innych odcinkach wału. 

Na styku wału z majdanem odsłonięto dalszy fragment konstrukcji przekłado

wej szerokości około l m., biegnącej wzdłuż wewnętrznego stoku wału.Ponadto 

odsłonięto fragment ulicy biegnącej wzdłuż wewnętrznego stoku wału, która rysuje 

sit jako wkop poprzeczny w stosunku do wjazdu, wypełniony beleczkami d!"ewnianymi 

wspartymi na legarach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się na zewnętrz, piono

wo wbitymi kołkami. 

Z terenu wału zebrano kilka fragmentów naczyfl oraz kości zwierzęce.Naczy

nia mają barwę brązową lub brunatn~ słabo wypalone z dużą domieszką grubego 

piasku i tłucznia.Chronologicznie mieszczą się w X - XI wieku. 

Na maj<łanie, w wyk~pie f 10 x 3 m/ pod warstwą humusu wystąpił zarys 

okrągłej lub owalnej w planie jamy f wsch.jej część uległa zniszczeniu przez współ

czesny rów odwadniający/, w przekroju poprzecznym zbliżna jest kształtem do 

wydłużonego owalu f 3 x l, 9. m, głęb. 70 cm/. W jej partii środkowej zalega cfcm

nobrunatna ziemia ze skupiskami spalenizr.y,kamieniami granitowymi.niektóre ze 

śladami działania ognia.Bliżej krawędzi występuje brązowa ziemia z piaskiem.. 

Boki oraz dno jamy wyłożono brukiem kamiennym f granity/. Znaleziono w niej 

liczne zabytki ruchome w postaci kości :z.wierzęcych. fragmentóV( naczyfl glinianych, 

nożyka żelaznego silnie skorodowanego i bryłki szlaki żelaznej. 

Naczynia głównie brązowe• brunatne, rzadko szare mają grubą domieszkę piasku 

i tłuczenia, były słabo wypalone, z małą rozmaitością form w sposobie ukształtowa

nia wylewu. Mieszczą się w ramach chronologicznych X-XII w. 

RACll)Ż • po w. Tuchola Katedra Archeologii 

Uniwersytetu Lódzld.ego 

Pomors}ta Ekspedycja Archeologiczna 

Badania prowadził doc. dr Jeny Kmieciński. 

/Sprawozdanie opracowała mgr Małgorzata 

Kowalczyk/ • .Finansował Uniwer!lttet ł~ódzld. 
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Prezydium PRN w Tucholi, Czwarty sezon 

badań, Grodzisko wczesno średniowieczne 

i cmentarzysko średniowieczne, 

Prace badawcze ,na grodzie kaEztelańskim w Raciążu 
1
kontynuowano wewnątrz 

majdanu grodziska celem dokładnego zapoznania się z charakterem jego zabudowy 

miel!zkalnej i gospodarczej,Dokończono rozpoczętej w roku ubiegłym eksploracji 

obiektu mieszkalnego przylegającego do wału w połutlniowej części grodu.na następ

ny z kolei budynek natrafiono w północno-wschodniej części majdanu,Analogicznie 

do obiektów mieszkalnych odkrytych w poprzednich sezonach badawczych były to 

budynki po.dpiwniczone~ lokowane wzdłuż wałów grodu. przylegające do nich jedną 

ze ścian, Warstwy kulturowe tych obiektów zawierały dużą ilość dobrze datujące-

go na XI-XIll wiek materiału zabytkowego, a na szczególną uwagę zasługuje sreb

rny denar krzyżowy datowany na l połowę XI wieku, 

W południowo-zachodniej częśd majdanu odkryto prawdopodobnie warsztat 

kowalski~ na co wskazywać może obfitość narzędzi żelaznych f szczypc~ kowalskie, 

topory, gwo~dziownice~ wędzidła~ klucze/, W sąsiedztwie ku1a:ll natrafiono na ocem

browaną "studnię" dochodzącą do około 6 m głębokości służącą do przechowywania 

zapasów mięsa, Na jej dnie znajdowały się kości zwierzęce ułożone w porządku 

anatomicznym f 3 szkielety turów/ oraz całe naczynie charakterystyczne dla III 

okresu wczesnego średniowiecza,Pomimoiż dno "studni" znajduje się blisko daw

nego poziomu jeziora. nie stwierdzono żadnych widocznych śladów osadów wodnych, 

co wskazywać może na . cel, któremu służyła "studia" f chłodnia/, Ślady spalenizny 

na belkach ocembrowania obiektu mogą świadczyć o jego zniszczeniu w czasie 

pożaru grodu w 1256 roku, 

Na terenie grodu zastosowano szereg nowych metod badawczychm.in.metodę 

wypłukiwania zawartości warstwy kulturowej, co pozwoliło na otrzymanie calości 

materiału zabytkowego, głównie organicznego jak: ziarna zbóż• ości i łuski rybie ;t 

Z odcinka wału grodziska od strony północnej zdjęto -lackprofil obrazujący prze

bieg warstw i fazy chronologiczne budowy wału, 

Prócz prac badawczych w~wnątrz grodu kontynuowano eksplorację c·mentarzysita 

przyirodowego,Jednym z głównych założeń tych prac było uchwycenie granic 

cmentarzyska,Natrafiono na 31 pochówków szkieletowych f ogółem 41 grobów/ 

kobiecych• męskich i dziecięcych, Stwierdzono rozprzestrzenienie się grobów w 

kierunku południowym od brzegu jeziora. a więc w najbliższym Sl!siedztwie wału 

zewnętrznego grodziska,O chrześcijańskim charakterze cmentarzyska świadczy 
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brak wyposażenia przeważającej ilości grobów. W dwóch \Vypadkach wyposażenie 

gr:>bowc stanowiły : nożyk żelazny i naszyjnik z kłów zwierzęcych. Podczas prac 

na cmentarzysku natrafiono} jak w poprzednich sezonach badawczych) na dalsze 

ślady osadnictwa kultury łużyckiej z końcowych okresów epoki brązu f jamy odpa

dkowe/. 

Badania będą kontynuowane. 

RAJEC-PODUCHOWNY.pow. Radom Muzeum Regionalne 

w Radorńu 

Badania prowadził mgr Wojciech Twardowski. 

Finansował WKZ w Kielcach.Dru;Ji sezon badań. 

Osada wczesnośredniowieczna z XI wieku. 

Przebadano powierzchnię 31 S ara do przeciętnej głębokości l m, zakładając 

trzy wykopy badawcze. We wszystkich wykopach znaleziono nieliczne fragmenty 

ceramiki starożytnej, datowanej roboczo na koniec epoki brązu. 

W wykopie 1/72 natrafiono na pozostałości prostokątnej półziemianki o wy

miarach s, 4 x S, l m zagiębionej w ziemię do głębokości l m. Na osi północ

południe stwierdzono ślady po słupach. W obrębie chaty olikryto dwa paleniska ka

mienne: większe w narożniku wschodnim i mniejsze w narożniku północnym.Obok 

palenisk znajdowały się rtaczynia gliniane umieszczone w zagłębieniach. W wypeł

nisku półziemianki odnaleziono liczne kości zwierzęce, fragmenty ceramiki i polepę 

oraz przedmiot kościany o kształcie szydła, uszkodzoną iglę kościaną i odpadki 

produkcyjne z kości. 

W wyk.opie 2/72 natrafiono na teren silnie zniszczony.Odkryto tu jedynie głę

boką Jamę f 1, 2 m/ o wymiarach 3 x 2 m. wypełnioną częściowo grubą war.stwą 

spalenizny. W wypełnisku jamy znajdowały 'lię duże fragmenty kości zwierzęcych 

ceramika. 

W wykopie 3/72 przebadano S jam osadniczych• Jedna z nich, częściowo zba

dana, mogla być obiektem mieszkalnym. Natrafiono tu na ślady po słupach w częś

ci środkowej. W wypełnisku odnaleziono oprócz ceramiki i kości zapinkę podko

wiastą datow(illą na XI wiek wykonaną z żelaza. W północnej części wykopu natra

fiono na jamy z dużą ilością kamieni i ceramiką. Znaleziono tu również kilka noży 

żelaznych, fragment. przęślika i dwa dna z nalotem, posiadające wywiercone na wylot 

otwory. W obrębie wykopu stwierdzono również występowanie żużla żelaznego. Wy

daje się, że ta część osady była miejscem produkcji. Na uwagę zasługuje odkrycie 
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w tymże wykopie niewielkiego fragmentu głębokiej jamy wypełnionej kilkoma war

stwami kamieni,Czy są to pozostalości budynku łaziebnego wyjaśnią być może przy

sżłe badania planowane, 

RACIBÓRZ-OBORA Zakład Archeologii Małopolsld 

Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN 

Badania prowadziły dr Elżbieta Dąbrowska 

i mgr E. Kowalczyk, Finansowal PRN w 

Raciborzu, Piąty sezon badań, Ciałopalne 

cmentarzysko kurhanowe z VI/VII-VIII/fX 

wieku, 

W grupie I przebadano przestrzeń pomiędzy kurhanami nr l• 2• 6 i 7• stwier

dzając obecność fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych i przepalonych ułam

ków kości bez specjalnego układu, Zakończono też eksplorację kuranu nr 1., gdzie 

uchwycono śla~y pochówku na-kurhanowego. W grupie II wyeksplorowano kul'łu;.n 

nr 15, będący jednym z największych na cmentarzysku f wym, 7 m x 11 m. wys~n 

kość 1, 05 m f, Charakteryzuje go pochówek nakurhanowy występujący wraz z po

chówkiem nasypowym f fragmenty kości występujące w płaszczu kurhanu w obrębie 

humusu współcze11nego i podglebia oraz zalegające na spągu warstwy ciemnożół

tego piasku• tworzącego trzon nasypu kurhanu/. Ponadto na zboczach nasypu i w 

roWle przykurhanowym znaleziono liczne ułamki naczyń wczesnośredniowiecznych 

oraz 9 fragmentów przedmiotów żelaznych, 

W kontynuacji badań kurhanu nr 16 w grupie m cmentarzyska stwierdzono 

pochówek nakurhanowy, Na poziomie pierwotnym poniżej tzw. warstwy cialo~e

nia uchwycono ślaey bruku1 ułożonego z małych otoczaków rzecznych. Siłsiadujący 

z kurhanem nr 16 mały kurhan nr 17 różni się znacznie od wszystkich przebada

nych dotychczas na cmentarzysku,Nasyp jego był zbudowany z szarego piasku o 

konsystencji analogicznej do warstw określanych w innych kurbanach mianem 

" warstwy ciałopalenia". Poniżej nasypu kurhanuJna poziomie pierwotnymJstwier

dzono ślady wąskiego rowu przebiegającego na planie prostokąta, wypełnionego 

popiołem, ułamkami węgla drzewnego a otoczonego ułamkami naczyń wczesnośred

niowiecznych, 

RYBALTY, pow,Siemiatycze Państwowe Muzeum Archeologiczne 

w Warszawie 

Badania prowadzili dr Lechosław Rauhut 

i tngr Ludgarda Długopol ska. Finansowało 
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Państwowe Muzeum Archeologiczne w 

Warszawie, Pierwszy sezon badań, Cmen

tarzysko z grobami w obstawach kamien

nych l z XII-Xlll w. l. 

Cmentarzysko należy do siemiatyckiego zgrupowania podlaskich cmentarzysk 

wczesnośredniowiecznych w obudowach kamiennych, 

Obiekt był usytuowany na kulminacji płaakiego wyniesienia
1 
opadającego łagod

nie ku wsi Rybałty, leżącej w odległości 250 m na północ w dolinie strugi. Cmen

tarzysko nosi nazwę " Żal",Obejmowało ono powierzchnię ca 1)500 m
2

, natomiast 
2 

teren uznany jako zabytek obejmuje ca 3340 m • Jak wykazały badania, nawet w 

części wyłączonej, absolutna większość grobów została kompletnie zniszczona przez 

rabowanie kamieni bruku i pótniejszą orkę. 

Bad!Uliami objęto powierzchnię ca 700 m 2 ,Zadokumentowanb obszar o powierz-
2 . 

chni 800 m z naniesionymi kamienia obstaw grobów zniszczonych, Zbadano ogółem 

24 lepiej lub gorzej zachowane groby i szereg obiektów doszczętnie . zniszczonych, 

5 obiektów przypadkowo zachowało się całkowicle,niestety i one również nie do

starczyły kompletniejszych danych, Wszystkie groby badanego cmentarzyska nale

żały do obiektów prostokątnych płytkich jam zabrukowanych trzema warstwami drob

nych kamieni, 

W grobach nie zachowały się ślady kości. które uległy wymyciu i kompletnemu 

rozkładowi na skutek ułożeni• szkieletóW. na warstwie nieprzepuszcr:alnej gliny. 

Na inwentarz pochówków złożyły się nieliczne przedmioty: jak noże, esowate kab

łączki skroniowe, sprzączki. krzesiwa i pojedyticze paciorki, jeden egzemplarz ze 

złotą blaszką, W obrębie grobów stwierdzono liczne ułamki naczyń~ W ld!ku wy

padkach w akład inwentarza grobu wesr:ły gwotdzie żelazne świadczęce, że przy

najmniej część zmarłych była grzebana w trumnach, W jednym z grobów stwier

dzono wtórny pochówek jamowy, ciałopalny o wyjątkowo nietle zachowanych koś

ciach, Obiekt datuje się od połowy XII-XDI w. 

Prace na obiekcie
1 

nie rokującym uzyskania pełniejszych danych} nie będą 

kontynuo~an~. 

SANOOMIERZ 

Colleetum Gostomianum 

Instytut Historii Kultury Materialnej 

PAN 

w Warszawic 

Badania pod kierunldem doc, dr Stanisława 

Tabaczyńsldego prowadzUi mgr Henryk Ryslewski 
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i mgr Andrzej Buko/ autorzy sprawozdania/ 

oraz dr ElPonora Tabaczyńska, mgr Teresa 

Rysieweka oraz mgr Bożena Rostkowska. 

Finansowal WKZ w Kielcach, Czwarty sezon 

badań. Wczesnośredniowieczny zespół miejski, .. 
Celem W)'kopillisk była ·weryfikacja wyników badań przy odkrywaniu reliktów 

kościoła św. Piotra oraz określenie charakteru osady wczesnosreanlowiecznej, 

Dodatkowo przebadano obszar na zachód od obecne~o wykopu, Chodziło o spraw

dzenie, czy nie zalegają tam jeszcze inne pozostalości starszej, romańskiej fazy 

kościoła, 

Uzyskano dalsze dane dotyczące osady wczesnoś~edniowiecznej oraz cmentarzys

ka przykościelnego.Odkryto następne jamy, niektóre z ~ch osiągające około 2 m 

głębokości i około 1, 5 m średnicy, Kilka z. nich zidentyfikowano jako jamy o 

charakterze wędzarniczym .Niektóre dane świadczą o rozwijaniu się w obrębie 

osady produkcji hutniczej, Uzyskano również lfnteresujące materiały, głównie z 

jam do osadnictwa neolitycznego - kultur ceramiki wstęgowej kłutej oraz· b.--ul.tury 

lendzielskiej, 

Wykopy sondażowe ujawniły dalsze części korpusu nawowego kościoła św. 

Piotra1 a od strony południowej przylegające do muru nawy, resztki kamienno

ceglanego pomieszczenia prostokątnego o wymiarach około 5 x 5 m, 

Cennych danych dostarczyło cmentarzysko wcz·eliinośredniowieczne, Osiągnięty, 

jak się wydaje północno-zachodni jego kraniec z grobami, w których wypełnisku 

nie wystąpił gruz budowlany, dowodziJ iż na tym miejscu nie występowała domnie

mana sakralna budowla rolllań&ka, 

Wczesnośredniowieczna faza cmentarzyska reprezentowana była przez około .. 
100 grobów usytuowanych na esi wschód- zachód f 54"/o/ południowy-zachód - połud-

niowy-wschód f około 13"/o/, . północny-zachód - południowy-wschód f około 33"/o/, 

Ostatni rodzaj usytuowania grobów charakterystyczny jest dla fazy łączącej się 

z kamienn~t budowlą, Dla tej fazy cmentarzyska osiągnięto jego kraniec północny 

wschodni, 

Wypełniska ja~ grobowych fazy średniowiecmej zawierają bard.zo mało gru

zu budowlanego, a szczególnie często ułamki dachówek. 

Faza średniowieczna okalająca kamienną budowlę zajmuJe obszar większy 

aniżeli faza wczesnośredniowieczna i ustępuje jedynie obszarom cmentarzysku 

nowożytnemu, W wypełnisku jam grobowych tej fazy występuje już bard~~:o dużo 
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gruzu budowlanego i bardzo często datowane jest ono monetami, Usytuowanie 

grobów staje się tutaj już dość dowolne, chociaż na ogół zgodne jest z oaią kościo

ła, 

Przyszły sezo~ wykopaliskowy, a zwłaazcza eksploracja niektórych świadków 

może, jak się wydaje, d-> starczyć cennych danych. tak odnośnie cmentarzyska. jak 

i pozostałości archit"ektonicznych, 

SANDOMIERZ 

Wzgórze-Zamkowe 

Instytut Historii Kultury Materialnej 

PAN 

w Warszawie 

Badania prowadzili doc. dr .Stanisław Tabaczydski 

i mgr Andrzej Buko f autor sprawozdania/ oraz 

mgr .Joanna C'...łowacka-Tomicka1 David Ellwood 

i mgr Ryszard Tomicld, Finansołt'ał WKZ w 

Kielcach. Trzeci sezon badart. Wnętrze grodu 

wczesnośredniowiecznego f XI/Xll w. f oraz 

relikty późniejszej zabudowy ceglano-kamiennej, 

Badania były kontynuacją prac rozpoczętych w r 1970• mających na celu 

wyjamienie funkcji i roli. jaką odgrywało Wzgórze Zamkowe w procesie formo

wania się ośrodka wczesnomiejskiego w Sandomierzu, 

Eksplorowano warstwy wnętrza gronu. Wykopy • w liczbie 31 zlokalizowano 

w obrębie stanowiska Zamek I. w miejscach nie przebadanych przez J.Gąssowskie

go, 

Przeprowadzone w latach 1959-60 badania archeologiczne ujawni1y na obszarze 

Wzgórza Zamkowego ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego z XI-Xll w. oraz 

cmentarzysko. datowane przez J.Gąssowskiego na xn lub l połowę XIII w. Od

krycie w roku bieżącym murów kamiennych i ceglanych na dziedzińcu Zamkowym 

w obrębie działki 55 c. poszerza naszą znajomość topografii Wzgórza Zamkowego. 

Sytuacja stratYgraficzna tych murów jest zakłócona przez liczne niwelacje. wkopy 

niszczące do calca pierwotny układ warstw. Jedynie niewielkie odcinki warstw. s. 7• 

8 i 8-a płlzostaiy nie zniszczone. 

Najbardziej interesującym obiektem w obrębie działki jest widoczny przy 

profilu wschodnim mur z kamienia łupanego łączonego zaprawą wapienną. Wystę

pująca w murze cegła gotycka na odcinku południowym sprawh wrażenie iż, mur 

był naprawiany. Z wymienionych wyżej warstw jedynie Sa f jama wczesnośrednio-
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wieczna/ jest starsza od muru. Pozostałe warstwy /' 6 i 7 / uformowały ai~.naj

prnwdopodobniej albo po wzniesieni u muru. albo zwiążane Sil z jelo' przebudowll. 

czy też reperacją / warstwa 8/. W rezultacie otrzymuje rozl.:egle ramy chronolo

giczne od XI./Xll - XVI wiek\1. w jakich motemy umieścić mur. 

Na działce 35 A/C odałoni~to część podziemJUl północnego skrzydła Zamku. 

Przewiduje się kon~uację badad • 

SIERADZ Pracownia Archeologiczno-Konserwatoraka 

P.P. PKZ Oddział w Warszawie 

Badania prowadził mgr Urazula Perlillowaka. 

Finansował WKZ Łódt. Czwarty sezon ~c!U. 

Gród i zamek XJ.-xni w. 

Celem tegorocznych badad było zako6czenie eksploracji wykopów z 1971 roku. 

W wykopie nr 8 • usytuowanym prawdopodobnie na linii wałów• od8łonifło dfbowll 

konstrukcję przekładkową. która być mote ZwillZana jest z wałem młodasym dato

wanym na xni wiek.~blśleJaze jednak okreotienie funkcji i chroDololił tych kon

strukcji powinny przynie~ dalsze badania. 

W wykopie .nr 7 natraflono prawdopodobnie na pozoatałojci wału atarazego z 

xn wiek 'i poczlltek ·:xm wieku. OdałOQ! łł9 skrzynie. so~owe• wypełlliaDe ziemill 

i waratwą kamieni• pod któr,mi zalegała waratwa liUizyt17 oraz kawałków dre1ru,. 

kory brzozowej. aomowej. łu8ld rybie• orzechy laskowe. mech. W tej warstwie na

trafiono na ułamki ceramiki z olnatronnll tółtozielonll polewił i tu:t.el ceramicm;r. 

Eksploracja wykopu nie została jeucze zako4czona.Prowadz~o równie& prace 

ziemne w all&iedztwie xni-wiecmych f~entów ol:q#ej budowli ce&lmej. 

Wytyczony w kierunku wschodnim wykop. miał wyjdoić ewentul.ne ~enie U.:,

dy powillzanej z wfw bu~wlll i .atanowillCil jej nawę. 

W wykopie udało się uchwycić pterwotn;r zarys wzgórza• przebieg ..-u oraz 

jdgo kulminację. 

Dokłaane przebadanie "ał\1 powinno prz;rczyllić lll.ę do wyj .. Dienia datowaDia 

budowli i jej związku z umocnieniami łroclu. 

SŁUPSKI MŁYN.pow.Grudziądz 

Stanowisko 3 

Muzeum w Grudzilldzu 

Polakie. Towarz;rstwo ArcheoloJlcme 

i Numizmavcląle 

Oddsiał w G~dzu 
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Badania prowadził· mgr Ryszard Boguwolski 

f autor sprawozdania/ oraz mgr Andrzej 

Kola. Finansowało Muzeum i Prezydium PRN 

v1 Grudziądzu.Drugi' sezon ':>adali.Grodzisko 

wczesnośredniowieczne/ X-XIII w./ i forty

fikacja średniowieczna XIV wiek. 

Po przeprowadzeniu w ubiegłym roku bad'ań sondażowych zakwalifikowano 

ten obiekt do badali systematycznych. 

Wytycznno wykop 3 x 12 m, dzieląc go na trzy odcinki badawc~~:e f I - III/ 

o rozmiarach 3 x 4 m. Umiejscowiono go na wewnętrznym skłonie wału w połud

niowej jego części. Po zdjęciu ziemi humusowej w działce I i częściowo II wystą

~Ua zakłócona okopami warstwa kulturowa datowana przez materiał ceramiczny 

na X - XIII wiek. W działce II została ona prawie całkowicie zniszczona przez 

nawarstwienia o miąższości ca 120 cm pochodzące z ruin po krzyżackiej foryfi

kacji granicznej pobudowan~ na tym grodzisku w I połowie XIV wieku. Warstwa 

wczesnośredniowieczna czytelna jest najlepiej w działce III zalegając bezpośred

nio na głębokości 360 cm pod reliktami średniowiecznej zabudowy •. 

Badania będą kontynuowane. 

S0BIE~-MANASTERZEC• pow.Lesko Konserwator Zabytków Archeologicznych 

w Rzeszowie 

Badania prowadzili mgr in:!:. arch. Tadeusz R. 

Żurowaki f autor sprawozdania/ i doc. dr Jan 

Gurba.Finansował WKZ . w Rzeszowie.Siódmy 

sezon badali. Grodzisko wczesnośredJdowieczne 

i zamek średniowieczny. 

Badania prowadzono ·w narożnej sali przyziemia i w piwnicy zamku oraz przy 

mur!fe obwodowym na dziedzUI.cu po stronie północnej, na wschód od baszty w 

odlepości od 16 do 20 m. 

Wykop r. Odgruzowana sala ma kształt trapezu prostokątnego o narożnym 

boku ukojnym. Do ściany traktowej przylegają cztery pilastry kamienne obłożone 

cegłą gotycką. Pozoatale trzy ściany nie miały zapewne takich pilastrów. Górne 

partie muru traktowego po przełamaniu leżą powalone do połowy szerokości sali. 

Zaprawa nadal utrzymuje kamienne wątki w .Pierwotnym układzie obróconym c 

około sto ' siedemdziesiąt stopni. Murów tych nie rozbijano przy odg~owaniu. 
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Pod salą przyziemia -ukazała się piwnica sklepiona kolebkowo z dwoma okienkamil 

przesklepionymi odcinkowo i zaopatrzonymi w zewnętrzne studzienki obmurowane. 

Sklepieria piwniczne spoczywają na murach o planie prostokątnym,które stoją w 

odleglo~ci 50-60 cm od wewnętrznego lica ~cian.Mitry zewnętrzne mają własny 

fundament. Czoła sklepienia 
1 
biegnącego równolegle do muru traktowe g'} dotykają 

muru piwnicznego, z którym nie są konstrukcyjnie inaczej związane. Takie rozwią

zanie nie powoduje osłabieni!!. całej konstrukcji.Mury piwniczne są zbudowane wy

łącznie z kamienia, gdy w wątkach ~clan zewnętrznych występują miejscami dodatki 

z cegły gotyckiej. Prawdopodobnie piwnica była zbudowana na przełomie Xll/XIV 

wiek. Mury zewnętrzne .zamku pochodzą z połowy w.XIV, a w górnych partiach 

widoczne są przeróbki z XV w. Piwnica dzięki po'Wie.trznej izolacji miała stałą 

temperaturę ' i mikroklimat sprzyjający przechowywaniu wina i produktów. W sali 

znaleziono półgrosz koronpy srebrny Władysława Jagiełły, liczne fragmenty 

ceramiki i kafli z XIV i XV w., szkleny puchar z ozdobną stopką. Przeważająca 

część pomieszczenia piwnicznego była pusta. Dało się wykryć, że każda sala zam

kowa ma własny pozioll}, co wynika z ulokowania zamku na skraju zbocza góry. 

Wykop II, pod obw<>dowym murem obronnym został założony dla kontroli wnio

sków z poprzednich sezonów. Podobnie jak na odcinku od 11-16 m na wschód Od 

baszty, tak i w dalszym ciągu biegł mur zerwany na poziomie zamkowym z 1474 r. 

Głębiej zalegały warstwy kulturowe o miąższo~ci 2 m o kilku poziomach warstw 

Jrulturowych, poprzedzielanych gruzem, polepą glinianą i znaczą ilo~cią zabytków 

głównie ceramicznych od . pt'zełomu XI/XII w. Około 30 cm nad spągiero warstwy 

naj starszej znajdowała się wkopana stopa fundamentowa tego muru, który został 

zbudowany w XJII w. jako mur obronny. Wcześniej istniał gród otoczony t;:zęsto

kołem. Ceramika okresu grodziskowego wykazuje analogie do węgierskiej i różni 

się dalece od polskiej ceraroiki z XIV i XV wieku. Na poziomie zaliczonym do 

XIV w. znaleziono sierp żelazny. 

STARGARD Pracownia Archeologiczno-Konserwa-

torska 

P.P. PkZ Oddział w Szczecinie 

Dadania prowadził mgr Ryszard Rogosz. 

Finansował WKZ w Szczecinie. Drugi se:r;on 

badań. Podgrodzie wczesno~redniowieczne 

i miasto 4redniowieczne.Materiał zabytkowy 

IX - XVIII w. 
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Intensywna zabudowa Starego Miasta w Stargardzie wkroczyła obecnie w 

kodcowy etap, obejmujący północny skraj najstarszego miasta lokowanego w wid

łach rzeki lny. 

Nawiązując do wyników badali z lat ubiegłych, kontynuowani> prace na niewiel

kim wywyższeniu terenowym, ograniczonym od zachodu korytem Małej lny, od 

północy Bramą Młyńską i murami miejskimi, od południa starym spichrzem i 

od wschodu nowo odkrytym, dawnym korytem rzeki. 

W wykopie o wymiarach 20 x 5 m. rozpoznano, pod fundamentami zabudowy 

XVlll-wiecznej, dobrze zachowaną stratygrafię warstw średniowiecznych i wczesno

średniowiecznych. Wyeksplorowano 6 poziomów wczesnośredniowiecznych /JX- xn 
wiek/ o miąższości od l, 60 do l, 80 m. W poszczególnych warstwach odkryto 

zespoły palenisk produkcyjnych- kowalskich, zarysy drewnianych chat zrębowych 

i plec1onkowych oraz układy dobrze zachowanych ulic drewnianych. W poszczegól

nych zespołach występował liczny materiał kulturowy, głównie zaś ceramiczny 

/ 30 tysięcy ułamków/, kostny / 20 tysięcy ułamków/ oraz liczne przedmioty 

codziennego użytku / ponad 600 zabytków/. 

Zakończone badania w wykopie Vill pozwoliły uchwycić rozplanowanie zabu

dowy tej części miasta na przestrzeni od IX do końca xvm wieku.Jednocześnie 
potwierdziły istnienie dawnego koryta lny oddzielającego północno-zachodni człon 

podgrodzia we wczesnym średniowieczu.Systematyczne przeprowadzone badania 

na tym odcinku, dostarczylyreprezen·tacyjnego materiału kulturowego i pozwolUy 

dosyć ściśle datować tę część obiektu na początek IX wieku. 

STARY ZAMEK, pow.Wrocław 

STRACHÓW • pow. Wrocław 

STAWY, pow.Jędrzejów 

patrz neolit 

patrz neolit 

Zespół Badart nad Polskim ~ndnio
wieczem Uniwersytetu Warszawskiego 

i Politechniki Warszawskiej 

Bada!\ia prowadziła mgr Zofia Womtcka. 

Finansował WKZ w Kielcach. Piąty sezon 

badali grodziska i osady wczesnośrednio

wiec:r.nej / IX-Xll wiek/. 

Kontynuowano przekop po osi północ-połudnje w kierunku południowym. Prze

cięto śllldy bardzo zniszczonego wału wewnętrznego, zbudowanego na tym odcinku 
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z piasku i kamieni, których zsyp znalro:iono w fode In. Nie stwierdsono ua 

tym odcinku / podobnie.jak w partii wschodniej wału/ wyramych jladów drewDa0 

co wskazywałoby, że wał ten miał konstrukcję skrzyniową jedynie od strony zachod

niej. Być może wię'c był on przebudowany, 

Ślady przebudowy wykazuje również przylegająca do 1rału od strony południo

wej fosa, .Jej star.sza partia. szeroko6cl około 8 m f u wylllku/ • Jłtbokolici 2, 5 m 

w przekroju kształt litery "W" / dno w formie dwóch rówńoległych rowów f, Na 

dnie rowów zalegają grube warstwy namułów i spoista, ciemnobrunatna warstwa 

kulturowa z ceramiką przeważnie górą obtaczaną i t'fcznle lepioną, Po częlicio

wym wypełnieniu fosy. została ona poszerzona przez dodanie podobaefO dwudsief

nego rowu od strony polu dniowej, nieco zmieniającego Iderunku foq. W tej częjcl 

fosy Lrak 6ladów użytkowania,Starszą czę6ć fosy można datować ua wiek X-XI, 

Pod nasypem wału odkrytO półziemill.llkę z prostokątnym paleaisidem zwiua

ną ze starszą osadą. 

W następnych sezonach badawczych wska_z.ane byłoby kontynuować wykopy 

w kierunkach południowym i zachodnim. aby wyja6nić stosunek ·odkrytej w tym 

roku fosy tło fos I i n. Należałoby również przebadać partie wzaórza na wschód 

od grodu w celu stwierdzeni a ewentualnego podgrodzia oraz zadęgu i rozwoju 

starszej osady, 

STOBNICA-TRZYMORGI. pow, Piotrków Tryb, 

Stanowisko 2 patrz· epoka brlłZu 

SZARLEJ, pow, Inowrocław 

Stanoweko 6 

SZARLEJ • ·po w ,Inowrocław 

Stanowisko 5 

patrz neolit 

Muzeum im,J,Kasprowicza 

w Inowrocławiu 

Konaerwator Zabytków Archeolopcznych 

w Bydgo8ZCZy 

Badania prowadzili mgr Czesław Sikorski 

f autor sprawozdania/ • mgr Barbara Czarnecka 

i dr Jan Grzdkowiak. pod kierownictwem 

prof, dr Kazimierza Żurowekiego. Finansował 

OKR Kobylnild, Drugi. sezon badad, Osadnictwo 

z okresu wpływów rzymskich. wczesnego śred

niowiecza. 61ady neolitu, 
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Wykop o powierzchni 2. 5 r.ra założono na piaszczystym garbie brzegowym 

jeziora Szarlejskiego. 

W humusie natrafiono na duże iloilci ceramild średniowiecznej, niewielką 

ilosć skorup neolitycznych i drobne narzędzia krzemienne.Po zdjęciu humusu 

odkryto trzy dobrze zachowane obiekty mieszkalne• ~ paleniskami ułożonymi 

z granitowych okrzesków. Wypełniska ich eotanowiła ciemna ziemia zawierająca 

rozłożone szczątki organiczne przemieszane z ceramiką i kościami zwierzęcymi. 

Na podstawie ceramiki obiekty te datowano : Chata l i II na Vill-IX w. chata III 

na VII-Vlll w. 

Ze znalezionych w chatach drobnych przedmiotów użytkowych na uwagę zasłu
B 

guje świetnie zachowany grzebiefl r-9gowy / gr _l • typ 6 odmiana w/ g A. 

Chmielowskiej/. 

Odsłonięto również 36 jam. z których część odatowana została na lll-IV w. 

n. e.. a pozostałe na okres wczesnego śx:-edniowiecza począwszy od VI-XII w. 

Jamy zawierały inwentarz zabytkowy w postaci ułamków ceramiki. kości zwierzę

_cych i innych przedmiotów użytkowych. Wśród zabytków znalezionych w jamach 

z okresu wpływów rZylnskich intel'esujące są ułamki naczyrt siwych toczonych 

na kole, dno terra sigilaty oraz ostroga. Jedna ż odkrytych j!liil zawierała cera

mikę XIV w. 

Prace będą kontynuowane. 

TUMIA:!'.""Y • pow.Olsztyn 

Stanowisko 2 "Rybaczówk:a" 

Zespół _ do badali etnogenezy Słowiall 

w Polsce północr.o-wschodniej Insty

tutu His~rii Kultury Materialnej PAN 

w Warszawie 

Badania prowadził dr Krzysztof Dąbrowski 

oraz mgr Tadeusz Baranowski. FiJ).ansowal 

IHKM PAN. Czwarty sezon badali ." Tumia

nach l trzeci sezon badati osady/ .Osada

wc:tesnośredniowieczn(' z V-vni w.n •. e. 

Stanowisko .26 "Rybaczówk:a" leży na wschodnim brzegu jeziora Pisz. około 

150 m na północny ·zachód od zbadanego cmentarzyska l stanowisko 1. "Most" f • 
przy zabudowańlach Palistwowego Go11podarstwa Rybackiego. Przebadano 671 m 2• 

w tym 275 m
2 jałowych pod względem archeologicznym. Na kulminacji wzgórza 

i na stoku opadającym do jeziora odkryto 22 jamy. przeważnie podłużnego. kształtu, 
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uszkodzone w górnych partiach przez orkę, Zawartość jam składała się z frag

mentów naczyń, polepy, kości zwierzęcych oraz przedmiotów żelaznych, Wystąpiły 

też osełki z piaskowca, gliniane przęśliki i ciężarki tkackie oraz ozdoby brązowe. 

Na poludniowo-wschodnim skraju osady odsłonięto warstwę kulturową o miąższoś

a~ około 60 cm, Warstwa ta charakteryzująca się ciemnoszarym i czarnym 

zabarwieniem zawierała wiele- fragmentów naczyń, fragmenty węgla drzewnego, 

kości zwierzęce, nożyki żelazne, duży żelazny haczyk na ryby, żelazny grot, pierś

cionek z blaszki brązowej oraz fragmenty żużla szklanego, Analiza zwierzęcy·ch 

szczątków kostnych f poza kośćr.:rl ryb/ wykazała olbrzymią przewagę szczątków 

ssaków domowych/ bydła, owcy-kozy, świni, konla/ - 93, 38 "/o, nad szczątkami 

ssaków dzikich/dzika,łosia, bobra, sarny, zająca, jelenia / - 6, 62 o/o. 

W trakcie badań osady wczesnośredniowiecznej odkryto na wtórnym złożu 

pó:tnopaleolityczne i mezolityczne narzędzia krzemienne. 

Przewiduje się kontynuowanie badafl osady w Tumianach. 

TYNIEC, pow.Kraków 

Stanowisko l 

Komisja Archeologiczna Oddziału PAN 

w Krakowie 

Badania prowadził dr Zenon Wo:t-niilk 

i Mieczysław Fraś. Finansowala Komi

sja Archeologiczna PAN, Drugi sezon 

badafl, Osada otwarta, wczesne średnio

wiecze, Osada z okresu lateóskiego, wpły

wów rzymskich, 

W roku bieżącym , niezależnie od badafl mikroi:egionalnych prowadzonych 

od kilku lat ua prawym brzegu Wisły pomiędzy doliną Wilgi i Skawinki, konty

nuowano również prace wykopaliskowe u podnóża Wielegór /st1moW:lsko l, Za 
2 

Wąwozie/ na pograniczu Tyńca i Skawiny. W odkrywce o powierzchni 140 m 

natrafiono na nieliczne skupiska kamieni wapennych będących najprawdopodobniej 

pozostałością wczf!snośredniowiecznego poziomu użytkowego gruntu oraz na <i 

płytkie, nieckowate jamy kulturowe z licznymi zabytkami ruchomymi, z tego 

czasu, Znaleziono fragmenty naczyti lepionych ręcznie zbliżonych do typu pras

kiego, a także - obtaczanych, ornamimtowanych, pozbawionych znaków garncar

skich za wyjątkiem jednego okazu z odciskiem osi koła garncarskiego. W całej 

masie ułamków naczyti niewielki procent stanowiła tzw. biała ceramika mało

polska z reguły z ornamentem żłobków poziomych, Z innych zabytków wymie

nić należy grudy żużla żelaznego, przęśliki gliniane, uszkodzony nóż żelazny, 

fragment kamie-ni żarnowych, kości zwierzęce itp, 
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Chronologię osady zamknąć moiona roboczo w fazie I/ 500-800/ i w fazie 

II/800-950/ wczesnego średniowiecza w Małopolace. Natrafiono także na dwie 

jamy pć:tnolateńskie oraz szczątkow·1 zachowaną warstewkę współczesną tym 

obiektom, z których uzyskano liczne zabytki. Prócz fragmeutów naczyd przy

pominających formy pómo łużyckie / np. podkładka " talerz"/ znaleziono skorupy 

typowych naczydceltyckich,jak fragmenty "klasycznych" naczyd gratl.towych zdo

bionych rowkami pionowymi przeciętnymi ukośnymi / kratka/, toczoną na kole 

cienkościenną malowaną ,lateńską ceramikę /" siwąi oraz liczne ułamki okazów 

zbliżonych do zabytków kultury przewol'skiej • 

Natrafiono też na fragmenty kamienia żarnowego , przedmiot kościany o 

nieznanym przeznaczeniu, przęślik gliniany, nieliczne wyroby krzemienne oraz 

nietypow-e ułamki naczyd, być może z wczesnej epoki brllZU i neolitu. 

Badania mikroregionalne oraz stacjonarne będlł kontynuowane. 

WIELICZKA, pow.Kraków 

Stanowisko 11 patrz okres lateński 

WIŚUCA, pow.Busko-Zdrój Zespół Badafl nad Polskim ~rednio
wieczem Uniwersytetu Warszawskiego 

i Politechniki Warszawskiej 

Badania prowadziły pod kiero'wnictwem 

doc. dr Zofii Wartolowekiej, ,mgr Zofia 

Wo:fnicka, mgr D. Górna, mgr E. Zyblewska. 

Finanaował WKZ w Kielcach. 

Wczesnośredniowieczne miasto, 

Badania przeprowadzono na terenie wyspy miejskiej Wi611,cy w '1.1 wykopach 
. 2 

badawczych. Zbadano przestrzeń około 110 m clą calca, średnio do głębokości 

około 2 m. Sześć wykopów badawczych zlokalizowano w zachodniej c&ę6ci miasta, 

w celu uchwycenia zasięgu zabudowy palatialnej z XI i poczlłtków XII w. 

o~rytej w iatach ubiegłych. Dwa wykopy zBłożono w północnej czę6ci miasta w 

pobliżu odnalezionych uprzednio reliktów bramy zamkowej miasta 6recmiowiecz

nego / ulica Podwale/. 

Odsłonięto - dobrze zachowanil stratygrafię zary;ru fos grodu wcze6niejne

go niż zabudowania palatialne.: 

- nawierzchnię z gruzu zaprawy gipsowej leżącą na ściętej warstwie kulturowej 

starszego grodu, 
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gładką twardą nawierzchnię z zaprawy gipsowej orez negatyw podfundamen

towania słupa czy fj.lara. Poziom użytkowania założenia palatialnego leży na 

warRtwicy 186-187 m. n. p. m. co jest zgodne z dawniejszymi wynikami badaii. 

Ustalono zasięg zabudowy i dziedzitJ.ca założenia palatialnego na obszarze 
. 2 

około 2580 m • 

cmentarz w dwóch fazach użYtkowania• 

fragmenty murów miejskich z XIV w. 

Materiał zabytkowy uzyskany z wykopalisk to wielka ilolić fragmentów cera

miki• l kabłączek skroniowy. l detal architektoniczny. 

WOLIN Pracownia Archeologiczna 

Stanowisko 10 wykop 6 Zakładu Archeologii Nadodrza 

Instytutu Historii Kultury Materialnej 

PAN w Wolinie 

Badania prowadzili dr Władyaław Filipowlak 

i mgr Jerzy Wojtaslk.Finansował IHKM PAN. 

Trzeci sezon badafl.Badania centrum wczesno

średniowiecznego miasta Wolina. 

Wyeksplorowano koleJne 3 warstwy osadnicze. odsłoniły dalsze konstrukcje 

drewniane domów.przejść międ;y nimi oraz inne mniejsze obiekty stałe.Dostar

czyły znaczną ilolić ró:tnych zabytków ruchomych. 

W warstawie vm a wystąpily · ślady trzech domów o konstrukcji międzysłu

powej /ramowej/ 0o wymiarach około 4 x 4• 4 x 3 i 5 x 4 m. Odstępy między 

domami· wynosily około 40-50 cm. Dwa z wymienionych domów były prawdopo~ 

dobnie dwuizbowe. W domach oznaczonych kolejnymi nr 10 i 11 natrafiono na 

dwa wyplecione z wikliny kosze o średnicach 1. lÓ i 1. 15 m 0 zachowane do 

około 20 cm. wysokości. Kosze nie były porzucone0 lecz wbudowane w podłoże0 
na co wskazują zaostrzone. wbite kołki, wok6ł których wypleciono lłciankl. 

W warstwie IX zalegały resztki zniszczonych konstrukcji drewnianych w 

postaci krótkich belek0 dranic. kołków i plecionek o wymiarach ·40 00" x o. 6 f 

10 70 x o. 7 m. zalegających poziomo, 

W warstwie X natrafiono na ślady domów o koustrqkcji międzydupowej 

"i prawdopodobnie zrębowej oraz na wąską "ulicę". szerokości 10 m zbudowaną · 

z legarów i dranic umacnianych kołkami. 

W ·poszczególnych warstwach składających się z humusu. mierz~ nasyconych 

wiórami drzewnymi i resztkami rybimi wystąpily znaczne iloś~l ułamków nacznt 
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kości zwierzęcych, żużla oraz różne zabytki z żelaza z metali kolorowych, rogu, 

kości, drewna , skóry, bursztynu i szkła. Obserwacje stratygraficzne oraz ma

teriał zabytkowy pozwalają datować ostatni odsłonięty poziom na przełom X/XI 

wiek\1. 

Na przylegającym, od strony południowo-z-achodniej arze wyeksplorowano war

stwę gruzu i dużych głazów o miąższości około 50 cm, 

Badania wykopaliskowe na obu arach będą kontynuowane w 1973 roku, 

WOLIN 

Stanowilka 8 "Młynówka" patrz okres halsztacki 

WROCŁAW 

ul, św. Idziego 

Katedra Archeologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

we Wrocławiu 

Badania prowadzil dr Józef Kairni erczyk. 

Finansował Konserwator Zabytków m, Wrocławia 

i Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskie" 

go. Pierwszy sezon badafl. Podgrodzie /XII-XIV w,? f 

Badania wszczęte na Ostrowiu Tumskim we Wrocławiu mają odpowiedzieć, 

czy na jego terenie znajdowało się jedno czy też więcej podgrodzi, 

Prace wykopaliskowe rozpoczęto w miejscu domniemanego przebiegu wału, 

Założono wykop o wymiarach 22 x 8 m, Osiągnięto w nim poziom osadluczy z 

końca XITI i 1 połowy XIV wieku, Na odcin.lru o powierzchni około 40 m 2, użytkowy 
z XII wieku. 

W nawarstwieniach z XIII wieku odsłonięto m.in. rozległe skupisko witraży 

ich ułamków, Część z nich mieścila się ogniś w oprawach ołowiowych, stąd metry

ka powstania tych zabytków jest starsza niż poziom, w którym je odkryto. Inne 

czynią wrazenie nowych lub nieukończonych, W zespole tym wystąpily nadto ułamki 

naczyń szklanych,Na jednyin z nich widnieje złocony ornament.Skupisko to naj

pewniej wchodzi w obręb pracowni szklarskiej, Mieści się ono w przf'dziale czasu 

ogólnie i chronologicznie odpowiadającym budowie katedry gotycJ9-ej. 

W starszych nawarstwieniach ujawniono m.in.: l, fragment budowli drew

niano-ziemnej albo wału o konstrukcji izbicowej z możliwością wykorzystania 

t-ychże na magazyny, albo innego rcdzaju pomieszczel1; 2, fragment budowli ze 

.~węgloną warstwą zboża, 

Do zabytków ruchornych z XII wieku należą: fragment drewnianej płytki z 

wyobra:i:eniern postaci ludzkiej ze zwierzęciem w ręku; duży ulamek głowy 



prawdopodobnie orła wyrze:tbionej w rogu, zdobiony :!:elazny rylec do pisania, 

nieukończony pierścionek ze szkła, ostroga pokryta złotem z XIII w, kostki 

mozaiki ze szkła pokryte złotem. 

Badania będą kontynuowane. 

WYSZOGROD, pow. Płor.k Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych 

Badania prowadził dr Bogusław Gierlach. 

Finansowało Prezydium MRN w Wyszogro

dzie.Siódmy sezon badań. w~zesnośrednio

wieczny i średniowieczny zespół miejski. 

Kontynuowano prace na terenie ośrodka kultowego i gródka wójtowskiego. 

Przebadano około ~ ary. W czasie pra.:: odsłonięto dalsze relikty o~rodka kultowe

go z Vll-IX w. n.e. Składały się nań dalsze elementy kręgu kamiennego z dwoma 

głazami o charakterze ołtarzowym, ślady wewnątrz kręgu budynku drewnianego 

wykonanego na zrąb, ślady po palach znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie 

ołtarza. Natrafiono na drugi pochówek prawdopodobnie o charaktene kultowym, 

dwa sierpy znalezione na osi ołtarza, czaszkę konia oraz dwa przedmioty kamien

ne, prawdopodobnie rze:t:by kultowe. Wymagają one jednalr je&zczE' sprawdzenia. 

W kierunku południowo-zachodnim od kręgu odsłonięto 

szerzającą się d:ogę. 

tyczoną głazami roz,-

Z okresu średniowiecza wydobyto dużą ilość ceramiki datowanej na wieku od 

XIV do XVI pochodzących z okresu stnienia gródka wójtowskiego. 

Ponadto w warstwach górnych natrafiono na materiał z wieków XVll i XVlll. 

Składała się nań ceramika, przedmioty metalowe i monety. 



Średniowiecze 
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BARGLÓW DWORNY. pow.Augustów 

Stanowisko ill 

BOLESŁAWIEC• pow. Wieruszów 

patrz okres wpływów rzymskich 

Zakład Archeologii Polski Środkowej 

w Lodz! 

Instytutu Historii Kultury Materialnej 

PAN 

Badania prowadzU dr Tadeusz Foklewski 

· wraz z zespołem Zakładu i przy udziale 

studentów Uniwersytetów z Lodzi i z 

Nanterrc /Francja/. Finansowal WKZ 

w Lodzi. Pierwszy sezon badafl. Zamek 

x:m{? 1 - xvm w. 

Z;lmek bolesławiceki był w średniowieczu cz'lsach nowożytnych nie tylko 

punktem .obronnym, lecz również czołem znacznej włości, a potniej o taro s twa. 

Istnieją też dość udokumentowane podejrzenia, iż w swej wersji ceglanej został 

on wzniesiony w miejscu starszego odeń grodu. W bieżącym sezonie przebadano 

znaczną część ciągu muru obronnego, a dalej budynek bramny oraz wstępnie ele

menty zabudowy wnętrza. Ponadto prowadzono analityczr.e .,adania cegły. Ustalono 

ogólnie względną pierwotność oktogonalnej wieży wolnostojącej w stoslUlku do 

pozostałych muro:wanych elementów obronnych i ceglanej zabudowy wnętrza;okreś

lono stratygrafię w obrębie budynku bramnego i jego wtórność wobec średniowie

cznego muru obronnego; stwierdzono fakty przebudowywania gotyckiego domu 

zamkowego; wreszcie zebrano szereg danych technologicznych o budowie murów 

i wieży. Wśród zabytków ruchomych na szczególną uwagę zasługują kafle piecowe, 

a pomiędzy nirnidtazy dobrze datowane na około 1500 r. i na 1663 r. 

Badania będą konU'nuowane jeszcze w ciągu dwu sezonów;sezon przyszłorocz

ny zostani,e poświęcony na ostateczne rozeznanie się w archeologicznej stratygrafii 

obiektu. 

BYCZYNA, po w. Kluczbork 

CHOJNOW. pow. Złotoryja 

patrz wczesne średniowieczl' 

Konserwator Zabytków Archeologicz

nych 

we Wrocławiu 

:Badania prowadzili mgr Tadeusz Kaletyn 

i mgr K.Maksymowicz.Finansowal WKZ 

we Wrocławiu. Pierwszy sezon badafl. 
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Kierownik Muzeum Regionalnego w Chojnowie mgr z. Slcowrotiski poinformował 

o odkryciu naczyrt glinianych podczas prac ziemnych przy fundamentach domu w 

Chojnowie przy ul, W aryJiskiego i l Maja, 

Inspekcja wykazała, że odkryto kloakę zbudowaną z ~eciosanych pali osiki 

kładzionych na zrąb, Słupy dębowe wriieszczone w czterech rogach umacniały kon

strukcję ścian, Kloaka miała wymiary ścian 1. 5 : 1. 6 : 1. 7 : 1. 7 m oraz zacho

waną wysokość l, 6 m. Wypełniska stanowiła mierzwa przemieszana z gliną i 

węglami drzewnymi, W kloace odkryto około 40 całych naczyrt i fragmenty 60 naczyrt, 

Wśród wvrobów ceramicznych wydzielono garnki, makutrę oraz fragmenty kafli, 
Całość jest datowana na XIV-XVI w. 

Badania będą kontynuowane. 

CIECHA.l•row- Zamek Pracownia Archeologiczno-Konserwa

torska 

P.P. PKZ Oddział w Warszawie 

Badania prowadzili mgr Maria PNruliflska-

Ciuk i mgr Włodzimierz Pela, Finanaował 

WKZ Warszawa, Czwarty sezon bada1\, 

Zamek średniowieczny. 

Kontynuowano badania z rok-.1. ubiegłego. Dokończono baClania w obrębie wyko

pów ubiegłorocznych XVI odcinek A i C i wykop XVII odcinek B oraz założono 

nowe wykopy ~ łącznej powierzchni 75 m 2• 

Wykop XVl odcinek A i C; odsłonięto stopę fundamentową północnego i wschod

niego muru obwodowego oraz południowej ściany Domu Dużego, Fundamenty murów 

obwodowych posadowione są na głębokości ca - 4. 40 :rp, natomiast fundametlt Domu 

Dużego na - 3, 60 m. Wkopy pod fundament wypełnione są drobnym żwirem, 

Wykop XVII odcinek B; dokończono eks~Jlorację drewnianej studni. pochodzącej 

i użytkowanej prawdopodobnie wyłącznie w okresie budowy zamku. 

Wykop XVII odcinek B i C doiltarczył także dalszych wskazówek odnośnie stra

tygrafii obiektu, 

Wykop XV'III odcinek A, B i C zlokalizowany był na dziedziflcu zamkowym, 

prostopadle do wschodniego muru obwodowego w połowie jego długości. Tak zlokali

zowany wykop pozwalał stwierdzić czy istniała zabudowa przy wschodniej kurtynie ? 

W obrębie wykopów nie natrafiono na ślady zabudowy,natomiast uzyskano dal

sze informacje o kolejnych poziomach użytkowania, budowy i niwelacji dziedziflca. 

Odsłonięto regularnie powbijane w calec drewniane kołki o wymiarach 15 cm x 15 cm, 

Pochodzą one z okresu budowy murów obwodowych, a służyły do wzmocnienia mok

rego i grząskiego gruntu. 

Badania mają być ko.ntyJiuowane, 
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Konserwator Zabytków 

Archeologiczny~h 

w Katowica~h 

Badania prowadziła mgr Małgorzata Płazak. 

Finansował WKZ w Katowicach. Pierwszy 

sezon badań. Gród wczesnośredniowieczny 

i średniowieczny położony na tzw.Górze 

Zamkowej. 

Góra Zamkowa w Cieszynie jest stanowiskiem wiel.okUlturowym, na którym 

osadnictwo, z pewnymi przerwami trwa od okresu halsztackiego. Tegoroczne bada

nia miały na celu uchwycenie średniowiecznych elementów obronnych. Wykop o wy

miarach 3, O x 4, O m założony został w tzw. dolnej części Góry Zamkowej, tuż 

przy murze ceglanym wzmacniającym jej południowy stok stromo opadający w 

Iderunku rzeki Olzy. 

W trakcle eksploracji odsłonięto fragment bruku kamienno-ceglanego oraz 

mur li:amienny.na którym częściowo osadzony został wspomniany wyżej mur cegla

ny • Mur ten zbudowany jest z dutych. łamanych kamieni wapiennych łączonych za

prawą. Odsłonięto go do głębokości 3 m od powierzchni.następnie pracę przerwa

no ze względu na trudności w eksploracji, tym bardziej. że resztę wykopu już od 

litbokości l, 2 m zalegał calec. 

Na obecn)'Dl etapie badati trudno . określić przeznaczenie muru i bruku.jak 

-r6waiet. uetalić ich chronologię, ze względu na· nader skromny materiał zabytkowy. 

ltaDowilł .go fragmenty przedmiotów żelaznych oraz· drobna, mało charakteeyatycz

na ceramika średniowieczna i kilka fragmentów wczesnośredniowiecznych. Wydaje 

się jedaak. te kamienny mur związany jest ze średniowiecznym systemem obron-

11)'111 ' Góry Zamkowej. Dl a wyjaśnienia wskazane byłoby w roku następnym :DOz

aseneDie wykopu w celu odsłonięcia większej parW wspomnianego muru, zmierze

nia jego grubości oraz uzyskania datującego. materiału l:abytkowego. 
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CZERWIŃSK, pow.Płońsk Zespół :aada1\ nad Polskim Średnio
wieczem Uniwersytetu Warszawskiego 

i Politechniki Warszawsb:iej 

w Warszawie 

Badania prowadzili dr Teresa Mroczka - historyk 

sztuki, mgr inż. Stanisław Michn~architekt, dr 

Henryk Stolarczyk-antropolog oraz mgr Krzysztof 

Ciuk•archeolog f autor sprawozdania/. Finansował 

Zakład Badań Polskiego Sredniowiecza UW. Drugi 

sezon badafl. Średniowieczny zespół klasztorny i 

kościół kanoników regularnych. 

Prace kontynuowane we wschodniej części kościoła. Eksplorowano romal\slde 

relikty w apsydzie północnej i na zachód od niej. W prezbiterium poszukiwano 

krypty romańskiej, którą hipotetycznie zlokalizował w tym miejscu z.~wiechowski. 
Nawa północna 

1. Odsłonięto relikty romańskiej nawierzchni z zaprawy wapiennej aa poziomie 

odsadzek fundamentowych. 

2. Odkryto części cokołowe i fundamenty filara arkady wschodniej i ściany dzielą

cej pierwotnie apsydę od prezbiterium. 

3. Odkryto fundament łączący prostopadle filar ze ścianą północną nawy. 

4. Odsłonięto wewnętrzny próg zamurowan~go ciosami otworu drzwiowego w ścia

nie północnej. 

Warstwy kulturowe, całkowicie przemieszane przez użytkowanie podziemia nawy 

w celach grzebalnych, zawierały wielką liczbę lubtych kości ludzkich. Tylko trzy 

pochówki w tej partii kościoła były stosunkowo dobrze zachowane. Materiały zabytkc..

we, bardzo nieliczne, nie zawierają reliktów wczesnośredniowiecznych. Najstarsze 

fragmenty naczyil pochodzą z XV w. 

Prtzbiterium • Eksplorację prowadzono w trzech wykopach. Dwa założono w nowo

żytnych kryptach - pod ołtarzem i na zachód od niej, na wysokości stalli. Wyeksplo

rowano w nich około 40 pochówków w tr!.liilnach;datc..wanych na XIX wiek. Pod posadz

kami w kryptach natrafiono poniżej ich warstwy budowy na calec. Wykop przy łuku 

apsydy prezbiterialnej zało:i;ono na północ od osi nawy. Nę. głębokości O, 65 m od 

poziomu współczesnego natrafiono na resztki nawierzchni romal\skiej, wykonanej z 

zaprawy wapiennej. Wyniki te przesądzają o braku krypty romal\skiej pod nawą 

główną kościoła. 
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DARŁOWO, pow.Sławno Pracownia Archeologiczno-Konserwa

torska 

P. P. PKZ Oddział w Szczecinie 

Badania prowadzili dr Eugeniusz Cnotliwy 

i mgr Tadeusz Nawrolski. Finansował WKZ 

w Koszalinie. Drugi sezon badafl, Zamek 

książęc,t z XIV w. 

Prowadzone badania miały charakter nadzoru archeologicznego. który doty

czył wykopu pod klatkę schodową w północno-zachodnim naro:tniku cbledzl.flca, bez

pośrednio przy styku skrzydła zachodniego i północnej kurtyny :nuru obronnego 

zamku. 

Podczas nadzoru wykonywano dokumentację nawarstwień łllcznie z wyb1eraniem 

materiału zabytkowego.Najistotniejszym elementem było uchwycenie warstw związa

nych z osadnictwem wczesnośredniowiecznym.Nad nimi występowały nawarstwienia 

związane z budową północnego muru kurtynowego oraz nieokreślonego _fundamentu 

dostawionego do tej kurtyny muru, Uchwycono również poziom wybrukowanego dzie

dzl.flca związanego z budową zachodniego skrZydła zamku około 1460 r. 

Występujący licznie materiał zabytkowy można datować na 2 połowę XV wieku, 

Są to głównie ułamki importowanych i rodzimych naczyti stołowych oraz przedmioty 

z brązu i żelaza, 

DĘBNO • pow, Brzesko Pracownia Archeologiczno-KonsE'>"Wa

torska 

P. P. PKZ Oddział w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Cz.Kozak. 

Finansował WKZ w ICrakowie. Trzeci 

sezon bada6, Zamek średniowieczny 

i nowożytny, 

Założone wykopy i sondy miały na celu WYJaśnienie problematyki architekto

nicznej i archeologicznej związanej z całością budynku zamku. W trakcie prac 

odsłonięto wewnątrz budowli poligonalnej pozostalości kamiennego fundamentu budyn

ku o kształcie prawdopodobnie prostok!ltnym. Na zewnątrz czoła poligonu wystąpił 

kamienny filar. który zinterpretowano wstępnie jako c:r.ęść konstrukcji mostowej. 

W pozostałych wykopach odsłonięto fundamenty murów zamku, Wydobyty materiał 

zabytkowy pochodzi z okresu od XV do XX wieku. 

Badania będĄ kontynuowane. 
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Muzeum ~więtorzyskie w Kielcach 

Badania prowadził mgr Janusz K'flczy11.ski, 

Finansowało Muzeum Świętorzyskie, Pierwszy 

sezon badań, Grodzisko stożkowate 

łowa XIV w./. 

l l po-

Grodzisko w Dębnie.jedyny tego rodzaju obiekt w rejonie Lysogór jest usytu

owane na krańcu lessowego cypla wchodzącego w podmokłe zlewisko dwóch strumie-

ni, Cypel odcięto fosami, szczyt nadsypano. Powierzcl)nia górna grodziska wynosi 

około 250 m 2• 

Badania wykazały jednowarstwowaść krótkotrwałość istnienia grodziska. Odsło

nięto między innymi część podwalin dużego prostokątnego budynku, które zachowały 

się dzięki zwęgleniu podczas pożaru. Obrzeże górnej płaszczyzny grodziska otacza 

wał usypany z ziemi i miejscowych kamieni, 

Prócz masowo występującej ceramiki / około 5o/o ze śladami polew/ uzyskano 

dużą ilość militariów groty strzał do kuszy i .łuku, mechanizm naciągowy kuszy, 

ostrogi, noże, fragmenty okuć, Znale-ziono grosz praski Wacława II sprzed 1305 r,, 

skupiska ziarn zbóż, soczewicy oraz łusek rybich, 

Badania będą kontynuowane, 

DOKTORCE, pow.Lapy 

Stanowisko l 

DZIARNÓW, pow.Grójec 

Stanowisko 3 

FROMBORK, po w. Braniewo 

Stanowisko 1 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz okres wpływów rzymskich 

Konserwator Zabytków 

Archeologicznych 

w Olsztynie 

Badania prowadził dr Jerzy Kruppe, 

Finansował WKZ w Olsztynie, Czter

nasty sezon badań. Warowny zespół 

katedralny średniowieczny i nowożytny. 

Prace koncentrowały się w rejonie przedbramia, gdzie eksplorowano trzy 

nowe wykopy oraz kontynuowano również prace na zeszłorocznym wykopie 43 odci

nek D i E . Badaniami objęto powierzchnię 266 m 2, 

Badania na wykopach 44 i 46 miały na celu odsłonięcie pełnego zary11u wielo

bocznego przedbramia ceglanego z l połowy XVI w, oraz ujawnić s~sób powiązania 
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ze wschodnią częścią murów obronnych wzgórza. Zadanie to zostało w pełni 

wykonane. 

W wykopie 46 odsłonięto mury oporowe zabezpieczające skarpę na której 

postawiono południowo-wschodri~ część murów obronnych. Stwierdzono również, 

iż wschodnia baszta b.tilmna w części fundamentowej przewiązana była z murem 

obronnym, mur oporowy był do niego dostawiony. 

W wykopie 44, obejmującym wschodnią część korpusu przedbram.1~, odsłonięto 

trzy strzelnice zachowane tylko częściowo na poziomie piwnic. Wymiary ich wyno

siły: l]Ox l, 50 m przy nieznanej wysokości. Sądzić można, po analogicznych występu

jących w partii zachodniej, że miały ·one 2, 05 m. W wyniku badań ustalono pełne 

wymiary umocnienia przedbrmnnego : długość 24,5 m, szerokość korpusu 19, 5 m. 

Stwierdzono także niesymetryczne rozplanowanie korpusu w poziomie piwnic i 

I-go piętra tzn. 3 strzelnice od strony webodniej i 2 od zachodniej. 

Z warstw kulturowych ,zalegających na poziomie fundamentów przedbramia 

wydobyto fragmenty ceramiki z l połowy XVI wieku co potwierdziło poprzednie 

obserwacje odnośnie do datowania obiektu. Warstwy zasypiskowe wewnątrz korpusu 

zawierały liczne znaleziska. ruchome z 2 połowy }CVII i początku xvm wieku, 

ceramikę, przedmioty metalowe, stłuczkę szklaną, k_ości zwierzęce. 

Wykop 45 założono w celu rozeznania .terenu po zachodniej· stronie fortyfikacji. 

W tym rejonie w 1971 r. natrafiono na mur ceglany lrlegnący po osi północ-połud

nie, równolegle do korpusu przedbramia. W toku badań stwierdzono, iż składa się on 

z czterech odcinków pochodzących z różnych faz budowy. W najwcześniejszym zało

żeniu ·mur ten powstał prawdopodobnie w czasie szwedzkiej rozbudowy fortyfikacji 

przedbramia w latach 30-tych XVII wieku. Dalsze jego ódcinki są z 2 połowy XVII 

wieku, a także z xvm. Eksploracja na zewnątrz tego muru w kierunku zachocl-

nim ujaWIIiła w warstwach zasypiskowych fosy dwa prostokątne filary ceglane ana

logiczne do odsłoniętych w roku poprzednim w piwnicy przedbramia. Wykazywały 

one skośne usytuowanie w stosunku do osi przedbramia i najprawdopodobniej pod

trz:ymywały most prowad:zący z południowego zachodu do warowni. Głębokość fosy 

wynosiła przeciętnie około 51 5 m. 

Warstwy zasypiskowe były prawie jałowe, dopiero w dolnych partiach natrafio

no na fragmenty naczyń i kafli z XVI i XVII wieku. 

Eksplorowano również w~rstwy kulturowe zalegające pomiędzy zachodnią ścia

ną przedbramia, a wspoinJrlanym murem równoległym. Dostarczyły one obfitych 

znalezisk ruchomych powyżej 30. 000 sztuk, w postaci fragmentów naczyń, kafli, 

stłuczki szklanej, przedmiotów metalowych, kości zwierzęcych i rybich, wyrobów 
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kościanych i rogowych itp. Datować je można na okres od 2 połowy xvn po 

połowę XVIII wieku. Eksploracja w tym ·rejonie z uwagi na Wielką pracochłonność 

nie została jeszcze zakcmczona. 

GOLCZEWO. pow.Kamień Pomorski Pracownia Archeolo,Pczno-Konaerwa

torska 

P.P. PKZ Oddział w SzĆzecinie 

Badania prowadził mgr Tadeusz Nawrolaki. 

Finansował WKZ w ·szczecinie. Drugi sezon 

badlm. Zamek biakupi z XIV-XVll w. 

Kontynuowano badania w wykopie r. załoionym w południowej części wzgórza 

zamkowego.Ogółem w o~:Jrębie wykopu przebadano 25 warstw zalega,jllcych do głębo

kości ca 7 m ponitej obecnego poziomu wzgórza. 

Najistotniejszym momentem badlm było odałonięc:ie północneao i wachodniego 

muru najstarszego zamkU. zbudowanego w pierwszych latach XIV w. Była to zapew

ne prostok'ltna b'udowia ceglana o sze,rokości ca 8 m zbudowana na plaazczystej 

łasze wśród jezior. 

Na.początkil XV wieku po 100 latach utytkowania zrezygnowano z niej i przy

stąpiono do budowy nowego zamkU. załoionego na planie prostok'lta r; wietą w północ

no-wschodnim narotniku. Niedługo pótniej. zapewrie w l połowie XVI wieku odało

nięte skrzydło południowe uległo spaleniu. 

Około połowy XVI wieku przystąpiono do budowy 3-go zamku.utrzymując 

dawną prostokątną zabudowt. jednakte o innych jut wymiarach.081atnie załotenie 

zostało rozebrane całkowicie z wyjątkiem wieży r; 2-go r;amku w XIX wieku. 

Bada~ia dostarczyły dutej ilości materiału r;abytkowego pochodEącego iłów

nie z XIV-XV w. Na szczególne podkre4tenie zaału~e duta Uojć importowanych 

naczyl\ szklanych i glinianych. Przeszło 600 przedmiotów zabytlto.,-ch oraz lQkn

sowa· ceramilr:a· stołowa świadczą wymownie o wysokim s~dardiie żyCiowym Jniur;

kal\ców zamku golcr;ewsldego. 

GOSLAWICE. pow.Konin Pracownia Archeologicr;~-Ki.senra

toraka 

P.P. PKZ Oddział w Poznanlu 

Badania prowadr;ił mfl' Edward Krause 

przy współpracy mfl' Bolesławy Pawlak 

i konsultacji int.arch.Aleksandra Werca. 
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Finansowało Prezydium WRN, WKZ 

w Poznaniu, Pierwszy sezon badań, 

Zamek średniowieczny i nowożytny 

/ XV - XVIll/ XIX w./. 

Celem badafl było uzyskanie danych dla rekonstrukcji zamku, ustalenie chro

nologii obiektu, Zamek położony jest na północnym skraju wsi tuż nad brzegiem 

jeziora Goslawskiego, około 200 m na zachód od kościoła, na .nieznacznym wynie

sieniu, oblanym zapewne niegdyś wodą lub otocznym terenem bagnistym z dojściem 

od wschodu. 

Wytyczono 10 wykopów : na zewnątrz zamku po północnej stronie przy murze 

obronnym, na międzymurzu północnym, na dziedzińcu oraz również na zewnątrz 

zamku po południowej stronie przy murze oiJronnym,Ogółem zbadano powierzchnię 

około 105 m 2 

Oprócz występowania materiałów średniowiecznych i pó:tniejszych glównie 

w postaci ułamków naczytl., kafli stwierdzono ślady osadnictwa wcześniejszego, Zna

leziono fragmenty naczyń glinianych z /XII-XIII *leku, jak i starszych z Vll-Vlll 

wieków ? f, cerami.\l:ę kultury przeworskiej/? f, większą ilość ułamków naczytl. 

kultury łużyckiej /Hallstatt C/ oraz kilka fragmentów naczytl. n~litycznej kultu17 

amfor kulistych. Znaleziono także 7 ciosów kamiennych, niektóre z nich posiadaj\ 

wyra:tny charakter gotycki, Są to pozostałości wystroju odrzwi i okien, Prawie wszyst

kie te detale architektoniczne wraz z jedną nieznacznie uszkodzoną kształtką gotyc

ką znajdowały · się w wykople 1 b na dziedzińcu. 

Zabytki nieruchome stanowią fragmenty murów,które odkryto w wykopach 

1 - 3, W,szystkie mury pochodzą zapewne z najstarszych faz istnienia zamku f XV

XVI w. f, na co wskazuje użyty do ich budowy materiał, zastosowana: technil!:a, poło

żenie, Funkcja odkrytych ·reliktów architektonicznych przedstawia się już mniej 

jasno,Interpretacja ich jest utrudniona ze względu na znaczny stopień zniszczenia 

tych obiektów jak i też ze względu na zbadanie zbyt małego obszaru stanowiska. 

Zaznaczyć należy, że głębokość wykopów docho}iziła do 3 metrów, a badania utrud

niała lub uniemożliwiała napłY,wająca do wykopów woda jezioma, Wydaje się jednak, 

że murki - przypory /?f f wykop 2 i 2 c/ spełniały analogiczną funkcję jak po

dobne 2 przypory odkryte wc2;eśniej przez A, Nowaka i położone około 3, 5 m na 

zachód od nowoodkrytych. Mają one prawdopodobnie związek ze znacznym poszez:ze

niem północnego ~uru obronnego w jego dolnej partii w celu zwiększenia statecz

ności i wytrzymałości.Być może są to pozostałości jakiejś budowli z XV-XVI wieku 

zniszczonej najpó:tniej' w XVIll wieku, 
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Ni ejasno przedstawia się kwestia m•1ru gotyckiego~ w górnej partii 11zfazowanego; 

w wykopie 3, ze liladarni tynku, posadowionego w odleg;ollci około 2 m od zewnętrz

nego, południowego muru obronnego. Mur ten nosi ws zelkie cechy filaru mostowego. 

W wykopie l, przy llcianie północnej, zachował się fragment murku wykonanego 

z kamienia i cegły gotyckiej o bardzo płytko posadowionym fundamencie, co wska

zuje, że obecny poziom dziedzińca niewiele odbiega od poziomu z około XVI wieku/?/, 

W wykopie 2, 2c odkryto bruk kamienny z rynsztokiem na głębokoscl ókoło 

O, 70 m pochodzący prawdopodanie z XVIII w. oraz uchwycono poziom międzymurza 

z XV-XVI-wieku, 

Badania zakot'lczono. 

GRZEGORZEWICE, pow.Opatów Konserwator· Zabytków Archeologicznych 

Muzeum Świętorzyskie 

w Kielcach 

Badania prowadzili mgr Eligia Gąssowska 

i mgr Janusz Kuczyl'lski / autor sprawozda

nia/. Finansowali WKZ i Muz~~&m Swiętokrzyskie 

w Kielcach. Pierwszy sezon ~dal'l, Cmentarz 

przykalicielny / od średniowiecza do czasów 

nowożytnych/. 

Badania wykopaliskowe przeprowadzono przy kamiennej rotundzie o nieustalo

nej dotychczas chronologii / XI-XIV w ? /, W trakcie prac ujawniono .cmentarz 

przykalicielny użytkowany od średniowiecza po cz.asy nowożytne, Wypasazenie grobów 

ubogie. Wystąpiły głównie małe paciorki z róznobarwnych szkieł w og_ólnej ilości 

przekraczającej 3,000 sztuk, 

Badania będą kontynuowane, 

JAROSŁAW Pracownia Ar~heologiczno-Konserwa

torska 

P,P, PKZ Oddział w Lublinie 

Badania prowadzili. mgr Maria Supr:yu 

i mer Andrzej Hunicz,Finansował Wy

dział Gospodarki Komunalnej i · Mieszka

niowej Prezydium MRN w Jarosławiu, 

Pierwszy sezon badal'l, Foi1y'flkacje 

miejskie,Średniowiecz~e i · czasy nowo

zytne, 
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Badania arcfieologiczne prowadzone ·były w terenie bezpośrednio przyległym 

od strony północnej do niedawno odsłoniętych reliktów tzw.Bramy Krakowskiej. 

Miały one na celu uchwycenie kolejnych faz :wzr..oszenia miejskich fortyfikacji w 

związku z planowaną ich częściową rekonstrukcją, 

W toku eksploracji ośtniu wykopów badawczych ustalono. że najstarsze slady 

osadnictwa na badanym odcinku terenu pochodzą z XIV-XV wieku,Nawarstwienia 

tak datowane stanowią pozostałość średniowiecznego wału ziemnego, W wielu XVI 

wzniesiono najprawdopodobniej samą bramą, wówczas również podwyższono wały 

ziemne i być może pogłębiono fosę, której przeciwstok wypadał na przedłużeniu 

zachodniej ściany bramy, Przed wjazdem do bramy od strony zachodniej znajdowa

ła ęię zapevme dodatkowa fosa. W wieku XVll dawna, główna fosa została zasypana, 

a nawet nadsypana w formę wału. który od zachodu został oskarpowany murem 

ceglanym, Relikty tych murów odkryto w wykopach,Fosa została wówczas prze

sunięta w kierunku zachodnim, 

W śród bardzo licznych zabytków przewa:t.ają fragmenty naczyń, Do najbardziej 

interesującycli należy ceramika średniowieczna, a spośród nowożytnej liczne frag

menty wielobarwnie malowanych mis. _talerzy. Ponadto wystąpiły ułamki kafli, frag-

menty naczyń szklanych 

JEZIORSKO, pow, Turek 

Stanowisko 7 

przedmioty metalowe, 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 

P. P. PKZ Oddział w Poznaniu 

Badania prowadzU mgr Edward Krause, 

Finansowało C,B,S. i P,B,W,"Hyaro

projekt" w Poznaniu,Drugi sezon badafl 

/ badania sezonu pierwszego w 1971 r, 

ukoiiczono pómą jesienią i nie były przed

stawione w INFORMATORZE/, Grodzisko 

sŁoikowate f I pol, XIV w./. 

Grodzisko stożkowate w Jeziorsku. dotychczas nieznane. odkryte zostało wiosną 

1971 r. Z powodu niszczenia stanowiska przystąpiono natychmi•.ast do badafl, 

Zniszc~~:enia uległa wierzchnia i południowo-wąchadnia część grodziska, 

Obiekt położony jest mniej więcej w środku doliny zalewowej Warty. na "łęgu". 

na wysokości południowego skraju wsi Jeziorsko,Założono wykop krzyżowy.które·go 

wszozególne ramjena wychodzUy na "łęg" wraz z wykopem centralnym w tniejscu 
- 2 

domniemanej wieży.Lączna powierzchnia wykopów wyniosła około 125 m , 
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Odkryto ślady wieży drewnianej o wymiarach w podstawie około 6, 5x 6, 5 m; 

ściany łączone były na zrąb, z dranic o szerokości do O, 5 m. Prawdopodobnie 

obiekt posiadał wyższą kondygnację o czym świadczyć by mogły duże ilości polepy 

z odciskami bierwion wewnątrz budowli. Dach zapewne kryty słomą/?/ - znalezio-

no bardzo mało gwożdzi. Podłoga była wykonana z dranic o szerokości O, 10 -0, 15 m. 

Cały budynek wzniesie n o na warst"\\ie gliny grubości 10-20 cm.Glina nie wystę

powała pod wałem ziemnym,którego szerokość u podstawy wynosiła 7-8 m.Nato

miast lico wału było obłożone gliną. Wysckość wału dochodzić mogła do 3-~ m. 

Gród otoczony był niezbyt głęboką fosą /? / • której pozostałości uchwycono od 

strony północnej. 

W czasie eksploracji wydobyto kilka tysięcy skorup, koloru brunatnego i szaro

ceglastego i kości zwierzęce. Wśród ceramiki na szczególną uwagę zasług-..1je ozdob

na pokrywka, której uchwyt stanowi postać kobieca. Wyrażnie widoczne są szczegóły 

ubioru i uczesania. Wysokość zabytku ok.13 cm. Znaledono także kilkadziesiąt 

przedmiotów żelaznych w tym radlice, sierp ząbkowany • noże, świder, gwożdzie1 a z 

millta:rlów· -kilkadziesiąt bełtów do kusz różnych kształtów i wielkości, strzemię. 

fragmenty ostróg z pozostałością uchwytu na kółko gwiażdziste, podkowę i cały 

szereg innych przedmiotów silnie skorodowanych. Niektóre z bełtów tkwiły w bel

kach ścian, a większość znaleziono także przy ścianach wieży, co wraz z prawie 

kompletnie zachowanym wyposażeniem pozwala przypuszczać, że gród napadnięto 

spalono w początku XIV w./ do I poł.xiV w./. 

Badania zakończono. 

J:t:DRYCHOWICE. pow. Głubczyce Konserwator Zabytków Archeologicznych 

w Opolu 

Badania prowadził mgr Michał Parczewski. 

Finansował WKZ w Opolu. Drugi sezon badań. 

Grodzisko średniowlecz n e • 

Grodzisko położone jest na cyplu wcinającym się w dolinę rzeki Troi i jej 

prawobrzeżnego dopływu, w odległości około 650 m na południe od kościoła we 

Włodzieninie. 

Podczas badań ratowniczych wyeksplorowano jeden obiekt częściowo zniszczo

ny przez obsunięcie się krawędzi dawnej żwirowni.Z zabytków ruchomych znalezio

nych w wypełnisku obiektu należy wymienić: żelazne zgrzebło, nóż żelazny i szpi

kulec żelazny, przęślik gliniany polewany, dolną część grubościennego naczynia z 

dużą domieszką grafitu, niedu,ży garnek cienkościenny, pokrywkę glinia."lą oraz 

kilkadziesiąt fragmentów naczyń glinianych. 
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Odsłonięty obiekt o charakterze zagłębionej części chaty mieszkalnej należy 

łączyć z okresem funkcjonowania grodu. Rozpatrując z punktu widzenia typologii 

grodziska /wały na planie kwadratu/1 jak i zawartości zabytkowej obiektu, okres 

ten przypada na pełne średniowiecze, prawdopodobnie XIV wiek • 

• KOPYTOW, pow. Pruszków Instytut Historii Kultury Materialnej 

PAN 

w Warszawie 

Badania prowadził dr hab.Stanisław Suchodolski 

-p!"zy współudziale mgr Teresy Kieranowskiej. 

Finansował IHKM PAN. Pierwszy sezon badali. 

Osady i domniemany gródek: neolit,okres rzym

ski, wczesne i pótne średniowiecze. 

Badania zostały podjęte na niewielkim wzgórzu na wschodniej terasie rzeki 

Utraty/Mrowy/, w odległości około 300 m na pólnoc od mostu na szos·ie Warsza

wa-Sochaczew. 

Wzgórek sprawiał wrażenie gródka stożkowatego na zdjęciu lotniczym wyko

nanym tuż po wojnie. W części wschodniej obiekt został zniszczony przez drogę 

prowadzącą od szosy warszawsklej do Radzikowa;obecnie w znacznej części roz-

orany. 

Wzgórek oraz łagodnie opadaJące ku rzece zbocze przecięte rowem sondażo

wym o szerokości l m, długości 55 m, biegnącym w przybliżeniu po linii zachód-

wschód. W partii szczytowej wykop 

ślady pięciu warstw kulturowych: 

2 rozszerzono o dalsze 18 m • Wyróżniono tu 

1- Orn11. / około 20 cm/ ; 2- Póżnośredniowiecz-

na z ceramiką siwą, zapewno XIV -wieczna, zachowana fragmentarycznie, niemożliwa 

do wydzielenia od· warctwy 3; 3 - Wczesnośredniowieczna z ceramiką z XI-XIII w. 

l 0-30 cm/; 4- Z okresu wpływów rzymskich /20-40 cm/; 5 - Z okresu młod

szego neolitu, zachowana tylko miejsca~ w postaci niewielkich zagłębieJ1 w calcu. 

W części zachodniej, ołllżającej się, warstwy 2-5 zanikały, a materiał wystę

pował jedynie na wtórnym złożu , w licznych wkopach o metryce nowożytnej. 

Poza ceramiką w warstwach 1-3 odkryto 9 gwotdzi żelaznych,paciorek szkła, 
ny, nóż, dzwoneczek brązowy, fragment zawieszki brązowej, bryłki żużla. W 1!1Brs twl.e 

4 znaleziono pr.zęślik gliniany, w warstwie 5 kawałlrt krzemieni ze śladami obróbki. 

Mamy tu zapewne do czynienia z kolejnymi niewielkimi osadami, sytuowanymi 

w dogodnym miejscu u przeprawy przez o rzekę oraz z małym gródkiem/? f z 

X111-XIV w.1 związanym funkcjonalnie z grodem w Błoniu. 
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KLESZEW O, pow, Pułto.~sk patrz okres wpływów rzymskich 

KRAKOW -!>RODMIEŚCIE Muzeum Archeologiczne 

w Krakowie Barbakan 

Badilnl.a prowadził mgr Jacek Reyniak, 

Finansowało Muzeum Archeologiczne w 

Krakowie,Siódmy sezon badart.Średnio
wieczna fortyfikacja miejska. 

Kontynuowano prace we wschodniej części przepływu wodnego przebiegającego 

w poprzek istniejącej szyi Barbakanu. Odsłonięto dalue fragmenty konstrukcji 

drewnianych, których położenie wskazywało, że mamy do czynienia z oszalowaniem 

przepływu o przebiegu równoległym do wschodniego barku Barbakanu. Pionowe 

koły / długości O, 80 - 1, 30 m,Ó !.5 - 30 cm/ wbite były po obu stronach pozio

mych dranic f szerokości 10-25 cm, grubość 4-9 cm/1 położonych zgodnie z Iderun

Idem przepływu, Elementy pionowe f strop na głębokości 5, 30 m/ sięgały do 

głębokości 6, 75 m, natomiast dranice spoczywały w obrębie 5, 40 - 6, 20 m, Jak 

wykazała analiza botaniczna:, było to w przewadze drewno dr:.:ew '.flastych, a w dwu 

wypadkach drewno dębowe. Piaszczysty calec stwierdzono na głębokości około 7, 05 m. 

Obok konstrukcji drewnianych, po ich stronie zewnętr.znej f południoweJ! zna

leziono gotycką ostrogę f na głębokości 6, 14 m/ z bodteem zakodczonym kół

Idem gwia:tdzistym / ~ kółka ca 3 cm/, która może pochodzić z XIV wieku. 

W obrębie przepustu znajdowała się ceramika nowożytna, XVII-wieczna, która 

prawdopodobnie zostN:a przyniesiona przez wodę już w trakcie funkcjonowania 

przepływu. 

Eksplorację utrudmały prowadzone równocześnie prace remontowe oraz fakt, 

że prowadzono je metodą sztolniową, bez motllwości właściwego zabezpiec.zenia 

wykopu, 

KRAKÓW 

COLLEGIUM KOLLĄTAJA 

:Pracownia Archeologiczno-Konserwator

ska 

P. P. PKZ Oddział· w Krako:wfe 

Badania prowadziła mgr E,Kwaśniewska, 

.Finansował Uniwersytet Jagielloński, Pier

wszy ·sezon badań,Okres średniowieczny i 

nowotytny. 
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Badania objęły wschodnią część dziedzbica I. Wykonano sześć sond archeolo

gicznych,Na skutek przerwania prac badawczych przez inwestora, żadnej z sond 

nie wyeksplorowano do cąlca, Prace wykopąliskowe przyniosły odkrycie elemen

tów gotyckiej zabudowy ,działki w postaci fragmentu muru granicznego działki 

domu mieszczaliakiego oraz ścian dżałowych. Najstarsze zabytki mogące datować 

te eleme'lty pochodzą z XIV -XV wieku, Datowanie nie jest pewne, gdyż jak ·już 

wspomniano, niedotarto do cBlca, a ponadto na skutek częstych prac ziemnych pro

wadzonych na dziedzbicu, warstwy mają charakter nasypowy. Ponadto odsłonięto 

także bruk kamienny • który na podstawie występującego materialu archeologicznego 

uznać można za pochodzący z okresu po zabudowie gotyckiej, a przed adaptacją 

kamienic na Collegium Kołłątaja,Naj'lllłodszym z odkrytych elementów był filar, 

związany zapewne z I fazą istflienia Collegium f od 1791 roku/. 

Zabytki archeologiczne pochodzące z sondy, w której odkryto filar, datować 

można na XVII/XVIII-XIX wiek, 

Konieczne jest dokodezenie rozpoczętych badali oraz przebadanie zachodniej 

części dziedzbica, 

KRAKt>W -SRćDMIE$CIE 

ul, Grodzka 54• Warytl.skiego-Planty 

Muzeum Archeologiczne 

w Krakowie 

Badania prowadzili mgr mgr Jacek Reyniak 

:;. Emil Zaitz pod kierunkiem mgr Teresy 

Radwaliski ej. Finansowało Muzeum Archeolo

giczne w Krakowie,Relikty zabudowy murowa

nej, Cmentarz f -XIX w. f. Za byt ki ruchomowe 

/XIV - XV w,f, 

W wykopacn instlllacyjnych zloklllizowanych na podwórzu, po północnej stro

nie kościoła św,Andrzeja, odsłonięto trzy tnury o przebiegu wschód-zachód, 

Zbudowane z kamieni wapiennych z nielicznymi ułamkami cegieł,Korony murów 

wystąpiły płytko pod obecną powierzchnią f do 20 cm/, szerokość murów około 

l m, odsłonięta wysokość około 2• 20 m. Pomiędzy murami wyróżriiono kilka 

warstw kulturowych, W dolnej partii wykopu wystąpiła ceramika średniowieczna 

z XIV - XV w. Cąlca i stopy murów nie uchwycono, 

W wykopie instlllacji ciepłowniczej na ul, W'arytl.skiego - Planty f wykop III

listopad 1971 r/ w iląsiedztwie ul,Siennej,odkryto liczne,rozrzucone kości ludz

kie. Wiązać je nilleży z cmentarzem skazaliców, leżącym przy gotyckim kościele 

św,Gertrudy,rozebranym w 1820 r. W pobliżu kości ludzkich występowała cera

mika średniowieczna i nowożytna, 
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KhAKOW-COLLEGIUM KOJ~L~TAJA -ŚRÓDMIE!iCIE 

ul, ul, Waryńskiego-Planty 

Poselska, Stolarska, Basztowa-Plany patrz wczesne średniowiecze 

KRAKC>W Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 

Rynek Główny 6 P. P, PKZ Oddział w Krakowie 

Badania prowadzili mgr E,Kwaśniewska, 

K. Kruczek, Fin&.usował Dzielnicowy Zarząd 

Budynków Mieszkalnych. Pierwszy sezon 

badaJ\, Okres śre®iowieczny i nowożytny. 

Prace wykopaliskowe obejmowały wykonanie sond archeologicznych w piwni

cach i wykopów na zewnątrz budynku, Wskutek wczelmiejszego wybrania ziemi 

z piwnic badania archeologiczne nie przyniosły ustalenia zalegania wczelmiejszych 

poziomów użytkowych. Jedynym, dającym się w-.tróżnić poziomem jest współczesny 

poziom użytkOW"J. Materiał archeologiczny, wydobyty w trakcie prac jest nieliczny, 

datować go można od XIV -X-v do XX wieku, 

Drugi etap badaJ\, obejmujący wykopy na zewnątrz budynku, jest obecnie w 

trakcie realizacji.Jak dotąd badania przyniosły odkrycie wielu elementów archi

tektUry średniowiecznej i być może także z okresu Krakowa przedlokacyjnego, 

Wydaje się te~. że prowadzone badania pozwolą ustalić pierwotne poziomy 

użytkowe, jak również dopomogą w ustaleniu chronologii i rozwarstwienia budynku, 

KRAKOW- WAWEL patrz wczesne średniowiecze 

KUROZW~KI, pow. Staszów Zespół BadaJ\ nad Polskim Średnio

wieczem Uniwersytetu Warszawskiego 

i Politechniki Warszawaklej 

w Warszawie 

Badania pro,vadzili dr inż, arch, Maria Brykowska, 

mgr Jerzy Gula. Finansował WKZ w Kielcach, 

Drugi sezon badań, Zamek średniowieczny, pałac 

nowożytny. 

Wykop nr I /"Brama"/. Na wykopie kontynuowano badania ubiegłoroczne, 

ustalając charakter i chronologię nawariJtwień dziedzii\ca, średniowiecznego zamku, 
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Między innyll)i stwierdzono. że już pierwotnie był on pokryty brukiem z płyt 

wapiennych, 

Wykop nr IV /"Wieża"/. Wykop ten usytuowany w południowej części dziedzi:Ji

ca potwierdzll dane z wykopu nr I, odnośnie podwyższenia jego poziomu o jedną 

kondygnację w okresie budowy dziedzi:Jica arkadowego, Ekspl.oracja wykopu zakoń

czona zostanie w roku przyszłym. 

Wykop nr V / "Piwnica Ol"/. Ekspl.oracja tego wykopu pozwollla określić 

wzajemne relac]e najstarszego muru obronnego zamku, baszty bramnej i najmłod

szego frontonu pałacu, 

Wykop nr VI /"Południowy-wschód"/. Badania potwierdzlly i uściśliły wnioaki 

uzyskane na terenie wykopu nr III, co do wzajemnego stosunku pierwotnego zale

żenia zamkowego i nowożytnego założenia pałacowego. 

Materiały zabytkowe, liczniejsze niż w roku ubiegłym, głównie fragmenty naczyń 

ceramicznych i kafi, z warstw od połowy wieku XIV do końca wieku XIX, 

LEWIN BRZESKI, pow.Brzeg Konserwator Zabytków Archeologicznych 

w Opolu 

Badania prowadziła mgr Sylwia Wuszkan, 

Finansował WKZ w Opolu.11'rzeci sezon 

badań. Zespół miejaki z okresu średnio

wiecznego i nowożytnego, 

Celem prac było zabezpieczenie 2 studni drewnianych, odsłoniętych podczas 

kopania fundamentów pod budowę r:omu Towarowego przy ul,Świerczewskiego, 

Obiekty te zostały zniszczone w swych gÓrnych partiach w czasie prac ziemnych 

prowadzonych sprzętam mechanicznym, Dolne, niezniszczone partie obu studni zale

gały na głębokości od 3, 5 do 5 m od współczesnej nawierzchni ulicy, co bardzo 

u~rudniało .. eksplorację ze wz·ględu na podchodzącą wodę gruntową. 

Obiekt oznaczony nr l posiadał kształt prostokąta o wymiarach 120x130 cm. 

Zbudowany był z dwóch konstrukcji drewnianych: zewnętrznej i wewnętrznej,Kon

strukcja właściwa / zewnętrzna/ zbudowana zestala z grubych /5-6 cm/ desek dębo

wych o szerokości do 50 cm, ułożonych jedna na drugiej, w narożach opierały 

się one zaciosem na 4 słupach pionowo wbitych w ziemię,Ścianka północno-zachod
nia została częściowo zdeformowana najprawdopodobniej w okresi"' użytkowania 

studni, z tego też powodu wzmocniono ją dodatkową. wewnętrzną konstrukcją. Skła

dała się ona również z 4 ścianek bocznych. Wykonano je z desek o grubości do 

2 cm i szerokości do 20 cm. w narożach złączonych zrębowo i dodatkowo wzmoc

nionych 4 słupkami/ w pr-zekroju okrągłymi/ pionowo wbitymi w ziemię. 
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Do północno-·zachodniego narożni.IQI. studni nr 1 przylegała południowo-wschod

nia ścianka studni nr 2. Obiekt ten w kształcie kwadratu o wymiarach 1 x 1 m. 

zbudowany był z 4 ścianek wykonanych z desek dębowycł!. w narożach ł'łczonych 

konstrukcją zrębową i opierających się na 4 słupach o przekroju czworok'łtnym • 

pionowo wbitych w ziemię. 

Na dnie obu studni znaleziono dużą ilość ułamków naczyli, glinianych i k:Qka 

fragmentów skóry. Na podstawie zabytków ruchomych obiekty można datować 

na XVI-XVll wiek. 

LI POWlEC, pow.Chrzanów Pracownia Archeologiczho-Konserwatorska 

P. P. PKZ Oddział w Krakowie 

Baclania prowadził Jerzy Kozak.Finan

sował WKZ w Krakowie. Piąty sezon 

bad111i. Zamek z okresów: XIll/XI.V 

- XVIll wiek. 

Kontynuowano prace badawcze w wykopach założonych w ubiegłych latach. 

tj. w wykopie założonym na osi bramy wjazdowej do szyi zamkoweJ. w rejonie 

odkrytych w r. ub. fundamentów baszty oraz w sąsiedztwie trzeciego ftlara 

mostowego. 

Odsłonięto fundamenty zachowanych murów baszty i częściowo stopę ~da

mentową murów tej baszty.Na podstawie materiału zabytkowego można przyjąć 

czas zbudowania baszty na koniec wieku XIn - jest więc ona najstarszym elemen

tem architektonicznym odkrytym podczas badM archeologicznych w Lipowcu. 

W innych wykopach odsłonięto nawarstwienia archeologiczne związane z funkcjo

no,vaniem zamku.Nawarstwienia te obfitowały w duż'ł ilość ruchomych zabytków 

archeologicznych, głównie fragmentów nacz~ i kości zwierzęcych. Wiliród ułamków 

ceramiki wyróżniono kilka fragmentów nacz~ prahistorycznych. Z innych zabyt

ków ruchomych na uwagę zasługuJe znaczna ilość grotów łuku i kusz. znaleziona 

w warstwac.-!1 datowanych na XI.V i XV wiek. fragmenty strzemion i ostról. dwie 

monety XI.V i XV -wieczna oraz dwa grzebienie kościane. 

Badania będą kontynuowane 

LUBIESZEWO.pow.Nowy Dwór Gda1iski 

Stanowisko 2 patrz okres late6ski 
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LUBLIN-STARE MIASTO Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 

P.P. PKZ Oddział w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Irena Kutyłowska. 

Finansował Miejski Zarząd Budynków Miesz

kalnych w Lublinie. Drugi sezon badań. Wykopy 

przy kamienicach. Wczesne średniowiecze, śred

niowiecze i okres nowożytny • 

Prowadzono prace na ulicy Złetej przy kamienicach nr 2, 4 i 6. Przy kamie

nicach Złota 4 i Złota 6 badania zostały zakończone, natomiast przy kamienicy 

Złota 2 będą kontynuowane w roku przyszłym. 

Przy karniemcy Złota 6 uchwycono pierwotną głębokość kamienicy frontowej 

oraz odsłonięto fundamenty i piwnice dobudowanej do niej oficyny. Na niewielkim 

odcinku jednego z wykopów stwierdzono następujący nienaruszony układ nawarstwie

nia. Nad calcem zachowany jest humus pierwotny, który w jednym miejscu znisz

czony został przez wczesnośredniowieczny obiekt prawdopodobnie mieszkalny .Od

słonięcie obiektu było niemożliwe ze względu na posadowienie na nim murów fun

damentowych wyżej wspomnianej oficyny.Nad humusem pierwotnym i wyżej wy

mienionym obiektem mieszkalnym datowanym na VIII w., zalegała warstwa kulturo

wa z ceramiką datowaną wstępnie na XII-XIII w., a nad nią warstwy XIV i XV 

wieczne. Warstwy nowożytne były zniszczone, a materiał zabytkowy przemieszany 

był z przedmiotami współczesnymi w wyniku prac budowlanych prowadzonych na 

tym podwórku w końcu lat 60-tych. 

Wykop przy kamienicy Złota 4 miał na celu uchwycenie nawarstwień związa

nych z wczesnośredniowiecznymi umocnieniami Lublina i usytuowany został na linii 

ich przebiegu, na j_edynym wolnym placu w zabudowie lewej strony ulicy Złotej. Nie

stetY, jak się okazało} nowożytna zabudowa lewej strony tej ulicy była pełna i wyko

pem trafiono na zagruzowaną piwnicę nieistniejącej kamienicy. · 

Prace archeologiczne przy kamienicy Złota 2 są jeszcze niezakończone. W wy

niku dotychczas przeprowadzonych prac stwierdzono intensywną murov.aną zabudo

wę podwórka tej kamienicy od wieku XV. 

Na uwagę zasługuje odsłonięcie na tyłach kamienicy, zniszczonej XIV wiecznej 

piwliićy o ścianach zabudowanych z drzewa i gliny wymieszanej z dużą ilością 

słomy. Warstwy wczesnośredniowieczne na tym podwórku zniszczone zoRtały pod

czas prac ziemnych prowadzonych w czasach nowożytnych XVI,XVII w.; wskazuje 

na to występowanie ceramiki wczt>sn?średniowiecznej w najstarszych warstwach 

kulturowych łącznie z zaby,tkami nowożytnymi. 



LUBOSZYCE, pow,Lubsko 

MAJKOWICE, pow, Radomsko 

Stanowisko l i 2 
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patrz okres wpływów rzymskich 

Muzeum Archeologiczne 

i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadziła dr Aldona Chmielowska 

/ autorka sprawozdania/ przy udziale mgr Mie

czysława Góry,Finansował WKZ w Łodzi, 

Pierwszy sezon badań, Sredniowieczny zespół 

osadniczy, 

Stanowisko l, Grodzisko położone jest na podmokłych łąkach w odległości 

około l, 5 km na wschód od środka wsl i około l km na W od rzeki Pilicy,Zbudo

wane zostało n a piaszczystej kępie, która wznosi się około 20 cm ponad obecny 

poziom łąk, 

Grodzisko kształtu kolistego u podstawy około 20 m, otoczone jest fosą 

szerokości około 12 m i głębokości około 70 em oraz wałem ziemnym o szerokości 

około 10 m, dobrze zaznaczającym się w terenie, 

Przebadano północno-zachodni~t ćwiartkę stożka, fosę i wał dookolny. Zachowane 

nieliczne fragmenty konstrukcji drewnianych, jak również smugi zbutwiałego drewna, 

pozwalają na następujące stwierdzenia: innocnienia stożka stanowiły najprawdopodob

niej drewniane skrzynie wypełnione ziemią kształtu trapezowatego w układzie kon

centrycznym, dodatkowo obwiedzione dwoma pierścieniami z drzewa i faszyny l być 

me. że rodzaj podwójnej palisady ? l, 
Stosunkowo skąpą ilość znalezionych tam zabytków: ceramiki, gwotdzi żelaznych 

nieokreślone przedmioty żelazne sugerują, że obiekt ten był krótko użytkowany, 

Chronologię grod:>.:iska ustalić można w oparciu o ceramikę na koniec XIll w, 

na XIV w, 

Badania będą kontynuowane, 

Stanowisko 2 -Majkowice-Surdęga, Grodzisko położone jest nad leWYID brzegiem 

rzeki Pilicy, w odległości około l, 5 km na E od wschodniego końca wsi, na lekkim 

wzniesieniu wśród podmokłych łąk, Obiekt ten, silnie zniszczony podczas ostatniej 

wojny, według miejscowej tradycji miał być siedzibą Floriana Szarego;WstęiKJe ba

dania sondażowe dostarczyły kilkunastu ułamków póżnośredniowiecznej cera:rr.iki, 

cegiy palcówki, ułamków cegieł z barwnymi polewami, jak również dały sposobnośĆ 

do odkrycia fragmentu zrujnowanego muru kamiennego, otoczonego od strony zewnętrz

nej wałem ziemnym, Chronologię tego obiektu wstępni . określić można na drugą 

połowę XIV w. i na XV w, 
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Badania będą kontynuowane. 

W trakcie badaJ\ powierzchniowych - na terenie wsi Majkowice - odkryto 

dwie osady średniowieczne oraz ślady osadnictwa z wcześniejszych epok: z okresu 

halsztackiego i z pó:tnego okresu wpływów rzymskich. W przyszłym roku przewiduje 

się rozpoczęcie badM systematycznych • 

MRZEŻYNO, pow.Gryflce patrz okres nowożytny 

MYSZKO W 

Stanowisko l 

Muzeum w Częstochowie 

Badania prowadził mgr Zdzisław Bolek, 

Finansowała Spółdzielnia WSS"Społe01" 

w Myszkowie. Pierwszy sezon badM. 

Obiekt obronny z XV-XVII w. 

Stanowisko jest położone w zachodniej części miasta. Założono dwa wykopy 

o łącznej powierzchni 7 5 m 2• Wystąpiły w nich liczn~ fragmenty ceramiki. kafli 

z omamentyką · roślinną i kości zwierzęce. Szczególnie interesującym było skupisko 

nr l, w którym znajdowało się 9 prawie całych naczy11. ceramicznych. W większości 

posiadały one jasno-brązową lub jasno-zieloną polewę i były zdobione poziomymi 

dookolLymi liniami rytymi w górnej częllici brzulllca. 

W południowo-wschodniej częllici wykopu l natrafiono na fragm~t przypory 

kamiennej. przylegającej do rozległych fundamentów kamiennych. w pobliżu której 

występowały liczne węgle drzewne, przepalone ułamki ceramiki i kafli. Natomiast 

w partii llirodkowej wykąpu uchwycono profil pionowy fosy • 

Badania o charakterze sondażo-.ym będą kontynuowane. 

NOWOGRÓD• pow.Lomża 

NOWY KORCZYN, pow.Busko-Zdrój 

patrz wczesne lliredniowiecze 

Zespół BadaJ\ nad Polakim ~rednio

wieczem Uniwersytetu Warszaweldego 

i Folitechniki Warszawskiej 

w Warszawie 

B11.dania prowadzili mgr inż. arch. Staniaław Michno 

f autor sprawozdania/, mgr Krzysztof Ci u k. mgr 

Zygmunt Pyzik. Finansował Zakład Bada4 Folekiego 

Średniowiecza U. W. Pierwszy sezon bada4. Miasto 

1 zamek lliredniowiecze i okres nowożytny-XIV-XVll w. 
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Prace miały charakter badań ratowniczych, 

l.Miasto średniowieczne-stanowisko położone było w południowo-wschodniej 

pierzei rynku Nowego Korczyna, Badania miały prześledzić układ warstw kulturo

wyc{l, uchwycić ich stratygrafię, a także plan poszczególnych faz zabudowy bloku 

przyrynkowego,Nowożytne i częściowo średniowieczne nawarstwienia zostały 

zniszczone przez intensywne użytkowanie terenu w kilku ostatnich stuleciach, 

Odsłonięto i przebadano co najmniej trzy poziomy użytkowania: 

aJ poziom związany z miejską zabudową murowaną z XVII w, w granicach dzia

łek budowlanych przy ulicy Królewskiej i w głębi bloku, 

b/ poziom związany z zabudową drewnianą miejską również w granicach działki, 

a datowaną wstępnie na okres XV-XVI w. Odczytano plany jedno i wiełotrak-

towych budynków drewnianych o konstrukcjaeh wieńcowych, przysłupowych i być 

może szachUlcowych wypełnionych gliną f tzw,fachwerk/. Przeciętna wielkość 

budynków jednoprzestrzennych wynosiła 5, O x 5, O m. Materiał użyty do budowy 

to przeważnie dębina z wyra:t.ną obróbką ciesielską. 

Natrafiono również na ślady pieców, podłóg drewnianych i grubych warstw 

przepalonej gliny, Z XV-XVII-wiecznym okresem użytkowania wnętrza działek 

miejskich można wiązać odkryte elementy stałego wyposażenia: studnie drew

nisnę koryto, fragmenty moszczenia podwórek, Omówione poziomy użytkowania 

zawierały bogaty materiał zabytkowy: naczynia drewniane, ceramiczne, kat}. e, 

szkło, ścinki skóry, żużel metalowy i inne, odsłonięto drogę i poziom jej użytko

wania przypadający na okres XV -XVII w. Droga ta, dzisiejsza ulica Królewska 

biegła jarem opadającym od rynku ku przeprawie na Nidzie w stronę zamku. 

Fosladala ona umocnienia krawędzi jaru, które mogły być również linią grani

czną działki miejskiej 1 drogi, a także liczne warstwy moszczenia, łącznie z 

poziomem bruku datowanym na xvn w. i przylegającym zapewne do budynku 

murowanego. 

eJ poziom związany z XIV w. - warstwy kulturowe poniżej poziomów pożarów 

śladów użytkowania pótnośredniowiecznego i nowożytnego budynków drewnianych, 

Na znacznej powierzchni, na głębokości l, 9-2,1 m, w wielu fragmentach stwier

dzono zbitą mierzwę,jamy zasobowe, a także części chat - półziemianek o 

ścianach plecionkowych, Moszczenia podłogi były z żerdek nieokorowanych, Te 

najwcześniejsze dość prymitywne formy budowlane odkryto w części wykopu 

sąsiadującej z rynkiem,Skąpy materiał zabytkowy w tej warstwie, głównie cera

mika i odpadki skóry pozwalają datować ten poziom sięgający jałowej warstwie 

caleowej na XIV w, Na podstawie zebranych materiałów można stwierdzić, że 
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zabudowa średniowieczna nie obejmowała swym zasięgiem południowo-wschodniej 

czę.ści rynku.Okres pełnego :.:agospodarowania tej części miasta mógł prżypadać 

zatem na XV -XVTI w. W następnym sezonie badawczym przewiduje się prowadze

nie prac, a także penetracje o charakterze ratowniczym na tenie miasta. 

2. Zamek średniowieczny przeprówadzono badania ratownicze przy budowie 

domu mieszkalnego.Była to próba badart nawiązana do podjętych w 1959 r, , wstęp

nych badart sondażowych głównie południowo-wschodniej części zamku, Odsłonięto 

dalszy odcinek fundamentu i muru obwodowego zamku w części południowej. Uch

wycono poziomy budowy murów zamku, budynku jednotraktowego gotyckiego o 

szerokości około 5, 5 m przylegającego do muru południowego. Materiał zabytkowy 

ujawnia ceramikę budowlaną: cegłę, płytki posadzkowe, dachówkę, kafle f także 

garnkowe/, jak i przedmioty ruchome, a głównie fragmenty naczyń , szkła itp, 

Przewiduje się kontynuowanie badań. 

ODRZYKO~, pow.Krosno 

Zamek Niski 

OLKUSZ 

patrz okres nowożytny 

Pracownia Archeologiczno-Konsenratorska 

P. P. PKZ Oddział w Krakowie 

Badania prowadził mgr M.Myszka, 

Finansowało Prezydium MRN ·w 

Olkuszu,Pierwszy sezon badart, 

Średniowieczne mury obronne. 

Mury obronne miasta Olkusza zbudowano w XIV wieku, Badania prowadzono 

w południowej części miasta, w rejonie półbaszty odkrytej w ubiegłych latach 

przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Olkuskiej, W jej wnętrzuuchwycono ślady 

średniowiecznych konstrukcji drewnianych / prawdopodobnie pomostów f, W odle

gło6cl 7 m od czoła natrafiono na fosę, otaczającą łukowato półbasztę, 

Materiał zabytkowy to głóW!".ie ceramika pótnośredniowieczna, w znacznej 

części siwa oraz nieliczne przedmioty żelazne, jak noże i kłódka, Większość 

zabytków pochodzi z wypełni siła fosy, 

Badania będą kontynuowane, 
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Mazowiecki Ośrodek Badań NaukoWYch 

Badania prowadziła mgr Ewa Kowalczewska. 

Finansowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Przasnyskiej w Przasnyszu, Pierwszy sezon 

badań,VVczesnośredniowieczny i średniowiecz

ny zespół miejski. 

VVykop o WYmiarach 10 x 5 m założono na dziedzit\cu Prezydium Powiatowej 

Rady Narodowej, ponieważ przy kopaniu fundamentów · pod budynek PPRN natrafio

no na ciekawą ceramikę średniowieczną. Najstarsze :tródła pisane /XVI w./ WY

kazują istnienie miasta od XIII w. Założycielem był wg danych historycznych 

ks. Konrad Mazowiecki, 

Układ stratygraficzny stanowiska był następujący: pod warstwą darni, WYStąpiła 

warstwa gruzu współczesnego pochodzącego z niwelacji terenu,Następnie cienka 

warstwa żółtego piasku, a pod nią warstwa osadnicza z ceramiką XVI-xvm -wiecz

nlb w tej warstwie natrafiono na ślady uliczki z zabudową mieszkalną i gospodar

czą. Miąższość warstwy wynosiła około O, 35 m, Pod nią WYStąpiła warstwa żółte

go piasku, a następnie ukazała się bardzo ciemna ziemia z ceramiką Xll-XVI wiecz

ną. Miąższość warstwy wynosiła średnio O, 30 m, uchWYcono również .ślady istnie

jącej zabud.>WY. 

Badania utrudniały współczesne wkopy. 

Oprócz ceramiki zebrano dużą _ ilość kości zwierzęcych oraz kilka noży 

przedmiotów żelaznych nieokreślonych ze względu na stopień zniszczenia. 

Badania będą kontynuowane, 

PRZE~L 

Rynek 

Muzeum Ziemi Przemyskiej 

w Przemyślu 

Badania prowadzili mgr Andrzej Koperki 

/ autor notatki/ • mgr Antoni Kuny s z, nadzór 

nad odkryciami architektonicznymi sprawo

wał do c, dr Józef T. Frazik, Finansowało 

Pre:rydium Miejskiej Rady Narodowej w 

Przemyślu, Pierwszy sezon badań. Rynek 

Staromiejski,Średniowiecze /XIV w/ 

okres nowożytny / XVI-XX wiek/. 
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Ze względu na przygotowywany projekt zagospodarowama Rynku, podjęto prace 

wykopaliskowe w celu rozpoznania zabudowy placu rynkewego. Wytyczne do badatl 

stanowiły dane uzyskane ze :tródcł historycznych. 

Terenem badatl był plac rynkowy o kształcie czworoboku, znaj~uje się w cen

trum dawnego średniowiecznego układu miejskiego.Obecnie brak pierzeji zamyka

jącej Rynek od zachodu. 

W 35 przebadanych wykopach / około 350 m
2 

/ odsłonięto relikty zabudowy od 

średniowiecza po wiek XIX. 

Najstarsze ślady zachowały się we wschodniej partii Rynku, nie objętej pó:t

niejszą zabudową. Odkryto tu fragment konstrukcji i regularnej podłogi drewnianej. 

Występująca gruba warstwa kulturowa z materiałem ceramicznym pozwala wiązaćje 

z okresem średniowiecza. Nie natrafiono na wzmiankowany w :tródłach drewniany 

ratusz.Odkryto natomiast fragmenty fundamentów pierwszego murowanego ratusza 

pochodzącego przypuszczalnie z polowy XVI wieku. Budynek wznoszony być może w 

2 etapach, założony był na planie prostokąta / 17, 5 x 14, 5 m/, przedzielony w 

środku ścianą nośną. Mury fundamentów o szerokości około l, 40 m wzniesione 

z kamienia wiązanego wapienną zaprawą posadowiono na głębokości około 3, 95 m 

od obecnego poziomu. We wnętrzu zabudowy odsłonięto fragmenty ścianek działowych 

sklepień piwnic. 

Przypuszczalnie na początku XVII wieku, do zachodniej ściany ratusza dostawio

no podpiwniczony budynek prostokątny szerokości około 4 m. Fundamenty II fazy 

rozbudowy, stanowił mur kamienno-ceglany szerokości około O, 85 m. posadowiony 

analogicznie jak fundamenty I fazy ratusza. Nie wykluczone, że na grubszych murach 

pólnocno-zachodniego narożnika wspierała się wieża, którą oglądamy na widokach 

ratusza pochodzących z początku XVII wieku. 

Przypuszczalnie w XVII wieku nastąpiła dalsza rozbudowa ratusza zarówno w 

kierunku zachodnim,jak i pólnocnym.Szerokość dostawionego budynku w kierunku 

północnym wynosiła około 10 m, wejścia do niego prowadziły zarówno od strony 

wschodniej. jak i zachodniej.Odkryto schod-,t wiodąct! do piwnic, w których zacho

wały się jedynie sporadycznie sklepi enia.Na zewnątrz murów tego budynku natra

fiono na duże fragmenty współczesnego im bruku z otoczaków. 

We wschodniej partii pierwszego ratusza natrafiono na fundamenty odwachu 

zbudowanego przez władz t. :lu ,:t r i a ni'le w wieku XIX. w miejscu rozebranego 

ratusza, odsłonięto w trakcie prowadzonych prac.Odwach zlikwidowano w pierwszych 

latach ~ wieku. 

Prześledzono układy warstw, uzyskując cenne dane do prób rekonstrukcji pier

wotnego układu placu rynkowego. 
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Wydobyto dużą ilość ornametcwanej ceramiki średniowiecznej oraz fragmenty 

naczyń. nowożytnych. Uzyskano sporą ilość fragmentów kafii w tym kafii renesan

sowych oraz fragmentów naczyń. szklanych. 

Fostul uje się konieczność wyeksponowania zarysów odkrytego ratusza na 

uporz!ldkowanej nawierzchni Rynku oraz prowadzenie dalszych prac badawczych 

nad zabudową drewnianą zachowaną we wschodniej partii Rynku. 

RACIĄŻ • pow. Tuchola patrz wczesne średniowiecze 

RADOM 

Dom Gąski 

Stanowisko 5 

Instytut Podstaw Rozwoju 

Architektury-Wydział Ar-chitektury 

Folitechniki Warszawskiej 

Muzeum Regionalne w Radomiu 

Badania prowadziła dr inż.arch.Maria Brykoweka 

/ogólne kierownictwo/ i mgr inż. Waldemar Lysiak. 

Badania archeologiczne prowadził mgr Wojciech 

Twardowski/autor sprawozdania/ .Finansował MZBM 

w Radomiu. Pierwszy sezon badafl. ~redniowiecze i 

czasy nowożytne. 

Prace związane były z remontem zabytkowej kamienicy barokowej przy dawnym 

rynku miasta średniowiecznego. Założono dwa wykopy badawcze. Wykopl/72 między 

piwnicami l i 2 o wymiarach 1. 40 x 3. 30 x 1. 75 m. oraz wykop 11/72 zlokalizo

wany na zewnątrz budynku. 

W wykopie I odsłonięto dwa poziomy bruku kamiennego z przemieszaną zapra

wą między kamieniami. Nad górnym brukiem zalegały warstwy współczesne. które 

odnieść można do XX wieku a ich spąg najwcześniej na koniec wieku XIX. Między 

dwoma piwnicami. pod łukiem przejścia natrafiono na niewysoki mur ceglany,na 

którym umieszczony był pó:tniej mur wzmocnienia łuku. Pod poziomem bruków 

natrafiono na warstwę przepalonego drewna - bez zabytków i warstwy średiiiG

wieczne. Stanowił je szary piasek przemieszany w różnym stopniu z gliną i fra

gmentami drewna. W warstwie znaleziono fragmenty fiaskiej belki i kilka fz:agmen

tów ceramiki średniowiecznej datowanej na XV wiek. Być może, warstwy opisywa

ne stanowią dno istniejącej tu w średniowieczu plwnicy. W wykopie II stwierdzono 

układ warstw średniowiecznych sięgający aż do współczesnej nawierzchni.Najstar

sze warstwy zawierały ceramikę z XIV w. Najpómiejsze z wieku XVI. Tuż przy 

murze, we wkopie fundamentowym natrafiono na fragment ceramiki z XVI-XVII 

wi.eku. Tak też należy prawdopodobnie datować okres powstania muru, nie wyklucza-
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jąc możliwości istnienia pozostałości murów średniowiecznych. 

Badania będą kontynuowane w formie nadzoru w czasie prac remontowych. 

RAWA MAZOWIECKA Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 

P.P. PKZ Oddział w Warszawie Zamek 

Badania prowadzili mgr Jerzy Gula, 

Martyna Sielewicz, Wanda Jeleniewicz. 

Finansował WKZ w Łodzi. Trzeci sezon 

badań. Zamek /XIV -XVIII w./. 

Zakończono badania odcinków E, F, H i J wykopu nr 701 zyskując pełny obraz 

XIV i XV-wiecznej gospodarczej zabudowy drewnianej w południowo-zachodniej 

partii dziedzińca zamku. 

Przeprowadzono badania baszty bramnej, określając jej pierwotne założenie 

pómiejsze przebudowy oraz układ stratygraficzny nawarstWień kulturowych jej 

wnętrza j wykopy nr nr 705, 706 A i B/. 

Zakończono rozpoczęte w roku 1968 przez mgr J.Augustyniaka badania wnętrza 

narożnej południowo-wschodniej kwadratowej wieży, określając układ stratygra

ficzny oraz dwufazowaść jej budowy. Pierwotna wieża z XIV -wieku o konstrukcji 

murów analogicznej z murami obwodowymi, została zniszczona na początku wieku 

XVI i odbudowana z cegły f wykop nr 703 A i B/. 

Wyeksplorowano jedno z pomieszczeń piwnicznych domu dużego, określono jego 

układ i charakter nawarstwień. Nie stwierdzono istnienia komunikacji z sąsied

nimi pomieszczeniami. Brak w warstwach gruzowych, z okresu zniszczenia zamku, 

elementów sklepienia sugeruje, iż nie było ich również w domu dużym / wykop nr 

704 A i B/. 

W trakcie eksplo'racji uzyskano, podobnie jak w latach poprzednich bogaty 

zespół zabytków ruchomych.Oprócz licznych fragmentów ceramiki / m.innymi 

zespół fragmentów dzbanów siwych z domu dużego/, bogato reprezentowane były 

wyroby żelazne f noże, podkowy, sierpy, strzemię, ostrogi, wędzidło i inne/. Zabytki 

z tworzyw organicznych jak drewno, skóry, tkaniny wystąpiły w mniejszej ilości 

niż w latach poprzednich. 

Badania będą kontynuowane. 
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Roob~NO-ZAMEK • pow.Grudziądz 

Stanowi8ko l 

Muzeum w Grudziądzu 

Polskie Towarzystwo Archeologicz

ne i Numizmatyczne 

Oddział w Grudziądzu 

Badania prowadził mgr Ryszard Boguwolski 

przy współpracy mgr Andrzeja Koli , Finan

sowało PrezyQl.um PRN w Grudziądzu i Mu

zeum w Grudziądzu, Pierwszy sezon badart. 

Zamek średniowieczwy. 

Generalnym załoteniem badart wykopaliskowych było udokumentowanie na 

stanowisku l osadnictwa prźedkrzyżacldego. głównie reliktów domniemanego grodu 

wczesnośredniowiecznego.Badania te miały również ścisły związek z planami 

Prezydium PRN w Grudziądzu zagospodarowania terenu zamku / prace adaptacyj

ne i porządkowe/ • a w szczególności adaptacji wieży bramnej. 

Zakładając wykopy sondatowe o łącznej powierzchni 62 m 2 starano się zloka

lizować je w miejscach nie zajętych przez zabudowę średniowieczną. 

Wykop I/ 5 x 5 m/ załoiono na terenie przedzamcza wewnętrznego w środkowej 

jego części. W wyniku eksploracji uchwycono warstwę kulturową o miąższości ca 

25 cm. pochodzącą z pierwszej fazy użytkowania zamku krzytackiego datowaną przez 

materiał ceramiczny na II połowę XIII wieku.Bezpośrednio pod tą warstwą w pół

nocno-zachodnim narotniku natrafiono na licznie zalegające fragmenty ceramild 

łużyckiej, 

Wykop II / 5 x .5 m/ zlokalizowano na terenie zamku wysokiego w odległości 

lO m na zachód od międzymurza górnego, Rezultatem prac w tym wykopie było 

stwierdzenie istnienia warstwy kulturowej o miątszości ca 18 cm zalegającej bez

pośrednio nad calcęm z okresu halsztackiego. 

Wykop W / 8 x 2 m/ wytycz'?no w północno-zachodniej części obiektu na 

międzymurzu w miejscu domniemanego wału obwodowego.Rezultatem było odkrycie 

fragmentu spalonego wału obwodowego oraz wędzarni pochodzącej a XIV wieku. 

Po zakończeniu badart nadzorowano prace niwelacyjne wykonywane w czynie 

społecznym na terenie przedzamcza wewnętrznego i fosy. znajdując liczny prze

mieszany materiały zabytkowy z XIV - XV w. i nc.wotytny. 

SANDOMIERZ. COLLEGIUM GOSTOMIANUM 
Wzgóne Zamkowe patrz wczesne średniowiecze 
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SIERPC 

Stanowisko '~Armii Czerwonej 48" 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 

w Warszawie 

Muzeum Mazowieckie w Płocku 

Badania prowadzUa mgr Krystyna Przybysz. 

Finansował WKZ w Warazawie.Badania ratow

nicze.Drewniana atudnia z XIV-XV w. 

W czasie prowadzonych przez Hydrobudowę nr l prac wodno-kanalizacyjnych. 

natrafiono na głębokości 1, 5 m, na warstwę kulturową zawieraj,cą dutą ilość 

ceramiki nowotytnej, / poczlłwazy od wieku XVI/. Na głębokolici 2, 5 m znaleziono 

bale drewniane zabezpieczaj,ce otwór obiektu. Rysował się on w kształcie regular

negO czworobku 1, 3 x l, 3 m. Była to studia drewniana budowana na zrąb, dodat

kowo wzmocniona palami w katdym narotniku.Szalowanie miało wysokość 2. 73 m., 
przy czym bale były wkopane głębiej w warstwę nieprzepuszczalną gliniastlł. 

Na samym dnie letały dwa dute kamienie. 

Wypełniako. studni etanowiła waratwa ceramiki, głównie z XIV w. f dwa zre

konstruowane naczynia i liczne fragmenty/ a takie z XV w. 

SIEWIERZ., pow. ZaWiercie Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 

P. P. PKZ Oddział w Krakowie 

Badania prowadzU mgr Teofil Dębowski. 

Finansował WKZ w Katowicach. Trzeci 

sezon badali. Zamek. Chronol ogia: średlvio

wiecze i okres nowotytny. 

Badania koncentrowały się na tarasie zamkowym.między murem obwodowym 

zamku a obmurowaniem ·tarasu. Wykonano dwa wykopy: wykop ill/72 prostopadły 

do północno-wachodniej części muru obwodowego i wykop IV/72 proatopadły do 

zachodniej ściany llalllku. Eksplorację obydwóch wykopów nie została zakodczona. 

W wykopie III/72, na głębokości około 520 cm natrafiono na dno stopy funda

mentowej muru obwodowego zamku. W fun~amencie widoczne Bił pionowe wnęki -

pozostałości po belkach drewnianych, świadczące o technice b\łdowy pdblgajlłcej na 

wykonaniu drewnianego szalowania wypełnionego następnie kamieniami z dutlł iloś

cią zaprawy. W śród nawaratwieli w wykopie wyróżniono co najmniej dwa poziomy 

użytkowe. 

W wykop{e IV/72 odsłonięto niezidentyfikowany fundament prostopadły do muru 

obwodowego zamku. Stwierdzono tu ~te ślady 2 faz budowym muru parkanowego. 

Dokładne datowanie nawaratwieli jest niemożliwe na skutek niezakończenia ich 

eksploracji.Oprócz licznych ułamków ceramiki, w przewadze nowotytnej znalezio-
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no kilkanaście grotów bełtów .kusz, kilka ułamków przedmiotów kościanych i trzy 

monety nowożytne, 

Badania będą kontynuowane, 

SLABOSZEWO, pow, Mogilno 

Stanowisko l 

Muzeum im, J, Kasprowicza 
w Inowrocławiu 

Sekcja Antropologii UAM 

w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Czesław Sikorski 

/ autor sprawozdania/, przy współudziale 

dr Janusza Piontka, Finansowało Prezydium 

PRN w Mogilni e, Drugi sezon badat\, Cmen

tarzysko średniowieczne. 

Postępujące niszczenie cmentarzyska zmusiło nas do kontynuacji prac z r, 

1969, Wykop założono przy krawędzi żwirowni, Wyeksplorowano 129 grobów i 

28 skupisk kości, Zagęszczenie grobów wskazuje na istnienie na badanym terenie 

centrum cmentarzyska, Jedynie w trzech ·wypadkach stwierdzono pochówki w trum

nach, Najczęstszą formę wyposażenia grobowego stanowiły monety • kładzione pl er

wotnie w usta zmarłego, Znaleziono kilka pierścieni z brązu i stwierdzono na nie

których czaszkach ślady opasek z brązowej plecionki. 

Chronologia tej części cmentarzyska zamyka się w granicach od połowy XIV 

do połowy XVII wieku, 

W przy.szłym roku prace będą kontynuowane, 

SLUPSKI MLYN,pow,Grudziądz 

Stanowisko 3 

SOBIEŃ-MANASTERZEC,pow.Leako 

STARGARD 

SZCZYrNo 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz wcz,eane średniowiecze 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 

P,P. PKZ Odd?.iał w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Barbara Buczek

Płachtowa przy udziale Doroty Partyki. 
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Finansował WKZ w Olsztynie. Trzeci 

sezon badati.Zamek krzyżacki / XIV 

- XV wiek/. 

Wykopy usytuowano w rejonie skrzydła północnego.Badania miały na ceh1 

dostarczenie dodatkowych materiałów potrzebnych do projektu odbudowy zamku: 

l - istnienie bliżej nieokreślonych dolnych kondygnacji f parter i piwnice lub 

dwie kondygnacje piwnic/; 2 - istnienie od strony dziedzińca schodów o dwu fazach 

przebudowy, prowadzących do tychże kondygnacji i związanych z nimi dobudówek 

do elewacji budynku głównego. Zaistniała również potrzeba przebadania terenu 

przylegającego bezpośrednio do zewnętrznej elewacji budynku głównego/ od pół

nocy/ w kierunku do fosy. 

Założono dwa wykopy n ogólnej powierzchni 240 
2 

m. 

Wykop V1l - założono w północno-wschodnim narożniku dziedzińca , na styku 

murów skrzydła północnego i wschodniego. W dolnych partiach elewacji północnego 

skrzydła odsłonięto przemurowany otwór drzwiowy, zachowany do połowy jego 

wysokości i zniwelowany wyrównawczą warstwą zaprawy wapiennej, widniejącą na 

całej odsłoniętej elewacji. Czyni to wrażenie wtórnego wykorzystania f przy pod

noszeniu fundamentów/ wcześniejszej zabudowy. 

Na dziedzińcu w odległości 80 cm od elewacji skrzydła północnego i 4, 50 m 

od skrzydła wschodniego odsłonięto mur kamienny nie związany z aktualnie ist

niejącą zabudową. 

Odkryto również dalsze trzy s topnie ceglanych schodów odsłoniętych w roku 

1970. Związane one były z elewacją północnego skrzydła zamku i do niej prosto

padłe. 

Zacht>wany ślad dobudówki na elewacji północnego skrzydła oraz jej fundament, 

odsłonięty w wykopie Vll, dają możliwość odtworzenia wyglądu krytej, .kręconej 

klatki schodowej, prowadzącej z jednej ~ondygnacji / I piętro ? / do drugiej/parter ? /. 

Fotwierdza to odsłonięcie w roku 1971 zagruzowanego i zamurowanego otworu 

drzwiowego w tym właśnie miejscu,a w nim w/w schodów.Po spaleniu dobudówki 

/ wyratna na całym terenie warstwa spalenizny/ klatka została rozebrana.Po pod

niesieniu się po:.iomu dziedzińca schody wyprowadzono nati prosto,likwidjljąc 

poprzednią komunikację między kondygnacjami. 

Wykop VIII - założono na zewnątrz północnego skrzydła zamku, od jego zew

nętrznej elewacji do zachowanego w dolnych partiach muru obwodowego. Tuż pod 

powierzchnią odsłonięto resztki zabudowy gospodarczej najmłodszej fazy zamku, 

która uwzględniona jest na planie osiemnastowiecznym, Pogłębiona północna część 
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wykopu f do muru obwodowego/ odsłoniła przypuszczalne elementy wczdniejszej 

zabudowy, Elewacja muru obwodowegÓ f od strony bryły zamlru/ licowana była 

cegłą o wymiarach średnio: 31, O x 14,5 x 85 cm i wątku-dwie wozówki-główka, 

W górnych partiach licowanie odchyla się łukowato w kierunku bryły budynku, 

w dolnych przechodzi w mur kamienny, Na głęboko6ci + 143,65 m występuje. ceglana 

odsadzka, pod nią znowu kamienny mur o zmienionym wątku / warstwa kamieni

warstwa zaprawy z drobnym gruzem/, Obiekt ten robi wrażenie krytego przejścia 

między budynkiem głównym, a murem obwodowym, 

W profilu wschodnim, proatopadłym do omawianego muru wystąpiła spalenizna, 

można zaobserwować jej ostry spadek, Mamy tu prawdopodobnie do czynienia z 

pierwotnym zarysem wzgórza zamkowego.! tu podobni!! jak w wykopie vn nie 

osiągnięto calca, ani posadowienia, Będzie to możliwe przy poszerzeniu wykopu. 

Znaleziono dużą ilość materiału zabytkowego z ogromną pr:z;ewagą ceramiki, 

głównie siwa • .Materiały będą opracowane 

TORUI4" Katedra Archeologii 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu 

Badania prowadzili dr Jadwiga Chudziakowa 

f autorka sprawozdania/, mgr Wiesława Kolowa 

i mgr Andrzej Kola,Finansował ·WKZ w Bydgosz

czy. Trzeci sezon badad, Średniowieczny ośrodek 
miejski l xm-xv w./. 

Pracami wykopaliskowymi objęto podobnie jak w poprzednich dwóch sezonach,, 

teren Starego Miasta, gdzie kontynuowano badania przy ul. Kopernika 15, 

W piwnicy f nr 2/ tego domu odkryto dwa poziomy osadnicze, pochodzące 

z XIII w, Niezmiernie ważnym faktem jest odkrycie tu ulicy wyłożonej dranicami 

i upasadowionej na poprzecznych legarach, Tuż przy ulicy, odsłonięto studnię ocem

browaną drewnem, Odkrycie ulicy w piwnicach domu przy ul,Kopernika 15.pot

wierdza przypuszczenia odnollinie znac:mych różnic w układzie przestrzennym 

między najstarszymi zabudowaniami drewnianymi miasta, a jego średniowieczną 

zabudową. Pod ulicą odkryto dobrze zachowane fragmenty ścieku i podłogę chaty. 

Dalsze ciekawe wyniki uzyskano podczas prac przy ul. św. Ducha, Odkryto 

tu również bardzo dobrze zachowane fragm~ budownictwa drewnianego/fragmenty 

chat, szamba, studnie i ulicę/, potwierdzające poprzednio dokonane odkrycia zarówno 
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pod względem chronologii, jak i najstarszego układu przestrzennego miasta.Od

słonięta tu ulica biegnie prostopadle do ul.Kopernika w Iderunku Wisły.J'est to 

już trzeci przypadek odkrycia ulicy o takim układzie. 

Dwa wykopy badawcze usytuowano przy ul.Laziennej 12 oraz przy ul.Ciasnej. 

W obu wypadkach odkryto nawarstwienia średniowieczne i pótnóśredniowieczne, 

oraz ślady osadnictwa kultury łużyckiej na wtórnym złożu f ul.Lazienna 12/. 

Badania będą kontynuowane. 

TUCHOLA Katedra Archeologii 

Lódzkiego Uniwersytetu 

Pomorska Ekspedycja Archeologiczna 

Badania prowadził dr Andrzej Nowakowski. 

Finansowało Prezydium PRN w Tucholi. 

Czwarty sezon badafl. Miasto średniowieczne. 

Wykopy usytuowano na ul.Starofarnej i Rynkowej. Celem ich było ustalenie 

stratygrafii średniowiecznych nawarstwień miejskich. 

W wykopie przy ul.Starofarnej stwierdzono pozostałości dzielnicy szewskiej. 

W poszczt!gólnych warstwach znaleziono fragmenty zniszczonej zabudowy drew

nianej mieszkalnej i gospodarczej.liczne fragmenty przedmiotów codziennego 

użytku / ·np. ceramikę, noże żelazne, drobne przedmioty drewniane, przęślik itp./, 

ślady produkcji szewskiej w postaci przedmiotów skórzanych całych i we fragmen

tach, odpadków i ścinków skóry i innych. W profilu zarysowały się nawarstwienia 

kulturowe poczynając od czasów współczesnych aż do średniowiecza.Horyzont 

nowożytny ograniczony jest warstwą pożarową z. r. 1781. Poniżej. aż do poziomu 

glinki zalewowej leżlł utwory z XVI-XV111 w. Najniżej zaobserwowano 5 średnio

wiecznych warstw osadniczych f XIV-XV w./ z których 2 związane są z działal

nością warsztatu szewskiego. 

Wykop na: ul.Rycerskiej miał częściowo zakłóconą stratygrafię.G6rne partie 

nawarstwień średniowiecznych zniszczone zostały przez XVili-wieczny murowany 

budynek mieszkalny. W warstwach głębszych uchwycono średniowieczny poziom 

wyrównawczy. pod którym wystąpily fragmenty konstrukcji drewnianych. będących 

najstarszymi śladami średniowiecznej działalności budowlanej w tym miejscu 

/XIV -XV w/. Oprócz licznych ułamków ceramiki i innych drobnych przedmiotów 

odkryto w obrębie wykopu monetę Augusta m. 
W wykopach kanalizacyjnych na Al. Zwycięstwa udało się uratować przed 

zniszczeniem resztki średniowieczneeo /XIV w ? / ujęcia wodnego - śluzy 
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doprowadzającej wodę do fosy miejskiej,Odsłonięto znaczne partie tej kontrukcji 

ujawniając detale konstrukcji stawideł oraz poziom upadowy jazu, Śluza ta datowa

na jest m.in. grotem bełtu. 

WARSZAWA-ZAMEK KRÓLEWSKI 

Strefa V 

Pracownia Archeologiczno-Konserwa

toraka 

P.P. PKZ Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Barbara Buczek

Płachtowa~ przy udziale Doroty Partyki i 

Bolesława Kobielskiego, Finansował Urząd 

Konserwatorski m. st. Warszawy.Drugi sezon 

badafl. Zabudowa przed fazą wazowaką - XV 

do xvn wieku. 

Badania stanowiły kontynuację prac ubiegłorocznych i obejmowały teren 

położony między narożnikiem północno-zachodnim Zamku~ a Wieżą Zegarow~ 

przed jego zachodnią elewacją, Miały dać odpowied:t na dwa pytania: 

a/ jaki był pierwotny/ gotycki/ poziom użytkowy odsłoniętych tu piwnic budynku 

Sądów Ziemskich, 

b/ jaka była komunikacja w ich wnętrzu, 

Wiadomo~ci te były potrzebne do projektu odbudowy obiektu, Wykop założono 

wewnątrz piwnic po osi wschód-zachód, od wewnętrznej elewacji zachodniego muru 

budynku gotyckiego, do zewnętrznej elewacji zachodniej ~elany zamku, Wykop ten 

był również poprzeczny do gotyckiej liclanki działowej. 

W czasie eksploracji potwierdziło się istnienie posadzki ceglanej, zasygnalizowane 

w ubiegłym roku, na głębokości 20, 10 m. Towarzyszyła jej duża ilość materiału 

ceramicznego f zwłaszcza liczne ułamki ceramiki polewanej/. 

Poniżej posadzki wystąpiło dużo ceramiki siwej i polewanej, oraz kości zwie

rzęcych, Wydobyto duże ilości półfabrykatów i pociętych odpadków kości zwierzę

cych pochodzących prawdopodobnie z produkcji oprawek, 

Na głębokości 19,90 m odsłonięto sUnie rozłożoną drewnianą podłogę~ położoą 

bezpośrednio na jasnej caleowej glinie.Był to z całą pewnością poziom budowlany, 

a · równocześnie pierwszy poziom użytkowy.Na głębokości około 20,20 m~ w pobliżu 

odsłoniętego w ściance działowej przejścia między pomieszczeniami, znaleziono 

deski, robiące wrażenie pozostałości po drzwiach,Słuszność . wniosku potwierdzają 

znalezione wraz z nimi ćwieki żelazne, antaba, skobel, fragmenty okuć oraz klucz, 
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Ponadto pełniono nadzory archeologiczne przy pracach budowlano-ziemnych, 

w rejonie zachodniej elewacji Zamku. Wydobyto duże ilości materiału zabytkowego 

o różnej chronologii. 

WARSZAWA-ZAMEK KRbLEWSKI 

pod północno-zachodnim 

narożnikiem Sali Rycerskiej 

Strefa x. wykop l 

Muzeum Historyczne 

m. st. Warszawy 

Badania prowadziła mgr Lidia Eberle. 

Finansowało Muzeum Historyczne m. st. 

Warszawy. Drugi sezon badat\. Fosa. kon

strukcje drewniane-parkan koszowy /XIV w./. 

Zabudowa przedwazowaka f l poł.XVI w./. 

Fosa. Odsłonięte w -qbiegłym sezonie warstwy drewna w partii północno

zachodniej f dz. VWUT/ znalazły kontynuację w partii centralnej i południowo

wschodniej wykopu. Zostały one zindentyfikowa.ne. jako okładzina zbocza fosy. 

Fosę założono w naturalnym obniżeniu terenu, odpowiednio uregulowanym przez 

ścinanie• podsypanie piaskiem z zawartością kulturową i drewnem. obcenie silnie 

rozłożonym. Fosa funkcjonowała do k~ca XIV wieku. Teren stopniowo zasypano 

warstwami śmietniskowymi m.in. w partii połucpńowo-wschodniej wyrownano 

warstwą polepy.Rysujące się nadal zagłębienie zamknięto parkanem koszowym 

ustawionym zgodnie z kierunkiem przebiegu skarpy wiślanej.Słupy pionowe parka

nu. wpuszczane w belkę f szer. 35 cm. grubość zachowana okcło 8 cm/ przeplecio

ne były grubymi gałęziami.Relikty parkanu odsłonięto na odcinku długości s •. w m. 

Z warstw zasypiskowych fosy wydobyto duże ilo~ci ceramiki póżnośredniowie

cznej. fragmenty silnie skorodowanych przedmiotów metalowych, kości zwierzęcych. 

skorup jaj. 

Zabudowa przedwazowska. Do zabudowy przedwazowakiej z l połowy XVI wieku 

należą dwie budowle. Z budowli wcześniejszej zachowały się fundamenty dwóch 

filarów o przekro1u około 1. 60 m usytuowanych na osi północ-południe. w odle

gło,h .. i 2 m od siebie. Oba filary zostały zbudowane w wąskim wykopie z gruzu 

ceglanego. zalanego wapienną zaprawą. W 2 połowie XVI wieku filar pozostał prze

cięty ścianą nowej budowli f opis w sprawozdaniu z badań 1972 r. stanowisko x. 
wykop 3./. 

Do filaru północnego w l pOlowie XVI wieku dostawiono inną budowlę f zaj

mującą obecnie centralną par,Jię wykopuf dotychczas niezidentyfikowaną tzw. 11 golem 11
• 
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Filar wykorzystano, jako rodzaj skarpy. Stopa fundamentowa budowli, szerokości 

około 1, 70 m, posadowiona była na skraju byłej fosy: od strony północnej na 

głębokości 19, 40 m nad poziom Wiały, od strony południowej na głębokości 18, 50 m. 

Budowla, w dolnej partii fundamentu .rysowała się, jako budynek o ścianie połud

niowej, zewnt trznej założonej na planie wycinka koła od strony wewnętrznej za

chowały się kontury prostokątnego pomie11zczenia. Dolne partie fundamentu wznie

siono z głazów polnych i grubego gruzu ceglanego, układanych poziomami i zale

wanych zaprawą wapienną szarą i żółtawą.Opisane wyżej fundamenty prze-cinały 

warstwy zasypiskowe dawnej fosy.Datowanie obiektów oparto na pomiarach cegły, 

rodzaju zaprawy, ceramice i stratygrafii warstw kulturowych. 

Badania na tym terenie zostały zakol'lczone. 

WARSZAWA-TRASA LAZIENKOWSKA Pracownia Archeologiczno-Konser

watorska 

P.P. PKZ Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Urszula Pez:likowska 

ora!t mgr Jan Michalski.Finansowała Dyrekcja 

Budowy Trasy Mostowej "Lazienkowskiej". Pier

wszy sezon badail XIII-XVI w. 

Badania miały charakter ratowniczy, związany z zagrożeniem obiektu przez 

budowę Trasy Mostowej "Lazienkowskiej" i stanowiły kontynuację badail z roku 

1968. Celem badail były poszukiwania wczesnolłredniowiecznego Jazdowa. Wykop 

z 1968 rokli był prostopadły do skarpy .ujazdowskiej, na osi wschód-zachód i 

wytyczony w połowie odcinka między dzisiejszymi pozostałolłciami Zamku Ujaz. 

dowakiego, a punktem gdzie lokalizowano dwór Ujazdowski. W bieżącym sezonie 

nastąpiło poszerzenie wykopu z 1968 r. w kierunku północnym. 

Fmfdamenty XIX-wiecznych budynków koszarowych zniszczyły w części wykopu 

do samego calca wcześniejsze warstwy kulturowe. Częlłciowo nienaruszona okazała 

się warstwa ciemnobrunatnego humusu, która sprawiała wrażenie gleby uprawnej. 

W warstwie tej wystąpiły jedynie ułamki naczyil glinianych reprezentujących okazy 

szare, siwe i ceglaste, toczone i dobrze wypalone. Warstwa ta powstała prawdo

podobnie na skutek użytkowania tego odcinka Jazdowa do celów uprawy rolnej lub 

ogrodowej na przełomie XV i XVI wieku. Uchwycone trzy zarysy jam, w których 

wystąpił jednolity materiał zabytkowy f ceramika, kościf datowany wstępnie na 

XIII-XIV w. W północnym profilu wykop:u uchwycon9 zarysy jamy nr 4,której 

materiał można wstępnie datować na XII-XIII wiek. Z warstwy ciemnobrunatnego 
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humusu i z jam zostały pobrane próbki do badali paleobotanlcznych.Jamy przeci

nały warstwę kamieni zalegających w warstwie gliny. Wśród kamieni nie znalezio

no żadnych zabytków, które by potwierdzily hipotezę osnutą na podstawie badali 

z 1968 roku o związku tej warstwy z jakąkolwiek działalności\ człowieka. 

Tegoroczne badania nie uchwycily pozostałości grodu ani podgrodzia. Wykop 

mieścli się prawdopodobnie w obrębie gospodarczym Jazdowa. 

WIELICZKA, pow.Kraków 

Stanowisko 2 

Muzeum Żup Krakowakich 

w Wieliczce 

Badania prowadzil dr Antoni Jodłowski. 

Finansowało Muzeum Żup Krakowskich 

w Wieliczce. Dziewillty sezon badali. 

Fosa. mur obronny i budowle /Xlii/XIV w./. 

Celem prac wykopaliskowych prowadzonych w br. na zamku żupnym w Wielicz

ce było przebadanie rejonu kuchni• ustalenie wymiarów i chronologii fosy znaJdu

jącej się po zewnętrznej stronie najstarszego muru obronnego oraz relacji 

chronologicznej między tym murem. a centralnym budynkiem zamkowym. 

Badania kuchni wykazały. że zachowane obecnie mury austriackie spoczywają 

na fundamentach średniowiecznych tylko na odcinku północnym i wschodnim, na

tomiast od południa i zachodu przebieg ich znacznie różni się. Budowla średnio

wieczna posiadała w rzucie . poziomym kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 

zewnętrznych 1~. 3 x U, 5 m. zaś budynek austriacki był raczej prostokątny. usytu

owany na osi północ-południe.Nie znamy - jak dotąd - przyczyn zmiany formy 

i wielkości kuchni w czasach rozbiorowych. 

Ślady fosy zachQwały się przy zachodnim licu muru obronnego z Xlii/XIV w. 

w postaci zagłębienia w calcu o szerokości 5 m, wypełnionego ciemną ziemią z 

nielicznymi zabytkami ruchomymi. Materiał zabytkowy odkryty w wypełniaku. głów

nie ceramika, podkowy żelazne. noże itp. świadczy o zasypaniu fosy w drugiej 

połowie XIV wieku, a więc w trakcie prac związanych z trzeclą faz' rozbudowy 

zamku wielickiego. 

Najmniej danych u:tyskano do trzeciego zagadnienia• a mianowicie współ

zależn:ołci chronologicznej między mu1•em o"!>ronnym z Xlii/XIV w. a najatarazy

mi zabudowaniami mieszkalnymi. Wykopy w tej części zamku przerwano z powodu 

napływu wody gruntowej.Obaerwacja stratygrafii wskazuje. że współczesną z mu

rem była niewątpliwie budowla prostokątna w kształcie donżonu o wymiarach około 

16 x 10 m. znana z badart w ub.latach.Odałanianie dalszych elementów architekto-

nicznych watrzymano do chwili odwodnienia terenu. zamkowego. 
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WI~LICA, pow. "Busko-Zdrój patrz wc:tesne ereHniowiecze 

WROCŁAW 

ul. ~w.!dziego patrz wczesne ~redniowiecze 

WYSZOGRt>D, pow. Płock patrz wQzesne ~redniowiecze 

ŻBIKOW , pow. Pruszków Mazowiecki O~rodek Badali. 

Naukowych w Warszawie 

Badania prowadzili mgr Krzysztof Janiszewski 

f autor sprawozdania/ i mgr Ewa Kowalczewska. 

Finansowało Towarzystwo Kulturalno Naukowe 

miasta Pruszkowa. Pierwszy sezon badali.. Osada 

~redniowieczna i nowożytna f XII -XVlll w./ 

oraz resztki cmentarzyska kultury grobów klo

szowych. 

Stanowisko w Żbikawie jest obiektem wielokulturowym. W okresie lateliakir.o. 

znajdowało się tam cmentarzysko ciałopalne. C schyłku wczesnego ~redniowiecza 

/XII wiek/ powstała duża osada otwarta, której rozwój trwa nieprzerwanie do 

czasów dzisiejszych. Sprzyjały temu znakomite warunki terenowe. stanowiące natu

ralne zabezpieczenie obszaru DOieszkalnsgo. 

Osada położona jest na piaszczystym cyplu wrzynającym się w obszar bagien

ny znajdujący się w widłach rzeki . Utraty i jej bezimiennego dopływu. Piez.W sze 

informacje historyczne dotyczące Żbikowa odnoszą się do XIII w. Badania 

archeologiczne ustaliły istnienie . osady sięgającej początkami co najmniej do XII w. 

Analizując materiał zabytkowy stwierdza się, że jest on charakterystycznYJ 

dla Mazowsza, a zwłaszcza dla jego centralnych rejonów.Najstarsze fragmenty 

naczyfl są typowe dla XII w. W dalszej kolejno~ci uzyskano materiały zabytkowe 

z XIII w.,XIII,XIV,XV,XVI,XVII, aż do XVIII w. co ~wiadczy o ciągło~ci osad

niczej na tym terenie. Ceramika w więksu~ci jest wytworemmiejscowych warszta

tów garncarskich. W kilku przypadkach stwierdzono występowanie importowanych 

naczyfl wykonanych z kremowej glinki. 

W ~ród materiału zabytkowego na szczególnE\ wyróżnienie zasługują : miniatu~ · 

rowy dzwoneczek wykonany z brązu datowany na XVI w, muszla ostrygi świad

cząca o uczestnictwie Żbikowa w wymianie handlowej oraz nowożytne kafle 
płytkowe i fragmenty naczyfl szklanych. 
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Znaleziono w połutlniowo zachodnim rejonie osady fragmenty dymarek do 

wytapiania żelaza wraz z kawałkiem glinianej dyszy, ~wiadczyć mogą o istnie-

niu w Żbikewie o~rodka metalurgicznego rozwojowi któremu sprzyjało występo

wanie miejscowych rud darninwych. UzyskaJ"!V zasób informacji upoważnia do 

stwierdzenia, ża mamy do czynienia z rozległąosadą produkcyjną. będącą w stałym 

rozwoju. Rozmiary i charakter osady oraz dogodne położenie pa szlaku handlowo

komunikacyjnym, predysponowały Żbików do umieszczenia tu parafii. 

Badania bfdą kontynuowane. 

ŻORY, pow.Rybnik Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 

P.P. PKZ Oddział w Krakowie 

Badania prowadzili mgr Teofil Dębowski, 

Jerzy Kozak.Finansował WKZ w Katowicach. 

Pierwszy sezon badań. Średniowieczne miejskie 

mury obrOJme. 

Miasteczki> ŻOry położone jest w Kotlinie O~więcimskiej nad rzeką Rudą. przy 

historycznym trakcie handlowym z Krakowa do Opola.Badania archeologiczne pod

jęto w związku z zamierzoną rekonstrukcją czę~ci murów obronnych, zachowanych 

w nieli()znych odcinkach. Wykopy archeologiczne, założone w kilku punktach miasta, 

u wylotu dwóch głównych bram: Krakowskiej i Oświ~cii:nskiej oraz w miejscach 

przypuszczalnego przebiegu murów • miały na celu dostarczenie danych do projektu 

konserwatorskiego. W wykopie zlokalizowanym u wylotu bramy Raciborskiej odkry

to fragmenty muru obronnego w partiach przyfundamentowych i relikty baszty bram

nej. W odległo~ci kilkunastu metrów od murów odkryto fosę okalającą miasto.Zarys 

fosy uzyskano również w wykopie położonym w pobliżu Bramy Krakowskiej. W innych 

wykopach odsłonięto stopę fundamentową muru obronnego oraz uchwycono jego 

negatyw w miejscu jego spodziewanego przebiegu. W wykopach znaleziono dużą 

ilo~ć materiału archeologicznego: ułamków naczyń glinianych i kafli. Niektóre zespo

ły ceramiki datowane są na II połowę wieku XIII, co potwierdza ~redniowieczną 

metrykę grodu. 

Dalsze badania przewidziano w trakcie realizacji projektu konserwatorskiego. 



Okres nowożytny 
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BIAŁOGARD 

Stanowisko l patrz wczesne średniowiecze 

BOLESŁAWIEC, pow. Wieruszów patrz średniowiecze 

CIESZYN Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 

P. P. PKZ Oddział w Krakowie 

Badania prowadził mgr Teolit Dębowski. 

Finansował WKZ w K~towicach. Pierwszy 

sezon b&dafl. Zamek okresu nowożytnego. 

Założono cztery wykopy sondażowe przy zachowanym. wschodnim skrzydle 

zamku w Cieszynie dla uzyskania danych potrzebnych przy projektowaniu. Za po-

z 1om "O" przyjęto poziom podłogi XVI-wiecznej bastei. W wykopie I/72 odsłonię

to dno fundamentu wschodniej ściany skrzydła; wątek i płytkie posadowienie wy

kluczają hipotezę. wg której fundament ten stanowił mur obwodowy zamku średnio

wiecznego. W wykopie II/72 wykonanym w narożniku XVI-wiecznego muru obronne

go i bastei odkryto poziom budowlany z XVI wieku oraz odsłonięto dna fundamen

tu muru i bastei. W nawarstwieniach wystąpiła prawie wyłącznie ceramika wczesno

średniowieczna. W wykopie ill/72• wewnątrz bastei, odkryto bruk z okresu kiedy 

pełniła ona funkcję obronną oraz stwierdzono. iż w miejscu wykopu nie występuje 

druga kondygnacja. Wykop IV /72 wykonano w pomieszczeniu przylegającym do 

bastei od strony północno-zachodniej.Odsłonięto tu fundament biegnący prostopadle 

do muru obronnego, ustalono, że domniemany ganek straży stanowi ściankę działo

wą pomieszczenia. W warstwie ciemnej, zbitej próchnicy zalegającej w dolnej 

partii wykopu znaleziono ceramikę wczesnośredniowieczną. 

C ZANIEC • po w. Żywiec Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 

P.P. PKZ Oddział w Krakowie 

Badania prowadził mgr K. Buszydlik. 

Finansował WKZ w Krakowie. Pierwszy 

sezon badafl. Zamek z XVII-XX wieku. 

Badania archeologiczne prowadzono w otoczeniu południowej-najstarszej części 

zamku oraz w rejonie muru obwodowego zamku. Ustalono, że południowa część 

zamku pochodzi z II połowy XVII wieku.Badając relację muru obwodowego oraz 

budynku zamku, stwierdzono~że obiekty te są sobie wępółczesne. W odległości. 

3 m od zachodniej ~ściany zamku odsłonięto fragment kamiennego muru • równoległe-
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go do obecnie istniejącego muru.Obiekt ten będzie dokładniej rozpoznany w 

trakcie przyszłych badafl. 

Znaleziono stosunkowo liczny materiał zabytkowy, który stanowią głównie 

fragmenty ceramiki z okresu XVII-XVIII wieku. 

Badania będą kontynuowane. 

D]i;BNO, pow.Brzesko 

DOKTORCE, pow.Lapy 

Stanowisko l 

FROMBORK, pow. Braniewo 

Stanowiąko l 

GLUCHbW, pow.Laflcut 

patrz średniowiecze 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz średniowiecze 

Muzeum w Rzeązowie 

Badania prowadziła mgr Aleksandra 

Gruszczyflska. Finansowało Muzeum 

Okręgowe w Rzeszowie. Pierwszy se

zon badafl. Domniemane zamczysko 

XVI-XVII wiek, osadnictwo neolityczne. 

Zamczysko w Głuchowie położone jest na wynioałym wzgórzu zwanym przez 

miejscową ludność " Winnica" lub 11 Winna Góra". Przeprowadzone badania miały 

charakter ratowniczy. Wzgórze przecię~ wykopami sondażow.rmi celem uchwycenia 

pozostałości zamku. Nie natrafiono na mury zamku; być może była to budowla 

drewniana, której glady nie zachowały się. Odkryto natomiast piec o obudowie 

kamiennej oraz l jamę neolityczną. w której wystąpiła ceramika kultury lendziel

sklej oraz l jamę z materiałem ceramicznym z XVI-XVII wieku. 

Do najciekawszych z pdkrytych obiektów zaliczyć należy piec z obudową ka

mienną o wymiarach 4, 2 x 2, 5 m. Grubość muru wynosiła o, 6 m. Po stronie pół

nocnej uchwycono wejście do pieca o wymiarach l, 4 x O, 7 m, obudowane z jednej 

strony murem kamiP.nnym, z drugiej ceglanym. Wschodnia i zachodnia l!ciana pieca 

po stronie wewnętrznej wyłożone były cegłą. Wypełniska pieca w górnych partiach 

stanowił gruz mocno zwietrzałej, mokrej rozsypującej się cegły, poniżej występo

wała warstwa bardzo mocno przepalonej, trwałej ziemi koloru popielatego, w której 

znajdowały się bardzo drobne węgielki drzewne oraz polepa, na dnie pieca zalegała 

warstwa jednolitej ziemi koloru czerwonego.Nie zachowały się ślady konstrukcji 

górnych partU, jak również nie odkryto śladów jamy przypiecowej, co utrudnia 

określenie funkcji pieca. Wydaje się, iż omawiana budowla spt:łniała wielorak-ie 
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funkcje i związana była zapewne z zabudową w XVI i xvn wieku istDieJłłC'ł na 

tym terenie, co potwierdza bardzo duża ilollić qdkrytego materiału ceramicmeao: 

fragmentów naczyt\, a szczególnie kafii.Kafię reprezentują dużtró*norodnolllć 

form, występują z polewą i bez, bogato zdobione o motywach roj]Jneych, zwierzt

cych i geometrycznych. 

GOLCZE\\0, pow.Kami~ Pomorflld patrz Jredniowiecze 

GOSLA WICE, pow.Konin patrz lliredniowiecze 

GRZEGORZEWICE, pow.Opatów patrz lliredniowiecze 

GZIK.t>W • pow.KaUsz Muzen:m Archeologiczne w Pomaniu 

Badania prowadzili mgr Włodzimierz Błaszczyk 

f autor sprawozdania/ • mgr Mateusz Lastowiecki 

i Zbigniew Karolczak.Finansowało Muzeum 

Archeologiczne w Poznaniu. Pierwszy sezon badatl. 

" Grodzisko - Zamek " ? f XVI-xvn w.? f 

Badany obiekt ma ks:z:tałt owalu. wydłużonego po osi północ-południe, o wy

miarach 65x25 m. Od strony południowo-zachodniej "gród-zamek"/? f jest oto

czony stosunkowo dobrze zachowaną fosą. Została ona cz~lliclowo zniszczona przy 

budowie stawów rybnych. Od strony południowej zachował się fragment grobli o 

szerokol!ici u podstawy około 10 m i długolilei około 50 m. 

W części l!irodkowej grodu-zamku/? f na głębokol!icl l, 20 m od poziomu współ

czesnego, odkryto kamienne fundamenty z jednej warstwy ~ śclan;y okrllgłeJ 

wieży o l!irednicy 8J5 m, i grubości murów o, 80 m. Wymiary cegły wynoszą 

28,5 - 29,0 x 14,0 x 9,0 cm. 

Do okrągłej wieży od strony południowo-wschodniej przylega budowla czworo

boczna o wymiarach 4, 5 x 5, 5 m, której zarys odkryto tuż pod darnią. Mur o 

wątku kowadełkowym zachował się do "!ysokoścl około 2 m i posiada szerokolllć 

od O, 40 - O, 60 m, a zbudowany został również z cegieł o wymiarach 28, 5 -

29, O x 14, O x 9, o. W części środkowej ściany południowej znajduje się wbudowa

na półkoliściewnęka o średnicy 1, 8 m. W jej wnętrzu na wysokości l m od poZlo

mu stopy fundamentowej, odkryto posadzkę wykonaną z dwu warstw nieregularnie 

ułożonychce'giei. We wnęce nad poziomem posadzki,lice wewnętrzne muru zbudo

wane jest z dwu warstw silnie WYPalonych płytek /?f o wymiarach 15 x 15 &m .• 

Po .stronie północno-wschodniej wieży odkryto fragment zachowanej do wy

skości l, lO m budowli o wątku kowadełkowym, o wymiarach 5, 5 x 5, 5 m i 
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g1-ubośCi murów przy stopie fundamentowej O, 80 - O, 95 m. 

Przeprowadzone dotychczas badania nie pozwalają na pełną rekonstrukcję 

rzutu poziomego, jak również na ostateczne określenie funkcji odkrytego obiektu, 

Budowla została prawdopodobnie rozebrana, a cegłę użyto do wzniesienia 

stodoły przy pałacu w XVIll/XIX w. położonego w odległości około 400 m na 

południe od "grodziska -zamku" /?/. 

Obserwacja stratygrafii warstw wykazała, że wnętrze grodu zostało zasypane 

do głębokości około 1, 20 m, a warstwa kulturowa zalega poniżej tej głębokości, 

natomiast jej strop wyznacza poziom użytkowania obiektu, Warstwa kulturowa 

zawiera nieliczny inwentarz zabytkowy, na który składają się fragmenty ceramiki 

pochodzącej z pótnego średniowiecza i renesansu. 

Prace wykopaliskowe będą kontynuowane. 

JAROSLAW 

KIELCE 

patrz średniowiecze 

PracoWllia Archeologiczno-Konserwatorska 

P. P. PKZ Oddział w Krakowie 

Badania prowadził mgr K, Bu s zydlik, 

Finansował WKZ w Kielcach. Czwarty 

sezon badart. Zespół pałacowy z XVI

XIX wieku, 

Badania koncentrowały się w trzech t·ejonach wzgórza pałacowego obejmowały: 

a/ Dziedziniec północnego skrzydła zamku 

b/ Otoczenie południowego skrzydła zamku 

eJ Otoczenie budyllku korpusu pałacu 

Odsłonięto relikty architektoniczne historycznej zabudowy północnego dziedzińca 

pałacu z okresu XVU-XIX wieku, Są to: fragmenty pierwotnego muru obwodowego 

pałacu z XVII wieku oraz ślady najstarszego założenia północnego skrzydła 

pałacu datowane na xvm wiek, a także resztki murów budynków gospodarczych 

z XVII wieku. Ustalono chronologię budynku północnel!O i południowel!o skrzvdła 

pałacu na l połowę XVIII wieku. W wyniku badal'l potwierdzono hipotezę, że cały 

kompleks budynku głównego wraz z basztami narożnymi powstał równocześnie 

w l połowie XVII wieku.Na terenie półnoenego międzymurza budynku pałacowego 

odsłonięto pozostałości zewnętrznej klatki scnodowej / tzw. wchodu francuskiego/ 

pochodzącej z XVII wieku. Przy południowym skrzydle pałacu odkryto fragmenty 
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XVIII-wiecznego "locus sekretus". Materiał pochodzący z badań., tą głównie typo

wy zestaw ceramiki polewanej oraz kafli zdobionych ornamentem o motywach 

roślinnych z okresu XVII-XVIII wieku, 

Badania będą kontynuowane, 

KOPYTÓW, pow. Pruszków 

KRAKÓW 

Collegium Kołłątaja, 

Sródmieście, ul, Grodzka , 

ul, Waryńskiego, Planty, Rynek Główny 

KRAKÓW 

COLLEGIUM IURIDICUM 

patrz średniowiecze 

patrz średniowiecze 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 

P. P. PKZ Oddział w Krakowie 

Badania prowadziła mgr E,Kwaśniewska. 

Finansował Uniwersytet Jagielloński, Pierw

szy sezon badań, Okresy nowożytne, 

Prace wykopaliskowe miały objąć wykonanie sond archeologicznych w piwni

cach budynku oraz wykopów archeologicznych na zewnątrz Collegium od strony 

ulicy Kanoniczej i Placu Wita Stwosza. W wyniku decyzji władz miejskich wyko

nano tylko dwie sondy w piwnicach,Badania archeologiczne przeprowadzone w 

piwnicy 8 A / S!;'llda 1/ przyniosły ustalenie występowania trzech poziomów 

użytkowych: XIX-wiecznego, XVIIl-wiecznego i XV -wiecznego, Materiał zabytkowy 

występował nieliczni e. Chronologicznie mieści się w okre3ach średniowiecznym 

i nowożytnym. XV -wieczny materiał zabytkowy potwierdził datowanie kamiennego 

muru, przy którym svndę założono, Wykonanie sondy 2 nie przyniosło oczekiwa

nych rezultatów,Jedynym , występującym poziomem użytkowym,łr-Jł współczesny 

pozlom piwnicy, Nie uzyskano także w materiale zabytkowym potwierdzeni a 

XIII-wiecznej chronologii muru cmentarnego. 

Fostuluje się kontynuowanie badań archeologicznych. 

KRAKÓW-WAWEL patrz wczesne średniowiecze 
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KRUSZYNA, pow, Radomsko Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 

P.P. PKZ Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Maria Pikuli:6ska

Ciuk przy współpracy mgr Włodzimierza 

Peli. Finansował WKZ w Łodzi. Trzeci 

sezon bad811, Pałac nowożytny/XVI/XVU. w. f 

Badania prowadzone były w dwu kierunkach. Jeden koncentrował się przy głów

nym bloku mieszkalnym, jako nadzór nad pracami ziemnymi, prowadzonymi przez 

wykonawstwo PKZ Oddział Kielce, Drugi był kontynuacją bad811 ubiegłorocznych, 

W wyniku przeprowdzonych nadzorów stwierdzono 1 że : 1- pałac XVil-wieczny 

jest niepodpiwniczony, a stawiany był na " surowym korzeniu "; 2 - w salach 

parteru pierwotne posadzki układane były z różnej wielkości płytek ceramicznych 

i znajdowały się ca 40 cm poniżej podłóg dzisiejszych, Uzyskano także informacje 

o kolejnych przebudowach i remontach w poszczególnych salach parteru, 

Wykop o wymiarach 15 m x 3 m usytuowany był prostopadle do "Starego 

Zamk]l", na przedłużeniu ubiegłorocznego wykopu VII w odległości l, 5 m na zachód 

od w f w wykopu, W o)lrębie wykopu odiJłonięto zewnętrzny brzeg fosy, wyłożony 

drewnem, stwierdzono istnienie dwu kolejnych poziomów użytkowania terenu i po

wiązane z jednym z nich zasypiska fosy. 

W roku przyszłym przetńduje się zakończenie prac oraz konserwację i opra

cowanie materiału• 

KUROZWĘKI, pow. Staszów 

LEWIN .BRZESKI, pow.Brzeg 

LIPOWIEC, pow.Chrzanów 

LUBLIN-STARE MIASTO 

MRZE ŻYNO, pow.Gryfie e 

patrz średniowiecze 

patrz średniowiecze 

patrz średniowiecze 

patrz średniowiecze 

Muzeum Narodowe 

w Szczecinie 

Badania prowa-:lził mgr Władysław Garczyflski. 

Finansowało Muzeum Narodowe w Szczecinie. 

Pierwszy sezon bad811, Grobla /XIX/XX w. f. 
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W oparcfu o :tródła pisane, nazwy miejscowe pól, material kartograficzny oraz 

powierzchniową penetrscję rozpoczęto badania eondatowe w celu zlokalizowani' 

portu ~redniowiecznego. 

Badaniami objęto teren położony na lewym brzegu rzeki Regl." około 400 m 

na południe od mostu. 

Założono 9 rowów sondażowych na przn.t'l'zeni około 50 m. Usytuowano je iłów

nie przy brzegu, w miejscu gdzie w terenie rysowały si' niewielkie wzniesienia 

dochodzące do rzeki. W rowach sondażowych nr 1 i 4 o wymiarach lO x L m. 

stwierdzono umocnienia drewniane grobli po stronach zewnętrznych, w postaci de

sek ułożonych pionowo między kołkami. Po obu stronach zewn~rznych konstrukcji 

odkryto nieregularnie ułożoną faszynę, w jednym przypadku w formie plecionki. 

Wypełnisko wewnętrzne grobli stanowił piasek przedzielony 11zezątkami orpnicznymi 

przypuszczalnie trzciny.Na inwentarz ruchomy składały si' fragmAnty cegły,kafl.i 

ceramiki polewanej. 

W .rowie sondażowym nr 2 o wymiarach 10 I l m odkryto 2 pale biegn,ce w 

stronę rzeki. Poszerzony w tym Iderunku wykop ujawnił ramową konstrukcję grobli 

zbudowaną z desek wzmocnionych wbitymi palikami. Podobnie jak w rowach nr l 

4 odkryto tu fragmenty cegły • blachy, szkła butelkowego oraz fajansu, porcelany 

ceramiki polewanej. Dalsze rowy sondażowe oddalone od brzegu nie dostarczyły 

zabytków. W oparciu o uzyskany material groblę nalety datować na XIX/XX wiek. 

MYSZKĆW 

Stanowisko l patrz średniowiecze 

NOWY KORCZYN, pow.Busko-Zdrój patrz średniowiecze 

ODRZYKO:rę • pow.Krosno 

Zamek Niski 

Pracownla Archeologiczno-Konserwatorska 

P.P. PKZ Oddział w Lublinie 

Badania prowadził mgr Anrzej Hunicz. 

Finansowal WKZ w Rzeszowie. Pierwszy 

sezon badali. Zamek z okresu nowożytnego, 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

i średniowiecznego. 

Badania prowadzone były na terenie Zamku Niskiego Odrzyko1iskie go przy 

wieży w narożu południowo-zachodnim. Stwierdzono, te mur kurtyny południowo

wschodniej posadowiony jest na skale.z poziomu dziedzi1ica,który znajdowal się 
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w XVI-XVll w. znacznie niżej niż obecnie. do wieży prowadziły wykute w skale 

schody. Przy kurtynie zachodniej odsłonięto fundamenty zabudowy mieszkalnej. 

Uzyskano znaczne ilości materialu zabytkowego przeważnie z XVI-XVIII w •• 

jedynie nieliczne egzemplarze ceramiki z najniższych warstw można datowa~ na 

przełom wczesnego średniowiecza i średniowiecza. Na uwagę zasługują też cie

kawe fragmenty kamieniarki wydobyte z wykopów. 

W roku przyszłym prace będą kontynuowane i skoncentrują się w obrębie 

bramy oraz domniemanej studni. 

PRZEMY~L patrz średniowiecze 

PUKARZEW • pow.Radomsko patrz okres rzymski 

RADOM 

Dom Gąski 

Stanowisko 5 

patrz średniowiecze 

RAWA MAZOWIECKA-ZAMEK patrz średniowiecze 

SANDOMIERZ, COLLEGIUM GOS'rOMIANUM 

Wzgórze Zamkowe patrz wczesne średniowiecze 

SIJ:RPC pc.trz średniowiecze 

SIEWIERZ, pow. Zawiercie patrz średniowiecze 

STARGARD 

SZAMOTULY 

Zam~k Górków 

patrz wczesne średniowiecze 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 

w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Janusz Lopata. 

Finansował WKZ w Poznaniu. Drugi se

zon badati.Fundamenty pó:tnogotyckie 

f l ćw.XVI w./ z dawnego otoczenia 

Zamku Górków.Materiał kulturo\11y no

wożytny, głównie ' XVI-wieczny. 



- 289 -

Pogłębiono wykopy z roku poprzedniego.Nowy wykop założono w odległości 

40 m na wschód od baszty Halazki, gdzie natrafiono na dalsze. fragmenty funda

mentów z XVI w. 

Materiałem zabytkowym, podobnie jak w poprzednim sezonie badań były głównie 

fragmenty kafli i ułamki ceramiki X\1~-wiecznycb, 

Przewiduje się kontynuację badań, 

TUCHOLA patrz średniowiecze 

WARSZAWA-ZAMEK KROLEWSKI patrz średniowiecze 

WIERUSZYCE, pow.Bochnia Pracownia Archeologiczno-Konserwatoraka 

P. P, PKZ Oddział vr Krakowie 

Badania prowadził Jerzy Kozak, 

Finansowal WKZ w Krakowie, Piąty 

sezon badań, Dwór reneaani"Sowy ~ 

XVI wieku, 

Badania obejmowały teren położony na wa·chód od dworu, Zamierzeniem prac 

badawczych było rozpoznanie przebiegu" rowu" 1 uchwyconego podczas badań ubiegło

rocznych w odległości 18 m od ściany wachodniej dworu, Wykopy pozwoliły uchwy

cić "rów" w profilach ziemnych, Stwierdzono, że przebiega on wzdłuż osi północny

zachód-południowy-wschód, W kierunku północno-zachodnim, bliżej dworu "rów" 

ulega zwężeniu i spłyceniu, rozszerza się natomiast w kierunku, południowo-wschod

nim, Znikoma ilość materiału zabytkowego, reprezentowana przez kilka fragmentów 

naczynia średniowiecznego i kilkanaście ułamków XVII-wiecznych w powiązaniu z 

danymi historycznymi pozwala przypuszczać, że funkcjonował on od końca XV do 

XVll wieku i został zasypany w związku z podjęciem prac przy założeniu ogrodu 

z XVII wieku, Funkcja "rowu" nie został&. określona na obecnym etapie badań, 

WIŚNIC Z, pow, Bochnia Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 

P, P, PKZ Oddział w Krakowie 

Badania prowadzili mgr E. Dworaczyń ski, 

mgr M, Myszka, K. Kruczek. Finansowało 

Muzeum Narodowe w Krakowie, Trzeci 

sezon badań,Fortyfikacje zamku.Okres 

nowożytny. 
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Badanta koncentrowały się w południowej i zachodniej części dziedzińca 

zewt)ętl'Zaego zamku~Natrafiono na elementy obronne zamku pochodzące sp_rzed 

jego. baroko~ przebudowy. W południowej części dziedzińca uchwycono f~sę 

przebiegająclł w odległości 6 m od południowej ściany. W części zachodniej odkryto 

fragmenty murów budowli gotyckiej z zamurowanym. szerokim przejściem. Do lica 

zewnętrznego dobudowane jest sklepienie poterny używ.anej w XVI wieku. Pomiędzy 

zamkiem a tą budowlą odkryto głęboki rów. o szerokości około 15 m. Pod frontem 

zamku uchwycono fragmenty muru tarasowego oraz bruku kamiennego. biegnącego· 

po jego zewnętrzneJ stronie. 

~śród materiału zabytkowego przeważają fragmenty naczytl. z XVI wieku.Obok 

nich występuje także ceramika póżnośredniowieczna. 

Badania będę kontynuowane • 

WYSZOGOOD • pow. Płock patrz wczesne średniowiecze 

ŻBIKOW • pow. Pruszków patrz średniowiecze 



Badania zagraniczne 
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ALEKSANDRIA / Egipt/ Polska Stacja Archeologii 

trodziemnomorskiej Uniwersytetu 

Warszawsldego w Kairze 

Badania prowadzili inż.e.rch. Wojciech Kolątaj 

i dr Mieczysław Rodziewicz.Badania antropolo

giczne zostały przeprowadzone przez prof.dr 

Tadeusza Dzierżykray -Rogalskiego. Finansowa

ła częgciowo Polska Stacja Archeologii ~rod

ziemnomorskiej UW w Kairze. częściowo rząd 

egipski. Trzynasty sezon badu. Dzielnica miej~-

ska z ill w. p.n.e. - XIV w. n.e. 

W sezonie 1972 kontynuowano prace wykopaliskowe i rekonstrukcyjne na terenie 

Kom-el-Dikka. 

W obrębie teatru trwały końcowe prace rekonstrukcyjne. 

Prace wykopaliskowe koncentrowały się przede wszystkim na terenie dzielnicy 

mieszkalnej usytuowanej pomiędzy ła:tniami rzymskimi a teatrem. Poza bogatym 

materiałem ceramicznytll1 na uwagę zasługuje brązowa figurka atlety.Najcenniejszym 

znaleziskiem tej kampanii są niewątpliwie mozaiki rzymskie z przedstawienilmli 

ptaków, z I w. n.e. 

Drugim miejscem badań archeologicznych było zaplecze ła:tni rzymskich, posia

dające obszerne podziemia w postaci korytarza obwodowego o beczkowym sklepie

niu oraz przylegających do niego pomieszczeń. Wyniki tegorocznych badań pozwala

ją na wysunięcie tezy, że były to prawdopodobnie magazyn do przechowywania trzci

ny służącej jako materiał opałowy do ła!f.ni. Pracom rekonstrukcyjnym i konserwa

torskim zostało poddane hipokaustum. 

Między ła:fniami a dzielnicą miejską odsłonięto górną nekropolę arabską z XII

XIII w. 

DEBRESTE 

/Jugosławia-Macedonia/ 

okręg Prllep 

Muzeum Narodowe w Prllepie 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 

we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Tadeusz Kaletyn. 

Finansowało Muzeum Narodowe w Prllepie. 

Drugi sezon badań. Cmentarzysko wielokultu-

rowe II w. p. n. e. - IV w. n. e. 
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We wrześniu 1972 r. w ramach współpracy polsko-jugosłowiaflskiej prowadzo

no prace badawcze na zespole osadniczym/~erdza,podgrodzie,cmentarzysko/ 

koło Debrdte /L-82/. Nekropola położona jest na płaskiej kulmimłcji, na północny'

wschód od ruin twierdzy, która funkcjonowała w czasach hellenistycznych, imperium 

rzymskiego oraz okupacji bizantyjski-ej. Wykop o powierzchni około lo2 m 
2 założo

no na polu uprawnym, po prawej stronie szosy do Ropotova. 

Stratygrafia pionowa tego obszaru obejmuje kilka warstw kulturowych o łącznej 

miąższości do 1, 5 m. W warstwę związaną z 'osadnictwem w okresie hrJ.sztackim 

w epoce neolitu, wkopane są groby.Ogółem odkryto 18 grobów. 

Większość pochówków znajdowa4a się w grobach skrzynkowych-obłożonych ·i 

przykrytych płytami kamiennymi.Odkrjte groby przeważnie nie hjły związane ze 

sobą układem rzędowym. Wszystkie groby, z wyjątkiem jednego, były jednost~owe. 

Większość zbadanych pochówków stanowią szczątki kostne dorosłych osobników, 

przeważnie mężczyzn. W c~terech grobach były pochowane dzieci, w tym dwa 

noworodki.Na szc:~:ególną uwagę zasługuje grób nr 9 zawierający poćwiartowany 

szkielet dorosłego osobnika oraz umę ze spalon~ kośćmieinnego dorosłego osob

nika. 

Wyposażenie grobów obejmowało naczynia,lampld oliwne1 przedmioty żelazne, 

monety. Wyjątkowo bogato WYposażono grób nr 9, zawierał on m.in. dwie amfory, 

dwa ostrza grotu, chełm, miecz, nóż, lampkę oliwną. 

Szczegółowe WYniki badafl będą opublikowane w jugosłowiBJI.skim WYdawnictwie 

specj~sty.cznym. 

Badania będą kontynuowane. 

DEIR EL- BAHARI f Egipt/ Polska Stacja Archeologii 

Śródziemnomorskiej U ni weraytetu 

Warszawsldego w Kairze i 

P.P. Pracownia Konserwacji .Zabytków 

w Warszawie 

Badania prowadziła Polska Stacja ArcheologU 

Sr6dziemnomorskiej UW w Kairze, pracami 

konserwatorskimi kierował inż.Zygmut Wysocki. 

Finan·sowała częściowo Polska Stacja ArcheologU 

Sr6dziemnomorsldej UW w Kairze, częściowo rząd 

egipski. Dwunasty sezon ba<Wi. :fwiątynia z okresu 

xvm dynastii. 
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Kontynuowano prace nad częściową rekonstrukcją świątyni Hatszepsut.Koncen

trowały się one na następujących zagadnieniach. 1/ Prace nad rekonstrukcją porty

ku na trzecim tarasie świątyni. W ubiegłym sezonie rozpoczęto studia nad rekon

stytucją architrawów w południowej części portyku. W związku z tym ekspedycja 

w dalszym ciągu kontynuuje badania nad fragmentami architrawów. 2/ Prace nad 

r-ekonstrukcją tzw. górnego dziedzińca świątyni. 3/ Trwa nadal odbudowa ściany 

zachodniej powyżej trzeciego poziomu świątyni.Przystąpionc do badań nad kształ

tem architektonicznym części centralnej tejże ściany. 4/ Pro,_adzone są prace, 

rozpoczęte w ubiegłym sezonie, nad teoretyczną i praktyczną rekonstrukcją ściany 

wschodniej tzw. górnego dziedzińca świątyni. 

Kontynuowano również opracowywanie na teriałów pochodzących z odkrytej w 

latach poprzedni~h świątyni Totmesa m. 

DRIANOWSKI MONASTY:R / Bułgaria/ Instytut Archeologii Uniwersytetu 

Jagiellońsldego,Instytut Archeologii 

Bułgarskiej Akademii Nauk 

okr.Gabrowo 

' 

Badania prowadzili dr Nikolai Dżambazow, 

dr Bolesław Ginter, mgr Barbara Drobniewicz, 

mgr Elżbieta Sachse-Kozłpwska, Nikolai Sirakow. 

Finansowało Muzeum Okręgowe w Gabrowie. 

Drugi sezon badań. Stanowisko jaskiniowe. Paleolit 

środkowy i górny. 

Kontynuowano badania wykopaliskowe w partii przyotworowej jaskini, posuwając 

się w kierunku jej wnętrza.Badania tegoroczne nie wniosły zasadniczych zmian 

do kwestii stratygrafii tej części jaskini. .PoRzer.zono profil poprzeczny do jednej 

ze ścian skalnych. Wzbogacono natomiast inwentarze kamienne wszystkich wydzielo

nych w roku ubie·głym poziomów i warstw kulturowych, uzyskano dalsze materiały 

paleontologiczne, zarówno kości dużych ssaków jak i szczątki mikrofauny. 

Potwierdzono istnienie poziomu kulturowego starszego od serii poziomów 

związanych z typowym mustiero-lewaluasienem, lecz również środkowopaleolitycz

nego. Dokonano rozdziału stratygraficznego mustiero-lewaluasienu na trzy poziomy 

/ sygnalizowane jut w roku ubiegłym/. Wszystkie one związane są z dolną serią 

gruzowo-gliniastll i gruzowo-piaszczysŁ\ datowanil na wczesny WUrm. W sirople 

tej serii zalega najstarszy w jaskini pJziom gómopaleolityczny, bardzo bo~aty w 

wyroby krzemienne. Odkryto tu również wisiorek z kła niedtwiedzia jaskiniowego. 
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W Jmmpleksie osadów gliniasto-piaszczystych z niewielką domieszką gruzu, 

zalegającym powyżej dolnej serii gruzowej a reprezentującym lirodko ą faz · 

WUrmu wyróżniono kilka poziomów kulturoWYch reprezentujlłcych podobnie jak 

zespół najstarszy górnopaleolityczny tradycje oryniackie. W środkowych i górnych 

poziomach natrafiono na ogniska i pojedyl\cze wyroby kości'lllle. W najwyższej partii 

kompleksu glin, bezpośrednio pod górną serią gruzową związaną z koflcem WUrmu 

natrafiono na pojedyflcze elementy zespołu należącego do jednej z kultur z ostrzami 

tylcowymi.Górna seria gruzowa nic zawierała zabytków, natomiast pokrywająca ją 

próchnica holoceńska dostarczyła zabytków neolitycznych i pó:tniejszych. 

KADERO f Sudan/ Stacja Archeologii' tródziemnomorsldej 

UW w Kairze oraz Muzeum Archeolo

giczne w Poznaniu 

Badania prowadził dr Lech Krzyżaniak. 

Finansowała Stacja Archeologii ~ródziem

nomorskiej UW w Kairze. Pierwszy· sezon 

badafl. Osada i cmentarzysko z IV tys. 

p. n. e. / neolit chartumskif. 

Osada zajmuje prawie całą powierzchnię stanowiska o powierzchni około 175 x 

200 m, położonego około 20 km na płn. od Chartumu. W warstwie kulturowej o 

miąższości do O, 6 m odkryto : 1/ ceram1kę ręcznie lepion'l i boga.to dekorowanil 

ornamentem rytym i odciskanym .• ch(lrakteryEtycznym c:D.a kultury tzw.neolitu 

chartumskiego, 2/ liczne narzędzia kamienne m.in. około 90 szlifowanych ostrzy 

siekier, dłut-ciosaków, głowic maczug, bardzo liczne fragmenty żaren i :rozcieraczy. 

krzemienne zbrojniki . harpunów i grotów strzał, 3/ ozdoby, m.in. 13 paciorków 

wykonanych z jaj strusich, 4/ liczne ko~ci ssaków• ryb i gadów. Osadę zamieszki

wała ok. 3300-3800 p.n.e. ludność zajmująca się chowem kóz• intensywnym zbie

ractwem, rybołówstwem i łowiectwem oraz być może uprawą roślin. Biorąc pod 

uwagę, że cały materiał zabytkowy uzyskany został z wykopu o wym.5 x 15 m. 

osadę w Kadero nilleży zalicz:;:ć do największych i no.jbogatszych osad z okresu 

predynastycznego na całym Nilem. 

Cmentarzysko dostarczyło 2 grobów szkieletowych. odkrytych ,na skraju osady. 

w wykopie sondażowym o wymiarze 5 x 5 m. Jeden z grobów zawierał szkielet 

spoczywający na lewym boku i z nogami podkurczonymi ora:r; wyposażony był w 

3 naczynia i kolię składającą się z 69 paciorków z karneolu.Naczynia z grobów są 

analogiczne do ceramiki występującej w osadzie. Groby z Kadero są jednymi 

pochówkami neolitycznymi znanymi znad Górnego Nilu. 
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Badania w Kadero rzucają nowe światło na zagadnienie roli środkowego Sudanu 

w ko>ztałtowaniu się kultur neolitycznych Afryki oraz na charakter i rolę wpływów 

kulturowych idących w głąb kontynentu z obszaru Egiptu, gdzie w tym okresie pow

stawała najstarsza cywilizacja. 

KARTAGINA f Tunezja/ 

Cyrk /hippodrom/ 

Polska Ekspedycja 

Archeologiczno-Geofizyczna 

Badania prowadził mgr Jacek Przeniosło 

f IHKM PAN/ oraz doc.dr hab.Jerzy 

Kolendo/UW f, mgr A. Jagodziński, mgr 

inż. s. Tałuc, mgr A.Iciek, technik ele

ktronik s. Porzeżyńsld-Przedsiębiorst!ll'o 
Poszukiwań Geofizycznych. Finansowało 

UNESCO i Insthtut National d' Archeolo

gie et d' Arts w Tunisie. Pierwszy sezCln 

badań. Rzymski cyrk wraz z obiektami 

towarzyszącymi. 

Badania prowadzone przez ekipę związane były z przygotowaną przez UNESCO 

międzynarodową kampanię ratowania zabytków Kartaginy.Zastosowanle nowoczesnych 

metod mikrogeofizycznych oraz weryfikacja tych wyników szeregiem sondaży archeo

logicznych pozwoliło na zdobycie w krótkim czasie takiej ilości informacji, na 

które przy użyciu metod tradycyjnych, należałoby czekać wielokrotnie dłuższy okres. 

W badaniach stosowano metodę elektrooporową, a w pewnych partiach magnetyczną 

i grawimetryczną. Teren rejonu cyrku, na którym prowadzono badania obejmował ob

s·zar 700 m x 300 m/ 21 ha/. Wykonano około 700 punktów profllowail geoelektrycz

nych,10 sondow&a geoelektrycznych, ponad 2500 pomiarów magnetycznych oraz ponad 

100 obserwacji grawimetrycznych. Zadaniem bada1i na terenie cyrku byłb: rozpozna

nie planu cyrku, ustalenie jego wymiarów oraz pomanie stanu zachowania konstrukcji 

znajdujących się pod ziemią. Założono również cztery archeologiczne wykopy sonda

towe mające na celu weryfikację i uliclililenie wyników .Jedfizy~cli oraz :.dobycie 

informacji o konstrukcji badanych obiektów i ich stratygrafii. 

Wyniki badań pozwoliły wyjsilinić sporne dotychczas kwestie dotyczące rozpla

nowania obiektu, między innymi położenia części zaokrąglonej cyrku, która jak 

wykazały nasze badania znajduje się w części wschodniej. Ustalone zostały wymiary 

poszczególnych elementów cyrku. Bieżnia północna miała 36 m szerokości, południo

wa 38 m.Szerokoś(: trybun wynosiłą. około 25 m. Dane te pozwalają obliczyć, że cyrk 

mógł pomieścić por.ad 100 000 widzów. Wymiary spina f monumentalnej konstrukcji 



- 298 -

W'SDÓBII'łCBj alt po ·środku toril wyścigowego/: 'długość 244 m, szerokość w górnej 

partii s. 40 :aa. w dolnej 10, 10 ~. Analiza danych geofizycznych, a następnie son

dałe archeologiczne pozwoliły stwierdzić, że tiudilwfa ta składa się z dwóch murów 

pz:zykrytych konstrukcją kamienn'ło Sro~eli: spina wypełniony był ziemią.Sondowania 

Jeoeleldrycme przeprowadzone w kol'icu wschodnim spina wykazały, że fundamenty 

siępją tu pfbokości S, 50 - 4, 00 m. 

l3udowa spina w poszczególnych partia:ch była zróżnicowana.Na jej powierzcłmi 

znajdowały się ślady różnych konstrukcji, mi~y innymi basenów, których dno wyło

żone było zapraw• hyrauliczną. Odsłonięte zostały równieł kol'ice spina zakończone 

płytldmi .Uszami. Ni a za w krdcu ·wacho.dnim· obudowana była c e g!: 'l. która stanowi 

bardzo rzadki materiał budowlarly na tym terenie.Sondowania geoelektryczne prze

prowadzone we wschodniej części c;:yrku wykazały. te calec znajduje się tu na głę

boioścl 5- 8 metrów. Dzięki badaniom grawimetrycznym w partli wschodniej od

kryto majdujące sit na glebokości: około 1, 5 c;lo 2. O m cysternę o długości około 

7m. 

W trakcie badd archeologiemych uzyskano znaczną ilość ceramiki,monety, 

fragmenty naczyń szklanych• zabytki metalowe oraz przedmioty kościane. Materiał 

był całkowicle przemieszany.Znaleziono fragmenty ceramiki pochodzące z okresu 

paniekiego i rzymskiego. W śród fragmentów z okresu punickiego występuje ceramika 

grecka• w ,rupie ceramiki z okresu rzymskiego znaleziono między innymi terra 

ale:Wata.Najmłodsze fragment;y z tej ostatniej ,rupy datowane są na lata 70 I w. 

n. e. ADa.U• wszystkich danych, uzyskanych w czasie bad&\ na terenie cyrku w 

KartaJinie1 pozwala stwierdzić, że obiekt ten został zbudowany w kol'icu I w. n. e. 

Badania poswollły zlokalizować w pobliłu cyrku również i inne obiekty.Są to -

przebiepj,ca na ·północ od cyrku decumanus VI oraz . mur o sz·erokości 5 m., 

przebiegajlłcy kilkanaście metrów· na południe od fasady cyrku• Jest to mur obronny 

wzniesiony za panowania Teodozjusza n w 425 r. We wschodnim narożniku cyrku 

odkryto fraementy murów z ubitej gliny f en piał f. Są one prawdopodobnie po

zoatałoliclą fortyfikacji arabskich z XI w.n. e. 

KARTAGINĄ f TUllezjaf 

Douar Chott 

Polska Ekspedycja 

Archeologiczno-Geofizyczna 

Badania prowadzil mgr Jacek Przeniosło 

/IHKM PAN/ oraz doc.dr hab.Jerzy Kolendo 

/UW/, mgr A.Jagodzit\Bki,mgr in-tS.Tałuc, 
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mgr A. l ciek, technik elektronik s. Porzeżytiski 
- Przedsiębiorstwo Poszuldw!UI. Geofizycznych. 

Finansowało UNESCO i Institut National d' Arche

ologie ęt d' Arts w Tunisie. Pierwszy sezon bad!UI.. 

Okres rzymsld i bizantyjald. 

Rozległy , płaski obszar Douar Chott, podobnie jak pozostałe wolne tereny współ

czesnej Kartaginy, przewidziany jestJ w wypack u nie stwierdzenia pad jego powierz

chnią poważniejszych obiektów antycznych1 pod zabudowę. N'a obsEarze tym w staro

żytności znajdowały ęię przedmieścia południowE: rzymskiej Kartaginy.Na wszystkich 

jednak mapach archeologicznych teren ten stanowi " białą plamę". Zadaniem prac 

było stwierdzenie, jak daleko sięgała tu rzymska i bizantyjska zabudowa, jaki miała 

ona charakter oraz w jakim układzie katastracji znajdowały się istniejące tu kon

strukcje. Przebadany tu teren metodami geofizycznymi wyniósł lO ha. Wykonano 

8000 pomiarów profilow!UI. geoelektrycznych. 

Badania skoncentrowały się głównie na niedużej wyniosłości leżącej w północno

wschodniej części badanego terenu.Stwierdzono tu istnienie monumentalnego obiektu 

o skomplikowanym planie. W ramach tego obiektu wyodrębnić można w narożniku 

półjnocno-zachodriimmasywną budowlę o wymiarach 25 m x 45 m zakończoną absydą. 

Przebadany obiekt znajdował się w układzie katastracji miejskiej J w miejskim 

układzie urbanistycznym/. Poza opisaną wYniosłością. badania tego rejonu wykazały 

przebieg szeregu innych. murów i konstrukcji, których je,dnak ze względu na wyko

nanie zbyt rzadkich profilów pomiarowych/ w stosunku do wielkiej powierzchni 

badanego obszaru/, nie można nawet hipotetycznie interpretować. Na podstawie 

bad!UI. można jedynie stwierdzić, że 'na terenie tym istniała nie zagęszczona zabudowa. 

Odkryte mury i konśtrukcje leżące bardziej w Iderunku poludniowym i wschodnim, 

odchylone są o 15° od kierunku przebiegu ulic J decumanil katastracji miejskiej 

Kartaginy f. Odchylenie to wskazuje na to, że odkryte budowle znajdowały się już 

poza katastracją miejską. Należy więc pt>zypuszczać, że wyniki bad!UI. ekspedycji 

pozwalają wyznaczyć nieustaloną dotychczas w tym rejonie granicę południową kata

atracji miejskiej. 

KARTAGINA f Tunezja/ 

Wzgórze Junony 

Polska Ekspedycja 

Archeologiczno-Geofizyczna 

Badania prowadził mgr Jacek Przeniosło 

/IHKM PAN/ oraz doc.dr hab.Jerzy Kolendo 

/UW J, mgr A. Jagodziński, mgr inż. S. Tałuc, 
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m gr A,lc1ek, teclmik elektronik S, PorzeżYJiski 

- Prz edsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych. 

Finansowało UNESCO i lnstitut National d' Archeo

logie et d' Arts w Tunisie. Pierwszy sezon badań. 

Rzymska dzielnica miasta. 

Badania północnego i zachodniego sirłonu wzgórza Junony przeprowadzone 

metodami archeologiczno-geofizycznyłni, podjęto ze względu na projekto.waną 

zabudowę tego terenu. 

Przebadano powierzchnię l ha, wykonano ponad 8000 pomiarów geoelektrycz

nych i założono 56 profilów pomiarowych. Ze względu na złożony charakter obiek

tu zagęszczono linie wykonywanych profilów elektraoporowych do odległości 3 me

trów. Badania umożliwiły weryfikację zrekonstruowanego teoretycznie planu rzym

skich ulic Kartaginy. W przebadanej części wzgórza uchwycono przebieg następu

jących ulic Kardo I i II z centurii B, Kadro II, III i l V z centurii A, oraz 

Decumanus II. Na odcinku 60 m. prześledzono przebieg głównej arterii antycznego 

miasta - Kardo Maximus. Badania geofizyczne dostarczyły przybliżony plan mu

rów związany z zabudową mieszkalną insul rzymskiego miasta. Na przebadanym 

terenie, graniczącym bezpośrednio z zagadkowym " budynkiem z kolumnami", nie 

natrafiono na żadne ślady monumentalnych konstrukcji. Upada więc hipoteza, że 

budowla ta stanowiła część wielkich ła:tni ciągnących się wdłuż główn ej ulicy 

antycznej Kartaginy. 

Na skraju głównej arterii miasta - Kardo Maximus założono sondaż archeolo

giczny, którego celem była weryfikacja i uściślenie danych geofizycznych oraz 

uchwycenie poziomów antycznej ulicy. Sondaż o wymiarach 2m x 7 m dotarł 

do głębokości 3, 60 m od s1spółczesnego poziomu przebiegającej tu drogi. Wynikiem 

prac W'.fkopaliskowych było odsłonięcie 3 kolejnych poziomów ulicy. Pierws.~:y po

ziom ulicy na głębokości O, 40 m - O, 50 m był poziomem nowożytnym. Nawierzch

nia tej ulicy pokryta była niewielkimi kamieniami, zalegającymi tu bez materi'lłu 

wiążącego . Drugi poziom ulicy zalegał na głębokości 2, 40 m, poziom ten składał 

się z płyt kamiennych szerokoltici około O, 70 m i grubości około O, 25 m. Trzeci 

poziom ulicy znajdował się na głębokości 3, 20 m nawierzchnia tej ulicy zbudowa

na z dużych rozmiarów płyl kamiennych ściśle do siebie przylegających. Znalezio

no tu monety w warstwach Jeżących zarówno nad,jak też i pod płyt·ami, stanowią

cymi nawierzchnię najniższego poziomu /III/ ulicy, pochodzą z IV w. n. e. Należy 

więc sądzić, że w tym to właśnie okresie dokonano przebudowy badanego odcinka 

Kard o Maximus, obniżając poziom tej ulicy i niszcząc starsze konstrul,;cje. 
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KLOSTER MARIENBERG f Austria/ 

Bz.Oberpullendorf 

Muzeum Krajowe w Eiaenatadt
1 

Muzeum Archeologiczne w Krako:wie 

Badania prowadzili dr Kazimierz Bielenin~ 

dr Alois Ohrenberger. Finansowało Muzeum 

Krajowe w E!senstadt. Pierwszy sezon barum. 

Stanowisko osadniczo-dymarskie z okresu 

środkowo-pó:tnolateńskiego. 

Badania w Klaster Marienberjr są kontynuacją programowych prac archeolo

gicznych prowadzonych od 1957 r. nad starożytnym hutnictwem żelaza Kraju Burgen

land. Stanowisko osadniczo-dymarskie produkcji żelaza zalega na łagodnym zboczu 

ponad doliną rzeczki Rabnitz.Na przestrzeni około 80 m długości odkryto dobr.ze 
• zachowane dolne części 5 pieców dymarskich typu kopułowego. SreciDica pieców 

w części dna wynosiła 110 x 100 cm. W obrębie zbadanej przestrzeni produkcyj

nej odkryto ślady dwóch prażaków. trzech ognisk wygrzewczych oraz dwóch składów 

rudy.Badaną osadę można na podstawie odkrytych materiałów wią.zać z ludności 

i kulturą celtycką. 

NEA PAPHOS f Cypr/ Folska Stacja Archeologii 

!lródziemnomorakiej Uniwersytetu 

Warszawakiego w Kairze 

Badania prowadził prof. dr Kazimierz Michałowski 

przy współpracy mgr Andrzeja Daszewskiego. Finan

sowała Folska Stacja Archeologii !lródziemnomorskiej 

UW w Kairze.Ósmy sezon barum.Dzielnica miejska 

z IV w. p.n.e. - lll w. n.e. 

Prace koncentrowały się na terenie odkopywanego od kilku lat budynku.który 

obecnie zidentyfikowany został jako pałac prokonsula rzymskiego. Odsłonięto część 

mieszkalną oraz łatnie przypałacowe. W śród znalezisk. prócz inskrypcji. na szcze

gólną uwagę zasługują dalsze, 18 metrowej długości mozaiki• o ornamentyce dy

wanów wschodnich, zdobiące posadzki frigidarium. datowane na Ill w. n. e. 
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ODERCY f Bułgaria/ Zakład Archeologii 'Wielkopolski 

Instytutu Historii Kultury Materialnej 

w Poznaniu 

Okr. Tołbuchin 

Badania prowadził prof. dr. Witold Hensel. 

Finansowała Polska Akademia Nauk. Czwar

ty sezon badail. Twierdza rzymsko-bizantyj

ska i osada wczesnośredniowieczna do XI w. 

Celem badBil było uzyskanie dalszych danych do co rozplanowania wnętrza 

oraz wyjaśnienie stosunku murów obronnych do wczesnobizantyjskiego budownictwa 

obronnego we wnętrzu osady. W badanlach dotychczasowych stwierdzono. że wnętrze 

odkrytej wieży obronnej w północno-zachodniej części obiektu f XIV i XJX/ wyko

rzystano po prowizorycznych przeróbkach jako pracownię obróbki żelaza. W owym 

czasie f okres wczesnobizantyjski/ mury obronne nie pełliiły już swojej funkcji 

pierwotnej; świadczą o tym umieszczone na zewnątrz murów liczne pitosy.Rów

nież na zewnątrz murów zaobserwowano liczne śiady osadnictwa wsp~czesnego 

wczesnobizantyjskiej zabudowie wnętrza grodu. Wskazuje to na znaczne rozszerze

nie areału zajętego przez osadę. Nie jest jednak dotąd jasne czy owa osada była 

broniona jakimkolwiek murem.Daty powstania murów obronnych nie można w 

chwili obecnej ustalić dostatecznie dokładnie. Zarówno bowiem mury jak i wieża 

były przynajmniej. dwukrotnie przebudowywane. Dla ostatecznego ustalenia wystar

czająco dokładnej. chronologii niezbędne będzie przeprowadzenie wnikliwej i kom

pleksowej analizy całokształtu materiału zabytkowego. Wstępnie można jednak 

umieszczać moment powstania murów obronnych między · schyłkiem okresu rzym

tikiego a okresem wczesnobizantyjskim. 

Do ścian wieży obronnej przytykał od wewnętrznej strony umocnień mur 

dwustromńe licowany i zbudowany z nieregularnych kamieni. Drugi mur o podob

nym charakterze we wnętrzu ściany był przecięty przez ściany wieży obronnej. 

Można więc przypuszczać. że oba fragmęnty murów były starsze od wieży i jed-

nocześnie współczesne sobie. Chronologię ich określa. aczkolwiek niezbyt 

dokładnie. materiał ceramiczny pochodzący z warstwy, który datować można na 

schyłek okresu rzymskiego.Niejasny jest jeszcze w pełni również i stosunek 

owego muru do paleniska lub może dna pieca. zbudowanego z nieregularnych, 

nieobrabianych kamieni i oblepianego gliną.. który odkryto w obrębie wieży. 

poniżej jej fundameQtów. Obiekt ten zawierał również ceramikę • którą odnieść 

można do okresu rzymskiego.Ewentualne różnice chronologiczne między szcząt-
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karni piec~ i stratygraficznie wyżej polotonym murem będą prawdopodobnie uch

wytne po przeprowadzeniu analizy materiału ceramicznego. 

Pod ścianą południową wieży, na zachód od wejścia, w dolnej partii fundamen

tu zauważono łukowate sklepienie zbudowane z cegieł ustawianych na ich najdłuż

szym bok:u.Konstrukcja wypełniona była gruzem ksfńennym.Funkcji tego obiektu 

oraz szczegółów konstrukcyjnych nie udało się w bieżącym sezonie usta!ić, być 

może, iż mamy do czynienia z poterną. Stwierdzono jedynie iż warstwa łącząca 

się z ową konstrukcją zawierała ceramikę "tracką" z okresu halsztac klego. 

Na południowym skraju cypla WYSoczyzny, na której mieści się grodzisko 

uchwycono f:ragment południowej ściany obronnej.Konstrukcja muru odpowiadała 

charakterem konstrukcji ściany obronnej odsłoniętej w reaonie wieży północno

zachodniej. Przewiduje się, iż następny --~zon badawczy pozwoli odsłonić ·większy 

fragment południowego inuru i nawiązać go do odkrywki wykonywanej na osi północ

południe, gdzie odsłonięto w bieżącym sezonie dalsze partie obiektów wstępnie 

rozpoznanych w latach ubiegłych. Stwierdzono, że w tej partii grodziska /południowo

zachodniej/ najmłodszymi śladami działalności ludzkiej były, poqobnie jak w po

zostałych dotąd badanych partiach grodziska, groby szkieletowe, które można dato

wać po połowie XI wieku n. e. W tym sezonie uchwycono jeden z takich grobów 

/ wykop XXill/. Stwierdzono tutaj też występowanie prymitywnej budowli o nie

regularnym kształci e .Nie stwierdzono jednak obecności budynków prostokątnych, 

ze ścianami jednostronnie licowanymi, które były zazwyczaj wkopywane w rozwalis

ka _osady starszych faz f tj. wczesnobizantyjskichi. Uchwycono wreszcie .fragmenty 

dużych budowli ze ścianami dwustronnie licowanymi,'które datować · można na wczes

ny okres bizantyjski. Natrafiono m. in. pomieszczenia gospodarcze mieszczące 

szereg pitosów. 

Podobnie jak w rejonie wieży obronnej natrafiono tutaj na osadnictwo starsze 

od okresu wczesnobizantyjskiego - przy czym okres rzymsld nie był jednak re

prezentowany. Uchwycono natomiast warstwy osadnicze o znacznej mięższości 

z okresu halsztackiego, które dostarczyły licznycli okazów ceramiki m. in. ręcznie 

lepionych, profilowanych czarek o czarnej,lllniącej powierzchni. Podkreślić' należy" 

szczególnie wyra:ftm, że znajomość kultury trackiej z początkÓW epoki żelaza 

z terenów Dobrudży południowej jest jak dotąd znikoma.Dlatego też odkrycie 

bidącego sezonu posiada istotr.e znaczenie i podnosi rangę poczynionych przez 

nas ustalell.. 

Przeprowadzono również, w oparciu o znane już elementy rozplanowania 

osady, próbę rekonstrukcji zsadniczych osi komunikacyjnych wewnątrz osady, 

przy założeniu, iż są one symetrycznie rozmieszczone. Celem sprawdzenia tej 

hipotezy założono w centralnej części. grodziska wykop o wymiarach 5 x 5 
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/ wykop XXV/. W bieżącym sezonie odsłonięto jedynie najwyżej położOne pozo

stałości budowli wczesnośredniowiecznych. 

W czasie badań odkryto liczne zabytki z żelaza i metali kolorowych, z kości 

rogu, gliny i szkła. Były wśród nich narzędzia) a z broni-groty strzał. Znajdo

wano również ozdoby i stosunkowo nieliczne monety brązowe z wieku VI.Na 

szczególne podkreślenie zasługuje jednak znalezienie skarbu złotych zausznic 

składającego się z sześciu identycznych kształtem okazów. Były to zausznice 

z czterema jagodami zdobione filigranem i granulacją. Skarb ukryty był pod 

kamieniem w rozwaliskach budowli wczesnośredniowiecznej f W)' kop XXV f. 
PALMYRA f Syria f Pclska :Stacja Archeologii 

Obóz Dioklecjana 

Mury miejskie 

Sródziemnomorskiej Uniwersytetu 

Warszawskiego w Kairze 

Badania prowadzili dr hab.Anna Saduraka 

f na terenie obozu Diaklecjan af oraz dr 

hab. Michał Gawiikawski f na terenie murów 

miejskich/, zastępujący kierownika Stacji 

prof. dr Kazimierza Michałowskiego. Finan-

sowała Polska Stacja Archeologii Śródziemno

morskiej UW w Kair2e. Czternasty sezon badań. 

Starożytna dzielnica miejska I w.p.n.e. - VI w. 

n.e. 

Sektor obozu Diaklecjana 

Tegoroczne prace wykopaliskowe skoncentrowane zostały na dwóch grobowcach, 

objętych murem obozu Dioklecjana. Jeden z nich jest grobowcem anonimowym, 

składającym się z hypogeum oraz jednopiętrowej nadbudowy.Założony zoo:~tał w la

tach 50-70 n.e., użytkowanybył na pewno do kot'lca IV w.n.e. Formą architekto

niczną najbardziej :>:bliżony jest do wieży z hypogeum. W hypogeum znalez~ono 24 

pochówki, w tym dwa pochówki nietknięte. W części górnej natrafiono na dwa fra

gmentarycznie zachowane pochówki. Z pomieszczeń grobu pochodzą fragmenty reli

efów,lampki, oraz liczne szczątki kostne. Drugim eksplorowanym grobem był grób 

Juliusza Aureliusza Hermesa f publ.Wiegand. Palmyra •••• Berlin 1931 , p. 59/ .Jest 

to grób skalny / jak i grobowie(; Alaine,kopany w latach 1969-71/ .Odsłonięte zo

stało wejście oraz część westybulu z dwoma bocznymi exedrami.Odkryto inskryp

cję na lewym węgarze, która pozwoliła poprawić lekturę inskrypcji fundacyjnej na 

nadprożu, znanej od dawna.Odkryto pó:tne mury z cegły suszonej przed i we 

wnętrzu grobowca, świadczące o jego przebudowie celem prz!stosowania go do 

odmiennej funkcji niż sepulkralna.Grobowiec został założony w roku 232. 
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Sektor murów miejskich. 

Podczas tegorocznej. kampanii kontynuowano badania z roku 1971 na terenie 

murów miejskich.Odsłonięto 120 metrowy odcinek wzdłuż linii muru obronnego 

prawdopodobnie z I w.p.n.e. Stwierdzono,że mur tAn został rozebrany w I.w.n.e. 

f a nie zburzony w 273 r.n. e jak dotychczas sądzono/, a na jego miejscu powsta-

ła tzw.Kolumnada Transwersalna - bazar i arteria komunikacyjna.Odsłonięto inskryp-

cję budc;>wlaną z Kolumnady , z pol. I w . n. e. Elementy muru obronne"o zachowały 

się w warstwie niwelacyjnej pod _posadzką sklepów Kolumnady.Dane stratygraficz

ne wykazują. że badany fragment zespołu . Kolumnady przet'rwal w niezmienionej 

formie do IV w. n. e. Wyniki badaJ\ będą punktem wyjścia do nowego opracowa

nia topografii miasta. 

STARA OONGOLA f Sudan/ 

Prowincja północna 

Stanowiska 1,2, 3 

Polska Stacja Archeologii 

S:t:ódziemnomorakiej Uniwersytetu 

Warszawskiego w Kairze 

Badania prowadził dr Stefan Jakobielaki. 

Badania antropologiczne przeprowadzał 

prof. dr Tadeusz Dzierżykrlly -Rogalski. 

Finansowała Stacja Archeologii Środziem
nomorskiej UW w Kairze. Ósmy sezon badaJ\. 

Stanowisko osadnicze od okresu neolitycznego 

do arabskiego f szczególnie okres chrześcij!U\

ski VI-XIV w.n.ef. 

Ekspedycja kontynuował_a badanik . na trzech oddzielnych stanowiskach. 

Przeprowadzone zostały prace wykopaliskowe na terenie " Kościoła z granitowy

mi kolumnami". W trakcie przygoto1li•IU\ grobów do eksploracji i badaJ\ antropolo

gicznych, położonych przy północno-zachodnim narożniku k~ściob., wyjaśniono kon

tekst zabudowy " Starego Kościoła", usytuowanego pod " Kościołem z granitowymi 

kolumnami". Wyeksplorowano również grób znajdujący się w posadzce bocznej 

kaplicy w południowo-wschodniej części kościoła. Prawdopodobnie był to grób 

eparcha; fakt ten sugeruje stela odkryta w pobliżu. 

:prace sezonu 1972 na terenie "Budowli na planie krzyża" skupiły się w jej 

północno-wschodniej ·części, w celu zbadania wschodniego ramieula budowli. Po 

zdjęciu trzech poziomów zabudowy arabskiAj, stwierdzono obecność fragmentarycz

nie zachowanych szczątków ścian " Budowli na planie krzyia", bezpośrednio usta

wionej na posadzce kamiennej tzw."Kościoła o kamiennej posadzce"/ pochodzące

go z tego samego okresu co "Stary kot.ciół". f Na terenie wschodniego ramienia 
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odsłonięto i przygotowano do eksploracji w następnej kampanii kryptę grobową. 

Równocześnie odkryto i zbadano tzw. "grób królowej", znajdujący się na terenie 

baptysterium " Ko.c,loła o posadzce kamiennej",lecz pochodzący niewątpliwie 

z okresu pó:tniejszego niż ten kościół. 

Kontynuowano również badania, rozpoczęte w ubiegłym sezonie, na terenie 

Meczetu. Prace koncentrowały się na głównej klatce schodowej, prowadzącej do 

pomieszczet!. na pierwszym piętrze i niemajlłCej połączenia z parterem. Stwier

dzono na ścianach ldatld obecność 2 warstw malowideł ściennych, pokrytych 

warstwą tynku arabskiego.Odałanianie ich pozostawiono na następne kampanie. 

W trakcie eksploracji dolnej partii klatki schodowej, poza ceramiką chrześcijań

ską klasyczną i pótną. znaleziono m.inn. 2 strony kodeksu staronubijskiego 

oraz inskrypcję hebrajską. 

TUNIS / Tunezja/ 

Medina 

Polska Ekspedycja 

Ąrcheologiczno..Oeofizyczna 

Badania prowadzU mgr Jacek Przeniosło 

/IHKM PAN/ oraz doc.dr hab.Jerzy Kolendo 

/UW f, mgr A.Jagodziilski, mgr inż.S. Tałuc. 

mgr A. I ciek, technik elektronik ·s. Porzeeyński
Przcdsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych. 

Finansowało UNESCO i Institut National 

d' Archeologie et d' Arts w Tunisie. Pierwszy 

sezon badań.Mury obronne.Okres wczesno

arabski. 

Prace na terenie starego miasta - Medina Tunisu przeprowadzone zostały 

na prośbę Oddziału Muzułmańokiego lnstitul National d• Archeologie et d' Arts1 

który prowadzi szeroko zakrojone badania nad architekturą Mediny. Zadaniem 

badati archeologiczno- geofizycz~Ych było odnalezienie przebiegu obronnego muru 

arabskiego północnego przedmieścia średniowiecznego miasta. Mur ten znany był 

jedynie ze wzmianek w tródłach pisanych z okresu pótniejszego. Tereny, na 

których należało spodziewać się muru znajdują się w centrum gtsto oz:abudowanej 
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dzielnicy arabskiej, co utrudniałoby-lub też ze względu na stosunki własnoliciowe. 

wręcz uniemożliwiałoby prowadzenie prac wykopaliskowych. Poprowadzono prace 

geofizyczne stosując metodę elektrooporową. Wykonano ponad 950 pomiarów 

profilowań geoelektrycznych na 13 profilach. Ze względu na trudnolici związane 

zabudową 1 opracowano sposób dokonywania pomiarów bezpolirednio na ulicach
0 

chodnikach, podwórzach i wnętrzach domów. 

W wyniku badań, zlokalizowano przebieg muru i przejjledzono konstrukcję 

na długości 40 m. Określona została przybliżona azerokolić budowli wynosząca 

ok. 7 m. Wyniki interpretacji pomiarów geofizycznych sugei:Ują również. że poza 

murem obror.nym miasta· znajdowała się prawdppodobnie fosa o szerokości około 
12 m. 
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ZAMIESZCZONE DANE: miejscowość, powiat~ okres - oznaczony liter~ 

okresy dodatkowe f litery w nawiasie/ 1 strona. 

OZNACZENIA OKRESÓW: pim - paleolit i mezolit,n - neolit • b- epoka 

brązu , h - okres halsztacki, l - okres lateńs!Q,rz - okres wpływów 

rzymskich, wś " wczesne średniowiecze, ś - średniowiecze, nż - okres 

nowożytny. 

INNE SKRf.>TY:p- powiat, st. - stanowisko, f? f - chronologia niepewna. 

Aleksandra f Egipt/, badania zagraniczne 

Bachórz. p. Brzozów, n f 11 rz, wś/ 

Bargłów Dworny, p. Augustów, st. I, III, rz f ś/ 
Barkowice Mokre, p. Piotrków Tryb., st. 11 rz f wś/ 
Barycz,p.Kralców,h /? / 
Białobrze g, p. Września, wś 

Białobrze g, p. Września, st. 61 m 

Białogard, st. l 1 wś / nż/ 

Białogarda , p. Lębork, wś 

Biało górze, p. Zgorzelec , wś 

Biskupin, p. Żnin, h 

Błotnica Strzelecka, p.Strzelce Opolskie, h 

Bogucino, p. Kołobrzeg, st. 6, rz /1/ 

Bolesławiec, p. Wieruszów, ś f nż/ 
Bożejewiczki, p. Żnin, b f h/ 

Broniszów, p. Nowa Sól, b,/ h, l. wś/ 

Byczyna 1 ·p. Kluczbork, wś f ś/ 

CedyniR, p. Chojna, st. 12, h /wś/ 

Chełm, p. Bochnia, wf;/ n/ 

Chmielno 1 p. Kartuzy, st. l, wś 

Chmielonko, p. Kartuzy, 1/ h? f 

293 

21 

137 

138 

91 

167 

9 

167 

169 

170 

91 

92 

139 

239 

57 

57 

171 

92 

172 

173 
117 
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Chodenice p, Bochnia, n 22 

Chodorówka, p,BrzozówA st, 1, b/ d. Bachórz-Chodorówka/ 53 

Chojnów, p,Złotoryja, ś 239 

Ciechanów - Zamek,(; 240 

Cieszyn, st. 11 ś / wś/ 241 

Cieszyn, st,2, nż 281 

Czaniec, p, Żywiec, nż 281 

Czarna Wielka, p. Siemiatycze, st, l, wś 173 

Czekanów, p, Sokołów Podlaski, wś / b/ 175 

Czeladź Wielka., p, Góra, st,A i B, b / 1, wś/ 59 

Czernikowice, p, Złotoryja, st. 2, b 60 

Czernikowice, p, Złotcryja, st. 3, b 60 

Czerwińsk, p. Płońsk, ś 242 

Darłowo,p,Sławno, ś 243 

Dąbrówka, p. Poznań, s t, I, wś 176 

Debr~ste /Jugosławia-Macedonia/ ok, Prilep, badania zagraniczne 2!J3 

Deir el-Bahari /Egipt/, badania zagraniczne 294 

Dębczyno, p. Białogard, st. 3, rz 140 

Dębina, p. Wieluń1 s t, l, wś 177 

Dębno, p, Brzesko, ś / n/ 243 

Dębno, p. Kielce, ś 244 

Dobrzeń Ma!y1 p, Opole, h 93 

Doktorce, p. Lapy, s t, l, wś / ś, nż/ l 7 8 

Drianowski Monastyr / Bułgaria/ ok. Gabrowo, badania zagraniczne 295 

Drochlin, p, Włoszczowa, st. l, rz / h/ 141 

Dziarnów,p,Grójec,st,3, rz / wś,ś/ 

Dziedzice, p. Myślibórz, st. 4, wś / h ? / 

Dzierżęcin, p, Sławno, st, 3, rz / h,l , wś/ 

Ełk, st,I,p 

Franknowo, p, Biskupiec, wś 

Frombork, p. Braniewo, st. 1
1 
ś / nż/ 

Furmany, p. Tarnobrzeg, st. 1, b 

142 

178 

143 

9 

179 

244 

61 
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Gliniany, p, Wołów, wś 
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Gliniany, p, Wołów• st. A, b/h/ 

Gliniany, p, Wołów, st,Z, wś /m .1/ 
Głubczyce, n 

Głuchów, p, Łańcut , nż/n/ 

Gniechawic e, p, Wrocław , s t, 2, n J rz, wś/ 

Gniechawice , p, Wrocław, s t, 4 • rz 

Gniezno, st,15 , wś 

Gniezno, st,18, wś 

Golczewo, p, Kamień Pomorski, ś/nż/ 

Gołdap, st,,. IV,n /b/ 

Gołdap, s t, V, b 

Gosławieo,p, Konin, ś f h,·rz, will, nż/ 

Góry,p, Puławy,n 

Grabice, p, Lubsko, rz 

Grzegorzewiei p,Opatów, ś f nż/ 
Guciów, p, Zamość, st,I, V, wś 

Gzików, p, Kalisz, nż 

Gzin, p, Chełmno, h/1/ 

Haćki, p, Bielak Podlaski, wś f 1/ 
Horodysko, p, Chełm, st,IV, n 

Huta, p, Bydgoszcz, h/ 1/ 

Inowrocław, s t, 19 a, w ś 

lwanowice, p, Miechów, b 

Jacentów, p,Końalde, s t, 3, 4, 10 , pirn 

Janikowo, p,Inokrocł,·.w, st,ll, 

Jan-1towice, p, Chrzanów, st,1, b f h/ 

Jllllkowo, p, Inowrocław , h / wś/ 

Janusz.o ·wice, p, Miechów, wś/ n/ 

Jarosław, ś /nż/ 

Jeziorsko, p, Turek, s t, 7 , ś 

22 

180 

61 

181 

23 

282 

24 

145 

181 

182 

246 

25 

G2 

246 

26 

145 

248 

183 

283 

94 

184 

26 

95 

165 

63 

10 

118 

64 

96 

187 

248 

249 
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Jędrychowice, p. Głubczyce, ś 

Juszh:owo, p. Gdańsk, st. 3, b/h, wś/ 

Kadero /Sudan/, Prowincja Północna, badania zagraniczne 

Kamieniec, p. Gliwice, st. 2, h/wś/ 

Kaldus, p. Chełmno, wś/ h, l f 
Karlino, p. Białogard, st. 2,1 

Kartagina f Tunezja/, Cyrk /hippodrom/, badania zagraniczne 

Kartagina f Tunezjaf, .Douar Chott, badania zagraniczne 

Kartagina f Tunezja/, Wzgórze Junony, badania zagraniczne 

Kąty, p.Opo1e, rz 

Kielce,nż 

Kietrz, Głubczyce, st. 1, b 

Kleszewo, p. Pultusk, st. l, 2, rz f b,l, wś, ś/ 

250 

65 

296 

97 

187 

120 

297 

298 

299 

146 

284 

66 

147 

Kocierz, p.Gryfice, st. l p. 12 

Klaster Marienberg /Austria/, Bz.Oberpullendorf, badania zagraniczne 301 

Konin, st. B, rz /wś/ 143 

Koniusza, p. Proszowice, n f.'7 

Kopytów, p. Pruszków, ś /n, rz, wś,nż/ 251 

Kosowice, p. Opatów, st. III, n/ b/ 28 

Kowalowi c e, p. N runysłów, h 98 

Kraków-Collegium Juridium, nż 285 

Kraków-. Collegium Kołłątaja, ś/nż/ 252 

Kraków-Dębniki, wś 189 

Kraków-Śródmieście_, Barbakan, ś 252 

Kraków-Śródmieście, ul, Grodzka, Waryńskiego-planty, ś /nż/ 253 

Kraków-Śródmieście, ul. Waryńskiego-planty, Poselska, Stolarska, 

Basztowa-planty .. wś, /ś/ 190 

Kraków-~ródmieście,-Wiercenia 191 

Kraków-Rynek Główny, śfnż/ 254 

Kraków-Wawel, wśfp, ś, nż/ 192 

Kraków-Zakrzówek, ul. Wyłom, wś, /b, l/ 194 

Kr:ępcewo, p. Pyrzyce, st. 6, n/ wś/ 2S 

Krępsk, p. Człuchów, st. l, wś 195 

Krupice, p. Siemiatycze, st. lA, rz f l, wś/ 148 

Kruszyna, p. Radom, nż 286 
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Krzystko'\\ice, p. Lubsko, b 

Kryspin ów, p. Kraków, st. 2,1/ rz/ 

Kunice, p. Myślenice, st. 3, l 

Kurozwęki, p.Staszów, ś /nż/ 

Ląd, p. Słupca, wś 

Ląd, p. Słupca, st. 4, n 

Lednica, p. Gniezno, Ostrów Lednicki, s t, 2, wś 

Legnica, b 

Legnica-Zamek, wś 

Lewin Brzeski, p. Brzeg, ś/n~/ 

Lipowiec, ś/n~/ 

Lubiąż, p. Wołów, rz 

Lubieszewo, p. Nowy Dwór Gdartski, st. 2,1/n, rz, wś, ś/ 

Lubiszewo, Tczew, wś 

Lublin - Stare Miasto, ś /wś, nż/ 

Luboszyce, p.Lubsko, rz J b, l, ś/ 

Lagów, p,Swi Ebodzin, b 

L!u\cut,n 

Lapczyca, p. Bochn i ... , wś 

Lasew,p,Fr.eszew,rz 

Łączany, p. Szydlowiec, wś l h, l/ 
Lód~ - Ruda Pabianice, st. l -2 , h 

Lubowice, p, Racibórz, b/h/ 

Lupawa,p.Słupsk,st,l5,n l b.,l/ 

Lysinin, p. Żnin, b 

Majkowic e, p. Radomsko, s t, l, 21 ś f hł rz/ 

Malusy Wielkie, p. G;ęstochowa, st.1 , h / l/ 
Marcinów, p, Żagart, st,l,l J h/ 

Marcinów, p. Żagart, st. 2, b 

Marianki, p. :J:typin, st. l, h 

Masłowic c, p. WielUń, wś /h ? f 
Maszkowice,p,Nowy Sądz, 1/b/ 

Mędrzyce, p. Grudziądz, st. 1, wś 

68 

121 

122 

254 

196 

29 

197 

68 

198 

255 

256 

150 

123 

200 

257 

151 

69 

30 

200 

152 

201 

99 

70 

30 

71 

258 

100 

124 

71 

100 

202 

125 

203 



- 314 -

Mierzyn, p. Pi'otrków Tryb., st. l , h 

Miodusy-Poll:rzywice, p.Slemiatycze, wś 

Mirocin Dolny, p.· Nowa Sól, st. l, b 

Mirocin Średni 1 p. Nowa Sól, st •. l, b 

Mo,nno, w4 /nżl 

Mrzeżyno, p.Gr:yftce, nż l 4/ 

Matów, p. Częstochowa, st. l, h 

Myszków, st. l, 6 /nż/ 

Nea Papllos /Cypr/, badania zap-aniczne 

Netta, p. Augustów, rz 

Nędza, p. Racibórz, rz 

Nidzgóra, p. Żuromin, w4 

Rieborowa, st. 2 p. Chełm, nż f n, b/ 

Niechmirów, P.Sleradz, st.2, b 

NiedaDowo,p.łłidzlca,st.2, l l rzl 

Niedtwiedt,p.Miechów, n f b/ 

Niemcza, p. Dzierżold6w, w4 

Niemcza, p.Dzierżemilr, st.Nlemcza-obwodnlca, n 

Niesułowice, p. Milicz, st. l, b/ h/ 

Niewiadoma, p. Sokołów Podl. st. s, 4, 5, w• 

Nowa Huta - Pleszów,st.I,n f h,rz/ 

No~. EJ.blu, w• 
Noworr6d,p.Lomża,w6 / 4/ 

Nowy Dwór /Kowalowicelp.Namysłów, st. l, l f b/ 

Nowy Dwór /Kowalowicef,p.Namysłów,st. 2, l 

Nowy Kor ... czyn,p.Busko-Zdrój, 6 /nż/ 

Obdzież, p. Opoczno, st. l, b 

Odercy /Bułgaria/, okr. Tołbuchin, badania zagraniczne 

Odrzykoli,p.Krosno,Zamek Nisld,nż / w6,6/ 

Odry,p.Chopuce,rz 

Olkusz, 6 

Opatów,p.Kłobuck ,st.1,b/rz/ 

OrllskaSokolniclde, p. Tarnobrzeg, n/b/ 

101 

204 

'J2 

7S 

205 

285 

102 

259 

SOl 

153 

154 

206 

12 

74 

116 

32 

207 

SS 

715 

208 

34 

209 

2.10 

12ł 

127 

2159 

75 

JOl 

287 

1515 

261 

76 

315 
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. Ollieczek, p, Wąbrzetno, et.1, wś 210 

Osiek -Pracz, p. Wyrzyek, h , /1/ 103 

Osjaków, p. Wielu4, st. 3~ n / m, b/ 35 

Paczków, p.Oleilnlca, h/ l, rz, wś/ 104 

Pajewo-Szwellce,p.Clechsnów,rz f l/ 156 

Palmyra /Syria/, Nekropola, Mury miejskie, badania zagraniczne 304 

Pawłowice, p.Namysłów,l 128 

PelpUn -Maclejewo, p. Tczew, wś 211 

Pełczyska, p. Plrtczów, l. f b, rz, wś/ 129 

Plaskl, p. Opoczno. st.1 , h 104 

Plekary • p. Kralt6w • p. 13 

Pinczyn, p. Stargard Gda48kl0 st. 20 wil 212 

Plotrowice Polskie, p. Ząbkowice, st. l l 2, wś 213 

Pio•.ce,p.Radzlejów .. wś 214 

Poborszów, p. Kotle, wil 215 

Podborzsny, p • Strzelce Opol!lkie, h 1 O 5 

Podgórze -Parcele0 p.Płock0 et.2,wś /rz/ 215 

Poganlce, p. Słupek, et.40 n 36 

Polsnowlce, p. Inowrocław, et. 3, n /h/ 37 

Polsnowlce0 p. Inowrocław, et. 4, rz 156 

Polsny, p. Szydłowlec, et. n, n /b f 40 

Polsny Kolonle,p.Szydłowiec, et.n,n /b/ 38 

PollDko, p. Słupca, st. 2,n / b/ 40 

Proszowlce, n/b/ 41 

Pruszcz Gda4skl, p.Gda11sk0 1/rz/ 130 

Prz•snyaz, ś/wś / 262 

Przemyill, wś/ -rz/ 216 

Przemyil,l • ul. Cicha, n 42 

Przemyśl • Budy 42 

Przemyśl - Rynek, ś /nż/ 262 

Przyrownica, p. Laek, et. l, rz 157 

Przywóz, p. Wi elu4, et.l a, rz /b, wś/ 158 

Pukarzew,p.Radomeko,rz /nż/ 159 



Raciąż, p, Sierpc, wś 

Raciąż, p, Tuchola, wś / il/ 
Racibórz - Obora, wś 
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Radom, Dom Gąs:W. st. 5, ś /nż/ 

Rajec Poduchowny, p. Radom, wś /b/ 

Rawa Mazowiecka -Zamt , ś /nż/ 

Rembielin, p, Przasnysz, st. "Łysa Góra' 1-2, h/1/ 

Rogóźno-Zamek, p. Grudziądz• st. 1, ś 

Ruszków II,p,Koło,st,3, m / n,h,l/ 

flybałty, p,Siemiatycze, wś 

Sandomierz, CollegiumGostomianum, wś/n, ś, ni~/ 

Sandomierz, .Wzgórze Zamkowe, wś / ś, nż / 

Sarnowo, p, Włocławek, st. l, n 

Sąspów,p.Olkuaz,Schronisko Skalne nr 36 , n 

Siemiechów, p, Łask, st, 4, h 

Siemirowice, p. Lębork, st. l, b 

Sieradz, wś 

Sierakowo, p. Mogi1no, st. 8, n 

Sierpc, ul, Armii Czerwonej 48, ś/nż/ 

Siewierz, p, Zawiercie, ś/nż/ 

Sio!kowice Stare, p. Opole, h/b/ 

Słaboszewo, p. Mogilno, st. l, ś 

Slupski Młyn, p, Grudziądz, s t, 3, wś/ ś/ 

Sobień-Manasterzec, p, Lesko, w~/ ś/ 

Sośnia, p,Grajewo, st, 1, "Michałów"~ n/b/ 

Stara Dongola /Surlan/, prowincja Pólnocna, st. l, 2, 3 

badania zagranic zne 

Stara Góra,p,Góra,h 

Stargard, wś f ś, nż / 
Stary Zamek, p, Wrocław, n /b,?, wś/ 

Stawy, p, Jędrzejów, wś 

Stobnica-Trzymorgi , p. P i otrków Tryb,, b f n, h, l, rz, wś/ 

Strachów, p, Wrocław, n/ h, rz, wś/ 

Strachów, p,Strzelin, st,2 , n 

217 

218 

220 

264 

221 

265 

105 

266 

14 

221 

222 

224 

44 

45 
106 

78 

225 

46 

267 

267 

107 

268 

225 

226 

47 

305 

108 

227 

48 

228 

79 

50 

49 



- 317 -

Strobin, p. Wieluń, rz 

Strzebniów, p.K.-apkowice, b 

Strzyżew, p. Sochaczew, rz f h, l/ 

Szamotuły, Zamek Górków, nż 

Szarlej.p.Inowroclaw, st,,l, wś f n
9
.rzi 

Szarlej, p. Inowrocław, st. 6, n / wś/ 

Szarłat, p. Ostrołęka, l 

Szczecin-Niemierzyn, b /h/ 

Szczytno, ś 

Swibie, p. Gliwice, st. 16, h 

Swinice-Kolonia, fl· Lę -::zyca, b 

Tolkmicko, p. Elbląg, st. 2, n 

Toninek, p. Sępólno Krajeńskie, h 

Toruń, li 

Tuchola, ś /nż/ 

Tumiany p. Olsztyn, st. 2 "Rybaczówka", wś fpf 
Tunis /Tunezja/, Medina, badania zagraniczne 

Tyniec, p. Kraków, st. l, wśjl, rz/ 

Ugoszcz, p. Bytów, st. l, l 

Ulim, p. Gorzów Wlkp, st. 21 b fh, l, rz/ 

Warszawa -Zamek Królewski, strefa V, ś/nż/ 

Warszawa-Zamek Królewski, strefa X, ś /nż/ 

Warszawa-Trasa Łazienkowska, ś 

Wicina, p. Lubsko, h f b/ 

Wieleń, p. Czarnków, b 

Wieliczka, p. Kraków, st. 2, ś 

Wieliczka, p. Kraków, st.ll, l/ rz, wś/ 

WieruszGw-Podzamcze, p. Wieruszów, st. l, h/? f 
Wieruszyce, p. Busko, ś f wś/ 
Wiślica, p. Busko-Zdrój, wś/ ś/ 

Wiśnie?., p . Bochnia, nż 

160 

79 

161 

288 

229 

50 

131 

80 

268 

108 

81 

51 

109 

270 

271 

230 

306 

231 

132 

81 

272 

273 

274 

llO 

82 

275 

132 

111 

289 

232 

289 
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Wit6w,p.Kaz1mierza Wi~. b/h/ 

Wola PodlelliDa,p.Machów,n 

Wolin, st. l, wyk.,p, s, wj 

Wolin, at.8 "Młynówka", h/wtJ/ 

Woryty,p.Olaztyn, at.l, b 

W o ryty, p. Olsztyn, st. 2, b 

Woryty,p.Olaztyn, at. l, b 

Wrocław,ul.lhv.Idziego,j / wfJ/ 

Wrocław -KIIłowice, rz 
Wyazogród, P• Płock. wtJ/ tJ, rz/ 

Zaborze, p • .PaiiiUak, at. I, n 

Zabrze -Mikulczyce, st. S, p 

Zadowice, p. Kalisz, at. l, rz /l/ 

Zadocze,p. Włodawa, at.I,n,m,IV,pim 

Zbrojewako, p.Klobuc:)t, at. 3, b 

Zieleniec p, ;Mifdzyrzecz, b 

Zy~p.Kol'iakie, '"'-S, p 

Zygmuntowo,p,Ciechanów, rz / 1/ 

Zbików • p. Pruazk61t:, , . / 1,-aż/ 

Żerniki Gór.ne p, Busko, b /h/ 

.ŻOry,p.Rybnik,ś 

83 

51 

233 

112 

84 

85 

88 

234 

182 

235 

52 

u 
183 

8'7 

8'7 

1'7 

114 

2'78 

88 

2'7'7 


