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OD REDAKCJI 

Jak co roku od siedmiu lat przedstawiamy środowisku naukowemu rezultaty 

badań wykopaliskowych polskich ekspedycji archeologicznycQ. w Polsce i na świecie. 

Siedem lat to już okres,któryupoważnia do porównań. Widoczna jest na przykład 

duża stabilizacja ilości prowadzonych badań /w 1973 r. stanowisk w Polsce 320, 

w innych krajach-9 / jak i w proporcji ilości wykopalisk, prowadzonych przez 

poszczególne instytucje. W identycznie zredagowanym materiale informacyjnym 

mogą one nasuwać niekiedy mylne wnioski. Od kilku lat np. ilość komunikatów 

przedstawionych przez instytut Historii Kultury Materialnej P AN obejmuje ca 10%, 

muzeów ca 35%, prac sygnowanych przez konserwatorów archeologicznych również 

ca 35% /proporcje te są inne jeśli za kryterium weźmiemy źródło finansowania/. 

Odzwierciedlają one jednak w prawidłowy sposób stworzony przed kilkunastu laty 

schemat podziału funkcji -poszczególnych placówek archeologicznych. lnstytut prowa

dzi więc badania na stanowiskach o najbardziej istotnym znaczeniu, podejmuje często 

prace szerokopłaszczyznowe, przy zastosowaniu najnowszych metod badawczych. 

W "informatorze Archeologicznym" znajduje to swoje odzwierciedlenie choćby w obję 

tości komunikatów obejmujących często kilka stron /por.dla przykładu sprawozdania 

t prac w Iwanowicach, Grzybisnach czy Sandomierzu z innymi/. Natomiast muzea 

i kOń::rerwatorzy, a także ostatnio w ć:oraz większym stopniu pracownie archeolo

gicztte P.P. PKZ prowadzą przede wszystkim prace ratownicze i zabezpieczające 

/choć i te placówki, chyba słusznie , nie odżegnują się niekiedy od podjęcia wielo

Letnich wykopalisk podstawowych/ . 

Badanta takie wobec ogromnej ilości odkryć przypadkowych, zwłaszcza na budo 

wach i przy realizacji obiektów przemysłowych są niezbędne dla ochrony zabytków 

archeologicznych i zr-ótll.lniałe, że w proporcjach ilościowych przeważają. 

Założeniem edycji "tnf.onnatOi"a Archeologicznego" jest objęcie badań prowadzo 

nych przez wszystk~e instytucje w Polsce i tylko w takim ujęciu wydawnict'llo to m 

sens. lniormacja o badaniach niezależnie oci"Ach źródła finansowania, od przyczyny 

ich podjęcia i od instytucji, któr a je firmuje
1
po'lrinna interesować również ws zystkich 

naukowców i organizatorów prac badawczych. 

Nowośc1ą w "Informatorze Archeolog1cznym - badania 1973 r." jest udział 

w edycji jako samodz.ielnych partnerów Generalnego Konserwatora Zabytków i Pra

cowni Kons.,rwacji Zabytków, c o Jest wyrazem nowej s truktu17 organizacyjnej 

w zakresie ochrony zabytków w resorcie kultury i sztuki. Tom ten przynosi także 



stosunkowo obszerny rozdział "U zupełnienia" obejm:~jący zarówno 1972 jak i 1971 

rok. Swiadczy to jednoznacznie, że "Informator" prezentuje jedynie ca 98% prac 

podejmowanych w jednym sezonie badawczym, a także o tym, że nie wszyscy rozu

mieją jeszcze w pełni społeczną korzyść z ~ormowania o wynikach prowadzonych 

wykopalisk . Redakcja starała się w dalszym ciągu utrzymać założenia programowe 

poprzednich tomów, aby nieprzemyślanymi zmianami nie naruszać ciągłości i powsta · 

lej już tradycji. Dlatego też zawarte w poprzednich notach od redakcji uwag1 co do 

formy nadsyłania komunikatów są i będą w dalszym ciągu aktualne . 

Tradycyjnie już Redakcja pragnie na koniec podziękować instytucjom, które 

umożliwiły wydanie "Informatora Archeologicznego" za udział w jego finansowaniu 

. i pomoc organizacyjną w zbieraniu materiałów oraz wszystkim autorom komunikatów 

i prowadzącym badania za ich terminowe nadesłanie. 



EPOKA KAMIENIA 

Paleolit i mezolit 
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DZBJV)ZEK 1 pow.Ostrołęka 

Stanowisko l patrz 

GARBINA, pow. Braniewo 

Stanowisko 

GRAJEWO 

Stanowisko l " Cudro" 

okres lateński 

patrz 

neolit 

Zakład Epoki Kamienia Instytutu 

Historii Kultury Materialnej FAN 

Badania prowadziła dr Hanna Więckowska. 
Finansował IHKM.Pierwszy sezon badań. 
Stanowisko z okresu mezolitu, neolitu i 
pó:tniejszych. 

Stanowisko leży na morenie, za zachodniej krawędzi doliny rzeki Ełk/Lęk/ • 
ok.2e 5 km na północny -wschód od miasta, nad starorzeczem. Zabytki zalegają ob
ficie na znacznej przestrzeni pól uprawnych. 

Przekopano 77 m
2 

powierzchni, zakładając 7 rowów sondażowych: 3 na wzniesie
niU. 30-40 m od krawędzie rozmieszczone na linii północ-południe na przestrzeni 150 
m, 4 natomiast przecinają krawędź wzniesienia na linii wschód-zachód na odcinku 
25 m. Rowy I-IV i vn usytuowane są na cyplu, otoczonym z trzech stron podmokłą 
łąką. V i vr natomiast - na kulminacji moreny. Wszystkie są zasobne w zabytki; 
uzyskano łącznie ok. 2 700 okazów krzemiennych, w tym ok.l20 rdzeni i narzędzi• ok. 
300 fragmentów ceramiki, nieco ri;:amieni i drobnych ułamków kości, 

Uprawa pól spowodowała rozciągnięcie i przemieszczenie w pionie zabytków w 
przypowierzchniowej części profilu; stosunkowo małą ich ilość znaleziono in situ, w 
piasku, zalegającym pod oraniną. 

Zawartość kulturowa rowów sondażowych jest zróżnicowana; jedynie materiał 
z rowu V nie zawiera ceramiki i reprezentuje mezolit,cykl wiślański f m,in,zbroj
nik typu Wieliszew, skrobacze wielorakie, rdzenie mikrolityczne/. Te same wyroby 
stwierdzono w rowie VI / tutaj były także smukłe trójkąty nierównobocznej ,lecz w 
z mieszaniu z ceramiką; stosunkowo duża ich ilość występuje in situ. 

Fazostałe rowy sąsiadowały ze sobą dość blisko i są do siebie podobne kultu
rowo. Według wstępnej oceny ceramika, która w tej 'części stanowiska wystąpiła dość 
licznie. reprezentuje okres neolitu1 brązu i żelaza -należy się więc liczyć z podobnym 
zróżnicowaniem materiału krzemiennego, z uwzględnieniem osadnictwa mezolityczne
go, 

Profil, przecinający krawędź wzniesienia, ujawnił pod oraniną i piaskiem nawia
nym grubą warstwą torfu, znaczącą pierwotny zasięg starorzecza, Na skłonie;!gdzie 
miąższość torfu jest niewielka. zabytki występują w różnych układach: nad torfem, 
w torfie i pod nim; towarzyszą im drobne okruchy węgla, a niekiedy • kości. 

Stanowisko stwarza możliwości uzyskania stratygrafii kuiturowej oraz ctat względ
nych i bezwzględnych, zarówno drogą analizy materiału, jak i metodami przyrodniczymi. 
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Wsl!\azana jest kontynuacja badań, przeprowadzenie odpowiednich badań dla celów palyno
logicznych, dokonanie wierceń dla ustalenia pierwotnej morfologii terenu l powiększenie ' 
bazy :tródłowej. 

KOCIERZ. pow. Gryflee Muzeum Narodowe 
• w Szczeclnie 

Badania prowadził mgr Maclej Czarnecki. 
Finansowało Muzeum Narodowe w Szczeci• 
nie. Trzeci sezon badań.Schyłlrowopaleolity• 
czn, pracownia krzeznienlarskal cykl mazo
wazltl\ski l oraz kr'łg lcamlenny o nieustalo
nej chronologii l okres wpływów rzymskich ? l 

Badania doprowadziły do odkrycia dalszego ci'łgu krzemienicy pracownianej.Odsłonięto 
następne. czwarte z kolei. stanowisko produkcyjne z. duż'l Uości'ł rdzeni i odpadów l w tym 
charakterystycznych. jak zatępcel oraz pewn'l 'llością półsurowtaków. 

Prześledzono dalszy clili konstrukcji lcamlennej.lrtóra okazała się częścią kręgu o śred 
nicy około 25 m; szerokość pasa kamleni tworz'lcych kr'łg wynosi 4-6 m.Kru został · 
odsłonięty jedynie w połowie.Jego chronologia nie została dotychczas ustalona f w trakcie 
sondażu. przeprowadzonego około 50 m od kręgu natrafiono na małe ułamki ceramiki. 
prawdopodobnie pochodz'łcej z wczesnego okresu rzymskiego; czy &Ił one w jakiś sposób 
związane z omawianym obieletern - nie sposób w tej cbwUl stwierdzić/. Z obszaru wsi 
Kocierz jest znana nazwa pola " Hłlhnersteln - Ende "• pochodz,ca od " HUnensteln". 
Pole to nie jest zlokalizowane. ale z dużym . prawdopodobieństwem można przypuszczać. 
te chodzi tu wlalinie o teren stanowiska. Byłoby to wskazówką. te jeszcze w czasach histo
rycznych przynajmniej do xn - xni w. l krąg był odsłonięty/ obecnie najwyższe jego 
kamienie zalegaj'ł na ll'lębokoścl co najmniej 20 cm. 

Badania będll kontynuowane. 

NOWY DWOREK0 pow.~wiebodzln 
Stanowisko 7 

OSJAJ«>W, pow. Wielw1 
Stanowisleo 3 

patrz 
wczesne 4redniow1ecze 

patrz 

neolit 



SIEDLNICA, pow. W schowa 
Stanowisko 17 
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Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Badania prowadził mgr J.M.Burdukiewicz. 
Finansował Uniwersytet Wrocławski oraz 
WKZ w Zielonej Górze. Pierwszy sezon ba
dań wykopaliskowych. Schyłkowy paleOlit, ślady 
mezolitu. 

Stanowisko. to odkryto i wielokrotnie badano powierzchniowo . w latach międzywojennych 
i powojennych. Położone jest ono na zwydmionej, płaskiej ter.asie Kopanicy, około 1500 m 
na północny zachód od zabudowań wsi Siedlnica i około 250 m na wschód od drogi 
Siedlnica - Olbrachcice. Część stanowiska zniszczona jest niewielkimi wybierzyskami 
piasku. 

Założony przy południowo-zachodniej krawędzi t erasy wykop I/73 o ~w. 30 m 2 

dostarczył łącznie 1431 zabytków krzemiennych,które zalegały w poziomie próchniczy m, 
eluwialnym oraz w stropie iluwium.Olbrzymia większość krzemieni pochodzi z wyraźnie 

wydzielającej się krzemienicy o średnicy około 3 m. 

W założonym około 30 m dalej na północny zachód wykopie II/73 o powierzchni 77 rr?
znaleziono 5460 zabytków krzemiennych i 2 rozcieracze z piaskowca. W północnej częś - · 
ci wykopu wyroby krzemienne tworzyły izolowaną krzemienicę o średnicy około 6 m. 
Przy południowo-zachodniej krawędzi krzemienicy wyróżniono obiekt nr l o nieregular
nym zarysie poziomym w stropie iluwium f oś dłuższa .: 190 cm, krótsza - 120 cmf 
zagłębiony na 60 cm. Wypełniska obiektu stanowił jasnoszary piasek zawierający liczne 
węgielki drzewne oraz wyroby krzemienne f około 100 sztuk/. 

Obok licznych rdzeni w •materiałach z wykopu I/73 wyróżniono około 80 a w wykopie 
II/73 275 narzędzi krzemiennych.Dominują wśród nich drapacze,rylce i tylczaki róż
nych typów. Pojedyńczo wystąpiły także liściaki ahrensburskie. Wśród licznych materiałów 
schyłkowopaleolitycznych stwierdzono bardzo ubogie znaleziska mezoli•tyczne występujące 
poza krzemienicami / trapez ? , trójkąt pieńkawski f. Obie krzemienice należy uznać 
za epimadleflskie z widocznymi oddziaływaniami kultury ahrensburskiej. 

Badania na stanowisku będą kontynuowane. 

TOMASZOW • pow.Szydłowiec 
Stanowisko I i II 

·Zakład Epoki Kamienia 
Instytutu Historii Kultury . Materialnej 
Polskiej Akademii Nauk 
w Wa rszawie 

Badania prowadził doc . dr Romuald Schild 
oraz mgr mgr Halina Królik, Jolanta Janiec, 
Maria Marczak, Jadwiga Mościbrodzka, Krzy
s ztof Cyrek. Finansował IHKM PAN.Pierwszy 
sezon badań. Kopalnia krzemienia czekolado 
wego z górnego paleolitu, późnego paleolitu, 

mezolitu, wczesnego brązu /?f oraz s t.anowisko 
otwarte środkowego paleolitu . 
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Stanowisko I f kopalnia l 
Otworzono dwa wykopy na powierzchni kopalni o łącznym obszarze 175 m 2• W wykopie • 

I odsłonięto zarysy jam eksploatacyjnych lub szybów późnopaleolitycznego i wczesnobrązo. 
w ego lub późnoneolitycznego. Eksploracji odsłoniętych obiektów nie ukończono. 

W wykopie n odsłonięto zarys cJ:ęściowy szybu górnopaleolitycznego, mezolitycznego 
wczesnobrązowego.Zakończono eleapiorację szybu mezolitycznego i odsłoniętej części 

szybu górnopaleolitycznego.Szyb mezolityczny ma około 2 m średnicy i jest głęboki na 
4 m. Ma on kształt lejkowaty J; pojedyńczym stopniem eksploatacyjnym na gł. ca 3 m 
od po·:ń.erzchni, Seyb nie oailłiJlął poziomu krzemienianośnego leżącego w glinach redy
dualnych z uwagi na wyjątkowo głębokie lokalne zapadanie tego poziomu w wybranym 
miejscu i został porzucony. Wypełniają go utwóry zasypywania wraz z licznymi materia
łami krzemiemarskimi późnego mezolitu pochodzącymi z pierwotnie zalegając.'Ych w naj
bliższym otoczeniu pracowni przetwórczych.Szyb górnopaleolityczny został ' eksplorowan~ 

wyłącznie w części występującej na obszarze wykopu ll. Sądząc z jego zarysu ma on 
ca 8 m średnicy i ponad 4 m głębokości.Zaopatrzony jest w dwa stopnie eksploatacyjne. 
Z uwagi na niezbyt jeszcze dużą ilość wydobytego materiału trudno jest określić przy
należność taksonomiczną szybu.Najprawdopodobniej wiąże się on z jednostkami górnego 
pal eolitu- z tjl.czakami l tzw. wschodnimi l i wobec przecinania utworów krioturbacyj
nych maksimum zlodowacenia bałtyckiego może być odniesiony do młodszej części tego 
zlodowacenia. 

W ut>.vr:1ch pylastych rozproszonego spłukiwania zalegających nad poziomem glin 
rezydualnych ~erzc;:nienionośnych odkryto domowe stanowisko mustierskie, bardzo bogate. 
nie związane z eksploatacją krzemienia czekoladowego, lecz wyzyskujące obfity materiał 
narzutowy. Stanowisko to spoczywa na gł. ca 2 m od powierzchni i stwarza nadzieje na 
uzyskanie nienaruszonych układów przestrzennych wraz z obfitym materiałem zabytko
wym. Poziom kulturowy stanowiska jest nieco zaburzony krioturbacjami najpewniej zwią
zanymi z maksimum ostatniego zlodowacenia. 

Stanowisko n 
Stanowisko to leży w oedległości około 500 m na pd od stanowiska I na silnie znisz

szczonej wydmie późnoplejstoceńskiej. Zlokalizowano 1:u wykopy oznaczone jako I i n. 
Wykop I ujawnił obecność licznych lecz niezwykle silnie zniszczonych deflacją i wybie
raniem piasku pracowni krzemiemarskich przetwórczych póinego mezolitu. Wykop II 
o powierzchni nieco przekraczającej 100 m2 dostarczył bardzo bogatych materiałów 
pracowniczych również póinego mezolitu w nie naruszonym układzie przestrzennym spo
czywających w stropie iluwium gleby bielk!owej • Taksonomicznie pracownie te zwią
zane są z tzw.cyklem wiślańskim i są identyczne z materiałami wydobytymi z szybu 
mezolitycznego na stanowisku I. 

TUMIANY0 pow. Olsztyn 
Stanowisko 2 " Rybaczówka" 

WALGA.pow. Września 
Stanowisko 3 

patrz 

wczesne średniowiecze 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Andrzej Prinke. 
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Finansowało Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu.Pierwszy sezon badw1.Sta
nowisko z okresu górnego mezolitu. 

Stanowtsko.leży na terasie zalewowej Warty.na częściowo rozwianej wydmie 
położonej 150 m na SE od brzegu rzeki i 420 m na NE od szosy Pyzdry- Kalisz. 

Wykonano wykop o powierzchni 223 m • uzyskując 1228 zabytków krzemien
nych. w tym 14 rdzeni i 77 narzędzi.Najliczniejszą grupę narzędziową stanowią 
ibrojniki mikrolityczne / 34 okazy. m.in. mikrotylczaki typu Staw1noga.rom1:lowa
te, maglemoski e oraz trapezy f. 

Zabytki występowały w układzie bezkrzemienicowym. w równym nasileniu na 
całej powierzchni wykopu. W trzech miejscach natrafiono na ślady palenisk z dobrze 
zachowanymi węglami drzewnymi. Zespół zabytków krzemiennych wykazuje cechy 
wspólnie z kulturą cbojnicko - pieńkowską. Zarówno narzędzia. jak i półsurowiec 
charakteryzują się wyjątkowo niewielkimi wymiarami. 

Badania będą kontynuowane. 

WIERZCHOWIE. pow.Kraków 

Jaskinia~ Mamutowa 

Muzeum Archologiczne 

w Krakowie 

Badania prowadził mgr Stanisław Kowalski. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Kra
kowie.Siódmy sezon badań\,lraskiniowe stano
wisko górnopaleolityczne. 

Tegoroczne badania były kontynuacją prac wykopaliskowych prowadzony;<tiJJ w , 
latach ubiegłych.Ekspoloracją objęto część bocznego korytarza położonego> pad 
kątem prostym do wlotu jaskini. oznaczonego w latach ubiegłych jako wykop m. 

Przekopano ok. 5 m
2 uzyskując sporą ilość kości zwierzęcych oraz kilkanaś

cie wyrobów krzemiennych o pokroju górnopaleolitycznym. 

Badania będą kontynuowane. 

WOŁOWlCE. pow.Kraków 

Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 

w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Anna Dagnan-Ginter. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Kra
kowie i Instytut Archeologii UJ • Trzeci sezon 
badań. Wielopoziomowa pracownia nakopalnia
na g:ó:boopaleolityczna i neolityczna. 

r ' 
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Po kilkuletniej przerwie f od 1967 roku/ wEnowiono prace wykopaliskowe 
na stanowisku 1. Eksplorację prowadzono w obrębie wykopów oznaczonych I /72 
i II/73 - obnlwa o powierzchni 12m2• Z obu wykopów pochodzi ok. 9000 wyrobów 
krzemiennych. 

Uściślono rezultaty badań prowadzo!}ych w latach ubiegłych jeśli chodzi o 
charakter stanowiska. Stanowisko ma charakter typowej krzemieniarskiej pracowni 
nakopalnianej. na co wskazują cechy takie jak: stosunki procentowe pomiędzy 
poszczególnymi grupami wyrobów, olbrzymia przewaga odłupków z wstępnych faz 
z·aprawy. duża ilość form zaczątkowych. stosunkowo niewielka ilość rdzeni. słaby 
udział form wiórowych.·obecność narzędzi nakopalnianych. wreszcie odkrycie szybu 
kopalnianego f wykop I/73/ .Stwierdzenie wielopoziomowego zalegania wyrobów 
krzemiennych świadczy o kilku fazach użytkowania stanowiska jako pracowni krze
mieniarskiej. Użytkowanie stanowiska rozpoczyna się niewątpliwie w piueolicie gór
nym zapewne w jego młodszej fazie. Swiarlczy o tym zarówno ogólny pokrój rdzeni 
i półsurowca jak i szereg stosowanych zabiegów technicznych form obłupni i rdzeni. 
Materiały neolityczne.które wystąpiły w górnych poziomach mają również charakter 
pracowniany. Jednakże układ tych materiałów jest wyratnie zaburzony zarówno 
procesami stokowymi jak i pracami rolnymi. 

Doniosłe znaczenie dla Uściślenia chronologii stanowiska oraz datowania bez
względnego niektórych poziomów z wyrobami krzemiennymi górnopaleolitycznymi 
ma odkrycie węgli drzewnych f wykop I/73/. 

Przewiduje się dalsze badania na stanowisku. których celem będzie dokładniej
sze określenie wielkości stanowiska i ewentualne uchwycenie dalszych szybów ko
palnianych. 



Neolil 



BACHĆlRZ, pow. Brzozów 

BARYCZ, pow.Kraków 
Stanowisko V 

B~BLO , pow. Kraków 

Stanowisko I 
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patrz 

wczesne średniowiecze 

patrz 
okres halsztacki 

Zakład Epoki. Kamienia 
Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN 

w Warszawie 

Badania prowadził mgr Jacek Lech oraz 
mgr Andrzej Leligdowicz.Finansował IHKM 
PAN. Drugi sezon badań.Neolityczna kopal
nia krzemienia/kultura lendzielskaj. 

Stanowisko było wstępnie badane w 1954 roku przez St.Kowalskiego i J.K. 
Kozłowskiego. Prace tegoroczne o charakterze sondażowym miały na celu stwierdze
nie, czy istnieje możliwość natrafienia tu na zachowane obiekty lub zespoły, bowiem 
zarówno badania z roku 1954 jak i ostatnie penetracje wykazały wysoki. stopień znisz
czenia stanowiska. 

Założono szurf kontrolny o wymiarach 2 x 10 m, 2 m na południe od dużej 
hałdy krzemieni zebranych z najbliższych pól przez ich użytkowników. W części wyko
pu, bezpośrednio pod cienką powierzchnią gleby przesyconej różnej wielkości mate
riałem krzemiennym natrafiono na krzemienisko, analogiczne do znanych z terenu 
kopalni w Sąspowie0 Wystąpiło ono na głębokości od 10 do 20 cm od powierzchni gle• 
by w zachodniej części szurfu; nie występowało natomiast w czterech "wschodnich" 
jego metrach.Jak wykazała analiza uzyskanych materiałów odkryte krzemienisko jest 
pozostałością silnie zniszczonej 1>racowni krzemiemarskiej analogicznej do znanych 
z Sąspowa. Wyeksplorowano 2 m2 krzemieniska i 4 m 2 pozostałej przestrzeni szurfu, 
do głębokości l m. Krzemienisko okazało się płytkie kończąc się na granicy 30-40 cm 
poniżej powierzchni gruntu.Pojedyflcze zabytki krzemienne występowały także niżej. 
W uzyskanym profilu o długości 6 m stwierdzono zarys części płytitiego obiektu eksplo
atacyjnego, którego dno wystąpiło ok. 60 cm od współczesnej powierzchni gruntu. Na 
dnie wystąpił wiór krzemienny i kilka odłupków z wstępnej obróbki konkrecji.Podobne 
obiekty rysowały się także w pozostałej części profilu, jednak w ich głębszych war
stwach nie stwierdzono materiałów krzemiennych i dlatego ich interpretacja pozostaje 
na razie otwarta. 

Stanowisko w Bęble jest kopalnią krzemienia. Tak jak w Sąspowie występował on 
w glinie zwietrzeliskowej. Ponieważ od powierzchni gruntu oddzielała ją warstwa lessu 
o nieznacznej miąższości, obecnie miejscami niemal w całości zniszczona, jednostki 
eksploatacyjne mogły być tu znacznie płytsze. , .. 

Stanowisko wymaga dalszych prac, przynajmniej w zakresie umożliwiającym 
całkowite wyeksplorowanie odkrytego krzemieniska - pracowni krz.emieniarskiej. 



BOCHNL<\-CHODENICE 

Stanowisko VI 
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Muzeum Żup Krakowskich 

Wieliczka 

Badania prowadziła mgr Ewa Folwarczny -Miśko • 
. Firansowało Muzeum Żup Krakowskich w Wielicz

ce.Drugi sezon badafi.Osada kultury lendzielskiej 
ze środkowego okresu neolitu. 

Stanowisko położone jest na kulminacji wzniesienia oddzielającego Kotlinę San
domierską od Pogórza Karpackiego. po prawej stronie Raby • w obrębie obażaru 
solonośnego. Przeba.dano teren o powierzchni 250 m2. Odkryto warstwę kulturową. 
2 jamy i dokończono eksplorację dużego palenisk:a odsłoniętego częściowo w 1972 r. 

Jamy posiadały kształty owalne o wymiarach 200 x 280 i 200 x 220 cm.zagłę
bione. w calec do 70 i 110 cm. Wypełnisko ich stanowiła czarna. tłusta ziemia z drob
nymi kwałkami polepy oraz ceramiki kultury lendzielskiej.Spełniały one najprawdo
podobniej funkcję pojemników na odpadki. 

Palenisko składało się z dwóch części rozdzielonych warstwą gliny. Palenisko 
górne - stratygraficznie młodsze. było w postaci nieckowatego zagłębienia o wymia
rach 260 x 180 cm. głębokości 110 cm.Przy jego dnie stwierdzono 10-15 cm war
stwę polepy• węgli drzewnych i popiołu oraz fragmenty kubków z kończystymi dnami 
używanymi przy wywarzaniu soli. Palenisko dolne posiadało kształt kolisty o średnt
cy 50-60 cm i płaskie dno na głębokości 160 cm. 

Zabytki ruchome reprezentowane są wyłącznie przez drobne fragmenty cerami
ki typowej dla środkowej fazy kultury lendzielskiej. Stwierdzenie brykietaży solowar
akich na palenisku świadczy. że mieszkańcy osady trudnili się. m.in. wywarzaniem 
soli. 

BIENT{OWICE. pow. Racibórz 

DZB.AJ)ZEK • pow. Ostrołęka 

Stanowisko l 

DZIERŻ:ij:CIN • pow.Sławno 

Stanowisko 3 

GARBlN A. po w. Braniewo 

Stanowisko 

patrz epoka brązu 

patrz 

okres lateński 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

Muzeum Mazurskie 

w Olsztynie 
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Badania prowadziła mgr Maria Mączkowska. 
Finansował IHKM PAN. Czwarty sezon badań. 
Osada wielokulturowa: neolit, początki epoki 
brązu. okres wpływów rzymskich. 

Osada położona jest na prawym brzegu Baudy - około 3 km od jej ujścia do 
Zalewu Wiślanego, 2, 5 km na wschód od Fromborka. Jest to forma wysokiej wydmy 
nałożonej na starsze piaszczyste formy polodowcowe. Osada jest w znacznym stop
niu zniszczona przez długotrwałe wywożenie piasku. 

Sytuacja stratygraficzna jest skomplikowana-zaburzona przez procesy natural
ne: akumulację i erozję eoliczną, procesy zmywowe i kolejne strefy porastania lasu. 
Wyróżniono cztery kolejne poziomy osadnicze.Dwa najstarsze wiążą się z osadnic
twem rzucewskim.Materiał zabytkowy ~ .głównie ceramika w powiązaniu z układem 
stratygraficznym pozwala wyróżnić dwie fazy tego osadnictwa: starszą / warstwa V f 
i młodszą / warstwa ill/ przypadającą na początki epoki brązu. Warstwy te niezna
cznie od siebie wydzielone zostały przykryte nawianym piaskiem. Sądząc po jego 
miąższości proces ten był długotrwały. 

Bezpośrednio pod współczesnym poziomem próchniczym występuje zniszczona 
warstwa kulturowa z okresu rzymskiego / warstwa Ib/, a nieco poniżej tej warstwy 
jeszcze jeden poziom prawdopodobnie osadniczy / warstwa II a/ - słabo czytelny 
stratygraficznie, wyróżniony jedynie na podstawie obecności ceramiki o odmiennym 
charakterze niż w poziomie wyzszym •• Określenie przynależności chronologicznej i 
kulturowej tej warstwy jest na razie jeszcze trudne. 

Powyższe wnioski kulturowo-stratygraficzne mogą ulec jeszcze uzupełnieniom 
w świetle wyników ostatniego sezonu badań. Poniżej spągu warstwy V - w piasku 
traktowanym dotychczas jako calec natrafiono na kilka okazów krzemiennych, które 
wskazują na istnienie osadnictwa mezolitycznego lub nawet schyłkowo paleolitycznego 
/ wiór z rdzenia dwupiętowego f a zatem osadnictwo rzucewskie być może nawarst
wione jest tu na starsze. 

W warstwach rzucewskich wyróżniono: ceramikę. krzemienie / narzędzia i 
surowiec odpadkowy/ bursztyn-drobne fragmenty i dwa małe paciorki walcowate. 
polepę, węgiel drzewny i drobne fragmenty kości. W śród węgli drzewnych znalazły 
się dwa ziarna pszenicy płaskurki jedno ziarno pszenicy zwyczajnej i plewka prosa 
f badania szczątków paleobotanicznych prowadzone są przez dr Melanię Klichowską/. 
Ponadto zarejestrowano dalsze ślady konstrukcji słupowych, widoczne poniżej war
stwy V - w żółtym piasku. a w spągu warstwy m ślady w postaci krzyżujących 
się smug barwy jasno-szarej występujące w poziomie silnego przesycenia warstwy 
węglem drzewnym. 

Z warstwy rzymskiej /Ib/ uzyskano ceramikę.przęślik,nóż żelazny i węgiel 
drzewny. Z warstwy IIa - nieliczne fragmenty ceramiide dwa przęśliki i ozdobę 

z brązu f mała bransoleta /?f kształtu podkowiastego/ • 

Badania stanowiska l w Garbinie będą nadal kontynuowane.Przewiduje się 
założenie wykopów sondażowych na sąsiednim wzgórzu - w odległości ok. 150 m 
ha południe od badanego stanowiska, gdzie przypadkowo natrafiono na obecność war
stwy kulturowej. 

GDI!>W • pow. Myślenice 

Stanowisko II 

patrz 

okres wpływów r zymskich 



GŁUBCZYCE 

20 -

Konserwator Zabytków Archeologicznych 

w Opolu 

Badania prowadził mgr Adam Brozdek. 
Finansował WKZ w Opolu. Szósty sezon 
badatJ..Osada neolityczna kultury amfor 
kulistych. 

Inspekcja konserwator s ka na terenie wybierzyska gliny Cegielni nr l w Głub
czycach wykazała zagrożenie jednej jamy. Prace ratownicze pozwoliły na wyeksplo
rowanie północnej. niezniszczonej części jamy. Wypełnisko jej stanowiła czarnobru
natna ziemia przemieszana z glinką. zawierająca kilkadziesiąt ułamków ceramiki 
i polepę. Wymiary zachowanej części obiektu: szerokość 280 cm

0 
dł. l 70 cm

0 gł. 80 cm. -

Wykonano ponadto kilka sondaży kontrolnych na obszarze przewic12;ianym w · 
najbliższym czasie do dalszej. przemysłowej eksploatacji gliny.Nie stwierdzono 
występowania substancji zabytkowej wobec czego udostępniono teren cD.a potrzeb 
produkcyjnych cegielni. 

gliny. 
Prace ratownicze będą kontynuowane w zależności od dalszej eksploatacji 

GORZOW Wlkp - Chwalęelce 

.Stanowisko 11 
Zakład Epoki Kamienia 
Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN Warszawie. 
Muzeum w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadzi.}, mgr Jacek Lech 
oraz mgr Hanna Młynarczyk i mgr 
Bogdan Żurawski. Finansowało Muze
um w Gorzowie Wlkp z dotacji PRN. 
Pierwszy sezon badań.Osada przetwór
cza krzemienia z okresu neolitu i po
czątków epoki brązu.Elementy kultury 
łużyckiej. 

Stanowisko położone jest na wysokim prawym brzegu rzeki Kłodawki.Prace 
prow~dzone na tym stanowisku miały charakter . sondażowy. Szurf kontrolny o pow • 
20 m założono w górnej części skłonu terasy Kłodawki. W obrębie wykopu stwier
dzono występowanie licznego materiału archeologicznego na gł. 20-60 cm od po
wierzchni gruntu. Wystąpił on w glinie silnie piaszczystej z domieszką humusu. 
Wydaje się iż można wyróżnić poziom gleby kopalnej. 

W większości materiał archeologiczny stanowiły krzemienne odpadki produk
cyjne J rdzenie. wióry i ich fragmenty. odłupki0 odpadki

0 
łuski/ oraz drobne f rag-
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menty ceramiki. Wystąpiły także pojedyńcze narzędzia. W obrębie wykopu odkryto 
jamę oraz zarys słupa. 

W świetle przeprov.adzonych badafl należy sądzić, że stanowisko to jest osadą 
przetwórczą surowca krzemiennego narzutowego, który występuje tu licznie w seriach 
żwirowych moreny dennej oraz aluwiach Kłodawki. 

Cechy te"chnologiczne oraz motywy ornamentacyjne uzyskanej w trakcie badafl 
ceramiki pozwalają wiązać ją z kulturą amfor kulistych oraz z nieokreśloną bliżej 
kulturą z wczesnej epoki brązu. 

Stanowisko jest wyjątkowo interesującym obiektem do dalszych badafl archeolo• 
gicznych w zakresie dziejów osadnictwa a także uzyskiwania i przetwórstwa krze
mienia narzutowego-bałtyckiego, ze względu na występujące tu bogate materiały 
krzemienne oraz słabo rozpoznane osadnictwo późnoneolityczne i wczesno- brązowe 
tej części Polski. 

Należy postulować dalsze badania. 

OORYa pow.Puławy 

Stanowi sko l 

Paflstwowe Muzeum Archeologiczne 

Warszawa 

Badania prowadziła mgr Anna Uzarowicz. 
Finansowało PMA w Warszawie.Drugi se
zon badafl. Osada kultury pucharów lejko.
watych ze śladami osadnictwa wczesno
śr~dniowiecznego. 

Osada ·usytuowana jest na szczycie lessowego wzgórza opadającego stromo w 
Iderunku północno-zachodnim i południowym, u stóp którego od strony zachodniej 
znajdują się mokradła. 

Przekopano obszar 350 m 2 .'Odkryto 2 palenlska i 3 jamy kultury pucharów 
lejkowatych oraz 2 skupiska naczyń wczesno-średniowiecznych. 

Dwa paleniska owalnego kształtu zawierały oprócz węgielków i grudek polepy 
rozł4 te naczynia, drobne przepalone kolilei zwierzęce oraz narzędzia i odpadki krze
mienne. Trzy jamy odkryte na stanowisku były workowatego i trapezowatego kształ
tu i sięgały maksymalnie do głębokości 1,15 cm od powierzchni ziemi.Znajdvwano 
w nich liczne, duże fragmenty naczytt..,krzemienie oraz drobne przepalone kości. Każ-· 

da z jam posiadała na dnie warstwę spalenizny a jedna z nich miała dno wyłożone 
kamieniami. 

Wykopaliska na osadzie zakończono. Wnioskować można, że była to osada 
uboga posiadała charakter obozowiska. 

GRAJEWO 

Stanowisko l " Cudro" patrz 

paleolit i mezolit 



INOWROCLA W - Mątwy 

Stanowisko l 
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Katedra Archeologii Uniwersytetu 

im.A. Mickiewicza 

w Poznaniu 

Badania prowadziła dr Aleksandra. Cefta
Broniewska oraz mgr Aleksander Kośko. 
Finansowały Inowrocławskie Zakłady Sodo
we.Drugi sezon badań, Osada wielokulturo
wa/ neolit. halsztat,laten, wczesne średnio
wiecze 1 średniowiecze/. 

Przeprowadzono badania ratownicze, którymi objęto ok. 750 m2.odkrywając 
liczne ślady osadnictwa z różnych okresóv pradziejów. 

Większość źródeł pochodzi z neolitu, Wśród nich na pierwsze miejsce wysu
wąją się pozostałości paru obozowisk kultury pucharów lejkowatych, Zare jestrewa
no szereg " jam gospodarczych" oraz ślady "pracowni" obróbki kamienia,Poczy
nione w trakcie prac tere~owych obserwacje pozwalają widzieć całość uzyskanych 
materiałów w obrębie co najmniej 2 faz chronologicznych i 3 osadniczych.Najstar
sze odnoszą się do fazy wczesnowióreckiej / liczne elementy baalberskie/ • naj
młodsze pochodzą z fazy postlubońskiej / horyzont " wpływów bolerazkich" f. 

Część jam należy przypisać kulturze amfor kulistych, przy czym bliższa 
charakterystyka ich chronologii jest jak na razie niemożliwa,Niejasna także jest 
ew.przynależność trapezowatej budowli słupowej do tej kultury. 

Ślady osadnictwa z epoki metali są znacznie uboższe. Pochodzą z okresu hal
sztackiego i późnego latenu, oraz najobfitsze w tej grupie znalezisk - z IX i XIII 
wieku, Te ostatnie wystąpiły w postaci półziemianki f IX w f i konstrukcji słupo
wej f XIII w. /. 

JAZbW, pow. Lubsko 

KARSKO, pow. Pyrzyce 

Stanowisko l 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 

w Szczecinie 

Badania prowadzili mgr Ewa Nawrolska 
i M.Kochanowski, przy współpracy Ekspe
dycji IHKM PAN, Finansował WKZ w 
Szczecinie. Pierwszy sezon badań , Dwa gro
bowce megalityczne kultury pucharów lejko
watych, 

Obiekty położone są w odległości około 3 km na północny wschód od wsi 
Karsko. Są to 2 grobowce megalityczne bezkomorowe f kujawskie/ 0 długości 
?k •. 60 m. PrzylegaJą ?.ne ściśle do siebie, co stanowi specyfikę tego stanowiska 
l me ma dotą~ analogu na 1nnych terenach,Obiekty te obok kurhanu megalityczne 
g? ~v Kr.ępcew1e / stan, 4/ stanowią już ostatnie zachowane megality ziemi pyrzyc
kieJ. gdz1e .Jeszcze w XIX wieku było ich przeszło 100, 
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Na omawiany ch obiektach były już przeprowadzone wstępne IU'ce ~dażowe 

w 1934 r. l Prof. E .Sprockhoffl oraz nierejestrowane prace amatorsk.t~t ~latach 
1945I 46.Celem było stwierdzenie zakresu badań niemieckich oraz zniszo~ęń dokona
nych przez amatorów. Po wykonaniu szczegółowej dokumentacji obiek-tów Qo:Nl.Z kilku 
sondaży udało się ustalić. że prace w roku 1934 objęły tylko nieznac~\ ezęść nasy
pów• a wykopy amatorskie w zasadzie nie spowodowały poważniejszej dewastacji. 
Megality nadają się zatem w pełni do badań systematycznych0 które z.ostMą podjęte. 

Ze względu na unikalność tego obiektu oraz jego kapitalne połoteni~ w terenie 
l widok na całe zastoisko Jeziora Płoniel planuje się tutaj założenie rea" rwatu 
archeologicznego. -

KIETRZ. pow. Głubczyce 

Stanowisko l 

KIETRZ. pow • Głubczyce 

Stanowisko 6 

patrz 

epoka brązu 

patrz 

epoka brązu 

KORMANICE, pow. Przemyśl 

Stanowisko l 

Muzeum Okręgowe 

w Rzeszowie 

Badania prowadził mgr Tadeusz Aksamit 
oraz Michał Proksa l autor sprawozdania/. 
Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszo
wie. Trzeci sezon badań. Osada neolityczna. 
kultury ceramiki wstęgowej rytej. 

Przeprowadzone badania miały charakter ratowniczy.przebadano obszar o po
wierzchni s. 75 ara. Większość odkrytych obiektów występowała na cłttwkości od 
40 - 60 cm. zaznaczając się wyramie w podłożu lesowym.Były to Altt~ po słupach 
o średnicy od 20 - 80 cm. głębokości od 5 - 20 cm. w wyjątkowy® W)'~dkach prze
kraczając granicę 20 cm. Odkryte ślady słupów nie pozwalaj'\ zrokonwt:ruować żad
nego domostwa. gdyż część ich została zniszczona przez wielkie jamy a llsobowe. 
Ponadto natrafiono na kilka dużych jam zasobowych• w których Wylltęf)Qwała ceramika. 
krzemienie. obsydian oraz przepalone zboże. 

Ceramikę reprezentują fragmenty naczyń cienkościennych barwy ciemnoszarej 
o gładki cli. powierzchniach. Większość z nich jest zdobiona ornamentem nutowym. 
Ponadto licznie występują fragmenty dużych naczyń zasobowych. grubo i~ icit ścianek 
wynosi od 2 - 3 cm, powierzchnia jest chropowata. Wykonane są z &liny mocno 
schudzanej piaskiem. którego średnica dochodzi do 2 mm. 

Większość odkrytych krzemieni należy do surowca wołyńslcitao. 
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Podkreślić należy występowanie dużP.j ilości obsydianu.Na wyróżnienie zasłu
guje duży odłupek barwy czarnej około lO cm długoście 1-1.5 cm grubości• 2. 5 -
3 cm szerokości. 

Badania będą kontynuowane. 

KONCZEWICE• pow.Malbork 

Stanowisko I 

Muzeum Zamkowe 

w Malborku 

Badania prowadziła mgr Ewa Kazimierczak. 
Finansowało Muzeum Zamkowe w Malborku. 
Pierwszy sezon b r .dań. Stanowisko wielokultu
rowefosada,cmenta zysko/ od neolitu po śred
niowiecze. 

Stanowisko zwane "Lisią górą" położne jest w widłach Wisły i Nogatu na 
piaszczystej wydmie zniszczonej przez wybieranie piasku. 

Badania ratownicze prowadzone były na obszarze 50 m
2 

w zachodnio-północ
nej nieuszkodzonej partii wzgórza.Na całym stanowisku wyrauue widać nawarstwia
nie się i przemieszanie zabytków z wielu epok począwszy od neolitu f ułamki cera
miki z ornamentem sznurowym. grzebykowym. grzebykowo-dołkowymf aż po średnio
wiecze. Wyróżniono jedną jamę - wkop z okresu rzymskiego o średnicy około l m 
i przekroju workowatym.Na dnie wkopu znaleziono maleńkie naczynko kulistego 
kształtu i szklany paciorek. Występujące drobne narzędzia krzemienne wykonane są 
z maleńkich bryłek. krzemienia bałtyckiego. 

Nie udało się uchwycić śladów konstrukcj~ 

W wykopie 2 natrafiono. na silnie przepaloną warstwę kulturową z nieregular
nym układem kamieni. polepy i węgli drzewnych. W przeciwieństwie do wykopu pier
wszego. ceramika jest tutaj grubej roboty. silnie chropowaeona ze śladami wtórnego 
pr.zepalania. Materiał ceramiczny można datować na przełom epoki brązu i żelaza. 

Jednym znaleziskiem metalowym jest brązowa fibula z II/III w.n.e. Jest to 
znalezisko lume. 

Badania będą kontynuowane. 

KOZÓW • po w. Lubsko Zakład Archeologii Nadodrza 
Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN 

Badania prowadziła mgr Anna Leciejewiczowa. 
Finansował WKZ w Zielonej Górze.Pierwszy 
sezon badań. Osada kultury amfor kulistych. 
Slady osadnictwa kultury łużyckiej. 
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Materiały neolityczne z Kol!:owa Wzlni.ankowano JUZ we wcześniejszej literaturze 
przedmiotu. W czasie badań powierzchniowych udało się dokładniej zlokalizować poło
żenie stanowiska z którego najprawdopodobniej pochodziły.Leży ono na wschód od zabu
dowań wsi, między drogą wiodącą do Stargardu Gubińskiego a starym, nieużywanym już 
dziś cmentarzem.Na terenie tym obecnie Imajduje się intensywnie eks ploatowana pias
kownia; · podjęte prace arc2eologiczne miały ch rakter ratowniczy. Odsłonięto przes
trzeń o powierzchni 58 m f częściowo zniszczone 3 ćwiartki aruf. W górnej war
stwie próchnicy leśnej o miąższości 30-40 cm znaleziono sporo materiałów zabytko
wych - ułamki naczyń glinianych i wyroby krzemienhe. Głębiej ukazały się ta't-ysy 
kilku wkopanych w piaszczysty calec jam. Były to obiekty o mniej więcej kolistym 
zarysie 1 średnicy 1, 6 - 3 m , sięgające do O, 7 - l tn głębokości• Ich przeznaczenie 
nie jest znane. Wewnątrz znaleziono również ceramikę i wyroby krzemienne z m iejs
cowego surowca narzutowego.Odczyszczenie profilu licznych na stanowisku dołów po 
wybranym piasku pozwoliło na hipotetyczne określenie zasięgu osadnictwa od strony 
wschodniej i południowej, Ustalenie jego chronologii nastręcza jednak sporo trudności, 
odkryty inwentarz jest bowiem mało charakterystyczny. Niektóre cechy surowca i 
elementy zdobnictwa naczyń sugerują, iż istniejące tu osiedle wiązało się z kulturą 
amfor kulistych, Teren·. ten był też w jakiś sposób użytkowany w czasach późniejszych 
m.in. przez ludność kultury łużyckiej w późnej epoce brązu - okresUt halsztackim, 

KRĘPCEWO, pow,Pyrzyce 

Stanowisko 4 

Zakład Archeologii Nadodrza 

Instytutu Historii Kultuzy 
Materialnej PAN 

we Wrocławiu 

Badania prowadził doc. dr hab, Tadeusz . 
Wiślański. Drugi sezon badań. Grobowiec 
megalityczny kultury pucharów lejkowatych, 
faza starsza. 

Ukończono rozkopywanie grobowca megalitycznego typu bezkomorowego z nasy 
pem trójkątnym/ tzw. " kujawski" f, Długość nasypu skierowanego wschód-zachód 
wynosiła ok. 50 m, szerokość czoła ok, 9 m w partii węższej ok. l, 5 -21 O m, 
Grobowiec miał doskonale zachowaną obstawę z wielkich głazów, w partli szczyto-
wej o wadze przeszło 5 ton, w części węższej .od 50-150 kg, Wewnątrz obstawy licząc 
od czoła do 35 m, pod cienką warstwą humusu, wystąpił zwarty nasyp kamienny ok. O, 80-
-1, O m gruby. Bruk ten był konstrukcją bardzo zwartą, jedynie na metrach 31-
33 od czoła wystąpiła regularna prostokątna przerwa Vi'Ypełniona spiaszczoną gliną. 
Pomiędzy kamieniami występowała glina identyczna jak w partii nasypu nie mającej 
konstrukcji kamiennych, Kamienie bruku w górnych partiach były wyraźnie mniejsze 
w dolnych partiach średnica ich wynosiła ca 01 50 - 01 80 m, Pod brukiem na met-
raCh 25-26 od czoła wystąpił słabo rysujący się w rzucie poziomym wkop wypełnio-
ny spiaszczoną gliną, Prawdopodobnie było to miejsce pochówku, Na terenie kurhanu 
ani w głęboko przekopanym calcu nie znaleziono żadnych kości, wystąpiły natomiast 
tam dość liczne narzędzia krzemienne i ceramika o wyra:tnych cechach stylistycz-
nych fazy wióreckiej,Nosiła ona jednakże również wyra:tne wpływy stylistyczne gru-
py północnej kultury pucharów lejkowatych, Stanowi ona więc pełne potwierdzenie 
sugesti~ że strefa krzyżowania się element ów grupy wschodn,iej i północnej kultury 
pucharów lejkowatych przebiegała przez Pomorze Zachodnie, 



- 2 6 -

Ze względu na doskonały stan zachowania konstrukcji kamiennych, monumen
talność obiektu i jego unikatowaść Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczeci
nie : >Ostanowił zrekonstruować grobowiec i pozostawić w terenie jako rezerwat 
archeologiczny. 

KR:ĘPCEWO, pow. Pyrzyce 

Stanowisko 5 

Konserwator Zabytków 

Archeologicznych 

w Szczecinie 

Badania pr owadzili mgr Ewa Nawrolska 
i mgr B. Wawrzykowska przy współpracy 
Ekspedycji IHKM PAN. Finansował WKZ 
w Szczecinie. Pierwszy sezon badań, Grób 
megalityczny kultury amfor kulistych lub 
hawelańskiej,luźny materiał z okresu 
rzymskiego. 

Badaniami objęto okrągły kurhan o średnicy ok.20 m i wysokości ok. l• 6-2. O 
m położony w odległości ca 2, 7 km na południowy wschód od wsi Krępcewo, pow. 
Pyrzyce. po prawęj stronie drogi do wsi Morzyca, na rozległym ~lu PGR. Od 
kilku lat obiekt ten nie tylko systematycznie oborywano ale również systematycznie 
usuwano wielkie kamienie, 

Kurhan pierwotnie posiadał obstawę z dużych głazów. W środku nasypu znaj
dowało się jądro kamienne na szczycie którego ustawiono komorę grobową z dużych 
bloków,Komora ta uległa dewastacji w okresie rzymskim i ponownie w XIX wieku, 
kiedy zepchnięto kilka głazów i częściowo rozstrzelono je dynamitem. Ze znalezio
nego materiału wynika, że grobowie'i zbudowała ludność kultury amfor kulistych 
lub hawelańskiej. Ze względu na fakt, że w Meklemburgii, i Brandenburgii kultury 
te jedynie wtórnie. użytkowały megality, a na Pomorzu Wschodnim i Kujawach ma
sowo je budowały odkrycie to ma doniosłe znaczenie dla problematyki młodszego 
neolitu Niżu Polskiego. 

Kurhan ten leży nieopodal megalitu na stanowisku 4 i wejdzie w skład projek
towanego rezerwatu archeologicznego. 

KRUSZA ZAMKOWA, pow. Inowrocław 

Stanowisko 3 

KR tJSZA ZAMKOWA, po w. Inowrocław 

Stanowisko 13 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

patrz 

okres wpływów rzymskich 



KRYSPINÓW . pow, Kraków 

Stanowisko 2 

LEl'vl!ERZE• pow, Lipsko 

Stanowisko l 
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patr~ 

okres wpływów r zyms kich 

Paflstwowe Muzeum Archeologiczne 

w Warszawie 

.Badania prowadził mgr Krzysztof Kowalski. 
Finansowało PMA w Warszawie, Pierwszy 
sezon bada(l. Osada ze schyłku neolitu i 
wczesnej epoki brązu. 

Stanowisko odkrył w okresie międzywojennym prof.S.Krukowski.Leży ono 
na prawym brżegu rzeki Kamiennej. na piaszczystym tarasie nadzalewowym. ciąg
nąc się pasem ydłuż brzegu na obszarze ok. 600 x 200 m. Przebadano w trzech 
wykopach 221 m , Odkryto nieokreśloną kulturowo pracownię siekier pasiastych• 
po jednej jamie z materiałem kultury trzcinieckiej i łużyckiej. oraz warstwę zawie
rającą ułamki ceramiki kultury amfor kulistych i trzcinieckiej. Z warstwy tej 
wydobyto także kilkaset krzemieni rozrzuconych bezładnie i stwierdzono resztki 
ognisk. · 

Stanowisko wiąże się z problemem osadnictwa wokół złóż krzemienia pasias
tego.Na uwagę zasługuje fakt • iż materiał krzemienny reprezentuje głównie surowiec 
pasiasty, czekoladowy.natomiast krzemień świeciechowaki i narzutowy występuje w 
minimalnych ilościach, Tak więc uzyskane materiały potwierdzają domysły o szcze
gólnie intensywnym eksploatowaniu złóż krzemienia pasiastego na przełomie epoki 
neolitu i brązu.Poza tym zabytki krzemienne z jam trzcinieckiej i łużyckiej rzucą 
nieco śWiatła na zagadnienie wytwórczości krzemiemarskiej w tych kulturach, 

Badania będą kontynuowane, 

LISKI, pow. Hrubieszów 

LISÓW, pow.Opatów 

LUBIESZEWO. pow. Nowy Dwór Gdaflsk:i 

Stanowisko 2 

patrz 

okres lateński 

patrz epoka brązu 

patrz 

okres latećski 



ŁĄCKO • pow. Inowrocław 
Stanowisko 6 
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Katedra Archeologii Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza 

w Poznaniu 

3adania prowadził mgr Aleksander Kośko 
i mgr Lucyna Domańska. Finansował WKZ 
w Bydgoszczy i Katedra Archeologii UAM. 
Pierwszy sezon badań.Osada kultury pucha
rów lejkowatych. 

Badania poz~oliły na ustalenie planigrafii osady oraz bliższe zorientowanie 
się w jej chronologii. Uzyskane dane w pełni potwierdzają sugerowane na etapie 
inwentaryzacji punktów osiedlenia pow. inowrocławskiego. znaczenie stanowiska dla 
rekonstrukcji rozwoju kulturowego Kujaw we wczesnych fazach procesu neolityza
cji. Osada należy do sieci punktów osadniczych Kujaw Zachodnich z wczesnej 
f AB wg Beckera/ fazy kultury pucharów lejkowatych reprezentujących obozowisko
wy model zasiedlenia. Zbadano południowo-wschodnią część obozowiska w kształcie 
elipsy zorientowanej dłuższą osią na północy- zachód · południowy-wschód o dom
niemanej długości około 35 m. W południowej części przebadanej powierzchni 
zaobserwowano ślady przyziemia dużej budowli szałasowej wokół której skupiły się 
wszystkie obiekty /10/ w formie palenisk /8/ -i jam /2/ o ściślej nieokreślonej 
funkcji . Materiał masowy f ceramika • .'~~rzemień./ zdradza wyraźne nawiązania do 
północno-zachodnich przejawów analogicznych zjawisk kulturowych wykazując duże 
znaczenie substratu mezolitycznego. 

Nie przewiduje się kontynuacji badań. 

ŁUBOWICE0 pow. Racibórz 

Stanowisko l patrz 

ŁUPAWA0 pow.Słupsk 

Stanowisko 15 

okres halsztacki 

Katedra Archeologii Uniwersytetu 

im.A. Mickiewicza w Poznaniu0 

Konserwator Zabytków Archeolo

gicznych w Koszalinie 

Badania prowadziła mgr Dobrochna Jankowska 
i Marek Cwetsch. Finansował WKZ w Koszali
nie. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko megali
tyczne kultury pucharów lejkowatyc~ cmen
tarzysko kultury łużyckiej f V okres epoki 
brązuj . 
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Kontynuowano badania wschodniej części stanowiska oraz prowadzono prace 
wykończeniowe w obrębie grobowca nr 9 i na obszarze występowania orki neoli
tycznej. 

Odsłonięto w całości i wyeksplorowano grobowiec nr 7 .Należy on do starszej 
fazy użytkowania cmentarzyska. Posiada kształt wąskiego trapezu o wymiarach 20 :x 
3 m /czoło/, usytuowanego na osi N -S • Zbudowany jest z bardzo dużych głazów 
narzutowych umocnionych licznymi podkładkami ze średniej wielkości otoczaków. Był 
zapewne grobowcem jednopochówkowym. 

Grobowiec 9 należy do młodszej fazy użytkowania cmentarzyska. Posiada kształt 
prostokąta o wymiarach 3 x 2 m a zbudowany jest z dużych i średnich kamieni 
polnych.Jest grobowcem jednopochówkowym. 

Odsłonięto również dalsze ślady orki neolitycznej. Wystąpiły one w formie 
krzyżujących się bruzd na obszarze ok. 30 m2. biegną jednak w różnych kierunkach, 
co być może świadczy o kilkakrotnej uprawie pola. 

W ramach prac zmierzających do przekształcenia stanowiska w rezerwat ar
cheologiczny zrekonstruowano obstawy trzech największych grobowców f nr 2, 3, 4/, 
kurhany łużyckie i grobowce skrzynkowe kultury pomorskiej f po dwa/ • 

Badania stanowiska 15 zostały zakończone. 

LUPAWA, pow.Słupsk 

Stanowisko 18 

Katedra Archeologii Uniwersytetu 

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
Konserwator Zabytków Archeolo• 
gicznych w Koszalinie 

Badania prowadziła mgr Dobrochna Jankowska 
i Marek Cwetsch.Finansował WKZ w Koszali
nie. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko megali
tyczne kultury pucharów lejkowatych. 

Cmentarzysko, położone na wschodniej terasie rzeki Lupa wy, w odl.l, 8 km 
na płn. od wsi Lupawa i ok • . 50 m na zach. od drogi polnej Lupawa-Poganice, 
wraz z przylegającą do niego bezpośrednio od północy osadą kultury pucharów 
lejkowatych J Poganice stanowisko 4/ oraz dwoma innymi cmentarzyskami megali• 
tycznymi f Lupawa stanowisko 15 i 17/ tworzy zwarty zespół osadniczy.Na pod
stawie wstępnej analizy morfologicznej na stanowisku 18 wyróżniono 4 grobowce, 
nie wykluczając możliwości istnienia dalszych;obecnie nieczytelnych. 

Badaniami systematycznymi objęto najlepiej zachowany grobowiec nr 1, tra
pezowaty • usytuowany na osi północny zachód - południowy wschód, o wymiarach 
dłg - 60 m, szer. ogona - 2, 3 ~. Szerokość czoła nie jest jeszcze znana. W wy. 
niku eksploracji f metodą L.Gabałówny/ odsłonięto całkowicie ogon grobowca i 
część jego obstawy w tej partii obiektu, na odcinku 13 m. Obstawę stanowią gę• 
sto ułożone duże głazy narzutowe,niekiedy noszące ślady obróbki.Wnętrze obstawy 
na badanym odcinku wypełniało 5 warstw bruku kamiennego ze średniej wielkości 
otoczaków, 
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Chronologię obiektu w oparciu o cechy formalne / brak na razie ceramiki 
datującej / można wstępni e ustalić na fazę wiórecką kultury pucharów lejkowatych. 

Badania będą kontynuowane • 

.1\f..~WY • pow.Inowrocław 

Stanowisko 5 

Katedra Archeologii Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza 

w Poznaniu 

Badania prowadzili dr Aleksandra Cefta
Broniewska i mgr Aleksander Kośko. Fi -
nansowały Inowrocławskie Zakłady Sodowe. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko i osa
da kultury lendzielskiej osada kultury pucha
rów lejkowatych, osada kultury unietyckiej, 
osada kultury łużyckiej. 

W ramach badań mikroregionu nadnoteckiego przeprowadzono weryfikację sze
regu punktów osadniczych drogą eksp:uracji sondażowo-wykopaliskowej.Stanowisko 
związane jest z kompleksem osadniczym uformowanym w pradziejach w strefie mą
tewskiej przeprawy przez Noteć,Sondaże. zlokalizowane na północno-zachodnim stoku 
wymienionej wyniosłości lokalizowanej na krawędzi doliny ujawniły 5 faz zasiedlenia. 

Najstarszy okres wiąże się z osadnictwem kultury lendzielskiej w postaci praw• 
depodobnie rozległej osady, Odkryto ślady warstwy kulturowej oraz pojedyńczy grób 
nawiązujący do poprzednich przypadkowych odkryć tego typu obiektów. 

Nad warstwą lendzielską zalega warstwa kulturowa z młodszej fazy fpóźnolu-
bońskiejf kultury pucharów lejkowatych wyznaczającej okres najintensywniejszej · 
okupacji tego terenu.Stwierdzono szereg jam o bogatej treści kulturowej wypełniska. 

Osadnictwo pótniejsze. z epoki metali jest udolrumentowane,na skutek znisz
czeń wywołanych zabudową wsi, w stopniu znacznie gorszym. Zarejestrowano ślady 
warstw kulturowych kultury unietyckiej i łużyckiej z halsztatu i środkowego latenu, 

l\ffiOWINO, pow. Poznań 

Stanowisko 3 

Muzeum Archeologiczne 

w Poznaniu 

Badania prowadziła mgr Wanda Tetzlaff. 
Finansował WKZ w Poznaniu, Pierwszy 
sezori badań.Osada neolityczna, kultury 
pucharów lejkowatych. 

Stanowisko położone jest na północny - wschód . od zabudowań wsi, po prawej 
stronie szosy prowadzącej z Mr owina do Rokietnicy • ok. 400 m . na ws ch. od stacji 
kolejowej , Znajduje się ono na polu ornym , na łagodnym wyni esieniu t erenowym usy
tuowanym na krawędzi podmokłej dol iny. którą prz epływa s trumień łączący Jezior o 
Pamiątkowskie z Jeziorem Kiers kim . 
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Na kulminacji wyniesienia założono dwa wykopy: wykop I o wymiarach 10 x 
15 m. oraz wykop II o wymiarach l O x l O m . 

Na terenie wykopu r. pod warstwą ornej ziemi. na głębokości 25 cm od 
powierzchni odsłonięto zarysy 12 jam f przebadano 8 z nich/ oraz przypuszczalnie 
pozostałości naziemnej budowli mieszkalnej. Wypełniska jej stanowiła spalenizna :z:. 
dużą ilością drobnych i dużych fragmentów polepy. z których znaczna część posiada
ła odciski gałęzi i dranio. W obrębie domniemanego domostwa odkryto prostokątną 
konstrukcję kamienną - zapewne palenisko. Z powodu braku czasu. eksploracji oma
wiane go obiektu nie dokol'lczono. W części już przebadanej znaleziono liczne ułamki 
ceramiki kul tury pucharów lejkowatych oraz dłuto kościane i fragment przepalonego 
toporka kamiennego. 

Z ośmiu przebadanych jam, sześć należało do kultury pucharów lejkowatych. 
pozostałe dwie oprócz ułamków naczyl'l wymienionej kultury, znajdujących się tu 
na złożh wtórnym, zawierały również ceramikę średniowieczna. Z jam neolitycz
nych na szczególną uwagę zasługuje jama l i 6. Jama l,k:tórej odkryto tylko 
fragment w południowo-zachodnim narożniku wykopu, była półziemianką z wyraźnie 
wyodrębniającym się klepiskiem. Natomiast jamę 6 interpretować można jako pi~ 
niczkę. nakrytą przypuszczalnie daszkiem z gałęzi, jak zdają się o tym świadczyć 
dość liczne grudki polepy • w tym niektóre z odciskami gałązek. We wnętrzu jamy -
oprócz licznych ułamków naczyl'l znaleziono także całe naczynie1 małą czareczkę oraz 
znaczny fragment dużego naczynia zasobowego. Pozostałe jamy pełniły zapewne również 
funkcje gospodarcze. Oprócz ceramiki znaleziono w nich także fragmenty płytek ka
miennych, służących do polerowania narzędzi. 

Wykop II założono w odległości 15 m na południe od wykopu I.Nie natrafiono 
w nim na żadne obiekty kultury pucharów lejkowatych: bezpośrednio pod warstwą 
ornej ziemi wystąpił żółty piasek. w którym jedynie na głębokości 25-50 cm. od 
powierzchni znaleziono dość liczne ułamki naczyl'l wymienionej kultury. fragment ka
miennego toporka oraz płytkę kamienną. Teren ten stanowił więc już południowe 
peryferie osady. 

Osadę datować można na młodszą.lubol'lską fazę wscho~iej grupy kultury pu
charów lejkowatych. 

Badania będą kontynuowane. 

NADOLE, pow. Wejherowo 

NIEDt.WIEDt., pow • Miechów 

patrz 

okres halsztacki 

Zakład Archeologii Małopolski 
Instytutu Historii Kultury Mate
rialnej PAN 
w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Barbara Burchard. 
Finansował lliKM PAN.Piąty sezoń badań. 
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Osada kultury pucharów lejkowatych, 
ślady osadnictw:1 wczesnobrązowego 
i kultu r y trzcinieckiej. 

Stanowisko znajduje się na wzniesieniu, charakterystycznym dla tzw. Małopol
skich Wyżyn Lessowych, położonym na prawym brzegu doliny Szreniawy. 

Badania skoncentrowane były we wschodniej części stanowiska i miały na celu 
określenie wschodniego i południowo-wschodniego krańca osady.Przeprowadzono kil
ka rowów sondażowych o łącznej długości 275 m i powierzchni ok. 8 arów. 

Rowy sondażowe sięgające na odległość 100 m w kierunku południowym i 80 
m w kierunku wschodnim od skupienia jam kultury pucharów lejkowatych nie ujaw
niły występowania obiektów tej kultury i pozwoliły ustalić, że w tej części stanowiska 
obiekty kultury pucharów lejkowatych występują na kulminacji wzniesienia i częścio
wo na stoku północnym, nie objęte osadnict-vem były łagodny stok południowy i dal
sze wschodnie partie wzniesienia. W kierunku wschodnim stwierdzono natomiast nie
liczne obiekty wczesnobrązowe. Nie stwierdzono również śladów rowów czy palisad 
ota-czających osadę. 

Wyeksplorowano 13 obiektów - 5 jam kultury pucharów lejkowatych, 5 jam 
wczesnobrązowych, 3 jamy kultury trzcinieckiej. 

Wśród obiektów kultury pucharów lejkowatych - 4 to jamy typu gospodarczego 
zawierające bardzo dużo materiału ceramicznego i kości zwierzęcych.Natomiast 
obiekt nr 117 jest cząstkowym grobem zwierzęcym. W regularnie kolistej, central
nej jamie złożona była noga młodego bydlęcia przykryta 3 dużymi kamieniami.Cen
tralna jama z pochówkiem otoczona była kręgiem jam względnie rowem. W wypeł
nisku tego obiektu znajdowała się niewielka ilość skorup kultury pucharów lejkowa
tych. 

NOWA HUTA - Fleszów I 

Stanowisko l 7 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Oddział w Nowej Hucie 

Badania prowadzili mgr Małgorzata 
Kaczanowska, mgr Aurelia Kogus i 
mgr Andrzej Rachwaniec f autor 
sprawozdania/ • Finansowała Huta im. 
Lenina.Siedemnasty sezon badań.Osada 
wielokulturowa: neolit, epoka brązu, okres 
halsztacki, okres lateński. 

Kontynuowano prace badawcze na terenie dawnego osiedla robotniczego, w 
czę ści zachodniej stanowiska. W związh""U z wcześniejszą zabudową badanego terenu 
warstwa kulturowa w górnej partii jest mocno zniszczona. W sumie odsłonięto i 
przebadano obszar o powierzchni 19 arów oraz wyeksplorowano 118 obiektów arche
ologicznych f nr : 894 -1004/ , które głównie występowały na poziomie 60-80 cm od 
powierzchni ziemi. 

Do najstarszych obiektów należy zaliczyć jamy kultury ceramiki wstęgowo 
ry tej i stosunkowo najliczniej spotykane obiekty osadowe kultury lendzielskiej.Na 
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okres trwania kultury lendzielsklej datujemy 6 grobów szkieletowych/ 4 z nich 
występują w grupach po dwa/, zorientowane głową na południe w pozycji skurczo
nej / pozycji. odczytana w cz terech przypadkach/, twarzą ku W lub E. Trzy groby 
wyposażone były w naczynia. dwa w zabytki krzemienne w tym jeden w siekierkę 
kamiel'lną. a \V jednym przypadku nie stwierdzono żadnych zabytków. 

Na szczególną uwagę zasługuje obiekt kultury lendzielskiej w kształcie rowu 
o szerokości 40 cm i głębokości 80 cm. nieprzebadany w całości, którego funkcja 
jak dotąd trudna jest do uściślenia. 

Ponadto wśród neolitycznych kultur reprezentowanych na stanowisku pleszow
skim wyróżnia się stosunkowo duża ilość obiektów kultury pucharów lejkowatych 
oraz kilka obiektów kultury ceramiki promienistej. 

Osadnictwo epoki brązu reprezentowane jest przez wczesnobrązowy grób szkie
letowy, jeden obiekt kultury trzcinieckiej oraz przez obiekty kultury łużyckiej.Po
za typowymi obiektami osadowymi kultury łużyckiej na większą uwagę zasługują 
dwa groby ciałopalne. popielnicowe datowane na B IV oraz dwa groby szkieletowe. 
Jeden z nich / obiekt nr 900/ wyposażony był w trzy naczynia, orientacja pochówku 
głową ku S, w pozycji skurczonej datowany jest na B V. Natomiast w drugim przy
padku zmarły położony był w pozycji skurczonej, głową ku SW, twarzą ku SE, wypo
sażony w trzy wyroby kościane f dłuto, zawieszka, szydło/. 

Kilka obiektów osadowych przypada na okres lateński, a wśród nich naj
bardziej reprezentatywnym jest obiekt nr 948 f duża warstwa popiołu, węgla drz.ew
nego, zwęglone ziarna prosa/ • 

Badania będą kontynuowane. 

NOWY DWOREK. pow. Swiebodzin 

Stanowisko 7 patrz 

OSJAKÓW.pow. Wieluń 

Stanowisko 3 

wczesne średniowiecze 

Muzeum Archeologic=e 
i Etnograficzne 

w Łodzi 

Badania prowadziła mgr Ewa Niesiołowska
Średniowska. Finansował WKZ w Łodzi. 
Szósty sezon badań, Osada wielokulturowa 
z epok: mezolitu, neolitu i brązu. 

Wykopy usytuowano w części północnej stanowiska nawiązując do jego =ęści 
przebadanej w 1970 r oraz w części południowej stanowiska w celu dokończenia 
eksploracji mało wyrazistego zaciemnienia odkrytego w roku ubiegłym.Obecnie za
kończono jego eksplorację. jednakże z racji słabego wyodrębnienia się od warstwy 
kulturowej, w dalszym ciągu pozostaje nierozstrzygnięta sprawa, czy można In 
zaciemnienie uznać za pozostałośĆ obiektu mieszkalnego, Tuż za nim, posuwając się 
dalej w kierunku południowym natrafiono na wyraźne zaciefD..(lienie kształtu w przy; 
bliżeniu prostokątnego o wymiarach około 2 x 3 m, wykopane znacznie poniżej 
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warstwę kulturową.Można je niewątpliwie uznać za kolejny pewny obiekt mieszka!• 
ny, który • podobnie jak i poprzednie, należy wiązać z kul turą ceramiki grzebykowo
dołkowej. W stosunku do budynków odkrytych uprzednio znajduje się on na przeciw
ległym krańcu osady. 

Przekopano 108 m 2 uzyskując ok.40 900 zabytków z czego . 650 fragmentów 
ceramiki i polepy oraz około 40 250 zabytków krzemiennych i kamiennych. Wśród 
materiałów krzemiennych wyróżniono około 210 rdzeni i narzędzi. Zestaw form 
narzędzi krzemiennych nie odbiega wi ele od typów uzyskanych w latach poprzednich • 

a więc najliczniej wystąpiły skrobacze reprezentujące szeroki wachlarz od:mian, 
znacznie mniej liczne były drapacze, często mikrolityczne, dalej należy wymienić 
pazury oraz odłupki i wióry łuskane i mikrołuskane. Liczne też były m ikrorylce. 
z dużej serii zbrojników0 w której wystąpiło szereg typów, zdecydowanie przewa
żały trapezy. 

Ze znalezionych około 650 ułamków ceramiki - 470 fragmentów należało do 
kultury ceramiki grzebykowo-dołkowej, z czego licznie wystąpiły fragmenty orna
mentowane, około 90 sztuk do kultury pucharów lejkowatych, a około 60 fragmentów 
do inny ch kultur, szczególnie do kultury łużyckiej z epoki brązu, lub pozostało nie
określonych. 

Wobec odkrycia nowego obiektu mieszkalnego, znajdującego się w południowej 
części osady, należy zastanowić się nad jego relacją w stosunku do zabudowy w 
północnej części osady, odkrytej uprzednio, szczególnie nad relacją chronologiczną. 
z czym wiąże się problem rozplanowania osady oraz nierozstrzygnięty do tej pory 
problem poprawnego wydzielenia materiałów kultury ceramiki grzebykowo-dołkowej 
z ewentualnym uwzględnieniem kolejnych faz zasiedlania osady oraz wydzielenia 
materiałów innych kultur,których przedstawiciele zamieszkiwali w ciągu wieków 
stanowisko. W celu uzyskania danych do rozstrzygnięcia tego ostatniego zagadnienia, 
wykonano wykop sondażowy w poprzek wysokiej terasy schodząc od jej kulminacji 
aż do łąk znajdujących się nad rzeką. Spodziewano się u~ysW ewentualnie materia
ły O!:ganiczne w możliwych do wytworzenia się torfach, uchwycenia stratygrafii 
kulturowej oraz wyjaśnienie budowy geologicznej terasy.Niestety tylko ostatni pro
blem udało się rozstrzygnąć pozytywnie. 

W bieżącym roku przerwano badania na stanowisku 3 w Osjakowie w celu 
opracowania uzyskanych dotąd materiałów. 

PLUDWINY, pow.Brzeziny 

PODGAJE,pow.Kazimierza Wielka 

Stanowisko 4 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

Zakład Epoki Metali 
Instytutu Historii Kultury Material
nej PAN 
w Igołomi 

Badania prowadził mgr Jacek Rydzewski. 
Finansował WKZ w •>Kielcach.Pierwszy 
sezon badań. Osada wielokulturowa. 
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Celem badań było sprawdzenie uzyskanych danych co do zagęszczenia osad
nictwa poszczególnych kultur, zróżnicowania zasięgów tych kultur oraz stopnia zni
szczenia obiektów. Założono 8 wykopów / 5 x 5 m/, które były tak usytuowane, by 
mogły uchwycić: centrum występowania każdej kultury,jej peryferie i pogranicze 
zasięgu oraz obszar braku jej występowania. 

We wszy_stkich otwartych siedmiu odcinkach f wobec planowanych ośmiu/ 
odkryto w sumie 26 obiektów archeologicznych, co relatywnie nalezy uznać za wska:t
nik bardzo wysoki biorąc pod uwagę małe rozmiary wykopów,ich duży rozrzut 
/ ok.400 m/ wobec wielkości stanowiska / ca 600 x 250/. Wśród wymienionych obie
któw wyróżniono jamy kultury pucharów lejkowatych, ceramiki promienistej, z wczes
nego okresu epoki brązu, kultury trzcinieckiej, łużyckiej i z wczesnego średniowiecza. 
Czterech obiektów nie zaklasyfikowano chronologicznie i kulturowo ze względu na . 
brak materiału zabytkowego. 

Sondaż w Podgaju potwierdził dane uzyskane ze szczegółowego rozpoznania 
powierzchniowego.Odkryto obiekty prawie wszystkich wyróżnionych w materiale 
powierzchniowym kultur / z wyjątkiem wstęgowych i kultury przeworskiejf, zgodnie 
z przewidywaniami okazały się tak stopień zagęszczenia osadnictwa poszczególnych 
kul tur jak też zasięgi ich występowania. Już teraz, po wstępnej analizie uzyskanych 
informacji można przyjąć, że zastosowana w Podgaju 4 metoda rozpoznania powierz
chniowego zdała egzamin i że może być szczególnie przydatna przy planowaniu 
rozmieszczenia wykopów we wstępnej fazie badań wykopaliskowych.Jest ona rów
nież godna polecenia przy badaniach struktury zwartych terytorialnie zgrupowań i 
skupień osadniczych. Z dokładnym określeniem stopnia wiarygodności powyższej 
metody należy jednak się wstrzymać do całkowitego opracowania rezultatów przed
stawionych badań. 

PODZAMCZE -WIERUSZ~W ,pow. Wieruszów 

Stanowisko l patrz 

POGANICE, pow.Słupsk 
Stanowisko 4 

okres halsztacki 

Katedra Archeologii Uniwersytetu 
im.A.Mickiewicza w Poznaniu 
Konserwator Zabytków Archeologi
cznych w Koszalinie 

Badania prowadziła mgr Dobrochna Jankowska. 
Finansował Uniwersytet im.A.Mickiewicza w 
Poznaniu i WKZ w Koszalinie. Trzeci sezon 
badań0 Osada kultury pucharów lejkowatych. 

Badania miały na celu rozpoznanie intensywności osadnictwa między badanymi 
w latach p:>przednich " centrami osadniczymi" oraz sprawdzenie zasięgu osadnictwa 
na osi W -E na wysokości cmentarzyska Łupawa stanowisko 15. Poza tym prowadzo
no dalsze rozpoznanie " centrum północnego". Prace wykopaliskowe prowadzone były 
metodą dużych sondaży,których ogółem założono 55 na obszarze 12 ha. 
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Stwierdzono, że osadnictwo kultury pucharów lejkowatych dochodzi do krawędZl 
doliny Łupa wy. Teren bezpośrednio przylegający do niej nie był zamieszkany~ nato-
miast lokowano tu pracownie krzemieniarskie i, być może, prowadzono wstępną 
obróbkę narzędzi kamiennych.Najintensywniej zasiedlone było nieznaczne obniżenie. 
biegnące południkowo m. w. w połowie szerokości terasy. Przerwy w zabudowie neoli
tycznej nie przekraczają tu 50 m. W bezpośredniej okolicy cmentarzyska ślady osad
nictwa ubożeją, występując w formie pojedyńczych jam i palenisk, oraz trudnych na 
razie do zinterpretowania układów kamieni. 

Odkryto kolejne " centrum osadnicze" - zachodnie. charakteryzujące się mie
szanym, słupowym naziemnym i ziemiankowym typem zabudowy. W jamach występuje 
tu niespotykana gdzie indziej ilość materiału f ceramika, krzemienie, uszkodzone 
narzędzia kamienne/ • według wstępnych ustal et\. odpowiadającego czystej fazie wióre
ckiej. 

Warte odnotowania jest wystąpienie w jamach " centrum południowego" mie
dzianej siekierki oraz kamienia żarnowego z płaskim "deskowatym" rozcieraczem, 
a w " centrum północnym" pracowni kamieniarskiej wytwar~ającej siekierki. 

Badania będą kontynuowane. 

POZNAN -KOMANDORIA 

patrz średniowiecze 

PUŁAWY -WŁOSTOWICE 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

RACIBÓRZ - STUDZIENNA Instytut Archeologii Uniwersytet 
Jagielloński, Stanowisko 2 
Muzeum w Raciborzu 

Badania prowadził mgr Andrzej Rachwaniec0 

Finansowało PPRN w Raciborzu.Drugi sezon 
badań. Osiedle kultury pucharów lejkowatych 
oraz osiedle kultury łużyckiej z okresu hal
sztackiego. 

Stanowisko położone jest na południowy - zachód od miejscowości, za zabudo
waniami ul. św. Floriana. 

Celem badań było zabezpieczenie stanowiska od strony zachodniej f skraj 
żwirowni/ oraz rozstrzygnięcie kwestii chronologii . osady.jak również jej zasięgu 
w kierunku wschodnim. 

Przekopano metodą wykopów 5 x 5 m obszar o powierzchni 2, 75 ara. W sumie 
natrafiono na 29 obiektów osadniczych f nr 58-83, 55, 56,26/ oraz odsłonięto 16 
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śladów pasłupowych konstrukcji naziemnych. Większość przebadanych obiektów miało 
charakter jam guspodarczych, najczęścieJ kształtu okrągłego,rzadziej owalnego o 
średnicy 1-3 m głębokości do l m / w jednym przypadku obiekt miał głębokość 
2, 25 m/. W przekroJu nieckowate, trapezowate lub zbliżone do prostokąta. Jamy 
te najczęściej datujemy na okres trwania kultury pucharów lejkowatych, znacznie 
rzadziej są to jamy kultury łużyckiej. 

Na szczególną uwagę zasługuje kilka obiektów • m-.in. obiekt f nr 61/ w kształ
cie rowka o długości 8, 60 m. szerokości 60 cm i głębokości 32 cm. z którym · 
związanych jest 5 śladów posłupowych.Obiekt ten interpretuje aię jako rowek zakła
dzinowy nieokreślonej budowli naziemnej f obiekt nieprzebadany * całości f. Z tym
że rowkiem należy wiązać dwa obiekty w rzucie poziomym koliste :t kilkoma słup
kami na obwodzie kultury pucharów lejkowatych. 

Ponadto budzi zainteresowanie obiekt nr 26 o wymiarach: dłogołci ?e 5 m, 
szerokości 2, 60 m, głębokości 40-8Q cm f nieprzebadany w całości/ datOWILny na 
okres halsztacki kultury łużyckiej. 

Ewenementem stanowiska jest ciałopalny grób popielnicowy kultury łuiyckiej, 
niestety ocalały w stanie nie zezwalającym na bliższe określenie chronologict.ne. 

Wśród inwentarza ruchomego przeważają ułamki naczyń glinianych• głóWnie 

kultury pucharów lejkowatych, zabytki kamienne f osełki, kamienne rozcieracze 
do żaren, narzędzia i półsurowiec krzemienny f • gliniane przęśliki i ciętarki tkac
kie oraz liczna polepa, często z odciskami prętów z konstrukcji naziemnych. 

Badania będą kontynuowane. 

SADURKI, pow. Puławy Muzeum Okręgowe 
w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Waleria Misiewicz. 
Finansowało Muzeum Okręgowe w Lublinie. 
Drugi sezon badafl. Cmentarzysko kultury 
pucharów lejkowatych. 

Prace były kontynuacją badań ratowniczych przeprowadzonych w roku 1969 • 
Odkryto wówczas dwa groby kultury pucharów lejkowatych .. oraz skupisko kamieni 
o wymiarach 200 x 70 cm i miąższości 50 cm. Wstępna interpretacja zakładała 
możliwość istnienia w tym miejscu grobu typu megalitycznego. W trakcie tegorocz
nych badań odkryto 6 grobów. Wszystkie były zniszczone - miały naruszone obudo
wy, a w dwu zachowały się jedynie bardzo drobne fragmenty szkieletu i ceramiki. 

Materiał uzyskany z grobów jest skromny; jedna flasza z kryzą. jedno narzę
dzie z wióra krzemiennego. paciorek bursztynowy - pokruszony, kilka drobnych rdze
ni krzemiennych i drobne fragmenty ceramiki. Nie stwierdzono natomiast występowa
nia obiektów podobnych do skupiska z roku 1969.Brak też było jakichkolwiek ś1adów_, 
które mogłyby wskazywać na istnienie ich na przebadanym terenie.Na obecnym 
etapie badań należy wykluczyć istnienie na tym stanowisku grobu typu megalityczne-
go. 

Około 3 m od grobu 2 natrafiono na jamę o średnicy 2-m, głębokości la 90 m. 
Na głębokości l , 05 m znajdowało się palenisko otoczone kamieniami - z węglem 
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drzewnym, polepą i fragmentarni ceramiki. Na głębokości l , 60 m wystąpił płaszcz 
kamienny pokrywający całe dno jamy / średnica 2 m / . Płaszcz miał grubość 20 cm

1 a pod nim znajdowało się drugie palenisko, także otoczone kamieniami. Między 
kamieniami znajdowały się szkielety zwierzęce i fragmenty ceramiki.Ceramika z 
jamy charakterystyczna jest dla kultury amfor kulistych. 

SANDOMIERZ 
patrz 

okres nowożytny 

SARNOWO ' pow • Włocławek 

Stanowisko 

Muzeum Archeologiczne Etnografi-

czne 
w Łodzi 

Badania prowadził dr Henryk Wiklak. 
Finansowało Muzeum A:t:cheologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi oraz WKZ w 
Bydgoszczy. Kontynuowano prace z lat 
ubiegłych. Cmentarzysko grobowców 
kujawskich z II okresu neolitu polskiego, 
kultury pucharów lejkowatych. 

W~owiono prace wykopaliskowe na grobowcu 9• położonym na wzniesieniu mię
dzy grobowcami 7 i s. częściowo zbadanym już w roku 1969. Na działkach C-D 
obejmujących czoło grobowca natrafiono na grób ludzki.Zmarły ułożony był na wznak 
w pozycji wyprostowanej, głową na zachód, z lekkim odchyleniem ku stronie pół
nocno-zachodniej. Szkielet o długości 157 cm.stosunkowo dobrze zachowany f krę
gosłup skrzywiony/ .Jama grobowca o wymiarach 280 xl75-150 cm znajdowała s i ę 
w ot! egłości 5 m od czoła grobowca. Nie zawierała obstawy kamiennej i nie była 
przykryta brukiem kamiennym.Nieco wyżej nad jamą znajdowała się gruba warstwa 
/ 20-30 cm/ błota torfowego naniesionego z doliny Zgłowiączki.Inwentarz grobowy 
stanowił szkielet ludzki, łyżka gliniana i dłutko rogowe. 

Grobowiec 9 odbudowano. 

Przewiduje się badanie osady położonej obok grobowca 1- 2. 

SłS F'ĆW, . pow.Olkusz 
Stanowisko .I i III 

Zakład Epoki Kamienia 
Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN w Warszawie 
Zakład Archeologii Małoposki 
IHKM PAN w Krakowie 

Badania prowadził mgr Jacek Lech oraz 
mgr Hanna Młynarczyk i mgr Anna Urban. 
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Finansował IHKM PAN.Piąty sezon 
badań. Neolityczna kopalnia krzemie
nia l lrult • . 1.endzielskal 

Prace tegoroczne stanowiły uzupełnienie badań przeprowadzonych w latach 
poprzednich.Celem ich było określenie zasięgu kopalni w kierunku północno-zachod
nim i zachodnim. Wykop o pow.60m2 założono w oparciu o dotychczasowe przypu
szczenia poza obszarem kopalni w pobliżu granicy stanowiska. W wykopie odsło
nięto wszystkie obiekty występujące na głębokości 50 cm poniżej powierzchni ora
niny. 

W re z ul tacie prac stwierdzono. iż badana strefa stanowi jeszcze integralną 
część stanowiska I. Na obszarze wykopu.płytko pod powierzchnią gruntu wystąpiły 
krzemieniska będące pozostałością ulokowanych tu pracowni przetwórczych wydoby
wanego z szybów krzemienia. Strop ich występował w zasięgu orkf. na głębokości 
10-15 cm od powierzchni gruntu. Najbardziej zagrożone z nich zostało wyeksplo
rowane w części występującej w obrębie wykopu. Przebadano także w części dru
gie krzemienisko do głębokości 40 cm od powierzchni gruntu. W dalszym ciągu 
na niszczenie narażony jest tylko jeden z odsłoniętych Qbiektów, największe z czte
rech krzemienisk. Ostatnie z odkrytych krzemieniak występuje poniżej warstwy 
oraniny i nie jest obecnie zagrożone. 

W materiale krzemiennnym z krzemieniak dominują odłupki i odpadki a ponad
to wystąpiła znaczna ilość rdzeni. jak też pewna ilość wiórów. W trakcie odczyszcze
nia wszystkich krzemieniak masowo występowały łuski.Stosunkowo nieduży był 
udział materiału naturalnego. 

W 2amach dalszych prac prowadzonych na stanowisku I założono 2 sondy o 
pow • 3 m każda. 

W wyniku badań można uściślić położenie granicy kopalni w kierunku zachod
nim i północno-zachodnim.Odkryto co najmniej pozostałości czterech pracowni 
krzemieniarakich oraz zlokalizowano jeden szyb l nr 101 • Stanowisko. ze względu 
na szybko postępujące niszczenie dobrze zachowanych obiektów kopalni należałoby 
objąć ochroną wybierając jej wycłnek o pow.l ha. 

Stanowisko In. 

Stanowisko ill l "Pasieka" l oddalone o około 200 m od granicy kopalni zo
stało odkryte w czerwcu 1970 roku.Z powierzchni pola zebrano wówczas liczny 
materiał krzemienny o charakterze pracownianym. w tym rdzenie wskazujące na 
jego związek z wczesną fazą kultury lendzielskiej. 

W wykopie o pow. 104 m
2 

nie natrafiono na żadne obiekty kulturowe.Stwier
dzono występowanie pojedyńczych zabytków w oraninie.Niżej w warstwie 30-40 cm 
wystąpił jedynie rdzeń odłupkowy wykorzystany wtórnie jako tłuczek. w tej wmacji 
w sąsiedztwie wykopu założono z wynikiem negatywnym 7 sond ? pow. l m 
każda. 

Badania wykazały całkowite zniszczenie stanowiska. 



SOŚNIA. pow.Grajewa 

Stanowisko l 
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Konserwator Zabytków Archeologic!tnych 

w Białymstoku 

Badaniami kierowały dr dr Elżbieta 
Kempisty i Hanna Więckowska.Finan
sował WKZ w Białymstoku i PMA, 
Czwarty sezon badań,Osada z epoki 
kamienia wydmowo-bagienna. 

Przeprowadzono badania we wschodniej partii wyspy "Michałów" gdzie konty
nuowano rozpoczętą w 1970 r eksplorację rowu nr l, Badania miały na celu uch
wycenie stratygrafii kulturowej i uzyskanie materiału zabytkowego pozwalającego 
na rozdzielenie zabytków występujących w przemieszaniu na wyższych partiach 
wyspy oraz zweryfikowanie danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych w 1972r 
wierceć, torfowych, W rowie dzięki użyciu pompy strażackiej, osiągnięto poziom 
jil.łowego piasku rzecznego, stanowiącego zapewne calec. występujący na głęb, ok, 
l m od powierzchni łąk. Uchwycono dwie fazy aktywności człowieka: górną i 
środkową. stwierdzone w ubiegłorocznych wierceniach.Faza górna wystąpiła w 
spągu torfu górnego i stropie piasku przedzielającego górny torf od dolnego,na 
głęb, ok, 35-45 cm od powierzchni. W obrębie jej wystąpiły nieliczne węgle, ce
ramika kultury niemećskiej i narzędzia krzemienne, Faza druga. starsza. wystąpi
ła w spągu piasku i stropie torfu kopalnego na gł.ok. 55-65 cm. Uzyskano bardzo 
liczne w:tgle oraz ni~iczne zabytki kościane, kamienne i krzemienne. Niestety nie 
udało się w toku tegorocznych badań dotrzeć do tych metrów,na których w 1972 r, 
w czasie wierceń, stwierdzono możliwość występowania trzeciego poziomu osadni
czego, zaznaczającego s1ę cienką warstewką słabo nasyconą węglami na głęb. 80-
90 cm,Poziom ten być może łączy się z osadnictwem mezolitycznym, 

Tegoroczne badania przyniosły następujące wyniki: 

l • Potwierdziły istnieniu etacygrafii kulturowej we wschodniej części wyspy. 

2. Powiększyły inwentarz zabytków, szczególnie cenny w odniesieniu do dolnej 
warstwy, datowanej na drugą połowę okresu atlantyckiego l ok. połowy IV tyś. 
p. n, e. l. Między innymi uzyskano grociki krzemienne trójkątne powierzchnio
wo łuskane, drapacze. skrobacze i rdzenie wiórowe jednopiętowe. 

3, Uzyskano dużą ilość węgla do datowania poziomu drugiego. 

4, Uchwycono przekrój starorzecza którego obecność stwierdzono w czasie badań 
w 1970 r, 

STARY .ZAMEK. pow.Wrocław 

Stanowisko 2 · 

Muzeum Archeologiczne 

we Wrocławiu 

l Badania prowadził mgr J erzy Rom anow 
oraz antropolog - do c , dr Brunon Mis z 
kiewicz . Finansował WKZ we Wrocławiu, 
Muzeum Archeologiczne we Wrocławi u 
i Zakład Antropologii we Wrocławiu. 
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Drugi sezon badań. Stanowisko wielo
kulturowe: neolit. wczesna epoka brązu. 
okres halsztacki okres wpływów rzym 
skich. wcze sne średniowiecze. 

Badaniami objęto obszar o pow.około 1200 m 2• Ogółem wyeks plor owano 60 
jam osadniczych. odkryto pozostałą część d6mu słupowego uchwyconego w r oku 
1972 kultury c eramiki wstęgowej kłutej oraz przebadano 8 grobów szkieletowych. 
Odkryte jamy należą do kilku faz osadniczyćh i reprezentują następujące kultury: 
kulturę ceramiki wstęgową rytą. kulturę cert.tniki wstęgową kłutą. kulturę pucha
rów lejkowatych. kulturę amfor kulistych. kulturł łużycką z okresu halsztackiego 
oraz wczesne średniowiecze. Z pośród 8 grobów szkieletowych 6 należy do grupy 
marszowickiej kultury unietyckiej ; 2 reprezentują okres wpływów rzymskich. 

Badania będą kontynuowane. 

STARY ZAMEK. pow.Wrocław 

Stanowisko 2 a 

Muzeum Archeologic=e 

we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Jerzy Romanow • 
Finansowało Muzeum Archeologiczne we 
Wrocławiu i WZK we Wrocławiu.Pierwszy 
sezon badań. Osada wielokulturowa z epo
ki neolitu. epoki żelaza okresu halsztackie
go i okresu wczesno średniowiecznego. 

Stanowisko położone jest ok. 800 m na południe od wsi Stary Zamek i usytu
owane jest na wschodniej krawędzi rozległego płaskowyżu. rozciągającego się nad 
rzeką Czarną Wodą na prawym jej brzegu. 

Założono wykop o pow • 100 m 
2 

• Odkryto i przebadano 7 obiektów osadniczych 
związanych z osadnictwem kultury ceramiki wstęgowej rytej.pucharów lejkowatych. 
amfor kulistych. kultury łużyckiej i z okresu wczesnośredniowiecznego. W warstwie 
kulturowej stwierdzono kilkanaście ułamków ceramiki zdobionej ornamentem kłu
tym. W śród obiektów osadniczych na uwagę zasługuje regularny ciąg kilku śladów 
po słupach ułożonych w linii prostej0 będących jak się przypuszcza pozostałością 
po jakieś0 w chwili obe=ej nieokreślonych rozmiarów i kształcie budowli naziem
nej. Chronologia tego obiektu pozostaje na razie bliżej nieokreślona.Z zabytków 
wydzielonych najciekawszym jest kościana płytka ochronna. 

Badania na stanowisku będą kontynuowane. 

STRACHÓW • pow.Wrocław Muzeum Ślężańskie ~ Sobótce 
Oddział Muzeum Archeologicznego 

we Wrocławiu 
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Badania prowadziła mgr Elżbieta Noworyta. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne we 
Wrocławiu. Piąty sezon badań. S ta n owisko 
wielokulturowe: groby neolityczne/kultura 
pucharów lejkowatych i dzwonowatych / 1 

osadnictwo neolityczne / kultura ceramiki 
wstęgowej kłutej i pucharów lejkowatych/ 1 

osadnictwo z okresu halsztackiego, rzymskie
go i wczesnego średniowiecza. 

Badaniami objęty został obszar o łącznej powierzchni 8 arów. Układ straty
graficzny przedstawiał się następująco: pod warstwą orną o miąższości do o, 40 m 
zalegała cienka warstwa gliny spoczywająca na żwirze.Jedynie na południowym 
krańcu wykopu stwierdzono występowanie zniszczonej przez orkę płytkiej warstwy 
.b.'"Ul turowej. 

Wyeksplorowano 146 obiektów osadniczych: 42 duże jamy typu gospodarczego, 
l p?łziemiankę oraz 103 małe, płytkie jamy i ślady po słupach. 

Na dnit wczesnośredniowiecznej jamy typu gospodarczego natrafiono na szkie
let psa. 

Inwentarz ruchomy stanowiła głównie ceramika oraz duże ilości kości. 

Tegoroczne badania koncentrując się na południowych krańcach stanowiska do
starczyły materiału głównie z okresu halsztackiego i rzymskiego. 

SZARLEJ, pow.IDowrocław 

Stanowisko 6 

Muzeum Okręgowe 

w Toruniu 

Badania prowadziła mgr Bogusława Wawrzy
kowska.Finansował Kombinat Gospodarstw 
Rolnych w Kobylnikach pow.Inowrocław.Drugi 
sezon badań. Osada kultury lendzielskiej i 
pucharów lejkowatych. 

Stanowisko położone jest 400 m na połduniowy-wschód od zabudowań PGR Szarlej1 

po wschodniej stronie drogi Szarlej - Kruszwica. Znajduje się na jednym z nie
wielkich, płaskich wzgórz na terenie pola upraWnego położonego na północ od kra
wędzi doliny Bachorzy. 

Łącznie przebadano 50 m
2 odkrywając część dużego obiektu osadniczego kultti

ry lendzielskiej i dwie jamy odpadkowe kultury pucharów lejkowatych . Pierwszy 
obie.b.'i kształtu w przybliżeniu prostokątnego, posiadał dno składaJące się z kilku niec
kowatych zagłębień / największa głębokość wynosiła 170 cm od powierzchni/ . Ruchomy 
materiał zabytkowy w postaci kilku wiórków z krzemienia naroz;utowego, fragm~ntów 
narzędzia kamiennego gładzonego, kilkudz. _ęciu ułamków ceramiki, fragmentów koś
ci zwierzęcych i czaszki ludzkiej znajdował się na dnie obiektu.Obie Jamy odp&dko
we dostarczyły duzej ilo ści ceramiki, w tym: fragmentów pucharów lejkowatych, 
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amfor i naczyń zasobowych.Oprócz ceramiki w jamie l i 2 znajdowały się kości 
zwierzęce oraz małe grudki ochry.Na podstawie wstępnej analizy wydobytego dotych
czas materiału zabytkowego można datować obiekt kultury lendzielsklej na jej późną 
fazę a jamy kultury pucharów lejkowatych na rozwiniętą fazę wiórecką. 

Badania będą kontynuowane • 

SZARLEJ0 pow.Inowrocław 

Stanowisko 6 a 

Muzeum Okręgowe 

w Toruniu 

Badania prowadziła mgr Bogusława Wawrzy
kowska. Finansował Kombinat Gospodarstw 
Rolnych w Kobyłnikach pow.Inowrocław.Pierw
szy sezon badań. Osada kultury wstęgowej 
rytej. ślady osadnictwa kultury lendzielsklej 
i kultury łużyckiej z wczesnego okresu epoki 
żelaza. 

Stanowisko znajduje się w odległości około 100 m na wschód od stanowiska 
6 i położone jest na zachodnim stoku płaskiego. rozległego wzgórza objętego upra
wą. Łącznie przebadano f rowami sondażowymi i .ćwiartkami arowymi/ 237 m 2 
powierzchni. Pod warstwą ziemi ornej o grubości około 20 cm odsłonięto warstwę 
kulturową o miąższości 3-12 cmaktóra zalegała na przebadanym terenie w górnej 
części stoku.Stwierdzono również istnienie 8 jam. z których 3 zawierały ruchomy 
materiał zabytkowy - głównie ceramikę. bryłki polepy. ciężarek gliniany. narzędzia 
kamienne i niezwykle ubogi materiał krzemienny - jedynie odpadkowy.Nie stwier
dzono natomiast żadnych śladów po konstrukcjach naziemnych.Największej ilości 
materiału zabytkowego dostarczyła największa z odkrytych jam - nr 80 która jednak 
nie została wyeksplorowana w całości. Rysowała się ona na planie w kształcie zbli
żonym do prostokąta o wymiarach 11 x 12 m. w przekroju nieckowata. głębokość 
48 cm. Obiekty 5 i 8 oraz warstwa kulturowa związane są z osadnictwem pómej 
fazy kultury wstęgowej rytej - wątek zdobniczy na ceramice0 w postaci wstęg wy
pełnionych nakłuciami• potwierdza powiązania Kujaw z nadodrzańskim centrum tej 
kultury w jej pómej fazie.Jama l zawierała kilkanaście ułamków ceramiki kultury 
lendzielsklej - zachowała się jej część przydenna. Pozostałe jamy nie zawierały 
materiału zabytkowego i zachowały się w postaci niezbyt głębokich zaciemniefl w 
calcu /3-15 cm/ - być może należy je łączyć z osadą kultury wstęgowej rytej. 

Badania będą kontynuowane. 

S WIE L UBIE. pow. Kołobrzeg 

Stanowisko 2 patrz 

wczesne średniowiecze 
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TOLKMICKO, pow.Elbląg Muzeum Archeologiczne 

Sta n owisko 2 w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Jerzy Szwed. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku. Drugi sezon badań.Stano
wisko wydmowe z okresu neolitu grupy 
rzucewskiej kultury ceramiki sznurowej. 

Założono 3 dalsze wykopy, w tym jeden sondażowy w pobliżu Wlerzchołka 
wzgórza. Pozostałe wykopy nawiązywały do wykopów z ubiegłego roku. Przebadano 
obszar o łącznej powierzchni 51 m2. Brak warstwy kulturowej. W wykopach w 
warstwie współczesnej próchnicy przeważały zabytki krzemienne nad drobnymi 
ułamkami ceramiki. Kilka fragmentów było zdobionych ornamentem odcisków sznu
ra. 

Wykop sondażowy dostarczył tylko 3 zabytków krzemiennych, drapacza. narzę
dzia o nieokreślonej funkcji i odłupka oraz kilku ułamków ceramiki. Wydaje się 
to poświadczać zanikanie osadnictwa w kierunku północnym , jeszcze kulminacją 
wzgórza. Pozostałe wykopy zawierały znacznie więcej materiałów. Wyróżniono kil
kanaście rdzeni oraz znaczną liczbę wiórów i odłupków. W śród narzędzi przeważa
ły drapacze wykonane na wiórach, rzadziej na odłupkach, skrobacze i rylce. Wyróż
niono również kilka grocików "liściaków" o wyodrębnionym trzonku załuskanym 
powierzchniowo od spodu przy trzonku i ostrzu. Wystąpiły także dwa wyraźnie zału
skane trapezy oraz trzy dalsze bez śladów retuszu. 

Badania należy kontynuować rozszerzając o poszukiwania znanej z literatury, 
bogatej w różnorodne materiały zabytkowe osady tej kultury, której położenie nie 
zostało dokładnie sprecyzowane. 

TUPADŁY0 pow.Inowrocław 

Stanowisko 2 

Katedra Archeologii Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza 

w Poznaniu 

Badania prowadzili dr Aleksandra Cefta
Broniewska i mgr Aleksander Kośko.Finan
sowała Katedra UAM. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko megalityczne z późnego neolitu 
i wczesnej epoki brązu oraz cmentarzysko z 
młodszej fazy wczesnego średniowiecza. 

Badania podjęto w ramach planu weryfikacji genezy budownictwa kurhanowego 
w mikroregionie nadnoteckim. 

Obiekt ma kształt owalnej wyniosłości o wymiarach 45 x 40 m. zlokalizowanej 
w strefie równiny wysoczyznowej na tle czarnoziemów. Wykopy o łącznej powierz
chni 120 m 2 założone na kulminacji nasypu ujawniły wielofazowe pochówki, świad
czące o długiej tradycji w ekspoatacji tego terenu jako cmentarzyska. Powstanie 
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nasypu należy wiązać z zabudową megalityczną wyznaczającą najstarszą fazę nekro
poli. Odkryto tu pozostałości trapezowatej konstrukcji niewielkich rozmiarów. znaj
dującej analogie pozaku jawskie z okresu późnego neolitu.Obiekt ten należy rozpatry
wać w kontekście odkrytego na terenie mikroregionu nadnoteckiego " kompleksu 
budowli megalitycznych" " por. Tupadły - pow.inowrocławski stanowisko 3/ektóry 
w całości reprezentuje schyłkową fazę rozwoju tejże idei na Kujawach. 

W późniejszym okresie obok wspomnianej konstrukcji założony zostaje grób 
skrzynkowy nawiązujący formalnie do znanych budowli kultury amfor kulistych. 
Grób ten, jak się wydaje na podstawie nader ubogiego wyposażenia. można wiązać 
z kulturą unietycką. 

Najmłodszą fazą użytkowania cmentarzyska wyznaczają pochówki pochod:..~ce 
prawdopodobnie z późnych faz wczesnego średniowiecza. 

TUPADŁY, pow.Inowrocław 

Stanowisko 3 

Katedra Archeologii Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu 

Badania prowadzili dr Aleksandra Cefta
Broniewska i mgr Aleksander Kośko.Fi
nansowała Katedra Archeologii UAM. 
Pierwszy sezon badań. Grobowiec megali
tyczny kultury pucharów lejkowatych. 

W ramach akcji weryfikacyjnej budowli kurhanowych prowadzonej w mikro
regionie nadnoteckim odkryto grobowiec megalityczny kultury pucharów lejkowa
tych. Ograniczono ;;ię jedynie do badań sondażowych,mających na celu ustalenie 
zasięgu i rozmiaru grobowca. 

Obiekt ten należy zaklasyfikować do megalitów średnich rozmiarów /65- 75 m/ 
o prawdopodobnie trójkątnym kształcie nasypu.Brak podstaw dla uściślenia chrono
logii. 

Orka oraz prace związane z budową drogi w znacznym stopniu zniszczyły 
nasyp zacierając kontur konstrukcji. 

Dalsze badania niezbędne głównie ze względów konserwatorskich wymagają 
jednak znacznych środków finansowych. 

WDOWIN -KOLONIA• pow. Bełchatów 

Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne i 

Etnograficzne 

w Łodzi 

Badania prowadziła m gr Elżbieta Mikołaj
czy k. Finansował WKZ w Łodzi. Pierwszy 
sezon badań. Wydmowe stanowisko ,neolitycz
ne kultury pucharów lejkowatych. 
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Badania miały charakter weryfikacyjny . W 1968 r. na wydmie znalezione 

zostały ułamki dwuusznej amfory, datowanej na II-III okres neolitu. W chwili roz
poczęc_ia badań wydma by:a zniszczona w 90%, co zadecydo~ało o_ małej _ilości i 2 
jakośc1 wydobytego ma enału zabytkowego. Wykopy o łączneJ poWlerzchm 250 m 
usytuowano w stosunkowo mniej zniszczonych partiach wydmy. W większości natra
fiono na warstwy przemieszane w wyniku współczesnej eksploatacji piasku do celów 
budowlanych. Obserwacje profilów pozwoliły uchwycić na małym odcinku resztki 
warstwy kulturowej, w której znaleziono drobny ułamek ceramiki kultury pucharów 
lejkowatych. W warstwach przemieszanych znaleziono ponadto dwa mikrolity nie 
nadające się niestety do bliższego określenia. W celu przebadania sąsiednich wydm 
założono 5 wykopów sondażowych o łącznej r:>Owierzchni 31 m2. W dwóch z nich, 
położonych na E od głównej wydmy, natrafiono na warstwy przemieszane, zawiera
jące małe ułamki ceramiki kultury pucharów lejkowatych i drobne przepalone koś
ci. Z uwagi na stopień zniszczenia wydmy nie można ustalić charakteru stanowiska. 

Dalszych badań nie przewiduje się. 

WIELICZKA. pow.Kraków 

Stanowisko IV -

Muzeum Żup Krakowskich 

Wieliczka 

Badania prowadził dr Antoni Jodłowski. 
Finansowało Muzeum Krakowskich w 
Wieliczce. Trzeci sezon badań. Osada neoli
tyczna i wczesnośredniowieczne urządzenia 
warzelnicze. 

Stanowisko położone jest na południowym stoku kotliny wielickiej, w pobliżu 
szybu Daniłowicza i Parku Kingi. Baoane było w latach 1962-63 przez H.Burchard. 
Odsłonięto przestrzeń o powierzchni l ara, na której stwierdzono fragmentarycznie 
zachowaną wczesnośredniowieczną warstwę osadniczą i 6 obiektów kulturowych, a 
mianowicie: 3 jamy, l palenisko, fragment rowka i ślad po słupie. 

Jamy l - 2 były owalne o wymiarach 190 x 1_55 i 135 x 130 cm, zagłębione 

w calec do 208 i 45 cm. Wypełnisko ich stanowiła ciemna ziemia z dużą ilością 
silnie skorodowanych przedmiotów żelaznych i ceramiki średniowiecznej z XIV w. 
Jama 3 posiadała średnice 120 x 90 cm i nieregularne dno na głębokości 65 cm. 
Wypełniała ją czarna, tłusta ziemia z kawałkami polepy, węgli drzewnych i ceramiki 
neolitycznej kultu.ry lendzielskiej. 

Falenisko miało kształt owalny o wymiarach 205 x 140 cm i płaskie dno za
głębione w calec do 50 cm.Na jego obrzeżeniu znajdowała się warstwa ciemnej 
ziemi przemieszanej z gliną.natomiast środek wypełniał popiół z dużą ilością po
lepy, węgli drzewnych, kamieni i skorup wczesnośredniowiecznych z X - XI w. 

Z tego czasu pochodzi również ślad po słupie oraz fragment rowka o szero
kości 50 cm,głębokiego na 25-30 cm.W przekroj:1 pionowym posiadał on kształt 
litery U, a ścianki boczne sugerują. że pierwotnie mógł być zabezpieczony drewnia
ną obudową.Służył on - podobnie jak analogiczne rowki odkryte w ub.latach przez 
H , Burchard - do doprowadzania solanki ze źródła słonego do warzelni. Potwierdzają 
to m . in. analizy chemiczne wykazujące dużą ilość w jego wypełnisku NaCl, 



WOLOWICE, pow. Kraków 
Stanowisko l 

WO~NA WIE~, pow,Grajewo 
Stanowisko l, 2 
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patrz 

paleolit mezolit 

Panstwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła dr Elżbieta Kempisty 

Stanowisko l, 

i mgr Zofia Sulgostowska, Finansowało PAM, 
Pierwszy sezon badali , Osada neolityczna, 
cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich, 

Położone jest na polach ornych na południe i południowy-zachód od południowej 
~rawędzi dolnej rzeki Jegrzni, wzdłuż jeziora Dręstwo, Z rozkładu materiału powierz
chniowego wynika, że stanowisko to rozciąga się wzdłuż krawędzi Jegrzni na około 
150 m i około 250 m wzdłuż brzegu jeziora w kierun!cu zachodnim. 

Założono 3 wykopy o powierzchni 98 m2 ,Stwierdzono występowanie zabytków do 
głęb . 80-120 cm od powierzchni. W wykopie l zarysowały się dw:a skupienia zabytków 
w warstwie pod próchnicą. 

Z wykopów i z powierzchni poza fragmentami ceramiki wydobytu 1041 krzemieni, 
w tym 156 rdzeni i narzędzi krzemiennych i kamiennych. Wyroby krzemienne wykonan e 
są z surowca kredowego narzutowego i być może kopalnianego . Mają rozmiary małe, 
średnie i b, małe, Wystąpiły rdzenie jednopiętowe wiórowe i wielepiętowe odłupkowe, 

łuszcznie sporadynie. Brak jest okazów doborowych wśród półsurowca odłupkowego i 
wiórowego, dużo jest natomiast materiału odpadkowego. Narzędzia o proporcjach kręp:. h 
i krótkich z przewagą skrobaczy - 19, drapaczy -15, rylców - 9, wiórów i odłupków 
łuskanych , Pojedyczno były znalezione : wiertniki i pazury, noże płasko łuskane, zbrojniki" 
w .tym l niski trapez 1 l fragm. zbrojnika typu Wieliszew, l fragm,wiórka typu Borki 
l? l , domniemany trzonek liściaka dwukątowego oraz 4 ciosaki rdzeniowa te, 

Wyroby krzemienne i fragm enty naczyń należą zapewne do neolitycznej kultury 
niemeńskiej, wyróżnienej ostatnio na terenie zachodniej Białorusi. Wykazują one dośt 
istotne różnice l cechy techniczne gliny, sposób zdobienia naczyń, typy wyrobów krze 
miennychl w stosunku do niemeńskich materiałów pochodzących ze stanowiska . l w 
Sośni pow. Grajewo, co może świadczyć o odmiennej chronCillogii. Brak analogii o raz 
dotychczasowy brak podstaw do datowania warstw l być może węgle wydobyte z j amy 
dostarczą potrzebnych danych l nie pozwala na bardziej precy zyjne ustalenie chronolo i •• 
Sprawą otwartą jest także interpretacja niektórych wyrobów krzemiennych i ich prz:yna
lezności do zespołu neolitycznego. Przyszłe badania pozwolą na pełniejsze rozpracow~ lc 

tego zagadnienia. 
W wykopie 1, w spągu ziemi ornej natrafiono na ślady po zniszczonych grobach 

z okresu rzymskiego . Zachowały się liczne przepalone kości, fragmenty kilku naczyń 
żelazny grot oszczepu.. 
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Stanowisko 2 

Około 200 m na północny-wschód od stanowiska l • Zabytki występują na 
brzegu jeziora oraz w licznych kretowiskach na powierzchni łąk~ na. odcinku 250 m 
na południe od ujścia Jegrzni i do 200 m na wschód od brzegu JezlOra. 

Rów sondażowy o powierzchni 3 m2 pozwolił na stwierdzenie występowania 
wyrobów krzemiennych i nielicznych ułamków ceramiki. 

Na powierzchni i w wykopie wystąpiło 75 krzemieni z surowca kredowego na
rzutowego o rozmiarach małych. średnich i b. małych, w proporcjach krępych ~ 

krótkich. Wśród 24 wyrobów wydzielonych znajdują się drapacze. rylce, skrobacz, 
odłupki i wióry łuskane oraz trójkątny grocik łuskany powierzchniowo. który znale
ziony został na powierzchni. 

Wstępna analiza materiału wskazuje, że jest to także stanowisko neolityczne. 

Oba stanowiska będą w przyszłym roku badane. 

ZBROJEWSKO• pow.Kłobuck 

Stanowisko l 

ZG~RZYNSKIE, pow. Puławy 

patrz 

średniowiecze 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Kutyłowsid. 
Finansował Wojewódzki Konserwator Zabyt
ków w Lublinie. Pierwszy sezon badań. Cmen
tarzysko J.rultury pucharów lejkowatych. 

Stanowisko położone jest 300 m na północ od szosy Wąwolnica-Kazimierz. Odkry
te zostało podczas orki na irulminacji niewielkiego wzgórza. 

' a przestrzeni 400 m kw. odkryto 6 grobów / łącznie ze zniszczonym częściowo 
grobem odkrytym przez właściciela pola/. 5 grobów miało zniszczoną przez orkę 
górną część płaszcza kamiennego. Znajdowały się one tuż pod powierzchnią ziemi 
na głębokości średnio 15-25 cm. Wyposażenie, w postaci nielicznych naczyń także było 
w poważnym stopniu zniszczone. W jednym wypadku dwa groby usytuowane były jeden 
pod drugim. W grobie położonym głębiej i co za tym idzie stosunkowo lepiej zacho
wanym, znajdował się szkielet oraz dwa naczynia - flasza z kryzą i amforka oraz 
siekierka krzemienna. W grobie wyższym znajdował się leżący na boku szkielet i czte
ry niewielkie siekierki z krzemienia pasiastego. Wszystkie groby zorientowane były 
w kierunku wschód-zachód. Wszystkie posiadały obstawę i płaszcz kamienny. 

Przeprowadzone w okolicy badania powierzchniowe pozwoliły stwierdzić, że na wy
soczyźnie, tuż nad doliną rzeki Bystrej, na polu tego samego gospodarza, istnieje również 
osada. 

Badania będą kontynuowane. 



EPOKA BRĄZU 

· Okresy brqzu 
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BIENKOWICE, pow. Racibórz Konserwator Zabytków Archeologicznych 

w Opolu 

Badania prowadziła mgr Irena Lasak • 
Finansował WKZ w Opolu. Trzeci se
zon badań. Osada kultury łużyckiej 
f III okres brązuj i ślady osadnictwa 
kul tury lendzielskiej • 

Wykopaliska ratownicze stanowiły kontynuację badań archeologicznych przepro
wadzonych w latach 1968 i 1969 na terenie żwirowni.Stanowisko położone jest na zbo
czu niewielkiego wzgórza • wchodzącego w skład pasma wzgórz ciągnących się wzdłuż 
lewego brzegu rzeki Cyny. wypiętrzonych ok. 10 m nad poziomem doliny Cyny.ok. 
1200 m na południowy-zachód od centrum wsi i 100 m na północ od młyna wodnego. 

Eksploracją objęto obszar o powierzchni 164 m2. W wykopie natrafiono na cztery 
jamy osadnicze zawierające materiał typowy dla kultury łużyckiej f III okres brązuj. 
Ponadto stwierdzono występowanie pojedynczych fragmentów naczyń i wyrobów krze
miennych kultury lendzielskiej.Zabytki te znajdowały się na głębokości 15-40 cm od 
powierzchni ziemi wraz z materiałem kultury łużyckiej. Należy sądzić0 iż są one po
zostałością po zniszczonej warstwie kulturowej.lub też pochodzą ze zniszczonych obie
któw. 

Obiekty kultury łużyckiej pojawiły się na głębokości 60 cm, Na uwagę zasługuje 
obiekt o wymiarach 3, 6 x 2m i głębokości około 30 x 40 cm, W części południowej 
obiekt ten znacznie się pogłębiał aż do 83 cm, Zawartość kulturową stanowiły liczne 
fragmenty naczyfl. grudki polepy oraz węgle drzewne. Fezostałe trzy jamy kultury 
łużyckiej pełniły przypuszczalnie funkcję jam odpadkowych. bądi gospodarczych i zawie
rały ułamki ceramiki• wyroby krzemienne. grudki polepy i niezbyt liczne ślady spale
nizny! 

BIEGANbW, pow. Słubice Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Zielonej Górze 

Badania prowadził Andrzej Marcinkian, 
Finansował WKZ w Zielonej Górze. Pier
wszy sezon badań, Cmentarzysko ciałopal
ne ludności kultury łużyckiej z lli/IV -IV 
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. 

Stanowisko położone jest na krawędzi terasy nadzalewowej doliny Odry • koło l 000 m 
na południe od PGR - Bieganów, Badania podjęte zostały ze względu na zagrożenie o bi ek 
tu pracami budowlano -ziemnymi, Objęto nimi przede wszystkim pas szerokości lO m,, 
teren przyszłej linii korektora, Odkryto ponad 60 zespołów grobowych, w tym 4 dato"·'-' 
ne na HallstaŁ D, Charakterystyczną cechą grobów pochodzących z Ill/ IV-IV EB było 
ich silne, pierwotne zniszczenie,Jedynie kilka zespołów, i to wyraźnie odznaczającyc i. 

się bogactwem wyposażenia posiadało popielnice, Do takich zaliczyć n p, należy trójpop; e! 
nicowy pochówek nr 33 z około 100-110 naczyniami przystawnymi, Innym. wyra:fnie od
biegającym od pozos"t ałych grobem był zespół oznaczony nr 2, w którym dwie popiel 
nice zn'! jdowały się w regularnej skrzyni zbudowanej z płaskich płyt kamiennych.\\' in
wentarzu ceramicznym grobów starszych uwagę zwracają niezwykle duże puchary na 
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pustej nóżce, podobne naczynia cy1maryczne o dwu uchach oraz kubki dzwonowate. Form) 
te nawiązują bezpośrednio do naczyń odkrywanych na terenach Brandenburgii. Mniej 
liczne analogie pochodzą z obszarów zasiedlonych przez grupę uradzką ludności kultury 

łużyckiej. 

Nieliczna ceramika z grobów pó:tnohalsztackich łączy się. z jednej strony z tzw. 
II stylem górzyckim. z drugiej zaś, głównie w ornamentyce.nawiązuje do naczyń zna
nych w grupie białowickiej. 

Badania kontynuowane będą w nastęnych sezonach. 

BRENNO. pow. W schowa Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Zielonej Górze 

Badania prowadził mgr Adam Kołodziejski. 
Finansował WKZ w Zielonej Górze. Drugi 
sezon badań. Cmentarzysko kultury łużyc
kiej z IV - V okresu epoki brązu. 

Cmentarzysko położone jest na rozległym płaskowyżu na południe od wsi.Obiekt 
niszczony jest uprawą roli. Zbadano 2 ary wydobywając 8 grobów. Łącznie odkryto 
37 zespołów grobowych. Wyposażenie grobów w br. stanowiły tylko naczynia. Cmenta
rzysko odznacza się ubogim wyposażeniem w metale. sugerującym peryferyczne położe
nie obiektu w stosunku do skupisk osadniczych kultury łużyckiej. 

CZEKANÓW • paw. Sokołów Pocllaski 

Stanowisko l 

DĄBROWA. pow.Namysłów 

patrz 

wczesne średniowiecze 

Muzeum ~ląska Opolskiego 
w Opolu 

Badania prowadziła dr Lucyna Szadkowska. 
Finansowało Muzeum Sląska Opolskiego w 
Opolu. Pierwszy ;; ezon badań. Cmentarzysko 
kultury łużycklej z Dl i IV okresu epoki brązu. 

Cmentarzysko o mieszanym obrządku pogrzebowym odkryte zostało w czasie pene
-:-acj i terenu sąsiadującego z badaną planowo osadą kultury wschodniopomorski ej. 
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Stanowisko usytuowane jest na płaskowyżu morenowym odgległym około ltzn 
na południowy ws chód od osady kultury wschodniopomorski ej, 

Z trzech wykopów son"dażowych o łącznej powierzchni 129 m 2 jeden tyllto '<lóstat
czył oczekiwanych obiektów archeologicznych, Było to 19 pochówków ciało~ 'i 
jeden szkieletowy w poważnym stopniu uszkodzone przez orkę. Zalegały pra•wa-~niię, 

tuż pod warstwę humusu na poziomie 00 10-00 25 m. · 

Obserwacje odkrytych obiektów wykazują duże zróżnicowanie w zakresl• ROU;\ruk
cji budowy grobów.Nader interesującym zjawiskiem było uchwycenie okaz-.:n,~ \~g.:robo 
wca" złożonego z pojedyńczych komór, zbudowanych z częściowo spłaszcz~ ~amie
ni, Skrzynkowa obstawa kamienna charakteryzuje się prawie regularnym \lłO.rmowaniem 
prostokątnych komór o wymiarach 11 20 x 01 90 m. Bardziej luźne i chaoeycznE' obstawy 
w przypadku grobów 31 6, 8 i 15 spowodowane było raczej mechanicznym 1liZkodzeniem 
przy orce bądź naciskiem ziemi. W sumie całe zabezpieczenie kamienne ujmowało 
około 12 m2 powierzchni obejmując 11 pochówków jednostkowych. 

Po zdjęciu kamiennej obudowy "grobowca " na głębokości 0•90 m naU'eJlo;10 na 
grób szkieletowy z luźną 9bstawą kamienną.Jama o wymiarach 1.ao z ~80 m zorien
towana była osią dłuższą na linii północ - południe z głową w czę4c:i ~et\~ tu 
znajdował się również zestaw naczyń grobowych złożonych z garnka i u~ej 
misy, W jamie natrafiono na pojedyńcze kości i ślad po sz~eled& m.izln., ~ęmna, 
tłusta plama w okolicy jamy brzusznej, 

W odległości 12 m od wspomnianego kompleksu komór grobowych odllonięto 
skupisko grobów ciałopalnych f 8/ 1 reprezentujących pochówki popielnico'Wl! l;aez osłony 
kamiennej. 

Na wyposażenie grobów składały się popielnice, przystawki i niewiellat. Uość ozdób 
brązowych / skręt z drutu brązowego/ 1 i wyroby z kości /guzik/. Wśród grohQwej 
ceramiki wyróżniają się takie formy jak: misy profilowane z guzowym motywęm orna
mentacyjnymł dzbanek, czarki dwustożkowa te, wazy szerokootworowe do połowy schropowa- • 
cone, amfory oraz nóżka pucharu lub misy. 

Przynależność w/w form naczyfl do ill i IV okresu epoki brflZU wydaje si,ę bez13porna 
przy uwzględnieniu charakterystycznych dla wczesnych faz rozwojowych kultucy łuzyc
kiej w półno=ej części Opolszczyzny form pochówków ze skrzynkowymi ob•tawami 
grobów, 

CIESZKÓW, pow • Milicz Muzeum Archeologiczne 

we Wrocławiu 

Badania prowadzili mgr Jerzy Gołubkow 
i mgr Joanna Domańska,Pierwszy sezon 
badań.Cmentarzysko ciałopalne kultury 
łużyckiej, groby z IV - V okresu epoki 
brązu i z okresu halsztackiego, 

Przekopano 215 m 2 terenu nawiązując do prac ratowniczych prowadzonych !lrzez 
E,Poehlicha w 1926 r. Wykopami objęto teren na wschód od jezdni ul.Pl.Ut{lwekiej . 

Odkryto 54 gr"oby ciałopalne w tej liczbie kilka podwójnych i zbiorowyeh.NA cmen
tarzysku dało się wyróżnić dwa poziom y grobóW!JOdległości IJliędzy Jl'Obami były nie 
Wl elkie, Większość grobów miała obstawę kamienną,niekiedy zwartą a c:tęltO zręctuko-
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waną do 2- 3 kamieni. Część grobów wystąpiła pod brukiem kamiennym. popielnice w · 
kilku grobach były dodatkowo przykryte kamieniami lub posiadały kamień w środku. 
Wszystkie groby należały do typu popielnicowych. czystych lub obsypanych szczątkami 
stosu. 

Popielnice i przystawki były często obsypane skorupami. Znajdowały się one też 
pomiędzy kamieniami obstawy i wśród kamieni bruków. Wyposażenie grobów składało 
się z naczyń w ilości od l do 23 sztuk1 w kilku grobach wystąpiły metale. Wśród 
ceramiki znaleziono kilkanaście naczyń malowanych.Przedmioty metalowe to: noże. 
szpile. bransolety i sierp z żelaza oraz szpile. kółka i spiralki z brązu. Jedna z po
pielnic zawierała 10 paciorków bursztynowych. 

CHOOOROWKA. pow. Brzozów 
Stanowisko l 

Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie 

Badania prowadziły mgr Renata Kisza i mgr 
Barbara Bugajska. Finansowało Muzeum Okrę
gowe w Rzeszowie.Kontynuacja wykopalisk za
początkowanych w 1960 r.Cmentarzysko kultury 
łużyckiej z epoki brązu. 

Badania skoncentrowano we wschodniej części stanowiska• gdzie nie ustalono dotąd 
granicy cmentarzyska.Nie udało się jej osiągnąć i tym razem.Zmiana biegu niewiel
kiego strumyka ograniczającego cmentarzysko od północnego wschodu. umożliwia 
przeprowadzenie wykopów na terenie dotychczas niedostępnym. 

Przebadano w br 32 groby f 729 -760/ .są to głównie pochówki ciałopalne popiel
nicowe. w kilku tylko wypadkach wyposażone dodatkowo w przystawki. Bardziej orygi
nalną formę posiadał grób 753• w którym popielnica przykryta misą i mała przy
stawka obłożone były kamieniami.Rzadkim wypadkiem na tym stanowisku jest również 
uchwycenie zarysu jamy. co udało się zaobserwować wokół zwartego skupienia kości 
w grobie bezpopielnicowym nr 758. 

Charakter pozostałych pochówków jak i materiał z nich pochodzący nie odbiega 
od· dotychczasowych odkryć. Zarówno ceramika. jak i nieliczne zabytki metalowe /zwo
je z drutu brązowego i fragmenty szpil brązowych/ nie zmieniają chronologię ustalo
ną na IV - V okres epoki brązu.z badań w latach 1971 i 1972 znane są też paleniska 
analogiczne do obiektu nr 729.którego fragment został w tym roku odsłonięty. 

FUR1\1ANY • pow. Tarnobrzeg 

Stanowisko l 

Muzeum Okręgowe 

w Rzeszowie 

Badania prowadziła mgr Ewa Szarek-Waszkowska. 
Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Czwar
ty sezon badań. Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej 
kultury łużyckiej z epoki brązu. 

Kontynuowano prace ratownicze. Przebadano obszar 970 m 2 • Ochwycono zasięg 
cmentarzyska w północno-wschodniej części stanowiska oraz rozpoczęto badania w 
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części południowo-zachodniej. 

Na głębokości od 5 - 85 cm odkryto występujące w skupiskach od kilku do kilku
dziesięciu sztuk 164 groby ciałopalne f nr 102 .- 165/ • z których tylko dwa reprezen
towały pochówki jamowe, pozostałe zaś popielnicowe, Były one wyposa"żone f .oprócz 
jamowych/ w popielnice, misy przykrywające najczęściej popielnicę, rzadziej kości 
oraz przystawki - czerpaki, naczyńka miniaturowe, miseczki, skorupy i ozdoby brązowe
kółeczka, zawieszki, szpile, ozdoby guziczkowate, paciorki, W śród szczątków zniszczonych 
współczesnym wkopem grobów , znaleziono kółeczko z drutu złotego, 

Oprócz grobów wystąpiło także kilka niewielkich skupisk ceramiki łużyckiej, 
W chwili obecnej ich charakter jest trudny do interpretacji, Ciekawszymi zabytkami 
wśród ułamków naczyń były gliniany przęślik i łyżka. Cmentarzysko datuje się na 
V okres epoki brązu, 

Badania będą kontynuowane, 

GARBINA, pow • Braniewo 

Stanowisko l 

GOLDAP 

Stanowisko IC i V 

patrz 

neolit 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Białymstoku i Instytut Historii 
Kultury Materialnej PAN 

Badania prowadził dr Jan Trzeciakowski, 
Finansował WKZ w Białymstoku, Trzeci 
sezon badali., Osadnictwo z epoki brązu, 

Tegoroczne obserwacje potwierdzają. że występujący na tych stanowiska:ch materiał 
ceramiczny f narazle dokładniej nie rozpoznany/ stanowi zespół kulturowy z materia
łem krzemiennym o cechach przeżytkowych mezolitycznych, zawierającym również nie
wielką ilość form krzemiennych wykonanych techniką właściwą dla neolitu, 

W materiale krzemiennym na stanowisku IC występują m, in,: rdzenie wiórowe 
jednopiętowe f klockowa te i podstożkowej, wiór ' z rdzenia dwupiętowego~ rdzenie odłup
kowe, w tym jeden podkrążkowy, łuszcznik dwubieguńowy, fragmenty wiórów regularnych 
i nieregularnych / w tym mikrolitycznych - zbrojnikowych/ • z których część nosi 
ślady różnego typu obróbki na jednej lub obydwu krawędziach, skrobacze odłupkowe 
regularne,drapacze odłupkowe regularne i nieregularne.przekłuwacz drobny z kolcem 
nie wydzielonym. fragmenty noży wiórowych półtyleowych fragment ostrza trzoneczko
wegof ? f wiórowego, odpadek techniki mikrolitu frylcowiecf, zbrojniki, w tym: 
trapez z segmentu regularnego wióra, trapez drobny wysoki, półtylczak z cienkiego. wióra 
lub trapez nie dokończony półtylczak z drobnego wióra z półtylcem silnie skośnym, 
drobne ostrze skrzydełkowa te pełnotyleowe f półtylczak Stawinoga / • półwytwór ostrza 
trójkątnego f grocika sercowatego ? f 0 półwytwór drobego ciosaka l?/ i inne, 
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W materiale krzemiennym na stanowisku V występują m.in. rdzenie wiórowe , 
skrobacz, drobne drapacze odłupkowe, trochę wątpliwy ryłczak drobny, wiórek złamany 
techniką mikrolitu l rylcowiecl. bardzo typowy l dlugil trójkąt jasnisławicld, grocik 
podtrójkątny wykonany z odłupka, z obróbką częściową o cechach neolitycznych i inne. 

GORZOW W1kp - Chwalęelce 

Stanowisko 11 patrz 

neolit 

GRAJEWO 

Stanowisko l "Cudro" patrz 

paleolit i mezolit 

IWANOWICE, pow.Miechów Zakład ArcheologU Małopolsld 
Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN 

w Krakowie 

Badania prowadzili doc,dr Jan Machnik, 
mgr Anna Dzieduszycka-Machnik i zespół • 
Finansował lliKM PAN.Szósty sezon badań, 
Osada i cmentarzysko kultury mierzanowic
ldej. począt ek epoki brązu. 

W celu określenia zasięgu działalności osady wczesnobrązowej na "Babiej Górze" 
założono 26 wykopów o ogólnej powierzchni 22, 5 ara na 5 stanowiskach położonych 
na sąsiadujących ze sobą wzirleiieniaoh po prawej stronie rzeki Dłubnl. 

I. W obrębie· osady babiogórskiej zbadano p$1ocno-.zachodnie zakończenie długie
go rowu oddzielającego osiedle od cmentarzyska, Był on w tym miejscu znacznie węż
szy i płytszy,Na dnie rowur.p:>dobnie jak w latach poprzednich, stwierdzono ślady po 
palach rozlokowanych w odstępach około 60 cm w "szachownicę", a także poziomo 
leżących belek o średnicy około 15 cm. Stwierdzono kilka dalszych układów stratygra
ficznych l rów i jamy mierzanowiclde wcięte w obiekty grupy Chłoplee - Vesel el, 
odkryto pierwsze ślady po chatach mierzanowickich, W jednej z jam z materiałem 
Chłoplee - Vesele, datowanej metodą C 14 na 1850 p. n. e., znaleziono fragment l już 
drugi na tym stanON' isku/ importowanego z obszaru Węgier lub Słowacji naczynia t,zw. 
grupy Nyirseg l krąg kultury vucedolskiejl. W jednej ze starszych od osady jam kul
tury lendzielsldej fazy modl.inicldej znaleziono m.in.kości konia, 

Na cmentarzysku mierzanowicldm po drugiej stronie rowu zbadano dalszych 8 
grobów szkieletowych: w niektórych z nich znaleziono bardzo rzadkie w Iwanowieach 
paciorki "fajansowe" ,Stwierdzono• że cmentarzysko ciągnie się dalej po stoku w Iderun
ku południowym, 
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II. Na sąsiadującym od północy z osadą wzniesieniu nazwanym roboczo" Babia 
Góra" III natrafiono na rozrzucone ślady osadnictwa wczesnobrązowego.Obiekty za
wierały też znacznie mniejszą ilość zabytków niż na stanowisku "Babia Góra" I i 
II1 za wyjątkiem jamy 24• w której znaleziono m.in.liczną ceramikę. wapienne cię
żarki tkackie. narzędzia rogowe, rogi jelenia i czaszkę świni. Wzniesienie to stanowiło 
naturalne zaplecze dla rozrastającej się osady 'ba.biogórskiej.Zaobserowano też1 że na 
stokach południowych jamy są coraz płytsze - co jest wynikiem postępujących na 
lessach procesów denudacyjnych. 

III. Na trzecim z kolei wzniesieniu " KJ.in",gdzie w latach poprzednich odkryto 
cmentarzysko mierzanowickie,natrafiono na stoku południowym na bardzo słabe ślady 
osadnicze tej k:ultury 1 Zapewne cmentarzysko to związane było z mieszkańcami odleg
łej o kilkaset metrów "Babiej Góry".III. 

IV. V. W kierunku południowym od osady babiogórskiej nie znaleziono intensyw
niejszych śladów osadnictwa mierzanowickiego. Na najbliższym " Babiej Górze" od 
tej strony pagórku " Piorunek" odkryto kilka obiektów kultury lendzielskiej. a jeszcze 
dalej na wschodnim stoku wzniesienia "Dębina" odkryto 3 wczesnośredniowieczne 
pochówki szkieletowe.Była to już resZ1.. - istniejącego tu jeszcze przed kilkunastu laty 
cmentarzyska z tego czasu zniszczonego na skutek zmywów i orki. W niedużej ocfiegłoś
ci od niego f około O, 5 km/ znajduje się znane grodzisko wczesnośredniowieczne w 
Damicach1 pow. Miechów. 

Tak więc badania pozwoliły m.in. wyznaczyć strefę osadnictwa kultury mierzano
wickiej nad Dłubnią1 ograniczoną symetrycznie z dwóch stron wczesnobrązowymi 
cmentarzyskami. Równocześnie uwypuklony został centralny 1 osiowy charakter obronnej 
osady na " Babiej Górze" I i II. 

JUSZKOWO, pow.Gdańsk 

Stanowisko 3 

KARĆW.pow.Góra 

patrz 

okres halsztacki 

Muzeum Archeologiczne 

we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Danuta Wojciechowska. 
Finansował WKZ we Wrocławiu. Pierwszy sezon 
badań.Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej 
IV - V okres epoki brązu. 

Cmentarzysko położone jest na niewielkiej kulminacji w północnej części wsi 
Karów 1 tuż za zabudowaniami, na terenie niewielkiego wybierzyska piasku. Przebadano 
ca 2 arów, na których odkryto 48 grobów ciałopalnych.Przeciętna głębokość zalega
nia grobów wynosiła ca 01 25 m i w związku z tym większość naczyfl zachowała się 
we fragmentach.llość naczyfl w grobach waha się od l do IB.Niektóre groby posia
dały po 2 popielnice. W 5 grobach uchwycono jamy grobowe. Wszystkie groby należały 
do typu popielnicowych.Na cmentarzysku w niektórych wypadkach wyróżniono dwa 
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poziomy grobów. Groby były usytowane w niewielkich odległościach od siebie, bez 
określonego porządku. 

Należy wymienić grób nr VIII składający się z 11 naczyń a posiadający dwa 
interesujące zabytki1 mianowicie fragment sierpa brązowego z guzkiem i glinianą 

grzechotką poduszkowatą. Do najciekawszych można zaliczyć grób XX, który wystąpił 
na głębokości 01 50 m i sięgał do o, 84 m · .Nad nim znajdowały się trzy inne groby. 
W skład inwentarza grobu XX wchodziło 15 miniaturowych naczynek w tym mała 
popielnica z dwoma fragmentami ozdób brązowych w postaci spiralek, dalej miniaturo
wa · podstawka na 4 nóżkach o średnicy ca 5, O cm i mały krą :i" <'k gliniany o średnicy 
3, 5 cm. Ze względu na jego miniaturowość grób XX został okr.,slony jako dziecięcy. 

Odkryto ponadto 3 paleniska i dwie jamy.Jama nr 2 w kształcie nieregularnego 
trapezu o wymiarach l, 60 x l, 30 m i głębokości 01 6 m w przekroju nieck,<wata, 
wypełniona była silnie przepaloną ziemią z fragmentami przepalonej cera.miki.1 węglem 

drzewnym z dużą ilością popiółu i polepy. W dolnej części jamy znajdowało się pale
nisko a pod nim na głębokości 01 71m zalegał grób XXXIX z największą ilością naczyń 
- 18 sztuk. Na ceramikę grobową składają się popielnice przeważnie baniaste, duża 
ilość czerpaków, mis i krążków glinianych.Lącznie odkryto kilka przedmiotów z brązu 
w tym szpila z kulistą główką. fragment sierpa, guzik i fragmenty różnych ozdób. 

Badania będą kontynuowane. 

K.Ą;I'Y , pow. Włocławek 
Stanowisko 2 

Muzeum Okręgowe w Toruniu 
Muzeum Kujawskie we Włoci awku 

Badania prowadziły mgr mgr Janina Dąbrowska 
f autorka sprawozdania/ i Urszula Huszcza.Finan
sował WKZ w Bydgoszczy • Czwarty sezon badań. 
Stanowisko wielokulturowe: cmentarzysko z IV i V · 
okresu epoki brązu,osada z młodszego okresu rzym
skiego, osada wczesnośredniowieczna i średniowiecz
na. 

Badania ratownicze obejmowały najbardziej zagrożoną część stanowiska. Ze wzglę
du na tempo jego niszczenia/ poprzez eksploatację żwiru i obsuwanie się skarp/ 
zrezygnowano w tym sezonie z badań płaszczyzną ćwiartek a zastosowano metodę 
rowów sondażowych o szerokości 2 m. Długość ich każdorazowo podyktowana była 
zaistniałymi potrzebami.Lącznie przebadano powierzchnię 5 arów.Odkryto 6 grobów, 
56 jam oraz szereg śladów po kołkach. 

Wszy stkie groby były zniszczone przez późniejsze osadnictwo,jak i przez współ
czesną głęboką orkę.lnwentarz ich stanowiła ceramika; w jednym z grobów znalezio
no fragment ozdoby z brązowego drutu. Zarysy jam grobowych w większości nieza
chowały się.. Inwentarz obiektów osadniczych stanowiły wyłącznie fragmenty naczyń, 
polepa i kości zwierzęce. 

Zastosowanie rowów sondażowych umożliwiło uchwycenie zasięgu stanowiska w 
kierunku zachodnim oraz n•· orientację ilościową i jakościową występowania obiektów 
w tej części stanowiska. W humusie znaleziono dwa kamienne toporki oraz kilka 
fragmentów naczyń kultury pucharów lejkowatych. 

Stanowisko wymaga dalszej opieki konserwatorskiej. 
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Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w Głubczycach. 

Badania prowadzili: doc. dr Marek G e dl, 
mgr Jan Chochorowski i mgr Re~ Ki
sza.oraz antropolodzy: dr ł(rzysztof 
Kaczanowaki i mgr Elżbieta Gleń.Kontynu
cja badań zapoczątkowanych w 1956 roku. 
Cmenatrzysko kultury łużyckiej z m okre
su epoki brązu i z początków . okresu lateń

skiego, cmentarzysko kultury celtyckiej z 
okresu lateńskiego, ślady osady neolitycznej. 

Prace prowadzono w zachodniej części stanowiska, w obrębie najstarszej częś
ci cmentarzyska kultury łużyckiej.Zbadano łącznie 218 obiektów archeologicznych. 
W przeważającej większości były to niewielkie groby ciałopalne popielnicowe lub 
bezpopielnicowe - jamowe. zaliczane do wczesnej fazy kultury łużyckiej i datowane 
na schyłek II lub na III okres epoki brązu.Groby wyposażone były w ceramikę 
charakterystyczną dla wczesnej fazy kultury łużyckiej oraz w drobne wyroby brązo
we. W k:i.l.kuńastu-1 grobach popielnicowych natrafiono na .dwie popielnice ustawione 
obok siebie. Kilkakrotnie liczba popielnic w grobie była większa l do pięciu sztuk l. 
Odkryto też dziewięć grobów ciałopalnych bezpopielnicowych.które założone były 
w dużych jamach l o długości 2-3 metrów l • W grobach tych natrafiono na pozosta
łości trumny drewnianej, na której dnie rozsypane były przepalone szczątki kostne1 

niekiedy należące do kilku osobników - osób dorosłych i dzieci. Wśród kości znaj
dowano drobne wyroby brązowe. paciorki szklane i bursztynowe. Forma tych grobów 
świadczy o silnych tradycjach ze strony kultur mogiłowych.Natomiast wyposażenie 
jest już charakterystyczne dla wczesnej fazy kultury łużyckiej. 

Zbadano też blisko dziesięć grobów ciałopalnych zaliczanych do schyłkowej 
fazy kultury łużyckiej i datowanych na przełom okresów halsztackiego i lateńskie
go oraz na początki okresu lateńskiego. Cztery dalsze groby ciałopalne popielnico
we wyposażone były w wyroby, zwłaszcza ceramikę, charakterystyczne dla kultury 
celtyckiej.Z lateńską częścią cmentarzyska wiąże się pozostałość czworobocznej 
konstrukcji l o boku długości 8 m/ odkrytej w latach poprzednich, a przebadanej 
ostatecznie w 1973 roku. 

Do obiektów nie związanych z cmentarzyskiem należy duża jama. w której 
znaleziono kamienne żarna nieckowate wraz z rozcieraczem. Sądzić można1 że jama 
ta wiąże się ze śladami mało intensywnej osady neolitycznej 1 jaka znajdowała się 
na stanowisku. Prawdopodobn .. e współczesne jamie są resztki odosobnionego 
paleniska. 
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L'lstytut Archeologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Badania prowadziła mgr Renata Kisza. 
Finansował Uniwersytet Jagielloński. 
Pierwszy sezon badań., Osada z młodszej 
epoki kamienia, kultury łużyckiej z epoki 
brązu i' zapewne z wczesnej epoki żelaza 
oraz materiały średniowieczne związane 
z początkami miasta Kietrza. 

Przeprowadzono badania ratownicze w związku z prowadzonymi wykopami budo
wlanymi w śródmieściu · Kietrza. Zbadano 9 jam zawierających ułamki ceramiki, 
kości zwierzęce, wyroby krzemienne i polepę, W większości były to obiekty związa
ne z kulturą łużycką ze schyłku epoki brązu i być może z początków wczesnej epoki 
żelaza. Natrafiono też na materiały, które można zaliczyć do kultury pucharów 
lejkowatych. W niektórych jamach i we fragmentarycznie zachowanej warstwie kultu
rowej występowały materiały,/ głównie ceramika/, średniowieczne związane z 
miastem lokacyjnym. 

KONCZEWICE, pow. Malbork 

Stanowisko I 

KOZbW, pow.Lubsko 

KRUSZA ZAMKOWA, pow.Inowrocław 

Stanowis ko 3 

patrz 

n eolit 

patrz 

neolit 

patr z 

okres wpływów rzym skich 



LEGNICA ul.Spokojna 
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Konserwator Zabytków Archeologicznyc 
we Wrocławiu 

Badania prowadzili: mgr Krystyna Sokołowska• 
mgr Krystyna Maksymowicz. mgr Tadeusz Kale
tyn. Finansowało PPRN w Legnicy • Drugi sezon 
badań. Cmentarzysko kultury łużyckiej - V okres 
epoki brązu. 

Przebadano powierzchnię 19 arów.Odkryto 149 zespołów grobowych.Zalegały one 
na głębokości od o.1s do l m. Przewatnie były zniszczone orką mechaniczną.In
wentarz grobowy obejmował wyroby ceramiczne w liczbie od l do 20 sztuk, wyroby 
z brązu i kolię paciorków ze szkliwa f grób nr 149/0 

LEMIERZE0 pow.Lipsko 

Stanowisko l 

LISÓW • pow • Opatów 

Stano.;,isko 5 

... 
nr 42 i 153 zawierające dwudzielne formy 

patrz 

neolit 

Instytut Archeologii Uniw~rsytetu 

Jagielloflskiego · 

w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Renata Madyda 0 

Finansował WKZ w Kielcach. Pierwszy 
sezon badail.Osada kultury mierzanowic
kiej, początek epoki brązu. 

Odkryto osadę0 położoną w północno+wschodniej części wsiona wzniesieniu lesso
wym, które łagodnie opada w kierunku północnym. Wzniesienie to, związane jest 
z linią brzegową cieku bez nazwy • będącego lewym odpływem rzeki Opatów ki. 

W sumie na odkrytych 150 m 2 natrafiono na 5 obiekt~ archeologicznych.Od
słonięte jamy charakteryzują się podobnymi cechami konstrukcyjnymi.Kształt ich 
w rzucie poziomym był regularnie kolisty, a w przekroju pionowym trapezowaty. 
rozszerzony przy dnie.Sięgały one 2 m głębokośc4 

W jamach obok fragmentów ceramiki zdobionej tzw.ornamentem tekstylnym. 
odciskami s znura. typowymi dla kultury mierzanowickiej.natrafiono na neolityczną 
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ceramikę kultury lendzi elski.ej. W wypełniskach stwierdzono rówr..ież obecność wyro
bów z krzemienia czekoladowego, świeciechowakiego oraz pasiastego krzemionkow
skiego;.jak również kości zwierzęce i fragmenty muszli małża. 

LAGO W • po w. Swiebodzin 
Stanowisko 2 i 4 

Stanowisko 2 

Konserwator· Zabytków Archeologicznych 
w Zielonej Górze 

Badania prowadził Andrzej Marcinkian. 
Finansował WKZ w Zielonej Górze. Drugi 
sezon badań. Osada otwarta ludności kul~ 
tury łużyckiej z IV - -r okresu epoki brązu. 

Stanowisko znajduje się na wyżynnym półwyspie, między dwoma jeziorami, w cen
trum Łagowa:Prace wykopaliskowe stanowiły kontynuację badań poprzedniego sezonu 
Odkryto szereg jam i palenisk. Osada odznacza się wyraźną i intensywną warstwą kul
turową zawierającą znaczną ilość ułamków naczyń. Charakterystyczną rzeczą jest cał
kowity brak przedmiotów brązowych, nawet w postaci tzw. grudek. Nie natrafiono też 
dotychczas na inny, prócz ceramicznego, materiał zabytkowy. Obiekt wyłączony został 
spod użytkowania i wszedł do planu badań stacjonarnych. 

Stanowisko 4 

Druga, niewielka osada ludności kultury łużyckiej, datowana podobnie, położona jest 
na półwyspie jeziora Łagowskiego. W poprzednim sezonie, odkryto tu wyłącznie jamy 
produkcyjne i o nieokreślonej funkcji zawierające materiał ceramiczny. W roku bieżącyitl 
prócz analogicznych jam, natrafiono również na rozległą ziemiankę, Ułamki naczyń 
pochodzące z obu osad pozwalają wiązać je z ludnością grupy uradzkiej kultury łużyckiej 

Stanowisko nr 4 . zbadane zostało w całości. 

LÓD~ - RUDA PABlANICKA Konserwator Zabytków Archeologicznych 

m. Łodzi Stanowisko 5 

Badania prowadziła mgr Krystyna Potocka
Suwalska.Finansował Konserwator Zabytków 
m.Łodzi.Drugi sezon badań.Osada z V okre
su epoki brązu, okresu hals z ta ' ego i okresu 
wpływów rzymskich. 

Osada położona jest blisko ujścia rzeki Olechówld do Neru,na ulicy Notecldej. 
Głównym celem badań było zabezpieczenie obiektu przed całkowitym zniszczeniem, 
ustalenie jego dokładnej chronologii. 
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W nawiązaniu do wykopu z 1972 r założono wykop o wymiarach 10 x 10 m. 
Miąższość warstwy kulturowej niewielka, wynosiła od kilku do dwudziestu kilku 
centymetrów. W wykopie tym odkryto duże cztery nieregularne jamy osadnicze. 
Jedna z nich o zabarwi eniu intensywnie czarnym z przepalonymi węglami drzew
nymi. Inwentarz warstwy kul turowej i jam stanowiły ułamki glinianych naczyń 
narzędzia krzemienne, polepa i węgle drzewne. ' 

Badania b'ędąl kontynuowane. 

LUPAWA, pow.Słupsk 
Stanowisko 15 

MĄTWY • pow. Inowrocław 
Stanowisko 5 

patrz 
neolit 

patrz 
neolit 

NIECHMIRbW • po w. Sierad~ 

Stanowisko 2 

Muzeum w Sieradzu 

Badania prowadziła mgr Anna Kufel
Dzierzgowska.Finansowai WKZ w 
Łodzi. Trzeci sezon badań. Cmentarzys
ko ciałopalne kultury łużyckiej z ill-V 
okresu epoki brązu. 

,Cmentarzysko położone jest na stoku wydmy na lewym brzegu rzeczki Oleśnicy, 
w starym lesie. W wyniku badań na przestrzeni 12o m2 odsłonięto 40 grobów ciało
palnych, w tym 39 popielnicowych i l jamowy. 

Zarysy jam grobowych wykopanych w czystym piasku były nieczytelne. We wszyst
kich grobach popielnice umieszczano na dnie jamy,natomiast przystawki D'l wysokoś

ci wylewu popielnicy.Kości we wszystkich popielnicach były przemyte, ułożone w 
porządku anatomicznym. Wyposażenie grobu w 20 przypadkach stanowiła tylko popiel
nica, w 7 popielnica z przystawką. w 4 z dwoma przystawkami, w dwu grobach 
z trzema, w jednym z czterema, w trzech z pięcioma. w jednym z sześcioma a 
w jednym grobie było 10 naczyń. W czterech grobach znaleziono po jednym kółeczku 
z drutu brązowego. 

W grobie jamowym znajdowały się tylko przepalone , przemyte kości również 
ułożone w porządku anatomicznym.Kości czaszki zachowały się w dużych ułamkach. 

Zarówno bruk kamienny przykrywający pierwotnie całe cmentarzysko,jak i więk

szość grobów były uszkodzone w czasie wyrębu lasu. Wśród ceramiki wyróżniono 
następujące formy: 32 wazy, 15 garnków. jajowatych, lO amfor, 15 czerpaków, 4 
misy, 2 łyżki, l czarkę, fragment grzechotki,lO naczyń miniaturowych oraz 7 
naczyń zachowanych w niewielkich fragmentach.Ceramika jeśt w zasadzie podobna 
do naczyń grupy śr.odkowopolskiej , ale nosi wyraźne cechy lokalne. 

Na podstawie dotychczasowych badań cmentarzysko datowane jest na m-V okres 
epoki brązu, użytkowane było przez ludność grupy środkowopolskiej kultury łużyckiej. 

Badania będą kontynuowane . 
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NIEDZWIEDZ, pow.Miechów patrz 
neolit 

NOWA CEREKWIA, pow .Głubczyce Muzeum Archeologiczne 

we Wrocławiu 

Badania prowadzila mgr Emilia Kunawicz. 
Finansował WKZ w Opolu i Rolnicza Spół

dzielnia Produkcyjna w Nowej Cerekwi. 
Pierwszy sezon tadań.Osada wielokulturo-
wa z wczesnej eJ oki brąt:u i okresu Hallstatt c. 

Stanowisko jest położone przy drodze z Nowej Cerelewi do Głubczyc po jej 
wschodniej stronie, na terenie Bazy Hodowlanej. 

Prace obejmowały trzy wykopy f I. II, III/, w których stwierdzono występowanie 
materiału zabytkowego oraz inne tereny gdzie nie stwierdzono śladu warstwy kultu
rowej. Lącznie przebadano obszar około 15 arów. 

Na terenie w/w wykopów przebadano 13 jam osadniczych. W wypełnisku jam 
wystąpila o~ficie ceramika , kości zwierzęce, polepa, węgielki drzewne. 

Zabytki specjalne: - dwa fragmenty paciorków bursztynowych, - sierp brązowy, 
który można datować nh III i IV okres epoki brązu, - szydło kościane i igłę koś
cianą. 

Ceramika występująca na tym stanowisku wykazała cechy typowe dla ceramiki 
kultury łużyckiej, ponadto stwierdzono występowanie ceramiki wczesnobrązowej. 

Badania nie zostały zakoflczone, kontynuacja ich jest uzależniona od dalszych 
inwestycji RSP Nowa Cerekwia, 

NOWA HUT A - Pleszów I 

Stanowisko l 7 

OSJAJĆow, pow.Wieluń 

Stanowisko 3 

patrz. 

neolit 

patrz 

neolit 
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Konserwator Zah~ l'tlteologiczny<b. 
w Zielonej G6rae 

Badania prowadził mgr M.K-piAIIki. 
Finansował WKZ w Zielonej Góne. 
Trzeci sezon badań. Cmentanyako a 
II - m okresu epoki brązu. 

Cmentarzysko usytuowane jest na rozległym* płaak:lm.-łliakim WJ'Ulesienłu po\Qtonym ·· 
na polu zandrowym.Zbadano przestrzefl około . 2 ha• ~~ aleciem skQptu grobów • 
oraz trzy groby pojedyflcze, łącznie trzydzieści zespołów. WUJ'atkle b,ą j~$owymi. 
popielnicowymif -bez śladów obwarowali. Jedynie gr6b 15 b,t jamo-.,m i u.wlu..ł ciało

palny pochówek zwierzęcy, zaś w grobie 20 brak b1ło kości.. Ponadto odK'r7to ł'O.Zległe 
zaciemnienie zawierające ułamki ceramiki grobowej.Swym charakterem emfNl~Eko 
nawiązuje do grupy najwcześniejszych cmen~k lrul.tury łuiycldej a don•cro ~rodko
wej Odry. 

Ceramika większości zespołów obok charakterystyCZII)"ch cec:b ł"1P7 AchodMapol
skiej kultury łużyckiej posiadała elementy tektonild l adobilletwa ceramlld nl.tUey unie
tyckiej i przedłużyckiej. W dwóch zespołach obok ceramild guzowej. wyat~ ~powe 
naczynia kultury unietyclde~ a w Jednym puchar typu pła6aklego kultury ceArntkl sznu
rowej. Większości grobów zawierała wśród kości przetopl.one lub uchowane przedmio
ty brązowe, przeważnie ozdoby. W trzech zespOłach odlltey:to azplle uchate paxwalające 
datować je na II okres epoki brązu. w trzech innych mniej dla datowanta pn <l&tne 
szpile pastorałowaŁe i szpilę z główką profilowan~ 

Na podstawie analizy stylistycznej, groby z Koaerza podzielić motna na t;łwie grupy. 
Pierwszą o Eil.ementach mieszanych datować nalety na drug\ 'połowę n okreau i prze
łom II/III okresu epoki brązu, drugą o zestawie ceramicznym typowym· dla trupy 'zachod
niopolskiej kultury łużyckiej, datować należy na trzeci okres epoki br,au.Oba. rodzaje 
grobów występowały we wspólnych skupiska-ch, co sugerowałoby rod&lnny chaNkter tych 
skupisk. 

Ponieważ nie uzyskano pewności czy cmentarzysko zostało zbadane całkowicie, 
badania będą kontynuowane. 



OWIECZKI, pow.Sieradz 

Stan owisko l 
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Muzeum w Sieradzu 

Badania prowadziła mgr Anna Kufel 
Dzierzgowska. Finansował WKZ w Łodzi. 
Pierwszy sezon badań.Cmentarzysko 
ciałopalne kultury łużyckiej z IV - V 
okresu epoki brązu. 

Stanowisko położone jest przy drodze z Owieczek do Klonowej,mlędzy strugą 
a drogą no ·Kolonii Liski. Pierwsza wiadomość o odkryciach archeologicznych na 
tym terenie pochodzi z okresu okupacji l wzmianka R. Weinerta w "Vorgeschicht 
des Kreises Schieratz" l. Następnych odkryć dokonano w 1952 r. 

W wyniku badań przestrzeni około 200 m 2 odkryto 43 groby popielnicowe i 
l .jamowy przykryte resztkami zniszczonego przez rolników bruku kamiennego. 
8 grobów uszkodzonych było przez współczesne wkopy. W 11 grobach zarys jamy 
był nieczytelny, w 21 popielnica była obsypana kośćmi przemieszanymi z reszt
kami stosu. W trzech przypadkach pozostałości stosu złożono do osobnej jamy w 
pobliżu popit!lnicy. W grobie 36 popielnicę umieszczono w końcu dużej, owalnej 
jamy o wymiarach około 120 x 50 cm , wypełnionej całkowicie resztlami stosu. 

W grobach znaleziono w sumie lo5 zabytków, w tym.: l brązową bransoletkę 
dziecięclb l tbporE!k kamienny, 12 waz, 8 amfor, 18 czerpaków, lO mis uchwa
tycha 16 garnków o esowatym. profilu, 2 czarki • l łyżkę glinianlb l grzechotkę 
gruszkowatlb l grzechotkę w kształcie beczułki i 26 naczyń zachowanych fragmen
tarycznie. Wśród grobów na wyróżnienie zasługuje grób nr 20. 

W dużej, owalnej jamie stała waza zawierająca przemyte. spalone kości dorosłe
go osobnika. Wokół popielnicy zsypano resztki stosu. W drugim końcu jamy,na tej 
samej głębokości umieszczono niewielki garnek o esowatym. profilu wypełniony 
spalonymi i przemytymi kośćmi dziecka. Przy tym naczyniu złożono mały garnu
szek o podobnym kształcie, maleńki czerpaczek zdobiony na brzuścu rzędem piono
wych kresek oraz grzechotki.Jest to jedyny grób podwójny odkryty na tym cmen
tarzysku. 

Na podstawie zabytków cmentarzysko datować można na m - V okres epoki 
brązu. Użytkowane było przez ludność grupy środkowopolskiej kultury łużyckiej. 

Badania nie będą kontynuowane. 



PALUCHY. pow.Jarosław 
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Muzeum w Jarosławiu 

Badania prowadził Stanisław Lewandowski. 
Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszo
wie.Drugi sezon badań. Cmentarzysko kul
tury łużyckiej z epoki brązu oraz wczesne
go okresu żelaza /halsztackiego/ • 

Badania zapoczątkował Antoni Talar. przekopując obszar o. 75 ara w 1963 roku, 
Stanowisko położone jest na skraju terasy nadzalewowej rzeczki Lubieni,prawobrŻeż
nego dopływu Sanu.VV 1973 roku przebadano obszar około 17 arów i uchwycono połu
dniowy skraj cmentarzyska na odcinku około 35 m. VVyeksplorowano łącznie z gro-
bami z 1963 r. f w liczbie 12/, 207 grobów. · 

VVstępnie wyróżnione dwie fazy użytkowania cmentarzyska,różniące się zdecydo
wanie formami pochówków oraz materiałem zabytkowym. Pochówki drugiej fazy wy
raźnie skupiają się w północnej części cmentarzyska. 

Do pierwszej fazy zaliczają się m. in. pochówki szkieletowe, w liczbie sześciu, 
orientowane wzdłuż osi południe - północ, głowami na południe.Są one wyposażone 
w przedmioty metalowe : szpile,naszyjniki oraz w bransolety, wykonane z brązu 
a także w jednym wypadku w złoty czterozwojowy pierścieli f gr 185/. VV południo
wej części jamy grobowej stawiane były naczynia gliniane f od dwóch do pięciu 
sztuk/. Groby ciałopalne tej fazy reprezentują bardzo rozmaite formy pochówków 
zarówno popielnicowych jak i bezpopielnicowych. m.in. występują tu groby symboli
czne f? f, bez śladów pochówków tzn. kości. Groby ciałopalne zawierają naczynia 
gliniane w ilości dwóch do dziesięciu sztuk oraz rzadziej biżuterię z brązu,Materiał 
ceramiczny tej fazy charakteryzuje się znacznym udziałem garnków tulipanowatych, 
mis oraz kubków i czerpaków. 

VV inwmrta:rzu drugiej fazy użytkowania cmentarzyska przeważają natomiast róż
nego rodzaju naczynia wazowate, 

Z drugą fazą wiążą się wyłącznie groby ciałopalne, popielnicowe, nie wyposażane 
w liczne przystawki lecz niekiedy tylko nakrywane plackami glinianymi,Poszczegól
ne pochówki układają się w rzędy blisko siebie stojących popielnic. VVewnątrz naczyń 
sporadycznie spotykane są kil)ruzwojowe pierścienie z brązu. kolczyki gwo:tdzjawąta_ 
o tarczkowatych główkach oraz wykonane z żelaza nożyki brzytwy. VVśród form w 
ceramice dość rzadkie są naczynia jajowate. 

Pierwsza faza użytkowania cmentarzyska może być roboczo ·datowana na lata l 
1300 f bąd:t 1200/ do 900 p. n. e. Upoważniają do tego widoczne w materiale nawią 
zania do kultur : trzcinieckiej, komarowakiej /? / oraz z kultura Noua f wystąpiły 
tu w grobie 180, chyba po raz pierwszr w Polsce dwuuche w~ typowe dl~ 
~tury/. . 

Druga faza użytkowania cmentarzyska zarówno materiałem ruchomym jak i 
formami pochówków nawiązuje do typowych cmentarzysk grupy tarnobrzeskiej kultu
ry łużyckiej z wczesnego okresu żelaza i ze względu na występowanie np.kolczyków 
gwoździowatych może być datowana na lata od 700 do /300 ? f 400 p.n,e. 

Badania cmentarzyska w Faluchach powinny być kontynuowane w następnych 
sezonach zarówno ze względu na jego znaczenie w poznaniu 'problematyki wczesnej 
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fazy kultury łużyckiej na Rzeszowszczytnie, ze względu na jego wielkość f dotych
czas przebadano zaledwie jedną dziesiątą część tego cmentarzyska/ jak i na fakt 
niszczenia go intensywną_ orką. 

PELCZYSKA, pow • Pińczów 

PELCZYSKA. pow.Pińczów 

Grodzisko 

PLUDWINY. pow.Brzeziny 

Stanowisko l 

PODGAJE, pow.Kazimierza Wielka 

Stanowisko ·4 

patrz 

okres lateflski 

wczesne średniowiecze 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

patrz 

neolit 



PRATKOWICE• pow. Radomsko 

Stanowisko l 
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Muzeum Regionalne 

w Radomsku 

Badania prowadził mgr Zygmunt Błaszczyk. 
Finansował WKZ w Łodzi i Muzeum Regio
nalne w Radomsku.Drugi sezon badań. 
f z wykopalisk w 1972 r nie zamieszczono 
sprawozdania/. Cmentarzysko z IV- V okre
su epoki brązu. 

Stanowisko znajduje si ~ tu.ż na północ od wsi Pratkowice. na skraju lewej. wyso
kiej terasy rzeki Pilicy.Lącznie w latach 1972-1973 zbadano obszar 4• 5 ara. 

Wykop "A" w północnej części stanowiska. 

Odkryto 46 grobów c iałopalnych0 w tym 3 bezpopielnicowe0 pozostałe zawierały 

po 'jednej. a jeden dwie popielnice - grób z dwoma pochówkamioDo trzech jam 
wsypane były szczątki stosu. W czterech grobach znajdowały się czarki z uchami 
taśmowatymi. W jedenastu przypadkach natrafiono na zabytki z brązu: ·bransoletę. 

kółka różnej wielkości. brzytwę, naszyjnik. W kilku innych grobach stwierdzono na 
kościach ślady patyny po brązie.Ceramika pochodząca z grobów jest dość jednorod
na. Przeważały naczynia z wysoką. zwężającą ęię ku górze szyjką i baniastym brzuś
cem. Parę zaledwie nacz~ było dwustożkowych lub jajowatych. 

Wykop "B" założono w odległości 150 m na ~udnie od wykopu "A". 

Zbadano obszar O, 5 ara. natrafiono na ułamki nac'~ współczesne materiałowi 
z grobów i na nieliczne przepalone kości.; Na groby nie natrafiono. 

Na stanowisku występują jedynie zabytki kultury łużyckiej. Większość z nich 
pochodzi z IV okresu epoki brązu. Niektóre cechy ceramiki a także część brązów 
wskazują na trwanie cmentarzyska w V okresie epoki brązu. 

Badania będą kontynuowane. 

PRA TKOWICE, pow.Radomsko 

Stanowisko 3 

Muzeum Regionalne 

w Radomsku 

Badania prowadził mgr Zygmunt Błaszczyk. 
Finansował WKZ w Łodzi i Muzeum Regio
nalne w Radomsku.Pierwszy sezon bada.l1. 
Osada f? f z IV okresu epoki. brązu. . 

W toku badania cmentarzyska f patrz Pratkowice. stanowisko 1/ próbowano 
odnale:tć najbliżej położoną osadę ludności kultury łużyckiej.Po przeprowadzeniu 
penetracji powierzchniowej wykopy wytyczono w odległości 250 m na północ od 
cmentarzyska, 50 m od skraju starorzecza Pilicy. Zbadano · obszar l ara~ 
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Odkryto ślady 11 dołków. W niektórych z nich znaleziono po parę ułamków 

ceramih"i. Nie natrafiono na warstwę kulturową. Niewykluczone. że została zniszczo
na przez erozję opadową - teren opada ku starorzeczu. Mogla też ją zniszczyć 
orka, ponieważ największe zagęszczenie zabytków występowało na granicy warstwy 
ornej i podglebia. Znaleziono ułamki naczyń o powierzchniach gładkich i chropo
watych, talerzy glinianych, naczynia sitowatego, a także nieco grudek polepy.Lącznie 
paręset ułamków ceramiki. 

Materiał ten pochodzi z IV okresu epoki brązu,Dla dokładniejszego określenia 
charakteru stanowiska niezbędne są dalsze badania, 

PUDLISZKI, pow. Gostyń 

Stanowisko l 

PULAWY- Wlostowice 

RUDKA. pow.Radomsko 

Stanowisko 2 

patrz 

wczesne średniowiecze 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

Muzeum Regionalne 

w Radomsku 

Badania prowadziła mgr Bożena Błaszczyk. 
Finansował WKZ w Łodzi, Pierwszy sezon 
badać., Osada z II okresu epoki brązu, 

Stanowisko znajduje się na południe od wsi Rudka, na piaszczystym cyplu 
wysokiej terasy rzeczki Biestrzykówki wpadającej do Pilicy, 

Zbadano obszar l ara. Wyra:tnej warstwy kulturowej nie zauważono. Poziom 
j ej wyznaczało największe zagęszczenie zabytków występujące w warstwie próch
nicy i tuż pod nią. Znaleziono w niej pewną ilość ułamków ceramiki i narzędzia 
krzemienne; a także wióry i odłupki. 

Natrafiono na 3 niewielkie, koliste jamy zawierające po kilka krzemieni i 
fragmentów naczyń. W jednym z odcinków wystąpił bruk kamienny, jednak brak 
jakichkolwiek zabytków w jego obrębie nie pozwala na bliższe określenie funkcji 
obiektu. 

Wśród ułamków ceramiki znajdują się fragmenty płasko ściętych brzegów i 
wyodrębnionych den, natomiast inwentarz krzemienny zawiera m.in.fragment szli
fowanej siekierki, drapacze i zgrzebła. 
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Osada została zniszczona J większość zabytków w warstwie próchnicy f , bądź 
też natrafiono na jej skraj. Ułamki n&.czy-ń są charakterystyczne dla ceramiki kul
tury trzcinieckiej. 

SAMBOROWICE, pow. Racibórz Kons erwator Zabytków Archeologicznych 
W Ot:><>lu 

Badania prowadził mgr l{j ·in en~ Macewicz. 
Pierwszy sezon badań.Cmente.reysko ciało
palne z m okresu epoki brąlw .• 

Stanowisko położone jest na prawobrzeżnej terasie rzeki Troji, w odległości 
około 1100 m na zachód od zabudowań miejscowego PGR, w obrębie piaskowni. 

Przebadano najbardziej zagrożone krawędzie wybierzyska,Odsłonięto 7 grobów 
ciałopalnych1 przeważnie popielnicowych.Funkcje popielnicy pełniły wazy zdobione 
karbami i guzkami na brzuścu bądź też jajowate, chropowate garnki. W dnach wybi
te były otwory, W przeważającej części odkrytych grobów popielnice były przykryte 
misami odwróconymi do góry dnem.Obok popielnic w grobie występowało po kilka 
przystawek względnie luźne fragmenty naczyń, Z przedmiotów metalowych należy 
wymienić dwa fragmenty szpil brązowych złożonych do popielnicy razem ze spalo
nymi kośćmi, 

Badania będ\' kontynuowane, 

SIEMIROWICE, pow.Lębork 

Stanowisko l 

Muzeum Archeofogiczne 

w Gdaflsku 

Badania prowadziła mgr. Aleksandra Szymańska. 
Finansował WKZ i Muzeum Archeologiczne w 
Gdańsku. Trzeci sezon badań, Cmentarzysko kul
tury łużyckiej z IV - V okresu epoki brązu. 

Zbadano 5 kurhanów o przeciętnej średnicy około 9 m. i maksymalnej wyso
kości l, 30, Podstawę u czterech z nich stanowiły pojedyńcze kręgi kamienne, w 
pozostałym kurhanie dwa kręgi kamienne, koncentryczne, Charakterystyczny dla 
cmentarzyska jest zróżnicowany pochówek w poszczególnych kurha,nach.Obok po -
j edyńczych grobów skrzynkowych występowały groby popielnicowe. groby jamowe 
usytuowane cent ralnie poniżej płaszcza kamiennego oraz popielnice z zawartością 
przepalonych kości ludzkich,luźno wstawione do kurhanu,Ponadto analogicznie.jak 
w poprzednich latach w pobliżu dwóch kurhanów odkryto małe paleniska .stanowią-

ce prawdopodobnie pozostałości ogni ofiarnych. · · 
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Na inwentarz pochówków składały się popielnice w większości zniszczone, prze

palone kqści ludzkie niekiedy rozrzucone w różnych miejscach kurhanu, węgiel 
drzewny oraz wyroby brązowe jak bransolety, pierścionki, szpile z taśmowatym 
uszkiem i szczypce. 

Ciekawym odkryciem były również trzy stele kamienne, ustawione pionowo przy 
jednym z kurhanów po zewnętrznej stronie kręgu. Stanowią one na Pomorzu Gdań
skim pierwsze odkrycie tego rodzaju na cmentarzysku kurhanowym z IV - V okre
su epoki brązu. 

Badania będą kontynuowane. 

SKRZYDLĆW 1 pow.Radomsko 

Stanowisko 2 

STARY ZAMEK. pow.Wrocław 

Stanowisko 2 

STRb ŻA, pow. Pajęczno 

Stanowisko l 

patrz 

wczesne średniowiecze 

patrz 

neolit 

Muzeum Regionalne 

w Radomsku 

Badania prowadzU mgr Zygmunt Błaszczyk. 
Finansowało Muzeum Regionalne w Radomsku. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko z V okre
Su epoki brązu i c;>kresu halsztackiego c. 

Stanowisko znajduje się około 800 m na południowy zachód od kościoła we 
. wsi Stróża. Cmentarzysko było niszczone podczas kopania żwiru. 

Zbadano obszar 1, 5 ara. Odkryto dalsze 22 groby. Wszystkie były ciałopalne: 
dwa jamowe, bezpopielnicowe, pozostałe zawierały przeważnie po jednej popielnicy. 
Jeden z grobów popielnicowych, siliiie zniszczony nakryty był kamieniami. Zawie
rał on ułamki co najmniej trzech naczyń. W naczyniach z dwóch grobów brak było 
niemal zupełnie kości. Wypełniały je kamienie, celowo tam włożone. W trzech gro
bach znaleziono czarki gliniane. W pobliżu dziecięcego pochówka leżała gliniana 
grzechotka dwustożkowa. 

W śród naczyń występują formy baniaste z cylindryczną szyjką, amfory 
1 

czarki 
i kubki z taśmowatymi uchami oraz naczynia jajowate.Na części naczyń wystę
pują ornamenty.Sladów występowania metali nie zaobserwowano. 
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Wszy s tkie zabytki nalezą do kul tury łużyckiej z V okr esu epoki brązu i okresu 

halsztacki ego c . 
Cmentarzy sko rozciąga się na powierzchni paru hektarów. W roku bieżącym 

zabezpieczony został jedynie t eren wokół jednego dołu po żwirze. 

SZPIKOŁOSY, pow. Hrubi eszów Muzeum Okręgowe 
w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Anna Kl.oss. 
Finansował WKZ w Lublinie. Pierwszy 
sezon badali. Osada oraz cmentarzys
ko z wczesnej epoki brllZu• 

Badania są kontynuacją wykopalisk sondażowych z 1962 r. Odkryto wówczas 
grób szkieletowy wyposażony w ozdoby brązowe i szpilę kościaną.Grób ten datowa
ny jest na wczesną epokę brązu. 

W br odkryto dwa groby szkieletowe oraz dwie jamy.Oba groby są płaskiea 
bez żadnych śladów obudowy i wyposażenia.Jamy pełniące funkcję gospodarczą 
zawierały fragmenty ceramiki z epoki brązu oraz kości zwierzęce. 

Podczas badali powierzchniowych znaleziono fragmenty kości czaszki z zielonym 
zabarwieniem-najprawdopodobniej powstałym od przedmiotów brązowych.Na fragmen
ty kości lub całe szkielety, według relacji gospodarza, natrafiano podczas różnych 
prac ziemnych. 

Płaskowzgórze na którym prowadzone były badania, opada dość stromo od stro
ny zachodniej i południowej w kierunku podmokłych łąk przez które przepływa stru
myk.Od strony wschodniej i północnej łagodnie przechodzi w "Wysoczyznę stanowią

cą dość płaski i wyrównany teren. 

Należy przypuszczać, że istniała tu osada wraz z cmentarzyskiem. Na podstawie 
fragmentów ceramiki oraz zabytków pochodzących z badań sondażowych• stanowisko 
to można roboczo datować na wczesną epokę brązu. 

!lWINICA-KOLONIA , pow. Lęczyca 
Stanowisko l 

l 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 
w Łodzi. 

Badania prowadził mgr Zygmunt Kaszeviski. 
Finansował WKZ w Lodzi.Drugt' sezon - · 
badali. Cmentarzysko kultury łużyckiej 
z IV okz:esu epoki brązu. 

Prace koncentrowały się w zachodniej części cmentarzyska. Przebadano obszar 
o powierzchni 1300 m 2. Uyhwycono południowy zasięg cmentp.rzyska.Odkryto 85 
grobów ciałopalnych, które na podstawie obrządku pogrzebowego można podzielić na 
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t rzy typy : aj groby popielnicow e czyste, b / groby jam owe, zawierające przepalo
ne kości ludzkie, całe naczynia i i ch fragmenty, eJ groby jamowe z przepalonymi 
kośćmi ludzkimi i szczątkami stosu. 

Odkryto 66 grobów popielnicowych. Zawierały one prócz popielnicy przeważnie 
po jednym lub dwa naczynia. Popielnice bardzo często przykryte były misami 
albo płaskimi kamieniami. Wśród tego typu grobów na uwagę zasługują groby : nr: 
56, 57,103,121, mające w swym wyposażeniu prócz naczyń także ozdoby metalowe 
J szpile, bransolety, zawieszki/ • 

Groby jamowe w liczbie 10 zawierały przeciętnie 3-5 naczyń, których ułamki 
tworzyły skupiska wokoło przepalonych kości ludzkich. W pozostałych grobach 
jamowych znajdowały się skupiska słabo przepalonych kości ludzkich przemiesza
nych z węglem drzewnym. 

Na podstawie form naczyń oraz obrządku pogrzebowego można ustalić chrono
logię cmentarzyska na IV okres epoki brązu oraz jego przynależność do środkowo
polskiej grupy kultury łużyckiej. 

TOMASZÓW, pow, Szydłowiec 

Stanowisko I i II patrz 

paleolit 

TRĆJCZYCE, pow • Przemyśl 

Stanowisko l 

Muzeum Ziemi Przemyskiej 

w Przemyślu 

Badania prowadził mgr Andrzej Kaperski. 
Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszo
wie. Piąty sezon badań. Cmentarzysko grupy 
tarnobrzeskiej oraz cmentarzysko osada z 
okrESu wpływów rzymskich. 

Kontynuowano ratownicze prace wykopaliskowe na stanowisku 1. W sumie 
przebadano obszar o powierzchni 162, 5 m2. Odkryto l 7 nowych grobów J nr 115-
131/ ciałopalnych popielnicowych oraz 2 obiekty prawdepodobnie groby jamowe, 
Odsłonięto również południowo-zachodni narożnik obiektu rowkowego, na który 
natrafiono w 1968 r, Rowek tworzył w całości czworobok o wymiarach 8 x 8, 2 m 
i sięgał do głębokości około 85 cm. Na dnie, kształtu nieckowatego, wystąpiła smuga 
intensywnie czarnej ziemi. Być może jest to ślad dłuższego użytkowania~, .po czym 
rów prawdopodobnie został jednorazowo zasypany. W wypełnisku wystąpiły rozwle
czone, pojedyńcze spalone kości, fragmenty naczyń pochodzące przypuszczalnie ze 
zniszczonych grobów . grupy tarnobrzeskiej, stwierdzono także większe skupisko 
materiału, prawdopodobnie wrzuconą popielnicę z okresu wpływów rzymskich. 

W północnej części stanowiska, poza zasięgiem cmentarzyska, natrafiono ąa 
dwa zazębiające się obiekty osadowe, kształtu kolistego, w profilu gruszkowate, 
przypuszczalnie spełniające funkcję jam zasobowych. W wypełnisku występowały 
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pojedyńcze ułamki naczyń z pómego okresu wpływów rzymskich oraz przedmioty 
kamienne jak: osełka, prymitywny kamie:O. żarnowy i rozcieracz. 

Ze względu na duże zniszczenie grobów,formy naczyń są trudne do rekonstruk
cji. Zachowały się jedynie partie przydenne popielnic, występowały również fragmen
ty naczy:O. z dziurkami pod krawędzią. Nieliczne fragmenty popielnic z okresu rzym
skiego• to naczynia typu kuchennego z wyodrębnionym dnem• sporadycznie wystąpiły 
naczynia czernione i gładzone na powierzchni,Z innych zabytków należy wymienić 
przęśliki gliniane, fragment. nożyka żelaznego, oraz wióry i odłupki krzemienne. 

Większość nowoodkrytych grobów należy wiązać z grupą tarnobrzeską, zaś 
pozostałe jak również obiekt rowkowy należy prawdopodobnie odnieść do schyłku 
wczesnego okresu rzymskiego.Jama o charakterze osadowym wydaje się pochodzić 
z pómego okresu rzymskiego.Brak zabytków datujących utrudnia sprecyzowanie 
chronologii. 

Dalsze prace badawcze będą zmierzały do bliższego określenia chronologii jak 
interesujących form pochówków występujących na cmentarzysku, 

TUPADLY, pow.Inowrocław 

Stanowisko 2 

WOJCIECHOWICE, paw. Opatów 

.patrz 

neolit 

Pa:O.stwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadził mgr Jerzy Bąbel. 
Finansowało PMA w Warszawie,Drugi 
sezon bada:O., Cmentarzysko kultury 
mierzanowickiej, Wczesna epoka brąz~\ 

Rozkopano 10 75 ara powierzchni, na której znajdowało się 19 obiektów prahisto
rycznych, z czego wyeksplorowano 10. We wszystkich przebadanych obiektach wystą
piły lepiej lub gorzej zachowane szkielety ludzkie, 9 pochówków należy do kultury 
mierzanowickiej, l do kultury ceramiki sznurowej, Wszystkie dobrze zachowane 
szkielety spoczywały w jamach grobowych na lewym lub prawym boku, w pozycji 
skurczonej z rękami przy twarzy,Jamy grobowe orientowane były w kierunku połud
niowy-zachód- północny wschód f 7 pochówków f, wschód-zachód f 2 pochówki/, 
południe-północ f l pochówek. Zmarli zwróceni byli głowami na wschód'ł południe, 
południowy-zachód, północny-wschód, twarzami zaś na· północ-południe, południowy
wschód,Na ich wyposażenie składały się: sznury okrągłych paciorków z muszli 
/umieszczane wokół głowy,na szyi, piersiach, czasami w pasie lub wokół nadgar
stków f, zawieszki dwuotworowe z muszli szczeżui, paciorki z glinki kaolinowej 
lub kości , nieliczne zawieszki z kłów dzika /umieszczane na piersi/, naczynia gli
niane lub ich fragmenty, topór kamienny, krzemienne odłupki, sercowate grociki 
strzał z zachowaną żywicą, szpile kościane, fragment płyty S!j:lifierskiej, szydło koś 

ciane. 
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W jednym wypadku stwierdzono wkopanie jamy w grób.Zachowany fragmentary

cznie szkielet znajdujący się w grobie posiadał wyposażenie charakterystyczne dla 
kultury mierzanowickiej.Jama miała kształt lejkowaty. równomiernie rozchylający 
się ku dołowi, dno płaskie. Na dnie leżał skurczony szkielet bez wyposażenia. W wy
pełnisku jamy stwierdzono występowanie kości zwierzęcych, kamieni, fragmentów 
ceramiki wczesnobrązowej, fragment przęślika wapiennego oraz odłupki krzemienne. 

Badania będą kontynuowane. 

W O RYTY, pow.Olsztyn 
Stanowisko 2 

Zespól do badatl etnogenezy. Słowian 
w Polsce północno-wschodniej 
Instytutu Historii Kultury Materialnej 
PAN. 

Badania prowadził doc. dr Jan Dąbrowski. 
Finansował IHKM PAN. Czwarty sezon 
badatl. Osada kultury łużyckiej z IV-V 
okresu epoki brązu. 

Przekopano 200 m 2 sytuując wykopy w szczytowej partii wzgórza na którym 
mieści się osada, oraz na jego zboczu północno-wschodnim i w dolnej części zbocza 
południowego - wszystkie one graniczą bezpośrednio z wykopami lat ubiegłych.Od
kryto 26 jam0 18 śladów po słupach0 dolną część stojącego w piasku naczynia zaso
bowego• grób z okresu wpływów rzymskich oraz kilka obiektów o niewyjaśnionym 
charakterze.Część badanych obiektów była silnie zniszczona. 

Obserwacje stratygraficzne. przeprowadzone w wykopie usytuowanym na połud
niowym zboczu pozwoliły stwierdzić siedem kolejnych nawarstwiert.0 z których górne 
mają charakter akumulacyjny,zsuwowy. natomiast niżej wystąpiły dwie warstwy kul
turowe / V i Vll/ z materiałem łużyckim. podzielone cienką warstwą akUmulacyjną. 
Zarówno pod warstwą v. jak i VJl stwierdzono występowanie jam łużyckich, co 
dobrze potwierdza wcześniejsze obserwacje odnośnie dwufazowaści badanej o!lldy. 

W pozostałych wykopach warstwy kulturowe uległy całkowi tej dez1udacji i wystę
powały tam jedynie wyżej wspomniane obiekty. Na uwagę zasługuje jama 158• w 
której odkryto uszkoazune nieckowate żarno kamienne. 

Materiał zabytkowy to niemal wyłącznie fragmenty naczyń0 przeważnie chropo
waconych, wspomniane żarno oraz drobne przedmioty.jak przęślik czy zawieszka. 

Prace będą kontynuowane. 

WORY TY • pow • Olsztyn 
Stanowisko 5 

Zespół do badaft etnogenezy Słowian 
w Polsce północno-wschodniej 
Instytutu Historii Kultury Materialnej 
PAN 

Badania prowadzili doc. dr Jan Dąbrowski 
i mgr Małgorzata Mogielnicka/ aut orka 
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sprawozdania/.Finansował lliKM PAN. 
Pierwszy sezon badafl.Osada kultury 
łużyckiej z pómej epoki brązu. 

Stanowisko usytuowane jest na piaszczystym wzgórzu położonym około 300 m 
na północ od drogi Woryty-Gietrzwałd.Od południa wzniesienie ogranicza jar. a od 
północy i wschodu tereny podmokłe. 

Przekopano łącznie 10 5 ara wykoparni o wymiarach Z, 5 x lO m 0 zlokalizowa
nymi na kulminacji oraz północnym. południowym i południowo-zachodnim zboczach 
wzgórza. W wykopach założonych na południowo-zachodnim stoku i na kulminacji 
na granicy zboc.za materiał zabytkowy wystąpił tylko w warstwie próchnicy0 nato
Dliast wykop na północnym stoku był całkowicie jałowy • 

Obiekty w liczbie 9-ciu wystąpiły tylko w wykopach założonych na kulminacji 
wzniesienia.Znajdowały się one zasadniczo tuż pod warstwą ziemi ornej na głę
bokości 20-30 om a wkopane były w żółty piasek.Dna ich niekiedy sięgały do war
stwy piasku warstwovanego.Zarysy ich były z reguły nieregularne0 silnie rozwle
czone przez orkę, wydłużone lub owalne; średnice wahały się od 40 do 110 cm. 
W przekroju miały kształt nieckowaty. często z płasldrn dnem. o miąższości 14-60 
cm. Wypełniska obiektów stanowił szarawy piasek często z ciemniejszymi wkładka
mi zawierającymi węgle drzewne. Na inwentarz ich0 z wyj ątldem dwu obiektów 
zawierających tYlko węgle drzewne, składały się fragmenty cerarniki i bryłki pole
py. W jednym obiekcie / nr 3/ wystąpiła nieobrobiona bryłka bursz~. 

Kontynuacji badail na stanowisku 5 nie przewiduje się • 

ZAWADA.· pow .Staszów 
Stanowisko II i IV 

Zespół Badail nad Polskim 
Średniowieczem · 
Uniwersytetu Warszawskiego 
i Folitechniki Warszawskiej 

Badania prowadziła mgr Ewa Twarowska. 
Finansowały Zakłady Energetyczne Okręgu 
W schodniego Elektrewania "Połaniec". 
Pierwszy sezon badail. Stanowisko n i IV 
- dwie osady o twarte datowane na V okres 
brązu i hallstatt c. 

W trakcie prowadzonych prac ratowniczo--sondażowych na terenie budowy Ele
ktrowni "Połaniec" / badania powierzchniowe przeprowadzono w 1972 r/ na polach 
wsi Zawada / nizina zalewowa Wiały z szeregiem piaszczystych wzniesiefl i wydm/ 
na których wykonywano w roku bieżącym główne prace ziemne. prowadzom, ratow
nicze prace wykopaliskowe na terenie dwóch stanowisk. 

Stanowisko II - osada. 

Stanowisko położone jest na południowym stoku piaszczystego wzniesim ia 
obj ętego uprawą. znajdującego się na wschodnim brzegu głębokiego jaru0 dnem któ-
rego płynie strumietl wpadający do · ślepej odnogi Wisły. ' 
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Wytyczone trzy wykopy o łącznej powierzchni 41 m 2• W trakcie ekspl.oracji 
wyróżniono pod ziemią orną jedną warstwę kulturową o miąższości od 5 do 30 cm. 
f wypłycającą się w kierunku spadku południowegoj , którą stanowił szaro-brunat
ny piasek z domieszką próchnicy , zawierający niewi elkie ilości materiału zabytko
wego głównie ceramiki, grudek polepy i drobnych węgielków drzewnych. Pod warstwą 
k-ulturową wystąpił calec, w który wkopane były obiekty.Dziewięć z nich to jamy 
gospodarcze o nie wyjaśnionym przeznaczeniu, czternaście - to pozostałości jam 
po słupowych. 

Materiał zabytkowy s tanowi ceramika lepiona ręcznie, występująca w postaci 
ułamków naczyń reprezentujących formy charakterystyczne dla grupy tarnobrzes
kiej kultury łużyckiej z okresu V brąz i hallstatt c. 

Stanowisko IV - Karczmarówka. 

Jest to piaszczyste wzniesienie opadaj:· ce urwistym brzegiem w kierunku Wisły. 
Stanowisko obejmuje obszar około 1, 5 ha. ~a stanowisku wytyczono 27 wykopów o 
łącznej powierzchni 602 m 2 • 

· W trakcie ekspl.oracji stwierdzam istnienie dwóch warstw kulturowych. Pierwsza 
warstwa żółto-rdzawo-brunatnego piasku o miąższości 20-30cm. cieniejąca w kierun• 
ku północnej krawędzi stanowiska wiąże się z przeważającą ilością obiekt ów .Jest 
ona dość silnie nasycona ceramiką, zawiera poza tym polepę i węgle drzewne. Znaj
dująca się pod nią warstwa 2 o nieco jaśniejszym za':larwieniu zawierała. cerami-
kę i polepę jedynie w partii stropowej.Ma ona miąższość od 10 do 30 cn . • Pod 
warstwą 2 znajduje się calec.który stanowi żółty piasek ze żwirem. 

Sądząc po obiektach0 które przecinają niekiedy obie warstwy. a prawie zawsze 
warstwę 2, pierwotny.pierwszy,poziom użytkowania uległ zniszczeniu, a warstwa 
l stanowi drugi poziom użytkowania terenu. 

Na stanowisku stwierdzono 7.-łlcr;f.SY czterech większych obiektów f prawdopo
dobnie mieszkalnych/ • trzy lu:tne paleniska, 52 jamy gospodarcze i 74 jamy po
słupowe. Do ciekawszych obiektów należy jama , w której znaleziono potłuczone 
żarna nieckowate • dwa rozcieracze do nich, jeden fragment pucharu na pustej 
nóżce i około 275 fragmentów ceramiki w większości wtórnie przepalonej.Jako 
piwniczka zapewne służyła jama w której znaleziono 167 fragmentów ceramiki, 
a na dnie dwie duże partie przydenne naczyń jajowatych umieszczonych jedno 
w drugim. 

Ceramika stanowiska IV reprezentuje sobą grupę tarnobrzeską kulturyłużyc
kiej z okresu V brąz halsztat c. 



ZBROJEWSKO, pow.Kłobuck 
Stanowisko 3 
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Instytut Archeologii Uniwer sytetu 
Jagiellońskiego 

Konserwator Za bytków Archeologicznych 
Katowice, 
Prezydium PRN w Kłobucku 

Badania prowadzili: doc, dr Marek Gedl 
i mgr Krystyna Boruc.Fbmnsował WKZ 
w Katowicach i PPRN w Kłobucku0 Konty
nuacja badaft zapoczątkowanych w 1961 
roku.Cmentarzysko z U-IV okresu epoki 
brązu {kultura przedłużycka i łużycka/ • 

Prace wykopaliskowe przeprowadzono we wschodniej części stanowiska, w obrębie 
najstarszej partii cmentarzyska, datowanej w ·zasadzie na m okres epoki brązu. Zba
dano łącznie 60 obiektów archeologicznych f nr -426-485/ .Były wśród nich groby 
szkieletowe zaliczane do schyłkowej fazy kultury przedłużyckiej i datowane aJbo na 
młodszą partię n okresu epoki brązu, albo na przełom n i m okresów tej epoki. 
Groby te były wysposażone głównie w wyroby brązowe f szpila z tulejkowatą główką • 
bransolety,ozdoby zakończone spiralnymi tarczami z drutu/. 

Udało się stwierdzić, że na cmentarzysku w Zbrojeweku występowały pierwot
nie kurhany z konstrukcjami kamienny-nU. które następnie w większości uległy zupeł
nemu zniszczeniu. Młodsz e ,groby, szkieletowe lub ciałopalne jamowe czy popielnicowe, 
datowane są na m okres epoki brązu i zaliczan~ c;lo wczesnej fazy lokalnej odmiany 
Kultury łużyckiej. 

W grobach tych spotyka się ceramikę f naczynia o esowatym profilu, misy, cera_~ 
mika guzowa/ oraz szpile brązowe typowe dla III okresu epoki brązu.Niektóre groby 
ciałopalne popielnicowe pochodzą już zapewne z IV okresu epoki brązu.Nie natrafio
no w nich jednak na dobrze datujące wyroby inatalowe. 

) 



EPOKA 2ELAZA 

Okres halsztacki 



BA CZYN, pow.Kraków 

Stanowisko 2 
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Muzeum Archeologiczne 

w Krakowi e 

Badania prowadzili mgr Janina Krauss 
i dr Adam Krauss. Finansował WKZ w 
Krakowie. Trzeci sezon badań. Cmen
tarzysko kultury łużyckiej z okresu 
halsztackiego. 

Kontynuowano badania na terenie cmentarzyska górnośląsko-małopolskiej grupy 
kultury łużyckiej. Znajduje się ono we wschodniej części wsi, na skłonie wzniesienia 
opadającego ku rzece Sance. 

Odkryto 46 płaskich grobów f nr 126 - 171/ o mieszanym obrządku grzebalnym . 
Prawie wszystkie oznaczone były kamieniami tworzącymi "niewielkie nakrywy lub obwa
rowania.Stosunkowo dobrze zachowane pochówki szkieletowe leżały w pozycji wypro sto -

. wanej, usytowane głowami na południe wzdłuż osi południe-północ. Wyposażenie i ch 
stanowiły ozdoby brązowe i żelazne oraz naczynia, znajdujące się najczęściej orzv ałn-
wie lub nogach zmarłego. Groby popielnicowe, zaopatrzone niekiedy w przystawki, zawierał: 
przepalone kości niezbyt dokładnie oczyszczone z popiołu 1 wyroby brązowe .Spośród 
grobów jamowych wyróżniono pochówki z przepalonymi kośćmi llłożonymi w małych 
jamach lub rozsypanymi na większej przestrzeni. 

Odkryte na cmentarzysku wyroby ceramiczne . stanowiły: wazy, czarki, garnki, misy, 
kubki, czerpaki, placki oraz Grzechotki. Do przedmiotów metalowych należały : naszyj-
nik, szpile, różnej wielkości kółka i skręty.Na wz1Irl zasłu · również o te 
Yi wielu grobach belemnity, które wkładano tam za ewne z m śl 

czeniu • ._... 

BARYCZ, pow • Kraków 

Stan()wisko V 

Muzeum Żup Krakowskich 

Wieliczka 

Badania prowadziła mgr Ewa Folwarczny-Miśka, 
Finansowało Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 
Trzeci sezon badali.. Osada kultury łużyckiej z 
okresu Hallstatt D i osadnictwo neolityczne. 

Prowadzono badania wykopaliskowe na osadzie kultury łuży~ej położonej w obrę
bie obszaru solonośnego. Przekopano teren o powierzchni 150 m .odkrywając: 7 otwar
tych palenisk, l ślad po owalnym słupie, skupisko kamieni piaskowcowych ułozonych 
w stos o wymiarach 40 x 60 cm, oraz odosobnioną gruszkowatego kształtu jamę neoli 
tyczną kultury lendzielskiej o wymiarach 110 x 150 cm. 

Faleniska to okrągłe lub owalne obiekty o średnicy ca 80 - 280 cm z płaskimi 
względnie nieckowatymi dnami zanikającymi na głębokości od 50 do 80 cm od powierz
chni ziemi. W wypełniskach ich obok węgli drzewnych, polepy i drobnych ułamków 
skorup, natrafiono na duże ilości podstawek kieliszków solow.arskich tzw. brikietaży, 
stanowiące 95% całości materiału ceramicznego.Typologicznie należą one do wysmuk-
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łych pucharków kieliszkowatych niestarannie wykonanych z widocznymi śladami ugnia
tania w postaci odcisków palców.Srednica den tych naczyń waha się od 4 do 6, 5 cm. 
Chronologicznie pucharki te można wiązać z późną fazą kultury łużyckiej /Hallstatt C 
głównie jednak Hallstatt D/. 

Reasumując wyniki dotychczasowych badań należy podkreślić, że skomasowanie na 
stosunkowo niewielkiej przestrzeni tak dużej ilości palenisk zawierających wyłącznie 
formy ceramiczne związane z solnictwem, przemawia za istnieniem dużej osady produk
cyjnej, której zasięg uściślą dalsze badania. 

BISKUPIN, pow. żnin 
Stanowisko 4 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadził mgr Wiesław Zajączkowski 
oraz mgr Maciej Szope pod kierownictwem 
prof. z.A.Rajewskiego.Finansowało PMA w 
Warszawie.Osada z okresu halsztackiego. 

Prace wykopaliskowe skupiały się w zachodniej części osady. Prowadzono również 
prace przy oczyszczaniu konstrukcji. Przed nową rekonstrukcją bramy, odsłonięto, głów
nie dla celów ekspozycyjnych, fragment falochronu. 

Odsłonięto pierwsze konstrukcje drewniane - duże partie jednej z chat / fragment 
podłogi, elementy konstrukcyjne ścian/ oraz w północnej części odcinek piątej ulicy 
poprzecznej.Bardziej szczegółowa interpretacja układu odkrytych konstrukcji będzie 
możliwa dopiero po dokończeniu eksploracji. 

Wykopaliska dostarczyły znacznej ilości ceramiki i kości zwierzęcych. Ciekawego 
odkrycia dokonano w środkowej części chaty.Natrafiono tu na szkielet noworodka / 6-
7 miesiąc życia płodowego/. 

Na zajęcie mieszkańców chaty może wskazywać duża ilość odpadków rogowych 
z których większość znaleziono w jej północno-wschodniej części.Z zachodniej zaś 
części pochodzą użytkowane narzędzia / motyki, szydła, skrobacze, gładziki, grociki 
strzał/. Natrafiono także na skupisko przepalonych ciężarków tkackich i ich fragmen
tów.Do ciekawszych zabytków oclk:rytych w tym sezonie należy zaliczyć również kilka 
miniaturowych naczyń, fragmenty grzechotki. dwa paciorki - bursztynowy i kościany 
oraz fragmenty brązu - tzw.nadlew. 

CHMIELONKO, pow.Kartuzy 

patrz 

okres lateński 

CIESZKÓW, pow.Milicz patrz 

epoka brązu 
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CZĘSTOCHOWA-WYCZERPY DOLNE Muzeum w Częstochowie 

Badania prowadził mgr Zdzisław Bolek. 
Finansował WKZ w Katowicach. Piąty se
zon badań. Cmentarzysko kultury łużyckiej 
z okresu halsztackiego C-D. 

Kontynuowano badania ratownicze na cmentarzysku kultury łużyckiej.Stanowisko 
położone jest na terasie rzeki Warty. Przekopano powierzchnię 125 m 2 odkrywając 
8 pochówków;jeden szkieletowy • 4 ciałopalne jamowe i 3 popielnicowe. 

Pochówek szkieletowy , nakryty brukiem kamiennym, usytuowany był w przybliże
niu na osi północ-południe f głowa zmarłego zwrócona była na południe/ • W skład 
wyposażenia grobu wchodzuY trzy naczynia f czerpak, wazka i misa/ oraz dwa skrę
ty z drutu brązowego. 

Groby ciałopalne jamowe niemal z reguły posiadały nietle zachowane konstrukcje 
kamienne w postaci podłużnych bruków nakrywających jamę grobową dodatkowo obsta
wioną kamieniami.Były to na ogół bruki jednowarstwowe zbudowane z granitowych 
otoczaków. W owalnych jamach grobowych znajdowały się przepalone szczątki kostne 
rozrzucone na dnie jamy zmieszane z węglem drzewnym. 

Zarówno groby jamowe jak i popielnicowe wyposażone były głównie w naczynia 
gliniane f misy, wazki, czerpaki/ oraz niekiedy w .drobne wyroby brązowe, zwykle ozdo
by. 

Na podstawie uzyskanego materiału archeologicznego odkryte pochówki należy 
datować na okres halsztacki. 

DOBRZErę MAŁY , pow.Opole Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Opolu 

Badania prowadził mgr Eugeniusz Tomczak. 
Finansował WKZ w Opolu. Trzeci sezon badań. 
Cmentarzysko ciałopalne kultury łueyckiej z 
okresu halsztackiego. 

Stanowisko położone jest na wzniesieniu pomiędzy wsiami Dobrzefl Mały i Brze
zie.Prace miały na celu przebadanie pozostałej tzw.południowej części cmentarzyska. 
Na powierzchni około 20 arów wykonano mechaniczną odkrywką warstwy ornej . Prze
badano 85 grobów. 57 obiektów stanowiły groby ciałopalne popielnicowe, a 28 jamo
we - bezpopielnicowe. W 13 przypadkach stwierdzono występowanie bruków kamien
nych. 52 groby były dobrze zachowane, 30 częściowo zniszczonych, 3 silnie zniszczo
ne. Groby zalegały przeciętnie na głębokości 20-70 cm. 56 pochówków miało jamy 
grobowe czytelne, 8 słabo czytelne, 21 nieczytelne. Wymiary jam grobowych wahały 
się. w granicach 30-314 x 30-226 cm. Głębokość jam wynosiła 9-92 cm. Wyposażenie 
grobów było dosyć bogate. W pochówkach popielnicowych spotykano najczęściej jedno 
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lub dwa naczynia towarzyszące, w jamowych bezpopielnicowych ilość naczyń sięgała 
czasami do kilkunastu egzemplarzy.Najliczniej reprezentowane były garnki,misy i 
czerpaki. W niektórych grobach wystąplła ceramika malowana. Wśród 61 przed
miotów metalowych l 16 z brązu i 45 z żelaza/ najwięcej było szpiLi bransolet/ • 

Wszystkie pochówki datowane są na wczesną fazę okresu halsztackiego. 

Już w trakcie badań rozpoczęto w sąsiedztwie wstępne prace ziemne. Badany 
teren sukcesywnie udostępniano, a po całkowitym przebadaniu przekazano inwesto
rowi. 

OOBRZ~ MAŁY, pow.Opole 

Stanowisko 13 

DROHICZYN, pow • Siemiatycze 

Stanowisko "Kozarówka" 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 

w Warszawie 

Badania prowadziły dr dr Teresa Dąbrowska 
i Teresa Węgrzynowicz.Finansowało PMA. 
Trzeci sezon badań. Stanowisko wielokulturo
we. 

Wykopy usytowano obok terenu przebadanego w 1969 r., oraz na łące oddalo
nej na południowy-wschód o około 50 m.Przekopano 140 m2 odsłaniając: 

1. 14 jam należących do kultury łużyckiej, z ubogim· inwentarzem nie pozwala
jącym na bliższe sprecyzowanie cł).ronologii oraz 10 jam bez zabytków, bliżej nie 
datowanych. 

2. 3 groby jamowe z późnego okresu halsztackiego. W jednym z nich znalezio
no nożyk żelazny ze zdobioną okładziną kościaną. 

3. 15 grobów ciałopalnych kultury przeworskiej, w tym 13 jamowych i 2 po
pielnicowe.Oba groby popielnicowe datowane są podokres B

2 
wczesnego okresu 

rzymskiego. Groby jamowe pochodzą zarówno z tego podokresu, jak i z pó:tnego okre
su przedrzymskiego f pó:fnolateflskiegof. Do najciekawszych należy grób jamowy 
z podokresu B2, w którym znaleziono brzytwę, szydło l? f, sprzączkę o półkolistej 
ramie, nożyce, grot oszczepu, nóż i umbo typu 7a oraz igłę. Wszystkie przedmioty 
oprócz igły, która wykonana jest z brązu, są żelazne. 

4. 3 jamy wczesnośredniowieczne z materiałem ceramicznym znacznie pó:tniej
szym, niż zabytki z lat ubiegłych. 

Przewiduje się kontynuację prac. 



DZIERŻE,CIN, pow.Sławno 

GRODZISKO .. paw. Pleszew 
Stanowisko l 
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patrz 

okres wpływów rzymskich 

Zakład Archeologii Wielkopolski 
Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN 
Konserwator Zabytków Archeologicznych 

w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Wojciech Smigielsld., 
Finansował WKZ w Poznaniu.Pierwszy sezon 
badali. Grodzisko kultury łużyckiej · z okresu 
halsztackiego. 

W ramach weryfikacji grodzisk z obszaru woj.poznaflskiego,które dotychczas, 
na podstawie materiału zebranego z powierzchni, uznawane są za grodziska kultury 
łużyckiej . rozpoczęto prace na grodzisku w miejscowości Grodzisk, położonej we 
wschodniej części powiatu pleszewskiego, na łąkach w pobliżu Prosny.Jest to obie
kt powierzchni 2• 5 ha0 dwuczłonowy kształtu -owalnego. W północno-zachodniej częś
ci znajduje się okrągły gród, otoczony pierścieniowatym wałem. do .którego przy
tyka od południowego-wschodu drUgi wał,. otaczający wydłużonym owalem drugi człon 
grodu. Obecny stan grodziska odbiega od pierwotnego. gdyż przed wojną oraz w 
okresie 1940-1944 obniżono wały o około 2 m a ziemią zasypano fosę, resztę zaś 

rozwieziono na łąki. Niewielkie badania próbne przeprowadziło tu Muz.eum Prowin
cjonalne w Poznaniu w 1911 r. a badania powierzchniowe prof. J.Kostrzewski 
w 1915 i 1916 r. Dostarczyły one materiału ceramicznego kultury łużyckiej. okre
su wczesnego średniowiecza i średnowiecza, a podczas niwelowania wałów znale
ziono podobno. oprócz ceramiki, narzędzia i bro:6 żelazną a także skarb monet i 
ozdób srebrnych w naczyniu • Ze znalezisk tych nic się nie zachowało. Wiadomo ze 
tródeł pisanych, że gród w Grodzisku był jednym z punktów oporu w walkach 
Władysława Lokietka z Krzytakamio 

Celem badali byłs weryfikacja chronologii i funkcji obiektu. Założono ·wykop 
na południowym wale owalnej części grodziska długi 25 m i szeroki 2 m oraz, 
aby choć ogólnie zorientować się w charakterze zabudowy wnętrza, żałożono wy
kop 5 x 5 m na najdanie.Przecięcie wału wykopem prostopadłym do jego kierunku 
biegu pozwoliło na dokładne zbadanie jego konstrukcji, a przede wszystldin rozstrzy
gnęło kwestię jego datowania. Wał był zbudowany w konstrukcji j przedkładkowej ·z 
warstw belek ułożonych na przemian wzdłuż i w poprzek jego kierururu, umoCDlO• 
nych pionowo bitymi słupami. Wysokość jego wynosiła około .2 m a szerokość 

około 10 m. Wśród konstrukcji wału znaleziono ceramikę kultury łużyckiej. We 
wczesnym średniowieczu zrujnowany wał podwyższono o 1, 5 - 2 m przez nasypa
nie gliny. Zabudowę wnętrzy grodu rozpoznano w niewielkim zakresie. W Pobliżu 
wału odkryto resztki domu zbudowanego w technice zrębowej, a nieco dalej na 
północny-zachód kilka jam. Były one kształtu kolistego, średnicy 80-100 cm, głę
bokości 30-50 cm.Jamy dostarczyły niewielkiej ilości materiału ceramicznego , 
natomiast warstwa osadnicza zalegająca nad nimi była dość obficie nasycona fra
gmentami naczyfl, przeważnie chropowatych, obrzucanych i dbmazywanych; znalezio
no także fragmenty talerzy,mis, kubków . i czerpaków.Brak jednak wśród tego 
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zespołu fragmentów naczyń bardzlej charakterystycznych, dlatego jego dokładniej
sze datowanie jest trudne. Można jedynie powiedzieć, że .gród funkcjonował w okre
sie halsztackim i założyła go ludno'ć kultury łużyckiej. 

Dalszych bada(l na tym obiekcie nie przewiduje się. 

W poblltu grodu odkryto liczne ślady osadnictwa z czasów kultury łużyckiej, 
nuiiej więcej współczesnego grodowi. 

GRZYBlANY, pow • Legnica 
Stanowisko l 

Zakład Epoki Metali Instytutu Historii 
Kultury Materialnej PAN 
w Warszawie 

Badania prowadzU dl' Zbigniew Bukowaki 
l mgr Leszek Gaje .sld przy udziale mgr 
Krystyny Sokołowskiej i mgr Adama Walu
sia. Finansował llłKM PAN oraz WKE we 
Wrocławiu.Czwarty sezon badati.Droga i 
i osiedle z pótnej · epoki br4zu i wczesnej 
epoki żelaza. 

Wykopaliska prowadzono równolegle na dwóch odcinkach tj. u podnóża pćłnoc
.nego zbocza współczesnego brzegu Jeziora Koskowickiego na zewnętrznej, zabagnio
nej kraw~i" / odcinek A/ oraz na wzniesieniu i w llirodkowej części zbocza pół
nocnego, obecnego brzegu Jeziora Koskowickiego / odcinek B/ .Na odcinku A, 
około 125 m2, odkrywano "drogę" moszczoną drewnem, z wczesnej epoki żelaza 
/Halsttat C·D/ ,na odcinku B, około 35 m2, nawarstwienia osady, a ściślej mówiąc, 
osiedli z pótnej epoki brązu 1 wczesnej epoki żalaza. 

Wykopaliska na odcinku A, pozwoliły ustalić przebieg drogi moszczonej drew
n~ i opracować plan jej zachowanych elementów konstrukcyjnych. Droga, biegnąca 
przez podmokły teren na odcinku 31 m o orientacji zbliżonej do z północnego
wschodu na południowy -zachód, prowadziła od położonego w pobliżu wyniesienia 
do osady/?/ na wyspie utworzonej sztucznie z drewna 1 mułu, połączonej od 
strony północnej z innym wyniesie~em aztuczną groblą lub pomostem / ? / • 
Nawierzchnia drogi zbudowana była z grłlbego drewna.Były to bele okrągłe, nie
okorowane, pochodzącego z drzew młodszych / około 20 - 30 lat/ i starszych 
/ powyżej 40 lat/, przeważnie z sosny. Kłody o długości od 3 do S, 5 m., układa
ne były niekiedy bezpośrednio na podłożu gruntowym, którym są tu osady piasków, 
mułów i szarych Uów wapiennych, niekiedy zaś na podbudowie z gałęzi i. chrustu, 
takt-e z żerdzi z sosny, brzozy 1 olchy. Podbudowę wzmacniano niex:az kłodami i 
umacniane za pomocą pali z drewną iglastego / materiał &osnowy/ 1 liściastego 
/ materiał dębowy/.Przy krańcu północno-wschodnim od strony wyniesienis,nawie
rzchnia zbudowana była z 2 - 3 kłód układanych równolegle do biegu drogi, które 
można nazwać legarami,Dalej w Iderunku na południowo-zachodnim w środkowej 
części drogi, nawierzchnia zbudowana była z 6-7 kłód, również układanych równo
legle do biegu drogi. 

Przy krańcu południowo-zachodnim od strony osady/?/ na wyspie, nawierzch
nia zbudowana była z kłód układanych w kierunku poprzecznym dO równoległych 
legarów. 
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O rodzaju komunikacji, jakiej miała służyć ta droga, trudno obecnie powiedzieć 

coś bliższego.Przy krańcu północno-wschodnim nawierzchnia z kłód układanych 
wzdłuż była zbyt wąska, aby mogła służyć do czegoś- więcej niż do ruchu pieszego. 
Przy krańcu południowo-zachodnim natomiast nawierzchnia była na tyle szeroka, że 
mogła służyć także do jazdy wierzchem. a nawet do ruchu kołowego. 

Zasługuje na uwagę odkrycie na poziomie nawierzchni, w południowo-zachod
niej części drogi, tuż przy jej krawędzi północnej. przedmiotu z okorowanego i 
oczyszczonego z sęków drewna, wyrobionego z konaru drzewa sosnowego.Przypo
mina Ot! rysunek radła krzywogrządzielowego z wczesnej epoki żelaza, które zna
lezione zostało w Vebbestrup w północnej Jutlandii l zob.: "Acta Arch".,1945, 
s.57-66l. 

Obok drogi, na granicy południowej i północnej odcinka A, znaleziono dalsze 
konstrukcje, również datowane na wczesną epokę żelaza. l Ha. C-D/. Fazostały 
z nich jeszcze " in -situ ·" elementy pionowe, a mianowicie rzędy pali,wbitych 
pionowo i nieco ukośnie do głębokości O, 3 - O, 5 m poniżej poziomu stropu pod- · 
łoża gruntowego nawarstwieó., zawierających pozostałości osadniczej działalńości 
ludzkiej. Znalezione na granicy południowej odcinka A pale dochowały się w dość 
dobrym stanie. W momencie odkrycia wiele z nich sterczało na wysokość O, 5-0, 6 
m powyżej poziomu ·stropu podłoża gruntowego, wśród piaszczystych i ilastych 
nawarstwieó., które miejscami ukazywały nagromadzenia małych i dużych kamielri 
porozrzucanych w różnych kierunkach gnijących gałęzi i chrustu, płatów kory, wió
rów i trzasek,.szczap i desek ze zwęgleniami po pożarze, odłamków glinianej pole
py z odciskami gałęzi oraz skorup potłuczonych naezyó. f ułamki czerpaków, mis, 
amfor itp/ o wyglądzie ceramiki " późnohiżyckiej", przede wszystkim starszego 
i młodszego okresu ho.J.sztackiego. 

Nad sterczającymi rzędami pali, podobnie jak i nad nawierzchnią drogi, zalegała 
około O, 2 - O, 3 m grubości warstwa piasków plażowych przykryta cienkim płasz
czem darni. Zalegało w niej trochę przedmiotów żelaznych, kilkanaście ceramicz
nych grzęzideł do sieci rybackiej oraz sporo fragmentów potłuczonych naczyó. 
l ułamki talerzy • mis, dzbanów itpl, głównie z doby baroku i j)ómego renesansu 
oraz z czasów pó:fniejszych. Warstwa ta nie wykazywała żadnych śladów budownic
twa. 

Wykopaliska na odcinku B pozwoliły przede wszystkim na opracowanie straty
grafii archeologicznej północnego współczesnego brzegu Jeziora Koskowickiego i 
wyróżnienie zasadniczych etapów kształtowania się sylwety tego brzegu. Podany 
szczegółowemu zbadaniu przekrój nawarstwieó. wzdłuż 125 metrówej linii z pół

nocy na południe i lO-metrowej linii ze wschodu na zachód pozwolił uchwycić 
siedem głównych warstw, obejmujących niewątpliwie najszersze granice dziejów 
basenu Jeziora Koskowickiego: od czasów nowożytnych do schyłkowej fazy epoki 
lodowcowej lub początków holocenu. 

Odpowiadający schyłkowej fazie epoki lodowcowej lub początkom holocenu po
ziom, dający się uchwycić w postaci warstwy sortowanych drobnoziarnistych pias
ków i żwirków, nie jest zupełnie równy: widoczne jest pochylenie w kierunku po
łudniowym i zachodnim, przy czym w kierunku południowym, to znaczy w kierunku 
jeziora , spadek jest znaczny i wynosi O, 33 m na l mb 13, 3"/•l• W stropowej 
części tych piasków, głównie w północnej części badanego odcinka, tkwiły dolne 
części rozłożonych, zbutwiałych pali, wbitych pionowo i nieco ukośnie. żadnych in
nych zabytków w warstwie tej nieznaleziono. 

z dwu nadległych warstw,leżąca w dole warstwa starsza,jasnego mułku erga
niczego l gytii f , w której tkwiły dalsze f wyższef części ro~ożonych, zbutwiałych 
pali, wbitych pionowo i nieco ukośnie, nie zawierała również ~adnych zabytków. 
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Leżąca natomiast w górze, silnie rozłożona warstwa czarnego torfu glonowego, w 
której t kw iły dalsze /najwyższe/ częśc;i rozłożonych, zbutwiałych pali, wbitych pio
nowe i nieco ukośnie, zawierała sporo skorup paUuczonych naczyń / misy, amfory, 
" talerze" etc. f o wyglądzie ceramiki " łużyckiej", zużyte wyroby z rogu f m. in. 
fragment toporka czy motyki/, przedmioty z kamienia / m.in. żarna typu protoro
tacyjnego/, liczne szczątki kostne zwierzęce / w tym kości cjzika czy świni domo
wej, kozy lub owcy, bydła, a także jelenia i przypuszczalnie bobrat .Był tu również 
fragment sklepienia czaszki ludzkiej . f Np. podczas wykopalisk w r 1972 w war
stwie tej natrafiono na żuchwę ludzką, brązową blaszkę z zakończeniem w kształ 

cie głowy łabędzia i fragment szpili z bogato profilowaną główką/ . 

W warstwie "czarnego" torfu; poza śladami pali, sugerującymi istnienie konstruk
cji palowej f być może podtrzymującej pomost nad dawnym poziomem wód jeziora/, 
natrafiono na szereg dużych kamieni / graniaków f o różnej wielkości, które mogły 
ułatwiać przejście przez podmokły teren. Warstwę tę na podstawie szeregu wska
zówek l m.in.otrzymana w r. 1960 data c14- 2850± 115 lat - dla próbki "czar
nego" torfu pobranej dość nisko ponad stropem jasnego mułku organicznego - gytii 
znajdowane ozdoby z brązu, skorupy naczyń itp/ można odnieść do końca pierwszej 
połowy okresu młodszego /IV f i poczatków okresu najmłodszego /V/ epoki brązu 
w ·Polsce / klasyfikując epokę brązu r.~ ziemiach polskich wedle schematu J. 
Kostrzewskiego i K. Jażdżewskiego z r.1965/ i synchronizować ją z pówejszą 
fazą podokresu B okresu halsztackiego w płd.Niemczech ,Austrii i płn. J"\!B'osławii, 

lub z końcem fazy Benacci l, pełną fazę Benacci II i początkiem fazy Arnatdi 
kultury Villanova w płn. Włoszech. 

W północnej części badanego odcinka, bezpośrednio nad warstwą " czarnego" 
torfu zalegała około O, 8 - O, 9 m grubości warstwa ziemi gliniastej, w której 
obrębie dadzą się wyróżnić trzy poziome nawarstwienia, zawierające ślady procesu 
niszczenia i odbudowy konstrukcji budowlanych z gliny lub plecionki oblepionej 
gliną. W nawarstwieniach tych występują obfite spalenizny w postaci zwęglonycp 
kawałków drewna i płatów popiohj,zgrupowania odłamków polepy, zgrupowania kamie
ni/ często opalonych/,będące przypuszczalnie śladem rozburzonych palenisk,wy
sypiska muszli małży oraz szczątków kostnych zwierząt. Znaleziono tu wiele ułam
ków paUuczonych naczyń. Obok naczyń, nawiązujących swymi kształtami do naczyń 
z warstwy "czarnego" torfu, spotyka się tu inne np. zamiast płytkich mis z kra
wędzią otworu ściętą do wewnątrz, pojawiają się tu głębokie misy z krawędzią 
otworu zaokrągloną lub zgrubiałą. Znaleziono wiele skorup grubościennych, więk
szych naczyń dla chowania oraz cienkościennych, mniejszych naczyń dla noszenia 
/ amfory, dzbanki itp/ i dla picia / czerpaki, kubki itp./. Znaleziono równi<'ż kilka 
zupełnie małych , miniaturowych naczyń. Z innych przedmiotów wymienić należy 
przęśliki do wrzecion, kamienne rozcieracze, szufelki z kości łopatkowych wołu i 
świni/ ? f, szpile czy szydła kościane i rogowe. 

Na uwagę zasługują fragmenty bransolety wykonanej z gliny wypalonej na kolor 
czerwony, zdobionej wzorami wklęsłymi, przedstawiającymi figury geometryczne, 
oraz niewielki przedmiot z uchwytem wykonany z gliny wypalonej na kolor ciemno
brunatny, przypominający sztancę do stemplowania wzorów na naczyniach.Jak do
tychczas są to znaleziska unikatowe. 

Punktem zaczepieni<. dla datowania omawianych nawarstwień jest zapinka /fi
bula / typu Certosa, którą można odnosić do wieku V przed n. e., znaleziona w 
r . 1972 w stropowej części ostatniego nawarstwienia. 

Leżąca nad ostatnim nawarstwieniem ckoło O. 3 m e-rubości warstwa ziemi i 
darni przedstawiała kulturową warstwę wy rawie przemieszaną, zawierającą obok 
sko rup naczyń o wyglądzie ceramiki " łużyckiej" , ułamki naczyń wczesnosreamo-
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wiecznych oraz skorupy naczyń o wyglądzie późnośredniowiecznej i nowożytnej 
ceramiki, a także elementy architektoniczne f odłamki cegły, wapno, ułamki dachówek. , 

Przewiduje się kontynuację badań przez kilka sezonów. 

GZlN Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 

Badania prowadziły dr Jadwiga Chudziakowa 
f autorka sprawozdania/ i mgr Olga Grabow
ska.Finansował WKZ w Bydgoszczy.Szósty 
sezon badań. Grodzisko kultury łużyckiej 
f HD i wczesny okres lateński/ • 

Kontynuowano prace w południowej części grodzis ka na linii przecięcia krzyżo
wego, północ-południe. Odkryto czternaście jam odpadowych. Do największych i ·naj
bogatszych należą jamy nr 52, 59 i 63. 

Głębokość jamy 52 wynosi 2, 20 m, a średnica l, 95 x 2, 20 m. W skład zawar
tości jamy wchodziły liczne fragm enty naczyń, całe naczynia, przedmioty metalowe 
i wykonane z poroży oraz znaczna ilość zwierzęcego materiału kostnego, jak i koś
ci ludzkich w tym czaszka dziecka. Zawartość jamy wskazuje, że użytkowana była 
zarówno w okresie HD jak i wczesnolateńskim.Kości ludzkie zalegały w partii jamy 
użytkowanej w okresie HD, co jest na tym stanowisku nowością, gdyż jak dotychczas 
ludzki materiał kostny odkrywano tu w częściach jam datowanych na wczesny okres 
lateński. 

Do bardzo ciekawych odkryć należy ujawnienie występowania· pod jamą odpadową 
52, na głębokość 2, 20 jamy grobowej.Głębokość jamy grobowej wynosi 90 cm 
średnica 80 cm x 1,15 m. Zawartość jamy stan.owi amfora czerniona z trzema 
parami guzków z zawartością ciałopalenia z resztkami stosu. Amfora przykryta by 
ła kloszem bez dolnej części, o powierzchni schropowaconej i gładzonej szyjce. 
Obok amfory odkryto fragmenty dwóch dużych naczyń o schropowaconych powierzch
niach, misę-czerpak, fragmenty dwóch naczyń cienkościennych, czernionych, amforę 
gruszkowatą oraz fragmenty dwóch mis. Jest to pierwszy fakt odkrycia grobu ciało

palnego na tym stanowisku. 

Następną jamą zasługującą na uwagę jest jama nr 59 o głębokości 2,10 m i 
średnicy l, 10 m x 1, 50 m. Do głębokości l , 00 m, jama jest nieckowata z zawar
tością materiału zabytkowego, który można datować na wczesny okres lateński,Od 
głębokości l, 00 m rozpoczyna się jama studniowata, którą na podstawie materiału 
zabytkowego można datować na HD. W jamie tej wystąpiły na głębokości 80 cm 
kości ludzkie oraz czaszka dziecka ze śladem regularnego wgniecenia, prawdopodob
nie pozostałość po uderzeniu tępym narzędziem. W skład zawartości jamy wchodzi
ła bardzo duża ilość kości zwierzęcycha kilka przedmiotów metalowych oraz przed
miotów wykonanych z poroży. Pod jamą tą. podobnie jak w poprzednio opisanym 
wypadku wystąpiła jama grobowa f na głębokości 2,10 m/ .Grób zawiera naczynie 
jajowate o chropowatej powierzchni z ciałopaleniem, czerpak, amforę czernioną oraz 
znaczną ilość ułamków naczyń w tym fragmenty amfor gruszkowatych. 
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Trzecią dużą jamą jest obiekt nr 63 f głębokości 1. 60 m, średnica l, 30 m/. 
Użytkowana również w okresie HD jak i wczesno lateflskim. Część jamy z wczes
nego okresu lateńskiego posiada kształt nieckowaty i kończy się na głębokości 
90 cm. niżej jama przybiera formę studniowatą. a zawartość świadczy o użytkowa
niu jej w okresie HD. W nieckowatej części jamy datowanej na wczesny okres 
lateflski wystąpiła czaszka lui zka i kości ludzkie w przemieszaniu ze zwierzęcymi. 
Pod studniowatą częścią jamy na głębokości l, 60 m wystąpiła jama grobowa. 
Zawartość jamy stanowi amfora dużych rozmiarów, naczynie jajowate o chropowatej 
powierzchni z zawartością ciałopalenia oraz trzy naczyflka - przystawki.Głębokość 
jamy grobowej wynosiła ca 40 cm. 

Pozostałe z czternastu jam są różnych rozmiarów, datowane na HD i wczesny 
okres lateński.Jamy te dostarczyły znacznej ilości zabytków metalowych i kościa
nych oraz ułamków naczyfl. w tym kilka naczyfl całych o miniaturowych rozmia
rach. 

Obok występującego na terenie grodziska w Gzinie, a ciągle pasjonującego za
gadnienia kanibalizmu. dochodzi w tym sezonie sprawa odkrytych pochówków ciało
palnych. Z uwagi na identyczność odkrytego materiału ceramicznego zarówno w 
obrębie jam odpadowych jak i występujących pod nimi jam grobowych, zachodzi ko
nieczność przeprowdzenia wnikliwej analizy chronologicznej obu tych zjawiskoOdkry
cie to wiąże się z wieloma nowymi zagadnieniami, które będą musiały być prze
analizowane po zakoflczeniu badań na tym tak ciekawym obiekcie. 

Badania będą kontynuowane. 

INOWROCŁAW - Mątwy 

Stanowisko l 

JANKOWICE, pow.Chrzanów 
Stanowisko l 

patrz 

neolit 

Muzeum w Chrzanowie 

Badania prowadził mgr Cezary Popko. 
Finansował WKZ w Krakowie. Czwarty 
sezon badań. Cmentarzysko kultury łu
życkiej z okresu halsztackiego C. 

Kontynuowano badania w północnej i zachodniej części cmentarzyska. Przeko
pano 231,25 m2, co łącznie z poprzednimi daje powierzchnię 943,75 m2.odkryto 
12 grobów f łącznie z dotychczasowymi 60 obiektów/. 

Obok typów pochówków znanych już z lat ubiegłych f szkieletowe oraz ciałopal
ne jamowe i popielnicowe / odsłonięto odmianę grobu jamowego o formie przypo
minającej g r ób szkieletowy.Obiekt ten różnił się od pochówków szkieletowych 
jedynie tym, że złożono w nim spalone szczątki kostne, natomias t inne cechy jak 
wymiary, usytuowanie w stosunku do stron świata;Rnatomiczny układ kości i u sytuo
wanie wyposażenia w obrębie jamy grobowej - są identyczne jak w grobach szkiele
towych. 
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Podobnie jak w latach poprzednich w większości pochówków wystąpiły bruki kamien~ 
ne,Dotyczy to zarówno grobów szkieletowych "jak 1 ciałopalnych, przy czym w tych pierw
szych konstrukcj e te s potyka się częściej, ilościowo przeważały również pochówki f;!Zkie 
letowe nad ciałopalnymi •. w obrębie grobów ciałopalnych nadal dominują ilościowo pochów
ki jamowe. Obiekty zróżnicowane typalogicznie występują obok siebie nie tworząc skupi sk. 

Groby były bogato wyposażone. Ceramika reprezentowana jest w zasadzie przez wrmy 
znane z badań wcześniejszych. Typowy zestaw naczyfl w grobach: garnek-misa-czerpak, 
uzupełniany jest niekiedy, czarką lub " plackiem". Inwentarz metalowy zawiera natomiast, 
obok ozdób znany już wcześniej formę nową w Jankowicach i należą do rzadkości na wspćł 
.czesnych cmentarzyskach 11 łużyckich",Jest to zestaw 14 paciorków ołowianych i jednego 
brązowego kółka, tworzący pierwotnie naszyjnik, o czym świadczy miejsce Jego znale
zienia - okolice żuchwy zachowanego szkieletu.Paciorki wykonane zostały z prostokąt 

nych blaszek ozdobionych poprzecznymi żłobkami i zwiniętych w rurki o długości 2, 7 cm 
i średnicy o, 6 - O, 8 cm. Analogiczne i jedyne obok jankowickich rurkowate paciorki 
ołowiane w Polsce pochodzą z pobliskiego cmentarzyska w Kwaczale-Łozku. pow. Chrza
nów. Wstępne badania naszyjnika pozwoliły określić zawartość czystego ołowiu w · pacior
kach vr ilości 72%.0mawiany okaz potwierdza hipotezę o eksploatacji rodzimych złóż 
ołowiu w rejonie Chrzanowa i Olkusza już na początku epoki żelaza. 

Pozostale ozdoby uzyskane podczas tegorocznych wykopalisll: reprezentowane są przez 
14 kółek i skrętów z drutu brązowego pełniących funkcję zawieszek skroniowych.jedną 
branspl.etę z żelaznego pręta o koocach założonych na siebie na odcinku 3/4 obwodu 
oraz dwie silnie skorodowane i uszkodzone szpile żelazne. 

Chronologię obiektu ustalono . rui. okres halsztacki C~ WczeŚniejsze datowanie na V 
okres epoki brązu nie znajduje potwierdzenia w zbiorczym zestawieniu materiału zabyt
kowego i cech obrządku pogrzebowego. 

W wyniku badań nie ustalono granicy cmentarzyska ani w północnej ani w zachod
niej części obiektu. W tym rejonie groby występują na skłonie terasy i w jej głębi i 
tylko w części zachodniej można się spodziewać granicy występowania pochówków na 
linii podnóża terasy, powyżej terenu zalewanego przez Wisłę. Natomiast nic nie wskazuje 
na bliskość granicy cmentarzyska w części północnej. 

Badania będą kontynuowane. 

JUSZKOWO. pow. Gdaflsk 
Stanowisko 3 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania pi:'Qwadził mgr Janusz Podgórski. 
Wzięła w nich również udział dr Lucyna 
Szadkowska.Finansował Wydział I PAN. 
6smy sezon badafl,Osada otwarta z kooca 
epoki brązu i okresu halsztackiego.Ślady 
osadnictwa z okresu wczesnośredniowiecz
nego. 

Badania prowadzono w części północnej stanowiska, w pobliżu rzeki Raduni, Ogółem 
zbadano przestrzeń około 425 m2, na której odkryto 31 obiektów /25 jam i 6 palenisk/. 
Łączna liczba zbadanych obiekt ów wynosi 313, 

Jamy najczęściej wykazywały kształt kolisty lub owalny, rzadziej nieregularny, o 
śreqrlicy ca 1-2 m, Niektóre obiekty składały się z 2-3 jam złączonych z sobą. W pro-
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!ilu jamy wykazywały najczęściej kształt nieckowaty lub workowaty.Głębokość jamy 
wynosiła zwykle o. 50 - O, 80 m. najwyżej 1. 20 m.Na ogół zawierały stosunkowo liczny 
materiał zabytkowy.Najliczniejszą grupę stanowiła ceramika. zachowana jednak bardzo 
fragmentarycznie. Wyróżnić można ułamki pochodzące od naczyfl zasobowych, grubo
ściennych f najliczniejsza grupa/, mis, dzbanów, kubków. naczyfl dwustożkowa tych, tale
rzy i naczyfl sitowanych. Odkryto również po raz pierwszy w partii północnej osady 
kilka fragmantów glinianych form odlewniczych. 

Podobnie jak w roku 1971 natrafiono na dalsze jamy zawierające łuski, ości i kręgi 
ryb. Na materiał zabytkowy składały się ponadto kości zwierzęce. węgiel drzewny • polepa 
z odciskami konstrukcji drewnianych, rozcieracze kamienne, bryłki surowca oraz paciorek 

bursztynowy,rylec i amulet kościany, 5 kółek otwartych z drutu brązowego,igła z 
brązu oraz fragment przedmiotu brązowego. 

W przeciwieństwie do jam, zbadane paleniska pozbawione były z reguły materiału 
zabytkowego lub zawierały nieliczne ilości ułamków ceramicznych, węgla drzewnego, 
bąd~ kości zwierzęcych. 

Obiekty datować można na schyłek epoki brązu i okres halsztacki. 

Między jamami halsztackimi odkryto palenisko jednowarstwowe, owalne , długości 
2 m i szerokości l, 5 m, zawierające duże ilości polepy oraz ceramikę wczesnośred
niowieczną z XI-XII w. 

Należy nadmienić, że w kWietniu br, we wschodniej partii osady odkryto i zbadano 
częściowo zniszczoną jamę, zawierającą ziarna zboża. W pobliżu natrafiono na dalsze 
jamy z wczesnej epoki żelaza oraz częściowo zachowane dolne fragmenty szkieletów 
ludzkich, pozbawione wyposażenia f przypuszczalnie z okresu nowożytnego/. 

Badania będą kontynuowane. 

KAMfENIEC, pow.Gliwice 

Stc~.nowisko 2 

Okręgowe Muzeum Górnośląskie 

w Bytomiu 

Badania prowadziła dr Elżbieta Szydłowska. 
Finansowało Muzeum Górnośląskie w Byto
mu. Piąty sezon badań. Osada otwarta kul
tury łużyckiej z okresu halsztackiego i 
grodzisko wczesnośredniowieczne z vn-
IX wieku. 

Stanowisko położone jest na lewym brzegu rzeczki Dramy, na z natury obronnym, 
wysokim cyplu terasy rzecznej, wcinającym się w dolinę zalewową. 

Wykop o wymiarach 2, 5 x lO m założono w południowej części stanowiska. w miejs
cu styku wczesnośredniowiecznego wału poprzecznego ze stromym wysokim brzegiem 
cypla. Obejmował on jedynie usypisko tego wału, do którego przebiegu. usytuowany był 
skośnie. Stratygrafia warstw w wykopie była analogiczna do zaobserwowanej w trakcie 
wcześniejszych badań. 

. Pod usypiskiem wczesnośredniowiecznego wału zalegała łużycka warstwa kulturowa, 
o mtensywnym ciemnobrunatnym miej scami prawie czarnym zabarwieniu_ z licznie 
występującymi węglami drzewnymi i smużkami popiołu. Zawierała ona bardzo obfity 
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materiał ceramiczny, na który składały się fragmenty dużych naczyń zasobowych o obm a 
zanych powierzchniach zewnętrznych oraz skorup innych typów naczyń,zarówno kuchen
nych jak i stołowych. Warstwę łużycką datować należy na okres halsztacki, najprawdo
podobniej na przełom podokresów C i D. 

Na warstwie łużyckiej zalegało usypisko mocno rozoranego wału grodu wczesno
średniowiecżnego, noszącego ślady destrukcji spowodowanej silnym pożarem• W roz
sypisku wału natrafiono na nieliczne skorupy, pochodzące z wczesnej fazy wczesnego 
średniowiecza. 

W roku 1974 planuje się zakończyć prace terenowe. 

KIETRZ, pow. Głubczyce 

Stanowisko 6 

KONCZEWICE, pow • Malbork 

Stano:wisko 

KOZÓW, pow.Lubska 

patrz 

epoka brązu 

patrz 

neolit 

patrz 

neolit 
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LASOWICE MAŁE, pow.Oleano Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Opolu 

Badania prowadził mgr Klemens Macewicz. 
Finansował WKZ w Opolu. Trzeci sezon ba
dań. Cmentarzysko ciałopalne i szkieletowe 
kultury łużyckiej t okresu halsztackiego. 

Podjęto jednodniowe prace zabezpieczające na stanowisku położonym w odległości 
około 200 m na południowy zachód od wsi,niszczonym "dziką" eksploatacją kruszywa. 
Stwierdzono zniszczenie jednego grobu ciałopalnego f nr 13/ a szczątki jego w postaci 
fragmentów ceramiki, spalonych kości i kamieni z bruku rozrzucone były przy połud
niowej części wkopu. D~ grób / nr 14/ zactował się jedynie w swojej wschodniej 
części. Jama grobowa wystąpiła na głębokości 25 cm, tuż pod warstwą orną. W wypeł
nisku .jej tkwiły fragmenty naczyń, szczątki kostne i kamienie ze śladami przepale
nia, jest to grób ciałopalny jamowy, bezpopielnicowy. 

LÓD~ - RUDA PABIANICKA 
Stanowisko 5 

LUBOWICE, pow. Racibórz 

Stanowisko l 

patrz 

epoka brązu 

Instytut Archeologii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Prezydium PRN w Raciborzu 

Badania prowadzili : mgr Jan Chochorowski 
i mgr Urszula Maj. Finansowało PPRN w 
Raciborzu.Kontynuacja badań z 1970 r.Gro
dzisko kultury łużyckiej, osada z młodszej 
epoki kamienia, ślady osadnictwa średniowiecz
nego. 

Prace ratownicze prowadzono głównie w rejonie żwirowni oraz w wykopie budowla
nym, który wykonany został na terenie majdanu grodziska. Odkryto i przebadano kilka 
jam odpadowych zawierających m. in. ceramikę kultury łużyckiej oraz dwie duże jamy 
datowane na młodszą epokę kamienia. 

Badania koncetrowały się przede wszystkim w północno-zachodniej części grodzis
ka, gdzie rozpoczęto prace zmierzające głównie do rozwiązania problemu chronologii 
wału. Uzyskano profil wału o konstrukcji ziemnej, wzmocnionej centralnie położonym 
w obrębie nasypu rzędem pali, które stanowiły szkielet konstrukcji pled. onkowej. 
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Wyróżniono dwa etapy budowy waru_ który dzielił jak się wydaje, dość znaczny 

odcinek czasu. Stwierdzono również, że uległ on gwałtownemu zniszczeniu f ślady 

pożaru/ i pómiej nie został już odbudowany. 

Materiał ceramiczny oraz sytuacja w jakiej on zalegał, pozwalają sądzić• że 

r stanie osady obronnej na terenie Lubowic. należy wiązać z ludnością kultury 
łuzyckiej i datować na okres halsztacki C. 

MAŁE RACZKI. pow.Suwałki Konserwator Zabytków Archeologicznycl 
w Białymstoku 

Badaniami kierowała mgr Danuta Jaskanis. 
Finansował WKZ w Białymstoku. Pierwszy 
sezon badań.Osada z wczesnej epoki żelaza 
i średniowiecza. 

Badaniami ratowniczymi objęto szczątkowo zachowaną osadę z wczesnej epoki żel : 

i nawarstwioną na nią w części południowej partię osady średniowiecznej.Istnienie 
jej zasygnalizowało całkowicie zachowane naczynie ręcznej robbty odkryte przypadko
wo w wyrobisku żwiru.~nady obu osad wystąpiły w obrębie wąskiego pasa średnicy . 
ca 20 m ciągnącego się z północy na południe na przestrzeni 75 m. wzdłuż krawę
dzi zachodniego. wysoki·ego brzegu doliny Rospudy. Zachowana partia stanowiła zachod
ni kraniec obu osad, których pierwotny obszar na wschodzie zniszczyła erozja. 

Pozostałością osady z wczesnej epoki żelaza było 14 jam o-mych i kolistych 
w rzucie poziomym. w przekroju nieckowatych lub o plaskich dBach i pionowych 
ścianach• o największej średnicy dochodzącej do 10 8 m i przeciętnej głębokości 00 8 n 
Część z tych obiektów ma charakter jam magazynowych i odpadkowych.m.in.jama 
nr 9 zawierająca oprócz ceramiki warstwę muszli małży rzecznych.jamy nr 11 i 18 
z zalegającymi na ich dnie dużymi naczyniami zasobowymi. nr 10 i 21 z <iużą za
wartością kości zwierzęcych. Wyznacznikiem chronologicznym jest tu wyłącznie ce
ramika. Reprezentuje ona zasadnicze trzy typy: naczynia o bardziej lub mniej za
znaczonym załomie brzuśca pod nasadą szyjki. wylewach rozchylonych na zewnątrz 
o krawędziach zaokrąglonych, nierzadko zdobionych karbowaniem lub odciskami palca, 
naczynia o prostych prawie cylindrycznych szyjkach oraz kubki z dużymi UIDieszczo
nymi tuż przy krawędzi uchami. Powierzchnia naczyń górą z reguły wygładzana. 
dołem chropowacona. Dna płaskie. 

Ceramika ta znajduje najbliższe odpowiedniki w materiale z dolnych warstw gro
dziska w Rajgrodzie.Lączy się z materiałem z osad kultury kurhanów zachodnio
bałtyjskich. 

W południowej części osady wystąpiio 8 jam. w wypełnisku który zalegała cerami
ka toczona. zróżnicowana dość w zakresie form. Na głębokości o. 7 m od powierzchni 
darni0 na samej krawędzi wysoczyzny f wykop III dz.9/ odkryto część prostokątnego 
zarysu ziemianki o charakterze produkcyjnym. szerokosci 2. 6 m zachowanej długości 
40 5 m. skierowanej dłuższą osią z północnego wschodu na południowy zachód. W na
rożu południowym zalegała 20 cm. grubości zwarta warstwa polepy średnicy 10 4 m • 
obrzeżona od południa i zachodu kamieniami. natomiast część północna obiektu wy
łożona • była jednowarstwowym brukiem dużych i drobniejszych kamieni. zalegających 
w intensywnej ciemnej ziemi przesyconej węglami i spalenizną. W tej · · ;Qzęści obiektu 
wystąpiła duża ilość fragmentów ceramiki toczonej. szydło )tościane oraz grot 
dzirytu. 
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1\lALUSY WIELKIE, pow. Częstochowa Muzeum w Częstochowie 

Badania prowadził mgr Zdzisław Bolek. 
Finansował WKZ w Katowicach. Drugi 
sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne 
kultury łużyckiej z okresów Hallstatt C 
- Late~A/B. 

Przeprowadzono badania wykopaliskowe na cmentarzysku kultury łużyckiej w 
l\lałusach Wielkich pow. Częstochowa. Przekopano ogółem 800 m2 powierzchni. 
Prace wykopaliskowe prowadzono w południowej części cmentarzyska w nawiązaniu 
do wykopów z roku ub iegłego.Lącznie odkryto i wyeksplorowano 16 grobów ciało
palnych popielnicowych i jedno miejsce ciałopalenia. Wśród zbadanych zespołów 
grobowych można wyróżnić trzy typy pochówków popielnicowych: 

· aJ Groby składające się wyłącznie z popielnicy,której funkcję spełniały duże 
garnki kształtu jajowatego o chropowaconej powierzchni. WeWllątrz popielnicy wystę
powały na ogół tylko przepalone szczątki kostne bez wyposażenia. W kilku przypad
kach na spalonych kościach umieszczone było małe naczyńko, najczęściej kubek lub 
grafitowana wazka. 

b/ Groby składające się z wazowatej, grafitowanej popielnicy wokół której roz
mieszczano dodatkowe naczynia J misy, czerpaki, wazki, rzadziej garnkiJ stanowiące 
wyposażenie grobu. W popielnicach pomiędzy kośćmi bardzo często występowały 
ozdoby brązowe. 

eJ Groby podkloszowe. W trakcie tegorocznych prac wykopaliskowych odkryto 
3 tego typu pochówki, składające się z dużego naczynia kształtu jajowatego peł
niącego funkcję popielnicy, nakrytego dużym baniastym ewentualnie wazowatym naczy
niem. Z reguły obok popielnic, w grobach tych, ustawione były pojedyńcze grafitowa
ne miseczki. 

Zdecydowaną przewagę wśród odkrytych zabytków metalowych stanowiły ozdoby 
brązowe J naszyjnik, bransoleta, guziczki, skręty z drutu brązowego/. Z przedmiotów 
żelaznych odkryto jedynie fragment noża oraz szpilę z główką zawiniętą w oczko. 

W jednym z grobów podkloszowych J nr 11/ odkryto kolię wykonaną z kilku
nastu jasno-szarych, krążkowatych paciorków ceramicznych i dwóch dużych, sześ
ciennych paciorków barwy ciemno-szarej. 

W drugim etapie badań zdołano uchwycić południową granicę cmentarzyska. 

Na podstawie uzyskanego materiału archeologicznego, zwłaszcza ceramiki, cmen
tarzysko łużyckie w Małusach Wielkich datowane jest na okres HC- LA/LB 

M11;rWY, pow. Inowrocław 

Stanowisko 5 patrz 

neolit 



MYŚLIBORZYCE0 pow.Brzeg 

NAOOLE, pow. Wejherowo 
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patrz 

wczesne średniowiecze 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P. P. PKZ Oddział 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Barbara Buczek
Płachtowa. Finansowała Dyrekcja Budowy 
Elektrowni Wodnej " Żarnowiec".Pierwszy 
sezon badań. Osada kultury wschodnio
pomorskiej z przełomu okresu halsztackie
go i latetiskiego oraz ślady osadnictwa neoli
tycznego. 

Ratownicze badania związane były z budową hotelu robotniczego cD.a budowni ... 
czych elektrowni.Stanowisko położone jest na łagodnym stoku pomiędzy pasem 
zalesionych ,wzgórz morenowych• a zachodnim brzegiem Jeziora Żarnowieckiego, 
przy drodze z Opalina do NaOOla. Cała powierzchnia badanego terenu została zni
welowana przy pomocy spychacza do głębokości około 50 cm.Na powierzchni zna
leziono liczną ceramikę od 'neolitycznej do późnośredniowiecznej, duża ilość drob
nych odłupków i wiórów krzemiennych, oraz jedno narzędzie krzemienne. 

W miejscu największego skupienia ceramiki f głównie typu wschodnio pomor
skiego/ wzgórze przecięte poprzecznym wykopem. biegnącym od lasu do drogi. Prze-
badano 410 m2. · 

W połowie szerokości wzgórza 0 na głębokości około 50 cm od obecnej powierz
chni odsłonięto dwa intensywne zaciemnienia ze spalenizną i drobnymi węglami 
drzewnymi. Towarzyszył im jeden ułamek naczynia neolitycznego. 

Na spadku wzgórza. przy samej drodze odsłonięto pięć dalszych palenisk ka
miennych ze śladami długotrwałej eksploatacji oraz dwie niewielkie jamy wypeł
nione ceramiką kultury wschodnio pomorskiej0 oraz licznymi ułam.k:a.mi polepy z 
odciskami drewna. 

Badania ze względu na konieczność zagospodarowania nie będą kontynuowane. 
Przez cały czas trwa.n"ia prac budowlanych prowadzone . są nadzory archeologiczne. 

NADZIEJOWO, pow.~roda 
Stanowisko l 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Dobromir Durczewski. 
Finansował WKZ w Poznaniu. Pierwszy sezon 
badań. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej 
z okresu halsztacKiego. ' 

Cmentarzysko położone jest 150 m na zachód od drogi ze Śr0r!y do Grabowa, 
po północnej stronie drogi z Nadziejowa do wsi Mądry.Badania •. townicze przepro-
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wadzono na skraju zachodniej części cmentarzyska - zagrożonego wybieraniem 
piasku. Gł6wna część cmentarzyska została już wcześniej zabezpieczona. 

Odkryto 10 pochówków ciałopalnych.położonych w piasku na głębokości od 
40 do 120 cm. Wyróżniono wśród nich 9 grobów bezpopielnicowych.Jeden pochówek 
nie został sklaSyfikowany. gdyż uległ on przed badaniami częściowemu zniszczeniu . 
W większości j>ochówków przepalone kości umieszczone były w jamach. W niektó
rych grobach występowały resztki stosów.Sześć posiadało szczątkowe obstawy ka
mienne. a w siedmiu występowały przystawki, z których część była rytualnie zni
szczona.llość przystawek w grobach wahała się w granicach od 4 do 12 sztuk. 
W pochówkach obok ceramiki odkryto jeszcze 2 paciorki szklane. szpilę brązową 
oraz grzechotkę. 

NOWA CEREKWIA.pow.Głubczyce 

NOWA HUTA - Pl.eszów I 
Stanowisko l 7 

OSIEK -PRACZ.pow. Wyrzysk 

patrz 

epoka brązu 

patrz 

neolit 

Muzeum im.Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy 

Badania..prowadził mgr Wojciech Kuczkowski. 
Finansował WKZ w Bydgoszczy • Drugi sezon 
badań. Cmentarzysko z okresu halsztackiego 
i lateńskiego. 

Przebadano teren o powierzchni około 6 arów.Stwierdzono na podstawie roz
rzutu ceramiki.kości ludzkich i przepalonych kamieni. że obszar cmentąrzyska 
wynosi od 4 do 5 hektarów. Ogółem odkryto i wyeksplorowano 9 grobów w tym: 
3 popielnicowe. 5 kloszowych i l skrzynkowy z obwarowaniem kamiennym.Groby 
kloszowe zawierały 2 lub 3 naczynia dodatkowe. W obrębie grobów znajdowały 
się ogniska i paleniska. 

Na południowo-zachodniej skarpie wzgórza natrafiono na całe zespoły palenisk, 
które tworzą regularne rzędy.Gruba warstwa specjalnie dobranych łupanych ka
mieni oraz przepalonego drewna świadczy. że paleniska te były wielokrotnie użY
wane. Na niektórych z nich znaleziono kości zwierząt m.in. dzik:'a. • oraz fragmenty 
naczyń, będące pozostało~ciami po stypach pogrzebowych;Kilka większych palenisk 
o średnicy około 2 metrów służyło jako miejsca ciałopalenia. 
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Nale ży przypuszczać• że w bliskim s ąsiedztwie cmentarzyska lub też na jego terenie 

odbywały się ceremonie obrzędowe związane z kultem zmarłych. Dokładną funkcj ę pale
nisk będzie można określić po zba daniu więks zej powier zchni cmentarzyska. 

Wielkość cmentarzyska, duże z różnicowanie grobów oraz występujące zespoły palenisk 
stanowią o unikalnym chara k terz e cm entarzy ska. z inicjatywy władz powiatu wyrzyskiego -
oraz muzeum w By dgoszczy powstała koncepcja utworzenia na terenie cmentarzyska w 
Osieku rezerwatu archeologicznego. 

PALUCHY.pow. Jarosław patrz 

PIASKI. pow.Belebatów 

epoka brązu 

Pracownia Archeologiczno 
- Konserwatorska 
P. P. PKZ Oddział w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Ryszard Maz'łrowski. 
Finansowało Zjednocz enie Przemysłu Węgla 
Brunatnego we Wrocławiu. Pierwszy sezon ba
dań. Osada kultury łużyckiej z okresu halsztac
kiego. ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej z 
II okr. epoki brązu, ślady osadnictwa wczesno
średniowiecznego f faza D-E/ . 

Stanowisko położone jest na prawym brzegu Widawki, na niezbyt silnie wyodrębnio
nym cyplu terasy środkowej. w połowie odległości między wsiami Piaski i Ruszczyn. 
Zakres badań obejmował: 

af prace inwentaryzacyjne f plan sy t. -wys. w skali 1:500• planimetria materiału 
powierzchniowego. rozpoznanie geofizyczne. sondażowe geotechniczne/, 

b/ prace wykopaliskowe na przestrzeni 15 arów. 

Odkryto osiem wyramych skupień materiał~ zabytkowego/ ceramika• odłupki krzemien
ne/ interpretowanych jako ślady po szałasach. trzy paleniska i jeden piec, umieszczone na 
zewnątrz obiektów mieszkalnych oraz pozostałości trzech wolno-stojących dużych naczyń. 
być może zbiorników na wodę~ kilkanaście jam o przeznaczeniu gospodarczym. Wszystkie 
obiekty są reliktami kul tury łużyckiej z okresu halsztackiego. 

Badania nie będą kontynuowane. 

PODGAJE. pow .Kazimierza Wielka 
Stanowie ko 4 

PODZAMC ZE- WIERUSZÓW, pow. Wie rusz ó'W 
S tanowisko l 

patrz 
neoU 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 
w Łodzi 

Badania prowadziła mgr Irena J a dczyk. 
Finansował WKZ w Łodzi . 

,. 
Badania zapoczątkowały systematyczne prace wykopalis kowe maj ące na celu us tale

nit pewnej chronologii stanowiska oraz jego funkcji. 
Obi ekt usytuowany jest tuż koło wsi Podzamcze, a przestrzeń jego zamykają ramiona 

rzek Niesób i Pt·osny oraz wał o długości 510 m. Wał. biegnący półkoliśol.e, pos1ada 
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wysokość od l do 4 m, szerokość u poastawy około 10-15 m. 

Badaniami objęta została część wału o powierzchni około 30 m2 i głębokości około 
3 m. Wał przekopywano w miejscu, gdzie został on przecięty przez nową drogę publiczną\ 
Wyróżniono 3 warstwy mechaniczne, które zawierały czysty piasek znajdujący się w part~ 
centralnej wału, piasek marmurkowy, dość duże zgrupowanie kamieni polnych w górnej 
partii wału, tworzące jak gdyby płasz~z kamienny oraz bardzo nikłe ślady konstrukcji 
drewnianych, które w piaszczystym podłożu uległy zupełnemu rozkładowi. Znaleziono około 
100 drobnych fragmentów ceramieznych,należących głównie do kultury łużyckiej z okresu 
halsztackiego i w niewielkiej liczbie do neolitu oraz drobne wyroby krzemienne. 

Ze względu na wielki obszar,jaki zajmuje to stanowisko,prace są przewidziane na 
wiele lat. 

RACIEORZ - STUDZIENNA 
Stanowisko 2 

patrz 
neolit 

SIEMIECHOW, pow.Łask 
Stanowisko 4 

Muzeum Regionalne 
w Fabianieach 

Badania prowadziła mgr Maria Majdowa. 
Finansował WKZ w Łodzi. Czwarty sezon 
badań. Cmentarzysko wschodniowielkopols
kiej =upy kultury łużyckiej młodszego okre
su· halsztackiego. 

Badaniami objęto południową część cmentarzyska, położoną na polu zw. "Izdeb
ki" m.Siemiechowem a Rychłocicami. Na powierzchni 1, 5 ara wyeksplorowano 
11 grobów ciałopalnych o zróżnicowanych formach. Część grobów tak popielnico
wych jak i jamowych posiadała nieregularne bruki kamienne,lub szczątkową ob
stawę. Na 6 grobów popielnicowych, tylko jeden obsypany był szczątkami stosU:! 
stanowiącymi wypełniska bardzo wyramej "jamy. 

Groby jamowe z wyjątkiem jednego miały jamę bardzo słabo zaznaczoną 
i skromne wyposażenie: kilka fragmentów ceramiki, niewielka ilość spalonych 
kości ludzkich. 

Na wyposażenie grobów popielnicowych składały się przeważnie duże naczynia 
baniaste z prawie cylindryczną uyją, nieornamentowane, użyte jako popielnice, 
oraz przystawki - po kilka w każdym grobie - płaskie czerpaki, małe amforki 
dwuuszne i bez uch. W jednym z grobów przystawka nakryta była płaskim krąż
kiem glinianym et ornamentem paznokciowym. Z ciekawszych nacz~ ceramicżnych 
wymienić można niewielką amforkę, bogato ornamentowaną odciskami naszyjnika 
z ozdobnymi, podwójnie przekłutymi uszkami. Spośród zabytków metalowych znale
zionych w grobach popielnicowych na uwagę zasługuje dobrze zachowana bransole
ta brązowa, wewnątrz pusta, ornamentowana pionowymi nacięciami, z końcami za
chodzącymi jeden w drugi, bardzo dobrze zachowana szpila z brązu, z maleńką, 
ledwie zaznaczoną główką. oraz szpila żelaza, Pozostałe przedmioty metalowe 
zachowane były we fragmentach. · 

Na przebadanym tererłe odkryto także pojedyńczy grób jamowy z ceramiką 
charakterystyczną dla kultury wenedzkiej w pómym okresie lateńskim. 

Lumo na głębokości 56 cm znaleziono 2 ułamki naczynia glinianego kultury 
ceramiki sznurowej, na powierzchni ziemi obok wykopów - pięcioboczny toporek 
kamienny, typowy dla kultury łużyckiej w V okresu epoki brązu, oraz w jednym 
z odcinków, na głębokości 18 cm - osełkę /? f z piaskowca, której datowanie 
trudno ustalić , 



SLUP Mł~YN , pow.Grudziądz 
Stanowisko 3 
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Muzeum Okręgowe 
w Toruniu 

Badani.a prowadził mgr Januariusz Janikowski. 
Finansował WKZ w Bydgoszczy.Pierwszy sezon 
badań. Grodzisko z końca okresu halsztackiego 
i okresu lateńskiego. 

Stanowisko położone jest tuż nad rzeką Osą na jej północnym brzegu. w odle
głości ca 300 m od miejscowego młyna i zabudowań zw.Resztówką.Jest to wysoczyz
na morenowa o wysokości względnej w stosunku do drogi 30-35 m. 

Majdan grodziska jest płaski z obniżeniem w stronę rx>łudniową i południowo
zachodnią.Na nim też wytyczono 2 wykopy o łącznej rx>wierzchni 105 m2. Odkryto 
ślady półziemianek oraz kilka jam odpadkowych.Nie znaleziono śladów osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego co zmienia dotychczasowe sugestie w literaturze przed
miotu. 

W śród zabytków najUczriięj wystąpiła ceramika• prócz tego odkryto dwa żarna 
nieckowate z rozcieraczami kamiennymi. 

W ceramice wyróżnić można naczynia baniaste~olgarki jajowate oraz duże naczy
nia zasobowe.Niektóre naczynia rx>siadają ucha lub wypustki imitujące je. Wśród 
naczyti baniastych widoczne są ślady ornamentów plastycznych w formie guzków, 
oraz rytych linii. Barwa naczyti to kolor czarny • brunatny lub ciemnobrunatny. Część 
naczyti posiada powierzchnię gładzoną / mniej lub bardziej/ • część schropowaconą 
ze śladami obmazywania.Naczynia czernione z reguły są cienkościenne wykonane 
z gliny drobno lub średnioziarnistej. Pozostałe naczynia wykonane są z gliny grubo
ziemistej z domieszką tłucznia. 

Na podstawie materiału zabytkowego głównie ceramicznego obiekt ten należy 
datować na koniec okresu halsztackiego i okres lateński. 

SOBIEJUCHY • pow. Żnin 
Stanowisko 2 

Sekcja Paleodemografii Komitetu 
Nauk Demograficznych PAN 

Badania prowadzili: mgr Janusz Ostoja
Zagórsld / lliKM PAN/ i dr Jan Strzałko 
/ ~akład Antropologii Uniwersytetu im.A. 
Mickiewicza w Poznaniu/. Finansowały: 
PPRN w Żninie, WKZ w Bydgoszczy. Komi
tet Nauk Antrorx>logicznych PAN i Zakład 
Antropologii UAM. Trzeci sezon bada:ń. Cmen
tarzysko ciałopalne z okresu halsztackiego. 

Kontynuowano badania prowadzone na tym obiekcie przez Zakład Epoki Metali 
IHKM PAN w latach 1964 i 1966.Rozkopano obszar o powierzchni 3, 5 ara odkrywa
jąc 43 groby wyłącznie ciałopalne. Większość z nich była rx>chówkami popielnicowymi, 
wyposażonymi w znaczną ilość przystawek. Część grobów przykryta była dodatkowo 
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nasypami z dużych głazów narzutowych~lub brukiem kami ennym z otoczaków.Groby 
położone najpłyciej / od 25 - 30 cm/ wykazują ślady zniszczenia przez głęboką 
orkę. Znacznie lepiej zachowały się groby wkopane głębiej. niekiedy do 1. l O m od 
powierzchni. 

Groby przykryte nasypami kamiennymi i brukami charaki eryzawały się z regu
ły b. bogatym wyposażeniem i były w większości wypadków pochówkami wielopopiel
nicowymi. Wymienić tu przede wszystkim należy grób nr 102 przykryty nasypem z 
dużych głazów narzutowych. zawierający 6 pochówków złożonych w 5-ciu popielni
cach. Antropologiczna eksploracja grobu wykazała_iż kryją one szczątki: mężczyzny. 
dwóch kobiet / w tym jedna pochowana we wspólnej popielnicy wraz z dzieckiem/ • 
oraz osobnika w wieku lat 15 o płci bliżej nieokreślonej. 

Wyposażenie grobu stanowiły przedmioty z brązu oraz 45 naczyń przystawnych. 
wśród których na uwagę zasługuje mały dzbanuszek z uchem taśmowatym wystają
cym ponad krawęd:t naczynia.Jest to forma charakterystyczna dla grupy białowic
klej ludności kultury " łużyckiej" i na obs ~arze Wielkopolski i Kujaw uchodzi za 
import z terenów południowo-zachodnich • 

. W pozostałych grobach wśród materiału zabytkowego na wyróżnienie zasługują 
przedmioty żelazne - nożyce0 groty • noże0 szpile; brązowe: brzytwy • siekierki. dłuta 
i haczyki do wędek;szklane i burszytnowe: kolia z 60 paciorków szklanych i 10 
burszytnowych; gliniane: grzechotki i szpi,Ie_ W oparciu o wstępną analizę materiału 
badaną strefę cmentarzyska datować możemy na Ha C/Ha D i wiązać z II/ill fazą 
grodu w Sobiejuchach / stanowisko 1/. 

Badania będą kontynuowane. 

STARA 00RA0 pow.Góra Konserwator Zabytków Archeologicznych 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Krystyna Maksymowicz. 
Finansował WKZ we Wrocławiu. Trzeci sezon Jsa
dań, Cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu 
Hallstatt C0 osada wczesnośredniowieczna. 

Stanowisko położone jest 00 4 km na północ od szosy wiodącej ze Starej Góry 
do Góry. 

Przebadano powierzchnię 7 arów.Odkryto i wyeksplorowano 51 grobów. Wydzielo
no groby ciałopalne popielnicowe. ciałopalne jamowe oraz bez kości ludzkich/ sym
boliczne/. Zalegały one na głębokości od o. 20 m do l m. Przeważnie były przykryte 
lub obłożone kamieniami. Inwentarz grobowy stanowiły wyroby ceramiczne. występu
jące w ilości od l do 18 sztuk. Wśród wyrobów glinianych odkryto dużo naczyń malo
wanych - jedno z nich zoomorficzne w kształcie ptaka, Wyposażenie grobów stanowią 
również przedmioty z żelaza / 25 sztuk/ i ' brązu / l sztuka/. Na szczególną uwagę 
zasługuje grób0 gdzie obok popielnicy zawierającej kości ludzkie znaleziono szkielet 
młodej krowy przykryty dużym głazem.Grób obstawiony był kamieniami0 które od
dzielały popielnicę od szkieletu zwierzęcego.Na zewnątrz obstawy kamiennej znale
ziono szpilę z brązu o długości 29:'3 cm. 



~ 
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Cmentarzysko kultury łużyckiej w Starej Górze zalicza się do grupy środkowośląskiej 

wczesnej epoki żelaza okresu Hallstatt c. 
Stanowisko jest mocno zniszczone nawarstwioną na nie osadą wczesnośredniowieczną. 

Odkryto duże palenisko z wczesnego średniowiecza wkopane w grób oraz zniszczone dy
marki hutnicze , 

STARY ZAMEK~pow. Wrocław patrz 

Stanowisko 2 neolit 

STARY ZAMEK,pow. Wrocław patrz 

Stanowisko 2 a neolit 

STRACHÓW, pow.Wrocław patrz 
neolit 

STRÓŻA, po w. Pajęczno patrz 
epoka brążu 

S TRZY żE!W el><>W. Sochaczew patrz 
okres wpływów rzymsldcł. 

SYCHOWO, pow.-w ejherowo Muzeum Archeologiczne 
Stanowisko 2 i 3 w Gdatl.sku 

Badania prowadziła mgr Barbara Wiąoek• 
Finansował WKZ w Gdatl.sku. Pierwszi 4ę
zon badatl.. CmentarzyskQ kultury łużyckie} 
i cmentarzysko kultury wschodnioPc>:inorskiej. 

ObydWa stanowiska zostały odkryte w 'czasie orki przez go8podarza Zenona 
Kierznikiewicza. · 

Stanowisko nr 2 położone .Jest na wschodnuń stoku wzniesi~a około _100 m na 
zachód od gospodarstwa. Z.Kierznildewicza. po prawej stronie: drogi Wejherowo
Sychowo.Na wzgórzu odkryto 2 c;roby: grób nr l - skrzynowy nakryty potężnym 
głazem i kopczykiem kamieni ,zawierał popielnicę domlrową. zmszezone naczynie na
kryte płaską wpuszczaną pokrywą ·pełniające funkcję popie"Imcy oraz czerpak-przy-
stawkę. · · 

Grób nr 2 - w postaci kamiennego bruku · zawierał ułamki kilku grubościennych, 
silnie schropowaconych naczyll., fragmęnty płaskiej pokrywy wpuszczanej i kawałki 
przepalonej ozdoby z brązu. Przepalone kości ludzkie · zalegały między kamieniami i 
pod brukiem w czystym piasku. 

Unikatowa popielnica domkowa stojąca na 4 różkach ma kształt owalnego domku 
nakrytego asymetrycznym dachem czapkowatym o -koUst.ym zarysie.Narożniki imi-: 
tujące łątki wykonane zostały z nalepianych plastycznyCh liSte-w. w· licowej ścianie ' 
znajduje się prostokątny otwór wejścil7wy obrzeż9ny-ltltwą .-słUżącą do- przytrzymy-
wania drzwi w formie nieregularnego prostokąta, które . zostały zrekonstruowane z • 
ułamków. Drzwiczki pierwotnie były zary~ane poprzeczką pionowo przechodzącą 
przez otworki wywiercone w obramowaniu· etworu wejśclowegq.Odkryta popielnica 
jest 14 t ego typu egzemplarzem znanym ' z terenu Pomorza~ · . 
l 
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Znaleziska pochodzą z okresu halsztackiego C i należą do kultury łużyckiej. 

Stanowisko 3 położone jest na pólnocnej stronie nieznacznego wzniesienia położonego 
o~;oło :DO m na północ od gospodarstwa z. Kierznikiewicza. po prawej stronie drogi 
Wejherowo-Sychowo. Na polu natrafiono na grób skrzynkowy z 3 popielnicami.Popielnic ę 
nr 1 stanowi niezdobione naczynie o gruszkowatym kształcie ; popielnica nr 2 - twarzo
wa z kolczykami brązowymi. na które nanizane są paciorki z bursztynu i trójkątne blasz
ki. Poniżej szyjki znajduje się wyobrażenie ludzkich dłoni. Popielnica nr 3 zawierająca 
przepalone kości dziecka zdobiona jest na brzuścu inkrustowanym ornamentem jodełko
wym. Znalezisko pochodzi z okresu halsztackiego D. 

SZARLEJ. po w. Inowrocław patrz 
neolit · Stanowisko 6 a 

SZARLEJ • pow. Inowrocław 
Stanowisko 7 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Bydgoszczy 

Badania prowadziła mgr Barbara Maciukiewicz
Czarnecka przy współudziale mgr Czesława Sikor
skiego / autor sprawozdaniA/. Finansował Kombi
nat Gospodarstw Rolnych Kobylniki.Osadnictwo 
neolityczne. cmentarzysko halsztackie. Pierwszy 
sezon badań. 

Stanowisko położone jest na piaszczystym garbie ciągnącym się wzdłuż brzegu jezio
ra szarlejsldego. około 150 m w kierunku zachodnim od ostatnich zabudowań wsi Lojewo. 
Znaczna część stanowiska jest zniszczona wybieraniem piasku. 

Prace ·wykopaliskowe prowadzono w wykopach o powierzchni 2. 5 ara, założonych w 
najbardziej zagrożonej części stanowiska. W górnych. przemieszanych warstwach wykopu 
występowały fragmenty ceramiki kultury pucharów lejkowatych oraz kultury łużyckiej. 
mniej licznie reprezentowane były ulamld naczyil kultury iwieńskiej i kultury ceramiki 
wstęgowej rytej. Znaleziono również drobne wióry krzemienne, odłupki• fragmenty rdzeni 
wiórowych oraz obuch kamiennego toporka. 

Na głębokÓści średnio 150 cm od poziomu o. 00 odkryto lO grobów ciałopalnych kul
tury łużyckiej, z których część wkopana była w warstwę próchnicy zawierającej fragmen 
ty ceramiki kultury pucharów lejkowatych. wióry krzemienne i grudki polepy. Z warstwą 
tą łączyły się dwie jamy. częściowo zniszczone, będące śladami obiektów mieszkalnych. 
Do najciekawczych zabytków wydobytych z jam należy krzemienny grocik sercowaty, 
przęślik gliniany, fragmenty ciężarka tkackiego i ułamek flaszy z kryzą. Na podstawie 
materialu zabytkowego jamy zakwalifikowano do kultury pucharów lejkowatych, z przeło

mu neolitu i epoki brązu. 

Badania będą kontynuowane. 



~WIBIE • pow. Gliwice 
Stanowisko 16 

- 1u; -

Muzeum w Gliwicach 

Badania prowadziła mgr Halina Wojciechowska. 
Finansowało Muzeum i Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Gliwickiej w Gliwicach. li sezon wykopalis
kowy. Cmentarzysko grupy górnośląsko-małopols
kiej kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. 

Cmentarzysko usytuowane jest w odległości l, 5 lon na północ od Świbia. na 
skraju lasu, po prawej stronie drogi ad leśniczówki. W 1973 r., wykopaliska pro
wadzono w centralnej partii stanowiska. Odkryto i zbadano 20 grobów: 18 szkiele
towych i 2 ciałopalne. Ogółem na cmentarzysku wyeksplorowano 258 grobów. 

Wśród 18 grobów szkieletowych - 13 kryło pochówki osób dorosły~ 5 - dzieci. 
Jamy grobowe, orientowane na północ , posiadały wyraźne zarysy wydłużonego prosto
kąta. Zmarłych układano na wznak głową na północ. Brzegi jam grobowych obstawia
no kamieniami. 6 grobów nakrytych było brukiem kamiennymi z kamieni granito
wych różnej wielkości. Przy brukach w czterech przypadkach znaleziono naczynia. 
Grób 257 posiadał zestaw naczyfl nad grobem. W śród grobów szkieletowyCh - 3 
jamy wcale nie posiadały wyposażenia, 3 jamy grobowe wyposażone były wyłącznie 
w metale, a jeden grób tylko w ceramikę. W 11 grobach odkryto zabytki ceramicz
ne i metalowe. Z zabytków ceramicznych wyróżniono: naczynia wazowa te, garnki jajo
wate, misy, czerpaki. czarki. placki. Z zabytków metalowych wymienić można: diadem 
z ' guziczków brązowych, zawieszki skroniowe, naszyjniki, łańcuszek z kółek brązowych. 
szpile, bransolety i nagolenniki. W dwóch grobach odkryto naszyjniki z niebieskich 
koralików fajansowych. Natrafiono także na kości czaszlrl. zęby i resztki tkanin. 

Odkryto również 2 groby ciałopalne popielnicowe. W obu grobach kości w popiel
nicy ułożone były w porządku anatomicznym. W grobie 148. pomiędzy przepalony
mi kośćmi wystąpiły ozdoby • wtórnie przepalone. 

Nie zaobserwowano nowych elementów, tak w formie obrządku j~ i w· inwen
tarzu. Badania potwiercbUły datowanie cmentarzyska na okres hals:ttacki oraz jego 
przynależność do grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej. 

SWIĘTNE ,pow.Kmrln 
Stanowisko l 

Zakład Archeologii Wielkopolski 
Instytutu Historii Kultury Materialnej 
PAN 
Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Wojciech ~migielski. 
Finansował WKZ w Poznaniu.Grodzisko kultu
ry łużyckiej z okresu halsztackiego. 

Przeprowadzono badania weryfikacyjne na grodziśku w Świętnem, których celem 
było rozpoznani" funkcji obiektu i jego chronologii, gdyż dotychczasowe badania po
wierzchniowe z lat 1923, 1947 i 1949 dostarczyły ceramiki kultury łużyckiej oraz 
średniowiecznej.Grodzisko położone jest na pagórku wśród wilgotnego lasu,na pół-
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wyspie Jeziora Suszewskiego.Ma ono kształt nieregularnego trójkąta, wydłużonego 
ze wschodu na zachód. 

W północno-wschodniej części znajduje się wysoko kopiec · strożkowaty uformo
wany z ziemi wybranej wokółe4dzięki czemu powstał tu głęboki, kolisty rów. Założo-
no dwa wykopy na wale: na zachodniej stronie długi 12 m i szeroki 2 m / wykop 1/ • 
oraz na południowej stronie długi 15 m i szeroki 2 m / wykop 2/ • Ten ostatni 
przedłużono rowem sondażowym długim 20 m i szerokim l m na majdanie grodzis
ka / wykop 3/. W wykopie 2 odkryto i zbadano k9nstrukcje wału. Jego środkowa 
część byla zbudowana w teclmi.ce rusztowej i składała się z warstw belek układa
nych jedna nad drugą. przesypywanych piaskiem. W samym centrum wału obustronny 
ruszt oparty był o ścianę zbudowaną w technice zrębowej. Zewnętrzna część wału 
zbudowana była ze skrzyfl drewnianych wypełnionych piaskiem. Ogólna szerokość 
wału wynosiła około 10 m. a wysokość dochodziła do 2.5 m.Wśród konstrukcji i 
pod nimi znaleziono ułamki naczytl k14tury łużyckiej. 

W wykopie l odkryto natomiast część osady. a więc jamy i palenisko.Gród 
był więc od zachodu nie broniony. 

W rowie sondażowym / wykop ·3/ na majdanie odkryto kilkanaście jam. Były 
to· obiekty koliste. średnicy około l m. niezbyt głębokie bo do 60 cm. Kilka z nich 
łączyło się w większe z es~. Można przypuszczać. że stanowiły one pozostałości 
półziemianek mieszkalnych. W jamacli oraz w warstwie osadniczej znaleziono frag
menty na,czyń zasobowych ł kuchennych. chropowatyche obrzucanych i obmazywanyche 
talerzy.mJ.s..kubków.czerpaków oraz dużych naczyń wazowatych.Jak wynika z pierw -
szych, wstępnych obserwacji, datować je można na okres halsztacki c. 

Stwierdzono. że gród założyła ludność grupy wschodniowielkopolskiej kultury 
iużyckiej. 

Dalszych bada15. .nie przewiduje się. 

TONJNEK.pow.Sępólno Krajeflslde Muzeum im. L. Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy 

Badania p.rowadził mgr Czesław Potemski. 
Finansowało Muzeum im. L. Wyczółkowskie
go w Bydgoszczy. Drugi sezon bacla.ti. Cmen
tarzysko z okresu halsztackiego C i D. 

Odkryto dalszych 7 grobów skrzynkowych i natrafiono na paleniska kultowe, z 
których przebadano s. Faleniska wystąpiły na najwyższym odcinku rozległego wy
niesienia. na północ od grobów. Ułożone ze średnich i małych kamieni miały kształt 
okrągły lub owalny o średnicy l - 10 30 m. Pod kamieniami znajdowała się warstwa 
przepalonej. brunatnoczarnej ziemi i w kilku przypadkach stwierdzono w nich frag
menty naczyń glinianych. Paleniska te mogły służyć jako miejsca odbywania styp 
pogrzebowych. Na szczególną uwagę zasługuje duże owalne skupisko kamieni o 
wymiarach 2a 50 x 10 30 m. które mogło służyć jako miejsce kremacji zwłok. 

Z siedmiu grobów, 5 znaleziono w stanie szczątkowym, natomiast dwa groby 
skrzynkowe. które zalegały głębiej / około l m od powierzchni ziemi/ były dobrze 
zachowane. W pierwszym znajdowała się tylko jedna popielnica nakryta misą. w 
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drugim stwierdzono trzy bogato zdobione, inkrustowane popielnice o czarnej po
wierzchni z czapkowatymi pokrywami.Jedna z popielnic miała kształt dużej wazy 
o baniastym brzuścu. dwie pozostałe. małych rozmiarów o wysmukłych cyllndrycz
nych szyjach. przylegały symetrycznie do dużej popielnicy. Wszystkie trzy stały na 
kamiennym bruku. 

Najciekawiej ornamentowana była jedna z małych popielnic.Ornament stanowiły 
tak jak i na pozostałych dwóch• rzędy okrągłych dołeczków biegnących wokół brzuś
ca lub skierowane w dół brzuśca odcinków • tworzące wzory geometryczne. Jednak
że wśród tych motywów ornamentacyjnych znajduje się kilka dołeczków.które mają 
zapewne przedstawiać małe zwierzątko. W identyczny sposób wykonane są wizerun
ki małych jelonków na unikalnej popielnicy znalezionej w Toninku w roku l97Z. 

Badania będą kontynuowane. 

ULIM. pow.Gorzów Wlkp. 
Stanowisko 4 

Muzeum w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadził mgr Tadeusz Seniów. 
Finansowało Muzeum w · Gorzowie Wlkp. 
Pierwszy sezon badań.Osada ludności 
kultury łużyckiej z końca okresu halsztac
kiego do starszego okresu wpływów rzym-
skich. · 

Stanowisko usytuowane jest w zachodniej części wsi Ulim na polu ornym ca 
60 m na północ od budynku plebanii• pomiędzy dwiema polnymi drogami biegnący
mi z zachodu na wschód i z południa na północ - krzyżującymi się pod kątem 
prostym. Wykop zlokalizowano w narożniku północno-wschodnim tegoż pola. Wymiary 
wykopu 5 x lO m. Miąższość warstwy kulturowej wynosiła ca o. 60 m. Znaleziono 
w niej bardzo dużą ilość ceramiki - fragmentów górnych partii naczyfl. przyden
nych i środkowych. Ceramika jest bardzo zróżnicowana pod względem form i 
struktury wykonania. Przeważa jednak z okresów la tellskiego i rzymskiego. 

Odsłonięto 4 jamy paleniskowe w .kształcie zbliżonym do prostokąta - wszyst
kie prawie o jednakowych wymiarach / w granicach ca 2. 90 x 1. 00 m/. Usytuow.a
ne były po linii wschód - zachód i równolegle do siebie w odstępach do 2 0 5 m. 
W przekroju pionowym miały kształt niecleowa ty. Zawartość tych jam. to: duża ilość 
ułamków naczyń. kości zwierzęcych i łusek rybich.Oprócz tego znaleziono w pół
nocno-wschodnim narożniku wykopu fragment kościanego harpunu do łowienia rYb 
/ w warstwie kulturowej na głębokości względnej ca o. 45 m/ • a w jamie ozna
czonej nr l - znaleziono kieł drapietnika z otworem. służący jako paciorek do 
naszyjnika, a także drugi paciorek wykonany z kręgu rybiego z otworem po środ
ku i zdobiony prostokątnymi żłobkami po oowodzie kręgu. które zwężały się ku 
rdzeniowi.Jak z tego wynika mieszkańcy powyższej osady zajmowali się między 
innymi myślistwem a w szczególności rybołówstwem. 

Fotwierdza to te:t, że aż do czasów historycznych tj. do koóca XVI w. a może 
i dalej mieszkańcy wsi Ulim byli zobowiązani przywozić na targ do Gorzowa ryby. 
Bowiem w tym okresie czasu ryby w rzece Warcie i jej starych korytach nale
żały do miasta. na zasadzie przewileju margrabiego Joach!ma n z 1566 r. Jest 
to ważny przyczynek do badań nad osadnictwem wczesno-historycznym w rejonie 

dolnej W ar ty. 

Badania zostały zakończone. 



WARPENSY, pow.Grójec 
Stanowisko l 

WARSZAWA-Grochów 
ul. Górników 

WICINA. pow .Lubsko 
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patrz 
okres lateński 

patrz 
okres lateński 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Zielonej Górze 

Badania prowadził mgr Adam Kołodziejski. 
Finansowało Muzeum Ziemi Lubuskiej i 
WZK w Zielonej" Górze.lh.iesiąt.y sezon 
bada:ć • Osada obronna ludności kultury 
łużyckiej z okresu EUD i cmentarzysko 
użytkowane od IV okresu epoki brązu do HD. 

Kontynuowano badania wału i części wewnętrznej wału.Odsłonięte zostały dalsze 
konstrukcje budynku słupowego oraz wału. Od strony wewnętrznej wał ma zachowane 
belki w układzie przedkładk:owym. Właściwy wał zbudowany był z gliny i kamieni oraz 
konstrukcji drewnianych nieczytelnych jeszcze na obecnym etapie.Od strony zewnętrz
nej odkryto system umocniefl dodatkowych w postaci zasieków i palisad. 

Kontynuacja badań cmentar~~:yska przyniosła 70 grobów ciałopalnych datowanych na 
V okres epoki brązu, HC i HD. Wyposażenie stanowiła ceramika. ozdoby z brązu i 
żelaza. Wykonano analizy antropologiczne kości spalonych z cmentarzyska. analizy d~
drologiczne konstrukcji drewnianych z osady obronnej oraz analizy pyłkowe z profilu 
osady. 

WLAIXSLAWOWO-CBLAPOWO. pow.Puck 
Stanowisko 2 

Muzeum Archeologiczne 
w Gda:ćsku 

Badania prowadzili mgr Mirosław Pietrzak 
i mgr Janusz Podgórski.Finansował WKZ 
w Gda:ćsku. Społecznie pracowili żołnierze. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury 
łużyckiej z okresu Hallstatt c. 

Cmentarzysko położone jest na północny-zachód od wsi Chłapowo. w odległoś
ci l km od centrum wsf.na niewielkim wzniesieniu,leżącym po prawej stronie 
drogi prowadzącej z Władysławowa do Jastrzębie Góry. w pobliżu stanowiska nr 
l. 

Badania miały charakter ratowniczy.Odkryto 33 groby• wśród których większość 
stanowiły groby skrzynkowe i obwarowane. 2 jam owe z resztkami stosu a także 
j eden grób popielnicowy obsypany resztkami s tosu. Wśród 33 grobów - 4 były 
zniszc zone. 
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w szystlde groby były jednostkowe zawierały jedną popielnicę, niekiedy obolf 
popielnicy znajdował się kubek z utrąconym uchem. Materiał zabytkowy reprezen
towany jest przede wszystkim przez naczynia dwustożkowe z zaokrąglonym nie
znacznie załomem brzuśca. Niektóre z naczyń na załomie zdobione są ornamen
tem paznokciowym i często posiadają powierzchnię schropowaconą poniżej załomu 

brzuśca . 

W śród zabytków metalowych wyróżniały się szpile brązowe z łabędzią szyjką 
o profilowanych główkach. ponadto występowały igły brązowe oraz fragmenty sto -
pionych blaszek brązowych - niektóre z nich stanowiące pozostałości bransolet. 
W g określenia doc. dr Judyty Rzeczyckiej większość pochowanych na cmentarzysku 
osobników stanowiły dzieci w wieku niemowl~cym lub nie przekraczające 10 lat. 
oraz noworodki. Wśród kości wyróżniono 4 mężczyn w wieku 22-45 lat oraz 20 
kobiet w wieku 18-35 lat 

Badania zakończono. 

,. 

WOLIN.pow.Kamied Pomorski 
Stanowisko 8 "Młynówka" 

Pracownia Archeologiczna 
Zailhdu Archeoloeii Nadodrza 
Instytutu Historii .Kultury 
Materialnej PAB 

Badania prowadził dr Władysław Filipowtak. 
Finansowało Wbilńskie Tow-arzystwo Kultury. 
Drugi sezon badań. Osada łutycka z wczes
nej epoki żelaza i cmentarzysko wczesno
średniowieczne. 

Podobnie jak w roku ubiegłym badanie było skoncentrowane ll8. północnym 
brzegu eksploatowanej piaśnicy. W ciągu 2 miesięcy rozkopano S arów i wyek..apl.o
rowano 56 jam i 12 palenisk z okresu halsztackiego.Obiekty tę uszkodzone przez 
orkę, w.kopy i eksploatację piasku zalegały od 25-lOQ cm pod powierzchnią darni. 

Rozmiary stropów jam były róźne: od 40 - 200 cm średnicy i większe oraz 
20 - 100 cm głębokości;. Wyposażenie jam stanowiły skorupy nacr.yd występujące 
w poszczególnych jamach z różnym natężeniem. W niektórych jamacll natrafiono 
na kości zwierzęce. 

Paleniska były ulożone z przepalonych kamieni zalegają,cych na piasku z;mle
szanym z dużą ilością spalenizny; jednowarstwowy układ pr$l!Ważnie drobnych 
kamieni był charakterystyczny dla małych palenisk.ltozmi&.r7 palenisk wynosiły 
od około 50 - 120 cm średnicy• spotykano także większe. rozwlecz-one. W pale
niskach znajdowano małe ilości skorup. 

Na osadnictwo z epoki żelaza nawarstwiło się wczesno§l;edniowieczne cmen-
tarzysko.Na badanym obszarze odkryto 17 zniszczónych grobów ciałopalnych z 
•1iewielką ilością przepalonych kości i f ragmentami naczyń ora7; 4 groby szkiele
towe zachowane również fragmentarycznie. 

Ba dnia będą kontynuowane. 
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ZAKRZÓW. pow~· Krapkowice 
Stanowisko 3 

Konserwator .Zabytków Ar cheologicznych 
w Opolu 

Badania prowadził mgr Wojciech Lonek. 
Finansował WKZ w Opolu. Trzeci sezon 
badali.. Stanowisko wielokulturowe - osada 
kultury łużyckiej. cmentarzysko kultury 
łużyckiej i z okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone jest około 500 m na południowy-wschód od PGR Dalnia, 
na pograniczu gruntów wsi Zakrzów i Jasiona oraz Ligota Dolna. Prace o charakte
.rze ratunkowym prowadzone były z uwagi na zagrożenie stanowiska eksploatacją 
piasku. W czasie tegorocznych prac przebadano obszar około 6 arów. 

Odsłonięto i wyeksplorowano 8 obiektów. wyłącznie jam o charakterze osad
ni~zym należących do kultury łużyckiej.!: :> najciekawszych wvników zaliczvt< n•l6 .... 

odkrycie półziemiankowej chaty wraz z zachowanymi śladami po słupach. 
Kształt jamy nieregularny. ma wymiary 150 x 280 cm. głębokość 55 cm. · 
W obrębie jamy uchwycono ślady paleniska, z jej wypełniska wydobyto materiał 
ceramiczny. W wypałnisku jamy o gruszkowatym kształcie i nieckowatym prze
kroju. odkryto pozostałości ogniska, wyznaczał go krąg przepalonych i rozlaso
wanych kamieni granitowych i wapiennych. Inwentarz jamy stanowiła duża ilość 
materiału ceramicznego oraz kość zwierzęca z wypiłowanym na wylot prosto
kątnym otworem.Najciekawszym obiektem była jama o charakterze odpadkowym. 
Odkryta na peryferiach stanowiskach z.dala od zwartego zasięgu występowania 
łużyckich obiektów osadniczy~miała kształt owalny o wymiarach 180 x 130 cm 
i głębokości 50 cm. Inwentarz jamy stanowiło kilkaset dużych fragmentów naczyń. 
Bliższa analiza materiału w niej zawartego może mieć duże znaczenie dla okreś
lenia czasu istnienia osady kultury łużyckiej. 

W obiektach Ódkryto także fragmenty: kamienia żarnowego i rozcieraczy oraz 
kości zwierzęce. 

ZAWADA, pow.Staszów 

Stanowisko ll i IV 

ZBROJEWSKO • pow ~ Kłobuck 

Stanowisko l \ 

patrz 

epoka brązu 

patrz 

średniowiecze 



Okres laieńsk; 
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BOGUCINO, pow .Kołobrzeg 

Stanowisko 6 patrz 

okres wpływów rzymskich 

CHMIELONKO, pow. Kartuzy Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Barbara Wiącek. 
Finansował WKZ w Gdańsku. Drugi sezon 
badań. Osada z wczesnej . epoki żelaza i 
cmentarzysko z wczesnego i środkowego 

okresu lateńskiego. 

Wykopy zostały założone na północnym stoku wzgórza opadającym ku jez~Raduń
skiemu.Lączna powierzchnia wynosiła 2. 5 ara; na głębokości 20-25 cm odkryto 15 
jam i palenisk oraz 2 groby.Obiekty te występowały w warstwie żwiru lub gliny.Nie 
udało się jak w roku u.biegłym uchwycić warstwy kulturowej. Do najciekawszych odkryć 
należy jama produkcyjna usytuowana w górnej fBrtli wzgórza, wkopana w warstwę na
turalnej gliny. Dno i ściany jamy wyłożone były różnej wielkości kamieniami.Nakry
wał ją gruby gliniany płaszcz na którym zalegała warstwa przepalonej, czarnej ziemi 
i węgla drzewnego.Na powierzchni jamy jak i we wnętrzu występowały ułamki cerami
ki. z których udało się zrekonstruować beczułkowate naczynie. Wymiary jamy po
wierzchni średn. 3, 5,m. głębokości o, 7 m. Analogiczny obiekt położony w niedale
kiej odległości zachował się w stanie szczątkowym. Ułal:x\ld naczyfl z omawianych jam 
nawiązywały do ceramiki kultury łużyckie-j. W palenisku prócz ceramiki wystąpiły ma
łe ułamki wtórnie przepalonych przedmiotów brązowych. _ 

U podnóża wzgórza. w pobliżu jeziora odkryto silnie zniSzczony grób skrzynkowy 
z 3 popielnicami otoczony od strony wschodnio-północnej wieńcem palenisk o charak

t.rze obrzędowym. Paleniska te o średnicach 50 cm zawierały ułamki ceramUd. ze.: pSl: 
ten datowany jest na wczesny i 'rodkowy okres l!lteó.ski. Inny charakter posiada grób ·. 
nr 11. W odróżnieniu od poprzednich skrzynkowych występuje w postaci nieregular-
nego bruku złożonego z różnej wielkości lmmieni, między którymi le_żały ułamki na-
czyfl i przepalone kości ludzkie. Na podstawie ceramiki obiekt ten datowany być mo-
że na okres Hallstatt D. 

Badania będą kontynuowane. 
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DA}:lROW A, pow.Namysłów Muzeum Śląska Opolskiego 

Badania prowadziła dr Lucyjna Szadkowska 
oraz mgr Wojciech Lonak.Finansowało Mu
zeum Sląsl<:a Opolskiego. Pierwszy sezon ba
dań. Osada kultury wschodniopomorskiej z 
wczesnego okresu lateńskiego. 

Stanowisko położone jest we wschodniej części wsi, w paśmie wzgórz moreno
wych porośniętych lasem między droganu Dąbrowa - Starościn i Dąbrowa - Ku:tnica. 
Obszar badań to peryferia wzniesienia zniwelowanego całkowicie przez długoletnią 
eksploatację piasku. Zniszczeniu uległy cenne obiekty składające się na zabudowę 
osady wschodnicpomorskiej. Zabezpieczono jedynie niewielki fragment paleniska. 

Przebadano metodycznie obszar 7, 5 ara, gdzie wystąpiły już tylko nieliczne obiek
ty. W sumie zdołano za rej estrować 8 obiektów w postaci ledwie uchwytnych zarysów 
domów słupowych z paleniskamiinteresującym jest fakt, że przy słabo zarysowanych 
wypełniskach domow,Jamy słupowe wyznaczające ich kształt posiadały intensywne 
zabarwienie. Górne partie jam słupowych o średnicy O, 30 m głębokości O, 70 - O)!Om 
zawierały warstewkę spalenizny o głębokości 0,10 - 0,15 m sugerującą możliwość 
spalenia budynków. Obserwacje mają dość ścisłe powiązania z odkrytymi elementami 
zabudowy współczesnej osady kultury wschodniopomorskiej w Kowalewicach powiat 
Namysłów, odległych od omawianego tu stanowiska około 20 km. 

Na przebadanej powierzchni zgrupowanych było 8 budynków tworzących szerego
wą zabudowę peryferyjnej części osady. Wymiary budynków wahają się w granicach • 
2 x 3 m do 3, 50 x 4 m. Zarysy obiektów nr 3 i 7, wskazują na występowanie śla
dów belek poziomych / długość 3, 50 m • szerokość O, 30 m/ przylegających bez
pośrednio do narożnikowych jam słupowych. W budynkach nr 2, 4

1 
5 stwierdzono po

nadto resztki palenik w postaci ciemnozabarwionych jam o średnicy l - 1
0 

20 m, 
nieckowato zagłębionych , zawierających w wypełnisku miał węglowy, popiół i nielicz-
ne ułamki ceramiki. · 

Ruchomy materiał zabytkowy jest wyjątkowo skromny, gdyż natrafiono jedynie 
na kilka mało charakterystycznych skorup. 

DZBĄDZEK pow.Ostrołęka 
Stanowisko l 

Katedra Archeologii Pradziejowej 
i W czesneśredniowiecznej 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

Badania prowadziła do c dr hab. Krystyna · Przewoźna 
i mgr Bogumiła Rozlachowskafautorka sprawozdania/. 
Finansował WKZ w Warszawie.Pierwszy sezon badań. 
Osada i cmentarzysko z okresu późnolateńskiego kultu
ry przeworskiej oraz ślady osadnictwa paleolitycznego, 
neolitycznego i późnośredniow1ecznego. 
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Stanowisko położone jest na rozległym płaskowyżu, po prawej stronie rzeki 
Orz, około 500 m na południe od drogi z Kunina do Dzbądzka. Stanowisko odkryte 
zostało podczas badań powierzchnioWych prowadzonych przez WKZ woj. warszaw
skiego i zakwalifikowan e do systematycznych badań. 

Dla uchwycenia zsięgu stanowiska konieczne było założenie kilku wykopów. 
W tym celu, w jego południowej ozęści1 tuż nad krawędzią tarasu ponad zalewowego 
założono wykop. Dwa dalsze wykopy - zlokalizowano w ocfiegłości około 30 m 
na zachód, wzdłuż polnej drogi, w kulminacyjnym punkcie płaskowyżu. 

Łącznie przebadano powierzchnię 200 m2 do głębokości im. Pod warstwą pul
chnego brunatnego humusu - warstwa I o miąższości od 10 - 30 cm zalegała war
stwa kulturowa - warstwa II - późnolateflska o miąższości od 10 - 15 cm - pl·óch
nica z domieszką spalenizny, bardziej zbita od humusu, o zabarwieniu plamistym, 
szarobrunatnym. Pod warstwą II występowała wszędzie warstwa szaregomokrego 
piasku caleowego ? z warstewkami szarozielonkawej glinki. 

Miąższość warstwy kulturowej wzrastała w kierunku północny~ i północno
wschodnim, wyklinowując się nad krawęd2'ią doliny w kierunku zachodnim, południo
wym i południowo-wschodnim. 

W warstwie humusu współwystępowała cera,mika późnośredniowieczna stalowo
siwa toczona na kole z ceramiką późnolateflską, brunatną lepioną ręcznie. 

Warstwa II natomiast zawierała już tylko ceramikę późnolateflską w dużych 
ilościach oraz kości zwierząt domowych i dzi.kbch.Odkryto 16 jam i kilka skupisk 
ceramiki. Jamy nr 11 8,9 miały charakter jam odpadkowych, inne jak np. Jama 
nr 2, 5 , 14 opróc~ ceramiki późnolateflskiej zawierały drobne przepalone kości • 
Każde skupisko ceramiki zaw1 erało fragmenty jednego naczynia z . wyjątkiem sku
piska, które zawierało fragmenty jednego naczynia z wyjątkiem skupiska, które za
wierało fragmenty 2 czarnych mis, baniastego garnka z wyodrębnioną szyjką i duże 
j(ości zwierząt. 

Natrafiono także na jamę o średnicy około :iOcm i głębokości 50 cm ze ślada
mi plecionki na ściankach~rzypuszcza się, że był to duży kosz z wikliny wkopany 
w 7-iemę , zachowany dość dobrze w partii przydennej, którego wewnętrzne ścianki 
były wylepione gliną. 

Nie zawierał żadnych charakterystycznych materiałów • w związku z tym nie 
udało się bliżej określić jego funkcji. Ceramikę z badanego stanowiska podzielić 
można na dwie grupy. Do pierwszej z nich zaliczono fragmenty naczyń szaro
brunatnych, grubościennych niestarannie wykonanych o profilowanych lub zgrubiałych 
'.:>rzegach; do drugiej - fragmenty cienkościennej ceramiki o gładkiej lśniącej po
wierzchni, także z profilowanymi wylewami i uszkami przewężonymi w środku. 

Pod względem stylu ceramika obu grup stanowi typowy zespół ceramiki prze
worskiej z dwóch pierwszych faz p6źnolate.óskich1 0prócz ceramiki i kości zwierzę
cych odkryto kilkanaście kawałków żużla, fragmenty przedmiotów ż.claznych- części 

noży, skuwkę, kółko żelazne, fragment półko ska, ponadto gliniany kwadratowy przęślik
ciężarek ? • kamie.ó żarna rotacyjnego i ponad 30 krzemieni. 

Zarówno półkosek jak i żarna rotacyjne stanowią najdalej na północny wschód 
wysunięte zabytki tego typu z okresu pótnolateflskiego,na skraju zasięgu kultury 
przeworskiej. 

Chronologia omawianego stanowiska przedstawia się więc następująco.Na pod
stawie wstępnej analizy dokonanej przez dr Bogdana Balcera odkryte krzemienie 
" są to narzędzia ze schyłku paleolitu, formy mezolityczne i. materiał neolityc zny" • 
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dalej osada i cmentarzysko późnolateńskie częściowo zniszczone przez osadnictwo 
późnośredniowieczne. i współczesne użytkowanie badanego terenu. 

Przewidziane na rok przyszły badania pozwolą, być może precyzyjniej określić 
charakter osady i stosunek jej do cmentarzyska. 

GZIN 

HAĆKI, pow.Bielak Podlaski 
Stanowisko 2 

HUTA. pow.Bydgoszcz 
Stanowisko 2 

patrz 

okres halsztacki 

patrz 

wczesne średniowiecze 

Muzeum im.Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy 

Badania prowadził mgr Czesław Potemski. 
Finansowało Muzeum im.Leona Wyczółkow
skiego w Bydgoszczy.Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko z okresu lateńskiego. 

Cmentarzysko położone jest w lesie. na niewielkim wyniesieniu terenowym, 
około 100 m w kierunku półno=o-zachodnim od skraju cmentarzyska. badanego 
w latach poprzednich a oznaczonego jako stanowisko l oraz około 300 m w kierun
ku · południowo- zachodnimad drogi lokalnej Huta-Toninek. 

Odkryto trzy groby skrzynkowe, przy czym dwa z nich znaleziono w stanie 
szczątkowym f rozwleczone kamienie, brak ceramiki poza kilkoma fragmentami/. 
Najwięcej fragmentów ceramiki zachowało się w grobie nr 2. Wyróżniono w nim 
5 naczyń glinianych f najpewniej popielnic/ o powierzchni ceglastej i brunatnej. 
najczęściej schropowaconej , 3 misy oraz kubek z taśmowatym uchem. 

Odległość między grobami nie przekracza 2 m. 

Badania będą kontynuowane. 

I!\'OWROCŁA W - MĄTWY 

S tanowis ka l 
patrz neolit 
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JASZKOWO, pow.Sępólno Krajeńskie Muzeum im.Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy 

Badania prowadził mgr Czesław Potemski. 
Finansował WKZ w Bydgoszczy.Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko z wczesnego 
środkowego okresu lateńskiego. · 

Cmentarzysko usytuowane jest na lekko wyniesionym terenie. przy drodze lokal
nej Jaszkowo-Morucin. Odkryto dwa groby skrzynkowe i jeden grób lkloszowy. 

Grób skrzynkowy nr l nie posiadał już płyty przykrywającej.Komora grobowa 
o wymiarach 70 x45 cm zawierała fragmenty trzech popielnic grubościennych o 
powierzchni schropowaconej0 brunatnej. Grób" nr 2 o długości 150 cm. szerokości 
100 cm~ posiadał komorę grobową o wymiarach 75 x 60 cm.Zawierał 4 popielnice 
o powierzchni ciemnobrunatnej0 tylko jedna z popielnic. naJ1epiej zachowana. posia
dała powierzchnię czarną. Dwie popielnice odkryto w stanie szczątkowym. 

W odległości 50 cm od grobu nr 2. na tej samej głębokości od powierzchni 
ziemi f 60 - 80 cm/ natrafiono na grób kloszowy częściowe zniszczony. Wyeksplo
rowano fragmenty klosza. popielnicy kształtu jajowatego o powierzchni schropowaco
nej, ;jalmobrunatnej oraz pokrywę w postaci misy a także przepalone kości ludzkie. 

Badania będą kontynuowane. 

JAZOW, pow.Lubska 

KIETRZ, pow.Głubczyce 

Stanowisko l 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

patrz 

epoka brązu 



KUNIN, pow.Ostrołęka 
Stanowieko l 
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Katedra Archeologii Pradziejowej 
i Wczesnośredniowiecznej 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

Badania prowadzna doc. dr hab.Krystyna 
Przewoma. Finansował WKZ w Warszawie. 
Pierwszy sezon badań. Oeada z okresu pó:t
nolateil.skiego kultury przeworskiej. 

Osada położona na krawędzi doliny Orza: około od jego ujścia do Narwie 
na gliniasto-piaszczystych glebach. 

Wykopy wytyczono w .odległości 51 5 m od krawędzi doliny.Osadę przecięto 
6 rowami lO x 2, 5 m pozostawiając pom ędzy nimi lO m nieprzekopane odcinki. 
W ten sposób uzyskano orientację odnośnie zalegania i charakteru warstwy kultu
rowej na linii 110 m. Ogółem przekopano 200 m _2. 

Uwarstwienie : I na powierzchni polą zalega duża Uość ułamków naczyń 
z okresu lateil.sldego z minimalną domieszką ceramiki średniowiecznej l nowożyt
nej.Prawdopodobnie już warstwa gleby ornej stanowi zniszczoną warstwę kulturo
wą, za czym przemawiałyby też trudno uchwytne różn ice pomiędzy obiema war
stwarpi oraz niemal jednakowe nasnenie w występowaniu ceramiki i kości zwie
rzęcych zarówno w humucle,jak l warstwie kulturowej. II. warstwa kulturowa 
w postaci sz·aro-brunatnej, piaszczysto-gliniastej, miejscami sUnie zbitej i bardzo 
twardet ~iemi. Ilość węgielków drzewnych niewielka. 

Najbliżej kra~ędzi doliny warstwa kulturowa była cienka; jej miąższość 
wzrosła dopiero mniej więcej około 30 m od krawędzi doliny. 

W warstwie tej występowały jamy oraz skupiska kości zwierzęcych i ceramiki 
pó:tnoląteóskiej, · a w spl}gu - zl emlanka. m przecieki warstwy kulturowej do cal
ca o miąższości około o, 30 m i nieregularnej powierzchni spągu. Ceramika i koś
ci zwierzęce występowały- sporadycznie. W spągu warstwy rysowały się nieregular-

- nie rozrzucone ślady po słupach, IV calec w postaci jasnożółtego lub białego 
piasku. 

Odkryto l całą ziemiankę zagłębioną około O, 30 - O, 40 m w calec , o wymia
rach 2, 4 x 3, 4 m l a. 2 m2 l usytuowaną dłuższą osią w Iderunku północno-wschod
nim. Ceramika l kości występowały tu liczniej. 

Nteliczne jamy były płytkie, o słabo widocznych zarysach i wymiarach o, 70 m 
- 2, 30 m; tylko w l jamie wypełnlsko stanowna czarna spalenizna. Występowały 
duże, płaskie skupiska ceramiki l kości tworzące jedną lub najwyżej dwie warstwy, 
o kolistym rozrzucie l średnica o, 90 mi. 

Ceramikę stanowUy typowe formy pó:tnolateńskie z facetowanymi lub zgrubia
łymi krawędziami. Oprócz tego występują formy mniej charakterystyczne a nie
które z nich nawiązują do ceramiki z wczesnego l środkowego okresu lateńskiego~ 

Z innych zat>ytków znaleziono : 1. glinlaną formę , odlewniczą, 2, igłę żelazną, 
3. szyd! o żelazne, 4. grzechotkę glinianą, 4. przęśliki gliniane. 

W oparciu o materiał ceramiczny, w którym bezwzględną przewagę mają 
charakterystyczne formy z facetowanymi brzegami osadę datuję na okres póżno
lateński. 

W ecUug dotychczasowego rozeznania była to osada jednofazowa. 



LISKI, pow. Hrubieszów 
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Konserwator Zabytków Archeologicznych 

w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Kutyłowski. 

Finansował WKZ w Lublinie. Pierwszy sezon 

badań. Stanowisko wielokulturowe - ~d neolitu 

do okresu lateńskiego. 

Stanowisko położone jest 2 km na północ od wsi Kopyłów, 50 m od drogi Hru
bieszów - Matcze. Pracami ratowniczymi objęto teren bezpośrednio przylegający do 
użytkowanej piaskowni. Przekopano obszar o powierzchni 250 m kw. oraz przeprowa-

trJzono rowy sondażowe w promieniu 50 m od piaskowni. o łącznej powierzchni 40 m 
kw. Nie natrafiono niestety na wyra me ślady dawnych obiektów lecz jedynie z warstwy 
kulturowej o miąższości średnio 50-70 cm• uzyskano liczne fragmenty starożytnej 
ceramiki, wśród których 'T-identyfikowano ułamki naczyń kultury pomorskiej oraz kultu
ry łużyckiej i ceramiki sznurowej.Starszy materiał - neolityczny • w postaci fragmen
tów narzędzi krzemiennych i kamiennych pozyskano drogą badań powierzchniowych na 
zniszczonym wcześniej przez eksploatację piasku terenie. 

WydobyŁ e obecnie materiały aecheologiczne, jak · również materiały pozyskane 
podczas badań inwentaryzacyjnych w r. 1970• można datować w większości na okres 
halsztacki i lateński V - li l w p:n. e. 

LUBIESZEWO.pow~Nowy Dwór Gdański 
Stanowisko 2 

]duzeULn Jlrcheologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Janusz Podgórski. 
Finansowało MuzeULn Zamkowe w Malborku. 
Drugi sezon badań. Obiekt -wielokulturowy: 
1/ ślady osadnictwa neolitycznego• 2/ cmen
tarzysko z okresu późnolateńskiego i wpły
wów rzymskich, 4/ osada z okresu wczesno
i pó:tnośredniowiecznego f XII-XV w./. 

Kontynuowano prace w wykopie I i II. W wykopie II zbadano groby szkieletowe, 
których ślady uchwycono w poprzednim sezom•e • Pochówki zostały jednak obrabowa
ne i zebrano je dynie nieliczne. ocalałe zabytki. Na ich podstawie groby szkieletowe 
datować można na I - II w.n.e. 

W wykopie I kontynuowano prace nad uchwyceniem spągu warstv.y kulturowej • 
uchwyconej w poprzednim sezonie. Okazało się, że warstwa ta uległa przemieszaniu. 
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co powazme ogranicza przydatność uzyskanego materiału zabytkowego dla określe
nia chronologii i charakteru osadnictwa. Uzyskany materiał zabytkowy pozwala da
tować osadę na n - ill w.n. e. 

Na uzyskany ruchomy materiał zabytkowy składają się: fragmenty popielnic 
z I w. p.n.e. i ceramika okresu wpływów rzymskichefragmenty umba. fragmenty 
zapinek żelaznydla przęśllk:l. gliniane. zapinki brązowe. fragmenty srebrnej bransole
ty żmijowatej. paciorki szklane i burszytnowe. 

- ~LusJWIELKIE.pow.Częstochowa 

MA;l'WY • pow .,Inowrocław 
Stanowisko 5 

MIERzy}i. pow • Piotrków Trybunalski 
Stanowisko l 

patrz okres halsztacki 

l 
patrz 

neolit 

Muzeum 

w Tomaszowie Mazowieckim 

Badauia prowadzR mgr Marcin Gąsior. 
Finansował WKZ w Łodzi. Drugi sezon 
badatl. Cmentarzysko ciałopalne kultury 
wschodnio-pomorskiej z wczesnego _okre
su lateńskiego. 

Prace prowadzono na wschodnim· skraju .cmentarzyska odsłaniając 24 odcinki 
f 5 x 5 m/ w których znaleziono 21 grobów ciałopalnych w tym l grób jamowy. 
8 popielnicowych i 12 z obudOwll kamienną. Wszystkie znalezione w roku bieżącym 
obiekty były grobami jednostkowymi. charakterystyczne było ich stosunkowo płytkie 
występowanie o. 2 - 00 3 m/ niezbyt staranna budowa obstawy kamiennej i silne zni
szczenie materiału ceramicznego.Jedynie 6 grobów posiadało wyposażenie w postaci 
charakterystycznych dzbanów z tal!mowatym uchem o lśni~. • czarnej powierzchni. 
niewielkich kubków i miseczek. Pozostałe obiekty nie posiadały wyposażenia. 

Z zabytków metalowych znaleziono fibulę żelazną. fragment szpili żelaznej i kil
ka kółek z cienkiego drutu brązowego. 

Dotychczas przebadane zostało około 50"/e powierzchni stanowiska. 

Badania będą kontynuowane. 
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MYŚLIBORZYCE, pow.Brzeg 

NADOLE, po w. Wejherowo 

NOWA CEREKWIA, pow.Głubczyce 

patrz 

wczesne średniowiecze 

patrz 

okres halsztacki 

Katedra Archeologii 
Uniwerstytetu Warszawskiego 

Badania prowadziła dr Barbara Czerska, 
Finansował Uniwersytet Warszawski.d>smy 
sezon badliń. Osada celtycka z okresu pó:t
nolateflskiego. 

Wykopy zlokalizowano wokół przebadanej w latach 195 7-1962 i 1971 partii osady, 
przebadano około 50 arów,odkryto jeden dom l dwie jamy, Są to prawdopodobnie ostat
nie z zachowanych obiektów osady. Znaleziono dużą ilość skorup naczyfl glinianych wy
konanych przeważnie przy pomocy koła garncarskiego, w tym liczne skorupy grafitowe. 
Przedmioty żelazne reprezentowane były między innymi przez zapinkę o konstrukcji 
środkowolateńskiej, 2 klamry taśmowate. fragmenty" noży. Z innych wyrobów, znślezio
no 2 fragmenty bransolet szklanych. dwa· paciorki szklane i jeden bursztynowy. fragment 
bransolety brązowej, osełki kamienne, ltrążki ze skorup, kilka żużli, liczne kawałki 
polepy i kości zwierzęcych. Nie stwierdzono podobnie jak i w latach ubiegłych istnienia 
jakichkolwiek urządzefl obronnych związanych z osadą, 

Badania w 1973 roku zakończyły etap prac wykopaliskowych osady celtyckiej w 
Nowej Cerekwii, 

NOWA HUTA - Pleszów I 
Stanowisko 17 

patrz 
neolit 
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OPALINO. pow. Wejherowo Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska PP PKZ 
Oddz~ał w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Urszula Perlikowska. 
Finansowała Dyrekcja Elektrowni Wodn.ej Żar
nowiec w budowie. Pierwszy sezon badań. 
Osada kultury pomorskiej z okresu late:ó.skiego. 

O sada położona j est na niewysokim wzniesieniu.na południowy zachód od wsi 
Opalino. po · prawej stronie >drogi \ do Rybna. Przebadano obszar o powierzchni 
260 m2. 

Teren osady był wczśniej splantowany spychaczem i w związku z tym nie stwier
dzono istnienia warstwy kulturowej.Slady 11-tu palenisk były widcozne na powierzchni 
i wkopane w calec. 

Na dwa częściowo zniszczone paleniska natrafiono w obrywie wykopu żwirowni. 

Większość palenisk nie posiadało materiału zabytkowego. 

Chronologię stanowiska można ustalić na podstawie dość licznych fr;;_gmentów 
ceramiki znalezionych na powierzchni i datujących osadę na okres late:ó.ski. 

Obserwacja terenu nasuwa przypuszczenie. że wschodnia część stanowiska nie 
została jeszcze zniwelowana. 

Badania będą kontynuowane. 

OSIEK-PRACZ • pow.Wyrzysk 

PACZKĆW. pow.Cleśnica 

patrz 

okres halsztacki 

Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu 
Muzeum w Oleśnicy 

Badania prowadziła mgr Danuta Wojciechowska. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne we Wrocła
wiu. Dl'ugi sezon badań. Osada wielokulturowa
okres lateński• wpływów rzymskich i wczesnośred
niowieczny. 

Stanowisko położone jest na zboczu kulminacji nad rzeką Widawą w odległości 
około 300 m na północ od wsi Paczków. po prawej stronie polnej drogi z Paczkowa 
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do Kijowie. Założono ·••ykop i sondaże o łącznej powierzchni około 100 m2. TypoW7fii. 
dla tego stanowiska j e: l warstwa kulturowa o dużej miąższości przeciętnie ca 01 6.1) · 
m występująca na głębokości O, 25 m ze stosunkowo bogatą zawartością kulturow' 
w postaci dość licznych fragmentów ceramiki, polepy z dużą ilością żużla a bardzo. 
małą ilością kości zwierzęcych. Warstwa kulturowa posiada dość jednolite bardzo 
ciemne zabarwienie, stąd uchwycenie w niej obiektów nieruchomych jest niezwykle 
trud."! e. Zlokalizowano kilka skupisk kamie n i i żużla_ wye~splorowano cztery jiuny 
o nieregularnych kształtach w przekroju ni-eckowate lub prostokątne z dużą ilością 
kamieni w górnej partii.Położenie stanowiska, zawartość warstwy kulturowej jak i 
charakter obiektów nieruchomych wskazują na produkcyjny charakter tej osad;!' . 

Badania będą kontynuowane. 

PAWLOWICE,pow. Namysłów Konserwator Zabytków A.rcheolo8'icznych 
w Opolu 

Badania prowadził mgr Wojciech Lonak. 
Finansował WKZ w Opolu. Czwarty sezon 
badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury 
pomorskiej z okresu lateó.skiego. 

Stanowisko położone jest na kulminacji wzgórza1 około 400 m na południowy--za
chód od wsi i około 250 m na wschód od starego cmentarza leżącego przy szosie 
Namysłów - Pawłowice. Wykop założono na osi polnej drogi proWadzącej wzdłuż 
cmentarza do piaskowni. Przepa.bdano obszar około 3 arów. 

Wyeksplorowano 7 grobów, 4 popielnicowe i 2 bezpopielnicowe pÓsiadały obsta
wy kamienne a l bezpopielnicowy był jej pozbawiony • W grobie nr 8 układ kości w 
obrębie obstawy kamiennej potwierdził wysuwane przypuszczenie, że szczątki ludzkie 
składane były niekiedy do grobu w pojemnikach wykonanych z materii organicznej. 
Brak przepalonych kości w grobie nr 9 pozwolił zaliczyć go do grobów symbolicz
nych, W grobie nr lO odkryto popielnicę w typie urą twarzowych, pozbawioną jednak 
takich cech charakterystycznych jak plastyczne lub linearne wyobrażenia oczu, uszu, 
nosa itp. Na uwagę zasługuje także grób nr 12, stanowiła go jama wyłożÓna kamie
niami, która zawierała obok małej ilości przepalcnych kości także fragmenty naczyt1, 
polepę i węgiel drzewny, jamę przykrywał duży płaski kamiefl. na którym znajdowały 
się pozostałości niezidentyfikowanej bliżej konstrukcji kamiennej zniszczonej współ-
czesnym wkopem. ' 

Na wyposażenie grobów złożyła się przede wszystkim ceramika. ;Jadyny przed
miot żelazny - bransoleta ze ścieśniDymi końcami - .stanowiła lu:tne znalezisko. 
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PELCZYSKA. pow. Plńczów Zespół Badań nad Polsldm Średniowieczem 
Uniwersytetu Warszawskiego 
i Folitechniki Warszawskiej 

Badania prowadzill mgr Dorota Szllfirska 1 
mer Leszek Gajewski. Finansował WKZ w 
Kielcach.Dziewiąty sezon badań,Osada z 
okresu ~ateflskiego i wpływów rzymskich, 
osadnictwo z epoki brązu 1 wczesnego śred
niowiecza. 

Celem badań było ustalenie wschodniego z2sięgu osady późnolateńskiej na stanowisku 
"Strugi" oraz kontynuacja badsit na stanowisku "Błocl,e''. Wykop sondażowy usytuowany 
300 m na wschód od wykopów prowadzonych w 1969 roku nie wykazał żadnych śladów 
po osadnictwie starożytnym. 

Na stanowisku " Błonie" nawarstwienia wyróżnione w zeszłym roku kontynuowały się 
w kierunku wschodnim, 

W warstawie· 3 odkryto skupisko skorup należących do killru naczyfl garnkowatych 
z wczesnych faz okresu wczesnośredniowiecznego - VII - VIII wiek. W warsta'Me 4. 
w płytkim zagłębieniu leżały kości szkieletu konia f tarpan/. Wystąpiły też znaleziska 
związane z metalurgią metali leolorowych m.in. kilkanaście soplowatych kawałków mie
dzi lub brązu. odłamki zeszlrliwionej polepy. W warstawie 7 znaleziono liczne ułamki 
ceramiki typu łużyckiego oraz fragn;tent naszyjnika brązowego. W spągu warstwy odkryto 
kilka ułamków ceramiki trzcinieckiej, 

Kontynuowano ·eksploracj~ półziemianld.. której część zachodnią zbadano w roku ubieg
łym. Przy ścianie wschodniej pomieszczenia prawie na osi założenia, odkryto wyrąbaną 
w podłodze jamę, głębokości 50 cm od poZiomu podłogi. średnicy 40 cm •• odpowiadającą 
jamie odkrytej przy ścianie zachodniej. MnieJ więcej po środku ściany północnej 1 po
łudniowej wyrąbane były • częściowo w ścianach, częściowo w podłodze, owalne zagłę
bienia o głębokości 50 cm, Usytuowanie tych zagłębiefl. ich kształt i wymiary wskazujlf , 
że służyły one jako miejsce do umocowania słupów drewnianych nalei::lcych zapewne do 
konstrukcji szkieletowej ścian lub dachu, Wymiary pomieszczenia : 3, 50 m x 4, 50 m. 

W warstwach wypełniających pomieszczenie znaleziono dużll ilość fragmentów naczy 
f siwa i grafitowa ceramika tzw, celtyclo./ krążld z ułamków naczyń ręcznie lepionych 
i wykonanych na kole• wiele ułamków kości zwierzęcych porozłuP,YWanych, niektór e ze 
śladami opalenia a także żelaznJl siekierę oraz żelazną fibulę f typ B środkowolateń
ski ego schematu wg J. Kostrzewskiego f. 



PIASKI. pow • Opoczno 
Stanowis ko l 
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Muzeum 
w Tomaszowie Mazowi eckim 

Badania prowadził mgr Marcin Gąsior. 
Finansował WKZ w Kielcach. Trzeci se
zon badart. Cmentarzysko ciałopalne kul
tury wschodniopomorskiej i gróbów kloszo
wych. 

Odsłonięto 17 odcinków f 5 x 5 m / w których znaleziono łącznie 14 grobów 
ciałopalnych. w tym 7 grobów z obudową z płyt kamiennych, obłożonych otoczakami, 
2 groby kloszowe, 3 popielnicowe i 2 jamowe. Większość znalezionych obiektów to 
groby pojedyncze,jedynie w grobie skrzynkowym nr 10 znaleziono 4 popielnice wraz 
z przystawkami, a w grobie skrzynkowym nr 15 dwie popielnice z niewielką misecz
ką i typowym dla tego typu obiektów dzbanem o czarnej lśniącej powierzchni. Cieka
wym obiektem był grób nie posiadający obudowy, jedynie dno jamy grobowej wyło
żone było czterema pl::aslomi kamieniami na których ustawiono popielnicę - duże, 

czernione naczynie o lśniącej powierzchni z typowym rytym ornamentem u nasady 
szyjki. Obok popielnicy znaleziono dzban, a wewnątrz naczynia na spalonych koś
ciach niewielki kubek z utrąconym uchem.Oba klosze przedstawiały typ naczyll. za
sobowych. o chropowaconych powierzchniach barwy brązowej, przy czym kUlszowy 
nr 11 zawierał w jamie grobowej przystawkę w postaci potłuczonego jajowatego 
naczynia z niewielkim uchem przy krawędzi i ornamentem rytym grzebieniem w po
staci łukowatych pasm pokrywających całą powierzchnię naczynia poniżej załomu. 

W związku z nowymi zabytkami uzyskanymi w trakcie ostatniego sezonu badań 
dotychczasową chronologię cmentarzyska należy przesunąć na wczesny okres lateń
ski, 

Badania będą kontynuowane. 

POZNAN- KOMANDORIA 

patrz 

średniowiecze 
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R E::\lBlELIN, po w. Przasny s z 
Stanowisko Łysa Góra - 2 

Ka tedra Archeologii Pradziejowej 
i W czesneśredniowiecznej 
Uniwersytetu Wars zawskiego, 
Instytut Hi s to rii Kultury Materialne j P AN 
w Warszawie 
- Zakład Epoki Metali 

Badania prowadziła dr Łucja Oirulicz. 
Finansował · WKZ w Warszawi e. Trzeci 
sezon badań. Cmentarzysko z wczesnej 
epoki żelaza. 

Przebadario dalszą część cmentarzyska o powierzchni 200 m2, zakładając wy 
kopy o wymiarach 5 x s. Wyeksplorowano 130 jam grobowych zalegających przynaj
mniej w dwóch warstwach, często przecinających się. W południowo-zachodnich par
tiach cmentarzyska odsłonięto fragmenty dużego, okrągłego w planie bruku kamienne 
go, pod którym znajdowały się jamy grobowe o średnicy O, 9 - l, 2 m i głębokości 
o. 9 m, Jamy wypełnione kamieniami i spalenizną zawierały na dnie zniszczone ułam 
ki naczyń i przepalone kości ludzkie. Ponadto część jam grobowych posiadało na dnie 
bruk kamienny na którym u stawione były naczynia z prochami zmarłych.Niektóre 
z jam pierwotnie posiadały zewnątrz konstrukcj ę drewnianą czego śladem były kołki 
okrążające jamę po brzegach jej zarysu. Zwraca uwagę duże zróżnicowanie wypeł
niska jam - część z nich zawierała intensywnie czarną warstwę spalenizny, część 
jasny piasek z naczyniami zawierającymi przepalone kości, W dalszym ciągu szlamo
wano wypełniska jam uzyskując bogaty zestaw różnych gatunków zbóż i nasion.Po
twierdzone zostało spostrzeżenie, że ziarna zbóż skupiają się w górnych częściach 
niektórych jam, lub wchodzą w skład wypełniska niektórych naczyń. 

Mimo faktu, że część grobów jest zniszczona, w dalszym ciągu zwraca uwagę 
bogactwo wyposażeń w zabytki brązowe i żelazne, a także gliniane przęśliki, szklane 
i bursztynowe paciorki oraz przepalone krzemienie,Ozdoby brązowe reprezentują 
lokalne wytwory wczesnożelaznego ośrodka metalurgicznego działającego prawdopo
dobnie na Półwyspie Sambijskim,lub importy z obszaru kultury celtyckiej / nas zyj
niki, bransolety, zapinki/. Ceramika w dalszym ciągu typowa jest dla wczesnożelaz
nej kultury Mazur i Północnego Mazowsza/ kultura kurhanów zachodnio bałtyjskich/, 

Nie uległy zmianie dotychczas określone ramy chronologiczne cmentarzyska 
obejmujące okres lateński i być może pierwszy wiek naszej e ry, 

Badania będą kontynuowane, 

SIElV!IECHOW , pow.Łask 

Stanowi sko 4 patrz 

<'kre s halsztacki 



SKRZYDLbw • pow.Radomsko 

Stanowisko 2 

SLUP MLYN, pow.Grudziądz 
Stanowisko 3 

STARY ZAMEK,pow. Wrocław 
Stanowisko 6 

S TRZY ŻEW, pow. Sochaczew 

SMIECHOW • pow. Koszalin 

Stanowisko l 
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patrz 

wczesne średniowiecze 

patrz 

okres halsztacki 

patrz 

wczesne llredniowiecze 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

patrz 

okres wpływów reymski.Ch 



SWIERKOWIEC. pow. Mogilno 
Stanowisko 2 
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Muzeum Okręgowe 
w Toruniu 

Badania prowadził mgr Januariusz Jan1kowsk1. 
Finansowało Muzeum Okręgowe w Toruniu. 
Pierwszy sezon badali. Cmentarzysko ciałopalne 
z okresu pómolatedskiego. 

Stanowisko znajduje się na niewielldm wzgórzu, tuż przy drodze z Mogilna 
do Byatr.zycy.Zbadaoo łącznie przestrzel\ o powierzchni około 100 m z, odkrywając 
8 grobów ciałopalnych. 

Groby były mniej lub bardziej zniszczone, szczególnie w partiach górnych, 
dlatego ustalenie typologii grobu nastręczało niekiedy duże trudności.Najllczniej 
wystąpiły groby jamowe, niekiedy ze 6ladam1 szczątków stosu, rzadziej groby po
pielnicowe. Zawartość jam grobowych stanowiły nieliczne popielnice,naczynia przy
atawkowe, kamienny gładzik, żelazne zapinki oraz brązowa klamra do pasa. 

W ceramice wyróżnJć możemy kubki uchate z częścią górną cylindryczną, 
a dolną stożkowatą, misy z krawędzią wylewu lekko facetowaną, wychyloną na ze
wnątrz f część dolna misy posiada formę stożkowatą/. Wszystkie misy z reguły 
zaopatrzone były w jedno,małe przewężone uazko0 Barwa tych naczyt1 czarna,ciem
nobruntana, powierzchnia gładka niekiedy nawet wyliwiecana. Natrafiono także na 
okazy małe o formie dwustożkowate 1 łagodnym załomie brzuśca .. Zdobnictwo na
czyt1 należy do rzadkości. Je at to wyłącznie ornament rytych linii poziomych, po
między którymi znajdują się krótkie, ukoiiDe ryte kreald. 

Zabytki metalowe reprezentowane są jedynie przez 4 całe i l fragment żelaz
nych zapinek o konstrukcji środkowo i pótnolateńskiej,Niewątpliwie do najciekaw
szych znalezisk należy brązowa klamra do pasa z haczykiem w formie główki · 
koilaklej - egzemplarz importowany z Południa z kręgu celtyckiego. 

Na podatawie uzyskanego materiału zabytkowego cmentarzysko to datować 
należy na pótn)' okres latetiski. 

~adania będą kontynuowane. 

TARGOWISKO,pow.Bochnia Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Róża Mycielaka. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w 
Krakowie.Pierwazy sezon badati. Piec 
garncaraki z pótnego okresu lateńskiego ? 

W południowej części wsi, po prawej stronie drogi wiodącej z Bochni do 
Nowej Huty został przypadkowo .odkryty l częliciowo zniszczony piec garncarski. 

W wyniku przeprowadzonych badati, odsłonięto i wyeksplorowano Żachowanll 
północną część wspomnianego pieca. Zarys jego uchwycono na głębokojci 70 cm, 
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Był to piec jamowy, wydrążony w lessie, w rzucie poziomym owalnym o wymia
rach zachowanej części 40 x 120 cm. w przekroju poprzecznym rozszerzał się 
nieznacznie w kierunku płaskiego ctna. zalegającego na głębokości 1-iO cm.Scian
ki pieca od wewnątrznej s trony były silnie przepalone na kolor siwy. Tworzyły 
one twardą warstwę około 2 an grubości, przechodzącą następnie w warstwę 
barwy ceglastoróżowej, która łączyła się bezpośrednio z żółtą warstwą lessu. 
Według relacji pracowników zatrudnionych ·przy budowie, piec posiadał kopułę. 
która uległa całkowitemu zniszczeniu. W wypełnisku pieca znajdowało się dużo 
gruzu utworzonego z przepalonej polepy, przemieszanej miejscami z węgielkami 
drzewnymi oraz dwa ułamki naczyfl wtórnie przepalone,nie dające się określić 
chronologicznie.Stan zachowania pieca nie pozwala na pełną jego rekonstrukcję 
i dokładne datowanie, Wydaje się, że mamy tu do czynienia z piecem garncarskim 
typu pieców licznie odkrytych zwłaszcza na lewobrzeżnej terasie Wisły,Być może 
znajdujące się w odległości kilku metrów na zachód od pieca skupisko 11kor;up 
typowych dla pómego okresu lateńskiego posiada chronologiczny związek z funk
cjonowaniem omawianego obiektu. 

Badania będą kontynuowane. 

TARŁA WKI. po w. W ęgurzewo 
Stanowisko 1 " Gajowa Góra" 

Katedra Archeologii Pradziejowej 
i Wczesnośredniowiecznej 
Uniwersytetu Warszawskiego 

Badania prowadził doc. dr hab. Jerzy Okulicz 
oraz mgr Adam Waluś / autor $prawo zdania/. 
Finandowal UW z dotacji IHKM PAN.~ • 
ostatni sezon badań.Osiedl.e obronne z wczesnej 
epoki żelaza,Kultura kurbanów zachodniobałtyjs-
kich, . 

Badania objęły najbliższe sąsiedztwo obszaru. na którym w 1971 r,odkryto : 
zespół przedmiotów związanych z odlewnictwem brązu l stanowisko l a/, oraz 
pozostałą partię wzgórza/ stanowisko l b/ • Przebadano około l, 5 ara. 

W północnej części obiektu l stano-,riako lb/ podobnie jak w sezonie poprze
dnim zanotowano nikłą warstwę kulturow .. zawieraJlł-Cil oprócz .ceramiki datującej 
się ogólnie na wczesną epokę żelaza, zarytfY obiektów miesz.kalnych• oraz kilkanaś
cie fragmentów ceramiki średniowieczne~ 

Na północnych krawędziach majdanu a częściowo na zboczach f stanowiska 
l b/ stwierdzono występowanie jam i paleni11k.Bogaty materiał ceramiczny repre
zentuje formy charakterystyczne dla lrultury kurhanów zachodniobałtyjskich począ
wszy od wczesnego do pómego okresu lateńskiego,Odkryto dalsze przedmioty 
związane z miejscowym odlewnictlrem,Są to fragmenty glinianych form na . " wosk 
tracony" do produkcji naszyjników i bransolet, gliniane formy dwuczęściowe do 
siekierek. oraz fragmenty glinianych. tyif i łyżek odlewniczych - ogółem około 
200 fragmentów, 

Wymienione wyżej przedmioty -wYstąpiły w dwóch zasadniczych skupiskach, 
Jedno obejmuje najbliższe otoczenie odkrytego w 1971 r. paleniska z formami, 
drugie 5 m , na zachód od niego. Odkryto · tu prostokątną ji!.J?ę zawierającą . cera-

"";. 
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... 
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mikę, kości oraz fragmenty form odlewniczych, m. in, do produkcji siekierek i 
fragment formy z nieudanym odlewem. Dane te sugerują. że mamy tu do czynienia 
z typową jamą produkcyjną. Z innych interesujących zabytków wymienić należy; 
łopatkowate szpile, igły i szydła kościane, oraz narzędzia rogowe i kamienne. 

w południowej części grodziska, na zachowanym odcinku krawędzi majdanu 
odkryto ślady spalonych umocnień późniejszych faz, oraz rowek palisadowy związa
ny z najstarszą fazą osadniczą. 

Ze względu na poważny stopieó. zniszczenia obie.ktu. po zbadaniu jedynych zacho
wanych fragmentów majdanu i umocnietJ., zakoflczono prace badawczo-ratownicze. 

ULIM, pow.Gorzów Wlkp. 
Stanowisko 4 patrz 

W ARPENSY, pow. Grójec 
Stanowisko l 

okres halsztacki 

Pracownia Archeologic=o-Konserwatorska 
P.P. PKz 

w Warszawie 

Badania prowadził mgr Jan Michalski. 
Finansował WKZ w Warszawie. Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko kultury gro
bów kloszowych,'"Okres RaD - wczesny 
okres latellski. 

W czasie prac ratowniczych przebadano obszar 320 m 2• Przypadkowo odkryte 
groby występowały głównie w dużym skupienius,gdzi.e mimo dość znacznego zniszcze
nia udało się wydzielić cztery pochówki. Poszczególne groby dzieli odległość zaled
wie kilku centymetrów. Piąty z odkrytych grobów znajdował się w dość =acznej 
odległości od wzmiankowanego skupienia. Wszystkie te groby były bo~ate wyposażo
ne w naczynia. Dwa groby przykryte były w odróżnieniu od pozostał:1ch kloszowych, 
jedynie miskami. 

W wyniku regularnych prac odkryto trzy groby jamowe oraz cztery kloszowe. 
Znajdowały się one w dość dużym rozproszeniu. a stan ich zachowania był bardzo 
zły. Na ogół groby kloszowe nie odbiegały od standartowego wyposażenia, t=. klosz. 
p.'lpielnica i nakrywająca ją miseczka. Tylko w jednym przypadku pod kloszem znaj
dowały się lutne kości i fragmenty ceramiki. Groby jamowe były bardzo słabo czytel
ne i charakteryzowały się ubogą zawartością.Jamy grobowe posiadały średnicę w 
granicach 70 - 80 cm, 

W profilach północnej części żwirowni odkryto ciemne warstewki, które na pod
stawie jednego =alezionego fragmentu ceramiki należy łączyć z cmentarzyskiem, 
Warstewki te posiadają kształ dwóch głębokich niecek o długości około dwa metry 
każda. Być może były to miejsca kremacji zwłok względnie obrzędów_ pogrzebowych 

przy których palono ogniska. 
Kontynuacji badań nie przewiduje się. 



WARSZAW A-GROCHÓW 
ul. Górników 
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Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P,P. PKZ 
Ol Warszawa 

Badania prowadził mgr Jan Michalski. 
Finansował• • Konserwator m. st. War
szawy. Pierwszy sezon badaft. Cmentarzys
ko kultury grobów kloszowych i pomorskiej. 
Okres RaD-wczesny okres lateński. 

Ratownicze badania wykopaliskowe podjęto na skutek zagrożenia pracami związa
nymi z budową odnogi Trasy Łazienkowskiej. 

Stabowiskoto znane jest z systematycznych badań wykopaliskowych w 1947 roku 
l M.Gądzikiewicz - Wybrane zagadnienia z badań nad kuiturą grobów kloszowych. 
Wiad.Arch., t.20,1954. st. 134 nnl oraz ze znalezisk przypadkowych. 

Przebadano obszar 438 m 2 głównie na terenie budowy ulic Ostrobramski~j 
i Górników. Dopiero podczas obecnych prac wykopaliskowych udało się stwierdzić. 
że było to cmentarzysko wykorzystywane przez ludność dwóch kultur - kultury gro
bów kloszowych i kultury · pomorskiej. 

Obiekty kultury grobów kloszowych : 

l. Grobów kloszowych odkryto siedem.Do najciekawszych należały groby,gdzie 
oprócz pochówku kloszowego w odległości około 20 cm znajdował się pochówek po
pielnicowy oraz grób składający się z dwu nałożonych na siebie kloszy.małej popiel
nicy nakrytej miseczką oraz wykładki z kamieni. ceramiki i polepy l? l. 

Do ciekawszych należał także grób. gdzie pod kloszem funkcję popielnicy pełni
ły dwa naczynia wstawione jedno w drugie. 

2. Grobów popielnicowych odkryto sześć. Nie wykazują one zbyt dużego zróż
nicowania i składają się przeważnie z popielnicy i nakrywającej je miseczki. 

3. Grobów jamowych odkryto lO.Najciekawszy był grób nr 3.gdzie ~eziono 
7 u guziczków" z brązu. Ponadto wyeksplorowano 7 grobów o :nt'llrtej strukturze 
pochówku wyramie rysujące się w calcu.Groby te prawdopodobnie składane były do 
ziemi w woreczkach skórzanych lub opakowane w tkaninę. Omówione pochówki prze
watnie były dość bogate wyposażone w zabytki metalowe. 

Obiekty kultury pomorskiej. 

Odkryto ich w sumie trzy.Najokazalszy był grób nr s. Posiadał on podwójn-ą 
obstawę kamienną. a wewnątrz znajdowała się gruszkowata popielnica oraz przystaw
ka. 

W czasie tegorocznych prac odsłonięto równie:!: czt ery jamy z bardzo ubogim 
inwentarzem składającym się z zaledwie kilku fragmentów ceramiki o nieokreślonej 
bliżej chronologii. 

Badania będą kontynuowane. 

,. 
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WIELICZKA, pow.Kraków 
Stanowisko XI 

Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce 

Badania prowadził Kazimierz Reguła. 
Finansowało Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka.Szósty i ostatni sezon badań. 
Osada produk~JVi z przełomu okresu 
późnolateńskiego i wczesnorzymskiego. 
Slady osadnictwa z pómego okresu rzym
skiego i wczesnego średniowiecza. 

Prace prowadzono w najbliższym sąsi ldztwie odkrytych w 1968 r. urządzeń 
do wywarzania soli. Odkryto: warstwę kulturową, 7 palenisk. 6 jam, l rowek dopro
wadzający solankę do zbiorników - odstojników,l5 śladów po słupach i 2 duże sku
piska ceramiki. 

Materiał zabytkowy to głównie ceramika z okresu pómolateńskiego i wczesno
rzymskiego. Wyróżniamy wśród niej dwie grupy: naczynia toczone na kole garncal'
skim i lepione ręcznie. W pierwszej grupie najliczniejsze są naczynia gra~towe /for
my wiaderkowatej, dalej idą garnki należące do tzw.iateńskiej ceramiki siwej i cel
tyckiej ceramiki malowanej. Przeważającą jednak grupę tworzą naczynia lepione ręcz
nie w postaci: dużych naczyń zasobowych, form wiaderkowatych l jajowatych, dwustoż
kowatych waz, mis szerokootworowych itp. Ceramice tej towarzyszyły następujące 
zabytki metalowe i kościane : krzesiwo żelazne, kawałek szpili brązowej, nóż sierpi
kowaty,nadto fragmenty poroża jelenia i rogu tura. 

W obrębie oasady natrafiono również na zabytki i obiekty kulturowe w postaci 
2 jam i 2 palenisk z młodszego okresu rzymskiego / faza c

1 
- C

3 
wg Eggersa/. 

Ponadto wystąpiły tutaj materiały z późnej fazy wczesnego średniowiecza, które 
stwierdzono w -wypełniskach 2 palenisk. Są t!) ułamki naczyń o esowatym profilu 
a także kilka vrzedmiotów żelaznych / nóż, łukowaty pręt i kilka niezidentyfikowanych 
wyrobów/. Zabytki datowane są na koniec XIll w. 

Tegoroczne bada,nia byj;y zakończeniem trwającej tutaj od 1968 r akcji wykopalis
kowej . Potwierdziły one słuszność wysuwanych przypuszczeń odnoszących się do pro
dukcyjnego charakteru osady .. której ludność zajmowała się wywarzaniem soli ze żró
deł słonych. Data jej powstania przypadała na sam koniec I w. p. n. e. W tym czasie 
wykorzystywana była intensywnie przez ludność celto-przeworskiej grupy kulturowej . 
W pełnej fazie B

1 
i B

2 
oraz w fazach c

1 
- C

3 
okresu rzymskiego ludność kultury 

przeworskiej kontynuowała ciągłość osadriiczą. Nie jest wykluczone, że również i jej 
mieszkańcy trudnili się wywarzaniem soli. Przypuszczenie to potwierdza fakt wystę
powania w dalszym ciągu spornej ilości palenisk, przy jednoczesnym braku obiektów 
spełniających rolę schronisk mieszkalnych. 

ZADOWICE, pow. Kalisz 
S1:anowisko l 

patrz 

okres wpływów rzymskich 



Okres wpływów rzyxnsk;ch 
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• BACHORZ • pow. Brzozów 

Stanowisko 16 patrz wczesne średniowiecze 

BOGUCINO;pow.Kołobrzeg 
Stanowisko 6 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżewski. 
Finansował IHKM PAN i UAM w Poznaniu~ 
Trzeci sezon badań. Osada z okresu latedskie
go i wpływów rzymskich./! w.p.n.e. - I w.n.e./ 

Przeprowadzono prace zabezpieczające odsłoniętych w skarpie piaśnicy 8 obiek
tów • częściowo zniszczonych. Wykopy sondażowe założono w części północno -.zachod
niej piaśnicy. odkrywając 7 palenisk oraz resztki zniszczonego pieca. Wystąpienie 
tych obiektów .poświadcza istnienie w tej części osady głównie zespołu gospodarczo
produkcyjnego. gdyż dotychczas nie natrafiono na ślady budowli mieszkalnych. 

W obiektach i warstwach znaleziono fragmenty czernionych naczyń cienkościen
nych oraz naczyń barwy ciemnobrunatnej• w tym pucharków i naczyń wazowatyche 
fragmenty naczytl. grubościennych kształtu jajowatego. szerokootworowych naczyń 
baniastych. z brzegami cz'ęsto zgrubiał:irirl i facetOwanyni. Naczynia te były zdo
bione motywami różnorodnie wykonanych meandrów, żłobkami pionowymi. hikami 
pod :4obkami poziomymi. dołkami i nacięciami. Znaleziono też fragment naczynia 
z przewierconym otworem. W jednym z palenisk wy·stąpiły fragmenty żelaznych kółek 
i złączy wchodzących prawdopodobnie w skład wędzidła. Poza tym wystąpiły kości 
zwierzęce oraz węgle z drewna dębowego. 

Stanowisko wyma~ zabezpieczenia. 

BUDY LA]ęCUCKIE. pow. Lailcut 

Stanowisko 2 

Muzeum Okręgowe w RzeszoWie 

Badania prowadziła Anna Szałaps.ta. 
Finansowało Muzeum Okręgowe w 

· Rzeszowie, Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko płaskie. ciałopalne z 
okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko usytuowane jest na lekkiej WYffiosłości terenu piaszczystego w pół
nocnej części wsi.Znane od 1921 r •• kiedy to przypadkowo odkryty został bogato 

wyposażony grób popielnicowy wojownika konnego. 
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W okresie sprawozdawczym przebadano powierzchnię 2 arów w pobliżu miejsa. 

odkrycia z 1921 r. 

Odkryto 14 pochówków jamowych. słabo czytelnych i ubogo wyposażonych głównie 
w· drobne. ułamki naczyń. Tylko w trzech grobach znaleziono inne wyposażenie jak: 
przęślik gliniany dwustożkowaty0 brązowe okucie pochwy miecza oraz brązową owal
ną sprzączkę do pasa. 

Zabytki ceramiczne oraz sprzączka potwierdzają dotychczasowe datowanie cmen
tarzyska na III •V . n. e. f faza C 20 C 3 f. 

Nie planuje się na tym stanowisku dalszych badatl wykopaliskowych. 

DĘJ3CzyNo • pow. Białogard 
Stanowisko 3 i S 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżewski. 
Finansował ffiKM PAN i UAM w Poznaniu. 
Czwarty sezon badań. Osada z okresu wpły-
wów rzymskich f III - IV w./ i okresu wczesno
średniowiecznego. 

Badania na stanowisku 3 skoncentrowano głównie w części północnej osady. 
uzupełniając również fragment w części centralnej.Nie zakoflczono prac wykopalisko
wych na osadzie z okresu późnorzymskiego, gdyż wbrew pierwotnym przewidywaniom 
rozmiary jej okazały się znacznie większe. Rozkopano obszar 2. 096 m2 osady odkry
wając około 105 obiektów, z których 16 znajdowało się w ramach większych obiek
tów. Wyeksplorowano I'Qwnież do koflca pól:ziemiankę odkrytą częściowo w 1972 r. 
Wystąpiły wśród nich : 22 jamy0 w tym 13 spalenikowych, 3 piece0 60 palenisk0 6 
skupisk kamieni0 8 naziemnych budowli słupowyc~ jak również 6 półziemianek. 

Z materiału ruchomego znaleziono 2 przęśliki z gliny i l z piaskowca, l cięża

rek tkacki z gliny i l z kamienia. 2 zapinki kuszowate0 w tym l z guzkiem na 
główce, fragmenty 2 osełek. 2 paciorki ze szkła i 2 z bursztynu. l paciorek z gli
ny. szczypczyki z brązu, kółlro z brązu , 3 fragmenty przedmiotów z żelaza i l 
z brązu , grocik krzemienny oraz 3S rdzeni i wiórów krzemiennych. Wystąpiły kości 
zwierzęce, ziarna zbóż, węgle drzewne oraz licznie reprezentowana ceramika. Znale
ziono fragmenty naczyfl beczułkowatych. jajowaty~ wazowatych0 naczyń o esowatym 
profilu. czarek, kubków i naczyń baniastych, zdobionych nieraz żłobkaffiio ornamentem 
stempelkowym i dołkami paznokciowymi. W części północno-wschodniej osady znale
ziono dalsze fragmenty naczyfl z okresu wczesnośredniowiecznego.pochodzące praw
dopodobnie ze stanowiska s. 

W związku z występowaniem tej ceramiki założono 3 wykopy o powierzchni 
130 m2 na stanowisku S, w odległości około 45 m na wschód od granicy wykopów 
na stanowisku 3. Celem ich było ewentualne uchwycenie granicy między obu stano 
wiskami. W wykopach odsłonięto l palenisko i ślady spalenizny.Stwierdzono też 
znis zc zenie kilku obieb.-tów w trakcie wybierania piasku w różnych częściach płaskie 

go wyniesienia, położonego nad Mogilicą i łączącego się od strony zachodniej z 
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•erenem stanowiska 3. W warstwach kulturowych osady znaleziono głównie fragmenty 
naczyń z okresu wczesnośredniowiecznego, jednakże wystąpiły też fragmenty naczyń 
ręcznie lepionych, datowanych na okres późnorzymski. 

Badania będą kontynuowane. 

· ooBRZE~ MAŁY, pow.Opole 
Stanowisko B 

Instytut Historii Architektury 
Sztuki i Techniki Folitechniki 
Wrocławskiej · 

Badaria prowadził mgr Eugeniusz Tomczak. 
Konsultował doc. lfr hab. Kazimierz Bielenino 
Finansowały Zakłady Energetyczne Olq-ęgu 
Południowego w Katowicach. Pierwszy sezon 
badań. Osada hutnicza z okresu wpływów 
rzymskich i cmentarzysko z okresu halsztac
kiego. 

Stanowisko położone jest na wzniesieniu. około 600 m . na północny-zachód od 
stacji kolejowej Borki, po wschodniej stronie linii lrolejowej. Wykop o powierŻchni 
120 arów wytyczony został w północno-wschodniej części stanowiska• na. -odcinlru 
zaplanowanej budowy bocznicy kolejowej. Podczas tegorocznych prac odsłonięto na 
powierzchni 68 arów 109 obiektów• w tym 53 słupy. Eksploracji poddano 44 obiekty. 
Do najciekawszych znalezisk należy zaliczyć dolną część pieca dymarskiego - typu 
kopułowego, _stałego, o komorze kolistej• śTednicy 110 cm i zachowanej głęboko6cl
do 20 cm. Wypełniska obiektu tworzyły fragmenty żuźla żelazistego struktury litej.· 
soplowej oraz węgle drzewne. Odkrytą pozostałość pieca motna uważać na obiekt 
unikalny-pierwszy rozpoznany tetó typu na Śląs.lru.Reszta przebadanych obiektów to 
w większości mielerze i paleniska. Osadę wst~e datuje aię Iia p6tny okres :w}Xy
w6w rzymskich. W południowo-wschodniej partii stanowiska natrafiono na trzy groby 
popielnicowe z okresu halsztacldego kultacy łużyckiej. 

Badania będą kontynuowane. 

DZIARNÓW, powoGrójec 
S t anowtsko l 

Instytut Historii .Kultury Mate~ej 
PAN w Warszawie 
- Zakład Epoki Metali 

Badania prowadziła mgr Barb;u-a Balk:e. 
Finansował IHKM PAN. Drugi sezon badail. 
Osada z okresu wpływów rzymskich. 

Kontynuow::.no, w ram;1ch badań ekspedycji w Otalążce, sondowanie odległego 

o około 2 km stanowiska l w Dziarnowie , gm Magielnica l d. S widno l. 
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Pod cienką. nawianą warst-ewką darni wystąpiła warstwa dawnej próchnicy się
gająca do około 40 cm od powierzchni. W warstwie tej stwierdzono resztki ognisk 
nowożytnych i takąż ceramikę. Ni żej zalegała około 40 cm grubości warstwa rzym
ska.Natrafiono tu na dwie jamy osadnicze. Jama l o wymiarach 2, 3 x 2,5 m i głę
bokości do 1, 20 m nosiła 1).8. dnie ślady ~lepiania gliną oraz paleniska. Zawierała 
znaczną ilość ceramiki m.~! w pobliżu dna leżała połowa dwustożkowatego naczy
nia czernionego, tro·chę grudek polepy i kości zwierzęcych oraz prostokątny nóż żela
zny z dwoma otworami do umocowania rękojeści. Jama 2, nieco mniejsza i płytsza 
f średn, 1, 6m, głębokość l m f niewątpliwie także gospodarcza, nie zawierała pa
leniska tylko mniej liczne fragmenty ceramiki i .ldlks kostek zwierzęcych.Odbywa 
obiekty,leżące tuż koło siebie .a górą nawet połączone wspólnym zarysem, posiadają 
analogiczną ceramikę f duże naczynia " kuchenne" i mniej lic=e cienkościenne, czer
nione/ która pozwala chyba ograniczyć górną granicę chronologiczną osady, w sto
sunku do ustalonej uprzednio, do fazy B2 starego okresu rzymskiego. Znaleziono 
także fragment brązowej ozdoby f bransoleta ? l zdobionej granulacją i tarczką ze 
spiralnie zwiniętego drucika. 

DZIERŻĘI:IN, pow.Sławno 
Stanowisko 3 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu im.Aclama Mickiewicza 
w Po=wrlu 

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżewski , 

i Zbigniew Żura.wski,Finansował IHKM PAN 
i UAM w Poznaniu. Drugi sezon badań. Osa
da neolit. okres halsztacki D, okres późno
lateński i rzymski. 

Rozkopano 370 m 2 terenu osady poszerzając wykop l w cześci północnej i 
wykop 3 w części południowo- zachodniej czynnej żwirowni. Pozost ałe 2 wykopy i 
2 sondaże usytuowano w części pOłudniowej wzniesienia. Łącznie odkryto 13 nowych 
oblektów, w cym 6 palenisk, 4 jamy, l półziemiankę, l piec oraz 112 słupów, 
wchodzących w skład l budynku naziemnego i 3 chat znanych z 1972 r. Zakończono 
też eksplorację półziemianki l odkrytej w 1972 r. 

Wśród obiektów produkcyjnych wyróżnia się palenisko 23 z dużą ilością żużli 
że:aznych wraz z kowadłem f ? l kamiennym. W półziemiankach odkryto palenisko 
i jamy po słupach. Naziemne budowle słupowe odkryte w części południowej i inne 
obiekty są datowane na I w.p.n. e. - I w.n. e. Dalszy fragment naziemnej budowli 
słupowej odkryty w części południowo-zachodniej żwirowni , być może, należy wią
zać z osadą kultury amfor kulistych. Część materiału z tej i północnej strony wznie 
sienia pochodzi z osady kultury wschodniopomorskiej . 

Wśród materiału ceramicznego znajdują się fragmenty naczyń kultury amfor 
kulistych, w tym wylew naczynia zdobionego zygzakami i krótkimi pionowymi nacię
ciami oraz kultury wschodniopomorskiej w postaci ceramiki gł ównie grubościennej, 
zdobionej między innymi rzędami dołków i bruzd między nimi.Najliczniej są repre
z entowane fragm enty ceramiki z okresu późnolateńskiego i wczesnorzymskiego, wśród 
1.-tórych znajdują się części dużych naczyń ze zgrubiałymi i facetowanymi nieraz 
brzegami oraz przewężonymi uchami, jak również naczyń cieńkościeony w tym 
pucharków i kubków. Natomiast fragment cieńkości ennej czarh.'i zdobionej pionowymi 
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bruzdami można datować na okres pó morzymski. Prócz tego znaleziono 5 ciężarków 
tkackich z gliny i kamienia, kowadło l? l kamienne, 2 żarna nieckowate, 5 fragmen
tów przedmiotów z żelaza i brązu, fragment naczynia szklanego, paciorek ze szkła 
oraz 4 wióry krzemienne. 

GARBINA, pow. Braniewo 
Stanowisko l patrz 

G~8 pow.Myślenice 
Stanowisko II 

neoli 

Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce 

Badania prowadził Kazimierz Reguła. 
Finansowało Muzeum ŻUp Krakowskich 
Wieliczk:a.Osada z pómego okresu ne
olitu i pó:tnego okresu wpływów rzym
skich. 

Podjęte przerwane od 1969 r. wykopaliska. Badaniami objęto teren o powierzchni 
400 m2, odkrywając na głębokości 50 cm obiekty kulturowe związane z okresami : 
neolitu, ściślej z kulturą ceramiki promienistej a mianowicie 2 duże koliste jamy 
mieszkalne o średnicy 2, O - 2, 3 m i głębokości l, O - 1, 3 m , 5 mniej szych owal
nych jam gospodarczych i 5 śladów po słupach, oraz z pómym okresem wpływów 
rzymskich w . postaci 2 naziemnych budowli słupowych o wymiarach 3, O .i 4, 5 m i 
3, 2 x 3, 9 m, 3 owalnych jam gospodarczych i 68 &Uadów słupów. 

W śród zabytków ruchomych z terenu osady wyróżniamy dwie odmienne grupy 
kulturowe i chronologiczne.Pierwszą grupę tworzą zabytki kultury ceramiki promie
nistej zachowane w postaci naczyń glinianych l kubki z taśmowatym uchem,misy 
z uchem 11 różkowym", garnki workowate, amfory bogato zdobione itpl, "Wyrobów krze
miennych l rdzenie,odłupki,wióryl, i narzędzi kamiennych l osełld,rozcieracze,gła
dziki, kam.iel\ żarnowy/ • Drugą grupę reprezentują wyłącznie zabytki cerruniczne kultu
ry przeworskiej z pómego okresu wpływów rzymskich, zachowane w postaci naczyli 
toczonych i lepionych ręcznie. Na omawianej osadzie występują prawie wszystkie ro
dzaje naczyń a więc: zasobnice z krezą. smukłe amfory, dwustożkowate czarki,misy, 
dzbanki, naczynia esowate, jajowate itp. 

Badania prowadzone w tym roku ujawniły liczne obiekty kulturowe związane z 
młodszą fazą kultury ceramiki promienistej i obiekty osadnicze kultury przeworskiej 
z ill - V w. n.e. 
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Instytut Historii Kultury Materialnej PAN 
we Wrocławiu 
Zakład Archeologii Nadodrza 

Badania prowadził dr Grzegorz Doma:ftski. 
Finansował Prez.PRN w Lubsku.Czwarty 
sezon bada:ft. Cmentarzysko z okresu wpły
wów rzymskich. 

W trakcle tegorocznych prac wykopaliskowych przebadano obszar 1285 m 2• 
Odkryto 35 grobów• z których 3-i to groby jamowe i jeden szkieletowy oraz frag
ment cmentarzyska warstwowego.Groby jamowe datowane są na fazę c

1 
- c

2 
być może C3. Na fazę c

2 
l c

3 
datowany je1 t .grób szkieletowy a także cmentarzysko 

warstwowe. Czę6ć grobói jamowych grób szkieletowy i cmentarzysko warstwowe są 
sobie współczesne. W ośmiu grobach odkryto ceramikę toczoną. występuje ona także 
na cmentarzysku warstwowym. Na cmentarzysku warstwowym odkryto 35 przedmio
tów ze szkła i metali. Wydzielono tam cztery skupiska które można interpretować 
jako groby. 

Badania będą kontynuowane. 

GRONowo.~. Drawsko Muzeum NarodOwe 
w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Ryszard W ołągiewicz., 
Finansowało Muzeum Narodowe w Szczecinie. 
Pierwszy sezon badali.. Cmentarzysko kurhano
we kultury wielobarsldej. Okres wpływów rzym
skich. 

Położone w Nadle*lictwie Złocieniec cmentarzysko posiada 30 zachowanych kur
hanów o średnicy 12-20 m i wysokości 1-2 m.Kilka kurhanów w koi'lcu XIX w. badał 
kaznodzieja Plato. Uzyskany przez niego materiał pozwolił na wstępne ustalenie 
chronologii cmentarzyska na fazę Cl. 

V. 1973 r. zbadano 2 kurhany w całości. l kurhan w połowie• a w przestrzeni 
między kurhanowej - krąg kamienny. 

Obyct.rta zbadane kurhany są mogiłami wielopochówkowymi.Inwentarz grobów 
i stratygrafia kurhanów wskazują • że pochówki są sobie współczesne i powstały w 
ciągu jednego aktu pogrzebowego i zostały nakryte wspólną mogiłą. Nasypy kurhanów 
są ziemne i pozbawione konstrukcji kamiennych. Pochówki liiłożono w prostokątnych 
dołach do 2 m głębokich. Niespalone zwłoki pochowano w kłodach drążonych. głową 
na północ. 

Kurhan nr 22 zawierał 5 pochówków: grób nr l l misa.dzban.pucharek i srebr
na zapinka A vrr. s. l l. grób nr 2 l para ostróg brązowych. zapinka srebrna A. vn. 
s.l. sprzączka brązowa odm. Dl• grzebień trójwarstwow,;y. igł a i szpila. naczynko 
grupy XJ. / • grób nr 3 l para ostróg brązowych. zapinka brązowa A. VII. s. 1. sprzączka 
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~erępa j ednodzielna. końcówka pasa grupy 018, szczypczyki ze skuwką. szpila i czar
ka grupy XJJ./; grób nr 4 f 3 zapinld brązowe wykładane pozłacaną srebrną blaszką 
A V 96 i 128• 2 zapinki brązowe A II 41. l zapinka srebrna A. VII. s. l. 2 srebrne 
bransolety żmijowate. 2 srebrne bransolety wężykowate. złota klamerka. esowata odm. 
B, 2 złote paciorki0 szpila szydełkowata. przęślik• sprzączka jednodzielna. szpila0 

fragmenty wałeczka do upinania włosów itd/ • gról:> nr 5 - dziecka f bez wyposaże
nia/. 

Kurhan nr 18 zawierał 3 pochówki: grób nr l / zapinka srebrna A. VII. s.l/ ; 
grób nr 2 f jednodzielna sprzączka brązowa /. grób nr 3 f zapinka brązowa 
A. VII. s. 1/. 

Zbadany w połowie kurhan nr 6 zawierał podkurhanową warstwę dawnej próch
nicy ornej z dobrze zachowanymi śladami wielokierunkowej orki. Badania kurhanu 
będą kontynuowane z udziałem przyrodników-specjalistów. 

Krąg kamienny był ułożony z polnych kamieni w koło o średnicy l 7 m i nie 
zawierał pochówków. 

Cmentarzysko należy do kultury wielobarskiej fazy lubowidzkiej f Bl-Cl/ • 

Badania będą kontynuowan~ do całkowitego rozkopania nekropoli. 

GRZEGORZEWICE0 pow.Opatów Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził dr hab.Kazimierz Bielenin. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Krako
wie. Stanowisko dymarskie okresu wpływów rzym
skich. 

Po dwuletniej przerwie rozpoczęto prowadzenie dalszych badań na stanowiskach 
żużla żelazistego w północno wschodnim rejonie Gór Swiętokrzyskich0 

Zbadane stanowisko żużla zalega na kulminacji wzniesienia opadającego w 
kierunku wschodnim w dolinę strumykaa Odsłonięto tu całe piecowisko hutnicze• na 
którym odkryto wYPełnione żużlem kollinki 104 pieców dymarskich.Piecowisko po
siadało charakter tzw. zorganizowany • dwuciągowy typu dwa ciągi czwórki. W ciągu 

prawym /południowym/ znajdowały się kollinki 54. w ciągu lewym /północnym/ 
50 pieców.Każdy z ciągów rozpoczynał się pojedynczym piecem.Wielkość kollinek 
tego piecowiska wynosiła średnio 45 cm. Na uwagę zasługuje odkryty na skraju 
piecowiska mały kloc żużla f średnica 29 x 30 cm wysokość około 16 cm/ • 
który wskazuje • że nie należy on do kollinki pieca dymarskiego lecz stanowi zbior
nik. który został w całości wypełniony płynnym żużl!m. Obiekt ten jest najprawdo
podobniej pozostałością pieca do wygrzewania łupek. 

W warstwie piecowiska poza węglem drzewnym nie znaleziono żadnego ma
teriału. który pozwalałby bliżej określić chronologię stanowiska. W oparciu o typ 
pieca i całego piecowiska odnosimy czas pracy badanego piecowiska do okresu 
r zymskiego. 
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Konserwator Zabytków Archeologicznych 

w Zielonej Górze 

Badania prowadził Andrzej Marcinkian. 
Finansował WKZ w Zielonej Górze. Drugi 
sezon badań. Osada z pótnego okresu 
rzymskiego. 

Osada położona jest na tej samej co cmentarzysko f por. stanowisko 3/ wysokiej 
krawędzi doliny Odry i przylega bezpośrednio do tej nekropolii. Wykopaliska objęły teren 
najbardziej zagrożony. przylegający bezpośrednio do wybierzyska piasku. 

Zbadano około lO arów obiektu odlrrywając liczne. kamienne paleniska. część jednego, 
dużego obiektu mieszkalnego i szereg jam o bliżej nieokreślonej funkcji. W wypełnisirach 
jam i palenisk natrafiono na nieliczne ułamki ceramiki. kości zwierzęce i polepę. Po 
przeciwnej stronie piaśnicy odkryto przypadkowe , prawdopodobnie w jamie lub palenisku. 
brązową zapinkę z kapturkiem. 

Ze :względu na wyratne, przestrzenne i chronologiczne powiązania osady z cmenta
rzyskiem badania prowadzone będll w przyszłych sezonach. 

GRZMll}CA. pow. Słubice 
Stanowisko 3 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Zielonej Górze 

Badania prowadzil Andrzej Marcinkian. 
Finansował WKZ w Zielonej Górze. Drugi 
sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne 
z pótnego okresu rzymskiego. 

Stanowisko połozone jest na wysokiej krawędzi doliny Odry • na południowo-wschodnim 
krańcu wsi Grzmiąca. Prace badawcze objęły obszar około 200 x 250 m. Odkryto 13 
jamowych grobów ciałopalnych typu warstwowego wyposażonych w stosunkowo dużą liczbę 
przedmiotów wykonanych z brązu, żelaza. szkła i bursztynu oraz gliny. Wśród ozdób na 
szczególną uwagę zasługują fibule brązowe z kapturkiem. żelazne kolczyki wiaderkowa te 
i gwoździowate.Licznie reprezentowane są też narzędzia pracy. np.kamienne osełki. gli
niane przęśliki, niekiedy bogato zdobione, noże żelazne i takież igły. Odkryto również 
okucia i klamry do pasa. część uchwytu wiadra oraz broń, głównie groty oszczepów. 
W jednym z grobów natrafiono na kompletne wyposa :t ę~~i e wojownika. złożone z umba. 
imacza i okuć tarczy, żelaznego miecza. grotu włóczm i sztyletu. Stosunkowo licznie 
wystąpiły też fragmenty kościanych grzebieni. 

Cmentarzysko w Grzmiącej zaliczyć należy do tzw.grupy łużyckiej grobów jamowych 
datować na późny okres rzymski. 

Badania będą kontynuowane. 
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Instytut Historii Kultury Materialnej PAN 
we Wrocławiu 
Zakład Archeologii Nadodrza 

Badania prowadzią dr Grzegorz Domru\ski. 
Finansował WKZ w Zielonej Górz·e. Czwarty 
sezon badal1. Osada z okresu wpływów rzym
skich. 

Przebadano przestrzeli. 83 m 2 .Na obszarze tym odltryto dziewięć jam. jedną 
z okresu wczesnego średniowiecza l Vll - VID.I i osiem z okresów wpływów rzym
skich l Cl - Cs 1. W jednej z jam odkryto palenisko z obuelbwił kamienną.Obiekt 
w kształc1e prostokąta o wymiarach · s. O :.: s. 7 m był śladem 1 budynku. W śród cerami
ki stwierdzono fragmenty toczonej na kole a także zdobionej kółkiem zębatym. W 
związku z kompleksową melioracją na tym terenie przeprowadzono badania ratowni
cze; w trakcie których odkryto w rowach melioracyjnych 71 jam głównie z okresu 
wpływów rzymskich ale także z okresu latefl.skiego i neolitu / kulturę ceramiki sznu
rowej/. Osada z okresu wpływów rzymskich na podstawie tegorocznych ustaleń obej
muje obszar około 25 ha i jest wsp6łczesna cmentarzysku w Grabicach od którego 
oddziela ją dolina rzeczki Wodry. · 

Badania będą knntynuowane. 

~. pow. Włocławek 
Stanowisko 2 

KOCIERZe pow. Gryfice· 

KONCZEWICE. po w. Malbork 
Stanowisko I 

KR~PCEWO. pow. Pyrzyce 
Stanowisko 5 

patrz 

epoka brązu 

patrz 

paleolit i mezolit 

patrz 

neolit 

patrz 

neolit 
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Katedra Archeologii 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu 

Badania prowadzili mgr mgr Aleksander Kośko0 
T. Laszkiewicz. A. Szułdrzyński pod kierownictwem 
dr Aleksandry Cofta Broniewskiej. Finansowały Ino
wrocławskie Zakłady Sodowe. Pierwszy sezon badań. 
Osada z okresu wpływów rzymskich i neolitu. 

Osada założona na skraju· wysoczyzny. u zbiegu dwóch cieków wodnych. Wystę
pują na niej ślady osadnictwa wszystkich faz rozwoju kultury przeworskiej0 od jej 
form z lążkowych po okres schyłkowy. W zespole zabytków. obok powszechnych na 
każdym stanowisku. przedmiotów duży procent stanowią importy f bursztyn. przed
mioty szklane. Wyroby z brązu/. 

W oparciu o dotychczasowe obserwacje terenowe przyjmuje się0 iż w obrębie 
omawianej osady znajdował się jeden ze znaczniejszych punktów dalekosiężnej wy
miany handlowej na tzw. szlakU bursztynowym oraz. że tutaj też mieściła się siedzi· 
ba lokalnej władzy w pierwszych wiekach naszej ery. · 

Ciekawy jest matedał ceramiczny ze ·względu na duże zróżnicowanie chronolo 
giczne i na wysoki odsetek fragmentów naczyń " siwych11

0 których lokalne pochodze
nie nie budzi poważniejszych wątpliwości. 

Oprócz pozostałości osadnictwa kultury przeworskiej f od pol. 2 stul. p. n. e. 
do końca V w. n. e. f na stanowisku stwierdzono ślady zasiedlenia neolitycznego 
f głównie kultury lendzielskiejf oraz kultury łużyckiej. 

KRUSZA ZAMKOWA0 pow.IDowrocław 

St anowisko 4 

KRUSZA ZAMKOWA.pow.Inowrocław 
Stanowisko 13 

patrz 

wczesne średniowiecze 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu 

Badania provradzili dr Aleksandra Cofta 
Broniewska. mgr Aleksander Kośko. Finan
sowały Inowrocławskie Zakłady Sodowe. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kul
tury amfor kulistych0 cmentarzysko kultury 
przeworskiej z okresu rzymsldego i cmen
tarzyska średniowieczne. 

Badania miały charakter zwiadowczy i celem ich było zlokalizowanie cmentarzys · 
ka kultury przeworskiej związanego genetycznie z osadą na stanowisku 3. Stanowiskc 
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13 leży na niewielkiej wyniosłości zarysowanej na tle krawędzi 'l.:ySOczyzny po 
drugiej stronie bezimiennego cieku. W efekcie podjętych prac sondażowych odkryto 
cmentarzysko kultury amfor kulistych, poszukiwane cmentarzysko kultury przewor
skiej oraz groby rzędowe z Xlll w. 

Najwięcej informacji uzyskano odnośnie najstarszej fazy zarejestrowanej 
w postaci pojedynczego grobu korytarzowego z początków III - najmłodszej fazy 
kultury amfor kulistych. W obrębie komory znalez;ipno jeden grób ciałopalny. 
Z dwu pozostałych faz pochówków najwyraziściej przedstawia się cmentarzysko 
rzędowe, niszczące w dużej mierze obiekty przeworskie. Odkryto i wyeksplorowa
no częściowo jeden obiekt z okresu wpływów . rzymskich, którego wypełniska zawie 
rało liczne wtręty z okresu wczesnego średniowiecza. 

Przewi duje się szersze badania stanowiska w roku przyszłym. 

KRYSPINOW, pow.Kraków 
Stanowisko 2 

Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Badania prowadził doc. dr hab. Kazimierz 
Godłowski / autor sprawozdania/ oraz mgr 
Magdalena Mączyńska i mgr Renata Madyda. 
Finansował Uniwersytet Jagielloński, WZK 
w Krakowie i Komisja Archeologiczna Kra
kowskiego Oddziału PAN.Szósty sezon badać, 
Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich. 

Przebadano obszar 657 m 2 odkrywając 14 grobów kultury przeworskiej z 
okresu rzymsldego oraz jedną jamę produkcyjną związaną z hutnictwem lub kowal
stwem, pochodzącą ze średniowiecza, Lu:f:no znaleziono fragment neolitycznego 
toporka kamiennego. 

Odkryte groby i materiały z okresu rzymskiego znaleziono luźno można dato· 
wać na koniec stadium B 2 i wczesną fazę okresu pómorzyms.ldego. Oprócz grobów 
ciałopalnych - popielnicowych i bezpopielnicowych natrafiono na grób szkieletowy, 
w który został najprawdopodobniej intencjonalnie wiropalny pochówek ciałopalny,Obe. 
pochówki mogła dzielić tylko niewielka różnica czasu i najprawdopodobniej nalety 
je datować na stadium c

1
b okresu wpływów rzymskich. Wśród zabytków na uwagę 

zasługują: ceramika toczona. na kole, fragmenty terra sigillata, s topione naczynia 
brązowe i szklane o trudnym do określenia typie,paciorki szklane , i bursz!ynowe 1 

brązowa ostroga krzesełkowata oraz zapinka -. z- grzebykiem · na główce - 8 serii 
V grupy Almgrena; z płytkowatą główką - 11 serii V grupy; kolankowate - typu A 
132; a także z podwiniętą nóżką i formy od nich pochodne - o pełnej pochewce, 
Cmentarzysko w Kryspinewie stanowi pierwsze znane dotąd duże, długotrwałe cmen
tarzysko kultury przewersklej w okolicach Krakowa. Użytkowanie jego rozpoczęło 
się jeszcze w okresie istnienia grupy celtycko-przeworskiej/ tynieckiej/ u schyłku 
okresu pótnolatećskiego i było kontynuowane w głąb okresu późnorzymslrlego. 
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L UBIESZEWO, pow.Nowy Dwór Grumski 
Stanowisko 2 

LEpONI C E. paw. Rawa Mazowiecka 
Stanowisko I 

patrz 

okres latel5.ski 

Patu1twowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badauia prowadziła dr Teresa Liana oraz 
dr Teresa Dąbrowaka.Finansowalo PMA 
w Warszawie.Piąty aezon badań.Osada pro
dukcyjna / ? l · z pómego okresu wpływów 
rzymskich. 

Prace prowadzono .. bezpośrednim sąsiedztwie terenu badanego w latach ubie
głych. Przekopano 8 arów. Odkryto obiekt zbliżony charakterem i rozmiarami 
f około 5 m x 3, 5 m l 'a także usytuowaniem. do odkrytej w ubiegłym roku chaty. 
Odkryto także piec o konstrukcji drewniano-kamienno - glinianej, cztery paleniska 
ułożone z kamieni częściowo połupacych,ldlka jam o nieokreślonej funkcji oraz ' ' 
czne pozostałości po drewnianych słupach. Te ostatnie nie tworzyły jednak regulc.rne
go układu.Podobnie,jak i w latach poprzednich okazało się, że ceramika występuje 
w warstwie lmlturowej tyllro w nieznacznej ilości. Większą ilość ceramiki znalezio
no tylko w Chacie, między innymi znaleziono tu fragmenty dużego naczynia zasobowe
go. Znaleziono także fragment naczynia z grubego szkła oraz przęślik gliniany.Lumo 
znalezione zostały: zapinka żelazna. zardzewiała, należąca prawdopodobnie do typu A 
38, fragmenty innych zapinek, również żelaznych. trójkątny wisiorek żelazny. W chacie • 
piecu oraz w niektórych jamach znajdowały się duże ilości polepy z odciskami drew
na. Na stanowisku znajdowały się także liczne fragmenty żużla żelaznegu. 

Badania będą kontynuowane, 

LĆD~ - RUDA PABIANICKA 

Stanowisko 5 patrz 

epoka brązu 



MIONOW • pow.Prucinik 
Stanowisko l 
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Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Badania prowadził mgr Michał Parczewski.. 
Finansowało Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Prudnickiej. Pierwszy sezon badań. Osada z 
późnego okresu wpływów rzymskich i wczes
nego średniowiecza l XI - XIII w. l 

Natrafiono na pięć obiektów archeologicznycha z których cztery zostały całkowi
cie wyeksplorowane, 

Przy brzegu żwirowni odsłonięto resztkę zniszczonego obiektu. a także zbadano 
niedużą płytką jamę • Uzyskano niewielką ilość materiału mało charakterystycznego. 
W wypełnisku obiektu o wymiarach 3~ 40 x 20 20 m znaleziono dużą ilość ułamków c e
ramiki. wczesnośredniowiecznej oraz kilka kawałków żużla żelaznego. 

Elipsoidalny w rzucie poziomym obiekt stanowił zwarte skupisko polepy sięgają
ce do głębokości 55 cm i zawierał ułamki. naczyń• w tym ceramikę tzw. siwą z póź
nego okresu wpływów' rzymskich. Obiekt ten to prawdopodobnie denne partie pieca 
produkcyjnego. może garncarskiego. W sąsiedztwie odkryto . dołek · posłupowy • . 

Przy ścianie wykopu uchwycono fragment prahistorycznego obiektu. który roz
kopano do głębokości 50 cm. Badana część jamy miała w rzucie poziomym kształt 
odcinka . koła0 barwę brunatną. Znaleziono w niej ułamek naczynia. drobne grudki pole
py i węgielki drzewne. 

NEj,DZA0 pow. Racibórz Konserwator Zabytków Archeologicznych 
i Muzeum 
w Raciborzu 

Badania prowadziła mgr Krystyna Kozłowska. 
Finansował WKZ w Opolu. Drugi sezon badań. 
Osada z okresu wpływów rzymskich. 

Na obszarze 106.22 m2 odkryto trzy obiekty słupowe o wymiarach: -50 15 x 1. 5 
i głębokości l m; - 3, O x 2, O m. gł. 50 cm. - 1. 5 x 10 5 m. gł. 90 cm. 

Na dnie obiektu nr 7 zalegała warstwa spalenizny o grubości około 40 cm. 
Obiekt nr 8 był całkowicie wypełniony warstwą spalenizny z dużą ilością kości i zębów 
zwierzęcych.Obiekt nr 9 wypełniony ciemnobrunatną ziemią a na głębokości 30 cm 
na przestrzeni l m2 wystąpił bruk kamieni. 

Z przedmiotów ruchomych w obiektach znaleziono duż'ł ilość fragmentów cera
m iki z czego na uwagę zasługuje jeden fragment - z ornamentem w postaci "liter"• 
przedmiot z brązu prawdopodobnie kolec do sprzączki pasa oraz polepę. kości i 
węgiel drzewny . 
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Wokół obiektów - domów wystąpiły ślady po słupach na zewnątrz jak również 
wewnątrz. 

W roku przyszłym planuJe się podjęcie dals:;:;ych badań ratowniczo-wykopalisko-
wy ch, 

ODRY ~po w, Chojnice Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego 

Badania prowadził doc. dr Jerzy Kmieciński. 
Autorem sprawozdania jest mgr Tadeusz Gra
barczyk. Finansował Uniwersytet Lódzki,<'smy 
.sezon bada.fl, Cment arzysko płaskie i kurhano
we z okresu wpływów rzymskich. 

Kvntynuo"---0 badania odsłaniając obszar o powierzchni 100 m 2• Odkryto tu 
49 grobów, a w tej ·liczbie 11 szkieletowych. 5 popielnicowych i 33 jamowe, Było 
to największe skupisko grobów odkryte na tym stanowisku,Groby były ubogo wypo
sażone, Do naJeogatszych "lależał grób szkieletowy ·nr l 70 na który składały się m, 
in, 4 brązowe fibule i 2 brązowe bransolety ze żmijowatą główką. grób szkieletowy 
nr 174, który zawierał kolię z 71 paz:iorków srebrnych, szklanych i bursztynowych 
oraz grób popielnicowy nr 181 gdzie wystąpiły 2 srebrne klamerki esowate, 2 brą
zowe fibule. klucz brązowy i srebrne dwustożkowe paciorki ze skręconego drutu. 
Część grobów zwłaszcza jamowych przykryta była dużymi kamieniami l stelami ? l. 

Ponadto przebadano kurhan nr 16 =ajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie 
badanego aru. Pod zniszczonym brukiem kamiennym odkryto ślady orki a w centrum 
groby popielnicowy i szkieletowy zawierający jedynie kości ludzkie, 

W celu udoskonalenia dokumentacji użyto po raz pierwszy wieży fotograficznej 
produkcji szwedzkiej, Z całą pewnością stwierdzić należy, iż pozwoliło to na elimi
nację części dokumentacji rysunkowej. 

Uzyskany materiał zabytkowy pozwala datować wszystkie tegoroczne zespoły 
grobowe na fazy BZ i C l wg Eggersa. 

.OTALĄŻKA • pow,Grójec Instytut Historii Kultury Materialnej PAN 
w Warszawie 
- Zakład Epoki Metali 

Badania prowadził mgr Witold Bender przy 
udziale konsultanta-geologa doc, dr E,Stupnic
kiego. Finansował IHKM. Siódmy sezon bada.fl. 
Stanowisko torfowe. Miejsce kultowe, Okres 
późno rzymski, 

Zbadano przestrze,ń o powierzchni 155 m2 przy przeciętnej głębokości wykopów 
do 2, 5 m , Równolegle do badań archeologicznych, kontynuowano wiercenia geologic z -
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ne / 13 otworów/ • Zainicjowano badania palinologiczne0 których wyniki będą zna
ne w 1974 roku. 

Wykopy założono w 3 miesjcach w nawiązaniu do odkrywek f o powierzchni 
60 5 ara/ z lat poprzednich, na lewym f kopalnym prawym/ tarasie rzeki Mo~elan
ki. Odsłonięto: 1/ ~r3g_~~nn.1 f nr ll/ założony pierwotnie na skłonie prawego. 
zalewowego tarasu prarzeki w jego najwyższej partii.Strop kamieni ujawniono na 
głębokości 00 90 - l, 20 m. Krąg składał się z dwóch pierścieni. Zewnętrznego o 
średnicy 4 m wyznaczonego przez duże głazy f 00 30 - 00 50 m/; wewnętrznego o 
średnicy 2 m. Material kamienny użyty do budowy kręgu był wyselekcjonowany 
gatunkowo / ekspertyza petrograficzna/. W kręgu znaleziono zaledwie kilka ułamków 
ceramiki pómorzymskiej0 która dostała się tu przypadkowo oraz dwa przedmioty 
drewniane o nieustalonej funkcji.Krąg zamykał od zacbodu oś, przebiegającą cen
tralnie przez dawniej odsłonięte obiekty/ pa1eniska0 kopiec kamienny. pomosty rusz.
towef. Odkrycie kręgu ugnmtowuje przypuszczenia o napotkaniu w Otalążce na 
rozbudowany ośrodek kultowo-ofiarny, co więcej jego centralną część założoną naj
pewniej zgodnie z układem osi ekwinokcjalnej. 2/ U podnóża kręgu natrafiono na 
północny skraj rejonu palenisk L e_~en_!~o _ 4/". W śród kamieni, węgli, popiołu zna
leziono tu fragmenty ceramiki w tym część naczynia, które można datować na fa-
zę D. 3/ W innym miejsc-.1 odkryto c. d. bruku już wcześniej znanego. Umacniał 
on brzeg prarzeki. Bruk wyklinowywal sii zgodnie ze spadkiem pierwszego tara
su dochodząc do krawędZi tarasu wyższego. Wiercenia geologiczne pozwoliły na wpr-o
wadzenie korektur układu koryta prarzeki w różnych jej fazach. 

PAC~Kbw, pow. Oleśnica 
patrz 

okres lateński 

PEŁczysKA. pow.Pińczów 

patrz 

okres lateński 



PLUDWINY, pow.Brzeziny 
Stanowisko l 
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Muzeum Regionalne 
w Brzezinach 

Badania prowadził dr Henryk Wiklak. 
Finaneował WKZ w .Lodzi.Kontynuowa
nie prac z roku 1972.Cmentarzysko 
ciałopalne z okresu WJlływów rzymskim 
f n - IV w./ kultury wenedzkiej. ślady 
osadnictwa neolitycznego. trzcinieckiego. 
łużyckiego i grób pótno!U-edniowieczny. 

Obiekt położony na wydmach po wachodr tej stronie wsi pod lasem, które są 
częściowe zalesione. a częściowo uprawiane.. W roku bieżącym przebadano 212, 5 
Na ~wierzchni tej odkryto 12 grobów. w tym 11 ciałopalnych i l szkieletowy. 

2 
m. 

Groby ciałopalne. popielnicowe i jamowe w większości uległy zniszczeniu przez 
piaśnice i uprawę pól. Inwentarz grobowy stanowiła ceramika. spalone kości ludzkie. 
przedmioty metalowe i szklane. Ceramikę reprezentują całe naczynia i ich ul~ 
wśród których spotyka się fragmenty tak zwanej " terra sigilata" i ceramiki siwej. 
Przedmioty metalowe to głównie żelazne noże. grot włóczni, klucz. fibule i bliżej nie
określone okucia. :z; brązu znaleziono fibule i kilka przedmiotów stopionych w ogniu. 
Ozdoby natomiast szklane zostały stopione w ogniu. Zachował się tylko jeden pacio
rek z zielonkawego szkliwa. 

Obcym kulturowo elementem na cmentarzysku ciałopalnym z okresu wpływów 
rzymskich w Pludwinach są: af siekierka krzemianna kultury ceramiki sznurowej 
znaleziona lutno między grobami, b/ ułamki naczyń glinianych kultury trzcinieckiej, 
cf ułamki naczyń glinianych i szpila brązowa ze sklepanym jednym końcem i zwi
niętym w uszko - kultury łużyckiej. prawdopodobnie z m okresu epoki brązu, d/ orat 
grób szkieletowy, dziecięcy /nierr).-owlęcy/ w urnie glinianej. najprawdopodobniej z 
pómego średniowiecza. 

Badania będą kontynuowane. 

POZNAA - KOMANDORIA patrz 

średniowiecze 

P0ZN~-ZAMEK PRZEMYSLAWA 
patrz 

wczesne średniowiecze 
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PRUSZCZ GDAASKI.pow.Gdańsk 
Stanowisko 10 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdatlsku 

Badania prowadził mgr Mirosław Pietrzak,. 
Finansował WKZ w Gdańsku.Siódmy sezon 
badatl. Cmentarzysko płaskie z okresów 
późnorzymskiego i wczesnego średniowiecza. 

Kontynuowano badania we wschodniej i południowej części cmentarzyska. Prze
badano około 5 arów odkrywając 18 obiektów. W jego wschodniej części znajdowały 
się 3 jamy o nieokreślonej funkcji zawieraj'ące po kD.ka. drobnych skorup i węgle 
drzewne. Być może, w tej części cmentarzyska uchwycono jego granicę. Natomiast 
w południowej części cmentarzyska zalegały groby ciałopalne i szkieletowe z pó:t.nego 
okresu wpływów rzymskich oraz ciałopalne z wczesnego średniowiecza. 

Wśród czterech grobów jamowych tylko trzy były "czystymi" grobami jamo
wymi. a pozostały mieścił resztki stosu. 

Groby szkieletowe w liczbie 8 z reguły były obrabowane. Biorąc pod uwagę 
fakt dobrego zachowania w jednym z grobów · ~adów kłody drewnianej, nasuwa się 
przypuszczenie. że rabunku dokonano w niedługim czasie po złożeniu zmarłego do 
kłoey. Odkryte zapinki i ostrogi brązowe pozwalają datować groby szkieletowe na 
pómy okres wpływów rzymskich. 

W południowej części cmentarzyska odkryto też 3 groby jamowe z wczesnego 
średniowiecza.Dwa z nich wkopane były obok grobów szkieletowych "rzymskich", 
natomiast jeden znajdował się we w~e grobu szkieletowego.Na ich wyposażenie 
składały się skorupy potłuczonych naczyii. przepalone kości ludzkie oraz kości zwie
rzęce. Na podstawie ceramiki wstępnie można je datować na: X - XI wiek. 

Badania będą kontynuowane. 

PULA WY- Włostowiee Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Lublinie 

Badania prowadzili doc.dr Jan Gurba i mgr Andrzej 
Kutyłowski. Finansował WKZ w Lublinie. Pierwszy se
zon badań. Stanowisko wielokulturowe: od neolitu do 
we zesnegośredniowiecza. 

Stanowisko położone jest na niewielkim pagórku na terasie nadzalewowej doli
ny Wisły, po lewej stronie drogi z Puław do Kazimierza. przy ostatnich domach 
Włostowic obok granicy z wsią Parchatka. 

Przebadano obszar o powierzchni około 3 arów. Odkryto tu 28 grobów ciało
palnych kultury wenedzkiej0 w większości z kolka ll w.n. e. l przełom faz B 2 i 

c 1 1, 'Występujących na głębokości od 20 do 100 cm. W warstwie ornej odkryto dal
sze materiały pochodzące ze zniszczonych grobów. Wraz z naczyniem odkopanym 
przez przypadkowych znalazców w czasie prac budowlanych uzyskano całość mate-
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riałów z 29 grobów - 27 popielnicowych i 2 jamowych. W jednym wypadku mamy 
do czynienia albo ze stratygraficznym układem dwu zespołów - grobu jamowego 
nad popielnicowym, albo z interesującą formą pojedyńczego pochówku. Jeden grób 
reprezentuje formę grobu " podkloszowego" . 8 grobów posiada typowy inwentarz 
"męski" l brońj W jednym wypadku szczątki kolczugi l? ! l , 13 grobów - " kobie
cy" f okucia skrzynek. klucze. przęśliki/ . 

Cmentarzysko założone było na stanowisku wielokulturowym.Obserwacje stra· 
tygraficzne były utrudnione ze względu na występującą tu czarną madę, nie róż
niącą się barwą i konSystencją od dokonanych w nią wkopów. przez co nie możliwe 
było zaobserwowanie w jej obrębie innych zespołów. Poza materiałami kultury we
nedzkiej f i osadowymi/ odkryto tu ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego/ oa 
wczesnej fazy/, materiały kultury łużyckiej. trzcinieckiej, ceramiki sznurowej, am
for kulistych, czasz lejkowaty~ i lubelsko-wołyńskiej ceramiki malowanej/ lendziel 
skiej/ • We wszystkich poziomach warstwy kulturowej. a najliczniej w j ej spągu tu2. 
nad stropem piask6w aluwialnych występują materiały kultury ceramiki wstęgowej 
rytej. _j 

Badania będą kontynuowane. 

PRZYROWNICA, pow. Lask 
Stanowisko l 

Muzeum Regionalne 
w Pabianicach 

Badania prowadziła mgr Maria Majdowa. 
Finansował WKZ w Łodzi.Czwarty sezon 
badań. Cmentarzysko z okresu wpływów 
rzymskich. 

Badania prowadzono w północnej, zalesionej części stanowiska. Na powierzchni 
124 m2 odkryto 7 grobów ciałopalnych kultury wenedzkiej, w tym tylko l nieznisz
czony. ż wyramie zaznaczoną jamą grobową. Na wyposażenie tego grobu składały 
się spalone kości ludzkie. fragmenty ceramiki, oraz dobrze zachowana fibula żelaz
na z podwiniętą nóżką i kuszowatą konstrukcją cięciwy - charakterystyczna dla 
pómego okresu rzmyskiego l m w. l. 

Cztery groby jamowe zawierały oprócz spalonych kości - drobne fragmenty 
ceramiki oraz kawałki zniszćzonych przedmiotów żelaznych. Forma znis:.:;czonych 2 
grobów trudna do ustalenia. 

Lu mo znaleziono zniszczoną fibulę żelazną z szerokim, esowatym kabłąkiem 
i szerokim grzebykiem przy główce f początek m w. l, 4 przęśliki dwustożkowe. 
kilka zniszczonych przedmiotów żelaznych oraz drobne ułamki naczyń glinianych, 
w tym kilka fragmentów ceramiki siwej. 

Zabytków było wyramie mniej niż w ubiegłym sezonach.Ostatni z przebadanych 
odcinków. o wymiarach 10 x 4 m nie zawierał ich już prawie wcale .Ogółem w 
trakcie czterech sezonów'bi;Uiawczych odkryto 49 grobów ciałopalnych.Najprawdopo. 
dobniej znaczna część cmentarzyska została zniszczona jeszcze przed wojną. Okres 
użytkowania cmentarzyska można okre§lić na II i IV w.n.e. Granice takie wyznacza 
z jednej strony fibula oczkowa datowana na II w. l m.61 Alml. znaleziona w ub. 
roku, z drugiej zaś - fragmenty ceramiki siwej. 

Badania zostały zakończone. 
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Stanowisko l a 
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Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Łodzi 

Badania prowadzili Stanisław Madajaki 
oraz mgr Krzysztof Cyrek / autor spra
wozdania/ • pod kierownictwem prof. dr 
Konrada Jażdżewskiego. Finansował WKZ 
w Łodzi. Osmy sezon badań. Osada przemy
słowa z okresu wpływów rzymskich. 

Przebadano dalszych 41 odcinków / 5 x 5m/ • co attnowi powierzchnię 1025 m 2 

łącznie z dotychczasowymi badaniami przekopano 5150 m • Głównym celem prac 
było uchwycenie krańców osady od strony południowej, zachodniej i północnej. Wydaje 
się. że cel ten został osiągnięty. 

Dla lepszego poznania morfologii terenu wykonano na linii północ-południe . /od 
kurhanu nr 2 do brzegu Warty/ dokładne pomiary niwelacyjne. Okazało się. że osada 
zajmuje znaczną część nlższ.ej terasy lewego brzegu Warty.od brzegu rzeki do znisz
czonej procesami stokowymi krawędzi wyższej terasy.Od strony południowej osad
nictwo dochodziło do samego brzegu rzeki;ittóry w tym miejscu nie uległ przesunię
ciu aż do czasów współczesnych.Zostało to spowodowane ciągłą akumulacją wzdłuż 
linii brzegowej jałpwej warstwy napływowej pochodzącej ze stoku wyższej terasy.Na 
północny -wschód od centrum osady natrafiono na "dzielnicę przemysłową".Obok 
duż·ej ilości żużli i gruzu podymarkowego odkryto kilka obiektów o charakterze hut
niczym. Zaliczyć do nich należy: dwie kotlinki dymarkowe, cztery paleniska związane 
z wytopem żelaza / w tym jedno z zachowaną drewnianą obudową/ oraz doły.gdzie 
wyrzucano odpady produkcyjne i fragmenty rozbitych dymarek. Szczególnie interesu
jąca jest dymarka. w której proces wytopu nie został dokot'iczony.Prawdopodobnie 
na skutek nagłego zagaszenia dymarki, zachował się wkop wypełniony.lek:k:o tylko 
przepaloną gliną "kożuch" półproduktu, w którym nie doszło jeszcze do wytrącenia 
"czystego" żelaza. 

W części osady, grupującej obiekty mieszkalne. odkryto dalsze trzy półziemian
ki, prawdopodobnie o konstrukcji słupowej. 

Z zabytków ruchomych obok dużej ilości fragmentów rozmaitych form cerami
cznych, wystąpiły przęśliki, fragmenty ostrzy siekier, toporów lub cioseł. żelazne dłu
tko i noże, gwoździe oraz prawdopodobnie fragment haczykowatego klucza. Ciekawym 
znaleziskiem był kolec od brązowej sprzączki do pasa ze śladami inkrustacji szkli
wem lub emalią - w prostokątnej komórce u nasady kolca. Ten typ sprzączki należy 
datować wg. N.Aoberga na wczesny okres wędrówek ludów / koniec IV .w.n.e. -· 
V.w.n.e./. Przedmiot ten został najprawdopodobniej zagubiony pó:tniej na tym ob
szarze. Dla.tego odkrycie to nie wpływa na zmianę dotychczas ustalonej chr<JIIDlogii 
omawianej osady, którą zabytki datują dość jednoznacznie na czas ·od połowy II-go 
wieku do około połowy III-go n.e./ okresy B2 i c1 wg.schematu H.J.Eggersa/ •. 

Nie dały pozytywnego rezultatu poszukiwania ewentualnego trzeciego kurhanu 
oraz związanego z osadą cmentarzyska płaskiego. 

Badania będą kontynuowane. 



SIEWIERZ, pow.Zawierci e 

SKRZYDLÓW • pow • Radomsko 

Stanowialro 2 · 

STARY ZAMEK. paw. Wrocław 
Stanowisko 2 

STRACHÓW. pow.Wrocław 
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patrz 

średniowiecze 

patrz 

wczesne średniowiecze 

patr.z 

neolit 

patrz 

neolit 
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Scanowisko 3 
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Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Choiflska. 
Finansował WKZ w Gdańsku. Pierwszy s·ezon 
badati. Osada z I -n w. n. e. oraz zniszczo
na warstwa wczesnośredniowieczna. 

Stanowisko położone jest nad północnym profilem żwirowni, po lewej stronie· 
drogi Gdańsk-Starogard. Zostało ono już w dużej mierze :miazczóne na skutek 
eksploatacji piasku. 

Wykop założono wzdłu1 profilu, na odcinku o długości 20 i szerokości oa 
l, 5 - 6 m. 

W humusie występowały ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego, w postaci 
luźnej ceramiki. 

Poniżej odsłonięto 8 rozwleczonych pBlenisk kami~nnych, zagłębiających się 
w piaszczystym złożu. Z materiału ruchomego odkryto nieliczną ceramikę, pacio
rek bursztynowy,haczyk do wędki i ld.lka zwierzęcych zbębów trzonowych. 

Wstępne rozpoznanie stratygrafii i rozplanowania przestrzennego palenisk 
oraz wyniki badań powierzchniowych pozwalają _przypuszczać, że osada obejmuje 
około 40 arów. Wohec tego wstrzymano dalszą eksplorację w ramach prac ratow
niczych, przy skron, T ch środkach finansowych wychodząc z założenia, że na sta
nowisku tym winny oyć prowadzone szerokopłaszczyznowe badania. stacjonarne. 

STRZY 2:Ew. pow. Sochaczew Zespół Badań nad Polskim Średniowie
czem 
Uniwersytetu Warszawsldego 
Folitechniki Warszawskiej 

Badania prowadził dr Andrzej Kempis;ty. 
Finansował Zakład Badań Polsldego· !lred
niowiecza UW. Trzeci sezon badati. Kurhan 
i płaskie cmentarzysko od schyłku okresu 
halsztackiego do okresu rzymskiego. 

Kontynuowano badania głównie w południowo-wschodniej ćwiartce kurhanu i -
w mniejszym stopniu - w ćwiartce północno-zachodniej.Nadal obserwowano ten sam 
układ warstw,jaki stwierdzono w latach poprzednich : I - warstwa nasypu nowożyt
nego, n - warstwa ziemi ornej, m - nasyp s~rożytny, IV - piaszczysty calec. 
Na obiekty grobowe natrafiono poniżej warstwy nr. Były one wkopane w warstwę 
IV. Odkryto dwa groby kultury grobów kloszowych i jeden należący do kW.tury 
grobów jamowych.Z dwóch pierwszych na uwagę zasługuje zwłaszcza grób C/13, 
który obok jamy zawierającej klosz, a pod nim - na bJ"U}ro i w obwarowaniu ka
miennym - stłuczone naczynia, posiadał jamę pr:iygrobo-vą, wypełnwną spalenizną 
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i przepalonymi kośćmi ludzkimi.Zdradza on cechy formy przejściowej od typowe
go rytuału kultu:r:y grobów kloszowych ku obrządkowi kultury grobów jamowych. 
Łącznie z dawniej odkrytymi grobami pómołużyckimi, płaskie cmentarzysko pod 
nasypem kurhanu ujawnia ciągłość użytkowania od schyłku okresu halsztackiego 
aż do pómego okresu ' lateńskiego.Sam kurhan jest - oczywiście - pó:tniejszy.Naj
prawdopo.dobniei pochodzi z okresu rzymskiego.Ale podkreślić wypada, że dotych
czas nie odkryto w Strzyżewie obiektu. który można by uznać za współczesny kur
hanowi. Określenie chronologii kurhanu jest tylko hipotezą opartą o kształt kurhanu 
i' jego konstrukcję, znane z innych tego rodzaju obiektów na zachodnim Mazowszu. 

Badania będą kontynuowane. 

~MIECH6W. pow .Koszalin 
Stanowisko l 

Katedra Archeologii 
Uniwersystetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Czesław · Strzyżewski. 
Finansował IHKM PAN i UAM w Poznaniu. 
Pierwszy sezon badań. Osada z okresu lateń
skiego i wpływów rzymskich/ I w. p. n. e. -
I w.n.e./. 

Osada położona jest na terenie należącym do Śmiechowa. na zboczu zachodnim 
wysokiego wzniesienia. otoczonego od strony zacbodniej łąkami, a od strony połud
niowej rzeką Czerwon~ z nadrzecznymi mokradłami. Pracami ziemnymi zniszczo
no około 95% terenu osady. której wielkość można określić na około 2, 5 - 3 ha. 

W części zacbodniej piaśnicy założono 2 wykopy i 6 sondaży. zlokalizowan2ch 
w pobliżu przejścia wzniesienia w podmokłą łąk~ o łącznej powierzchni 150 m • 
Odkryto 14 obiektów • w tym 2 piece. 2 jamy spaleniskowe. 9 palenisk oraz fragment 
konstrukcji kamiennej związanej prawdopodobnie z budowlą naziemną. Piece kształtu 
kolistego w ·rzucie, a workowato-lejkowatego w profilach miały ściany umocnione 
koncentrycznie ułożonymi kamieniami. U spągu obiektów znajdowały się przepalone 
kamienie w intensywnej spalenitnie z węglami drzewnymi z drewna bukowego. dębo
wego i brzozowego. Znaleziono też kości zwierzęce oraz bryłki polepy z odciskami 
żiaren zbóż i traw. 

Wśród materiału ceramicznego wystąPiły fragmenty grubościennych naczyfl 
z brzegami zgrubiałymi i facetowanymi. o powierzchni schropo.waconej częściowo. 
fragmenty naczynia szerokootworowego kształtu workowatego o silnie schropowaco
nej powierzchni. części szerokootworowego naczynia cieńleościennego z baniastym 
brzuścem o dekilatnie schropowaconej powierzchni w górnej części. Znałaziono 
też płaski przęślik kamienny zdobiony koncentrycznymi żłobkami. 



~WILCZA. pow.Rzeszów 
Stanowisko 3 
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Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie 

Badania prowadziła mgr Aleksandra 
Gruszczyflska. Finansowało Muzeum· 
Okręgowe w Rzeszowie. Trzeci sezon 
badali. Osada z późnego okresu wpły_-
wów rzymskich. ' 

Kontynuowano prace nad jamą. która prawdopodobnie stanowi ślad /racowni 
bursztyniarskiej. W wyeksplorowanej części obiektu na przestrzeni 8 m odkryto 
182 paciorki bursztynowe. 32 fragmenty paciorków. 5 odłupków bursztynowych oraz 
kilka kości zwierzęcych.Nie natrafiono na fragmenty naczyń. które to znaleziono 
w roku 1970 w innych partiach omawianej jamy. 

Odkryte paciorki charakteryzują się dużą różnorodnością form;. Występują 
paciorki o kształcie krążków płaskich• obustronnie lub jednostronnie lekko wypuk
łych. stożkowate oraz cylindryczne. Wykonane s-ą przy użYciu nożna oraz dłutka, 
wygładzane pilnikiem f widoczne są rysy/. otworki wiercone są jednostronnie; Po
nadto znaleziono 2 paciorki ze śladami toczenia.Omawiane zabytki ",Ykonane są 
z bursztynu przeźroczystego z czerwonym. pomaraflczowym lub żółtym odcieniem 
oraz nieprzeźroczystego-matowego z czerwonym, pomaraflczowym lub żółtym od
cieniem. 

Badania będą kontynuowane. 

ULIM, pow.Gorzów Wlkp. 
Stanowisko 4 

WIELICZKA. pow.Kraków 

Stanowisko XI 

patrz 

okres halsztacki 

patrz 

okres lateński 



WIRbW • pow • Sokołów Podlaski 
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ZesJXh_ Badań nad Polskim ~redniowieczet 
Uniwersytetu Warszawskiego 
Folitechniki Warszawskiej. 

Badania prowadziła dr Maria Miśkiewicz. 
Finansował WKZ w Warszawie.Pierwszy 
sezon badań. Osada z okresu rzyxnskiego 
i wczesnośredniowiecznego. 

Prace prowadzone odcinkami o wymiarach 20 S na 10 m objęły większą część 
stanowiska położonego na wzg6rzu0 nad skarp , Bugu.Pod warstwą orną zalegała war
stwa kulturowa o małej miąższości. W calec 1lropanych było 12 obiektów.Były to 
jamy gospodarcze i ślady po słupach. Wypełniska stanowiła ciemno brunatna ziemia 
zawierająca ceramikę. polepę, węgle drzewne i kości zwierzęce. W jamie nr 11 wyek
splorowano całe naczynie l,epione ręcznie o profilu dwustożkowatym z rozchylonym 
wylewem.Naczynie to jest typowe dla cienkościennej ceramiki starszego okresu 
rzymskiego. 

Większość ceramiki jest charakterystyczna dla okrE'su rzymskiego i to zarównd 
dla starszej. jak i młodszej fli.ey • Zabytki występujące w palenisku w jamie nr l · mają 
pewne nawiązania do ceramiki typu praskiego. 

Nie stwierdzono w przekopanych obiektach naczyń wczesnośredniowiecznych 
mimo. że ten okres był najbogaciej reprezentowany wśród materiałów powierzchnio
wych. 

W O RYTY • pow.Olsztyn 
Stanowisko 2 

WO~NA WIE~. pow.Grajewa 

Stanowisko 2 

ZAKRZĆW • pow. Krapkowice 

patrz 

epoka brązu 

patrz 

neolit 

patrz 

okres halsztacki 



ZADOWICE0 pow. Kalisz 
Stanowisko l 
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Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Lodzi 

Badania prowadziła mgr Eleonora KaszeW»ka 
oraz mgr Jiro Hasegawa. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne i Etnograficzne w Lodzi. Czwar
ty sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne płas
kie z okresu lateńskiego i rzymskiego. 

Badano południową część cmentarzyska rozkopując przestrzeń o powierzchni 
11 arów odkrywając 48 grobów ciałopalnych, w tym 11 z okresu rzymskiego0 pozo
stałe - z późnego okresu lateńskiego.Jedynie 2 groby z okresu rzymskiego zawie
rały popielnice, resztę stanowiły pochówki jamowe. Ten ostatni rodzaj grobów prze
ważał również w późnym okresie lateflskim, gdyż odkryto tylko 2 groby popielnico
we. Wśród grobów jamowych z tego czasu na szczeg6lną uwagę zasługują groby z . 
mieczami.Grób 627 zawierał dwukrotnie zgięty miecż obosieczny w pochwie żelaz-. 
n ej, duży grot z wycięciami w ostrzu, które miało po obu stronach wytrawiany orna
ment, mniejszy grot, umbo z imaczem. nożyce, półkolistą brzytwę. szydło i drobne 
przedmioty żelazne. Wyróżniono ponad to fragmenty trzech na~ czernionych i 
ułamki innych naczyń. Obydwa groty tkwiły swymi ostrzami w czystym piasku"jedy
nie ich tulejki znajdowały się w obrębie jamy grobowej. Umbo było wbite kolcem 
w dno jamy. Grób 628 wyposażony był w jednosieczny miecz żelazny, półkolistą brzy
twę. szczypczyki i fibulę. Grób ten zawierał dużą ilość ceramiki. m. in. ułamki czer
nionego naczynia z geometrycznym ornamentem. utworzonym z szerokich rowków. 
Grób 633. oprócz obosiecznego miecza w pochwie żelaznej. wyposażony był w stożko
wate umbo i imacz. 2 groty • duży nóż, nożyce. 2 fibule drucikowa te. bryłę przepalo
nej gliny, okrllgłJl sprzączkę, ~bne przedmioty żelazne i fragmenty zapewne trzech 
naczyfl baniastych. 

.Wszystkie omówione wyżej groby miały duże rozmiary / około 2 m długości 
i około 180 cm szerokości/ • a głębokość ich dochOdziła do 90 cm od powierzchni. 
Największy z grobów późnolateńskich był najprawdopodobniej podwójny / 220 x 198 cmf 
ponieważ znaleziono w nim brązową klamerkę esowatą. przęfiik gliniany • okrągłą · 
sprzączkę żelazną. grot żelazny i ułamki zapewne siedmiu na~ 

Groby z okresu rzymskiego w większości były uszkodzone i wskutek tego za
wa'rtość ich była zdekompletowana. W tej grupie na uwagę zasługuje grób 642, jamo
wy. w którym przepalone kości ludzkie tworzyły 81rupisko w soczewce ziemi· o ru
dym zabarwieniu. podczas gdy reszta grobu miaia wypełniska szarobnmatne.Być 
może, kości były zawinięte w tkaninę lub skórę.l1rtóra pozostawiła taką barwę po 
rozłożeniu się w ziemi.Omawiany pochówek zawierał umbo wbite kolcem w dno 
grobu. imacz, 4 groty • z których l był częściowo poza obrębem grobu, krzesiwo, 
nożyce. szczypczyki. nożyk sierpikowaty, zawieszki ozdobne i kawałki okuć. Wszystkie 
te zabytki były żelazne.Grób datowany jest na wczesny okres rzymski. 

W czasie badań odkryto wkop nowożytny o długości 23 m i szerokości 2. 5 x 
3 m. biegnący ze wschodu na zachód. prawie równolegle od ściaB wykopu. Być może. 
jest to teren. na którym prowadzono badania wykopaliskowe w czasie ostatniej woj
ny. ponieważ w warstwach przemieszanej ziemi nie natrafiono na zniszczone groby 
ani na luźne zabytki, chociaż w tej części cmentarzyska pochówki odkrywano bardzo 
siebie. W obrębie omawianego wkopu znaleziono jedynie killm:n&ście ułamków cera
miki, przeważnie z okresu rzymskiego. Pochodziła ona wyłącznie z górnej warstwy. 

Badania będą kontynuowane. 



W czesne średniowiecze 
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BA CHANowo. po w. Suwałki Konserwator Zabytków Archeologic=ych 
w Białymstoku 

Badaniami kierowała mgr Danuta Jaskanis. 
Finansował WKZ w Białymstoku. Ukończone 
badania ratownicze kurhanów z początku 
wczesnego średniowiecza f VI w .n. e./. 

Stanowisko połpżone było na pagórkowatym nieużytku. przy krawędzi głębokiej 
doliny Czarnej H~czy, w odległości około l km na południe od wsi.Pośród lic=yi::h 
kopców usypanych z kamieni zbieranych z pól wyróżniono ·s kurhanów, w tym jeden 
zachowany szczątkowo, pozostałe zniszczone całlrowicie,poświadczone ułamkami 
ceramiki. W jednym z kurhanów =ajdowało się duże żarno nieckowate. długości O, 75 m. 
Popielnice odkryte przypadkowo.przez właściciela pola_ pochodzą z kurhanu,który 
w momencie podejmowania badań zachowany był w 1/3. 

Nasyp zbudowany był z trzech warstw kamieni polnych średniej wielkości.Ka
mienie obrzeża i warstwy dennej odznaczały się .większymi rozmiarami. Pierwotna 
średnica kolistego w planie nasypu wynosiła ca 8 m, wysokość. około o. 6 m.Na 
popielnice natrafiono w centrum nasypu, pomiędzy kamieniami. W trakcie badań 
odkryto dalszych 5 tak, że pierwotna ilość pochówków w tym kurhanie wynosiła 8 -
10. Oprócz urn, w nasypie występowały pojedyńcze palone ułamki kości i węgielki 
drzewne. Przy popielnicach nie stwierdzono śladów spaleni=y. Popielnice były le
pione ręcznie. Pomiędzy formami, znanymi z In?ych cmentarzysk Suwalszczyzny, 
znalazły się także nowe jak np. popielnica o zaokrąglonym brzuścu zdobiona stem. 
plem, Wraz z jedną z popięlnic odkrytych przypadkowo znaleziono trzyzwojowy pierś
cień brązowy z drutu poprzec=ie żłobkowanego. W części przedniej drut przechodził 
w taśmę, zdobioną pasmem esowatych motywów ornamentalnych.Pierścień, który 
posiada liczne analogie w materiale bałtyjekim m.in. z Bilwinowa,Grunajek, Tumian, 
pozwala łącznie z ceramiką datować kurhany z Bachanowa na VI w.n.e. 

BACIIDRZ. pow. Brzozów 
Stanowisko 16 

.Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Badania prowadził mgr Michał Parczewsld. 
Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. 
Drugi sezon badań.Osada wielokulturowa, głów
nie wczesnośredniowieczna f VII - XII w./ 

Stosując wykopy szerokoprzestrzenne f łącznie około 500 m 2 / zbadano część 
centralną oraz partie położone wzdłuż północno-wschodniej krawędzi cypla, na któ
rym zlokalizowane jest stanowisko. 

Uzyskano materiały łączące się z osadnictwem kultury ceramiki s=urowej. 
grupy tarnobrzeskiej, kultury przeworskiej z wczesnego okresu wpływów rzymskich, 
a także datowane na starsze i pómiejsze fazy wczesnego średniowiecza. 
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Wynikiem prac jest ujawnienie pozostałości 16 nowych obiektów, co daje łącz
ną ilość 28 obiektów odkrytych dotychcze.s na stanowisku, 

Większość zbadanych obiektów należy do wczesnego średniowiecza. Jedynie 
trzy jamy odnoszą się do okresów wcześniejszych. 

Słabó uchwytne neolityczne jamy dostarczyły niewiele materiału. Znaleziono 
tylko pojedyńczy odłupek krzemienny, Obfitą zawartością wyróżniła się wczesno
rzymska chata. składająca się z jamy o brunatnym zabarwieniu. przylegającego dofl 
paleniska i rzędu pięciu dołków posłupowycn, 

Najciekawszym obiektem wczesnośredniowiecznym była jama zawierająca sporą 
ilość skorup z na~zyń o wczesnym charakterze, Przy północnym koflcu jamy znajdo
wała się kamienna konstrukcja prostokątnego pieca, 

Niektóry obiekty to resztki dość głębokich pieców kuchennych wraz z jamami 
przypiecowymi, 2 płytkie paleniska . kamienne. być może należą do naziemnych bu
dowli mieszkalnych, 

BIALOGbRZE, pow • Zgorzelec 
Stanowisko 2 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
we Wreelawiu 

Badania prowadził mgr Tadeusz Kaletyn. 
Finansował WKZ we Wroclawiu, Trzeci 
sezon badafl. Kurhanowe cmentarzysko 
ciałopalne wczesnośredniowieczne/ IX-
X w,J 

Kurhan Nr XIV a. Nieregularnie okrlłiłY o rozmiarach poda ta wy 7, 2 x 7 • 4 m 
wyaokość l• 2 m, W ew~4trz komory grobowej jeden fragment naczynia, 

Kurhan Nr XV a, OW1IlDy, wydłużony po oai północ-południe. o rozmiarach 
u podstawy 7 x 6 m 1 wysokości l m, Wewnątrz komory grobowej fragment noża 
żelaznego, 

Kurhan Nr XVI. Owalny. wydłużony po osi wschód-zachód, Rozmiary u pod
stawy 40 5 x 10 6 m; wysokołć l• 25 m. U zewnętrznej podstawy mugiły odkryto 
krąg ułożony z poi.Jlych ll:amleni, W południowo-wschodniej części podatawy odkryto 
fragment noża żelaznego, 

Kurhan Nr xvn. Owalny0 wydłużony po osi północ-południe i rozmiarach pod
stawy 4 x l, 7 m, Na poziomie podstawy kurhanu odkryto krąg kamienny, W miejscu 
największej' kulminacji kopca odkryto 3 ułamki naczynia glinianego, 

Kurhan Nr XVUI, Nieregularnie okrągły o rozmiarach u podstawy 7• 5 m 
wyskości l, 3 m, Częściowo zniszczony, W pobliżu podstawy kurhanu Nr XVUI0 na 
głębokości l, 2 m odkryto 2 żelazne ostrogi - uszkodzone, 

Badania będą kontynuowane, 



CEDYNIA, pow. Chojna 
Stanowisko 2 
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Muzeum Narodowe 
w Szczecinie 

Badania prowadziła mgr Helena Malinowska
Łazarczyk. Finansowało Muzeum Narodowe 
w Szczecinie.Siódmy sezon badań.Cmentarzys
ko XI - XIV wieku. 

Odkryto 92 zespoły grobowe. Zmarli ułożeni byli na osi wschód-zachód. gło
wami zorientowani na południowy-zachód. Pochówki w trumnach drewnianych lub 
jamach niewiele większych od długości wyprostowanego szkieletu.Szkielety spoczy
wały w pozycji wyprostowanej• z kończynami górnymi, wyprostowanymi lub zgięty
mi w stawach łokciowych i złożone na miednicy lub klatce piersiowej. 

Pochówki męskie, kobiece i dziecięce występowały wspólnie. Obszar cmenta
rza był silnie zagęszczony. Wyposażenie grobów zróżnicowane. Wiele pochówków 
nie posiadało wyposażenia, część była ubogo lub średnio wyposażona. Bogato wypo
sażone pochówki skupiały się w południowo- wschodniej części cmentarzyska.Zaob
serwowano tendencję do dość bogatego wyposażenia grobów dziecięcych.Inwentarz 
grobowy składał się przeważnie z ozdób• jak kabłączki skroniowe, naszyjniki. pierś- . 
cienki. paciorki, sprzączki i ozdobne okucia pasów skórzanych. Narzędzia reprezento
wane przez noże. przęśliki• krzesiwa stanowiły niezbyt liczną grupę zabytków.Na
tomiast monety występowały dość licznie. Z całości przekopanego cmentarzyska 
uzyskano 77 monet. 

W bieżącym sezonie, badania zamknięto cyfrą 770 grobów szkieletowych. Jest 
to cmentarzysko ludności cywilnej. W latach 1971-72 znaleziono wyposażone dwa 
groby w miecz i grot oszczepu. Chronologia cmentarzyska szkieletowego zamyka 
się w granicach od XI do pierwszej połowy wieku XIV. · 

CHMIELNO, pow.Kartuzy Muzeum Archeologiczne 

w Gdańsku 

Badania prowadzili dr Barbara Lepówna i 
dr Leon Jan Łuka.Finansował Instytut Archi
tektury i Urbanistyki Folitechniki Gdańskiej 
oraz Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Trzeci 
sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne 
/ X - XIII w./ 

Odkryto całość kamiennego fundamentu na którego fragment natrafiono w 
1971 roku. Kształt jego był prostokątny. wymiary wynosiły 3, 60 x 6 m,;'Córna część 
wzniesienia była z drewna f ślady spalonych konstrukcji/ .Solidność fundamentu 
f w nienaruszonych partiach szerokość wynosiła 70 cm/ każe domyślać się budowli 
piętrowej.Najpewniej była to lu mo stojąca obronna wieża mieszkalna. Z wn ~trza 
wydobytu znaczne ilości ceramiki f XIIT w./ oraz kości zwierzęcych.Nie jest wyklu
czone, że wieża grodowa webodziała w skład siedziby kasztelana, o którym mówią 
źródła pisane z XIII w. 
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Założono również nowy wykop przez wał grodu od strony zachodniej f wyk.IDI. 
Odkryto w nim fragmenty konstrukcji ruf..:towej. liiinie spalonej oraz na przestrzeni 
5 m zbadano osadilictwo przywałowe l paleniska/. W tym miejscu warstwy wyramie 
wyróżniały się zabarwieniem. Warstwa osadnicza była intensywnie ciemnoszara, wał 
natomiast wzniesiono przy użyciu rudego żwiru, który występuje w odległośCi l km 
od grodziska, nad jez.Rekowo. Szczyt wału umocniony był warstwą gliny i dużymi 

kamieniami. 

Analiza materi&ł:b 1 zabytkowego oraz :tródła pisane przemawiają za spaleniem 
grodu przez Krzyżaków w r. 1308. 

Ważnym odkryciem roku bieżącego było stwierdzenie, że osadnictwo w Chmiel
me sięga okresu wcześniejszego. W obrębie grodziska natrafiono na pozostałości 
zwęglonych ścian domów oraz paleniska. które za pomocą ceramiki datować można 
co najmniej na IX do połowy X wieku. 

Badania będą lrontynuowane. 

CIEPLE, pow. Tczew 
Stanowisko 3 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Cho:it\ska. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Gdań
sku. Drugi sezon badań• Grodzisko wczesno
średniowieczne l XI w l. 

Kontynuowano wykop I u podnóża wału i wykop m w centrwn majdanu. 

W wykopie I uchwycima·,warstwa kulturowa zalegała do głębokości 3 m i za
wierała ślady drewnianej konstrukcji wału oraz palenisko z wenętrzneJ zabudowy 
grodu. Stratygrafia wskazuje na skupienie co najmniej 3 faz osadnictwa. Z materiału 
ruchomego odkryto dość liczną ceran'rlkę całkowicie obtaczam'• kości zwierzęce i 
ludzkie, dute ilości materiału ichtiologicznego, amulet z kręgu jesiotra. szydło kościa
ne i 2 ułamki nieokreślonych przedmiotów brązowych. 

W wykopie m, warstwa zalegała nieckowato do głębokości 3 m. Wydzielono 
w niej, podobnie jak i w wykopie I poziomy osadnicze. W drugim poziomie. odało- 1 
nięto niewielkie fragmenty silnie zniszczonej konstrukcji drewnianej - chaty f?/. 

Z materiału ruchomego uzyskano ceramikę całkowicie obtaczaną. kości zwie
rzęce. oraz nieliczne łuski rybie. 

Badania winny być kontynuowane. 
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CZARNA WIELKA, pow.Siemiatycze 
Stanowisko 1. 2 

Instytut Historii Kultury Materialnej 
Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Irena G~ oraz · 
mgr Ludmiła Paderewska.Finans_ował WKZ 
w Białymstolcu.Drugi sezon badafl.Cmenta
rzysko szkieletowe z grobami w obudowach 
kamiennych. W czesne średniowieczef.XII -
XIII w./' - osada otwarta. wczesne średnio
wiecze / XII - XIII w./ . 

Stanowisko l - prace kontynuowane były wzdtuż połucmiowej krawędzi cmentarzyska. 
niszczonego przez wybieranie żwiru. Zakodczono 'badania tej części obiektu uzyskując 
w ten sposób pas ochronny, zabezpieczający centralną ~zęść cmentarzyska przed nisz-
czeniem. . 

Zakończone zostaly badania aru 1/72• w wyniku których odkryto i wyeksplorowano 
5 dalszych grobów. 

W dalszej c~ęści południowej krawędzi cmentarzyska kOntynuowano badania w obrębie 
aru 5/73 gdzie odkryto i wyeksplorowano 21 grobów oraz l obiekt uznany pierwotnie 
za pozostałość jamy grobowej. W wyniku badań stwierdzono. te była to jama o- trudnej 
do ustalenia funkcji. Na szczególne podkreślenie zasługuje zniszczony grób dziecka 
/ nr 52/72/ • w obrębie którego znaleziono kieł zwierzęcy / wilcZy / z przewierconym 
otworem.Odkryto i wyeksplorowano skupisko ceramiki Bldadające się z 2-ch naczy1i. 
którym towarzyszyły kam.ienie. W poblitu skupiska znajdowała się gliniana pisanka -
grzechotka z barwną polewą. · 

Rozpoczęto również prace w obrębie aru 6/73 w partii południowo-zachodniej, gdzie 
wyeksplorowano dwa groby. · · 

Stanowisko 2 .odkryta w 1972 roku osada otwarta poddlma została wstępnym badaniom 
sondażowym. Przebadano powierzchnię 25 m2 odsłaniając i eksplorując 2 jamy gospo
darcze oraz fragment większego obiektu. zapewne półziemianki i zawartością dużej 
ilości węgla drzewnego i grudek polepy. Znaleziono także fragment roźka zwierzęcego 
ze śladami obróbki0 fragment glinianej pisanki / ? / ornamentowanej.niepolewanej,llcz
ne ułamki naczyń glinianych oraz kości zwierzęce. 

Chronologia stanowisk l i 2 określa się na XII - XIII wiek. 

W wyniku prowadzonych badatl. powierzchniowych odkryto . ślady wczesnośredniowiecz

nej osady otwartej. leżącej na gruntach wsi Czarna Srednia0 pow .Siemiatycze. Materiał 
ceramiczny zebrany z powierzchni pozwala datować ją na XII - x:m wiek. 
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CZEKANÓW,pow.Sokoł6w Podlaski 
Stanowisko l i 3 

Pail.stwowe Muzeum Archeologiczne 
w WarszaWie 

Stanowisko l 

Badania prowadziła mgr Barbara Zawadzka-Antosik. 
Finansowało PMA. w Warilzawie. Piąty sezon badań. 
Cmentarzysko szkieletowe z XII - xm wieku, osada 
z vm - IX wieku" śla~ osadnictwa z wcześniejszych 
okresów. 

Kontynuowano badania wykopaliskowe cm~ska wczesnośredniowiecznego w 
obudowie kamiennej. Przekopano dalszych 325 m powierzc~uUe wyeksplorowano lO 
nowych grobów i 9 jam. 

Na uwagę zasługują trzy groby f nr 684 76 - kObiece. 70 - dziecka/. W grobie 
68 znaleziono 11 dużych plastercwanych srebrem kabłączków skroniowych z brązu, 
w grobie 76 - trzy Za.wieszki półksiężycowate z bręcu posrebrzane, w grobie 70 -
krzyżyk z brą~ W omawianych grobach wystlyJfły pOna.dto: _4 pł.erśclonld z brązu. 
zauszn1ca malinowata z. brązu posreąrzana. 12 kabłltczków likronioWych z cyny.llO 
paciorków szklanych jednokoloroWych i ~ch.J».clor atUrowy z brązu.za
wieszka z muszli Kauri0 amulet z zęba zwie~pgo. Warto podkreślić. że krzyżyk i 
~ulet znaleziono w grobie dziecka i oba Jn"Zedmio1;J znajdowały się w DB.jszyjniku 
.-azem z paciorkami. W pozostałych grobach wy•~ typowe elementy wyposażenia: 
noże0 krzesiwa, gwotdzie żelazne od trumien.p...ciorld..kabłączld z brązu0 naczynia gli
niane. 

·Charakteru .8 wyeksplorowanych j~. podołmie jak i bmych tego samego roQz&ju 
o ełkrytych do tej pory na cmentarzysku, nie można w dalszym ciągu ustalić.OdkJ'yto 
również jedną jamę zawierającą ceramikę charakterylityczną dla kultury trzcinieckiej. 

Badania będą kontynuowane. 

Stanowisko 3 

Osadę z początków wczesnego średnioWiecza, zlokalizowano na stoku łagodnego 
wzniesienia w odległości około 400 m na półDoc::Dy-zachód od cmentarzyska. 

W wykopie sondażowym o powierzchni 50 m2 ~~twierdzono i wyeksplorowano dwie 
jamy • które wystąpiły na głębokości 36 cm poniżej powierzChni polG< 

Jama większa, z płaskim dnem, w ksz1ałcle prawie prostokątnym miabi wymiary 
5, 6 :x 3 m i zorientowana była dłuższą osilł w kierunku wachód-zachód.Głębokość 20 cm1 
Jest to niewątpliwie resztka budynku mieszkainego. We wschodniej partii tego domostwa 
wystąpiło rozrzucone palenisko 'kamienne. W czarnej. silnie uwęglonej ziemi wypełniają
cej jamę znaleziono dużą ilość fragmentów naczy1i.lrości zwierzęce. grudki polepy i 
przęślik gliniany. 

Jama mniejsza, w kształcie owalna o wymiarach 2, 4 x 2 m miała łagodnie zaok
rąglone dno i głębo.łość 40 cm. Orientacja Pn - Pd. W czamej ziemi wystąpiła cera
mika, kości zwierzęce, polepa. 

Pozostaje otwar,tą kwestia. czy oba obiekty, położOne tuż koło siebie istniały wsp6ł
cześnie i pozostawały w ścisłym związku f nakryty jednym dachem dom z piwnicą, 
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jama o charakterze gospodarczym koło domu/ czy też dzieli je pewna różnica czasowa. 
Wstępnie, opierając się na ceramice. można chatę i jamę datować na VIII - IX wiek. 

Luźno w okolicy odkrytych jam znaleziono dwie monety Jana Kazimierza a na 
płd - zach skraju pola przęślik z łupku wołyńskiego. To ostatnie znalezisko daje pewne 
nadzieje, że może na tym samym terenie wystąpią alementy osadnicze odpowiadające 
chronologicznie cmentarzysku na stanowisku l, 

Badania będą kontynuowane. 

Di\.BR"WKA, pow. Poznań 
Stanowisko l i 2 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Stanowisko _l 

Badania prowadziła mgr Eliza Naumowicz
Smigielska,Finansowało Muzeum Archeolo
giczne w Poznaniu. Drugi i ostatni sezon 
badań. Osada z VIII - X w. i grodzisko z 
XI - XIII w. osada z VIII/IX - X w. 

Celem tegorocznych badafl było odsłonięcie budynku, odkrytego częściowo w ub, 
roku oraz zlokalizowanie i zbadanie bramy grodu. Wykopy założono · we w·schodniej i 
południowej części grodziska. W wykopach, we wschodniej części majdanu .odsłonięto 
na głębokości około 1. 20 m zarysy prostokątnej budowli o wymiarach 6 x 8 m. Budowlę, 
silnie zniszczoną pożarem, wyznaczały smugi spalonego drewna. polepa i kamienie, Była 
to budowla z-rębowa, zbudowana z grubych bierwion, średnicy 30-40 cm,Sciany budynku 
i szpary między belkami były grubo wylepione gliną. Sądząc z grubej warstwy polepy 
i spalenizny f około 50 cm/ oraz solidnej konstrukcji ścian, budynek mógł posiadać 
piętro, a nawet nadbudowaną trzecią kondygnację. Wschodnia ściana budynku spoczywała 
na kamiennym fundamencie, pozostałe ściany posadowione były bezpośrednio na gruncie. 
którego poziom był tu nieco wyższy, niż w części wschodniej. Budynek nie był podpiwni
czony,Sciany północna i wschodnia znajdowały się w bezpośrednim są;iedztwie wału. 
Budynek ten należy uznać za wieżę mieszkalną. Wstępna analiza ceramiki i innych za
bytków pozwala datować zbudowanie wieży na XI w., zaś jej spalenie na XIII w • Z 
pośród 178 zabytków.głównie żelaznych,na szczególną uwagę zasługuje romański krzy
żyk ołowiany zanelziony w rumowisku wieży, guz metalowy zdobiony taśmą srebrną oraz 
nóż oprawiony w szablę dzika. Ponadto znaleziono dużą liczbę grotów bełtów kuszy. 
gwo:tdzie, klamry, ostrogi, sierpy, grzebień rogowy i oprawki, Wiele przedmiotów jest sil
nie skorodowanych i dopiero po konserwacji będzie można określić je dokładniej, 

Wykopy założone w połduniowej części grodziska, w miejscu domniemanej bramy, 
potwierdziły słuszność przypuszczenia o istnieniu jej w tym miejscu. Teren jest tu 
dziś obniżony i wał jest zniszczony na odcinku około 8 m, Slady po brainie w postaci 
spalonego drewna zaobserwowano jedynie na poziomie podstawy wału.Szerokość bramy, 
która wynosiła 1, 70 m, wyznaczają ślady po słupach średnicy około 35 - 'O cm. Brak 
śladów spalonego mostu na zewnątrz wału wskazuje, że most, który stanowił P.rzejście 
nad fosą, był podczas pożaru podniesiony. 

Gród został zbudowany na istniejącej tu poprzednio osadzie, którą datować można 
na podstawie ceramiki na VIII - X w, Żadnych obiektów mieszkalnych w tej warstwie 
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nie odkryto. W warstwie nadcaleowej znaleziono nieliczne fragmenty naczyń pra
dziejowych. 

Stanowisko 2 

Stanowisko to, znane w dotychczasowej literaturze jako grodzisko, leży na pra
wym brzegu Wirynld. w odległości 200 m na zachód od niej i 100 m na północ od 
toru kolei Poznafl - Zbąszyń. Celem zweryfikowania chronolc;>gii i funkcji obiektu . 
założono 5 wykopów sondażowych o wymiarach l x 2 m w odstępach co 10 m na 

o ,;i N - s. Stwierdzono, że obiekt :jest silnie zniszczony wieloletnią uprawą ziemi. 
W wykopie nr l odkryto . na głębokości 32 cm, na poziomie calca, jamę średnicy 
1, 60 m i zachowanej głębokości 15 cm. Spąg jej wypełniała warstwa próchnicy ze 
spalenizną i węgielkami drzewn~Jama zawierała ułamki naczyń i kości zwierzę
ce. W południowej części wykopu 2 na głębokości 38 cm odsłonięto zarysy jamy, może 
mieszkalnej, Miała . ona llrednicę 2 m i głębokość 30 cm; wypełniska jej stanowiła 
próchnica r. e spalenizną. Pozostałll część tego wykopu. a także wykopy 3., 4 i 5 
wypełniała jednolita warstwa próclmicy, zawierajllca niewielką liczbę ułamków naczyń 
i kości zwierzęcych. W sondażu założonym w punkcie kulminacyjnym obiektu nie 
stwl_erdzono śladów wału. 

Jest to więca osada, a zatem obiekt ten należy skreślić z rejestru grodzisk. 
Analiza materiału ceramicznego pozwala datować tę osadę od przełomu Vlli/fX w. 
do X wieku. 

bERCZEWO, pow. Myślibórz. 
Stanowisko 3 

Muzeum Narodowe 
w Szczecinie 

Badania prowadzU mgr Antoni Porzeziński, 
Finansowało Muzeum Narodowe w Szczeci
nie. Drugi sezon badaft. Osada wczesnośred
niowieczna z VI - I połowy vru w. 

Po rocznej przerwie kontynuowano badania na obszarze o łącznej powierzchni 
2. 450 m2. Zlokalizowano l :i obiektów, w tym l łużycki. Wśród odkrytych obiektów 
wyróżniono l półziemiankę, 3 paleniska oraz 7 jam. Wymienione obiekty grupowały 
się przeważnie w północnej części osady, w bezpośredniej stYczności z krawędzią 
wzniesienia. Ruchomy materiał zabytkowy stanowi ceramika, wykazująca dość SJXlrll 
różnorodność w zakresie formy jak i samej techniki, Do form nieznanych dotychczas 
wśród wczesnośredniowiecznej ceramiki, zaliczyć należy częściowo zachowane naczy
nie ręcznie lepione , posiadające guzkowaty uchwyt umocowany na ściance tuż poni
żej szyjki. Ponadto uzyskano sporą ilość fragmentarycznie zachowanych naczyń, 
których ścianki są bogato zdobione różnorodną ornamentyką. Znaleziono kilka osełek 
kamiennych. 

Stan zachowania poszczególnych obiektów l górnej partii wypełniski naruszony 
był w większości przypadków głęboką, mechaniczną uprawą roli. Obiekt mieszkalny 
l półziemianka/ o rozmiarach 2, 75 x 2, 05 cm stanown wypełniska nie przekracza
jące 38 cm głębokości.Ogólne rozplanowanie osady ma prawdopodobnie bezpośred
ni związek z ukształtowaniem JX>Wierzchni wzniesienia. Po stronie północno-wschod
niej części osady zlokalizowano zaledwie 2 obiekty,Na JX>zostałej powierzchni te j 
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części osady nie ujawniono śladów jakiejkolwiek działalności osadniczej. Lączna 
powierzchnia osady zamyka się w granicach 20 arów • 

Badania na os a dzie zakotlczono. 

Materiał ceramiczny ręcznie lepiony nawiązuje w wielu wypadkach do materia
łu ceramicznego z osady w Dziedzicach, usytuowanej w odległości 13 km. 

Dlj:J3CZ\'NO • pow. Białogard 
Stanowisko 3 i 8 patrz 

D~INA • pow. Wielufl 
Stanowisko l 

okres wpływów rzymskich 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Lodzi 

Badania prowadzilJ. mgr Franciszek J. Cemb. 
i mgr Zbigniew Polruta. Finansował WKZ Y 
Lodzi. Trzeci sezon badal'l" Cmentarzysko szkie
letowe/ rzędowe/ wczesnośredniowieczne /Xl -
xn wiek 1 • 

Wykopy usytuoYane były we wschodniej i północnej części cmentarZyska. Uchwy~ 
cono wszystkie granice cmentarzyska z wyjątkiem północnej. 

W 13 wykopach i 2 rowach aondażowych o łJlcznej powierzchni 330 m2 odkry
to 25 grobów szkieletowych ułożonych rzędowo. 

Zmarłych grzebano w stosunkowo regularnych, prostoqtuych jamach grobowych, 
orientowanych wg linii północny W'Schód - południowy zachód. Zdecydowana więk
szość zmarłych grzebana była z głowami akierowanymi na południowy- zachód, 
jedynie groby o bogatym wyposażeniu posiadały od'W'rócony uldlid szkieletu. 

Bardzo słabo zachowane szkielety zalegały na głębokollici od 40 do 75 cm. Na 
podstawie wyposażenia grobowego wyróżniono 10 pochówków kobiecych, 8 męskich 
oraz 7 pochówków dzieci. Wyposażenie zmarłych typowe dla tego typu obiektów w 
Polsce. Najczęściej spotykanymi przedmiotami były: nożyki: żelazne i kabłączki 
skroniowe / srebrne i wykonane z brązu/ • 

Interesujący jest grób z wyposażeniem wojownika pieszego; na które składało 
się: topór żelazny, grot włóczni, nóż bojowy / 20 cm/ • uchwyt, obręcze i fragmenty 
blachy wiaderka, osełkl[l, fragmenty krzesiwa i sprzączki do pasa. 

W grobach kobiecych do najciekawszych zabytków zaliczyć należy: paciorki -
srebrne, duże żłobko111Ule paciorki szklane, beczułkowaty paciorek bursztynowy oraz 
srebrne kabłączki skroniowe. 

Całość cmentarzyska datowana jest monetami/ od monęty Ottona i Adelajdy 
do monety Bolesława Krzywoustnego - typu IV/ na wiek XI : xn. . 

Prace winny być kontynuowane. 
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DOBRZYN, pow.Lipno 

FRANKNOWO, pow.Biskupiec Re szelski 
Stanowisko l 

p:<trz 

średniowiecze 

Instytut Historii Kultury Materialnej 
Polskiej Akademii Nauk 
- Zespół do Badań Etnogenezy 
Słowian w Polsce Północno-W schodni ej 

Badania prowadziła mgr Iwona Dąbrowska. 
Finansował IHKM PAN.Czwarty sezon badań. 
Osada wczesnośredniowieczna l VI - IX w. l. 

Osada położona jest na piaszczystym wzgórzu morenowym, przy drodze polnej 

z Franknowa do Modlin, w ocD.egłości około 400 m na południowy-zachód od ostat
nich zabudowań wsi. 

Wykopy badawcze skoncentrowały się w części północnej stanowiska, na kul
Il).i.nacji oraz zboczu wzgórza. Przebadano łącznie powierzchnię 516 m2, odkrywając 
dalszych 13 obiektów.Jedenaście spośród nich stanowiły jamy.pozGstałe to piec 
i palenisko.Dwie jamy spełniały prawdopodobnie funkcję budynków mieszkalnych. 
Posiadały one kształty dość regularne w przybliżeniu prostokątne. Inwentarz rucho
my stanowiły liczne fragmenty naczyll., kości zwierzęce, nóż żelazny, przęślik glinia
ny,kamień do gry oraz cz~ść kamienia żarnowego. 

Pięć spośród odkrytych jam to obiekty gospodarcze.Inwentarz ruchomy tych 
obiektów ograniczał się do fragmentów naczyll. i ułamków kości zwierzęcych.Na 
szczególną uwagf zasługuje odkryty w bieżący= sezonie wykopallakowym zespół 
obiektów stanowiących produkcyjną część osady. Wokół zniszczonej w dużym stop
niu konstrukcji pieca odkryto 3 jamy - ziemianki funkcjonalnie z nim związane 
oraz "jamę przypiecową". We wszystkich tych obiektach zlokalizowano duże bryły 
żużla oraz przepalonil glinę ze szkliwem. W górnej warstwie pieca odkryto glinia
ny tygiel.Inwentarz ruchomy tych obiektów obok licznych fragmentów naczyń stano
wiły przęślik oraz fragment noża żelaznego. 

Tegoroczny sezon wykopaliskowy wniósł nowe elementy do zagadnień rozpl ano
wania i zagospodarowania osady. Wstępna analiza materiału potwierdza chronologię 
osady na okres do końca VI do IX wieku. 

Badania będą kontynuowane. 

GDA ... kSK - OLIWA patrz 

średniov.-iecze 
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l 

GJt.'> - CZEBERAKI. pow.Parczew Pracownia 
Archeologiczno-Konserwatorska 
P.P. PKZ Oddział w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Hunicz. 
Finansował WKZ w Lublinie. Pierwszy 
sezon badań. Grodzisko wczesnośrednio
wieczne. 

Prace prowadzone były w ramach akcji weryfikacyjnej.Grodzisko usytuowane 
jest około 2 km na północny - zachód od Gęsi. na skraju lasu, · przy drodze pro
wadzącej do wsi Czeberaki.·Obszar około l ha otoczony jest dwoma wałami 'ziem
nymi oddzielonymi fosą. Fortyfikacje są dobrze zachowane w części wschodniej. 
Założono cztery wykopy, w tym jeden przecinający wał. 

Drobne ułamki ceramiki. pozwalają wstępnie określić chronologię obiektu na 
X - xm wiek. 

Badania należy kontynuować z uwagi na postępujący proces niszczenia gro
dziska. 

ÓóRY. pow.Puławy 
Stanowisko l 

GRZEGORZEWICE. pow.Opatów 

patrz 

neolit 

patrz 

średniowiecze 



HAOO, pow.Bielak PocD.aski 
Stanowisko 2 
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Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w małymstoku 
Instytut Historii Kultury Materialnej 
Polskiej Akademii Nauk 

Badania prowadził dr hab. Wojciech Szymański. 
Finansował WKZ w Białymstoku. Czwarty sezon 
badań zespołu osadniczego w Haćkach, pierwszy 

. - stanowiska 2. Osady: l a teliska i wczesnośred
niowieczna. 

Stanowisko 2 ulokowane jest na niewielkim cyplowatym garbie w ocD.egłości 
około 80 m na północny zachód od stanowieka 1 l grodziskoloBadania tegoroczne 
miały na celu. rozpoznanie jego zasięgu i C:u-onologii. W tym celu wykonano kilka 
wykopów szerokości 2 - 5 m, o łącznej powierzchni 370 m2 zlokalizowanych na 
pła. -wsch. stoku wzniesienia. Stwierdzono znaczną koncentrację śladów osadnictwa 
w środkowych i dolnych partiach stoJru. w pasie około 30 - 100 m. tworzących 
zwartą warstwę kultUrową miąższości miejscami do 80 cm. W warstwie tej.lub 
pod nią. zlokalizowano 12 obiektów o różnej funkcji i chronologii. W górnej partii 
stoku, tuż pod darniną zalegał calec, a w nim tylko pojedyńcze rozproszone obiekty 
l nr 10 21. 

Z ogólnej liczby 14 obiektów, większość stanowią starożytne w liczbie 8; 
chronologię 3-ch można określić wstępnie na vn - VIll w. Dwa pochodzą niewąt
pliwie z XI-XII w. jeden - trudno jest zaszeregować. 

Obiekty najstarsze pochodzą najpewniej z okresu wczesno - i środkowo la
teńskiego,inne z pó:tnolateńsldego.Do grupy tej,poza jamami o planie w przybliże
niu kolistym, średnicy do około 2, 6 m. głębokości l zachowanej/ - do 60 cm. kryją
cymi umiarkowane ilości fragmentów naczyti i kości zwierzęcych, zaliczają się 4 
skupiska silnie wypalonej polepy, najpewniej resztki palenisk . o trudnej narazi e do 
określenia funkcji.Najlepie;j zachowane, w przybliżeniu owalne, o wymiarach 68 x 
7 4 cm. uformowane był !l' zarówno z gruzu polepowego. jak i dużych fragmentów 
polepowego klepiska. miejscami - na obrzeżach - z wyciągniętym ku górze zalążkiem 
ścianki. 

Z obiektów datowanych na starsze fazy wczesnego średniowiecza wvróżnia się 
przede wszystkim pozostałość chaty częściowo zagłębionej w ziemię. mająca formę 
owalnej jamy o wymiarach około 2 x 3 m. głębokości do 60 cm. Dostarczyła ona 
znaczną liczbę fragmentów naczyti całkowicie ręcznej roboty i mniejszą grupę -
obtaczanych na krawędzi. 

Na XI - XII w. datować można palenisko średnicy około 2. 5 m, wyłożone kil
koma warstwami dużych kamieni polnych, w znacznej części rozlasowanych pod 
wpływem ognia. Rozproszone wokół żużle żelazne, również w formie niewielkich so
czewek, jak też żelazne drobiazgi l m.in. gwożdziel wskazują na jego związek z 
produkcją hutniczo-kowalską. 

Oprócz badań na stanowisku 2 wykonano również sondaż 2 x 40 m. na ocD.e
głym od niego około 100 m na północny-zachód wzgórzu kemowym.gdzie po zdjęciu 
m urawy stwierdzono wyłącznie calec. 
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Wykop sondażowy o wymiarach 2 x 15 m zlokalizowano również na półnbcno
zachodnim stoku grodziska f stanowisko 1/ potwierdzając obserwacje z lat ubiegłych 
o przeprowadzonych w tej partii obiektu znacznych pracach niwelacyjnych. Warstwy 
nasypowe i spływowe, starożytne i wc~esnośredniowieczne osiągały tu miejscami 
łączną miąższość ponad 3 m. 

ILŻA 
Stanowisko r. II 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Olga Lipińska. 
Finansąwało PMA w Warszawie. Pierw
szy sezon badań. Grodzisko i osada. 
III faza okresu wczesnośredniowiecznego 
i okres średniowieczny. 

Prace prowadzone były na 2-ch stanowiskach.Stanowisko I - to grodzisko 
stożkowate zwane " Tatarski Kopiec"• stanowisko II obejmowało tereny osady 
z okresu wczesnośredniowiecznego znajdujące się wokół grodziska. 

Stanowisko I Grodzisko " Tatarski Kopiec" 

Badania na grodzisku stanowiły kontynuację prac przeprowadzanych już po
przednio przez Instytut Historii Architektury Sztuki i Techniki Folitechniki Wroc
ławskiej. Założono róW sondażowy o wym. 2• 5 x 9• 65m skierowany od korony 
wału ku wnętrzu grodu.Był on usytuowany w południowo-zachodniej części grodziska. 

·Już uprzednie badania dowiodły, że gród w Rży powstał na terenie wcześniej
szego osadnictwa, którego starsza faza związanll była z wytopem żelaza. W wyko e 

pie tegorocznym natrafiono również na warstwy ciemnej próchnicy f IV a: i IV b/ 
związane z osadnichlem poprzedzającym budowę grodu. Uzyskany stamtąd materiał 
pochodzi z III-ciej fazy okresu wczesnośredniowiecznego.Na podstawie zarówno 
poprze<bich0 jak i tegorocznych badań wydaje się, że gród ten użytkowany był dość 
krótko, po czym uległ zniszczeniu na skutek silnego pożaru.. We wnętrzu niewielkie·
go majdanu znajdowała się najprawdopodobniej wieża o charakterze strażniczym, 
otoczona wałem o konstrukcji drewniano-ziemnej. Ślady konstrukcji drewnianych 
wału dość dobrze jeszcze czytelne mimo częściowego zwęglenia ,9dsłonięto w te
gorocznym ·wykopie. Poza ceramiką najczęściej występującą kategorią zabytków były 
gwo:tdzie żelazne pokryte czerwonawą patyną ogniową. Dochodziły one do znacznych 
rozmiarów i związane były z konstrukcjami drewnianymi. Ponadto znaleziono nożyki 
żelazne, bełt od kuszy, przęślik z różowego łupku wołyńskiego oraz inne przedmioty 
użytku codziennego. 

Stanowisko II 

Stanowisko to założono na stoku wzgórza opadającego w kierunku rzeczki 
llżanki0 w odległości 18 m. na wschód od wału grodu.Prace miały charakter roz-
poznawczy. Wykopy sondażowe o szerokości 2 m i łącznej długości m 
odsłoniły ślady osadnictwa z III-ciej fazy okresu wczesnośredniowiecznego w posta
ci zniszczonych jam, a także w części wschodniej wykopu konstrukcje drewniane po 
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w1ększej części zwęglone. Materiał ceramiczny ze stanowiska n wskazuJe, ze 
osada znajdująca się wokół grodu miała kontynuację w średniowieczu.Oprócz 
ceramiki z wykopu pochodzą nożyki żelazne, fragment półfabrykatu z rogu. oraz 
gwoździe analogiczne do znalezionych na grodzie. 

Badania będą kontynuowane. 

INOWROCŁAW - MA;rWY pow. 
Stanowisko l 

JAZÓW • pow. Lubsko 

patrz 

neolit 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

JEMIELNA OLE~NICKA • pow. Oleśnica Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
na woj. wrocławskie 

Badania prowadziła mgr Halina Sledzik. 
Finansował WKZ we Wrocławiu. Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzy sko kurhanowe 
wczesnośredniowieczne. 

Cmentarzysko położone jest na południowy wschód od stacji PKP J emielna 
Oleśnicka, w odległości około 500 m, na wysokości zakrętu drogi do Dziadowego 
Mostu. 

Ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi objęto kurhan zagrożony karczun
kiem drzew. Jego rozmiary u podstawy wynoszą: 14 m na linii wschód - zachód 
i 15, 5 m w linii północ-południe , wysokość około l• 5 m. Nasyp kurhanu utworzo
ny był z s)rpkiepo piasku drobno i średnioziarnistego z głazikami. W części środ
kowej, na głębokości O, 2 - 00 3 m wystąpił płaszcz kamienny. Równiez u podstawy 
kopca znajdowały się kamienie większych rozmiarów. bezładnie porozrzucane. 

Dotychczas zabytków ruchomych nie odkryto. 

Badania będą kontynuowane. 
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JEZIORO ŻARNOWIECKIE, pow. Wejherowo Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
P.P. PKZ Oddział w ·warszawie 

Badania prowadziła mgr Barbara Płachtowa 
przy pomocy grupy płetwonurków. Finansowa
ła Dyrekcja Budowy Elektrowni Wodnej "żar
nowiec". Pierwszy sezon badań. Penetracja 
dna jeziora żarnowieckiego w okolicy grodzis
ka wczesnośredniowiecznego. 

Prace mają na celu przebadanie dna jeziora, nad którego brzegami skupia się 
bogate osadnictwo z różnych okresów. Jezioro posiada połączenie z morzem poprzez 
rzekę Piaśnicę. 

Pierwsze prace skoncentrowano w rejonie grodziska wczesnośredniowiecznego. 
Stwierdzono istnienie t~ licznych skupisk kamieni l głównie granitów l n lejednokrot 
nie .ze śladami obróbki. Prawie do wszystkich kamieni przywierała gruba ciemna war 
stwa, którą początkowo brano za spaleniznę. Jak wykazała analiza laboratoryjna były 
to tlenki żelaza dwu i trójwartościowego. 

Po naniesieniu na plan poszczególnych skupisk kamieni okazało się, że układają 
się one w kształt pomostu, biegnącego łukiem od brzegu do środka jeziora. 

Badania będą kontynuowane. 

JUSZKOWO, pow.Gdat!sk 
Stanowisko 3 

KALISZ, ul. Wydarte 
Stanowisko 2 

patrz 

okres halsztacki 

Instytut Historii Kultury Materialnej 
Polskiej ~deinii Nauk - Pracownia 
Archeologiczna w Kaliszu 
Muzeum Ziemi Kaliskiej 

Badania prowadzili dr hab,Krzysztof Dąbrowski, 
mgr Tadeusz Baranowski, mgr Edward Pudełko. 
Finansowała Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miej
skich w Kaliszu. Pierwszy sezon badań, po rozpoz
naniu w latach 1956I57.0sady: łużycka i wczesno
średniowieczna l VII - IX w. - poł. XII w. l 

P rzebadano 1000 m2 , z c zego 400 m2 okazało się jało,wymi pod względem ar
cheologicznym. Wyeksplorowano 34 jamy i 6 palenisk, w tym 10 obiektów kultury łużyc
kiej, 16 wczesnośredniowiecznycb oraz 4 o chronologii nieokreślonej z powodu braku 
inw entarza ruchom ego. 
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W części zbadanego obszaru występowała nikła. ciemniejsza, ciągła warstewka 
związana z funkcjonowaniem osady kultury łużyckiej• zawierająca fragmenty naczyń 
oraz ciężarków tkackich. W piasku caleowym odkryto również kilka dużych, grubościen
nych naczyń zasobowych kultury łużyckiej. 

Obiekty wczesnośredniowieczne reprezentowane były przez jamy stanowiące 
pozostałości dolnych partii budynków mieszkalnych i gospodarczych. Wyra me ich 
zagęszczenie występowało na krawędzi skarpy doliny rzeki Prosny.na północnym 
skraju stanowiska..Na podstawie wstępnej analizy inwentarza ceramicznego część 
obiektów można datować na Vll- IX w. Większość obiektów datowana jest na po
łowę XII w. Szczególnie interesujący inwentarz zawierała chata 23173 o wymia
rach 360 x 1!'10 cm i miąższości wypełniska 60 cm. Wraz z licznymi fragmentami 
naczyń wydobyto z niej trzy fragmenty noży żelaznych, skobel żelazny, żelazny hsk 
z kółkiem. fragment pierścionka szklanego, okruchy żużli szklanych. przęślik glinia
ny oraz trzy srebrne denary Bolesława Kędzierzawego l typ 2 l. 

Z jamy 16173 poza dwoma przęślikami. szydłem kościanym, fragmentem grze
bienia rogowego, fragmentem przedmiotu brązowego oraz dużą ilością fragmentów 
naczyń wydobyto brązowe, pozłacane okucie, bogato ornamentowane, z zachowanymi 
nitariri. Być może było to okucie księgi, wtórnie użyte jako zawieszka. W obiekcie 
tym odkryto również czaszkę. kopyto i inne kości konia. 

Badania będą kontynuowane. 

KAMIENIEC, pow. Gliwice 
Stanowisko 2 patrz 

KALWA, pow,Sztum 
Stanowisko l 

okres halsztacki 

Muzeum Zamkowe 
w Malborku 

Badania prowadził mgr Mieczysław Haftka. 
Finansowało Muzeum Zamkowe w Malborku. 
Pierwszy sezon badań. Grodzisko, wczesno
średniowieczne i średniowieczne. 

Badania sondażowe miały dostarczyć ogólnej informacji co do układu warstw 
kulturowych i chronologii obiektu. W wyniku badań• stwierdzono. że obecne wzgórze 
grodziska zostało usypane sztucznie.Na naturalne wzniesienie~rzypuszczalnie w 
pierwszej połowie xrn w •• nasypano około 4 'm grubości płaszcz gliny. uzyskanej 
w wyniku kopania fos, Wcześniejsze osadnictwo, najmłodszy okres wczesnego śred
niowiecza. zachowane szczątkowo. Odkryto jedynie bardzo cieńką warstewkę kulturo
wą i fragment fosy. Zabytki ruchome z tej fazy osadniczej przedstawiają się bardzo 
ubogo, znaleziono kilka fragmentów ceramiki całkowicie obtaczanej, zalegającej głów
nie na wtórnym złożu. 

Sredniowieczny wał posiadał konstrukcję drewniano-kamienno-glinianą i został 
zniszczony przez pożar, być może wzniecony podczas walki o gród. U podnóża wału 
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znaleziono grot bełtu kuszy, nóż żelazny i niewielką ilość ceramiki średniowiecznej, 
którą ogólnie datować można na Xlll wiek, 

Badania będą kontynuowane. 

KA;l:'Y, pow. Włocławek 

KONIECW ALD. pow, Sztum 
Stanowisko 3, 4 

patrz 

epoka brązu 

Muzeum Zamkowe 
w Malborku 

Badania prowadził ·mgr Mieczysław Haftka, 
Finansowało Muzeum Zamkowe w Malborku, 
Pierwszy sezon . badafl, ·Cmentarzysko kurha
nowe ? W czesne średniowiecze ? 

Badaniami objęto dwa małe kopce ziemne. zalegające w obrębie stanowiska 
3 i 4 na terenie leśnictwa Polanka. 

Występujące w kilku miejscach na terenie ·lasu f dawna Puszcza Sztumska/ 
ziemne kopce są niezwykle regul!lrne, na planie koła, Ich średnica waha się od 
3 do 35 m. zaś zachowana wysokość od o. 5 dÓ 4 m. 

W wyniku badań stwierdzono,że kopce zostały usypane z piasku,Zbadane kop
ce nie dostarczyły żadnego materiału zabytkowego. Jedynie na głębokości około 
l m pod powierzchnią ziemi stwierdzono cieńlcą warstewkę spalenizny,która rów
nie dobrze może być śladem pożaru lasu, gdyż rozciągała się na dość dużej prze
strzeni., 

Badania będą kontynuowane, 
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• 
KRAKOW -KAZIMIERZ 
ul. Dajwór 2 7 - t eren Gazowni 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Emil Zaitz. 
Finansowało Muz eum Archeologiczne 
w Krakowie. Drugi sezon badafl. Wcze .. n
średniowieczna warstwa kulturowa i •vsa 
obronna. 

Przeprowadzono badania na terenie gazowni miejskiej w wykopie instalacyj
nym o długości s. 5 m i szerokości 2, 6 m. Wykop zlokalizowany był 20 m na 
zachód od ul.Dajwór i około 28 m na południowo-zachód od wykopów badawczy ch 
z 1971 roku na terenie elektrowni miejsld~j. 

W obrębie warstwy kulturowej. o miąższości · 35 - 40 cm, wystąpiło kilka 
fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych. głównie I grupy surowcowej. grudki 
polepy • drobne węgielki drzewne oraz soczewski przepalonej gliny. Odkryta warstwa 
stanowi kontynuację wczesnośredniowiecznej z terenu elektrowni. W e wschodniej 
części wykopu warstwa kulturowa ·została częściowo zniszczona przez fosę. której 
dno gwałtownie opadało w kierunku wschodnim pod kątem prawie 35°. Na dnie 
fosy wystąpił ił i utwory ilaste. o miąższości 60 - 90 cm. z dużą ilością kamieni 
wapiennych zgrupowanych nad dnem fosy l płaszcz kamienny ? l • .7- drobnymi grud
kami polepy. śladowo zachowanymi węgielkami drzewnymi i pojedyńczymi fragmen
tami naczyń wczesnośredniowiecznych. zapewne I i IV grupy surowcowej. Nad nią 
zalegała kolejna warstwa iłu o miąższości 70 cm. 

Niewielka ilość materiału zabytkowego nie pozwala na pewne określenie 
chronologii fosy. Wydaje się, że mogła być ona wykonana we wczesnym średniowie
czu. KieJ"unek przebiegu fosy północ-południe równoległy do murów obronnych Kazt 
mierza i położenie jej po ich zewnętrznej stronie pozwala przypuszczać. że fosa 
ta była wykorzystana również w średniowieczu. 

KRAK6W -SIDZINA 
Stanowisko l 

Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka 

Badania prowadził dr Antoni Jodłowski. 
Finansowało MuzeumŻup Krakowskich 
Wieliczka.Drugi sezon badafl.Osada 
wczesnośredniowieczna · i średniowieczna. 

Osada położona jest w pobliżu tzw . " Słonego Stawu" , na trz ech małych wznie
sieniach. rozdzielony ch terenami podmokłymi, Lokalizacja stanowiska w bezpośrednim 
s ąsiedztwie źródła słonego oraz wzmianki w dokumentach pisanych z Xll -XIII w . 
o wywarzaniu soli w Sidzinie sugerują. że właśnie tutaj mogła znajdować się wczes 
nośredniowieczna warzelnia. której poszukiwania rozpoczęła j:uż H . Burehar d w 
1954 r . 
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Wykonano szczegółową planigraiię materiałów powierzchniowych na planie 
w skali l : 500. Stwierdzono zgrupowanie zabytków w trzech sektorach: A.B, i 
C, odpowiadającym w terenie trzem wspomnianym wyżej wzniesieniom. 

W nawiązaniu do planigrafil materiałów powierzchniowych założono 6 wyko
paw sondażowych.Najciekawszą stratygrafię odkryto na zachód od 11 Słonego Stawu" , 
gdzie pod nawarstwieniami kulturowymi z ceramiką wczesnośredniowieczną wystę
powała na dużej przestrzeni gruba warstwa spalenizny f popiołu i węgli drzewnych / • 
b ez śladów piecy lub innych konstrukcji.Nie stwierdzono jej natomiast w dwóch 
pozostałych sektorach • w których natrafiono tylko na warstwę kulturową z wczes
nego i pełnego średniowiecza. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że warstwa spale
mzny może stanowić ślad po wywarzaniu soli, zaś pozostałe nawarstwienia kulturo
we łączą się z osadnictwem typu mieszkalnego. 

Zabytki ruchome odkryte na tym stanowisku reprezentowane są głównie przez 
drobne fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej z XI - pał. Xlli w. i średnio

wiecznej pochodzącej z XIV w. Z innych materiałów wymienić należy podkowy że
l azne / gotyckie/ , nóż żelazny 1 liczne kości zwierzęce. 

Ostateczne wyJaśnienie funkcji osady i ustalenie lokalizacji ewentualnych 
urządzeń warzelniczych w tym miejscu wymaga jednak: dalszych badati wykopalisko
wych szerokoprzestrzennych. 

KRAKÓW-WAWEL Kierownictwo Odnowienia Zamku 
Królewskiego na Wawelu i Patistwowe 
Zbiory Sztuki na Wawelu. 

Badania prowadził zespół; autor sprawozdania
mgr Stanisław Kozieł. Finansowało Kierownictwo 
Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu i 
Patistwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, a badania 
w katedrze. Zarząd Katedry Krakowskiej. Dwudzie
sty czwarty sezon badati. Grodzisko głównie IX -
XITI w. oraz zamek gotycki i renesansowy,nadto 
relikty osadnictwa starożytnego. 

Prace były prowadzone w kilku rejonach wzgórza wawelskiego.Jednym z głów
nych punktów był rezerwat archeologiczno architektoniczny w przyziemiu budynku 
nr 5. Poczyniono tu szereg niewielkich przestrzennie eksploracji końcowych, między 
innymi dla wymodelowania świadków archeologicznych, które oędl\ eksponowane w 
obrębie rezerwaru. Ponadto przeprowadzono dalsze rozpoznania mursów przedromati
skiej rotundy NP Marii. I tak w obrębie północno wschodniej absydy dokonano wery
fikacji ustaleń A . Szyszko-Bohusza w celu uchwycenia śladów pierwotnego wejścia. 
Niestety, cała ta partia muru wraz z towarzyszącym kontekstem nawarstwień uległa 
zniszczeniu az do skały, zbliżonej wysokością do poziomu pierwotnej posadzki. Inne 
rozpoznania prowadzone obecnie koncentrują się po zachodniej stronie rotundy.Na 
wysokości korony murów odsłania się lica zewnętrzne . absyd północno zachodniej 
i południowo z acnodniej, które są wtop10ne w mur o późniejszej metryce. Poczynio
no tu szereg obserwacji nawiązujących do kompleksu domniemanych dwóch aneksów 
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przy rotundzie reprezentowanych przez skąpe relikty dwóch odrębnych chronolo~ 
gicznie przedromaflskich murów odkry .ych w r.1964, pomiędzy którymi natrafia · 
no wówczas na pochówek szkieletowy,Odsłonięto pełniej romafiside zamurowanie 
zagadkowego otworu w północno zachodniej absydzie oraz napraw.ę przedromańskie
go muru absydy południowo zachodniej wykonane przy użyciu gotyckiej cegły. Te, 
jak i inne obserwacje zmieniają dotychczasowe datowanie muru, którym obudowano 
zachodnią czę~ć rotundy i wiązano z fortyfikacjami z połowy w.XIll, W świetle 
nowych ustaleń odnosić go należy najpewniej do murowanej zabtit!owy z. w,XV. 
Natomiast fortyfikacje w tym rejonie wzmiankowane przez Długosza, przypisywane 
działalności Konrada Mazowieckiego, wykonane były w postaci wału obronnego, 
którego destrukcję odkryto już uprzednio w kilku wykopach badawczych usytuowa
nych w tej części wzgórza. 

W niewielkim zakresie kontynuowano też eksplorację przy długim przed
romafiskim obiekcie. tzw. kościele B. U jawniono dalszą część wczesnośredniowie
cznego cmentarza przy południowo wschot'niej absydzie. gdzie dotąd odkrywano 
licznie pochówki dzieci.Obecnie natrafione obok szkieletu dziecka l młodsza faza 
cmentarza - w.XI - XIll na grób mężczyzny w wieku około 50 lat. z wyposaże
~em w postaci cynowej l? l pateny l starsza faza cmentarza - w.XII. 

W południowo zachodniej części wzgórza realizowano dalszy etap eksploracji 
archeologicznych wchodzących w skład szerokiego programu konserwatorskiego 
zmierzającego do zabezpieczenia Smoczej Jamy. W toku badaft ujawniono dalsze 
odcinki wczesnośredniowiecznego wału obronnego, co wraz z analogicznymi od
kryciami w piwnicach budynku nr 8, przyczyniło się do uściślenia przebiegu 
tych fortyfikacji i pozwala na programowanie dalszych tematycznych prac badaw• 
czy ch. 

Dużą rangę mają rezultaty rozpoznafl archeologiczno-architektonicznych 
przeprowadzonych w gotyckiej kaplicy Świętokrzyskiej przy katedrze wawelskiej, 
Zlokalizowano i odkryto tu dwie barokowe krypty, w tym jedną będącą pierwotnym 
miejscem pochowania króla Korybuta Wiśniowieckiego 116761 oraz grobowce króla 
Kazimierza Jagiellończyka l + 14921 i jego żony królowej Elżbiety z Habsburgów 
l + 15051 - fundatorki tej kaplicy. W grobowcu Kazimierza Jagiellończyka roz
poznano reszty zbutwiałej drewnianej trwnny, kości zmarłego, szczątki płaszcza 
z altembasu przetykanego srebrną nicią oraz regalia: fragment miecza, złoty 
pierścień. a także wykonane ze skóry koronę, jabłko i berło. Natomiast grobowiec 
królowej Elżbiety. jak wykazały badania. został zniszczony w xvm _ w. Jego wnętrze 
wypełniono murem z gruzu kamiennego, 

Jedynie we wschodniej części wyodrębniono niewielki aneks do którego 
złożono kości znalezione wówczas podczas tych prac budowlanych, a jego wnętrze 
wypełniono humusem i zamknięto od góry ceglanym sklepieniem, Pośród kości 
ludzkich znalezionych w miniaturowym grobowcu wyodrębiono tylko jeden komplet
ny szkielet i ten wiązany jest z królową. W murowanym wypełnisku w pozostałej 
części zniszczonego grobowca rozpoznano bardzo dużą ilość najrozmaitszych go
tyckich, renesansowych i wczesno barokowych fragmentów epitafiów • ołtarzy • na gro b· 
ków i kartuszy herbowych, pochodzących z dawnego wystroju architektonicznego 
wnętrza katedry zniszczonego w XVlli w.Na szczególną uwagę zasługują cztery 
fragmenty dużych romańskich płyt z plecionkowym ornamentem, które pochodzą 
z pierwszej romafisklej katedry l l poł. w.XII ,jak sądzić można na podstawie 
stylistycznych podobi~stw z innymi detalami architektonicznymi odkrytymi w 
tym romafiskim obiekcie, 

W różnych punktach Wawelu przeprowadzono też szereg eksploracji badaw
czych wynikłych z realizacji prac konserwatorskich. Przyniosły one sporą liczbę 
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przyczynkowych obserwa cji z zakr esu stratygrafii archeologicznej i ustaleń archi 
t ektonicznych odnoszących się do murowanej zabudowy Wawelu. a także średnio

wie cznego i nowożytnego sy s t emu fortyfikacji. 

KRA~-ZAKRZÓWEK Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Emil Zaitz. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie. Siódmy sezon badafl.Osada 
i szkieletowe cmentarzysko wczesno
średniowieczne. 

Badania prowadzone były w północno-wschodniej części stanowiska i miały na 
celu uchwycenie jego północno-wschodniej granicy. Wykonano 14 wykopów sondażo
wych o wymiarach 2, 5 x 5 m i 5 x 5 m. Badaniami objęto obszar o powierzchni 
11 arów. Przebadano 4 jamy i l obiekt mieszkalny z materiałem ceramicznym 
wczesnośredniowiecznym i l jamę bez materiału zabytkowego.Badania tegoroczne 
nie dostarczyły obiektów związanych z wczesnośredniowiecznym cmentarzyskiem 
szkieletowym datowanym na okres od przełomu X/Xl w. do l połowy wieku XIIT. 

W ciągu siedmiu sezonów badawczych na Zakrzówku odkryto l obiekt mieszkal
ny i 38 jam zawierających materiał wczesnośredniowieczny, 7 jam z materiałem 
neolitycznym i po l obiekcie z materiałem wczesnobrązowym,pómolateńskim i 
pómorzymskim. W 26 ol::4 ektach brak było inateriału datującego. 

Osadnictwo wczesnośredniowieczne zajmowało teren o powierzchni około 28 
arów, na obszarze o długości około 110 m / na linii N-S/ i szerokości około 40 
m / na linii E - W/. Występujące na tym ob~zarze jamy z materiałem wczesno
średniowiecznym to obiekty kształtu owalnego, niekiedy mocno wydłużone. o dnie 
nieckowatym. zagłębionym do 100-150 cm od obęcnej powierzchni. W dolnej części 
wypełniska występowały drobne ułamki polepy, węgielki drzewne. przepalone kamie- . 
nie wapienne a w kilku wypadkach przepalone kości. Materiał ceramiczny wczesno
średniowieczny reprezentowany był przez drobne fragmenty naczyń wykonanych z 
masy ceramicznej I grupy surowcowej / ceramika " biała"/ a czasem ułamki na
czyń zbliżone do IV i VI grupy surowcowej . Jeclynie w 3 jamach wystąpiła wyłącz
nie ceramika VI grupy surowcowej. W południowo-wschodniej części stanowiska 
odkryto jamę kształtu prawie prostokątnego / o wymiarach 3, 2 x 40 5 m/ i o dnie 
płaskim. wkopanym do głębokości 110 cm od ob.pow. Nad dnem jamy wystąpiła 
warstwa mocno zbitego i zaglinionego piasku, przesyconego dużą ilością drobnych 
węgielków drzewnych. polepy oraz połupanych i przepalonych kości. W warstwie 
tej wystąpiło również kilka ułamków cerarniki wczesnośredniowiecznej I grupy suro
wcowej.Kształ jamy i charakter wypełniska wskazuj !b że jest to obiekt o charak

terze mieszkalnym / . póhiemianka ? /. 

Om ówione wyżej obiekty wczesnośredniowieczne datowane są na okres od pol. 
wieku IX do 2 poł. X wieku. Ni eco młodsze, być może, równoczesne z cmentarzys
kiem, są 3 jamy zawierające wyłącznie ceramikę VI grupy surowcowej. Wczesno
średniowieczne cmentarzysko szkieletowe na przełomie X/ Xl wiek zajęło jedynie 
południową część s tanowiska. •· 
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Obiekty z materiałem prehistorycznym są bardzo trudne do interpretacji. 
Niewykluczone. że są to jamy wczesnośredniowieczne, w których zasypisku przy
padkowo znalazła się ceramika prehistoryczna. W związku z tym można. jedynie 
stwierdzić, że na terenie stanowis.K:a uchwytna jest penetracja ludności neolitycz
nej f kultura ceramiki promienistej i kultura pucharów lejowatych/, wczesnobrą
zowej i ludności kultury przeworskiej / w okresie pómolateńskim i pómorzym
skim/ • Poza tym, '!f materiałach ludmych pochodzących ze stanowiska. stwierdzono 
obecność materiałów krzemiennych schyłkoy,{lpaleolitycznych i mezolitycznych oraz 
nielicznych ułamków naczyń związanych z kulturą ceramiki grzebykowo-dołkowej 
i z kulturą łużycką. Rozmiar i charakter tej penetracji są na razie dość trudne 
do ustalenia. 

Prace wykopaliskowe na Zakrzówku zostały zakośczone. 

KRUSZA ZAMKOWA.pow.Inowrocław 
Stanowisko 4 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu 

Badania prowadziła dr Aleksandra Cofta
Broniewska oraz mgr Aleksander Kośko 
i A, Szułdrzyńaki. Finansowały Inowrocław

skie Zakłady Sodowe. Pierwszy sezon badań, 
Osada kultury przeworskiej• gród wczesno
średniowieczny i gródek stożkowaty z XIII w • 

W czasie badań weryfikacyjnych stanowisk regionu nadnoteckiego przeprowa
dzono badania na niewielkim, chociaż silnie zaznaczającym się terenie• wzgórzu 
leżącym w dolinie cieku wodnego. łączącego Kruszę Zamkową z Kruszwicą. Wzgórze 
to jest nasypem celowym. Układ stratygraficzny nakazuje wydzielenie dwóch odręb
nych pobudowanych na nim obiektów : grodziska wczesnośredniowiecznego z Xl/XII 
wieku oraz średniowiecznego gródka stożkowatego. Pierwszy. założony być może 
na nieco starszej osadzie otwartej nawarstwiającej się na pozostałość osiedla kul
tury przeworskiej. był grodem otoczonym wałem drewnianoziemnym oraz głęboką 
fosą. Na tym to grodzisku najprawdopodobniej w XIII wieku, po uprzednim zniwelo
waniu terenu zbudowano mały stożkowaty gródek - strażnicę. 

KRUSZA ZAMKOWA, pow. Inowrocław 
Stanowisko 13 patrz 

okres wpływów rzymskich 
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KRUSZWICA, pow • Inowrocław 
Stanowisko 2 

Instytut Historii Kultury Materialnej 
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu 
- Zakład Archeologii Wielkopolski / Wzgórze Zamkowe/ 

Badania prowadził mgr Wojciech Dzieduszycki 
pod kierownictwem prof. dr Witolda Hensla. 
Finansował IHKM PAN. Trzeci sezon badań. 
Zespół osadniczy wczesnośredniowieczny f grócJ. 
pierwsze podgrodzie/, zamek średniowieczny. 

Celem wznowionych prac wykopaliskowych na stanowisku 2 jest : 

1. kontynuacja badań poszczególnych elementów wczesnośredniowiecznego 
zespołu osadniczego - grodu i pierwszego podgrodzia/ badania na -drugim podgro
dziu - stanowisko 4 - zostały zakończone/. 

2. odsłonięcie reliktów zamku zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego. 

W południowej partii wzgórza. w miejscu gdzie wystąpiły największe opornoś
ci gruntu założono wykop f · o powierzchni 160 m2f • który odsłonił fundamenty obwo
dowego muru obronnego, zbudowanego w dolnej części z głazów łączonych zaprawą. 
Do muru przylegała gotycka dwutraktowa budowla mieszkalna0 Stosunkowo dobrze 
zachowały się partie piwniczne budynku, z widocznymi śladami pómiejs.zych prze
róbek, kryte sklepieniem kolebkowym. Materiał zabytkowy z tego Wykopu wiąże się 
głównie z młodszym okresem egzystencji . zamku f przebudowa zamku nastąpiła 
przypuszczalnie w XVI w. f. Na uwagę zasługuje liczny zbiór kafli piecowych. licz 
ne fragmenty naczYń. szklanych, okucia. monety • detale architektoniczne. 

Następny wykop o powierzchni 180 m 2 zlokaliz:j)wano w północnej części wzgó
rza, przypuszczalnie na terenie pierwszego podgrodzia. Stratygrafia na tym · wykopie 
przedstawia się następująco: Warstwy kulturowe f 24 poziomy/ o łącznej miąższoś
ci ca 4 m wyznaczają kolejne etapy wyrównywania terenu, zapewne w tej partii zna
cznie niższego przed budowę zamku. W górnych poziomach odkryto spągowe partie 
zamkowych obiektów gospodarczych, oraz układy drewniane mające przypuszczalnie 
za zadanie wzmocnienie gruntu przed osiadaniem.Niżej zalegały poziomy osadnicze. 
z których najmłodszy datowany jest roboczo na okres ,po drugiej połowie XIII w. 
Z poziomem tym wiąże się jednoizbowy /?f budynek pod którego węgłem odkryto 
użyty jako podkładkę ociosany kamień ze śladami zaprawy.Kolejny niższy poziom 
osadniczy tworzyła ulica biegnąca po osi wschód - zachód• do której przylegały 
budynki, stojące w pewnym oddaleniu od siebie. Dotychczas odkry.to 3 poziomy ulicy 
i towarzyszącej jej zabudowy • a najstarszy odkryty poziom datowany jest roboczo 
na połowę XII w. W ramach poszczególnych poziomów zarówno ulice jak i większe 
budynki mieszkalne nie ulegały zasadniczym przesm1ięciom. 

Badania będą kontynuowane. 
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Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadziła mgr Maria Zeylandowa. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Poz
naniu. Dziesiąty sezon badań •- Grodzisko 
wczesnośredniowieczne f IX-XII/XIII w. f 

Badania prowadzone były na terenie grodu i dotyczyły w dużej roier ze systemu 
obronnego. 

Przedłużono wykop z lat ubiegłych w celu zbadania zewnętrznej części wału 
I - najmłodszego - zbudowanego w konstrukcji drewniano-ziemnej i datowanego na 
XI w. Odkryto płaszcz kamienny. ułożony w regularne rzędy równoległe do kierun
ku przebiegu wału. Taki sam wał odkryto dawniej w innym wykopie datowany na 
XII w. Przecięcie przez całą szerokość wału w przedłużonym wykopie pozwoli wy
jaśnić, czy wał 1..--amienny stanowi pierwotne licowanie wału drewnianoziemnego, czy 
też. jest późniejszym dodatkiem. 

Zakończono badania na wale n w części północno-wschodniej grodu.Stwierdzo
no zaleganie już tylko niewielkiej ilości drewna dolnych partii wału oraz zbitej 
czarnej warstwy najprawdopodobniej pochodzącej z rozłożonego drewna. Jest to, 
najgłębsza warstwa wału n. ceramikę którą datuje się na X w. Od strony grodu 
wał zarysował się ciemnym skosem / śladem przebiegu/. Część przywałowa grodu 
j est dość jałowa z bardzo małą ilością ceramiki. 

Kontynuowano badania na wale m - naj starszym. Wał ten w części zewnętrz
nej zbudowany w konstrukcji przekładkowej.posiadał jądro piaszczyste z pionowymi.i\ 
plecionkowymi umocnieniami• których pozostałości zachowały się w postaci licznych 
śladów po kołeczkach. Po stronie zewnętrznej wału. w dolnym jego poziomie zacho
wały się ślady drewnianych skrzyli. Nie uzyskano jeszcze przekroju przez całą 
szerokość wału. Odsłonięta szerokość wynosi 70 5 m.. Roboczo datuje się wał na 
VIIT-IX w. 

W pierwszym roku badań odkryto w części centralnej grodu zwalisko kamieni. 
W tym roku zbadano je stwierdzając. że składa się z kilku warstw kamieni kładzio
nych lumo i niczym nie spajanych. Konstrukcja ta m.iała kształt prostokątny z 
widocznymi od strony zachodniej śladami po 3 parach słupów. Wśród kamieni znaj
duje się ceramika XII-wieczna. W górnej północnej partii tej konstrukcji/zwaliska/ 
występowały pojedyńcze kawałki piaskowca i grudy zaprawy wapiennej.Interpretacja 
obiektu jest trudna. Być może jest to część jakiejś większej całości. Od strony pół
nocno- zachodniej wchodzi pod nią jama w wypełnisku której odkryto m. in. odważnik 
żelazny i fragment srebrnej monety.Na północ od konstrukcji kamiennej odkryto 
mały prostokątny zarys wypełniony czax:ną ziemią i dużymi kamieniami.Oprócz 
niewielkiej ilości skorup f X - Xtl wf wydobyto fragment żółtawej szybki z orna
mentem wypukłej rozetki. 

Badania będą kontynuowane. 



LEDNICA.pow. Gniezno 
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Muzeum Początków Państwa Folskiego 
na Lednicy 

Badania prowadzili mgr Jerzy Lomnicki i 
mgr Mateusz Lastowiecki.Finansowało PWRN 
w Poznaniu. Piąty sezon badafl. Podgrodzie. 
Okres wczesnośredniowieczny /X-XIIl w. f 

Prowadzono prace we wschodniej części podgrodzia w miejscu przypuszczal
nego zachodniego przyczółka mostowego. 

Ukcmczono eksplorację warstw na, datowanych roboczo na wiek XI, związanych 
z osadnictwem mieszkalnym tej partii podgrodzia.Eksp1orowano tu resztki domostw 
odkrytych w latach ubiegłych/ palenisko. słabo czytelne konstrukcje drewniane/. 
Wyposażenie ich stanowiła duża ilość ułamków naczyń całkowicie obtaczany~'1kości 
zwierzęcych. wyrobów z rogu i kości. 

Pod warstwą na wystąpiła gruba warstwa torfiastej ziemi opadająca w kierun
ku jeziora z niewielką ilością ułamków naczyń górą i całkowicie obtaczanych. dato
wanych roboczo na X-XI wiek. kości zwierzęcych oraz dużą ilością odpadków drew
na i kory. W warstwie tej wystąpiły konstrukcje drewniane składające się z zacło
sanych kołków wbitych w calec. Odległość między kołkami po linii przebiegu kon
strukcji - równoległej do brzegu jeziora około 3 m. szerokość konstrukcji również 
około 3 m. Odkryte konstrukcje łączyć należy przypuszczalnie z pomostem prowa
dzącym do mostu od wschodniej strony grodu. Do pomostu od wnętrza podgrodzia 
dochodził bruk kamienny odkryty w latach ubiegłych. W odległości około lO m w 
kierunku wschodnim od pomostu odkryto potrójną linię kołków dębowych.kt6ra sta
nowi przypuszczalnie falochron. 

·W celu rozpoznania wnętrza podgrodzia wytyczono linię wykopów przecinających 
podgrodzie po osi wschód-zachód. Stwierdzono .tu występow.anie osadnictwa od XI
XIIl wieku. Zawartość warstw stanowi duża ilość ceramiki całkowicie obtaczanej. 
kości zwierzęcych, przedmiotów żelaznych. W poziomie osadniczym datowanym na 
wiek XI i początek xn uchwycono słabo czytelny zarys domostwa o wymiarach 
5 x 4 m. Zawartość domostwa stanowiły ułamki naczyń glinianych całkowicie obta
czanych, kości zwierzęce• noże żelazne. przę~ gliniany • szydła rogowe i kościane 
oraz tama rotacyjne. 

Badania będą kontynuowane. 
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LEGNICA - STARE MIASTO Instytut Historii Architektury, Sztuki 
i Techniki Folitechniki Wrocławskiej 
we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Czesław Lasota. 
Finansowali WKZ we Wrocławiu, Wydział 
Kultury PiMRN w Legnicy.Osada wczesno
średniowieczna i średniowieczna /Xll-XIll, 
XIll/Xl.V/. 

Badania ratownicze w obrębie wykopu budowlanego pod dom handlowy 1 ograni
czonego ulicami: Środkową, Szpitalną i Rosenberg6w1 dostarczyły szeregu informacji 
z zakresu pierwotnęgo ukształtowania terenu. przeobrażeń przestrzennych Legnicy 
we wczesnym średniowieczu oraz kultury materialnej średniowiecznego miasta. 

W wykopie o wymiarach 51 20 x 3, 70 wydzielono siedem warstw.Najniżej wystąpił 
podsyp1 miążczości 11 27 m.Z uwagi na bliskie sąsiedztwo wykopu w stosunku do za
sypanego obecnie koryta Młynówki przypuszcza się, że podniesiona została bagnista 
dolina tej rzeki.Swiadczy to o intensywnym rozwoju osadnictwa przedlokacyjnej Leg
nicy, zmuszającym do zasiedlania z natury niekorzystnych terenów.Okres wczesno
średniowieczny reprezentują trzy warstwy 1 datowane na Xll/XIll w. Z każdą z nich 
wiązała się uchwycona fragmentarycznie jama. Z zabytków ruchomych na uwagę 
zasługują: ostrogi, wąs. wędzicB:a, kowadełko.Nadto zawierały one sporą ilość żużli 
podymarkowych. W warstwach średniowiecznych z xm-XV w. odkryto m.in.drewnia-
ną rurę wodociągową,koło1 1iczne wyroby ze skóry, fragmenty naczyń szklanych, 
kostki do gry. 

LEGNICA-ZAMEK 

,, 

Instytut Historii Architektury 1 Sztuki 
i Techniki Folitechniki Wrocławskiej 
we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Czesław Lasota. 
Finansowali WKZ we Wrocławiu, Wydział 
Kultury PiMRN w Legnicy.Grodzisko 
wczesnośredniowiecznefVITI-X/XJ. w; 
X/XJ. - Xll w. / 

Badania ratownicze związane z instalacją sieci cie·płowniczej w zamku. Wykop 
o wymiarach 16,5 x 5 m, usytuowany został na skarpie wzgórza zamkowego, w od
ległości 25 m od wieży św.Jadwigi.Doprowadziły one do odkrycia pięciu faz wczes
nośredniowiecznych fortyfikacji obronnych. Trzy starsze pochodzą z Vill-X/XJ. w. 
Odsłonięcie ich należy zaliczyć do cenniejszych osiągnięć w historii badań legnic
kiego grodu.Istnienie osadnictwa z tego okresu w obrębie wzgórza zamkowego sy
ganlizował dotychczas jedynie ruchomy materiał zabytkowy, występujący w młod
szych zespołach .. Dwie młodsze fazy umocnień obronnych powstały w X/XJ.-XJ.I w. 
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Faza I, Reprezentuje ją fosa.Nie wyklucza się jednak mążliwości· istnienia 

także palisady lub choćby płotu. Mogły one zostać zniszczone. podczas wznoszenia 
następnej fazy fortyfikacji. 

Faza li. Zaliczono do niej umocnienie palisadowe.Szerokość jego u podstawy 
wynosiła 3• 8 m. Tworzyły go: a/ ściana palisadowa od strony majdanu; b/ niska 
ścianka skonstruowana z poziomo ułożonych bierwion i podtrzymujących je od 
zewnętrz rzadko rozstawionych słupów; cf nasyp ziemny, wysokości o. 60 m. wypeł
niający przestrzeń pomiędzy ścianami. 

Faza m. Tworzy ją rozpoznany na długości 7. 85 m gliniany wał. Wydzielono 
w nim przywale od strony majdanu. zbudowane w konstrukcji rusztowej i nieumociu.o
ne jądro. 

Faza IV. Należy do niej spalony wał. wzniesiony w konstrukcji segmentowo rusz
ltow.ej .. we: Rozpoznano go fragmentarycznie na długości 12.10 m. 

Faza V~ Obejmuje reperację spalonego wr.łu. 

Badania będą kontynuowane. 

LUBIESZEWO.pow.Nowy Dwór Gdański 
Stanowisko 2 

LUBLIN - Stare Miasto 
ul. Złota 2 

patrz 

okres lateński 

patrz 

średniowiecze 

MALACHOWO, pow • Płock 
Stanowisko I 

Muzeum Mazowieckie 
w Płocku 

Badania prowadziła mgr Krystyna Przybysz. 
Finansowało Muzeum Mazowieckie w Płocku. 
Pierwszy sezon badań.Cmentarzysko wczesno
średniowieczne f XI-XII w./ 

Obiekt położony jest na południowym krańcu wsi. na niewielkim piaszczystym 
wzniesieniu zalesionym w partii północnej, W znacznej mierze uległ zniszczeniu -
przy wybieraniu piasku znajdowano w latach 50-tych zarówno groby szkieletowe jak 
i ciałopalne f kloszowe/, 

Przebadano około O, 6 ara w części centralnej stanowiska odsłaniając 6 wczesno
średniowiecznych grobów f jeden niemal całkowicie zniszczony f • Pochówki orientowane 
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są po osi zachód - wschód.Szkielety zachowały się w bardzo złym stanie z powoau 
wysokiej kwasowości gleby . Zmarłych układano na wznak. Wyposażenie ubogie: 
żelazny nożyk przy lewym boku f w 4 grobach/, kabłączki przy skroniach f w c!wóch 
oraz drobne paciorki gliniane f w jednym grobie/; w zniszczonym grobie znajdo
wało się prawdopodobnie małe naczynie. którego dno znaleziono. 

Trzy pochówki były pod brukami kamiennymi : w dwóch bruk był wielowar
stwowy f miąższość ca O, 8 - O, 9 m/. W pozostałych grobach przy wschodnich 
i zachodnich ścianach wko~ znaleziono obEtawę z dużych kamieni. 

W wypeł.niskach grobów znajdowano fragmenty spalonych kości i ceramikę. 
pochodzące ze starszego cmentarzyska - kultury grobów kloszowych. Zasięg obu 
cmentarzysk ustalono powierzchniowo f z \wyjątkiem partii północnych/ - ~zesno
średniowieczne jest znacznie mniejsze i mniej zni szczane. 

Badania będą kontynuowane. 

MALE RACZKI,pow.Suwałki 

MAŁOGOszcz. pow. Jędrzejów 
Stanowisko - CMENTARZ, 
KOSCI~L i BOCHENlEC 

patrz 

okres halsztacki 

Zespół Badaft nad Polskim Średniowie
czem UW i PW 
w Warszawie 

Badani a prowadzna doc. dr Zofia Wartoławska 
oraz mgr Dorota Górna.Finansował Uniwersy
tet Warszawski. Pierwszy sezon badaft. Gród 
kasztelaftski wczesnośredniowieczny. 

Prace miały na celu zlokalizowanie grodu kasztelaftskiego znanego ze :tródeł. 

pisanych. Założono trzy wykopy badawcze na wz~órzu Babinek.jeden wykop przy 
kościele parafialnym o łącznej powierzchni 30 m oraz przeprowadzono badania 
powierzchniowe na wzgórzu Ptaszyniec. 

Stanowisko CMENTARZ - wzgórze Babinek 

W wykopie założonym na północnym stoku wzgórza przecinającym zagłębienie 
sugerujące możliwość istnienia tu fosy - nie stwierdzono żadnych warstw kulturo
wych ani materiałów datujących poza dwoma grobami z XX w. Zagłębienie /rów/ 
okalające wzgórze Babinek pochodzi najprawdopodobniej z I wojny światowej i 
stanowi umocnienie wojsk austriackich.Na kulminacji wzgórza znajduje się kościółek 
św .Stanisława zbudowany w 1595 r. Przy styku wieży z korpusem kościoła w partii 
północno-zachodniej i przy południowo-wschodniej ścianie prezbiterium usytuowano 
dwa wykopy badawcze. które odsłoniły stopę fundamentów i pazwolny stwierdzić, 
że wieża jest do niego, dostawiona oraz. że na kulminacji brak jest wcześniejszych 
warstw kulturowych niż XVI - XVII wieczne. 
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Stanowisko KOSCIOŁ - wzgórze kościelne 

Wykop badawczy usytuowano po zewnętrznej stronie ściany prezbiterium 
między skarpami. Odsłonięto stopę fundamentową, którą wyznacza duży głaz narzu
towy. W miejscu od13łoniętym przez wykop mury fundamentu są osadzone w zasy
pie wkopu / być może jamy wczesnośredniowiecznej, gdzie znaleziono kilka ułam
ków ceramiki wczesnośredniowiecznej/. Również w zasypie tej jamy a częściowo 
na pochówku szkieletowym zostały osadzone mury fundamentowe skai'.py niewidocz
nej na powierzchni,niestykającej się z fundamentami kościoła.Długość skarpy -
2, 5 m, szerokość l, 35 m. W górnej partii skarpa była obramiona wtórnie uty
tymi bo nierównomiernie przepalonymi renesansowymi cegłami. W całym wykopie 
występowały pochówki szkieletowe w dwóch poziomach orientowane WE. Materiał 
zabytkowy można datować na XV - XIX w •• brak ceramiki z wczesnego średnio
wiecza poza fragmentami znalezionymi w jamie. 

S~isko BOCHENlEC - wzgórze Ptaszyniec 

Badania powierzchniowe przeprowadzono na dwóch polach na krawędzi wzgó:.. 
rza nad tarasem zalewowym Wiernej Rzeki / Łosośnej/ .Stwierdzono tam występowa
nie licznych fragmentów ceramiki łużyckiej i wczesnośredniowiecznej. 

W wyniku przeprowadzonych badafl rozpoznawczych należy wykluczyć możli
wość lokalizowania grodu kasztelańskiego na Babinku; na wzgórzu kościelnym rów
nież nie należy spodziewać się ujawnienia reliktów grodu z uwagi na niwelacje i 
zniekształcenia pierwotnej formy wzgórza; jedynie położenie i liczne występowanie 
fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej na Ptaszyńcu pozwalają sądzić, że 
tam należy · szukać grodu kasztelańskiego Małogoszcz. 

MEŁNO, pow. Grudziądz 
Stanowisko I 

Muzeum w Grudziądzu 
P'l'A . i N Oddział w Grudziądzu 

Badania prowadzili mgr Ryszard Boguwolski 
/ autor sprawozdania/ oraz mgr Andrzej Kola. 
Drugi sezon badafl. Finansowało Muzeum i PPRN 
w . Grudziądzu\ .grodzisko wczesnośredniowieczne. 

Przebadano wał grodziska przecinając go wykopem 3 x l 7 m w północno
zachodniej jego części.Następny sondaż o wymiarach 3 x 4 m zlokalizowano na 
majdanie.Podsumowując wyniki dwóch sezonów badawczych - przedstawiają się 

one następująco: wał okalający półwysep jeziora mełnieńskiego zlokalizowany w 
południowo-wschodniej jego części pobudowano w II połowie wieku X. Do wzniesie
nia go użyto gliny, którą pobrano z bliżej nieokreślonego sąsiedztwa. Miejsce, 
z którego wzięto budulec stanowił w wieku VIII lub VIII/IX obszar zamieszkały. 
Przy budowie wału gliniaste jego jądro zostało w niektórych partiach wzmocnione 
legarami zalegającymi w chwili obecnej poprzecznie do jego przebiegu.Odkryta 
warstwa spalenizny na jego stropie świadczyć może o dodatkowej konstrukcji drew
nianej , którą był on zwieńczony. Wnętrze grodu zostało zabu'dowane jedynie w 
partiach przywałowy ch, natomiast środek pozostał prawdopodobnie niezabudowany. 
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Pierwszą fazę osadniczą przerywa kataklizm związany z pożarem. Po niedługiej 
przerwie obserwujemy naprawę wału.który został założony częściowo na wale 
starszym i jego rozsypisku. Ulega on nieznacznemu podwyższeniu i poszerzeniu. 
Wierzchnie jego partie noszą ślady również dodatkowych konstrUkcji drewnianych 
zwiększających obrormość obiektu.Odkryte warstwy oraz pozostałe stałe elementy 
osadnicze z tej fazy pozwalają stwierdzić.ti; zabudowa wnętrza grodu nie uległa 
już zasadniczym zmianom. Upadek grodu wiązać można -ponownie z pożarem o 
czym świadczy duża ilość spalenizny odkrytej zarówno w wale jak i w warstwie 
osadniczej. 

Poza tradycyjnymi pracami archeologicznymi w bieżącymu roku prowadzono 
penetrację podwodną w rejonie półwyspu. Dokonali jej członk:Owie Klubu Archeologii 
Pódwodnej " Txjton" z Bydgoszczy.Rezultatem było stwierdzenie zalegania w odle
głości około 6 - 8 m na północ od omawianego stanowiska bruku kamierutego utwo
rzonego z otoczaków • obejmującego przestrzeń o powierzchni około 3 x l m. Być 
może są to pozostałości partii budulca nie wykorzystanego do budowy grodu. 

Badania na stanowisku pierwszym zostały zakończon·e. 

MIOOOW • pow. Prudnik 
Stanowisko l 

MOGILNO 

patrz 

okres wpływów rzymskich 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 

Badania prowadzili dr Jadwiga Chudziakowa 
/ autorka sprawozdania/, mgr Olga Romanow-
ska. mgr Wiesława Matuszewska-Kola i mgr 
Gerard Wilke.Finansował WKZ w Bydgoszczy. 
Czwarty sezon badań. Zespół klasztorny pobene
dyktyński.Osada wczesnośredniowieczna-VITI-X w •• 
gród wczesnośredniowieczny - X-XII w.,obiekt 
klasztorny - XI-XVII w. 

Główny nacisk położon:o na kontynuację prac wewnątrz obiektu sakralnego. 
Badaniami objęto przedsionek zakrystii, zakrystię oraz nawę południową kościoła. 

W przedsionku zakrystii i w zakrystii, odkryto fundament południowej absydy 
romańskiej oraz drugie okienko romańskie prowadzące pierwotnie do krypty wschod
niej, analogiczne, do wcześniej odkrytego po stronie północnej kościoła. W zakrystii 
odsłonięto fragment cmentarzyska. Szkielety zalegające w trzech poziomach, można 
datować na okres od XI - XIII w. Odkryto tu również fragmenty architektury gotyc
kiej .Badania w zakrystii wykazały, że obecne pomieszczenie jest bardzo późne i 
nie może być wcześniej datowane niż na w.XVI lub nawet XVTI.Potwierdza to wcześ
ni eJsze już .obserwacje dokonane w trakcie prac od strony zewnętrznej obiektu. 
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Szczególnie ciekawe wyniki, uzyskano w obrębie nawy południowej kościoła. 
Odkryto tu liczne elementy architektury romańskiej oraz gotyckiej, jak F ślady pó:t
niejszych przeobrażeń architektonicznych obiektu. Ustalono bezspornie długość pier
wotnego kościoła romańskiego, odkryto dwa romańskie przejścia. odsłonięto funda
menty i bazę filarów romańskich. Badania w obrębie nawy ujawniły istnienie gro
bów zalegających w trzech poziomach. Poziom najstarszy pochodzi z wieku XI-Xlll, 
następne można datować między wiekil!m XIV- XVII włącznie. Bardzo ciekawych 
obserwacji dokonano przy niektórych z odkrytych szkieletów datowanych na XIV -
XV wiek.Otóż głowy trzech osobników płci męskiej znajdowały się w obramowaniu 
z cegieł. Badania antropologiczne wykazały, że jedna z głów była napewno ucięta. 
co stało się powodem śmierci. u następnych trudno było ten fakt stwierdzić.Nato
miast u kilku osobników zaobserwowano złamanie ręki prawej f zrośnięte/. Ustalo
no również, że jeden z odkrytych szki~etów posiadał silne ślady ostrych cięć/~ 
ucięta ręka, uszkodzona noga i czaszka f .Odkrycia te w konfrontacji z danymi 
historycznymi wskazują;że groby pochodzą z okresu bardzo niespokojnego dla kla
sztoru. obfitującego w liczne starcia zbrojne. Niewykluczone, że są to groby rycerzy 
poległych w obronie dóbr klasztornych. · 

Do ciekawych odkryć należy piec kopulasty • wykonany z cegieł gotyckich. znaj
dujący się w nawie południowej.Na całej badanej przestrzeni, stwierdzono zalega
nie warstw wczesnośredniowi.ecznych, zarówno warstwy osadniczej z VIII - X wieku, 
jak i warstw z okresu osady grodowej z X - xn wieku. 

W warstwie datowanej na vm - X w1 eku odkryto bardzo dobrze zachowane 
ślady palisady, na .którą natrafiono już w poprzednim sezonie. 

Wśród licznych materiałów zabytkowych f ceramika,metale/ na uwagę zasłu
guje brązowe okucie inkunabułu, fragmenty dzbana szklanego oraz kilkanaście monet 
pochodzących z różnych okresów. 

Badania będą kontynuowane. 

MYSLIBORzyCE, pow.Brzeg Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Opolu . 
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu 

Badania prowadził mgr Piotr Kubów f autor 
sprawozdania/ oraz mgr W.Rotfliński i A. 
Kudła.Finansował WKZ w Opolu.Osada wielo
kulturowa z okresów: halsztackiego,lateńskie
go i wczesnego średniowiecza /X-XIII w. f • 
ślady osadnictwa średniowiecznego i nowożyt
nego. 

Badaniami objęto zachodnie obrzeża · piaskowni~rzekopując obszar o powierz
chni około 400 m2. W wyniku tegorocznych prac odkryt9 30 obiektów archeologicz
nych, w tym 12 z wczesnego średniowiecza. 

W zespołach osadniczych z wczesnego średniowiecza w,yróżniono: fct8ną zit.
miankę, jeden obiekt naziemny, rumowisko pieca wraz z popielnikiem, je~ jamę 
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odpadkową. pięć palenisk otwartych i dwa ogniska. 

Zwalisko pieca w rzucie poziomym posiadało kształt podkowiasty o wymia
rach o, 90 x o. 90 m, Zachowana część fundamentowa / wysokość 10 - 15 cm f • 
wzniesiona została z wbitych pionowo prostokątnych palików wylepionych od strony 
wewnętrznej gliną. od strony zewnętrznej obsypanych piaskiem, Dno pieca wylepio
ne gliną. nieckowate, Na podstawie fundamentowej szerokości ca 15 cm wznosiła 
się pierwotnie kopuła ulepiona również z gliny. Srednica komory pieca O, 45 m., 
wlot od strony północno-zachodniej szerokości 23-30 cm,Piec wkopany był w glebę 
"piaszczystą. która na odcinku stykowym z piecem miała odcień czerwonawy. Około 
70 cm od wlotu znajdowała się jama. pełniąca funkcję popielnika. Ułamki ceramiki 
tkwiące w rumowisku kopuły pozwalają datować obiekt na XI-XIIw. 

Ziemianka w rzucie poziomym kolista o średnicy 220 cm, zagłftbiona do 110 cm. 
Na obrzeżach w odstępach 10-15 cm, występowały regularnie okrągłe plamki 
nicy 3- 4 cm. , w profilu przeważnie ostro zakośczone i skierowane ku obiektowi, 
W przekroju ziemianka rysowała się w postaci dwóch nałożonych na siebie jam, 
przedzielonych na bokach zwaliskiem gleby towarzyszącej, a w środku grudkami 
spalonego drewna, kamieniami polnymi. polepą oraz dużą ilością kości zwierzęcych, 
Krawędzie jam strome, dolne odpowiadają przedłużeniu górnych. Dno płaskie. Na 
poziomie piasku caleowego wystąpiła duża ilość koncentrycznie zgrupowanych plam 
i smug. Okrągłe plamki stwierdzono -również w profilu na krawędziach jam. Przy
puszcza się, że był to obiekt typu ziemiankowego o ścianach wyplecionych i szała

sowej konstrukcji dachu, Po spaleniu górną część jamy użytkowano jako zbiornik 
na odpadki, Chronologię obiektu ustalono w oparciu o ceramikę roboczo na wiek 
XI, 

Pozostałe obiekty archeologiczne odkryte na stanowisku pochodzą z okresu 
halsztackiego i lateńskiego,lch datowanie bez szczegółowej analizy i z braku 
precyzyjnych wyznaczników chronologicznych ma na razie charakter ramowy. 

Wydzielono: osiem jam gospodarczych. cztery jamy produkcyjne. w tym 
dwa piecowiska. cztery jamy odpadkowe oraz dwie jamy o funkcji nieokreślonej, 
Z wymienionych obiektów wydobyto następujące zabytki : beczułkowate naczynie 
zasobowe, wysok:ość 50 cm •• średnica wylewu 36 cm •• sierpik żelazny.fragment 
ciężarka tkackiego oraz bardzo dużą ilość ceramiki przeważnie grubej roboty. 
Z warstwy towarzyszącej pochodzi szpila brązowa z łabędzią szyjką. trójlistny 
grocik brązowy z tulejką do strzał łuku, a także kilkanaście brył żużla dymarko
wego. 

W trakcie tegorocznych prac wykopaliskowych zrobiono przekop przez kul
minację terenu. sugerującą przebieg wałów obronnych, W profilu wybierzyska wi
doczne były w tym miejscu dwie warstwy polepy. Uzyskany materiał ceramiczny, 
przemieszany z przewagą nowożytnego. a także układ stratygraficzny nawarstwień, 
przypuszczenie to wyklucza, wskazując raczej na istnienie w tej części stanowiska 
zabudowań gospodarczych w okresie nowożytnym f XVIT- XVlli w. f. Obserwacje 
nasze potwierdzają negatywne w tym zakresie wyniki badań_. K,Macewicza z 
roku 1963 • 

Stopień zagrożenia stanowiska wskazuje na konieczność dalszych intensyw
nych badań wykopaliskowych. 



MYŚLICE0 pow. Morąg 
Stanowisko l 
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Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Olsztynie 

Badania prowadził mgr Mieczysław Haftka. 
Finansował WKZ w Olsztynie, Pierwszy se
zon badań, Grodzisko ? W czesne średnio
wiecze., 

Badania sondażowe miały przynieść ogólną informację odnośnie układu warstw 
kulturowych i chronologii obiektu. Stanowisko nie było do tej pory badane, 

W wykopie o wymiarach 4 x 10 5 m odsłonięto rumowiska czterech pieców, 
Były to przypuszczalnie piece jednorazowego użycia do wypalania wapna. Taką możli
wość sugerują grudki wapna znalezione w bryłach żużla i polepy. Stanowisko jest 
datowane na wczesne średniowiecze wyłącznie na podstawie ułamków ceramiki zna
lezionych na powierzchni. 

Badania będą kontynuowane. 

NIEMCZA, pow. Dzierżoniów Katedra Archeologii 
Uniwersyte-tu Wrocławskiego 

Badania prowadził doc,dr hab.Józef Kaźmierczyk 
wraz z · zespołem .Finansował WKZ we Wrocławiu. 
Trzeci sezon badań. Mury i wały obronne oraz inne 
obiekty z VIII -- XII w ó ;osada wiejska z X-XIII w. 

l, Potwierdzona została teza o trójczłonowym założeniu grodu / gród i 2 
podgrodzia/. System fortyfikacyjny grodu z IX - X w. składał się z następujących 
elementów : a/ - fosy0 kt6rej funkcję spełniał ciek wodny otaczający gród z trz'!!ch 
stron; b/ - -zbocza góry celowo wyłożonego płytami kamiennymi; ej - palisady 
zbudowanej na zboczu powyżej okładziny kamiennej; d/ - zasieku z belek; ej - muru 
kamiennego o grubości około 2 m oraz drewniano-ziemnego przymurza; f/- startowisk 
strażniczych zbudowanych z kamieni, drewna i gllny,Ostatnio wymienione odsłonięto 
także w pasie obrony podgrodzia. 

2, Zaplanowany do budowy ciąg wyżej wymienionych fortyfikacji grodu i pod
grodzia wyznaczony została w 'terenie przy pomocy pasma złożonego z płyt kamien
nych. W ten sposóp ówczesny -" projektant budowy" rozwiązał problem prawidłowego 
wyprowadzenia przebiegu muru i przymurza i jednocześnie kształtu przyszłego gro
du i podgrodzia. Znaczenie pasma kamiennego mogło być wielorakie, 

3, Przypuszcza się z dość dużym prawdopodobieństwem, że lico niektórych 
murów i oblicówek było barwne, co uzyskiwano drogą celowE'go doboru surowca. 
Pochodzi on z różnych odkrywek i kamieniołomów z bliższej' i dalszej okolicy Niem
czy. 

l 
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4. Świadectwo solii:lnl;ij coboty budowlanej z IX-X w. daje fakt. iż jedna z 
oblicówek jeszcze w średniowieczu wykorzystana została do postawienia na niej 
muru kamiennego. 

5. W pewnym okresie czasu śmieci z wnętrza podgrodzia wyrzucano na 
zewnętrz fortyfikacji. Trwało to jednakże krótko prawdopodobnie w VIII-IX w. 

6. Odsłonięto naziemne spichlerze na zboże z X - XI w. na terenie grodu 
kasztelańskiego, tuż obok palisady oddzielającej go od podgrodzia.Palisadę tę na
stępnie zastąpiono solidnym wałem drewniano-ziemnym. 

7. Na obszarze tzw. Starej Niemczy zbadano część wsi rolniczo-rzemieśli
czej z X - XII w. 

Badania na terenie grodu i podgrodzia w Niemczy uważamy za ukończone. 

NIEWIAOOMA. pow.Sokołów Podlaski Zespół Badań nad Polskim Sredniowie
czem Uniwersytetu Warszawskiego 
Folitechniki Warszawskiej. 

Badania prowadził mgr Ryszard F. Mazurowski. 
Finansował WKZ woj. warszawskiego. Piąty sezon 
badań. Cmentarzysko i osada wczesnośredniowiecz
ne. 

Przebadano dwa ary cmentarzyska z grobami w obstawach kamiennych typu 
mazowieckiego, z których jeden położony był- w zachodniej. a drugi wschodniej 
części cmentarzyska. żaden z licznych grobów nie był zachowany w całości z po
wodu zniszczeń przed rozpoczęciem badań. 

Zabytki ruchome jakie znaleziono w czasie tegorocznych badań w zakresie 
typów są identyczne do odkrytych w latach poprzednich. Osada / stanowisko 8/. 
Stanowisko leży około 40m na wschód od prawego brzegu rzeki Cetyni. Przebadano 
dwa wykopy sondażowe o wymiarach 5 x 5 m. W wykopie sondażowym nr 2 w 
warstwie próchnicy znaleziono liczne fragmenty ceramiki i kości zwierzęce. Poniżej 
próchnicy wystąpił calec. 

W wykopie sondażowym nr l pod warstwą próchnicy, która zawierała analo
gic:me materiały jak w wykopie 2. znaleziono palenisko z licznym materiałem 
ceramicznym, kostnym i węglami drzewnymi oraz przepalonymi kamieniami oraz 
konstrukcję ziemiankową lub dużą jamę gospodarczą.Pierwotne przeznaczenie trud
no jest w tej chwili określić, ponieważ uchwycono jedynie jego część południowo

zachodnią. Wstępna ocena materiałów z tego stanowiska pozwala je datować na 
okres od VII do xm w. n. e. 

Badania będą kontynuowane. 



NOWINKA, pow. Elbląg 
Stanowi sko l 
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Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Mirosław Pietrzak. 
Finansował WKZ w Gdańsku. Trzeci sezon 
badań.Cmentarzysko pruskie V -VII w.n.e. 

Kontynuowano prace ratownicze w zachodniej części cmentarzyska, w m i ejscu 
najbardziej narażonym na zniszczenie. Przebadano lO obiektów. W śród nich były 4 
szkieletowe pochówki końskie • 3 razem z ludzkimi grobami · ciałopalnymi. Pozostałe 
obiekty to jamowe groby ciałopalne, charakteryzujące się ubogim wyposażeniem. 

Na szczególną uwagę zasługują pochówki. końskie z bogatym wyposażeniem 
uprzęży.Odkryte 4 pochówki końskie usytuowane były ·na osi północ-południe z cza
szką od południa.Konie zakopane były w pozycji stojącej z silnie podkurczonymi 
kończynami.Na uwagę zasługuje pochówlt):7 w którym nad szkieletem konia znajdowal 
się miecz żelazny jednosieczny • grot żelazny oszczepu i naczyńko gliniane oraz drob
ne kawałki bardzo cienkiej blachy srebrnej. ornamentowanej, pochodzącej prawdopo
dobnie od rogu, albo też stanowiącej wykładzinę pochwy miecza. Ponadto przy mie
czu i grocie zalegał ciemnobrązowy płat silnie rozłożonych związków organicznych 
będących prawdopodobnie pozostałością po siodle. Natomiast na czaszce konia znaj
dowała się kompletna uzda obejmująca dwudzielne wędziło żelazne, zespół blaszek 
prostokątnych z nitami oraz rozet zdobiące rzemienie uzdy .Na -niektórych blaszkach 
zachowały się resztki rzemienia. 

Ceramikę odkrytą na cmentarzysku reprezentują naczynia formy dwustożko
watej z wysokimi szyjkami i nisko załamanym brzuścem. 

Prace będą kontynuowane. 

NOWY DWOREK ,pow.Swiebodzin 
Stanowisko 7 

Muzeum Ziemi LubusidUj · 
w Zielonej Górze;· 

Badania prowadził mgt: Edward Dąbrowski. 
Finansowało Muzeum Ziemi ·Lubuskiej w 
Zielonej Górze. Czwarty sezon badań. Osada 
wczesnośredniowieczna.Schyłek V do przełomu 
VI/VII w.n. e. 

Odsłonięto krawędź wyklinowującej s~ę w kierunku zachodnim wczesnośrednio
wiecznej warstwy kulturowej, wypełniającej niewielkie, siodłowate zagłębienie dylu
wialnego wzniesienia,na którym znajdowała się osada.Jak stwierdzono już w poprzed
nich latach, zasi ęg występowania warstwy osadniczej nie pokrywa się z zasiedlonym 
obszarem: stanowi tylko część jego areału.Stanowisko zajmuje niewspółmiernie roz
leglejszą przestrzeń, j ednak w obrębie siodłowatej wklęsłości terenu wystąpiło naj -
większe na grom adzenie zabytków. · 
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W bezpośrednim sąsiedztwie warstwy kulturowej.lecz JUZ poza JeJ zasięgiem. 
wystąplł na tle piasku o zabarwieniu krerncwo-żółtawym / warstwa neolityczno
mezolityczna/ regularny zarys wczesnośredniowiecznej. smoliście czarnej. podłużnej 
jamy. W jamie znaleziono przeprażone kamienie .niewielką ilość kości zwierzęcych 
oraz znaczną ilość fragmentów naczyń glinianych / kilka pozwalających się w całoś
ci zrekonstruować/ • lepionych ręcznie. a tylko w kilku wypadkach słabo obtaczanych 
w partiach przykrawędnych. Kilka z nich odznacza się gzyrosowato profilowanymi od · 
wewnątrz wylewami lub poszerzonymi• zgrubiałymi brzegami. Tym szczegółem wyraź
nie korespondują one z niektórymi zespołami z chronologicznie późniejszego / schyłek 
VI-VII w.n.e./ stanowiska 3 w Nowym Dworku / badania 1965 r./. Aczkolwiek w 
jamie nie znaleziono zupełnie fragmentó.w naczyfl zdobionych. wydaje się. że odkryty 
zespół należy uznać za najmłodszy spośród dotychczas poznanych. Przypuszczenie ta
kie popiera też znalezienie obok jamy fragmentu brązowego wisiorka kapeluszowego, 
bałtyjakiej bądź wschodnio-słowiańskiej proweniecji. 

W pobliżu jamy, po zdjęciu warstwy' osaaniczej zarysowały się dwa rzędy śladów 
po słupach. 

Podczas eksploracji warstwy kulturowej odkryto niewielki żelazny przedmiot 
dłutowaty oraz sprzączkę J? / z tegoż metalu i kilka ułamków delikatnych naczyń 
"siwych "• Na dnie jamy znaleziono grzęzidło gliniane. analogiczne do spotykanych w 
pOprzednich latach. 

Odkryto także jamę ·neolityczną. zawierającą oprócz drobnych narzędzi krzemłen
nych0 wiórów i odłupków, fragmenty naczyfl kultury ceramiki sznurowej. W dolnym 
poziomie warstwy kremowo-żółtawego piasku wystąpiło kilka rylców krzemiennych. 
skrobaczy ze stromym retuszem, wiórów • odłupków i rdzeni o charakterze mezolitycz
nym lub nawet schyłkowo paleolitycznym /?J. 

Prace będą kontynuowane. 

NOWY KOR CZYN• pow. Busko-Zdrój 

patrz 

średniowiecze 
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• 
NOWY SWIE,TćW. pow. Nysa Muzeum w Nysie 

Badania prowadził mgr Wacław Romiński. 
Finansował WKZ w Opolu.Pierwszy sezon 
badafl.Osada wczesnośredniowieczna. 

Stanowisko położone jest na wzniesieniu 263• 7 m n. p0 m 0 znajdującym się na 
północ od wsi Nowy Swiętów i na zachód od szosy Nysa - Głuchołazy.Północną 

część wzniesienia zajmuje czynna piaskownia stanowiąca główne zagrożenie stano
wiska. 

W trakcie prac założono 5 wykopów o łącznej powierzchni 160 m 2• W wykopie 
II na głębokości la 20. m o.dsłonięto fragment dużej jamy zagłębiającej się w calcu 
do głębokości 10 65 m. Jej wypełnisko stanowiła popielato-szaro-brunatna i szaro
popielato-żółta. glinka zawierająca ułamki węgla drzewnego, ślady polepy oraz śred
niej wielkości otoczaki. które dość . licznie wystąpiły szczególnie w partii dennej 
obiektu. 

Nieliczny materiał ceramiczny pozwala wstępnie datować osadę w Nowym 
Swiętowie na okres wczesnego średniowiecza f vm ·- IX w./. 

Badania będą kontynuowane. 

OSIECZEK, pow. Wąbrzdno 
Stanowisko 10 3 

Katedra Archeologii 
Unj.wersytet im. Mikołaja Kopernika 
w · Toruniu 
Muzeum w Grudziądzu 

Badania prowadzili mgr Wiesława Matuszewska
Kola. mgr Andrzej Kola oraz mgr Ryszard Bogu
wolski f autor sprawozdania/. Finansowało Prezy
dium PRN w Wąbrzetrue.Drugi sezon bad~.Gro
dzisko i cmentarzysko wczesnośredniowieczne. 

Kontynuowano prace we wschodniej części grodziska0 gd:4e założono ciąg wy
kopów w układzie jlzeregowym; w pasie wschód-zachód. Trzy sondaże / I - mf. 
każdy o wymiarach 4 x .4 m usytuowano na majdanie. wykopy /IV - V f również o 
wymiarach 4 x 4 m . przecinały wewnętrzny stok wału. · · 

W wkopach na majdanie układ warstw osadniczych był an?-logiczny jak w roku 
ubiegłym. Pod warstwą brunatnej ziemi na głębokości 80 cm wystąpiła wczesno
średniowieczna warstwa kulturowa o przeciętnej miąższości ,<?.koło 75 cm, n a treść 
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której złożyła się ceramika. kości zwierzęce. polepa i węgle drezwne. Do 
stałych elementów· osadniczych odkrytych w tej warstwie należy budowla typu 
półziemiankowego, odsłonięta w wykopie III i częściowo IV. W rzucie poziomym 
zarysowała się ona w kształcie regularnego prostokąta wchodząc w profil północny 
i wschodni. Zarejestrowane jej wymiary na głębokości 135 cm wynosiły 265 x 305 
cm. Spąg jej uchwycono na głębokości 190 cm, gdzie od strony ściany zachodniej wy 
stąpił piec utworzony z kamieni polnych. noszących ślady okopcenia. Poza obrębem 
chaty, w bezpośrednim sąsiedztwie jej ściany zachodniej wystąpiły trzy ślady po 
kołkach pionowych w postaci brunatnych kolistych zacieków o średnicy 6 cm. zagłę
bionych w gliniasty . calec. 

W wykopie IV odkryto na długości l• 5 m jądro wału• które stanowi żółtopopie
laty piasek i glina. W tej partii obiektu nasyp tworzący wał został całkowicie zniwe
lowany przez prace polowe, a obecna jego wysokość wynosi jedynie 95 cm. 

W czasie trwania prac badawczych w odległości 400 m w kierunku południowo

zachodnim od grodziska podczas kopania fun<!!łmentów przypadkowo natrafiono na 
dwa pochówki szkieletowe. Materiał zabytkowy: kabłączek skroniowy i nóż żelazny 
pozwala określić chronologię cmentarzyska na XII wiek, co funkcjonalnie można 
powiązać z osadnictwem badanego grodu. 

OWIDZa pow. Starogard Gdański Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Anna Wapi:ńska. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w 
Gdańsku. Pierwszy sezon badań. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne f IX-X w. f 

Grodzisko wyżynne leżące około 50Ó m na północny-wschód od zabudowań 
Technikum Rolniczego w Owidzu.na zachodnim brzegu rzeki Wierzycy.Grodzisko 
to znane jest w literaturze.Jest to grodzisko duże.kształtu nieregularnego f około 
120 .x 50 m/ • o bardzo dobrze zachowanych wałach f zachowana wysokość wałów 
około 8 m wysokości/ oraz · wyodrębnionym niewielkim cyplu w północno-zachodniej 
części grodziska. 

Rzeczą charakterystyczną jest silny spadek terenu całego grodziska ku pół
nocy. 

Przeprowadzone badania sondażowe miały za zadanie ustalić chronologię obie
ktu.Założono dwa wykopy. Wykop I - w południowej części grodziska o wymiarach 
2 x 6 m pod wałem, aby uchwycić ewentualną zabudowę podwałową. W czasie badań 
odkryto rozsypiskową warstwę wałową w postaci gliny o różnych zabarwieniach 
i tkwiących w niej kamieniach. W wykopie tym znaleziono kilka ułamków ceramiki 
wczesnośredniowiecznej oraz węgiel drzewny. Wykop II założono na cyplu wysunię
tyill w północno-zachodnim krańcu grodziska j o wymiarach 2 x l, 40 m/, gdzie w 
warstwie ciemnej ziemi o miąższości około O, 40 m odkryto stosunkowo dużą ilość 
ułamków ceramiki górę obtaczanej i całkowicie obtaczanej z ornamentem linii falis 
tej , kości zwierzęce i węgiel drzewny. 

Na podstawie znalezionej ceramiki chronoligię tego stanowiska roboczo można 
określić na IX - X w. 

Badania będą kontynuowane. 
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Zespół Badatl. nad Folakim SredniÓwieczem 
Uniwersytetu Warszawskiego i 
Folitechniki Warszawskiej 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Dorota Górna. 
Finansował WKZ w Kielcach. Pierwszy 
sezon badatl.. Grodzisko wczesnośrednio
wieczne,osadnictwo z epoki brązu. 

Grodzisko położone jest na północno-zachodnim kratl.cu pasma wzgórz okalają
cych od wschodu dolinę rzeki Krzczonowicy. Celem prac badawczych było uchwyce
nie cllronoligii grodziska i faz jego użytkowania. Założono wykop sondażowy o wy
miarach 3 x 5 m.Lessowy calec wystąpił na głębokości około 4 m od powierzchni 
ziemi. W wyniku przeprowadzonych badatl. stwierdzono występowanie trzech poziomów 
użytkowania: · 

1. wyznaczony przez obiekt wstępnie określony jako jama,której zawartość 
stanowiły grudki przepalonej polepy oraz ułamki ceramiki · ręcznie lepionej, wyświe
conej, prawdopodobnie pochodzącej z epoki brązu - kultura trzciniecka l? l 

2. wyznaczony przez 4 warstwy zawierające materiał wczesno-średniowieczny 
- IX-Xll wieczny.Można tu wyróżnić dwie fazy: A - osadnictwa przedgrodowego i 
B - budowy grodu oraz wczesnośredniowiecznej fazy użytkowania. Nie stwierdzono 
występowania konstrukcji drewnianych,natomiast fakt poprzecinania warstw zasad
niczych cienkimi warstewkami lessu przemieszanego z szarą ziemią, wskazuje na 
możliwość celowego ubijania lessu warstwami poziomymi i polewania go wodą. Fo 
wyschnięciu warstwa jest niezwykle twarda. 

3. wyznaczony przez 3 warstwy zaWierające XIV wieczny materiał zabytkowy 
ceramika, grot strzały oraz dwa szkielety kotl.skie związane chronologicznie z tą . 
warstwą. 

Badania pozwalają stwierdzić, że na terenie, na którym posadowiono gród znaj
dowało się osadnictwo wcześniejsze - epoki brązu oraz, że istniały dwie wczesno
średniowieczne fazy - 1. IX -X wiecznego osadnictwa przedgrodowego i 2. budowy 
grodu i jego użytkowania XI-Xlll w.,jak również XIV wieczńy poziom użytkowania. 
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Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadził m gr Włodzimierz Błaszczyk. 

Finansowało Muzeum Archeologic=e w Po=aniu. 
Pierwszy sezon badań.Slady osadnictwa z okresu 
wpływów rzymskich f kultura przewarskaj, osada 
wczefll ośredniowieczna, gród f XII w. f • zamek 
f n poł. XII - xvm w. f 

Stanowisko położone jest w rejonie Zaffiku Przemysława - na Starym Mieś
cie w Poznaniu; na stoku północno-zachodnim wzgórza oraz na płyskowyżu doń 
przylegającym od strony zachodniej. Badania miały charakter ratowniczy w związku 
z podjętymi· w tym rejonie pracami budowlanymi.Długość odsłoniętych profili 
f przekroje - S i E f wynosiła 50 m. W trakcie obserwacji stwierdzono występo
wanie umocnień f wału/ • uwarstwień osadnic:t.ych oraz warstw nasypowych, przykry
wających zewnętrzny stok wału. Celem badań było rozpozna !"l i e charakteru i funkcji 
umocnień, jak również struktury osadnictwa wczesno i póŹ! ,§redniowiecznego oraz 
nowożytnego. Założono dwie sondy o powierzchni 12 m20 kubaturze powyżej 15 m 3 • 
eksplorując odsłonięte w profilu S uwarstwienia, przy równoczesnym sporządzaniu 
pełnej ich dokumentacji. 

W wyniku przeprowadzonych badań ustalono. że : 

aj sporaci:Yczne ślady osadnictwa f tylko ułamki naczyń glinianych / sięgają 

okresu wpływów rzymskich f kultura przewarskaj, 
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b/ ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego f tylko ułamki naczyń glinia
nych/ pojawiaj ą się w X/Xl - Xl w., ni e można określić c zy było to osadnictwo 
przelotne. 

ej od Xl/ XII w. osadnictwo to przybiera formę trwałą wiążąc się w schył
kowej fazie wczesnego średniowiecza z wzniesieniem w XIII w w tym rejonie 
feudalnej siedziby rycersko-książęcej, grodu-zamku. Osada ta będąc usytuowaną na 
płaskowyżu terasy górnej pradoliny Warty, której podnóże biegło mniej więcej wzdłuż 
obecnej zachodniej pierzei rynkowej. zajmowała zapewne nie tylko niewielkie, natu
ralne wyniesienie o kształcie zbliżonym do owalu, ale również tereny położone u 
jego podnóża• 

d/ w XII w •• w tym rejonie0 wznieslono gród z podgrodziem0 posiadającym 
umocnienia obronne w postaci glinianego wału. zachowanego do 1. 5 m f 2 m na 
skłonie/ wysokości, którego konstrukcje wystąpiły0 jako zbutwiałe smugi drewna. 
Lico zewnętrzne tworzyła palisada w postaci wbijanych pionowo w podłoże, zaostrzo
nych dołem pali dębowych o średnicy od 25 do 30 cm.Szerokość wału u podstawy 
dochodziła do 10 - 12 m.jego jądra natomiast,wahała się się w granicach 5 - 6 m. 
Opisane konstrukcje podlegały częściowej renowacji w wieku XV f za panowania 
Władysława Jagiełły/ obejmującej głównie lico zewnętrzne.Badania wykazały ponad 
to. że stronę W grodu zabezpieczono dodatkowo fosą. zapewne mokrą f głęboką na · 
5-6 m/, zasiloną prawdopodobnie wodami Bogdanki f Flisy-Rudnika/ • wykopaną w 
glinie f stanowiącej naturalne podłoże/ użytej następnie do wzniesienia wałów 
f inwentarz zawiera występujący na wtórnym złożu materiał ceramiczny pod wzglę
dem formalnotypologicznym stosunkowo jednolity, datowany od końca Xl po poł • 
wieku XII. jak również materiał z XII/XIII w./ • 

ej od momentu wzniesienia wyodrębnionego z organizmu miejskiego zamku -
f rezydencji przez Przemyala II w 2 poł. XIII w. f kształtujące się w tym rejonie 
uwarstwienia wskazują etapy użytkowania wspomnianych obiektów murowanych. po
cząwszy od XIII/XfV w.po wiek :xvm włącznie/ odsłonięto w sumie siedem uwar
stwień• inwentarz zawiera kilkaset ułamków naczyń glinianycho fragmenty kafli. 
wyroby metalowe - m.in. gwotdzie. okucia, ponadto materiał osteologiczno-ichtiolo
giczny/ • 

f/ począwszy od :XVill/XIX w., na skłon W wzgórza w związku zapewne z 
wzniesieniem w okresie działalności Komisji Dobrego Porządku przez Kazimierza 
Raczyńskiego na starych fundamentach w roku 1783 nowego gmachu w stylu klasy
cystycznym. jak również w związku z rozebraniem przez władze pruskie zrujnowa
nego budynku głównego z przyległą wieżą w roku l 793 i budową na tym miejscu 
siedziby sądu apelacyjnego, potem -archiwum• ukształtowały się warstwy nasypowe 
f odsłonięto ich w sumie pięć. zawierające zróżnicowany chronologicznie materiał 
zabytkowy. głównie fragmenty naczyń glinianych. fragmenty kafli i materiał osteolo
giczny f, przykrywające zewnętrzny stok wału obronnego oraz uwarstwienia związa- . 
ne z funkcjonowaniem zamku. 

gf w związku ze zniszczeniem obydwóch budynków / archiwum i tzw.cżęści 
Raczyńskiego/ w 1945 r. pozostają odsłonięte uwarstwienia / w sumie dwie warsty 
zawierające zróżnicowany chronologiczille materiał zabytkowy/ • wiążce się również 
zapewne z odbudową zai)lku w 1958 r. 

Przeprowadzone badania ujawniły wi ele szczegółów dotyczących powiązań prze
strz enno-chronologicznych między poszczególnymi fazami osadnictwa tego rejonu a 
uzy skane wyniki pozwoliły na próbę sprecyzowania poglądów dotyczących przedloka
cyjnego osadnictwa na Wzgórzu Zamkowym oraz wyjaśnienia funkcji i roli,jaką ono 
odegrało w proces i e formowania się ośrodka miejskiego w Poznaniu. 
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Konserwator Zabytków Archeologicznyell 
w Poznaniu 

Badania prowadzil mgr Dobromir Durczewski. 
Finansował WKZ w Poznaniu. Pierwszy sezon 
badafl.. Grodzisko vczesnośredniowieczne, ślady 

osadnictwa wczesnobrązowego. 

Stanowisko położone ·jest około 330 m na północ od drogi z Krobil do Ponieca 
i około 750 m na południowy-zachód od cegielni w Pudl. iszkach.Grodzisko w kształ
cie w przybliżeniu okrągłym ma wymiary 70 x 80 m. Badania miały charakter we
ryfikacyjny, gdyż dotychczasowe rozpoznanie chronologiczne tego obiektu było nie
dostateczne. 

Prace przeprowadzono w północnej części grodziska oraz na majdanie. Stwier• 
dzono występowanie wału o szerokości 6 m i zachowanej wysokości 10 15 m. Wał 
tworzyła szarobrunatna ziemia z nikłymi śladami być może drewnianej konstrukcji 
rusztowej.Na szczycie wału występowała cienka warstwa kamieni - rozciągająca 

się dalej po zewnętrznym stoku wału. Na podstawie ceramiki stwierdzono. że wał 
pochodzi z okresu wczesnośredniowiecznego. 

Na majdanie w wykopie o rozmiarach 3 x 4 m odkryto warstwę kulturową 
o miąższości 70 cm, w której występowały skorupy • kości zwierzęce oraz Js:amie
nie nie tworząc żadnych układów.Ceramika z majdanu i z wału pozwolila uściślić 
chronologię grodziska na drugą połowę IX w. Na majdanie razem ze skorupami 
wczesnośredniowiecznymi występowały ułamki ceramiczne pochodzące z n okresu 
epoki brązu. Warstwy osadnictwa -wczesnobrązowego nie zdołano jednak wyodręb
nić. Można przypuszczać, że została ona zniszczona w okrP-sie wczesnośrednio
wiecznym. 

PUŁA WY - Wiostowice 
patrz 

okres wpływów rzymskich 
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Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Lódzkiego 

Badania prowadził doc.dr Jerzy Kmiecińsld. 
Sprawozdanie opracowała mgr Małgorzata 
Kowalczyk •. Finansował Uniwersytet Lćdzki 
i Prezydium PRN w Tucholi. Piąty sezon 
badań.Grodzisko wczesnośredniowieczne -
stolica kasztelanii od XI do XIII w. oraz 
cmentarzysko szkieletowe z XIII w. 

Prace kontynuowano wewnątrz majdanu grodziska oraz na cmentarzysku przy
grodowym. Znając charakter zabudowy mieszkalnej i gospodarczej grodu poatanowiO• 
no wyeksplorować w całości jeden z obiektów mieszkalnych~ znajdujący się w jego 
południowej części. Przebadany obiekt miał w rzucie kształt prostokątny o wymia
rach 9, 5 x ·13. 5 m a usytowany był na linii wschód - zachód. przylegając jedną 
z dłuższych ścian do wału. W obiekcie wyróżniono część mieszkalną / północno
zachodnią/ • gospodarczą f wschodnią/ ze spiżarnią, w której natrafiono na ziarna 
zbóż, roślin strączkowych, fragmenty kości zwierzęcych oraz żaren. Na granicy · 
pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych odkryto "skarbczyk" ~gdzie znajdowało 
się 15 denarów srebrnych datowanych na XIII w. oraz ozdoby srebrne i brązowe, 
Budynek wymoszczony był podłogą z bali drewnianych. 

Odsłonięte fragmenty innych zabudować grodowych pozwalają sądzić, iż kon
strukcja ich i podział były podobne~ a w zależności od zajęć poszczególnych 
mieszkańców posiadały odpowiednio przystosowaną część rzemieślniczą, jak to 
było w przypadku warsztatu kowalskiego, na który natrafiono w jednym z obiektów 
mieszkalnych, 

Prowadzono również badania w południowo-wschodniej partii wału grodziska, 
Stwierdzono, iż w tej części wał zawierał nasypowy ujęty prawdopodobnie w 
skrzynie, jednak w przeciwieństwie do północnej części wału konstrukcje ich nie 
zachowały się. Natrafiono na fragment płaszcza kamiennego, który mógł należeć 
do konstrukcji umocnień wałowych. 

W profilach badanych obiektów zaobserwowano warstwy spływowe,które tłu
maczą wymieszanie materiału łużyckiego i wczesnośredniowiecznego występujące

go na tym samym. poziomie osadniczym.. Dalej. pomiędzy warstwami z II i ill 
okresu wczesnego średniowiecza występuje warstwa jałowa .bez materiału zabyt
kowego;fakt ten można tłumaczyć przerwą w osadnictwie między tymi okresami, 

Na podstawie dotychczasowych badań stwierdzono, że w l pOłowie IX w. 
istniało osiedle nieobronne następnie powstał gród między X a Xii wiekiem. 

Następnym etapem tegorocznych prac badawczych było ostateczne zakończenif 
eksploracji przygrodowego cmentarzyska szkieletowego.Ogółem odkryto 66 grobów 
usytuowanych rzędowo na linii wschód-zachód. Przeważająca ilość grobów posia
dała widoczne zarysy jam oraz fragmenty drewnianych trumien,Na podatawie wstęp · 

n ej analizy antropologicznej stwierdzić można. iż przeważa ilość pochówków ko
biecych, groby dziecięce występują we wschodniej części cmentarzyska, W środko
wej jego partii zaobserwowano wolną przestrzeń, która sugerować może o istnie
niu drewnianego kościoła, Groby wyposażane były sporadycznie.Jednym z naj
bogatszych pochówków był grób kobiecy zawierający pas z brązowycl:". płytek zdo
bionych rośluinym i zwierzęcym ornamentem w stylu romańskim, 2 ornamentowane 
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pierścionki brązowe. sygnet srebrny oraz kolie z paciorków bursztynowych i ze 
szkliwa;> Dodatkowym atutem przemawiającym za wspól:1stnieniem grodu i cmen
tarza byl fakt znalezienia w warstwach kulturowych jednego z obiektów mieszkal
nych grodziska identycznie wykonanego pierścionka brązowego. 

Dotychczasowe badania grodu raciąskiego wykazują, iż w okresie XI - XIII w. 
był on zespołem władzy feudalnej zarówno z jego świecką, jak i kościelną agendą. 
Potwierdzają one także w pełni dane zawarte w średniowiecznych źródłach pisa
nych dzięki czemu znacznie rozszerzają wiedzę o tym ośrodku władzy kasztelań
skiej •. 

Prace będą kontynuowane. 

RACI1~>RZ -OBORA Zakład Archeologii Małopolski 
Instytutu Historii Kultury Materialnej 
PAN 

Badania prowadziła dr Elżbieta Dąbrowska. 
Finansowała MRN w Raciborzu.Szósty sezon 
badań. Ciałopalne cmentarzysko kurhanowe 
z VI/VJJ. - vm;rx wieku. 

W obrębie m grupy cmentarzyska przebadano dolne partie i rowy przy
kurhanowe kurhanów nr 16 i 17• zamykając ich eksplorację. Badania potwier
dziły w pełni przypuszczenia z lat poprzednich o istnieniu w wyżej wymienio
ny ch kurhanach pochówku nakurhanowego. Na uwagę zasługuje duże naczynie 

• wczesnośredniowieczne znalezione w rowie przykurhanowym. 
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Instytut Historii Kultury Materialnej 
Polskiej Akademii Nauk 
- E kspedycja Wykopaliskowa 
w Radomiu 

Badania prowadziła mgr Ewa :Kierzkowska
Kalinowska. Finansowały Radomskie Zakłady 
Fajansu i Ceramiki Technicznej w Radomiu. 
'ćsmy sezon badań, Osada wczesnośredniowie
czna l IX i XI-XII w. l 

Prace o charakterze ratowniczym miały na celu przebadanie warstw kulturo
wych w rowie długości około 400 m i szerokości 1.20 m.kopanym w związku z _za
kładaniem rurociągu gazowego.Rów wytyczony równolegle do koryta rzeki Mlecznej 
l kierunek południowy-zachód - północny- wschód/, przechodził przez zachodnią 
część obszaru osady wczesnośredniowiecznej. 

W profilu rowu 380m uchwycono przekrój warstw kulturowych trzech pozio
mów osadniczych.Oprócz drobnych zabytków oraz dużej ilości ceramiki wczesno
średniowiecznej odsłonięto kilka fragmentów " bruków kamiennych".palenisko i 
liczne relikty zniszczonych drewnianych obiektów zarówno z XI : XII w. jak i 
z IX w. Na szĆzególną uwagę zasługują: 

- fragment drogi moszczonej drewnem. stanowiący ciąg dalszy drogi odkrytej 
l badania 1962 i 1971 rl we wschodniej części osady; 

- pomstałości wczesnośredniowiecznych urządzeń _wodnych l młyn ? l w 
postaci lulirio leżących belek i pali oraz rowu szerokości około 3. 20 m. którego 
ściany na odcinku długości około 4. 50 m obudowane były grubymi deskami. Deski 
ułożone ściśle obok siebie • z końcami zaostrzonymi schodziły w dół po ścianie 
rowu pod kątem około 45°. 

Badania pozwoliły z dużą dokładnością określić północny i południowy kraniec 
osady z IX i XI - XII w. oraz wyznaczyć ich centra i peryferie. Ponadto w pozio
mie użytkowym z XI - XII w • stwierdzono występowanie szeregu zagłębień. które 
interpretować można jako pozostałości po zastoinach wodnych lub przepływających 
w tym czasie ciekach wodnych. Teren osady z XI - XII w. był nierówny.pofalowa
ny i poprzecinany szeregiem cieków wodnych lub oczek wodnych f stawy ? f. 

REs:z;EL. pow.Biskupice 

patrz 

średniowiecze 
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Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Białymstoku 
i Instytut Historii Kultury Materialnej 
Polsldej Akademii Nauk 
w Warszawie 

Badania prowadził mgr Tadeusz Baranowski. 
Finansował WKZ w Białymstoku. Pierwszy se
zon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

Grodzisko leży około 1, 5 km na południe od Gołdapi. na wzniesieniu zwanym 
" Piękną Górą", nieopodal Góry Gołdapsldej. Wzgórze porośnięte jest drzewami. 
Wały, dochodzące od północy i wschodu do wysokości 2 - 3 m uszkodzone są w 
kilku miejscach przez wyrwy z czasów wojny. 

Prace miały charakter rozpoznawczy, zbadano 70 m 2• Założono dwa wykopy 
na majdanie i dwa na wale.Na majdanie odkryto jamę nie zawierającą inwentarza 
zabytkowego; bruk kamienny o nierozpoznanej.' funkcji oraz fragmenty czternastowie• 
cznych naczyń. ·w w:ał:e, odsłonięto kamienno-'!iemną konstrukcję - gliniano-piasz
czyste jądro i kilka warstw płaszcza kamiennego. Wśród kamieni wału znaleziono 
fragmenty dwunastowiecznych naczyń glinianych, ręcznie lepionych~ zdobionych linia
mi falistymi i dookolnymi żłobkami poziomymi. 

Hipotetycznie można założyć , że gród powstał w okresie wczesnego średnio
wiecza i użytkowany był równie w wieku XIV. Pierwsza faza łączyłaby się z osad
nictwem jaćwieskim, druga, być może z krzyżackim. 

Jak wskazują badania powierzchniowe, uwieńczone znalezieniem kilku fragmen
tów naczyń wczesnośredniowiecznych• na płaskim obszarze przylegającym do gro
dziska od strony południowej,_ znajdowała się prawdOJ)Odobnie osada. 

Rozwiązanie problemów wynikających z badafl przynieść mogą jedynie dalsze 
prace wykopaliskowe na grodzisku i osadzie w Rostku. 

Badania będą kontynuowane. 

SANDOMIERZ 
Collegium Gostomianum 

Instytut Historii Kultury Materialnej 
Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie 

Badania pod kierownikiem doc. dr Stanisława 
Tabaczyńskiego prowadzili mgr Henryk Rysiew
ski oraz dr Eleonora Tabaczyńska f autorzy 
sprawozdania/ oraz dr Elżbieta Rio-Zadora i 
mgr Teresa Rysiewska. Piąty, ostatni sezon badań • 
Finansował lliKM PAN. Wczesnośredniowieczny 
zespół miejski. 

Prace wykopaliskowe na terenie Collegium Gostomianum ujawniły pomzeJ 
powierzchni obecnego dziedzińca szkolnego bardzo złożony~ wielowarstwowy układ 
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stratygraficzny.Skladają się nań: obiekty osadnicze i sepulkralne z młodszej epoki 
kamienia; pozostałości osady wczesnośredniowiecznej z X - XI w.; relikty koś
cioła św. Piotra istniejącego tu od wczesnego średniowiecza aż po czasy nowożytne 
oraz wielofazowe, przykościelne cmentarzysko szkieletowe.Ogółem w czasie badań 
w latach 1969 - 1973 zainwentaryzowano 2950 zabytków wydzielonych f w tym 
monety, 0zdoby, przedmioty z żelaza, brązu_ rogu i kości, szkła, kamienia i gliny • 
a także wytwory tekstylne i drewniane/ , 1249 zespołów ceramiki. 638 grobów szkie
letowych oraz 1960 próbek f antropologicznych, zoologicznych, petrograficznych, zapra
wy wapiennej, dendrologicznych, ichtriologicznych, botanicznych i inn. f. Przebadano 
30 działek f 5 x 5 m/ oraz 3 rowy kontrolne o wymiarach 15 x 2. 5 m. Prace 
wykopaliSkowe poprzedziła prospekcja geoelektryczna. W trakcie eksplor.acji wykonano 
298 rysunków profili i rzutów poziomych. Przeprowadzono inwentaryzację architekto
niczną oraz dokumentację fotogrametryc=ą reliktów architektury.Dokonano licznych 
ekspertyz i opracowań specjalistycznych. 

Ostatni sezon badań dostarczył istotnych informacji dotyczących najstarszej. 
XII - wiecznej fazy kościoła św. Piotra i odkrytego w negatywie założenia architekto
nicznego. Najstarsza faza kościoła poświadczona jest przez wtórnie użyte, XII-wiecz
ne detale architektoniczne w fundamentach fazy XIII-wiecznej oraz przez groby 
wczesnośredniowieczne. Pozostałością wspomnianego założenia architektonicznego jest 
natomiast regularny wkop usytuowany w lessie. o wymiarach 5 x s. 5 m i głębo
kości około l m. Wkop zasypany był lessem z niewielką domieszką warstwy kultu
rowej. W wypełnisku wkopu wystąpiły również drobne kawałki zaprawy wapiennej. · w 
części być może jako rezultat penetracji korzeni i drobnej fauny. Trzeba zaznaczyć 
ponadto, że na obszar wyznaczony wkopem zachodzi na niewielkim odcinku fundament 
XIII-wiecznej fazy kościoła św. Piotra i że nie został on zajęty grobami wczesno
średniowiecznymi. Usytuowanie wkopu wykazuje wyraźne odchylenie w stosunku do 
osi kościoła XIII- wiecznego i jest uderzająco zbieżne z orientacją grobów najstar
szej. wczesnośredniowiecznej fazy cmentarzyska. W układzie tym widzieć można ślad 
jakiegoś założenia o najprawdopodobniej wieżowym charakterze.które całkowicie roze 
brano realizując w końcu XII wieku znacznie większy program architektoniczny. 
Założenie to wiąże się chronologicznie z nikłymi resztkami umocnień obronnych i 
ostatnią fazą osadniczą na przebadanym odcinku Gostomianum. Czy mamy tu do czy
nienia z wolno stojącą przy kamiennej budowli · sakralnej wieżą mieszkalną, czy też 
wieża ta wiąże się z najstarszą fazą kościoła św. Piotra - trudno obecnie rozstrzy
gnąć. Za drugą z tych możliwości przemawiałi;Jy układ części grobów wczesnośrednio
wiecznych, zbieżny z orientacją tego założenia. 

Na uwagę zasługuje także stwierdzony w wyniku badań petrograficznych fakt 
przepalania niektórych wtórnie użytych detali architekton~cznych• m. in. bazy należą
cej do ćwierć - lub półkolumny.Fakt ten zdaje się wskazywać, iż kościół romański 
uległ pożarowi. Być może skłoniło to mieszkańców Sandomierza· do całkowitej roz
biórki starej i wzniesienia w końcu XIII wieku. po najazdach tatarski~. nowej świą-
tyni. 
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Instytut Historii Kultury Materialnej 

Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie 

Badania prowadzili doc. dr Stanisław Tabaczyński 
oraz mgr Andrzej Buko f autor sprawozdania/ . 
dr Elenoara Tabaczyńska, mgr Teresa i Henryk 
Rysiewscy. Finansowało Prezydium MRN w 
Sandomierzu. Czwarty sezon badań. Wał zewnętrz
ny grodu wczesnośredniowiecznego / XI - XIll "'/ 
oraz fosa. 

Celem tegorocznych badań było zlokalizowanie zewnętrznej linii umocnień. obron
nych u podnóża zachodniego stoku Wzgórza Zamkowego oraz związanej z nimi fosy. 
Wykopy w liczbie 3• zlokalizowano wzdłuż osi odsuniętej o 5 m na południe od 

· linii działek z lat 1970-71. Za taką lokalizacją przemawiało wiele względów natury 
statycznej i technicznej. 

W roku bieżącym wyeksplorowano wszystkie zaplanowane działki oznaczone w 
obrębie arów kolejnymi numerami bieżącymi 99B J 5 x 5m/ • 99A J 5 x 2 m/ oraz 
100B J 5 x 2 • 5 m/ .Należy nadmienić• że eksploracja wszystkich działek była nie
zmiernie utrudniona :re względu na szybko napływającą wodę oraz obrywanie się 
ścian wykopów.Jedynie dzi-ęki współpracy technicznej z ekipą górników można było 
prace pomyślnie doprowadzić do końca. 

Wyodrębiono 31 zespołów ceramiki, zainwentaryzowano 29 zabytków wydzielo
nych. pobrano 115 próbek dendrologicznych. zoologicznych, ichtiologicznych• botanicz
nych. metalurgicznych, pobrano profil malakologiczny z wnętrza fosy oraz wykonano 
analizę geologiczną podłoża calcowego. 

Wyniki tegorocznych badań potwierdziły poprzednie obserwacje dotyczące tech
niki wznoszenia wału drewniano-ziemnego.Odkryte w tym roku fragmenty umocnień 
obronnych są dobrze czytelne,jakkolwiek konstrukcja wałowa na przebadanym odcin
ku uległa silnemu zniszczeniu przez nowożytne niwelacje J działka 99B/. Układ 
warstw stwierdzony w obrębie działek 99A i 100B wskazywałby na to. że po wznie
sieniu zamku murowanego na Wzgórzu.koryto fosy było wielokrotnie oczyszczane. 
a główny nurt cieku wodnego bądź przybliżany. bądź bardziej oddalony od Wzgórza. 

Odkryte fragmenty konstrukcji drewnianych wału pochodzą.jak się wydaje ra
czej z jego części środkowych lub wschodnich. Lico zewnętrzne /_ zachodnieJ uległo 
najprawdopodobniej całkowitemu zniszczeniu w trakcie wspomianych wyżej regulacji 
fosy.Równocześnie pozostawiono zapewne0 jak zdaje się wskazywać układ stratygra
ficzny, część konstrukcji wałowych w stanie nienaruszonym.Pełniły one zapewne rolę 
grobli zabezpieczającej Wzgórze przed podmywaniem przez wodę. 

Istotnym odkryciem .. potwierdzającym poprzednie obserwacje są słabo zachowane 
lecz czytelne ślady palisady oraz skośnego zasieku, odchylonego od stoku w kierunku 
zachodnim. odkryte na działce 99B. Podsumowując poczynione w toku badań obser
wacje stratygraficzne i analizę odkrytych układów przestrzennych ustalić można 
następującą chronologię względną zewnętrznych umocnień obronnych grodu i zamku 
na przebadanym odcinku: 

Faza I - z funkcjonującym już na krawędzi Wzgórza umocnieniem obronnym 

grodu, związana jest przebiegająca obok Wzgórza fosa głębokości około 2, 5 m 
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i szerokości okołn 5 m. Rów wyżłobiony jest w calcu.Brak materiału na dnie fogy 
zdaje się świadczyć o tym. że przez jakiś czas była ona skutecznie izolowana wałem 
od warstw kulturowych na Wzgórzu. Dopiero na poziomie warstwy 7 działki 99B, 
pojawi a się materiał wczesnośredniowieczny i starszy. W górnych partiach wypełniska 
stwierdzono występowanie również kości zwierzęcych. m. in. szkieletu konia. Materiały 
z górnej częś<;i wypełniska najstarszej fazy zdają się wskazywać na jej związek z 
istniejącym już grodem na Wzgórzu. 

Faza II. Na opisanym wyżej wypełnisku wzniesiono w końcowych fazach okresu 
wczesnośredniowiecznego zewnętrzny f drugi/ ob:wód wału obronnego grodu f warstwy 
3 i 4 na działce 99B/. Wał ten pełnił zapewne oprócz funkcji ściśle obronnych. rolę 
grobli zabezpieczającej wał górny przed podmywaniem przez wodę. W wyniku prze
prowadzonych badall udało się ustalić. że przesunięcie cieku wodnego wynosiło co 
najmniej · 3 - 4 m. Pogłębiona fosa uległa jednak szybkiemu zamuleniu f warstwy 4 
i 5 na działce 99A/. W tej fazie ulegała najprawdopóc!obniej destrukcji i rozmy-Waniu 
przez wodę zewnętrzna linia wału. 

Faza m. Związana jest z funkcjonowaniem for;y w pófuyni średniowieczu i w 
czasach nowożytnych. Charakterystycznym jest tu zmienność koryta fosy • 

Prace przeprowadzone w bieżącym roku potwierdziły wysuwane w ubiegłych 
latach hipotezy co do charakteru umocnień obronnych grodu sandomierskiego.Należy 
oczekiwać, że wszechstronna analiza materiałów zabytkowych pozwoli jeszcze bardziej 
uprecyzyjnić zawarte powyżej wnioski. 

Należy nadmienić, że zachodni stok Wzgórza Zamkowego, na którym przeprowa
dzono badania w latach 1970 - 73. będzie już wkrótce niedostępny obserwacji arche
ologicznej. ze względu na projektowaną budowę drogi. 

SIERADZ 
Wzg_órze Zamkowe 

Wkop lA/73 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P.P. PKZ 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Urszula Perlikowska. 
Finansował WKZ w Łodzi. Piąty sezon badall. 
Gród i zamek XI - XIV w. 

w wyniku prac archeologiczno-architektonicznych w wykopie o powierzchni 
42 m2 odsłonięto fragment muru.który prawdopodobnie jest dalszą częścią odkry
tego w 1969 r obiektu ceglanego.Mur wykonany jest z cegieł ułożonych w wątku 
wendyjskim i połączonych zaprawą wapienną.Poniżej odsadzki zbudowany jest z 
pięciu warstw cegieł. w tym dwie ostatnie warstwy przykrywa duża ilość zaprawy. 

Powyżej odsadzki zachowało się sześć warstw cegieł.Na głębokości 131.11 
mnpm w murze znajduje się kanał ze śladami drewna na ściankach.Mur wchodzi 
pod kątem rozwartym w ścianę północną wykopu i pokrywa się z negatywem na 
profilu północnym wykopu l B/72. 

Chronologia odsłonięt":go obiektu nie została jeszcze ustalona. 

w sąsiedztwie obiektu ceglanego wystąpiły warstwy wału drewniano-kamienno
ziemnego przykryte płaszczem z gliny. datowane wstępnie na XIII wiek. 
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Odkryto ponadto ślady drewnianej podłogi Xll-wiecznej chaty w jej obrębie 
znaleziono : klucz, sierp, nożyki żelazne, przęślik, dwa fragmenty obrączki z żółtego 
szkła, bardzo dużą ilość fragmentów naczyń glinianych, kości zwierzęce, nasiona 
łuski rybie. 

Wykop 5173 

W wykopie o powierzchni 12 m2 odsłonięto bardzo dobrze zachowane konstruk
cje drewniano-kamienno-ziemne wału datowane na XIII-wiek. 

Odkryto 13 dębowych belek w układzie północ-południe, dwie belki poprzeczne 
ułożone w odległości l, 40 m jedna od drugiej po osi wschód-zachód. Na belkach 
podłużnych w części południowej wykopu odsłonięto skrzynie wału wypełnione belka
mi dębowymi, kamieniami, fragmentami ciegieł oraz szaro-brunatną gliniastą war
stwą ziemi z rozłożonym drewnem. W narożniku północno-zachodnim wykopu, kon
strukcje wału wzmacniają ukośnie wbite pale dębowe. 

Jednocześnie na stanowisku prowadzoLe są badania przez pracownię paleobo
taniczną IHKM PAN. 

Badania będą kontynuowane. 

SKRZYDLĆW~o po w • Radomsko 
Stanowisko 2 

Muzeum Archeologiczne Etnograficzne 
w Łodzi 

Badania prowadziła mgr Teresa Łaszezewska 
oraz mgr Franciszek J. Cemka i mgr Zbigniew 
Pokuta.Finansował WKZ w Łodzi. Wznowienie 
badań prowadzonych na tym stanowisku w latach 
1963 - 1964.0sada wielokulturowa z okresów : 
IV - V okresu epoki brązu, lateńskiego, pómego 
okresu wpływów rzymskich i wczesnego średnio
wiecza. 

Stanowisko położone na tzw. "Ostrówku" - terenie uprawnym na krawędzi 
pradoliny rzeki Warty. Wyeksplorowano powierzchnię 128 m2 J wykop IV o po
wierzchni 118 m 2 oraz rów sondażowy o wymiarach l x 10 m/. 

Odkryto dwa obiekty uznane za mieszkalne, pięć jam gospodarczych, a ponadto 
kilka zagłębień warstwy kulturowej, będących pozostałością obiektów starożytnych 
zniszczonych przez wczesnośredniowieczną zabudowę terenu. 

Na szczególną uwagę zasługuje obiekt mieszkalny nr 1, którego wyraźny zarys 
zbliżony do kwadratu, o wymiarach 4, 80 x 3, 80 l? l m uchwycono na głębokości 
50 cm od powierzchni ziemi. Nie wyeksplorowano go w całości, gdyż w części zachod
niej przylegał do brzegu wykopu. Był zapewne półziemianką, ponieważ wypełniska 
sięgało do głębokosci około 1,10 m od powierzchni ziemi. We wschodniej połowie 
obiektu, bliżej centralnej jego części, znajdowało się palenisko ułożone z kamieni 
tworzących zwarte, koliste skupisko o średn~<:.) około 60 cm. Wystąpiło ono na głębo

kości 70 cm. Zawartość warstwy kulturowej obiektu s tanowiła ceramika z późnego 
okresu wpływó rzymskich l IV - V w.n. e. J z domieszką ułamków ze środkowego 
okresu lateń skiego.Na spodzie wypełniska znaleziono przęślik oraz fr agment prawdo
podobnie kamienia żarnowego. Ponad omawianym obiektem zalegała wars twa kamieni, 
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która na głębokości 30 cm od powierzchni ziemi miała wygląd niezbyt zwartego 
bruku o kolistym , w przybliżeniu , rzucie poziomym i średnicy około 3, 80 m. · 
Wśród kamieni występowała polepa,potłuczone ciężarki tkacie oraz ułamki naczyń 
z pó:tnego okresu wypłwów rzymskich i w·mniejszej ilości ceramika wczesnośrednio
wieczna. 

Obiekt mieszkalny nr 2, zdecydow:.\llie wczesnośredniowieczny f XI ""' XII w. f , 
jest również półziemianką o kształcie nieregularnego, wydłużonego prostokąta 
f dł' tgość 6 m, maksymalna szerokość 2, 80 m. minimalna szerokość l, 80 m / . 
Obiekt uznano za mieszkalny na podstawie zawartości warstwy kulturowej.Oprócz 
ceramiki znaleziono w jego wypełnisku: 4 noże żelazne. pierścionek z brązu, frag
ment ozdobnego łańcucha żelaznego. W śród ułamków naczyń wyróżniono jeden ze 
śladami polewy f od wewnątrz jasnozielonej. od zewnątrz żółtawej/ • pochodzący z 
naczynia wykonanego z białawej gliny. 

Większość jam pochodzi z okresu wczesnośredniowiecznego.Jedna z nich jest 
zapewne pozostałością dymarki. 

Na wschód od wczesnośredniowiecznego obiektu mieszkalnego odkryto skupisko 
ceramiki z IV - V okresu epoki brązu. 

Powyższe odkrycie zmienia datowanie początków osadnictwa na badanym stano
wisku, bowiem dotychczas naj starszy materiał zabytkowy pochodził z początków 
okresu lateńskiego. 

SLUPSKI MLYN.pow.Grudziądz 
Stanowisko 3 

Muzeum w Grudziądzu 

Badania · prowadził mgr Ryszard Boguwolski 
f autor sprawozdania/ oraz mgr Andrzej 
Kola. Fin;msowało Muzęum. Prezydium PR.N 
w Grudziądzu i WKZ w Bydgoszczy. Trzeci 
sezon badań. Dwuczłonowe grodzisko wczesno
średniowieczne. 

Wytyczono wykop o wymiarach 3 x 20 m w północnej części pierwszego czło
nu grodu f człon A/, co oznaczało w nawiązaniu do prac ubiegłorocznych uzyskanie 
pełnego przekroju przez jego wnętrze wraz z umocnieniami obronnymi. 

Uzyskany układ stratygraficzny w tym wykopie nie zniszczony przez zabudowę 
krzyżacką odzwierciedlił dwie fazy osadnicze z okresu wczesnego średniowiecza. 
Elementy osadnicze i konstrukcyjne grodu starszego f I faza osadnicza/ odkryte 
zostały głównie na działce D i c. W tym czasie osiedle otoczone zostało. przynaj
mniej od tej strony, wałem drewniano ziemnym o nieregularnej konstrukcji ruszto
wej. którego przestrze~i między bierwionami wypełniono piaskiem' i gliną. Posado
wiony on został na warstwie pierwotnego humusu wyznaczającej naturalną krawędź 
wysoczyzny.Długość jego na badanej powierzchni wynosiła 8 m 0 zaś wysokość naj
większej jego kulminacji dochodziła do l, 8 m. Jeśli chodzi o stałe elementy osad
nicze związane z omawianą fazą osiedla. to odkryte rumowisko orzv wewnetrznei 
stopie wału jest · pozostałością bliżej nieokreślonego domostwa. Analiza geologiczna 
warstwy oraz bardzo duża ilość odkrytego w niej materiału' ceramicznego i kości 
zwierzęcych całkowicie powyższy wniosek potwierdza. 
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Po upadku grodu starszego, obserwujemy odbudowę grodu młodszego, wy zna
czającego drugą faszę osadniczą. Pozostałości nowego wału obronnego, zachowały 
się na wewnętrznym rozsypisku wału starszego na długości 4, 6 m, a przeciętna 
j ego wysokość wynosiła O, 9 m. Po drugiej fazie osadniczej zachowały się również 
nawa r s twienia chaty na ziemnej, uchwycona jej szerokość w wykopie badawczym 
wynosiła 4, 5 m. 

Tegoroczne badania na stanowisku 3 w Słupskim Młynie ujawniły po raz 
pierwszy wiele szczegółów co do osadnictwa grodowego. którego czas użytkowania 
możn~ obecnie określić na X - XIII wiek. 

Badania będą kontynuowane. 

SMOLUGI, pow.Siemiatycze Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadzili dr Lechosław Rauhut 
i mgr Ludgarda Długopolska.Finansowało 
PMA w ~szawie.Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko z grobami w. obudowach ka
miennych z XII - XIII w • 

Cmentarzysko należy do zgrupowania, .podlaskich cmentarzysk wczesnośred
niowiecznych w obudowach kamiennych.Znane od końca XIX w. po raz pierwszy 
zostało zwe.ryfikowan~ w 1972 r. 

Leży .ono na południowo-wschodnim stoku wyniesienia od jego kulminacji w 
dół, w odległości około 700 m na południowy - zachód Cjid wsi. Cmentarzysko 
nosi nazwę " Ciarki".Obejmuje ono obecnie powierzchnię ca 5000··m2 przy czym 
pierwotny obszar wynosił 7500 - 10.000 m2. Zniszczone zostało przez eksploata
cję kamieni oraz meliorację. Należy przypuszczać. że zachowana część obie)ctu 

2 jest zniszczona co najmniej w 60o/o.Badaniami objęto powierzchnię około 250 m 
na południowo-.wschodnim . skraju cmentarzyska. Odkryto 20 lepiej bądź . gorzej 
zachowanych grobów oraz szereg obiektów doszczętnie wyrabowanych. Groby po
siadały prostokątne obstawy i były zabrukowane czterema warstwami drobnych 
kamieni. Nie posiadały one zagłębionych j;jl.m grobowych. Kości szkieletu 1.4 egły 
całkowitemu rozpadowi i wypłukaniu. Wszystkie przedmioty występowały na czwar
tej warstwie brulru0 przy czym zmarli byli chowani w trumnach o czym świadczą 
liczne wielkie gwoździe żelazne:Na inwentarze grobowe złożyły się, topory żelazne 
grot włóczni i strzały, krzesiwa wraz z krzemieniami, noże, esowate kabłączki 
skroniowe. pojedyńcze paciorki szklane, w tym z wtopioną złotą blaszkę. zausznica 
z ażurowymi paciorkami. bransolety, sprzączki do pasów oraz pierścionek. 

W obrębie grobów i na powierzchni bruków wystąpiły stosunkowo nieliczne 
ułamki naczyń wczesnośredniowiecznych. Układy przedmiotów pozwalają sądzić. że 
zmarli byli układani głowami na południowy-zachód. W jednym wypadku wśród 
częściowo wyrabowanych konstrukcji stwierdzono spalone kości ludzkie. 

Wstępna analiza materiału pozwala wyznaczyć ramy chronologiczne cmenta
rzy ska na drugą połowę XII i XIII wieku. 

Prace będą kontynuowane. 



SOBIEN-MANASTERZEC, pow.Lesko 
f bieszczadzki/ 
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Kons er wator Zabytków Archeologicznych 
w Rzeszowie 
Konserwator powiatu bies zczadzkiego 
w Lesku 

Badania prowadził mgr inż. arch. Tadeusz 
R. Żurowski.Finansował WKZ w Rzeszowie 
KZ pow.bieszczadzkiego w Lesku.~smy 
sezon badań. Grodzisko wczesnośrednio
wieczne i zamek średniowieczny. 

Założono W'J kop badawczy 5 x 7. 5 m na lokalnym wyniesieniu prostopadle do 
muru obronnego .. północnego w odległości od ZO do Z5 m od baszty zachodniej, na 
wschód • stykowo clo wykopów dawniejszych. Poprzednio, od zachodu. ujawniono war
stwę grodziskową. od wschodu tylko średniowieczną. Obecnie podjęto się ustalić 
zasięg warstwy wczesnośredniowiecznej. 

Od północy odsłonięto mur obwodowy XIV - XV w • grubości z. 35 - z. 50 m. 
Od dziedziflca warstwy kulturowe sięgnęły 3• 60 m. Do muru była doczepiona kiesze
niasta dobudówka kamienna o zarysie z. O x 3• 6 m. wypełniona pozostałością podgrze
wac za piecowego. Przeważała przepalona glina. cegły gotyckie, układy drobnych otocza
ków.kafl.e płytowe na półwalcu, · które zdobiły . motywy roślinne dębu i winogradu· oraz 
w otoce geometrycznej odwrócony napis "ihs"• także kafle garnkowe. w tym jeden .z 
wylotem w postaci czterolistnej koniczyny • kilka naczyń. kości zwierząt" szklany puchar 
wenecki. 

Piec znajdował się w drewnianym budynku XV w. Głębiej. prawie w ramach, 
wykopu odkryto resztki budynku. którego stopa fundamentowa przecinała warstwę gro
dziskową, nie dochodząc do calca;...rest to być może pozostałość baszty XIII w. War• 
stwa wczesnośredniowieczna dochodziła od wschodu do muru baszty0 Parę metrów 
dalej zbudowano w końcu XIV w. nowy mur obronny. a basztę zlikwidowano; Pozosta
łością wczesnośredniowiecznego systemu obronnego jest wał za murem z ogromnym 
głazem czarnego łupku. 

Za nim teren ma silny upad. Warstwa grodziskowa jest przesycona spalonymi 
konstrukcjami drewnianymi i kilkoma poziomami przepalonej polepy glinianej z cera
miką, kośćmi.grotami strzał do łuku 1 kuszy.Druga połowa XIII w. jest oddzielona 
warstwą gruzu budowlanego .na nim leży poziom osadriiczy XfV w. 'I'1l znaleziono 
ostrogi, bełty do kuszy. łańcuszek o ogniwach w ósemkę. haki równoramienne, zabytki 
ceramiczne. Nad drugą warstwą gruzu budowlanego z końca XIV w. zalegał poziom 
osadniczy XV w. z śladami walki.pożaru. z pozostałością dużych naczyń i dużą masą 
piasku między spalonymi konstrukcjami hurdycji. Wszystko to było nakryte zwaliskiem 
murów. 

Nie stwierdzono śladów odbudowy zamku po 1474 roku. Zauważono w układzie 
przestrzennym zmiany.Grodzisko obejmowało zwieńczenie wzgórza.Mury zamku 
z k. XIII w. sięgały gdzieniegdzie nieco dalej.Mury zaś zamku wzniesionego w XIV w •• 
rozbudowywane w XV w. sięgały miejscami po kilkanaście i więcej metrów dalej. 
Znacznej rozbudowie uległy części bramne i mostów zwodzonych, które zostaną zbadane 
następnego sezonu • . Trzeba też odszukać studnię i odczytać układ przestrzenny dzie
dzifl ca. 
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STARA GbRA, pow.Góra 

STARE BIELSKO, pow.Bielsko Biała 

patrz 

okres halsztacki 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Katowicach 

Badania prowadziła mgr Małgorzata Płazak. 
Finansował WKZ w Katowicach. Pierwszy se
zon badafl. Grodzisko wczesnośredniowieczne 
i średniowieczne f XII - XIV w./ 

Grodzisko w Starym Bielsku położone jest tuż przy szosie prowadzącej z Biel
ska-Białej do ·starego Bielska, obok kościoła ewangelickiego. Należy do grodzisk typu 
pierścieniowego o średnicy około 215 m i powierzchni około 3, 2 ha. Pierwsze bada
nia archeologiczne przeprowadzono tutaj w roku 1938. Badaniami tegorocznymi obję
ta została północna połowa stanowiska. Od środka platformy w Iderunku północnym 
poprowadzono sondaż długości 110 m.,dzięki któremu J stwierdzono, ze w omawianej 
połowie warstwa kulturowa zalegala tylko wzdłuż wśłu wewnętrznego pasmem szero
kości ca 30 m. 

Tutaj też odsłonięto 3 skupione obok siebie obiekty: 

Obiekt l - budynek mieszkalny względnie produkcyjny. Prostokątna jama o wy
mi arach 3, 5 x 2, O m., usytuowana na osi wschód-zachód, zagłębiona w ziemię 
do o.8 m. Znaleziono w niej przęślik gliniany, dużą ilość żużlu żelaznego 1 ceramiki. 

Obiekt 2 - bliżej nieokreślony. Kolista jama o średnicy około 1, 70 m minimal
nie zwężająca· się ku dołowi. Wyeksplorowano tylko do 1, 5 m, Od głębokości 1, l -
1,2 m uchwycono kamienną wykładzipę. W obiekcie znaleziono dużą ilość materiału 
ceramicznego, żużlu żelaznego, przedmioty żelazne i drobne fragmenty kości. 

Obiekt 3 - jama gospodarcza kolistego kształtu o średnicy około 1, 5 m., 
zalegała do głębokości O, 5 m. Znaleziono w niej dużo ceramiki i żużlu żelaznego. 

Na podstawie wstępnej analizy ceramiki powyższe obiekty,można datować na 
XII - XIV w. Duża ilość żużlu żelaznego sugeruje, że stanowiły one kompleks o 
charakterze produkcyjnym. Ciekawa problematyka grodziska, silna jego d ewastacja 
przez rozbudowujące się w sąsiedztwie miasto stwarzają konieczność szybkiego 
przebadania, 



STARE MIASTO.pow. Morąg 
Stanowisko l 
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Konserwator Zabytków Archeol ogicznych 
w Olsztynie 

Badania prowadził mgr Mieczysław Haftka. 
Finansował WKZ w Olsztynie. Pierwszy se
zon badań. Grodzisko wczesnośredniowiecz
ne. 

Celem wstępnych bada:ó. było zbadanie układu warstw kulturowych i określenie 
chronologii. W dwóch wykopach o wymiarach 6 x 3 m i 8 x 2 m zlokalizowanych 
na majdanie u podnóża wału obronnego stwierdzono brak warstw kulturowych typu 
osadniczego. W partii przywałowej wystąpiły obsunięcia. spalone resztki drewnia
nych umocnie:ó. wału. które pozwoliły na rozpoznanie jego konstrukcji., Wał posiadał 
piaszczyste jądro na którym zbudowano przekładkawą konstrukcję drewnianą. izolowa
ną gliną i piaskiem. 

Zabytki ruchome występujące w bardzo małej ilości• to głównie ułamki cerami
ki całkowicie obtaczanej. pozwalające ustalić chronologię grodziska na najmłodszy 
okres· wczesnego średniowiecza. 

Badania zostały zako:ó.czone. 

STARY ZAMEK. pow.Wrocław 

Stanowisko 2 

STARY ZAMEK• pow.Wrocław 
Stanowisko 2 a 

patrz 

neolit 

patrz 

neolit 



STARY ZAMEK,pow.Wrocław 
Stanowisko 6 
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Pracownia Archeologii Sląska 
Zakładu Archeologii Nadodrza 
Instytutu Historii Kultury Materialnej 
Polskiej Akademii Nauk 
we Wrocławiu 

Badania prowadził zespół J)Cd kierownictwem 
dr Jerzego Lodowakiego J konsultant naukowy 
prof. dr Lech Leciejew.icz/ .Finansował IHKM 
PAN. Pierwszy sezon badafl.Osady z pó:tnego 
okresu lateńskiego i wczesnego średniowiecza 
l vm - IX w./ 

Stanowisko położone jest na wzgórzu 156.5 m npm usytuowanym po prawej 
stronie doliny dwóch rzecz·ek: Czarnej Wody i Sulistrowickiego Potoku.Powierz
chnia całego wzniesienia wynosi około 18 ha, z czego na przestrzeni około 8 ha, 
głównie na kulminacji i północnym stoku występują liczne ułamki naczyń głównie 
wczesnośredniowiecznych i z pó:tnego okresu lateńskiego. Celem badali. było zlo~ 
kalizowanie osady wczesnośredniowiecznej i określenie jej chronologii. 3 wykopy 
o łącznej powierzchni 250 m 2 • przebadane do calca, pozwalają sądzić, że osada wczes 
nośredniowieczna zajmowała północno-wschodnią część wzniesienia wraz z jego 
kulminacją. Fragment tej osady uchwycono w wykopie I i II odsłaniając m.in. 
l dużą ziemiankę oraz 5 owalnych jam o wymiarach od l• 2 x 10 5 do 1, 5 x 2, 3 m. 
Z zabytków ruchomych znaleziono m. in. dużo ceramiki J w tym naczynia zdobione 
ukośnym krzyżem/ , fragmenty żaren z granitu ślężall.skiego, kilka przęślików • 
szydeł kościanych oraz ostrogę z zaczepami haczykowatymi zagiętymi do wnętrza 
/ IX w. wg typologii J.Żaka/. 

·w północno-zachodniej części wzgórza na samej jego krawędzi, zlo)!:alizo
wano osadę z pó:tnego okresu lateńskiego. W wykopie III odsłonięto m.in. 5 obiek
tów nieruchomych tej osady • w tym piec kopułkawy prawdopodobnie garncarski, 
jednokomorowy, z jamą przypiecową. W jednej z jam odkryto grób szkieletowy. 
Obiekty zawierały bardzo dużo ceramiki i kości zwierzęcych. W warstwie znale~ 
ziono również fragment żelaznego miecza lateńskiego. 
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STRACHÓW, pow • Wrocław 
Stanowisko l 

Instytut Historii Kultury Materialnej 
Polskiej Akademii Nauk 
we Wrocławiu 

Badania prowadził zespół pod kierownictwem 
dr Jerzego Lodowakiego / konsultanci nauko
wi prof. dr Lech Leciejewicz, dr hab. Bogusław 
Giediga /. Finansował WKZ we Wrocławiu. 
Pierwszy sezon badatl.Grodzisk:o wczesnośred
niowieczne / IX - X wiek/ 

Grodzisko koło Strachowa położone jest na podmoldych łąkach rozciągających 
się na płółnocny wschód od Masywu Slężańskięgo w dolinie rzeki Czarna Woda, 
w odległości około 4 km od góry Slęży. Przebadano przestrżeń około 400 m2, 
głównie wnętrza grodziska oraz częściowo roŻsypisko wału od 11trony wschodniej. 
W wyniku badań ro.zpoznano rozplanowanie zabudowy wnętrza grodziska. Udało się 
ustalić, .- że zabudowa przebiegała wokół wałów pasmem szerokości 4-5 m. Domostwa 
zagłębione były częściowo w ziemię. Powierzchnia całego wnętrza grodu otoczonego 
wałem wynosiła około 600 m2. Konstrukcja wałów nie została jeszcze całkowicie 
rozpoznana.Stwierdzono jedynie. że wewnętrzne jego lico zbudowane było z łupa- · 
nych kamieni różnej wielkości ułożonych bez żadnej zaprawy. Z zabytków ·rucho
mych znaleziono m.in. kilkaset ułamków naczyń bardzo bogato zetobionych motywanii 
linii falistych, ukośnych nakłuć, stempelko'Wych dołków i listw plastycznych, tygielek 
gliniany. żarna wykonane z granitu śltiżańskiego,kilka przęślików i noży żelaznych 

· oraz fragment naczynia szklanego. 

STRACHOW, pow • Wrocław 

STRASZYN• po w. G datlak 
Stanowisko 3 

patrz 

neolit 

patrz 

okres wpływów rzymskich 
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SZABLAK k/Nowogrodu.pow. Łomża Kons erwator Za bytków Archeologicznych 
w Białymstoku 

Badania prowadził mgr inż. a r ch. Tadeusz 
R. Żurowaki i m gr Jolanta Sobiech-Deptu
łowa. Finansował WKZ w Białymstoku. 
Pierwszy sezon badatl. Grodzisko wczesno
średniowieczne i średniowieczne. 

Przepro-dzono badania wykopaliskowe grodzis ka znanego z przekazów histo
rycznych oraz badatl powierzchniowych Rom ana Jakimowi cza i Adama Chętnika jesz
cze w okresie międzywojennym, a także w 1965 roku. Uległo ono całkowitej dewa
stacji w trakcie regulacji rzeki Narwi. Stąd czerpano materiał ziemny do budowy. 
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Założono wykopy krzyżowe wzdłuż i :po
przek całego obiektu. Wykryto warstwę kulturową i dolne części waló.w w dwóch 
miejscach po stronie zachodniej i południowej. Charakteryszycznych zabytków nie 
wykryto. 

Dalszych badatl nie planuje się. 

SZCZECIN - ZAMEK Pracownia 
Archeologiczno-Konserwatorska 
P,P. PKZ 
Oddział w Szczecinie 

o 
Badania prowadzil mgr Ryszard Rogosz 
/ autor sprawozdania/ pod kierownictwem 
dr Eugeniusza Cnotliwego.Finansował PWRN
Wydział Kultury Szczecin. Pierwszy sezon 
badatl. Grodzisko, Kościół św. Ottona -
wczesne i pótnośredniowiecze. 

W trakcie odbudowy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie prowadzi się 
liczne wykopy ziemne. które w uzasadnionych przypadkach wyprzedzane są systema
tYcznymi badaniami archeologicznymi. Realizacja głębokich wykopów przygotowywanych 
pod fundamenty krużganka biegącego wzdłuż wschodniej elewacji skrzydła zachodniego. 
została uzależniona od całkowitego przebadania Kościoła św.Ottona, wstępnie rozpoz
nanego przez Muzeum w Szczecinie i Kierownictwo Badatl nad Początkami Państwa 
Polskiego w Szczecinie, w latach 1947 -1948. · 

Badania obejmowały przestrzeń 100 m 2 • gwarantującą odsłonięcie całej zachod
niej części prezbiterialnej kościoła. W rzucie odsłonięto wieloboczne prezbiterium 
wyznaczone szerokim murem kamiennym, wzmocnionym na narożnikach potężnymi 
przyporami. Między przyporami odkryto ceglane łuki konstrukcyjne oraz dobrze 
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zachowaną posadzke ceglaną. pod którą występowały groby datowane wstępnie na 
XIV i XV wiek. 

Wewnątrz kościoła odsłonięto dobrze zachowany, prostokątny ołtarz ceglany 
dostawiony do czołowej ściany prezbiterium.Oparty na fundamencie kamiennym, 

w młodszej fazie rozbudowany został ceglanymi stopniami układanymi na posadce. 
Wewnątrz i zewnątrz kościoła przebadano wyrażny poziom budowy,który wstępnie 
datowaily materiałem źródłowym odpowiada potwierdzonej dacie budowy obiektu 
określonej zgodnie na rok 1346. 

Poniżej • na niewielkiej przestrzeni , ograniczonej odsłoniętymi reliktami 
architektonicznymi przebadano dobrze zaCJ~owane poziomy osadnicze datowane 
wstępnie na wieki od 2 połowy vm do XI w. Wyznaczały je klepiska chat oraz 
liczne paleniska nasycone materiałem ceramicznym . i kostnym. 

Bezpośrednio nad calcem wystąpiła warstwa o niiąższości do 50 cm.któr·ą łąCzy~ 
należy z działalnością ludności kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza. 

Badania kontynuowane będą w pierwszym półroczu 1974 r. w zachodniej części 
kościoła na tzw.dziedzińcu menniczym.Celem badali jest odsłonięcie i zbadanie 
pełnego rzutu kościoła św.Ottona.który zostanie w obrysie uwidoczniony w posadz
kach dziedzińca głównego i menniczego. 

SZRENSK. pow • Mława Mazowiecki Ośrodek Badali Naukowych 

Badania prowadził mgr Wojciech Sieradzki. 
Finansowało Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Mławskiej.Drugi sezon badail. Wczesnośrednio
wieczny zespół miejsld f XI - XII w/ 

W bieżącym roku kontynuowano prace na terenie podgrodzia. Przebadano 2 ary. 
Stwierdzono występowanie na głębokości 70 cm dalszych, owalnych plam polepy o 
miąższo~ci około 30 cm. W centralnej części przebadanej powierzchni polepa wy
stępuje w kształcie trzecha wyrażnie zarysowanych czworoboków o powierzchni 
około l m2. połączonych wąskimi wkładami. 

Material ceramiczny dość jednolity, datowany jest na XI - XII w. Wśród 
zabytków wydzielonych zwraca uwagę miniaturowa sieiderka żelazna, będąca zapewne 
przedmiotem kultowym lub symbolem władzy. 

Badania będą kontynuowane. 
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ŚWIELUBIE, pow.Kolobrzeg 
Stanowisko 2 

Instytut Historii Kultury Materialnej 
Polskiej Akademii Nauk 
w Szczecinie 
- Zakład Archeologii Nadodrza 

Badania prowadził dr Władysław Łosiński 
oraz mgr Marian Rulewicz i mgr Stefan 
Wesołowski.Finansował IHKM PAN.Osmy 
sezon badań. Cmentarzysko wczesnośred
niowiecz:!le f IX wf • grób kultury łużyckiej• 
ślady osadnictwa neolitycznego. 

Przebadano na cmentarzysku obszar o powierzchni 235 m 2, obejmujący 
6 kurhanów, z których 5 częściowo eksplorowano już w latach ubiegłych.Odkryto 
7 grobów ciałopalnych, w tym 6 z pozostałościami stosu, l pusty • 4 groby zale
gały w obrębie kopców, pozostałe u podnóża kurhanów. W grobach, rzadziej w płass
czach mogił oraz na ich obrzeżu wystąpil dość bogaty inwentarz zabytkowy. Na 
szczególną uwagę zasługują : ułam.Jc monety wczesnoabbasyd~kiej, srebrne pasamony 
oraz szereg brązów o skandynawskiej proweniencji, w t)Ul ułamek fibuli żółwiowa
tej , 0zdobione okupcia rzędu f? l końskiego, szpila, iglica zapinki i łańcuszek z kół
kami. Ponadto znaleziono pacior~ szklane, gwo:tdzie i nity żelazne oraz liczne 
ułamki ceramiki. 

Inwentarz zabytkowy uzyskany w bieżącym sezonie potwierdza ustaloną uprzed
nio chronologię stanowiska na IX stulecie.Najmłodsze groby przypadają zapewne 
na około 900 rok. 

Poniżej kopców wczesnośredniowiecznych odsłonięto warstwę kulturową z 
ceramiką kultur cyklu pómoneolitycznego. Z kulturą łużycką wiąże się natomiast 
grób ciałopalny, urnowy z obstawą kamienną tworzącą rodzaj skrzyni. 

!>MICZ, pow. Prudnik 
Stanowisko 4 

Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Badania prowadził mgr Michał Parczewski. 
Finansowało Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Prudnickiej. Pierwszy sezon badań. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne l IX - XI w l. 

Grodzisko leży na krańcu cypla, przechodzącego ku południowemu zachodowi 
w rozległe lessowe wzgórze, w widłach podmokłych dolin potoku Pleśnica i jego 
okresowego prawobrzeżnego dopływu. 

Obiekt został całkowicie zniwelowany przez orkę przynajmrueJ kilkadziesiąt 
lat temu. Jedynie tradycja zachowała nazwę " Grodzisko". 
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Zakładaną linię przebiegu obwałowafl grodu przecięto siedmioma wykopami 
sondażowymi o powierzchni około 440 m2. W czterech wykopach natrafiono na 
pozostałości fosy.Bezpośrednio ponizej ziemi ornej fosa miała kształt czarno 
zabarwionego pasma o szerokości 300- 400 cm.Jej głębokość osiągała 120 - 180 cm. 
W przekroju poprzecznym wyróżniały się dwie części: partie górne i środkowe 
były szerokie,_nieckowato rozchylone, o intensywnie czarnym wypełnisku. niekiedy 
warstwowanym. W dolnych partiach obserwowano stromo opadające w dół ściany 
i niemal płaskie dno; zawartość fosy przy dnie miała barwę szarobrunatną. W wy
kopie m odsłonięto trzy dołki posłupowe, stanowiące zapewne resztkę drewniano
ziemnej konstrukcji wału. całkowicie ściętego przez uprawę roli. Wykop IX ujawnił 
cztery dołki pasłupowe ułożone w dwa równoległe rzędy, świadczące o funkcjowaniu 
ogrodzenia w rodzaju podwójnego płotu bąd:t palisady.Nie zdołano rozpoznać układu 
umocnień od strony najłatwiej%Zego dostępu na gród, tmo od południowego zachodu. 

W pozyskanym materiale zabytkowym główną kategorię stanowiła ceramika 
przede wszystkim wczesnośredniowieczna, którą ramowo można datować na IX - X 
wiek. W fosie f wykop IV/ znaleziono nóż żelazny. 

Teren zamknięty fosą mieści się w granicach elipsoidy o wymiarach około 
100 f oś SE-NW f x 200 f oś SW - NE/ metrów. · 

• TRZEBIATOW .pow.Gryfice Pracownia 
Arcneologiczno-Konserwatorska 

. P.:Ę' PĘZ 
Oddział w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Ryszard Ragoaz 
f autor sprawozdania/. pod kierownictwem 
dr Eugeniusza Cnotliwego. Finansował WKZ 
w Szczecinie. Pierwszy sezon badafl. Osada 
przy grodowa, klasztor - zamek. W czesne i 
i pó:tne średniowiecze. 

Obiekt usytuowany jest w północno-wschodniej części Starego Mias~~ ograni_
czony od północy i wschodu zakolem kanału rzeki Regi, za.ś od zachodu l południa 
ul. Wojska Polskiego i Sienkiewicza. Na wydzielonym teren1e8 centralnie. usytuowane 
jest założenie zamkowe posiadające aktualnie dwa skrzydła : północne l główne 
wschodnie.Istnienie trzeciego skrzydła południowego do roku 1814 potwierdzone było 
wielokrotnie :tródłami pisanymi i ikonograficznymi. 

Aktualnie projektowany jest kapitalny remont dwóch istniejących skrzy~eł oraz 
dobudowa, a w zasadzie rekonstrukcja skrzydła południowego ~ przeznaczem~m ?D 
na salę widowiskową. W tej sytuacji celem badafl .było poznaole razplanowaola me
istniejącego skrzydła południowego oraz przebadame starszych reliktów arc~itektury 
gotyckiej z kościołem św. Mikołaja, których istnienie potwierdzają :tródła plShne 

już w 1287 row. 
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Zrealizowany program badań obejmował powierzchnie ponad 300 m 2, prze
badanych w postaci dwóch wykopów przecinających poprzecznie nieistniejące skrzyd
ło południowe oraz wykopu usytuowanego prostopacll.e do skrzydła głównego, a także 
-trzech mniejszych wykopów założonych przy skrzydle wschodnim. 

Uzyskano pełne rozplanowanie architektoniczne poszukiwanego skrzydła 
południowego zbudowanego po roku 1560 na miejscu kościoła św. Mikołaja. Jedno
cześnie stwierdzono, że założ1mie renesansowego , a następnie barokowego zamku, 
od zachodu zamknięte było 1 przylegającymi do niego zabudowaniami 
gospodarczymi / wozownia/. 

W pełnym rzucie odsłonięto pierwotny zarys architektury gotyckiej związanej 

z .klasztorem premonstrantek. Pod wspomilianym skrzydłem zamku odsłonięto nie
mal całkowity zarys kościoła św.Mikołaja o wymiarach 26 x 12 m, zori entowany 
na osi wschód - zachód. z dobrze zachowanym murem cmentarnym i niewielką 
częścią cmentarza wstępnie datowany na xm - XV wiek. Ponadto wdłuż kościoła 
na dziedzińcu klasztornym, oraz w części zachodniej, północnej odsłonięto duże 
partie murów krużganka.który w oparciu o wyniki badań arcłEologicznych, a następ• 
nie wyniki badafl architektonicznych przeprowadzone w elewacji zachodniej skrzydła 
głównego, można rekonstruować w pełnym jego ciągu. Przy aktualnym stanie badań 
jest to jeden z nielicznych obiektów sakralnych z wczesnego gotyku, który znany 
był dotąd wyłącznie ze źródeł pi sanych a obecnie został w pełnym obrysie odsło
nięty i przebadany. 

Dodać należy, że we wszystkich przebadanych punktach uzyskano potwierdzenie 
istnienia wcześniejszego osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Poświadcza j e wy stępo• 

wanie warstwy kulturowej o miąższości do 40 - 60 cm z licznymi jamami i paleni
skami oraz bogato reprezentowanym materiałem ceramicznym. Wstępnie przygrodową 

osadę wczesnośredniowieczną można datować od połowy XI do połowy XIII wieku. 

TUMlANY, pow.Olsztyn 
Stanowisko 2 
" Rybaczówka" 

Zespół do Badań E tnograficzny Słowian 
w Polsce Północno-Wschodniej 

Instytutu Historii Kultury Materialnej 
Polskiej Akademii Nauk 

Badania prowadził dr hab.Krzy sztof Dąbrowski 

oraz mgr Tadeusz Baranowski. Finansował IHKM 
PAN.Czwarty sezon badań. Osada V- Vll w. n. e . 

Zbadano 750 m 2, w tym 300 m 2 j ałowych pod względem archeologicznym. 
Prace pr owadzono na kulminacji wzgórza, na północny-wschód od drogi polnej. 
przecinającej ter en zabytkowy, w czę~ci oddalonej od jeziora P isz. 

Odkryto 18 obiektów, głównie niewielkich, z wyjątkiem jam 1/73 i 3/ 73. 
Te dwa obiekty odznaczały się nie spotykaną dbtąd w Tumianach wielkością i kształ
tem. Położone, jak się wydaje, na skr aju osady, oddalone były od siebie o około 
50 cm. Ich zarysy miały kształt esowaty, wymiary wynosiły 11, O x 3, 60 m i 9, 10 x 
:~, l O m . Każdy z obiektów składał się z dwóch, przylegających do siebie, wyodręb
niających się w profilach poprzecznych, części o długości ponad 6 m i szerokości 
ponad l, 5 m , W jamie 1/ 73 odkryto palenisko z kamieni, a w 3/ 73 piec kolistego 
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kształtu z silnie przepalonej gliny. ceglastej barwy. W pobliżu pi eca0 lO cm nad 
calcem, znajdowała się czaszka konia f być może ofiara zakładzino--. f. Z tej 
samej jamy pochodzi też ornementowane okucie brązowe. o formie spotykanej 
masowo w uzdach końskich wydobytych z cmentarzyska. W jamie 3/73 odkryto 
między innymi dużą ilość fragmentów naczyń. kości zwierzęce. szydła żelazne 

i kościane. przęśliki, wiele osełek i glinianą rurkę. Po zewnętrznej stronie za
rysów jamy 1/73 wystąpiły ślady palikowania. Można przypuszczać, że duże obiekty 
odkryte w Tumianach były warsztatami produkcyjnymi• na co wskazuje ich kształt• 
wyposażenie i położenie na krańcu osady. 

Również w tym sezonie natrafiono na jamę o zagadkowym kształcie - wąskim 

f 20 cm szerokości/ • półkolistym w planie. a klinowatym w profilu. 

Nadal licznie występowały pómopaleolityczne i mezolityczne narzędzia krze
mienne. 

Planuje się kontynuację badań dla uchwycenia zasięgu i rozplanowania osady • 

TUPADL Y • po w. Inowrocław 
Stanowisko 2 

TYLICZ. pow. Nowy Sącz 

patrz 

neolit 

Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Badania prowadziła dr . Maria Cabalska. 
Finansował KW PWRN w Krakowie oraz 
Instytut Archeologii UJ. Pierwszy sezon · 
badań.Domniemane grodzisko wczesnośred
niowieczne, osada lokacyjna z XIV w. 

Badania miały na celu ustalenie nawarstwień osadniczych wzgórza miejskiego. 
a w ten sposób odwtorzenie historii osadnictwa w rejonie przełęczy tylickiej.Nie-

z wy kle dogodne warunki fizjograficzne góry miejskiej w Tyliczu, zamykającej rozległe 
poszerzenie doliny Muszynki0 nasuwały przypuszczenie• że lokowana tu w XIV w. 
osada miejska " Miestko" kontynuowała wcześniejsze osadnictwo grodowe.Na rynku 
oraz na niezabudowanych parcelach na obu stokach wzniesienia usytuowano łącznie 
12 wykopów. 

Dwa szeroko przest r zenne wykopy na rynku wykazały. że poziom wodonośny 
zalega już na głębokości 40 cm. W wykopie koło paliczki w północnej' stronie rynku 
na głębokości 130 cm odsłonięto dolną część dom u mieszkalne go o wymiarach 4 na 
6 m

0 
ściana licowa w osi WO . Sciany zrąbu, układanego na obłap, zachowały się 

do wysokości 40 cm. Podłoga budynku ułożona z dziesięciu belek spoczywała na 
dwóch legar ach. z których każdy znajdował się w odległości' 180 cm od ścian bocz
nych. Obiekt spoczwał w warstwie niejednolitych iłów0 powstałych przez wypłukanie 
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z wyż szych poziomów. F akt t en spowodował. że w obrębie chaty nie zachowała się 

wars twa kulturowa, umożliwiająca datowanie obiektu. Nad chatą zalegały warstwy 
na sy pów niwelacyjnych z XVII/ XVIII w. Pozostałe wykopy również nie uchwyciły 
s tarszy ch nawarstwień niż przełom XVII/ XVIII w. Slady tej zabudowy zalegały 
na wodonośnym gliniastym gruzie skalnym~ który z kolei spoczywał na nieprzepusz
czalnych siwych iłach;1 

Ci ekawszych wskazówek dostarczył wykop przy organistówce posadowiony w 
odległości 15 m od ogrodzenia kościelnego. Na głębokości 90 cm odkryto silnie 
zgnieciony szkielet nakryty deską. Tylko 40 cm warstwa nienaruszonej gliny chroniłr 
go przed zniszczeniem przez wykop fundamentowy jednej z istniejących tu dawniej 
budowli. 

Pochówek należy wiązać z cmentarzem przykościelnytp osady miejskiej 
" Miestka" lokowaneto w XIV w. i łączyć w je.dną całość z zachowaną na rynku 
chatą. 

Sumując wyniki trzeba podkreślić~e nie uchwycono warstw starszych od pier
wszej lokacji miejskiej Tylicza.Niedogodne warunki cna zachowania się warstwy 
kullurowej stwarza wysokie zaleganie warstw wodonośnych. W tych warunkach nie 
powinien dziwić brak starszych nawarstwień z X -XIV wieku, kiedy prawie na 
pewno rozwijało się tu osadnictwo grodowe~ w oparciu o które lokowano osadę miej 
ską w XIV w. 

WIELICZKA~ pow • Kraków 
Stanowisko l 

WIELICZKA. pow.Kraków 
Stanowisko IV 

WIRÓW • pow.Sokołów PocD.aski 

patrz 

okres lateński 

patrz 

neolit 

patrz 

okres wpływów rzymskich 
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Stanowisko l 
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Pracownia Archeologiczna 
Zakładu Archeologii Nadodrza 
Instytutu Historii Kultury Materialnej 
Polskiej Akademii Nauk 

Badania prowadzili dr Władysław Filipawiak 

Wykop 6 

i mgr Jerzy Wojtasik.Finansował IHKM PAN. 
Czwarty sezon badań. Badania centrum wczes
nośredniowiecznego miasta Wolina. 

Wyeksplorowano 6 niżej zalegających warstw osadniczych : XI.xn.XIII 0 XIV. 
VI i XVI • Na spągu warstwy X wyeksplorowanej w 1972 znaleziono drewnianą 
stewę statku. W warstwie XI wystąpiły ślady 4 domów o konstrukcji międzysłupowej 
z resztkami klepi'sk i palenisk ułożonych z kamieni na podłożu glinianym. W war
stwie XII nastrafiono na 5 fragmentarycznie zachowanych domów w tym 4 o kon
strukcji międzysłupowej i jeden palisadowej. Pozostałości po klepiskach. paleniskach, 
fragmentarycznie zachowane dranice i wbite kołki świadczyły o zniszczonych zabu
dowaniach w XIII warstwie • W śród różnych zabytków znaleziono między konstruk
cjami 2 miotły wiklinowe. W warstwie XIV ślady domów o konstrukcji międzysłupo
wej wystąpiły w północnej części' aru, w południowej natomiast 

• przebiegała ulica szerokości około 2 m moszczona dranicami. W następnych 
warstwach f XV i XVI/ ulica miała taki sam przebieg z tym. że uległa prawdopodob
nie poszerzeniu. Warstwa XV dostarczyła częściowo zachowanego domu palisadowego 
oraz zabudowań .o niewyjaśnionej konstrukcji ze względu na zły stan zachowania. 

We wszystkich warstwach występował humus z mierzwą i piaskiem oraz dużą 
ilością wiórów drzewnych. Oprócz wielu kości zwierzęcych. resztek rybich. akorup 
znaleziono w poszczegó~ych warstwach surowiec i paciorki bursztynowe. szklane. 
resztki obuwia. przedmioty żelazne, żużel i inne zabytki. 

Pod warstwą XVI ukazał się miejscami szary piasek calcowy0 w który są 
wkopane prawdopodobnie głębokie jamy. 

Na przylegającym arze od strony południowo-zachodniej odsłonięto warstwę 
III z licznymi paleniskami z kafleowej fazy wczesnego średniowiecza. 

Zakończenie badań na opisanym arze przewiduj e się w 1974 r. 

WOLIN. pow.Kamień Pomorski 
Stanówiska 8 
11 Młynówka. 11 patrz 

okres halsztacki 
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WROCLAW -Ostrów Tumski Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Badania prowadził doc.dr hab.Józef Ka:tmierczyk 
wraz z zespołem. Finansował KZ m. Wrocławia 
i Katedra ·Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Drugi sezon badań. Podgrodzie przykatedralne z 
XI - XIll w. 

W najstarszym z pośród odkrytych poziomów użytkowych zidentyfikowano 
część rozległego placu z nawie.rzchnią drewnianą. Pełnił on funkcję placu praw
dopodobnie targowego przy katedrze. W pozostałej części poziomu odsłonięto 

.kilkanaście palenisk. z których część zawierała w swoim obrębie grudki metali 
półszlachetnych. Natomiast w ich pobliżu wyeksplorowano tygielki do topienia 
metali. W poziomie młodszym ukończono badania pracowni szklarskiej.Ogółem 
znaleziono w niej ponad 8 kg stłuczki : płyt szkła okiennego. witraży i rzadziej 
naczyń szklanych. Część witraży nosi ślady ornamentu roślinnego i geometrycz-
nego. Również w tym poziomie natrafiono na surowi e c szklarski. Jest to znalezisko 
dotąd wyjątkowe w swoich rozmiarach, ale i potrzeby wrocławskie były niemałe. c. 
Spora liczba szkieł witrażowych zawiera na obrzeżach ślady tkwienia w oprawach • 
co wskazuje na ich dawniejszą metrykę nii warstw, w których je znaleziono.Ziden
tyfikowano też piec piekarski i pracownię obróbki rogu i kości oraz stanowisko 
pracy kamieniarzy zawierające oprócz okrzesków różne nieudane elementy detali 
architektonicznych. W poziomie z 2 połowy XIll w • odkryto ciąg spalonych przyziemi 
spichlerzy •• Wzniesiono je w konstrukcji odpowiedniej do przeznaczenia. W końcowym 
okresie użytkowania, sądząc na podstawie zwęglonych ziaren f zachowało się ich 
kilkadziesiąt kg/ było w nich zmagazynowane w wrokach lub innych pojemnikach 
przede wszystkim zboże: owiec, jęczmień. żyto i pszenica. 

Z innych zabytków rozproszonych w całości nawarstwień znaleziono m.in.: 
złoty wisior • kamienie żarnowe. stylusy z żelaza i kości• oprawki witraży • plakietkę 
z wyobrażeniem orła i świder. 

Rozpoznan.e nawarstwienia kulturowe powstały w końcu XII i w XIll w. 

Badania b~dą kontynuowane 



ZŁOTORYJA 

Stanowisko 1,2,3 
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Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Badania prowadził doc. dr hab. Józef Ka~ierczyk 
wraz z zespołem. Finansowała Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszy sezon ba~ń. 

Szyby i inne urządzenia górnictwa złota z XII-XJV w. 

Ślady działalności górniczej koło Złotoryi f · de auro, l211 rok/ występują 
na powierzchni ponad l km2, głównie w · okolicy góry Mikołaja, zwanej tak od 
wezwania położonego na niej kościoła -<>raz na lewobrzeżnej terasie Kaczawy. 
Dwa z pośród trzech wykopów zlokalizowane zostały na terasie w poblizu szosy 
z Legnicy do Złotoryi, ostatni ·nieopodal zabudowy wsi Kopa~za f Kopacz :12~2 
eokf. Łącznie ekspeląracją objęto powierzchnię około 100 m • · 

W zasięgu wyżej wymienionej eksploracji odsłonięto 2 relikty szybów zaloto
;ny.:;h .na >' planie prostokąta o powierzchni u przyziemia około 10 m 2 oraz l okrągły 
o średnicy około 18 m. Sciany ich miały obudowę dre\vnianą. W sąsiedztwie ich 
mieściły się urządzenia do przemywania piasków złotonośnych: wodociągi doprowa
dzające wodę do płuczek i osadników oraz odprowadzające je ku Kaczawie, rowy 
spełniające podobne funkcje co wodociągi oraz inne bliżej nie zidentYfiko.wane urzą
dzenia gó~cze.Fragment reliktu największej z odsłoniętych płuczek miał powierz
chnię 12 m • W przekroju pionowym nawiązują one do rozległych, płytkich f do 60 
cm/ wanien. Dna ich zbudowano z gliny, podobnie jak i osadników. W jednym wy
padku rolę płuczki spełniało drewniane koryto szerokości 95 cm. W pobranych pró
bach z dawniej przemytych piasków stwierdzono obecność trudno optycznie dostrze
galnego złota. Górnicy złotoryiscy poszukiwali go nie tylko w piaskach ale i oto
czakach kwarcu. które w tym celu rozbijali na drobne kawałki.Skupiska porozbija
nego kwarcu wystąpiły także w najstarszym poziomie działalności górni c z ej dotąd 
o nieustalonej przez nas chronologii. W okolicach Złotoryi liczymy · się z eksplo
racją złota od XI w, Do płUkania piasków rzecznych mogły służyć żelazne miski 
typu śląskiego, znane również i ze Złotoryi. 

Po przeprowadzeniu badań w Złotoryi i koło Legnicy oraz rozpatrzeniu wielu 
innych stanowisk wydaje się, że początki eksploatacji złota na Sląsku mogą sięgać 
okresu epoki brązu. Eksploatację tę prowadzono w różnych punktach i w różnym 
czasie, a więc nie w sposób ciągły na tym samym miejscu.Formy pozysku tego 
kruszczu zapewnie były różne. 

Badania będą kontynuowane. 
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ŻARNOWIEC /SOBIENCZYCE/ • pow. Puck 
Stanowisko " Góra Zamkowa" 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził prof. dr Włodzimierz 
Szafrański.Finansowało Muzeum Archeolo
giczne w Gdańsku. Pierwszy sezon badań. 
Grodzisko wczesnośredniowieczne z IX -
X wieku. 

Ba-dania grodziska położonego nad jezior em Żarnowieckim przy ujściu do morza 
przepływającej przez nie rzeki Piaśnicy nawiązały do wstępnych poszukiwań prof. dr 
Adama Wrzeska w latach 1924-19~ i 1933 - 1935. Objęto nimi obszar 62,5 m2 
powierzchni w ramach czterech działek wielkości ćwiart..ek arowej lub jej połówki• 
powiązanych wzajemnie systemem szachownicowym. Wykopy założono w śz:odku grodzi
ska i w jego części półno=ej doprowadzając je do wału obronnego na jego północno
wschodnim ode~. 

Stwierdzono obecność jednej warstwy kulturowej o miąższości 25 cm • z wczes
noś:Z:edniowiecznym materiałem ceramicznym zalegającej tuż pod darnią na gliniastym 
calcu, z którego w pewnym miejscu wyrastała skałka wapienno-piaskowcowa. Warstwa 
o szaro-brunatnym zabarwieniu pozbawiona intensywniejszych śladów spalenizny za
wierała tylko niewielką ilość ceramiki. 

Odkryto ślady narożnika chaty o konstrukcji plecionkowej z paleniskiem kamien
nym ' W rogu izby. Chacie towarzyszyła koncentracja ceramiki i ślady metalurgii czarnej 
w postaci łupki żużla żelaznego kopankowatego kształtu i kowalskiego przecinaka żelaz
nego oraz rozrzuconych w warstwie kulturowej bryłek wapiennych pochodzących ze 
wspomnianej skałki, które mogły być celowo użyte w procesie hutniczym wysięku żela
za z rudy jako katalizator ułatwiający i .przyspieszający ów proces.Na innej działce 
uchwycono klin rozsypiska wału obronnego ze śladami pożaru drewnianych jego kon
strukcji i przepalenia w ogniu na kolor czerwony gliny jego nasypu. W centrum gro
dziska, przy olbrzymim kubicznym głazie eratycznym wystającym częściowo z ziemi, 
znaleziono ślady operowania ogniem i posługiwania się ochrą. 

Ceramika jest przeważnie prymitywna, ręcznie lepiona, a także ·produkowana 
na słabo wykorzystywanym kole g.rnc.a-t:&kU:n f zachowały się dwa odciski osi koła na 
dnie naczynia/. Ornament wykonywano kilkuzębnym grzebiesiero garncarskim żłobiąc 
nim linie proste0 krzyżujące się i faliste oraz nakłuwając nim powierzchnię naczynia 
niekiedy także w kształt naśladujący odcisk stempelka. Charakterystyczną cechą ma
teriału ceramicznego są skorupy pochodzące od typowych dla Pomorza naczyń dwu
stożkowych. Tylko nieliczne skorupy pochodzą od naczyń całkowicie obtaczanych na 
kole i zdobionych gęsto żłobionymi rylcem bruzdami spiralnymi.Świadczy to wraz 
z niewielką miąższością warstwy kulturowej i śladami wymiany kołków w ścianie ple
cionkowej chaty wskazującymi na krótkotrwałe osadnictwo przez ok'res 2-3 pokoleń 
o istnieniu grodziska w IX wiek1,1 i jego zagładzie przypadającej na wiek X. Mffgłol 

to nastąpić w momencie opanowania Pomorza przez Piastów wielkopolskich i zwłasli
cza z przyjęciem chrześcijaństwa. -

Funkcja grodziska wydaje się być nietypowa.Nikłość i anemiczność jedynej 
warstwy kulturowej pozbawionej charakterystycznej dla osiedli spalenizny, brak normal
nego inwentarza gos_podarc~ego, przy równoczesnym występowaniu na grodzisku śladów 
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obecności hutnika - kowala uprawiającego nawet metalurgię kolorową / jak na to 
wskazuje znaleziona przed wojną forma odlewnicza wisiorka kultowego f w sytuacji 
istnienia legendy o konflikcie pani z grodziska z Madonną żarnowiecką - dopuszcza
ją możliwość dopatrywania się w badanym grodzisku uroczyska pogańskiego obsługi
wanego przez metalurga - czarownika. 

Bliską analogią żarnowieckiego uroczyska pogańskiego może być znany1 pomorski . 
ośrodek kultu pogańskiego na gór:z; e Rawokół pod Smołdzinem w okolicach Słupska. 

Badania będą kontynuowane. 

ŻARN <'W 1 pow. Opoczno 
Stanowisko l 

Instytut Historii Kultury Materialnej 
Polskiej Akademii Nauk 
• Ekspedycja Wykopaliskowa 
w Radomiu 

Badania prowadziła mgr Ewa Kierzkowska
Kalinowska. Finansował WKZ w Kielcach .• 
Pierwszy sezon badań. Grodzisko wczesno
średniowieczne. 

Prace miały charakter ratowniczy. Celem ich było przebadanie niszczonych 
partii grodziska oraz zabezpieczenie go przed dalszą dewastacją. 

Badania prowadzono w 3 wykopach l nr 1. 2. 3 l o łącznej powierzchni około 
40 m2. Wykopy nr l i 2 założone były w dolnej części północno-wschodniej skarpy 
grodziska. Wykop nr 3 usytuowano na wschodniej lrulminacji grodziska. 

W wykopie nr 3 na głębokości około 120 - 180 cm odsłonięto fragment drew-· 
niano-ziemnego wału przekładkawego w postaci 11 poziomów sprasowanych warstewek 
drewna poprzedzielanych około 10 cm grubości warstwami gliny.piasku i gliny prze
mieszanej z piaskiem lub żwirkiem.Belki szerokoiŚci około 15 cm układane były pod 
kątem prostym : duże _ warstwy w kierunkll północ- ppbldJ:iie.;• ·, , dwie w kierunku 
wschód- zachód itd. Odkryty fragment wału stanowi niewątpliwie zewnętrzną część 
'lllllOcniert grodu od strony wschodniej. 

W wykopach _nr l i 2 wydzielono dwie zasadnicze warstwy: 

I - miąższości około l, lO - 11 40 cm1 stanowiła brunatna ziemia z zawartością 
węgielków drzewnych1 grudek polepy 1 drobnych fragmentów ceramiki wczesnośredniowie

cznej oraz dużej ilości kamieni / otoczaki/; 

II - stanowiła glina o różnym zabarwieniu od pomarańczowej do brunatnej i 
zielonej z wkładkami jasnożółtego piasku oraz kamieniami, występującymi na różnych 
poziomach. 

Układ obu warstw w eksplorowanych wykopach jest podobny. Warstwa I schodzi 
ukośnie w dół po·· stoku grodziska pod kątem 30 ·- . 40°. Analogiczny układ występuje 
w górnej partii warstwy n. która jednak w dolnej partii jest w przybliżeniu pozioma. 
W południowo-zachodnim narożniku wykopu nr l • w spągu warstwy I / na głębokości 
110-130 cm/ odsłonięto fragment skupiska kamieni polnych z dużą ilością węgla drzew-
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nego. które hipotetycznie uznać można za palenisko położone już w obrębie pod
grodzia. W górnej partii warstwy II w wykopie nr 2 znaleziono fragment ceramiki 
wczesnośredniowiecznej i kość zwierzęcą. 

Dotychczasowe badania nie dostarczyły dostatecznych danych by móc interpre
towąć jednoznacznie warstwę II. jako wał przeciwpowodziowy podgrodzia ? czy też 
jako drogę do grodu ? 

ŻMIGJĆD. pow.Mili c z 

ul. PKWN patrz 

średniowiecze 



Średniowiecze 



BIECZ, pow.Garlice 
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Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P.P. PKZ Oddział w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Hunicz. 
Finę.nsował WKZ w Rzeszowie. Pierwszy 
sezon badal\. Dom; z basztą. Okres · śred
niowieczny i nowożytny. 

Badania prowadzone przy Domu z basztą miały za zadanie dostarczenie tizczegóło. 
wy ch danych. które pozwoliłyby opracować wnioski konserwatorskie do projektu zagospo
darowania otoczenia. 

Wykop I założono przy północnej Iicianie przejazdu w celu przebadania łęku.który 
wstępnie interpretowano jako element okienka piwnicy. Badania wykaz!l'ły • że znajdował 
się tu kanał ścielco'wy zbudowany z płyt kamiennych. który doprowadzał ścieki poza 
wał ziemny. O istnieniu podobnych urządzeli świadczy dokument archiw~y ·z 1630 r ••• 

Wykop n usytuowany został przy południowo-zachodnim narożniku budynku w celu 
znalezienia reliktów wieży narożnej. za której istnieniem przemawiają dane ikonografi
czne. Reliktów wieży nie stwierdzono. 

W wykopie odsłonięto fundament wschodniej · ściany budynku oraz interesujący 
układ warstw kulturowych. Z zabytków ruchomych na uwagę zasługuje ceramika, która 
datuje poziomy osadnicze od pr:rełomu xm.JXIV w. do XVlli w. 

Wykop IV założony po prawej stronie od wejścia głównego miał na celu uchwyce
nie poziomów użytkowych.Odsłonięto tu na głębokości 3S i 59 cm dwa poziomy bruków 
wykonanych z płyt piaskowca i pojedyńczych kamieni otoczaków. 

Wykop V i VI zlokalizowane zostały w południowo-zachodniej części obiektu -
przy baszcie. 

Odsłonięto tu mury przedbramia• brukowany poziom dojazdu oraz relikty bramy 
z częściowo zachowanym progiem. %e elementy fortyfik:acji powstały w okresie wcześ
niejszym. ale ostateczna ich forma pochodzi z początków wieku xvn. kiedy to nastąpi-
·łO połączenie budynku z bramą i murem obronnym. ' 

Wykop vn poprowadzony został od południowego lica muru obronnego do stoku 
skarpy. 

Analiz a odsłoniętych nawarstwie:z\ i licznie występującego materiału zabytkowego 
pot:wellU. odtworzyć poziomy użytkowe zarówno z czasów budowy murów obronnych,. 
tj. z przełomu xm. i XIV. jak też z czasów pómiejszych. Ustalono tu między innymi 
konfigurację terenu w pierwszej ćwierci xvn w •• kiedy to nastąpiło połączenie stoją
cej pierwotnie oddzielnie kamieiricy z basztą i z murem obronnym. W wykopie odsło
nięto fundament przypory0 która była niegdyś funkcjonalnie związana z południowo
wschodnim narożnikiem budynku.Fundament posiAda odsadzkę na głębokości 155 cm0 

która odpowiada poziomowi użytkowemu z czasów budowy przypory. 

Wydaje się rzeczą konieczną usunięcie z obiektu pómiejszych naw~stwie:z\ gru
zowych• co pozwoli ukazać elementy fortyfikacji tj. prz.edbramie i bramę. Niezbędne 
jest także usunięcie gruzu zalegającego przy p<?łudniow.ej stronie muru obronnego. W wy
niku nagromadzenia gruzu z kolejnych remontów powstał tu szeroki taras sprzeczny 
z obronnym charakterem tej części zespołu. 

l 
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KołdOl _parafialny · 
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Muzeum Żup Krakowakich · 

Wleliczka 

Pracami lderowal dr Antoni Jodlowllkl. 
Flnaneowalo Muzeum ŻUp Krakowllldch 
Wieliczka. Pierwny aezon badatl. KolliclOl 
gotycki p. w z. lliw. Marclnll. 

Według przekAzów hlatorycmych z poCZiłtku xm w. kolliclól parafialny w Blaku
picach wchodził w skład upoaatenia Szpitala lliw.Ducha na Prą.dnlku w Krakowie. Wzmlart 
ka ta oraz lokalizacja lliwilłtynl na wzgórzu z natury obronnym, we wal atanowilłcej 
w lliredniowleczu wlaano6ć biakuplfł. wekezuJił na atarlł lokaUzację kolliciola alęgajlłCił 
- być może - · okreau romaflaldego. W celu sprawdzenia tego przypuszczenia przepro
wadzono w 1973 r • badania &ODdażowe zakładajile dwa wykopy przy poludniowej liiela
nie prezbiterium. 

W W)kople I odsłonięto fundament kemienny.którego stopa zalegała na głębokollici 
135 cm od obecnej powierzchni zlemi.Rodżaj kamienia. zaprawy muraraldeJ. i technika 
budowy aą typowe dla etylu gotyckiego. 

W wykopie n uaytuowanym w odleglollict 11 m na poludnie od prezbiterium, od-
. kryto mur kamlenny o azerokollici loS cm, przebiegajlłcy wzdluż osi N-s. proetapadle 

do południowej łctany kolliclola. Wyakezuje on duże podobieAatwo do murów gotyckich 
z XIV w. odkrytych w Wieliczce na zamku żupnym i atanowi najprawdopodobniej 
llilad jaldchlli zabudowali lliwiecldcha być może dworu biskupiego wzmiankowanego w 
XV w. przez J.Długoaza. 

Z zabytków ruchomych na uwagę zaliługuje grosz arebruy Zygmunta m Wazy 
z pocz. XVII w. oraz ldlka skorup neolit,c mych kultury lendzielaldej ocli: rytych 
na wtórnym złotu. 

BRZEG n/ Odrlł 
w. Mleczna 

Muzeum Piaatów Śl.-klch 
w Brzeeu 

Badania prowadził mgr Piotr Kubów • 
Flnanaowało Muzeum Piaatów Śl~takich 
w Brzegu. Pierwszy sezon badad.Stano
wiako llirednlowieczne i nowożytne f XIV
XVI w./. 

Podczaa prac ziemnych pod budowę domu mieszkalnego natrafiono na dwie 
. atudnie i cztery szamba z XIV-XVI w. 

Stanowisko uaytuowane jest w centralnej częllici hiatorycznego śródmlellicia, w 
odleglollici około 40 m na północ od kolliciola św. Mikołaja i około 50 metrów na po
ludnie od Rynku. Po raz pierwazy w ~ródłach pisanych nazwa ulicy Mlecznej pojawia 
alę w roku 1627 • 
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. Wszystkie odkryte konstrukcje były wykonane z dranic dębowych /llredniowie
cze1 i sosnowych f nowożytne/ w technice węgłowej. 

Z obiektów wydobyto około 150 naczyń glinianych oraz snaczną ilotlć ich 
fragmentów.Naczynia średniowieczne wykonane są techniką obtaczania.Zdecydowanie 
przeważają wśród nich garnki z wykształconym okapkiem. rzadziej o krawędziach 
nieco zgrubiałych i zaokrąglonych. mniej liczne są dzl:iany • misy i pokrywy. Brak jest 
naczyń o powierzchniach pakrytych polewą. Wypalone zostały najczęściej w atmosfe
rze redukcyjnej. rzadziej utleniającej. Dużo naczyń posiada \ zdobnictwo, będące kontyn u 
acją motywów wczesnośredniowiecznych. ! _ - -

Oprócz naczyń znaleziono jeszcze łuk drewniany prosty. wykonany przypuszczal
nie z głogu, drewniany mieczyk tkacki. części naczyń klepk:owych0 ułamki naczyń szkla
nych. fregmenty obuwia• dwie cegły gotyckie• pestki owoców itp. 

Naczynia z wieku XVI wykonane są w technice toczenia. Przeważają garnki. 
patelnie i misy o powi erzniach pokrytych zieloną i pomarańczową polewą. W śród · 
zespołu ceramiki renesansowej wyróżniają się dwa naczynia stołowe zdobione elemen
tami plastycznymi: owoce jeżyn,. postacie antyczne i biblijn~. tarcze herbowe itp. 

W profilu północnym wykopu tkwił drewruilny przewód wodociągowy. założony 
wg źródeł pisanych w 1527 roku na polecen~e księcia brzesko-legnicldego0 Jerzego 
n. 

Wydobyto także ldlkadziesiąt skorup z nawarstwieó. nadcalcowych.Można je 
datować najwcześniej na . 3 ćwierć xni w. Uzyskany materiał nie potwierdza zatem ·· 
istnienia w tej części historycznego śródmieścia • wzmiankowanej w źródłach pisanych 
osady przedlokacyjnej Visoke Breg. 

CEDYNIA. pow. Chojna 
Stanowisko 2 

. CEDYNIA. pow. Cbojna 
Stanowisko 12 

patrz 

wczesne średniowiecze 

Muzeum Regionalne 
w Cedyni 

Badania prowadziła mgr Helena Malinowska
Lazarczyk 1 dr Jadwiga Budzyńska. Finansowa
ło Muzeum Regionalne w CedyDi. Pierwszy sezon 
bada.fl. Cmentarzysko~ .-xvm. wi:ęk; 

Cmentarzysko położone jest przy kościele p. w. Najświętszej łvlarii Panny, 

na wzgórzu znajdującym się w centralnej części miasta.Prace badawcze miały na 
celu uchwy'cenie dalszego ciągu cmentarzyska średniowiecznego; od połowy XIV w. 
i wiekach późniejszych0 ponieważ ramy chronologiczne pochówków szkieletowych na 
stanowisku 2 w Cedyńi. zamykają się w granicach od XI do pierwszej połowy XIV 
wieku. · 

Prace wykopaliskowe ograniczono do wytyczenia · jednego wykopu o wymiarach 
5 x 6 m. usytuowanego po północnej stronie kościo~1 z którego wyeksplorowano 
26 pochówków szkieletowych. Wszystkie pochówki znajdowały się w drewnianych pro
stokątnych trumnach zaopatrzonych w owalne uchwyty f -w warstwach górnych/ lub 
okucia. Szkielety ułożone na osi W -E. głowami zwrócone na południowy - zachód. 
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Czaszki spoczywały na potylicy:'na lewym l ub prawym łuku j arzmowym.Kończyny górne· 
wyprostowane lub zgięte w stawach łokciOwych·. i złożone na miednicy. Pochówki zale
gały w trzech warstwach stratygraficznych.Głębokość zalegania sięgała od 30 cm od 
powierzchni darni do 156 cm. Wyposażenie pochówków przedstawiało się ubogo. Były 
to przeważnie przedmioty związane z ubiorem jak guziki, haftki, szpilki srebrne. Na 
uwagę zasługuje wyposażenie zmarłycli w monety. które wkładano do ust lub prawej 
ręki zmarłego. Cmentarzysko datowane jest na XIV - xvm wiek. 

CIECHANćW 
Zamek 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P.P. PKZ Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Maria Pikulińska-Ciuk. 
Finansował WKZ w Wa rszawie.Czwarty sezon 
badań zaniku średniowiecznego. 

Tegoroczne badania skpncentrowano przy południowym murze obwodowym, po 
jego zewnętrznej stronie.Założono trzy wykopy o łącznej kubaturze około 150 m3. 
Ich zadaniem było: . · 
a/ ustalenie stratygrafii na zewnątrz zamku 

b/ określenie rodzaju i sposobu fundamentowania południowego muru obwodowego 
i wieży zacllodniej 

c/ odsłonięcie poziomu użytkowiiDi& pierwszej bramy i ewentualnego dojścia do niej. 

Bezpośrednio na calcu - czarnej ziemi bagiennej, odsłonięto pierwszy poziom 
użytkowania terenu, który równoznaczny jest z poziomem budowy zamku. Powyżej 
zalega warstwa brunatnej gllny,analogicznie,jak we wnętrzu podwyższająca teren.Nad 
nią znajdują się nawarstwienia nowożytne. · 

Fundament posadowiony jest na głębokości około 4. 30 m. na szarym.. rzecznym 
piasku. Dolna partia fundamentu, do wysokości odsadzki, zbudowana jest z kamieni 
narzutowych o średnicach 30-60 cm przesypywanych czarnobrunatną przemieszaną 
ziemią z drobnym żwirem i fragmentami cegieł.Odsadzka fundamentu znajduje się na 
głębokości 2, 30 m, szerokość jej wynosi ca 30 cm. Od poziomu odsadzki do wysokośc~ 
+ 35 mur obwodowy zbudowany jest z warstw otoczaków oblicowanych z zewnętrznej 
strony i warstw cegieł wypełniających szczeliny, spajany zaprawą wapienną. Wyższe 
partie muru zbudowane są z cegły w układzie polskim. Fundament wieży wykonany 
jest analogicznie i przewiązany z murem obwodowym. 

Poziom użytkowania pierwszej bramy odsłonięto na wysokości odsadzki fundamen
towej.Stratygrafia rejonu bramy wskazuje. że wykonano ją wyłącznie cna celów budowla
nych i zamurowano kamieniami przed nadsypaniem terenu.Nie udało się ustalić prze
biegu drogi, która wiodła do bramy w trakcie budowy zaniku. 



CZERWdfSK. pow. Płońsk 
Stanowisko " Cmentarz " 
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Zespół Badań nad Polskim Ś r ednicwiec 
Uniwersytetu Warszawskiego i 
Politechniki Warszawskiej 
w Warszawie 

Badania prowadziła doc. dr Zofia Wartoławska 
oraz mgr Dorota Górna. Finansował Uniwersy
tet Warszawski. Pierwszy sezon badań. Kościół 
św. Wojciecha.okres średniowieczny. 

Cmenatrz grzebalny jest położony na wysokim tarasie prawego brzegu Wisły 
f wys.npm. około 93 m/ • porozcinanym "V~ęwozami. Według zebranych informacji. 
na terenie cmentarza stał kościół parafialny pod wezwaniem św. Wojciecha.r.ozebrany 
na początku XIX w. Wykop o wymiarach 8 x 2 m założono w miejscu domniem anego 
przebiegu fundamentów kościoła. Pod ubitą warstwą ziemi stanowiąC4 nawierzchnię 
ścieżki wystąpiła warstwa o miąższości 23 cm - gruzu z cegłą palcówką. Poniżej 

zalegała ziemia próchniczna rozszyta korzeniami drzew i silnie przemieszana przez 
wkopy grobowe. W północnej części wykopu na głębokości około o. 5 m od powierzch
ni wystąpiła razkraszona zaprawa wapienna leżąca na głazach . granitowych. stanowią
cych górną warstwę muru fundamentowego. Odsłonięto zewnętrzne lico muru fundamen
towego oraz jego posadowienie. Mur był zbudowany z granitowych głazów łączonych 
zasadniczo gliną. jedynie w górnych partiach zaprawą wapieliJl.ll. w wąskoprzestrzennym 
wkopie pod!undamentowym. Całość odkrytego muru miała wysokość 170 cm. szerokość -
128 cm. Na południe od lica ·fundamentu wystąpiły pochówki szkieletowe w dwóch po
ziomach. 

Brak zabytków datujących nie pozwala na określenie chronologii budOwy murów 
fundamentowych. jedynie gruz cegły palcówki 'pozwala wnosić• że kościół św. Wojciecha 
istniał w okresie używania takiej cegły na Mazowszu. 

CZORSZTYN.pow.Nowy Targ 
Zamek 

Kierownictwo Odnowienia Zamku 
Kr~ewskiego na Wawelu 

Badania prowadził Letiaw Lakwaj pod kierunkiem 
mgr Stanisława Kozieła.Finansowało Kierownictwo 
Odnowienia Zamku Kr~ewskiego na Wawelu.Czwar
ty sezon badań. Zamek gotycki rozbudowany w · 
czasach nowożytnych• Xlll- xvm w. 

Badania archeologiczne stanowią pierwszy etap szeroko zakrojonych prac ko,n
serwatorskich realizowanych pod kierunkiem Generalnego Konserwatora i Kierownika 
Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu - prof. dr Alfreda Majewskiego._Zlłrlerza. 
jących do zabezpieczenia ruin zamku i/ przystosowania ich do masowego ruchu turystycz 
nego. _ .. __ 

---
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Eksploracje badawcze koncentrowały się na zamku górnym w ID.1eJsCu tzw. 
''zieleńca"• usytuowanego po północnej stronie muru tarczowego zamku górnego przy 
wschodniej ścianie baszty Baranowskiego. W toku prowadzonych prac ujawniono i wy
preparowano wnętrze tego obiektu, wypełnione nasypem złożonym z 5 warstw kultu
rowych związanych z destrukcją murów odnoszoną do XVII-XX w. oraz l warstwę 
datowaną na w.XV. Szczegółowo rozpoznano odsłonięte wątki murów wyróżniając 
w nich szereg elementów architektonicznych, które pozwoliły ustalić mieszkalną fun
kcję tego pomieszczenia i jego układ przestrzenny wraz z kolejnymi adaptacjami.Na 
podstawie wstępnych ustaleń czas budowy tego obiektu należy odnosić do XVTI -
XVIII w. 

CZY WW SZLACHECKI • pow. Sandomierz 
Pałac 

DĘBNO. pow. Brzesko. 

patrz 

okres nowożytny 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P. P. PKZ Oddział w Krakowie 

Badania prowadzna mgr Czesława Kozak. 
Finansował WKZ Kraków.Czwarty sezon 
badań. Zamek./ XIV -XX wiek/. 

W bieżącym sezonie w ramach kontynuacji problematyki badawczej badania 
koncentrowały się w ·rejarle: a/ głównego wejścia do zamku. b/ przy ścianie czoło
wej budynku poligonalnego. 

W trakcie eksplorowania nawarstwień w wykopie przy wejściu głównym do zamku 
odsłonięto kamienno-ceglaną konstrukcję schodów. Na podstawie analizy architektonicz
nej wyróżniono 2 fazy konstrukcji schodów: starszą datowaną na XVIII - XX wiek i 
młodszą datowaną na XX wiek. Konstrukcja schodów przecięła warstwy kulturowe 
zawierające materiał średniowieczny. 

W trakcie eksplorowania nawarstwień kulturowych w wykopie przy ścianie czoło
wej poligonu odkryto " konstrukcję ziemną'' w formie wału, z warstwą kamieni i faszy
ny.Konstrukcję tę na obecnym etapie badań interpretuje się: bąd:f jako obronny wal 
ziemny • oblicowany kamieniami związany z zamkiem średniowiecznym lub jako wał 
ziemny z kamienną drogą. Wał ten położony jest na warstwach kulturowych zawiera
jących ceramikę średniowieczną. 

Prace będą kontynuowane. 



OOBRZYN, pow.Lipno 
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Katedria Archeologii 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 

Badania prowadził dr Jan Grześkowiak. 
Finansował WKZ w Bydgoszczy.Piąty 
sezon badań., Grodzisko wczesnośrednio
wiczn e i zamek średniowieczny. 

Kontynuowano badania w wykopie 1/1972 o rozmiarach około 3 x 21 m. Warstwy 
l i 2 / wyeksplorowane w roku ubiegłym/ składem i zawartością nie różniły się od 
tak samo oznaczonych w wykopach wcześniejszych. Warstwę 3 wyeksplorowano do śred
niej głębokości 3.10 m stanowił ją szereg warstewek gliny. spalenizny, gliny przemie
szanej z próchnicą itp. 

W odległości 11 - 12 m od północnego zbocza Góry Zamkowej wystąpiły ślady 
po dwóch rzędach słupów~ o przekroju prostokątnym ustawionych ca o. 30 m w odle
głości 50 cm od siebie i były równoległe do występujących w -.vykopie 1/197l.Slady 
te występowały od stropu warstwy do głębokoci około 3 m. Na tej głębokości pod 
śladami słupów przebiegały dwie belk:4 w których słupy były osadzone. 

Podwójny rząd belek i słupów rozdzielał warstwę 3. W części południowej. wy
stępowało znacznie wi-ększe urozmaicenie warstewek. Zaliczenie wszystkich warste
wek na eksplorowanej głębokości do warstwy 3 wynikało z wcześniejszych ustaleń, 
że warstwa ta pochodzi z czasów budowy i użytkowania zamku. a ostatnio uzyskane 
dane i ich interpretacja upoważniają do stwierdzenia, że nawarstwienia zarówno w 
jednej ,jak i drugiej części wykopu łączą się właśnie z budową i użytkowaniem/czę
stymi odbudowami/ zamku. 

Inwentarz ruchomy tej warstwy to głównie ułamki naczyń średniowiecznych i 
wczesnośredniowiecznych. kości zwierzęce. przedmioty żelazne oraz kamienna osełka 
odważnik z ołowiu. · 

Badania będ' kontynuowane. 

DZBĄDZEK, pow.Ostrołęka 

Stanowisko l patrz 

okres lateński 



GDANSK..OLIWA 

• 
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Polskie Towarzystwo Archeologiczne 
l Numizmatyczne 
Oddział Gdaflsk:i 

Badania prowadziły dr Barbara Lepówna 
i mgr Aleksandra Szymańska.Finansował 
Instytut Architektury i Urbanistyki Poli
technik:i Gdaflskiej. Drugi sezon badań. 
Kościół i z-espół zabudowań klasztornych 
pocysterskich. Chronologia: wiek XIII -
czasy nowożytne. Prace archeologiczno
archltektonicze. ~ 

We · wczesnym średniowieczu Oliwa odgrywała znaczną rolę ze względu na ściałe 
powiązania z Gdańskiem - stolicą Pomorza Wschodniego. Istnieje tu najstarszy obiekt 
architektury murowanej na Pomorzu Wschodnim - dzisiejsza Katedra. W rejonie Po
toku Oliwskiego Cystersi rozwinęli bogatą działalność " przemyałową" f młyny. 
ku:tnice.olejarnie/ • Według tradycji klasztornej książeta pomorscy posiadali w Oliwie 
swą siedzibę.która znajdować się miała w miejscu pó:tnięjszego pałacu opackiego. 
Poza sprawdzeniem wiaeygodności tradycji klasztornej w odniesieniu do lokalizacji 
siedziby książęcej f a więc założenie wykopów sondażowych w parku w pobliżu pała
cu opackiego/ przede wszystkim badaniami należałoby objąć kościół - miejsce grze
balne książąt pomorsk:ich.Interesujące są wszystkie etapy rozwoju tego obiektu i kolej
ne fazy przebudowy. W r 1972 poraz pierwszy wykonano sondaż w lewej nawie bocznej, 
dla sprawdzenia przebiegu hipotetycznych murów. Sondaż nie udzielił na to pytanie 
odpowiedzi j ednoznacznej. Nie jest jednak wykluczone, że odkryte w wykopie duże głazy 
są pozostałością stopy fundamentowej wcześniejszego, węższego obejścia. W roku bieżą • 

cym we wnętrzu )!:ościoła ograniczono się do przeprowadzenia rozpoznania geofizycz
nego f metodą sejsmiczną i elektryczno-oporową/. Uchwycone anomalie pozwolą w 
ldl.ku punktach nakreślić przebieg hipotetycznych wcześniejszych murów. 

W wykopilch sondażowych założonych ·W parku w pobliżu Pałacu Opatów natrafiono na 
brukowany dziedziniec z w. 'XVII a poniżej na warstwy średniowiecznego gruzu.Są 
one datowane szelągiem krzyżacldm, sprzed samej połowy XV w. W żadnym z 6-ciu 
aonda:ty nie osiągnięto calca. 

Badania będą kontynuowane. 
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GOLCZEWO. pow.Kamień Pomorski Pracownia Archeologiczno-Konserwatorsld 
P. P. PKZ Oddział w Szczecinie 

Badania prowadzU mgr Tadeusz Nawrolaki. 
Finansował WKZ w Szczecinie. Trzeci sezon 
badafl. Zamek biskupi z XIV - XVll w. 

Zakończono eksplorację warstw w wykopie I. Uzupełnieniem dotychczasowych 
wyników było wyróżnienie dwóch faz architektonicznych w północnym murze połud
niowego skrzydła 3-go zamku. W oparciu o wstępną analizę· materiału zabytkowego 
starszą fazę muru można datować najpóżniej na początek XV w., natomiast· mło
dszą na około 1530 r. 

Kolejny wykop II założono w północno-wschodniej części wzgórza zamkowego. 
Wykop o wymiarach 10 x 20 m. usytuowany został prostopadle do wykopu I i obej
mował całe północne oraz częściowo wschodnie i zachodnie lico wieży. Całą ;..schod
nią partię wykopu na odcinku 6 m szerokolici oraz północno-wschodnią zajmowały 
wkopy rozbiórkowe.Na pozostałej części wykopu występowały warstwy gliny i gruzu . 
związane z budynkiem istniejącym we wschodniej partii wzgórza zamkowego, speł
niającym w XVII - XVlll w. funkcję browaru.Mury poszczególnych zamków zostały 
silnie zniszczone wkopami i ich reliktów należy spodziewać się znacznie niżej. 
Dobrze jest zachowany mur obronny zamlru,który odsłonięto przy północno-wschodnim 
narożniku wieży. Mur o szerokości 1, 50 m został dostawiony do wieży. 

Badania przerywano na głębokości średnio 2, 5 m, po dotarciu do warstw po
chodzących z przełomu XV - XVI w. 

Spośród materiału zabytkowego na uwagę zasługują duże ilości wyrobów szkla
nych l naczyń i witraży/. ponadto znaleziono monev, groty bełtów kuszy, ozdoby i 
okucia z brązu oraz inne przedmioty. Materiał ceramiczny reprezentuje formy użyt
kowane do końca XV do Xx w. 

Badania zamku golczewekiego będą kontynuowane. 

GRODZISK. pow. Siemiatycze Zespół do Badali. Etnogenezy Słowian 
w Polsce Północno-Wschodniej 
Instytutu Hiatorli Kultury Materialnej 
Polakiej Akademii Nauk 
w Warszawie 

Badania prowadzUs mgr Irena Górska oraz 
mgr Leszek Gajewski.Finansowało Muzeum 
Okręgowe w Białymstoku. Grodzisko. /XIV
XV wiek/ 

Celem badali. było ustalenie chronolog11 grodziska . połotonego w bliskim sllsiedz
twie zespołu wczesnośredniowiecznych stanowisk w Czarnej Wielkiej,pow.Slemiatycze. · 

Grodzisko jest w dużym stopniu zniszczone, zachował się jedynie wał .od strony 
zachodniej. Przebadano ogółem 40 m2 powierzchni. 
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Wykop I - usytuowano u podnóża wewnętrznego stoku wału. 

Wykop II - przeprowadzono w miejscu największego zniszczenia wału od strony 
zewnętrznej. gdzie niedawno przeprowadzony został wkop clla pomieszczenia przewodu 
wodociągowego. 

Wykop m - założono w centralnej części wnętrza grodziska. w miejscu naj
większego wyniesienia terenu. 

Materiał zabytkowy fragmenty ceramiki. kafli. szkła oraz kości zwierzęce • 
pochodzą głównie z wykopu I i m. Pozwala o,n ustalić chronCillogię obiektu na XIV -
XV w • 

• Grodzisko z racji swego położenia w centrum wsi narażone jest na dalszą dewa .. 
stację. 

Badania nie będą kontynuowane. 
t 

GRZIDORZEWICE. pow.Opatów Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Kielcach 

Badania prowadziła mgr Eligia Gąssowska 
i mgr Anna Żuro'?fska.Finansował WKZ w 
Kiełcach. Drugi sezon badań. Rotunda roma.ll
ska i osadnictwo średniowieczne. 

Badania miały na celu ustalenie .wieku posadowienia rotundy romańskiej i rozez
nanie zaplecza osadnic~:ego, skoncentrowano je na terenie osady. Zlokalizowano jej 
centrum. znajdujące się w oclległości około 100 m na północny-wschód od kościoła. 
Odkryto zarysy chat. resztki palenisk. narzędzia żelazne i fragmenty ceramiczne głów
nie XIV-wieczne. z nielicznymi wtrętami ceramiki wczesnośredniowiecznej.Na skraju 
osady odsłonięto kamiamy fundament nowożytnej dzwonnicy.Nie stwierdzono w stra
tygrafii tej części wzgórza kościelnego istnienia czystych warstw wczesnośredniowiecz· 
nych. 

Badania wewnątrz kościoła będą kontynuowane w 1975 roku. 

IŁŻA 
Stanowisko l , II patrz 

wczesne średniowiecze 
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INOWł.bnz, pow. Fawa Mazowiecka 
Zamek 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P.P. PKZ Oddział w Warszawie 

Przedsiębiorstwo Poszukiwań 

Geofizycznych - Warszawa 

Badania prowadził mgr Włodzimierz Pela. 
Badania geofizyczne prowadzili dr Jacek 
Przeniosło, inż. Andrzej Iciak. dr inż. 
Linowski. Finansował WKZ w Lodzi. Pierw
szy sezon badań. Zamek średniowieczny. 

Pierwsze badania na zamku w Inowłodziu prowadzono w roku 1949. Wykonano 
wówczas je~en wykop przecinający cały zamek.Materiały zabytkowe zaginęły.Doku
mentacja zachowana jest ułamkowo. 

Badania obecne miały na celu rozpoznanie rozplanowania obielctu, przebiegu fosy, 
rozpoznania stratygrafii na zewnątrz murów obwodowych, oraz ocenę stanu zachowa
nych pod ziemią reliktów murowanych. 

Prace prowadzono na dwóch wykopach o ogólnej powierzchni 136 m2. Przepro
wadzono również badania geofizyczne metodą elektrooporową i mikrosejsmiczną. Po
nadkl wykonano także wiercenia badawcze świdrem ręcznym. 

Stwierdzono, że zamek posiada kształt zbliżony do kwadratu o wymiarach ca 
30 x 40 m, z czterema skrzydłami mieszkalnymi o szerokości ca 10 m każde, oraz 
basztę bramną. Otoczony był fosą przebiegającą w odległości 8 metrów •od murów 
obwodowych, zasilaną wodami Pilicy.Krawęd!t fosy umocniona była konstrukcją drew
nianą. Określono , że prawie całkowitemu zniszczeniu uległ północno-wschodni naroż
nik obiektu. W pozostałych partiach zachowała się jedna kondygnacja z 'częściowo 
zachowanymi sklepieniami. Jest ona całkowicie . zagruzowana. Materiały zabytkowe 
l prawie wyłącznie ceramika l z okresu XIV - XVII w. 

Prace będą kontynuowane. 

INOWROCLAW 
Stanowisko 2 a 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu 

Badania prowadzili dr Aleksandra Cofta
Broniewska i mgr Aleksander Kośko. Finan
sowało PMRN w Inowroclawiu. Drugi sezon 
badań. Pómośredniowieczne centrum warzel
nicze. 

W czasie badań ratowniczych i sondażowych w 1967 roku, podjętych w związku 
z budową nowego odcinka ulicy Toruńskiej, w pobliżu zabytkowego, romańskiego koś
cioła NMP w Inowrocławiu, odkryto kilka ciekawych, początkówo trudnych do zinterpre
towania obiektów w postaci celowo wykopanych czworoboków. Wobec sugestii,iż należ. 
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je wiązać ze starym solewarstwero inowrocławskim, przystąpiono do kontynuacji badań 
na stanowisku 2 a. W czasie tych badań, mimo poważnych zniszc zefl układu straty
graficznego, udało się odsłonić szereg dąłszych podobnych obi ektów. Wszystkie one 
wiążą się ze średniowiecznym warzelnictwem soli, jak wykazała analiza chemiczna 
osadów pobranych z den. 

Trudno w tej chwili kusić się o dokładną charakterystykę wyżej wymienionych 
obiektów. Wydaje się, iż mamy tutaj do czynieiJ.].a z systemem odsadników, rowów 
doprowadzających solankę oraz być może w mniejszym stopniu z panwiami warzel
niczymi. 

INOWROCLA W - MA;rWY 

Stanowisko l patrz 

KAL W A, pow. Sztum 
Stanowisko l 

n eolit 

patrz 

wczęsne średniowiecze 

KAZIMIERZ OOLNY, pow. Puławy Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P.P. PKZ Oddział w Lublinie 

Badania prowadzna mgr Maria Supryn. 
Finansowało Muzeum Kazimierza Dolne
go w Kazimierzu Dolnym. Pierwszy se
zon badań. Rodzaj stanowiska - zam~k. 

Chronologia XIV - XV do XVII wieku. 

Głównym zamierzeniem prac było określenie charakteru i faz rozwoju osadnic
twa na stanowisku oraz dostarczenie niezbędnych danych do projektu zabezpieczenia 
i zagospodarowania ruin zamku,jak m.in. odkrycie nieistniejących fragmentów murów, 
czy stwierdzenie dawnych poziomów użytkowych dziedziflca. 

Na stanowisku założono trzy ciągi wykopów badawczych: jeden wzdłuż osi 
podłużnej założenia i dwa 9o niego prostopadłe f jeden w południowej, drugi w pół
nocnej części dziedzińca/. Zrealizowano 18 wykopów o łącznej powierzchni około 
228 m2. 

Ustalono następujące fakty archeol.ogiczne: 

Stwierdzono, że kulminacja wzgórza pierwotnie znajdowała się w części północnej 
środkowej obecnego dziedzińca. 
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Początki osadnictwa na wzgórzu wiążą się ściśle z JX>Czątkami zamku, 

w wykopach bowiem nie stwierdzono warstw kulturowych . świadczących o stałym 
wykorzystywaniu wzgórza dla celów osadniczych w okresach JX>przedzających jego. 
wzniesienie. 

Budowę zamku w świetle pozyskanych materiałów archeologicznych odnieść 
należy nie później niż do wieku XIV. 

W wykopach odkryto autentyczne partie murów najstarszego zamku • wschod
niego i zachodniego muru obwodowego - przy czym ten ostatni,na północnym od
cinku, zachowany jest jedynie w dolnej części fundamentowej - widoczny na powierz
chni mur jest późniejszy. posadowiony na rozebranym g-órą. au,tentycznym murze. 
W północno-wschodnim narożniku dziedzllica odkryto dolne partie nieistniejącej 
kurtyny północnej. Na styku muru północnego z mur.em wschodnim odsłonięto dobrze 
zaChowany narożnik.Odkryte mury wykonane są z kamienia wapiennego na zaprawie 
wapiennej. 

Obserwacje poczynione w trakcie eksploracji wykopów wskazują. że ciąg murów 
obwodowych najstarszego zamku poprewadzono ściśle JXl krawędzi wzgórza. 

Analiza układu stratygraficznego oraz nasycenia badanego terenu JX>d względem 
zabytków ruchomych pozwalają wysunąć przypuszczenie. że gosJX>darcza zabudowa 
najstarszego założenia skupiała się w południowo-wschodniej partii dziedzllica.Znale
ziono dużo ceramiki o tyJX>wych XIV - XV -wiecznych formach. Zabytków z okresu 
nowożytnego znaleziono niewiele. Z owym okresem funkcjonowania obiektu wiążą 
się zapewne relikty murów, które odkryto tuż pod JX>wierzchnią terenu w centralnej 
oraz północno-zachodniej części dziedziflca. Wiążą się one najprawdoJX>dobniej z 
zabudową gosJX>darczą renesaniłowego zamku. · 

Niestety • poszukiwanych. historycznych. JX>ziomów użytkowych wspólnych dla całe
go założenia nie udało się stwierdzić. Tylko w części południowej dziedziflca jest 
czytelna • jedynie zresztą na linii JX>przecznego przekroju - pewna ·kontynuacja war
stw średniowiecznych oraz w środkowej części dziedziflca, ale też i tylko w tej, 
obserwuje się wyraźny JX>ziom niwelacji stropu calca - 11a głębokości około _l, 20 -
l, 30 m w stosunku do poziomu terenu. być może związany z pracami przy renesan
sowej przebudowie zamku. 

W trakcie prowadzenia prac badawczych. na zamku pełniono równoczeŚ):lie 
nadzory archeologiczne nad JX>mocniczymi robotami ziemnymi oraz nad odgruzowy
waniem piwnicy wieży zachodniej i zachodniego skrzydła mieszkalnego. 

Prace będą kontynuowane. 

KIETRZ. JX>w.Głubczyce patrz 
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Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P.P. PKZ Oddział w Krakowie 

Badania prowadziła Krystyna Kruczek i mgr 
E.Kw_aśniewska. Finansował Uniwersytet 
Jagielloński. Pierwszy sezon badań.Budynek 
d. Collegium J e zuickiego. Okres średniowie
czny i nowożytny. 

Badania archeologiczne. były integralną częścią badań architektonicznyc~ miały 
na celu ustalenie poziomów użytkowych na terenie dziedzińców gospodarczych i w 
piwnicach. oraz datowanie fundamentów budynku. 

W wyniku przeprowadzonych prac ustalono dwa poziomy użytkowe bruku na 
dziedzińcu gospodarczym. Pierwszy z nich datowany jest na 2 połowę XIX wieku. 
drugi wystfpujący na głębokości l~ 35 m datowany na l połowę XVIII wieku. War
stwa brunatnej ziemi z mierzwą i szczątkami drewna. uchwycona na głębokości 
poniżej 3 m jest warstwą średniowieczną. którą można datować na XIV - XV wiek. 

Prace prowadzone w piwnicach pozwoliły wyróżnić warstwy nowożytne XVII -
XVIII -wieczne i warstwy średniowieczne. 

Warstwy nowożytne zniszczyły warstwy średniowieczne co świadczy o dużych 
pracach budowlanych przeprowadzonych w okresie nowożytnym. Stopy fundamentowe 
muru są wkopane w calec. Brak śladów wkopów uniemożliwiają datowanie czasu 
powstania odsłoniętych fundamentów. 

Ze względu na złożoną problematykę proponuje się inwestorowi dalsze badanie 
obiektu. 

KRAK OW 
Kościół św. Piotra i Pawła 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P.P. PKZ Oddział w Krakowie 

Badania prowadziły Krystyna Kruczek 
i mgr E.Kwaśniewska.Finansował PMR 
Miasta Krakowa. Pierwszy sezon badań. 
Kościół. Okres średniowieczny i nowo
żytny. 

W bieżącym roku rozpoczęto prace nadzorcze przy wykopach konstrukcyjnych 
prowadzonych w kryptach kościoła. W wykonanych sondach s twierdzono występowanie 
wltopu wykonanego podczas podmurowywarna fundamentów krypt murem ceglanym. 
Wl·:op przecina warstwy nowożytne i średn.towieczne. 
- ~ ~ ~ 

Prace w t oku. 
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Pracownia Archeologiczno-Konserwatorskaw 
P. P. PKZ Oddział w Krakowie 

Badania prowadziły Krystyna Kruczek 
i mgr E.Kwaśniewska.Finansował DZBM 
Stare Miasto.Drugi sezon badań.Kamienica. 
Okres średniowieczny i nowożytny. 

W bieżącym roku prowadzono prace nadzorcze przy wykopie budowlanyyn us~ 
wanym na przedłużeniu wykopu archeologicznego wykonanego w roku ubiegłym. W 
wykopie odsłonięto dalszą część przedproża kamienicy. Układ nawarstwień jest, 
identyczny • jak w roku ubiegłym. Na głębokości 4, 40 m od powierzchni chodnika 
zalega warstwa z materiałem średniowiecznym. będąca pierwotnym poziomem użyt
kowym• Warstwy zalegające powyżej są nowożytnym zasypiskiem. 

KRAKÓW- SVDZINA 
Stanowisko l 

KRAKOW - WAWEL 

patrz 

wczesne średniowiecze 

patrz 

wczesne średniowiecze · 

KRAKOW -ZWIERZYNIEC 
Kościół św. Salwatora 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie. 

Badania prowadzili mgr mgr Teresa i 
Kazimierz Radwań.scy oraz J. Reniak 
i E. Zaitz.Autorką sprawozdania jest 
T eresa Radwań.ska.Obiekty sakralne 
i mieszkalne.Okres wczesnośrednio
wie czny l XI - XII w. l 

Wstępne prace remontowe przy kościele św.Salwatara odsłoniły całe fundamen
ty budynku wraz z bezpośrednio przylegającym do nich terenem . Dało to dość szero
kie możliwo ści obserwacji archeol ogicznych oraz przeprowadzenie pośpiesznych badart 
połączonych z poszerze.'liem i pogłębieniem wykopów budowllmych. Wymienione prace 
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pozwoliły na weryfikację niektórych dotychczas owych, a już przyjętych w literaturze 
hipote z. odnośnie planu istniejących tu dawniej budowli• jak i ich chronologii. a po
nadto poczynienie nowych obserwacji. Zaczynając od obiektów najstarszych podajemy 
budowle i warshvy kulturowe odkryte w poprzednich i tegorocznych badaniach wraz 
z aktuęlną roboczą chronologią. 

Mury 25, 26 i 27. 

Po zachodniej stronie obecnego "kościołct odkryto dwa niewielkie mury 25 i 26 
równoległe do siebie. o kierunku wschód-zachód. Usytuowane jakby na przedłużeniu 
murów obecnej. nowożytnej wieży. Po północnej stronie wieży znaleziono mur 27. 
Mury te są zapewne przecięte przez wieżę. Składają się z 2 -5 warstw niedużych czę
sto obłych kamieni wapiennych łączonych zgliniałym lessem. W murach " 5 i 27 
stwierdzono wyratne lica i narożni.ld.Ich stopy są posadowione 20-40 cm wyżej od 
stopy wieży. Pod fundamentem zachodniej części obecnego kościoła widoczne są fra
gmenty murów o fakturze podobnej do murów 25. 26• 27 jeszcze w innych miejscach. 
Możliwe, że należy je łączyć z najstarszą fazą budownictwa murowanego. 

Kościół z absydą. 

Stwierdzono istnienie wschodniej części budowli. od absydy do uskoku prezbiterium 
i nawy zachowanej w fundamentach i fragmentarycznie w części naziemnej. Część na
ziemna wykonana była z kostki wapiennej. Budowla ta znajduje się we wnętrzu istnie
jącego kościoła. Po zewnętrznej stronie obecnego kościoła nie zidentyfikowano dotąd 
wyramiejszych reliktów ramion krzyża poprzecznego. które możn~ łączyć z elemen
tami publikowanymi w dotychczasowych opracowaniach architektomcznych. Datowanie: 
zapewne od XI w. 

Rotunda. 

Stwierdzano istnienie zachodniej części budowli. Zachował się łukowaty mur 
wykonany bardzo niestarannie. a należący zapewne do partii fundamentowej. Przecina 
on wyratnie mury prezbiterialne kościoła z absydą. Odcinek muru metrowej długości 
odkryty po zewnętrznej / południowej/ stronie istniejącego kościoła być może wiąże 
się z rotundą. Datowanie: budowla młodsza od kościoła z absydą. 

Chata. 

Stwierdzono i stnienie południowo-zachodniej części drewnianego obiektu. zapewne 
chaty. lekko zagłębionego w podłoże. W wypełnisku znaleziono liczne ślady spalenizny 
i ułamki naczyń VI grupy surowcowej.Obiekt usytuowany we wschodniej części obec
nego prezbiterium / po wschodni!!j stronie kościoła z absydą/. Przecięty przez mur 
prezbiterium kościoła z aneksami. Datowanie : około połowy XII w. 

Jama. 

Zalegała pod stopą fundamentu południowej ściany prezbiterium kościoła z anek
sami.Datowana ceramiką na około XII w. 

Warstwę III odkryto po północno-wschodniej stronie kościoła z aneksami.Zale
gała prawie poziomo. około' 140 cm poniżej stopy cokołu kościoła z aneksami. Została 
wyraźnie przecięta przez mur północnego aneksu i przez grób 9. Zabytki ruchome 
to ceramika VI grupy surowcowej i przęślik z łupku wolyńskiego. Datowanie: około 
połowy xn w. 
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Kościół z prostokątnym prezbit erium i aneksami. 

Zachowało się prezbiterium w dawnej wysokości stanowiące część istniejącego 
obecnie kościoła oraz mury aneksów, zalegające dzisiaj w 2'iemi. Mury anek.sów zacho
wane w niewielkich fragmentach w części naziemnej, w części fundamentowej, uchwy
cono na długości 9 m prawdopodobnie wraz ż ich zachodnimi narożnikami. Wiązanie 
architektoniczne murów prezbiterium i aneksów stwierdzono w części naziemnej 
f aneks północny/ jak i fundamentowej f aneks południowy/. Mur aneksu północnego 
przecina warf!twę m i grób 9. a mur prezbiterium chatę odkrytą w jego wnętrzu 
f zob. wyżej/~ Zabytki ruchome warstwy m i chaty tj. ułamki naczyfl VI grupy surow• 
cowej rzutują na czas powstania budowli. który można określić na XII w. Datowanie 
to nie przeczy wzmiance z 1148 r. "dedicatio ecclesiae sancti Salvatoris". 

Grób 9. 

Odkryto grób po północno-wschodniej stronie kościoła z aneksami. Przecina on 
warstwę m, a sam był zniszczony w swej · zachodniej części przez mur północnego 
aneksu. Usytuowany wschód-zachód, głową na zachód. Wyposażenia brak, w jamie 
grobowej ułamki ceramiki VI grupy surowcowej. 

Budynek. 

Obiekt l stanowił zapewne chatę, zagłębioną w podłoże conajmniej 83 cm. 
Budynek usytuowany był po wschodniej stronie prezbiterium kościoła z aneksem. 
Odkryto jego zachodnią część wraz dwoma narożnikamioDno obiektU występuje 30 cm · 
głębiej od stopy fundamentowej prezbiterium kościoła z aneksami, a 270 cm głębiej 
od strony cokołu. Budynek został spalony. Zawartość ruchomą stanowiła ceramika VI 
grupy surowcowej.Datowanie: XII w. 

Warstwę m b odsłonięto po wschodniej stronie kościoła po obu stronach o.bec
nego muru cmentarnego. Zalegała na poziomie zbliżonym / z uwsględnieniem pochy
łości . terenu/ do warstwy m. Zabytki ruchome to ceramika VI grupy surowcowej • 

Na zakoltczenie nasuwa się uwaga ogólna : po czterech sezonach wykopalisko
wych przy kościele św.Salwatara nie stwierdzono żadnych fragmentów ceramiki I 
grupy surowcowej f tzw.białej/ dominującej w Krakowie od IX - pocz. XI w. 

Badania będą kontynuowane. 

KRUSZA ZAMKOWA,pow. Inowrocław 
Stanowisko 4 · 

KRUSZWICA, pow. Inowrocław 
Stanowisko 2 " Wzgórze Zadowe" 

patrz 

wczesne średniowiecze · 

patrz 

wczesne średniowiecze 



KRYSPINOW • pow. Kraków 

S tanowisko 2 

KUNIN• pow. Ostrołęka 
Stanowisko l 
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pa trz 

okres wpływów r zymskich 

patrz 

okres la teński 

KUROZWĘKI. po~ • Staszów Zespół Badafl Polskiego Średniowiecza 
Uniwersytetu Warszawskiego 
i Folitechniki Warszawskiej 

Badania prowadził mgr Jerzy Gula. 
Finansował WKZ w Kielcach. Trzeci 
sezon badafl. Zamek średniowieczny
Pałac nowożytny. 

Badania prowadzono n a trzech wykopach o ogólnej powierzchni 25 2 
m • 

Wy~p nr IV / " Wieża"/ - zakończono badania rozpoczęte w roku 1972 
rozpoznając nawarstwienia średniowieczne tej części dziedzińca, oraz odsłonięto 
posadowienie wieży mieszkalnej. najstarszego murowanego budynku obiektu. Określo
no również stosunek do· tej wieży arkad dziedzińca. 

Wykop nr VII / 11 ·Korytarz piwnicy"/ - badania prowadzone w północno-zachod
niej partii pierwotnego dziedzińca zamku / obecnie korytarz piwnic/ pozwoliły uch
wycić wzajemne korelacje dziediiń-ca arkadowego pałacu nowożytnego i starszych 
budynków północnego i zachodniego 10krzydła zamkowego. Stwierdzono również istnie
nie pierwotnie na terenie zamku partU zabudowy drewnianej. 

Wykop nr VIII f " Piwnica 06"/ pozwolił jedynie stwierdzić daleko idące 
zmiany zarówno w lt'chitelctur.z::e:! jalc i stratygrafii pomieszczenia, związane z instala• 
cją w początkach XX w. u r:ządzeń centralnego ogrzewania / prawdopodobnie najstar
szego w Polscef • . 

Prz ewidywane są badania uzupełniające na terenie założenia parkowego pałacu 
w Kurozwękach. 
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Instytut Historii Architektury 
Sztuki i Techniki 
Politechnild Wrocławskiej 

Badania prowadził Andrzej Kudła. 
Finansował WKZ we Wrocławiu. 
Pierwszy sezon badań. Średniowie
czne i nowożytne urządzenia wodo
ciągowe. 

Badania miały charakter ratowniczy • . w związku z intensywną budową w centrun: 
Legnicy. Odkryte materiały można podzielić na trzy grupy • tj. przewody wodociągo
we, studnie. rurmus. Przewody wodociągowe wystąpiły na czterech stanowiskach: 
Stanowisko t, obok kościoła Piotra i Pawła - 4 rury gl!nianego rurociągu zakończo
ne kielichowato i mufą łączone systemem nasadkowym. dłogości 50 cm, przekrój 
otworu 7. 5 cm datowane pocz. IV w. Stanowisko 2 - naroże ulic Rosenbergów i 
Szpitalnej - drewniany, dwudzielny przewód wodociągu dystrybucyjnego; koryto 
szerokości 15 cm wysokości 10 cm nakładka szerokości 15 cm grubości 5 cm; 
datowany XIV • XV w. Stanowisko 4 - rejon Placu Słowiańskiego - dwie drewniane 
rury, dwóch przewodów wodociągowych głównych, z okrąglaków o przekroju borowa
nych rdtworow 12 cm. datowane na okres nowożytny.Studnie odkryto na dwóch sta
nowiskach : Stanowisko 3 - na północ od naroża ulic Wjazdowej i Gwarnej - stud-

. nia wodociągowa początkowa ujęcia wody :fródlanej zbudowana z płaskich niespojo-

. nych kamieni, przekrój poziomy szybku l• 30 x 1. 45 m; kanał przewodu wodociągo
wego o średnicy 40 cm zlok. l m poniżej krawędzi cembrowiny, z drewnianą rurą 
przewodu początkowego o średnicy otworu 8 cm, zakoó.czoną ślepo i zaopatrzoną 
w filtr. Stanowisko 5 - ulica Szpitalna - studnia wodociągowa f rząp/. z płaskich 
kamieni niespojonych o przekroju szybu l x 1, 20 m datowana na okres, średniowi e• 
cza, przebudowana w XIX w. Rurmus 1 stanowisko 6 , rejon ulicy Młynarskiej na 
dawnym. kanale Młynówki - odsłonięto tu podwa1iny kamienno-ceglane północnej częś .. 
'ci ·budynku rurmusowego, datowane na początek XV wieku. 

LEGNICA 
ul. Dworcowa 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Krystyna Maksymowicz. 
Finansował WKZ we Wrocławiu.Prace ratownicze. · 
Pómośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe 
f XV - XVI w./ 

Podczas prac ziemnych natrafiono na cmentarzysko szkieletowe.Odkryto 4 
groby.Zalegały one na głębokości od 1, 60 m do 1, 70 m;Szkielety mocno uszkodzone, 
ułożone były na wznak, w pozycji wyprostowanej wzdłuż osi wchód-zachód.Inwen~rz 
grobowy_ stanowcy medaliony i krzyżyki oraz gw~.d;z~t: J.pcfzo.$tałości truinnyf.Na , . 
głębokości zalegania szkieletów znaleziono dużo f~lliBentów·;:cel'e.lnild. pó:fnośrediJigO: 

wiee;~nej oraz · ułamki szkła: . .-.· . . _p: ,~-_. . t::,· . ·. • <.t:~ · •· ·, 
~ •• • · eJ · ~.t:fo :,.• ... • .. · . • . · 

Odkryte groby stanowią część cmentat.zYsl!;ll •zna~ącegp ' si'ę przy nieistnieją-
cym obecnie klasztorze bernardynów t' kopciE!le pod ·wezw'aniem Świętej Trójcy. 
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LEGNICA - STARE MIASTO 

LIPOWIEC~ pow.Chrzanów 

patrz 

wczesne średniowiecze 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorak 
P.P. PKZ Oddział w Krakowie 

Badania prowadził Jerzy Kozak.Finansował 
WKZ Kraków.Szósty sezon badań. Przed
·bramie zamku. / 2ClJ./XIV - XVIII wiek/ 

Kontynuowano prace na przedłużeniu wykopu, na osi bramy zamku, założonego 
w 1968 r. Podczas badań odsłonięto w profilach wykopu .nawarstwienia związane 
z funkcjonowaniem zamku na przełomie XJJl/XIV w. i w XV w. Warstwy te, złożone 
głównie z rumowisk gruzu kamiennego, przedzielane pasmami spalenizny i próch
nicy można prawdopodobnie łączyć z okresem rozbudowy zamku w XIV wieku i 
eksploatacją kamienia budowlanego z tego rejonu.Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że nawarstwienia datowane na XV i XVIII posiadały łączną miąższość około O, 8 m, 
natomiast przebadane dotychczas nawarstwienia XIV -wieczne dochodziły do 3, 6 m. 
Warstwy te nie pokrywały się z warstwami =anymi z poprzednich odcinków wykopu. 
W trakcie eksploracji =aleziono kilkanaście tysięcy fragmentów ceramiki, kości 
zwierzęcych, kilkaset przedmiotów żelaznych. W śród zabytków wydzielonych; na uwa
gę zasługują monety nowożytne Zygmunt m, Jan Kazimierz, kilkadziesiąt bełtów 

kusz i łuków, ostrogi, strzemiona, wędzidła, sprzączki, kłódki, grzebień kościany • frag
menty okładzin z kości i szydła. 

W trakcie tegorocznych badań nie osiągnięto poziomu warstw calcowych, toteż 
dalsze prace wykopaliskowe są przewidziane również w roku przyszłym. 

LUBIESZEWO,pow.Nowy Dwór Gdański 

Stanowisko 2 patrz 

okres lateński 



LUBLIN -STARE MIASTO 
ul. Złota 2 
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Pracownia Archeologiczno-Kons erwatorslec 
P.P. PKZ Oddział w L ublinie 

Badania prowadziła mgr Irena Kutyłowska. 
Finansował MZBM w Lublinie. Drugi sezon 
badań.Stanowisko wielokulturowe: wcześno
średniowieczne, średniowieczne i okres no:. 
wożytny. 

W . dwóch wykopach o wymiarach 4 x 3. 7 m i 4 x 2, 8 m uzyskano analogiczny 
do zeszłorocznych układ nawarstwień. Najstarsze nawarstwi enia kulturowe to odsło
nięte fragmentarycznie zbocze fosy przekopanej w calcu i da towanej materiałem 
zabytkowym na XII-Xlll w. Warstawy niwelacyjne fosy zawierały zarówno materiał 
XII/Xlll - wieczny jak i XIV-wieczny.Nad warstwami niwelacyjnymi powstałymi naj
prawdopodobniej po lokacji miasta. to jest po 1317 r. odsłonięto nawierzchnię ulicy 
Złotej moszczoną kilkoma warstwami drzewa f obecnie silnie zbutwiałymi/. 

Nawierzchnia ta datowana jest materiałem zabytkowym na XIV-XV w. Powyżej 

średniowiecznej nawierzchni ulicy, to jest od głębokości około 2 m, nawarstwienia 
w dużym stopniu zniszczone były licznymi wkopami instalacyjnymi. Na niewielkich 
niezniszczonych odcinkach stwierdzono pozostałości pięciu poziomów użytkowych 
związanych z nowożytnymi i współczesnymi nawierzchniami ulicy. Powiązanie nowo
żytnych poz1 omów użytkowych z murami kamienicy było niemożliwe w związku z od
cięciem nawarstwień kulturowych od murów kamienicy przez XVIII-wieczny mur0 sta
nowiący fundament pod eskporowanie frontu kamienicy • 

LUBOWIC E, paw. Racibórz 
patrz' 

okres halsztacki 



MAJKOWICE-SURDĘPA 

pow. Piotrków Trybunalski 

Stanowisko 2 
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Muzeum Archeologiczne Etnograficzne 
w Lodzi 

Badania prowadziła . dr Aldona Chmielewska 
oraz mgr Mieczysław Góra. Finansował WKZ 
w Lodzi.Drugi sezon badań. Zamek średnio
wieczny. 

Prace miały na celu odsłonięcie J spod rumowiska gruzu kamiennegoj fundamem
tów zamku, jak również ustalenie chronologii badanego obiektu.Badaniami objęto pół-

. nocną jego część. Założono wykop o wyroiaracli 10 x 10 m, stanowiący przedłużenie 

ubiegłorocznego sondażu. Wykonane pomiary do planu sytuacyjno-wysokościowe~o, pozwo• 
liły U!ltalić. że wzniesienie, na którym posadowiono zamek, miało około 3000 m • 

W trakcie eksploracji okazało się, że =iszczenia spowodowane rowami strzelec
kimi z 1944 r. są o wiele znaczniejsze niż pierwotnie przypuszczano.Zdjęto kilka 
warstw kamieni J do przeciętnej głębokości około 70 cm/, pochodzących z widocznych 
jeszcze w. terenie do 1944 r. konstrukcji ścian zamku.Zarysów budowli nie udało się 
w bieżącym sezonie badawczym odkryć. 

Rumowisko stanowiły kamienie z piaskowca, wapienia, kilka dużych ciosków kamieP 
nych, cegła palcówka, a także niewielkie fragmenty cegieł i kamieni z- barwnymi pole
wami. Część poludnawego wykopu w czarnej przepalonej ziemi zalegało zwarte skupiakei 
kamieni J 2, 5 x 4 m/ • Pozostałą przestrzeń wykopu wypełniały kamienie zmieszane 
z zaprawą wapienną i piaskiem. 

Większość =&lezionych zabytków pochodzi ze wspomnianego skupiska kamieni. 
Są to: głównie ceramika toczona na kole, przedmioty żelazne, 3 plomby ołowiane, 
fragmenty kafli z żółtozielonkawą polewą oraz kości zwierzęce. 

Obiekt ten wstępnie datować należy ·na drugą połowę XIV w. i na XV w. 

Badania będą kontynuowane. 

MALOGOSZCZ, pow • Jędrzejów 

patrz 

wczesne średniowiecze 

MOGILNO patrz 

wczesne średniowiecze 
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MOSKORZEW • pow. Włoszezowa 
''Murowaniec'' 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P.P. PKZ Oddział w Warszawie 

Badania prowadził mgr Andrzej Gołembnik. 
Finansował WKZ w Kielcach. Pierwszy sezon 
badań. Pozostałość średniowiecznego i nowo
żytnego dworu. 

Badania prowadzone były w ramach kompleksowego studium historyczno-architekto. 
nicznego przygotowywanego przez PDNH P • P. PKZ - Warszawa dla potrzilb konser
watorskich. Miały one za zadanie określenie stratygrafii i chronologii ceglanego budyn
ku pozostałego po dawnym za]:ożeni!i _ dworu_ zwanego " Murowaflcem". Najprawodpodob
niej była to pierwotnie wieża mieszkalna;następnie użytkowana jako zbiór ariaflski. 
Prace prowadzono na dwóch wykopach o powierzchni 25 m2. Ponadto przeprawwadzono 
uzupełniające badania wiertnicze. Niestety z powodu przeprowadzonej w XVlli lub XIX 
wieku niwelacji terenu. oraz pogłębienia piWnic budynku i związanego z tym braku 
pierwotnych nawarstwień nie udało się spełnić głównych postulatów badawczych. 

MROWINO.pow. Poznań patrz 

neolit 

MUSZYNA, pow.Nowy Slłcz Instytut Archeologii 
Uniweraytetu J agielloó.sldego 

,·.; 

Badania prowadziły. ·dr Maria C a balska 
i Roma Lelek. Finansował WKZ w Kra
kowie oraz Instytut Archeologii UJ .Zit.
mek średniowieczny bislrupÓw krakows
kich. 

Zamek muszyński wznosi się na ostatnim wypiętrzeniu pasma górskiego egrani;. 
czonego od południa rzeką Musz~ .a od północy potokiem Szczawnik.Góra stromo 
opada w dolinę Poprach!. panując nad poszerzeniem . i:follQy. l'l'B. którym posadowiono miasto. 
W wyb!Jrze miejsca dla zakładania wykopów kierowano się chęcią znalezienia przestrze
ni niezniszczonej przez nawarstwienia zam.Jru.na której możnaby było odsło~ć nienaru
szony układ osadniczy. W centralnej partii zamku założono dwa wykopy szerokoprżestrze 
nne: wykop krzyżowy w części zachodniej oraz kilka wąskoprzestrzennych wykopów 
r ozpoznawczych. · 

W wyniku prac badawczych ustalono dla pewnych partii zamku poziom zalegania 
skały i obszary wyłożone brukiem. Te ostatnie były niezabudowanymi dziedz:IJ\cami 
posiadającymi odpływy dla doprowadzania wody. Zweryfikowano bieg niektórych 'wcześ-
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niej znanych murów oraz odsłonięto mur dotąd nieinwentaryzowany. W wykopie krzyżo 
wym uchw:}rcono po2iom warstwy kulturowej zawierającej ceramikę z XV w., gruz 
ceglany oraz bełt kuszy. dużą ilość gwo:tdzi f silnie zniszczonych przedmiotów żelaz• 
nych. W jednym wykopie sondażowym odsłonięto ułamki skorup z XIV w. na wtórnym 
złożu, a w podobnym wykopie0 w fosie, zniszczone fragmenty detali architektonicznycł 

Poza zamkiem wykonano wykop na rynku o wymiarach 4 x 5 m. Na głębokości 
20-90 cm zalegały warstwy gruzu znamionujące kolejne niwelacje rynku w okresie 
do XVII w. Poniżej na głębokości 90 cm pojawił się nienaruszony gruz skalny. Po
nieważ historyczne :tr6dła dokumentują istnienie miasta od XIV w. wydaje się pewnyt11 
że warstwa kulturowa została zmyta przez wysoko pochodzące wody gruntowe i powo• 

.dzie. 

MYiłLIBORZYCE 0 pow.Brzeg patrz 

MY~LICE• pow. Morąg 
Stanowisko 2 

wczesne średniowiecze 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Olsztynie 

Badania prowadził mgr Mieczysław Haftka. 
Finansował WKZ w Olsztynie. Pierwszy s e. 
zon badań. Osada. Późne średniowiecze. 

Badania sondażowe miały na celu weryfikację stanowiska. 

W 3 wykopach o wymiarach l x l m nie stwierdzono śladów umocnień obronnych 
ani też warstw kuJ,turowych. Tylko w wykopie nr 2 zdołano uchwycić szczątkowo zacho• 
wane ślady osadnictwa p6mośredniowiecznego. 

Badania zostały zakończone. 
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NOWY KOR CZYN. pow. Busko-Zdrój Zespół Badać nad Polskim Średniowieczem , 
Uniwersytetu Warszawskiego 
i Politechniki Warszawskiej 

Badania prowadzili mgr inż.Stanisław Michno, 
mgr Zygmunt Pyzik.mgr Maciej Szope.Finan
sował WKZ w Kielcach. Drugi sezon badafl.. 
Osadnictwo miejskie wczesne i j§redniowieczne. 

Przeprowadzono badania archeologiczne i architektonicze na następujących stano
wiskach. 

1/ Zamek gotycki. 

Badania w południowo-wschodniej części " zamku" miały na celu odczytanie 
planu przebiegu i styku murów obwodowych wschodniego i południowego • a także 
warunków ich posadowienia. Rozpoznan~ narożnik południowo-wschodni wzmocniony 
skarpą narożną. Mury wzniesione były z cegły na fundamentach z ciosów kamiennych. 
Udało się przeprowadzić korektę przebiegu muru wschodniego uprzednio rozpoznanego 
tylko częściowo. a także rozpoznać wstępnie węzeł południowo-zachodni ·za.m.Jcu. z 
okrągłą basztą w narożu. 

2/ Stanowisko miejskie. 

Na stanowiskach " Karc·zmiska" i " ul.Stopnicka" północno-wschodniej części 
miasta założono wykopy sondażowe na kierunku wschód-zachód na kierunku około 
150 m i na kierunku północ-południe około 50 m / łącznie 70 nb. profilów/. Badania 
w tej części miasta miały wyświetlić zasięg wc.zesno-średniowiecznego skupiska osad .. 
niczego rozłożonego po dwóch stronach niewielkiego rowu - dawnego cieku wodnego 
do Nidy. Stanowisko " KarczmWka" w sąsiedztwie osiedla Grotnikt nie ujawniły warstv 
osadniczych wczesne i średniowiecznych. W rejonie " ul. Stopnicldej" ujawniono ślady · 
osadnictwa z pómo średniowieczną warstwą osadniczą XIV-xvn w./ najwcześniejsza 
faza XI11/XIV w./. Stwierdzono trwałość użytkowania tego miejsca f zanwestowanie 
zapewne w głębi. działki - wkopy podpiwniczefl. studnie. Uzyskano materiał archeolo
giczny zarówno przedmiotów użytkowych. jak i cegły • dachówki polewanej, polepy, żużla 
hutniczego. 

W głębi działki stwierdzono nikłą warstwę l<ulturową z materiałem ceramicznym 
pómośredniowiecznym i nowożytnym. Ujawniono duze ilości żużla hutniczego i rudy 
darniowej / in situ/. Przypuszcza się. że wczesnośredniowieczna osada Grotniki zwią
zana była z miejscowym bogatym pokładem rudy darniowej. Wyniki badać dwóch 
sezonów i materiał z wierceń geologicznych pozwalają na rekonstrukcję fizjografii 
znacznej części obszaru miasta. a także wstępne ustalenia o zasięgu i nasyceniu 
osadniczym. 

Przeprowadzono również wstępne rozpoznanie architektoniczne murów piwnic 
i przyziemi zabudowy przyrynkowej. Stwierdzono kilkanaście obiektów murowanych 
pochodzących z okresu XIV - ~ w. 

ODRZYKO~. pow.Krosno patrz 

okres nowożytny 
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Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P.P. PKZ Oddział w Krakowie 

Badania prowadził mgr Marian Myszka. 
Finansował MRN w Olkuszu.Drugi sezon 
badań. Mury Obronne. Okres średniowiecz
ny. 

Badania prowadzono w części południowej i północno-wschodniej miasta. 

W części południowej zakończono odsłanianie przekroju ziemnego, prostopadłego 
do południowego odcinka murów obronnych. Uchwycono dalszą część fosy.nie uzyskują• 
jednak całkowitego jej przekroju.gdyż znajdu}"ł się pod jezdnią ul.Szpitalnej .Po we
wnętrznej stronie muru obronnego natrafiono na relikty mennicy olkuskiej, funkcjonu
jącej w XVI wieku. W północno-wschodniej części miasta wykonano przekrój prosto
pacnY do wschodniego odcnika murów obronnych. przebiegający również przez teren 
wschodniego skrzydła klasztoru August;ianów i kościoła z końca XIV wieku.Drugi 
wykop w tym rejonie przebiegał przez pół:Docne skrzydło klasztoru.Odsłonięto kamien
ne relikty północnej ściany prezbiterium kościoła. wschodniego i północnego skrzydła 
klasztoru oraz muru obronnego. W piwnicacli ·pe,d prezbiterium oraz na terenie wiry
darza natrafiono na, pochówki chrześcijańskie. ze szkieletami ułożonymi w drewnianych 
trumnach na wznak. głowami na zachód.Groby na ogół nie posiadały wyposażenia. 

Z wykopów pochodzi duża ilość średniowiecznej i nowożytnej cera:m.ik4 fragmen
ty naczyfl szklanych oraz liczne przedmioty żelazne. Na uwagę zaaługują liczne detale 
architektoniczne. zarówno kamienne f z czerwonego piaskowca parczewskiegof, jak 
i ceramiczne. -

Badania terenu ilda.aMoru Augustianów oraz murów obronnych będą kontynuowane.1 

PELCzySKA, pow.Piflczów patrz 

okres lateński 
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PIENIĘŻNO • pow. Braniewo Muzeum Mazurskie 
w Ol sztynie 

Badania prowadziła mgr Izabela Sikorska 
- Ulfikowa. Finansował WKZ w Olsztynie. 
Pierwszy sezon badań. Ratusz średnio
wieczny. 

Celem badań było wyjaśnienie rozplanowania wnętrza ratusza XIV -XV w. ~ 
określenie faz jego rozbudowy~ częściowe odsłonięcie zabudowy przylegającej do 
ratusza oraz stwierdzeni e ewentualnego istnienia na tym terenie śladów osadnictwa 
starszego, niż średniowieczne. 

Założono dwa wykopy. Jeden usytuowany prostopadle do północnej ściany ratu
sza przechodził przez wnętrze budowli, drugi - prostopadle do zachodniej ściany 
ratusza. 

W pierwssym wykopie, wewnątrz ratusza. odslonięto mury dwu ścian działowych, 
fundament wieżyczki i pozostałości drewnianej podłogi w parterowej części budynku. 
Na podstawie odkrytych murów i zachowanych śladów wyróżniono dwie fazy budowy 
ratusza. 

Poza obrębem budynku wyeksplorowano warstwy kulturowe do , głębokości 4 m. 
Odkryto w tej części wykopu fundament budynku mieszkalnego z XVII w. • przybudo
wanego do ratusza; bruk kamienny z XVI w. przykrywającej części terenu przylega
jącą do ratusza. przed wybudowaniem budynku, oraz warstwy kulturowe związane z 
funkcjonowaniem ratusza i jego budową" datowane na XIV i XV w. Warstwy te do
starczyły ułamków ceramiki średniowiecznej. przęślików glinianych. fragmentów skóry 
z obuwia, kości zwierzęcych i łupin orzechów laskowych. 

w obrębie drugiego wykopu odsłonięto część fundamentu budynku mieszkalnego 
dobudowanego do ratusza pod koniec XVIII w. • fundament budynku wzniesionego 
w XVII w. oraz posadzkę ceglaną w piwnicy tegoż budynku wraz z wkopaną beczką. 
Warstwy kulturowe na tym wykopie były przemieszane przez liczne wkopy kanaliza
cyjne i zawierały zabytki z XIV-XX w. 

Na badanym terenie nie odkryto śladów osadnictwa staropruskiego.Przy "ratuszu 
należy przeprowadzić dodatkowe badania~ których większy zasięg pozwoliłby na określ e. 
nie funkcji fragmentów drewna i belek zalegających w warstwie z XIV w. Dla pełniej
szego poznania procesu osadnictwa na terenie Pieniężna należY przeprowadzić bada
nia w obrębie starego miasta zagrożonego w tej chwili przez budownictwo nowych 
obiektów. oraz przy zamku. gdzie można się spodziewać pozostałości grodu wczesno
średniowiecznego. 

PL UD WINY~ pow.Brzeziny 
Stanowisko l patrz 

okres wpływów rzymskich , 
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PGS.AIJbW • pow. Tomaszów Lubelski Pracownia Archeologiczno-Konserwa torska 
P.P. PKZ Oddział w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Irena Kutyłowska, 
Finansował WKZ w Lublinie. Pierwszy se
zon badań, Grodzisko wczesnośredniowiecz
ne i średniowieczne. 

Stanowisko znajduje się około l km na północny-zachód od zabudowań wsi Posa
dów. Wieś położona jest na skraju szerokiej doliny l około 200 m npml, środkiem 
której przepływa ę;trumyk Kamień1 stanowiąc:" dopływ Huczwy. Dolina z obu stron 
ograniczona jest garbami okrytymi lessem, których kulminacje wznoszą się do 250 m. 
npm. Obiekt znajduje się na cyplu wysuniętym w stronę doliny i zakończonym, zwłasz

cza od strony południowej stromym zboczem. Grodzisko powstało w wyhlku odcięcia 
cypla dd wierzchowiny od ątrony północnej. Część wierzchowiny tworząca majdan, 
otoczona została głęboko fosą i wałem ziemnym. Zewnętrzny stok wału łączy się bez
pośrednio ze stromymi zboczami ograniczającymi cype~ 

W celu rozeznania warstw kulturowych i uściślenia chronologii obiektu założo
no trzy wykopy sondażowe: od kulminacji wału do połowy szerokości fosy1 przy zacbod 
nim krańcu majdanu i przy północnej krawędzi majdanu. 

Badania wskazują • że mamy tu do czynienia z dwiema fazami osadniczymi: 
starszą wczesnośredniowieczną - skupiającą się na wysoczymte l młodszą średnio

wieczną. Z fazą średniowieczną l XIV - XVTII związana jest budowa wału i fosy. 

W celu pełnego rozpoznania charakteru osadnictwa wczesnośredniowiecznego 
średniowiecznego należałoby rozszerzyć zakres badań na stanowisku. 

POZNAJ.l-KOMANDORIA Muzeum Archeologiczne 
w· Poznani, 

Badania prowadził Zbigniew Karolaczak, 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w 
Poznaniu. Pierwszy sezon badań. !>lady 
osadnictwa neolitycznego. osada z okresów: 
późnolateńskiego i wpływów rzymskich 
l k. przeworskal • osada wczesnośredniowiecz
na. cmentarz przykościelny l XII/Xlll-XV w l , 
osada z okresu późnego średniowiecza i cza
sów nowożytnych. 

Stanowisko położone jest w rejonie kościoła św. Jana Jerozolimskiego. Prace 
badawcze miały charakter ratowniczy. 

Długość kontrolowanych wykopów wynosiła około 350 l 400 m,! ch szerokość 
\\·ahała się ·od O, 5 do 3 m. W trakcie kontroli stwierdzono występowanie uwarstwień 
osadniczych na znacznej przestrzeni. 
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Ustalono występowanie sporadycznych śladów osadnictwa1 sięgających neolitu. 
Znaleziono kilka ułamków naczy6 glinianych .jedno narzędzie krzemienne, kilka 
odpadów krzemienia, jeden półfabrykat kamienny - buława /?f, rozcieracz i fragment 
płyty do polerowania.Przedmioty te można zaliczyć do lrultury pucharów lejkowatych. 

W okresach: pó:tnolateńskim i wpływów rzymskich w tym rejonie istniała osada 
z trwałą zabudową,QdSłlllJ:fp warstwę kulturową miąższości od 10 do 40 cm z obiek
tami w postaci jamy mieszkalnej. chaty słupowej.Inwentarz ruchomy stanowiło kilka
dziesiąt ułamków nacz~ glinianych. 

Slady osadnictwa wczesnośredniowiecznego f tylko ułamki naczy6 glinianych/ 
pojawiają się w VIII-IX/X w ••• Nie można określić, czy było to os adnictwo przelotne 
czy trwałe. 

Od schyłku XI w. i w wieku XI/XJJ. osadnictwo ponownie przybrało formę trwałą. 
Odsłonięto trzy jamy z paleniskami o charakterze płytkich p6łziemianek.Inwentarz 
zawiera kilkadziesiąt ułamków naczy6 ·glinianych, fragmenty dysz ,kilka fragmentów 
osełek, fragment szydła oraz kilka półwytworów, penad materiał osteologiczno-ichtiolo
giczny. 

Od połowy XlJ. w. aż do połowy wieku xm obserwujemy kontynuację istnienia 
tej osady.Odsłonięto dwie płytkie jamy mieszkalne datowane materiałem ceramicznym 
na 2 połowę xn w. Inwentarz zawierał kilkaset ułamków naczy6 glinianych oraz 
materiał osteologiczno-ichtiologiczny. W tym też okresie założono cmentarz przykoś
cielny.Natrafiono na kilka pochówków ludzkich datowanych materiałem ceramicznym 
na XlJ./Xill - XV w. 

Osada ta, jako " wieś św.Jana". rozwijająca się intensywnie od Xill po wiek XVII, 
z początkiem XVIl w. przekształca się w miasteczko, ekspa.ndtijąc przestrzennie na 
północny-wschód oraz na ·zachód od kościoła,Kres jej rozwojowi kładą wojny szwedzkie, 
zwłaszcza północa f 1700 -,21/, co u~skuje potwierdzenie w odsłoniętych uwarstwie
niach osadniczych. W partii na zachód od kościoła stwierdzono osiem, na północny
wschód natomiast - cztery. Inwentarz zawiera kilka11et ułamków naczy6 glinianych, 
fragmenty ka1li, wyroby metalowe - m. In. nóż w oprawie ze skóry, okucia, gwo:tdzie1 

podkówki1 kilka fragmentów łyżek, fragment osełki, pacidrek z bursztynu oraz materiał 
osteologiczno-ichtiologiczny. 

Przeprowadzone badania ujawniły wiele szczegółów dotyczących powiązań prze
strzennych i chronolpgicznych nie tylko między poszczególnymi fazaml osadnictwa 
w tym rejonie ale również względem subaglomeracji ostrowskb-śródeck:iej. Ustalono 
również rzędne zalegania calca, uzyskując dane do pekonstrukcji pierwotnej topogra4i 
tego rejonu1 stanowiącego jeden z istotnych elementów w ogólnym \114adzie wysokościo
wym Poznania średniowiecznego. 

POZNA11"-ZAMEK PRZEMYSLAWA 

patrz 

wczesne średniowiecze 



RAWA MAZOWIECKA 
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Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P.P. PKZ Oddział w Warszawie 

Badania prowadził mgr Jerzy Gula oraz 
Martyna Sielewicz i mgr Andrzej Gołem
bnik. Finansował WKZ w Lodzi. Czwarty 
sezon badań. Zamek średniowieczny. 

W bieżącym sezonie zakończono rozpoczęte w roku ubiegłym badania " południcwoJ 
wschodnim narożniku dziedzińca, odsłaniając prowadzący do furty bocznej. drewniany 
XIV -wieczny chodnik. Kontynuowano również rozpoczęte w roku ub.badania domu 
dużego f " Curia Maior"/ w jego wschodniej części / pomieszczenia Ol I 03/.Stwier
dzono. że znany z lustra eJ i XVTII-wieczny ·remont budynku objął jedynie jej wschodnią 
część f pomieszczenia Ol i 02/ .Odsłonięto tu pochodzące z tego okresu ścianki działo
we i posadzkę ułożoną z bruku kamiennego. W pomieszczeniu 03 odsłonięto pierwotny 
/centralnie położony/ znisz~zony w XVI wieku filar sklepienia. W dalszym ciągu nie 
stwierdzono istnienia komunikacji pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami kondyg
nacji piwnicznej~ 

W wyniku badań znacznie powiększono zasób zabytków ruchomych. 

W roku bieżącym składały się nafl prawie wyłącznie fragmenty ceramikijnaczyń 
i kafli/ • oraz przedmioty żelazne. Spośród tych ostatnich na uwagę za11ługuje pocho
dząca z XIV wieku / wydobyta z wkopu fundamentowegoj niewielka kielnia murarska. 
Ogółem pracami objęto w roku bieżącym obszar około 200 m2. 

Prace będą kontynuowane. 

RESZEL. pow.Biskupiec Pracownia"Xonserwacji Zabytków 
Muzeum Mazurskie 
w Olsztynie 

Badania prowadziła mgr Izabela Sikorska-lnfikowa. 
Finansował WKZ w Olsztynie. Pierwszy sezon badań,. 
Zamek średniowieczny. · 

Badania były prowadzone w związku z opracowywaniem przez PKZ planu remontu 
i częściowej rekonstrukcji zamku w Reszlu. W pierwszej kolejności zaplanowano od
gruzowani e domniemanych piwnic w południowym skrzydle zamku. Przy odgruzowaniu 
nadzór sprawował archeolog. Wykopem o powierzchni około 90 m2 objęto południową 
część skrzydła. 

Uzyskano bardzo ciekawe materiały odnoszące się do historii zamku i osadnictwa 
wcześniejszego na tym terenie.Na podstawie wstępnej analizy ceramiki można było dla 
skrzydła południowego ustalić trzy poziomy użytkowania w postaci częściowo zachowa
ny ch posadzek ceglanych. ślady dwóch pożarów datowanych na XVI i XVII w. oraz 
pozostało ści osadnictwa staropruskiego datowanego na V-VI w. Nle odkryto natomiast 
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w tej części skrzydła piwnic. 

Należy przeprowadzić systematyczne prace wykopaliskowe na dwóch odcinkach 
skrzydła południowego oraz na dziedzitl.cu. dla wyjaśnienia zasięgu pożarów • odkrycia 
ewentualnych piwnic w celu uyskania danych odnośnie rozmieszczenia filarów krużganku 
i pierwotnego poziomu dziedzitl.ca oraz ,aby móc odsłonić na większej przestrzeni 
warstwy datowanej na V-VI ·w. Dla pełniejszego poznania historii zamku potrzebne 
są jeszcze badania na międzymurzu i w południowo-wschodniej części wzgórza zamko• 
w ego. 

ROSTEK. pow. Gołdap patrz 

wczesne średniowiecze 

SANDOMIERZ patrz 

okres nowożytny 

SIERADZ 

Wzgórze Zamkowe patrz 

wczesne średniowiecze 

l' 
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SIEWIERZ. pow.Zawierci e Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P.P. PKZ Oddział w Krakowie 

Badania prowadził mgr Teofil Dębowski. 
Finansował WKZ Katowice. Czwarty sezon 
badafl. Zamek. Okresy średniowieczny i 
nowoży1ny. 

Zakoflczono eksplorację w-,kopu ill/72 usytuowanego w półno=o-wschodniej 
partii tarasu zamkowego oraz pogłębiono do poziomu 300 cm wykop IV f 72 w 
zachodniej partii tarasu. W zachodniej części odcinka B wykopu ill/72. na głębokości 
710 cm osiągnięto strop calca. We wschodniej części ·odcinka• na poziorilie około 
600 cm odsłonięto konstrukcję lrewnianą złożoną z paru poziomych belek drewnianych, 
w których osadzono na czopach pionowe pale. Konstrukcja drewniana oraz występują
ca obok niej mierzwa służyły J:rawdopodobnie umocnieniu grząskiego podłoża /kurzaw
ki/ i zalegającego powyżej piaEZczystego nasypu. 

W obrębie resztek konśtrukcji znajdowały się pojedy1ieze, drobne fragmenty 
ceramiki średniowiecznej. Na terenie zamku znaleziono lumą monetę rzymską. 

SKIERBIESZĆW, pow. Zamość Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P.P. PKZ Oddział w Lublinie 

Badanin prowadziła mgr Maria Supryn. 
Finansował PWRN Wydział Kultury• 
Wojewódzki Konserwator Zabytków w 
Lublini "!. Pierwszy sezon badań. Rodzaj 
stanow ska - zamek. Chronologia XIV
XVI w. 

Tzw. "Zamczysko" znajd !je się w odległości około o. 8 km na południe od 
zabudowafl osady Skierbieszów. Stanowisko położone jest na wydłużonym wzniesieniUli 
ograniczającym od zachodu dol:i.nę rzeki Wolicy .Badania prowadzono w południowej 
części wysoczyzny, wyramie odciętej fosą od pozostałej partii wzgórza. Badania miały 
charakter rozpbznawczy.Założono ciąg wykopów sondażowych o łącznej długości 18 m. 
W wyeksplorowanych wykopach odsłonięte nawarstwienia datowane na wiek XVI. 
Znaczna jednak ilość zabytków średniowiecznych obserwowana w tych nawarstawie
niach. głównie ceramiki wypalemej w atmosferze redukcyjnej świadczy wymownie o 
istnieniu tu s tarszego osadnictwa. W celu ustalenia poziomu zalegania calca i rozez
nania miąższości warstw kulturowych.na stanowisku wykonano także wiercenia geolo
giczne. 

Reliktów architektury f domniemanego " pałacu biskupiego" f · dotychczas nie 
stwierdzono. 

Badania winny być kontynuowane. 
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SPYTKOWICE, pow.Wadowice Pracownia Archeologiczno-Konserwalorska 

P.P. PKZ Oddział w Krakowie 

Badania prowadził mgr E. Dworaczyńsld. 
Finansowało Archiwum Pafl.stwowe m. 
Krakowa i woj. krakowskiego. Pierwszy 
sezon badafl.. Pałac.Okres średniowieczny 
i nowożytny. 

Pałac w Spytkowicach f pierwotnie prawdopodobnie strażnica/ położony jest wśrOd 
łąk nadwiślańskich przy dawnej granicy oddzielającej Ziemię Krakowską od Księstwa 
Oświęcimsko-Zatorsldego.Obiekt składa się z trzech skrzydeł ograniczających prostokąt
ny dziedziniec, oddzielony od ogrodu murem tarasowym. 

Głównym celem badań, było rozpoznanie pierwotnych poziomów użytkowych dziedzińc .. 
oraz przylegającej do niego ogrodu pałacowego.Odkryto m.in. fundamenty muru.który 
przed rozbudową pałacu w XVII w. ograniczał teren dziedzińca.Przy głównym wejściu 
na dziedziniec odkryto fragment spalonej konstrukcji drewnianej z polepą.której dokładna 
interpretacja wymaga dalszych badafl.. 

Większość materiału archeologicznego stanowią zabytki od XVI do XIX wieJru, w tyn. 
przede wszystkim ceramika i szkło.Oprócz tego snaleziono niewielką ilość zabytkó 
średniowiecznych i prehistorycznych. 

Badania będą kontynuowane. 

STARE BIELSKO, pow.Bielsko Biała patrz 

SZAMOTUŁY - Osówka 

wczesne średniowiecze 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P • P. PKZ Oddział w Pozn~u 

Badania wykopaliskowe prowadził mgr Edward 
Krause a magnetometryczne mgr Józef Bednar
czyk i mgr inż. Aleksander Różyckl.Finansowało 
P.P. Cukrownie Wielkopolskie- Cukrownia w 
Szamotułach. Pierwszy sezon badań. Grodzisko 
stożkowate i osada z n połowy XIV w. - I pol. 
XV w • i śladami osadnictwa kultury pucharów 
lejlrowatych i kultury łużyckiej / V. EB - HC? f. 

Stanowisko położone w dolinie rzeki Samy na południowo-zachodniej peryferii miasta, 
na terenie przeznaczonym pod rozbudowę osadników cukrowni.Badane było / tylko grodzis 
ko/ w latach 30-tych przez miejscowego nauczyciela a odkryć wtedy miano pozostałości 
murów zamku. Badania tegorocane wykluczają istnienie tutaj budowll murowanych. 

Zbadano powierzchnię 4,6 ara grodziska i osady. 
W wykopach na grodzisku nie stwierdzono śladów wieży mieszkalnej,która znajdowa:J 

się mogła w północno-zachodniej części grodziska,obecnie ~szczonej ani też murów 
zamku. Ustalono tylko, że pod budowę grodu wykorzystano pół'ilocny cypel naturalnego 
wzniesienia, odcinając go fosą od strony południowej.Następnie podwyższono ów naturalny 
kopiec warstwami nasypowymi piasku 1 gliny o grubości około 2 m. Grodzisko otoczone 
było oprócz fosy od wschodu, południa i zachodu wałem ziemnym o szerokości 6 • 7 m 
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z konstrukcjami drewnianymi l palisada ? l • Na s zczycie gredziska wyekspl orewano 3 
wykopy oraz po l wykopie na wale i fosie. W sumie powierzchnia ich na grodzisku 
wynosiła około 70 m2. 

z zabytków ruchomych znalezionych na grodzisku wymienić należy ułamki naczyfl 
stalowo-szarych, kafle garnkowa te o czworokątnych wylotach. również stalowo-szare. 
fragmenty obuwia skórzanego. wyroby metalowe l np.nóż z drewnianą rękojeścią.fragmen l 
nieokreślonego pod względem funkcji wyrobu metalowego z blachy l. 

Pozostałe wykopy wytyczono na terenie osady położonej na pozostałej części wynie
sienia. w jego południowej i centralnej partii. W wykopach tych odkryto pozostałości 
trzech obiektów - spalonej budowli naziemnej o konstrukcji drewnianej, piwniczki drew
nianej 1 ziemianki. Sporadycznie w niektórych wykopach obserwowano resztki średnio
wiecznej warstwy kulturowej. 

We wszystkich obiektach znajdowano głównie ułamki siwaków. Tzw. ceramika cegla
sto-szara występowała w znikomym procencie a brak było ~pełnie jtzw. ceramiki cegla,. 
sto-czerwonej z końca XV- XVI wieku. W obiektach tych znaleziono także m.in. dużą 

ilość gwoździ. kUka zawiasóW i skobli żelaznych od drzwi. ostrogę z uchwytem na kółko 
zębate. 

Osadę. podobnie jak i istniejące współcześnie grodzisko datować należy wstępnie na 
II poł. XIV w. • I poł. XV w. Bliższe uściślenie chronologii możliwe będzie dopiero po 
ukończeniu opracowana badań. 

W wykopach na terenie osady znaleziono także ułamki naczyfl kultury pucharów lejko., 
watych i kultury łużyckiej l V EB i HCI. 

Warto zaznaczyć. że na części stanowiska przeprowadzono badania magnetometrem 
protonowym.Interpretacja wyników tych badań pozwoliła ulokować wykopy na miejscu 
budo\1\d.i naziemnej i piwniczki. 

SZAMOTUŁY 
Zamek Górków 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P.P. PKZ Oddział w Poznańiu 

Badania prowadzili mgr Edward Krause i mgr 
Bolesława Pawlak. Finansowało Muzeum Ziemi 
Szamotulsldej w Szamotułach. Trzeci sezon ba
dań na zamku a pierwszy sezon prac PAK. Za
mek pómośredniowieczny i staropolski. 

Wytyczono i wyeksplorowano 7 wykopów na dziedzińcu zamku od strony południowej . 
Łączna powierzchnia wykopów wyniosła około 100 m2 przy miąższości nawarstwień do
chodzącej od 3 m do ok. 4, 5 m. 

W wykopach l i II /numeracja PAKI odsłonięto odcinek wschodniego muru obronne
go zachowanego do wysokośei 2 m w swej pierwotnej partii naziemnej ze strzelnicami 
w dwóch poziomach. Na podstawie analizy stratygraficznej. ruchomego materiału zabytko
wego i samego muru w porównaniu ze :tródłami pisanymi można stwierdzić. że wznie
siono go w latach 1_511-1518. W tym czasie prawdopodobnie otoczono dopiero budynki 
f is tniejące już od II pol. XV w. f murem obronnym ! 
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W wykopa_ch IV i V odkryto pozostałości budowli ceglanej interpretowane jako druga 
brama tzw. "mniej sza",wiodąca na zamek od strony miasta.W tych wykopach odkryto 
także pozostałości i negatyw rozebranego w XIX w. południowego muru obronnego.Rów
nież tylko n egatyw i pozostałości zachodniego muru obronnego odkryto w wykopie· VI. 

W wykopie m usytuowanym w narożniku skrzydeł półoornego i wschodniego budynku 
zamkowego odsłonięto fundament XVI-wiecznej półkolistej wieży schodowej. 

Badania przyniosły także znaczną ilość ułamków naczyń / stalowo-szarych, ceglasto
czerwony ch bez polewy i z polewą, kamionkowych/ od końca XV do XIX/XX w. / • ułamków 
)l:afli płytkowych średniowiecznych, renesansowych i nowożytnych. ceramicznych płytek po" 
1adzkowych różnego kształtu z polewą. 

Na uwagę zasługuje fakt znalezienia w warstwie humusu pierwotnego 7 ułamków 
naczyń kultury łużyckiej o chropowaconych powierzchniach, których chronologię trudno 
ustalić. 

Badania powinny być kontynuowane. 

patrz 

wczesne średniowiecze 

.f.RLA WKI0 po w. Węgorzewo patrz 

okres latEński 

RZEBIA TÓW • pow .Gryfice patrz 

wczesne średniowiecze 



TUCHOLA. pow.Loco 
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Pomorska Ekspedycja Archeologiczna 
Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Lódzkiego 

Badania prowadzili doc. dr Jerzy Kmieciński. 
dr Andrzej Nowakowski f autor sprawozdania/. 
Finansował Uniwersytet Lódzki i PPRN w 
Tucholi.Piąty sezon badati.. Zamek krzyżacki 
z XIV - XV w. 

Badaniami objęto rejon Zamku Wysok ego. Wykop usytuowano na I!lleJscu domniei 
manej fosy otaczającej budynek zamkowy a widocznej na planie Tucholi z r.l810. 

. Wykopem o wymiarach 25 x 2, 5 m przecięto teren na zachód od budynku obec
nej Szkoły Podstawowej nr 10 który według wspomnianego planu wybudowano na fun
damentach zamku. Wykop ten znajdował się 4 m od ściany ·budynku i biegł ku S 
przez dziedziniec szkolny. 

Stratygrafia nawarstwiefl przedstawiała się następująco: górą zalegała warstwa 
przemieszana f gruz ceglany • fragmenty dachówek• drobne węgle drzewne. próchnica. 
pi_asek/. Materiał ruchomy stanowiła ceramika z różnycb okresów•ldlka monet f naj
starsza z r 1643/ oraz niecharakterystyczne fragmenty przedmiotów żelaznych. War
stwa przemieszana zalegała bezpośrednio do poziomu muru kamiennego biegnącego 
wzdłuż osi północ-południe.Była to ława fundamentowa o szerokości około 2 m, 
przy czym mur ceglany oparty na tej ławie był całkowicie rozebrany pedczas prac 
niwelacyjnych w XVIII w. Głębokość zalegania muru • 2. 6 m od współczesnej 
powierzchni gruntu. 

Mur przecinał warstwę średniowieczną. silnie nasyconą utworami wodnymi, 
datowaną na podstawie ceramiki na XIV - XV w. 

Można przypuszczać. iż udało się odsłonić narożnik muru • który w adległośc1 
około 20 m na południe od ściany wykoiru skręcał ku wschodowi pod kątem 90° • 
Beżpośrednio przy tym narożniku odsłonięto fragment kolistej budowli ceglanej 
l z . kształtek/ - prawdopodobnie fundament wieży. 

Prace będą kontynuowa,ne. 

TYLI CZ.pow.Nowy Sącz patrz 

wczesne średniowiecze 



WENECJA, pow. żnin 
Zamek 
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Konserwa tor Zabytków A r cheologicznych 
w Bydgoszczy 

Badania prowadził mgr Czesław Sikorski;. 
Finansował WKZ w Bydoszczy. Trzeci' 
sezon badań. Zamek średniowiec=y. 

Założono dwa wykopy sondażowe we wnętrzu zamku. 

W wykopie I, na styku skrzydeł zachodniego i północnego. odsłonięto mur skrzydła 
północnego. dobudowany na " styk" do muru skrzydła zachodni,ego, jednakże konstrukcyj
nie słabszy i mniej starannie zbudowany. We wnętrzu skrzydła północnego stwierdzono 
konstrukcję posadzki analogiczną do odsłoniętej uprzednio w skrzydle zachodnim.Oba 
skrzydła są chronologicznie równoczesne. Materiał zabytkowy stanowiły głównie uła:mJd 
ceramiki z XIV - XV w. oraz kości zwierzęce. Znaleziono również żelazny grot strz a-
ły i kamienną kulę armatnią. · 

Wykop n usytuowano przy południowym murze wie:l;y narożnej.Ze ·zwa!ld. gruzu 
odsłonięto południową ścianę wieży z dobrze zachowanym licem / zewnętrzne ściany 
wieży. północna i wschodnia, mają zerwane lica/ • Poniżej cokołu w południowej i zachod
niej ścianie wieży wybite są wtórnie otwory gniazdowe do belek stropowych. Względnie 
dobrze zachowane belki strbpowe odsłonięto w gruzie kilka centymetrów poniżej otworów 
gniazdowych. Na ścianie ·wieży powyżej otworów machuleowych widoczny jest negatyw 
stropu.Lico muru powyżej negatywu stropu jest bardzo starannie założone. a spoińy 

jego są ozdobnie testowane.Wskazuje to na przelicowanie lub .wyk:onanie ' na nowo spoino-
wania muru wieży przy budowie wschodniego skrzydła zamku- około 1423 r. · 

Poniżej konstrukcji stropowych odsłonięto bruk zamkowego dziedzińca z pierWszej 
fazy rozwojowej zamku / pocz. XIV w. do około 1423 r./. Bruk gwałtownie obniża 
się lejkowato w kierunku regularnego, kwadratowego otworu przy południowym murze 
wieży l otwór lochu lub studni ? l. 

Na tym poziomie prace przerwano. 

Materiał zabytko"(Y stanowiła ceramika z XIV- XV w • • kości zwierzęce oraz fra
gmenty kamiennych kul armatnich. 

Na z ewnątrz zamku. przy wschodniej kurtynie. prowadzono mechanicznie usuwanie 
zwałów gruzu powstałych przy rozbiórce zamku około 1511 r,. i rozsypywaniu się 
murów w czasach pó:tniejszych0 przygotowując mur do prac konserwatorskich. 

Prace będą kontynuowane. 



WIELICZKA. pow.Kraków 
Stanowieko 2 
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Museum ŻUp Krakowakich 
Wlellcaka 

Badania prowad&ił dr lut. StetU Awlazc:zowald. 
Flnanaowało Muzeum t.ap Krakow*lch Wlellc:zka. 
Dwunaaty eezcm badlm. Zamek &ufllrt./Xill/XIV -
xvn w. 

Badania pneprowadzooo w akrajDeJ p1WD1cy budynku p6łnocnero oru w 
zachodniej piwnicy ru1Dy budynku ilrodiEowelfO samku. 

· W budynku pc5łooc:nym wykooano ~ eondałe dla etwlerdseala daleze,O ctva 
muru obwodowelfO z XIIJ./XIV w •• ucbowan81f0 w łlmdamentach niemal D& pełnej 
dlu1f011łci po etroole połucmlowej zmaku.o a wykODaDqo z łamanefO mlejecoweto 
plaall:owca pa eł:abeJ zaprawie wapl-eJ.Soodałe· nie dałJ pełnych resulta&ów se 
wzfltdu na &naCSDił pn;ebudowt (ómeJ parW fuadam•tów zacbodaiej 6c:1aa;r prsecl- · 
mlotow81f0 budynka oraz barclso ał1D,y napqw wocl,r (l'lllltowej do wykopów.Stwlerdso
no. 1t niew~ttpllwie cała · duła partia p6blocoero m11nl ll&lllka jeet umiM&c.oa& na 
nlezaletnym flmdamencte. PewDe nlere(Qlanlollłcl ~ łlmdam•cte llk:laay zac:bociDiej 
pozwalaJił na bipotest. te plerwotD7 mur obwodoW) ~ at. poelobnie jak od 
e trony połuclnloweJ. a nie śałamywał pod qtem roswartrm. jak m &ałdadałJ baclula 
pneprowadzooe pnn PKZ · 

W budynku ib"C4ow7m oc1a7to dwa nv.r tJ 8tDcl&1enkt oclprowad&aJ~tC& woclf 
rruntowlł z piwnic baclyDku. wykODalie najpó~ej z ko6ceai XVU-10 wielaa0 1lV* 
opleuje je "rewizja" t.upy a pterwuej polowy XVIII-to wieku. Woclf s nvt ocl
prowaclzaDO pompami r~ dla celów jl08podarc&)'ch.Ocla7to r6wnieł ~ 
je ll:anał drewniany • maJiłCJ ujllłcle do trsecieto rsva. clslł nie latDieJ!łC810. D& 

zewątrs 'budyaku. 

.Z.epćlł Bacla6 Dacl Polałdm 
lredaiowiec:zem · 

· Ualwer&)'tetu Warazawekleco 
1 PoUtedualld WarauwaldeJ 
w Warazawie · 

Baduda prowacisiła pod ll:lenmklem doc. dr 
Zoftl W artolowaldeJ. Apieulr:a Krak. FiD&D
eował WKZ w Klelcacb. Mur mleJald. okNa 
llłreclalowi8CSDf. · 

Wykop załoioDo w p6łnoaao-wec:boc1Diej catllłcl wyepy wlłUcldeJ. fclsie w rolaa 
·1972 w cuele kopania rowu pod wocloclu natraflooo na uc:a~ttld lll1U'U ml.pklet'Q. 
W ublepym roku mur &&bezplec&ODOwabf w blet~tcym 117et.m.atyc:aD1e 10 praebedato 

Mur pouclowloay był w plulaa prsemlMzanym s bumuem aaaowl~tcym calec. · 
W waretwt bumueu namywoweto.Jałoweto ,pod ws&ifclem laaltarowym wlmpaae bfł;r 
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szczątki konstrukcji drewnianej - rodzaj skrzyni o wymiarach l x 1, 35 m u~ 
nej w narożkach kołkami o średnicy około 8 cm.Między belkami i nad nimi leżała 
warstwa kamieni częściowo powiązanych zaprawą wapienną. o miąższości 70 cm, 
wśród których występowały fragmenty szkła, ceramiki polewanej, )tafli z XVII-XVIII w. 
oraz kości zwierzęce. · 

Tegoroc~ny wykop badawczy jest 15 wykopem, w którym uchwycono przebieg 
murów miejskich datowanych na 1345 r. wg Kroniki Janka z ·Czarnkowa f MPH, t. 
II, st. 625-627/. O ile jednak mury miejskie odkryte ·dotychczas były posadowione 
w warstwach gliny lub piasku na poziomach od 179 do 174,6 m npm., to stopa muru 
tegorocznego leżała na poziomie l 73, 8 czyli zaledwie o 40 cm powyżej poziomu 
wody gruntowej, w warstwie namywowej, jałowej kulturowo. W obręb murów włączono 
zatem tereny nie użytkowane poprzednio przez osadnictwo, rozszerzając od wschodu 
obszar miasta. Tymi warunkami terenowymi należy tłumaczyć nieco odrębną konstruk
cję murów miejskich.Zastosowano tu bowiem - w terenie podmakającym - koństrukcję 
drewnianą u podstaw muru. Grubość murów jest większa f 2,1 m/ od grubości murów · 
otaczających miasto od strony południowo-wschodniej i WS(flu:n!niiQj /l, 2 m{, Z!lpe1!Vne 
z uwagi na rozległe, podmokłe tereny i spływ dwóch ramion rzeki Nidy otaczających 
od wschodu i południowego wschodu wyspę wiślicką. 

WLOSZCWWA Muzeum ~w1.ętokrzyskte 
w Kielcach 

Badania prowadził mgr Zygmunt Pyzik. 
Finansowało Muzeum ~więtoreyskie. 
Pierwszy sezon badlm. Grodzisk.o stożka.: 
wate f l połowa w.XJ.V/. 

Badano grodzisko stożkowate o średnicy . wzniesienia ca 40 m i wysokości 
względnej około 5 m, kształtu w przybliżeniu · kolistego, zwane przez miejscową 
ludność "kopcem". Wokół grodziska,położonego wśród mocno podmokłych łąk. 

-· 

w odległości 2 km na północny-wschód od miasta Włoszczowy, zachowałY s,ię nikłe 
ślady szerokiej do kilkunastu metrów fosy. Wyniki bac11m powyższego stanowiska 
przedstawiają się następująco: · · 

Nasyp wzniesienia grodowego był zbudowany z ziemi próchnicznej, piasku i 
gliny.Grunt, na którym wzniesiono nasyp został umocniony przez budowniczych 
grodu drewnianymi palami i bierwionami. Zabudowa grodu była przypuszczalnie . 
wyłącznie drewniana, a niektóre elementy wewnętrzne głównej budowli grodowej, 
wieży mieszkalnej ? murowane. W centralnej części grodziska odkryto w wykopie ·1 
zwalisko pieca ogrzewczego zbudowanego z kamienia, cegły . 11palc6wki" i kafli garnko
wych cylindrycznych z wylotem kolistym,.obtaczanych na kole i zdejmowanych z niego 
przez odcinanie ich drutem. 

Z innych wytworów ceramicznych znaleziono liczne uiamki naczyń obtaczanych , .. 
wypalonych w większości w atmosferze utleniającej, oraz !DJliejszą "ilość okazów tz.w; 
ceramiki siwionej. Ponadto znaleziono kawałki polew. 

z inwentarza wytworów m etalowych najwięcej znaleziono żE:taznych gwoździ" 
wykonanych techniką kucia, przy czym dł:i,Jgość wielu z nich 9ochodzi do kilkunastu 
centymetrów.z okazów broni znaleziono tylko jeden egzemplarz tulejkowatego grotu 
bełtu. . 

.· · 
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Chronologię przebadanego częściowo grodziska, l połowa w.XIV ustalono 

w oparciu o analizę technologiczno-morfologiczną odkrytych podczas prac eksplo
racyjnych fragmentów naczyń i kafli.Grodzisko to jest pozostałością po gródku 
rycerskim, który należał zapewne do rodu Szafrańców. 

WYSZOGROD • pow. Płock 
Fabryka/73 Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych 

Badania prowadziła mgr Barbara Stolarska. 
Finansowała GRN w Wyszogrodzie. Trzeci 
sezon badań. Cmentarzysko szkieletowe. OkreE 
pó~ośredniowieczny i nowożytny / XIV -
xvm wf 

Prowadzono ratownicze badania archeologiczne na skarpie wiślanej w Wyszo
grodzie.Stanowiły one kon~uację prac z roku 1963 i 1971. Terenem badań było 
cmentarzysko szkieletowe. Założono 3 wykopy o wymiarach: ode. I f 6 x 4 m/ • 
ode. n l 10 X 3m/, ode. ru l 5 X 3 m/. Wielkość wykopów uzależniona była od na
turalnych warunków terenowych na skarpie. Ogółem wyeksplorowano 38 szkieletów. 
Odcinek I 

Stwierdzono występowanie 18 pochówków na głębokości od 90 cm do 1,15, 
Pochówki zniszczone, często niekompletne zalegające bez obstawy bezpośrednie·, w 
żółtym piasku. 

Odcinek n 

W tym wykopie wyeksplorowano 10 pochówków dobrze zachowanych,które 
wystąpiły na głębokości od O, 63 m do l, 20 m. Dno najgłębszej jamy znajdowało 
się na głębokości l, 45 m. W pięciu gr-obach stwierdzono występowanie obstawy 
z desek wzdłuż pochOwku stanowiące prawdopodobnie rodzaj niezamkniętej od góry 
i od dołu trumny. W jednym wypadku grób nr XXXVIn • zachowała się obstwa, 
w postaci dwóch równolegle do siebie ustawionych desek. 

Odcinek ID 

Wykopano lO szkieletów dość ctobrze zachowanych, bez obstawy drewnianej, 
bezpośrednio ułożonych w glinie na głębokości od O, 43 m - O, 70 m. Wszystkie 
szkielety ułożone był:J na linii zachód-wschód. Cechą charakterystyczną pochówków 
jest występowanie kłódek żelaznych, różnych typów, w okolicy czaszki, zwykle parę 
cm. powyżej oraz ułamki ceramiki w oezodółach. Badane odcinki w br f datowanie 
na podstawie kłódek i ceramiki na wiek XV - XVI/ stanowią część cmentarza 
żydowskiego, gdzie chowano zmarłych do końca wieku XVITI-go. 
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ZBROJEWSKO, pow.Kłobuck 
Stanowisko l 

Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellollskiego 
Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Katowicach 
Prezydium PRN w Kłobucku 

Badania prowadziła mgr Barbara GecD.. 
Finansował WKZ w Katowicach. Pierwszy 
sezon badall. Sredniowieczny gródek,osa
da kultury łużyckiej i ślady osadnictwa 
z epoki kamienia. 

Zapoczątkowano badania wykopaliskowe średniowiecznego gródka położonego 
na brzegu Liswarty. Wykopy założono na majdanie, gdzie stwierdzono występowanie 
średniowiecznej warstwy kulturowej nasyconej dużą ilością materiału zabytkowego. 
Pod warstwą średniowieczną, na tle calca wystąpiły jamy zawierające ceramikę 
kultury łużyckiej. Ceramika taka i wyroby krzemienne wystąpiły też na złożu wtór
nym, w warstwie średniowiecznej. 

Uzyskano bardzo dużą ilość materiałów średniowiecznych. Obok ceramiki, kości 
zwierzęcych· były to przedmioty żelazne, brązowe oraz jedna srebrna monetka 
f brakteat guziczkowy/. Wśród wyrobów żelaznych przeważały militaria. Były to 
l ,iczne groty bełtów kusz, groty strzał. ostrogi, strzemiona. Znaleziono też wędzidła, 
podkowy, nóż, klucz, sierp, sprzączki oraz dużą ilość gwo:tdzi. Z zabytków brązo
wych na uwagę zasługuje zdobiony trzewik pochwy noża lub sztyletu, a z wirobów 
kościanych zdobiony grzebiep. Ceramika była mocno zróżnicowana zarówno co do 
formy jak i rodzaju surowca. Gródek datowany jest na wiek XIV •. Przypuszcza się, 

że był to gródek pograniczny założony przy ówczesnej granicy małopolsko-śląskiej, 
osłaniający przejście przez Liswartę. 

ZŁOTORYJA 

Stanowisko li12• 3 patrz 

wczesne średniowiecze 



ŻMIGROD, pow.Milicz 

Dl .. PKWN 
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Konserwator Zabytków Archeologicznych 
na woj. wrocławskie 

Badania prowadziła mgr Halina Sledzik. 
Finansował WKZ we Wrocławiu. Pierwszy 
sezon badal'l.. Droga wczesnośredniowiecz
na i średniowieczna / XI-XIV wf 

Droga polożona jest w południowo-zachodniej części miasta w obrębie miasta 
średniowiecznego. 

Wykop I o wymiarach: 4, 2 x 6 m zŁożono w poprzek ulicy • około 30 m na 
północ od skrzyżewania Kolejowej i PKWN. Przeprowadzono także obserwację 
nawarstwleli kulturowych na pozostałej długości ul. PKWN wykorzystując wkopy 
ziemne pod instalację gazową. · 

W wyniku obserwacji oraz ratowniczych badal'l. wykopaliskowych w pionie na
warstwiefl wyróżniono 8 poziomów drewna. oddzielonych od siebie warstewkami 
podsypki z piasku. Najniżsey poziom zalegał na głębokości 10 3 - 10 4 m. Pozl om 
vm. VII. VI tworzyły g&łęzie i chrust, poziom V0 IV, m tworzyły okrąglaki o śred
nicy 8-13 cm, poziom n. I tworzyły ciosane bele0 okrąglaki i ich połówki, 

Najprostszą konstrukcję reprezentują poziomy najniższe • o nawierzchni kła
dzionej bezpośrednio na ziemi. Bardziej skomplikowaną formę przedstawia nawierz
chnia ułożona na legarach / poziom v.rv.mj. Jako element · konstrukcyjny użyte 
były legary wzdłużne " i nawierzchnia. Funkcję lagarów pełniły okrąglaki o średnicy 

16-20 cm z drewna sosnowego umieszczone wzdłuż krawędzi drogi. W nawierzchni 
mieściły llię okrąglaki i dranice o średnicy 4.12 cm.Partie najmłodsze f poziom 
n, I/ zbudowane były z dranic o znaczniejszej szerokości i grubości /20-30 cm/. 
Luki, między dranicami uzupełniano ch-rustem i odpadami drewnianymi. 

Do budowy tej drogi użyto drewna sosnowego, dębowego, brzozowego, Szerokości 
maksymalnej drogi nie uchwycono / przecięta jest wkopami/ • przypuszcza się. iż 
miała około 4, 5 m. 

Wśród nawarstwiefl drewna wyeksplorowano ułamki ceramiki wczesnośrednio
wiecznej i średniowiecznej, podkowy żelazne. gwoździe, nóż, szpilki ozdobne/ dwie 
pozłacane/. 





BIEC Z. pow. Gor lice 

JBISKUPICE, pow. Kraków 

BRZEG n/ Odrą 
ul. Mleczna 

CEDYNIA. pow. Chojna 
Stanowisko 12 
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patrz 

średniowiecz.e 

patrz 

średniowiecze 

patrz 

średniowiecze 

patrz 

średniowiecze 



CZANIEC, pow.Żywiec 
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Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P.P. PKZ Oddział w Krakowie 

Badania prowadził mgr Kazimierz Buszydlik. 
Finansował WKZ Kraków. Drugi sezon badań. 
Dwór obronny. / XVIT- XX wiek/ 

Badania koncentrowały się w trzech rejonach: 

1. wschodni .taras południowego skrzydła zamku 

2. otoczenie północnego skrzydła budynku 

3. węzłowe partie muru obwodowego /badania sondażowe/ 

Na terenie wschodniego tarasu południowego skrzydła budynku, w pobliżu. ściany 
ryzalitu. odłosnięto część prostokątnej konstrukcji kamiennej o szerokości 2, 40 m. 
której korona wchodzi pod fundament ryzalitu. W odległości l, 70 m na południe od 
wspomianej konstrukcji odkryto kamienny mur, szerokość O, 80 m" biegnący prostopadle 
do ściany budynku. Przeatrze6 pomiędzy murem a wspomnianą konstrukcją kamienną, 
na głębokości 2, O m" wyłożona była pytami kamiennymi. 

Opi»ane elementy architektoniczne nie miały .kontynuacji na zewnątrz muru obwo
dowego. 

Według wstępnego rozeznania, odkryte relikty architektury mogą stanowić fragmen
ty · najwcześniejszej fazy .obiektu, niezachowanej w obrębie istniejącej budowli i starszej 
niż istniejące XVIT-wieczne, południowe skrzydło zamku. Sprawdzenie tej hipotezy wy
maga jednak rozszerzenia badań archeologicznych w tym rejonie. 

Badania w otoczeniu północnego skrzydła zamku, potwierdziły datowanie tego 
skrzydła na n fazę obiektu tj. na okres xvm w. Jednakże na terenie zachodniego 
międzymurza odsłonięto koronę muru ceglano-lau:niennego szerokości o, 75 m, który 
biegnie prostopadle do frontowej ściany zamku i jest 11 przerwany" przy fundamencie 
tej ściany. Przy licu muru obwodowego - mur ten skręca prostopadle w kierunku pół
nocnym i jest jakby 11 dostawiony" do wewnętrznego lica muru obwodowego.Konstrukcja 
odkrytego muru wskazywałaby na jego związek z I fazą chronologiczną obiektu /XVll w. 
czyli byłby on współczesny południowemu skrzydłu zamku • 

. Wyniki badań sondażowych w węzłowych partiach muru obwodowego nie wykazały 
rozwarstwienia chronologicznego poszczególnych odcinków muru i potwierdzają tezę 
o jednoczasowości budowy pełnego obwodu muru otaczającego taras zamkowy. 

Przewiduje się kontynaację badań. 

CZORSZTYN. pow.Nowy Targ 
Zamek patrz 

średniowiecze 
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CZYŻ/JW SZLACHECKI • pow. Sandomierz 
Pałac 

Pracownia 
Archeologiczno-Konserwatorska 
P.P. PKZ Oddział w Warszawie 

Badania prowadzili mgr Andrzej Gołembnik 
i mgr Jerzy Gula. Finansował WKZ w Kiel
cach., Pierwszy sezon badań. Pałac nowożyt
ny f zamek średniowieczny?/. 

Zachowany do dziś pałac w Czyżawie został wzniesiony w wieku XVIII. Folożony 

jest częściowo na krawędzi i stoku. a częściowo . u podnóża płaskiego dość wysokiego 
wzgórza o średnicy około 100 m. Zgodnie z materiałami :fródłowymi. prawdopodobnie 
na tym terenie był wzniesiony w XV wieku zamek. Badania architektonicze pałacu nie 
stwierdziły jego związków z zamkiem. W roku bieżącym przeprowadzono na terenie 
wzgórza i terenie przyległym do pałacu badania wiertaicze. / ' 43 otworyf.Stwierdzono0 

że wzgórze było pierwotnie wyższe i zostało następnie zniwelowane.Na stokach zaobser. 
wowano występowanie dość grubych warstw gruzowych będących zapewne jedyną pozo
stałością po zamku. 

Badania będą kontynuowane. 

DĘBNO. pow.Brzesko patrz 

średniowiecze 

GDANSK-OLIWA patrz 

średniowiecze 

GOLCZEWO,pow.Kamiefl Pomorski 

patrz 

średniowiecze 
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KAZIMIERZ DOLNY • po w. Puławy 

KIELCE 

patrz 

wczesne średniowiecze 

Pracownia Archeologiczno- Konserwatorska 
P.P.PKZ Oddział w Krakovde 

Badania prowadził mgr Kazimierz Buszydlik. 
Finansował WKZ Kielce. Piąty ·sezon badE.ń. 
Pałac biskupi / XVll-XX wiek/~ 

Wykonano wykop sondażowy w zachodniej części centralnego dziedzińca pałacowe
go. Wyniki badań potwierdziły niwelację terenu dziedzińca. która według wzmianki 
historycznej miała miejsce w 1929 r. Bezpośrednio pod warstwą współczesnej próch
nicy i cienką warstewką gruzu ceglanego, na głębokości 60 cm odsłonięto poziom 
calca, który stanowiła skała łupkowa. 

Materiał zabytkowy znaleziony w toku badafl był bardzo nieliczny: drobne ułamki 
ceramiki i kafli, niecharakierystyczne i trudne do datowania. 

Badania archeologiczne wymagają kontynuacji rla terenie ogrodu pałacowego. 

KIELCE 
" Gmach Leonarda" 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P • P • PKZ Oddział w Kielcach 

Badania prowadziła mgr Anna Żurowska. 
Finansował WKZ w Kielcach. Pierwszy 
sezon badatJ.. Kościół p. w. św.Leonarda 

wraz z zespołem poklasztornym/ XVI -
XIX wf, 

Badania sondażowe o charakterze ratowniczym prowadzono· w celu ustalenia 
chronologii - faz budowy oraz pierwotnego poziomu użytkowego zespołu poklasztor
nego, przede wszystkim kościoła p. w. św. Leonarda na przestrzeni XVI - XIX w. 

Wynikiem przeprowadzonej eksploracji było odsłonięcie fundamentów kościoła 
pochodzących prawdopodobnie z XVII-wiecznej przebudowy. Przemieszanie warstw 
dokumentują znane ze :tródeł historycznych liczne przebudowy i prace remontowe 
prowadzone przy obiekcie. 
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Materiał zabytkowy bardzo ubogi - nieliczne fragmenty ceramiki nowożytnej 
oraz znaczne ilości kości ludzkich pochodzące z pochówków związanych z I-szą 
fazą użytkowania terenu przykościelnego w charakterze cmentarza grzebalnego. 

Badania będą kontynuowane w formie nadzorów prowadzonych w trakcie prac 
rozbiórkowych · zespołu. 

KRAK OW 
ul. Grodzka 52 patrz 

średniowiecze 

KRAK~W 

Kościół św.Piotra Pawła patrz 

średniowiecze 

KRAKOW 

Rynek Główny 6 patrz 

średniowiecze 

KRAK~W- WAWEL patrz 

wczesne średniowiecze 

KRUSZWICA. po w. Inowrocław 
Stanowisko 2 f Wzgórze Zamkowe/ 

patrz 

wczesne średniowiecze 



- 286 -

KRUSZYNA. pow.Radomsko Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P.P. PKZ Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Maria Pikulill.ska
Ciuk. Finansował WKZ w Lodzi_. Czwartv śe
zon badafl. · Zespół pałacowy XVI-XVII wiek. 

Celem badaft było uzupełnienie wiadomości o najstarszym założeniu mieszkalnym 
w obrębie zespołu pałacowego w Kruszynie.Oprócz badaft archeologicznych wykonano 
badania architektoniczno historyczne 11

• Starego Zamku" oraz dokonano weryfikacji po
miaru Oficyny Lubomirskich i 11 Starego Zamku". 

Założono cztery wykopy o łącznej kubaturze około 75 m 3• Wykop XIII" prosto
padły do fosy otaczającej w XVI wieku " Stary Zamek" uzupełnił wiadomości o jej 
raziitiarach i poziomach użytkowania. Fosa była rowem o szerokości ca 3 m •• wko
panym w warstwę pierwotnego humusu i w calec. Rzędna jej dna znajduje się śred
nio na głębokości· 2. 5 m od dzisiejszego poziomu ziemi. Wewnętrzny brzeg umocniony 
był deskami. Umocniefl. od strony zewnętrznej w tegorocznym wykopie nie uchwycono 
f znane są jednak z lat poprzednich/ • zostały prawdopodobnie rozebrane w trakcie 
zasypywania fosy.Nieliczne znaleziska w wypełnisku dna fosy f fragmenty glinianych 
garnków i szklanej butli/ wykazują. że była ona użytkowana jeszcze w pierwszej poło
wie XVII wieku. Warstwy zasypowe dzielą się na dwie fazy: osuszająca warstwa gliny 
z piaskiem oraz warstwy śmietniskowe niwelujące zagłębienie. 

Wykopy XIV.XV,XVI założono uwzględniając potrzeby badaft architektonicznych 
we wschodniej części podpiwniczenia 11 Starego Zamku".,Odsłonięto. w nich fundamenty 
i ich posadowienia oraz węzły architektoniczne. Piwnice były pogłębione w trakcie 
ich użytkowania, o czyni świadczy odsadzka fundamentu znajdująca się na wysokości 
ca 11 O m od obecnej powierzchni oraz dwa poziomy bruku kamiennego odsłonięte 
w wykopach. Na skutek tych kolejnych ni.welacji nie zachowały się we wnętrzu staregd 
zamku najstarsze nawarstwienia. Tegoroczny sezon zakor\czył badania w obrębie 
11 Starego Zamku". Dokładniejsze określenie charakteru badanego obiektu dadzą 
badania architektonicE~~, których ukoilczenie prŻewidżiane jest w roku przyszłym. 
Prace archeologiczne potwierdziły hipotezę o obronnym charakterze " Starego Zamku' 
f fosa/ oraz nowożytną chronologię. 

KUROZWFJO.pow. Staszów patrz 

średniowiecze 

LEGNICA patrz 

średniowiecze 



LIPOWIEC. pow. Chrzanów 

LUBLIN -STARE MIASTO 
ul. Złota 2 

MALOGOszcz. po w. Jędrzejów 

MOGILANY • pow.Kraków 
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patrz 

średniowiecze 

patrz 

średniowiecze 

patrz 

wczesne średniowiecze 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P.P. PKZ Oddział w Krakowie 

Badania prowadzili mgr Ka2imierz Burszydlik 
i Jerzy Kozak. Finansowal PAN Kraków.Drugi 
sezon badań. Dwór i parK przydworski. / XVI
XX wiek/. 

Prace archeologiczne były uzupełnieniem badatt z.r. 1968 •• prowadzon<e na 
terenie bezpośredniego otoczenia dworu i parku renesansowego. Koncentrowały się 
one w trzech rejonach: . 1/ strona wschodnia budynku dworskiego. 2/ rejon zachodni 
parku• 3/ rejon południowy parku. 

W pierwszym rejonie podczas prac kanalizacyjnych natrafiono na relikty m urów. 
które po przeprowadzeniu badatl archeologicznych okazały s1 ę ńmdamentami kamien
nymi tarasu widokowego. zniszczonego w początkach wieku XX. Czas budowy tego tarasu 
określono na podstawi e nielicznych ułamków ceramild• znajdowanych w warstwach 
przyfundamentowych. na w. ·XIX. 

Ciekawsze wyniki badatl archeologicznych osiągnięto w zachodnim rejonie par.Jru. 
gdzie znajdowało się niewielkie wzgórze. ·Założone tu wykopy i płytkie odkrywki po
wierzchniowe ujawniły po~ostałości budowli. z której zachowały się ńmdamenty kamienne 
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o szerokości o, 75 m, w obrębie kulminacji pagórka. Na stoku zachodnim fundamenty 
zachowały się jedynie w negatywach. Uch wycono częściowy zarys planu budowli ·z 
podziałem na pomieszczenia.Ponieważ jednak teren poniżej poziomu posadowienia 
stopy fundamentowej budowli w znacznej części zosW zniwelowany,odtworzenie cał
kowitych jej wymiarów było niemożliwe. Zachowanym elementem kamiennym towarzy .. 
szyła jałowa warstwa kulturowa. Znaleziono jedynie fragment brzuśca naczynia pra
historycznego. Budowlę wydatowano na podstawie analizy architektonicznej na wiek 
xvn. Wykopy zlokalizowane w rejonie południowym ogrodu ujawniły starsze nawar
stwienia zelagające znacznie poniżej współczesnego poziomu. Wskazywały one na 
odmienne ukształtowanie tej części wzgórza w w. XVI i XVII. Wskazują na to znale
zione w tych warstwach nieliczne ułamki ceramiki i kafli. Potwierdziło to hipotezy 
badawcze o przedłużeniu ogrodu w kierunku południowym poprzez nadsypanie ziemią 
w w. xvm. 

Badania będą kontynuowane. 

MOCLINO patrz 

wczesne średniowiecze 

MOSKORZEW • pow. Włoszezowa 

''Murowaniec" patrz 

średniowiecze 

MYSLIBORZYCE~ pow. Brzeg patrz 

wczesne średniowiecze 

NOWY KORCZYN, pow.Busko Zdrój 

patrz 

średniowiecze 
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NOWY WI!iNICZ, pow.Bochnia Pracownia Archeol. a;t~o .. Konserwatorsli!ll 
P.P. PKZ Oddzlu w Krakowie 

Badania prowadzili mgr Eligiusz D'froR&jński 
i Krystyna Kruczek. Finansowało Multeum Naro-
dowe w Krakowie. Czwarty sezon bada.d:ln <Zamek,. 
Okres nowożytny. 

Kontynuowano .badania archeologiczne na terenie dziedzin~ 'łre'\vnętrzilego w 
otoczeniu zamku w pobliżu bramy wjazdowej. Ponadto prowadzOI\0 !ba'dania przy 
"Kmitówce" i jej piwnicach• jak również przy lewym barku b&a\101\u "pOłudniowo-
zachodniego. 

Odkryto poziomy użytkowe przy kurtynie północnej, będąe-.) ałrnlainie w trit'kcite 
badań - częścią fortyfikacji gotycko-renesowej. Uchwycono dalaą f>N;ebieg wafu 
ziemnego w zachodniej partii dziedzińca. będącego dalszą czt,el\ t<etO samego 
systemu obronnego. Ustalono ponadto poziomy użytkowe w nietalnl~tS\~ obecMl! 
przejściu pod tzw. "JGidtówką". 

Znalezione zabytki pochodzą głównie z XVI i XVTI wieku. Do ~i~b.ws~ 
należą kafle z ornamentem figuralnym. Niewielki procent stanowi\ nby\ti pb-mi<ej'S~ 
takie jak fragment naczynia z poc;Iobnizną cesarza Franciszka Jóua ~n& ićajaany 
żelazne. 

Badania będą kontynuowane. 

ODRZYKO~. pow.Krosno Pracownia Archeolortcano-~onilex-Wa~a 
P.P. PKZ Oddział w Llł~b\l:-e 

Ęadania prowadził mgr Aridrzej Hunicz,. 
Finansował WKZ w Rzeszowie. Drugi a e
zon badań. Zamek Niski_ Odrzyko6.ski 
XV - XVIII w. 

Celem prac było dokonanie ustalefl koniecznych do opracowania J)ł'Ojektu zaBet
pieczenia ruin. Kon~uowano eksplorację wykopów przy wieży w naroiu południo\W" 
zachodnim dziedzińca w celu uściślenia cąronologii odsłoniętych murów i poziom"óW 
użytkowych. 

Wstępnie można określić, że poziom użytkowy Zamku Niskiego w XV .. Xvl w1 
znajdował się około 2, O m poniżej obecnej powierzchni dziedzińca. W wyJropie 
założonym ·w bramie znajdującej się w kurtynie południowo-wschodnitj 1 ()dliłol:iięta 
doskonale zachowane elementy kamieniarki tworzące węgar, odbój 1 pr6; Bramy• 

W wykopie usytuowanym pośrodku dziedzińca natrafiono na głębOlmścł 220 Ci1:1 
na studnię wymienioną w ~ródłach ·archiwalnych z pierwszej' ćwierci :ltVi w. i w 
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wieku XVII. Obiekt ten posiada kształt w przybliżeniu kwadratu o bokach mierzonych 
wewnątrz / 240 x 240 cm/ • a zbudowany jest z doqrze obrobionych bloków piaskow
ca osiągających wymiary 100 x 40 x 60 cm. 

We wnętrzu zalegało zwalisko lu:t.nych kamieni piaskowcowych. Poniżej głębo
kości 5 m znajduje się skałĄ w której wykuty jest biegnący głębiej otwór o wymia
rach 210 x 230 cm.Fragmenty kafli oraz ceramika znaleziona we wnętrzu studni 
pozwalają sądzić• że została ona zasypana w wieku xvm.Eksploracja warstw na 
zewnątrz kamiennej obudowy dostarczyła materiału zabytkowego, który datuje poziom 
użytkowy w XV - XVI.w. Poziom znajdował się około 240 cm. poniżej obecnej po
wierzchni dziedzińca. co potwierdza także fakt odsłonięcia w obudowie studni bloków 
piaskowca o fazowanej krawędzi .wysuniętych przed lico muru. 

OLKUSZ patrz 

średniowiecze 

PIENIĘżNo. po w. Braniewo patrz 

średniowiecze 

POZN.A}ę - KOMANDORIA patrz 

średniowiecze 

PO.Z...~AA - Zamek Przemysława 

patrz 

wczesne średniowiecze 
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ROŻNÓW • pow.Nowy Sącz Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P.P. PKZ Oddział w Krakowie 

Badania prowadził mgr Kazimierz Buszydlik. 
t;'inansował WĘZ Kraków. Pierwszy sezon ba
da!\0 Zespół obronny. Okres nowożytny. 

Zespół obronny w Rożnowie położony jest w kotlinie Beskidu Sądeckiego8 na 
niewielkim tarasie. tuż nad doliną zalewową Dunajca. Według przekazów historycznych 
twierdza została wzniesiona przez hetmana Jana Tarnowskiego w połowi e XVI wieku. 
Do obecnych czasów zachowały się 1 bastion północno-wschodni /beluard/, budynek 
bramny oraz mur północnej kultury twier-dzy. 

Badania miały na celu uzyskanie 'ffstępnej orientacji w ogólnym rozplanowaniu 
zespołu obronnego. Założono wykop na przecięciu domniemanej wschodniej kurtyny 
twierdzy oraz wykonano kilka sond w otoczeniu bastionu północno-wschodniego.Bada
nia potwierdziły istnienie wału ziemnego kurtyey wschodniej. Wał ten został silnie 
zniwelowany od strony fosy,jednakże na podstawie przebiegu warstw można wyznaczyć 
zarówno szerokość kurtyny jak i kierunek jej przebiegu. 

Rezultatem badań sondażowych było m.in. odsłonięcie węgarów kamiennych bra
my prowadzącej z poterny do wnętrza bastionu północno-wschodniego oraz fundamentu 
ściany działowej przyległego budynku gospodarczego. Materiał zabytkowy występuje 
bardzo melicznie. Znaleziono jedynie fragmenty gwoździ tielaznych i ceramiki,• 
datowane na XVIII - XIX w. 

Badania archeologiczne będą kontynuowane. 

RYDZYNA. pow.Leszno 
Pałac Leszczyńskich 

Pracownia Archeologiczno-Konserwa-torska 
P.P. PKZ Oddział w Poznaniu 

Badania prowadzili mgr Tadeusz Makiewicz 
i mgr Bolesława Pawlak / autor sprawozda
nia/, przy współpracy mgr Ewy Kręglewskiej
Foksowicz / konsultacja naukowo-historyczna/. 
Finansował Społeczny Komitet Budowy Ośrodka 
Szkoleniowego Stowarzyszenia Inżynierów Mecha
ników Polskich. Pierwszy sezon badań. Relikty 
budowli z okresu xv-xvm w. 

Program badań przewidywał uzyskanie synchronizacji źródeł pisanych 1 archeolo
gicznych, rozpoznanie uwarstwień dziedzińca wewnętrznego i -poznanie dziejów wyspy, ze 
szczególnym uwzględnieniem zewnętrznego systemu obronnego. 

2 
Wyeksplorowano 6 wykopów archeologicznych o łącznej powierzchni 149 m oraz 2 

sondaże we wnętrzu budowli. 
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Wykop I f oznaczenie PAK/ usytuowany w bastionowym. północno-zachodnim narożu 
wyspy dla zbadania układu warstw pozwolił określić charakter fortyfikacji jako dekora
cyjny a nie obronny. 

W wykopach II., V i VI ulokowanych na terenie wyspy pałacowej, na granicy wyspY 
pałacowej, na granicy wyspy i fosy, stwierdzono istnienie starszej wyspy z koxl.ca 
XVII w. • oraz fosy z tego samego czasu, natomiast nie znaleziono śladów fosy średnio .. 
wiecznej. Z wykopów tych uzyskano liczne fragmenty ceramiki f fragmenty naczyfl i 
kafli/. 

W wykopach III i IV0 na dziedzińcu i w sieni skrzydła zachodniego na głębokości 
około o. 20 om zalegała warstwa próchnicy pierwotnej, obniżająca się ku brzegom dzie
dzińca. Nie znaleziono ani bruku ani materiału zabytkowego ani śladów zewnętrznych 
fortyfikacji średniowiecznych.Pozwala to wysunąć przypuszczenie, że zamek średniowiecz .. 
ny nie był zamieszkały0 a najstarsze ślady użytkowania obiektu pochodzą z ll:ońca XH w. 

Sondaż wykonany w skrzydle południowym odsłonił fragment muru południowego 
zamku gotyckiego. Drugi w pomieszczeniu narożnikowym. południowo-zachodnim pozwolił 
wykluczyć hipotezę o istnieniu średniowiecznej baszty. 

Badania nie będą kontynuowane. · 

RZES~ 
Stanowisko H-1 

Milzeum Okręgowe 
w Rzeszowie 

Badania prowadziła mgr Aleksandra Gruszczyńska. 
Finansowało Mu~eum Okręgowe w Rzeszowie. Pierw
szy sezon badafl. Fortyfikacje miejskie.Okres nowo
żytny. 

Podczas prac ziemnych związanych z budową pawilonu gastronomicznego w 
Rzeszowie przy ulicy Hibnera natrafiono na podziemne przejścia. Przeprowad$(>ne 
badania archeologiczne miały ·charakter Tatowniczy. 

Odkryto dwa korytarze łączące się ze sobą. Jeden z nich /Nr I f prowadził 
prawdopodobnie z Rynku pod zespół klasztorny 00 Pijarów w kierunku zamku Lubo
mirskich• drugi / Nr II/ przypuszczalnie w stronę umocnionych zabudowafl 00 Bemar~ 
dynów.Korytarze były drążone w glinie0 a ściany ix:h obmurowywane ciosami kamien
nymi0łączonymi zaprawą wapienno piaskową. występowała również posadzka. Kamienie 
posadzki pomiędzy którymi znajdował się piasek. kładziono na glinie bez zaprawy. 
Wysokość korytarzy wynosiła 143-145 cm. szerokość 78-80 -cm0 grubość ścian 43·68 
cm.grubość posadzki 10 cm.Oćlkryte chodniki wiązać należy zapewne z fortyfikacjami 
miasta. które to przeprowadzał na wielką skalę w XVII wieku ówczesny właściciel 
Rzeszowa Spytko Ligęza. 
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Ponadto założono wykop atlndażowy na skarpie przy murze biegnącym wzdłuż zespołu , 
zabudowań pijarskich z XVTI wl~ttu. w celu uchwycenia ewentualnych śladów wcześniejszegc... 
osadnictwa. 

Materiał zabytkowy uzyskań)' vt eaasie badań to duża ilość fragmentów naczyń oraz 
kafli z XVIII-XX wieku. 

SANDOMIERZ 
Stare Miasto 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P. P. PKZ Oddział w Kielcach 

Badania prowadzili mgr Alekliander Kalinowski 
i mgr Bogdan MarcinkoWIIki. Finansował WKZ w 
Kielcach. Tl:'zeci sezon badłlflo Mlll.sta i mury 
średniowiecane oraz architektur& XlX•Wieczna. 

Prace miały charakter nadtoru archeologitimego przy J).l'lł.cach ziemnych, związanych 
z zabezpieczeniem fundamentów reliktów zabudowy l:ni~akiej na terenie Starego Miasta., 
począwszy od XIV do XIX w. oraz nad wykopami budowlanyn:U na Bkarpie zachodniej. Wy
konano dokumentację i zabezpieczono uzyskany matei't&ł ~rcheológiczny. 

1. Stare Miasto. Wykonane tu sondy budowlane o Wym; .l. 2 :1: 4 m i głęb. do 9 m, 
miały na celu umocnienie fundamentów przez położenie nowej stopy lub podsadzki chemicz" 
nej.Nadzór pozwolił na dokonanie obserwacji stratygraficznych i uzyskanie materiału m.in. 
z sond przy ul. Katedralnej 3, Dąbrowskiego 2 i Poniatowskiego 21 głównie fragmentów na
czyń średniowiecznych oraz z XVI i XVll w. Calec lessowy występuje na głębokości od 
9 m przy Katedralnej 3, 3, 3 m przy ul. Dąbrowskiego, do O, 4 m przy fundamentach bu 
dynku ul. Dąbrowskiego a. 

2. Kościół św.Ducha / fundowany vi 1292 r./ .Nadzór przy pracach ziemnych zwią
zanych z zabezpieczeniem fundamentów, wewnątrz kościoła. Wykopy o średnicy l, 3 m 
wykonywane były wzdłuż ścian nośnych kościoła. Po odsłonięciu posadzki natrafiono na 
warstwę szarego piasku, dochodzącą do 3 m xpiąższości1 bez zabytków, pod którą wystąpił 
lessowy calec na którym posadowione są fundamenty kościoła. Przy ścianie południowej od
kryto zniszczoną jamę neolityczną zawierającą czaszkę dziecka i kości zwierzęce, cerami
kę kultury pucharów lejkowatych i narzędzie krzemienne. 

3. Mury miejskie. Celem nadzoru było uchwycenie XIV -wiecznego poziomu użytkowego, 
przy murach na skarpie zachodniej. Wykopy p łącznej długości 30 m i szerokości 41 5 m, 
pozwoliły na prześledzenie nawarstwiel\ nad reliktami murów, występujących na gł. od 21 3 
do 4, O m, Podczas prac ziemnych natrafiono na fundamenty domów z XIX w • do budowy 
których użyto materiału z rozbiórki murów. Warstwy znajdujące się nad reliktami murów 
zawierały materiał nowożytny, powstały one podczas wyburzeń i niwelowania terenu wzdłuż 
skarpy. W wyniku obserwacji zidentyfikowano warstwy pochodzące z· czasów użytkowania 
murów oraz poziom odpowiadający okresowi budowy,dostarczając materiału do projektu 
przyszłego zagospodarowania skarpy zachodniej. 



SIEWIERZ, pow.Zawiercie 

SLUPIA NOWA,pow.Kielce 
Kościół św. Michała 
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patrz 

średniowiecze 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P.P. PKZ Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła Ma::-tyna Sielewicz. 
Finansował WKZ w Kielcach. Pierwszy 
sezon badań. Kościół i dom Opatów. 
Okres nowożytny. 

Badania prowadzone były w ramach kompleksowego studium historyc.zno-architektol 
nicznego przygotowywanego przez Pracownię Dokumentacji Naukowo-Historycznych P.P. 
PKZ w Warszawie. Założono dwa wykopy o J)owierzchni 33 m 3. Badania wykopalisko
we uzupełniono wierceniami. Jeden wykop / wymiary 2, 5 x 2, 5 m/ przylegał do domu 
Opatów. Drugi l o wymiarach 18, o X l, 5 m/ równoległy do domu Opatów. przecinał 
miejsce w którym jak przypus zczano mogły być zachowane pod ziemią relikty kościoła. 

W rezultacie prac stwierdzono, że badany teren był użytkowany od przełomu 
XVI/ XVII wiek. Budowle murowane zostały jednak wybudowane dopiero w wieku XVIII. 
Odczytanl> rozplanowanie / sprzężonego z domem Opatów/ kościoła, nie udało się jed
nak z .całkowitą pewnością stwierdzić czy budowa jego była ukotl.czona. Spowodowane 
zostało to przeprowadzoną w · XIX lub XX wieku niwelacją terenu przyległego do domu 
Opatów. 

Badania zostały zakończone. 

SPYTKOWICE, pow.Wadowice patrz 

średniowiecze 

TRZEBIA TbW • pow • Gryfice patrz 

wczesne średniowiecze 



TUCHOLA 

UJAZD.pow.Opatów 
Zamek Krzyżtopór 
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patrz 

średniowiecze 

Kierownictwo Odnowienia Zamku 
Królewskiego na Wawelu 

Badania archeologiczne prowadził Janusz Firlet 
pod kierunkiem mgr Stanisława Kozieła.Finanso
walo Kierownictwo Odnowienia Zamku Królewskie
go na Wawelu.Pierwszy sezon badań.1 Zamek zbu
dowany w 1630 r •• użytkowany w xvn w. 

Podjęte zostały prace konserwatorskie zmierzające do zabezpieczenia ruin 
zamku.Realizowane są pod kierunkiem Generalnego Konserwatora i Kierownika 
Odnowienia Zamku Królewskie go na Wawelu - prof. dr Alfreda Majewskiego • 

Badania archeologiczne wyprzedzają poszczególne etapy robót konserwatorskich. 
W obe=ym sezonie Ironcentrowały się one w sieni bramy wjazdowej w północnej 
elewacji zamku oraz w miejscu tzw."studni"• którą wstępnie rozpoznano jako cyster
nę na wodę. Podczas prac wykopaliskowych uzyskano wstępny zarys stratygrafii lrul
turowej tego zamku. Stwierdzono, że jest ona mało rozbudowana. w dużej mierze 
składa się z warstw pochodzących z destrukcji muru ów • ukształtowanych między xvn 
a XX w. Poczyniono też szereg przyczynkowy~ obserwacji architektoni czy~ istotnych 
dla re)ronstrultcji niwelet poziomów użytkowych. 

Badania będą kontynuowane. 

WARSZAWA-KAMlON Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P.P. PKZ Oddział w Warszawie 

Badania prowadzili mgr Barbara Buczek-Płachtowa. 
Dorota Partyka/ autorka sprawozdania/. Finansował 
Urząd Konserwatorsld m. st. Warszawy.Osada XVll/ 
XVIII wiek. 

Po dwu sezonach bezowocnych poszukiwań archeologicznych. prawobrzeżnej 
wsi Kamion f 1962 r i 1965 r. - badania sondażowe prowadzone przez Komisję Badań 
Dawnej Warszawyf.jeszcze raz podjęto próbę zlokalizowania tej osady wchodzącej 
w skład kompleksu dóbr biskupstwa płockiego f 1113 r. - 1123 r/ położonej przy 
przeprawie przez WJ.Błę, korespondującej prawdopodobnie z osadą lewobrzeżną-Solcem. 
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Na terenach . zielonych ograniczonych ulicami : Grochowską, Międz~borską i St. 
Augusta wytyczono 4 wykopy i 5 sondaży J łącznej powierzchni 182 m • We wszyst
kich wykopach z wyjątkiem wykopu n. założonego w nieckowatym l prawdopodobnie 
zniwelowanym/ zagłębieniu skweru w pobliżu ul.Grenadierów• na głębokości 5, 70 m 
występuje jednolita warstwa ciemno-szarej ziemi0 miąższości od 20 cm do 50 cm 
z wyramymi śladami orki.Skąpy materiał f drobne fragmenty szklanych naczyń 
a.ptecznych. żelaznych przedJ:n.\Dtów i gruzu ceglanego f pozwala datować tę warstwę 
na leonlec XIX w i początek XX w • 

W sondażu 2 f Ar 93/94 f przy ul. Grochowskiej pod warstwą orną zachowały 
się na przestrzeni 1. 5 m nikłe ślady wcześniejszej warstwy kulturowej. w jasno -
szarej piaszczystej ziemi znaleziono kilkanaście fragment ów ceramiki siwej datowa
nej na XVII - xvm w. 

W pozostałych sondażach usytuowanych wzdłuż ul.Grochowskiej odnotowano 
istnienie zupełnie jałowej warstwy szarego piasku miąższości od 5 - 15 cm. występu
jącej ·nieco poniżej warstwy ornej. Być może jest to humus pierwotny. 

Stratygrafię tę. potwierdzają wiercenia oraz wykopy en~rgetyczne przeprowadzo
ne od ul.St.Augusta. przecinające ul~Grochowską na boisko szkolne przy ul.Siennic
kiej. Nie stwierdzono również obecności średniowiecznej warstwy kulturowej w wy
kopach pod fundamenty Domu Partii przy ul.Grochowskiej i Podskarbińskiej oraz w 
wykopach budowlanych przy ul.Kinowej i St.Augusta gdzie prowadzony był stały nad
zór archeologiczny. 

Celowe byłoby dokładne przebadanie skweru - parku przy ul. Podskarbińskiej 
f t. zw. Koó.ski Targ/ oraz Parku Skaryszewskiego. 

WARSZAWA-SŁUŻEW 
ul. Fosa 

PracoWnia Archeologiczno-Konserwatorska 
P.P. PKZ Oddział w Warszawie 

Badania prowadzna mgr Irena Jarzębska. 
Finansował Urząd Konserwatorski m. st. 
Warszawy.Pierwszy sezon badań.. Osad
nictwo XV - XVI w. 

Prace prowadzone przy kościele św. Katarzyny. wzmiankowanym w dokumencie 
z Xlli wieku.Obecnie istniejący kościół. wielokrotnie przebudowywany pochodzi z 
roku 1846. 

Celem badań było : 
1. wykrycie ewentualnych śladów gródka średniowiecznego. 

2. wykrycie ewentualnych reliktów XIII -wiecznego kościoła. 

Otwarto 5 wykopów o łącznej powierzchni około 85 m2. W wykopach usytuowa
nych na skarpie wiślanej od strony zakrystii pod warstwami niwelacyjnymi o miąż
szości do 180 cm natrafiono na półziemiankę oraz l jamę. Obiekty zawierały frag
menty polepy. kości zwierzęce, grudki szlaki żelaznej oraz ułamki ceramiki datowanej 

na VI - XVI wiek.Nie wykryto niestety żadnych śladów konstrukcji obronnych domnie-
manego gródka średniowiecznego. W wykopach założonych przy prezbiterium kościoła 
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odkryto przemieszane warstwy niwelacyjne oraz ślady użytkowanego do XIX w. 
cmentarza. Odsłonięte fragmenty fundamentu kościoła nie dają podstaw do ustale
nia chronologii badanego obiektu. 

Badania będą kontynuowane. 

WIELICZKA. pow.Kraków 
Stanowisko· 2' 

fflERUSZYCE• po w. Bochnia 

patrz 

średniowiecze 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 

P. P. PKZ Oddział w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Czesława Kozak. 
Finansował WKZ Kraków. Piąty sezon badafl. 
Otoczenie dworu. f l połowa XVTI wiekuf. 

Kontynuowano prace eksploracyjne przy konstrukcji kamiennej na południowo
wschodnim .skraju wzgórza dworskiego. 

W fazie roboczej konstrukcję kamienną interpretuje się jako " piec do wypału 
ceramiki". W warstwach kulturowych związanych z " piecem" występuje obficie 
ceramika i kafle. w mniejszej-~ ; ilości cegła palcówka. Ceramikę i kafle datuje się 
na xvn wiek. . 

Na wschodnim skraju wzgórza dworskiego. wykonano wkopy kontrolne.Nie 
stwierdzono warstw kulturowych. 

Przewiduje się kontynuację prac badawczych. 

WIŚLIC A• po w. Busko Zdrój patrz 

średniowiecze 

WYSZOGRćD. pow.Płock patrz 

średniowiecze 



ZAML YNI'E. po w. Sieradz 

Stanowisko 3 
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Mu zeum w Sieradzu 

Badania prowadziła mgr Anna Kufel-Dzierzgowska. 
Finansowało Muzeum w Sieradzu. Pierwszy sezon 
badań. Wysy pisko z okresu nowożytnego. 

Stanowisko "położone jest w odległości około 120 m na zachód od rzeczki S zadków h 
ki i 70 m na południe od m o s tu. Przy wybieraniu pia sku w 1972 r natra fiono na licznie 
5 występujące kafle oraz ułamki ceramiki toczonej na kole. Podczas badaf, ratowniczych 
stwi erdzono, że w profilu piaśnicy rysuje się wkop dochodzący do głębokości 160 cm 
wypełniony ciemną ziemią w dolnej części przemieszany z polepą. węgielkami drzew
nymi, ułamkami ceramiki i kafli •• W śród kafli wiele egzemplarzy zachowało · się w 
całości. Część z nich była okopcona. 

W bieżącym roku w wykopie o wymiarach 5 x 5 uchwycono dalszą część wkopu. 
Wypełniska jego stanowiła czarna, gliniasta. ziemia przemieszana miejscami z ciemno .. 
szarym piaskiem i drobnymi grudkami polepy. W warstwie tej wystąpiły liczne ulamld 
ceramiki toczonej na kole - przeważnie ułamki garnków wykonanych z czerwonej gliny. 
Były też liczne ·fragmenty naczyń z białej gliny, m. in, ułamki rynek. Stosunkowo naj
rzadziej- znajdowano fra~enty talerzy polewanych. 

Wydobyto kilkadziesiąt ułamków kafli z czerwonej gliny.Najmniejszy procent 
znalezisk stanowiły kości zwierzęce i przedmioty metalowe. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stanowisko można określić jako dół 
wysypiskewy użYtkowany w XVII wieku. 

Badania zostały zakończone. 
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Folska Stacja Archeologii 
Śródziemnomorskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze 

Badania wykopaliskowe prowadzl.Ą dr Mieczysław 
Rodziewic z, badania antropologiczne prof. dr 
Tadeusz Dzierżykray-Rogalski i dr hab.Elżbieta 
Fromińska, Finansowała częściowo Folska Stacja 
Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze, 
częściowo rząd egipski, Czternasty sezon badaJ\. 
Dzielnica miejska z III w. ·p.n.e. - XIV w. n.e. 

Wykopaliska koncentrowały się wokół zabudowy miejskiej na wschód i zachód 
od odkrytego dawniej teatru. Na szczególną uwagę zasługuje dom, którego izby posia
dają dwie warstwy malowideł.Dolna przypomina hellenistyczny styl tzw. inkrustowany, 
który zresztą w Aleksandrii przetrwał przez epokę rzymską. Górna warstwa· tynku' 
przypomina drugi styl pompejański. 

W e wschodniej części zabudowy miejskiej gdzie ruiny znajdują sl ę na głębokości 
B m, rozszerzano wykop oraz po udokume~owaniu murów pochodzących z później
szej przebudowy • oczyszczono teren do stanu z I - n w • n. e. · 

Kontynuowano też wykopaliska na nekropoli arabskiej na wschód od łaźni rzym
skich.Materiał kostny jest szczególnie dobrze zachowany. 

Zaznaczyć należy, że wykopaliska w Aleksandrii nie zostały zawieszone z powodu 
działań wojennych w październikulibez prserwy prowadzono je przy zmniejszonej 
ilości robotników. 

DEIR EL-BAHARI / Egipt/ Folska Stacja. Archeologii 
~ ródziemnomorskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze 
i P. P. Pracownika Konserwacji Zabytków 
w Warszawie. 

Badania prowadziła Folska Stacj.a Archeologii 
Sródziemnomorskiej UW w Kairze, pracami kon
serwatorskimi kierował mgr inż. Zygmunt Wysocki. 
Ji'inansowała częściowo Polska Stacja Archeologii · 
Śródziemnomorskiej UW w Kairze, częściowo rząd . 
egipski. Trzynasty sezon badati. Swiątynie z okresu 
XVITI dynastii. 

Kontynuowano prace nad rekonstrukcją świątyni .Hatszepsut.Głównie dOtyczyły 
one następujących jej partii : 

l, Trzeci tar as - portyk. Rekonstrukcja architrawów nad filarami.Portyk 
częściowo przykryto sklepieniem dla lepszego efektu światłocienia. 
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2. Kontynuacja prac nad rekonstrukcjlł muru oporowego powyżej dziedzb\ca 
Trzeciego Tarasu. 

3. Kontynuacja prac nad teoretyczną i praktyczną rekonstrukcją ściany wschod~J 
niej dziedzb\ca i zachodniej Trzeciego Tarasu. 

Kontynuowano także studla nad materiałem architektonicznym pochodziłcym ze 
l§wiątyni Totmesa III, która będzie odbudowana również w pómiejszym okresie • 

KADERO / Sudan/ Polska Stacja Archeologii 
!iródziemnomoraldej w Kairze 
Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania wykopaliskowe prowadził dr Lech 
Krzyżaniak. badania antropologiczne pro! • 
dr Tadeusz Dzierżykray-Rogalski i dr Elżbieta 
Promińska. Finę.nsowała Folska Stacja Archeolo~ 
gil S ródziemnomorskiej w Kairze. Drugi sezon 
badań. Osada i cmentarzysko z kol1ca IV tys • 

. p. n. e. / neolit chartumskif. 

Kontynuowano eksplorację wykopaliskową w osadzie i na współczesnym jej 
cmentarzysku, położonymi na jednym stanowisku / odrębnie/. 

W osadzie wyeksplorowano • wykop o powierzchni 150 m
2 

i do głębokości 
o. 6 m / calec/ • Nie zarejestrowano żadnych pozostałości domostw i innych konstruk
cji. Odkryto bardzo bogaty i zróżnicowany inwentarz w postaci : 1/ szlifowanych 
głowic maczug, ostrzy siekier i ciosaków z kamienia. 2/ bardzo licznych fragmentów 
żaren / niecek i rozcieraczy/ kamiennych/ • 3/ narzędzi / m. in. zbrojników / • 
rdzeni i odpadków produkcyjnych krzemiennych 1 kamiennych. 4/ fragmentów ręcznie 
lepionych naczyń glinianych• 5/ fragmentów palet kamiennych, paciorków z karneolu. 
jaj strusich i z kamienia. 6/ kol§ci ssaków • ryb i gadów. Na szczególna podkreśle
nie zasługuje duża ilość narzędzi szlifowanych oraz fragmentów żaren. w których 
rozcierano nasiona dzikich traw l zapewne także uprawianego prosa. 

Na cmentarzysku wyeksplorowano wykop o powiei-zchn! 100 m 2• Odkryto w 
nim 7 pochówków szkieletowych / nr nr 3 ~ 9/ • zorientowanych głową na zachód 
1 złożonych w ziemi w pozycji silnie .ekurczonej, ria prawym bolcu.Bogaty inwentarz 
grobów składał się z: l / najszyjnlków z paciorków wykonanych z karneolu. kogci 
1 muszli pochodzących z Morza Czerwonego. 2/ naczyń glinlanych.m.in.o powierzchni 
łjematytowanej0 3/ szpil z kości słoniowej. służących do ozdoby nosa 1 warg. 4/ uni~ 
katowej głowicy maczugi z oszlifowanego porfiru. Naczynia gliniane z cmentarzyska 
są analogiczne do ceramiki występującej w osadzie. 

Osada w Kadero była zamieszkiwana w okresie wylewu Nilu. kiedy okolica 
f stara terasa zalewowa/ zamieniała się z bogatej i suchej sawanny w środowisko 
wilgotne. podmokłe i składające się także z sezonowych zbiorników wodnych. W ciągu 
całego roku istniały tutaj warunki do uprawlania intensywnego zbieractwa / dzikie 
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trawy/, łowiectwa f gatunki wodne/ a także chowu zwierząt f koza-owca/ i zapew
ne uprawy prosa f w okresie letnich deszczów tropikalnych/. 

· Wykopaliska w Kadero są obecnie jedynymi badaniami o charakterze szeroko
płaszczyznowym w Afryce północno-wschodniej. prowadzonymi na stanowisku pocho
dzącym w okresu· początków uprawy roślin i chowu zwierząt.Kulturę tzw.neolitu 
chartumskiego~ do której kwalifikuje się stanowisko w Kadero. najprawdopodobniej 
należy uważać jako początek etapu .historycznego procesu. który doprowadził na 
przełomie II i I tys. p. n. e. do powstania kultury Meroe nad górnym Nilem. 

KLOSTER MARIENBERG f Austria/ 
Bz • Oberpullendorf 

Muzeum Krajowe w Eisenstadt 
Muzeum Archeologiczne 

Stanowisko 2 w Krakowie 

Badania prowadzili dr hab. Kazimierz 
Bielenin. dr Alois Ohrenberger.Finan- . 
sowało Muzeum K;rajowe w Eisenstadt. 
Drugi sezon badań. Stanowisko osadni-

. cza-dymarskie ze środkowego i pó:blego 
okresu lateńskiego. 

Stanowisko żużla zalega na płaszczyźnie terasy ponad doliną rzeczki Rabnitz0 

około BO m w kierunku północno-wschodnim od badanego w 1972 r. skupiska pieców 
dymarskich. Zbadano teren o powierzchni około 100 m2. Stwierdzono. że piecowisko 
wraz z piecem dymarskim został4t w poważnym stopniu zniszczone na skutek nowo
żytnej eksploatacji żużla. 

W oparciu o zalegające dużym zwałem fragmenty żużla oraz ułamki szybtr 
zdołano ustalić typ pieca dymarskiego.Był to piec stały o średnicy około 100 cm. 
pracujący na dmuch sztuczny. W warstwie występowała ceramika celtycka. m. in. 
toczona oraz gra!! towa. 

Badanie te są kontynuacją programowych prac archeologicznych prowadzonych 
od 1967 r. nad starożytnym hutnictwem Burgenlandu w ramach ścisłej współpracy 
Muzeum Krajowego w Eisenstadt z Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 
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Polska Stacja Archeologii 
Srodziemnomorsk:i.ej Uniwersytetu 
Warszawskiego w Kairze 

Badania prowadził rnfl' Andrzej Daszewski 
w zastępstwie prof. dl' J(:azimierza Michałow,. 
skiego. Finansowała Pol~tka Stacja Archeologii 
Sródziemnomorskiej UW -iv Kairze.Dziewiąty 
sezon badań. Dzielnic~ miej11ą. z rv w. p.n.e •• 
ni w.n.e. 

Badania koncentrowały się wokół połuduiowo-zachodniego narotnika pałacu pro
konsula rzymskiegą. ~ontynuowano odsłaniani·· łaźni pałacowych, Ocz)-szczono całkowi
cie dużą mozaikę f 10 x 4 m/ o motywie dywanu wschodniego.którą wyłożona była 
środkowa część pomieszczenia. Stwierdzono. że basen odkryty podczas pierwszej kam
panii wykopaliskowej w r. 1964 stanowił zbiornik na wodę f cysternf/ zasilającą 
urządzenia łaziebne pałacu. W tej części pałacu odkryto również szereg stempli na 
amforach oraz fragmentów napisów • który to materiał obecnie przygotowuje się do 
publikacji. · 

Najcenniejsze odkrycie stanowi zespół rze:fb marmurowych. które znaleziono 
po zniwelowaniu drogi przecinającej teren pałacu. 

Rozpoczęto wykopy dokładnie w tym miejscu, gdzie podczas pierwszej kampanii 
została znaleziona marmurowa rze:fba Asklepiosa i gdzie wówczas z uwagi na drogę 
nie można było kontynuować wykopalisk, Ze znalezionych w tym sezonie marmurów 
na szczególną uwagę zasługuje posąg nagiej kobiety. z mieczem - prawdopodobnie 
Amazonki. posąg Artemidy oraz kilka idealizowanych, bardzo dobrze zachowanych głów 
kobiecych. Rze:fby te pochodzą z I i n w. n. e. i wykonane były z marmuru paryjskie
go. 

NOVAE f Bułgaria/ 
Odcinek XI-Z 

Ekspedycja Archeologiczna 
Uniwersytetu Warszawskiego 

Badania prowadziła doc.dr Ludwika Press 
z udziałem mgr Zbigniewa Tabasza f Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie - autor sprawozda
nia/. Badania finansował Uniwersytet Warszawski. 
Odcinek XI -Z położony jest w centrum badanego 
rzymskiego miasta. 

Autor sprawozdania prowadził eksplorację i dokumentację na odcinku XI-Z 
w centralnej części miasta. Badania te miały na celu wyjaśnienie stosunków wzajem
nych resztek zabudowy odkrytej w 1971 r. na odcinkach XI-Z i XI-W. 

W wyniku prac wykopaliskowych na kwadratach XVJJ./371. XVJJ.f.m.. XVll/392 
i XVll/373 można było stwierdzić• że na obu badanych odcinkach konstrukcja murów 
i usytowanie pomieszczeń było analogiczne.Analiza odkrytych zabytków archeologicz
nych pozwoli scharakteryzować zagadnienia związane z chronologią zabudowy na 
bada~m odcll:ku / n - IV w._ ;:t• e.?/. Badania będą kontynuowane, 



NOVAE f Bułgaria/ 
Sektor Zachodni 

' 
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Ekspedycja Archeologiczna 

Uniwersytetu Warszawskiego 

Badania prowadziła doc. dr Ludwika Press 
zastępując prof. dr Kazimierza Majewskiego 
przy współudziale mgr Zbigniewa Tabasza, 
mgr Waldemara Szubex1!a ,mgr Tadeusza 
Sarnowakiego f autor sprawozdania/ .Archite
ktami ekspedycji byli doc. dr inż. arch.Leszek 
Dąbrowski i mgr inż. arch. Mirosław Stanisław
ski. Czternasty sezon badań. Rzymskie miasto 
naddunajskie - od pierwszych wieków naszej 
ery do okresu późnorzymskiego. 

Pracami archeologicznymi, objęto północno-zachodnią f odcinek IV f i środkową 
część miasta f odcinek Xl/. 

Na odcinku IV kontynuowano odsłanienie tzw. buuowli z portykami złożonej z 
centralnego dziedzińca otoczonego z trzech stron portykami i szeregiem prostokąt
nych pomieszczeń f A-I, K/. We wschodniej części budowli odtworzono domniemany 
bieg kolumn portyku. Na Zachód od portyku został odsłonięty bruk z nieregularnych 
płyt kamiennych.Stwi erdzono, że bruk ten został położony po ustawieniu kolumn porty
ku wschodniego.Między dwiema położonymi najbardziej na półncc bazami kolumn 
został odkryty duży kamienny próg.Na przedłużeniu progu po SLronie zachodniej wspo
mniany wyżej bruk tworzy rodzaj ulicy z bardzo starannie ułożonych płyt kamiennych. 
Płyty te odcinają się wyraźnie od reszty bruku.Poziom płyt bruku odpowiada płytom 
odkrytym wcześniej w p~ocnej części dziedzińca; 

W środkowej części budowli prowadzono prace w obrębie odKrytych w ubiegłych 
kampaniach pomieszczeniach J, L. Północny mur późniejszego od reszty zabudowy 
pomieszczenia L krył w sobie kolumny i bazy północnego portyku całej budowli.Roz
mieszczenie baz i kolumn portyku było ustalone już wcześniej. W wyniku usunięcia 
grożących zawaleniem niedbale zbudowanych partii muru zostały całkowicie odsłonię
te bazy kolumn i na paru odcinkach stylobat portyku. Południową ścianę portyku 
stanowił północny mur pomieszczenia J. Natrafiono przy nim na odłamki kolorowego 
tynku. W półp.ocnym otworze wejściowym pomieszczenia J odkryty został kamienny 
próg. Zachowane zagłębienia świadczą. że wejście zamykały dwuskrzydłowe drzwi;· 

Znaleziska: fragmenty głowic,lampy • cegły z odciskami stempli;"monety. ceramika 
naczyniowa, wyroby ze szkła, kości, metalu. 

Prace przy zabezpieczeniu odkrytych wcześniej fragmentów budowli. Położone 
w południowej części budowli pomieszczenia kąpielowe zostały przyl<.ryte ochronnym 
dachem. Pozostałe mury zabezpieczono dachówkami. 

~a odcinku XI kontynuowano w dwóch miejscach ro zpoczęte w 1971 r. prace 
przy odkrywaniu prostokątnych pomieszczeń,Być może należały one do centralnej 
budowli miasta. Wątki murów wydaJą się wskazywać, że domniemana budowla należała 
do starszej zabudowy.Odkryto w luźnych fragmentach a także in situ dekorację ścian 
pomieszczeń złożoną z czerwonego tynku. Niektóre fragmenty tynku maj' ślady 

graffito. Znaleziono również lu:tne fragmenty dekoracji malarskiej wykonanej przy 
użyciu farb czerwonej, czarnej, zielonkawej i żółtawej. W zachodniej części odcinka 
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natrafiono na późniejszy piec oraz kanał przykryty dużymi kamiennymi płytami. 
Nad poziomem posadzki jednego pomieszczenia odkryto 158 kamiennych kul o 
średnicach od 13 do 20 cm. 

Inne znaleziska: fragment brązowego posągu f stopaf • pierścień, fibula, lampy 
i fragmenty lamp, cegły i dachówki ·z odciskami stempli, ceramika naczyniowa, wyro
by z kości , metalu, szkła. 

ODERCY f Bułgaria/ Instytut Historii Kultury Materialnej 
Polskiej Akademii Nauk 
w Poznaniu 
- Zakład Archeologii Wielkopolski 

Badania prowadził prof. dr Witold Hensel. 
Finansował PAN. Piąty sezon badań. Twier
dza rzymsko-bizantyjska i osada wczesno
Średniowieczna do XI w. 

Badania miały na celu pełniejsze poznanie sytuacji stratygraficznej w połud
niowej części osady, a w szczególności dotarcie do calca. Stwierdzono, że nawarstwie
nie halsztackie stanowiące najstarszą fazę zasiedlenia, zachowały się w przegłębia
niach skały, przede wszystkim w miejscach nie zniszczonych fundamentami budowli 
wczesnobizantyjskich. Dlatego tylko sporadycznie natrafiono na fragmenty warstw 
związanych z najstarszą zabudową. Uzyskano z nich liczny zbiór naczyń i fragmen
tów o zróżnicowanych kształtach, Wzbogaciły ·Się dzięki temu halsztackie materiały 
ceramiczne. występujące dotąd tylko sporadycznie, Uzyskano nadto szereg przedmio
tów codziennego użytku oraz bardzo liczne kości zwierzęce. 

Wykopaliska nie przyniosły, z wyjątkiem odosobnionych przykładów, ceramiki 
rzymskiej. Udało się natomiast odsłonić duży fragment budowli wczesnobizantyjskiej. 
Mury jej były obustronnie licowane, We wnętrzu mj.eściły się liczne pitosy rozmiesz
czone w kilku rzędach. W budowli tej znaleziono złotą monetę Teodozjusza II z 
V wieku. 

W badaniach nad młodszymi fazami zasiedlenia osady f IX - XI/ uzyskano 
dalsze materiały dotyczące rozplanowania Gsady w jej kolejnych fazach rozwojowych. 
Odkryto liczne zabytki z żelaza i metali kolorowych , z kości i ro~ gliny oraz 
szkła. Zwraca uwagę duża ilość elementów uzbrojenia i oporządzenia jeżdzieckiego. 
Często znajdowano też różne ozdoby, wśród których zwraca uwagę bogato zdobione 
okucie .pasa. 



PALMYRA f Syria/ 
Obóz Dl oklecjana 
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Folska Stacja Archeologii 
Śródziemnomorskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego w Kairze 

Badania prowadził dr hab.Michał Gawlikowaki 
w zastępstwie prof. dr Kazimierza Michałowskie
go.Finansowała Folska Stacja Archeologii Śród
ziemnomorskiej UW w Kairze. Piętnasty sezon 
badań. Starożytna dzielnica miejski. z I w. n. e. 
Relikty z okresu arabskiego z XII w. 

Kontynuowano badania na terenie Obozu Diaklecjana f zachodnia dzielnica miasta! 
w roku 1959. Celem ich było uściślenie informacji o budownictwie Palmyry, szczegól
nie co do tzw. Bramy Pretoriańskiej, znajdującej się na skrzyżowaniu dwóch najważ
niejszy ch arterii komunikacyjnych miasta - tzw.ulicy Pretoriańskiej i tzw. Kolumnady 
Transwersalnej. 

Ustalono, że Brama Pretoriańska została usytuowana w rzędzie sklepów biegną
cych równolegle do Kolumnady Transwersalnej.Kilka sklepów zostało w tym celu 
zburzonych i ich fundamenty odkryto w posadowieniu konstrukcji bramy. Dane arche
ologiczne wskazują na III w. jako okres powstania tej budowli, której fasada północno
zachodnia w formie 11 in antis" wychodziła na wąską uliczkę przecinającą w tym miejs
cu ulicę Pretoriańską. Badania skorygowały dotychczasową interpretację tej partii 
zabudowy, którą określono jako pórty,k wsparty z jednej strony na kolumnach należą
cych do ulicy Pretoriańskiej. z drugiej zaś o kolumny " in antis'' stanowiące część 
konstrukcji bramy. 

Z zabytków odkrytych w czasie prac archeologicznych na szczególną uwagę 
zasługują rze:tby, z których za najciekawsze należy uznać dwa popiersia kapłanów 
z II w • i głową kapłana Ż III w. 

Oprócz pozostałości z okresu antycznego przebadano także relikty budowlane 
z czasów arabskich. Stwierdzono dwa odrębne poziomy zabudowy, z których pó:tniej
szy z XII w. daje ogólny obraz planu arabskiego darnu mieszkalnego w tym okresie. 
Pomieszczenia mieszkalne poprzedzał zwykle obszerny dziedziniec z portykiem 
wspartym na dwóch lub trzech kolumnach• do którego wejście prowadziło od strony 
ulicy Pretoriańskiej. 
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STARA DONGOLA / Sudan/ 
Prowincja północna 

Polska Stacja ArcheologU 
Śródziemnomorskiej Uniwersytetu 
Warszawsldego w Kairze 

Stanowisko 2. 3 

Badania prowadził dr Stefan Jakobielski 
zastępując prof. dr Kazimierza Michałow
skiego. W ekspedycji wzięli udział ponadto 
dr Lech Krzyżaniak,. dr Mieczysław Rodziewicz0 

mgr Włodzimierz Godlewski. m&r Henryk Bran 
dys, mgr inż. Ryszard S.bolewsld0 fotograf - W .:.1 -
demar Jerke. Badania anstropolf>giczne prowadn
li prof. dr Tadeusz Dzierżykray-Rogalsld i dr 
hab. Elżbieta Promiflska. Finansowała Stacja 
Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze. 
Dziewiąty sezon wykopallskowy.Stanowisko osad
nicze od okresu neolitycznego do arabskiego/ sz
czególnie ważny pkres chrześcijański od VI do 
XIV w./ 

Kampania miała na celu przebadanie tzw.Kościoła o posadzce kamiennej0 na 
którym po uprzednim :z.niwelowaniu, wzniesiono tzw." Budowlę na planie KrzyżaŻ. 
Odsłonięto południowo-wschodnią część kościoła, apsydę i wschodnią część haikalu. 
Podobnie jak i " Budowla na planie krzyża" był on wzniesiony całkowicie z cegły 
wypalonej o planie 5-cionawowej bazyliki.Sposób konstrukcji świadczy o dojrzałości 

formy architektonicznej.Mlmo wczesnego okresu powstania tej budowli w końcu 
VII w., posiada ona już zespół cech charakterystycznych dla nubijsldego planu koś
ciola z przejście~ za apsydą i trybuną w sanktuarium.Na szczególną uwagę zasłu
guje odkrycie podwójnych krypt grobowych znajdujących się pod sanktuarium kościał 1 

i dostępnych z korytarza za apsydą. których pó:tnl.ejsze wykorzystanie stanowiło 
powód wzniesienia "Budowli na planie krzyża" z włączeniem ich jllko naUstotnie1-

. szego elementu jej założenia w formie mauzoeleum>Vartym uwagi reliktem jest także 
basen cnrzc1e1ny o owalnym kształcie, którego wnętrze pokrywała malarska dekora
cja imitująca wykładzinę z żyłkowatego marmuru, a także mozaika a drobnych oto
czaków w podłodze prezbiterium polożona w czasie jednej z przebudów kościoła 
w VIII w. i stanowiąca unikalny jak dotychczas przykład tego typu dekoracji w 
budowlach nubijskich. 

Kontynuowano również badania oa terenie tzw.Meczetu.Chodziło głównie o wyjaś< 
nienie pierwotnego przeznaczenia budowli, która na meczet została zamieniona dopie- 1 

· ro w 1317 r. Budowla dotychczas uważana błędnie za kościół była założeniem o 
charakterze reprezentacyjnym.Jej górną partię stanowił rodzaj sali audiencyjnej, 
której ściany pokrywała dekoracja malarska. 

Przeprowadzono także badania antropologiczne nad pochówkami odkrytymi ,we 
wspomnianych wyżej kryptach w " Kościele o posadzce kamiennej", a także w gn>
bach znajdujących się wokół " Budowli o planie krzyża", 

Ze znalezionych zabytków na uwagę zasługuje fragment kamiennego wczesno
chrześcijańskiego sarkofagu, którego dekorację stanowll relief w formie krzyża 
maltańskiego wpisanego w koło._ 



Badania zagraniczne 



OOBRZY:rę • pow. Lipno 
Stanowisko 10 3• 4 
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Katedra Archologll 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 

Badania prowadzfr dr Jan Grześkowiak. 
W 1969 r. finansowało Toruńskie Towa
rzystwo Naukowe a od 1970 r. WKZ w 
Bydgoszczy.Sprawozdanie obejmuje sezony 
badawcze od 1969 r~ do 1972 r.Grodzisko 
wczesnośredniowieczne i zamek średniowie
czny l stanowisko 11 oraz cmentarzysko 
średniowieczne l stanowisko 31 1 nowożytne 

· l stanowisko 41. 

Badania na terenie Góry Zamkowej i sąsiednich cmentarzysk, mimo ich długotrwa
łości. mają charakter badań ratowniczych.Góra Zamkowa · l stanowisko 11. na terenie 
której znajdują się pozostałości zamku średniowiecznego 1 grodziska wczesnośrednio
wiecznego jest położona od obecnej zabudowy miasta w kierunku południowym, bezpośred

nio nad brzegiem Wisły.Spiętrzenie wody w Wiśle przez tamę pod Włocławkiem spowo
dowało gw'ałtowne przyśpieszenie obsuwania się wysokich. prawobrzeżnych terenów. W 
wyniku tego zagrożon:e: jest dalsze istnienie samej Góry Zamkowej jak i innych sąsie• 
dnich stanowisk archeologicznych. • 

Góra Zamkowa zachowała się zresztą jedynie w Są-omnej części.Jedynym prak
tycznym rozwiązaniem sytuacji okazało się możliwie jak najszybsze zbadanie obiektu 
i skreślenie. zgodnie ze stanem faktycznym. z rejestru stanowisk archeologicZI}'ch. 

Na stanowisku l w roku 1969 badania prowadzono w jednym wykopie o powierzchn· 
25m2 l wykop 1119691. W roku 1970 w dwóch wykopach jeden o powierzchni25m2 
l 1119701 a drugi 12,5 m2 l 2ll97o.j • Wykop w 1971 .r posiadał powierzchnię 37• 5 m2 
l 1119711 a w 1972 r. około 100 m • W 1972 r. kontynuowano prace w wykopie 111972 
a w wykopie l l 1972 jedynie rozpoczęto eksplorację. 

W pierwotnych założeniach usytuowanie wykopów miało na celu uzyskanie profilów 
nawarstwiefl w liniach północ-południe i wschód-zachód. Szybkie tempo obsuwania się 
krawędzi południowej spowodowało ograniczenie się tylko do profilu w linii północ
południe i wytyczanie wykopów jedynie w tej linii. o szerokości 5 m. Wykop 1/1972 
sięga do północnego zbocza Góry Zamkowej.Jest więc ostatnim z serii wykopów zało
żonych w wyżej wspomnianym celu. 

W trakcie prac wykopaliskowych w latach 1969-1972. w wykopach badawczych 
odsłonięto 6 warstw kulturowych i 5 jam. przynależących zasadniczo do dwóch poziomów 
osadniczych• nie licząc warstwy I. 

Do poziomu osadni czego średniowiecznego zaliczyć należy warstwę II i m. a do 
wczesnośredniowiecznego warstwę V i VI oraz wszystkie jamy. Warstwa IV wystąpiła 
jedynie na niewielkiej powierzchni w wykopie 111969 i 1/1970. Nie zawierała ona in
wentarza ruchomego. Na podstawie układu stratygraficznego zaliczyć ją należy do okre ' • 
su przejściowego pomiędzy zabudową wczesnośredniowieczną a średniowieczną i trak
tować jako warstwę niwelacyjną na małym odcinku terenu. Do warstwy I zaliczono darń 
i wszystkie wypełniska wkopów współczesnych. 

Warstwa II pows tała w jednorazowym akde zburzenia .zamku przez Krzyżaków 
w 1409 r. Zawiera ona bardzo dużą ilość grudek polepy i nieco gruzu ceglanego oraz 
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inny inwentarz ruchomy jak np. ułamki naczyń średniowiecznych, kości zwierzęce. 
przedmioty żelazne itp. 

Warstwa m składa się z szeregu różnorodnych warstewek.narastających w 
czasie budowy i użytkowania zamku. Oprócz inwentarza ruchomego średniowiecznego 
zawiera ona takżel ułamki naczyń wczesnośredniowiecznych.Niestety. dotychczasowe 
badania nie dostarczyły danych. pozwalających na wydzielenie warstewek z czasów 
budowy i związanych z szeregiem napraw po pożarach i zniszczeniach. Miąższość ca
łej warstwy III dochodziła do 5 m. Z elementów nieruchomych na szczególną uwagę 
zasługuje rząd słupów nieco skośnie przebiegający do linii wschód-zachód w wykopie 
1/1971. Słupy są rozmieszczone w odstępach około 30-to centymetrowych.Na głębokoś
ci około 3 m od powierzchni osadzone były one w belce.posiadającej odpowiednie wy
żłobienia. W wykopie tym na znacznie większej głębokości f prawie 5 m/ w części 
południowej wystąpił pas bruku kamiennego o podobnym przebiegu a prostopadle do 
niego ułożona była potężna belka.jednym koncern spoczywająca na bruku.przebiegają
ca w kierunku północnym przez cały wykop i wchodząca w obręb nie wyeksplorowa
nych warstw w wykopie 1/1972. Pod brukien i belką zalegały już warstwy wczesno
średniowieczne.Na tym poziomie wystąpiły c 1e także w innych wykopach • 

. Warstwy wczesnośredniowieczne f V i VI/ posiadały miąższość cd 10 do 40 cm. 
Stanowiła je ciemnoszara próchnica. zawierająca inwentarz ruchomy wyłącznie wczesno.; 
średniowieczny. Poza samym składem warstwy te nie zawierały elementów nierucho-
my ch. 

Jamy różnej wielkości wystąpiły jedynie w wykopie 1/1969.Zarysowały się one 
w gliniastym calcu pod warstwami V i VI. Jedna z jam f nr 3/ • z uwagi na duże 
rozmiary • to najprawdopodobniej pozostałości ziemianki mieszkalnej. 

W roku 1971 oprócz badań na terenie Góry Zamkowej prowadzono także prace 
wykopaliskowe na stanowisku 3 i 4 • 

Stanowisko 3 położone jest przy ul.Farnej;W niewielkim wykopie f 2 x 4 m/ 
odkryto na głębokości 70-105 cm od powierzchni 16 pochówków i skupisko kości 
ludzkich.Lącznie stwierdzono występowanie kości przynależących do 19 osobników• 
z czego w 14 przypadkach udało się określić płeć f 6 mężczyzn i 8 kobiet/ .Naj
więcej osobników f 6/ zmarło w wieku 30-50 lat. jeden poniżej 7 lat. trzech w wieku 
20-3C lat.Nie stwierdzono Śmiertelności w wieku 15-20 lat.Cmentarzysko to jest sil
nie zniszczone. Na podstawie inwentarza ruchomego. znajdującego się w tych samych 
warstwach co szkielety i przy szkieletach. datować je można na schyłkowe fazy okresu 
wczesnośredniowiecznego l okres średniowieczny. 

Stanowisko 4 położone jest przy ul.Rybaki na osuwającym się zboczu. W wykopie 
o rozmiarach 5 x 5 m odkryto tu na głębokości 70-100 cm 8 dobrze zachowanych 
szkieletów· / 5 kobiet i 3 mężczyzn/ z największą śmiertelnością w wieku 30-50 1 at 
f 6/. Szkielety znajdowały się pod drewnianymi korytami. Inwentarz ruchomy przy 
szkieletach to ułamki naczyń i kłódki. Pozwala on datować cmentarzysko na okres 
nowożytny i stwierdzić• że mamy tu do czynienia z pochówkami żydowskimi. 

Na obu cmentarzyskach prace wykopaliskowe w najbliższych sezonach nie będą 
kontynuowane. Zagrożenie obsunięcia jest tu nieco mniejsze niż w wypadku Góry Zam
kowej. 

, , _ 



G RZYBIANY, pow. Legnica 
Stanowisko l i 2 
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Instytut His torii Kultury Materialnej 
P olskiej Akademii Nauk 
w Warszawie 
- Zakład Epoki Metali 

Badania prowadził dr Zbigniew Bukowaki 
/ autor sprawozdania/ przy współudziale 
mgr mgr Leszka Gajewskiego, Jana Grom
nickiego, Marka Urbana, Krystyny Sekołows
kiej 1 Adama Walusia. Finansował IHKM 
PAN. Trzeci sezon badafl.Osada otwarta 
kultury łużyckiej z VI-V w. p.n.e. oraz 
cmentarzysko / grupa białowicka/. 

Badania w 1972 r. stanowiły kontynuację podjętych tu w 1970 r. badań i zmierza
ły do r ozpoznania zasięgu i charakteru odkrytej osady / stanowisko 1/ oraz związanego 
z nią cmentarzyska / stanowisko 2/. 

Osiedle położone jest na półwyspie Jeziora Koskowicltiego i datowane jest ogQnie 
na VI - V w. p. n. e. Przypuszczenia o istnieniu tu osiedla obronnego, należy obecnie 
odrzucić. Badania podwodne przeprowadzone w końcu czerwca przez ekipę płetwom.tr
kćw nie potwierdziły istnienia pomostu-mostu, przechodzącego przez jezioro, wykaały 
one natomiast szybko postępujący proces jego zamulania. 

Drewniane konstrukcje ujawnione zostały wyłącznie od wschodniej strony pół~sp 
na pograniczu jego wywyższenia z brzegiem jeziora.Przebiegają one w pasie długolici 
około 100 m • dochodząc aż do samej nasady półwyspu. Tworzą ją układy belek ZDII.• 

cznych rozmiarów, skomplikowane pod względem sposobu wykonania / wiązania kliDowe, 
wzmacniany palami ruszt/. Nie wykluczone, że mogły one być początkowo planowane 
jako wał obronny,lecz wykorzystano je następnie dla umocnienia części osiedla nara
żonej na niszczenie.Konstrukcjom towarzyszyły liczne pale tworzące być może ni~ś 
falochron· ,Górn:e uldAey belek wskazują, że konstrukcja ta pełniła zarazem funkcję 
pomostu - przystani dla łodzi, a odkrycie w 1970 r. ·· wiosła sterowego sugeruje Qbec
ność dużych łodzi. 

Wzdłuż pomostu koncentrowała się zabudowa mieszkalna. poświadczona m.in. pozosta
łościami palenisk oraz obecnością bogatego materiału zabytkowego, zwłaszcza ceramiki. 

Znaleziono także bogaty materiał zabytkowy w postaci fragmentów ceramiki, 
liczne przedmioty kościane i rogowe oraz brązowe ozdoby, w tym zapinka typu Certosa, 
datowana wstępnie na V w. p. n. e./ górne nawarstwienie osiedla/ oraz brązowa szpila 
z profilowaną tarczowatą główką, zakończoną stojącym motywem " półksiężyca". ujaw
niona w najstarszym nawarstwieniach osiedla. Prawdopodobnie szpila ta jest prowenien
cji południowej / Kotlina Karpacka lub Alpy/. 

Wyjątkowy charakter badanej osady wskazuje na jej specjalne przeznaczenie.Nie 
wykluczone, że pełniła rolę punktu na szlaku komunikacyjnym ku zachodowi / Górne 
Lużyce/ i ku południowemu- zachodowi poprz ez Kotlinę Jeleniogórską do Czech.Potwi er . 
dzenie tego przypuszczenia wymaga je dnak dalszych badafl, 
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z osadą związane jest wielkie cmentarzysko, położone o 700 m od niej na 
wysokim wzniesieniu nad Jeziorem Ko~owickim. W 1972 r natrafiono zapewne na 
zachodnią krawędź cmentarzyska, odkrywając 10 grobów clałopalnych pewnych i 
3 prawdopodobne, a zawierające obok licznych naczyń f w tym ceramiki malowanej/ • 
również kilka ozdób brązowych l przepalonych/ oraz żelaznych, w tym naramiennik. 
Groby datowane są wstępnie na VI - V w. p.n.e. zawierając formy typowe dla późnej 
fazy grupy białowickiej. 

Na stanowisku tym natrafiono również na jamę odpadkową i pozostałości pieca 
kapułkowego, związanych zapewne z wcześniej tu istniejącą osadą. Natomiast druga 
jama z dużą ilością żużli i ceramiki, pochodzi z przełomu n. e. Zawierała ona liczne 
ułamki ceramiki • w tym i fragmenty toczone na kole typu celtyckiego. Pra wdapodob
nie chodzi o jamę produkcyjną. związaną z obróbką żelaza. 

Przewidziane jest kontynuowanie badań na obu stanowiskach conajmniej przez 
najbliższe 3 - 4 lata. 

KJUNIE,pow.Pruszków Pa.tlstwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 
Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Warszawie 

Badania prowadził dr Jerzy Głosik. 
Finansowało PMA i WKZ w Warsza
wie.Osada produkcyjna hutnicza, z 
przełomu i początków naszej ery. 

' Prace ratownicze podjęto na płaskim tarasie nadzalewowym p,radoliny,niewiel
kiej obecnie rzeczki Zimna Woda l znanej przez ludność " Mrówka" f. 

Przebadano część osady o powierzchni około l, 5 ara, odsłaniając 28 piecy 
hutniczych żużlowych i l jamę produkcyjną, w której znaleziono pozostałości zmagazy• 
nowanej f w resztkach brył/ rudy darniowej zwanej łąkową. pobranej z okolicznych 
podmokłych łąk, przeznaczonej do prymitywnego wytopu żelaza. W miejscu przypadko
wego odkrycia, stwierdzono dwa podobne obiekty żużlowe, czyli łącznie przebadano 
30 piecy. 

Piece hutnicze żużlowe wystąpiły na głębokości 20-25 cm, bezpośrednio pod 
humusem f darniną/, w piaszczystej warstwie pozbawionej znalezisk zabytkowych. 
Jedynie w pobliżu wspomnianej jamy i pieca nr 6, znaleziono kilka fragmentów 
naczynia " rzymskiego" kultury przeworskiej. 

W rozplanowaniu piecy na planie f chaotycznie/. stwierdzono pewną regularność' 
polegającą na występowaniu skupisk, po trzy obiekty blisko siebie. 

Przeciętna średnica t.zw.klocy żużlowych, zachowanych w cało ści f tylko 4 piece 
lub we fragmentach wynosiła około O, 35 m. Wysokość Żt! 4lowych obiektów w zależności 
od stanu zachowania wahała się w granicach O, 5 cm. 
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Po przebadaniu piecowiska f jak też pobraniu prób żużla z kaidego piecai 
zasypano wykop do ewentualnego przyszłego odsłonięcia plecy w celach ekspoq
cyjnych. Próby przekazane zostały do specjalistycznych opracowań w KrakOwie. 
Przeprowadzone poszukiwania przy pomocy magnetometru protonowego wykaz·ały 

około 100 plecy żużlowych na tym stanowisku. 

MARCINKOWO, pow. Inowrocław 
Stanowisko l 

Konserwator Zabytków Archeologicznyclt 
w Bydgoszczy 
Muzeum tm.J.Kasprowicza 
w Inowrocławiu 

Badania prowadziła mgr Barbara Maciukiewicz
Czarnecka. Finansowało Prezydium PRN w Ino
wrocławiu. Drugi sezon badań.Osadnictwo neoli
tyczne kultury amfor kulistych, kultury iwieńskiej, 
z przełomu epok: brązu i żelaza związane z kul· 
turą łuż-,tcką oraz z okresu wpływów rzymskich. 

Kioritynuowano badania zapoczątkow~e w 197;\. r; . w północnej oraz wschodniej 
części żwirowni. Przebadano obszar 55 m • odsłaniając 27 obiektów o fUnkcji jam 
osadniczych. jeden obiekt mieszkalny w formie półziemianki• złożonej z dwóch, połą. 
czonych ze sobą owalnych obiektów o średnicach około 3 m i 3, 5 m, której wypl!l
nisko stanowiła ~:.iemno-szara, miejscami intensywnie czarna ziemia, przesycona Wf• 
gielkami drzewnymi. Po zewnętrznej stronie zarysu półziemianki zaobserwowano :fiacly 
po słupach o średnicy 10 - 30 cm. 

Materiał zabytkowy, w obrębie tego obiektu jest ubogi, obok nielicznych ułamlcóv. 
ceramiki• wydatowanej na przełom okresu halsztackiego i lateński e!P natrafiono na 
ciężarek od warsztatu tkackiego;kości zwierzęce i ptasie oraz rozcieracz. 

Obok obiektów osadniczych, na omawianym stanowisku, wyeksplorowano 6 grobów 
szkieletowych. W jednym z grobów zachowały ·się kości sklepienia czaszki, które stil• 
nowią resztki kostne małego dziecka.Jedyne jego wyposażenie stanowi pierścionek 
spiralny, wykonany z drutu brązowego, Dwa inne groby zawierały po dwa szkielety. 
których czaszki znajdowały się po zewnętrznych stronach jam grobowych,Jeden z niell 
zawierał szczątki kostne kobiety, której wiek w chwi.J.i śmierci wahał się w iranieach: 
25-35 lat oraz szkielet osobnika dorosłego,którego płci ani wieku w chwili śmie-rci 

nie można ustalić. Szczątki kostne w drugim grobie , określono jako pozos tałości 
dwu osobników męskich, których wiek w chwili śmierci wynosił: 30-40 lat jednego aru 
30-35 lat drugiego. 

Ze względu na podobny układ jam grobowych, należy przypuszczać, że wszyltkie 
odkryte groby na stanowisku l w Marcinkowie, pochodzą z tego samego okresu i na 
podstawie wyposaż enia grobu odkrytego w r,ub. wiązać je należy z ludnością kultury 
iwieńskiej. 

Badania będą kontynuowane. 
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MARCINKOWO. pow.Inowrocław 
Stanowisko l 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Bydgoszczy 
Muzeum im.J.Kasprowicza 
w Inowrocławiu 

Badania ratownicze prowadzili mgr Barbara 
Maciukiewicz-Czarnecka/ autorka sprawozda
nia/ oraz mgr Czesław Sikorski. Finansowało 
Prezydium GRN w Marcinkowie. Pierwszy se
zon badań. Siady osadnictwa kultury amfor 
kulistych. grób kultury iwieńskiej, osadnictwo 
z przełomu epok brązu i żelaza. związane z 
kulturą łużycką. 

· Stanowisko · dotychczas nieznane. odkryte zostało w 1971 r. w trakcie ·wybiera
nia żwiru. 

Usytuowane na niewielkim wyniesieniu o podłożu żwirowym, które ciągnie się 
pasem szerokości około 80 m. na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów, w oto
czeniu łąk oraz czarnych ziem. 

Badania skoncentrowano na północnej krawędzi wybierzyska, gdzie podczas eksplo· 
atacji żwiru odsłonięto 10 obiektów osadniczych oraz grób kultury iwieńskiej o pro
stokątnej formie. w obstawie kamiennej z większych kamieni polnych. Szkielet zacho
wał się szczątkowo w postaci fragmentu kości przedramienia. Wyposażenie grobu sta
nowiła ornamentov.:ana szpila z główką oraz podkowiasta bransoleta z mankietowymi 
wypustkami. wykonana z · brązu. 

Zebrano również• zalegające na wtórnym złożu f wybrane razem ze żwirem 
fragmenty amfory f kultury amfor kulistych/. 

Wstrzymano dalszą eksploatację żwiru,ponieważ kontynuowanie prac badawczych 
uniemożliwiły warunki atmosferyczne f mrół i śnieg/. 

Badania będą kontynuowane. 

RAOOM 
Stanowisko 

Instytut Historii Kultury Materialnej 
Polskiej Akademii Nauk 

l 
- Ekspedycja Wykopaliskowa 
w Radomiu 

Badania prowadziła mgr Ewa Kierzkowska
Kalinowska.Finansowało PMRN w Radomiu 
Wydział Kultury.{!)smy sezon badań;Grodzisko 
wczesnośredniowieczne. 

Kontynuowano badania w południowej części grodziska11Piotrówka". przecinając 
wykopem główną partię konstrukcji wału drewniano-ziemnego/ w ub. latach badano 
warstwy dochodzące do zewnętrznej i wewnętrznej pionowej ściany wału f • 
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Wał szeroko ści 12 m u podstawy zbudowany był z trzech części. Zewnętrzne 

f szerokości około l, 60 m/ i wewnętrzne f szerokości około 20 50 m/ jego partie 
wzniesiene były w konstrukcji przeltl:adkowej f warstwy drewna i warstwy piasku 
z domieszką żwirku/ a środkową stanowiły warstwy gliny przemieszanej z zielonka-· 
wym iłkiem i brunatną ziemią. w których miejscami występowały ślady drewna 
f patyki. gałęzie ? f. 

U spodu zewnętrznej części przekładkowej wału zalegała warstwa ciemnej 
brunatnej ziemi z domieszką zielonkawego iłku i próchna drewnianego f grubości 
90 cm/ • w której odsłonięto dobrze zachowane elementy drewniane: kilka równo
legle ułożonych w stosunku do linii wału grubych belek f długość 20 O - 2. 3 m 0 

szerokość 20-40 cm/ a na nich zwarty pas szerokości 10 10 m poprzecznie clożo
nych dranic. 

Na granicy między zewnętrzną.przekładkową częścią wału., a środkową widocz
ne były ślady pionowej konstrukcji drewnianej. 'występujące do połowy wysokości 
wału; powyżej znajdowała się warstwa grubości około l m i szerokości· około o. 6 m 
lumo ułożonych kamieni f otoczaki granitowej • Podstawę pionowej konstrukcji sta
nowi rząd wbitych pionowo· w pocRoże gliniane drewnianych pali o przeciętnej śred
nicy 20 cm. rozmieszczonych w odstępcach olt.10 cm. 

Na koronie wału występowały wyrame ślady pionowej konstrukcji drewnianej, 
czytelne zarówno w pasie zewnętrznym jak i wewnętrznym. 

Złożona konstrukcja wału oraz brak ściśl,:, datujących zabytków nie pozwala w 
chwili obecnej na ustalenie kolejności etapów . 111łloszenia wału. 

ŻARNÓW • po w .Opoczno 
Stanowisko 2 i 3 

Instytut Historii Kultury Materialnej 
Polsldej Akademii Nauk 
Ekspedycja Wykopaliskowa 
w Radomiu 

Badania prowadziła mgr Ewa Kierzk~wska
Kalfm:lwska. Finansował WKZ w Kielcach. 
Osada i cmentarzysko wczesnośredniowieczne. 

Badania miały charakter sondażewy w -.l:elu usta1enia zasięgu osadnictwa wczesno
średniowiecznego. Stanowisko 2 obejmuje przypuszczalny teren osady podgrodowej 
f na południe od grodu/ wraz z kościołem z xn w. i cmentarzem przykościelnym. 
Stanowisko 3 -osada przygrotlowa położona jest około 150 m na wschód od grodziska. 

Na stanowisku 2 założono wykop o powierzchni około 20 m2 na miejscu domnie
manego wału podgrodzia. Natrafiono na cmentarzysko szkieletowe. które całkowicie 
zniszczyło czytelność warstw osadniczych.Oprócz dużej ilości lumo leżących kości 
ludzldch.pochodzących ze zniszczonych grobów.eksplorowano 21 pochówków szkiele- . 
towych. z których 2 posiadały obstawę kamienną. Na podstawie stratygrafii i materia
łu ceramicznego czas trwania cmentarzyska można roboczo określić na koniec XII• 
XVill w. W wykopie występowały bardzo liczne fragmenty ceramild od XI- xvm w. 
z przewagą ceramiki wczesnośredniowiecznej leżącej na złożu wtórnym. 
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Na stanowisku 3 założono wykop około 21.5 m 2 w nueJscu wytypow8J!ym. 
podczas badań powierzchniowych na podstawie fragmentów ceramiki i zabarwienia 
ziemi.Odsłonięto tu bezpośrednio pod warstwą orną skupisko kamieni oraz dwde 
nieckowate jamy. wypełnione ciemną. prawie czarną ziemią. Jama nr l o wymiarach 
1. 30 x 2, 80 m ze skupiskiem kamieni w części centralnej, pod którym w wypeł
nisku znaleziono: dwa strzemiona żelazne, krzesiwo, dwie sprzączki żelazne l od 
uprzęży l oraz okucie żelazne wiaderka i jego kabłąk. Na podstawie tych zabytków 
jamę nr l określić można .tako pochówek z XI w. Jama nr 2 okrągła o średnicy 
l• 30 m , zawierała jedynie kilka fragmentów ceramiki, które roboczo można określić 
j ako nie późniejsze niż z XI w. ' 
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ZAMIESZCZONE DANE: miejscowość, powiat, okres - oznaczony literą, 

okresy dodatkowe f litery w nawiasi e / , strona. 

OZNACZENIA ·OKRES<!>W : piln-paleolit i mezolit• n- neolit, b - epoka 

brązu, h • okres hals>łacki ,1 • okres lateński, rz - okres wpływów 

rzymskich, wś - wczesne średniowiecze, ś • średniowiecze, nż - okres 

nowożytny. 

INNE SKRÓTY p - powiat, st.- stanowisko, J? J - chronologia niepewna. 

Aleksandria J Egipt/ - badania zagraniczne 

Bachanowo, pow.Suwalki • wś 

Bachórz, p. Brzozów • st.l6 - wś J n, rz/ 

Baczyn. p. Kraków, st.2 - h 

Bar)!ez. p .. Kraków• st. V • h/n/ 

Bębło• p. Kraków• st. I - n 

Białogórze, p. Zgorzelec. st~ 2 • wś 

Biecz, p. Gorlic e - ś/nż/ 

Bieganów,p.Słubice - b/h/ 

B1enkowice, p. R a cibórz • b /n/ 

Biskupice,p.Kraków - ś/nż/ 

Biskupin• p. żn1n. s t. 4 - h 

Bochnia -Chodenic e, s.t. VI - n 

Bogucino, p . Kołobrzeg. st, 6 - r z/1/ 

Brenno, p. W s chowa - b 

Brzeg n . Odrą. ul. Mlec zna • ś/ nż/ 

Budy Lańcuckie, p. Lańcut, st. ..? - rz 
\ 

Cedynia, p. Chojna, st. 2 • wś/ ś/ 

Cedynia, p. Chojna, st.l2 -ś/nż/ 

Chmielno, p. Kartuzy . - wś 

Chmielonko, p. Kartuzy - l/h/ 

Chodorowka, p. Brzozów, st. l • b 

Ci e chanów, Zamek - ś 

301 

165 

165 

83 

83 

17 

166 

237 

51 

51 

2 38 

84 

18 

137 

52 

2 38 

137 

167 

239 

167 

115 

54 

240 



Ciepłe, p. Tc:z:ew, st. 3 - wś 

Cies:z:ków1 p.1filic:z: - b/h/ 

Czaniec,p.Żywiec ~ nż 
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Czarna Wielka, p.Siem!atyc:z:e, st. l, 2 - wś 

C:z:ekanów,p.Sokołów PocD..st.l8 3 - wś /b/ 

. Czerwińske p.Płońske s t . "cm entarz" • ś 

.Częstochowa - Wyczerpy Do;J.ne - h 

Czors:z:tyn, Nowy Tai g. Zamek - ś/ nż/ 

Czyżów8 p0 Bełchat~w,st.2 • h/ I.rz.ś/ 

Dąbrowa, p. Namysłów - b 

Dąbrowa, p. Namysłów - l 

Dąbrówkaep. Poznań st,l, 2 • wś 

Deir el-Bahari f Egipt/ • badania zagraniczne 

Derczewo p. Myślibórz, st. 3 - wś 

Dębczyno,p.Białogar<J. st, 30 8 - rz/wś/ 

Dębina, p. Wielllń. st. l - wś 

Dębno p. Br:z:esko - ś/nż/ 

Dobrzeń Mały ,p.Opole - h 

Dobrzeń Maly,p.Opole st.B - rz/h/ 

Dobrzyń,p.Ltpno - ś/wś/ 

Dobr:z:yń, p. Lipno, st;· 1, 3, 4 • uzupełnienia 

Drohiczyn,p.Siemiatycze, st, 11Kozarówk:a 11 - h/ l. rz, wś/ 

Dzbądzek,p.Ostrołęk:a, st. l - l f p. n. ś/ 

Dziarnów • p. Grójec, st. l • rz 

Dzierżęcin, p. Sławno, st. 3 - rz/n.h,l/ 

Franknowo, p. Biskupice Reszelsld.e, st,l - wś 

Furmany, p. Tarnobrzeg. st. l - b 

Garbina• p. Braniewo, st.1 - n f m, b, r z / 

Gdańsk-Oliwa - ś/ wś1 nż/ 

Gdów1 p.Myślenice,st.n - rz/n/ 

Gę~ - Czeberaki, p. Par czew - wś 

168 

53 

282 

169 

170 

au 
85 

241 

283 

52 

116 

171 

301 

172 

138 

173 

242 

85 

139 

243 

313 

86 

116 

139 

140 

174 

54 

18 

244 

141 

175 



Głubczyce - n 

Golczewo, p. Kamień - ś/nż/ 

Gołdap, st.IC, V - b 
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Gorzów Wlkp - Chwalęcice, st.11 • n/b/ 

Góry,p.Puławj,st.1 - n/wś/ 

Grabice,p.Lubsko • rz 

Grajewo, st. l "Cudro" - m f n, b/ 

Grodzisk, p.Siemiatycze • ś 

Grodzisko • p. Pleszów 1 st, l - h 

Gronowo,p.Drawsko • rz 

Grzegorzewice,p.Opatów - rz 

Grzegorzewice, p. Opatów -ś fwśf 

Grzmiąca , p. Słubice, st. 2 - rz 

Grzmiąca, p. Słubice; st. 3 • rz 

Grzybiany,p. Legn!ca - h 

Grzybisny • p. Legnica, uzupełnienia 

Gzin • h/1/ 

Haćki, p. Bielak Podl. •• st, 2 - wś/1/ 

Huta, p. Bydgoszcz, st. 2 • l 

Inowłódz,p.Rawa Maz •• zamek - ś 

Inowrocław , st. 2a - ś 

Inowrocław - Mątwy, st. l - n/ h, l, wś, ś/ 

Rża. st.I.ll - wś/ ś/ 

Iwanowice, p. Miechów • b 

Jankowice,p.Chrzanów, st.1 - h 

Jaszkowo8 p. Sępólno Krajeńskie • l 

Jazów,p.Lubsko - rz / flel,wś/ 

Jemielna Oleśnicka_p.Oleśnica • wś . 
Jezioro Zarnowieckie,p. Wejherowo - wś 

Juszkowo8 p. Gdańsk, st. 3 - h/ b, wś/ 

20 

245 

55 

20 

21 

142 

9 

245 

87 

142 

143 

246 

144 

144 

88 

31'3 

91 

176 

118 

247 

247 

22 

177 

56 

92 

119 

145 

178 

179 

93 
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Kadero f Sudan/ • badania zagraniczne 

Kall s z, ul. Wydarte - wś/b/ 

Kalwa0 p.Sztum. st. l - wś/ ś/ 

Kamieniec. p. Gliwice. st. 2 - h/wś/ 

Kanie.p.Pruszków - rz/1/ - uzupełnienia 

Karów • p. Góra - b 

Karsko0 p. Przyce8 st. l - n 

Kazimierz Dolny 0 p.Puławy - ś/nż/ 

Kąty0 p.Włocławe~t.st.2 - b/rz,wś/ 

Kielce - nż 

Kielce, "Gmach' Leonardo" - nż 

Kietrz8 p.Głubczyce0 st. l - b/ n 8 1/ 

Kietrz0 p.Gł ubczyce. st.lf,..p /n. h ? • ś/ 

Kłoster Marienberg f Austria/ • B z Oberpullendorf0 .st. 2 -

302 

179 

180 

94 

314 

57 

22 

248 

58 

284 

284 

59 

60 

badania zagraniczne 303 

Kocierz. p. Gryfice - p / rz ? / 

Koncze~ice.p.Malbork. st. f · - n/ b0 h1 rz/ 

Koniecwałd0 p. Sztum. st. 3• 4 - wś/? f 
Kormanice. p. Przemyśl, st. l - n 

Kozów8 p.Lubsko - nfb0 h/ 

Kraków• ul. Grodzka 52 - ś/nż/ 

Kraków.Kościół św0 Piotra i Pawła - ś/nż/ 

Kraków,Rynek Główny 6 - śfnż/ 

Kraków - Kazimierz8 ul. Dajwór 27 - wś 

Kraków - Sidzina, st. 'l - wś/ ś/ 

Kraków-Wawel - wś/ ś, nż/ 

Kraków - Zakrzówek - wś 

Kraków-Zwierzyniec0 Kościół św.Salwatara - ś 

Krępcewo, p. Pyrzyce0 st. 4 - n 

Krępcewo, p. Pyrzyce8 st. 5 - n/ rz f 
Krusza Zamkowa. p.Inowrocł;"w. st. 3 - rz/n, b/ 

Krusza Zamkowa. p.Inowrocław8 st. 4 - wś/ rz0 ś/ 

Krusza Zamkowa, p. Inowrocław, st0 13 - rzfn. wś/ 

Kruszwica. p. Inowrocław, st. 2 /Wzgórze Zamkowe/ 

Kruszyna8 p. Radomsko - nż 

- wś /ś,nż/ 

lO 

24 

181 

23 

24, 

250 

250 

251 

182 

182 

183 

185 

251 

25 

26 

146 

186 

146 

187 

286 
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Kryspinów,p.Kraków, st.2 - rz/n, ś/ 

Kunin,p.Ostrołęka ,st.l -l /ś/ 

Kurozwęki1 p. Staszów - ś/ nż/ 

Lasowice Małe,p,Olesno - h 

Ląd, p. Słupca - wś 

Lednica,p.Gniezno - wś 

Legnica - ś/nż/ 

Legnica ul.Dworcowa - ś 

Legnica ul,Spol!Qjna - b 

Legnica - Stare Miasto wś/ ś/ 

147 

120 

254 

96 

188 

189 

255 

255 

61 

190 

Legnica Zamek - wś 190 

Lemierze ,p.Lipsko _,st. l -n/b/ 27 

Lipowiec,pow.Chrzanów - ś/nż/ 256 

Lisld,p.Hrubieszów - 1/n,h/ 121 

Lisów,p.Opatów,st0 5 - b/n/ 61 

Lubieszewo,p.Nowy Dwór Gd. ,st.2- l/ n,rz,wś,ś/ 121 

Lublin - Stare Miasto , ul. Złota 2 - ś/wś/ nż/ 257 

Lagów, p.Świebodzin, st. 2, 4 - b 62 

Lącko, p. Inowrocław, st. 6 - n 28 

Lęgonice, p. Rawa Maz, st. I - rz 148 

Lód t - Ruda Pabianicka, st. 5 - b/h, rz/ 62 

Lubowice,p.Racibórz1 st,I - h/ n, ś/ 96 

Lupa w a, p, Słupsk, st0 15 - njl/ 28 

Lupawa, p. Słupsk, st,18 - n 29 

Majkowice -Surdęga1 p;Piotrków Tryb. st. 2 - ś 258 

Małachowo, p,Płock, st. I - wś 191 

Małe Raczki, p.Suwałld - h/wś/ 97 

Małogoszcz, p.Jędrzejów- wś /ś,niż/ ,3 stan. 192 

Małusy Wielkie, p. Częstochowa h/1/ 98 

Marcinkowo, p. Inowrocław, st. l - b/ n, h, rz/- uzupełnienia 31 i 

Mątwy,p.Inowrocław, st. 5 - n/ b,h.l/ 30 
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Mełno1 p.Grudziądz, st.I - wś 

Mierzyn, p. Piotrków Tryb. 1 st. l - l 

Mionów,p.Prudnik,st,l - rz/wś/ 

Mogilany, p. Kraków - nż 

Mogilno • wś/ ś, nż/ 

Moskorzew, p. Włoszczowa, "Murowanlec" • ś/nż/ 

Mrowino, p. Poznań, st. 3 • n/ ś/ 

Muszyna,p.Nowy Sądz - ś 

Myśliborzyce, p. Brzeg - wś/h,l, ś, nż/ 

Myśllee , p .• Morąg, s t, l - wś 

Myślice, p. Morąg, st. 2 - ś 

Nadole,p,Wejherowo • h/n1 1/ 
Nadziejowo, p. Środa, st. l - h 

Nea Paphos f Cypr/ - badania zagraniczne 

Nędza, p. Racibórz - rz 

Nieclunlrów, p. Sieradz, st. 2 • b 

Niedźwied~,p.Miechów - n/b/ 

Niemcza, p0 Dzierżoniów - wś 

Niewiadoma, p. Sokołów Podl, • wś 

Novae f Bułgaria/ • badania zagraniczne 

Nowa Cerekwia, p.Głubczyce - b/h/ 

Nowa Cerekwia, p. Głubczyce - l 

Nowa Huta •Fleszów 11 st.17 - n/b, h, l/ 

Nowa Sól - Koserz • b 

Nowinka, Po Elbląg, st. l • wś 

Nowy Dworek, p, Świebodzin, st. 7 - wś f p.? , m, n/ 

Nowy Korczyn 1 p.Busko Zdrój - ś/wś,nż/ 

Nowy Świętów,p,Nysa - wś 

Nowy Wiśnlcz, p. Bochnia • nż 

Odercy / Bułgaria/ • badania zagraniczne 

Odry,p.Chojnice • rz 

Odrzykoń, p. Krosno - nż/ ś/ 

193 

122 

149 

287 

194 

259 

30 

259 

195 

197 

261 ' 

99 

99 

304 

149 

63 

31 

197 

198 

304 

64 

123 

32 

65 

199 

199 

261 

201 

289 

306 

150 

289 
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Olkusz - ś/nż/ 

Opallno, p. Wejherowo - l 

O sieczek, p. Wąbrzemo, st. 1, 3 - wś 

Osiek-Pracz, p. Wyrzysk - h/1/ 

Osjaków, p. Wielufl - n/ m, b/ 

Otalążka, p. Grójec - rz 

Owidz, p. Starogard G d. -wś 

Owieczki, p, Sieradz, st. l - b 

Paczków,p.Oleśnlca - 1/rz,wś/ 

Palmyra / Syrta/, Obóz Diaklecjana-badania zagraniczne 

Paluchy,p,Jarosław • b/h/ 

Pawłowice,p.Namysł9w -l 

Pełczyska, p. Pińczów - 1/b, rz, wś, ś/ 

Pełczyska, p, Pińczów, grodzisko -wś/b/ 

Piaski, p, Bełchatów • s t, lO - h/b, wś/ 

Piaski, p, Opoczno, st, l - l 

Pieniężno, p. Braniewo - ś/nz/ 

Pludwiny,p.Brzeziny,st,l- rz/n,b,ś/ 

Podgaje, p. Kazimierza Wielka, s t, 4 - n/b, h, wś/ 

Podzamcze-Wieruszów, p. Wieruszów, s t, l - h/n/ 

Poganice, p, Słupa~ s t, 4 - n 

Posadów, p. Tomaszów Lub, - ś/wś/ 

Poznali - Komandoria • ś/ n, l, rz, wś,nż/ 

Poznań-Zamek Przemysława -wśfrz, ś,nż/ 

Pratkowice, p. Radomsko, st. l -b 

Pratkowice, p, Radomsko, s t, 3 • b 

Pruszcz Gdański,p.Gdańsk,st.lO- rz /w!J/ 
Przy~ownica p.Łask,st,l - rz 

Przywóz, p. Wieluń, s t, la - rz 

Pudliszki,p,Gostyli,st,l - wś/b/ 

Puławy -Włostowice - rz / n. b, wś/ 

262 

124 

201 

100 

33 

150 

202 

66 

124 

307 

67 

125 

126 

203 

101 

127 

263 

152 

34 

101 

35 

264 

264 

204 

69 

69 

153 

154 

155 

206 

153 



l. 

Raciąż, p, Tuchola - wś 

Racibórz ~ Obora ~ wś 
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Racibórz M Studzienna, st. 2 M n/h/ 

Radom, st. l - wś, uzupełnienia 

Radom, st. 2 Mwś 

Rawa Mazowiecka, Zamek -ś 

Rembielin, p, Przysny s z, s t, "Lysa Góra 11 - 1 

Reszel1 p. Biskupie e -ś/wś/ 

Rostek, p. Gołdap ~ wś/ ś/ 

Rożnów1p0 Nowy Sącz - nż 

Rudka,p.Radomsko, st.2 - b 

Rydzyna, p, Leszno, Pałac Leszczyńskich - nż /wś, ś/ 

Rzeszów, st0 HM l - nż 

Sadurki, p. Puławy ~ n 

Samborowice, p. Racibórz -b 

Sandomierz -Collegium Go stornianum - wś 

Sandomierz, Stare Miasto ~ nżfn, ś/ 

Sandomierz ~Wzgórze Zamkowe M wś 

Sarnowo, p, Włocławek, st. l - n 

Sąspów,p.Olkusz0 st.I,III - n 

Siedlnica, p. W schowa, st,l7 - p 

Siemiechó~,p.Łask,st.4- h /1 / 

Siemirowice,p.Lębork, st. l Mb 

Sieradz, Wzgórze Zamkowe -wś f ś/ 
Siewierz, P. Zawiercie - rz/nż/ 

Skierbieszów,po.Zamość -ś 

Skrzydlów1 p.Radcmsko, s t, 2 -wś/b,l, rzf 

Słabo s zewo, p, Mo glino, st. l - ś /h/ 
Słup Młyn, p, Grudziądz, st. 3 - h/1/ 

Słupia Nowa, p, Kielce, Kościół, św. Michała -nż 

Słupski Młyn, p, Grudziądz, s t, 3 -wś 

Smolugi, p. Siemiatycze Mwś 

Sobiejuchy, p. Znin, s t, 2 M h 

SobieńMManasterze, p,Lesko, M wś/ ś/ 

Sośnia,p.Grajewo,st,1 M n 

207 

208 

36 

318 

209 

266 

129 

266 

210 

291 

70 

291 

292 

37 

71 

210 

293 

212 

38 

38 

11 

102 

71 

213 

268 

268 

214 

103 

294 

215 

216 

103 

217 

40 
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Spytkowice, p. Wadowice -ś/nż/ 

Stara Dongola f Sudan / .- badania zagraniczne 

Stara Góra, p, Góra - h/wś/ 

Stare Bielsko, -Bielsko Biała -wś/ ś/ 

Stare Miasto p. Morąg, st. l - wś 

Stary Zamek, p. Wrocław, st. 2 - n/b, h, rz, wś/ 

Stary Zamek, p. Wrocław, st0 2a - n/h, wś/ 

S tary Zamek, p,Wrociaw , st" 6 -wś/1/ 

Strachów 1 p, Wrocław, st.1 -wś 

Strachów, p. Wrocław, st. - n/h, rz, wś/ 

Straszyn, p. Gdańsk, s t, 3 - rzfwś/ 

Stróża, P• Pajęczno, st.1 -b/h/ 

Strzyżew, p. Sochaczew - rzfh,l/ 

Sychowo, P• Wejherowo, st.21 3 - h 

Szablak,p.Lomża - wś/ś/ 

Szamotuły -O sówka - ś/ n, b1 h/ 

Szamotuły - Zamek Górków -ś/nż/ 

Szarlej, p,lnowrocław, s t, 6 - n 

Szarlej, p. Inowrocław, st. 6a - n/h/ 

Szarlej, p. Inowrocław, st. 7 - h/ n/ 

Szczecin - Zamek - wś/ ś/ 

Szpikołosy, p. Hrubieszów - b 

Szreńsk, p. Mława -wś 

Smicz1 Po Prucinik - wś , st 'l 

Smiechów,p,Koszalin, st. l - rz/1/ 

Świbie,p.Gliwice,st,18 -h 

Świelubie · ,p.Kołobrzeg -wś/n1 b/ 

Swierkówiec, p. Mogilno , st. 2 - l 

Swiętne, p.Kociecz, st.1 - h 

Świlcza, p.Rzeszów , st. 3 - rz 

Świnica - Kolonia, p. Lęczyca, st. l • b 

269 

308 

104 

218 

219 

40 

41 

220 

221 

41 

157 

72 

157 

105 

222 

269 

270 

42 

43 

106 

222 

73 

223 

224 

158 

107 

224 

130 

107 

159 

73 
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Targowisko, p.Bocli.r.ia - l 

Tarław ki, p. Węgorzewo, s t .1 "Gaj owa Góra " - l / ś/ 

Tolkomicko, p. Elbląg , st. 2 - n 

Tomaszów, p.Szydłowiec, st. I, II • p / m, b ? / 

Toninek,p.Sępólno Krajeńskie • h 

Trójczyce, p. Przemyśl, st. l - b/ rz/ 

Trzebiatów, p.Gryfice - wś/ ś, nż/ 

Tuchola - ś/nż/ 

Tumiany,p.Olsztyn - wśfp/ 

Tupadły p. Inowrocław, st. 2 - nfb, wś/ 

Tupadły,p.Inowrocław,st.3- n 

Tylicz,p.Nowy Sącz - wś/śi 

U jazd, p. Opatów, Zamek Kr~topór" - nż 

Ui.m, p. Gorzów Wlkp., st. 4 - h/1, rzf 

W alga, p. Września, st. 3 - m 

Warpenl!y,p.Grójec,st.1 -l/h/ 

Warszawa-Grochów, ul. Górników - l/h/ 

Warszawa-Kamion - nż 

Warszawa-Służew u1.Fosa - nż 

Wdowin-Kolonla,p.Bełchatów,st.l -n 

Wenecja,p.Żnin,Zamek - - ś 

Wicina,p.Lubsko - h/b/ 

Wieliczka, p. Kraków, st. 2 - ś 

Wieliczka, p. Kraków, st. IV - n·/wś/ 

Wieliczka,p.Kraków,st.XI - 1/rz,wś/ 

Wieruszyce,p.Bochnia - nż 

Wierzchowie,p. Kraków ,Jaskinia Mamutowa- P 

Wirów,p.Sokołów Podl, - rz/wś/ 

Wiślica, p. Busko-Zdrój - ś/nż/ 

Władysławowo-Chłapowo, p.Puck, st, 2 - h 

Włoszezowa - ś 

Wojciechowice0 p Opatów • b 

130 

131 

44 

11 

108 

74 

225 

272 

226 

44 

45 

227 

295 

109 

12 

132 

133 

295 

296 

45 

273 

110 

27ł 

46 

134 

297 

13 

160 

274 

110 

275 

75 
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Wolin, p . Kamień Pom., st. l " wś 

Wolin, p. Kamień F oiDw s t . 8 "Młynówka" " h/wś/ 

Wolowice ,p.Kraków, s t. l " pfnf 
Woryty,p.Olsztyn1 st.2 - b/rz / 

229 

111 

13 

76 

W o ryty, p.Olsz·tyn, st. 5 - b 76 

Wotna Wieś1 p.Grajewo,st,1,2- n/rz/ 47 

Wrocław -Ostrów Tumski - wś 230 

Wyszogród,p.Płock - ś/nż/ 276 

Zadowice, p. Kalisz, st.1 " rz/1/ 161 

Zakrzów,p0 Krapkowice,st.3 - h/rz/ 112 

Zamłyni~, p, Sieradz, s t, 3 - nż 298 

Zawada , p.Stasz6w, st.ll,IV- b /h/ 77 

Zbrojewsko,p.Kłobuck,st.1 - ś/ n,h/ 277 

Zbrojewsko, p.Kłobuck, st. 3 - b 79 

Zgórzyńskie, p. Puławy - n 48 

Złotoryja, st,1, 2, 3 " wś/ ś/ 231 

Żarnowiec f Sobieńczycef,p.Puck.,st."Góra Zamkowa"- wś 232 

Żarnów, p. Opoczno, st.1 - . wś 233 

Żarnów1 p.Opoczno,st. 2, 3 - wś -uzupełnienia 317 

Żm.igród, p. Milicz - ś/wś/ 278 
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