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OD REDAKCJI 

Osmy "INFORMATOR ARCHEOLOGICZNY" zawiera rezultaty ba

dań wykopaliskowych, prowadzonych w 1974 roku na 337 stanowiskach, 

z czego 323 badano w Polsce i 14 za gra.niclł• Nie ma.:•ffięc wielkiej róż

nicy w porównaniu z poprzednimi sezonami. Natomiast po raz pierwszy 

przedstawiamy pełniejs~ analizę nadesłanych komunikatów w postaci 

tabeli informującej o ilości stanowisk w poszczególnych okresach pra

dziejów, ilości badanych przez poszcZególne instytucje oraz proporc~~~ 

między wykopaliskami -planowymi i r-atowniczymi. 

W zestawieniu poniżej pominięto badania zagraniczne, uwzględnio

no jedynie instytucje prowad~ce badania /a nie finansujące/, policzono 

nie miejscowości lecz stanowiska. W nie~óry~h ~ch, gdy jako 

prowad~ce ·występują dwie instytucje wzięto pod uwagę zakład pracy 

kierującego badaniami. Przy obliczeniach pominięto dział uzupełnienia 

dotyc~cyite~~973, natomiast wliczono dział uzupełnienia 1974, 

wprowadzony po raz pie~s.zy na skutek nadesłania przez niektóre eks

pedycje materiałów w 3lub 4 miesiące po terminie. W końcu należy też 

pamiętB.Ai, że z około 3% stanowisk nie nadchodzą sprawozdania. Rów

nież, gdyby wziąć pod uwagę instytucje finansujące to fundusze na co 

najmniej 50% badań przyznawane są przez Wojewódzkich Konserwato

rów Zabytków, co znajduje zresztą właściwe odbicie w ilości prac ra

towniczych. 

Pod rubryką "inne" kryją się m.in.: Zespół Badań Polskiego 5red

niowiecza UW i PW, Instytuty Politechnik, PTAiN, Mazowiecki Ośrodek 

Badań Naukowych, Kierownictwo Odnowienia Zamku na Wawelu, Klub 

Archeologii Podwodnej ''Tryton", a nawet Ur~d Parafialny. 
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Oznaczenia okresów według schematu przyjętego w indeksie. W rubryce 

"razem!' w nawiasie podano ilość badań ratowniczych. 

Instytucja p i m n b h l rz wś ś nż razem 

IHKM PAN s s l l - 4 12 3 - 31/13/ 

muzea 7 23 17 1S 7 18 30 18 3 138/7S/ 

uniwersy -
te ty s B ,., t.. l 14 12 6 2 5S/2:Y ..) 

KZAx/ 2 - 4 4 l s 9 L. l 30/22/ 

PKZ - - - 2 7 l 2 16 13 41/t..l/ 

inne - 2 ..) 3 - l o 10 l 28/ IS/ 

razem 19 38 28 29 16 43 73 57 20 323/182/ 

W dalszym ciągu aktualny Jest doroczny apel do wszystkich 

archeologów o tcr•ninowc lli'ld;:ylan ie komunikatc'>w oraz przcstJ·zcganic 

s c hematu spn-..twozdania. 

Do najczęścieJ występuJących usterek należy podawanie nazwy kul

tury z pominięciem chronologii oraz jedynie pierwszych liter imion uczest

ników badań. 

Jak zawsze dziękujemy wszystkim, kt:Srzy nadesł'!li informacje w ter

minie oraz instytucjoljl, kt5re umożliwiły wydanie "Informatora", a więc 

Ministerstwu Kultury i Sztuki - Zarządowi Muzeów i Ochrony Zabytków 

i P. P. Pracownie Konserwacji Zabytków oraz Polskiej Akademii Nauk. -

Instytutowi Historii Kultury Materialnej i Folskiemu Towarzystwu Archeo

logicznemu i Numizmatycznemu. 

x / Konserwatorzy Zabytków Archeologicznych 
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Paleolil i mezolit 
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Państwowe Muzeum Archeolo
giczne w Warszawie 

Badania prowadzili dr Elżbieta Kempisty i mgr 
Krzysztof Kowalski. Finansował WKZ w Bia
łymstoku. Pierwszy sezon badań. Stanowi.ska 
starszej epoki kamienia. 

Badania sondażowe prowadzone były w kilku punktach nad j. Necko, na po
lach objętych nazwą Wójtowskie Włóki, położone na południe od ujścia rzeki 
Kamienny Bród. Na powierzchni nieużytków i pól ciągnących się wzdłuż połud
niowo- zachodnich brzegów jeziora występują wyroby krzemienne tworzące ·nie
kiedy wyraźne skupiska; które wstępnie nazwano stanowiskami i ponumerowano ' 
od l do 5. 

Stanowisko l usytuowane jest na niskim ;zyplu położonym bezpośrednio nad · 
doliną rzeki, około 400 m od obecnego, zachodniego krańca jeziora Necko. W 
wykopie o powierzchni57m2 zabytki naJliczniej występowały w spągu próchni
cy i w obrębie iluwium silnego. Przebadano część skupiska - zapewne krze
mienicy. U zyskano· 431 wyrobów krzemiennych, w tym 23 rdzenie i narzędzia 
wykollline z surowca narzutowego, bałtyckiego. Są to rdzenie wiórow~ dwupi.ę
towe, rylce klinowe i węgłlowe /w tym wielokrotne/, drapacze, skrobacze i 
fragment liściaka. Z jamy, wkopanej w iluwium silne, pochodzi jedyny okaz 
neolityczny - trójkątny grocik 0 powi-erzchniowym załuskaniu. Dwupiętowe rdze
nie typu mazowszańskiego oraz zestaw narzędzi wykonanych na wiórach i od
łupkach pochodzących z tego typu rdzeni pozwala zaliczyć materiał do schyłku 
starszej epoki kamienia. -

Stanowiska 2 i 4 zostały rozpoznane jedynie powierzchniowo. Położone są 
one w odległości stu kilkudziesięciu metrów na wschód / stan.2/ i kilkudziesię
ciu metrów na płd. wsch. /stan. 4/ od stanowiska. l. Z powierzchni zebrano wy
roby krzemienne wykonane także na wiórach i odłupkach pochodzących z rdze
ni dwupiętowych. 

Stanowisko 3 usytuowane · jest w odległości około 60 m na wschód od stan.!. 
Założono i przebadano 5 wykopów o łącznej powierzchni 23 m2 • Zabytki krze
mienne, w tym 4 piękne rdzenie dwupiętowe, wiórowe, występowały jedynie w 
próchnicy. 

Stanowi.sko 5 znajduje się na wysokim grądzie zyanym "Grądzikiem" poło

żonym w dolinie rzeki, na zachód od stan. l i około 1000 m na zach;ód i półno
cny zachód od ujścia rzeczki do jeziora. Założono 6 wykopów sondażow:Ych o 
łącznej powierzchni ·18 m2. Zabytki krzemienne , nieliczne, wystąpiły jedynie 
w wykopie usytuowanym w północnym krańcu gr~tdu. Są to 'll.órki i odłupki z 
rdzeni dwupiętowych. 
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BRWILNO DOLNE, pow. Gostynin 
Stanowisko l 

Państwowe Muzeum Archeolo
giczne 

Badania prowadziła mgr Zofia Sulgostowska. 
Finansowało P .M .A. Pierwszy sezon badań . 

Stanowisko piaskowe od schyłku paleolitu do 
brązu. 

Stanowisko jest położone na piaskach rzecznolodowcowych tarasu Wis
ły, 500 m na zachód od ujścia Skrwy lewobrzeżnej do Wisły na północ od 
drogi Duninów-Płock. Zalew na Wiśle zatopił niżej leżące tereny a pozosta
ła część stanowiska jest zniszczona przez piaskownię. Z powierzchni pocho
dzą li-czne krzemienie i ceramika. Badania miały charakter ratowniczy. 

Wykop l /97 m
2 

/• założono w najbliższym sąsiedztwie zalanego obsza-
ru w miejscu siłnie zniszczonym przez deflację. Zabytki występowały w 
próchnicy do 30 cm od powierzchni, w układzie rozproszonym. Wydobyto 
kilkaset ułamków ceramiki łużyckiej i ok. 400 krzemieni w tym 31 wydzielo
nych. Są to rdzenie mikrolityczne, skrobacze, drapacze, zbrojniki półtyl
cowe. Zespól krzemienny jest mieszaniną_ z przewagą elementów mezolity
cznych cyklu narwiańskiego. 

Wykop 2 "/lO m 
2

/ w odlegloś ci 40 m na zachód od wykopu l. Ceramika 
i krzemienie zalegały w próchnicy i iluwium silnym i słabym, niekiedy do głę
bokości l m. Rysuje się zgęszczenie zabytków w pólnocnej części wykopu. 
Wydobyto kilkadziesiąt ułamków ceramiki łużyckiej i 250 krzemieni. Wśród 
20 sztuk narzędzi i rdeni krzemiennych znalazły się: drapacze krótkie i 
krępe, skrobacze, zbrojniki- m.in.Stawinoga. Materiałykrzemienne wska
zują :aa zmieszanie materiałów schyłkowo-paleolitycznych cyklu mazowszań
skiego i mezolitycznego cyklu narwiańskiego. 

Wyroby krzemienne w obu wykopach wykonane są z kredowego krzemie
nia narzutowego, choć quży procent stanowi importowany czekoladowy • . 

Wyeksplorowano również 2 jamy widoczne w profilu piaśnicy znajdując 
w nich ceramikę łużycką z epoki brązu oraz kamienną podstawę rozcieracza. 
Z powierzchni stanowiska pochodzi głębokie żarno związane prawdopodobnie 
z osadnictwem łużyckim. 

Stanowisko jest bardzo zniszczone, dalszych badań nie planuje się. 
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BRZOSKWINIA-KRZEMIONKI 
pow.Chrzanów 

Instytut Archeologii Uniwersyte
tu Jagiellońskiego w Krakowie 

Stano"W"isko B 

Badania prowadzili: dr hab. Bolesław Ginter /UJ/, 
mgr Krzysztof Sobczyk /Muzeum Archeologiczne 
- Kraków/, mgr Zbigniew Pianowski. Finansował 
WKZ. Pierwszy sezon badań. Pracownie krzemie
marskie górnopaleolityczne. 

Badania miały charakter ratowniczy, poprzedzając budowę drogi. Fene
tracje powierzchniowe przeprowadzone przez Pracownię Archeologiczną PKZ 
i UJ doprowadziły do zlokalizowania kilkunastu punktów występowania materia
łów archeologicznych. · 

Wykop o powierzchni36m2 dostarczył kilku tysięcy wYróbów krzemie
nnych,z których część zalegała w warstwie współczesnego oraniska. POniżej 
występowała warstwa lessu, o miąższości od kilkunastu do ok.20 cm, ścięta 
w górnej partii przez orkę. Pod nią, w części wykopu, znajdowała się nie
równa, kilkucentymentrowa warstwa humusu; zaś głębiej glina przechodząca 
niżej w utwór warstwowany gliniasto-pylasty. Materiał występowal w. całej 
miąższości warstwy lessu, a · także bardzo nielicznie w stropowej partii po
ziomu gliniastego i warstwie humusu. Większość wYrobów zalegała w ulda
dzie bezkrzemienico"-'Yffi· Przeważają odłupki z przygotowywania obłupni i 
rdzeni oraz wióry z reguły · nieudane i połamane. Wyróżniouo kilkadziesiąt 
rdzeni jedno- i dwupiętowych w różnych stadiach eksploatacji, pojedyńcze 
obłupnie i około 30 narzędzi, w tym głównie rylce. Natrafiono także na dwa 
skupienia wyrobów krzemiennych typu krzemienie. Pierwsze, bardzo ubogie, 
liczyło około 450 wyrobów, w tym 4 rdzenie, 4 narzędzia l 3 typu nakopalnia
negol, fragment tłuczka z piaskowca, liczne odłupki i znacznie mniej liczne 
wióry. Skupienie drugie, niedokończone, zawierało prawie 3 tys.okazów ze 
znaczną przewagą odłupków l ponad 6cY'Io/ nad wiórami. Oprócz tego wyróż
niono 6 rdzeni jedno- i dwupiętowych, 9 narzędzi z udziałem form nakopalnia
nych. Zarówno materiały występujące w obrębie krzemienic, jak i znalezione· 
w układzie rozproszonym /być może stanowią one przynajmniej częściowo 
również pozostałości krzemienic uszkodzonych przez orkę/, mają charakter 
pracowniany. Pracownie należy zaliczyć do typu przykopalnianych, w któ
rych produkowano głównie wióry, a prawdopodobnie także rdzenie, . wynoszo
ne następnie poza obręb pracowni. 

Użytkowano je w późnej fazie górnego paleolitu, na .co wskazuje za
równo pozycja stratygraficzna inwentarza, jak też i spos6b przygotowania 
i eksploatacji rdzeni. Użytkownicy pracowni przywędrowali na teren pod
krakowski zapewne z rejonu Moraw lub zachodniej Słowacji, o czym .może 

Świadczyć odkrycie kilku odłupków i wiórów z radiolarytu. 
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GRĄDY-WONIECKO, pow. Zambrów Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Krzysztof Burek. Finanso
wał WKZ w Białymstoku. Pierwszy sezon badań. 
Stanowisko wydmowe /mezolit, neolit, wczesna 
epoka brązu/. 

Stanowisko położone jest na lewym brzegu Narwi, na południowo-za
chodnim skraju Bagna Wizna, na rozległym polu wydmowym. 

Badania powierzchniowe wykazały, że na obszarze ok. l ha - obok li
cznych, pojedyńczych, rozproszonych zabytków istniejAcztery punkty prze
strzenne /obszar od ok. 70m2 do ok. 120m2/ silnie rutsycone materiałem za
bytkowym. 

Badania miały charakter ratowniczy. Zebrano materiał zalegający na 
· powierzchni wydm oraz przebadano obszar70m2 w obrębie jednego ze sku
pień charakteryzujących .się szczególnie intensywną koncentracją powierzch
niowego materiału zabytkowego. 

Nie stwierdzono czytelnej stratygrafii. Zabytki występowały na)1iczniej 
do głębokości 60 cm od powieł"zchni w warstwach: eolicznego pisaku, słabo 
wykształconej próchnicy i w stropie iluwium silnego. Od głębokości 60 do 
120 cm /iluwium silne i iluwium słabe/ zabytki występowały sporadycznie. 
Stwierdzono - w górnej partii wykopu - obecność niewielkiej, nieckowate j 
w kształcie jamy, pozbawione j zawartości zabytkowe j. Odkryto również je
den nieregularny w kształcie,ciemny zarys zawierający liczne węgle drzew
ne / palenisko ? / . 

Materiał krzemienny z badań wykopaliskowych i zebrany z powierzchni 
wykonany jest z surowca narzutowego bahyckiego. Przewagę stanowią odpad
ki produkcyjne, odłupki i wióry różneJ wielkości. W śród narzędzi najliczniej 
reprezentowane są skrobacze wielorakie, drapacze, wióry i odłupki łuskane. 
Materiał krzemienny, jak się wydaJe, reprezentuje zespół mieszany: mezoli-
tyczno-neolityczny. · 

Mezolityczny charakter posiadają zbrojniki /tylczaki, tylczaki typu Sta
winoga, póhylczaki, trapezy, trójkąty/. Elementy niewątpliwie neolityczne 
to: trójkątne grociki o prostej lub wklęsłej podstawie i powierzchniach łus
kanych częściowo lub całkowicie, niektóre typy drapaczy, nóż, wiertnik . 
Wśród rdzeni przeważają rdzenie Jednopiętowe wiórowe małe i średnie; wys
tąpiły również rdzenie dwupiętowe wiórowe i rdzenie odłupkowe o zmienionej 
orientacji. 

Bogaty , silnie zróżnicowany pod względem sech materiałowych, tech
nik zdobniczych, motywów ornamentacyjnych material ceramiczny posill;da 
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róWnież charakter mieszany. Częściowo reprezentuje on formy typowe dla 
kultury niemeńskiej; część materiałów można umieści ć w ramach tzw • . ce
ramiki typu linińskiego wykazującej związki z różnymi - rozwijającymi się 

poza terenem strefy leśnej - kulturami neolitycznymi i wczesno-brązowymi. 
W materiałach z Grądów-Wcniecko czytelne są związki z kulturą ceramiki 
sznurowej i z kulturą trzciniecką. 

Badania będą kontynuowane. 

GRUDZI.4DZ-MNISZEK II Zakład Epoki Kamienia Instytu 
tu Historii Kultury Materialnej . 
P AN w Warszawie 

Badania prowadził dr Jan Trzeciakowski. .Finan-
sował IHKM PAN. Pierwszy sezon badań.Mezo
lit. 

Stanowisko znajduje się przy zachodnim krańcu jeziora Rudnik Mały., . 

dzi s i aj już prawie całkowicie zatorfionego , ok. 3 ,5 km na wschód od koryta 
Wisły, prawi e w samym centrum t zw.Basenu GrudziądZkiego wchodzącego w 
skład .Pradoliny Wisły. Należy ono do większego ~kupienia stanowisk z ma 
teriałem krzemiennym /być 'może zespołu osadniczego/, rozłożonego' nad blis 
k o sąsiadującymi ze sobą i połączyni rzeczką Rudniczanką je ziorami Rudmk 
Wielki i Rudnik Mały, niestety dzis i a j już prawie zupełnie znis zczonego . B a
dane stanowisko je st obi ekte m stosunkowo najle pie j zachowanym , ch.oć rów
nież silnie znis zc zonym. 

Odkryto dwa typy palenisk: małe, o średnicy kilkudziesięciu centyme 
trów, których ślady posiadają barwę szarą lub ciemno-szaro oraz duże, o 
średnicy nieco ponad ·2m , z podlożami kamiennymi i warstwą paleniskową 
czarną i cieumo-szarą , zawierającą o wiele więcej niż poprzednie węgli 
drzewnych. Pozyskano nowy mezolityczny zespól narzędziowy krzemienny, 
którego najbardziej charakterystycznymi elementami są małe ostrza trzone
czkowe, drobne drapac ze typu tarnowskiego oraz bardzo drobne zbroj~ki, 
wśród których reprezentowane są ostrza skrzydełkowate, trójkąty i trape 
zy. 

Badania należy kontynuować i winny one być przedmiotem bliższego· za 
inte r esowania s łużby konserwatorskiej, chodzi bowiem o r atowanie resztek 
obiektu unikalnego pod wieloma względami . 



KRAKOW -ZWIERZYNIEC 
·stanowisko l 
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Katedra Archeologii Pradziejo
wej i Wczesnośredniowiecznej 
U. W. , Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie · 

Badania prowadził prof.dr Waldemar Cbmielews.
ki przy współpracy: dr Teresy Mó.deyskiej, mgr 
Anny Dagnan-Ginter, mgr Stanisława Kowalskie
go, mgr Krzysztofa Sobczaka i 6 studentów Ka
tedry. Finansował Komitet Badań Czwartorzędu 
P AN. Trzeci sezon badań. Osadnictwo środkowo 
górnopaleolityczne. 

Dawniejsze badania A.Jury i L.Sawickiego wskazywały na istnienie 
osadnictwa środkowopaleolitycznego na stanowisku, ale jegb charakter:· kul
turowy i chronologia były niejasne. W celu ich uściślenia wykonano najpierw 
26 wierceń rozpoznając przy ich pomocy budowę geologiczną. Natrafiono przy 
tym na skupienie węgla drzewnego. Wykop założony w tym miejscu doprowa
dził do odkrycia pieca ziemnego-wędzarni /1972 r./ , a następnie,obok1koli
stego skupienia wyrobów krżemiennych o średnicy 6 m l 1973 r. l należącego 
do zespołu lewaluasko-mustierskiego. o jego jednorodności świadczą liczne 
składanki odłupków i wiórów ze zgrzebłami, głównymi formami narzędzi obok 
ostrzy i noży. 

W badaniach roku 1974 ustalono wyraźną izolację przestrzenną skupie
nia, ale w odległości 7-10 m od niego wystąpiły3-4m średnicy pracownie li
czące do 30 wytworów krzemiennych również składających się wzajemnie i z 
narzędziami podobnymi do odkrytych w skupieniu. Tak jak skupienie główne 
występowały one w stropie kopalnej gleby bielicowej. Przeprowadzone obser
wacje terenowe i badania laboratoryjne wykonane przez doc.dr Krystynę Ko
necką-Betley, uzasadniają odnoszenie wieku tej gleby do schyłkowej części 
intergacjału eemskiego. Powyżej gleby tego wieku, a pod glebą kryjącą po
zostałości osadnictwa górnopaleolitycznego, znanego od dawna ze stanowiska, 
odkryto 3 poziomy glebo'we datowane na wczesny Wflrm. Dolna z tych gleb za
wiera pojedyńcze wyroby krzemienne, sugerujące istnienie młodszego osad
nictwa środkowopaleolitycznego. 

Poniżej /4D cm/ stropu gleby eemskiej znajdowano w czasie badań ostat
nich dwóch sezonów rozproszone wyroby krzemienne starszego zespołu, za
pewne ze schyłku zlodowacenia środkowopolskiego. W tym skromnym zbi_orze 
zastanawia znaczna ilość popra.wnych wiórów, ale narzędzia są reprezento
wane zaledwie przez l zgrzebło częściowo obustronnie retuszowane. 

Badania będą kontynuowane. 



NIEBOROWA, pow. Chełm 
Stanowisko 2 
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Zakład Epoki Kamienia Instytu
tu Historii Kultury Materialnej 
PAN w Warszawie 

Badania prowadziła Halina Mackiewicz. Finanso
wał Urząd Powiatowy w Chełmie. Czwarty sezon 
badań. Stanowisko piaskowe z okresu mezolitu, 
neolitu i wczesnej epoki brązu. 

Poszer;a:ono .wykq> l w kierunku wschodnim o 152m
2 

i eksplorowano do 
głębokości średnio 60 ć.m. Nie odkryto wschodniego krańca rozrzutu zabytków. 
Część wykopu eksplorowano ławami i kwadrami, część odkrywką szerokopła
szczyznową. 

Wykop objął starą ·powierzchnię deflacyjną, której piaski stropowe zos
tały przetworzone we współczesną próchnicę orną. Zabytki leżały w próchni
cy i w zachowanej części iluwium silnego. Miąższośń poziomu kulturowego w. 
iluwium dochodziła do 25 cm /poza kieszeniami pokorzeniakowymi i obiektami 
kulturowymi/. Planigraficznie, choć okazy były rozproszone po całym odkry
tym obszarze, tworzyły jednak trzy wyraźne skupienia /jednym z nich był 
skład narzędzi obustrończych/ . 

Pr2eważał materi3.ł knemienny nad o wiele mniej licznym kamiennym i 
ceramicznym. Część jego należy do późnoneolitycznego kręgu ceramiki sznu
rowej, część . - wydaje się być związana z inną kulturą wczesnobrązową. 

Odsłonięto także 7 małych ognisk jamowych /w tym dwa niepewne, roz
wleczone przez orkę/ i zarysy dwóch obiektów kulturowych, o niewyjaśnio
nym dotąd przeznaczeniu: kwadratowej jamy 2m x 2m, głębokości 60 cm z 
ogniskiem w rogu, i rowu/?/ długości ponad 3m, szerokości l m, głębokoś
ci 50 cm. Odkryte skupienia, jednorodne kulturowo, pozwolą na rozdzielenie 
materiałów kulturowo zmieszanych, a także na pełniejsze wyjaśnienie zagad
nienia kontaktów mezolityczno-neolitycznych. 

Badania stanowiska 2 powinny być kontynuowane. 

OLBRACHCICE, pow. W schowa 
Stanowisko 8 

Katedra Archeologii Uniwersyte
tu Wrocławskiego 

Badania prowadził mgr Jan M. Burdukiewicz. Fi
nansował Uniwersytet Wrocławski. Pierwszy se
zon badań. Obozowisko kultury hamburskiej. 

Stanowisko położone jest na terenie Kopanicy, przy drodze polnej 01-
brachcice -Siedlnica. 
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z wykopu o powierzchni33m
2 

uzyskano łącznie 3$1 zabytków krzemien
nych, ułamki przepalonych kości oraz kilkanaście otoc zaków o średnicy do 15 
cm. Znaczną ilość materiału krzemiennego /około 1/3 całości/ i przepalone 
ułamki kości znałezino w obrębie obiektu o nieregularnym zarysie /f:/J x 00 cm/, 
~łnionego jasnobrunatnym iluwium, które wyraźnie wyodrębniało się od 
otaczającego żółtego piaslću rzecznego. Obiekt zagłębiony był w żółty piasek 
na 35 cm /70 cm od powierzchni/. Wśród wyrobów krzemiennych, przeważnie 
przegrzanych, stwierdzono głównie odpady i półsurowiec. 

W inwentarzu krzemiennym z całego wykopu wyróżniono 2 rdzenie, 2 je
dnozadziorce -hanburskie ,3 przekłuwacze o asymetrycznie odchylonym ostrzu 
/?ZINKEN" /, 6 drapaczy, 7 rylców, wiórowiec jednoboczny, odłupek z wnę
ką, wióry i odłupki łuskane. Rdzeniom i narzędziom towarzyszą liczne wióry, 
odłupki i materiał odpadkowy. Wszystkie wyroby zostały wykonane z krzemie
nia kredowego bałtyckiego. 

Typologicznie mat~ rial zabytkowy wiąże się z kulturą hamburską /jedno
zadziorce hamburskie, zinkeny, drapacze, rylce/ . Należy podkreślić, że 
wśród wyróbów krzemiennych udało się stwierdziĆ 5 składanek /przeważnie 
rylce + rylczaki/ dobrze wiążących ze sobą material krzemienny rozproszo-
ny w całym wykopie z materaiłem z obiektu. Stanowisko to potwierdza wysunię
tą wcześniej hipotezę o obecności kultury hamburskiej na Dolnym Sląsku. Z uwa
gi na to , że s t anowisko wnosi nowe dane do badania zasięgu kultury hamburs
kiej w Europie środkowej przewiduje się kontynuację badań. 

RACIBCRZ-STUDZIENNA 
Stanowisko 2 

Konserwator Zabytków Archeologi
cznych w Opolu 

Badania prowadził mgr Krzysztof Sobczyk, Finan
sował WKZ w Opolu. Trzeci sezon badań. Poniżej 
stanowiska wielokulturowego - dolny paleolit. 

Badania ratownicze prowadzone były na terenie byłej żwirowni, gdzie 
tuż przed II wojną światową odkryto kilka zabytków krzemiennych. W latach 
1961-62 i 1962-63 ·systematyczne badania wykopaliskowe na tym stanowisku 
prowadził J. K. Kozłowski. Szczegółowa analiza stratygraficzna profilu żwi
rowni jak i analiza typologiczna zabytków krzemiennych pozwoliły datować sta
nowisko w Raciborzu-Studziennej na okres przed nasunięciem lłissu związanym 
z moreną hulczyńską /Riss la- lb lub Mindel-Riss/. Jako dobrą analogię dla 
tego stanowiska widzi w/w badacz dolnopaleolityczne stanowiska z terenu 
środkowych Niemiec. 
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Obecne badania ratownicze objęły obszar45m
2

. Wyniki potwierdzi
ły spostrzeżenia poprzedniego badacza. Materiał zalegał w spągudolnej 
serii piaszczysto-żwirowej, zalegaj.ącej poniżej 197,5 m n. p. m. 

Na podstawie wstępnej analizy typologicznej materiału krzemiennego 
wyróżniono l rdzeń, 4 narzędzia, w tym zgrzebło, narzędzie wnękowe oraz 
odłupki z ratuszem i 13 odłupków krzemiennych. Materiał jest silnie ogła
dzony, kilka okazów lekko spatynowanych. Wyjątkowy charakter st.IIIlowis
ka ze względu na stratygrafię jak i materiał zabytkowy potwierdza słuszność 
objęcia go ścisłą ochroną prawną. 

RADOSZY CE , pow.Końskie Instytut Archeologii Uniwersyte
tu Jagiellońskiego w Krakowie 

Badania prowadzili: dr hab . . Bolesław Ginter /UJ/ , 
mgr Jan Burdukiewicz z Uniwersytetu Wrocławskie
go , mgr Krzysztof Cyrek /Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi/. Finansował Uniwersy
tet Jagielloński. Pierwszy sezon badań. Stanowis
ko piaskowe schyłkowopaleolityczne. 

Stanowisko usytuowane jest na płaskim, szerokim cyplu piaszczysto
żwirowego terenu Plebanki i jej prawobrzeżnego dopływu, przepływającego 
przez szerokie, podmokłe obniżenie . Gór.ne poziomy tarasu tworzy gleba ty
pu bielicowego z poziomem współczesnego humusu nakrytego w części stano 
wiska nawianym piaskiem , warstwą bielicy o miąższości do kilkunastu centy
metrów i iluwium glebowym w postaci pomarańczowo-rudego piasku z widoc z
nymi "kieszeniami" sięgającymi do około l m poniżej obecnej powierzchni . 

W wykopie o ·powierzchni około 330 m2 odkryto inwentarz krzemienny 
liczący ponad 3. 300 wyrobów. Spoczywały one w części na złożu wtórnym 
we współczesnej próchnicy i nawianym. piasku, głównie jednak w poziomie 
iluwialnym, w układzie bezkrzemie"'*cowy z możliwością wyróżnienia dwóch 
niewyraźnych, szerokoprzestrzennych skupień. Obok licznych odłupków z 
formowania i napraw rdzeni, a także dość licznych wiórów, natrafiono na kil 
: :kanaście rdzeni, z reguły wiórowych, najczęściej jednopiętowych. Narzę
dzia w liczbie prawie stu okazów wykonan~ są w przewadze na wiórach. Naj
liczniej występują drapacze - smukłe, krępe i krótkie, przy sporym udziale 
form typowo tarnowiańskich; rylce różnych rodzajów; nieliczne pazury·; pół
tylczaki a także odłupki i wióry retuszowane. Do ciekawszych należą: tyl.
czak z retuszowaną ·. podstawą i dwa fragmenty zapewne trzonków liściaków. 
Inwentarz jako całość hi.e posiada dobrych abalogii w żadnym ze znanych 
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dotąd zespołów z terenu Polski. Brak w nim zasad.mczo bardziej charakte
rystycznych form narzędzi. Spory udział elementów tarnowia.ńskich może 

• sugerować przynale·żność do młodszej fazy schyłkowego paleolitu. Surow
cem jest prawie. wyłącznie krzemień czekoladowy, -~~róv.-no narzutowy jak 
i kopalniany. · 

S T OB NICA-Trzymorgi, paw. Piotrltóri.trrybunalski 
Stanowisko 2 

patrz 
- okres lateński 

SZCZECIN-JEZlflZYCE 
Stanowisko 19 

Muzeum Narodowe· w Szczecinie 

Bad,ania prowadził mgr Maciej Czarnecki. Finanso·
wało Muzeum Narodowe w Szczecinie. Pierws~y se
zon badań. Stanowisko młodszomezolitycme. 

Stanowisko leży na prawym brzegu Płoni, na p6łnocnym krańcu osied
la Jezierzyce, na piaszczystych, zwydmionych w stropit;, utworach połud
niowej części "łównln.y Odrzańsko-Zalewowej /południowo-zachodni skraj . 
Niziny Szczecińskiej/. Nalezy do kompleksu młodszomezolitycznych /a za
pewne nawet późnomezolitycznychi stanowisk leżących między jeziorami 
Miedwie i Dąbie. Zostało odkryte w czasie badań. pówierzchniowych, pro
v.radzonych przez Muzeum Narodowe w Szczecinie nad Płonią na odcinku 
Dąbie - 'Kołbacz, w październiku 1973 r. 

Na przebadanym Óbszarze 75m2 zabytki krzemienne zalegały w glebie 
oraz w iluwium, do głębokości około 50 cm, sporadycznie nieco głęóiej, w 
likładzie bezk.rzemienicowym. Ukazany materiał krzemienny nawiązuje ty
pologicznie do inwentarza, pochodzącego z Jezierzyc ze stanowiska o nie
znanej obecnie lokalizacji /przedwojenne badania powierzchniowe/, opu
blikowanego w XVI t.Materiałów Zachodniopomorskich jako Jezierzyce, 
pow. Gryfino, który z kolei wykazuje podobieństwo do inwentarzy t:zw. gru
py Ahlbeck, wyodrębnionej przez B.Gramscha, będącej według tego auto

•ra kontynuacją tradycji maglemoskiej w późnym mezolicie w zachodniej 
części basenu ujścia Odry. 

Na omawianym stanowisJa'J. znaleziono również ·nieliczne fragmenty róż
nowiekowej ceramiki, w tym przepalony fragment małej misy, która być 

·może ma zwiłzek z ceramiką wstęgową. Jeśli klasyfikacja jest trafna wy
mieniOIJ!Y fragment może być pomocniczym elementem w datowaniu stano
wiska, a także dowodem . na istnienie w tym· rejonie kontaktów między auto
chtonicznymi grupami mezolitycznymi i wczesnpń rolnikami, należącymi 
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do kręgu kultur wstęgowych, zasiedlającymi pogranicze zastoiska py
rzyckiego. 

TOMASZOW, pow.Szydłowiec 
Stanowiska l i II 

Zakład Epoki Kamienia 
Instytutu Historii Kultury Mate
rialnej PAN w Warszawie 

Badania prowadził doc.dr Romuald Schild oraz 
mgr mgr Halina Królik, Jolanta Janiec , Maria 
Marczak, Jadwiga Mościbrodzka i dr Bogdan Bal.: 
cer. Finansował IHKM PAN. Drugi sezon badań. 
Kopalnia krzemienia .-::zekoladowego poznego pa
leolitu /?l, · mezolitu, neolitu i wczesnego okresu 
brązu /?l. 

Stanowisko l /kopalnia/ 

Otworzono jeden wykop o powierzchni 110m2, który ujawnił obec
ność kilkunastu szybów górniczych z których 6 wyeksplorowano całkowi
cie lub prawie całkowicie w dwóch przegłębieniach l i 11. Szyby przecina
ją piaski, utwory spłuki~nia i krioturbację środkowego i górnego Włlrmu, 
zagłębiając się w krzemienicnośne gliny krasowe silnie zinwoulowane.' Głę
bokość szybów waha się 'od 3,5 m do 4,5 m. Ich szerokość od 1,20 m do po
nad 3m. Wyróżniono co najmniej trzy typy szybów. Chronologicznie szy
by wiążą się z wieloma okresami eksploatacji, najpewniej związane są z 
mezolitem i kulturami wstęgowymi /łącznie z lendziełską/ wczesnego 
środkowego neolitu. 

Na stanoWisku 11 kontynuowano eksplorację rozległych pracownicy
klu wiślańskiego, a ponadto otwarto i zakończono eksplorację wykopu III, 
również zawierającego w przewadze materiały późnego mezolitu . 

• 

WIERZCHOWI-E pow.Kraków 
Jaskinia Mamutowa 

Muzeum Archeologiczne w Kra
kowie 

. Badania prowadził mgr Stanisław 'Kowalski. Finan
sowali: Muzeum Archeologiczne w Krakowie i KZA 
w Krakowie. Jedenasty sezon badań. Paleolit górny 
- osadnictwo jaskiniowe. 

Skoncentrowano się na pracach t~hnicznych związanych z zakończe

niem badań w Jaskini. Ponit.dto prowadzano eksplorację w nowozałożonym 
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wykopie IY A, usytuowanym w środkowej części Jaskini między wejściem 
do praw ego, bocznego korytarza a progiem skalnym , odgraniczającym uk
ład stratygraficzny tej części obiektu jaskiniowego od takiegoż układu w 
przedniej części jaskini. Wykop założono w miejscu, w którym istniała po
tencjalna możliwość uchwycenia in situ poziomu z ploszezami z ciosu ma
muta. 

W Wyniku eksploracji stwierdzono, że z poszukiwań J. Zawiszy w 
XIX w. zachował się tu dość duży fragment utworu lessowego z gruzem z 
nielicznymi wyrobami krzemiennymi kultury wschodniograweckiej . Pod po
ziomem lessu osiągnięto strop warstwy VI, która w innych miejsca<;h )as ki
m dostarczyła wyrobów kultury je_rzmanowickiej. Innych warstw - poten
cjalnych nosicieli zespołu z ploszezami c'iosu mamuta nie stwierdzono. 

WOLOWICE, pow.Kraków Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie Stanowisko l ' 

Badania prowadziła mgr Anna Dagnan-Ginter. Fi
nansowało Muzeum Archeologiczne w Krakowie i 
KZA w KrakoWie oraz Zespół do badań stanowisk 
otwartych i lessowych przy Instytucie Archeologii 
UJ. Czwarty sezon badań. Stanowisko otwarte. 
Górnopaleolityczna kopalnia krzemienia oraz krze
mieniarskie pracown1e nakopalniane górnopalecli
tyczne i neolityczne. 

') 

Eksplorację prowadzono w obrębie wykopu o powierzchni 18 m- , któ-
ry jest poszerzeniem wykopu ubiegłorocznego . Z wYkopu pochodzi około 
5000 wyrobów krzemiennych. 

Natrafiono na dalszych 6 otworów wydobywczych zalegających do głę
bokości ok. 160 cm od ,współczesnej powierzchni, wiązanych z paleolitem 
górnym. S rednica otworów w górnych partiach dochodzi ·do ok. 2m. Otwo
ry eksploatacyjne drążone były w warstwie gliny krasowej zawierającej du
żą ilość konkrecji krzemiennych , W partiach przydennych każdego z obiek
tów wystąpiła spora ilość węgli drzewnych a w całej miąższości otworów 
wydobywczych wyroby Jł;,~·a.nienne. Dolna część otworów wypełniona była 
gliną i gliną spiaszczonq , a górna niektórych z nich piaskiem. Koncentrac: 
ję WjTObów krzemiennych obserwowano w górnych, piaszczystych partiach 
otworów wydobywczych. W materiale krzemiennym przeważały odłupki z 
wstępnych faz obróbki. Występują też konkrecje ze śladami wstępnej za
prawy, pojedyńcze obłupnie i rdzenie /kilka dwupiętowychi. Górne warst
wy l gleba współczesna, jej podglebie, gleba subfosylnal zawierały l~czne 
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wyroby krzemienne neolityczne o charakterze pracownianym /odłupki, 
rdzenie w przewadze jednopiętowe, narzędzia o charakterze nakopalnia.
nym/. 

Badania będą kontynuowane. · 

W O ZNA WIES, pow. Grajewo 
Stan owisko l 

patrz neolit 

ZA WOŁOCZE, pow. Włodawa 
Stanowisko l 

Zakład Epoki Kamienia In
stytutu Historii Kultury Ma
terialnej P AN 

Badania prowadziła Halina Mackiewicz. Finanso
wał Urząd Powiatowy we Włodawie. Trzeci sezon 
badań. Stanowisko piaskowe z okresu paleolitu 
schyłkowego i z mezolitu. 

W dalszym ciągu prowadzono prace na stanowisku l, w wykopie 2: 
Powiększono go o 102m2, eksplorowane do głębokości średnio 70 cm. Za
bytki nadal liczne, nadal nie tworzą pianigraficznie wyraźnego skupienia, 
leżą rozproszone po całym w.ykopie. Najwięcej okazów znaleziono w ilu
wium silnym, mniej - w próchnicy. Próchnica orna, przemieszana z półko
palną w południowej i we wschodniej części wykopu /bliżej jeziora/ z do
mieszką torfu. Iluwium stare, dobrze wyksztalc_one było podesłane piaska
mi tarasowymi drobnowarstwowymi poziomo,zaburzonymi · mrozowo /inwo
lucje /. 

Materiał zabytkowy należy do zespołu odkrytego w ubiegłym roku. 
Uderza duża ilość narzędzi a mała odpadków produkcyjnych. Kulturowo 
zespół związany jest z cyklem mazowszańskim, lub pokrewnym. Poza nim 
znaleziono ubogie ślady przemysłu mezolitycznego, i bardzo ubogie - ~ osad

nictwa neolitycznego. 

Prace wykopaliskowe ·będą kontynuowane •. 

ZYCHY, pow.Końskie Instytut Archeologii Uniwer
sytetu Jagiellońskiego w Kra
kowie 

Badania prowadzili: dr hab. Bolesław Ginter /UJ/, 
mgr Krzysztof Cyrek /Muzeum Archeologiczne i 

l 
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Etnograficzne w Łodzi. Finansował Uniwersytet 
Jagielloński. Pierwszy sezon badań. Mezolitycz
ne stanowisko piaskowe. 

Stanowisko położone jest na cyplowatym wzniesieniu zwydmionego 
tarasu lewego brzegu rzeczki Plebanki , otoczonym jej starorzeczem. 

Okc-ło tysiąca wyrobów krzemiennych zalegało w poziomie iluwial
nym gleby typu bielicowego, w niewielkim stopniu także w poziomie ws 
półczesnej próchnicy i nawianego pia sku. 

Wyróżniono kilka rdzeni niewielkich rozmiarów i kilkadziesiąt na
rzędzi z przewagą drapaczy. Wystąpiły także rylce, półtylczaki, wióry 
i odłupki retuszowane. Z bardziej charakterystycznych można wymienić 
nieliczne z b rojniki: trójkąty nierównoramienne i t rapezy. Wystąpiły tak-
że rylcowce. Inwentarz ten nawiązuje najbardziej do kultury janisła-
wickiej , choć pos:i.ada pewne cechy indywidualne. 

Obok in-wentarza mezolitycznego znalezi.:mo pojaiyńcze wyroby za
pewne schyłkowopaleolityczne, wśród których wymienić można trzonek 
liś ciaka retuszowany na stronę dolną płaskim retuszem przykrawędnym. 
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BACHORZ, pow. Brzozów 
stanowisko 16 

BARKOWICE MOKRE, 
pow. Piotrków Trybunalski 
Stanowisko 2 
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patrz 
wczesne średniowiecze 

Muzeum. Archeologiczne i 
Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Mikołajczykowa. 
Finansował WKZ w Łodzi. Pier-wszy sezon badań. 
Wydmowe stanowisko z okresu neolitu i brązu. 

Badania prowadzono na wydmie wcinającej się między pola orne., po
łożonej na wy~okim, lewym brzegu rzeki Pilicy. 

Stanowtsko zostało odkryte w 1970 roku i określone jako osada kul
tury grzebykowodołkowej. 

W roku bieżącym, w 3 wykopach w większości natrafiono na warst
wy przemieszane wkopami współczesnymi. Obserwacje profilów pozwoli
ły uchwycić na małym odcinku resztki warstwy kulturowej, w której zna
leziono drobny ułamek ceramiki kultury grzebykowodołkowej i niewielką 
ilość odłupków oraz odpadów surowca krzemiennego. 

W warstwach przemieszanych znaleziono ułamki ceramiki kultur: 
pucharów lejkowatych, grzebykowo-dołkowej, łużyckiej /IV okres brą
zu/, nowożytnej oraz niecharakterystyczny materiał krzemienny. Stano
wisko to znajduje się na terenie, który był zasiedlony przez krótki za
pewne okres w epoce neolitu i brązu. 

Dalszych badań nie przewiduje się. 

BARKWEDA, pow.Olsztyn Katedra Archeologii Pradzie
jowej i Wczesnośredniowiecz
nej Uniwersytetu Warszawskie
go. 

Badania prowadził mgr Ryszard F .Mazurowski. .Fi
nansował IHKM PAN w Warszawie. Drugi sezonoba
dań. Neolityczna osada bagienna. 

Badania objęły poludniowy skraj stanowiska po lewej stronie kanału. 1 

Przebadano pięć wykopów o wymiarach 5 x 2,5 m. Układ warstw w wyko
pach jest analogiczny jak w wykopach przebadanych w roku poprzednim. 
Jedynym dementem różnicującym jest zanik warstwy 6, czyli zalenającej 
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bezpośrednio nad gytią jezierną. Na pograniczu warstwy 2 i 3, podobnie 
jak w roku poprzednim wystąpiły fragmenty nieobrobionego drewna i ga
łęzi w układzie nieregularnym. W warstwie 4 wystąpiły także spora~ycz
nie pojedyńcze nieobrobione kawałki drewna. Najliczniejsze ślady osad
nictwa pradziejowego wystąpiły w warstwie 5 /żółto-brunatny torf/' sdzie 
znaleziono liczne kawałki drewna nadpalonego, węgle drzewne, cienkie 
bierwiona drewniane ze śladami obciosywania i obcinania. W wykopie nr 
V bezpośrednio na gytią wystąpiły ości ryby, fragmenty J:-ancerza żóh.via 
błotnego oraz intensywnie gładzoey przedmiot kamienny, prawdopodobnie 
nóż. Fragmentów ceramiki nie znaleziono. 

Najprawdopodobniej badania ostatnich dwóch lat objęły swoim zasię
giem zachodni skraj osady, w związku z czym w następnych sezonach prze
widuje się przebadanie obszaru po prawej stronie kanału wierceniami i 
wytypo.wanie rejonu do badań stacjonarnych. 

BRONOCICE, pow.Kazimierza Wielka Zakład Archeologii Małopol s
ki Instytutu Historii Kultury 
Materialnej P AN, State U ni
wersity of New York, Buffa
lo. 

Badania prowadzili: prof.dr Sarunas Milisauskas, 
doc.dr Jan Machnik, dr Janusz Kruk /autor spra
wozdania/ . Pierwszy sezon badań. Osiedle kultu
ry pucharów lejkowatych, groby kultur cyklu len
dzielskó-nadcisańskiego i ceramiki sznurowej. 

Stanowisko położone jest na wschodnim skraju Wyżyny Miechows
kie j. Zajmuje wierzchowinę i południowe stoki / ca 40 ha/ wybitnego wz
niesienia nad doliną rzeki Nidzicy. W trakcie trzymiesięcznej kampanii 
wykopaliskowej odsłonięto tam łącznie 31,4 arów w ob~ębie pięciu wyko
pów. Zbadano 300 ró,żnego rodzaju obiektów zabytkowych. W większości 
były to jamy osadowe. Wśród odkryć szczególne miejsce zajmują pozos
tałości s y stemu umocnień obronnych. Ich obecność stwierdzono w najwy
żej położonej części stanowiska, Odsłonięto tam dwa odmienne konstru
kcyjnie rowy i fragmenty palisady. 

Spośród 16 odkrytych grobów ludzkich 9 wiązało się z kulminacją 
stanowiska. Tworzyły one zwarte skupienie będące prawdopodobnie c_zęś
cią większego cmentarzyska. Były to pochówki szkieletowe /pozycja wy
prostowana, na wznak, głowa ku północy lub zachodowi, w zasadzie bez 
wYposażenia. Kilka grobów odk:ryto w obiektach osadowych lub pomiędzy 
nimi. Stwierdzono tam m. in. szkieletowy pochówek należący do kultury 
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ceramiki sznurowej ora~ grób zaliczony do cyklu kultur lendzielskich 
i nadcisańskich. 

Zupełnie niezwykłym obiektem był zbiorowy grób 22 zmarłych z~
wierający wyposażenie w postaci części stroju i jednego naczynia. 
Obiekt ten pochodzi prawdopodobnie z najmłodszej fazy kultury pucha
rów lejkowatych w Małopolsce. 

Z nawarstwień kulturowych stanowiska wydobyto ogółem ponad 
100 000 artefaktów. Głównie fragmenty naczyń i wyjątkowo liczne zwie
rzęce szczątki kostne /pozostałości konsumpcyjne i pochówki/. Nielicz
ny jest natomiast inwentarz krzemienny. 

Na podstawie wstępnych ustaleń można stwierdzić, że znaczna część 
spośród zbadanych obiektów związana jest z horyzontem chronologicznym 
mieszczącym schyłek kultury pucharów lejkowatych z wczesnymi elemen
tami kultuzy ceramiki promienistej_. 

Badania będą kontynuowane. 

CH ODZIEŻ 
Stanowisko 3 

:Muzeum Archeologiczne 
w Poinaniu 

Badania prowadził mgr Andrzej Prinke. Finanso
wał WKZ w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko kultury amfor kulistych .· /faza · 
młodsza/, 

Stanowisko leży na północno-wschodnim skraju miasta, na granicy 
z m .1l.ataje, bezpośrednio na południe od ul. Słonecznej. Teren cmenta
rzyska obejmuje gliniaste zbocze, opadające ku południowi od Jeziora 
Chodzieskiego, którego brzeg oddalony jest o 320m od badanego obiek
tu. 

Podczas prac wykopaliskowych odsłonięto pojedyńczy grobowiec 
plaski z obstawą kamienną o wymiarach 6 x 3,2 m. Zawierał on 18 szkie 
letów ludzkich /sądząc po ilości czaszek i ich fragmentów/. Złożono je 
do grobowca bez zachowania porządku anatomicznego /większość pozos
tałych frag rn<.: tttów szkieletów wystąpiła w dwóch dużych skupiskach w za
chodniej i środkowej części obiektu/. Kości ludzkie przemieszane były
ze szczątkami zwierzęcymi, wśród których wstępnie rozpoenano m. in. 
kości świń /głównie żuchwy i całe czaszki/. Wyposażenie grobowca sta
nowiło 17 naczyń glinianych /m. in. okazy zdobione ornamentem sznuro
wym/, ozdoby z kości i z bursztynu /2 tarczki koliste i 9 paciorków rur
kowatych/ oraz narzędzia z krzemienia /5 siekierek gładzonych, p6łfa.
brykat siekierki, rylec, 4 odłupki i wiór/, skał krystalicznych /siekier
ka i rozcieracz do żaren/, kości /nożyk i szydło/ ora~ kłów dzika . Gro-
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bowiec otaczało S owalnych lub kolistych palenisk o średnicy od O, 45 do 
l,S m. Liczne sondaże, wykonane w promieniu ok.30 m wokół obiektu, 
nie wykazały obecności innych pochówków. 

CZAJOWICE, pow.Kraków 
Stanowisko l 

Zakład Epoki Kamienia 
Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN w Warsza
wie 

Badania prowadził mgr Jacek Lech oraz mgr Hanna 
Młynarczyk. Finansował IHKM PAN. Pierwszy se
zon badań. Neolityczny punkt eksploatacji krzenie
nia /kultura lendzielskal. S lady osadnictwa z w c ze-

. snej epoki brązu /? /. 

Stanowisko położone jest na granicy lasu Ojcowskiego Parku Narodo
wego, na początku skłonu wysoczyznowego cypla, którego jedno zbocze opa
da stromo w kierunku Bramy Krakowskiej w Ojcowie, drugie zaś w kierun
ku innego wąwozu. 

Na obszarze najgęsts~go :występowania materiału powierzchniowego 
założono szurf kontrolny o wymiarach 2 x S m, a na skrajach stanowiska 
trzy sondy o powierzchni l m2 każda. Zabytki występowały w lessie glinia
stym, miejscami o barwie szarawej, z mniejszą lub większą domieszką gli
ny z'wietrzeliskowej, zwiękązającą się wyraźnie na głębokości 30 cm od po
wierzchni gruntu. 

Materiał zabytkowy tworzą głównie krzemienne odpadki produkcyjne 
będące pozostałością po przygotowaniu obłupni i rdzeni wiórowych. Domi
nują odłupki i odpadki, ale uzyskano także serię rdzeni porzuconych w róż
nych stadiach eksploatacji, form przedrdzen'Pwych kilka tłuczków oraz po
jedyńcze inne narzędzia. Poniżej oraniny wystąpiło 6 drobnych i mało cha
rakterystycznych fragmentów ceramiki. Trzy z uzyskanych fragmentów, ze 
względu na cechy technologiczne należy zaliczyć do kultury lendzielskiej, 
trzy pozostałe trudno jednoznacznie określić. 

Materiał krzemienny mieści się wyraźnie w tradycji przetwórstwa 
krzemieniarskiego kręgu lendzielsko-polgarskiego /występują m. in. rdze
nie lódkowate i ich formy zaczątkowe/ . Poza znalezioną na powierzchni sta
nowiska wczesnobrązową siekierką krzemienną, wykonaną jednak z odmiany 
surowca nie występującej na stanowisku, zarówno wśród materiałów powie
rzchniowych , jak też uzyskanych wykopaliskowo, nie stwierdzono żadnych 
form charakterystycznych dla innych kultur. 

Badania będą kontynuowane. 
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F ALB~RZ, pow. Włocławek 
Stanowisko l 

Muzeum Kujawskie 
we Włocławku 

Badania prowadziły: mgr Janina Dąbrowska, mgr 
Urszula Huszcza. Finansowal WKZ w Bydgoszczy. 
Pierwszy sezon badań. Stanowisko wielokulturowe: 
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej, osada kul
tury łużyckiej z okres-q halsztackiego, osada wczes
nośredniowieczna. 

Stanowisko położone jest na lewobrzeżnej . terasie rzeki Bachorzy-ok. 
1000 m na pólnoc od drogi z Brześcia Kujawskiego do Kuczyny, na terenie 
żwirowni. Badaniom poddano obszar bezpośrednio przylegający do wysokiej 
skarpy wybierzyska. 

Przebadano obszar 2 arów·, odkrywając: 5 jam kultury ceramiki 
wstęgow-ej rytej, 12 jam kultury łużyckiej i l jamę wczesnośredniowieczną. 

Jamy kultury wstęgowej rytej dostarczyły dużą ilość fragmentów na
c ?.yń / c i~nkościennych, ozdobionych ornamentem rytym oraz grubościennych 
z ornamentem paznokciowym i naprzemianległymi guzkami/ oraz krzemiennych 
odpadów produkcyjnych. Oprócz tego znaleziono ciężarek gliniany i fragment 
kamiennej motyczki na dnie jamy nr 2, posiadającej charakter odpadkowy, od
kryto fragmentarycznie zachowany szkielet dziecka /lat około 7/. Na charak
ter mieszkalny wskazywałyby wymiary i kształt jamy nr 4, która nie została 
jeszcze w calości zbadana. , 

Do ciekawszych jam związanych z osadnictwem kultury łużyckiej nale
ży jama nr 11. Dno tej jamy wyłOżone zostało warstwą polepy. Można przy
puszczać, iż jama ta posiadała charakter magazynowy. 

Jama wczesnośredniowieczna częściowo została wkopana w jamę neo
lityczną. Znaleziona w niej ceramika pozwala obiekt ten wiązać z II fazą wczes
nośredniowieczną. 

Badania będą kontynuowane. 

GDOW, pow. Myślenice 
Stanowisko II 

Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce 

Badania prowadził Kazimierz Reguła. Finansowało 
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Szósty se
zon badań. Osada otwarta z późnego okresu neolitu 
i późnego okresu wpływów rzymskich. 

Przebadano obszar o powierzchni 200m2. Na głębokości 50 cm odkry-
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to zarysy l półzi~mianki, l palenisko otwarte, lo śladów po jamach słupo
wych, oraz bruk kamienny, chronologicznie związane z neolityczną kultu
rą ceramiki promienistej i z kulturą przeworską późnego okresu wpływów 
rzymskich. · 

p ó l z i e m i a n k a - kultury ceramiki promienistej posiadała 
kształt zbliżony do czworokątaowymtarach 5 x 4 m, i głębokości 62 cm. 
Obiekt ten na niższych głębokościach zmniejszał się wyraźnie, przybiera
jąc kształt owalu o wymiarach 2,0 x 1,5 m. Wewnątrz omawianej półziemian
ki zauważono ślady 3 jam po słupach, które wspólnie z trzema innymi słupa
mi, leżącymi poza jej granicami, tworzyły pierwotnie zadaszenie w typie 
dachu jednospadowego. Wypełniska stanowiła tłusta ziemia zmiesz·ana z 
węglami drzewnymi, polepą, kamiemanii piaskowcowymi, oraz bardzo róż
norodną pod względem typologicznym ceramiką /fragmenty amfor zdobionych 
u nasady szyjki listwą plastyczną z odciskami palcbwymi, uh.mki naczyń wor
kowatych, kubki z półkolistymi dnami, kawałki szerokootworowych mis, frag
ment glinianej grzechotki itp. Ponadto natrafiono na dwie gładzone siekierki, 
mały kamień żarnowy, ·dwa gliniane przęśliki, oraz kilkanaście wiórów i od
łupków krzemiennych. 

P a l e n isk o - kultury ceramiki promienistej, owalne o wym.l,O x 
0,4 m, wypęłnione polepą, węglami drzewnymi i potłuczonymi kawałkami na
czyń. 

B r u k kam i e n n y - wystąpił na obszarze 3,0 x 2,5 m i składał 
się z kilku warstw kamieni piaskowcowych luźno itl<;.wiącyc:h w warstwie kultu
rowej, w obrębie których zauważono kawałki polepy i fragmenty ceramiki si
wej kultury przeworskiej toczonej na kole, m. in. część sita. 

S łupy - nie wykazywały regula-.nego rozplanowania. Większość 
należy łączyć z kulturą ceramiki promienistej. Jedynie dwa z nich pochodzą 
z okresu późnorzymskiego. 

Prace tegoroczne dostarczyły dalszych obiektów związanych z młodszą 
fazą kultury ceramiki promienistej, jak również nielicznych zespołów kultu
ry przeworskiej, datowanych na fazę C3 okresu rzymskiego. 

GLINKI, pow. Włodawa 
Stanowisko l i 3 

Państwowe Muzeum Archeolo
giczne 

Badania prowadziła mgr Zofia Sulgostowska, Finan
sował Urząd Powiatowy we Włodawie. Pierwszy se
zon badań. Stanowisko piaskowo-torfowe z okresu 
neolitu. 

Jezioro Glinki, nad którym położone są stanowiska, otacza piaszczysty 
taras. W południowo-zachodniej części jeziora wpada, a 100m na pórnoc wy-
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pływa Tarasinka. Między jeziorami Białym i Glinki, wzdłuż Tarasinki ciąg
ną się torfy. W ubiegłym roku przypadkowo znaleziono tam motykę rogową i 
2 narzędzia krzemienne /stan. 2/. 

Ze względu na wysoki poziom wód w tym roku badania w torfach były 
niemożliwe. Skoncentrowano się na wyżej położonych stanowiskach. 

Stanowisko l. 

Taras na pd. -zach. krańcu jeziora200m na południe od Tarasinki. Za
łożono 2 wąskie wykopy schodzące do jeziora o pow. 20 m2. W północnej czę
ści wykopu układ zabytków wskazuje na zmywanie ich z tarasu i osadzanie na 
dawnej plaży jeziora. 

Wydobyto 184 krzemienie, kilkanaście fragmentów ceramiki średniowiecz
nej i 2 kamienne tłuczki-rozcieracze. Wśród materiału krzemiennego najwię
cej jest odpadków i łusek, zaledwi_e kilka wiórów z rdzeni jednopiętowych i 
odłupków. Rozmiary wyrobów średnie. Duży jest udział rdzeni i narzędzi -
31 sztuk m.in.: rdzeń jednopiętowy wiórowy, łuszczeń, odłupki mikrołuska
ne , -drapacze smukłe, skrobacze, noże odłupkowe, pazur, wiertnik, zbroj·
niki-trapez i wiór z półtylcem. Surowcem jest krzemień narzutowy i świecie
chowski /1 szeroki wiór/. 

Typologicznie krzemienie należą do nieokreślonego kulturowo neolitu. 

S t a n o w i s k o 3. 

T a ras zachodniego aypla jeziora, 500 m na północ od stanowiska l . 
Szurf o pow. 30m2 dostarczył wyłącznie materiałów krzemiennych z surow
ca narzutowego. Zabytki równomiernie rozproszone na planigrafii, występo
wały do głębokości 60 cm od powierzchni w próchnicy, bielicy i iluwium sil
nym. 

Wśród 212 krzemieni przeważają drobne odpadki, niewiele półsurowca 
i 31 rdzeni i narzędzi. Rdzenie jednopiętowe: wiórowy i odłupkowe w tym kil
ka b. nie starannych. Narzędzia to odłupki i wióry mikrołuskane, skrobacz i 
duży, smukły drapacz z krzemienia nadbużańskiego. 

Materiał pochodzi z neolitu i wskazuje duże zróżnicowanie typologiczne. 
Określenie przynależności kulturowej jest jeszcze niemożliwe. 

Badania stanowisk l i· 2 będą kontynuowane. 

GRĄDY-WONIECKO, pow. Zambrów patrz 
mezolit 
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GRODEK, pow. Hrubieszów 
Stanowisko 1c 

Zakład Histoni Starożytnej i Ar
cheologii Uniwersytetu im.Marii 
Curie -Skłodowskiej w Lublinie, 
Konserwator Zabytków Arch-eolo
gicznych w Lublinie 

Badania prowadzili: mgr Leszek Gajewski i doc.dr 
Jan Gurba. Finansował WKZ w Lublinie. Stanowisko 
neolityczne. 

Badaniami objęto obszar położony na północny zachód od terenu wykopa
lisk 1952, 1954-1957. Chodziło głównie o wyjaśnienie stanu zachowania war
stwy kulturowej na stoku wzniesienia, po zniszczeniach dokonanych tu w 1972-
1973. 

W górnej silnie zniwelowanej części warstwy kulturowej znaleziono pew
ną ilość skorup potłuczonych naczyń z rodzaju wyrobów garncarskich tzw. po
łudniowo-wschodniej grupy kultury pucharów lejkowatych, skupiska potłuczo
nej polewy, oraz nieliczne przedmioty z krzemienia. Z dolną częścią tej wars
twy łączyły się trzy dość głębokie jamy /pomieszczenia typu magazynowego/ . 
Do najważniejszych zabytków wydobytych z jam należą: szydło z kolorowego 
metalu /miedź lub brąz/ z zachowanym uchwytem z kości ptaka, fragmenty ty
gielków do topienia metali kolorowych /miedzi lub brązu/, ciężarki tkackie i 
/lub/ grzęzidła do sieci rybackich, oraz różne drobne wyroby z krzemieni 
"szarego biało nakrapianego" i "czarnego" /wołyńskiego / . 

IWANOWICE, pow.Miechów Zakład Archeologii Małopolski 
Instytutu Historii Kultury Ma
terialnej P AN w Krakowi e 

I. 

'Badania prowadził doc..dr Jan Machnik, mgr Anna 
Dzieduszycka-Machnikowa i zespół. Finansował 
lHKM PAN. Siódmy sezon badań. Osada i cmenta
rzysko kultury mierzanowickiej. 

Koncentrujące się na "Babiej Górze" II badania miały ograniczony za
sięg. Odsłonięto jedynie 4,25 ara powierzchni w trzech wykopach. Chodziło 
o rozpoznanie północnego skraju osady·, przebiegu rowu obronnego na jego 
odcinku południowym oraz uchwycenie południowej granicy cmentarzyska. l 
tak~stwierdzono" że ilość obiektów osadowych /jam/ zmniejsza się wyri!-Źnie 
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w części północnej stanowiska - najbardziej więc była preferowana kulmina
cja i południowo-wschodnia lekko opadająca ku rzece partia wzgórza. Rów 
obronny w swej części południowej zmienia gwałtownie kierunek z pólnocno
zachodni-południowo-wschodni na południowo-północny odgradząjąc i tu 
cmentarzysko od osady. Na dnie rowu zaobserwowano jeszcze wyraźniej 
niż w latach poprzednich ślady poziomo leżących żerdzi /może ostrewek/ 
ułożonych w trzech równoległych rzędach. Tworzyły one zapewne, łącznie 
z pionowo wbitymi kołkami, rodzaj zasieku utrudniającego pokonanie suche
go, pozbawionego wody /rów biegnie po stuku/ rowu. Rów przecinał starsze 
jamy neolityczne /kultury lendzielskiej lub wstęgowej rytej/, a w jego wri>eł
ni sko wkopana była jama kultury łużyckiej . 

Jednym z wykopów uchwycono prawdopodobnie południową granicę cmen
tarzyska /nie odkryto już tam grobów/. W ten sposób ujawniony został cały 
zas ięg te j nekropoli"~ , przez co możliwym będzie przybliżenie ilości znajdu
jących się na nim pochówków /nie ~iżej niż 200/. 

II. 
Dalsze poszukiwania sondażowe w okolicy wczesnobrązowej osady i 

cmentarzyska doprowadziły do odkrycia na cyplowatym wzniesieniu zwanym 
"Kopalnia", na przeciwległ~j /w stosunku do "Babiej Góry"/ stronie rzeki 
Dłubni, jam osadowych oraz szkieletowych grobów kultury łużyfkiej prawdo
podobnie z okresu epoki brązu. Zmarli ułożeni byli w pozycji wyprostowanej 
na osi północ -południe /głową na południe/. W całości odsłonięto jedynie 2 
szkielety /3 dalsze znajdują się w s~karpie/, z których jeden wyposażony 
był tylko w czerpak, przy drugim zaś znaleziono zausznicę z brązowego dru
tu. Odkrycie tych obiektów potwierdza dawniejsze spostrzeżenia o wyjątkowo 
intensywnym zasiedleniu tzw. Kotlinki Iwanowickiej nie tylko w neolicie i w 
początkach epoki brązu ale także w okresie kultury "łużyckiej. 

Badania będą kontynuowane. 

JAZOW, pow. Lubsko patrz 
okres wpływów rzymskich 

JERZMANOWICE, pow.Olkusz 
Stanowisko Dąbrówka l 

Zakład Epoki Kamienia Instytutu 
Historii Kultury Materialnej P AN 
w Warszawie 

Badania prowadził mgr Jacek Lech oraz mgr Andrzej 
Leligdowicz i mgr Zdzisław Skrok. Finansował IHKM 
PAN. Pierwszy sezon badań. Neolityczna kopalnia 
krzemienia /kultura lendzielskal. 

Stanowisko położone jest w początkowej części skłonu wysoczyzny ogra
niczającej od południowego zachodu środkowy odcinek Doliny Sąspowskiej. 
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Obszar jego, porośnięty obecnie lasem, był w okresie od 1864 r. do pierw
szej wojny światowej uprawiany rolniczo. Z tych lat pozostały do dziś dnia 
hałdy zebranych z pól krzemieni. 

Badania o charakterze rozpoznawczym rozpoczęto od poszukiwań i od
słaniania ledwie widocznych zarysów hałd. Dostarczyły one licznych krze
miennych odpadków produkcyjeych. W dalszym ciągu prac założono sondę 
o wymiarach l x 3m. Natrafiono w niej na wypełniska dwóch szybów, które 
częściowo przebadano do głębokości 260 cm - mierząc od najwyżej położo
nej krawędzi sondy. 

Odkryta kopalnia jest analogiczną do kopalni sąspowskiej. Szyby drą
żono poprzez warstwę lessu do krzemienicnośnej gliny zwietrzeliskowej. Po
nieważ w wypłenisku jednego z szybów występowały dość liczne i duże bryły 
wapienia, nie można wykluczyć, że część obiektów osiągała poziom zwietrze
liny wapiennej. W wypełniskach obu szybów znajdują się przemieszane wars
twy gliny zwietrzeliskowej i lessu wraz z dużą ilością naturalnych i przemy
słowych materiałów kJ:Ozemiennych oraz węglamt·drzewnymi. W szybie nr l 
znaleziono ponadto krzemienny kilof. 

Całość uzyskanego przemysłowego materiału krzemiennego, będąca po
zostałością po jednokierunkowym przetwórstwie krzemienia nastawionym na 
produkcję wiórów, jak też typy rdzeni i form przedrdzeniowych, pozwalają 
wiązać eksploatację kopalni jerzmanowickiej ze społecznościami kręgu len
dzielsko-polgarskiego. Zabytków charakt-€rystycznych dla innych kultur nie 
stwierdzono. 

Badania będą kontynuowane. 

KIETRZ, pow. Głubczyce 
Stanowisko l 

KONIUSZA, pow. Proszawice 
Stanowisko l 

patrz 
epoka brązu 

Komis ja Archeologiczna 
Oddziału P AN w Krakowi e 

Badania prowadził dr Janusz Kruk i mgr K. Tunia 
f autor sprawozdania/. Finanso.wała Komisja Arche
ologiczna Oddziału. PAN w Krakowie.Drugi sezon ba
dań. Kurhan kultury ceramiki ~znurowej. 

Badania były kontynuacją prac prowadzonych w latach 1971-1972, kie
dy to został odkryty grób kultury ceramiki sznurowej. Obecne badania mia
ły na celu rozpoznanie dalszej części stanowiska, a szczególnie kulminacji 
terenu. 

Przekopano obszar obejmujący 175m2. Rezultatem badań było zlokali
zowanie obiektu w postaci rowka o szerokości ok.30 cm, tworzącego zarys 
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koła o średnicy 10 m, otoczonego od stony północnej szeregiem 12 jam słupo
wych o średnicy ok. 30 cm. Pośrodku tego kolistego zarysu usytuowana jest 
prostokątna jama grobowa, natomiast w jego części wschodniej znajdują się 
jeszcze co najmniej dwie inne jamy. Obiekt ten znajduje się w odległości 40 m 
na północny zachód od grobu odkrytego na terenie tego stanowiska w 1971 r. 

Na podstawie znanych analogii, opisywany obiekt należy interpretować 
jako pozostałości kurhanu starszej fazy kultury ceramiki sznurowej, którego 
nasYP został prawie całkowicie zniszczony długotrwałą orką. 

W bieżącym ro~u doprowadzono tylko do całkowitego odsłonięcia stro
pu jam grobowych, słupowych i rowków. 

Badania będą kontynuowane. 

l 
KONCZEWICE, pow. Malbork Muzeum Zamkowe w Malborku 
"Lisia Góra" 
Stanowisko l 

Badania prowadziła mgr Ewa Kazimierczak. Finan 
sowało Muzeum Zamkowe w Malborku. Drugi sezon 
badań. Stanowisko wielokulturowe /osada, cmenta
rzysko/ od neolitu po średniowiecze. 

_ Stanowisko położone jest na zniszczonym, piaszczystym pagórku w wi-
dłach Wisły i No~atu. Badania będą:e kóp.tynuacją prac z roku ubiegł~o ob
jęły obszar 50 m . 

Mimo znacznego przemieszania zabytków, udało się miejscami odróżnić 
warstwę osadniczą ze schyłku neolitu i początku epoki brązu o miąższości od 
10 do 30 cm. -. 

Elementem datującym były fragmenty ceramiki sznurowej, grzebykowe j, 
i grzebykowo-dołkowej - , łuszcznie i łuszczki z krzemienia bałtyckiego , a 
także starannie obrobiony grocik krzemienny z wydłużonym trzonkiem. 

Poszerzenie wykopu 2-go z badań 1973 roku, w którym występowała 
ceramika z wczesnej epoki żelaza, nie pozwoliło wyjaśnić funkcji rozległego 
paleniska z dużą ilością polepy i węgli drzewnych. PrzYPuszczalnie ślady kon 
strukcji mogły znajdować się w zniszczonej części stanowiska. 

Nie natrafiono także na groby, o których wspomina badacz niemiecki z 
1937 roku. 

Badania zostały zakończone. 
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KOSCIELEC KUJAWSKI, pow .lnowrocla.w 
Stanowisko 16 

Ekspedycja KuJawska Katedry 
Archeologii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Badania prowadzili: dr Aleksandra .Cofta-Broniews
ka i mgr Aleksander Kośko. Finansowala Katedra 
Archeologii UAM w Poznaniu. Pierwszy sezon ba
dań. Osady kultury lendzielskiej i kultury prapol
skiej z fazy E. Cmentarzyska kultury łużyckiej oraz 
kultury prapolskiej z fazy B/C. 

Badania o charakterze ratowniczym objęły powierzchnię około 3 arów, na 
której odkryto 60 obiektów /w większości dołki posłupowe/ zróżnicowanych fun
kcjonalnie i chronologicznie. Poszczególne fazy zasiedlenia reprezentują m.in. 
następujące obiekty: 

Kultura lendzielska: chata trapezowata wraz z zespołem jam związanych 
z szerszą częścią trapeżu. 

Kultura amfor kulistych: pólzietnianka. 

Kultura prapolska: 3 jamy o bliższej nieokreślonej funkcji i dołki poslup
kowe. 

Poszerzono także informację odnośnie poprzednio odkrywanych tu przy
padkowo grobów kultury łużyckiej i kultury prapolskiej ze starszych faz wczes
nego średniowiecza. Obie te nekropoie leżące na kulminacji cyplowatego wynie
sienia uległy najszerszej dewastacji. 

KOZOW, pow. Lubsko Zakład Archeologii Nadodrza 
Instytutu Historii Kultury Ma
terialnej PAN we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Anna Leciejewiczowa. Fi
nansowała PRN w Lubsku. Drugi sezon badań. Kul
tury amfor kulistych. 

Prace wykopaliskowe miały na celu uchwycenie zachodniej granicy osady, 
której fragment przebadano w ubiegłym roku ustalając przypuszczalny jej za
sięg od w~chodu i południa. Założono trzy wykopy sondażowe szerokości l m, 
długości20m każdy, rozmieszczone na osi wschód-zachód w odległości10m 
jeden od drugiego. \V pierwszym z nich, położonym najbliżej przestrzeni bada
nej w zeszłym roku, pod cienką warstwą kulturową odsłonięto trzy niegłębokie 
jdl)ly w których znaleziono drobne fragmenty naczyń i wyroby krzemienne. W dru-
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gim stwierdzono tylko nikły ślad warst wy kulturoweJ z nielicznymi materia
lami ruchomymi. Trzeci, na jdalszy nie zawierał żadnych śladów osadnic twa. 
Sporo ułamków ceramiki i krzemieni przyniósł natomiast wykop czwarty o 
charakterze rat owni czym założony w centrum stanowi ska w związku z eks
pl oatacją piasku przez miejscową ludność. 

Tegoroczne prace pozwoliły ustalić, iż na zachodnim stoku wyniesie 
nia nad Wodrą istniała przez krótłci zapewne czas niewielka osada ludności 
kult ury amfor kulistych . . Powstała ona prawdopodobnie w późnej fazie r ozwo 
jowe j tej kultury, odkryty bowiem material ruchomy _zdradza wyraźne wpły 

wy zachodnie środowiska hawelańskiego. Zdaje s i ę on również wskazywać, 
iż wielokrotnie cytowane w literaturze ślady osadnictwa tzw. grupy górows 
kiej na tym stanowisku w rzeczywistości wiążą się z odkrytym zespołem am -
for kulistych. · 

Nie przewiduje się kontynuacji badań na tym stanowisku. 

KR AI<OW ~ AP CZ 
S lo 'lr ,, . .' ~ " t 

Muzeum Żup Krako~skich 
w Wieliczce 

Badania prowadziła mgr Kryl!tyna Lenarczyk. F i
nansowało Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. 
Pierwszy sezon badań. Osada neolityczna. 

Badania miały charakter ratowniczy, ponieważ stanowisko zlokalizowa 
ne jest na wzgórzu, którego podłote jest terenem obecnej eksploatacji soli. 
Część wzgórza /a także stanowiska/ została zniszczona przez zapadnięCie 
się obszaru nad polem eksploatacyjnym. 

Przebadano powierzchnię75m2 odkrywając trzy jamy zawierające du 
żą ilość materiału zabytkowego. Jest to głównie ceramika, przeważnie w drob
nych fragmentach, m. in. ułamki charakterystycznych, kończystych kubków so 
lowarskich kultury lendzielskiej. Znaleziono także małe naczyńko - czerpak 
z późniejszego okresu. 

Prócz tego w jamach znajdowała się duża ilość krzemi eni 7 głównie drob 
nych wiórków - zbrojników, natrafiono także na jeden fragment dużego narzę
dzia krzemiennego. 

Dwie jamy zawierały ślady spalonych kości zwierzęcych; 

Na podstawie uzyskanych materiałów można twierdzić , że stanowisko da
t owane jest na środkowy okre s neolitu, a l e występują także zabytki z III okre
su neolitu i wczesnej epoki brązu. 
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Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce 

Badania prowadził Kazimierz Reguła. Finanso
wało Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Pier
wszy sezon badań. Osada otwarta neolit, epoka 
brązu. 

To wyjątkowo bogate stanowisko zostało odkryte podczas badań tereno
wych przeprowadzony.::h przez Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce i Kate
drę Archeologii UJ w 1966 r. Zlokalizowane jest ono na niewysokim wzgórzu, 
którego południowy stok łagodnie opada w kierunku szerokiej podmokłej doli
ny. 

Założono 25 wykopów o łącznej powierzchni 750m2 , odkrywając na głę
bobkości 4f) cm obiekty kulturowe związane z okresami: neolitu /kultura len
dzielska ?/ 2 prostokątne ziemianki o wymiarach 5,0 x 4,4 m i 4,0 x 3,2 m i 
głębokości llo - 120 cm, oraz l owalną jamę o średnicy 2,5 m. 

Z epoki brązu pochodzi 6 jam kolistego kształtu, 3 skupiska ceramiki i 
polepy oraz· zagadkowy rów, który biegł ukośnie do zbocza ną linii północ
wschód -południowy -zachód. Całkowita jego długość wynosiła 28,5 m, sze
rokość wahała się od 60 do 14IJ cm, zaś głębokość <>d 4fJ do 70 cm. 

Wśród zabytków uzyskanych w trakcie badań osady wyróżniamy dwie 
grupy chronologiczne i kulturowe. 

Zabytki związane z bliżej . niezi.dentyfikowaną kulturą neolit;yczną, re
prezentujące prawdopodobnie krąg kultur południowych /kultura lendzielska? /. 
Są to fragmenty naczyń z brzegami wysokimi, lekko wychylonymi na zewnątrz, 
zdobionymi niekiedy na krawęQ.zi odciskami palcowymi lub zaopatrzone w ma
ły poziomo uformowany guzek, kawałki den z wyodrębnionymi podstawami itp. 
Ceramice tej towarzyszyły nieliczne wyroby z krzemienia i obsydianu w pos
taci wiórów i odłupków, oraz narzędzia wykonane z kamienia: rozcieracz i 
fragment tłuka kamiennego. 

Ceramika kultury łużyckiej z III okresu brązu /grupa górnośląsko-mało
polska. Najbardziej charakterystyczna dla tego okresu ceramika guzowa, po
jawia się tutaj w postaci amfor z baniastym brzuścem i cylindryczną lub lek
ko wychyloną, wysoką szyjką. Guzy wystają na zewnątrz i obwiedzione są kil
koma półkolistymi żłobkami. Wystąpiły misy profilowane z taśmowatymi uszka
mi , zdobione na załomie pionowymi nacięciami, zaś w dolnej części pionowy
mi liniami rytymi; garnki jajowate, dzbany i kubki uchate. 

Badania będą kontynuowane. 
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KRUSZA ZAMKOWA, pow.lnowrocław 
Stanowisko 3 

Ekspedycja Kujawska Katedry 
Archeologii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Pozna
niu 

Badania prowadzili: dr Aleksandra Cofta-Broniew
ska i mgr Aleksander Kośko. Finansował IHKM 
PAN. Drugi sezon badań. Stanowisko wielokultu
rowe - osady od kultury ceramiki wstęgowej po 
koniec V w.n.e. 

1/ Stanowisko neolityczne: 

- obozowisko kultury wstęgowe~ rytej, 

- osada kultury lendzielskiej - rozległa o stosunkowo gęstej zabudowie. Z 
tym horyzontem kulturowym wiążą się 4 trapezowate budowle, 3 groby, ·. 
kilka jam i spora ilość znalezisk ruchomych /naczynia gliniane, ozdoby 
z kości, ciężarki tkackie, narzędzia kamienne/ , 

-dwufazowa osada kultury amfor kulistych. Odsłonięto zespół obiektów nie
ruchomych - w tym 2 domostwa i kilka jam, 

- ślady osady kultury pucharów lejkowatych, 

- obozowisko kultury ceramiki sznurowej • . 
2/ Relikty osadnictwa ludów z pierwszych okresów epoki brązu. 

3/ Materiały świadczące o zasiedleniu tego terenu przez ludność kultury łużyc
kiej w różnych jej fazach rozwojowych. 

4/ Bardzo duża /ponad 12 ha/ osada kultury przeworskiej od l stulecia p.n.e. 
do końca V w.n.e. Z tego czasu odkryto kilkadziesiąt obiektów nierucho
mych /świątynia, budowle słupowe naziemne, półziemianki, j-NnY gospodar
cze, paleniska, dymarki/, stwierdzono miejscową obróbkę 71e!aza /kuźnia/, 
obróbkę rogu i kości, prawdopodobnie bursztynu, oraz wyeksplorowano dal
sze 2 intencjonalne pochówki zwierzęce. Ze znalezisk ruchomych wymienić 
należy szeroki zestaw produkowanych rra miejscu naczyń tzw. siwych, dość 
liczne wyroby ze szkła, gliniane tarczki kultowe, szeroki asortyment fibul, 
szpil itp. 

KRUSZA ZAMKOWA, pow.lnowroclaw 
Stanowisko 13 

Ekspedycja Kujawska Katedry 
Archeologii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Badania prowadzili: dr Aleksandra Cofta-Broniew-
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ska i mgr Aleksander Kośko. Finansowała Kated
dra Archeologii UAM. Drugi -s.ezon badań. Wielo
fazowe cmentarzysko kultury pucharów lejkowa
tych, kultuzy amfor kulistych, kultury przewors
kiej oraz z fazy D/E wczesnego średniowiecza. 

Z najstarszej fazy użytkowania nekropoli odkryto: grobowiec megality
czny "kujawski" długości 10-15 m; pochówki kultury amfor kulistych /faza 
Ul/ - celowy układ kilku obiektów - grobowca korytarzowego, grobu zwierzę
cego i systemu paleniska. 

Cmentarzysko kultury przeworskiej założone na kulminacji wzgórza 
zostało bardzo silnie zniszczone nowożytną zabudową. 

Najliczniejsze pochówki związane były z najmłodszą fazą cmentarzyska -
z okresem wczesnego średniowiecza. Z tego czasu pochodzi 13 grobów szkie
letowych wyposażonych w kabłączki skroniowe /11/, kolie paciorków szkla
nych /ok. 200 szt./, plerścionki brązowe ze szklanymi oczkami /2/, nożyki, 
monety ipt. 

ŁE,GONICE, pow. Rawa Mazowiecka 
Stanowisko l 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

LUBOWIE, pow. Racibórz 
Stanowisko l 

ŁUPAWA, pow.Słupsk 

Stanowisko 18 

patrz 
okres halsztacki 

Katedra Archeologii Uniwer
sytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Konserwator Za; 
bytków Archeologicznych w 
Koszalinie 

Badania prowadzili: mgr Dobrochna Jankowska i 
Marek Cwetsch. Finansował WKZ w Koszalinie. 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko magelityczne 
kultury pucharów lejkowatych, cmentarzysko kur
hanowe kultury łużyckiej. 

Celem badań była dalsza eksploracja obiektu oznaczonego jako grobo
wiec l. W toku prac odsłonięto całkowicie zarys grobowca, który posiada cał
kowicie zachowaną zachodnią i północną ścianę obstawy oraz czołową c.zęść 
ściany wschodniej . Od wschodu, w środkowej części obiektu brak kamieni ob-
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stawy. ]ak się wydaje, konstrukcja nie została dokończona. W trakcie ek s 
ploracji osiągnięto poziom niezakłóconej warstwy nasypu. 

Na terenie badanym zarejestrowano ponadto obecność nawarstwionych 
na grobowiec megalityczny czterech kurhanów łużyckich, które częściowo 

wyeksplorowano. Stwierdzono, że przy ich budowie wykorzystano f r agmen
ty konstrukcji obiektu neolitycznego, dostosowując do niego kszta Ł t i wy
miary kurhanów. 

Badania obszaru przyległego do grobowca l potwierdzają zeszłoroczną 
hipo~ezę o założeniu cmentarzyska na terenie uprzednio nie użytkowanym . 

Materiał. archeologiczny jest stosunkowo liczny, jak dotąd jednak zbyt 
mało charakterystyczny, aby można na jego podstawie podjąć próbę uściśle 
nia chronologii cmentarzyska. 

Badania l:>ędą kontynuowane. 

ŁYSZKOWICE, pow .. Poddębie 
Stanowisko l 

MORA WICA, pow.Kraków 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził Marcin Biborski. Finansowało Mu 
zeum Archeologiczne w Krakowie. Pierwszy sezon ba 
dań. Osada z okresu neolitu. 

Przeprowadzono sondażowe badania na terenach przeznaczonych pod 
budowę drogi. 

Natrafiono na warstwę kulturową , w której znajdowały się liczne wyro
by krzemienne oraz drobne fragmenty naczyń prahistorycznych /neolityczne? l . 

Badania oędą kontynuowane. 

MROW1NO, pow. Poznań 
Stanowisko 3 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu. 

Badania prowadziła mgr Wanda .T etzlaff . Finansował 
-WKZ w Poznaniu. Drugi sezon badań. Osada - kultura 
pucharów lejkowatych. 

Badania prowadzono na terenie wykopu l, założonego w pierwszym se
zonie wykopaliskowym. Zakończono eksplorację pozostałości nazi~mnej bu -
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do~·li mieszkalne) z ·prostokątnym paleniskiem kamiennym, usytułowanym przy 
~·schodniej ścianie domos.twa. Chata posiadała zarys prostokątny, wymiary 
J~j ~rynosiły 4 x 5,50 m. 

Na terenie wymienionego wykopu zbadano 13 jam kultury pucharów lej
kowatych /nr .9-21/, z których ją.ma 18 · była bardzo regularną półziemianką, 
drugą w rozpoznanej dotychczas części osady. W rzucie poziomym była owal
na, o v.')'Illiarach 3 x 350m, ścianki posiadała pionowe, dno płaskie. Głębo
kość jej wynosiła 50 cm. W centralnym punkcie omawianego ooiektu znajdowal 
się ślad po słupie, podtrzymującym zapewne konstrukcję dachową półziemian
ki. W jamie znaleziono dużą ilość ułamków naczyń pucharów lejkowatych oraz 
liczne drobne i większe grudki polepy, w tym niektóre z odciskami gałęzi i 
dranic. 

Poz stale jamy pełniły różne funkcje gospodarcze /piwniczki do przecho
wywania zapasów, jamy odpadkowe i in. o nie określonym bliżej przeznaczeniu/. 
W śród nich obfitością materiału zabytkowego wyróżniała się jama 10, którą z 
dużym prawdopodobieństwem interpretować można jako jamę odpadkową. Odkry
to w niej bardzo dużą ilość ułamków naczyń, poza tym siekierkę kamienną,dłu
to kościane oraz dwa fragmenty przedmiotów glinianych - zapewne ciężarków 
tkackich. 

W zespole zabytków znalezionych na badanym stanowisku do najciekaw
szych należy niewątpliwie fragment małego glinianego toporka /jama 14/. Po
za tym - oprócz ceramiki - odkryto kilka siekierek kamiennych, fragment ka
miennego toporka , rozcieracz do żaren, płytki kamienne do wygładzania narzę
dzi , szydła i dłuta kościane. 

Osada datowana jest na fazę lubońską wschodniej grupy kultury pucharów 
le jkowatych . 

. Badania wykopaliskowe będą kontynuowane. 

MU SZKOWICE , pow.Ząbkowice Sl. 
Stanowisko 9 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Badania prowadził doc. dr hab. Włodzimierz W ojciechows
ki. Finansowała Katedra Archeologii Uniwersytetu Wroc
ławskiego. Pierwszy sezon badań. Osada wielokulturowa: 
kultura ceramiki wstęgowej rytej /faza nutowa/ i kultura 
ceramiki wstęgowej kłutej. 

Stanowisko położone jest około 600 m na pólnocny-zachód od pólnocnego 
krańca wsi Muszkowice, na łagodnym wschodnim stoku niewielkiego wzniesie-
nia. 

Przebadano obszar 120m2 . Nie stwierdzono zwartego występowania wars-
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twy kulturowej, kt6ra szczątkowo zachowała się jedynie w naturalnych za
głębieniach calca. Stwierdzono obecność pięciu obiektów nieruchomych, z 
których wyeksplorowano trzy. Są to jamy o charakterze gospodarczym. Je
den z obiektów łączy się z kulturą ceramiki wstęgowej rytej l jama nr 31 , 
dwa zaś z kulturą ceramiki wstęgowej kłutej l jamy l i SI. Obiekty nierucho
me dostarczyły przede wszystkim ułamków naczyń, z kt6rych duży pr.ocent 
pokryty jest ornamentem. Ponadto uzyskano znaczną ilość krze~ieni, przy 
czym zwraca uwagę fakt, iż· w jamie kultury ceramiki wstęgowej rytej wystą
pił wyłącznie krzemień importowany z terenu Małopolski. Polepa występowa
ła w postaci małych grudek bez odcisk6w konstrukcyjnych, także węgle 
drzewne były silnie rozdrobnione. 

Stanowisko to niszczone jest głęboką orką, w związku z czym zachodzi 
koniecznogniezwłocznego podjęcia badań na szeroką skalę. 

Flanuje się kontynuację badań. 

NIEBOROWA, pow,Chełm. 
Stanowisko II 

NOWA HUTA - PLESZOW 
Stanowisko 17 

patrz 
paleolit i mezolit 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie Oddział w Now.: j 
Hucie 

Badania prowadzili: mgr mgr Małgorzata Kac zanows 
ka, Andrzej Rachwaniec. Finansowała Huta im . Leni
na w Krakowie. Osiemnasty sezon badań. Os ~L~ wie
lokulturowa: neolit, epoka brązu, okres wpływ6w 
prowincjonalno-rzymskich , okres wczesnośrednio 

wieczny. 

Prace objęły część południowo-wschodnią stanowiska, na cyplu terasy 
wiślanej. Odkryto powierzchnię 10,5 ara badając 116 obiektów w większości 
związanych z neolitem. Na szczególną uwagę zasługuje odkrycie obiektu kul 
tury lendzielskiej z grubą warstwą pelepy na dnie. w części południowej 
obiektu wystąpił puchar z wydętą, pustą nóżką, z wyraźnymi śladami malowa 
nia białą farbą oraz liczne grudki białej farby wymiaszanej z tłustym ilem 
rozrzucone po dnie jamy. 

W innym obiekcie obok ceramiki malowanej białą farbą znaleziono głów 

kę figurki o realistycznie przedstawionej twarzy i długiej szyi. 

W trzech jamach związanych z kulturą ceramiki promienistej stwierdzo
no duże nagromadzenie polepy konstrukcyjnej. Części()WO zachowane ścianki 
pozwalają przypuszczać, że mamy tu do czynienia ze zniszczonymi piecami. 
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Wśród 6 odkrytych pochówków , których przynależność' kul turowa trud
na jest do sprecyzowania z powodu bard-zo ubogiego wyposażenia, zwraca 
uwagę grób osobnika z otworem trepanacyjnym z wyraźnymi śladami zaras
tania. Zmarły złożony był na prawym boku w pozycji skurczonej, z głową 
skierówaną na południe. 

Ponadto wystąpiły na badanym terenie jamy związane z kulturą łużycką, 
nieliczne obiekty datowane na okres wpływów rzymskich oraz jeden obiekt 

wczesnośredniowieczny. 

NOWOGROD, pow. Łomża 
Stano"ll.risko l 

PLUDWINY, pow.Brzeziny 
Stanowisko l 

POGANICE, pow.Słupsk 
Stanowisko 4 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Katedra Archeologii Uniwer
sytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Konserwator Za,. 
bytków Archeologicznych w 
Koszalinie 

Badania prowadzili: mgr Dobrochna Jankowska i Ma
rek Cwetsch. Finansowała Katedra Archeologii UAM 
i WKZ w Koszalinie. Czwarty sezon badań. Osada lud
ności kultury pucharów lejkowatych. 

Celem prac było określenie pólnocnego zasięgu osady oraz rozpoznanie 
szczegółów jej zabudowy w rejonie trzech wyróżnionych wcześniej'centrów 
osadniczy ch". W zależności od potrzeby eksplorację prowadzono metodą sze
rokopłaszczyznową lub przy pomocy systemu sondaży. 

S twierdzono, że osadnictwo neolityczne rozciąga się na przestrzeni 
ok.l5 ha / ok. 500 m na osi północ-południe / . Północną granicę osady stano
wi naturalna przeszkoda terenowa - głęboki wąwóz. 

Na całym wymienionym wyże j terenie stwierdzono obecność neolitycznej 

warstwy kulturowej. 

Poszczególne osiedla składały się z ustawionych dość regularnie pod 
względem siebie kilku chat słupowych o kształcie lekko trapezowatym, długoś
ci ok. 8 i szerokości ok. 3m. Chaty te były jak się wydaje podcieniowe , o 
dwuspadowym dachu i, być może, więcej niż jednej izbie. Zaobserwowano tu 
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rówruez występowanie niewielkich budowli prostokątnych o wymiarach śred
nio 4 x 3 m oraz .palenisk zakładanych na wolnym powietrzu, nielicznych jam 
- śmietników l? l oraz obiektów o chwilowo nieustalonym przeznaczeniu - mo
że typu pracownianego. 

Dotychczasowe obserwacje materiału archeologicznego zdają się wska
zywać na głęboko refugialny charakter rejonu Łupawy. Szczegółowa analiza 
chronologiczno-chorologiczna osady jest w trakcie realiza~ji. 

W badaniach osady na.stąpi kilkuletnia przerwa. 

PUŁAWY

Stanowisko l 
patrz 
okres wpływów rzymskich 

PYSZNICA, pow.Stalowa Wola patrz 

RUDKA BAŁTOWSKA, pow.Lipsko 

epoka brązu 

Państwowe Muzeum Archeolo
giczne w Warszawie 

Badania prowadził mgr Krzysztof Kowalski. Finanso
wało PMA. Pierwszy sezon badań. Stano.Wi.sko pias
kowe z okresu neolitu. 

Stanowisko położone jest na tarasie nadzalewowym na lewym brzegu rze
ki Kamiennej, 400 m na wschód od drogi Lipsko - Ostrowiec Sw~Jest ono roz
ległe, zajmuje obszar ok. 250 x 70 m, znacząc się na powierzchni licznymi 
krzemieniami i ceramiką. 

Badania miały charakter sondażowy, założono dwa wykopy o łącznej po 
wierzchni 23 m2. 

Wykop l 117 m21 założono w środkowej części stanowiska. Zabytki wys 
tępowały w próchnicy i w iluwium do głębokości 50-60 cm od powierzchni. Ze 
względu na małą powierzchnię wykopu nie można pewnie orzec o ich układzie , 

wydaje się, że był rozproszony. 

Wykop 2 l o m21 założono w odległości 100 m na północ od wykopu l, na 
skraju stanowiska, w miejscu, gdzie stok tarasu styka się z doliną rzeki. Ujaw
nił on silne procesy spływowe na stoku. Grubość próchnicy wahała się od 12-
15 cm po środku stoku, do 135-140 cm u jego podnóża. Zabytki występowały 
wyłącznie w próchnicy~· 

Z obydwu wykopów wydobyto kilkaset skorup i kilka tysięcy krzemieni , w 
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"'tym 35 wydzielonych. Są to dwa półwytwory siekier pasiastych, dwuścien
nych oraz drobne narzędzia odłupkowe z tego surowca. Prócz kilku okazów 
z krzemlenia czekoladowego i świeciechowskiego inne surowce nie wystę

puJą w wydobytym materiale. Ceramika reprezentuje kultury: pucharów lej
kowatych i trzciniecką, i najpradopodobniej także mierzanowicką i amfor 
kulistych. 

Prace prowadzono w ramach badań zaplecza osadniczego złóż krzemie
nia pasiaste~o. 

Dalsze badania nie są planowane. 

SARNOWO, pow.Wlecławek 
Stanowisko lA 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadził dr Henryk Wiklak. Finansowało 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi oraz 
WKZ w Bydgoszczy. Wznowiono prace po pięciu la
tach przerwy. Osada kultury pucharów lejkowatych 
z n okres"L. neolitu polskiego. 

Osada polożona jest na niewielkim wzniesieniu w lesie po zachodniej 
stronie zbadanych przed laty grobowców kujawskich nr 1-6, w odległości ok. 
30 m od grobowca l. Badania na tym obiekcie /osadzie/ prowadzono w latach 
1967, 1968, 1969. Przebadano wówczas 13 odcinków~ wymiarach 5 x 5 m każ
dy, a na 4 dalszych zdjęto ziemię do głębokości 50 cm. 

W roku bieżącym sporządzono inwentaryzację wykopów z lat ubiegłych 
1 przystąpiono do kontynuowania prac badawczych na obrzeżach osady. Prze
badano dalsze 22 odcinki o łącznej powierzchni 550m2. Inwentarz przebada
nych warstw stanowiły: 1/ ułamki naczyń glinianych kultury pucharów lejko
watych, wśród których na uwagę zasługują brzegi kilku pucharów zdobione 
pod krawędzią pionowymi słupkami klinowatymi, lub odciskami palców, oraz 
fragmenty płytkich talerzy, 2/ grudki przepalonej gliny, 3/ krzemienie, wśród 
których są odłupki, rdzenie i wióry, w większości z krzemienia o barwie cze
koladowe), L. / drobne fragmenty kości, bliżej nie określonych. 

Znalezienie różnych ułamków naczyń glinianych, fragmentów polepy, krze
mieni i drobnych resztek kości, wskazuje, że mamy tu rzeczywiście do czynie
ma z pozostalością osady. Brak natomiast śladów ognisk, zarysów domostw, 
jam odpadkowych, czy też wyraźnej warstwy kulturowej może być wynikiem 
zbyt krótkotrwalego tu osadnictwa. 

Badania w osadzie /stanowisko lA/ 7-akończono. W roku przyszłym kon
tynuowane będą prace nad urządzeniem skansenu archeologicznego, obejmują
cego grupę grobowców kuJawskich nr 1-9, zbadanych w latach ubiegłych. -



SKAWINA, pow.Kraków 

ST ACZE, pow. Ełk 
Stanowisko l · 

patrz 
okres wpłyWów rzymskich 

Państwowe Muzeum Archeolo
giczne w Warszawie 

Badania prowadzili dr Elżbieta Kempisty i mgr Krzysz
tof Kowalski. Finansowal WKZ w Białymstoku. Pierw
szy sezon badań. Osada neolityczna. 

Stanowisko położone jest u ujścia rzeki Legi do jeziora Stackiego•·· Na 
niewielki.m wzniesieniu graniczącym od strony wschodniej i pólnocno-wschod
niej z jeziorem a południowej i południowo-wschodniej z rzeką, występują li
czne wyroby krzemienne i fragmenty ceramiki. Z ich rozrzutu wynika, że osa
da ciągnie się wzdłuż brzegów jeziora pasem szerokości kilkudziesięciu me-
trów. . . 

Prze badano powierzchnię 34 m2, wykop l o pow. 30 m2 usytuowany był 
w płd. części osady, tuż nad rzeką, wykop n o powierzchni4m2 założono w 
odległości 140m na północ od pierwszego. 

W wykopie l stwierdzono występowani~ warstwy kulturowej miąższości· 

około ·30 cm i obiektów-jam. Z próchnicy i warstwy kulturowej uzyskano licz
ny materiał zabytkowy w postaci ceramiki /ułamki naczyń stanowiące niekiedy 
bliskie analogie do ceramiki z Sośni, pow. Grajewo/, wyroby krzemienne l w 
tym 80 rdzeni i B.arzędzi: trójkątne grociki o powierzchniowym załuskaniu, 
drapacze, skrobacze, rylce, pazur, wióry i ich fragmenty o załuskanych bo
kach oraz pojedyńcze tylczaki i półtylczaki, a także wyroby kamienne f frag 
ment toporka, trzpień ·z toporka i gład.zik/ • Rdzenie jednopiętowe wiórowe L 
odłupkowe. · 

W wykopie n nie stwierdzono warstwy kulturowej. Zabytki występowały 
rzadko, 

Osada w Staczach należy do najbogatszych, znanych obecnie osad kultu
ry niemeńskiej, Większość narzędzi posiada charakter neolityczny. Pojedyń
cze egzemplarze, jak tylczaki i półtylczaki są, być może, elementami starszy
mi - mezolitycznymi lub wczesnoneolitycznymi. Obecność warstwy kulturowej 
świadczy o intensywnym użytkowaniu osady. Zespoły zabytków z poszczegól
nych jam i towarzyszące im węgle drzewne stwarzają perspektywy ustalenia 
ścisłej chronologii. 

Badania będą kontynuowane. 

STARY ZAMEK, pow.Wrocław 
Stanowisko l 

patrz 
wczesne średniowiecze 
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STARY ZAMEK, pow.Wrocław 
Sta~owisko 2 

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Jerzy Romanow. Finansował 
WKZ we Wrocławiu. Trzeci sezon badań. Osada 
wielokilturowa z młodszej epoki kamienia i wczes
nej epoki żelaza oraz cmentarzysko unietyckie z 
wczesnej epoki brązu i osada wczesnośredniowiecz-

na. 

Ogółem przebadano powierzchnię 7,5 ara. Odkryto i wyeksplorowano 
33 obiekty osadnicze o różnej przynależności kulturowej. Najliczmej repre
zentowane są obiekty neolityczne związane z osadnictwem kultury ceramiki 
wstęgowej rytej, kultury ceramiki wstęgowej kłutej, kultury pucharów lej-

kowatych i amfor kulistych. 

2 obiekty związane są z osadnictwem kultury łużyckiej, 3 z osadnictwem 

wczesnośredniowiecznym. 

Przebadano również dalszą część cmentarzyska kultury unietyckiej od
krytego w roku ubiegłym. Pięć odkrytych grobów grupy marszowickiej było 
poważnie zniszczonych głęboką orką. Szkielety były sk--11rczone, ułożone na 
prawym boku, usytuowane po osi północ-południe, czaszką na południe i twa
rzoczaszką na wschód. W dwóch przypadkach zachowało się wyposażenie 
grobowe w postaci ceramiki. 

STARY ZAMEK, pow.Wrocław 
Stanowisko 2a 

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Jerzy Romanow, przy współ
pracy: mgr Krystyny Kowalskiej, mgr Oleny Prus i 
mgr Krystyny Sierżant. Finansowało Muzeum Archeo
logiczne we Wrocławiu. Drugi sezon badań. Osada 
wielokulturowa z młodszej epoki kamienia, przeło-
mu epoki brązu i epoki żelaza oraz z wczesnego 
średniowiecza. 

Przebadano obszar o powierzchni 5,5 ara. Odkryto i wyeksplorowano 
21 obiektów osadniczych związanych z osadnictwem następujących kultur: 
ceramiki wstęgowej rytej, wstęgowej kłutej, pucharów lejkowatych, am
for kulistych, kulturą łużycką. l obiekt związany był z osadnictwem wczes

nośredniowiecznym /XII/Xlll w./. 
Do najciekawszych odkryć na stanowisku należY. odsłonięcie trapezowa -
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tej chaty związanej z osadnictwem kultury ceramiki wstęgowej kłutej oraz 
znalezienie 2 motyk kamiennych i fragmentu motyki z poroża jelenia. 

STOBNICA-TRZYMORGI, pow. "Piotrkow Trybunalski 
Stanowisko 2 · 

STRACHOW, pow.Wrocław 
Stanowisko l 

.SZCZECIN-JEZIERZYCE 
Stanowisko 19 

TOLKMICKO, pow.Elbląg 
Stanowisko l 

patrz 
okres lateński 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
mezolit 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Jerzy Szwed, Finansowało. 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Trzeci sezon 
badań. Stanowisko wydmowe z okresu neolitu / gru
pa rzucewska kultury ceramiki sznurowej/. 

Założono dwa nowe wykopy w dolnej partii. wzgórza na odcinku najlicz
niejszego występowania wyrobów krzemiennych, Wykopy stanowiły kontynua
cję ubiegłorocznych wykopów zlokalizowanych w kierunku północnym. 

Przebadano ohszar 60m2. Brak było warstwy kulturowej. Zabytki, . w 
przeważającej większości krzemienne, zalegały w warstwie współczesnej 
próchnicy. Poniżej w piasku odkryto dolne, zniszczone fragmenty dwóch jam 
wypełnionych ciemną ziemią, kamieniami polnymi oraz większą ilością ułam
ków grubc;>ściennych naczyń glinianych. Powierzchnia zewnętrzna jest ·schro
powacona, pozbawiona ornamentów. W jamie znaleziono również kilka•od-pad
kówkrzemiennych, 

W środkowej części południowego wykopu zabytki krzemienne znajdowa
no jeszcze na głębokości do l m, podczas gdy w pozostałych wykopach zanika
ły całkowicie już na głębokości 30-40 cm. Należy przypuszczać, że badania 
tegoroczne objęły środkową część osady neolitycznej. Wśród narzędzi krze
miennych przeważały drapacze i grociki "liścia)d". Sporadycznie wy_stąpiły 

poza krzemieniem bałtyckim inne gatunki surowca. 

TOMASZOW, pow.Szydłowiec 
Stanowisko l i U 

patrz 
paleolit i mezolit 
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TYNIEC MAL Y • pow.Wrocław Muzeum Slężańskie w Sobót
ce Oddzilll Muzeum Archeolo
•gicznego we Wrocławiu 

Badania prowadziły mgr ·ElżbietA .N oworyta i mgr 
Maria Górecka. Finansow~ło Muzeum Archeologicz
ne we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Osada i 
groby neolityczne /grupa jordanowska kultury len
dzielsltiej/. 

Stanowisko znajduje się 700 m na :północ od wsi Tyniec Mały, 300 m 
od drogi Wrocław-Swidnica , 1)-a szczycie niewielkiego wzniesienia. 

Podczas kopania rowów fundamentowych pod bude>wę chlewni natrafio
no na grób szkieletowy. 

W trakcie prac ratowniczo,..zabezpieczających~rzebadano obszar o 
łącznej powierzchni 1,4 ara. W wyrliku badań uzyskano dwa zespoły grobo·• 
we bogato wypos~żone w ceramikę, wyroby z krzemieBia, kamienia i miedzi. 

Odsłonięto i wyeksplorowano ponadto jamę osadńiczą oraz negatywy po 
słupach. · 

WĘ<;;IERCE, pow.lnowroclaw 
Stano~ska ·l i 2 

Państvowe Muzeum A.rcheolo
giCZJU7 w W arszaYie 

·Badania pr~wadziły doc.dr Krystyna Musianovicz 
i •mgr Halina Modrzewska • . Finansowało PMA , Pier
wszy· sezon badań. Osada wielokulturowa:: neolit -
kultura ceramiki wstęgowej rytej, okres halsztacki 
C-D - kultura łużycka, okres p6źnolateń.ęki - kul-
tura przeworska. · .. 

Badania prowadzono ~ polach ornych PGR w W ęgiercach nad jezio
'('em W ęgiersltim. O wyborze miejscowości zadecydowała wczesrut" metryka 
wsi oraz jej nazwa, która stawia ją w rzędzie miejscowości łączonych 
zwykle z tzw. osadiuctwem jenieckim wczesnego· średniOWiecza. Badania 
powierzchniowe na tym terenie były prowadzone wcześniej pod kierunkiem 
dr A.Cofta-Broniewsltiej z Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczes~o-
ś!'edniOviecznej UAA-1 w Poz:naniu. . 

S~ a n o w i s 1t o l. 

·Położone na południe od budynków gospodarczych PGR . przy granicy 
ze ws~ Sielec. Prace prowadzono systemem rowów krzyżowych. 4cznie 
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przebadano80m2. Stanowisko okazało się bardzo zniszczone skutkiem prze
prowadzenia tzw. regmówki , która przemieszała warstwę kulturową i poważ
nie uszkodziła obiekty do głębokości przeszlo l metra. W warstwie wystę 

powały fragmenty ceramiki kultury wstęgowej rytej, kultury łużyckiej i naj
liczniejsze - kultury przeworskiej późnego okresu lateńskiego. Odkryto sz
czątkowo zachowane 4 obiekty w postaci glinianych spodów pieców wylepia
nych warstwą skorup z późnego okresu lateńskiego. 

S t a n o w i s k o 2. \ 

Położone na północ od parku dawnego· dworu, było badane również sys
temem rowów krzyżowych. Ogółem przebadano około 300 m2. Stanowisko fo 
jest także bardzo zniszczone przez głęboką orkę, Zawartość przemieszanej 
warstwy kulturowej była podobna do treś::i warstwy stanowiska l. Na prze
badanym terenie natrafiono tylko na sam spód 2 jB.IĄ \tultury łużyckiej okresu 
halsztackiego C-D. W warstwie kulturowej .znaleziono zaledwie kilka skorup 
z wczesnego średniowiecza, stanowiących bardzo 'n.U.ły procent ogółu cerami
ki występującej na tym stanowisku. 

Przeprowadzono także badania powierzchniowe na drugim /wschodnim/ 
brzegu jeziora Węgierskiego na terenie wsi Piotrkowice, stwierdzając osad
nictwo podobnego charakteru jak w W ęgiercach. 

Na stanowiskach nie przewiduje się dalszych badań. 

WIERZCHOWIE, . pow.Kraków 
Jaskinia Wierzl::howska Góra 

Muzeum Archeologiczne 
· w Krakowie 

Badania prowadzili mgr Stanisław Kowalski i mgr Ró
ża Mycielska. Finansowało Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie i /częściowo/ WKZ w Krakowie. Pierw
szy sezon badań. Przedpole /taras/ jaskini. Chrono
logia od neolitu do czasów nowożytnych. . 

Badania pozostają w związku z problemem osadnictwa na terenach po
łożonych na przedpolu i w bezpośrednim sąsiedztwie jaskiń. Bezpośrednim 
celem rozpoczęcia prac było uzyskanie przekroju przez osady holoceńskie 
i plejstoceńskie obszaru przedjaskiniowego oraz stwierdzenie rodzaju i za
sięgu osadnictwa z okresu wpływów rzymskich./ S lady tego ostatniego odkry
to tu w latach ':IJ-tych/. 

Założono wykop o powierzchni9m2 w odległości ok.20 m od otworu II 
Jaskini. W czasie prac stwierdzono, że wierzchnią warstwę utworów stano
wi hałda z badań prowadzonych w jaskioi. w ostatniej ćwierci XIX w. Pod 
hałdą, na głębokości średnio 0,80 m od powierzchni topograficznej odsłonię-
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to strop próchnicy holoceńskiej in situ, "padaJący dość silnie w kierunku na
chylenia stoku. Warstwa ta, eksplorowana do głębokości 1 , 60 m od powierzch
ni, do~tarczyła zabytków z różnych okresów począwszy od neolitu do czasów 
nowożytnych. Znaczną ilość przedmiotów zabytkowych, w tym zabytków metalo
wych, znaleziono na wtórnym złożu w hałdzie. 

Badania na stanowisku wymagają kontynuacji. 

WOJCIECHOWICE, pow.Opatów 

WOJDAL, pow. Inowrocław 

WOL W ANOWICE, pow. Proszowice 
· Stanowisko• A 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
okres halsztacki 

Komisja Archeologiczna 
Oddziału PAN w Krakowie 

Badania prowadzili .dr Janusz Kruk i Piotr Radwan 
/autor sprawozdania/. Finansowała Komisja Archeolo
giczna PAN w Kr.akowie. Pi~erwszy sezon badań. Osa
da kultury pucharów lejowatych. 

Stanowisko A leży na wzgórzu na granicy wsi Wolwanowice-Bobin, w od
ległości ok.SO m nad drogą Proszowice-Koszyce. 

Badania przeprowadzono w celu lepszego rozpoznania stanowiska osado
wego znanego z badań powierzchniowych. Przebadano obszar 60 m2 na którym 
odkryto 10 obiektów kultury pucharów lejowatych, w tym jedno palenisko. Jamy ma 
jąc~ chatakter osadowy miały w rzucie pionowym ksztah trapezowaty, a w po
ziomym owalny lub zbli.żony do okrągłego. Ich głębokość wahała się od 60-150 
cm, a średnica górna 100-220 cm. Na inwentarz jam składała się w niektórych 
wypadkach duża ilość ceramiki m. in. zdobionej ornamentem stempelkowym lub 
pionowyrri. dookolnymi nacięciami itp. , dwie czworościenne siekierki, przęś-
liki płaskie i płasko-wypukłe; szydła kościane, muszle małży, kamienie ze śla
dami gładzenia, stosunkowo duża ilość kości zwierzęcych i niewielka krzemie
nia. 

Poza tym przebadano ratowniczo dalsze obiekty: 

a / 2 jamy znalezione w przekopie przemysłowym biegnącym przez stanowisko, 
b/ 5 jam w ścianie wąwozu drogi polnej prowadzącej przez stanowisko, 
c/ 7 jam w profilu uskoku miedzy. 

Jamy te zasadniczo nie różniły się niczym od przebadanych w wykopie. 
Chronologicznie osadę tę należy odnieść prawdopodobnie do fazy klasycz

nej kultury pucharów lejkowatych. 



WO'ŁOWlCE, pow.Kraków 
Stanowisko l 
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WOZ.NA WIES, pow. Grajewo 
Stanowisko l 

patrz 
paleolit 

Państwowe Muzeum Archeolo
giczne w Warszawie 

Badania prowadziła dr Elżbieta Kempisty i mgr Zofia 
Sulgostowska. Finansowało PMA. Drugi sezon badań. 
Osada neol~tyczna. 

Prace prowadzono wyłącznie na stanowisku l. Wytyczono dwa wykopy : 
3 i 4. Wybór miejsca został podyktowany obecnością piaśnicy, która wkrótce 
zniszczy cały nieużytek a także wysokim poziomem wody, która zalała po
zostałe części stanowiska l, oraz całe stanowisko 2, na którym miały być 
przeprowadzone badania sondażowe. 

Przebadano powierzchnię 101 m2. Zabytki występowały w rozrzucie nic 
tworząc wyraźnych skupisk. Jedynie w części poludniowej wykopu 3 były one 
liczniejsze niż na pozostałych metrach. Podobnie jak w roku ubiegłym układa
ły się one głównie w spągu próchnicy i w iluwium silnym; sporadycznie wystę
powały na głębokości 110 m od ł"'wierzchni. Z obu wykopów uzyskano liczne 
fragmenty ceramiki i ponad 4,5 tys. wyrobów krzemiennych, w tym 358 rdzeni 
i narzędzi. Te ostatnie reprezentowane są przez: liczne wióry i odłupki lus 
kane; skrobacze; drapacze /krótkie i krępe/ , rylce /w tym wiele okazów wie
lokrotnych/; zbrojniki, trapezy, trójkąty, półtylczaki; tylczak z dwustronnie 
zaluskanym tylcem: liściak trzoneczkowy; grocik trójkątny i trzoneczkawaty , 
oba obustronnie, powierzchniowo łuskane. W śród rdzeni wystąpiły okazy wió
rowe jednopiętowe, kilka dwupiętowych oraz odłupkowe i łuszcznie. 

Ceramika towarzyszyła zabytkom krzemiennym we wszystkich poziomach. 
Są to fragmenty grubościennych naczyń z liczną domieszką schudzającą o po-
wierzchniach często silnie przecieranych. 

Materiał uzyskany w czasie tegorocznych badań ma charakter mies·zany 
i może być datowany od schyłku starszej epoki kamienia aż po młodszą epokę 
kamienia. 

ZAGOSC -Parcelacja, pow. Pińczów patrz 
okres lateński 



EPOKA BRĄZU 

Okresy brqzu 



BACHORZ, pow. Brzozów 
Stanowisko 16 

BARKOWICE MOKRE, 
pow. Piotrków Trybunalsk.i 
Stanowisko 2 

BIEGANOW, pow. Słubice 
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patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
neolit 

Konserwator Zab~ów 
Archeologiczn,j·ch 

· w Zielonej Górze 

Badania prowadził dr Andrzej Marcinkian. Finans.o
wał WKZ w Zielonej Górze. Drugi sezon badań. Cmenr 
tarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej z II/111-
1V /V okresu epoki brązu, okresu halsztackiego i la
teńskiego. 

Badaniami objęto fragment kulminacji wzniesienia stanowiący południo
wą część rozległego cmentarzyska z grobami popielnicowymi i bezpopielnico
wymi. Oikryto dalszych 86 zespołów /łącznie z badaniami z 1973 r. - 136/ 
i· kilkanaście pozostałości palenisk i ognisk, z których część stanowiła miejs
ca ciałopalenia. W stosunku do wyniku prac pierwszego sezonu przeprowa
dziĆ należało korektę datowania całego stanowiska. Okazało się, że niektó-
re z zespoiów pochodzą z końca II lub fazy przejściowej między II a 111 okre
sem epoki brązu, a także najmłodsze groby datować można na początki wczes
nego okresu lateńskiego. Stanowisko użytkowane było dwukrotnie przez lud
ność kultury łużyckiej. Faza l obejmująca prawie całą, "łużycką" część epo
ki brązu charakteryzuje się w ceramice wyraźnymi nawiązaniami do naczyń 
odkrywanych w zachodniej Wielkopolsce i Brandenburgii. Fazę 11, obok związ
kow z grupą białowi.cką zaliczyć należy do tzw .11 stylu górzyckiego, przy czym 
cały szereg przedmiotów zelaznych, zwłaszcza szpil nosi znamiona kultury 
jastorfskiej. 

Badania będą kontynuowane. 

BOCHENIEC, pow.Jędrzejów 

BRWILNO DOLNE, pow.Gostynin 
Stanowisko l 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
paleolit i me zol '.t 
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CIESZKOW. pow . Milicz Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadzili mgr mgr Jerzy Gołubkow i Joan
na Domańska. Finansowało Muzeum Archeologiczne. 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne kultu
ry łużyckiej z IV -V okresu epoki brązu i okresu hal
sztackiego. 

Cmentarzysko położone jest na terenie ogródków działkowych, w bez
pośrednim sąsiedztwie zabudowań przy ul. Piaskowskiej 1-5. 

Badaniami objęto S wykopów o łącznej powierzchni247m2. Wyeksplo
rowano 31 gr·)bów ciałopalnych / nr 56-86/. Wszystkie odkryte groby należą 
do typu popielnicowego, w kilku wystąpiły obok popielnic jamy zawierające 
szczątki stosu. Groby wkopane były w piasek na głębokość O, 30 - O, 80 m. 
Większość posiadała obstawę kamienną lub przykryte były brukiem. Wyposa
żenie grobów składało się z kilku do kilkunastu naczyń. W grobach <latowa
nych na okres halsztacki często występowała ceramika malowana w ilości od 
Jednego do kilku eg2emplarzy . Sporadycznie występujące przedmioty metalo
we to: brązowe i żelazne szpile i bransolety, żelazne noże. 

Wyjątkowo bogaty grób 75 zawierał oprócz naczyń kilka zabytków że-

1aznych / nóż, szpilę, dwa naszyjniki,. grot oszczepu, klamrę do pasa, kółka 
i siekierkę typu alpejskiego oraz guzki z brązul/ . 

CHODOROWKA, pow. Brzozów 
Stanowisko l 

Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Muzeum Okręgowe w Rzeszo
wie 

Badania prowadziła mgr Barbara Bugajska z udziałem 
antro?ologów pod kierunkiem mgr Elżbiety WiśNiews
kiej. Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. 
Kontynuacja wykopalisk zapoczątkowanych w 1960 r. 
Cmentarzysko kultury łużyckiej z epoki brązu 

NiwelacJa południowej części wzgórza "Recepta" i przesunięcie koryta 
strumyczka na pólnoc umożliwiło przebadanie północnej granicy cmentarzyska. 
Wykopy założono również we wschodniej częśCi cmentarzyska. 

Przebadano 29 grobów / 761-789/. Są to głównie pochówki ciałopalne 
popielnicowe, w nielicznych przypadkach wyposażone dodatkowo w przystaw
ki. Odkryto również jeden pochówek szkieletowy l grób 7851. Do ciekawszych 
odkryć należy zaliczyć szkieletowy pochówek dziecka w naczyniu l grób 7811 
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oraz obiekt 786 - gdzie na przestrzeni około6m2 wystąpiły nieprzepalo
ne kości ludzkie przemieszane z kośćmi zwierzęcymi, niewiel~ą ilością ce~ 
ramilei i kamieni. Układ kości w tym obiekcie był bezładny. 

Charakter pozostałych pochówków jak i materiał ceramiczny i metalo
wy /zwoje i skręty z drutu brązowego, fragmenty szpil i bransolety brązo
we/ nie zmieniają chronologii ustalonej na IV -V okres epoki brązu. 

Prace wykopaliskowe w Chodorówce zostały zakończone. 

CZAJOWICE 
Stanowisko l 

patrz 
neolit 

CZEXANOW, pow.!: okołów Podlaski patrz 

DĄBROWA, pow.Namysłów 

wczesne średniowiecze 

Muzeum Sląska Opolskiego 
w Opolu 

Badania prowadziła dr Lucyna Szadkowska. Finanso
wało Muzeum Sląska Opolskiego w Opolu. Drugi se
zon badań. Cmentarzysko kultury łużyckiej IU-IV 
okres epoki brązu. 

Badaniami ratowniczymi objęto część cmentarzyska w dużej mierze 
zniszczonego na skutek orki oraz naturalnej erozjii. Slady cmentarzyska da
ją się pQwierzchniowo uchwycić na szczytowej partii płaskowyżu morenowego 
O · zasięgu około 11 arów. · 

Stanowisko usytuowane jest na południowy wschód od nowego cmenta
rza komunalnego tuż przy drodze Dąbrowa Kuźnica. 

Przebadano 140m~ na których wyeksplorowano 25 grob6w i jedną jamę 
paleniskową /numeracja grobów od 22-46/. 

Około 65% zbadanych grobów była zniszczona bądź poważnie uszkodzo
na. Skorupy większych naczyń grobowych wystąpiły już w warstwie ornej. 
Lepiej zachowane pochówki zalegały na poziomie 0,50 -O, 70 m. Wszystkie 
groby zawierały pochówki :_ ciałopalne, popielnicowe, 7 posiadało obstawę 
kamienną, składającą się z kilku lub kilkunastu kamieni ułożonych nieregular
nie, tworzących rodzaj bruku, bądź formujących prostokątne skrzyme kamien
ne. Wśród tych ostatnich szczególnie oryginalną formę stanowi grób 32. Po
siadałon prostokątną, regularną obudowę wykonaną z kamieni /15 sztuk/ w 
paru przypadkach celowo spłaszczonych. Uwagę zwracają 2 luki naprzeciw-
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legle usytuowane w zwartym układzie kamiennej ściany pólnocnej i południo
wej. Zewnętrzne wymiary obstawy "'vnoszą 1,80 x l m, wewnętrznej 1,20 

x0,60m. 
W obiektach dobrze zachowanych, stwierdzono wyraźne zarysy jam 

grobowych, przeważnie zorientowanych osią dłuższą po linii północ-połud-
nie. 

W grobie 33 wystąpiły dwie, dużych rozmiarów popielnice, przy czym 
jedna z nich wypełniona była spalonymi szczątkami osobnika dorosłego, w 
drugiej znaleziono jedynie pojedyncze kości. Najprawdopodobniej mamy tu 

do czynienia z pochówkiem symbolicznym. 

W wyposażeni u grobów nie zauważono zróżnicowania. Inwentarz po
chówków składa się przeciętnie z 4-8 naczyń. W 6 grobach wystąpiły inne 
wyroby w postaci grzechotek, ozdób brązowych i z kości. Wśród ceramiki 
grobowej wyróżniają się takie formy jak wazy dwustożkowe do połowy sthro
powacone bądź gładkie na całej powierzchni, misy profilowane, dzbanki, 
czarki, kubki, amfory, czerpaki. 

· Pozostałości palenisk zlokalizowanych w sąsiedztwie jam grobowych 
można wiązać z paleniem ognisk ofiarnych. 

DROCHLIN, pow. Włoszezowa 
Stanowisko l 

DZIEDZICE, pow .Myślibórz 
Stanowisko 4 

FURMANY, pow. Tarnobrzeg 
Stanowisko l 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie 

Badania prowadziła mgr Ewa Waszkowska. Finanso
wało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Piąty sezon 
badań. Cmentarzysko ciałopalne grupy tarnobrzes
kiej kultury łużyckiej /schyłek Ul, IV i V okresu 
epoki brązu/, 

Badania prowadzone w południowo-zachodniej części stanowiska. Usta
lono zasięg cmentarzyska z wyjątkiem jego pólnocno-zachodniej czę.ści. Od
kryto L,1... groby ciałopalne popielnicowe /nr 266-310/. W·lększość z nich re
prezentuje pochówki najstarsze na cmentarzysku. Na podstawie ceramiki i 
ozdób brązowych niektóre -z nich można datować na schyłek Ul okresu epoki 
brązu jak również na IV i V okres tej epoki. 



-59 -

Wyposażenie grobów było dość bogate, gdyż prawie w każdym z nich 
oprócz popielni_c przykrytych często misami występowały przystawki, sko
rupy i ozdoby brązowe. Wyjątkowo niektóre groby wyposażone były w kilka 
dużych naczyń użytych jako przystawki. Podobnie jak w latach ubiegłych od
kryto również małe skupiska ceramiki łużyckiej , które występowały na krań
cach cmentarzyska poza zasięgiem grobów. 

W przyszłym sezonie wykopaliskowym planowane jest zakończenie ba-
dań cmentarzyska. / 

GRZJiDY -WONIECKO, pow. Zam.brów 

IWANOWICE, pow.Miechów 

}ASTRZĘBNIKI, pow.Kalisz 
Stanowisko "Modła" 

JUGOWIEC, pow. Dzierżoniów 

KAROW, pow.Góra 

patrz 
paleolit i mezolit 

patrz 
neolit 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
uzupełnienia 74 

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Danuta Wojciechowska. Fi
nansowało Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu. 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne kultu
ry łużyckiej LV - V okres epoki brązu. 

Cmentarzysko .położone jest na terenie niewielkiej p:i:asko:wni. Łącz
nie wyeksplorowano 26 grobów /nr 48 -73. Przeciętna głębokość zalegania 
grobów wynosiła ca 0,35 m. 

Ilość naczyń w grobach waha się od jednego do kilkunastu. W jednym 
/ nr 68/ było ich aż 39. Niektóre groby posiadały 2 popielnice • . W.1dlku gro 
bach wyróżniono jamy grobowe. Do ciekawszych znalezisk należą 3 grze
chotki gliniane /dwie ?ruszkowate i jedna poduszkowata/ oraz 2 .fragmenty 
ozdób brązowych. 
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KIETRZ, pow. Głubczyce 
Stanowisko l 

Instytut Archeologii Uniwer
sytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie 

Badania prowadzili doc. dr Marek Gedl, mgr Jan 
Chochorowski, mgr Renata Kisza, przy współudzia
le ekipy antropologicznej: dr Krzysztof Kaczanewski 
i mgr Elżbieta Gleń. Kontynuacja badań zapoczątkowa
nych w 1956 roku. Cmentarzysko kultury łużyckiej 
z III i IV okresu epoki brązu oraz z okresu lateńs
kiego, cmentarzysko kultury celtyckiej z okresu la
teńskiego, groby i ślady osady neolitycznej. 

Prace prowadzone w zachodniej części stanowiska, w obrębie naj s
tarszej części cmentarzyska kultury łużyckiej. Zbadano łącznie 191 obiek
tów archeologicznych /nr 2570-2760/. W pr;z;eważającej większości były to 
niewielkie groby ciałopalne popielnicowe lub ·bezpopielnicowe jamowe, zali
czane do wczesnej fazy kultury łużyckiej i datowane .na III okres epoki brą
zu. Groby wyposażone były w ceramikę i w drobne wyroby brązowe, a nie
kiedy w paciorki szklane. W kilku wypę-dkach, obok siebie, w obrębie jed-
nej jamy, ustawione były po dwie lub po trzy popielnice. Odkryto też dzie
więć grobów ciałopalnych bezpopielnicowych, założonych w dużych jamach 
/o długości 2-3 metrów/. W grobach tych, przepalone kości rozsypane by-
ły na dnie trumny drewnianej, ustawionej pomiędzy czterema słupami wkopa
nymi w dno grobu. W grobach tego typu znajdowano obok wyrobów brązowych, 
typowych dla 111 okresu epoki, także pojedyńcze naczynia charakterystyczne 
dla wczesnej fazy kultury łużyckiej. Groby pierwotnie nakryte były nasypami 
kurhanów, które z biegiem lat uległy całkoWitej niwelacji. Swiadczą one o 
długim przeżywaniu się niektórych tradycji kultury przedłużyckiej /mogiło
wych/ we wczesnej fazie kultury łużyckiej. 

Na północnych peryferiach wczesnołużyckiej części cmentarzyska od
kryto kilka grobów ciałopalnych popielnicowych pochodzących już z IV okre
su epoki brązu. Natomiast na zachodnich krańcach stanowiska zbadano kilka 
grobów ciałopalnych popielnicowych zaliczonych do schyłkowej fazy kultury 
łużyckiej /schyłek okresu halsztackiego i początki okresu lateńskiego/. Od
kryto też .cztery groby ciałopalne /dwa popielnicowe i dwa jamowe/ z okre
su lateńskiego, wyposażone w ceramikę wykonaną przy pomocy koła garncars
kiego i w żelazne lub brązowe ozdoby celtyckie. Zapewne także z kulturą cel
tycką należy powiązać pozostałości czworobocznej budowli, po której zacho
wał się rów fundamentowy. i jamy po słupach. Jest to już piąty tego typu obiekt 
zapewne o kultowym charaktenze. 

Zbadano też kilka jam i dwa paleniska, związane zapewne ze starszą od 
cmentarzyska osadą neolityczną. W jednej z jam, na palenisko, wrzucone zos-

J' 



- 61 -

tały zwłoki ludzkie. W wypełnisku jamy znaleziono drobne wyroby krzemien
ne. Natomiast brak ceramiki nie pozwala na ustalenie przynależności kultu
rowej owych obiektów. Odkryto też szkieletowy grób, wyposażony w na
czynie i wyroby kamienne, krzemienne i kościane, zaliczony do kultury ce
ramiki sznurowej. Jest to już drugi pochówek tej kultury tu odkryty. 

KRAKOW -BARYCZ 
Stanowisko III 

XRAKOW -BIEŻANOW GAJ 
Stanowisko XII 

KRUSZA ZAMKOWA, pow.lnowrocław 
Stanowisko 3 

LGOW, pow. Jarocin 
Stanowisko 3 

patrz 
neolit 

patrz 
neolit 

patrz 
neolit 

Muzeum Regionalne 
w Jarocinie 

Badania prowadził mgr Ryszard Grygiel /autor spra
wozdania/ przy współudziale mgr Eugeniusza Czarne
go. Finansowało Muzeum Regionalne w Jarocinie. 
Pierwszy sezon badań. Osada kultury trzcinieckie j . 

Stanowisko 3 pol~ jest w południowo-zachodniej części wsi Lgów 
bezpośrednio przy drodze z Dębna do Żerkowa, na niewielkim , piaszczys 
tym wzniesieniu od północy opadającym w stronę łąk. Badania miały na ce 
lu zabezpieczenie przed dalszą, głęboką orką, najbardziej zagrożonego wy
cinka osą.dy. Wykop o wymiarach 15 x 5 m założono w centrum rozrzutu leżą
cego na powierzchni materiału ceramicznego. W wyniku przeprowadzonych 
badań zaobserwowano następującą stratygrafię stanowiska. 

-warstwa l /humus/, powstała współcześnie w wyniku intensywnego nawo
żenia, niszcząc częściowo strop warstwy kulturoweJ 
/warszawa II/; miąższość do 0,20 m . 

. - warstwa II, jasnobrunatna, silnie spiaszczona próchnica z zawartością 
niewielkiej ilości węgli drzewnych; miąższość do 
0,20 m 

- warstwa lla, powstała w wyniku spływu części organicznych warstwy II 
w podloże piaszczyste /calec/; miąższość do 0,25 m 

- calec, jasnożółty piasek. 
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Z obiektów odkrytych ua tym stanowisku /trzy jam.y/, na szczególną 
· uwagę zasługuje oznaczony numerem l, położony w południowej części wy
kopu , maJący w rzucie poziemym kształt owalny o wymiarach 3,40 x 3,00 m. 
Podobnie Jak w przypadku dwóch pozostałvch obiektów, w profilu przedsta 
"da~_się Jako płytkie /do 0,40 m/ , nieckowate zagłębienie. 

W odległości 0,50 m na południowy zachód od gre.nicy zasięgu obiek-
tu 1. zm1leziono skarb czterech przed;niotów brązowych /bra.as0leta, dwa 
naramienniki z l;.ońcami zwiniętymi w ślimacznicę oraz siekierka typu unietyc
kiego/ luźno zakopane w calec. 

Zarówno materiał ceram.iczny /przewaga fragmentów uaczyń workowa
tych o lekko zgrubiałych i ściętych krawędz1ach/ jak i ska1 b przedmiotów 
bqzowych , należą do kultury trzcinieckiej z przełomu II i III okresu epoki 
brązu. Według mapy zas1~gu kultur wczesnej e.poki brązu na ziemiach pols
kich, opracowanej przez A.Gardawskiego, osada we Lgowie położona jest 
w strefie nakładania się zasięgów peryferii kultury trzcinieckiej i przedłu
życkleJ. Potwierdzają t v materiały .:e Lgowa, wśród których czytelne są 
również elementy kultury przedłużyckiej. 

PrzewiduJe się kontynuację badań. 

LUBOWICE , pow. Racibórz 
Stanowisko l 

LUPAVł.A , pow . Słupsk 

Stanowisko 16 

ŁUPOWO , pow.Gorzów Wlkp . 
Stanowisko l 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
neolit 

Muzeum w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadził mgr Tadeusz Seniów. Finansowa
ło Muzeum w Gorzowie ~lkp. Drugi sezon badań. 
Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyc
kiej z IV -V okresu epoki brązu i okresu halsztac
kiego. 

Stanowisko nr l usytuowane jest w środku wsi. Prace wykopaliskowe 
były prowadzone "-' zachodniej części dziedzińca byłej Szkoły Podstawowej. 
Przekopano ogółem ca 140 m2. Odkryto 57 ~robów, które prócz popielnic by
ły dość li c znie wyposażone w inne naczynia /przystawki/ i zabytki ruchome. 
N1ektóre z grobów miały obstawę z polnych kamieni. Formy naczyń i ich zdob.
nictwo typowe dla kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i okresu halsztac
kiego. 
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Z zabytków ruchomych w powyższych grobach znaleziono: w grobie n r 
25 - s~pilę brązową z łabędzią szyjką, w grobie nr 31 - wśród przepalo
nych kości ludzkich w urnie, pierścionek z drutu brązowego o zwoju spiral 
nym i dolną część siekierki kamiennej / ostrze / , w grobie nr 32 - 3 fragmen
ty bransolety z brązu o przekroju okrągłym, w grobie nr 33 - 2 fragmenty 
bransolety i przepalony pierścionek z brązu /opis jak wyżej/, w grobie nr 
39 - 2 okrągłe i płaskie /wy s • 8 mm/ przęśliki. /? / kamienne o średnicy 5 cm . 
Jeden z nich zdobiony po obu stronach rowkami w kształcie krzyża. Ot~ory 
z obu stron posiadają widoczne starcia przy krawędziach / niewykluczone, że 
mogą to być kółka do wózków kultowych/. Również w tymże grobie znaleziono 
w urnie pierścionek brązowy. W grobie nr 41 - przęślik l opis jak wyże j/, 
fra gment pierścionka, w grobie nr 52 - jednostożkowy przęślik gliniany , 2 
fra gmenty nieokreślonej ozdoby brązowej i szpilę brązową /brak główki/. 
W grobie nr 58 • pierścionek brązowy i pięcioboczną siekierkę kamienną. 
W grobie nr 66 - przęślik /? / kamienny/ . W grobie nr 64 - S kamiennych 
"serków" o kształtach stożkowatym , prostokątnym,owalnym i okrągłym. W gro 
bie nr 72 - pop1elnica była przykryta niewielkich rozmiarów kamieniem l gra
nit/ z JedneJ strony płaskim /Specjalnie wygładzonym/ i na płaszczyźnie tCJ 
wyryty znak w kształcie litery "V". W grobie nr 77 - znaleziono górną czę • ć 
siekierki kamiennej pięciobocznej; obuch z obu stron zdobiony był znakami "X" 
W grobie nr 80 - w urnie przepalony pierścionek z brązowego drutu o ZWOJU 

spiralnym. 

Jak z tego wynika część grobów była bogato wyposażona i posiadała ni -
kiedy po 2 i więcej popielnic. Były też usytuowane w niewielkich odległoś
ciach od siebie, bez określonego porządku 

Po raz pierwszy cmentarzysko to było rozkopane przez autora. w 1970 r . 
w części południowo-wschodniej i odkryto wówczas 2.3 groby z Ul, IV i V okre
su epoki brązu. Dlatego numeracja grołów w 1974 r. była prowadzona od 2! 
do 81. 

Prace wykopaliskowe będą prowadzone. 

NIEBOROWA, pow.Chełm 

NIECHMIROW, pow. Sieradz 
Stanowisko 2 

patrz 
paleolit i mezolit 

Muzeum w Sieradzu 

Badania prowadziła mgr Anna Kufel-Dzierzgowska. 
Finansowało Muzeum w Sieradzu i WKZ w Łodzi. 
Czwarty sezon badań. Cmentarzysko popielniocwe 
z IV -V okresu epoki brązu kultury łużyckiej. 

Cmentarzysko położone jest na teresnie zalesionej wydmy, na lewym 
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brzegu Oleśnicy, około 500 m na południowy-zachód od miasta na drodze do 
Malej Wsi. Przekopano powierzchnię 50 m:2 odsłaniając 31 grobów popiel
nicowych. Wszystkie przykryte były brukiem kamiennym, częściowo znisz
czonym. 

Wyróżniał się grób nr 116. Wypełnisko dużej jamy grobowej o śred
nicy około 50 cm i głębokości 65 cm stanowiły przepalone kości ludzkie prze
mieszane z resztkami stosu i ułamkami glinianego garnka o schropowa
conej powierzcliiri, lepionego ręcznie. Na dnie jamy grobowej, na cienkiej 
warstwie drobnych węglików drzewnych stało niewielkie nacz,Y&ko zawiera
jące kości dziecka. Obok tej miniaturowej popielnicy leżały dwie spiralki z 
drutu brązowego. 

W stropie grobu 114, między kamieniami bruku znaleziono dużą ilość 
ułamków miniaturowych naczyń i kilku gruszkowatych grzechotek glinianych. 
Pod brukiem stało duże naczynie ręcznie lepione, nie zawierające żadnych 
szczątków kostnych. Był to prawdopodobnie pochówek symboliczny. 

Pozostale groby nie odbiegały wyglądem od typowych dla kultury łu
życkiej. Zawierały przeważnie jedną popielnicę wstawioną do jamy grobo
wej wypełnionej czystym piaskiem /bez resztek stosu/. Obok, lub we wnęt
rzu popielnicy umieszczano ·dary grobowe: ceramikę - przeważnie czerpa
ki, albo miniaturowe wazy- oraz zabytki metalowe: kółka i spiralki brązowe, 
szpile i bransolety. 

W śród brązowych ozdób wyróżniają się dwie bransolety z grob.t 120 i 
133. Obydwie były w czasie użytkowania złamane, a następnie naprawione 
techniką nadlewu. Duża ilość zabytków metalowych /około 7Cf'lo grobów była 
wyposażona w ozdoby brązowe/, jak też przedmioty naprawiane, świadczą 
o istnieniu warsztatów brązowniczych w osadzie, której ludność użytkowała 
cmentarzysko w Niechmirowie. 

Badania będą kontynuowane. 

NlEMCZA, -pow. Dzierżoniów 

NIESIOŁOWICE, pow.Kartuzy 
Stanowisko 7 

patrz 
uzupełnienia 74 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził Zbigniew Szafrański - student· 
Uniwersytetu Warszawskiego, konsultowany przez 
mgr Aleksandrę Szymańską. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku. Drugi sezon bad~ Cmen
tarzysko kultury łużyckiej z IV -V okresu epoki brązu. 

Zbadano dwa kurhany. Kurhan l o średnicy ok. 9,5 m x 10,5 m i ~so
kości l ,4 m. F odstawę jego stanowił jeden krąg kamienny zbudowany z du-
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żych otoczakS"f. .W centrum kręgu natrafiono na płytką jamę zaWierają~ 
przepalone. kości ludzkie i węgiel drzewny. Jama o wymiarach l, 6 x 2 i 
głębokości 0,2 m otoczona była wieńcem kamiennym ułożonym w spiralę. 

Kurhan II - bardzo zniszczony przez wybieranie kamieni i prace po 
lowe. Odkryty fragment kręgu kamiennego pozwala określić jego średnicę 
na ok. 8 metrów. Między kurhanami wystąpiło owalne skupisko węgla drzew
nego o wymiarach 2,0 x 2,5 m i miąższości 30-35 cm sugerujące istnienie 
w tym miejscu stosu. 

Inwentarz kurhanu stanowiły fragmenty popielnic, przepalone kości 
ludzkie rozrzucone w różnych miejscach kurhanu nr II oraz węgiel drzew
ny. 

Badania będą kontynuowane. 

NIESUŁOWICE, pow .Milicz Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Joanna Domańska. Finanso
wał WOAK we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko kultury łużyckiej z IV okresu epoki · 
brązu do okresu halsztackiego C. 

StanoWisko leży na Jtiewielkim wzniesieniu /z Wieżą triangulacyjną/ 
na piaskowni przy Młynie Gospodarc zym ." Niesułowicach, po lewej stro
nie drogi z Czatkowic do Milicza. Badania ratownicze objęły teren l, 7 ara 
przyległy do wybierzyska piaskowni. Zabeżpieczono 28 grobów ciałopalnych, 
w tym 2 jamowe. Groby zalegały w piasku lub glinie na głębokości 0,20 -
1,40 m. W 15 grobach odkryto jamy grob owe lub przygrobowe, niekiedy 
zawierające resztki stosu, wypełnione próchnicą i piaskiem. Wymiary jam 
zamykały się w granicach o,30-1,20 m, miąższość nie przekraczała 0,30 m. 
Część grobów posiadała obstawę kamienną boczną lub bruk nakrywający. · 
Większość grobów była znacznie zniszczona, szczególnie w pobliżu odkry 
tego na powierzchni 3 m2 bruku kamiennego, związanego przYPUszczalnie 
ze stojącym tu ongiś wiatrakiem. 

Groby wyposażone były skromnie, ilość przystawek wynosiła od kilku 
do kilkunastu naczyń . Tylko w 7 grobach znajdowały się zabytki metalowe 
/kółka z brązu, szpile brązowe lub żelazne, noże żelazne/. Nielicznie wys
tępowała także ceramika malowana. 

Należy podkreślić, że cmentarzysko w Niesułowicach leży w bezpoś - , 
rednim pobliżu /około 150m/ osady kultury łużyckiej z tego samego okresu. 
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NOWA CEREKWIA, pow. Głubczyce Muzeum Archeologiczne 
we WrocłaWiu 

Badania prowadziła mgr Emilia Kunawicz. Finanso
wała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Nowej 
Cerekwi. Drugi sezon badań . Osada wielokulturowa 
z wczesnej epoki brązu do okresu Hallstatt -c. 

Kontynuowano badania ratownicze w części północno-zachodniej sta
nowiska. Badania prowadzono na obszarach wytyczonych pod budowę _budyn

kóv.· mieszkalnych i gospodarczych oraz w ramach rowów wodno-kanaliza
cyjnych. Łącznie przebadano obszar około 22,5 ara, na którym wystąpiły 
41. obiekty osadnicze w tym dwa groby - szkieletowy i ciałopalny. Obiekty 
osadnicze posiadały wymiary bardzo zróżnicowane od 2,0 m szerokości i 
1,90 m głębokości do 0,45 m szerokości i 0,15 m głębokości. Materiał za
bytkowy stanowiły: przede wszystkim ceramika typowa dla kultury łużyckiej 
grupy górnośląsko-małopolskiej, której towarzyszyły obficie polepa, węgle 
drzewne oraz kości zwierzęce, oraz mniej liczne fragmenty ceramiki wczes
nobrązowej. 

Przy badaniu jamy osadniczej nr 25 na głębokości 1,80-1,88 m stwier
dzono występowanie kości szkieletu ludzkiego, który okazał się po ocisłonię
ciu całego dna jamy jednym z trzech szkieletów zbiorowej mogiły. Były to 
szkielety kobiety i dwóch mężczyzn. Wyposażeniem grobu było naczyńko unie-

/ tyckie , dwa paciorki bursztynowe oraz drobne kości zwierzęce. Jeden szkie
let obstawiony był dwoma kamieniami, w głowie i w nogach. 

Grób ciałopalny odkryty został również w trakcie badania jamy osadni
czej . Składał się on z jednego naczynia /waza/ wypełnionego przepalonymi 
kośćmi. Naczynie datować można na IV okres epoki brązu. 

Badania będą kontynuowane w zależności od inwestycji RSP Nowa Cere
kwia. 

NOWA HUTA-PLESZOW 
Stanowisko 17 

NOWOGROD, pow.Łomża 
Stanowisko l 

PIOTROWICE POLSKIE, pow. Ząbkowice 

patrz 
neolit 

patrz 
wcżesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średnio·.viecze 



PLUDWINY, pow.Brzeziny 
Stanowisko l 

PORZECZE, pow. Lębork 
Stanowiska I-III 
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patrz 
okres wpływów rzymskich 

Polskie Towarzystwo Archeo
logiczne i Numizmatyczne -
Oddział Gdański 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Skarbek. Finansowa 
ło Muzeum w Lęborku. Pierwszy sezon badań. Cmen~ 

tarzysko kurhanowe i osada kultury łużyckiej z V ok
resu epoki brązu, cmentarzysko kultury pomorskie j 
z okresu Hallstart D. 

Stanowisko l /cmentarzysko kurhanowe/ położone jest na .płaszczyźnie 
usytuowanej pomiędzy rzeką Łebą a drogą z Paraszyna do Porzecza. Eksplo
rowano jeden kurhan całkowicie zachowany o średnicy 8 m i drugi w połowie 
zniszczony o średnicy 14m. Wysokość kurhanów 1,20 m- 1,30 m. Plaszcze 
ułożone były z drobnych otoczaków, zaś kręgi z dwóch warstw dużych gŁazów. 
Na powierzchni pierwszego kurhanu zachowały się ślady palenisk. Inwentarz: 
fragmenty naczyń jasnobrunatne z domieszką gruboziarnistego tluczenia, ku
beczek ciemnobrunatny z uchem wystającym ponad krawędi. wylewu·,- szczypce 
brązowe i szpila z główką zwiniętą w uszko. · · 

Stanowisko II - osada - położona na wzniesieniu odległym 200 Ill na pół 

noc od wsi Porzecze, przylegającym do doliny rzeki Łeby . 300m na po~
nie od cmentarzyska. Wyodrębniono dwie części osady: produkcyjną i miesz
kalną. Pierwsza z nich obejmuje niewielki obszar od strony rzeki od półno
cy otoczony szczątkowym wałem kamiennym. Wytyczono dwa wykopy o łącz
nej powierzchni 43m2. Odkryto jamę z pozostałością pieca, z warstwą kul
turową zawierającą ceramikę, grudki polepy, wapna i węgle drzewne. Eksplo
rowano również piec do wypalania naczyń. Inwentarz pieca: płaskie krążki 

gliniane z domieszką gruboziarnistego tłuczenia granitowefo, ceramika gru 
bościenna, schropowacona, jasnobrunatna z domieszką gruboziarnistego tłu
czenia i gład.zona z domieszką drobnoziarnistą, stopiony przedmiot brązowy, 
kawałki wapna, węgle drzewne. Obok pieca skład tłuczenia granit owego i 
wapna. 

Stanowisko III - cmentarzysko kultury pomorskiej -położone jest na 
piaszczystym wzgórzu oddalonym około 2 km od Porzecza w kie runku wsi 
Paraszyno. Eksplorowano 4 groby skrzynkowe i l obwarowany. Zalegały na 
głębokości 50 cm - 120 cm. Orientowane na osi północ-południe. 

Inwentarz: popielnice o baniastych brzuścach i stożkowatych szyjkach 
oraz beczułkowate, gładzone. Barwa jasnobrunatna, ciemnobrunatna i czar -
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na. Pokrywy w kształcie odcinka kuli wpuszczane i płaskie. Ilość popiel
nic "'' grobie od l do 4 . 

Dwie szpile brązowe z łabędzimi szyjkami i główkami zwiniętymi w 
uszka , fragmenty stopionych ozdób. 

Badania będą kontynuowane. 

PRATKOWICE, pow.Radomsko 
Stanowisko l 

Muzeum Regionalne 
w Radomsku 

Badania prowadzili mgr Bożena Błaszczyk i mgr 
Zygmunt Błaszczyk. Finansował WKZ w Łodzi. 
Trzeci sezon badań Cmentarzysko z IV -V okresu 
epoki brązu. 

Stanowisko położone jest na północ od wsi Pratkowice, na skraju le
wej wysokiej terasy Pilicy. 

·Badania prowadzono jedynie w wykopie "A" /patrz lA-- 1973 r./. Zba
dano obszar l ,5 ara; łącznie przebadana powierzchnia wynosi 6 arów. 

W br. odkryto 28 grobów ciałopalnych, w tym 2 podwójne oraz 3 jamo
we. W dwóch popielnicowych znajdowały się szczątki stosu. Sześć popiel
nic nakrytych było misami, a oprócz tego groby wyposażone były w małe am, 
forki lub czarki. W 9 przypadkach natrafiono na drobne przedmioty z brązu: 
kół.k,a, spiralki, druciki, niewielkie fragmenty ozdób. W kilku grobach zaob
serwowano na kościach ślady patyny brązowej. Ceramika jest dość zróżnico
wana , oprócz fonn wazowatych wystąpiły popielnic~ jajowate, dwustożkowa
te, szerokootworowe misy z karbowaną krawędzią, miniaturowe a.mforki oraz 
czarki. W materiale kostnym stwierdzono dużą ilość pochówków dziecięcych 
l drobne kości/. 

Na stanowisku występują jedynie zabytki kultury łużyckiej. Większość 
z nich pochodzi z IV: okresu epoki br~tzu. Stosunkowo miejszą ilość można 
datować na V okres epoki brązu. 

PRATKOWICE, pow.Radomsko 
Stanowisko 6 

Muzeum Regionalne 
w Radomsku 

Badania. prowadził mgr Zygmunt Bła.szczyk. Finanso
wał WXZ w ł.odzi, Pierwszy sezon badań. Osada z 
IV-V okresu brązu 

Stanowisko położone jest na wysokiej terasie Pilicy , ok. 50 m od jej 



skraju i Qk.250 m na południe od wykopu "A" llll. stanowisku l. Zbadano 
obszar 0,5 ara. 

W założeniu miały to być badania sondażowe w. celu uchWYcenia po
łudniowego skraju cmentarzyska /patrz Pratkowice, st. l, IA .. ~ Badania 
1973 i 1974/. Tymczasem zarówno materiał ruchomy jak i inne.l.obiekty od
kryte na stanowisku 6 wyraźnie wskazują na istnienie osady. Zachowały 
się ślady czterech palenisk, z których 2 wyłożone były polepą. :Palenis.ka 
zawierały nieliczne ułamki ceramiki. Ponadto odkryto jamę o głębokości 
70-80 cm, której wypełnisko stanowiła szaro-brązowa ziemia i węgiel 
drzewny. Chronologii jamy nie udało się ustalić. 

Materiał wydobyty z wykopu to: polepa z palenisk, węgiel drzewny, 
odłupki krzemienne oraz ułamki naczyń. Wśród tych ostatnich przeważa-
ły fragmenty nieozdobione i niecharakterystyczne. Jednakże występują też 
fragmenty płaskich den naczyń, proste wylewy, jeden fragment zgrubiałe
go brzegu wychylonego na zewnątrz oraz ostry załom brzuśca z nacięciami . 

Część ceramiki była silnie przepalona. 

Bardziej precyzyjne datowanie stanowiska jest niemożliwe ze wzglę 

du na niewielką ilość materiału. Ogólnie można określić Wiek zabytków na 
IV -V okres epoki brązu. Byłby on współczesny grobem ze stanowiska l 
oraz materiałowi ze stanowiska 3 /patrz lA. Badania 1973, s.69-70/ . 
StanoWisko 6 było prawdopodobnie jedną z osad , k t órych mieszkańcy cho 
wali zmarłych na wspólnym cmentarzysku. 

PRZYŁt:K , pow. Ząbkowice 51. Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskic
go 

Badania prowadził mgr Romuald Piwko. Finansowało 
Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa 
Wodnego "Hydroprojekt" -Oddział we Wrocławiu . 

Pierwszy sezon badań. Osada kultury łużyckie j. 

Osada polożona jest na terasie Nysy Kłodzkiej opadającej łagodnym 
skłonem w kierunku południowym. Oddalona jest, z jednej strony o około 
80m od kanału zwanego Młynówką i ok::>ło 160m od Nysy Kłodzkiej , z 
drugiej zaś o około 400 m w kierunku wschodnim od wsi Przyłęk. 

Wykop o powierzchni230m2 :usytuowano na skłOnie terasy. Ogółem 
odkryto 26 obiektów nieruchomych, trzy z nich ·są obiektaiqi mieszkalnymi 
wśród pozpstałych przeważają jamy posłupowe. 

Wszystkie obiekty zawierały dużą ilość fragmentów na~zyń, które mo
żemy podzielić na cienko i grubościenne. Wśród naczyń ~PY pierwszej 
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wyrozmono: misy , kubki, czerpaki. Jest to ceramika wygładzana, bogato 
crna.mentowana . Drugą grupę stanowią najczęściej formy garnkowate o 
schropowaconej powierzchni, bardzo rzadko zdobione, wyłącznie dookol
ną karbowaną listwą czy guzkami na krawędzi wylewu. 

PYSZNICA, pow .. Stalowa Wola 
Stanowisko l 

M u zum Okręgowe 
w Rzeszowie 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Pohorska / autor
ka sprawozdania/ pod k.terunkiem dra Kazimierza 
Moskwy. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko gru
py tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z V okresu epo
ki brązu, grób z okresu wpływów rzymskich / znale
zisko siekierki neolitycznej/. 

Stanowisko znajduje się na niewielkiej wydmie po prawej stronie dro
gi Stalowa Wola - Pysznica w odległości ok. l km od granic Stalowej Woli. 
Badania miały charakter ratowniczy. Odkryto 402 groby ciałopalne, wyłącz
nie popielnicowe , które zalegały na głębokości 20-60 cm. Charakterystycz
ną formę grobu stanowiła popielnica z przepalonymi kośćmi, zwykle nakryta 
misą. Nielicznym popielnicom towarzyszyły przystawki z reguły pojedyńcze. 
Tylko w jednym grobie odkryto ich sześć. Około 1/4 grobów wyposażona hy
ła w drobne przedmioty brązowe i kościany grocik strzały. Występowały 
one wyłącznie w popielnicach. 

Funkcję popielnic pełniły naczynia wazowate, najczęściej zdobione nad 
załomem brzuśca zakreskowanymi przylegającymi do siebie trójkątami lub 
czworobokami tzw. wazy nadsańskie. Misy reprezentowane były przez oka
zy półkoliste i ostroprofilowane, zdobione na dnie kołami współśrodkowymi, 
zaś przystawki przez czerpaki i naczynia miniaturowe, 

Zbadane groby na podstawie ceramiki należy datować na V okres epoki 
brązu. 

Cechą charakterystyczną cmentarzyska jest niespotykane dotąd w gru
pie tarnobrzeskiej wielkie zagęszczenie grobów. 

Podczas robót drogo'lrych w pobliżu cmentarzyska odkryto również po
jedyńczy, cialopalny popielnicowy grób z okresu wpływów rzymskich oraz 
siekierkę z krzemienia pasiastego. 

RUDKA BALTOWSKA, pow.Lipsko patrz 
neolit 
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SAMBOROWICE, pow. Racibórz 
Stanowisko A 

Konserwator Z:.:t.bytków 
Archeologicznych 
"'Opolu 

Badania prowadziła mgr Gertruda Martyniak. Fi
nansował WKZ w Opolu. Drugi sezon badań. Cmen
tarzysko ciałopalne z III okresu epoki brązu. 

Stanowisko położone jest w odległości około l km na południe od wsi. 
W centrum cmentarzyska znajduje się niew~elkie wybierzysko piasku. Wy
kop o powierzchni 150m2 założono przy wschodnim profilu piaskowni. Od
k ryto i pr zebadano 33 groby oznaczając je numerami od 8 do 40. Głębokość 
zalegania grobów była zróżnicowana - od 25 do 70 cm poniżej powierzchni 
użytkowe j. 

Wśród prze badanych grobów wyróżniono 10 popielnicO'flo-jamowych , 
11 jamowych i 3 popielnicowe ~ Znajdowały się w nich naczynia, a w kilku 
wypadkach wystąpiły wś-ród przepalonych kości fragmenty przepalonych i 
zdeformowanych przedmiotów brązowych. Jedynie w popielnicy z grobu nr 13 
znaleziono dobrze zachowaną szpilę o profilowanej główce. 

Rolę popielnic pełniły różne naczynia, najczęściej były to szeroko 
otworowe wazy zdobione na załomie pasmem nacięć lub dołków, bezuche i 
uchate garnki ,. wazy i dzbanki zdobione ornamentem guzowym" W większoś 

ci wypadków przykryte były odwróconymi do góry dnem miskami i czerpaka-
mi . 

W obrębie całego wyk.opu ,-poza obiektami -do głębokości 60 cm wystę -
powały luźno dość liczne fragmenty naczyń. ' 

Prace będą kontynuowane. 

SIEMIROWICE, pow. Lębork 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Aleksandra Szymańska. Fi
nansował IHKM PAN w Warszawie. Czwarty sezon 
badmi. Cmentarzysko kurhanowe grupy kaszubskiej 
kultury łużyckiej z IV i początku V okresu epoki 
br4ZU-. 

Zbadano 4 kur.hany oznaczone nr XI, XX, XXII i XXIV oraz teren mię
dzy trzem~., przekopując pasy o szerokości 2m. Srednica kurhanów mają
cych w rzucie poziQmy kształt kolisty "'Yllosiła 10 x 10m, 8,6 x 8, 7 m, 
6,5 x 7 m i 5,o x 5,0 m, wysokość od 1,0 - 1 , 30 m. Podstawę ich stanowi -



- 72 -

ły pojedyńcze kręgi kamienne zbudowane z dużych ściśle do siebie przylega
jących kamieni. Wewnątrz kręgów w trzech kurhanach odkryto skrzynie ka
mienne zbudowane z dość dużych, płaskich kamieni usytuowanych u.a osi 

wschód-zachód. Największa ze skrzyń miała wymiary 2,8 x 1,8 m. W płasz
czu kurhanów ~jdowały się skupiska ceramiki, przepalonych kości ludz
kich oraz węgla drzewnego, ponadto w dwóch kurhanach /"XX i XXIV/ tkwi
ły luźno 3 popielnice zawierające przepalone kości ludżkie ułożone w po
rządku anatomicznym. ' 

Pod skr~ami w kurhanach XX i xxn, a · także w pobliżu kręgów i w 
wykopach sondażowych odsłonięto S niedużych jam wypełnionych węglem 
drzewnym o średnicy do 0,5 m i głębokości 0,3 m, będących - podobnie jak 
odkryte w latach poprzednich obiekty ~ego rodzaju - pozostałościami ogni 
palonych w święta zmarłych • 
• 

Ponadto w dwóch skrzyniach znaleziono przedmiOty ma telowe: szpilę 
brązową ze spiralnie uformowaną główką i fragmentarycznie zachowaną brzyt
wę ze spir'alnym uchwytem. W jednej skrzyni odkryto dwą naczynia pełniące 
funkcję przystawek, a po jej zewnętrznej stronie dużą ilość rozbitych naczyń. 

Na podstawie przedmiotów metalowych i ceramiki przebadane w 1974 r. 
kurhany datować można na IV okres epoki brązu. 

Badania będą kontynu~wane, 

S T ARY ZAMEK, pow. W rocła 
Stanowisko 2 i 2a 

STOBNICA Tn,rmorgi, 
pow. P i otrków TRybunalski 
Stanowisko 2 

!?WI-ę:CIC.Fo rFJW. Sandomierz 

TOMASZOW, pow.SzydłoWiec 
Stanowisko l i II 

TROJCZYCE, pow.Przemyśl 
StanoWisko l 

WARSZA W .A-GROCHOW 
ul . Górników 

patrz 
neolit 

patrz 
okres lateński 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
paleolit i meżolit 

patrz 
okres bals ztacki 

patrz 
okres lateński _ 
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WOJCIECHOWICE, pow . Opatów 
StanoWisko l 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w WarszaWie 

Badania prowadził mgr Jarzy Bąbel. Finansowało. 

PMA. Trzeci sezon badań. Wielokulturowe cmen
tarzysko neolityczne i wczesnobrązowe. 

PodGzas tegorocznych prac przekopano 226m~ poWierzchni , odkrywa 
jąc 18 obiektów, z czego 8 okazało się wkopami wczesnymi. Z 10 obiektów 
prahistorycznych wyeksplorowano 7, w tym l jamę i 6 grobów. 

Jama należała do kultury_pucharów lejkowatych, groby: l również da 
kultury pucharów lejkowatych, 5 do kultury mierz.anowickiej. 

W jamie znaleziono fragmenty_ glinianych naczyń, płyty szlifierskie, 
kości zwierzęce, ości ryb, polepę, węgle drzewne i małą ilość krzemien.L. 

W grobie kpLznajd..,wal się jeden szkielet ułożony w pozycji wyprosto 
wanej, na plecach, głową na W, nogami na E. 

Znaczna część szkieletów z tego cmentarzyska jest bardzo źle zacha.
wana z powodu silnego rozkładu kości, bądź też ich rozwleczenia podczas
orki . 

Zmarli kultury mierz.anoWickiej ułożeni byli najczęściej na prawym bo
ku.głową na południowy-zachód lub zachód. Wyposażeni byli w kubki glinia
ne, krzemienne grociki sercowate, . krzemienne zgrzebła, sztylet krzemien
ny, fragmenty brązowych zausznic, zwęglone pr·zedmioty drewniane, pacior
ki kościane, paciorki z muszki i glinki kaolinowej. 

W jamach grobowych stwierdzono występowanie popielatej smugi, po
zostałości po pojemnikach, w których spoczywały zwłoki. W grobach znale 
ziono także dużą ilość kamieni wapiennych. 

W jednym z bogaciej wyposażonych grobów odkryto dWie czaszki krów , 
pyskami z-wrócone w kierunku południowo-wschodnim. 

Prace będą kontynuowane. 

WORYTY, pow.Olsztyn 
StanoWisko 2 

Zespół do badań Etnogenezy 
Słowian v Polsce północno
wschodniej Instytutu Historii 
Kultury Materialnej P AN 
v WarszaWie 

Badania prowadzili doc.dr hab.Jan Dąbrowski i mgr 
Małgorzata Mogielnicka. Pf4ty sezon badań. Osada 
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otwarta grupy mazursko-warmińskiej kultury łużyc
kiej z późnej epoki brązu. 

Zakończono prace terenowe na tym stabowisku, a zarazem prace wyko
palikowe zespołu osadniczego kultury łużyckiej w W orytach. 

Na stanowisku 2 przekopano w 1974 r. 3,5 ara /łącznie na tej osadzie 
zbadano prawie 17 arów/ zakładając wykopy głównie w partii szczytowej 
wzgórza, a ponadto na południowym jego zboczu - wszystkie one łączą się 

z wykopami z lat ubiegłych. Odkryto 32 jamy, 140 śladów po wbitych lub wk?
panych słupach i 2 paleniska kultury łużyckiej, a ponadto 2 groby z okresu 
wpływów rzymskich i 7 obiektów bliżej nieokreślonych. 

W wykopie na zboczu południowym /ar 1101 powtórzył się stwierdzony 
już wcześniej układ stratygraficzny. Pod warstwą próchniczą stwienlzono · 
tam trzy warstwy akumulacyjne /II-IY /. Zalegały one na ciemnej kulturowej 
warstwie V, bogatej w ceramikę i sięgającej 74 cm miąższości, a reperezen
tującej młodszą fazę osadnictwa łużyckiego. Cienka warstwa akumulacyjna 
oddzielała ją od pozostałości starszej osady /warstwa VII/, zalegającej na 
jasnym piasku calca. Ta warstwa zaWierała niewiele materiału łużyckiego 
z dodatkiem kilku fragmentów naczyń, zdobionych ornamentem sznurowym. 

W dalszym ciągu nie stwierdzonq układania się śladów słupów w regu
larne zarysy. Wyjątkiem jest zespół 28 kołków i słupów /obiekty 279-':!IJ6/ 
na arze 51, będący być może śladem jakiejś niewielkiej platformy lub spich
rza na palach. 

Materiał zabytkowy reprezentują niemal wyłącznie fragmenty naczyń 
ze znaczną przewagą form chropowaconych , Ponadto znaleziono kilka roz
cieraczy i gładzik kamienny oraz parę przęślików. 

Kontynuowane były również badania geologiczne i palynologiczne oko
licy stanowiska. 

ZBROJEWSKO, pow.Kłobuck 
Stanowisko 3 

Instytut Archeologii U • J. ; 
Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Katowicach. 

Badania prowadzili doc.dr Marek Gedl i mgr Renata 
Kisza. Finansował WKZ w Katowicach. Kontynuacja 
badań zap?cząt;kowanych w 1961 r. Cmentarzysko kul
tury przedłużyckiej i grupy górnośląsko-małopolskiej 
kultury łużyckiej z II-V okresu epoki brązu. 

Prace wykopaliskowe przeprowadzono w północnej części stanOWiska, 
w obrębie starszej partii cmentarzyska, datowanej w zasadzie na III okres 
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epoki brązu. Zbadano 33 obiekty archeologiczne /nr 486-518/, Większość 
wśród nich stanowiły groby ciałopalne popielnicowe, lub bezpopielnicowe -
jamowe zaliczane do wczesnej fazy grupy górnośląsko-małopolskiej kultu
ry łużyckiej. OdkrYto też obiekty pozbawione śladów kości. Były to wedle 
wszelkiego prawdopodobieństwa wczesnołużyckie groby szkieletowe, w 
których nie spalone szczątki kostne uległy zupełnemu rozkładowi w piasku . 

Groby wyposażone były w naczynia nawiązujące do form pospolitych 
w grupie konstantynowskiej /naczynia o esowatym profilu i chropowacone j 
powierzchni/ oraz typowe dla wczesnej fazy grupy śląskiej kultury łużyc
kiej /m.in. naczynia zdobione wczesnołużyckim ornamentem guzowym/. 

ŻNIN Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadził mgr Wiesław Zajączkowski. 
Finansowało PMA w Warszawie. Pierwszy sezon 
badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej 
z IV -V okresu epoki brązu. 

Stanowisko położone jest w północno-zachodniej części miasta, w ob
rębie zwartej zabudowy, na terenie Rzeźni Miejskiej i M. P .G.K. Przeba
dano teren o powierzchni ok. 80 m2 odsłaniając 11 grobów popi-elnicowych. 
OdkrYto je na głębokości 25-40 cm. Wszystkie były w mniejszym lub więk

szym stopniu zniszczone orką oraz późniejszymi vkopami. 

W grobach występowało od jednej do trzech popielnic oraz od dwóch 
do kilkunastu naczyń towarzyszących. Z ciekawszych zabytków wykopalis
ka w Żninie dostarczyły dwóch szpil brązowych, brązowego zaczepu do pa
sa/?/ 1 grzechotki glinianej. Formy ceramiki odkrytej na cmentarzysku 
nawiązują do zachodniowielkopolskiej /uradzkiej/ grupy kultury łużyckie j. 
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Okreshalsztacki 



BACZYN, pow.Kraków 
Stanowisko 2 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadzili mgr Janina Krauss i dr Adam 
Krauss. Finiinsował WKZ w Krakowie. Czwarty 
sezon badań. Cmentarzysko kultury łużyckiej z 
okresu halsztackiego. 

Kontynuowano badania na cmentarzysku znajdującym się na południo
wym s klonie wzniesienia opadającego ku rzece Sance. Odkryto 43 płaskie 
gr oby /nr 171-213/, wśród których wyróżniono 12 szkieletowych, 17 cialo 
palnych popielnicowych, 9 ciałopalnych jamowych, 2 ciałopalne zniszczone 
i 2 o nie wyjaśnionym obrządku. Większość grobów miała nakrywy~ niewiel
ka ilość obwarowania. W grobach o obrządku szkieletowym, zmarli ułożeni 
byli w pozycJi wyprostowanej, na osi południe-północ, głową na południe. 
W jednym dobrze zachowanym udało się uchwycić układ zgiętych rąk i sple
ci onych pod brodą palców. 

Groby popielnicowe zawierały popielnice z przepalonymi kośćmi we 
wnątrz, a w kilku przypadkach złożonymi też obok w jamie grobowej, lub 
w czerpaku. W grobach ciałopalnych jamowych, przepalone kości znajdowa
ły się na przestrzeni całej jamy lub w zwartym skupisku. Do wyposażenia 
zmarłych należały ozdoby brązowe oraz naczynia ustawione w grobach szkie
letowych przeważnie przy głowie, a w ciałopalnych w obrębie jamy. 

Przewiduje się ·.kontynuację badań. 

BIEGANOW, pow. Słubia patrz 

BISKUPIN, pow. Żnin 
Stanowisko 4 

epoka brązu 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadził mgr Wiesław Zajączkowski. Fi
' nansowało PMA. Osada z okresu halsztackiego. 

Prace wykopaliskowe skupiały się w zachodniej części osady. Były one 
kontynuacją prac z roku ubiegłego i objęły cały ar 115. Odsłonięto konstrukcje 
drewniane -duże partie dwóch przyłegających do siebie chat -/fragm. podłogi, 
elementy konstrukcyjne ścian/ oraz południową część odcinka piątej ulicy po
przecznej. W miejscach,gdzie na to pozwalały konstrukcje drewniane1przeba-
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dano wszystkie sześć warstw uochodząc do calca. 

Stwierdzono trzy kolejne fazy budownictwa. Dwie pierwsze należy 
łączyć z budowanymi jedna po drugiej na tym samym miejscu dwoma chata-
mi o konstrukcji sumikowo-łątkowej, trzecią natomiast z leżącą stratygra
ficznie nieco powyżej /młodszą/ chatą o lekkiej konstrukcji z palików i cien
kich bi~rwi.on. 

Wykopaliska dostarczyły znacznej ilości ceramiki i kości zwierzęcych. 
Odkryto przedmioty wykonane z kości i rogu -motyki, szydła, gładziki oraz 
brązową szpilę. Poniżej skupiska przepalonych ciężarków odkrytych w roku 
ubiegłym odsłonięto belki ulicy a w nich dwa prostokątne otwory, które słu
żyły prawdopodobnie do mocowania pionowego warsztatu tkackiego. 

CHMIELONKO, pow.Kartuzy 
Stanowisko la 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania ratownicze prowadziła mgr Barbara Wiącek. 
Finansował WKZ w Gdańsku. Trzeci sezon badań . Osa
daz okresu halsztackiego. 

Wykopy zlokalizowane zostały na północnym stoku wzgórza opadającym 
ku Jeziorowi. Raduńskiemu, począwszy od partii szczytowej do brzegu jezio
ra. Tegoroczne sondy usytuowano u podnóża stoku w odległości 20-30 m od 
brzegu. W jednym wykopie udało się natrafić na znacznie większą jamę /nr 
42 / w kształcie nieregularnego prostokąta o wymiarach 5 m x 3, 7 m wypełnio
ną w górnej partii piaszczystą, brunatną ziemią przemieszaną z grudkami po
lepy,- a w dolnej ziemią ciemnoszarą przepaloną. Na krańcach jamy odsłonię
to ślady po słupach, tworzących nieregularny trapez. Zarówno na powierzch
ni jamy, jak i w jej wnętrzu występowała znaczna ilość polnych kamieni róż
nej wielkości. W przekroju pionowym miała kształt nieckowaty o głębokości 
0,5 m. Inwentarz jamy stanowiły ułamki naczyń, 2 osełki , fragment paciorka 
bursZ11ynowego i nieznaczna ilość małych kości zwierzęcych / ptasich ? / . 

W wykopie odkryto także zespół palenisk / 43-50 nr/ częściowo nawars
.twi.ających się na jamę, nie zawierających żadnego inwentarza. Analogiczną 
grupę palenisk odkryto w roku ubiegłym; otaczały one półkolem grób skrzyn
kowy. 

Na podstawie ceramiki osadę datować można na lata 650-400 p.n.e. 

Badania nie będą kontynuowane. 

CIESZKOW, pow .Milicz patrz 
epoka brązu 



- 81 -

CZĘSTOCHOWA- Wyczerpy Dolne Muzeum w Częstochowie 

Badania prowadził mgr Zdzisław Bolek. Finansował 

WKZ w Katowicach. Szósty sezon badań. Cmentarzrs
ko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego C-D . 

Kontynuowano badania ratownicze na cmentarzysku położonym na te
rasie rzeki Warty. Badaniami objęto obszar175m2 odkrywając 16 grobów: 
t. szkieletowe, 7 popielnicowych. i S jamowych. 

pochówki szkieletowe nakryte brukami kamiennymi, niekiedy kilku
warstwowymi, usytuowane były w przybliżeniu na osi pólnoc -południe f gło
wa zmarłego zwrócona była na południe/. W sklad . wyposażenia tych gro
bów wchodziły zarówno naczynia jak i wyroby metalowe /garnki, misy, czer
paki, szpile i skręty brązowe/. 

Groby jamowe zawierały przeciętnie 1-2 naczynia których ułamki two
rzyły skupiska wokół przepalónych kości. W dwóch grobach jamowych wystą
piły jedynie skupiska słabo przepalonych kości ludzkich przemieszanych z 
węglem drzewnym. Podobnie jak pochówki szkieletowe groby jamowe nakr yte 
były brukami kamiennymi. 

Wśród pochówków popielnicowych przeważały groby składające się 
tylko z popielnicy, względnie z popielnicy i luźnych fragmentów naczyń. Z 
przedmiotów metalowych odkrytych w tych grobach należy wymienić dwa 
fragmenty szpi.l brązowych złożonych do popielnicy ze spalonymi kośćmi. 

Badania będą kontynuowane. 

CZYŻOW, pow. Bełchatów 
Stanowisko 2 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P.P. PKZ 
Oddział w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Józef Bednarczyk. Finanso
wało Zjednoczenie Przemysłu Węgla Brunatne~o we 
Wrocławiu, Pierwszy sezon badań. Osada kultury 
łużyckiej z okresu halsztackiego i lateńskiego, osa
da kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów 
rzymskich, ślady osadnictwa kultury prze worskiej , 
z późnego okresu lateńskiego, okresu wc zesnego 
średniowiecza /faza E/. i średniowiecza . 

Stanowisko leży na cyplu terasy nadzalewowej Widawki , 100 m na 
pólnoc od zabudowań wsi. Badania wykopaliskowe poprzedzon o pracami 
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inwentaryzacyJnymi, w ramach których wykonano: plan sytuacyjno-wyso
kościowy w skali 1:500, planimetrię materiału powierzchniowego, pomia
ry magnetyczne i wiercenia świdrem ręcznym. 

Badaniami objęto teren całego stanowiska- 25 arów. Ogółem zare
jestrov.'ano ponad 100 otiektów, w tym 2 piece, 3 paleniska, 4 dołki po
słupowe, 8 skupisk materiału i około· Bo jam. 

Osadnictwo kultury łużyckiej ' reprezentują jamy o gospodarczym pier
wotnie przeznaczeniu oraz odkryte tuż pod powierzchnią skupiska materia
łu interpretowane jako pozostalości silnie zniszczonych budowli naziem
nych. Wśród materiału źródłowego, w którym dominuje ceramika, zwraca 
uwagę duża stosunkowo ilość wytworów krzemiennych i kamiennych /roz
cieracze, gładziki, płytki/. Piece zachowane w dolnych partiach skonstruo
wane były z dużych kamieni ściśle przylegających do siebie, uszczelnio
nych drobno łupanymi płytkami i ' otoczkami. 

We wnętrzu pieców znaleziono m.in. fragmenty ceramiki kultury prze
wor~kiej /późny okres wpływów rzymskich/. 

Badania nie będą kontynuowane. 

DOBRZEŃ MAŁY, pow.Opole 

DOMKOWO, pow.Ostróda 

DR OCHLIN, pow. Włoszezowa 
Stanov.,isko l 

FALBÓRZ, pow. Włocławek 
Stanowisko A 

GAŁOW. pow. Sroda 

GZIN, pow. Chełmno 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
neolit 

pati·z uzupełnienia 74 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 

Badania prowadziły dr Jadwiga Chudzia.kow.a/ autor
ka sprawozdania / i mgr Olga Romanowska. Finanso
wał WKZ w Bydgoszczy. Siódmy sezon badań. Gro-
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dzisko kultury łużyckiej z okresu h al sztackiego 
i lateńskiego. 

W celu uzyskania całego przekroju przez grodzisko na linii północ
południe' konty1:tuowano badania w południowej części majdanu l ar 317, 
ćw. C/D i ar 335, ćw. C/D/. 

Miąższość warstwy kulturowej w tej partii obiektu znacznie się zwię~ 
k .;za, dochodzi bowiem do 2,55 m, co jest zrozumiałe ze względu na blis
kość w tym miejscu wału grodu. 

Na niewielkiej przestrzeni dwóch ĆWiartek arowych odkryto siedem jam 
o charakterze odpadowym. Na szczególną uwagę zasługują trzy z odsłonię
tych - są to jamy nr 67, 70 i 71. 

Jama 67 w rzucie poziomym posiadała nieregularny kształt, wielkości 
2, 70 m x 2,30 m i głębokości 2,30 m. W centralnym punkcie jamy znajdowa 
ło się regularne nieckowate zagłę.bienie, wypełnione gliną. Srednica tej 
środkowej części jamy wynosiła 1,20 m. Część zewnętrzną, nieregularną 
w rzucie, stanowiła czarna tłusta ziemia ze szczątkami organicznymi. Nie c
kowata część jamy kończyła się na głębokości 68 cm. W dolne j partii jama 
przybierała kształt studniowaty. Podobnie jak większość jam odkrytych na 
tym stanowisku,nieckowata część jamy posiadała materiał zabytkowy, który 
nałeży datować na wczesny podokres lateński, natomiasł na zawartość stu
dniowatej części jamy składał się materiał zabytkowy datowany na podokres 
halsztacki D. Analogicznie jak w wielu jamach odkrytych w latach poprzed
nich i w tej części jamy /wczesnolateńskiej/ występuje zwierzę·cy materiał 
kostny przemieszany ze szczątkami ludzkimi. Zarówno na zwierzęcych jak 
i na ludzkich fragmentach kostnych występują ślady cięć i łupania . 

. Jama nr _70, tworząca w rzucie poziomym dość regularny krąg wielkoś 
ci l , 80 m x l, 90 m, głębokości 4, 00 m. Analogicznie jak w jamie 67, górna 
część posiadała nieckowaty kształt i sięgała do głębokości l ,20m, dale j 
przybierała formę studniowatą. Jama ta zasługuje na szczególną uwagę, gdyż 
po raz pierwszy na tym obiekcie wystąpił w niej szkielet ludzki i to w jej 
studniowatej części / na głębokości 2,60 m/. Do tej pory zanotowano w ma · 
teriale gzińskim dopiero dwa wypadki występowania kości ludzkich w zespo 
le halsztackim. Szkielet zalegał w pozycji pionowej zgiętej z rękoma opusz 
.:zonymi do stóp. Poza szkieletem ludzkim wypełnisko jamy n iczym nie róż
niło się od tYPowej dla obiektu zawartości jam odpadowych. Zarówno w obrę 

bie szkieletu, jak i w pozostałej części jamy, zanotowano występo'<!.·anie zna
cznej ilości zwierzęcych fragmentów kostnych, ułamków ceramiki oraz przed 
miotów wykonanych z metali i poroży. Chronologia tej jamy jest anal ogiczna 
do poprzednio omawianej. 

Jama nr 71 - w rzucie poziomym stanowi nieregularny krąg wielkości 

2 , 60 m x 2,80 m , głębokości ·3,44 m. Kształt jej był analogiczny do d óch 
wyżej omawianych jam. Nieckowata część , datowana na wczesny okres la 
teński sięga głębokości l ,30m, dalej jama przybiera kształt studniowaty . Za 
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wartość jej górnej partii stanowiły ułamki naczyń, przedmioty wykonane 
z metali i poroży oraz duża ilość kości zwierzęcych, przemieszanych z 
kośĆmi ludzkimi. W dolnej części wystąpiły duże ilości ułamków naczyń 
i zwierzęcy materiał kostny, brak jest natomiast kości ludzkich. 

Jamy nr 67 i 71 potwierdzają uprzednie spostrzeżenia, że mieszkań
cy grodu w Gzinie uprawiali na dużą skalę praktyki kanibalistyczne. Trud 
no jednak szkielet ludzki z jamy nr 70, wiązać z antropofagią. Zarówno 
fakt, że odsłonięto kompletny szkielet ludzki, jak i brak jakichkolwiek usz
kodzeń kostnych , zda~ą się wykluczać możliwość wiązania tego wypadku z 
kanibalizmem. Interpretacja tego odkrycia jest niewątpliwie trudna i na 
obecnym etapie badań należy wstrzymać się od stawiania hipotez. 

IGRzyczNA, pov.Wejherovo Muzeum Archeologiczne 
V Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Gabriela Jeziorska pod kie
runkiem dr Jana Leona Luki. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko kultury wschodniopomorskiej okresu 
halsztackiego. 

Badania prowadzono na południowym stoku pofałdowanego wzgórza mo
renowego, niejednolicie zagospodarowanego. Wzgórze oddalone jest o około 
300 m. na północny-wschód od siedlisk wsi lgrzyczna. Przebadano rowami 
sondażo-..')'DI.i. około 300 m2 . cmentarzyska. Wyeksplorowano sześć grob6w o 
różnym stanie zachowania. Tylko jeden z sześciu był nie zniszczony. Wszys
tkie groby były wkopane w jasny, sypki piasek. 

Południowo-zachodnią cz~ść wzgórza stanowi piaśnica, od lat eksploa
towana przez miejscov.'Ych gospodarzy. Na krawędzi piaśnicy odkryto znisz
czony grób skrzynkowy. Były to trzy pionowe kamienie płyty skrzyni oraz 
dno grobu wyłożone otoczkami. Czwarta płyta, ograniczająca grób od połud
nia leżal.1 na dnie piaśnicy. W grobie nie znaleziono śladów kości lub cera
miki. Przypuszczalnie popielnice wyjął w całości nieznany sprawca. ' 

W środkowej partii wzniesienia na leśnym nieużytku odkryto dwa groby, 
zaś w części wschodniej /szkółka leśna i pole orne/ -trzy. Dwa z wymienio
nych pięciu grobów posiadały jedynie resztki obudowy kamiennej, składają
cej się z otoczaków, pośród których znajdowały się szczątki naczyń i kości 
ludzkich. 

W dwóch dalszych, częściowo ZB.iszczonych grobach cztero- i sze.;cio
popielnicowym, znaleziono różnej wielkości i barwy /czernione i brunatne/ 
popielnice twarzowe i bez wyobrażenia twarzy, sąsiadujące w tym samym 
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grobie. Formy najczęściej baniaste z cylindryczną szyjką, brzusiec sChro
powacony w dolnej części lub cały gładzony. Dwie popielnice z największe
go, sześciopopielnicowego grobu pochodzą prawdopodobnie z późniejszego 
óochówku. Swiadczy o tym również poziom dna grobu oraz zgniecenie ni-
żej stojącej popielnicy z plastycznym wyobrażeniem twarzy. Zniszczona po 
pielnica posiadała w lewym uchu kolczyk brązowy, składający sią z kółek i 
płytki. Resztki kolczyka znaleziono również w grobie z czterema popielnica
mi. Nienaruszony grób posiadał komorę w kształcie zamkniętej skrzyni, zbu
do-.'anej z dużych płyt czerwonego, łupanego piaskowca. Wewnątrz skrzyni, 
zasypane piaskiem, stały dwie popielnice twarzowe barwy brunatnej, przy
kryte zdobionymi, wpuszczonymi db wewnątrz pokrywami. Na szyjach po
pielnic, rytymi liniami wyobrażono schemat,tcznie twarz ludzk~t. 

Zaobserwowano, że wszystkie odkryte popielnice twarzowe posiadały 

z reguły twarz zwróconą na zachód. 

Chronologia cmentarzyska: wczesna epoka żelaza, okres Hallstatt D. 

Badania będą kontynuowane. 

IZDEBNO, pow.Żnin 
Stanowisko l 

patrz 
średniowiecze 

}ANKOWICE, pow.Chrzanów Muzeum w Chrzanowie 

Badania prowadził mgr Cezary Wojciech Popko. Fi.
nansował WXZ w Krakowie. P~ąty sezon badań. Cmen
tarzysko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego C . 

W ciągu S sezonów wykopaliskowych przekopano łącznie 12S6, S m2 
powierzchni cmentarzyska, odkryto 64 groby oraz skarb ozdób ołowianych. 
Cmentarzysko założone było na skraju terasy Wisły, powyżej terenu zalewO· 
wego. Przypuszcza się, że pierwotnie mieściło około 100 pochówków sku .. 
pionych na terenie ok.20 arów. Część obiektu, zawierająca ok. 1/3 iloś 
ci grobów, została zniszczona podczas poszukiwań amatorskich prowadzo 
nych w II polowie XIX wieku i w latach 1915-1916. 

W Jankowicach stwierdzono mieszany obrządek pogrzebowy, przy c zym 
pochówki szkieletowe stanowiły grupę naJ1iczniejszą. P ochówki ciałopalne 
wystąpiły w 25 grobach jamowych i 3 popielnicowych. Pochówki zróżnico
wane typologiczn,ie występowały obok siebie nie tworząc oddzielnych sku
pisk. 

Około 60 % grobów posiadało bruki kamienne, zbudowane z .płaskich 
głazów wapiennych ułożonych najczęściej luźno i chaotycznie. W kłlku przy-
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padkach stwierdzono bruki zwarte, prostokątne i wielowarstwowe. W 
skład wyposażenia grobóv.r wchodził z reguły zestaw naczyń: garnek, mi
sa . czerpak uzupełniany niekiedy czarką lub plackiem / talerzem/. Funk
CJę popielnic spełniały duże baniaste wazy z cylindryczną szyją oraz 
rzadko spotykaneJ wielkości misa profilowana. Równie rzadkim znalezis
kiem Jest pokrywa z uchwytem cylindrycznym, forma dotychczas niezna
na w czystych zespołach grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyc
kiej. 

Ceramika jankowieka nie wykazuje bogactwa form, również jej or
namentyka jest mało zróżnicowana. Inwentarz metalowy grobów obejmo
wał wyłą cznie ozdoby wykonane z brązu, żelaza i ołowiu. Najliczniejszą 
grupę ozdób stanowiły kółka i skręty brązowe pełniące funkcję zawieszek 
skroniowych , mniej licznie wystąpiły szptie z główkami zwiniętymi w usz
ko. Znaleziono również po)edyńcze egzemplarze bransolet i naszyjników 
oraz paciorki i wisiorki. 

lnteresu)ące, ze względu na rzadkość występowania, są przedmioty 
ołowiane znalezione w jednym z grobów szkieletowych oraz wchodzące w 
skład skarbu odkr~ego poza granicą występowania pochówków. Spośród 
26 znalezionych przedmiotów ołowianych najliczniejsze w Jankowicach są 
pac iorki wykon ane z prostokątnej blaszki ozdobionej poprzecznymi żłobka
mi i zwinięte j w rurkę / 19 sztuk / . Podobne ozdoby ołowiane znane są z 
pobli skiego cmentarzyska w Kwaczale-Łozku. Poza paciorkami znalezio
no 5 kółek- zawieszek, wisiorek binoklewaty i wisiorek trójkątny z usz
kiem. Ze względu na ilość ozdób jak i ich zróżnicowanie typologiczne , 
odkryc ie w Jankowicach zaliczyć należy do najbogatszych znalezisk przed
miotów ołowianych kultu r y łużyckie j w Polsce . 

Na podstawie char akteru obrządku pogrzebowego oraz cech inwen
ta rza grobowego i licznych analogicznych zwłaszcza z terenu Górnego 
Sląska określono chronologię cmentarzyska na okres halsztacki C. Brak 
w materiale form typowy ch dla młodszego okresu halsztackiego, jak rów
meż d omi naCJa grobów szkieletowych , które zanikają na przełomie okre 
su hal s zta ckiego C i D nie pozwalają przesunąć czasu użytkowania cmen
tar zyska na lata późniejsze . Kulturowo, cmentarzysko zaliczyć należy do 
podgrupy częstochowsko-gliwickiej grupy górnośląsko-małopolskiej kul
tury łużyckie j . Szczegółowe wyniki badań archeologicznych w Jankawi
c a ch opublikowane zostały w opracowaniu: C . W . Popko, Wyniki badań wy
kopaliskowych na cmentarzysku kultury łużyckiej w Jankowicach, pow. 
Chrzanów , Chrzanów 1973 r., natomiast wnioski z analizy antropologicz
neJ szczątków kostnych opracowane są przez pracowników Katedry Antro
pologii UJ. 

Badania w Jankowicach zakończono . 



JUSZXOWO, pow.Gdańsk 
Stanowisko 3 
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M odz.eum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Janusz Podgórski. F~nanlilo
wali Zarząd Autostrad w W ar s za wie i IHKM P AN w 
Warszawie. Dziewiąty sezon badań. Osada otwarta. 
Okres halsztacki, okres wpływów rzym-skich , okres 
wczesnośredniowieczny. · · 

Ratowniczymi badaniami objęto obszar ok. 21,5 ara na .którym odkryto 
72 ołńekty /jamy i paleniska i 2 rejony z warstwą kulturową, w sektorze pół
nocnym stanowiska. Pier:_wszy z niell przecięto wykopem sondażowym o sze
rokości 2m. Warstwa ta została w partii północnej prawie zupełnie . znisz

czona wkopami nowożytnymi. Drugi rejon z warstwą kulturową został częś
ciowo zniszczony podczas odkrywki humusu. Na tym odcinku natrafiono po
nadto na jamy i paleniska z okresu wczesnośredniowiecznęgo. 

Osadnictwo halsztackie: 

68 jam i palenisk, 2 rejony z warstwą kulturową. Na ruchomy material za
bytkowy składa się: ceramika, kości zwierzęce, węgiel drzewny, s zczątki. 
ryb, fragment glinianej formy odlewniczej, kilkadziesiąt bryłek surowca bur 
sztynowego, żarno nieckowate i rozcieracz oraz fragment bransolety brązo
wej. Wymienione materiały datować można na okres halsztacki /głównie 
Hallstatt C f . 

Ol.:res wpływów rzymskich: 

l srebrny denar Hadriana /117-138/ odkryty na wtórnym złożu. 

Okres wczesnośredniowieczny: 

3 jamy i l palenisko oraz ceramika odkryta w warstwie kulturowe j w 2 rejo
nie, wraz z ceramiką halsztacką. W jamach i paleniskach występowały jedy
nie ułamki ceramiki całkowicie obtaczanej. W warstwie kulturowe j odkryto 
zarówno ułamki naczyń całkowicie obtaczanych /X-XI w./. Na uwagę zasłu
guje jama nr 324, w której natrafiono na zwęglone ziarna zboża i roślin 
strączkowatych oraz narzędzie żelazne, prawdopodobnie ciesielskie. 

KALISZ, ul. Wydarie patrz 
wczesne średniowiecze 

KAł.:DUS, pow. Chełmno . patrz 
wczesne średnioWiecze 



XŁYŻOW, pow.Stalowa Wola 
Stanowisko 2 
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Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie 

Badania prowadziła mgr Ewa Waszkowska. Finan
sowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne grupy tar
nobrzeskiej kultury łużyckiej /okres halsztacki i 
początki okresu lateńskiego/. 

Cmentarzysko położone jest na wysokiej wydmie we wschodniej częś
ci wsi. Podczas mechanicznego wybierania piasku natrafiono na groby 
ciałopalne. Odkryto 211 grobów, wśród których tylko dwa reprezentowa
ły pochćwki jamowe, zaś pozostale popielnicowe. Występowały one na 
głębokości około 120-150 cm. Tworzyły owalne skupiska od kilkunastu 
do kilkudziesięciu popielnic, usytuowane na osi wschód-zachód. 

Popielnice z przepalonymi kośćmi niekiedy przykryte były misą. Za
obserwowano prawie zupełny brak przystawek w grobach. Wyłącznie w po
pielnicach znajdowało się wyposażenie metalowe, które odkryto w 48 gro
bach. Były to przede wszystkim ozdoby brązow:e, wśród których znajdowa
ły się kolczyki typu scytyjskiego oraz skręty typu Trzęsówka /póhorazwo
jowa spirala z jednym końcem zwinięt}'m ślimacznicowato, drugim zaostrzo
nym i nawiniętą na obwód sprężynką/. Oprócz brązowych odkryto także oz
doby i narzędzia żelazne. Ozdoby reprezentowane były przez szpile oraz 
póhorazwojowy skręt, narzędzia zaś przez noże i szydło. Wśród naczyń 
najliczniejsze były okazy wazowate , często zdobione nad załomem brzuśca. 

Interesującą grupę tworzą smukłe naczynia z załomem brzuśca na oko
ło 1/ 3 wysokości, zdobione w partii przydennej. Stosunkowo nielicznie wys
tępowały naczynia jajowate bez charakterystycznego dla grupy tarnobrzes
kiej zdobienia. Spotykane na cmentarzysku misy mają formę p6łkolistą, nie
które są profilowane,- nieliczne okazy posiadają pustą nóżkę. 

Funkcję popielnic oprócz naczyń wazowatych i jajowatych pełniły w kil
ku przypadkach misy, w jednym zaś naczynie miniaturowe. 

Cmentarzysko należy do grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej i można 
je datować na okres halsztacki i początki okresu lateńskiego. 

Prace wykopaliskowe zostały zakończo~e. 

XOMOROWO,pow. Szamotuły 
Stanowiska 4 i 12 

KOSCIELEC KUJAWSKI, pow.Inowrocław 
Stanowisko 16 

patrz 
~esne średniowiecze 

patrz 
neolit 



KRAKOW -WAWEL 

KRAKOW -ZWIERZYNIEC 
Kościół Salwatóra 

KRUSZA ZAMKOWA 
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KRUSZWICA, pow.lnowrocław 
Stanowisko 4 

LUTROWSKIE, pow. Kłobuck 
Stanowisko 4 

LA2Y , pow.Wołów 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
neolit 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średnioviecae 

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno-Konserwa
torski we Wrocławiu 

Badania ratownicze. prowadzili mgr Halina Jarząb, 
mgr Adam Drozdek, mgr Krystyna Maksymowicz. 
Finansował WOAK. Drugi sezon badań. Cmentarzys
ko kultury łużyckiej z okresu Hallstatt C i D. 

Stanowisko położone jest na zboczu piaszczystego wzniesienia, w od
ległości około 500 m na zachód od wsi. Jest zagrożone eksploatacją kruszy
wa. Zbadano obszar o powierzchni S arów. Wyeksplorowano 70 grobów. 
Stanowi to jedynie część rozległego cmentarżyska. Bezspośrednio pod hu
musem, na głębokości od 10 do 50 cm występowały kamienie ułożone w pół

okręgi i stanowiące obsatwę grobową. W części pólnocno-zachodniej cmenta
rzyska znajdował się bruk kamienny. Na cmentarzysku wystąpiły trzy typy 
pochówków. Najliczniejsze były tzw. czyste groby popielnicowe, rzadziej 
wystąpiły groby jamowe oraz popielnicowe obrzucone szczątkami stosu. Na 
niektórych grobach są ślady po rytualnym tłuczeniu naczyń. Groby były bo
gato wyposażone w wyroby ceramiczne, w tym malowane i przedmioty meta
lowe. brązowe i żelazne. W niektórych grobach wydzielono 30 naczyń. W jed
nym z grobów w darze zmarłemu złożono poćwiartowaną krowę. 

Na szczególną uwagę zasługuje grób nr 6. zawierający 7 naczyń oraz 
figurkę ko cika wykonaną z terrakoty, zapewne import prowincjonalno-
~ ---

Badania będą kontynuowane. 



LUBOWICE, pow. Racibórz 
Stanowisko l 
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instytut Archeologii UJ 
Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Raciborskiej w Raci
borzu, Konserwator Zabyt
ków Archeologicznych 
v Opolu 

Badana prowadził mgr Jan Chochorowslti. Finansowa
li TMZR w Raciborzu i WKZ w Opolu. Czwarty sezon 
badań . . Grodzisko kultury łużyckiej z wczesnej epoki 
żelaza, osada otwarta kultury łużyckiej z III okresu 
epoki brązu, osada z młodszej epoki kamienia. 

Kontynuowano prace w najbliższym sąsiedztwie wału oraz częściowo na 
majdanie grodziska. Zakończono również eksplorację wykopu przecinającego 
wał i fosę, dzięki czemu uzyskano pełny profil założeń obronnych grodu. 

Uzyskano dalsze informacje co do chronologii obwałowań. W wypełnis
ku fosy odkryto bowiem w obrębie warstwy gruzu lessowego zalegającego na 
jej dnie ceramikę datowaną na okres halsztacki C. W obrębie tej warstwy na
ruszonej przez zalegające na jej dnie mułki, natra.fi.ono na dużą ilość zżużlo
nej polepy. Swiadczy to , że okres· i~ia zależeń ebronnych wiązał się z 
silnym pożarem. Fotwierdza to układ nawarstwień zewnętrznych partii nasy
pu wału, gdzie zaobserwowano istnienie intensywnego pqziomu zniszczenia 
przesyconego dużą ilością polepy oraz węgli drzewnych, a nawet dużych ka
wałków zwęglonych, dębowych belek, będących zapewne pozostałościami pa
lisady. 

Zakończenie ekspoloracji wykopu przecinającego nasyp wału pozwoliło 
stwierdzić, że jest on jednofazowy a nie, jak suger.o>;.ano poprzednio, dwufazo
wy / zob. lA, 1973, s.96, 97/. Swiadczy o tym m.in. nienaruszona -warstwa 
pierwotnej próchnicy zalegająca pod nasypem wału na całej jego szerokoś-
ci. 

Wykopaliska prowadzone na majdanie grodziska doprowadziły do odkry
ci a reliktów osadnictwa "łużyckiego" z drugiej połowy III okresu epoki brą-
zu / Hallst::tt Al / w postaci półziemianki z pozostałościami centralnie poło
żonego paleniska, datowanej stosunkowo precyzyjnie szpilą brązową i zes
połem charakterystycznej ceramiki . Poza tym we wschodniej części grodziska 
natra.fi.ono na dalsze ślady osadnict wa neolitycznego w postaci intensywnego 
poziomu kulturowego. 

LUPOWO , pow.Gorzów Wlkp. 

ŁYSZKOWICE, pow.Poddębice 

Stanowisko l 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
okres wpływów rzymskich 



--------------~~----------~---------

MAŁUSY WIELKIE, pow.Częstachowa 
Stanowisko l 

Muzeum w Częstochowie 

Badania prowadził mgr Zdzisław Bolek. Finansował 
WKa w Katowicach. Trzeci sezon badań. Cmentarzys
ko kultury łużyckiej z okresu Hallstatt D i lateńskie 

go A. 

Badaniami objęto południo-.yo-wschodnie peryferie cmentarzyska oraz 
południowy jego rejon. Wykopami sondażowymi sprawdzono teren na północ 
od cmentarzyska. Uzyskano materiał z 9 nowo odkrytych zespołów grobowych 
zlokalizowanych w południowo-zachodnim rejonie cmentarzyska. Nowe mater 
iały nie odbiegają fo~u grobu i wyposażenia od w.::ześniej poznanych. Kon
trolne prace sondażowe ostat.ecznie ustaliły zasięg występowania pochówków i 
pozwoliły zakończyć badania. 

Wszystkie groby odkryte w latach 1972-1974 były ciałopalne i płaski.e. 

Przeważały pochówki popielnicowe , których wyeksplorowano 23. Pozostale 
dwa groby były ~robami ja.JJ).owymi. Zarówno groby popielnico.we jak i jamowe m 
pos!adały żadnych konstrukcji. kamiennych, tylko w jednym przypadku / grób 
nr 61 zaobserwowano nakrycie popielnicy kamieniem. Groby usytuowane- były 
płytko pod powierzchnią ziemi, na głębokości 10-40 cm, na skutek czego część 
z nich została zniszczona przez korzenie drzew rosnących na powierzchni 
cmentarzyska. 

W śród grobów przeważały pochówki jednostkowe osób dorosłych· . . • a 14 
grobów, których przepalone kości poddano badaniom antropologicznym , 9 za 
wierało szczątki kostne kobiety, a 4 osobnika o płci męskiej. Jeden z g robów 
zawierał szczątki kostne osobnika o płci i wieku trudnym do ustalenia. Nie 
stwierdzono ułożenia kości .w porządku anatomicznym. W dwóch przypadkac h 
obok szczątków ludzkich znaleziono spalone kości zwierzęce prawdopodobnie 
psa l grób 2 , 61. 

Groby były ubogo wyposażone zarówno w inwentarz ceramiczny jak i me
t elowy. Przeważnie do grobu wkładano dwa naczynia , zwykle misę i czarkę . 

Naczynia ustawiono w układzie dowolnym, przy czym czarki występowały z r e
guły w popielnicy pomiędzy spalonymi kośćmi. 

W grobach odkryto więcej przedmiotów z brązu niż z żelaza . Wyrob}' me
tal owe zarówno brązowe jak i żelazne występowały wyłącznie w popielnicy 
wśród spalonych kości. S ą to zarówno narzędzia jak i ozdoby . Do narzędzi. 

zaliczamy dwa noże żelazne z grobu 3 i 14, a z ozdób: szpile żelazne / groby 6 
i 17 l i brązowe l grób 231, bransoletę brązową l grób 191 , fragmenty na zyjni 
ka brzązewego l grób 221 , kółka i skręty brązowe , oraz guziczki z brązu l g rób 
191. Ponadto w grobach odkryto kilka przepalonych i stopnionych wyrobów brą 
zo.vych. W grobie nr 6 znaleziono przęślik gliniany , a w grobie 11 paciorki 
ceramiczne. 
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Wyroby metalowe , któr e zostały odk-ryte na cmentarzysku w Małusach 
Wielkich nie dały podstaw do bardziej precyzyjnego datowania stanowiska 
"'. obrębie wczesnej epoki żelaza. Natomiast forma grobów, jak i naczynia 
przema"ll.'iają zdecydowanie za zaliczeniem cmentarzyska w Małusach Wiel
kich do ua.jmlodszej fazy kultury łuż.yckiej. Można stwierdzić, że materia
ły z Małus Wielkich są nieco późniejsze niż typowe z terenu grupy górno
śląsko-małopolskiej kultury łużyckiej. Przmawia za tym: 

1 / daleJ postępujące zubożenie inwentarza grobowego, zarówno w odniesie
niu do ilości jak i ornamentyki naczyń, 

2/ występowanie dużych garnkowatych popielnic z wyodrębnionym, stopkowa
tymi dnami , 

3 / częste występowanie bezuchych mis ze spłaszczonymi i ściętymi górnymi 
krawędziami, nieco zgrubiałymi i odgiętymi na zewnątrz, 

4/ występowanie grobów kloszowych. 

Wszystkie te cechy przemawiają za tym, że z dużym prawdopodobie~st~em 
możemy datować cmentarzysko w Małusach Wielkich na okres Hallstiltt D i po
czątek wczesnego .okresu lateńskiego. 

MASZKOWICE, pow.Nowy Sącz Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie 

Badania prowadziła dr hab.Maria Cabalska. Finanso
wał Uniwersytet Jagielloński. Dziesiąty sezoa badań. 
Osada kultury łużyckiej z okresu halsztackiego i 
wczesnolateńskiego. 

Porocznej przerwie wznowiono badania wykopaliskowe. Wykopy usytuo
wano w zachodniej części wyraźnie opadającej ku strOiqylll z tej stY'ony stokom 
góry, Jako jednostkę przestrzenną przyjęto obszar Ćwiartki, wytyczającej 
dwa rzędy wykopów oddalonych od siebie o 4 m. Takie postępowanie uwarunko
wane jest faktem założenia sadu na obszarze osady. Materiał zabytkowy wystę
pował w skromnych ilościach. Zarysy warstwy kulturowej były najczytelniejsze 
na głębokości 35 cm, a później rejestrowano tylko wgłębione njamy. Uzyskane 
rezultaty potwierdziły ustalone uprzednio rozwarstwienie osadnictwa kultury 
łużyckiej na dwie fazy. Oba badane r.z.ędy dają całkowite przecięcie osady ze 
wschodu na zachód, co pozwoliło uchwycić jej zachodni zasięg. w obu następu
jących po sobie fazach. Odsłonięto zarysy 3 chat, z których dwie wiążą się 
z fazą młodszą, a jedna ze starszą. 

Faza starsza. Chaty tej fazy wykreślają zewnętrzny pas osadniczy, a po 
stronie wschodniej i południowej znalazły się częściowo poza krawędzią góry. 
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Chata nr 3 miała vymiary 4,5 x 5,5 m. Na sąsiednim pasie zdołano ustalić 
zarysy całkowite zniszczonego. obiektu, który można by łączyć z tą fazą: 

Faza młodsza. Chaty z okresu tego zajmują mniejszą przestrzeń w sto
sunku do zabudowy starszej osady okolnicowej. Do tej fazy zaliczono obiek
ty nr l i 2 usytuowane względem siebie w rzędzie. 

Razem z odsłoniętym w 1972 r. słabo widocznym zarysem, tworzą zgru
powanie 3 budynków. Materiał Ealegający w chatach młodszej fazy; za wie-
ra wiele elementów lateńskich, jak ułamki ceramiki granitowej, a przede wszy
stkim naczynia charakterystyczne dla zespołów "puchowskich" or.az wyroby 
żelazne. 

W bieżącym roku w warstwach związanych z halsztacko-lateńską fazą kul 
tury łużyckiej znałezino 15 przedmiotów żelaznych. Na uwagę zasługuje poło
wa kęsa oraz sześcienna żelazna kostka do gry o boku 4 cm z wyrytymi cyfra
mi rzymskimi od l do VI. 

NIESUŁOWICE , pow .Milicz 

NIEMCZA, pow. Dzierżoniów 

NOWY TARG, pow.Sztum 
Stanowisko 6 

patrz 
epoka brązu 
patrz 
uzupełnienia 74 
Muzeum Zamkowe 
w Malborku · 

Badania prowadziła mgr Ewa Kazimierczak. F inanso
wało Muzeum Zamkowe w Malborku. Pierwszy sezon 
badań . Cmentarzysko kultury łużyckiej i grobów ja
mowych z okresu halsztackiego, lateńskiego i wpły
wów rzymskich. 

Cmentarzysko położone 500 metrów na północ za wsią Nowy Targ na roz
ległym płaskowyżu otoczonym od północy małym jeziorkiem; od wschodu wąs 

ką strugą wodną. 

Badania miały charakter ratowniczy. W trakcie ni.welacji terenu wiele gro
bów zostało naruszonych. Przebadano obszar 3,5 ara, na którym odkryto 39 
grobów popielnicowych, 2 groby z obstawą kamienną /w tym jeden skrzynkowy/ 
l kloszowy, 10 jamowych ze szczątkami stosu, 4 szkieletowe po których pozos
tały jedynie zarysy jalll i wyposażenie. 

Dobrze zachował się grób nr 21, popielnicowy, otoczony wieńcem kamien
nym, Wyposażony w ~elazną szpilę tarczową inkrustowaną blachą brązową i 4 
odcinki naszyjnika s-piralnego wykonanego z drutu brązowego. NaJbogatsze wy
posażenie wystąpiło przy grobach szkieletowych z okresu wpływów rzymskich. 
Znaleziono fibułę oczkowatą datowaną na pierwszą polowę II w.n.e., fib.Uę z 
profilowanym kabłąkiem i wysokim grzebieniem oraz najciekawszy zabytek ja-
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kim byl paciorek twarzowy wykonany metodą barwnej mozaiki. W środkowym 
pasie obiegaJącym paciorek umieszczono obok siebie 5 portrecików kobiecych. 
Paciorek Jest prawdopodobnie importem z Nadrenii. 

Na uwagę zasługuje długa ciągłość chronologiczna cmentarzyska. Najs
tarsze formy ceramiki można zaliczyć do kultury łużyckiej z końca epoki brą-
zu i początku epoki żelaza, zaś najmłoG.sze pochodzą z II wieku n.e. Z najbliż
szych okolic / Nowy Targ, Stary Targ, pow.Sztum/ znane są liczne cmentarzys
ka o analogicznej chronologii. 

Badania będą kontynuowane. 

OSIEK -PRACZ, pow.Wyrzysk Muzeum im. Leona Wyczół
kowskiego w Bydgoszczy 

Badania prowadził mgr Wojciech Kuczkowski. Finan
sowały WKZ w Bydgoszczy, Urząd Powiatowy w Wy
rzysku, Muzeum w Bydgoszczy. Trzeci sezon badań. 
Cmentarzysko kultury wschodniopomorskiej z okresu 
halsztackiego i lateńskiego. 

Prace prowadzono w południowej części cmentarzyska w nawiązaniu do 
wykopów z lat ubiegłych. Badaniami objęto teren o powierzchni około 18 arów. 
Odkryto 52 groby Jamowe, 18 kloszowych, 6 popielnicowych i 5 grobów popiel
nicowych z obwarowaniem kamiennym. Ponadto zbadano 4 stosy ciałopalne i 
80 palenisk. 

Groby jamowe, które dominują na cmentarzysku w Osieku posiadają bruki 
kamienne Jedno lub dwuwarstwowe i występują w regularnych układach. Zawie
raJą bardzo niewielką ilość drobnych kośd ludzkich. 

W grobach popielnicowych i kloszowych znaleziono. kółka brązowe i żelazne, 

s zp!le, przęśliki. a także w dwóch noże żelazne. W gr.:> bach kloszowych spo
rady .: znie funkcJe popielnicy pełniły dzbany. Wszystkie popielnice stały w nich 
na plaskich lub nieckowatych płytkach z piaskowca. W obrębie jednego ara od
kryto skupisko 12 grobów kloszowych usytuowanych w trzech rzędach. 

Uchwycono wschodnią granicę cmentarzyska oraz ustalono jego obszar na 
około 6 hektarów. W odległości 1,5 km w zakolu pradoliny rzeki Łobzonki zlo
kalizowano dwie osady współczesne cmentarzysku. 

Przewidziana jest dalsza kontynuacja badań i realizacja rezerwatu archeo
logicznego. 

PlASKl, pow.Opoczno 
Stanowisko l 

patrz 
okres halsztaclti 
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POLANOWIC::~, pow. Lubsko Zakład Archeologii Nadodrza 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN 
we W rocla wiu 

Badania prowadził dr Grzegorz Domański. Finanso
wal Powiatowy Zarząd Użytków Wodnych i Meliora
cji w Lubsku. Pierwszy sezon badań. Osady z ok 
resu halsztackiego, lateńskiego, wpływ6w rzymskich 
i wczesnego średniowiecza. 

W trakcie badań ratowniczych prowadzonych przy okazji kompleksowej 
melioracji pól w dorzeczu W odry, w pobliżu grodziska w Polanowicach 
/Niemcza b.iżycka/ odkryto ślady kilku osad których zasięg odkryto w całoś
ci. Odkryto 54 jamy kultury łużyckiej z okresu halsztackiego, 12 jam grupy 
gubińskiej, kultury jastorfskiej z okresu lateńskiego /11I-I w.p.n.e./, 4 jamy 
kultury luboszyckiej z okresu wpływów rzymskich /11-IV w./ i 2 jamy z wczes 
nej fazy wczesnego średniowiecza /VI-VII v. /. 

Badania zak:ończono. 

PORZECZE, pow. Lębork 
Stanowisko l-11I 

POZNAŃ-STARE MiASTO 

PRUSZCZ GDA~SKI , pow.Gdańsk 
Stanowisko 18 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
średniowiecze 

Polskie Towarzystwo Archeo 
logiczne i Numizmatyczne -
Oddział Gdański·, 

Muzeum Archeol ogiczne 
w Gdańsku 

Badania ratownicze prowadziła mgr Barbara Wiącek . 

Finansowały,Gdańskie Okręgow,e Zakłady Gazowni 
cze. Pierwszy sezon badań. Osada produkcyjna z 
okresu halsztackiego. 

Stanowisko położone jest na wschód od koryta rzeki Raduni, tuż za w a 
lem powodziowym, po wschodniej stronie drogi z Pruszcza Gd . do Gdańska , 

przy ul . Podmiejskiej w odległości20m od budynku BTBR w kierunku zachod 
nim. Przebadano zagrożony obszar 3 ,5 ara. Wyeksplorowano 53 jamy wystę -
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pu)ace w bardzo dużym zagęszczeniu. Powierzchnie jamy posiadały średnice 
od 0.5 m do 3m, a głębokość do 80 cm. Znaczna część jam miała dna wykła
dane grubymi warstwami suroweJ gliny, niekiedynieznacznie wypalonej. W 
mektórych obiektach, w dolnych partiach stwierdzono paleniska usytuowane 
~- ~wnym oddaleniu od centralnej części jam. W jamie nr 32 na głębokości 
60 cm. w surowej glinie przemieszanej z . węglell\ drzewnym, odkryto 2 .ca
łe naczynia. 

/ Do na)ci ekawszych obiektów należał piec do wypalania wapna - pierwszy 
0b1ekt tego rodzaJu z wczesnej epoki żelaza na Pomorzu Wschodnim oraz ja
ma nr 15, które ) zawartość stanowił surowiec bursztynowy o wadze 3,65 kg 
i nieliczne pólfabrykaty bv..rsztynowe, kilka przedmiotów z brązu i dużo frag
mentów naczyń . 

Omawiany obiekt składał się z dwóch części_ południow -wschodnia_ część 
była znacznie zagłębiona, ściany i dno miała wyłożone warstwą surowej gli
ny. Poz stale partie składały się z warstwy przepalonej piaszczystej ziemi 
o miąższości 30 cm. W części południowo-zachodniej obiektu znajdowało się 
palenisko. Bursztyn występował zarówno w niecce wylepionej gliną jak i pia
szczyste) ziem1. 

Zawartość odkrytych jam stanowiła różnorodna ceramika gospodarcza i 
stołowa występuJąca w .dużej ilości, sporadycznie inne przedmioty, t!lkie jak: 
osełki, przęśhki, małe fragmenty przedmiotów z brązu i żelaza, grudki bur
sztynu, mmimalna ilość kości zwierzęcych / ptasich/. 

Wstępme osadę datować można na lata 650-400 p.n.e. 

RUSZCZYN, pow. Piatrków Tryb. 
S l anOWlSkO 2 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Józef Bednarczyk. Finanso
wał C.O.B.P.G.O. "Poltegor" we Wrocławiu. Pier
wszy sezon badań. Osada Kultury łużyckiej z okresu 
halsztackiego /HaD/ i lateńskiego. 

Stanowisko położone Jest w dolinie Widawki na cyplu terasy nadzalewo
~·e J. przy drodze Piaski-Ruszczyn. Powierzchnia określona polem rozrzutu 
matenału źródłowego wynosi l, l ha. Badania prowadzono w 2 et?-pach: 

a / prace mwentaryzacYJne / plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:506, 
planimenta materiału źródłowego na powierzchni, pomiary magnetyczne/; 

b . prace wykopaliskowe na powierzchni 16 arów. 

Odkr yto 67 obiektów , w tym 49 jam o charakterze gospodarczym, 10 du
żych naczyń wolnostojących oraz 4 domniemane budowle naziemne, 2 palenis-
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ka, 2 jamyposłupowe. Material ceramiczny /ogółem 5,5 tys.sztuki z kilku 
obiektów wykazuje w zakresie formy i techniki wykonania.cechy uważane za 
charakterystyczne dla ceramiki p6źnolatedskiej. 

Przestrzenne rozmieszczenie i charakter zarejestrowanych pozo~tałoś
ci osadnictwa wskazuje na :kilKa."Krotne: seżonowe zasiedlanie badanego terenu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

RYCHŁOCICE, pow.Wieluń Muzeum w Pabianicach 

Badania ratownicze prowadziła mgr ·Mma Majd.owa. 
Finansową.! WKZ w Łodzi. Pierwszy sezon badań. 

Cmentarzysko kultury wschodniopomorskiej z pogra
nicza okresów halsztackiego i lateńskiego /ok. 400 
p.n.e./. 

Jednodniowe prace ratownicze /przy kazji stacjonarnych badań w Sietrie
chowie, pow. Łask/ przeprowadzono na miejscu przypadkowego odkrycia znisz
czonego grobu zbiorowego z obwarowaniem kamiennym w piaśnicy położonej 
ok. 15o m na zachód od drogi z Rychłocic do Siemiechowa i 50 m na północ od 
zabudowań ob. Domańskiego z Rychłocic. 

Ob. Dornański zabezpieczył 3 popielnice z kośćmi spalonymi i nakrywaJą 
cymi je misami, na które natrafił w czasie kopania pi\tc\:ku . Reszta wy-posaże 
nia grobowego - popielnica i dwie przystawki - wido~~na była w odsłoniętym 
profilu piaśnicy, w dużych rozmiarów obwarowaniu kamiennym . 

Wśrpd spalonych kości ludzkich, przemieszanych z trzech popielnic zna
leziono ·fragmenty całkowicie zniszczonego przedmiotu b;:-ązowego. Ceramika -
duże naczynie o powierzchni chropowatej, z karbowaną listwą plastyczną , mi
sy nakrywające popielnice, a także prawie kul.ista, czarna popielnica ornamen
towana delikatnymi nakłuciami, z pierścieniowatym dnem oraz przystawka - mi 
niaturowy dzbanuszek z szerokim taśmowym uchem - charakterystyczna jest 
dla kultury wschodniopomorskiej v; pogranicza okresu halsztackiego i lateńs 

kiego. 

Piaśnica, na terenie której odkryto opisany grób jest już całkowicie znilsz 
czona i przekopana, dalsze więc badania są bezcelowe . 

SOBIEJUCHY, pow .·Żnin 
Stanowisko 2 

Sekcja Paleodemografu 
Komitetu Nauk Demograficz
nych PAN 

Badania prowadzili dr Janusz Ostoja-Zagórski 
/Il:IXM POznań/ i doc.dr hab.Jan Strzałko /U.Al.t-
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Poznań/. rinan.Sowal. WKZ w Bydgoszczy, Urząd 
Gminny w Żninie oraz· Komitet Archeologiczny P AN. 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko ludności kultury 
łużyckiej z okresu HaC/HaD. 

Badania stanowiły kontynuację prac wykopaliskowych prowadzonych w 
197 3 r. bzpoznano obszar o powierzchni 500 m2 odkrywając 70 grobów wy
łącznie ciałopalnych. Wykopy eksplorowane w roku bieżącym stanowiły prze
dłużenie w kierunku poludniowym sieci wykopów z ubieglego roku. Większość 
grobów, zwłaszcza wkopanych najpłyciej od poziomu powierzchni ornej zos
tała zniszczona. Stosunkowo na]1epiej zachowane były groby położone głę

biej, średnio do 0,80 m od poziomu warstwy ornej. 

Groby ujawnione w 1974 T. były pochówkami popielnicowymi wyposażony; 
mi w większości wypadków w znaczną ilość naczyń przystawnych, których li
czba wahała się w granicach od 2-75. Część grobów przykryta była nasypami 
kamiennymi ułożonymi z kilku warstw różnych rozmiarów kamieni. Na wyróż
nieni zasłu·guje tu zwłaszcza grób nr 97 o wymiarach 3 x l m, -przykryty na
sypem kamiennym, w którym obok 5 popielnic znajdowały się dary grobowe w 
postaci trzech przedmiotów brązowych /szpila, zawieszka i miniatura siekier
ki/ oraz 75 naczyń przystawnych przeważnie silnie zniszczonych. Materiał 
stanowiły: 

1/ ceramika reprezentowana J>rzez formy charakterystyczne dla okresu hal
sztackiego. 
Na wyróżnienie zasługuje znaczna ilość naczyń miniaturowych, naczyńko 
ornitomorfic~e ora:<.. formy nawiązujące typologicznie do ceramiki gru-
1>Y białowickiej kultury łużyckiej. 

2/ :przedmioty żelazne: siekierki, noże, brzytwy, SZP,ile i pierścionki; brą
zowe: szpile, brzytwy, siekierki; gliniane tzw _ kadzielnice, grzechotki 
/w tym jedna zoomorficzna/; bursztynowe: kilka fragmentów silnie prze
palonych paciorków bursztynowych. 

Wstępna analiza uzyskanych materiałów źródłowych pozwala na ustalenie 
chronologii badanej sfery cmentarzyska HaC / HaD. Na podstawie dotychczaso
wych prac badawczych stwierdzić możemy, iż cmentarzysko w Sobiejuchach 
l stanowisko 2/ jest związane niewątpliwie z młodszą fazą zlokalizowanego w 
pobliżu / w odległości około 2 km na południowy-wschód/ osiedla obronnego -
rozpoznanego archeologicznie w latach ubiegłych . Wykonane na miejscu eks
pertyzy antropologiczne pozwoliły na stwierdzenie, iż w przebadanych w roku 
197L grobach zostały złożone szczątki ok. 105 osobników , w tym na podkre-ś
lenie zasługuje wysoki udział pochówków dziecięcych. W trakcie eksploracji 
grobu nr LB - natrafiono na fragmenty stosu o średnicy około l, 2 m, którego 
spąg znajdował się_na tym samym poziomie niwelacyjnym

1
co spąg grobu. Mo

żemy zatem przyjąc, iż na miejscu dokohano kremacji dziecka a spalone szcząt 

ki kostne zebrane i złożone do grobu /nr 48/. Powyższe przypuszczenia po
twierdzają obok ekspertyzy antropologicznej również niewielkie rozmiary 
stosu. 
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Prowadzone równolegle penetracje poVierzcbniove provadzone w naj
bliższej okolicy grodu /w promieniu do 2 km wokół osiedla/- doprowadziły 
do ujawnienia drugiego zespołu sepulkralnego zlokalizowanego na zachod
nim brzegu Jeziora. Dobrylewskiego w odległości 2 km na południowy zachód 
od grodu. w'stępne prace sondażowe doprowadziłY do odkrycia .grobu cia 
łopalnego, którego chronologię odnieść możemy do okresu RaC. Jeżeli 
przypuszczenia powyższe potwierdzą dalsze materiały źródłowe, wówczas 
możemy przyjąć, że odkryte w roku bieiącym cmentarzysko było związane 
z starszą fazą rozwojową grodu w Sobiejuchach. 

Badania będą kon~uowane ·w roku 1975. 

STARY ZAMEK, pow.Wrocłav 
Stanowisko 2 

STOBNICA-Trzymorgi, 
pow. Piotrków Trybunalski 
Stanowisko 2 

STROBIN, pow.Wieluń 
Stanowisko 2 

patrz 
neolit 

patrz 
okres lateński 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 
w Łodzi 

Badania prowadził mgr Zdzisław Kaszewski. Finan
sowal WKZ w Łodzi. Pierwszy sezon badań. Osada 
obronna kultury łużyckiej z okresu halsztackiegct 
C-D. 

Kontynuowano wstępne -?n&ee rozpoznawcze przeprowadzone na tym 
obiekcie w 1965 roku. Stanowisko położone jest na północnym skraju wsL 
Strobin w ooległości 30m na zachód od szosy Konopnica-Osjaków . Badania 
objęły obszar 6oOm2, usytuowany w południowej części osady, w bezpośred
nim sąsiedztwie wału. Koncentrowały się one głównie na wale grodziska .. 
Odkryto dość dobrze zachowane fragmenty konstrukcji skrzyniowych wype Ł
nionych gliną , umocnionych niejednokrotnie dodatkowo kilkoma warstwami 
kamieni. Szerokość konstrukcji u podstawy wału dochodziła do 7 m . 

Wewnątrz wału znaleziono dużą ilość ceramiki reprezentującej bogaty 
zespół form w tym fragmenty naczyń inkrustowanych. Ponadto odkryto bran
soletę z cienkiego .okrągłego brązowego drutu, fragment taśmy brązowai.,. ka
wałki żużla żelaza oraz niewielką ilość kości zwierzęcych:. _ 

Chronologia ceramiki odkrytej w warstwach i w osypisku wału p<nva:·
la datować obiekt na okres halsztacki C-D. Slady spalenizny zdają się suge
rować, że konstrukcje obronne wału zostały zniszczone v końcu okresu hal
sztackiego D. 



SZCZECIN - ZBIIlek- - patrz 
wczesne średniowiecze 

SL.~SXOWO, -pow. Rawicz 
Stanowisko l 

Konserwator Zabytków 
Ar-cheologicznych 
wPoznaniu 

Bad'ania 1>rowadził mgr Dobromir Durczewski. Fi
nansował WKZ w Poznaniu. Pierwszy sezon badań 
i ostatni. Osadnictwo z okresów halsztackiego, wpły
wów rzymskich i wczesnośredniowiec.znego. 

Stanowisko położone jest l km na poludniowy-wschód od wsi Sląskowo, 
50 m na zachód od rzeki Orli. Obiekt uznany ongiś za grodzisko stanowi małe 
wzgórze o wymiarach 60 x 70 m, z nikłym zaklęśnięciem w środku sugerują
cym majdan. Badania -miały charakter weryfikacyjny. 

Wykop przecinający wzgórze usytuowano na linii wschód-zachód. Stwier
dzono występowanie pod próchnicą warstwy kulturowej w postaci szaroczarnej 
zienii, której grubość w części środkowej wzgórza wynosiła 10-20 cm. Warst
wa ta nie tworzyła linii ciągłej. Grubość warstwy kulturowej wzrosła na prze
ciwległych szczytach wzgórza i na jego stokach zewnętrznych. Na zakończe
niu wschodnim wykopu grubość tej warstwy wynosiła 30 cm , a na zakończeniu 
zachodnim 70 cm - z tym, że warstwa czarnej ziemi przemieszana ))yla z pies
kiem i gliną. Ponieważ na stan~.Sku nie odkryto wału, dlatego nie można obie 
ktu uznać za grodzisko. W trakcie badań odkryto również 3 jamy, w przekroju 
pionowym pólkoliste, a w rzucie poziomym w przybliżeniu okrągłe o średnicy 
około l m. amy wypełnione były czarną ziemią, w której wyst powały nielicz
ne fragmenty naczy_ i kości zwierzęce. Fun.~cja jam nie została wyjaśniona. 
W części zachodniej wykopu odkryto dodatkowo bruk kamienny, który jak się 
okazało stanowił fragment drogi lub wybrukowanego podjazdu do zabudowań 
młyna albo wiatraka, istniejących w XIX wieku. 

Inwentarz ruchomy na stanowisku był bardzo ubogi. Odkryto tylko ułamki 
ceramiczne, trochę polepy i kości zwierzęcych oraz nóż żelazny. Na podsta
wie ceramiki stwierdzono, że osada na stanowisku l należała do ludności kul
nlry łużycki17j z okresu halsztackiego. Na powyższym stanowisku znaleziono 
również skorupy po~hodzące z II oraz XI w. n.e. 
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TROJCZYCE, pow.Przemyśl 

Stanowisko l 

Muzeum Ziemi Przemy s kieJ 

w Przemyślu 

Badania prowadził mgr Andrzej Koperski. Finanso

wało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Szósty se,

zon badań. Cmentarzysko grupy tarnobrzeskieJ kul

tury łużyckiej oraz znalezisko z okresu wpływów 

___T zym.skic h. 

Kontynuowano ratownicze prace wykopaliskowe. Ogółem przebadano 

obszar o powierzchni 212,5 m2. Badania koncentrowały się w południowe ) 

niższej partii cmentarzyska. W sumie odkryto 40 nowych grobów /nr 132 -111 / . 

Największa ich ilość wystąpiła we wschodniej części badanego terenu. Wystę

pują one na głębokości ok.25 cm. Zachowały się jedynie przydenne parti~ po

pielnic względnie jam grobowych. Wśród odkryty~h grobów 17 pochówkó po

pielnicowych należy odnieść do grupy tarnobrzeskiej. Odmienność ceramiki 

w obrębie skupień grobowych wskazuje na istnienie przystawek. Niektóre z 

popielnic były przykryte misami względnie glinianymi plackami. · Ze względu 

na slaby stan zachowania trudno o rekonstrukcję form naczyń, są to naJ· 

częściej naczynia dwustożkowate względnie jajowate niekiedy z dziurkanu 

pod krawędzią. Z przedmiotów metalowych stanowiących wyposażenie gr.:>-

bów grupy tarnobrzeskiej należy wymienić brązową zawieszkę. Odkryte po

chówki należy datować na schyłek epoki brązu i okres halsztacki. 

Większy obszar obejmowało cmentarzysko z okresu wpływów rzym!:lk ich. 

W bieżącym sezonie odkryto 20 n owych grobów z tego okresu, w tym 11 po

pielnicowych oraz 9 jamowych. Popielnice, również bardzo słabo zachowane, 

stanowiły naczynia garnkowate, niekiedy dwustożkowate z wyodrębnionym 

dnem. W 3 przypadkach odsłonięto części przydenne jam grobowych więk

szych rozmiarów, w jednej /grób 163/ natrafiono na czarkę i nacz.Yrue wazo -
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wate o czarnej, gładzoneJ powierzchni, a także fragmenty przedmiotów me

talowych f szpili 2. okucia pochwy 2 / . Pozostałe groby to jamy niewielkich 

rozmiarów, nieznQ::znie zagłębione, z zawartością spalonych kości i frag

mentów ceramiki, głównie typu kuchennego, sporadycznie czernionej igła

dzonej. Z przedmiotów metalowych, pochodzących prawdopodobnie ze znisz

czonych grobów z okresu rzymskiego należy wymienić czworokątną sprzącz

kę, półkolistą sprzączkę, 2 okucia skrzynek oraz fragment zapinki przypusz

czalnie typu oczkowatego. Z inn!ch przedmiotów znaleziono 2 gliniane przęś

liki. Materiał wskazuje, że pochówki pochodzą z fazy B2/Cl oraz z wczes

nej fazy okresu późnorzymskiego. 

Przewiduje się dalszą kontynuację badań. 

WARSZAWA-SŁUŻEW, ul. Fosa 

WĘGIERCE, pow .Inowrocław 
Stanowisko l i 2 

WIERUSZOW - Podzmacze 
Stanowisko l 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
neolit 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadziła mgr Irena Jadczyk. Finanso

wał WKZ w Łodzi. Drugi sezon badań. Grodzisko 

/kultura łużycka, Hallstatt/. 

T egoroczne badania będące drugim sezonem systematycznych badań 

grodziska, w dlaszym ciągu miały na celu ustalenie chronologii stanowiska 

oraz jego funkcji. 
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Obiekt usytuowany jest obok drogi 'Órowadzącej z Podzamcza do Opa
towa, po obu jej stronach. Przestrzeń jego zamykają ra_miona rzeki Niesób 
i Prosny oraz wał, którego długość wynosi 5'10 m. Wał bie~ący półkoliście 
posiada wys. około 4 m, a szerokość u podstawy-około 10- 15 ID :;" 

W obecnym sezonie badawczym prace obejmowały część gr~ziska znaj
dującą się prawie u podnóża wału. Przebadano łącznie 10 działek o wym. 
5 x 5 m. Warstwa kulturowa zalegała do głębokości około 2m. W czasie 
eksploracji odkryto kilka palenisk, mniej więcej półkoliście biegnących 
wzdłuż wału. Paleniska nie miały żadnej określpnej konstrukcji : Zawartoś ć 
ich stanowiły najczęściej kości zwierzęce, fragmenty naczyń glinianych, ka 
mienie polne i węgle drzewne . W działce 811 tuż obok pale!lls~a natrafiono_ na 
grób dziecka, składający się z urny i małej przystawki cze~;paka. W działce 
1111 natrafiono na ślad po słupie wbitym do głębokości około 2m : Koniec pa-
la był zaostrzony . · 

• 
Na podstawie zachowanych fragmentów ceramicznych chronologię gro

dziska można określić następująco - kultura iużycka, okres halsztacki. 

Ze względu na wielkość jak i ważność obiektu pJ;"ace są przewidżiane na 
wiele lat, ~ · 

WOJDAL, pow.Inowrocław 
Stanowisko 12 

Ekspedycja Kujawska 
Katedry Archeologl.i 
U ni werśytetu im-. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 

Badania prowadzili dr Aleksandra Cefta-Broniewska 
i mgr Barbara Stolpiak. Fintiisowałc PBR w. lnowro
cławiu. Stanowisko wielokulturowe: osady kultury pu
charów lejkowatych ; amfor kulistych oraz.kultury łu
życkiej od IV okresu epoki brązu po Hallstatt D. 

Badania o charakterze ratowniczym objęły powierzchnię 11 arów i dopro 
wadziły do odkrycia resztek kilkunastu obiektów nieruchomych. Są to pozos
tałości zabudowań mieszkalnych i palenisk ludności kultury łużyckiej ... Nieste
ty z uwagi na znaczny stopień zniszczenia nie da się o nich nic konkretnego 
powiedzieć. Wśród materiału ruchomego na uwagę zasługują 3 fragmenty bla 
chy miedzianej l z diademu ? l oraz ułamki naczyń m:tn. z uwagi na spe~yfic.zne 
motywy ornamentacyjne jak i na domieszkę charakterystycznego miejscqwego 
gruboziarnistego żwiru. • 

Z obozowisk kultury neolitycznych zachowały się jedynie fragmenty na-
czyń i znaleziska krzemienne. · 
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Zespół Badań na F olskim 
5redniowieczem Uiuwersy
tetu i Folitechniki 'W ar
·szaws\dej w Warszawie 

Badania prowadzili dr Bolesława Chomentowska oraz 
mgr Jan Michalski. Finansowały Zakłady Energetycz
ne Okręgu Wschodniego Elektrownia "Połaniec". 
Pierwszy sezon badań. Osada łużycka - okres hal
sztacki, cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko w Zawadzie położone jest na niewielkim wzniesieniu leżącym 
nad tarasem zalewowym Wisły, na południowym krańcu wsi Łęg. Wzniesienie 
to przecięte Jest drogą. Od północy stanowisko dochodzi do niewielkiego cte
ku , który sądząc z rozrzutu ceramiki jest też północną granicą stanowiska. 
Na południu stanowisko przechodzi za drogę. W schodni i zachodni zasięg s ta
nowiska nie był możliwy do uchwycenia. Na przebadanym terenie w warstwie 
orneJ wystąpiła ceramika łużycka charakterystyczna dla grupy tarnobrzeskiej 
kultury łużyckieJ oraz material zabytkowy charakterystyczny dla okresu wpły
wów rzymskich. Dalsze badania wykazały, że są to dwa nawarstwiające się 
STdnowiska osada łużycka oraz cmentar~ysko ciałopalno-szkieletowe z okresu 
w \ ywów rzymskich. Obiektami hależącymi do osady są: 23 jamy oraz chata 
o konstrukcji słupoweJ ze śladami okalającego rowka fundamentowego /wymia
r y chaty 3 x 2,85 m/. Na zawartość jam składa się głównie ceramika, zwraca 
uwagę duża liczba placków glinianych z odciskami plecionki. W obrębie chaty 
znaleziono fragment brązowej blaszki o romboidalnym kształcie, w obrębie 
Jedne) z Jam - szczypczyki brązowe. 

Cmentarzysko reprezentuJą 4 groby /l szkieletowy - zniszczony, dwa po
pielnicowe, jeden jamowy/ na szczególną uwagę zasługuje obiekt 26 /grób po
pielnicowy/ ze względu na bardzo bogate wyposażenie. Na zawartość jego skła
dały się: uszkodzona popielnica dużych rozmiarów, wypełniona szczelnie duży
mi fragmentami kości, silnie przepalone naczynie, zgięty miecz z kolcem do 
rękojeści- doskonale zachowany, 4 zgięte groty oszczepów, nóż, żelazna kla
mra do pasa, 2 rapcie do zawieszania miecza oraz 4 związane z nimi kółeczka, 
dolne okucie pochwy /trzewik/ umbo, nit od umba, przęślik, fibuła. Wszystkie 
przedmioty metalowe wykonane z żelaza. 

Na podstawie tegorocznych badań osadę łużycką należy datować na okres 
halsztacki natomiast cmentarzysko na I-III w.n. e . Niestetynapodstawie tego
rocznych badań nie można określić na jakiej przestrzeni i w jakim stopniu 
cmentarzyskonawarstwa się na osadę. 

ZBROJEWSXO, pow.Kłob 
Sumowisko l 

patrz 
wczesne średniowiecze 



Okres lateUski 



BACHORZ, pow. Brzozów 
Stanowisko 16 

BIEGANOW, ~. Słubi.a 

-n:n -

BRODNO, pow. Sroda .5l.t-5b . 
Stanowisko 3 -

CZAR.NOWKO, pow.Lębork 
. StanoWisko 2 

czyżow, paw_ Bełchatów 

DZIEB;:DOW, -pow.Sieradz 
Stanowisko l · 

pltrZ 

wczesne średniOWiecze 

patrz 
epoka brllzu 

patrz • 
okres wpływów rzymskich· 

patrz 
okres wpływów --rzymskich 

patrz 
okres halsztacki 

Muzeum w Sieradzu 

Badania prowadziła mgr Anna Kufel-Dzierzgowska. 
Finansowało MuzeUm. w Sieradzu i WKZ w Łodzi. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury wschod
niopomorskiej z okresu latdskiego. 

Stanowisko położone jest_na północ od wsi Dziebędów, między drogą a 
torem kolejowym, na wydmowym paśmie wzgórz morenowych. Badania podjęto ' 
w związku z informacją o przypadkowym odkryciu grobu w 1969 r . · 

Celem badań było ustalenie granic cmentarzyska i jego chronologii. Prze 
badano metodą sondaży powierzchnię około S ha odkrywając jeden grób skrzyn
kowy. Jama grobowa wyraźnie rysująca się w profilu wykopu miała głębokc.ś ć 
około 150 cm. Na jej dnie zbudowana była z płasko łupanych , dużych kamieni 
skrzynia,zawierająca popielnicę wypełnioną przepalonymi kośćmi i nakrytą mi
są. 

Ze względu na duży rozrzut grobów l ~l one były od siebie o około 
250m/ i na znaczną głębokość jam grobowych, badania nie' będą kontynuowane . 

GZIN, pow. Chełmno 

}AZOW, pow. Lubsko 
l 

· patrz 
okres ·. halsztacki · 

patrz ' 
okres wpływów rz,YJII.Ski~ 



J 

KAU>US, pov.Cbełmno 

KAMIENCUX, pov.Wyszk6v 

KIETRZ, pov. Glubc:zyce 
Stanowisko l _ · 

KŁ YŻOW, pow.Stalowa Wola 
Stanowisko 2 

• 
KONOPNICA, pow.Wieluń 
Stanowisko S 

KRYSPINOW, pov. Xr~6w 
Stanowisko 2 

{, 

KRUPICE, pov. Siemiatycze 
Stanowisko la -
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KRUSZA ZAMKOWA, pov.Inowroc:ła 
Stanowisko 3 i 13 

KUNIN, poY.r. OstrołękA 
StanOVisko l 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
okres vpłyv6v rzymskich 

patrz 
epoka br~zu 

patrz 
okres halsztac:ki. 

~trz 

okres wpływów rzym5kich 

patrz 
okres vpłyv6v rzymskich 

patrz 
okres vpłyv6v rzymskich 

. patrz 
neolit-

Katedra Archeologii Pra
dziejowej i Wczesnośrednio

wiecznej Uniwersytetu 
W arszavskiego 

Badania prowadziła doc:.dr hab. Krystyna Przewoźna. 
Finansował WKZ w Warszawie. Drugi sezon badań. 
Osada z okresu późnolateńsld.ego . 

Kontynuowano przek:r6j osady po linii wschód-zachód - - prostopadłej 

do krawędzi doliny Orza. Uzyskano za$.ięg osiedla wynosący na tej osi oko
ło 160 m. Opierając się na obserwacji, iż warstwa kulturowa /sondaże/ za
nika, ceramika z okresu pźnolateńskiego na pc>wierzchni pola jest nieliczna 
oraz ukształtowania terenu /krawędzi doliny/ ustalono południowy zasięg 
osiedla. Natomiast północna krawędź osiedla nie jest uchwycona; wzdłuż do
liny Orza mogły znajdować -się jeszcze zabudowania i urądzenia gospodarcze, 
bowiem ~ż.szość warstwy.kulturowej jest tu nier6wnomierna. Na linii północ
południe zasięg osiedla wynosił -około 150-200 in. Zatem wg aktualnego rozpoz-
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n.ania, całość .osady należy szacować na minimum ~.S - 3 ba. Z tego w sumie 
odkryto 5,5 ara. 

W centrum osady rozkopano 2,5 ara. Występowały tu charakterystycz
ne dla tej osady duże, płaskie skupiska kości i gęsto rozrzuconych ulamk6w 
ceramiki. Ich rozmiary wynosiły przeciętnie 1,0 - 2,5 m średnicy; kształt 
był w przybliżeniu prostokątny lub kwadratowy o silnie zaokrąglonych naroż
nikach, płaskie dna; także warstwa kulturowa w tych miejscach była zazwy
czaj intensywniejsza, tzn. grubsza i bardziej tłusta. Wskazywałoby to, że są 
to pozostałości zabudowań, najprawdopodobniej typu półziemianek. Faleniska 
w ich obrębie były owalne lub koliste o średnicy ok. 0,65 - 0,80 m zbudowa
ne z jednej warstwy kamieni polnych. Zawierały niewielką ilość ceramiki i 
spalenizny. 

Występowały też ślady małych jam zawierające nieliczne ułamki ceramiki, 
a w jednym wypadku fragment zapinki brązowej z początku okresu rzymskiego/?/. 

Slady słup6w są rzadkie, rozproszone, nie dają się powiązać w sensow
ne układy. 

Ceramika z osady - to przede wszystkim typowe formy późnolateńskie 
oraz mniej charakterystyczne, prawdopodobnie wczesno- i środkowolateńskie . 

Z zabytków znaleziono: a/ 2 zapinki - późnolateńską typu K wg J. Kos
trzewskiego i fragment wczesnorzymskiej /?l; b/ fragment żelaznego okucia 
/brzegu tarczy/?/; fragmenty nieokreślonych przedmiotów żel'aznych; d/ 5 
przęślików glinianych dwustożkowych i l przęślik beczułkowaty; e/ motyka 
rogowa/?/ -bardzo słabe ślady obrówki; f/ osełka kamienna; g/ rozcieracze 
kamienne. 

W wyniku dotychczasowych prac wykopaliskowych ustaloni w przybliże
niu zasięg osady, ocenić będzie można jej charakter, rodzaj i sposób zabudo
wy i okres użytkowania. Zatem pierwszy etap badań terenowych uznano za 
zako6.czony. 

MA łlJSY WIELKIE, pow. Częstochowa 
Stanowisko l 

MASZKOWICE, pow.Nowy Sącz 

MIERzyN, pow. Piotrk6w Tryb. 
Stanowiskol 

patrz 
okres hals z tacki 

patrz 
okres balsz:ta.cki 

Muzeum w Tomaszowie 
Mazowieckim 

Badania prowadził mgr Marcin Gąsior. Finansował 
WKZ w Łodzi. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko 
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ciałopalne kultur-y wschodnio-pomorskiej z okresu 
wczesno-lateńskiego. 

Odsłonięto powierzchnię 700 m2 znajdując 25 obiektów, w tym: 14 gro
bów skrzynkowych, 10 popielnicowych oraz l jamowy. Łącznie na tym stano
wisku znaleziono dotychczas 67 grobów, odsłaniając około 70% całego przypu
szczalnego obszaru cmentarzyska. Część stanowiska została zniszczona 
przez piaśnice i drogę dojazdową; część obiektów około 1:2-15, została wy
rabowana przed rozpoczęciem prac wykopaliskowych. W chwili obecnej wyda
Je się, że jest to największe z badanych cmentarzysko kultury wschodnio-po
morskiej w województwie łódzkim i przylegających partiach kieleckiego. 

Do najciekawszych znalezisk należał grób 43 o regularnej skrzyni gro
bowej bez płyty nakrywającej, nie zawierający pochówka. Dokładna obserwa
CJa prowadzona w trakcie odsłaniania grobu wyklucza jego wcześniejsze wy
rabowanie. Wśród płyt kamiennych znaleziono dwa brązowe wisiorki. Kolejny 
grób nr 44 prezentowal również klasyczną formę skrzynkową 1 zawierał jedy
ną na tym stanowisku popielnicę o kształcie gruszkowatym i czarnych wygła
dzonych powierzchniach, nakrytą pokrywą z podwójnym guzkiem. Popielnica 
nawiązuje kształtem do urn twarzowych i nie posiada analogii w tym rejonie. 
W trzech wypadkach, obok grobów skrzynkowych, w ich bezpośrednim sąsie
dztwie lub wprost na kamieniach obstawy, odkryto groby popielnicowe za
wierające szczątki dzieci. 

Badania będą kontynuowane. 

MILANOWEK, pow.Grodzisk Maz. 
FALĘCIN, pow.Pruszków 

NOWY TARG, pow. Sztum 
Stanowisko 6 

OPALINO, pow. Wejherowo 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres halsztacki 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska PP PKZ 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Agnieszka Kruk. Finansowa
la Dyrekcja Elektrowni Wodnej Żarnowiec w budowie. 
Drugi sezon badań. Osada kultury pomorskiej z okre
su lateńskiego. 

Prowadzono prace wykopaliskowe w niezniszczonej, wschodniej części 
stanowiska w nawiązaniu do wykopów z poprzedni_ego sezonu. 
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Przebadano obszar o po~D.ni 16o m2. Natrafiono na ślady pięciu 
palenisk, z których dwa zawierały materi.ał · ceramiczny. Faleniska w rzu.: 
cie poziomym miały kształt owalny o średnicy około 70 cm. i były wkopane w 
calec do głębokości około 60 cm. Nad paleniskami wystąpiła jednolita wars
twa kulturowa ze stosunkowo dużą ilością materi.alu ceramicznego datujące
go osadę wstępnie na ókres lateński. 

Nie planuje się dalszych badań. 

OSIEK-PRACZ, pow.Wyrzysk patrz 
okres halsztacki 

PĘCICE, pow. Pruszków 
Stanowisko 2 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

PIASKI, pow. Opoczno 
Stanowisko l 

Muzeum w Tomaszowie 
Mazowieckim 

Badania prowadzili mgr Marcin Gąsior i mgr Edward 
Cwiertak. Finansował WKZ w Kielcach. Czwarty se
zon badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury wschodnio
pomor.sltiei. .i~obów kloszowych· z okresu wczesno-la
teńskiego. 

Odsłonięto powierzchnię500m2 /20 odcinków S x S m/, w których znale
ziono 7 grobów ciałopalnych w tym l kloszowy; 2 popielnicowe i 4 z obwarowa
niem kamiennym, co łącznie daje 2S obiektów tego rodzaju, znalezionych do
tychczas na cmentarzysku. 

Odkryte obiekty nawiązują formą i zawartością do znalezionych w poprze
dnich latach grobów, prezentując typowe dla kultury wschodnio-pomorskiej i 
grobów kloszowych formy ceramiczne oraz charakterystyczny dla tego stano
wiska, owalny kształt komory grobowej. Ciekawym znaleziskiem był "skarb" 
guziczków brązowych i cynowych zawieszek, znaleziony w sąsiedztwie grobu 
z obwarowaniem kamiennym. Skarb ten zawierał łącznie 61 przedmiotów, w 
tym: 8 guzów brązowych dużych o średnicy 3,3 - 3,6 cm, lS guziczków o 
średnicy l,S cm, 10 guziczków o średnicy l cm, 6 zawieszek cynowych podzie
lonych wewnątrz na 6 pól o średnicy 2, 7 cm, i 22 zawieszki o średnicy l ,9 cm 
podzielone na 4 pola. Całość tworzyła niewielkie skupisko, sugerujące zakopa
nie w płytkiej jamce woreczka czy też sakiewki z tymi przedmiotami. Znale
zisko to, którego chronologię określono wstępnie na Hallstan D, wydaje się 
być związane z występującym w pobliżu cmentarzyska osadnictwem kultury łu
życkiej. 

W roku 197S przewidywane jest zakOiicze.nie badd.. 
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FOLANOWICE, pow. Lubsko 

PRA WlK OW, pov.• W ołów 
Stanowisko 10 

- 11.2.-

RUSZCZYN 1 pow:PiQtrków Tryb. 
Stanowisko 2 

RYCHLOCICE, pow.Wieluń 

*ROGOWO, pow.Białegard 
Stanowisk() 4 

SKR2YDLOW, pow.Radomsko 

STARY ZAMEK, pow.Wrocław 

patrz: 
okres halsztacki 

patrz: . 
okres wpływów rzymskich 

patrz: 
okres bals z:tacld. 

· ·patrz 
okres halsztacki 

patrz: 
okres wpływów rzymskich 

patrz: 
wczesne średniOWiecze 

patrz: 
ws~sne· średnio'Wi~ 

STOBNICA-TRZYMORGI, pow. Piotrków Tryb. Muzeum Archeologiczne 
Su:nowisko 2 i Etnograficzne w Lodzi 

Badania prowadził dr Henryk Wildak. Finansował 
WKZ w Lodzi. Piąty sezon badań. Osada z okresu 
późno-lateńskiego. Sla.dy osadnictwa ze środkowej 
i młodszej epoki kamienia , z Ul okresu epoki br4ZU, 
z okresu halsztackiego, wpłyWów rzymskich i wcz:es
uego średniowiecza.. 

Przebadano powierzchnię213m2. Odkryto 3 paleniska domowe i.2 .du
że obiekty z okresu późno-lateńskiego, które wg prof. dr K. Ja.żd.żewskiego 
pe.bu.ry prawdopodobnie funkcje kultowe. · 

Obiekt l tworzyła jama kształtu łódkowatego, wyłożona dużymi kamienia
mi polnymi. Długość jamy 300 cm, szerokość - 230 cm, głębokość 12-111 cm 
pod powierzchnią ziemi. Wokół jamy tuż przy jej krawędzi znajdowało się 
10 dołków symetrycznie rozmieszczonych,pozostałych po szkielecie konstruk
CJl drewnianeJ, Wypełnisko jamy tworzył gruz polepy noszącej ślady odcisków 
bierWion, prętCsw i gałęzi drzew. Polepa i kamienie wykładające ściany jamy 
- silnie przepalone. Wśród rumoWiska polepy znaleziono ułamki naczyń gli-
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nianych z późnego okresu lateńskiego oraz spalone. kości zwierzęce zalega
jące w trzech niewielkich skupiskach. 

Obiekt 2 tworzyła jamli kształtu głębokiej misy elipsowatej, o ścianach 
i dnie wyłożonych kamieniami polnymi sporych rozmiarów. Długość jamy 
240 cm, szerokość - 180 cm, głębokość 12-111 cm pod poWierzchnią. Wo -
kół jamy, tuż przy. jej krawędzi znajdowało się 5 dołków pozostałych po szkie
lecie konstrukcji drewnianej. Wypełnisko jamy tworzyły duże fragmenty po
lepy z odciskami bierwion prętów i gałęzi drzew. Polepa, kamienie, którymi 
wyłożone były ściany. jamy silnie przepalone. Wśród gruzu polepy znalezio
no ułamki naczyń glinianych z późnego okresu lateńskiego oraz spalone koś
ci zwierzęce w dwóch skupiskach. Ponadto obiekt ten mial podwójne dno z 
' - · •ni polnych. Pod drugą warstwą bruku kamiennego znajdowała się jama 
wypełniona przepaloną gliną i smolistą warstwą węgli drzewnych. Na dnie 
tej jamy znajdowało się potłuczone naczynie glini~ne z okresu późno-lateńs
kiego. 

Funkcja tych obiektów nie jest jeszcze dostatecznie wyjaśniona . 

STROJE C, pow. Sochaczew 
Stanowisko l 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w W ar s "!:3. wie 

Badania prowadziła mgr J{alina Różańska. Finan.sowa 
ło PMA w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Cmen
tarzysko kultury pomorskiej i grobów kloszowych/?/ 
z okresu lateńskiego. 

Stanowisko znajduje się na polu ornym, na lekkim piaszczystym wznie 
sieniu. Od dawna systematycznie niszczone przez orkę, kopanie dołów na 
ziemniaki i wybieranie piasku. Badania podjęto w zWiązku z informac Ją o 
przypadkowym odkryciu grobu skrzynkowego. 

Efektem poszukiwań są 3 obiekty - grób typu popielnicowego, skrzyn
kowego oraz duże palenisko, będące najprawdopodobniej miejscem spalania 
zmarłych. Grób popielnicowy reprezentuje pochówek symboliczny, skrzyn 
kowy okazał się całkowicie splądrowany, palenisko wystąpiło w formie pie · 
wotnej i zasługuje na uwagę. Górą jest ono pólkoliste o wymiarach 5, 70 
3,30 m /druga wartość jest niepełna/, dołem prostokątne o długości odsło 
niętych boków 2,40 x 3,10 m, obramowane dużymi kamieniami, które okaza 
ły się całkowicie przepalone. Falenisko wypełnione jest węglem drzewny>D 
i polepą •. 

Badania ~ kontynuowane. 

SULEJOW-Podlda.sztorze, pow.Opaczno patrz 
okres nowożytny 



WARSZAWA-GROCHOW 
ul. Górników 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska PP PKZ · 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Hanna Młynarczyk z udzia
łem mgr Marii Kulisiewicz. Finansował Konserwator 
m. st. Warszawy. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko 
kultury grobÓw kloszowych i pomorskiej oraz wczes
nośredniowieczne. Slady osadnictwa mezolitycznego 
i kultury łużyckiej z IV okresu epoki brązu. 

Przebadano obszar680m
2 ek~plorując 54 obiekty. Na)1iczniej repre,. 

zentowane były groby kloszowe, których odkryto 17 z wyposażeniem typowym 
dla tego rodzaju obiektów / klosz, popielnica pokryta miseczką, przepalone 
kości, stopione przedmioty z brązu/. Część z nich była silnie zniszczona 
przez współczesne wkopy. Odkryto ponadto 3 groby jamowe i 2 popielnicowe. 

Po raz pierwszy na stanowisku odsłonięto 3 szkieletowe groby wczes
nośredniowieczne. Dwa z nich na podstawie wyposażenia datować można na 
XI / XII w .. W grobie trzecim brak jest wyposażenia. 

Wyeksplorowano ponadto 14 jam w większości z bardzo nikłym wyposa
żeniem. W wypełnisku dwóch z nich wystąpiły fragmenty ceramiki kultury łu
życkiej z IV okresu epoki brązu. 

Przebadany obszar dostarczył również kilkadziesiąt okazów zabytków 
krzemie nnych /m.in. rdzenie, odpadki produkcyjne, narzędzia/. Materiały 
te ZWJ. q zane są z osadnictwem mezolitycznym. 

Badania będą kontynuowane. 

WĘGIERCE, pow.lnowroclaw 
Stanou,isko l i 2 

ZADOWICE, pow. Kalisz 

ZAGOSC:-Parcelacja, pow. Pińczów 
Stanowisko l 

patrz 
neolit 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Kielcach 

Badania prowadził mgr Jan Gromnicl-L Finansował 
WKZ w Kielcach. Kontynuacja badań z lat 1963-65. 
Cmentarzysko grobów kloszowych z wczesnego okre
su lateńskiego i osada neolityczna, kultury ceramiki 
wstęgowej rytej. 

Badania podjęto na skutek przypadkowych odkryć grobów kloszowych, 
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dokonywanych przy okazji prac budowlanych i gos~czych, na obszarze 
sąsiadującym z terenem objętym badaniami w latach 1963-1965. W czasie 
trwania poprzednich sezonów badawczych odkryto 23 groby kultury grobów 
kloszowych oraz kilka jam neolitycznych. Teren stanowiska znajduje się częś
ciowo pod zabudową oraz pod uprawą, dokonywane są również wykopy dla ce
lów gospodarczych. . 

Skoncentrowano się w centralnym i wschodnim rejonie stanowiska l, 
sytuując wykopy biegnące trzema pasami szerokości 5 m z kierunku północne
go na południe, łącznie objęły obszar o powierzchni 187 m2. Odkryto 2 jamy 
neolityczne, wkopane w marglowy calec, występujący . we wschodnj.ej partii 
stanowiska oraz 2 jamowe groby kultury grobów kloszowych, zlokalizowano 
również 2 zniszczone groby kloszowe, w obstawie kamiennej, przy s::zym uda
ło się pozyskać inwenatrz jednego z nich. 

· Stan zagrożenia stanowiska wskazuje na potrzebę kontynuacji prac ba
dawczych. 

ŻARNO~EC _ 

/NADOLE, CZYMANOWO,KOLKOWO/ 
pow. Wejherowo 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska RP. PKZ 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziły mgr-Barbara Płachtowa, mgr 
. Irena Jarzębska, mgr Agnieszka Kruk. Finansowa
ła Dyrekcja Elektrowni Wodnej "Żarnowiec"/w bu
dowie/. Drugi sezon badań. Osadnictwo od okresu 
lateńskiego do wczesnego średniowiecza. 

Na terenie budowy elektrowni wodnej "żarnowiec" pro_wadzono dwoja-
ki rodzaj działalności archeologicznej: · 

l. stacjonarne badania archeologiczne będące kontynuacją ubiegłorocznych, 
2. nadzory ciągłe nad w.szystkimi pracami ziemnymi. 

Badania prowadzono obok wykopów z roku 1973, położonych po obu stro
nach drogi z Czymanowado Nadola /teren budowy hotelu robotniczego/. Prze 
badano obszar o powierzchni 690 m2. Odkryto 28 obiektów w tym: 3 Pa.leniska , 
wypełnione czarno-brunatną ziemią,przepalonymi kamieniami, węglami drzew
nymi oraz fragmentami ceramiki, jedną półziemiankę /obiekt nr 6/ z palenis 
kiem w części przydennej o miąższości l m, wypełnioną ciemno-brunatną zie 
mią z bardzo dużę ilością dużych fragmentów ceramiki, w większości wtórnie 
przepalonych. Nad paleniskiem odkryto przepalone ziarna zbóż /pszenica i 
proso ? /. Pozostałe obiekty to jamy z zawartością ciemnej, często przepalo
nej ziemi z grudkami polepy, zawierające niekiedy ułamki ceramild.. 
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Wszystkie obiekty datowane wstępnie na przełom okresu lateńskiego 
i wpływów rzymskich. 

Ad 2 

Tereny byłych wsi: Nadole, Czymanowo, Kolkowo. 

a/ Wzdłuż drogi Nadole-Czymanowo odkryto ślady 35 palenisk, wypełnionych 
czarno-brunatną ziemią i przepalonymi kamieniami. Ponadto natrafiono 
na 6 pólziemianek z ciemno-brunatną ziemią , grudkami polepy glinianej, 
węglami drzewnymi i fragmentami ceramiki. Pochodziły one prawdopodob
nie z okresu wpływów rzamskich. 
Odkryto także 13 jam, które zawierały ceramikę przemieszaną z węglami 
drzewnymi i spalenizną, bądź tylko ciemną ziemią z węglami drzewnymi 
i grudkami polepy. Ceramika pochodzi głównie z przełomu okresu lateńs
kiego i okresu wpływów rzymskich. Nieliczne tylko fragmenty datowane 
są na okres wczesnośredniowieczny. 

b/ Nadole - teren nad jeziorem. 

Odkryto B pieców garncarskich. Jak się wydaje pochodzą one z pierwszej 
fazy okresu wpływów rzymskich. Część z nich obłożona była kamieniami, 
"'' części zaś polepa w partiach zewnętrznych nosiła ślady drewna. Piec 
nr 2 przylegał bezpośrednio do półziemianki. Piec nr 6 zawierał bardzo 
liczne fragmenty naczyń glinianych oraz wyjątkowo duże fragmenty polepy 
z wyraźnymi odciskami drewna. 

c / Nadole -teren budowy hotelu robotniczego. 

Odsłonięto 4 groby jamowe - ciałopalne, które zawierały bardzo nieliczne 
przepalone kości ludzkie oraz ułamki ceramiki późno lateńskiej lub z okre
su wpływów rzymskich. 

d / Kolkowo -teren budowy zbiornika górnego. 

Natrafiono na ślady licznych palenisk /39 / , wypełnionych ciemno-brunatną 
ziemią, ze spalenizną, węglami drzewnymi i przepalonymi kamieniami. Pa
lenisko nr 29 zawierało duże ilości fragmentów naczyń glinianych oraz nóż 
i sprzączkę od pasa. Falenisko wstępnie datowane na XIII w. 
Ponadto odkryto tu 6 pieców garncarskich. Jeden z nich zawierał duże iloś
ci ułamków ceramiki. Wyeksplorowano także 2 jamy wypełnione ciemno-bru
natną ,ziemią z węglami drzewnymi i dużą ilością fragmentów naczyń glinia 
nych pochodzących z przełomu okresu lateńskiego i wpływów rzymskich. 
Odkryto również 2 groby jamowe, które zawierały nieliczne przepalone koś
ci ludzkie oraz fragmenty naczyń glinianych. Groby wstępnie datowane na 

. VIII w.n.e. 



Okres wpływów rzynuskich 
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BARANOW SANDOMIERSKI, pow. Tarnobrzeg 
Stanowisko i 

Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie 

Badania prowadziła Anna Szal&pata. Finansowało 
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Pierwszy sezon 
badań. Osada z okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone jest na polach ornych, w odległości około 500 m 
na południowy-zachód od centrum miasteczka, po prawej stronie rzeczki Ba

. bulówki - w odległości 120 m od jej wału przeciwpowodziowego oraz około 
500 m na południe od Zamku. 

Badaniami objęto północno-zachodnią partię osady polożoną na nieznacz 
nym piaszczystym wzniesieniu oraz przylegający do niej od tej samej strony 
dawny teren zalewowy Babulówki. Znaczna część osady znisz zona została 

wkopami współczesnymi. 

Na terenie zalewowym w czarnym ilastym podłożu wystąpiła dość dllża 
ilość materiału ceramicznego z okresu wpływów rzymskich oraz niewielkie 
ilości żużla, polepy i kości zwierzęcych. 

W części terenu właściwej osady przebadano 8 obiektów, z któ rych je
den /nr 8/ był obiektem o przeznaczeniu niewątpliwie produkcyjnym. 

Inwentarz ruchomy stanowi znaczna ilość ceramiki /w tym fragmentary
cznie zachowane naczynia grafitowane/, żużel żelazny, fragment szpili. :i:e 
laznej, kilka fragmentów nie określonych przedmiotów żelaznych,.kcści i z~
by zwterzęce. Ponadto stwierdzono polepę i węgiel drzewny. 

W obiekcie nr 8 natrafiono na dużą ilość żużla żelaznego w przypadko
wym układzie w przemieszaniu z polepą. Jak wykazała analiza cl-..miczna wy
konana przez Laboratorium Chemiczne Zakładu Badawczo-Doświadczalnego 
Huty Stalowa Wola, nie jest to typowy żużel, przypomina racze1 ubogą rudę 
żelazną /stosunkowo wysoka zawartość żelaza, a nt.ska zawartość wapnia/. 
Stanowi prawdopodobnie topik albo pozostałość rudy po redukcji ZC'laza. 

Osadę można datować na podstawie ceramiki na w ze.t:ny o -res wplywów 
rzymskich. 

Nie planuje się dalszych badań. 

B~RKOWICE_ MOKRE, pow. Piotrków Tryb. M uz.~u" Archcologu:.znc 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Mieczysław Góra. inanso
wał WKZ w Łodzi. Trzeci sezon badań. Osada z 
okresu późnorzJ~;Uskiego i ~czesno~;·c uiowt.eczne
go. 

Prace były kontynuacją badań rozpoczętych w latach 1970 i 1972 . ' .:ze -
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badano przestrzeń 6,5 ara. Odkryto na przestrzeni około 40 m fragment 
długiego rowu, głębokości 160 cm od powierzchni ziemi i szerokości 6 m. 
Zamykał on. pólkoiiście od zachodu wysoki cypel, na którym usytuowano osa
dę. Odkryte na obrzeżach rowu znaczne ilości węgli drzewnych sugerują ist
nienie tam konstrukcji drewnianych - być może obronnych. W wypełnisku ro
wu znaleziono duże ilości ułamków naczyń glinianych z okresu wczesnego 
średniowiecza /VI-X w./, k0ści zwierzęce, polepę oraz nieokreślony przed
miot żelazny. 

W bezpośrednim sąsiedztwie rowu, po jego zachodniej stronie natrafio
no na dwie prostokątne chaty / półziemianki/ z okresu późnorzymskiego /IV w./ 
o wymiarach 2 X 3m oraz 3 , 5 X 5 m. Narożniki tych chat dochodziły do oma
wianego rowu, nie tworzyły one jednak z niią stratygraficznego zazębienia 
W obrębie chat znaleziono liczne ułamki naczyń glinianych o znacznej prze-

.. wadze naczyń grubych , ręcznie lepionych oraz ułamki naczyń o powierzchni 
czarnej lśniącej, następnie trzy przęśliki gliniane, rozcieracz kamienny do 
żarna , węgle drz!'!wne i kości zwierzęce. W chacie nr l odkryto ponadto dwa 
potłuczone naczynia gliniane, ręcznie lepione. 

Kilkanaście metrów na zachód od rowu, w części północno-zachodniej 
cypla odkryto trzy kolejne paleniska /nr 3, 4 i 5/, pochodzące z okresu 
wczesnego średniowiecza /VI-X w./. Paleniska te zawierały .spaleniznę, 
przepalone kamienie, kości zwierzęce, polepę oraz ułamki naczyń glinianych. 

Duża część materiału ceramicznego pochodząca z rowu i plaenisk była 
ręc znie lepiona i górą obtaczana. Niektóre fragmenty naczyń pokryte były 
ornamentem rytym w postaci linii falistych, żłobków dookoleych, kropek, kre
sek itp. 

Badania będą kontynuowane . 

B ROD NO, pow . Sroda Sląska 
Stanowi s ko 3 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Badania prowadzili mgr K. Bykowski /autor sprawoz
dania / , dr B.Czerska, dr S.Pazda, mgr J.M.Bur
dukiewicz pod kierunkiem doc.dr. hab.}.Kaźmierczy

ka. Finansował "Hydroprojekt", Oddział we Wrocła
wiu. Pierwszy sezon badań. Osada ludności kultury 
przeworskiej z okresu późnolateńskiego i wpływów 
rzymskich i z wczesnego średniowiecza. 

Stanowisko położone jest na niewielkim wzniesieniu leżącym nad starym 
korytem Odry, około l, 6 km na północny -wschód od B rodna. Przebadano ob
szar o powierzchni 18 arów, odkrywając ponad 90 obiektów kultury przewors
kiej i kilkanaście z wczesnego średniowiecza. Odkryto również dwa groby 
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ciałopalne z okresu wpływów rzymskich. Warstwa kulturowa ma miąższość 
od 15 do 45 cm. Odsłonięto 15 budowli mieszkalnych kultury-przeworskiej 
o różnych typach konstrukcji /zrębowych i słupowych/. Jeden z nich był 
zbudowany także w konstrukcji słupowo-plecionkowej. Dwa inne obiekty 
mogły być suszarniami na zboże, które przechowywano we wkopanych w zie
mię spichlerzach /odkryto dwa takie spichlerze/. Pozostałe obiekty to Jamy 
o różnym przeznaczeniu. 

Oprócz naczyń /w tym wiele całych/ znaleziono glinianą grzechotkę, 
kawalek nieobrobionego bursztynu, kilka przęślików, fragmenty kilku żelaz
nych i brązowych zapinek, szpilę brązową, różnej wielkości noże żelazne, 
żelazne dłuto, szydło i: szereg różnych okuć. W warstwie kulturowej znak 
ziono miedziany denar Marka Aurelusza /161-lf30/, a w jednym z budynków 
dwie przewiercone kości nadpiętowe /tzw.astr'agalusy/. Chronologia osady : 
późny okres lateński - Faza C2 okresu wpływów rzymskich. 

Kilkanaście obiektów pochodzi z wczesnego średniowiecza / Vlll-X (( w f • 
Jest tu kilka obiektów mieszkalnych, dwie dobrze zachowane dziegciamie i 
jamy zasobowe o różnym przeznaczeniu. W warstwie kulturowej znalezion0 
srebrny kolczyk. 

Badania będą kontynuowane. 

CZARNOWKO pow.Lębork 

Stanowisko 2 
Muzeum Archeologicn ,._ 
w Gdańsku 

Badania prowadziła Dorota Rudnicka , pr..:y kon~ ul

tacji dr Leona Jana Luki. Finansował WK Z w Gdań
sku. Drugi sezon badań. Cmentarzysko z pó7.ncgo 
okresu lateńskiego i wpływów rzymskich. 

Badaniami objęty został obszar o powierzchni 55 m2 , na którym od t-y r-.> 

siedem grobów szkieletowych. 

Ze względu na dość grubą warstwę humusu oraz intensywną i gl t,.)k:· 
orkę, zarysy .wkopów pod groby szkieletowe czytelne były dopiero na g l ęh-.o

kości 60 cm. Groby były usytuowane w niewielkich odległościach od siebie . 
Wszystkie posiadały w rzucie poziomym ksztah prostokątów, orientowanych 
na linii północ-południe, z niewielkim odchyleniem w kierunku zachodnim. Oa.:t 

jam grobowych znajdowały się na głębokościach od 85 do 180 cm. W wi ksN;-i 
wypadków szkielety uległy całkowitemu rozłożeniu, tylko w dwóch grobach 
nr 13 i 17 natrafiono na silnie zbutwiałe fragmenty kości - między innymi f r •• -
gmenty czaszki, znajdujące się w północnej partii jamy groboweJ . 

Do najciekawszych należał pochówek nr 13, w którego pólnocr•~J partu 
zarysu jamy grobowej uchwycony został wkop rabunkowy. Na uwagę zasługuJą 

również groby nr 14 i 15, które na głębokości 60 cm posiadały Yspólny kolis
ty bruk kamienny. 
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Znalezione w grobach przedmioty-. zapinki, bransolety, naczynia gli
niane i ozdoby z brązu· i srebra, pozwalają datować cmentarzysko na starszy 
okres wplywów rzymskich 111 w.n.e.l . . 

czy ŻOW, pow. Bełchatów 

DĘBCZYNO, pow. Białogard 
Stanowisko 3 

patrz 
okres halsztacki 

Katedra Archeologii Uniwer
sytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

Badania prowadził zespół pod kierownictwem mgr 
Czesława Strzyżewskiego i prof.d:r• hab.Jana Żaka; 
Finansował: IHKM PAN i UAM .,..-poznaniu. Piąty 
sezon badań. Osada III-V w. 

Kontynuowano prace wzdłuż linii wcześniejszych wykopów liczącej po
nad 200m / na osi zachód-wschód, przesuwahc granicę wykopów w kierunku 
na północ od drogi polnej z Rogowa do Nawina. Stwierdzono poważne zmniej
szenie się liczby obiektów w stosunku do lat ubiegłych. 

Na terenie 2.400 m2 odsłonięto 43 obiekty, w tym l półziemiankę miesz
kalną, 2 piece gospodarcze, w tym jeden z konstrukcją kamienną, 13 jam, 
głównie spaleniskowych oraz 27 palenisk , jak również ślady po 157 słupach 
i L.4 słabiej zaznaczonych plamach wchodzących w skład konstrukcji gospodar
czych budowli 1;1aziemnych. Do najważniejszych obiektów należy półziemianka, 
której konstrukcja wspierała się na 9 słupach wewnętrznych oraz kilku zew
nętrznych. W Je j wypełnisku znaleziono fragmenty kilku naczyń szklanych, 
pacior zdobiony ornamentem mozaikowym głów ludzkich w hełmach, 2 zapinki 
z brązu, w tym jedną z 3 guzkami i srebrną płytką na nóżce, a drugą bar
dzo zdobioną, grot i fragmenty noży oraz innych przedmiotów żelaznych, licz
ne paciorki ze szkła, przęśliki oraz fragmenty naczyń glinianych. 

Materiał ten pozwala na określenie chronologii półziemianki nr 22 w ra
mach V w. , co potwierdza wcześniejszą sugestię w tej kwestii po odkryciu 
materiału ceramicznego zdobionego ornamentem stempelkowym w pobliskiej 
pólziemiance nr l l w 1970 r. l . Obecnie można sądzić, że część wschodnia 
osady stanowi jej fragment chronologicznie najmłodszy, gdyż obiekty w częś
ci centralnej są datowane na lll-IV w., a w zachodniej na IV w. 

Badania będą kontynuowane . 
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DOBRZEN MAŁY, pow.Opole Instytut Hi storii Architektury 
Sztuki i Techniki Folite chniki 
Wrocławskiej 

Badania prowadził mgr Eugeniusz Tomczyk. Kon
sultanci naukowi: dr hab. Kazimierz Bielenin' i 
doc. dr hab. Kazimierz Godłowski. Finansowaty 
Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego w Ka
towicach, Elektrownia "Opole" w budowie. Drugi 
sezon badań. Osada i cmentarzysko kultury łużyc 

kiej, osada hutnicza z okresu wpływów rzymskich , 
osada wczesnośredniowieczna. 

Badaniami objęto 384 ary eksplorując 974 obiekty, w tym 350 .jam s tu.
powych. Z okresu halsztackiego kultury łużyckiej przebadano kilkadziesiąt 

]am i kilka grobów ciałopalnych. 

Najobficiej wystąpiły materiały powstałe w okresie funkcjonowania osa 
dy z okresu wpływów rzymskich. Do najciekawszych obiektów można zalic zy<: 
4 zagłębione piece szybowe średnicy do 125 cm w części ponad dnem, o ścia
nach grubości 40 cm, wykonanych z ilu , otoczaków i fragmentów żużla. 

Budownictwo mieszkalne reprezentowane jest przez 40 budynków słupo
wych. Niektóre z nich były częściowo zagłębione w ziemię. Współczesna im 
studnia posiadała kamienno-drewnianą cembrowinę. Z zabytków ruchomych 
osady z okresu wpływów rzymskich na uwagę zasługują: sierpy, zapinki, 
sprzączki, noże, nożyce, moneta, ułamki naczyń terra s igillata , kamienie 
żarnowe /żaren rotacyjnych/ • 

Osada wczesnośredniowieczna z VII-IX wieku polożona na peryferiach 
stanowiska dostyrczyła 12 jam, zawierających wyłącznie fregmer. ty naczyń . 

Badania będą kontynuowane. 

DROCHLIN, pow. Włoszezowa 
Stanowisko 4 

Instytut Archeol ogii 
Uniwe rsytetu Jagiellońsk iego 
w Krakowie 

Badania prowadziŁ mgr Piotr Kaczanowski / autl'C 
sprawozdania/ i mgr Renata Madyda. Finansowal N_ Z 

w Kielcach. Szósty sezon badań. Cmenatrzysko k uL 
tury łużyckiej ze schyłku epoki brązu i okresu hal 
sztackiego . 

Badaniami objęto część poludniową i wschodnią stanowiska na obszarz, 
ponad 2 arów natrafiając na 2 ciałopalne groby jamowe z okresu późnorzym ·-
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kiego oraz 16 obiektów osadniczych kultury łużyckiej. Prócz tego znalezio
no dużlł ilość zabytków ze zniszczonych obiektów obu kultur. 

Obiekty kultury łużyckiej to w większości dosyć płytkie, nieckowate 
jamy o średnicy ok. 100 cm o dość jednolitym charakterze wypełniska. Zna
leziono w nich materiał zabytkowy w postaci głównie ułamków naczyń "gru
bej" roboty o chropowaconych powierzchniach, z gruboziarnistą domieszką. 
Prócz tego dość licznie reprezentowane są ułamki naczyń cienko ściennych, 
wygładzanych, czarnych, typu czarek: Częstym znaleziskiem są fragmenty 
placków. Materiały te należy datować na .schyłek epoki brązu i okres halsz 
tacki. Dotychczasowe badania powcliły na określenie zasięgu osady w kienm
ku północnym i poludniowym, w pozostałych kierunkach rozciąga się ona na 
znaczny obszar prawie całej wydmy. Przekopana dotychczas część stanowi 
w przybliżeniu 1/3 całej osady. 

Materiały kultury przeworskiej reprezentowane są głównie przez zabyt
ki pochodzące ze zniszczonych grobów. Na uwagę zasługuje duża ilość frag
mentów naczyń terra sigUlata / ok.130 ułamków, w tym liczne fragmenty z za
chowanym ornamentem/. W śród innych zabytków wymienić należy miniaturowy 
klucz żelazny, noże, nity, szydło, fragmenty zapinek, stopy brązu i szkła, 
ułamki trójwarstwowych grzebieni kościanych, przęśliki gliniane oraz liczne 
fragmenty naczyń lepionych ręcznie i wykonanych na kole. 

Tegoroczne badania dostarczyły materiałów kultury1Jrzeworskiej dato
wanych w większości na fazę C1. Potwierdza to dotychczasowe spostrzeżenia 
odnoszące się do planigrafii badanego stanowiska. Materiały starsze obejmują 
część w schodnią cmentarzyska. Datować ją należy na przełom faz B2 i c1 , a 
przede wszystkim na fazę C1. Część młodsza, datowana na młodszy odcinek 
okresu późnorzymskiego obejmuje znacznie mniejszą, zachodnią część. Dotych
czasowe badania pozwoliły na uchwycenie zasięgu cmentarzyska. Obejmuje ono 
obszar o wymiarach około 50 x 60 ~· 

Badania cmentarzyska kultury -przeworskiej należy uznać za zakończo
ne. Nie przewiduje się na razie prowadzenia dalszych prac na osadzie kultu
ry łużyckiej. 

FALĘCIN , pow.Pruszkó"': 
patrz 

MILANOWEK, pow.Grodzisk Maz. 

GDA~SK-OLIWA 
Kościół św. Jakuba 

GDOW, pow .Myślenice 
Stanowisko II 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
neolit 



GRABICE, pow. Lubsko 

-J.25-

Zakład Archeologii Nadodrza 
Instytutu Historii Kultury 
Materialnej Polskiej Akademii 
Nauk we Wrocławiu 

Badania prowadził dr Grzegąrz Domański. Finansowal 
Urząd Powiatowy w Lubsku. Piąty sezon badań. Cmen
tarzysko z okresu wpływów rzymskich. 

Kontynuowano badania północno-wschodniej części cmentarzyska. Odkry
to 29 grobów jamowych z okresu wpływów rzymskich datowanych na fazy c1 -C2 
oraz niewielki fragment cmentarzyska warstwowego z fazy C2. W wyposażeniu 
grobów odkryto m.in. klucz hakowaty, klamerkę esowatą, ułamki kilkunastu na 
czyń toczonych. 

Badania będą kontynuowane. 

GRABOWNO, pow.Góra Wojewódzki Ośrodek Archeolo 
giczno Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Tadeusz Kaletyn. Finansowal 
W•.)AK. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury 
przeworskiej i ośrodek kultowo-ofiarny. 

Stanowisko znajduje się w odległości około 3 km na południe od wsi. ZaJ 
muje obszar około 2 ha. W okresie ratowniczych prac przebadano około 5 arów . 
Odkryto 15 grobów ciałopalnych'. Ich wyposażenie obejmowało m. in. naczynia 
gliniane, ostrza grotów, noże, zapinki, grzebień, klamry, ostrogę, miecz że
lazny obusieczny. 

W części środkowej cmentarzyska, między grobami odkryto pierścienio 

waty krąg kamienny o średnicy do 10m. Szerokość podstawy kręgu wynosiŁa 
od 1,5 do 2,5 m, wysokość do 0,8 In. Do środka kręgu od strony poludniowo
wschodniej prowadziło wejście o szerokości O, 7 m: W centralnej części kręgu, 
znajdowal się zarys jamy słupowej o średnicy 0,23 m i giętokości 0,6 m. Na 
powierzchni kręgu znaleziono kilkadziesiąt ułamków naczyń, wtórnie przepalo 
nych. W odległości 3 ·m w kierunku południowym i poludniowo-zachodnim od 
omawianego kręgu nr l, zachował się odcinek kręgu nr 2 zewnętrznego o śred
nicy do 14 m zbudowany z dużych głazów. 

Przypuszcza się, że kręgi pełniły funkcję kultową. 

Badania będą kontynuowane. 
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GRODZISKO, pow.Gołdap Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Białymstoku, 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej P AN 
w Warszawie 

Badania prowadził mgr Tadeusz Baranowski i mgr 
Irena Krzyszczuk-Majewska. Finansowal WKZ w 
Białymstoku. Pierwszy sezon badań. Grodzisko z 
okresu wpływów rzymskich i średniowiecza. 

Grodzisko o powierzchni około 2 ha leży na wysokim wzgórzu panującym 
nad okolicą, na zachodnim skraju wsi. Od strony północnej i północno-zachod
niej zachował się wysoki wał l zaporowy? l. z innych stron wzgórze jest nie
mal niedostępne ze względu na ~ardzo strome zbocze. Duie zniszczenia na 
grodzisku poczyniły ok;opy i umocnienia z czasów wojny. 

Badania rozpoznawcze objęły około 20 m2. W wale odsłonięto konstrukcję 
kamienno-ziemną - w tym dwie warstwy płaszcza kamiennego. Natrafiono na 
ślady dwóch faz użytkowania obiektu przedzielone warstwą spalenizny /resz
tek umocnień drewnianych starszej fazy/.. U podnóża wału odla-yto analogiczną 
warstwę spalenizny datowaną na podstawie ceramiki na okres wpływów rzyms
kich. Uchwycono także warstwę średniowieczną z dużą ilością fragmentów na
czyń. Dotychczasov.•a analiza materiału nie daje odpowiedzi na pytanie, czy 
obiekt użytkowano również we wczesnym średniowieczu. 

Badania będą kontynuowane. 

GRONOWO, pow.Drawsko Muzeum Narodowe 
w Szczecinie 

Badania prowadził dr Ryszard Wołągiewicz. Finanso
wało Muzeum Narodowe w Szczecinie. Drugi sezon 
badań. Cmentarzysko kurhanowe kultury wielbars
kiej. Okres wpływów rzymskich. 

Spośród 30 zachowanych kurhanów rozkopano dalszych 7 i dokończono 
eksploracji kurhanu nr 6 ze śladami orki. 

Wszystkie kurhany posiadały nasypy ziemne bez konstrukcji kamiennych. 
Tylko dwa kurhany /nr 13 i 20/ były ciałopalne. Kurhan nr 13 nakrywał warstwę 
popiołu z kośćmi ciałopalnymi. Kurhan nr 20 posiadał wkopany w calec grób 
popielnicowy czysty /naczynie grupy lll, zapinka br. A V .95/96 i przęślik/. 
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Pozostałe kurhany zawierały pochówki niespalone ze słabo zachowanymi 
szkieletami /głowa na północ/ w drążonych kłodach . Jedynie kurhan nr 14 
należał do mogił wielopochówkowych, znanych już z odkryć w poprzednim 
sezonie. Zawierał on grób ·n_r l /zapinka br. A V. s. 9, kolia z 50 paciorków, 
szydełko i igła brązowe, 2 przęśliki, naczyńko z pokrywą grupy XII/, grób 
nr 2 /szpila brązowa, jednoczęściowa sprzączka/, grób nr 3/ 3 zapinki brą
zowe wyzłacane A V. s. 8, kolia z 81 paciorków, szydełko i igła brązowe, pu
charek gliniany grupy XIII/, grób nr 4 /2 zapinki brązowe A 11.41, zapinka 
srebrna wyzłacana A VII. 203, klamerka· srebrna typu B, 3 srebrne paciorki/. 

Fojedyńczy pochówek zawierał "kurhan nr 16 /szydełko i sprzączka brą
zowa jednodzielna, końcówka i okucia pasa, paciorki, klamerka srebrna odm. 
B , przęślik, resztki naczyńka klepkowego, naczyńko gliniane z pokrywą gru
py XII/, kurhan 17 /2 szpile brązowe, ogniwko, okucia i końcówka pasa , przę;
lik, wałeczek do upinania włosów -drugi na cmentarzysku/ ; kurhan nr 19 /pa 
ra ostróg brązowych grupy I, sprzączka brązowa jednodzielna, grzebień wie
lowa rstwowy , pucharek gliniany grupy XIII/ oraz· kurhan nr 21 /bez wyposaż e 
ni al 

Dotychczas zbadano lO kurhanów z inwentarzem typowym dla faz B2/ C l i 
C l, które współwystępują w kurhanach wielopochówkowych i najprawdopodob
niej odzwierciedlają odmienności stylistyczne w stroju kobiet /przeżywający 
się styl wczesnorzymski o barokowym wystroju/ i mężczyzn /inauguracja sty-
lu późnorzymskiegol w fa.zie Cl. · 

Badania będą kontynuowane. 

GRZY"BNICA, pow. Koszalin . Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Koszalinie 

Badania prowadził dr Ryszard Wołągiewicz.; Finanso
wał WKZ w Koszalinie. Pierwszy sezon badań _ Cmen
tarzysko kultury Wielbarskiej typu Odry-Węsiory_ 
Okres wpływów rzymskich. 

Położone nad Radwią, w Nadleśnictwie Bobolice cmentarzysko zajmuJe 
obszar około 3 · ha i posiada dość dobrze zachowane na powierzchni dwa krę 

gi głazów, rozstawionych w koło, o średnicy zewnętrznej 37,5 m oraz kilka
naście niskich kopców. Znajdują się też tam pojedyńcze głazy stanowiące po-

' zostałość dalszych kręgów i stel nagrobnych. Badania miały rozpoznawczy 
charakter i koncentrowały się na najbardziej zagrożonych obiektach. 

Po sporządzeniu planu sytuacyjno-wysokościowego zbadano w całości 
i zrekonstruowano krąg nr lll, zweryfikowano część pojedyńczych głazów ja- • 
ko. ·kru nr lll, który częściowo odsłonięto oraz wykonano arowy sondaż • ,,; , , ,. 
ujawniono obecność grobów płaskich. ~ 
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Krąg nr U posiadał wewnątrz średnicę 36m, 16 zachowanych głazów na 
obwodzie oraz 4 stele w środku. Głazy w kręgu były wkoło obłożone kamie
niami i połączone ze sobą regularnym wieńcem kamieni . . Pośrodku koliska 
znajdowal się niski kopczyk /średnicy około 5-6 m/ z śladami nakrywającego 
go bruku. Pod kopczykien był grób jamowy/ sprzączka i bransoleta z fazy B2/. 

Krąg nr III odsłonięty tylko częściowo: 4 głazy były obłożone polnymi 
kamieniami i nie posiadały łączącego je wieńca kamieni. 

Z płaskich grobów jamowych /nr 1-4/ tylko jeden zawierał pewne wyz
naczniki chronologiczne /3 zapinki i sztabkowata klamra/ z początku fazy B2. 
Obok tego grobu znajdowała się przesunięta stela nagrobna. 

Badania będą kontynuowane. 

JASTRZĘBNIK!, pow. Kalisz 
Stanowisko "Modła". 

Pracownia Archeologiczna 
w Kaliszu, 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN 
w Warszawie 

Badania prowadził mgr Tadeusz Baranowski. Finan
sowal IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. Cmentarzys
ko kultury łużyckiej /? /, osada z okresu wpływów rzym
s kich. 

Stanowisko "Modła" leży na skraju piaśnicy, na zachód od wsi. Piaśni -

ca jest stale użytkowana, co powoduje niszczenie substancji zabytkowej. Obiek
ty zabytkowe widoczne są w górnej partii obrywów piaśnicy. Od strony połud
niowej przebiega niewielka dolinka związana ze strumykiem i Śródlem - miejs
ce to nazywane jest "Modłą". 

Zbadano niespełna 60m2. Odkryto jeden duży /390 x 320 cm/ obiekt, po
chodzący najprawdopodobniej z okresu wpływów rzymskich. Są to ślady budynku 
z dużą ilością fragmentów polepy. Wiele z nich nosi odciski drewnianych ele
mentów konstrukcyjnych. W wykopie poza ceramiką z okresu wpływów rzyms
kich natrafiono na fragmenty naczyń kultury łużyckiej, pochodzące zapewne z 
rozwleczonego cmentarzyska. 

Badania będą kontynuowane. 

JAZOW- pow. Lubsko Zakład Archeologii Nadodrza 
Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN 
we W roclawiu 

Badania prowadził dr Grzegorz Domański. Finansował 
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Powiatowy Zarząd Użytków Wodnych i Melioracji. 
Czwarty sezon badań. Osada z okresu neolitu, ok
resu lateńskiego, wpływów rzymskich i wczesnego 
średniowiecza. 

W trakcie badań ratowniczych prowadzonych przy okazji kompleksowe j 
melioracji pól w dorzeczu rzeki W odry, w rowach melioracyjnych natrafiono 
na 100 obiektów. W drugiej fazie badań obejmującej prace wykopaliskowe od 
kryto: 5 jam kultury amfor kulistych, grób kultury ceramiki sznurowej, 16 
jam grupy gubińskiej z okresu lateńskiego /III-l w. p.n.e./, 13 jam, w tym 
budynek i 8 palenisk kultury luboszyckiej z okresu wpływów rzymskich /Cl
Cz/ oraz 5 jam z okresu wczesnego średniowiecza /VI-VU w./. 

Badania będą kontyn.u9wane. 

JUSZKOWO, pow.Gdańsk 
Stanowisko 3 

KAMIE1;JczyK, pow.Wyszków 

patrz 
okres halsztacki 

Państwowe Muzeum Archeolo
goczne w Warszawie 

Badai:J.ia prowadziła dr Teresa Dąbrowska. Finanso
wało PMA. Pierwszy sezon !>a-dań. Cmentarzysko kul
tury przeworskiej z okresu lateńskiego i z okresu 
wpływów rzymskich. 

Cmentarzysko położone jest na taraSie niezalewowym Bugu w odległości 
kilkaset metrów od koryta rzeki, na łagodnym wzniesieniu, wśród pól. Pogo
towie Archeologiczne uzyskało tam materiały z 10 grobów ciałopalnych. 

Odsłonięto obszar l, 75 ara, na którym odkryto dalsze 20 grobów, w .cze
go połowa to pochówki popielnicowe . Wszystkie groby łącznie dostarczyły 85 
zabytków metalowych. Są wśród nich 3 miecze, l umbo, liczne groty, noże, 
sprzączki i zapinki. Najwięcej pochówków pochodzi z podokresu B2 i B1 , mniej 
liczne są groby z okresu lateńskiego. Odkryta częśc cmentarzyska datowana 
jest na okres od fazy środkowej późnego okresu lat_eńskiego po koniec podokre
su B2 lub przełomu Bz1Cl · /fibule wariantów G/H i K wg }.Kostrzewskiego, 
A. 68, oczkowate serii pruskiej, trąbkowa te, oraz znis zezona zapinka grupy 
VII/. Do znalezisk wyjątkowych zaliczyć należy gladius w pochwie z trzeWi
kiem zakończonym kulką i kościanymi okładzinami trzpienia, znaleziony w zes
pole pochodzącym z wczesnego okresu v(pływów rzymskich. 

Stosunkowo liczne są groby z bronią pochodzące z podokresu B1, co, po
dobnie jak i bogato wyposażone groby, odróżnia cmentarzysko w -Kamieńczyku 

od obiektów z najbliższego terenu. 

Badania ~ kontynuowane. 
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Muzeum Ziemi Wieluiiskiej 
w Wieluniu 

Badania pro~adzil mgr Bogusław Abramek. Finan
sowal WKZ w Łodzi. Pierwszy sezon badań. Kur
han z okresu wpływów rzymskich. 

Kurhan, obok cmentarzyska ciałopalnego i osady, wchodzi w skład kom
pleksu osadnt czego kultury przeworskiej, odkrytego w ostatnich latach w 
Konopnicy. 

Kurhan został całkowicie przebadany i . ponownie zrekonstruowany. Na
syp kurhanu liczył około22m średnicy i niewiele ponad l m wysokości, co 
było wynikiem systematycznej niwelacji kurhanu w trakcie prac polowych. 

W centrum kurhanu, tuż pod próchnicą, zalegał bruk kamienny, który 
od strony pólnocnej i wschodniej był częściowo rozebrany. Na jego spodzie 
a zarazem na obwodzie, znajdowały się większe głazy o wadze do 60 kg. W 
najniższych warstwach bruku znajdowano ułamki przepalonych naczyń. Bez
pośrednio pod nasypem kamiennym natrafiono na trzy płytkie jamy grobowe. 
Groby znajdowały się obok siebie w centrum kurhanu. 

Obok grobu l natrafiono na ślady paleniska z niewielką ilością węglików 
i kawałków stopionej blachy brązowej. Wypełniska grobów stanowiła szara 
ziemia zmieszana z ułamkami naczyń ręcznie lepionych i toczonych, przepalo
nymi kośćmi, kawałkami stopionego brązu i żelaznej blachy. 

Ponadto w grobie 2 znale-ziono żelazną sprzączkę i fragment imacza z 
prostokątnym zakończeniem. W dwóch grobach znajdowały się ułamki tych sa
mych naczyń, a wśród nich fragmenty wykonanej na kole misy z czarną pole
wą . Misa była importem prawdopodobnie z obszaru Azji Mniejszej. Za im
port uważamy również kawalki stopionego naczynia brązowego. 

Problemem dotychczas nierozwiązanym pozostaje liczba i płeć pochowa
ny ch w tym kurhanie osobników. Poważnym utrudnieniem jest fakt, że -...e wszys
tkich grobach znajduje się mała ilość kości nadających się do badań antropolo
gicznych. 

Ceramika i fragment imacza przemawiają za datowaniem kurhanu na fazę 
B2 okresu rzymskiego. 

KONOP NlCA, pow.Wieluń 
S: anowi sko 7 

Muzeum Ziemi Wieluńskiej 
w Wieluniu 

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. Finanso
wal WKZ w Łodzi. Pierwszy i drugi sezon badań. 
Cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu późno
lateńskiego i wpływów rzymskich. 

Cmentarzysko odległe jest o 250 m od kurhanu /stanowisko 5/. Odkryto 
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64 groby, w tym 4 pochówki popielnicowe, pozostałe zaś jamowe. Większość 
grobów uległa częściowemu uszkodzeniu w czasie prac polowych. Z tego wzg
lędu na powierzchni pola i w warstwie próchnicy znaleźć można wiele ułamków 
ceramiki /w tym fragmenty terra sigillata/ oraz kawałki przepalonych kości. 

Groby jamowe miały najczęściej kształt owalny, w przekroju nieckowa
ty, o wymiarach od 4D do 250 cm. Głębokość wahała się od 15 do 80 cm. 

Z układu grobów jamowych wynika, że tworzą one skupiska, podczas 
gdy groby popielnicowe występują w rozproszeniu. 

Wyposażenie grobów jest w zasadzie mało zróżnicowane i raczej ubogie. 
W tej sytuacji dość zaskakująca jest duża liczba grobów /13/, w których zna
leziono ułamki terra sigillata, zaobserwowano, że niektóre ułamki znalezione 
w różnych grobach pochodziły z jedhego naczynia. 

W dwóch grobach terra sigillata wystąpiła razem z ceramiką o cechach 
późnolateńskich. Wśród zabytków metalowych wyróżniono m.in. 8 sprzączek, 
6 noży i tyle samo fibul, w tym dwie brązowe, dwa groty, nożyce, szydło, ig
łę i okucie pochwy miecza. 

W oparciu o dotychczas uzyskane materiały można powiedzieć, że cmen
tarzysko powstało w końcowej fazie późnego okresu lateńskiego i trwało do 
fazy B2 okresu rzymskiego. Najwięcej jednak materiałów ,przypada na wczes
ną fazę okresu wpływów rzymskich. 

Badama będą kontynuowane . 

KOWALKI, pow. Biłgoraj 
Stanowisko l 

Katedra Archeologii Uniwersy
tetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

Badania prowadził zespół pod. kierownictwem mgr Han
ny KCil::ki-Krenz i prof.dr,hab.Jana Żaka. Finansowal 
IHKM P.AN i UAM w Poznaniu. Trzeci sezon badań. 
Cmentarzysko szkieletowe z lll-V w. , osada prawdo
podobnie z V /Vl w. 

Kontynuowano prace wykopaliskowe w nawiązaniu do wykopów z 1970 
i 1971 r. w części wschodniej stanowiska, gdzie uchwycono kraniec warstwy 
kulturowej, odsłaniając na tym terenie jedynie dwie jamy. Kolejno założono wy
kopy posuwając się w kierunku zachodnim od zbadanych w ubiegłym sezonie te
renów ; wzdłuż osi wschód-zachód. Na obszarze 387 m2 odsłonięto 34 obiekty 
archeologiczne, w tym 20 jam, głównie spaleniskowych, l półziemiankę, 7 gro
bów szkieletowych, 9 plam i 6 obiektów nieokreślonych f wchodzących w profile 
wykopu i pozostawionych do badań w 1975 roku/ . 
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Starszy poziom stanowi cmentarzysko szkieletowe. Odsłonięto 7 grobów 
kształtu prostokątnego, usytuowanych na osi północ-południe. Dwa z nich 
zawierały jedynie fragmenty ceramiki. Pozostałe groby obok naczyń przy 
głowie zmarłego /od strony północnej/ zawierały paciorki szklane, bursz
tynowe i kamienne, fragmenty grzebieni rogowych z nitami z brązu, fibule 
brązowe i fragment srebrnej, przęśliki gliniane, igły brązowe, fragmenty 
tkanin i skóry, fragmenty nieokreślonych przedmiotów metalowych i w jed
nym przypadku nóż żelazny w drewnianej oprawie. Do najciekawszych z gro
bów należy grób 11, który obok wymienionych przedmiotów zawierał srebrny 
pierścionek ze szklanym oczkiem, frgament srebrnej monety/? f, stanowią
cych prawdopodobnie pozostałość po ozdobie. 

Młodszy poziom stanowią jamy spaleniskowe wraz z półziemianką, któ
rych zawartość stanowią węgielki drzewne i fragmenty ceramiki. Obiekty te 
wystąpiły w warstwie II, nieco powyżej poziomu z grobami szkieletowymi, 
oraz bezpośrednio pod warstwą orną w postaci owalnych plam, kształtu mi
sowatego w profilu. Do tego poziomu osadniczego należą również plamy, któ
rych charakter będzie można określić po dalszych badaniach. Być może są 
to pozostalości słupów wchodzących w skład budowli naziemnych. 

Na podstawie analizy stratygraficznej można przypuszczać- iż osadnict
wo to było dwufazowe. 

Badania tegoroczne, obok uchwycenia granic stanowiska, potwierdziły 
zasygnalizowaną wcześniej dwufazowość osady. 

Badania będą kontynuowme. 

XRUPICE, pow. Siemiatycze 
Stanowisko la 

Konserwator Zabytków Archeo
logicznych v Białymstoku 

Badania prowadził dr Jan Jaskanis oraz mgr Danuta 
Jaskanis i mgr Krystyna Chilmon . . Finansował WKZ 
w Białymstoku. Drugi sezon badań. Cmentarzysko 
z późnego okresu lateńskiego i z okresu wpływów 
rzymskich. 

Kontynuując prace z 1972 r. prowadzono badania w północno-zachodniej 
części cmentarzyska. Ich celem była eksploracja najbardzi.ej obecnie nara
żonej na zniszczenie partii obiektu. Jednocześnie spodziewano się uzyskać 
dalsze dane pozwalające lepiej rozpoznać relacje pomiędzy badanym cmenta
rzyskiem z grobami kultury przeworskiej a grobami kultury wielbarsko-cecel 
skiej. Zamiary spełnione zostały tylko częściowo. Zbadana przestrzeń o po
wierzchni ok. 340m2 istotnie zajmowała peryferię cmentarzyska, o słabną
cej ku wschodowi gęstości występowania grobów lecz nie ujawniła jeszcze 
pełnego zasięgu obiektu. Bardzo nieliczne groby kultury wielbarsko-cecels
kiej, odkryte .., rozproszeniu nie zawierały przedmiotów umożliwiających śct-
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ślejsze ich datowanie. Były: to zespoły przeciętnie o znaczrue mniejsze ) iloś
ci przedmiotów inwentarza grobowego w porównaniu z grobami kultury pr ze
worskiej. 

Na zbadanej przestrzeni wykryto 80 grobów plaskich / nr 161 - 237 / • 
Spośród nich 74 zawierało pochówki bezpopielnicowe /wśród nich kilka 
kultury wielbarsko-cecelskiej/, 5 -pochówki popielnicowe /wszystkie kul
tury przeworskiej/ i l -pochówek szkieletowy osobnika w wieku 12-14 l a t 
/kultura wielba_rsko-cecelska/. Pochówki ciałopalne, jednostko~ o prze a 
dze kobiecych/?/ mieściły się przeważnie w płytkich, kolistych rzadzi J pod
łużnych, owalnych jamach, średnicy przeciętnie 0,6 - l m, niekiedy tylko 
większej, sięgającej do 1,6 m. W wyposażeniu występowała broń /groty osz
czepów/, okucia tarcz, imacze z końcami wachlarzowatymi, zapinki - z nóż 
ką ramowatą, silnie profilowane i pochodne, przęśliki, sprzączki. Znalezio
no też szpilę laseczkowatą. 

Badania będą kontynuowane. 

KR U S ZA ZAMKOWA, pow .Inowrocław 
Stanowisko 3 

KRYSPINOW, pow.Kraków 
Stanowisko 2 

patrz 
neolit 

Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie 

Badania prowadził doc. dr hab. Kazimierz Codlewski. 
Finansowałinstytut Archeologii UJ , Komisja Archeo
logiczna Krakowskiego OddziaŁu PAN i WKZ w K ra
kowie. Siódmy sezon badań. Cmentarzysko z ok esu 
późnolateńskiego i rzymskiego. 

Od chwili rozpoczęcia badań natrafiono ogółem na 74 groby z końca okr e
su późnolateńskiego i okresu wpływów rzymskich / w tym 9 "obiektów rowko
wych" / oraz na szereg jam neolitycznych, kultury łużyckiej oraz z wczesne 
go średniowiecza i średniowiecza. Ogólna ilość odkrytych obiektów wynos \ 85 . 
Cmentarzysko to jest dotąd największym cmentarzyskiem kultury przeworskiej 
w okolicach Krakowa. 

Przebadano obszar ok. 825m2 odkrywając 17 grobów w tym: l p r osto ąt
ny "obiekt rowkowy", 3 -groby popi elnicowe i 13 ciałopalnych grobów bezpopiel 
nicowych. Natrafiono na material z końca okresu późnolateńskiego / fragment 
zapinki typu O wg J. Kostrzewskiego i być może grób 75 z okuciami poch y mie 
cza/. Większość z datowanych grobów pochodzi z fazy B!. Są one datowane za
pinkami typu A.68 i A.52. W bogatym kobiecym grobie popielnicowym nr 74 zna
leziono m.in . stopioną ozdobę srebrną oraz brązowe taśmowate obramowania wi -
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siorka z muszli lub szkła. Z fazy B2 pochodzi zapewne grób nr 76, w którym 
kości spoczywały pierwotnie w jakimś organicznym opakowaniu - być moZ.e 
drewnianym naczyniu. Ze względu na przechodzącą w tym miejscu drogę nie 
udało się w calości przekopać "rowkowego obiektu" nr 73. Tak jak i poprzed
nio badane posiadał on kształt prostokąta, którego boki twor:t.ył rów zawiera
Jący dość liczne przepalone kości i fragmenty ceramiki, a także ułamki przed
miotów metalowych, w tym nóż i fragment naczynia brązowego. Długość boku 
obiektu wynosiła 6,4 m. W środku prostokąta odkryto niewielkie zagłębienie 
zawleraJące drobne przepalone kości i skorupy oraz grudki stopionego srebra. 
Ob1ekt nr 73 można datować na wczesny okres rzymski, prawdopodobnie na fa
zę B2. 

W badanej części cmentarzyska natrafiono też na materiały luźne i dolne 
partie zniszczonych płytko położonych grobów z młodszej fazy okresu późno
rzymskiego, zawierające m. in. ułamki ceramiki wykonanej na kole i zapinki 
z podwiniętą nóżką. 

Ze względu na zagrożenie unikalnego w okolicy Krakowa stanowiska przez 
głęboką orkę konieczna jest intensyfikacja prowadzonych na nim badań. 

LĄD, pow.Słupca 

LUT;ROWSKIE, pow.Kłobuck 
Stanowisko 4 

LĘGONICE, pow.RawaMazowiecka 
Stanowisko l 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Państwowe Muzeum Archeolo
giczne w.WarszaWie 

Badania prowadziła dr Teresa Liana. Finansowało 
PMA. Szósty sezon badań. Osada produkcyjna/?/ 
z późnego okresu wpływów rzymskich. 

Przekopano 5,25 ara, odkryto 19 jam, przeważnie płytkich i nieWiel
kich rozmiarów oraz liczne ślady słupów. Odkryto także czworokątne pale
nisko z kamieni, w którym znaleziono nieliczne fragmenty ceramiki oraz koś
ci. Do najciekawszych obiektów odkrytych na tym stanowisku należy jama 60 . 
Jest to obi~kt niewielkich rozmiarów /średnica O ,45 m i głębokość O, 11 m/. 
Wypełnisko było czarne, wewnątrz znajdowało -;i~ ki}kadziesiąt fragmentów 
bliżej nieokreślonych, przerdzewiałych przedmiOtów żelaznych. Na powierzch
ni tej jamy leżał płaski kamień. 

Znaleziono, podobnie jak w latach poprzednich, stosunkowo niedużłl 
ilość ceramiki, w tym także z naczyń toczonych, b.rYlki przepalonej polepy, 
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fragmenty żużla żelaznego, a także przęślik gliniany, kilka fragmentów przed
miotów żelaznych, a \v. jamie 55 nóż żelazny. Znaleziono także luźno , frag
ment kamiennego toporka neolitycznego. 

Przeprowadzono również, na pobliskich polach, dwa wykopy sondażowe 
o łącznej powierzchni 1,25 ara. Sondaże nie dostarczyły śladów osadnictwa , 
poza bardzo nielicznymi i niecharakterystycznymi fragmentami ceramiki le
pionej ręcznie. 

Badania będą kontynuowane. 

L Y S ZKOWICE, pow. Poddębice 
Stanowisko l 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PK Z 
Oddział w Poz:naniu 

Badania archeologiczne prowadził mgr Ryszard Ma
zurow ski, badania geofizyczne - mgr inż. Aleksander 
Różycki. Finansowała O.k~ęgowa Dyrekcja Gospodar
ki Wodnej w Poz:naniu. Pierwszy sezon badań. Duża 
osada kultucy przeworskiej /późny okres wpływów 
rzymskich/, osada kultury łużyckiej /okres halsztac
ki/, ślady osadnictwa neolitycznego i z wczesnego 
średniowiecza. 

Stanowisko zajmuje duży cypel ll terasy dolnej Warty, powstały w wyniku 
rozcięcia krawędzi terasy dolinką denudacyjną. Podłoże: piasek luźny i piasek 
słabogliniasty. Krawędź i zbocza cypla są dość silnie zniszczone. 

Wykonano szczegółową planigrafię powierzchniowego materialu źródłowe
go; badania magnetometryczne oraz wiercenia wąskootworowe wzdłuż 5-ciu 
profili. Prace inwentaryzacyjne objęły powierzchnię ponad 3 ha i pozwoliły na 
ustalenie rozkłady warstwy kulturowej na stanowisku. Opierając s ię na tym za
łożono dwa wykopy szerokoprzestrzenne o łącznej powierzchni 14 arów. Po 
zdjęciu warstwy ornej założono wykopy wewnętrzne w obrębie odkrywek. Zba 
dano 2 duże obiekty mieszkalne, 5 palenisk, 2 jamy o przeznaczeniu gospodar
czym, kilkanaście dołków pasłupowych i kilka obiektów o funkcji nieustalonej. 
Z wyjątkiem jednego paleniska i jednego obiektu o nieustalonej funkcji datowa
nych na okres halsztacki, pozostałe obiekty datowane są na fazy C2-D kultu.ry 
przeworskiej. 

Badania będą kontynuowane. 

MIER2YN-GROBLA, pow. Piotrków Tryb. 
Stanowisko 2 

Muzeum w Tomaszowie Mazo
wieckim 

.. 
Badania prowadził mgr Marcin Gąsior i mgr Edward 
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C:viertak. Finansował WKZ w Łodzi. Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury we
nedzkiej z okresu wpływów rzymskich - II/m w. 

Odsłonięto powierzchnię200m2 znajdując 9 grobów jamowych i 2 po
pielnicowe. Grób nr l - jamowy, częściowo zniszczony, zawierał oprócz 
spalonych kości, liczne fragmenty naczyń grubościennych, klucz żelazny, 
połowę przęślika i fragment kościanego grzebienia spojonego dwoma nita-
mi żelaznymi. Pozostale groby jamowe miały skromniejszą zawartość -
spalone kości i fragmentów silnie przepalonej, aż do zeszklenia ceramiki. 
Grób nr 5 - popielnicowy, zawierał dużą wazę o czarnej powierzchni z trze
ma szerokimi profilowanymi uszkami i rytym ornamentem. Popielnica ustawio
na była na żelaznym umbie z kolcem, obok umba leżał grot oszczepu, imac:t, 
pionowo ustawione _nożyce i mały nóż żelazny. Wśród spalonych kości zna
leziono fragment grzebienia kościanego z dwoma nitami żelaznymi. 

Grób nr B - popielnicowy, poza niewielką ilością drobnych kości zawie
rał w popielnicy - ostro profilowanej wazie z wysoką pustą wewnętrz nóżką, 
płaskim dnem i brzuścem /ornamentowanym grzebykowatym narzędziem/ -
fragmenty 5 małych silnie przepalonych naczyń. Z ziemi przemieszanej w skar
pie piaśnicy wydobyto przepaloną brązową fibulę z grzebykiem na kabłąku ok
reśloną Jako typ L3 11 grupy wg Almgrena. Z warstwy O - 20 cm oprócz typo
wych fragmentów zebrano dużą ilość fragmentów naczyń toczonych, wykona
nych z dobrze wyszlamowanej gliny. 

MILANOWEK, pow.Grodzisk Maz. 
FALE,CIN, pow.Pruszków 
Stanowisko l 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
v Warszawie 

Badania prowadził mgr Stefan W oyda oraz Marek 
Tereszkowski. Finansowal WKZ w Warszawie. 
Pierwszy sezon badań. Osada produkcyjna z okre
su późnolateńskiego i rzymskiego. 

Stanowisko leży dokladnie na granicy dwóch miejscowości należących 
do dwóch powiatów. Jest to przykrawędna partia tarasu nadzalewowego pra
wego brzegu Rokitnicy. Powierzchnia osady wynosi 6-8 ha. Odkryto ją w 
czas1e prac, których celem było wykonanie zdjęcia archeologicznego te re
nu Ró,•'niny Błońskiej. 

Osada ta stanowi jedną z kilkudziesięciu osad lateńsko-rzymskich po
łożonych na przedpolach Warszawy, charakteryzujących się rozwiniętą pro
dukCJą żelaza. 
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Prace wykopaliskowe poprzedziła szczegółowa inwentaryzacja po
wierzchniowa i zdjęcie geofizyczne 3 ha osady, wykonane przez zespół geo

'fizyków z AGK w Krakowie pod kien.nkiem prof. J. Kowalczuka. Zdjęcie to 
wykazało istnienie długiego na ok.300 m i szerokiego na 10-20 m ciągu pie
ców hutniczych. Badaniami wykopaliskowymi objęto 57 m2. 

Odkryto: 

l. Slad budynku mieszkalnego /prawdopodobnie konstrukcji zrębowej/ zbli-
żonego w planie do kwadratu o boku 4 m. Wewnątrz budynku znajdował 

się piec, do którego konstrukcji użyto oprócz kamieni i gliny fragmentów klo
ców żużla. W warstwie budynku znaleziono liczne fragmenty naczyń, kości 
zwierzęcych i 2 ciężarki tkackie. Obiekt można datować na okres późnolateńs-
ki. . 

2. 42 piece hutnicze tYPu kotlinkowego w układzie nieregularnym. Wiele z 
nich przecina warstwę budynkU. Kotlinki pieców przeciętnie mniejsze niż 

na osadzie w Pęcicach odległej od Milan~wka o 13 km. Waga kloców nie prze
kracza 80 kg. Piece datujemy wstępnie na okres późnolateński i wczesno
rzymski. 

Badania będą kontynuowane. 

NOWA HUT A - Pleszów 
Stanowisko 17 

patrz 
neolit 

NOWY TARG, pow.Sztum patrz 

ODRY, pow. Chojnice 

okres halsztacki 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego 

Badania prowadził doc. dr Jerzy Kmieciński. Autor 
sprawozdania - mgr Krzysztof Walenta. Finansowat 
Uniwersytet Łódzki i Urząd Powiatowy w Chojnicach. 
Dziewiąty sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe i 
płaskie z okresu wpływów rzymskich. 

Badania prowadzone były w dwóch etapach - zimowym i letnim. W zi
mie wykopy zabezpieczone były specjylnie skonstruowanym "namiotem" z folii , 
wewnątrz którego zainstalowano ogrzewanie i oświetlenie. Badano część płas
ką cmentarzyska. Przekopano500m2. 0dkryto 26 grobów szkieletowych, 17 
jamowych i 6 popielnicowych. Ten etap badań w pełni pot·.vierdzil możliwość 
prowadzenia badań wykopaliskowych w trudnych warunkach zimo \l. ych przy
nosząc znaczne oszczędności w nakładach organizac,yjnych i gospodarczych. 
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W sezonie letnim badaniami objęto ary 588 i 464 oraz kurhan 23. 
W arze 588 odkryto 4 groby szkieletowe, B grobów jamowych i l grób po
pielnicowy. W arze 464 nie odkryto żadnych pochówków. Wyposażenie gro
bów nie wyróżniało się niczym szczególnym w stosunku do poprzednich se
zonów. Najczęściej na wyposażenie bogatszych grobów składały Śię fibule, 
bransolety, klamerki esowate, paciorki bursztynowe i szklane, przęśliki, 
igły i pojedyńcze naczynia. Wyposażenie to potwierdza ustaloną już wcześ
niej chronologię cmentarzyska na fazy B-2, C-l. 

W kurhanie 23 odkryto 3 pochówki. Pochówek nr l ciałopalny jamowy, 
wkopany w bruk kurhanu nie zawierał żadnego wyposażenia. Pochówek nr 2 
szkieletowy, usytuowany w centrum kurhanu zawierał dwie fibule Al.ll-40, 
Jedną fibulę Al. V -127 l 128, brązową klamerkę esowatą, brzązową sprzącz
kę zbliżoną do prostokątnej z kolcem osadzonym na osi. Pochówek nr 3 szkie
letowy, został wykopany wpólnoc~zachodniej części kurhanu, niszcząc 
częściowo pła6zcz kamienny. Wyposażony był tylko w szpilę haczykowatą 
w drewnianej pochewce. Pod płaszczem kamiennym odkryto wyraźne ślady 
orki. Kurhan ten wyróżniał się wśród dotychczas zbadanych brakiem ~wień
ca kamiennego otaczającego płaszcz kamienny kurhanu. 

Badania będą kontynuowane. 

OPATOW, pow. Kłobuck 
Stanowisko 6 

Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Magdalena Mączyńska. Fi
nansowali WKZ i Instytut Archeologii UJ. Czwarty 
sezon badań. Osada z okresu wpływów rzymskich. 

Zbadano powierzchnię ponad 8,5 ara. Prócz niewielkich skupisk cera
rniki i paleniska odkryto dużą chatę, częściowo zagłębioną w ziemię, o zary
sie prostokątnym i wymiarach 10 x S m. W obrębie chaty natrafiono na śla-
dy paleniska, które zawierało m. in. dwa fragmenty ciężarków tkackich. Z wy
pelniska chaty pochodzi trójwarstwowy grzebień rogowy o uchwycie dzwonowa
tym i pucha rek gliniany, wykonany na kole. Zabytki te pozwalają datować od
k r yty obiekt na tzw. fazę D odpowiadającą pierwszej poło\' ie V w.n.e. Jest 
to , Jak dotąd. najpóźniejszy zespół w obrębie badanej osady, której użytko
wam e rozpoczyna się w fazie B2IC1 okresu rzymskiego. 

Osada na stanowisku 6 jest ściśle związana z dużym cmentarzyskiem 
z okresu wpływów rzymskich w tej samej miejscowości l stanowisko 11. 

Badania kompleksu osad Opatewie planowane są na szereg <lalszych 
sezonÓ"'' w celu ustalenia czasu ich użytkowania oraz powiązań z cmentarzys
kiem. Prócz dalszych prac na stanowisku 6 planuje się także przeprowadze-
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nie badań na sąsiadującej z nim osadzie na stanowisku 11 i ewentualne.ba
dania ratownicze na stanowisku 4 - osadzie, której teren zajęty jest przez 
współczesną zabudowę. 

PĘCICE, pow. Pruszków 
Stanowisko 2 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Warszawie 

Badaiua prowadził mgr Stefan Woyda. Finansowal 
WKZ w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Osada 
produkcyjna z okresu późnolateńskiego i rzymskie 
go. 

Stanowisko leży na przykrawędnej partii tarasu nadzalewowego, le
wego brzegu Raszynki, 5 km na zachód od granic- Warszawy. 

Prace wykopaliskowe poprzedziła szczegółowa inwentaryzacja powierz 
chniowa i zdjęcie foeofizyczne wykonane przez zespół geofizyków z AGH w Kra-
kowi.e pod kierunkiem prof. J. Kowalczuka. ' 

Zbadano obszar80m2 odkrywając 38 pieców t~ kotlinkowego w ukła
dzie nie regularnym. W aga kloców żużla bardzo zróżnicowana od 50 kg d o 
260 kg. W oparciu o ceramikę datujemy piece na środkowy i późny .podokres 
rzymski. 

Badania będą kontynuowane. 

PLUDWINY, pow.Brzeziny 
Stanowisko l 

Muzeum Regionalne 
w Brzezinach 

Badania prowadził dr Henryk Wiklak. Finansowal 
WKZ w Łodzi. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko 
ciałopalne z okresu wpływów rzymskich /II-IV w. f 
kultury wenedzkiej, oraz ślady osadnictwa neolitycz
nego, trzcinieckiego i łużyckiego . 

Przebadano175m
2

. Odkryto 11 grobów ciałopalnych, jamowych i po
pielnicowych. Groby w większości uległy zniszczeniu prze z piaśnice chłops
kie i uprawę pól. Inwentarz grobowy stanowiła ceramika, spalone kości ludz 
kie, przedmioty metalowe, szklane i kościane. Ceramikę reprezentują ułamki 
naczyń glinianych i przęśliki. Wśród ułamków naczyń spotyka się fragmenty 
tak zwanej "ceramiki siwej" i "terra sigilata" . Na jednym ułamku naczynia 
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/te~a sigilata/ zachował się fragment odcisku stempla z napisem : 
"RIPA •.. ". Przedmioty metalowe to noże żelazne, fibula i bliżej nieokreś
lone drobne okucia. Z brązu znaleziono fibulę i ułamki igły do szycia. Za
chowały się również małe fragmenty dwóch grzebieni kościanych. Płytki 
jednego z nich zdobione były kółeczkami współśrodkowymi. 

Obcym kulturowo elementem na cmentarzysku są: a/ wiór krzemien
ny kultury ceramiki sznurowej, 2/ ułamki naczyń glinianych kultury trzci
Jrieckiej i łużyckiej z III okresu epoki brązu. 

Badania będą kontynuowane. 

POLAN.OWJCE , pow. Lubsko 

PRAWIKOW, pow. Woi:Sw 
Stanowisko 10 

patrz 
okres halsztacki 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Badania prowadziła mgr Irena Lasak. Finansował 
"Hydroprojekt", Oddział we Wrocławiu. Pierwszy 
sezon badań. Osada z okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone jest na terasie nadzalewowej Odry, po prawej 
stronie drogi wiodącej z Brzegu Dolnego do Lubiąża, około300m przed 
wsią Prawików, na łące należącej do PGR-u Lubiąż. 

Osada zajmuje powierzchnię 150 arów. W obrębie warstwy ornej i 
kulturowej, o największej miąższości w pobliżu obiektów, odkryto liczne 
ułamki ceramiki związanej z okresem wczesnośredniowiecznym i wpływów 
rz).mskich. Z warstwy kulturowej pochodzą także grudki polepy i węgielki 
drzewne. 

Na powierzchni 126m2 odkryto chatę o konstrukcji słupowej, dwa 
obiekty pełniące przypuszczalnie funkcję mieszkalną, oraz palenisko. 

Obiekty mieszkalne uległy spaleniu z bliżej nieokreślonych przyczyn. 
Jedynie w wypadku chaty odkryto ślady konstrukcji drewnianych w postaci 
dołów po słupowych i odcisk.ów na grudkach polepy, pochodzących z wnętrza 
chaty. W jej obrębie odkryto także d-.:a paleniska zbudowane z dużych, ce
lowo połupanych i przepalonych otoczaków .Miejscami paleniska wyłożone 
były warstwą ułamków ceramiki. 

Materiał ceramiczny pochodzący z obiektów należy wiązać z okresem 
wpływów rzymskich /lll wiek n. e./. Kilka fragmentów naczyń wiąże się z 
okresem lateńskim. 

Przewiduje się kontynuację prac. 



PRITWOZ, po-w. Wieluń 
Stanowisko l i la 
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Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne .., Łodz t 

Badania prowadził prof. dr hab. Konrad ]ażdżewski 
przy współudziale konserwatora Stanisława Madajs
kiego. Finansował WKZ w Łodzi. Jedenasty i koń
cowy sezon badań. Groby książęce i osada grupy 
przeworskiej kultury wenedzkiej z końca wczesne
go i początkowych faz późnego okresu rzymskiego. 

Zbadano dalszą część osady na stanowis'Ru l~ tuż nad Wartą przeko
pując 30 odcinków /każdy po 25m2/ o łącznej powierzchni 7'3JJ m2. W całoś
ci /łącznie z powierzchnią z lat poprzednich/ przebadano osadę na prze s
trzeni mierzącej 5825 m2 • 

Odkryto dalsze dwie chaty półziemiankowe /chatę nr 21 o wymiarach 
poziomych 7,40 x 5,40 m i chatę nr 22 o wymiarach 3,20 x l,f:IJ/, dalsze 32 
jamy odpadkowe lub zasobowe i 56 dołków słupowych. Ruchomy inwentarz 
zabytkowy składał się ze sporej liczby ułamków ceramiki ręcznie lepioneJ, 
wśród której przeważały fragmenty naczyń grubej roboty, zdobione naJczęś
ciej nacinanymi dużymi ukośnymi kratkami lub też odciskami paznokciowymi. 
Znacznie rzadsze były ułamki naczyń bardziej cienkościennych, o powierzch
ni gładko-lśniącej i o barwie czarniawej, ornamentowane meandrami i mnymi 
wzorami geometrycznymi. Zupełnie wyjątkowo trafiały się ułamki ceramiki 
siwej, toczonej na kole /fragmenty niedużych naczyń/. Odosobnionym oka
zem było cedzidło gliniane. Znaleziono kilka przęślików, 2 noże żelazne i 
mało charakterystyczne fragmenty 11 przedmiotów żelaznych, sporo dużych 
żużli z wytapianej na miejscu rudy żelaznej oraz spore kawały rozbitych dy
marek. Zasadniczo można uważać osadę za zbadaną niemal całkowiCle. Pod 
młodym laskiem w zachodniej jej części i na jej dalszym obrzeżu może ewen
tualnie w ziemi tkwiĆ jeszcze około 1/10 jej pierwotnego areału. 

Całość wydobytego tu materiału zabytkowego datuje osadę na czas od 
końca fazy B2, poprzez całą fazęCli aż do początków fazy C2 okresu wpły
wów rzymskich /według schematu chronologicznego H.J. Eggersa/. Licząc 
się z okolicznością, że część osady została zniszczona przez gwałtowną ero
zyjną działalność sezonowych strug, spływających do Warty z jej wysokiego 
tarasu, a nadto współczesne wybieranie żwiru i przez podbudowanie nowo
żytnego domu mieszkalnego, można pierwotną ilość istniejących tu ongiś do
mostw-półziemianek obliczyć na maximum 30. Licząc się z tym, że omawiana 
osada w Przywozie trwała minimum 100 lat a maximum przez 1'3JJ lat, należy 
przyjąć, że w ciągu jednego pokolenia /25 lat/ istniało tu również 6-8 do 
mostw, czyli że osada ta mogła mieć przeciętnie 30-40, a może na wet 50 
mieszkańców. 

Przy sąsiadującym z osadą kurhanie książęcym nr l na stanowisku l 
usytuowanym na krawędzi wysokiego tarasu pradolinyWarty postawiono 2 m 
wysoki obelisk z granitową tablicą informacyjną. Wykuty w niej tekst, pla-
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ny 1 przekroJe obJaŚniaJą zwiedzających o charakterze, zasięgu i wieku osa
dy. o zviiązanych z nią dwóch mogiłach i o obowiązku ochraniania tych zabyt
kóv.· . MteJscowemu Urzędowi Gminnemu powierzono opiekę nad całością tego 
obiektu . 

Na tym zakończono na tych stanowiskach działalność badawczą ikon
serwatorską. 

PU LA WY- Wiostowice 
Stanowisko l 

Zakład Historii Starożytnej 
i Archeologii Uniwersytetu 
im.Marii Curie-Skłodowskiej, 
Konserwator Zabytków Arche
ologicznych w Lublinie 

Badania prowadziLimgr Leszek Gajewski, doc.dr 
JanGurbai mgr Irena Kutyłowska. Finansował WKZ 
w Lublinie. Drugi sezon badań. Stanowisko wielokul
turowe: od neolitu do wczesnego średniowiecza. 

Badaniami objęto obszar przylegający od północewschodu do terenu 
vqkopa1isk 1973 r. Otwarto ogółem 5 wykopów o łącznej powierzchni 175m2. 
Strop calca występował na głębokości od 1,6- 1,8 m do około 2,4 m od po
ziomu stropu warstwy nowożytnej. 

'L1stalono rozplanowanie przestrzenne i plany wewnętrzne jam, zwią
zanych z naJstarszą fazą ceramiki wstęgowej rytej w Polsce /znane dotych
czas w Lubelskiem jedynie w Gródku, pow. hrubieszowskiego/ oraz tzw. śred
nieJ fazy / 111 wg Nowotnego/ ceramiki wstęgowej rytej. 

Odkryto również fragmenty naczyń o wyglądzie ceramiki nadcisańskiej, 
pucharów lejkowatych, amfor kulistych, ceramiki sznurowej i ceramiki trzci
nieckiej. 

Ustalono północno-wschodnią granicę zwartego występowania grobów 
na cmentarzu z okresu wpływów rzymskich. Odkryto dalsze groby ciałopalne: 
trzy popielnicowe "groby bez broni" z inwentarzem w postaci drobnych przed
miotóv.• z żelaza, rzadzieJ metali kolorowych. Czwarty "grób z bronią", jamo
"''Y, zawieraJący spopielone szczątki kostne, trzy naczynia "przystawki" ,dwa 
groty oszczepów, przedmiot żelazny podobny do stolarskiego dłuta /"żłobie
nia"/, osełkę z piaskowca, oraz dwa rodzaje kostek do gry: pionki podobne 
do warcabóv.• oraz astragal. Ze zniszczonych grobów ciałopalnych odkopano 
umbo /typu 7a 1 wg jahna/, ostrogę /typ 56 wg Jahna/, sprzączkę do pasa i 
zapinkę żelazną oraz skorupy naczyń. 

Odkryto również trzy odcinki osiedla z początków średniowiecza. Stwier
dzono rozmieszczenie przestrzenne i plany wewnętrzne kilku palenisk na trzo-
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nie z warstwy kamieni, -z okresu między ww. V-VI a VIII n.e. , oraz dwu 
jam. W dolnej części zasypiska jednej z nich /pomieszczenia typu mieszkal
nego lub magazynowego/ znaleziono potłuczone naczynia, reprezentujące 
charakterystyczne f~rmy tzw. wczesnosłowiańskiej ceramiki, fragmenty 
kamieni żarno~h, kawalki połupanych kości zwierzęcych, fragmenty dwu
strąnnego grzebienia f grupy U B/ l wg A. Chmielowskiej/, drobne wyroby 
z żelaza oraz metali kolorowych nieznanych dotychczas form, przede wszyst
kim ozdobne okucia i sprzączka do pasa typu wyrobów "zachodniogermańs
kich" z 2 połowy IV -l polowy V w .n.e., ustalające czas zasypania jamy na 
początki wczesnego średniowiecza . . 

PYSZNI CA . pow.Stalowa W ola 
S t anowisko l 

~\Jo \t~.<" t:l 
ROGOWO, pow. "tłgorej 
Stanowisko 4 

patrz 
epoka brązu 

Katedra Archeologii Uniwer
sytetu im.Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

Badania prowadził zespół pod kierownictwem mgr 
Czesława Strzyżewskiego i prof.dr hab.Jana Żaka. 
Finansował IHKM P AN i UAM w Poznaniu. Pierwszy 
sezon badań. Os'ada z l w.p.n.e. -II w.n.e. 

Stanowisko położone jest między drogą z Dębczynado Białogardu a łą
kami nad Parsętą, oraz między Mogilicą a drogą polną z Rogowa do Dębczy
na. Wykopy założono głównie w domiemanej centralnej części osady, gdzie 
uchwycono warstwę kulturową miąższości 0,30 - 0,40 m, oraz odsłonięto 
większość obiektóe. 

Łącznie na obszarze 265m2 odkl:'yto 31 obiektów, w tym l chatę słu
pową, l piec gospodarczy, 13 palenisk, 12 jam, w tym 2 wielofunkcyjne oraz 
10 jam spaleniskowych, jak również 49 jam posłupowych i l słabo zaznaczo-
ną plamę. Do ważnych znalezisk zaliczyć należy chatę słupową, częściowo 
wyeksplorowaną. Dotyclmzas uchwycono w jej części południowej trzy rzędy 
słupów w odstępach 2m od siebie . W wypełnisku chaty znaleziono monetę 
brązową Antoniusa Piusa /138-161 n.e./, 2 zapinki żelazne z okresu wczes
norzymskiego, fragment podkładki kamiennej, fragmenty nieokreślonych przed
miotów żelaznych, liczne ułamki naczyń glinianych, w tym również z ornamen
tem meandrowym i powierzchnią często schropowaconą. Material zabytkowy 
pozwala określić chronologię obiektu na I/II w. n.e. 

T egoroczne badania umożliwiły zakreślenie hipotetyczne obszaru osady, 
wynoszącego 9 ha, jak również możliwość zaobserwowania zróżnicowania osa
dy na część produkcyjną i mieszkalną. 

Badania będą kontynuowane. 



SJ\DKOWO, -paw. Braniewo 

SECEMIN, pow. Włoszezowa 
, Stanowisko l 
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patrz 
wczesne średniowiecze 

Instytut Archeologii U niver
sytetu Jagiellońskiego 
V . K ro.kowte 

Badania prowadzili mgr Piotr Kaczanewski i mgr 
Renata Madyda. Finansował WKZ w Kielcach. Pier
wszy sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne z póź
nego okresu wpływów rzymskich. 

Stano·łłisko odkryto w odległości około 2,5 km na wschód od centrum 
wsi Secemin i około20m na południe od drogi Secemin-Włoszczowa. Cmen
tarzysko położone jest na polach ornych zajmujących obecnie obszar niewiel
kiej, słabo zaznaczonej wydmy, wśród płaskich pólleżących nalewobrzeżnej 
terasie niewielkiego strumyka płynącego w linii północny wschód - południowy 

zachód. 

Przekopano obszar 150m2 natrafiając na B ciałopalnych grobów jamo-
wych kultury przeworskiej. Charakteryzowały się one owalnymi lub kolistymi 
płytkimi jamami, o płaskich nieckowatych -..dtl.a.ch, zagłębiających się w calec 
do głębokości 50-60 cm. Na uwagę zasługują groby nr 5 i 7, które miały cha
rakter pochówków w postaci rozwleczonej warstwy ciałopalenia. 

W obrębie obiektów, jak również w warstwie podglebia natrafiono na 
liczne fragmenty naczyń robionych na kole oraz lepionych ręcznie. Ponadto, 
z uzyskanych materiałów zasługują na uwagę: żelazna sprzączka z owalną 
nieco zgrubiałą ramą , fragment zapinki typu A VI, grzebień trójwarstwowy 
oraz stopy szkła. 

Wymieniony materiał zabytkowy jak i forma pochówków wskazuje, że 
cmentarzysko należy datować na młodszy odcinek okresu późnorzymskiego. 

Badania bę<i4 kontynuowane. -

SIEMIECHOW, pow.Łask M uezum w P abianicach 
l 

Badania prowadziła mgr Maria Majdova. Finanso-
wał WKZ w Łodzi. Drugi sezon badań. Osada ludnoś
ci kultury venedzkiej z późnego okresu wpływów rzam
skich /'2JXJ-400 n. e./. 

Kontynuowano badania z roku 1970 na wzgórzu zv. "Piekło" około 3 km 
na południe od wsi Siemiechów. Odsłonięto w całości ślady prostokątnej cha
ty o wymiarach 2,70 x 4,60 m. Dolny poziom chaty znajdował się na głębokoś-
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ci 1,20 m pod powierzchnią ziemi. Pośrodku, na głębokości 83 cm umiesz
czone było palenisko zbudowane z kilku kamieni i dużych brył polepy. W e 
vn.ątrz paleniska znaleziono róg barani i zęby końskie. W obrębie chaty wy
stępowały licznie fragmenty naczyń glinianych ręcznie lepionych, niewiele 
fragmentów ceramiki wykonanej na kole tzw. siwej, kości i zęby zwierzęce, 
bryły polepy, przęślik gliniany. W planie chaty, na głębokości 100 cm wi
doczne były ślady pożaru, któremu uległ obiekt. 

W odległości 2m od obiektu mieszkalnego, odkryto 15 palenisk owal
nych lub prawie kolistych o przeciętnych wymiarach 1,20 x 1,30 m. Dna pa
lenisk dochodziły do głębokości l ,50 m. Wypełniska stanowiła smolistoczar
na ziemia, przepalone kamienie, naczynia gliniane i ich fragmenty, kości i 
zęby zwierzęce, bryły polepy z odciskami liści i słomy. W jednym z pale
nisk znaleziono przęślik gliniany. P aleniska rozmies zezone były gęsto, nie 
jednokrotnie stykały się ze sobą. 

Ceramikę w większości lepioną ręcznie reprezentują naczynia o for
mach zaokrąglonych, niestarannie wykonane o powierzchni chropowatej lub 
niestarannie gładzone , niewielka ilość fragmentów naczyń czarnych, lśnią~ 
cych. Stosunkowo licznie występują fragmenty ceramiki siwej toczonej. Tuż 
przy granicy jednego z odcinków odkryto prawdopodobnie narożnik kolejnej 
chaty. 

Badania będą kontynuowane. 

SKAWINA, pow.Kraków Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził Marcin B i borski. Finansowal 
WKZ w Krakowie. Pierwszy sezon badań. Osada 
z okresu wpływów rzymskich. 

W północnym krańcu miasta Skawiny, przy ulicy Pstrowskiego , w 
miejscu planowanej budowy bazy MP~K przeprowadzono ratownic ze bada
nia. Przekopano powierzchnię230m . Odkryto 4 jamy z okresu wpływów 
rzymskich o wymiarach 140 cm x 100 cm i głębokości 80 cm, 210 cm x 100 cm 
i głębokości 82 cm, 295 cm x 250 cm głębokości 100 cm oraz 180 c m x 130 cm 
i głębokości 98 cm. 

Materiał zabytkowy reprezentowany jest przez liczne ułamki naczyń 
toczonych i lepionych ręcznie, w tym kubek z · taśmowatym , ornamentowym 
uchem oraz szerokootwarte baniaste naczynie ze zgrubiałym brzegiem. 

Poza tym wystąpiły kości zwierzęce i znaczne ilośc i przepalonej po-
lepy. 

W warstwie kulturowej natrafiono również na nieliczne fra Jlllenty 
ceramiki neolitycznej. 
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SKRZYDLOW, pow.Radomsko patrz 
wczesne średniowiecze 

SOLCA WIELKA, pow.Łęczyca Muzeum w Łęczycy 

Badania prowadził mgr Tadeusz]. Horba.cz. Finanso
wał WKZ w Łodzi. Pierwszy sezon badań. Cmenta
rzysko z wczesnego okresu wpływów rzymskich. 

Cmentarzysko znajduje się na terenie piaśnicy użytkowanej od kilkudzie
sięciu lat przez mieszkańców okolicznych wsi. Badania ratownicze miały na 
celu rozpoznanie całości stanowiska. 

Wykopy /w liczbie 8 o łącznej powierzchni 235m2/ założone zarówno w 
partiach piaśnicy obecnie użytkowanych, jak i w częściach sprawiających wra
żenie nieeksploatowanych. Mimo tych zabiegów nie udało się natrafić na żaden 
zwarty zespól. 

Zabytki były rozproszone na całej powierzchni stanowiska, jak również 
występowały w wykopach na różnych poziomach warstwy przemieszanej. 

Uzyskany materiał to przede wszystkim liczne fragmenty ceramiki, w 
tym 6 typu terra sigillata, oraz przepalone fragmenty kości. 

Zabytki metalowe reprezentowane były jedynie przez nożyk żelazny, fra
gment żelaznego zakończenia pasa oraz kilka bliżej nieokreślonych fragmentów 
przedmiotów żelaznych i brązowych. 

Inne zabytki to fragment grzebienia kościanego jednoczęściowego, o uch
wycie półkolistym z rytym ornamentem w postaci "jodełki" i fragmenty stopione
go szkła. 

Zab}1ki z badań,. w połączeniu z materiałem znalezionym w czasie pene
tracji stanowiska w 1973 r. oraz z niekompletnym wyposażeniem grobu dostar
czonym do M uzeurn w Łęczycy w roku 1960 / tzw. miecz jednosieczny, umbo, 
sprzączka oraz fragment grotu włóczni/, pozwalają na datowanie stanowiska 
na l-U w.n.e. 

Ze względu na kompletne zniszczenie cmentarzyska prowadzenie dal
szych prac wykopaliskowych wydaje się bezcelowe. 

STOBNICA-Trzymorgi, pow. Piotrków Tryb. 
Stanowisko 2 

patrz 
okres lateński 
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Muzeum Ziemi WieluńskieJ 

w Wieluniu 

Badania prow.adził mgr Bogusław Abramek. Finanso
wał WKZ w Łodzi. Szósty sezon badali. Osada z ok
resu rzymskiego z fazy B l - B2. 

Badania prowadzone były jednocześnie w kilku punktach. W ten sposób· 
udało się ustalić, że zasięg występowania warstwy kulturowej nie odpowiada 
wielkości osady, która była znacznie większa. Stwierdzono ponadto, iż od
kryta w 1970 r. pod półkolistym wzniesieniem warstwa spalenizny, liczyć mo
że maksimum 20 m długości. Nie można. całkowicie wykluczyć tej warstwy w in 
nych punktach osady. Jej pochodzenie można. będzie ustalić po całkowitym prze 
badaniu osady. 

Odsłonięto ślady 4 dalszych budowli o charakterze mieszkalnym, przy 
czym dwie Odkryte zostały tylko częściowo. 

Stwierdzono, że jedna. z chat, o charakterze półziemianki, została 
przebudowana. na dom nizinny. W obu przypadkach zachowały się dobrze śla
dy po słupach. W wypełnisku chat znaleziono znaczne ilości materiału cera
micznego i kawałki kości zwierząt :drod.owanych i dzikich. Wśród ceramiki na. 
uwagę zasługują ·fragmenty naczynia zasobowego z szerokim i zgrubiałym 
brzegiem oraz ułamek naczynia toczonego, importowanego, z resztakroi czer
wonej farby. Pona.dto w jednej z chat znaleziono parę małych, żelaznych os
tróg z grubym kolcem i owalny paciorek wykonany z niebieskiego szkła. 

Materiał zabytkowy potwierdza dotychczasowe datowanie osady na. fazę 
B 1-B2 okresu rzymskiego. 

Badania będą kontynuowane. 

STRZYŻEW, pow. Sochaczew Zespół Badań nad Polskim Srednio
wieczem Uniwersytetu Warszawskie
go i Politechniki Warszawskiej 

Badania prowadził dr Andrzej l(empis:ly.Finansował 
Zakład Badań Polskiego Sredniowiecza UW. Czwar
ty sezon badali. Kurhan z okresu wpływów rzyms
kich. 

Prowadzono drobne, uzupełniające prace wykopa:liskowe. Uzyskano 
skromną ilość nowych materiałów, w tym ułamek naczynia typu "terra sigil
lata". Zadokumentowano niektóre partie obiektu odkryte w ubiegłym roku. 
Słaby postęp prac wywołany był brakiem pracowników fizycznych. 
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SULEJOW -Podklasztorze, pow .Opoczno 

SUSZKA, pow. Ząbkowice 51. 
Stanowisko l i 2 

patrz 
okres nowożytny 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Badania prowadził mgr Karol Bykowski. Finansował 
"Hydroprojekt" Oddział we Wrocławiu. Pierwszy se
zon badań. Osady z okresu wpływów rzymskich i z 
wczesnego średniowiecza. 

Stanowisko położone jest na zachód od wsi Suszka, na wysokiej tera
sie nadzalewowej Nysy Kłodzkiej. Przebadano 572 m2 • Odkryto 43 obiekty, 
w tym dwa paleniska, 35 różnego rodzaju nie elkich kolistych jam będących 
w większości śladami po słupach oraz trzy budowle mieszkalne /dwa domy 
słupowe oraz półziemiankę/. 

Oprócz ceramiki, polepy, węgli drzewnych oraz kości zwierzęcych 
znaleziono dwa paciorki /szklany i bursztynowy/ i nóż żelazny. Ceramika 
wykonana jest ręcznie i na kole garncarskim. Kilkanaście fragmentów pocho
dzi z naczyń "siwych" i zasobowych typu "Krausen". Na podstawie ceramiki 
osadę tę datować można na fazę D okresu wpływów rzymskich. 

Trzy pozostałe obiekty datowane są na XII-XIII w. W jednym z nich 
znaleziono główkę figurki ludzki.ej wykonaną z gliny. Zachowany fragment 
ma wysokość 4,5 cm. Wyraźnie zaznaczona fryzura, oczodoły, nos i usta 
z widocznymi zębami. Duże oczodoły i kształ ust sprawiają wrażenie utrwa
lonej na twarzy grozy. 

Stanowisko 2 położone jest około 950 m na wschód od kościoła w Susz
ce, także na terasie Nysy Kłodzkiej. Przebadano129m2 odkr"ając pod wars
twą orną palenisko /? / i jeden dom słupowy o powierzchni 18 m2 . Oprócz ce
ramiki w budynku znaleziono dwie osełki i kamienny głaJ.zik. Naczynia są w 
całości wykonane ręcznie. Na wyróżnienie zasługuje fragment naczynia je
żowatego. Ceramika datuje ten dom na pierwszą połowę III w. n.e. 

Na obu stanowiskach znaleziono kilkanaście narzędzi krzemiennych o 
niekoreślonej przynależności kulturowej. 

Badania będą kontynuowane. 

SLftSKOWO, pow. Rawicz 
Stanowisko l 

patrz 
okres halsztacki 



S WILCZA, pow·. Rzeszów 
Stanowisko 3 
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Muzeum Okręgowe 
vRzeszowie ' 

Badania prowadziła mgr Aleksandra Gruszczyńska. 
Finansowało Muzeum Okręgowe v Rzeszowie. Czwar
ty sezon badań. Osada z okresu vpłyvów rzymskich. 

Zakończono eksplorację jamy spełniającej prawdopodobnie funkcję pra
cowni bursztyniarskiej. Wystąpiła ona na głębokości 220 cm /powyżej, nad 
warstwą humusu zalegającą nad jamą, znajduje się 150 centymetrowa warstwa 
ziemi obsuniętej z górnych partii wzgórza/, wymiary jej wynosiły 480 x 660 
cm, dno było nierówne, znajdowało się na głębokości 270-300 cm. Wypełnis
ka jamy w górnej części stanowiła 15 centymentowa warstwa ilastej ziemi ko
loru brązowo-czarnego, z dużą ilością nacieków żelazistych oraz drobnych 
węgielków drzewnych, poniżej występowała ilasta ziemia koloru popielatego, 
z wkładkami drobnych węgielków drzewnych. Zabytki bursztynowe, w więk
szości występowały w górnej części jamy, a największe ich zagęszczenie 

w partii wschodniej obiektu. 

Podczas tegorocznych badań odkryto 20 paciorków bursztynowych, l 
fragment paciorka oraz 5 odłupków bursztynowych /w sumie d.otychczas od
kryto l dużą bułę bursztynu, 233 paciorki bursztynowe, 43 fragmenty pacior
ków oraz 12 odłupków bursztynowych/. Ponadto znaleziono nieliczne fragmen
ty ceramiki siwej, naczyń lepionych ręcznie oraz fragmenty kości zwierzę
cych. 

Paciorki burszytnowe stanowią najciekawszą grupę zabytków z osady 
w Swilczy. Podobnie jak w latach poprzednich występują paciorki z burszty
nu pz:-zeźroczystego lub matowego o odcieniu czerwonawym lub pomarańczo
wym, o kształcie krążków płaskich, obustronnie lub jednostronnie lekko wy
pukłych, różnej wielkości. Wykonane są przy użyciu noża lub dłutka, wszyst
kie otworki wiercone są jednostronnie. 

Badania będą kontynuowane. 

~ROJCUCE ,· pov. Nowy Sącz 

WARSZAWA-SŁUŻEW, ul. Fosa 

WORYTY, pov. Olsztyn 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
epoka. brązu 



/ 
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ZADOWICE, pow.Kahsz Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadziła mgr Eleonora Kaszewska. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne i Etnogra 
ficzne w Łodzi. Piąty sezon badań. Cmentarzysko 
ciałopalne z okresu późnolateńskiego i wpływów 
rzymskich. 

Badania koncentrowały się w południowo-wschodniej części cmenta
rzyska. Na przestrzeni 7,5 ara: odkryto 23 groby jamowe, 2 groby popiel
nicowe i l palenisko. Większość grobów miała wyposażenie zróżnicowane 
pod względem chronologicznym. Uwidoczniło się to wyraźnie w formach ce
ramiki ponieważ w tych samych zespołach występowały zarówno naczynia o 
cechach późnolateńskich jak i inne o charakterze wczesnorzymskim. W związ
ku z tym pochówki jamowe pochodziły w większości z ·wczesnej fazy okresu 
rzymskiego, natomiast obydwa groby popielnicowe były nieco młodsze. Na 
późny okres lateński datowanych jest 7 grobów, w tym 5 z jamami dużych 
rozmiarów i znacznej głębokości. 

Falenisko w wymiarach 80 x 90 cm miało na powierzćhni 2 duże kamie
nie silnie przepalone. Pod nimi była ziemia z popiołem i węglem drzewnym 
oraz mniejsze kamienie połupane i przepalone. W górnych warstwa::h zna
leziono ułamki naczyń datujące palenisko na okres rzymski. 

Badania tegoroczne dostarczyły licznych dowodów na kontynuację 
stylu okresu późnolateńskiego w ceramice jeszcze we wczesnej fazie okre
su rzymskiego. Zbadana część cment arzyska stanowi poważną bazę źródło
wą dla udokumentowania powolnego zanikania form naczyń późńolateńskich 
i ich współistnienia z naczyniami typowymi dla okresu rzymskiego. Jest to 
równocześnie dowodem nieprzerwanego użytkowania tego cmentarzyska w 
ciągu obu okresów. 

ZABORZE, pow. Puhusk 

ZA WADA, pow. Staszów 

ŻARNOWIEC, pow.Wejherowo 

- /Nadole, Czymanowo, Kolkowo/ 

patrz 
neolit 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
okres lateński 



W czesne średniowiecze 



BACHORZ, pow. Brzozów 
Stanowisko 16 
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Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Michał Parczewski. Finanso
wało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Trzeci sezon 
badań. Osada wielokulturowa, głównie wczesnośred
niowieczna. 

Prace skupior.o w zachodniej i centralnej cz~ści cypla nadzalewowej 
terasy Sanu, odsłaniając powierzchnię około350m • Poza zespołami wystą
piły materiały neolityczne, ceramika należąca do grupy tarnobrzeskiej oraz 
grafitowe skorupy celtyckie. Rozkopano dwie chaty wczesnorzymskie: obiekt 
7 /częściowo zbadany w 1972 r./ i obiekt 34. Były to ziemianki o wymiarach 
5,5 x ok. 4 m. Zapewne równoczesny jest obiekt 30 /naziemna budowla miesz
kalna? l. 

Z początków wczesnego średniowiecza pochodzi chata 39. Na głębokoś
ci 50 cm miała ona ksztah zbliżony do kwadratu o wymiarach około 4 x 4 m. 
Dno jamy osiągnięto na głębokości 65-70 cm. W narożniku północno-wschod
nim znajdowały się zwarte, owalne w rzucie poziomym /200 x 100 cm/ relik
ty pieca kamiennego. Podstawą pieca były duże, płytowate bloki, wyłamane z 
piaskowcowych progów skalnych, występujących w korycie Sanu. Tworzyły 

·one prostokątne /80 x 45 cm/ palenisko. :Materiał zabytkowy - głównie frag_
menty-Rac:zyń /bez ·śiadów -obtaczania Qraz zdobienia/ a także nieco kości 
zwierzęcych, skupiał się przede wszystkim w obrębie zwaliska pieca. Znale
ziono tu m. in. zachowane "praskopodobne" naczynie oraz sporą liczbę den i 
partii przydennych z innych naczyń. Drugie zachowane w całości naczynie re
prezentuje klasyczny okaz ceramiki typu Praga-Korl~ak . Egzotycznym wtrętem 
w zespole jest skorupa obtaczana z żeberkiem pod krawędzią łącząca się z 
kręgiem północno-śląsko-południowo-wielkopolskim lub pochodząca ze środo
wiska pozasłowiańskiego, 

Chronologię pozostałych obiektów wczesnośredniowiecznych można zam
knąć w granicach VII-IX /X?/ w. Odkryto 3 obiekty o charakterze ziemianek 
lub jam kuchennych? Miały one ksztah prostokąta o wymiarach 300-400 x 170-
250 cm, a w wypełnisku zalegało dużo kamieni /przepalonych/, węgli drzew 
nych i kości zwierzęcych. Płytki obiekt 36 zawierał wielkie ilości polepy, prze
palonych skorup i skupiska kamieni. Obiekt 35 był płytką, kolistą w rzucie po
ziomym jamą osadową. Jamy 31 i 32 zachowały się w stanie szczątkowym. In
wentarz zabytków ruchomych poza ceramiką, polepą i kośćmi zwierzęcymi je-st 
dość skromny i obejmuje m.in. 2 przęśliki gliniane, duży nóż żelazny, fragment 
półkoska oraz hakowaty klucz żelazny. 



_BAL DRAM , pow. Kwidzyn 
Stanowisko 5 · 
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Muzeum Zamkowe 
w Malborku 

Badania prowadził mgr Mieczysław Jlaftka. Fi.rui.nso
wało Muzeum Zamkowe w Malborku. Pierwszy sezon 
badań. Osada wczesnośredniowieczna /XII-XIII w./. 

Stanowisko położone jest około 4 km na północ od Kwidzyna na wyso
kim, wschodnim brzegu pradoliny Wisły w pobliżu głębokiego, bagnistego 
jaru. Obszar osady /zasięg dobrze czytelny na tle ornej ziemi/ nie prze
kracza 6,5 ha. 

Celem badań było między innymi poznanie chronologii, rozplanowania 
przestrzennego obiektów, a przede wszystkim określenie roli tego stanowis
ka we wczesnośredniowiecznym zespole osadniczym /trzy grody, pięć osad/ 
rozciągaJącym się na przestrzeni 6 km wzdłuż krawędzi doliny Wisły na od
cinku od Podzamcza do Kwidzyna. 

W czt-erech wykopach o rc:Sżnej wielkości, odkryto dziesięć obiektów, 
głównie palenisk i układów kamieni wokół których zachowały się ślady po 
spalonych slupach kons~rukcyjnych. 

Najbardziej interesująco przedstawia się obiekt nr 10. Był to duży uk
ład kamieni w rzucie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 3 x 5 m zawierają
cy dwa paleniska z niewielką ilością ceramiki. Obserwacje z zakresu roz
planowania przestrzennego osady, pozwoliły ustalić, że zachodnia partia 
posiadała luźną, nieregularną zabudowę, zaś w części wschodniej obiekty 
wystąpiły gęsto. 

Materi 'il zabytkowy przedstawia się bardzo skromnie. Poszczególne 
obiekty dostarczyły głównie fragmentów ceramiki, jeden przęślik, jeden fra
gment szklanego pucharka, szczątki ryb i kości zwierzęcych. Wykonana ana
liza osteologiezna wykazała znaczną przewagę kości zwierzęcych udomoy.rio
nych / głównie krowa, świnia, owca/ nad szczątkami zwierząt dziko :żyjących. 

Na podstawie fragmentów ceramiki ~stalono wstępną chronologię osady 
na Xll-Xlll wiek. 

Badania będą kontynuowane. 

BOCHENIEC, pow. )ędrzejów Zes pól Badań nad Polskim Si'~ednio

wieczem Uniwersytetu i Folitechniki 
w Warszawie 

Badania prowadziły doc.dr Zofia Wartolewska i mgr 
Dorota Górna. Finansował Uniwersytet Warszawski. 
Pierwszy sezon badań. Badania poszukiwawcze grodu 
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kasztelańskiego; osadnictwo od epoki brązu poprzez 
epokę żelaza, wczesne średniowiecze po czasy nowo
żytne. 

Badania miały odpowiedzieć na pytanie czy na wzgórzu Ptaszyniec 
we wsi Bocheniec znajdował się gród kasztelański Małogeszez znany ze 
źródeł pisanych. Badaniami objęto calość wzgórza lokalizując po linii ma
gi~trali zachód-wschód - p6łnoc-poludnie sześć wykop6w badawczych. Poz
wolilo to uzyskać przekrój wzgórza po linii zachód-wschód na przestrzeni 
.172m oraz przekrój poprzeczny po linii magistrali p6łnoc-południe - na prze
strzeni 25,5 m. 

Wykopy l -IV zlokalizowano na wschodnim skraju wzgórza. Stwierdzo
no występowanie tam dwóch niewielkich jam "łużyckich" oraz nielicznych frag 
mentów ceramiki kultury łużyckiej. Wypełniska tych czterech wykop6w stano
wił sypki piasek namywowy z naciekami żelazistymi. Miejscami pod warstwą 
piasku występowały duże skupienia rumoszu skalnego i gliny. W wykopie V 
usytuowanym na stoku wzgórza rumosz skalny z wkładkami gliny wystąpił 
tuż pod cienką warstwą ziemi ornej. Jedynie w części wschodniej poniżej cien
kiej warstwy rumoszu wystąpiły bardzo znikome ślady osadnictwa wczesno
średniowiecznego w postaCi pozostałości paleniska i kilku ułamków ceramiki 
wczesnośredniowiecznej. Poza tym brak jakichkolwiek śladów działalności 
ludzkiej. 

W wykopie IV odległym o 127m od wykop6w l i 11 tuż pod darnią poras
tającą wzgórze wyłączone spod uprawy, występuje lita skala wapienna. 
Analizując profile p6łnocne po linii magistrali zachód-wschów wykopów l, 11, 
V i VI otrzymujemy geologiczny przekrój wzgórza do głębokości 1-2m od po
wierzchni. Układ warstw wskazuje, że w epoce brązu wzgórze nie było za
mieszkałe. Jedynie u podnóża skał wapiennych, gdzie znajdowały się tereny 
piaszczyste w pobliżu rzeki Wiernej istniało osadnictwo epoki brązu. W mia
rę upływu czasu skała wapienna ulegała dalszemu rozkruszeniu dążąc do wy
równania zwgórza i wypełniając rumoszem zagłębienia. 5lady osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego występują w obrębie warstwy rumoszu. Ponieważ 
proces rozkruszania skały trwa nadal a w czasach nowożytnych został p rzy
spieszony przez wzięcie pod uprav;ręcałego wschodniego wzgórza , pozostałoś
ci osadnictwa zostały częściowo zniszczone przez orkę, częściowo zasypane 
przez rumosz skalny. 

W świetle tych danych należy stwierdzić, że na terenie wzgórza Ptas zy 
n ie::: niewątpliwie istniało długotrwałe osadnictwo począwszy od epoki brązu 
poprzez epokę żelaza, wczesne średniowiecze po czasy nowożytne, ale brak 
śladów upoważniających do powstawania tezy, że we wczesnym średniowieczu 
istniał gród kasztelański. Dalsze poszukiwania należałoby skoncentrować 
wzdłuż doliny rzeki Wiernej i . okolicach Małogeszeza prowadząc na większą 
skalę badania powierzchniowe. · 
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BRODNO, pow.Sroda Sląska 
Stanowisko 3 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

CIECHAWJ01iq . 
Stanowisk«l. "'Farska Góra" 

Mazowiecki Ośrodek 
Badań Naukowych 
w Warszawie 

Bad.a.lia prowadziła mgr Zofia Radzikowska. Finanso
wał Urząd Miejski w Ciechanowie i Towarzystwo Mi
łośników Ziemi Ciechanowskiej. Pierwszy sezon ba
dań. Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

Wykopaliska stanowią pierwszy etap badań nad wczesnośredniowiecz
nymi dziejami grodu ciechanowskiego. Wykop założono w południowo-wschod
nim narożniku wzniesienia. Badano powierzchnię 140 m2. Największa głębo
kość wynosiła 3m. Pod warstwą humusu wystąpił :kamienny płaszcz wału 
wykonany z dużych głazów narzutowych, W materiale ceramicznym przewa
żają fragmenty naczyń z XI-XII wieku. Ponadto sporadycznie występuje ce
ramika z wcześniejs.zej fazy wczesnego średniowiecza z VII-Vlll wieku oraz 
z XIV -XV wieku. Poza ceramiką godne uwagi są: fragment kowadełka jubi
lerskiego, stopione kubki cynowe oraz inne wyroby metalowe. 

CIEPŁE, pow.Tczew 
StanoWisko 3 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Choińska. Finanso
wał WKZ w Gdańsku. Trzeci sezon badań. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne /X-XI w./. 

Kontynuowano badania w wykopie l o powierzchni 15,5 m2 na wewnętrz
nym skłonie wału. Calec osiągnięto w całym wykopie. Uchwycona stratygra
fia potwierdziła przypuszczenie o istnieniu trzech poziomów osadniczych, 
w których występowały zmiany w rozpalnowaniu przestrzennym zabudowy 
grodu. 

Pierwszy, najstarszy poziom stanowi drewniano-ziemna konstrukcja 
wału, na którą po zniszczeniu nawarstwiły się inne obiekty osadnicze w 
postaci palenisk z drugiego poziomu. 

Z trzeciego, ostatniego poziomu uchwycono warstwę polepy i spale
nizny wiążącą się zapewne z drugą fa24 wału. Pod rozsypiskiem wału od
kryto 2 szkielety ludzkie - dziecięcy i osobnika dorosłego, pozbawione da
rów grobowych. 
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Zabytki ruchome są reprezentowane we wszystkich poziomach przez 
ceramikę całkowicie obtaczaną, mało zwróżnicowaną pod względem form. 
Odkryto także nóż żelazny, kości zwierzęce i bardzo liczne w drugim po-
ziomie łuski ryb. · 

Gród funkcjonował prawdopodobnie począwszy od końca X do XI w. 
włącznie i odgrywał centralną rolę w zespole trzech grodów zachowanych 
w miejscowości Ciepłe na przeprawie przez Wisłę. 

CZARNA WIELKA, pow.Siemiatycze 
Stanowisko l "Mogiłki" 

Zakład Epoki Metalu 
Instytut Histoni Kultury 
Materialnej P AN 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Irena Górska. Finansował 
WKZ w Białymstoku. Trzeci sezon badań. Cmenta
rzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamien
nych z okresu wczesnośrednio'!'fiecznego. 

Badania koncentrowały się w zachodniej części cmentarzyska, najbar
dziej narażonej na zniszczenie. Kamienne ' obudowy grobów były w znacz
nym stopniu zniszczone, również bruki zachowały się tylko fragmentarycz
nie. Przebadano 32 groby oraz zakończono badania 2 grobów z roku ubieg
łego. 

Po raz pierwszy na badanym cmentarzysku stwierdzono występowanie 
kamieni w najniższej partii jam grobowych /na ich dnie/, ułożonych wzdłuż 
zarysu jam. Na szczególną uwagę zasługują groby podwójne, kobiet pocho
wanych razem z dziećmi. 

Znaleziono m. in. brązowe kółko, obustronnie zdobione inkrustacJą 

srebra. Wymienić należy nadto grób mężczyzny, który w odróżnieniu od 
panującego na cmentarzysku układu zmarłych głowami na zachód, ułożony 
został głową na wschód. Wyposażenie zmarłego składało się z dwóch noży 
żelaznych, z czego jeden posiadał rękojeść wykonaną z rogu zwierzęcego, 
obustronnie zdobioną ornamentem niewielkich kółek koncentrycznych, szpi
lę żelazną z kółkiem oraz przedmiot o kształcie miniaturowego kowadełka. 
Nadto dwie brązowe sprzączki do pasa, którym towarzyszyły dwa kółka 
brązowe, należące do wystroju pasa. 

Badania będą kontynuowane. 



CZEKANOW, pow.Sokołów Podlaski 
Stanowisko l 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Barbara Zawadzka
Antosik. Finansowało PMA w Wars.zawie. Szós

·ty sezon badań. Cmentarzysko szkieletowe w obu
dowie kamiennej z XII-XIll wieku, ślady osadnict
wa z wcześniejszych okresów. 

P~zekopano 375 m2 cmentar;yska eksplorując 16 grobów i 14 jam. Na 
badanych odcinkach zachowały się miejscami obstawy i bruki kamienne gro
bów. Orientacja szkieletów wschodnia i zachod,nia. Spośród 16 grobów - 7 
było dziecięcych. Na wyróżnienie , ze względu na inwentarze zasługują 4 
groby: nr 83, 90 -kobiece, 80 -męski i 86 -dziecka. 

W znakomicie zachowanym grobie nr 83 znaleziDno przy szkielecie: 
przęślik gliniany, nóż żelazny, 12 pact•>rków szklanych, 2 kabłączki skro
niowe z cyny i jeden z brązu, 3 paciorki srebrne granulowane, pierścionek 
z cyny, małe naczynia gliniane i skorupki jajka. W zniszczonym grobie nr 
90 zachowało się przy czaszce 6 ką.błączków póhorazwojowych z brązu. W 
uszkodzonym podbruk~wym grobie nr 80 znaleziono: 20 gwoździ żelaznych, 
nóż i krzesiwo, żelazny grot strzały z tuleją, okucia żelazne wiaderka drew
nianego i pleciony z drutów brązowych pierścień. Przy słabo zachowanym 
szkielecie dziecka w grobie nr 86 wystąpiły: fragmenty srebrnego paciorka, 
kółeczko i kabłączek z brązu, krzesiwo dwukabłąkowe i 129 paciorków szkla
nych jednokolorowych i inkrustow~ych. 'W pozostałych grobach wystąpiły 
typowe elementy wyposażenia. Na wyr6żnienie zasługują tylko: skorupki 
dwóch jajek, srebrna zausznica malinowata i ·lllflu.J..et/?/ z gliny. Luźno w 

piasku wystąpiły ułamki naczyń. Znaleziono również Szeląg Zygmunta ITI z 
początku XVII wieku. 

Spośród 14 jam - 8 pochodzi z okres"\1 kultury trzcinieckiej i łużyckiej 
/w jednej znaleziono ułamki prażnicy/. Po>zostałe jamy- wczesnośrednio
wieczne, na ogół owalne, dochodzące do 4 m długości i 3 szerokości /często 
z kamieniami w wypełniskul są chronologi:cznie współczesne cmentarzysku 
/rozbite naczynia, krzesiwa/. Jamy te mają najprawdopodobniej związek z 
obrzędami pogrzebowymi czy zaduszkowymi. Hipoteza ta wymagać będzie jesz
cze sprawdzenia w toku dalszych prac. 

Na niewielkim odcinku odsłonięto ponadto ślady orki związanej z wcześ
niejszym osadnictwem, przed lokacją cmentarzyska. 

Po czterech sezonach wykopaliskowych zbadano całkowicie. 1730 m2 .. 
cmentarzyska / ok.:n%/, wyeksplorowano 93 groby i 50 jam, wydobyto około 
1200 przedmiotów. Cmentarzysko czekanowskie staje się coraz ciekawsze, 
dostarczając co roku nowych danych odnośnie konstrukcji grobów, rytuału 
pogrzebowego, kultury materialnej i duchowej ludnoścti Il{l nim pochow~j, 
Coraz wyraźniej również widać jego pograniczny charakter. 

Planuje się kontynuowanie badań. 
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CZERSK· , pov. Piaseczno 

czy ŻOW, pov. Bełchatów 

DAKOWY MOKRE, pow.Nowy .Tomyśl 
Stanowisko l 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
okres halsztac:.ki 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
v Poznaniu 

Badania prowadził mgr Wojciech Smigielski, Finan
sował WKZ w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Gro
dzisko z okresu wczesnego średniowiecza. /VU/ VIU
IX/ • Osadnictwo z Xl v. 

W ramach akcji weryfikacji grodzisk, uznawanych dotychczas za gro
dziska kultury łużyckiej, przeprowadzono wykopaliska na stanowisku bada
nym w 1877 r. przez W.Schwartza i R.Virchowa. Z badań tych dokumen 
tacji brak, znany jest jedynie materiał zabytkowy w postaci ulamków .naczyń 
oraz przedmiotów żelaznych, rogowych i kościanych, pochodzących z wcześ
niejszych faz wczesnego średniowiecza oraz fragmenty naczyń kultury łużyc
kiej, może z okresu halsztackiego. 

Grodzisko położone jest na łąkach nad strumieniem, dopływem Mogił

nicy, odwadniającej Równinę Opalenicką, na piaszczystym pagórku, przy 
czym wyzyskano jedynie jego środkową część. Gród o założeniu kolistym ma 
obecnie średnicy ok. 80m razem z wałami, a samo wnętrze ma ok.60 m śred
nicy; powierzchnia jego wynosi ogółem około 3/4 ha. Jest on poważnic znisz
czony. Do dziś zachowała się niewielka część wału we wschodniej części gro
du w pierwotnej wysokości około 3m, a także środkowa i zewnętrzna część 
wału w zachodniej partii grodu, ale do wysokości jedynie około 80 cm. We 
wnętrzu widoczne są ślady licznych wkopów. Na zewnątrz widoczna je& fosa 
szerokości obecnie około 3m, ale bardzo płytka. 

Założono dwa wykopy: w zachodniej części' grodu długi 32m, szeroki 
2m, biegnący od fosy poprzez wał od wewnątrz grodu / wykop I/, oraz w c n-
tralnej partii grodu, o powierzchni 75m2 / wykop U/. · 

Wykop l pozwolił zbadać konstrukcję wału, a wykop II odsłonili zabudo
wę grodu. Prace prowadzono w nadzwyczaj trudnych warunkach. 

Wał szerokości 9,5 m zbudowany był w dolnej części z belek d rewrud
nych układanych w konstrukcji przekładkowej, umacnianych pionowo bitymi 
palami . Odkryto dwie warstwy przekładki. Wyższe jego partie u ;ypane były 
z gliny i piasku z zawartością kamieni polnych, Ta część wału zachowała s\ę 

•. 
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do wysokości 80 cm. Do wału przytykała ulica, biegnąca równolegle do 
niego, moszczona warstwą belek układanych gęsto przy sobie; spoczywają
cych na zbitej warstwie wiórów i faszyny. Ulica była szeroka na 2,0 -·2,3 m 
natomiast izolacyjna warstwa faszyny sięgała dalej ku wnętrzu grodu; zale
gała ona także pod wałem. 

W odległości około 5 m od wewnętrznego stoku wału rozpoczynała się 
warstwa ze śladami zabudowy. Jej miąższość wynosiła średnio 30 cm. Była 
to jednolita warstwa brunatnego piasku, na której spągu zalegała spalenizna; 
spoczywała ona na calcu, którym były piaski oglejone z dużą zawartością 
tlenków żelaza. Nie wiadomo, czy warstwa ta została zniwelowana podczas 
wspomnianej destrukcji grodu, czy też jej niewielka miąższość jest rezul
tatem naturalnych procesów wymywania i osiadania gleby. Warstwa zawie
rała dużą ilość kamieni polnych i łupanych, niektóre z nich były przepalone . 
.Sladów drewnianych konstrukcji chat, ani palenisk nie udało się jednak wy
różnić. Odkryto natomiast fragmentarycznie dom zagłębiony w ziemię, dłu
gości około 3m, ze ścianami umacnianymi kamieniami. W jego pobliżu odkry
to jeszcze dwie płytkie jamy; nad nimi zalegały kamienie, pod nimi zaś nat
knięto stę na belki drewniane; funkcji ich nie rozpoznano • . Cienka warstewka 
spalenizny wyklinowała się za wyżej wspomnianym domem, taż że brunatna 
warstwa osadnicza zalegająca w centralnej partii grodu spoczywała bezpo
średnio na calcu. 

W wykopie II odkryto dużą owalną jamę, zapewne pozostałość domu za
głębionego w ziemię, długą około 2m, s:;:.eroką l, 70 m. Na calcu zarysowały 
się ślady słupów. Było ich jedenaście, dwa z nich były obłożone kamieniami. 
Słupy tępo ucięte, były wkopywane w podłoże • .S rednice jam wynosiły 20-30 
cm. Być może słupy te stanowiły konstrukcję budowli gospodarczych, np. bro
gów, gdyż nie zaobserwowano śladów ścian. 

Wśród kamieni wału znaleziono jedynie kilkanaście ułamków naczyń, 
natomiast warstwa osadnicza była intensywnie nimi nasycona. Także w obu 
domach znaleziono ich wiele. Były to w większości fragmenty naczyń obtacza
nych w partiach przykrawędnych i górnych; znaleziono tylko niewielką ilość 
ułamków naczyń całkowicie obtaczanych. Ceramika ta może ilyć datowana na 
fazy B, C i D wczesnego średniowiecza w Wielkopolsce. Z innych zabytków 
ruchomych znaleziono noże żelazne, szydła i rylce kościane, przęśliki gli
niane • .Sladów osadnictwa kultury łużyckiej nie odkryto. 

St'ol'ierdzono, że gród w Dakowych Mokrych funkcjonował w VII/VIU-IX 
w., a po jego opuszczeniu wykorzystany był ponownie w XI w. przez osad
nictwo krótkotrwałe i o niewielkim zasięgu przestrzennym. 



DĘBINA, pow.Wieluń 

StanoWisko l 
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Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Zbigniew Pokuta przy współ
udziale mgr Jerzego Stępkowskiego i mgr Leszka 
Wojdy. Finansował WKZ w Łodzi. Czwarty sezon 
badań. Cmentarzysko szkięletowe f rzędowe/ wczes
nośrednio'W'ieczne z XI-XII w. 

Głównym celem badań była próba uchwycenia północnej granicy zasię
gu cmentarzyska. W wyniku przeprowadzonych prac odkryto łącznie 11 gro
bów szkieletowych, w tym 6 kobiecych i 5 męskich. 

Zmarłych chowano w stosunkowo regularnych jamach grobowych. Zde
cydowana Większość zmarłych chowana była głowami skierowanymi na pob~d 
niowy zachód, jedynie nieliczne szkielety posiadały odmienną orientację 
/głowa skierowana na północny wschód/. 

Spośród odkrytych grobów na szczególną uwagę zasługują 2 groby. il 
jednym znaleziono nóż żelazny, krzesiwo ognikowe, klucz żelazny, obręcze 
Wiaderka klepkowego oraz pierścionek brązowy, w drugim - kobiecym odkry
to: trzy paciorki szklane malowane żółtą farbą, walcowaty pierścionek o zie
lonym zabarwieniu oraz 4 paciorki fluorytowe. 

Materiał zabytkowy reprezentują następujące·typy i rodzaje zabytków: 
7 noży żelaznych, 2 krzesiwa /ogniskowe i kabłąkowe/, l Wiaderko klepkowe, 
pierścionek z brązu, 2 kabłączki skroniowe /l brązowy posrebrzany/, 2 klu
cze żelazne, 7 paciorków z fluorytu, 7 paciorków szkla nych w tym 4 malowane 
żółtą farbą. 

Stan zachowania odkrytych szkieletów był bardzo zły. Nieliczne zacho
wane fragmenty kości po odsłonięciu ulegały rozpadoWi. 

Chronologia cmentarzyska ustalona została na podstaWie materialu numiz
matycznego, odkrytego w latach 1972 i 1973, na Wieki XI-XII . 

CałkoWite przebadanie obiektu wymaga przeprowadzenia uzupełniających 
prac końcowych /uchwycenie północnej granicy cmentarzyska/. 

OOLUBOWO, pow. Siemiatycze 
Stanowisko l "Kamionka" 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w WarszaWie 

Badania prowadziła mgr Ludgarda Długopolska. Finanso
wało PMA w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Cmenta 
rzysko z grobami w obudowach kamiennych z Xll-Xlll w. 

Badania na stanowisku podjęte zostały ze wzgl~u na wybieranie kamie
ni z nikłych resztek ongiś rozległego cmentarzyska. Prace miały charakter 
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ratowniczy i były prowadzone równolegle z badaniami na cmentarzysku 
w Smolugach. Cmentarzysko zachowało się w szczątkowej formie gdyż 
w la:ach 60-tych i 70-tych usunięto prawie z całej powierzchni konstruk
cje kamienne. Należy przypuszczać, że był to obiekt jednoczasowy i bliź
niaczy z leżącym w pobliżu cmentarzyskiem w Smolugach. 

Prace skoncentrowano w zachodniej części stanowiska gdzie przeba
dano ogółem około200m2 na arach 2, 3, 4, 5, 7, B. Na terenie tym po
zostały niewielkie wyspy konstrukcji grobowych przypadkowo pominięte 
przy rabunku kamieni. 

Odkryto ogółem 15 grobów w obudowach kamieńnych, przy czym część 
ich była zachowana jedynie szczątkowo. Podobnie jak na cmentarzysko w 
Smolugach kości szkieletów uległy doszczętnemu rozkładowi. Zmarli przy
puszczalnie byli układani głowami na zachód i w trumnach. 

Na inwentarz złożyły się przedmioty codziennego użytku jak: krzesi
wa, noże, osełka, przęśliki, broń: groty oszczepów i włóczni oraz topory, 
ozdoby: paciorki, kabłączki, bransolety, pierścionek, krzyżyk. 

Przewiduje się ukończenie prac w roku przyszłym. 

DOMKOWO, pow.Ostróda 
Stanowisko 2 

Katedra Archeologii Pradziejowej 
i Wczesnośredniowiecznej Uniwer
sytetu Warszawskiego 

Badaniami kierował doc.dr hab.Jerzy Gąssowski 
oraz mgr Witold )edliński i mgr Zbigniew Jagodzińs
ki. Finansowal UW z dotacji IHKM PAN. Drugi se
zon badań. Osada przygrodowa wczesnośredniowiecz
na /VII-X w./ na śladach osady z wczesnej epoki że
laza. 

Badania objęły skraj wschodni osady przygrodowej na obszarze 200 m2, 

przylegając bezpośrednio do takiego samego obszaru, badanego w 1973 r. 
Na przebadanym obszarze odkryto łącznie 13 elementów układu przestrzen
nego osady / z których 3 należały do starszej epoki żelaza l . Łącznie z 
ubiegłorocznymi czyni to liczbę 39. Pośród nich na uwagę zasługuje rozleg
ła jama nr 27, stanowiąca zapewne kamienne palenisko wnętrza domostwa, 
które nie pozostawiło wyraźnych śladów naziemnych. 

W głębokiej /1,90 m/ jamie nr 30 natrafiono na duże fragmenty naczy
nia wczesnośredniowiecznego, a w jamie nr 29 na grot strzały ze skrzydeł
kami. Ceramika datowana ogólnie na czasy między VII a X w. nie różni się 
w zasadzie od współczesnej słowiańskieJ. Zasługuje w niej na uwagę jedy
nie znaczny udział procentowy naczyń typu pucharek na pustej stopce, bo
gato zdobiony na całej przestrzeni. Różnią się także nieznacznie noże że
lazne większą długością trzpienia. 
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DZIEDZICE, pow. 'Myślibórz 
Stanowisko 4 

Muzeum Narodowe 
. w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Antoni Porzeziński. Finanso
wało Muzeum Narodowe w Szczecinie. Szósty sezon 
badań. Osada wczesnośredniowieczna z VI-VII w., 
ślady osadnictwa łużyckiego z IV okresu epoki brązu. 

Po rocznej przerwie kontynuowano badania w południowo-wschodniej 
części osady. Pracami objęto powierzchnię 3 "200 m2, lokalizując i eksplo
rując 19 obiektów wczesnośredniowiecznych i 35 jam łużyckich •. 

Wśród odkrytych obiektów wczesnośredniowiecznych wyróżniono 7 
półziemianek, 5 palenisk otwartych oraz 7 jam. 

Podczas badań uchwycono północny zasięg osady łużyckiej, reprezen
towanej przez 35 jd!Il. Największe zagęszczenie występowania jam łużyckich 
występuje na pograniczu zasięgu osady wczesnośredniowiecznej. 

Ruchomy material zabytkowy stanowi C:~ramika ręcznie lepiona, noże 
żelazne, osełki kamienne, przęśliki i ciężarki gliniane /osada wczesnośred
niowieczna/ oraz fragmentarycznie i w całości zachowanie naczynia łużyckie. 
W jednej z jam znaleziono szpilę brązową, datowaną na III okres·· brązu. 

W centralnej części osady na przestrzeni 45 m wystąpiła warstwa kul
turowa o miąższości od 5 do 20 ~. Na jej spągu znajdowały się górne partie 
wypełnisk jam łużyckich. Obiekty osady wczesnośredniowiecznej w zakresie 
funkcji są analogiczne do poprzednio "odkrytych. 

Na uwagę zasługuje fakt uzyskania większej ilości dobrze zachowanych 
noży żelaznych oraz spora ilość niewielkich bryłek :żużla żelaznego, odkry
tych w wypełnisku paleniska otwartego. Na południe od najdalszego wystę
powania obiektów wczesnośredniowiecznych przeprowadzono uzupełniające 
badania sondażowe /szerokie rowy kontrolne/. Zlokalizowano istnienie obiek
tów kultury łużyckiej . 

Badania zostały zakończone. 

DZIEKANOWICE, pow. Myślenice 

/ 

DOBRZEN MAŁY, pow.Opole 

FALBÓR Z, p'OW. Włocławek 
Stanowisko l 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
okres wpływów ~ymskich 

patrz 
neolit 
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FRANKNOWO, pow.Biskupiec 
Stanowisko l 

Zespół Badań Etnogenezy SłoWian 
w Polsce Północno-Wschodniej In
stytutu Historii Kultury Materialnej 
PAN w WarszaWie · 

Badania prowadziła mgr Iwona Dąbrowska. Finanso
wał IHKM P AN. Piąty sezon badań. Osada wczesno
średnioWieczna /VI-IX w. /. 

Wykopy badawcze koncentrowały się w części pób1.ocnej i wschodniej 
stanowiska, na kulminacji oraz zboczu wzgórza w naWiązaniu do części osa
dy badanej w ubiegłym roku. Przekopano łącznie powierzchnię 550 m2 od
krywając dalszych 31 obiektów. Dwadzieścia pięć spośród ogólnej liczby 
obiektów to jamy o charakterze gospodarczym, pozostałe to paleniska. 

Na szczególną uwagę zasługują odkryte w liczbie 11 jamy, oznaczone 
roboczo mianem "spichrzowych", służące najpewniej do przechowywania 
zboża. Wszystkie obiekty odkryte na kulminacji oraz stoku północno-wschod 

nim wzgórza posiadały ten sam charakter wypełniska różniąc się między 
sobą jedynie rozmiarami . Miały w planie ksztahy regularne , okrągłe o śred
nicy od 1,5 do 2m; w profilach prostokątne , workowate lub lekko rozszerza
jące się w dolnej partii. Wypełniska o miąższości od l do 1,9 m stanoWił jas
no-brązowy piasek charakteryzujący się sypką konsystencją. Ciemniejsze za
barwienie obrzeży oraz den pozwala przypuszczać.,iż jamy posiadały konstruk
cję paleniskową. 

Pozostałe obiekty - to jamy o charakterze gospodarczym oraz paleDis
ka. Tegoroczny sezon wniósł nowe elementy do zagadnienia rozplanowania 
osady. Wstępna analiza materiału potwierdza datowanie osady na okres od 
końca VI do IX wieku. 

Bad>mia będą kontynuowane. 

MLOW, pow.Sroda Sląska 

IŁŻA, pow .StarachoWice 
Stanowisko l 

patrz 
uzupełnienia. 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w WarszaWie 

Badania prowadziła mgr Olga Lipińska. Finansowało 
PMA w Warszawie. Drugi sezon badań. Grodzisko i 
osada. Schyłek okresu wczesnośrednioWiecznego i 
okres średnioWieczny. 

Ukończono eksplorację częściowo już przebadanego w roku ubiegłym 

wykopu o wymiarach 2,5 x 9,65 m, rozszerzając go o dalsze 2,5 m w kie-
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runku wschodnim, Prace osiągnęły znaczną głębokość, gdyż w części po
łudniowej wykopu calec zalegał na głębokości około 5 m w stosunku do ko
rony wału, Uzyskanie pełnej stratygrafii pozwoliło na podjęcie wstępnej 
interpretacji poszczególnych elementów badanego zespołu osadniczego, 
z zastrzeżeniem, że może ona ulec zmianie w toku dalszych badań. W tym 
świetle warstwy ciemnej ziemi zalegające bezpośrednio nad calcem nale
żałoby prawdopodobnie wią~ać z osadą, której część znajdującą "się pod 
partią północno-wschodnią majdanu gródka, przebadali archeolodzy z oś
rodka wrocławskiego w latach 1969 i 1971. Z osadą tą łączy się wkopana 
w glinę calca, podługowata jama ze zniszczonym paleniskiem kamiennym, 
z której wypełniska pochodzi znaczna ilość materiału ceramicznego ze schyl 
ku III fazy okresu wczesnośredniowiecznego /przełom XII/XIII i XIII wiek/, 
kości zwierzęce, żużel podymarkewy, nożyk żelazny itp. znaleziska, Praw
dopodobnie po pożarze niszczącym tę fazę osadniczą teren zniwelowano 
pod wał ziemny gródka, do którego budowy użyto . materiału z najbliższej 
okolicy. Stąd w warstwach rozsypiskowych wału znaleziono ceramikę oraz 
różne przedmioty jak: przęślik gliniany, nożyki żelazne, dwa kabłączki 
skr<?niowe z brązu, ozdobną klamrę do pasa z brązu itp.poch9dzące z osa-
~. . 

Odkryte już częściowo w roku ubiegłym, silnie "9rzepalone konstruk
cje drewniane, zdają się pochodzić najprawdopodobniej z budowli czworo
kątnej, wzniesionej wewnątrz wału. Odsłonięty w toku badań narożni"\< i 
część ściany bocznej zbudowano z potężnych bierwion i dranic łączonych 
przy pomocy żelaznych gwoździ. Budowla była po stronie zewnętrznej ob
mazywana grubo gliną. Uległa ona gwałtownemu pożarowi. Pierwotny wał 
ziemny został później znacznie podwyższony, co na t}'lll etapie badań może 
sugerować istnienie dwóch faz samego gródka. Jednak w świetle materiałów 
archeologicznych nie wydaje się, aby mógł on istnieć zbyt długo. Jego pows-

. tanie należałoby odnieść zapewne do czasów niezbyt odległych od zniszcze
nia osady, zaś funkcjonował zapewne w ciągu wieku XIV. 

Dzięki przeprowadzonym w okolicy skrupulatnym badaniom powier zch
niowym udało się wyznaczyć przypuszczalny zasięg osadnictwa wczesnośred
niowiecznego w dolinie lłżanki. Zajmowało ono taras nadzalewowy rzeki, 
ciągnąc się :wąskim pasmem długości około l km od grodziska w kierunku 
północno-wschodnim, zaś natężenie występowania znalezisk wskazu je , iż 
rozwinął się tutaj duży ośrodek osadniczy. 

Planuje się kontynuację badań. 

IZDEBNO, pow.ŻNIN 
Stanowisko l 

JAZOW, pow. Lubsko 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
okres wpłY'ffÓW rzymskich 
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JUSZKOWO, po-4r.Gdańsk 
Stanowisko 3 

patrz 
okres halsztacki 

]USZKOWO, pow.Gdańsk 
Stanowisko 8 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Janusz Podgórski. Finanso
wał WXZ w Gdańsku. Pierwszy sezon badań. Osa
da otwarta. Okres wczesnośredniowieczny. 

Ratownicze badania wykopaliskowe podjęto w wyniku odkrycia jam 
i palenisk podczas robót ziemnych. Stanowisko położone jest w pobliżu 
wsi Juszkowo, na północnym brzegu Raduni, po południowej stronie drogi 
Juszkowo - Pruszcz Gdański. 

Zbadano 6 obiektów: 3 jamy, 2 paleniska i l jamę, będącą prawdo
podobnie półziemianką, o wymiarach około 3,5 m x 1,5 m i głębokości 
1,5 m. Obiekty wkopane były w gliniaste podłoże. 

Najbogatsze materiały zabytkowe uzyskano z obiektów: jama nr l -
duża ilość ceramiki, bardzo liczny materiał ichtiologiczny /przede wszyst
kim szczątki jesiotrów/, kości zwierzęce, węgiel drzewny, skorupki jaj 
oraz fragmenty dwustronnego grzebienia rogowego i hak żelazny; jama 
nr 2 /półziemianka/ - bardzo liczny materiał ceramiczny, bardzo liczny 
materiał ichtiologiczny/ szczątki jesiotrów/, liczne kości zwierzęce, wę
giel drzewny, skorupki jaj, ponadto 2 całe i l fragment dwustronnych grze
bieni rogowych, nóż żelazny, przęślik gliniany, nit żelazny, fragmenty oz
doby bursztynowej, fragmenty naczyńka szklanego/?/, fragmenty nieokreś
lonych, silnie skorodowanych przedmiotów żelaznych i brązowych. 

Na podstawie ceramiki osadę datować można na 2 połowę XII-XIII/XIV w. 
Prawodopodobnie są to pozostałości wsi Juszkowo, wymienionej w dokumen
cie ·z roku 1220 pod nazwą Uscow. 

KALISZ 
ul. Wydarte 
Stanowisko 2 

Pracownia Archeologiczna w Kaliszu Ins
tytutu Historii Kultury Materialnej PAN 
Muzeum Ziemi Kaliskiej 

Badania prowadzili doc.dr hab. Krzysztof Dąbrowski 
i mgr Danuta Kowalczyk, mgr Wanda V olschi, mgr 
Tadeusz Baranowski, mgr Edward Pudełko. Finanso
wała Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Kali 
szu. Drugi sezon badań, Osady: kultury wejherowsko· 
krotoszyńskiej i wczesnośredniowieczna /Vll-IX - poł. 
XII w./. 

Zbadano 1500 m2. Wyeksplorowano 62 obiekty, w tym 51 jam z wc zesnej 
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epoki żelaza i 11 wczesnośredniowiecznych. 

Zarysy jam z wczesnej epoki żelaza odslaniano na głębokości 30-75 
cm. Miały one w planie zazwyczaj kształt kolisty lub owalny, w profilu 
zaś nieckowaty. Wypełniska, barwy brązowej, o miąższości do 100 cm, 
zawierały fragntenty naczyń glinianych, polepę i kości zwierzęce, Odkryto 
fragmenty przedmiotów żelaznych i brązowych, ciężarki tkackie oraz tygie
lek gliniany, Jeden z obiektów /18/74/, o wymiarach 110 x 120 cm, o kształ
cie kolistym w planie i nieckowatym w profilu, miał zapewne przeznaczenie 
kultowe. Wypełniska jamy, charakteryzujące się ciemnoszarym zabarwie
niem, zawierało kilka warstw fragmentów naczyń i szczątki młodego męż
czyzny. lntencjonalnie połupane kości ludzkie mogą być świadectwem prak
tyk kanibalistycznych. Obok kości leżał kamienny toporek oraz pięknie or
namentowane naczynie. 

Obiekty stanowiące pozostałości zabudowy osady wczesnośredniowiecz
ne j , pochodzące z dwóch faz - wieku VII oraz Xll, nie różniły się od odsłc
niętych w poprzednich sezonach badawczych, Zawartość jam, głównie o 
przeznaczeniu gospodarczym, składała się z fragmentów naczyń glinianych, 
kości zwierzęcych / w tym ryb/ oraz węgli drzewnych i polepy. Odkryto licz
ne fragmenty przedmiotów żelaznych, przedmioty kościane, gliniane przęśli
ki, ozdoby ze szkła i brązu. 

Uzyskano nowe informacje dotyczące rozplanowania osad. Uruchomio
no znaczną ilość obiektów i pojedyńczych przedmiotów zabytkowych od znisz
czenia w związku z trwającymi na tym terenie pracami budowlanymi, Niezbęd
ne prace ratownicze na tym stiUlowisku będą dorywczo organizowane w miarę 
postępów budowy szpitala. 

KAŁDUS, pow.Chełmno Katedra Archeologii Uniwersytetu 
im.Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Badania prowadził mgr Andrzej Kola /autor sprawoz
dania/przy współpracy mgr Wiesławy Matusze wskie
Kołowej i mgr Ryszarda Boguwolskiego, Siódmy se
zon badań, Grodzisko wczesnośredniowieczne, osa
da kultury łużyckiej -z okresu halsztackiego i wczes
nego okresu lateńskiego. 

Badania stanowiły kontynuację prac nad wczesnośredniowiecznym, 
chełmińskim zespołem osadniczym - Chełmem piastowskim. Wy!Copy badaw
cze umiejscowiono w trzech różnych punktach rozległego grodziska - czło

nu A f stanowisko 6/. Wykop pierwszy, o rozmiarach 6 x 3m zlokalizowano 
w zarhodniej części grodziska, tuż przy krawędzi wysoczyzny o-,adającej 

ku Jezioru Starogrodzkiemu. Wykop drugi o rozmiarach 4 x 4,5 m usytuowa
no na szczycie zewnętrznego wału grodziska, natomiast wykop trzeci o po-
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wierzchni 8 m2 /4 x 2 m/ umiejscowiono w dolnej części wewnętrznego 
skłonu wału grodziska, otaczaJącego od strony wysoczyzny majdan osady. 

W wykopie pierwszym stwierdzono występowanie 8 głównych warstw 
kulturowych pochodzących z okresu wczesnośredniowiecznego i okresu 
halsztackiego i wcze~nolateńskiego. Ich ogólna miąższość wynosiła oko-
ło 3,0 m. W warstwach tych brak jakichkolwiek elementów zabudowy wska·· 
zujących na rozplanowanie domostw, stwierdzono w nich bowiem /w warst
wach/ znaczne zniszczenie układu pierwotnego i przemieszczenie zabytków. 
Warszwy 1-5 stanowią pozostałość po osadzie wczesnośredniowiecznej z 
X-XIII w., natomiast niżej zalegające reprezentują relikty osady kultury 
łużyckiej. 

Wykop drugi, na wale grodziska, ze względów technicznych eksploro
wano jedynie do głębokości 275 cm /sypki grunt/. Wydzielono tu 5 zasad
niczych warstw Jniturowych, stanowiących górną partię trzonu wału gro
dziska. Były to warstwy piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste, przy czym 
w warstwie 4 stwierdzono rusztową konstrukcję w postaci spalonych bier
wion ułożonych poprzeaznie do biegu wału. Nie stwierdzono tu występowa
nia ruchomego materiału zabytkowego. W Świetle wyników badań uzyskanych 
z innych wykopów grodziska przyjąć należy,iż wał ten wzniesiono około po
łowy X w, 

W wykopie trzecim, gdzie osiągnięto calec na głębokości 2,20 m, wy
dzielono 7 warstw kulturowych, z których warstwa 4 i 5 reprezentują kul
turę łużycką, a 6 i 7 nie zawierały zabytków. Po zostałe, powierzchniowe 
warstwy 1-3 pochodzą z okresu wczesnośredniowiecznego, Szczególnie in
teresująco przedstawia się warstwa 3, zawierająca znaczne skupisko kamie
ni i zaprawy wapiennej - pozostałość po budowli kamiennej bliżej nieokreślo
nego charakteru, zapewne sakralnego. W świetle przesłanek stratygraficz
nych wzniesienie tej budowli nastąpić musiało na przełomie X i Xl w. , lub 
w pierwsze) połowie XI w. 

KAMIEŃ POMORSKI Muzeum Narodowe 
w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Władysław Garczyński. Fi
nansowało Muzeum Narodowe w Szczecinie. Pierw
szy sezon badań. Kościół Mariacki. 

Kokiół Mariacki - obecnie sala widowP.;kowa PDK - stoi na terenie 
grodziska /stanowisko 1/, które było obiektem badań w latach 1959-1961. 
Ze źródeł pisanych dowiadujemy się, ze w czasie chrystianizacji Pomo
rzy, misJonarz, biskup Otton z Bambergu zbuc!'>wał w Kamieniu 2 kościoły 
/112L r./. Przypuszczano, że jeden z nich mógł być wzniesiony :w siedzi
bie księcia Warcisława l, i że kościół Mariacki stoi na miejscu uświęconym 
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tradycją. Z uwagi na zabytkowy charakter budowli badania archeologiczne 
były ograniczone. 

Założono 3 wykopy sondażowe po zewnętrznej stronie kościoła. 

Sonda l o· wymiarach 2 x 2 m zlokalizowana w południowej części 
kościoła, w narożniku, na styku wieży z nawą. W wykopie stwierdzono 
ścianę z ławą ceglaną posadowioną na luźnych kamieniach polowych, spo
czywających na warstwie kulturowej przypuszczalnie z wczesnego średnio
wiecza. 

Sonda 2 o wymiarach 3 x 2m zlokalizowana przy północnej ścianie koś
cioła. W wykopie stwierdzono fundamentową Ścianę z dużych f średnich ka
mieni polnych uzupełnionych fragmentami cegły spoczywającej na ławie z du
żych kamieni polnych luźno ułożonych. Wśród nich znitjdował się cios kamien
ny jednostronnie licowany. 

Sonda 3 o wymiarach 2 x l, 5 m zlokalizowana przy wschodniej ścianie , 
przy absydzie. W wykopie stwierdzono ścianę z cegły spoczywającą na ła
wie ceglanej łączonej zaprawą murarską. Spoczywała ona na zwartej warst
wie gliny wczesnośredniowiecznego wału obronnego. 

Wykopy sondażowe pozwoliły stwierdzić brak wcześniejszego posado
wienia kościoła. 

Badania zakończono. 

KOMOROWO, pow.Szamotuły 
Stanowisko 4 

Muzl'!um Archeologiczne 
w ""Poznaniu 

Badania prowadził dr hab. Tadeusz Malinowski i mgr 
Alfred Szuldrzyński. Finansował WKZ w Poznaniu. 
Pierwszy sezon badań. Slady osadnictwa z wczesnego 
i późnego średniowiecza oraz być może kultury łużyc
kiej. 

Stanowisko jest położone na Małej Wyspie Komorowskiej usytuowaneJ 
na Jeziorze Bytyńskim na północny zachód od Wyspy Komorowskiej /stanowis 
ko 1/. Badania objęły obszar 35m2, położony w północnej części wyspy. 

Stwierdzono, że bezpośrednio na calcu zalegała gruba wa rstwa próch
nicy, w której napotykano na niezbyt liczne charakterystyczne ułamki naczyń 
wczesnośredniowiecznych i późnośredniowiecznych. Kilka skorup być może 
należy do kultury łużyckiej. Sladów jakichkolwiek obiektów nieruchomych nie 
napotkano. Zabytki archeologiczne są świadectwem wykorzystywania niewiel
kiej wysepki przez rybaków mieszkających we wspomnianych okresach chro
nologicznych w osadach położonych zarovro na lądzie stałym, Jak i na Wyspie 
Komorowskiej oraz na Wyspie Pierskiej. 

Dalszych badań na tym stanowisku nie przewiduje się. 
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KOMOROWO, pow.Szamotuły 
Stanowisko 12 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadziłili dr hab. Tadeusz Malinowski 
i mgr Alfred Szuł drzyński przy współpracy mgr 
Marii Prochowskiej z Zakładu Antropologii Uni
wersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fi
nansował WKZ w Poznaniu. Pierwszy- sezon ba
dań. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne, osad
nictwo nowożytne, ślady osadnictwa kultury łużyc
kiej. 

Stanowisko jest położone bezpośrednio na południe od skrzyżowania 
dróg Komorowo-Pólko i Komorowo -Sokolniki Wielkie. W tym miejscu w 
1894 r. zostały odkryte 3 wczesnośredniowieczne groby szkieletowe. 
Obecne badania objęły obszar 150 m2, usytuowany tuż przy drodze Komoro
wo-Pólko. 

Odkryto 2 wczesnośredniowieczne groby szkieletowe, z których je-
den był zachowany tylko częściowo. W tej części stanowiska istniały za
budowania nowożytnej wsi Komorowo, które spowodowały zniszczenie :~nględ

nie uszkodzenie wielu grobów, z których kości znajdowano m. in. w wypełnis
kach obiektów nowożytnych. Osadnictwo nowożytne można natomiast wstęp
nie datować na XVl-XVlll w. Jego pozostałością jest kilka obiektów będących 
- być może - częściami składowymi podpiwniczonej chaty drewnianej oraz 
towarzyszącej jej osobnej piwnicy. Wśród zabytków nowożytnych zwraca 
uwagę znaczna ilość fragmentów naczyń szklanych. Nie jest też wykluczone, 
że natrafiono na ofiarę związaną ze wspomnianą chatą. 

Sladern osadnictwa kultury łużyckiej jest kilkadziesiąt ułamków naczyń 
glinianych, nie pozwalających jednak na uściślenie datowania w obrębie epo
ki brązu względnie wczesnej epoki żelaza. 

Badania będą kontynuowane. 

KOWAL KI, pow. Białogard 
Stanowisko l 

KRAKOW 
ul . Pijarska 15 

KRAKOW - KLEPARZ 
KRAKOW - KAZIMIERZ 
KRAKOW - SRODMIESCIE 

Brama Floriańska 
Klasztor 00 Dominikanów 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 

średniowiecze 

J 



KRAKOW - SIDZINA 
Stanowisko l 
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Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce 

Badania prowadził dr Antoni Jodłowski. Finansowa
ło Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Trzeci 
sezon badań. Osada produkcyjna wczesnośrednio
wieczna i średniowieczna. 

Prace kontynuowano w pobliżu tzw. "Słonego Stawu". Położenie sta
nowiska oraz informacje z przekazów pisanych dotyczących tej miejscowoś
ci sugerują jego związek z wywarzaniem soli w okresie XI-XIII w. 

Założono 2 wykopy o łącznej powierzchni70m2, których eksploracji 
nie ukończono z powodu dużego napływu wody gruntowej. Badania przerwano 
na głębokości 130 I!Jll. Odkryta stratygrafia jest analogiczna do nawarstwień 
już stwierdzonych. 

Pod humusem, kończącym się na głębokości 25 cm, zalegała warstwa 
średniowieczna o miąższości 35-40 cm, a pod nią z kolei dwie warstwy za
wiera~ · ceramikę wczesnośredniowieczną. Górna - oznaczo':la, jako wars
twa nr III - posiadała około 30 cm miąższości i zalegała na poziomie średnio 
65-100 cm. Stanowiła ją czarna, tłusta ziemia z dużą ilością oeorniJ.ca i drob
nych kamieni wapiennych, silnie rozlasowanych, oraz nieliczne kawałki rudy 
darniowej. Dolna -warstwa IV -występowała na głębokości 100-130 cm i 
składała się z dużej ilości kamieni wapiennych - również rozlasowanych -
przemieszanych z węglem drzewnym i częściowo popiołem. Była to więc spa
lenizna w obrębie której słabo rysowały się ślady dużego czworobocznego 
paleniska o wymiarach 4,1 x 2,5 m. Przy palenisku -poza ceramiką - nie 
stwierdzono śladów jakiejkolwiek konstrukcji ani innych zabytków , które 
wskazywałyby na jego bezpośredni związek z warzelnictwem. O możliwości 
takiej pozwala przypuszczać tylko lokalizacja stanowiska w pobliżu źródła 
słonego i jego chronologia /XI - pol. XIII w./ , odpowiadająca informacjom 
przekazów pisanych. 

KRAXOW- ZWIERZYNIEC 
Kościół Salwatora 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadzili mgr T e re sa Rad wańska i mgr 
Emil Zaitz. Finansowało Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie. Autorką sprawozdania jest mgr T ere
sa Radwańska. Kościół romański z XI-XII w. 

W bieżącym roku prace skupiły się we wnętrzu kościoła. Wykonan.o 
dokumentację murów dawniej odkrytych i bloków warstw kulturowych nie 
naruszonych w poprzednich badaniach.' Ponadt·:l założono kilka małych wyko-
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pów. Niektóre punkty odsłaniane były bez wątpienia już trzeci raz, ale 
wobec braku dokumentacji z dawnych badań, było to konieczne, 

Nowe ustalenia dotyc~ą kościola z absydą. Stwierzdono, że pól
nocna część absydy została zniszczona przez późniejszą kryptę. Zacho
wal się w niej blok fundamentu, odcięty od ciągu murów i przemieszany 
w pionie, a z uskoku absydy i prezbiterium tylko najniższa warstwa kamie
ni fundamentu. 

Mury kościoła z absydą przecięły warstwę kultury łużyckiej, nato
miast stopa muru tzw. rotundy spoczywała częściowo w tej warstwie, a 
częściowo w calcu. 

W założonych wykopach nie stwierdzono dobrze czytelnej warstwy 
kulturowej z wczesnego średniowiecza. Wzięto próbki zaprawy celem roz
warstwienia murów. 

Badania będą kontynuowane. 

KRAKOW -WAWEL Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu 
oraz Kierownictwo Odnowienia Zam
ku Królewskiego na Wawelu 
w Krakowie 

Badania prowadził zespól złożony z archeologów obu 
instytucji /opracował na podstawie indywidualnych 
sprawozdań Zespołu mgr Józef Niżnik/. Finansowa
ły: Pa.ństwowe Zbiory Sztuki i Kierownictwo Odno
wienia Zamku Królewskiego na Wawelu, Dwudziesty 
piąty rok badań, Grodzisko głó~ie w,IX-XIII, za
mek gotycki i renesansowy oraz relikty osadnictwa 
starożytnego. 

Prace na wzgórzu wawelskim stanowiły, w głównej mierze, kontynua
cję badań z lat ubiegłych. Koncentrowały się przede wszystkim w tzw. re
zerwacie architektoniczno-archeologicznym przedromańskiej rotundy SS, 
Feliksa i Adaukta, gdzie prowadzi się prace wykończeniowe przy odsłania
niu zewnętrznych lic absyd: północno-zachodniej i poludni JWO-zachodniej 
w jądrze tzw.muru kondrcrlowskiego oraz reliktów murów dwóch aneksów 
związanych z rotundą. 

Stwierdzono, że północny mur tzw. mauzoleum styka się jedynie z 
licem północno-zachodnie j absydy rotundy nie wykazując żadnych odgałę
zień w kierunku północnym. Natomiast poludniowy mur mauzoleum jest or
ganicznie związany z poludniowo-zachodnią absydą rotundy, co jednoznacz
nie świadczyłoby o istnieniu nieco wcześniejszego od mauzoleum aneksu. 
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Kontynuowano również niewielkie eksploracje w południowym skrzyd
le budynku 5, przy drugim przedromańskim obiekcie, tzw. kościele B. 
Badania prowadzone w wykopie szerokoprzestrzennym powstałym z po
łączenia sond nr 2 i 4, objęły duży blok ziemi spoczywający nad wschod-
nią częścią romańskiego grobowca, odkrytego w zachodniej absydzie koś
cioła B. Rozpoznano kompleks warstw z późnego średniowiecza l od poło
wy w. XIII do w. XIV l oraz warstwę wczesnośredniowieczną wiązaną z wy
burzeniem kościoła w polowie w. Xlll. Do najważniejszych odkryć architek
tonicznych· zalicza się pełne odsłOnięcie: 11 reliktów filara u podstawy po
łudniowego ramienia absydy zachodniej. Filar zbudowano z płytek kamienia 
wapiennego na rzucie nieregularnego czworoboku, zwężającego się do wnęt
rza, oraz 21 odkrycie, pośr~u podstawy absydy zachodniej, rel-iktów pier 
szej w Polsce przedromańskiej kolumny, wykonanej również z płytek kamier 
wapiennego na rzucie owalu . 

Zdaniem zespołu badającego ten obiekt kolumna i filar pochodzą z trze 
ciej fazy architektonicznej kościoła B i należy je wiązać z emporą w zachod 
niej absydzie. Odsłonięto również dalszą część romańskiej płyty piaskowco
wej przykrywającej grobowiec datowany przez zespół na w. XI oraz odczyta
no pozostałą część reliefowego rytu w postaci "drzewa życia". 

W sondzie 8168, usytuowanej na zewnątrz wschodniej absydy kościo
ła B , badania ograniczyły się do przycięcia ścian sondy celem uzyskania 
pełniejszego rozpoznania stratygrafii warstw wczesnośredniowiecznych 
sprzed budo"!Y kościoła B oraz warstw starożytnych, szczególnie związa

nych z osadnictwem ludności kultury łużyckiej. Odsłonięto tutaj poziom cha
ty z tego okresu. 

Badania w rejonie VIII -nad Smoczą Jamą, w wykopach serii "Smok" 
2, 3, 6, 7, 8, wchodzą w skład wielkiej akcji zmierzającej do zabezpieczenia 
Smoczej Jamy. Realizowane są przy współudziale ekipy górników z Przed
siębiorstwa Robót Górniczych w Bytomiu. Stanowią one kontynuacJę prac 
rozpoczętych w 1970 r. Przedmiotem badań były warstwy, należące do dwócl
pod.stawowych nawarstwień: l z okresu międzywojennego, wojennego i z pier 
wszych lat po II wojnie światowej oraz U-XIX-wiecznego nasypu. W trakcie 
badań odsłonięto dalsze partie ceglanego muru obronnego z końca wieku 
XVlll oraz jego późniejszą repliką w postaci muru gwiaździstego. Uzyska
no dzięki temu szereg nowych elementów do poznania fortyfikacji wawelskich 
W wykopie "Smok" 8 odsłonięto obudowę ceglano-kamiennych schodów, pro
wadzących do wieżyczki strzelniczej w narożu zewnętrznego muru .gwiaździs 
tego. Wyróżniono trzy odrębne fazy architektoniczne z czasów zaboru au
strackiego. Badania przeprowadzone w 6 sondach pod słupy podtrzymujące 
stalową konstrukcję zadaszenia wykopu pozwoliły na uchwycenie szczytowych 
partii gliniano-kamiennego wału wczesnośredniowiecznego. Zbyt mała po
wierzchnia odkrywek jak i szybkość ich wykonania nie pozwoliły na dokład
niejsze stwierdzenia. 

Pozostałe prace archeologiczne, w rejonach Vll, IX, X -miały charak
ter akcji ratowniczych. W kilku wyk.:>pach usytuOW8.Jl._,YCh między basztami Pa-



- 174-

nieńską i Szalecką osiągnięto warstwy wczesnośredniowieczne, w innych 
przebadano nawarstwienia nowożytne, w jednym dotarto do korony znisz
czonego wału obronr.ego z przełomu w. XIII/XIV. 

Badania przyczyniły się do uzyskania szeregu danych z zakresu stra
tygrafii wzgórza wawelskiego, jego zabudowy mieszkalnej oraz systemu 
fortyfikacji nowożytnych i średniowiecznych. 

Ogółem przebadano ponad 1000 m3 ziemi. Badania w dalszym ciągu 
trwają. 

JeRUSZA ZAMKOWA, pow.lnowrocław 
Stanowisko 13 

KRUSZWICA, pow,lnowrocław 
Stanowisko 2 

patrz 
neolit 

Instytut Historii Kultury 
Materialnej P AN 
w Warszawie 

Badaniami kierowal prof. dr Witold Hensel. Autor 
sprawozdania mgr Wojciech Dzieduszycki. rinanso
wał IHKM PAN. Czwarty sezon badań. Wczesr..o
średniowieczny zespól osadniczy - gród i pierwsze 
podgrodzie, zamek średniowieczny. 

Kontynuowano eksplorację wczesnośredniowiecznych poziomów osad
niczych w wykopie U usytuowanym w pólnocnej części stanowiska. Odsło
nięto dalsze partie XI-XII wieczne j zabudowy drewnianej w której skład 
wchodziły chaty budowane na zrąb o powierzchni około 12 - 13 m2. Budow
le te przylegały do ulic szerokich na S-6 m wyłożonych sosnowymi dranica
mi. Wśród materialu zabytkowego na uwagę :.:dsługują zabytki szklane; ob
rączki z kolm-owego szkła, sygnet z o:::zkiem, wielobarwne paciorki, zabyt
ki rogowe - różnorodne formy grzebieni, Odkryto także w obrębie poziomu 
z 2 połowy XI w. skupiska bryłek brązu i łup żelazny,które mogą świadczyć 
o .istnieniu w tej części podgrodzia l rozwiniętej wytwórczości metalurgicz
nej. 

Dalszych danych o rozplanowaniu zamku średniowiecznego i jego dzie
dzińca dostarczył wykop l /o powierzchni 225m2/ usytuowany we wschodniej 
części S!a"'lowiska. W wykopie tym uchwycono trzy poziomy dziedzińca zam
kowego wykładanego cegłą i brukiem. Pod nawarstwieniami dziedzińca na
trafiono na fundamentową partię budowli ceglanej. Prawdopodobnie jest to 
pozostałość budowli wschodniego skrzydla XIV -wiecznego zamku kruszwic
kiego. 
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KRUSZWICA, pow .Inowrocław 
Stanowisko 4 

Zakład Archeologii Wielkopolski 
Instytut Hist·or:ii K-ultury Mą.teri.ai
nej PAN w Warszawie 

Badaniami kierował prof .dr Witold Hensel. Autor 
sprawozdania mgr Wojciech Dzieduszycki. Drugie 
podgrodzie wczesnośredni0wieczne, osada z ok re
su halsztackiego. 

Badania skoncentrowane na odcinku północnym wału obronnego pod
grodzia. Jednym z celów badań było uchwycenie głównych założeń konstruk
cyjnych wału i jego zasięgu. Konstrukcje walowe odsłonięto w wykopach o 
łącznej powierzchni 3 arów. Stwierdzono, że pod budowę wału w tej częś
ci stanowiska wykorzystano naturalne wzniesienie terenu i na jego kulmi
nacji zastosowano konstrukcję skrzyniową zalegającej w partii spąsowej 
na warstwie niwelacyjnej. Do tej części wału przytykały od północy stosy 
o konstrukcji rusztowej. Jeden z nich ponadto wzmocniony przegrodą z be
lek i w partii podwalinowej umocniony przez dębowe haki. Za nimi wznie
siono ławę z jednego stosu rusztowego. 

Odsłonięto także szereg. obiektów związanych z osadnictwem ludnoś
ci kultury łużyckiej okresu halsztackiego. Jamy te grupowały się na kulmi
nacji wzgórza otaczając je pierścieniem. Były to obiekty o kolistym zary
sie i miąższości dochodzącej do 50 cm. W jednej z nich odkryto pod wars
twą muszli małży dwa bezładnie wrzucone, niekompletne szkielety ludzkie. 
Obok jednego z nich odkryto graniasty grocik brązowy. 

KRUSZWICA, pow. lnowrocla w 
Stanowisko 4a 

Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN 
w Warszawie 

Badaniami kierowal prof.dr Witold Hensel. Autor 
sprawozdania mgr Wojciech Dzieduszycki. Finanso
wal IHKM P AN. Pierwszy sezon badań. W czesne
średniowieczna osada przygrodowa, średniowieczne 
fortyfikacje ziemne. 

Przeprowadzono wykopaliska na terenie przylegającym do północnej 
części stanowiska 4 o łącznej powierzchni 3 arów. Prace wykopaliskowe 
1.:.jawniły istnienie w XIV -wiecznej fosy związanej gotyckim zamkiem na sta
nowisku 2. Fosa ta o szerokości około12m i zachowanej głęboko ki do 2,5 m , 
przecięła końcową partię wczesnośredniowiecznego .~ału o~ronnego l stano
wisko 4/. Sciany jej wzmocnione były dębowymi palami, przytrzymującymi 
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zleżoną z 4-5 belek konstrukcję ograniczającą. 

Ko -rynuuJąc badania ~· kierunku północnym uchwycono w odległości 
15m od ~ału podgrodzia- na obszarze 1 ,5 ara, ślady zabudowy drewnia
nej. W jej obrębie odkryto 3 budynki o 'zrębowej konstrukcji Ścian o po
wierzchni okole 10m2. Wewnątrz obiektów zalegała 10-15 cm warstwa 
mocno ubitej trzciny . Nie stwierdzono występowania w ich obrębie pa
lenisk. Budowle te od strony południowej przylegały do ulicy z belek i 
dranic sosnowych. Nad opisanymi. konstrukcjami zalegała 10 cm warstwa 
osadowa przesycona szczątkami malakologicznymi. Prawdopodobnie jest 
to pozostalość częśd gospodarczej osady / z początku względnie l połowy 
Xll w. / o czym mogłaby świadczyć podana powyżej charakterystyka tych bu
dowli a także fakt, iż w rozsypisku jednej z nich odkryto szkielet konia, 

L.j\D, pow.Słupca Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadziła mgr Maria Zeylandowa, Aleks
sandra Lipińska, Krystyna Lutowa. Finansowało 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Jedenasty se
zon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne 

/Vlll-Xlll / . 

Badania prowadzone były na terenie grodu. 

1 / System obronny grodu. Poszerzono ubiegłoroczny wykop, w którym 
odkryto płaszcz kamienny, ułożony w regularne rzędy, równolegle do kie
runku przebiegu wału. Dotarto do pierwszych warstw drewna zachowanych 
w postaci dość dobrze widocznych smug. Dotychczas /w innym wykopie, u . 

gdzie stwierd zono identyczną konstrukcję kamienną/ nie robiono przecięcia 
p r zez wal kamienny. Badania na tym wykopie i nad tym zagadnieniem nie są 
zakończone. 

2 / Kontynuowano badania na arze 169, znajdującym się w najwyższej 
części grodziska. Odkryto tam 17 szkieletów / dalszy ciąg cmentarzyska/ z 
których kilka wyposażonych było w kabłączki skroniowe i pierścionki. 

Nad szkieletami występowała warstwa ciemnej ziemi z dużą ilością 
ceramikl. Odkryto też ostrogę z 4-graniastym kolcem. Tylko w przypadku 
dwóch szkieletów udało się zaobserwować, iż są wkopane w warstwę za
legaJącą nad nimi. 

W odległ ości około 800 m na północ od grodziska, na tzw. Suchej Górze, 
małym wydrnowym wyniesieniu położonym również w pradolinie Warty, zrobio
no sondaż , odkrywaJąc d~'ie jamy z ceramiką "grubej roboty" o formach na
wiązuJących do okresu wpływów rzymskich. 
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Po zakończeniu badań wykopaliskowych, już w sezonie jesiennym 
przeprowadzono na grodzisku badania magnetometryczne. 

Badania wykopaliskowe będą kontynuowane. 

LEDNICA, pow.Gniezno Muzeum Początk.Sw Państwa 
Folskiego na Lednicy 

Badania prowadził mgr Jerzy Łomnicki, mgr Ma
teusz Łastowiecki. Finansował Wydział Kultury i 
Sztuki w Poznaniu. Szósty sezon badań. Podgro
dzie, wczesnośredniowiecze. 

Kontynuowano prace we wschodniej części podgrodzia. Celem badań by
ło wyjaśnienie chronologii i funkcji odkrytych w roku ubiegłym konstrukcji 
drewnianej, oraz poznanie pierwotnej morfologii tej części wyspy. 

Założono wykopy 25 x 5 oraz 10 x 2, 5 m biegnące od brzegu jeziora w 
kierunku zachodnim, przylegające do wykopów ubiegłorocznych. Pod darnią 
na całej odkrytej powierzchni wystąpiły drobne kamienie nie tworzące jednak 
zwartych układów. Niżej zalegała warstwa ciemnej zi.emi z dużą ilością sko
rup i kości zwierzęcych oraz śladami s palenizny i palenisk. W warstwie tej 
datowanej na XII wiek udało się uchwycić fragment 2,5 x 4 m klepiska glinia
nego chaty. 

Pod warstwą II na całej powierzchni wykopów /z wyjątkiem sondażu 
przy jeziorze gdzie bezpośrednio pod warstwą II wystąpił żółty piasek -calec/ 
zalega warstwa spalenizny /lla/ będąca przypuszczalnie warstwą pożarową 
z l połowy wieku XII . W Warstwie tej z dużą ilością ułamków naczyń całkowi 

cie obtaczanych, przedmiotów z rogu i kości, fragmentów przedmiotów żelaz
nych -noży gwoździ, okuć, brązowego kablączka skroniowego, występują wy
raźne ślady kamiennych palenisk. 

Poniżej warstwy spalenizny odkryto w części zachodniej wykopów frag
menty 3 "klepisk" o zarysie prostokątnym przypuszczalnie podlogi gliniane 
domostw. Przy jednym z nich stwierdzono negatyw płytkiego i1mdamentu s ze -
rokości 30 cm wypełnionego piaskiem. Na dwóch pozostałych odkryto palenis
ka kamienne średnicy 80-100 cm. Wyposażenie obiektów stanowiły ułamki na
czyń glinianych całkowicie obtaczanych /XI/XII w./, fragmenty grzebienia 
rogowego, nity brązowe, dwie słabo czytelne monetki przypuszczalnie srebr
ne, przęś~iki gliniane i z łupku oraz sześcioboczne paciorki z krwawnika. 
W narożniku, na spągu jednej z chat znajdował się fragment szkieletu mło
dego konia l?/ • 

Wars-t wa Ile zalegała na ciemno brunatnej torfowiastel ziemi w której 
pojawiaĆ zaczynają się konstrukcje drewniane drogi /? / szerokości około 5 m 
wykonanej z dranic, biegnących od przypuszczalnege przyczółka wschodniego 
mostu w kierunku południowo-zachodnim. · 
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Przedłuzenie wykopów w kierunku jeziora pozwoliło poznać pierwotną 
morfologię teJ części wyspy . Wzdłuż brzegu jezior ;l przebiegało piasz-
c zysto-gliniaste wyniesieni~ szerokości około 20 m. W kierunku zachodnim 
teren opadał dość stromo tworząc rów szerokości około 20 '11 1 głębokości 

2 m rozszerzaJący się w rozległą · dolinę u pólnocno-wschodniego podnóża 
walu. Odkryte konstrukcje drewniane drogi założone zostały na zachodnim 
zboczu piaszczysto-glinianej lachy. XII-wieczne osadnictwo mieszkalne w 
teJ partii wyspy nachodzące na wcześniejszą drogę również nie przekracza 
piaszczystej łachy. 

Badania będą kontynuowane. 

LUBISZEWO,. pow. Tczew 
Stanowisko la, b 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 
Polskie Towarzystwo Archeologiczne 
i Numizmatyczne - Oddział Gdański 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Choińska. Finanso
wało Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Gdańsku 
- Zakład Piotrowo. Trzeci sezon badań. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne z VIII-X w. 

Prace prowadzono na obydwu członach wzniesienia /północnym i połud
niowym / oraz w domniemanej fosie. Wyeksplorowano 10 wykopów /VII i XIX
XXVII / o łączne j powierzchni 168 m2. 

Grodzisko usytuowane jest na północnym, mniejszym członie f stanowis
ko la / . W czterech wykopach o powierzchni 94,5 m2 uchwycono warstwę 
osadniczą, dalsze odcinki wału ziemnego i fragmenty zlokalizowanych przy 
wale trzech półziemianek z paleniskami. 1!zyskano dużą ilość cemmiki górą 
obtaczanej, przęśliki gliniane , noże żelazne, grocik st!rzały, szydło kościane 
oraz kości zwierzęce. 

Grodzisko datuje się wstępni~ wyłącznie na podstawie ceramiki , na 
Vlll - p. X w. Pełniło ono zapewne fo~ij.k.cję strażnicy na przeprawie przez 
Motławę,, przy szlaku wiodącym z Wielkopolski i Kujaw w kierunku północne
go zespołu 06adniczego koncentrującego się u ujścia Wisły. 

U podnóża grodziska, przy wschodnim skłonie wzniesienia, w rysują
ceJ się zatoczce , na terenie łąki , odsłonięto w torfie f por. badania 1971 r. -
wykop Vll l dalsze fragmenty konstrukcji drewnianej, związanej z przeprawą 
przez M otlawę lub też z przystanią portową. Na podstawie kilku zaledwie 
ula.I!lków ceramiki górą obtaczanej przypuszcza się, że funkcjonowała ona 
Jednocześnie z grodem. 

Oprócz tego o 70 cm dalej, przy północno-wschodnim zakolu wzniesie
nia odkryto fragment nowożytnej f z XIX-XX w./ drogi kamiennej zbudowanej 
z trzech warstw bruku, schodzącej w łąkę w kierunku nie istniejącego już 
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mostu na M otławie· Odkrycie sugeruje kontynuację tradycji przeprawy na 
wysokości grodziska. 

W domniemanej fosie natrafiono tylko na warstwę jałowego piasku. 
Na członie południowym /stanowisko 1/, w czterech wykopach o pow.22,5 
m2, stwierdzono ślady współczesnej z grodem eksploatacji osadniczej, w 
posta<;i luźno usytuowanego paleniska i nielicznej ceramiki rórą obtacza
nej występującej w humusie. 

Badania będą kontynuowane. 

:tUBISZEWO; pow. Tczew 
Stanowisko 2 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 
Polskie Towarzystwo Archeologiczne 

i Numizmatyczne - Oddział Gdański 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Choińska. Finanso
wał WKZ w Gdańsku i Państwowe Gospodarstwo Ry
backie - Zakład Piotrowo. Pierwszy rok badań. Osa
da otwarta /? / wczesnośredniowieczna /XII-XIII w./ . 

Lubiszewo, po podziale Pomorza Gdańskiego na cztery księstwa dziel
nicowe w 1220 r. zostało stolicą księstwa Sambora II, a w źródłach wystę
puje już w 1198, przy czym wzmiankowany jest kościół. 

Badane stanowisko jest położone na terenie plebanii, w odległości 
200m na północ od kościoła, na lekkim wzniesieniu opadającym od północy 
i wschodu w kierunku strumyka. 

W literaturze przedmiotu lokowano tu siedzibę księcia Sambora. Bada
nia miały na celu zweryfikowanie tej hipotezy. 

Założono sześć wykopów o łącznej powierzchni 47 m2. W czterech 
z nich uchwycono ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego w postaci wars
twy osadnic.zej i fragmentarycznie odsłoniętych dwóch domostw pólziemianko
wych. Dostarczyły one ceramikę całkowicie obtaczaną, przęśliki gliniane i 
nożyki żelazne. Chronologię obiektów ustalono na podstawie ceramiki na 
XII-XIII w. 

W dwóch wykopach stwierdzono poza tym ślady niwelacji terenu i 
przemieszaną warstwę z materiałem średniowiecinym. 

Dokonane dotychczas odkrycia nie sugerują istnienia na tym stanowisku 
grodu - siedziby książęcej. 
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L U BLIN, ul. Kalinowszczyzna 
Wzgórze zwane "Grodzisko" 

Zakład Historii Starożytnej i Arche
ologii Uniwersytetu im.M. Curie
Skłodowskiej w Lublinie 

Badania prowadzil:.a mgr Irena Kutyłowska pod kierun
.kiem doc.dr Jana Gurby. Finansowało Muzeum Wsi 
Lubelskiej w Lublinie. Drugi sezon badań. Stanowis
ko wczesnośredniowieczne /VI-IX w/ i nowożytne 
/XVI-XIX w./. 

Badania skoncentrowano w południowo-wschodniej partii grodziska prze
znaczonej pod zabudowę obiektami przyszłęgo skansenu Wsi Lubelskiej. Za
łożono 7 wykopów badawczych, łącznie przebadano 120 m2 • 

Pierwsza warstwa kulturowa związana jest z osadnictwem wczesnośred
niowiecznym od wieku VI do IX. Tak datowane są materiały ceramiczne wystę
pujące luźno w warstwie oraz obiekty mieszkalne typu półziemianek. Na prze
badanym terenie odsłonięto 4 takie obiekty. W jednym z nich, chata nr 2, da
towanym na VI-VII w. znajdowały się relikty dwóch nawarstwiających się pie
ców. 

Warstawa wczesnośredniowieczna zniszczona była licznymi grobami z 
l fazy cmentarza żydowskiego założonego w XVI wieku. W początkach XVII 
wieku przeprowadzono niwelację wzgórza, w wyniku której w przeb~>.danej 

partii poziom wzgórza podniósł się około l m. Po niwelacji wzgórza w dal ~ 

szym ciągu użytkowane jest do wieku XIX jako cmentarz żydowski. 

L UTROWS KlE, pow. Kłobuck Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie 

Badania prowadził Andrzej Matoga. Finansowal Po
wiatowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji w 
Klobucku. Pierwszy sezon badań. Osada wielokultu
rowa /kultura łużycka, okres wpływów rzymskich, 
wczesne średniowiecze i XV -XVI wiek/. 

Stanowisko położone jest około200m na wschód od drogi ze Starokrze
pic do Krzepie, na wyniosłej terasie opadającej ku dolinie Liswarty. Teren 
badanej osady ulega niszczeniu wskutek eksploatacji piasku. Prace wykopa
liskowe skoncentrowane były głównie przy jedneJ z najbardziej zagrożonych 
ścian wjbierzyska. W celu ustalenia zasięgu osady wykonano siatkę wykopów 
sondażowych, W sumie odkryto przestrzeli około373m2 i natrafiono na 9 obiek
tów archeologicznych. 

Obiekty datowane na okres trwania kultury łużyckiej /Jamy: S, 6 i 7/ by
ły niewielkimi jamami gospodarczymi, zawierającymi z reguły pojedyńcze 
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ułamki ceramiki i grudki polepy. Większą ilość materiału ceramiczneg.:> 
znaleziono jedynie w jamie nr 7, gd:Zie zalegały szczątki dwóch naczyń 
zasol•owych. 

Z okresu wpływów rzymskich pochodzi obiekt nr 8. Jest to niewielka, 
dość głęboka jama, w profilu trapezowata, zawierająca olbrzymią ilość 
przepą.lonej polepy oraz ułamki ceramiki. 

Najliczniej na terenie osady reprezentowany jest okres wczesnośred
niowieczny. Materiał z tego okresu wystąpił w 4 obiektach /jamy: l, 2, 3 
i 4/. Były to jamy tYPU półziemiankowego, w rzucie poziomym owalne / wy
miary jamy 4: długości - 3,80 m, szerokości - 2,00 m/, a w profilu niec
kowate lub trapezowate. Wypełniska jam ciemno-szare, miejscami intensyw
nie czarne zawierały zwykle pojedyńcze ułamki ceramiki, grudki polepy i 
przepalone ·kamienie. Materiał ceramiczny pozwala datować wyżej opisane 
obiekty na IX a być może również na schyłek VIII wieku. 

Interesująco przedstawia się odkryta na badanej osadzie jama w kształ 

cie rowka o szerokości l, 10m i długości partii wyeksplorowanej około 4,00 m 
W profilu sięgała ona nieckowato do głębokości l ,40 m. Wypełnisko zawierało 
sporą ilość ułamków lub większych fragmentów różnych naczyń, grudy polepy, 
pojedyńcze kości zwierzęce, drobne węgliki drzewne oraz 8 przedmiotów że
laznych w tym ostrogę z niezachowanym, ruchomym kolcem. Charakter cera 
miki wskazuje na jej późne datowanie w obrębie XV a być może XVI wieku. 
Opisany obiekt należy najprawdopodobniej identyfikować z jamą odpadkową . 

Ł YSZKOWICE, pow. P·o-ddębice 

Stanowisko l 

MLOTECZNO, pow.Braniewo 
Stanowisko 3 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Muzeum Mazurskie 
w Olsztynie 

Badania prowadziła mgr Włodzimiera Ziemlińs ka
Odojowa. Finansował WKZ w Olsztynie. Pierw
szy sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne wczes 
nośrednicwieczne z V i VI w. n.e. 

Cmenatrzysko położone jest na krańcu piaszczystego wyniesienia oko
ło l km na północny wschód od Braniewa między drogą a torami kolejowymi 
/miejskie wysYPisko śmieci/. 

Badania miały charakter ratowniczy. Wykopy usytuowano wzdłuż wsc hod 
niej krawędzi eksploatowanej piaśnicyi w jej zakolu o długości około 65 m. 
Przebadano teren o powierzchni280m , średnio do,glębokości 80 cm. 
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Na północ i wschód od badanego systematycznie obszaru założono dwa rowy 
sondażowe o długości 20 i 15m. Wyeksplorowano 57 pochówków ciałopal
nych, w tym 3 popielnicowe i 54 jamowe. Liczba pochówków na tym obiekcie 
wynosi 61 /4 pochówki uzyskano w trakcie interwencji terenowej w roku 
1973/. Gęstość występowania pochówków wynosi 20 na 100 m2 • Wkopy gro
bowe stanowiły . płytkie jamy niekiedy z intensywną spalenizną lub głębokie, 
duże jamy o brunatnym tłustym wypełnisku. Material kostny zachowany szcząt
kowo. W dwóch wypadkach zaobserwowano w jamach szczątki kości zwierzę
cych. W jednym wypadku stwierdzono na powierzchni jamy obstawę z kamieni. 
Zaobserwowano również jamy przykryte pojedyńczymi kamieniami. Obserwa
cje stratygraficzne sugerują, że cmentarzysko mogło być użytkowane w dwóch 
fazach. Wyposażenie pochówków należy do rzadkości. Prawie we wszystkich 
pochówkach jamowych odkrywano gruz ceramiczny. Do bogato wyposażonych 
należą nieliczne groby popielnicowe. 

Badania pozwoliły na określenie charakteru i chronologii stanowiska, 
ustaliły w przybliżeniu granicę występowania pochówków oraz rejon zniszcze
nia obi<!ktu. 

MOGILNO Katedra Archeologii Uniwer
sytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 

Badania prowadziły dr Jadwiga Chudzikowa / autorka 
sprawozdania/ , mgr Olga Romanowska, mgr Wiesła
wa Matuszewska-Kola. Finansował WKZ w Bydgosz
czy. Pierwszy sezon badań. Zespół klasztorny pobe
nedyktyński. Osada wczesnośredniowieczna /VIII-
X w./ , gród wczesnośredniowieczny /X-XII w./, 
obiekt klasztorny /XI-XVII/. 

Tegoroczne prace skoncentrowano przede wszystkim na terenie obiek
tu sakralnego, a tylko jeden wykop przeprowadzono na zewnątrz, od wschod
niej strony klasztoru. 

Badaniami objęto zakrystię. Szeroko płaszczyznowe wykopy, pozwoli
ły na prześledzenie wszystkich kolejeych przemian architektonicznych, ja
kie miały miejsce na tym niewielkim odcinku. Ustalono, że pomiędzy XV a 
XVIll wiekiem, pomieszczenie obecnej zakrystii /przypuszczalnie tej funk-
cji pierwotnie nie pełniło/ , uległo trzykrotnym przebudowom. Natomiast w 
wieku Xlll / XIV w miejscu zakrystii biegł mur obronny klasztoru, zalegający 
obecnie na głębokości f., 10 m od poziomu podłogi zakrystii, którego fundament 
stanowiły kamienie oraz wtórnie użyte ciosy romańskie. Pocbod:zą one za
pewne z pierwsze j przebudowy kościola romańskiego, którą wstępnie datuje 
się na koniec Xlll wieku. 
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Kontynuowano również prace wzdłuż naw kościoła. We wschodnie j par 
tii nawy północnej przy prezbiterium istnieją analogiczne jak i odkryte w na 
wie południowej, schodki romańskie, wiodące do obecnej krypty wschodniej . 
Schody zachowane są w stanie nienaruszonym do ośmiu stopni. W duże j częś

ci zachowane jest również romańskie sklepienie klatki ·schodowej wykonane 
z kamienia pochodzenia wulkanic.znego. Odkrycie to potwierdza przypuszcze 
nie wysuwane już wcześniej o istnieniu dwupoziomego prezbiterium w romańs
kim kościele. 

Badania w tej partii kościoła ujawniły fragment fundamentu transeptu 
romańskiego uchwytnego w północnym murze kościoła. Przebadano również 
fundament filaru romańskiego. Filar w ramach prac architektonicznych odkuto, 
odsłaniając kostkę granitową z jakiej został wykonany. Okazało się, że fila r 
ulegał w czasach późniejszych licznym przeróbkom, zmieniającym nawet jego 
pie rwotny ks zt ah, co jest wyraźnie uchwytne nawet w partii fundamentowej . 

Podobnie jak w nawie południowej tak i tutaj odsłonięto kilka grobów za
legających w trzech poziomach pod posadzką kościoła, które pochodzą z wieku 
XV do XVI. Brak grobów starszych. 

Stratygrafia w tej partii kościoła przedstawia się nieco inaczej m z w 
nawie południowej. Odkryto tu bowiem tylko szczątkowo zachowane ślady znis z 
czonej warstwy, którą można datować na VIII :..X w. W środkowej części wy
kopu stwierdzono również silne zniszczenie warstwy wczesnośredniowiecznej 
z X-XII wieku przez późniejsze wykopy grobowe. 

Dalsze prace wykopaliskowe przeprowadzone zostały w zachodniej częś
ci nawy północnej. Przebadano romański fundament muru północnego nawy. 
Stwierdzono analogiczny, jak w nawie południowej fundament nie is tniejącego 
już dziś filaru gotyckiego. Sugeruje to, że nawy kościoła mogły być dłuższe 
o jedno przęsło. Stwierdzenie to wymaga oczywiście jeszcze dalszych badań 
zarówno architektonicznych jak i archeol ogicznych. Rozpoczęto prace a rcheo 
logiczne w kaplicy północnej w celu przebadania biegu pierwotnych fundamentó· 
romańskiego kościoła w zachodniej części obiektu. Wyniki będą znane dopie ro 
po ukończeniu prac w przyszłym sezonie badawczym. 

Istotne wyniki uzyskano w wykopi e przeprowadzonym na zewnątrz obte k
tu, po wschodniej stronie klasztoru. Odkryto tu bardzo dobrze zachowa ne śla 

dy wału wczesnośredniowiecznego grodu z X-XII wieku, pozwalające na części 

wą już rekonstrukcję zasięgu przestrzennego osady grodowej. 

Prace architektoniczne skoncentrowano na północnej nawie kościoŁa . Od 
słonięto, częściowo już odkryte w ub. roku, dobrze zachowane dwa portale. 
Jeden przypuszczalnie późnoromański, chronologia drugie go portalu narazie 
trudna do ustalenia. W ramach prac architektonicznych wyeksponowano górne 
partie nawy północnej. 

Uzupełnieniem badań na obiekcie w Mogilnie, stały się penetracje pod
wodne płetwonurków z Bydgoskiego Klubu Archeologii Podwodnej. Ekipa bada 
jąca dno 'eziora Mogileńskiego, natrafiła na konstrukcje drewniane zalegające 
w mule jeziornym na głębokości około 4 m od powiel'zchni lustra wody. W cza-
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sie wstępnych penetracji ustalono, że odkryta konstrukcja składa się z dwóch 
rzędów pali wbitych w· różnych odstępach w mul jeziora. Pale te ... połączone 
są ze sobą legarami. Na tej konstrukcji spoczywają poprzeczne belki z pros
tekąmym otworem czopowym na obydwu końcach. Odkrycie to sugeruje, że 
mamy do czynienia z konstrukcją mostową, łączącą oba brzegi jezitra. Zbyt 
Jednak krótkie penetracje nie pozwalają na pewne określenie funkcji odkry
tych reliktów . Z uwagi na wielką rangę odkrycia, planowane są w przyszłym 
sezonie badania , pozwalające na dokonanie pełnej inwentaryzacji odkrytych 
konstrukcJi. 

Warto zaznaczyć, że w br. przeprowadzone zostały badania powierzch
niowe brzegów 1eziora Mogileńskiego. W trakcie badań stwierdzono w rejo
nie istnienia bogatego osadnictwa, które wstępnie można datować na X-XII w. 
czyli w czasie odpowiadającym istnieniu na wzgórzu klasztornym osady grodo
wej, wraz z jej pierwszym kościołem. W tym świetle sprawa traktu komuni
kacyjnego przez jezioro nabiera dużo cech prawdopodobieństwa. 

MUSZYNA, pow.Nowy Sącz Instytut Archeologii Uniwer
sytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie 

Badania prowadziła dr hab.Maria Cabalska. Finanso
wał WKZ i UJ. Drugi sezon badań, Gródek możno
władczy Xll- XV w. Zamek XV/ XVI w. 

~espól osadniczy w Muszynie położony na ostatnim wypiętrzeniu pasma 
górskiego wznoszącego się między potokami Muszynką, a Szczawn:ikiem, 
składa się z gródka na kulminacji i z zamku zbudowanego na urwistej płasz
czyźnie nad samym Popradem. Daje mu to centralne posadowienie w stosunku 
do doliny, co w wypadku gródka podkreśla fakt umieszczenia w obszarze bar
dzieJ ciążącym ku dolinie Muszynki niż Popradu. Badania na gródku skoncen
trowano na majdanie, gdzie zebrano silnie 'zmytą warstwę kulturową, spo
czywaJącą na zeskalonym płytowym piaskowcu. W trakcie badań odsłonięto 
ślady zewnętrznych obwałowań drewniano-ziemnych oraz pozostalości po 
wewnętrzne) zabudowie drewnianej i murowanej. W warstwie odkryto licz-
ne ułamki skorup, kości zwierzęcych, militaria: jak groty kuszy, ułamek 
miecza i fragment wędzidla koluszkowego oraz 10 monet. Sześć z nich t-o -mo
nety Władysława Pogrobowca, Węgry 1450-1457, 3 węgierskie nieokreślone 
XIV / XV w., denar koronny Jana Olbrachta 1492-1501 i jedna XIX w. 

\V świetlE' danych· wykopaliskowych ustalono, że gródek · należy wią
zać z możnowładczą rodziną Wysza scholastyka krakowskiego, który lego-
wal go kapitule w r .1280. Od tego czasu do klęski biskupa Muskaty znajdował 
się w posiadaniu kapituły, a po konfiskacie za Władysława Łokietka przeszedł 
na własność króla aż do panowania Władysława Jagiełły, który w r.1391 odda-
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je go Kapitule. Od tego roku stanowił siedzibę domeny aż do czasów Jana 
Olbrachta. · 

Nową siedzibę, murowany zamek, zaczęli biskupi krakowscy wznosiĆ 
w końcu XV w. a około 1508 ukończyli budowę i przenieśli się do nowej sie
dziby. Warstwa spalonych fortyfikacji wskazuje na zniszczenie gródka prze 
pożar, 

W obrębie zamku założono 3 wykopy. Odsłonięto ciąg dalszy nieznanego 
dotąd muru licowego od strony południowej, narożnik tego muru oraz poziom 
mieszkalny kondygnacji parterowej. Od strony południowo-zachodniej ustalo
no istnienie całkowi:::ie zniszczonej baszty południowej. Dzięki badaniom moż 

na obecnie rekonstruować bryłę zamku w postaci prostokąta długiego około 
SS m, flankowanego od strony północnej i- południowej dwoma basztami. 

NlEWlADOMA, pow.Sokołów Podlaski 
Stanowisko l - Grodzisko 

Zespół Badań nad Polskim Sred
niowieczem Uniwersytetu War
szawskie go i Folitechniki War 
szawskiej 

Badania prowadziła dr Maria Miśkiewicz. F inanso
wał WKZ w Warszawie. Siódmy s ezon badań . Gro
dzi sko wczesnośredniowieczne. 

Przystąpiono do systematycznych prac badawczych na grodzisku , któ
rych założeniem było uchwycenie konstrukcji wału obwodowego oraz obser
wacja war~twy kulturowej we wnętrzu grodu. W tym ce lu wytyczono trzy wy
kopy: odcinek l o wymiarach 17m x 2m, przecinający wewnętrzny pierścień 
wałów, odcinek li O wymiarach 120 m X 2 m przechodzący przez wewnętrzną 
kulminację i odcinek III o wymiarach 25 m x 2 m, stanowiący przedłużenie 
przekopu przez wał w kierunku· zabagnionej części wewnętrznego plateau 
grodu. 

. W a~ po;5adowiony był na cienkiej warstwie osadniczej, która zalegała 
na głębokości 270 cm od szczytu wału. Szerokość podstawy wału wynosi ok ..,_ 
lo 17m. W przekroju wyróżniono trzy fazy konstrukcyjne. Fazę pierwszą 
stanowił wał wzniesiony w konstrukcji rusztowej, zabezpieczonej od strony 
wzgórza pionowo wbitymi palami, o rozpiętości podstawy około 4 m. Pierwot 
na wysokość ściany mogła wynosić około 2m. Druga faza, to dobudowanie od 
strony zewnętrznej następnego ciągu rusztu, przy czym bierwiona tej części 
wału przesypywane były nawiezioną gliną. Szerokość te j części wału wy
nosiła u podstawy około 240 cm, a zachowana wysokość warstwy gliny docho
dziła do 160 cm. Na stoku zewnętrznym można dopatrywać się hermy posa
dowionej na wypłycaJąceJ się starszej warstwie osadniczej. Trzecią fazę bu 
dowy wału stanowi warstwa kamieni, którymi podwyższono całą konstrukcję, 
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a następnie całość od strony zewnętrznej oblepiono warstwą gliny, miąższoś
ci około 50 cm. Te dwie O!"tatnie fazy wykazują, że nie tylko podwyższono 
całą konstrukcję do około 270 cm, ale i znacznie ją rozszerzono, gdyż _wał 

u podstawy miał wówczas około 12m. rozpiętości. 

Obserwacja wart=twy kulturowej we wnętrzu grodu potwierdziła istnie
nie starszego i mniejszego grodu /tzw. Gród I/, otoczonego fosą, a być mo
że także palisadą. W tej części odkryto też zdobioną ostrogę z zaczepami ha
czykowato zagiętymi do wnętrza i prostym kolcem, typową dla początków VII 
wieku. Pomiędzy tą fos~t, a młodszym wałem obwodowym odsłonięto spaloną 

część budynku zrębowego z paleniskiem kamiennym. 

Do zadań stojących przed dalszymi badaniami należy określenie dat 
rozbudowy grodu, uściślenie jego funkcji oraz przynależności państwowej. 

NOWINKA, pow.Elbląg 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Mirosław Pietrzak.. Finanso
wat WKZ w Gdańsku. Czwarty sezon badań. Cmen
tarzfsko pruskie z V-VII w. n.e. 

Kontynuowano prace ratownicze w zachodniej części cmentarzyska. 
Przebadano 27 obiektów, w tym 7 pochówków końskich wraz •z towarzyszący
mi im ludzkimi grobami ciałopalnymi. Pozostałe obiekty, to groby ciałopalne, 
jamowe. 

Pochówki końskie nr nr 34,35 były częściowo uszkodzone i nie zawiera
ły całego naboru uzdy. Zachowały się jedynie wędzidła żelazne i nieliczne 
brązowe hlaszki prostokątne od rzemieni uzdy. Dalszych 5 pochówków końs
kich zawierało tylko wędzidła żelazne. Wszystkie pochówki koni, podobnie 
jak odkrywane w poprzednich latach, usytuowane były na osi północ-południe 
z czaszką od południa. 

Groby jamowe, ciałopalne z reguły były ubogo wyposażone. Nieliczne 
naczynia gliniane spotykane w jamach grobowych nie spełniały Ńli popielnic. 
Przepalone kości ludzkie zachowały się w niewielkich ilościach i zalegały 
w całej jamie grobowej. 

Z inwentarza grobowego na uwagę zasługują dwie brązowe zapinki pły
towe z grobu nr 41. Na płytkach wyobrażone są koniki morskie, na jednej z 
nich zachowały się resztki emalii, na drugiej zaś }>ogata ornamentyka. 

Badania będą kontynuowane. 



NOWA HUTA- Pleszów 
Stanowisko 17 

NOWOGRO D, pow. Łomża 
Stanowisko l 
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patrz 
neolit 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Białymstoku 

Badaniami kierowali mgr inż.arch.Tadeusz R.Żu
rowski /autor sprawozdania/ i mgr Jolanta Deptułowa. 
Finansowal WKZ w Białymstoku. Siódmy sezon badań. 
Grodzisko wczesnośredniowieczne i zamek średnio
wieczny, 

Badania ratownicze kontynuowano na Placu Ziemowita w obrębie dział
ki przeznaczonej pod budowę obiektu ludowego, który ma być przeniesiony 
do etnograficznego parku w Nowogrodzie. Wykopy objęły obszar dotąd nie 
przebadany całkowicie, z wyjątkiem dwóch krzyżowych rowów zwiadowczych, 
przekopanych w 1962 roku, które obecnie zidentyfikowano, Reszta działek, o 
wymiarach 6,50 x 6,50 m, w liczbie dziesięciu, o łącznej powierzchni około 
4220 metrów kwadratowych, została przekopana do calca, Stwierdzono znacz
ny ubytek warstwy kulturowej o miąższości około dwóch metrów przez wywie
zienie ~emi, Reszta warstw kulturowych z fragmentam~ dawnego zamku i gro
dziska została z trudem uratowana od całkowitej zagłady przez docenta Adama 
Chętn.ika w 1960 roku. 

W obrębie działki natrafiono wyłącznie na dna głębszych jam, pozosta
lości osadnictwa wczesnośredniowiecznego i epoki brązu -kultury trzciniec
kiej, oraz schyłku Inłodszej -epoki kamienia. Niektóre jamy są prawdopodobnie 
reliktami piwniczek średniowiecznych. Na spąg warstwy kulturowej i jej nik
łe relikty natrafiono obecnie zaledwie na polowie przebadanego wykopu. 

Część zabytków znaleziono w ziemi na wtórtiym złożu, Uzyskano stosun
kowo mało zabytków ruchomych, głównie ceramikę, kafle garnkowe, zabytki 
szklane, fragmenty różnych przedmiotów z żelaza, z przewagą gwoździ kowal
skiej roboty. 

NOWY KORCZYN, pow. Busko Zdrój patrz 
średniowiecze 



- 188-

OSIEK, pow.Sroda Sląska Wojewódzki Ośrodek Archeo
logiczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadzili mgr Tadeusz Kaletyn, mgr Hali
na Sledzik i doc.dr Brunon Miszkiewicz,. dr Ryszard 
Paluch /antropolodzy/. Finansował WOAK. Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko szkieletowe wczesno
średniowieczne z X/XI-XII w. 

Cmentarzysko położone )est w południowo-wschodniej części Równiny 
Kostomłoty, na skłonie lewego brzegi starorzecza Strzegomki, około l km na 
południe od południowo-zachodniego krańca wsi. Niszczone było głęboką or
ką. Badaniami ratowniczymi objęto obszar o powierzchni 10 arów. Zagęszcze
nie pochówków jest stosunkowo duże. Odkryto 82 groby szkieletowe z pochów
kami jednostkowymi oraz jeden grób podwójny /nr 17 a i b/. Ponadto między 
grobami szkieletowymi odsłonięto 3 cia~opalne położone blisko siebie. Zmarli 
ułożeni byli w jamach prostokątnych o wymiarach od O, 6 m x l , 6 m do O, 8 m x 
2,1 m. Nie stwierdzono śladów trumien, tylko jeden grób /nr 37/ miał ściany 
boczne obłożone płaskimi kamieniami. Układ grobów rzędowy z orientacją 
szkieletów wzdłuż osi wschód-zachód. Na zbadanej części cmentarzyska 75% 
zmarłych ułożona była głową na zachód, a 25% ku wschodowi. Szkielety prze
ważnie ułożone są w pozycji wyprostowanej z kończynami górnymi wyprostowa
nymi lub zgiętymi w stawach łokciowych i ułożne na miednicy. W jednym przy
padku/ grób nr 26/ szkielet miał podkurczone nogi, zapewne na skutek stanu 
chorobowego. 

Ogółem wydzielono 38 grobów męskich /44,7%/ oraz 31 żeńskich 
/36,5%/. Wśród mężczyzn naJ1iczniej występuje grupa Adultus-Maturus /oko
lo 30-35 lat/, a wśród kobiet Adultus /około 30-35 lat/. Brak zupełnie star
ców /Senilis/. Dzieci stanowią 28,2 %. Wysokośść ciała jest średnio wysoka 
i wynosi dla kobiet przeciętnie 156,7 cm, dla mężczyzn 167 cm. 

Większość grobów miało wyposażenie. Wydzielono narzędzia /noże, 
dłutko złotnicze /? / , krzesiwa, osełki kamienne/ i ozdoby /kabłączki małe 
i średniej wielkości, brązowe, srebrne -filigran, ołowiane, obrączki, brązo
we, szklane, pierścionki, sprzączki do pasa i okucia brązowe skórzanych po
chewek noży. W jednym grobie /w ustach/ znaleziono denarek- srebrny Boles
ława Smiałego. 

Ponadto odkryto w grobach dwa naczynia gliniane i żelazne obręcze 
wiadra. Z zabiegami antywampirycznymi wiązać można zamknięcie jamy ustnej 
kamieniami /grób nr 11/. 

Groby ciałopalne przykryte były małymi kamieniami ułożonymi kopczy
kowato. "Nie miały wyposażenia. Przypuszcza się, że są one związane z prze
żytkami pogaństwa. Jest wielce prawdopodobne, że są to groby osób posądzo
nych o uprawianie czarów. 
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Na uwagą zasługuje jama /nr 29/ o nieregularnym zarysie, wydłużonjm 
~a osi północ-południe, w której wypelnisku wtórnie przemieszanym znajd.:>
wa:ly się fragmenty płyty fyllitowej /skala powszechnie występująca w rejo
nie Slęży/. Najwięks zy fragment płyty, na powierzchni, która była zwróco
na do wypełniska jamy, ma ~yty znak krzyża łacińskiego . Stanowi ona za
pewne fragment płyty nagrobnej /zniszczonego grobu/ . 

Wieś Osiek ze względu na bliskość ośrodka grodowego w Strzegomiu 
była zapewne związana z systemem obronnym tego grodu. Identyfikow:ana jest 
z miejscowością te} nazwy występującej w dokumencie z 1198-1201 r. i polo
żona była w pobliżu osady targowej z XII w. w Kos'tomłotach. 

OWlDZ, pow. Starogard 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr -A"lnB. Wapińska. Finansowa
ło Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Drugi sezon 
badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne /IX-XII w./. 

Prace prowadzone na wykopie III /2 x 12m/, nawiązującym do wyko-
pu I ./z ubiegłego roku/ wytyczonym w kierunku środka grodziska. W częś-
ci północnej wykopu odkryto warstwę osadniczą zalegającą na warstwie roz
sypiskowej spalonego wału. W części południowej wykopu eksplorowano warst
wę osadniczą. Na podstawie dotychczasowych obserwacji wyróżniĆ można 2 
fazy osadnicze: 

1/ młodszą zalegającą na szczątkach spalonego wału /X-Xll w/ - wi
doczną w postaci rozwleczonych palenisk, węgla drzewnego. Znaleziono tu 
ułamki ceramiki całkowicie ·obtaczanej i koś~i zwierzęce. 

2/ starszą utworzoną przed obsunięciem się wału /IX -X w. l, •jaw 
niają~>ą s1ę w postaci warstwy osadniczej z czarną ziemią o znacznej miąższośc1. 

w. której odkryto. palenisko, ślady węgla drzewnego, duże ilości ceramiki 
całkowicie obtaczanej i górą obtaczanej i górą obtaczanej, kości zwierzę
ce, fmgment surowca bursztynu, hak żelazny, 2 gwoździe żelazne, fragment 
kabłąka żelaznego. 

Badania będą kontynuowane. 

PEŁCZYSKA, pow.Pińczów 

Grodzisko 

Zespół Badań nad Polskim s ·r ednio 
wieczem Uniwersytetu Warszawskie;śO 
i Folitechniki Warszawskiej 

Badania prowadziła mgr Dor9ta Górna, konsultowała 
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doc.dr Zofia Wartolowska. Finansowal WKZ w 
Kielcach. Drugi sezon badań. Grodzisko wczes
nośredniowieczne. 

Celem badań było ustalenie czy i jak<: istniała zabudowa na terenie 
grodu, z jakiego czasu pochodziła oraz uściślenie chronologii. Wykop o 
wymiarach S x 6, 1S m usytuowano w odległości 7 ,S m od wykopu ubiegło
rocznego. Pomiędzy wykopami znajduje się dość głęboki rów pochodzący 
prawdopodobnie z czasów woJny, który w znacznym stopniu zniszczył we
wnętrzną część grodu. Stwierdzono występowanie dwóch faz zabudowy wnęt
rza grodu oraz jednego poziomu użytkowania. 

Fazę l wyznaczaJą pozostalości zabudowania gospodarczego o kon
struk~ji plecionkowej, którego ściany rysują się jako dość wąskie zagłę
bienie wypełnione szarym lessem przemieszanym ze zbutwiałym drewnem 
pochodzącym z gałęzi użytych jako plecionka. W obrębie zarysu ścian bar
dzo czytelnie uwidoczniły się zarysy 10 kołków,, Wnętrze budowli stanowił 
bardzo zbity less z drobnymi wtrętami próchnicy. Wystąpiła tu niewielka ; 
ilość ceramiki różnorodnej chronologicznie. Po zaprzestaniu użytkowania 
budowla ta została zniszczona, a teren zasypano lessem z wtrętami próch
nicy wskutek czego nie zachowały się jej wyższe partie. 

n faza zabudowy - nieuchwytna w planie - rysuje się na profilach 
w postaci prostokątnego wcięCla . W znacznej części została zniszczona 
przez idący od góry wkop pod studnię i wskutek tego niemożliwością jest 
określić jej charakter i konstrukcję. 

XIV -wieczny poziom użytkowania wyznacza cienka - miąższości oko
ło 10-20 cm - warstwa jasnobrunatnej próchnicy przemieszanej z lessem, 
występuJą ca na przestrzeni calego wykopu. Warstwa ta obfitowała w dużą 
ilość ceramiki przede wszystkim pochodzącej z XIV w. choć występowała 
tam również i wcześnieJsza oraz dużą ilość zabytków żelaznych - 7 grotów 
kuszy, p :>d wójny hak na ryby, haczyk pojedyńczy, fragment noża, fragment 
ostrogi i dużą ilość fragmentów gwoździ. Ponad tą warstwą w części po
łudniowo-zachodnieJ wykopu znajduje się gruba o miąższości ponad 0,5 m 
warstwa rozrzutu kamieni wapiennych pochodzących prawdopodobnie z ja
kieJŚ rozbiórki budowli - być może wieży pasadc wionej w centrum majdanu 
grodu l? l . W rumoszu kamiennym znajdowala się duża ilosć ceramiki XIV w., 
10 grotów kuszy, fragmenty gwoździ, okuć itp. 

Reasumując należy zaznaczyć, że w przebadanej części wnętrza 

grodu nie stwierdzo,Jo występowania zabudowań mieszkalnych. Odkryty 
rozrzut kam:ieni wapiennych sugeruje możliwość istnienia pozostałości ja
kieJŚ budowli- może wieży typu mieszkalnego /?/ . Odkryty obiekt o kon
strukcji plecionkowej jest częścią zabudowania gospodarczego, 

PIENIĘŻNO, pow. Braniewo patrz 
średniowiecze 
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PIOTR.KOWICE POLSKIE, pow. Ząbkowic.e 
Stanowisko 2 

Wojewódzki Ośrodek Archeo
logiczno Konserwatorski 
we Wrocławiu . 

Badania prowadziła mgr Halina Sledzik. Finansował 
WOAK. Drugi sezon badań. Cmentarzysko kurhano
we, wczesnośredniowieczne. 

W południowo-zachodniej części Kotliny Henrykowskiej, na pograni
czu Wzgórz Dobrzenieckich, na wysokości302m n.p.m. około 2,5 km na 
południowy wschód od Piotrkowic Polskich, na skraju lasu znajduje się sku
pisko 14 kurhanów, w tym 13 o podstawie kolistej. Obiekt nr 6 ma podstawą 
prostokątną i posiada tzw. rów przykurhanowy od strony północno-wschod
niej i północno-zachodniej. Srednica kurhanów wynosi od 7 do 10m, wyso
kość 1-2,5 m. Obiekt nr 6 wydłużony po linii wsch6d-zach6d długości 19m, 
szerokość 14m. 

W roku 1969 przebadano 2 kurhany z pochówkami ciałopalnymi, uzys
kany materiał zabytkowy pozwolił na ustalenie chronologii cmentarzyska na 
VIII-IX w·. n.e. . 1 

W roku 1974 badano obiekt nr 6 wraz z obszarem znajdującym, się za 
rowem przykurhanowym o łącznej powierzchni około 550m2. W nasypie gli
niastym wyeksplorowano liczne ułamki ceramiki oraz rozsypane przepalone 
pojedyńcze kości ludzkie. W nasypie wewnętrznym w warstevro.e jasnopopie
latego piasku wydzielono ułaml:i przepalonych kości /obecnie oddane do ana
lizy/. 

Za rowem przykurhanowym odkryto przęślik gliniany oraz fragment 
ostrza siekiery żelaznej. 

Na podstawie inwentarza zabytkowego wstępnie chronologię obiektu 
ustalono na VII/VIII-IX w. 

Poza kopcem wczesnośredniowiecznym odkryto jamowe groby ciało
palne, któr~ należy łączyć z wcześniej już odkrytymi grobami z epoki brą-
zu. 

POKRZYWNO-ZAMEK, pow. Grudziądz 
Stanowisko l 

Muzeum VI Grudziądzu 

Badania prowadził mgr Ryszard Boguwolski. Finan
sowało Muzeum w Grodziądzu i Urząd Gińinny w 
G rucie, pow. Grudziądz. Pokrzyżacki zamek ś.red
nowieczn.Y. Grodzisko wczesnośredniowi :!czne 
/X-XII w.{. 

Celem badań było sprawdzenie istnienia ewentualnego osadnictwa 



-. 192 -

sprzed okresu budo...,. zamku krzyżackiego /Xlll/XIV w./, oraz weryfi
kacja wzmianki w dokumencie Łowickim z 1222 roku pod nazwą Copriven 
/Koprzywno? / jako "quondum castrum". 

Pokrzyżacki zamek ·w Pokrzywnie założony na cyplu krawędzi wy
soczyzny, składa się z trzech części, do dziŚ wyodrębnionych jako · od
dzielne człony tzw. zamku wysokiego, zamku średniego i przedzamcza ze
wnętrzuego. 

Założono trzy wykopy badawcze o ~cznej poWierzchni 36 m2 na 
terenie zamku średniego w miejscach nie zajętych zabudową średniowiecz
ną. 

Szczególnie interesujących odkryć dostarczył wykop :Ul usytuowany 
w środkowej partii zamku średniego, gdzie na głębokości 3,2 m natrafiono 
na wczesnośredniowieczną warstwę osadniczą, spoczywającą na głębokości 
3,6 m, bezpośrednio na warstwie humusu pierwotnego, Na zawartość jej 
złożyła się cera.m.ika, kości zwierzęce, spalenizna, P9lepa, drobne węgle 
drzewne i zbutwiałe ·drewno. Funkcjonalnie z tą warstwą wiązać można 
odsłonięty w wykopie I, założonym na skarpie /w miejscu domniemanych 
obwałowań/, wału drewniano-ziemnego, którego ruszt zachował się na 
wysokości 140 cm. _ 

Badania w Pokrzywnie będą kontynuowane w celu wyjaśnienia roli 
i ustalenia dokładnej chronologii grodu wczesnośredniowiecznego. 

POLANOWICE, paw. Lubsko 

POZNAN- STARE MIASTO 
ul. Kr amarska 25 
Stanowisko 10 

POZNAN- OSTROW TUMSKI 
Katedra 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
średniowiecze 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadziła mgr Eliza Naumowicz-Smigiels
ka oraz mgr Krystyna Dębska-Luty/ autorka spra
wozdania/. Podgrodzie. Okres wczesnośredniowiecz
ny /IX/X- Xlll w,/. 

Badania ratownicze w obrębie katedry poznańskiej podjęto v związku 
z przebudową centralnego ogrzewania i bud•)wą kotłowni. Prace prowadzono 
w obrębie zakrystii północnej /prałackiej/ na powierzchni około56m2. 
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Stwierdzono: 

1/ ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego z IX/X - l pol. X w. 
/tylko ulamJti· ceramiki naczyniowej/ · 

2/ podgrodzie o wnętrzu moszczonym drewnem od poł.X ~. 

3/ warstwę pożarową związaną z . najazdem Brzetysła.wa w 1038 r. 

4/ warstwę zaprawy wapiennej związanej z wzniesieniem katedry romań
skiej w pol. XI w. 

5/ osadnictwo od pol. XI do początków XIll w. z obiektem mieszkalnym 
z .zachowanym wycinkiem podlogi drewnianej datowanym na Xll/Xlll w. 

6/ po wyrównaniu terenu wzniesiono kaplicę gotycką z ~chowanym frag
mentem posadzki ceg~anej z XIV/XV w. 

W trakcie badań znaleziono material ceramiczny, osteologiczny, 
ichtiologiczny jak również wyroby z rogu i kości /2 łyżwy/ i innych su
rowców. 

Przeprowadzone badania wykazały istnienie osadnictwa o charakte
rze trwałym po polowie X w. i umożliwiły prześ\edzenie narastania osad
nictwa do XIV w. W wyniku badań ustalono również rzędne zalegania calca, 
uzyskując konkretne dane do rekonstrUkcji pierwotnej topografii tego re-
jonu. 

PRZEMYSL- ZAMEK patrz 
okres nowożytny 

PULAWY- WLOSTOWICE 
Stanowisko l 

patrz 
okres wpływ6w rzymskich 

RACI4Ż , pow. Tuchola Katedra Archeologii 
Uniwersytetu LcSdzkicgo 

Badania prowadził doc.dr Jerzy Kmieciński!Sprawoz
danie opracowała mgr Wanda Wesołowska. Finanso
wal Uniwersytet LcSdzki i Urząd Powiatowy w Tucho
li. Szósty sezon badań. Grodzisko wczesnośrednio
wieczne, stolica kasztelanii /XI - Xlll w•/. 

Prace prowadzone w północno-zachodniej części grodu, kontynuując 
ba~ania nad charakterem jeło zabudowy mieszkalnej i ·gospodarczej. Prze 
badano powierzchnię212m • Eksplorowano dwa następne obiekty mieszka!-
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ne analogiczne do odkrytych w ubiegłych sezonach badawczych. Wszyst
kie lokowane były wzdłuż wałów grodu, w rzucie poziomym prostokątne, 
podpiwniczone, zachowały częściowo ślady drewnianych konstrukcji pod
łóg. W ich obrębie odkryto skupiska ziaren zbóż, kości zwierzęcych, du
żą ilość ceramiki o formach typowych dla XI-XIII w. Wystąpiły liczne 
przedmioty metalowe jak: noże, siekiery, topory, groty behów i oszcze
pów, podkowy, ostrogi. Bogactwo przedmiotów metalowych w warstwie 
spalenizny świadczy o gwahownym zapewne końcu grodu kasztelańskiego 
na przełomie Xlll-XIV w. 

Prowadzono również prace na 'Y0'kopie usytuowanym na szczycie 
wału, gdzie stwierdzono dolne partie czworokątnej baszty bramnej. 

Założono ponadto wykop sondażowy w zachodniej części wyspy, w 
miejscu gdzie spodziewano się odkryć ślady drogi prowadzącej do grodu. 
Na wykopie nie stwierdzono warstwy kulturowej, jedynie fragment belki 
drewnianej i niewielkie zaciemnienia. Slady te nie upoważniają do stawia
nia jednoznacznych wniosków, które można będzie przedstawić dopiero po 
przebadaniu większej powierzchni. 

Badania będą kontynuowane. · 

RESZEL, pow.Biskupiec patrz 
średniowiecze 

ROSTEK, pow. Gołdap Konserwator Zabytków Archeo
logicznych w Białymstoku 
i Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN w Warszawre 

Badania prowadził mgr Tadeusz Baranowski i 
mgr Wiesław Zajączkowski. Finansował WKZ 
w Białymstoku. Drugi sezon badań. Grodzisko 
i osada wczesnośredniowieczna. 

Kontynuowano badania bruku kamiennego na majdanie grodziska. Zba
dano51m2 nie uzyskując żadnych przedmiotów zabytkowych umożliwiają
cych uściślenie chronologii obiektu. 

Rozpoczęto badania rozpoznawcze osady usytuowanej na lekko wy
niesionym płaskim obszarze u ~óża grodziska od strony południowej. 
Na terenie osady zbadano 34 m • Na głębokości około 50 cm Ódkryto warstwę 
kulturową o miąższości 30 cm. , charakteryzuJącą się ciemnoszarym, miejs
cami czarnym zabarwieniem.Wystąpily w niej zabytki z okresu wędrówek 
ludów i wc.zesnego średniowiecza - podkowiasta zapinka brązowa l sakstal , 
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przęśliki, ostrze żelazne z zadziorem l zapewne od ościenia/ oraz wiele 
fragmentów naczyń o grubej domieszce i obmazywanej powierzchni. 

W środkowej partii badanego terenu odsłonięto ciąg kamieni usytuo
wanych po linii wschód-zachód. Nie wyjaśniono, czy jest to układ natural
ny, czy też konstrukcja związana z osadą lub grodziskiem. W trakcie prac 
odsłonięto jeden obiekt - jamę w -kształcie niecki o wymiarach 170 x 230 cm 
i miąższości 10-12 cm z paleniskiem z kamieni oblepianych gliną. Uzyskano 
f r agmenty naczyń i węgli drzewnycli oraz bryłki polepy. 

Badania będą kontynuowane. 

RUSZCZYN, pow. Piotrków Tryb. 
Stanowisko 3 

Prac.>wnia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Józef Bednarczyk, Finanso
wal C.O.B.P.G.O. "Poltegor" we Wrocławiu. Pierw
szy sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe, okres 
wczesnośredniowieczny /? /. 

Stanowisko usytuowane jest w niewielkiej dolince na zapleczu kra
wędzi drugiego poziomu terasowego doliny Widawki, na pólnoc od drogi 
Piaski-Ruszczyn. Cmentarzysko składa się z 5 kurhanów. Badaniami objęto 
3 z nich /kurhany l, 2, 3/ . 

Ksztah, rozmiary i konstrukcja obiektów były .do siebie zbliżone. 
Wszystkie zbudowane zostały na planie kola o średnicy od 6,4 do 9 m. Wy
sokość nasypów, których zasadniczą treść stanowiła silnie rozłożona warst
wa ciałopalenia wahała się w granicach o-4- o,6 m. W żadnym z obiektów 
badanych nie stwierdzono wyposażenia. Na podstawie analogii cmentarzysko 
datować mo~na z dużym prawdopodobieństwem na okres wczesnego średnio
wiecza. 

Badania nie będą kontynuowane. 

S4-DKOWO, pow. Braniewo Konserwator Zabytków Archeo
logicznych w Olsztynie 

Badania prowadziła mgr Maria Dąbrowska. Finanso
wal WKZ w Olsztynie. Pierwszy sezon badań. Cmen
tarzysko wczesnośredniowieczne /? / . 

Sądkowa identyfikowane było przez badaczy niemieckich i tak też cy.:. 
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towane w literaturze polskiej, jako grodzisko wczesnośredniowieczne. 
Podjęcie prac archeologicznych miało na celu sprawdzenie tej hipotezy. 
Jest m silnie zalesione wzgórze, w znacznym stopniu zniszczone przez 
bunkt'} t rowy strzeleckie z czasów U wojny światowej. Założono dwa 
wykopy sondażowe - jeden na prawdopodobnym majdanie, drugi na dom
niemanym wale, we wschodniej części wzgórza. 

Obydwa wykopy okazały się być kulturowo jałowe. Znalezienie jed
nego niecbarakterystycznego dla okresu średniowiecza fragmentu ceramiki 
nie może świadczyć o istnieniu grodu. Można go raczej wiązać ze stwier
dzonym w okolicy osadnictwem z okresu rzymskiego. W obydwu wykopach 
uwarstwienie miało charakter naturalnego układu morenowego/ glina zwa
łowa warstwowana z piaskiem, a w niej granitowe otoczaki w bezładnym 
układzie. 

Negatywny wynik badań sondażowych poddaje w wątpliwość hipotezę 
badaczy niemieckich o istnieniu grodu w Sądkowie, Zwłaszcza, iż w naj
bliższej okolicy znajduje się wiele wzniesień, które można identyfikować 
jako grodziska. 

SIEDLCE patrz 
średniowiecze 

SKRZYDLOW, pow.Radomsko 
Stanowisko 2 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w ŁOdzi 

Badania prowadziła mgr Teresa Łaszezewska oraz 
mgr Leszek Wojda i mgr Jeny Stępkowski. Finanso
wał WKZ w ŁOdŻ(. Osada wielokulturowa z okresów: 
IV -V okresu epoki brązu, lateńskiego, późnorzyms
kiego, wczesnego średniowiecza. 

Wyeksplorowano powierzchnię 1,5 ara. W warstwie kulturowej wys
tępowały zabytki z różnych okresów czasu. 

Na wykopie V wyróżniono cztery obiekty wczesnośredniowieczne -
jamy, zawierające ceramikę z XI /względnie XI-XII wieku/ oraz dwa zwar
te skupiska skorup z wczesnego okresu lateńskiego /względnie z przełomu 
okresów halsztackiego i lateńskiego/. Z wyróżnionych obiektów zasługują 
na uwagę dwie jamy /nr l i nr 3/ większe od pozostałych. Skupiska skorup 
nr l i nr 2 tworzyły zwarte rumowiska potłuczonej ceramiki. 

Na terenie calego wykopu V· występowała warstwa kulturowa zawiera-
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jąca luźne ułamki ceramiki z różnych okresów czasu. Wypłyctła się ona 
na głębokości około O, 50 m od powierzchni ziemi. 

W wykopie VI odkryto obiekt mieszkalny o prostokątnym zarysie 
i wymiarach około S x 3 m. Obiekt był usytuowany po linii zach6d-wsch6d. 
Jego ..,ypełnisko sięgało do głębokości około l m od powierzchni ziemi. U 
spodu ..,ypełniska, na głębokości około 0,80 m, w centralnej części obiek
tu, wystąpiło zapewne palenisko o wymiarach około 1,50 -x 1,20 m. W jego 
wypełnisku odkryto dużą ilość ceramiki lepionej ręc~e i toczonej na kole. 

Pówyższy obiekt datuje się na podstawie ceramiki na początek okre
su wędrówek ludów. 

SLUPSKI MŁYN, pow.Grudziądz 
StanoWisko 3 

Muzeum w Grudziądzu 
Polskie Towarzystwo Archeo
logiczne i Numizmatyczne 
Oddział w Grudziądzu 

Człon A 

Badania prowadził mgr Ryszard Boguwolski. Fi
nansował Urząd Miasta i Powiatu oraz Muzeum 
w Grudziądzu. Czwarty sezon badań. Wczesno
średniowieczny i średniowieczny zespół osadniczy. 

Wytyczono wykop o wymiarach 2,S x S m. w północnej jego części. Doko6-
czono eksploracji chaty z I połowy X w. , uchwyconej częściowo w wykopie 
badawczym w roku ubiegłym. 

Człon B 

Wytyczono dwa wykopy o łącznej długości 18m na osi północ-południe 
/głównej m~gistrali biegnącej wzdłuż grodziska, na której sytuowano wy
kopy w latach ubiegłych, na członie A i B/. Stwierdzono, że osadnictwo 
pośWiadczone warstwą kulturową o przeciętnej miąższości 30 cm pochodzi 
głównie z --ókresu wczesnego średniowiecza /X w./. 

Następnym celem było przebadanie fosy dzieiącej gród na dwa czło
ny /A i B/. Wykopem 2 x S m stwierdzono, że pochodzi ona z przebudowy 
średnioWiecznej tego grodu, przypadającej na II połowę XIII wieku. 

Wyniki wykopalisk przyniosły nowe elementy do zagadnieó rozplano
wania i zagospodar~wania grodu. Uzyskano pełną stratygrafię nawarstwieó 
osadnic zych tego obiektu. Wstępna analiza ,materiału ruchomego potwierdza 
chronologię osadnictwa wczesnośredniowiecznego i średniowiecznego. 

Zakończenie prac planowane jest w przyszłym roku • 
... 
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SMOLUGl, pow.Sientiatycze Państwowem Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadził dr Lechosław Rauhut. Finanso
wało PMA w Warszawie. Drugi sezon badań. Cmen
tarzysko z grobami w obudowach kamiennych z 
XII-XUI wieku. 

Eksploracją obję~o ary 3_ i 11 w połudn~owo-wschodni,ej części st~o
wiska. Przebadano poW1erzchnię około 200 m • Odkryto ogołem 10 grobow. 
Stosunkowo dobrze zachowane groby wystąpiły na arze 3,gdzie w większoś
ci wypadków zachowały się pełne bruki i obstawy, natomiast na arze 11 
odkryte obiekty były prawie doszczętnie zniszczone. 

Groby nie posiadały zagłębionych jam. We wszystkich obiektach 
stwierdzono całkowity rozkład kości szkieletów. Odkryte przedmioty leża
ły najczęściej na ostatniej warstwie bruku. Zmarli byli układani najprawdo
podobniej głowami w kierunku zachodnim, w trumnach. 

Wśród inwentarzy grobowych należy wymienić dużą ilość gwoździ że
laznych od trumien, topór żelazny, grot oszczepu, noże, krzesiwo, pierś
cionki, paciorki, zawieszka księżycowco.ta, kabłączki skroniowe, kółka brą
zowe. Ponadto w grobach i na powierzchni bruków znaleziono drobne ułam
ki ceramiki wczesnośredniowiecznej. 

Prace będą kontynuowane. 

SOBIEŃ -MANAS TERZE C, 
pow.bieszczadzki /Lesko/ 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Rzeszowie 

Badaniami kierowal mgr inż,arch. Tadeusz Roman 
Żurowski • . Finansował WKZ w Rzeszowie, Dziewią
ty sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne 
i zamczysko średniowieczne. 

Wybrano najtrudniejszy do badań teren południowo-wschodni góry 
zamkowej, na ostrym zboczu, przy głębokim leju i zburzonej części zamku 
wysadzonej w powietrze podczas napadu wojsk Macieja Korwina z Węgier, 
Tuż za tym zwaliskiem gruzu znajduje się gwahowny upad terenu, a kilka
naście metrów niżej leżą powalone duże bloki murów tej części zamczyska. 
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Nad południową przepaścią stoją mury zamkowe równo ,urwane silnym wy 
buchem przez kilka kondygnacji . 

Założono trzy wykopy: a, b, c, sąsiadujące ze sobą, każdy o wy
miarach 5 x 5 m, prostopadle do budynku mieszkalnego zamku i równoleg
le do muru obwodowego po wschodniej stronie. Po stronie północne j wy
kop a przeciął głęboki lej terenowy. 

Wykop a. Wykop przecina środek niecki. Udało s1ę go przebadać 
do głębokości 10 metrów. Stwierdzono, że była to studnia zamkowa, która 
po 1474 roku została zasypana gruzami powalonych murów i materiałem 
ziemnym pochodzącym z ściętego lejowato zbocza góry, razem z warstwą 
kulturową i zabytkami od końca XII do XV wieku. Zabytki wypełniały stud 
nię bezładnie . Formy naczyń zostały rozeznane w poprzednich sezonach wy
kopaliskowych, co pozwala określić ich chronologię, Znaleziono tu fragmen
ty ceramiki, groty strzał do łuku i kuszy, kości zwierzęce i inne zabytki. 
Studnia u góry miała zarys prostokąta o wymiarach 5 x 8 metrów i była obu
dowana wewnątrz drewnianymi belkami średnicy 30 cm o zrębie w konstruk
cji wieńcowej, Zrąb się zachował w miejscach dotkniętych silnym pożarem. 
Ze strudni wydobyto kilka ciosów piaskowcowych , w tym jeden podłużny z 
jednej strony obrobiony korytowo. 

Wykop b. Część północna wykopu b sąsiadowaŁa z wykopem a i doty
kała ukosem południowego dłuższego brzegu studni. Między skrajem stud
ni a budynkiem zamku znajdował się dolny dziedziniec szerokości około 4 m, 
mający lekki upad ku wschodowi. Mur zamku w obrębie wykopu b nie zacho
wal się, lecz tylko jego negatyw. Mur z fundamentem vryleciał w powietrze. 
Przy zewnętrznej linii gruntu kolo znajdującego się dawniej fundamentu za
bytki leżały mniej więcej w ukladzie chronologicznym. Znajdowały się tu 
fragmenty naczyń kaJl!.iennych i stołowych, .J... mała ilość kafli, kości zwierzęce , 
militaria. Na dziedzińczyku znaleziono kli~ długą 65 cm, obustronnie tępą, 
zakończoną ostrzem szpiczastym. Przy rękojeści ma obustronne poszerze
nie rozklepane do umocowania gardy. Znaleziono tu nieco głębiej pól pod
kowy z XIV wieku oraz kilkanaście grotów strzał do łuku i kuszy. 

Wykop c. Porudniową część wykopu zajmował duży blok powalonego 
od kierunku zachodniego muru działowego zamku. Przy wschodniej części 

działki można było zauważyć negatywy murów baszty obronnej, wiążące się 
logicznie z punktami w terenie, w których utrzym,aly się dotąd resztki mu
rów. WydaJe się jakby od strony mostu zwodzonego szedł wykop pod basztę 
i szczyt wschodni budynku zamkowego. Negatywy murów i ich pozostaloś -
ci pozwalają na wykreś\enie zarysu budowli systemu obronnego i mieszkalne
go zamku sobieńskiego. Czytelność ta powinna być jeszcze zweryfikowana 
przy pomocy rowów, będących przedłużeniem wykopów ku południowi i 
wschodowi, W obrębie wykopu c natrafiono również na zabytki, głównie ce
ramiczne i kości, które leżały w układzie niezamąconym pod względem chro
nologicznym, lecz w niezbyt dużych ilościach. 
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STARY ZAMEK, pow.Wrocław Zakład Archeologii Nadod
rza Instytutu Kultury Ma-:
terialnej PAN we Wrocła.wiu 

Badania prowadził zespół pod kierownictwem dr. Je -
rzego Lodowskiego /konsultanci: prof. dr hab. Lech 
Leciejewicz i dr hab. Bogusław Gediga. Finansował 
IHKM P AN. Drugi sezon badań. Osada wczesno
średniowieczna /Vlll-IX w./. Slady osadnictwa 
neolitycznego i późnolB:teńskiego. 

Stanowisko położone jest na rozległym wzniesieniu /156,3 m np.rn/ 
otoczonym strumieniami i doliną rzeki Czarna Woda. W roku bieżącym z uwa
gi na trudne w~ terenowe oraz ograniczony zasiewami czas przebadano 
zaledwie 180m • Stratygrafia nawarstwień wykopu kształtowała się pndobnie 
jak w roku ubiegłym, tzn. pod warstwą orną sięgającą do 0,3 m, zalegała 
warstwa kulturowa oznaczona jako l o grubości 0,25 - 0,35 m. Pod nią na 
głębokości O, 7 m wystąpił calec, na tle którego w obrębie wykopu ukazały 
się zarysy siedmiu obiektów nieruchomych. 

Są to: l jama neolityczna kultury pucharów lejkowatych; obiekt późno
lateński - prawdowpodobnie piec, oraz pięć obiektów wczesnośredniowiecz
nych. Wyróżniono wśród nich l półziemiankę oraz 3 wkopy, prawdopodobnie 
r owy, biegnące do s t~bie równolegle w odległościach kilka metrów. Głębokość 
rowów dochodziła tUl@ t , s· m, natomiast ich szerokość wahała się w granicach 
od 2m /obiekt 1/ do 5 m /obiekt 7/. W rowach znaleziono ułamki naczyń 
wczesnośredniowiecznych, kości zwierzęce, grudy polepy, szydła kościane, 
przęśliki, fragmenty żaren, części prażnie, oraz kilka przedmiotów żelaz
nych. Z innych zabytków wymienić należy fragment sierpa /obiekt 2/ oraz os
trogę o -zaczepach haczykowatych /IX w. wg typologii J. Żaka/ , znalezioną 
w obiekcie l. 

Osadę w Starym Zamku datujemy wstępnie na VIII-IX w. 

STARE BIELSKO, pow.Bielsko-Biała Muzeum w Olsztynie 

Badania prowadziła mgr Małgorzata Płazak. Finanso
wało WKZ w Katowicach. Drugi sezon badań. Grodzis-
ko wczesnośredniowieczne i średniowieczne /Xll-XIV w./ 

Badani.a skupiły się w południowo zachodniej części grodziska. Założo
no duży wyłtop o długości 17 ,O m i szerokości 2,5 - 5,0 m. 
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W wykopie odkryto: 

}B.Dil. 4 - resztki obiektu produkcyjnego, wyraźnie zarysowała się na głę
bokości o,S m od powierzchni w formie owalu o wymiarach 2, 8 x 1,0 m. 
W przekroju pionOv.'J'Ill nieckowata zalegała do głębokości około O, 7 m od 
powierzchni. W jej ciemno-brunatnym, miejscami prawie czarnym wypełnis
ku znaleziono fragmenty przepalonych belek, mocno skorodowane przedmio
ty żelazne, ceramikę i polepę. Jama ta połącznona była rowkiem szerokości 
około 0,3 m z odległym od niej o 2,5 m paleniskiem prawdopodobnie l:uźni
czym. W sąsiedztwie paleniska znaleziono bryły żużlu żelaznego. 

W odległości około 4,0 m od paleniska uchwycono fragment wschodniej 
granicy bruku kamiennego. Bruk ten wystąpił już na głębokości 0,2 - 0,3 m 
od powierzchni. Zbudowany był z średnich i dużych kamieni Ściśle obok sie
bie ułożonych. Odsłonięto 10m2 jego powierzchni nie uchwyci·.,szy granic. 
W warstwie humusu zalegającej nad brukiem znaleziono dużą ilość materiaŁu 
ceramicznego wczesno- i średniowiecznego. Ze względu na konieczność za 
kończenia badan bruk zabezpieczono i pozostawiono do przebadania w następ
nym sezonie. 

Wyniki tegorocznych badań nie wniosły zmian w dat owaniu stanowiska 
na XII-XIV wiek. . 

STARY ZAMEK, pow.Wrocław 
Stanowisko 2 i 2~ . 

STAWY, pow .Jędrzejów 

patrz 
neolit 

Zespół Badań nad Polskim S rednio 
'vieczem Uniwersytetu Warszawskiego 
i Polite chniki Warszawskiej 

Badania prowadzili mgr Zofi a Woźnicka i mgr jerzy 
Gula. Finansował WKZ w Kielcach. Szósty sezon 
badań. Grodzisko wczesnoś redniowiecwe . 

Kontynuowano wykotY z lat ubiegłych oraz założono wykop we wnętrzu 
grodziska. Ogółem badaniami objęto200m2 powierzchni. 

Wykop po osi północ-południe pozwolił na uchncenie przekroju przez 
fosę środkową /11/ i stwierdzenie, że była ona podobnie jak fosa wewnętrzna 
/IU/ dwufazowa. 

Wykop po osi zachód-wschód doprowadzony do krawędzi wzgórza i 
doliny obecnego koryta Nidy pozwolił uchwycić dwa stosunkowo wąskie t 

płytkie rowy wykute w marglowej skałce stanowiące-~ w tym miejscu calec • 
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Prawdopodobnie rowy te należy wiązać z fosami I i II zwiężającymi się sil
nie od strony rzeki. 

Wykop w centrum grodu pozwolił na uchwycenie jedynie dość grubej 
warstwy destrukcji /łącznie z obecną ziemią orną miąższość jej wynosiła . 
około 4D cm/ oraz trzy jamy zalegające pod warstwą próchnicy, których 
przeznaczenia nie udało się ustalić. 

W świetle dotychczasowych badań można przypuszczać, że we wnętrzu 
grodu nie było żadnej stałej zabudowy, lub też nieliczne budynki naziemne, 
których ślady zostały zniszczone przez orkę. 

Z zabytków ruchomych poza dość nieliczną ceramiką uzyskano jedynie 
dwa przęśliki, osełkę i fragment bliżej nieokreślonego przedmiotu żelaznego. 

STOBNICA-Trzymorgi, pow.Piotrków Tryb. 
Stanowisko 2 

STRACHOW, pow.Wrocław 
Stanowisko l 

patrz 
okres lateński 

Zakład Archeologii Nadodrza 
Instytutu Historii X ul tury 
Materialnej PAb1. 
we Wrocławiu 

Badania prowadził zespół pod kierownictwem dr Je
rzego Lodowskiego /konsultanci: prof .dr hab. 
Lech Leciejewicz i dr hab.Bogusław Gediga/. Fi
nansował IHXM P AN. Drugi sezon badań. Grodzis
ko wczesnośredniowieczne /IX-X w./. S lady osad
nictwa neolitycznego. Badania grodziska zostały 
zakończone. 

Prace koncentrowały się we wnętrzu grodziska i na wschodniej części 
rozsypiska wału. Przebadano obszar 200 m2. 

Podsumowując wyniki badań grodziska można je ująć następująco: 

1/ W rozleglej kilkusethektarowej dolinie rzeki Czarna Woda istniało 
naturalne wzniesienie o rozmiarach 80 x 100m, wywyższone w stosunku do 
okolic..:nego terenu maksymalnie do 2 m. Znajduje się ono w odległości około 
400 m na wschód od obecnego koryta wspomnianej rzeki. 

2/ Wzniesienie zostało zajęte przez osadnictwo w młodszej epoce ka
mienia przez ludność kultury pucharów lejkowatych. Swiadczy o tym odkryty 
docychczas jeden obiekt tej kultury oraz kilka,dziesiąt ułamków naczyń w warst -
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wie próchnicy pod wałem grodziska, jak i w różnych punktach na wtórnym 
złożu.· Znaleziono ki lkana.ście narzędzi i odłupków krzemiennych oraz to-
porków kamiennych. · · 

3/ Wzniesienie ponownie zajęto pod osadnictwo dopiero we wczes
nym średniowieczu, prawdopodobnie w IX wieku. Było to osiedle otwarte, . 
jak sugeruje nieliczny materiał odkryty w warstwie próchnicy pod wałem~ 
Zr.a.jdowało się w terenie z natury trudno dostępnym otoczonym mokradłami. 

4/ W wieku IX lub w początkach X .w, osadę otoczono wałem ziemnym 
o szerokości 10-12 m, wysokości prawdopodobnie do 3-4m. Szerokość piasz 
czystego wału sugeruje , że chronił on osadę zapewne także przed częstymi 
wylewami pobliskiej rzeki. W przekopacJt · przez wał wykonanych w dwóch 
miejscach nie stwierdzono śladów konstrukcji drewn.idnych, jakkolwiek nie 
można wykluczyć, że posiadał on na szczycie dodatkowe umocnienie np. w 
postaci palisady. Wewnę.trzne lico wzmocnione zostało u podstawy łupanymi 
kamieniami ułożonymi miejscami w kilku poziomach. Układ kamieni przy we."' 
~trznym licu wału odsłonięty został w czterech przeciwległych miejscach. 
We wschodniej' i zachodniej części odkryto je na długości 10m. W zewnętrz
nym licu wału w części wschodniej wystąpiły u podstawy zwały gliny, które -
być może - wiążą się również z konstrukcją wału. 

5/ Gród otaczała szeroka fosa wyraźnie czytelna na 2/3 obwodu jesz
cze do chwili obecnej. 

6/ Powierzchnia wewnętrzna grodu z.a.mykała się w granicach 
1000 m2. 

7/ Odsłonięte w trzech miejscach ślady zabudowy sugerują, że do
mostwa rozmieszczone były dookolnie w bliskim s~siedztwie wewnętrznego 
lica wału. Były to budynki w typie półziemianek zagłębione do 0,6 m. Szero
kość ich wynosiła od 4 do 5 m. W okolicy domostw nie stwierdzono żadnych 
śladów po słupach. 

8/ W~trze grodu nie posiad.a.ło zabudowy. Zbadano je na przestrzeni 
około300m2 odsłaniając zaledwie dwie głębokie jamy zapewne o charakterze 
gospodarczym. 

9/ Gródek z uwagi na małe rozmiary mógł być zamieszkiwany przez 
niewielką grupę ludzi. Ubogi materiał kultu"l'owy /ceramika. żarna, tygiel . 
gliniany' przęśliki' nieliczne przedmioty żelazne głównie no ze' żużel' kości 
świni, bydła, owcy, kozy, konia/ nie pozwalają jeszcze w pełni na określe
nie jego funkcji. 

10/ Jednorodna pod względem technologicznym ceramilta wskazuje, że 
obiekt ten zamieszkiwany był przez krótki okres czasu. Wstępna ~iza tegą 
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materiału pozwala przypuszczać, że miało to miejsce w IX lub w począt
kach X w. Chronologii tej nie potrafimy: jednak bl:żej sprecyzować z 
uwagi na brak innych zaby:ków datujących. 

SULE)OW - Podklasztorze, pow.Opaczno patrz 
okres nowożytny 

SUSZKA, pow.Ząbkawice Sl. 
Stanowisko l, 2 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

SZCZECIN - ZAMEK Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Szczecinie 

Badania prowadził dr Eugeniusz Cnotliwy /autor 
sprawozdania/ przy współudziale mgr mgr Tadeu
sza Nawrolskiego i Ryszarda Rogosza. Finansował 
Urząd Wojewódzki -Wydział Kultury w Szczecinie. 
Drugi sezon badań. Grodzisko halsztackie i wczes
nośredniowieczne, kościół św. Ottona oraz zamek 
późnośredniowieczny i renesansowy. 

Badania podjęto nawiązując do prac ubiegłorocznych. Objęto l).imi 
dwa .wykopy o łącznej powierzchni prawie 3 ary. Jeden z nich zlokalizowa
ny byl w południowo-wschodnim narożniku dziedzińca głównego, drugi zaś 
w północno-wschodnim narożniku ·dziedzińca menniczego. 

W wykopie na dziedzińcu głównym zbadano nawarstwienia osadnicze 
ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. Udało się przy tym uch
wycić wyraźnie dwie warstwy, co w konsekwencji stwarza możliwość pre
cyzyjniejszego, niż dotychczas prześledzenia procesów osadniczych tej 
kultury. Odkryto kilka obiektów mieszkalnych i produkcyjnych.,, kilka ty
sięcy ułamków naczyń i kości oraz przedmioty z brązu. 

Przebadano 15 poziomów osadniczych odsłaniając konstrukcje domów 
i ciągów komunikacyjnych. 

. ' W warstwie najstar~.r2} znaleziono ostrogę z zaczepami zagiętymi. do 
środka, która w połączeniu z ceramiką pozwala datować początki osadnictwa 
na Wzgórzu Zamkowym na początek VIII wieku. 
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W wykopie na dziedzińcu menniczym zbadano fragment kościoła 
św. Ottona /wzniesionego około 1346 r. f oraz cmentarz przykościelny. 
Obiekt ten został zniszczony w końcu XVI stulecia przy budowie nowych 
skrzydeł zamku. 

Z tego okresu warto odnotować zbiornik na fekalia z kanałem odpro
wadzającym je pod Wieżę Dzwonów do fosy z północnej strony zamku. W wy
pełnisku zbiornika znaleziono obfite materiały ceramiczne, nac2.ynia szkla
ne, ~amionkowe z XVI stulecia. Jedno z naczyń szklanych pokryte w barwne 
sceny rodzajowe zawierało też datę - 1615 rok. · 

Badania będą kontynuowane. 

SZEMBRUK, pow. Grudziądz 
Stanowisko l 

Muzeum w Grudziądzu 

Badania prowadził mgr Ryszard Boguwolski. Finan
sowało Muzeum w Grudziądzu i Urząd Gminny w Ro
g6źnie, pow.Grudziądz. Pierwszy sezon badań. 
Grodzisko wczesnośredniowieczne /IX-X w./. 

Badania stanowiły kontynuację prac weryfikacyjno-sondażowych gro
dzisk powiatu grudziądzkiego. Obiekt jest grodziskiem nizinnym założonym 
na planie nieregularnego owalu o wklęsłym majdanie. Usytuowane jest na 
pćłwyspie w południowo, zachodniej . ·.części jeziora "Kuchnia", około 2,5 km 
na północ od zabudowań wsi Szembruk. 

Założono 3 wykopy, każdy o wymiarach 5 x 5 m, w układzie szerego
wym w pasie północ-południe, w północnej części obiektu. Wykopy l i II 
obejmowały partię. · majdanu, wykop Ul założono na wewnętrznej stronie 
wału. 

Na uwagę zasługują wyniki u.zyskane w wykopach II i 111, gdzie stwier
dzono układ stratygraficzny odzwierciedlający dwie fazy osadnicze z okresu 
wczesnego średniowiecza. W wykopie III przy wewnętrznej krawędzi wału 
odsłonięto nawarstwienia kulturowe, na które składała się ·ciemnoszara zie
mia z dużą ilością spalenizny i polepy - pozostałość rumowiska domostwa 
wraz z paleniskiem. ' 

Osiedle obronnewSzembruku datować można jedynie na podstawie 
materiału ceramicznego na IX - X w. 
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SZEMBRUK, pow.Grudziądz 
Stanowisko 2 

Muzeum w Grudziądzu 

Badania p,rowadził mgr Ryszard Boguwolski. Fi
nansował WKZ w Bydgoszczy. Pierwszy sezon 
łlcłdań. Osada otwarta, przygrodowa /IX-X w. / . 

Badano teren osady przygrodowej, przylegającej do grodziska od 
strony wschodniej. Jest ona silnie zniszczona przez denudację wzgórza 
i orkę prowadzoną tu systematycznie do ubiegłego roku. Przebadano 6 , 
arów powierzchni, stwierdzając istnienie warstwy kulturowej o miąższoś
ci ca 4IJ cm, zachowanej jedynie w wykopach u podnóża wzgórza. Odkryto 
również jamy o charakterze gospodarczym. Założone były one przeważ-
nie na planie nieregularnego owalu, a wypełniska ich stanowiła ciemno
szara piaszczysta ziemia z zawartością bryłek polepy i węgla drzewnego. 
Natrafiono również na dwa paleniska utworzone z kamieni polnych, zawiera
jące liczne fragmenty naczyń, węgli drzewnych i kości zwierzęcych. W jed
nym z nich kamienie zalegały na klepisku silnie zbitej polepy, któr.ej miąż
szość wynosiła 25 cm. Uchwycono północną i południową granicę osady i 
przebadano obszar 1/2 jej powierzchni. 

Na podstawie materiału zabytkowego można stwierdzić, że osada 
funkcjonowała wspólnie z grodem i użytkowana była w IX-X w. Osadnictwo 
prawdopodobnie koncentrowało się w budowlach naziemnych, po których 
ślady nie zachowały się, a część gospodarczą stanowią jamy odpadowe drą
żone w glinie i piasku. 

Badania będą kontynuowane. 

SLĄSKOWO, pow.Rawicz 
Stanowisko l 

SWIĘCICA, pow .SandOmierz 

patrz 
okres halsztacki 

Katedra Archeologii Pradzie
jowej i W czesnośredniowiecz
nej Uniwersytetu Warszawskie
go 

Badania prowadzil dr Andrzej Kempisty. Finansował 
WKZ w Kielcach. Drugi sezon badań. Kurhan z okre
su wczesnośredniowiecznego i jama kultury mierzano
W'ickiej. 

Badania kontynuowano w północnej poło'IVle kurhanu oraz rozpoczęto 
ekspbrację polowy południowej. Rozpoznano następujący układ stratygra-
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ficzny: 

1/ nasyp kurhanu wczesnośredniowiecznego; miąższość około l ,6 m 
w miejscu najwyższym. W warstwie tej liczne okruchy węgla drzewnego, 
a w jej górnej partii, w centrum, kości nie zidentyfikowanego zwierzęcia 
i rozbite· naczynie z drugiej połowy X w .n.e.; 

2/ obszerna, prostokątna jama wkopana w nasyp wcześniejszego, nis 
kiego kurhanu; w jamie szczątki ciałopalenia i fragmenty żelaznej kolczugi . 
Obiekt nie został wyeksplorowany w całości; 

3/ warstwa nasypu wcześniejsz~go kopca; chronologia na razie nie 
określona; 

4/ warstwa gleby kopalnej; 

5/ wars t wy calcowe. 

Poniżej nasypu wczesnośredniowiecznego, u podstawy wcześniejsze 

g,) kurhanu, wyeksplorowano głęboką jamę wypełnioną materiałem kultury 
mierzanowickiej. Jej związek. . z kurhanem nie został dotychczas wyjaśnio
ny. 

Przyszłe badania będą miały na celu przede wszystkim zakończenie 
eksploracji obiektu wczesnośredniowiecznego i wyjaśnienie chronologii oraz 
przynależności kulturowej wcześniejszego kurhanu, zalegającego poniżej. 

TOPOLA WIELKA, pow.Ostrów Wielkopolski Konserwator Zabytków 
Stanowisko 2 Archeologicznych 

w Poznaniu 

Badania prowadził ~gr Dobromir Durczewski. Fi
nansował WKZ w Po·znaniu. Pierwszy sezon badań. 
Grodzisko wczesnośredniowieczne /X w./. 

Obiekt położony jest wśród łąk, ciągnących się wzdłuż rzeki Baryczy 
i znajduje się około 0,5 km na południe od wsi Topola Wielka. Grodzisko 
jest mocno zniszczone i posiada w przybliżeniu kształt okrągły o wymiarach 
66 x 70 m. Badania miały charakter weryfikacyjny. 

Wykop usytuowano w zachodniej części grodziska tak, "że przecinał 
on wał i fragment majdanu. Natrafiono na rumowisko wału o konstrukcji 
rusztowej. Drzewo nie zachowało się. Pozostały po nim tylko zbutwiałe, 
brunatne smugi przemieszane z piaskiem. Rumowisko wału miało szerokość 
około 9 m i zachowaną wysokość 1,4 m. Po zewnętrznej stronie ·łl odległości 



- 208-

1 m ndkryto 3 belki ułożone jedna na drugiej i ciągnące się wzdłuż wału. 
Od zewnętrznej strony były one podparte pionowymi kołkami. Między tymi 
belkami, a rumoWiskiem wału występowały dodatkowo belki poprzeczne. 
Po zewnętrznej stronie tej konstrukcji odkryto dalsze belki o układzie nie
regularnym. 

Na podobny system wzmocnienia podstawy wału natrafiono po prze
ciwległej - wschodniej stronie grodziska w małym kontrolnym wykopie. Po 
stronie wewnętrznej walu odsłonięto natomiast warstwę nieregularnie uło
żonych kamieni, które od strony majdanu stanowiły być może wzmocnienie 
podnóża wału. Na małym odcinku zbadanego wnętrza grodziska nie odkryto 
warstwy kulturowej. Pod warstwą darni natrafiono na ił z piaskiem stano
Wiący warstwę calca. Inwentarz ruchomy z grodziska był bardzo nbogi. 
Znaleziono tylko ceramikę, nieliczne kości zWierzęce, trochę polepy oraz 
fragment przęślika. · -

Na podstaWie ułamków ceramicznych obiekt wyrlatowano na X Wiek. 

TUM L\ W, pow.Olsztyn 
StanoWisko 2 "Rybaczówka" 

Zespół do Badań Etnogenezy Słowian 
w Polsce Pórnocno-Wschodniej 
Instytutu Historii Kultury Material
nej PAN w WarszaWie 

Badania prowadził doc.dr bab. Krzysztof Dąbrowski 
i mgr Tadeusz Baranowski. Finansował IHXM PAN. 
Piąty sezon badań.. Osada V -VII w. n.e. 

Zbadano 275 m2 • Prace skoncentrowano w północnej części osady, 
na obszarze sąsiadującym z ubiegłorocznymi znaleziskami obiektów produk
cyjnych. Odkryto 14 obiektów wczesnośrednioWiecznych, zaWierających 
przeważnie fragmenty naczyń glinianych, polepy i kości zWierzęcych, jak 
również narzędzia - przęśliki, ciężarki tkackie, osełki itp. 

W pobliżu dwóch pracowni złotniczych odkrytych w roku 1973 natra
fiono na podłużną jamę /9/74/, o wymiarach 240 x 90 cm. Całe wnętrze ja
my wypełniała silnie wypalona niecka gliniana pomarańczowej barwy. W 
ciemnoszarym wypełnisku znaleziono wiele fragmentów naczyń glinianych, 
węgli drzewnych, znikomą ilość kości zwierzęcych, żelazny tłoczek oraz
przęślik gliniany. Mamy tu zapewne również do czynienia z pozostałością 
warsztatu produkcyjnego. 

W jednym z obiektów natrafiono na czaszkę psa /? / , której usytuowa
nie uprawnia do przypuszczenia, iż stanowiła ofiarę zakładzinową /w po
przednim sezonie odkryto czaszkę konia/. 

Flanuje się kontynuację badań. 
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WARSZAWA-SŁUŻEW, ul. Fosa 

WARSZAWA-UJAZDOW, zamek 

W4DROŻE WIELKIE, pow.Legnica 
Stanowisko l 

patrz 
okres lateński 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
okres nowożytny 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławski~go 

Badania prowadził doc.dr hab.Józef Kaźmierczyk 
wraz z zespołem. Finansował WKZ we Wrocławiu 
i Uniwersytet Wrocławski. Pierwszy sezon badań. 
Urządzenia do wydobywania i płukania piasków zło
tonośnych z XIII w. 

Nieopodal wschodniej krawędzi zabudowy wsi Wądroże Wielkie - w 
dolinie - zidentyfikowano ślady wyrobisk górniczych w postaci różnokształ
tnych zagłębień terenowych, hałd płonnego nadkładu i urobku oraz potłuczo
nych bloków kwarcu, rozrzuconych na powierzchni łąk i pól uprawnych 
wzdłuż cieku wodnego. Ciągną się one w kierunku wsi Mikołajowice. W po
bliżu zagłębia stwierdzono obecność reliktów osadnictwa starożytnego, 
wczesnośredniowiecznego i ze średniowiecza. Badaniami wykopaliskowymi 
objęto część działki górniczej i dwie hałdy urobku, a sondażowymi koryto 
cieku wodnego na długości ponad 100m. Przeprowadzono nadto próbę okrusz
cowania złota w warunkach polowych. 

Wyniki badań pozwalają rekonstruować wygląd działki górniczej, 
konstrukcji i rozmieszczenia urządzeń służących do wydobywania urobku, 
wypłukiwania zeń drobin złota i sieci przewodów doprowadzających i odpro
wadzających wodę. 

Nadana górnikom działka miała ksztah prostokąta o lekko wklęsłej 
powierzchni. Pod koniec pierwszego etapu robót, związanych z przysto
sowaniem jej pod zabudowę, wyglądem przypominała odcinek parowu z płas
kim dnem i zboczach łagodn:ie. rozchylonych ku górze. Łączna długość wy
mienionych elementów wynosiła około 30 m. Dno w porównaniu do obrzeża 

zboczy znajdowało się na głębokości około 2,5 m. Efekt ten górnicy uzyska
li po zdjęciu i wywiezieniu na zewnątrz Wielu m3 ziemi. 
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W drugim etapie robót. w trójdzielnym modelu działki złożonym z 
dna i 2 zboczy uformowanych na ksztah pochylni, wytyczane były: na dnie 
- prostokątny szyb, na pochylniach - ciągi. płuczek z odpowiednim oporzą
dzeniem i magazyny, na obrzeżach poc~ylni - sieć koryt i rur doprowadza
jących i odprowadzających wodę. Realizacja budowy poszczególnych czło
nów urządzeń przebiegać mogła równocześnie lub stopniowo /szyb, maga
zyny ,płuczki 7.ależnie od liczby osób biorących w niej udział. Oddane do 
produkcji urządzenia, a zwłaszcza zespoły płuczek poprzegradzane kilko· 
ma sitami o różnej wielkości oczek, ujawniają bezsprzecznie wysok.i sto
pień rozwoju myśli technicznej w górnictwie złota. Etap trzeci obejmował 
okres eksploatacji złóż złotonośnych. Rezultaty pracy zależały nie tyle od 
wydajności szybu, co liczby i jakości płuczek, bowiem urobek przepłukiwa
ny był wielokrotnie w różnego typu płuczkach, aż do uzyskania takiej mie
szanki /piasek, złoto/, która nadawała się do odkruszcowania. Nie wyklu
czone, że mieszankę taką uzyskiwano dopiero w czasie przemywania piasku 
w miskach. 

Proces funkcjonowania wymienionych urządzeń przerwany został praw
dopodobnie nagle. W każdym razie w płuczkach pozostawiono urobek o róż
nym stanie przemycia, pytanie jednak czy we wszystkich jakie znajdowały 
się na działce, a więc i w tych które zawierały materiały naJbardziej nasy
cone zlotem. 

Odkryty plan rozmieszczenia urządzeń wydobywczych i płuczkarskich 
na trójdzielnej działce koło Wądroża Wielkiego -mimo różnorodnych niejas
noscl · - modelowo stosowany w górnictwie złota na Sląsku dopiero w XII
XIII w. , jeśli istniały ku temu okoliczności sprzyjające, głównie w postaci 
dogodnych ujęć wody, W XIV wieku, o ile wystąpi, będzie on już przeżyt.,.. 
kiem wśród innych, bardziej racjonalnych rozwiązań. 

Badania będą kontynuowane. 

WĘGIERCE, pow .Inowrocław 
Stanowisko l i 2 

WOLIN, pow.Kamień Pomorski 
Stanowisko l , wykop 6 

patrz 
neolit 

Zakład Archeologii Nad~drza 
Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN 

Badania prowadzili dr Władysław Filipowiak i mgr 
Jerzy Wojtasik. FClan.sował IHKM PAN. Piąty se
zon badań. Badania centrum wczesnośredniowieczne
go miasta Wolina. 

Kontynuowano badania na dwóch przylegających arach: 1660 i 1709. 
Na arze 1660 wyeksplorowano spąg w-wy XVI z luźno zalegającymi fragmen-
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tami dranic i belek oraz ~ladami palenisk. Wśród licznych skorup i kości 
oraz innych zabytków znaleziono brązową zawieszkę z wizerunkiem psa/?/. 
Warstwa XVI zalegała na calcu, w którym wkopane były prawdopodobnie 
półziemianki wypełnione warstwami próchnicy z piaskiem, mierzwą, wióra
mi, piasku gliny i spalenizny. Półziemianka usytuowana na środku aru mia
ła wymiary 3 x 2,5 m i głębokoś~ 90 cm. Przy brzegach były ślady po koł
kach podtrzymujących pierwotnie konstrukcję dachową. Przy jednym z bo
ków był prawdopodobnie stopień wejściowy. Na innych częściach . aru pół
ziemianki zachowały się tylko częściowo, gdyż wchodziły w ściany wykopu. 
Najniżej zalegające obiekty wczesnośredniowieczne można datować na po
czątek IX wieku względnie nawet na przełom Vlll/IX wiek. Warstwa XVI 
oraz półziemianki zniszczyły warstwę z epoki żelaza, na co wskazują frag
menty naczyń. 

Po przekopaniu calca /piasek/ do głębokości około 2m i przewier
ceniu do następnych 2 m zakończono badania na tym arze. 

Na przylegającym arze 1709 wyeksplorowano warstwy lila, filb, IV, 
V. VI, VIa, Vll i częściowo Vlll. Warstwy Ula-VIa /około 11 połowy XI wie
ku/ charakteryzowały się brakiem konstrukcji drewnianych, zawierały na
tomiast rozległe paleniska kamienne. W warstwach VII i Vlll z pierwszej po
łowy XI w. /humus z piaskiem, soczewki gliny, czystego piasku, mierzwy, 
grube połacie spalenizny/ wystąpiły fragmenty drewnianych zabudowań mię
dzysłupowych i plecionkowych. Rozległe warstwy spalenizny i opalone kon
strukcje drewniane wskazują na trawienie miasta przez pożary. We wszyst
kich warstwach obficie występowała ceramika i kości, w mniejszych ilościach 
inne zabytki: z rogu, kości, żelaza, szkła i m.in.forma odlewnicza. 

Badania będą kontynuowane. 

WROCŁAW - OSTROW TUMSKI Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Badania prowadził doc.dr hab.Józef Kaźmierczyk . 

wraz z zespołem. Finansowala Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Trzeci sezon badań. 
Podgrodzie przykatedralne z XI-XII w. ' 

Wyeksplorowano 6 warstw osadniczych z końca XI i z XII w. Zawiera
ły one resztki m. in. drewnianego dworzyszcza, więzienia i budynków kamie
niarzy. 

Dworzyszcze składało się z domu mieszkalnego, stajni, wędzarni i 
podwórza. Dom, wyjątkowo obszerny, zbudowany był z belek, a po odbudo
wie z ciosów, średnio 3-krotnie grubszych w porównaniu do innych budynków 
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zrębowych. Różnil się on także jakością rozwiązań konstrukcyjnych podło
gi. Fakty te posłużyły do sklasyfikowania go w gru~ie dworków. Przylega
ła do niego stajnia o powierzchni co najmniej20m , zbudowana z żerdzi. 
Mogły w niej stanąć więcej aniżeli 2 konie. Przy jednej ze ~cian znajdowa
ło się posłanie zapewne dla osoby sprawującej opiekę nad końmi. W przed
łużeniu staJni mieściła się wędzarnia mięs!!-, zbudowana także z żerdzi. Pod
wórze przylegało do wschodniej, dłuższej ściany budynku. Na nim też zna
leziono większość wyróżniającego się inwentarza. 

Pojęciem więzienia określono resztki przyziemia wąskiego budynku z 
okrąglaków. Przegradzała go ściana działowa na dwie połowy o powierzchni . 
3-4m2. Funkcję otworu drzwiowego pełniła wąska szczelina, przed którą 
tkwiły słupy, do których - jak się domyślamy - przywiązano skazanych. W 
obrębie "cel" znajdowały się legowiska z gałęzi i poszycia leśnego, a w ich 
sąsiedztwie pojedyńczo, ostrokanciaste kamienie. Prawie na całej powierzch
ni więzienia leżało wyjątkowo dużo śmieci i gnoju a w ich obrębie sporo łu
pin orzechów laskowych i mchu, przy niemal zuepłnym braku ułamków na
czyń glinianych i kości zwierzęcych. 

W budynku interpretowanym jako dom kamieniarzy odkryto kamienie 
żarnowe, z których kilka zachowało · się w różnym stadium obróbki. 

Z zabytków ruchomych zgrupowanych w skupiskach i rozproszonych 
w nawarstwieniach znaleziono m.in. tygielki z resztkami metali, zeszkliwio
ne płaty gliny ze ścian pieców, ołów, ułamki witraży, kryształ górski /su
rowiec -może z płuczkarni złota/, biżuterię ze szkła i metali, podkowy, 
płozę saneczek i srebrną monetę. Wzbogaciła się także kolekcja figur sza
chowych o skoczka /konia/ wykonanego z rogu. 

Badania będą kontynuowane. 

WRONOWICE, po w. Hrubieszów 
Stanowisko l /Doliwo/ 

Zakład Historii Starożytnej i Archeo
logii Uniwersytetu im.Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie 

Badania prowadził mgr Leszek Gajewski. Finanso
wał WKZ w Lublinie. Pierwszy sezon badań. Stano
wisko wczesnośredniowieczne. 

Stanowisko znajduje się na wyspie niskiej terasy nadzalewowej / zwa
nej "Os~rów" / po wschodniej ścianie Huczwy, na miejscu zniszczonego w 
1939 r. przysiółka Doliwo. Stanowi ono część kompleksu osadniczego Czer
mna /"Czerwienia"/, leży około 500 m na północny zachód od grodziska 
/stanowisko 1/ w Czermnie. Otwarto dwa wykopy /na kulminacji i na zachod
nim stoku wzniesienia/, o łącznej powierzchni około 40 m2. 
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W wykopie na kulminacji wzniesienia w warstwie wczesnego średnio
wiecza dadzą się wyróżnić CQ najmniej dwa poziomy osadnicze: starszy bez
pośrednio nad stropem calca, silnie nasycony skorupami naczyń z rodzaju 
tzw. białej ceramiki /odpowiadającej tu poziomowi l na grodzisku w Czerm·., :. 
nie/, oraz górny, młodszy, słabiej nasycony skorupami naczyń z rodzaju 
tzw. białej ceramiki /odpowiadający poziomowi 2 w Czermnie/. Ze starszym 
poziomem osadniczym związana jest jama /pomieszczenie typu magazynowe
go? / , średnicy 2, 7 - 2,5 m i głębokości około 0,9 m. Młodszy poziom osad
niczy zawiera ślady spalenizny, którym towarzyszy duża ilość pokruszonej 
polepy, okruchy skały wapiennej, pojedyńcze, drobne otoczaki, kawałki koś
ci zwierzęcych, ~oby kowalskie/m.in.fragment żelaznego okucia drewnia
nej łopaty, nóż żelazny, podkowiaki/ oraz skorupy naczyń /w tym fragmenty 
ze znakami garncarskimi/ analogicznych -do wyrobów z rozkwitu średniowie
cza, przede wszystkim z XII i XIII w. 

Drugi wykop miał za zadanie ustalenie połudl\iowej granicy zasięgu 
zwartego występowania grobów na cmentarzu z rozkwitu i /lub/ początku 
zmierzchu średniowiecza, rozkopanym częściowo w r.l941 przez L .Czika
lenkę. 

WYSZOGROD, pow.Płock 
Stanowisko .. Wójtostwo" 

Mazowiecki Ośrodek Badań 
Naukowych w Warszawie 

Badania prowadził mgr Wojciech Si~radzki. Finanso
wał Urząd Gminy Wyszogród. Dziesiąty sezon badań. 
Wczesnośredniowieczny krąg kultowy /X w.?/ i śred
niowieczny gródek wójta / Xlll-XV w./ • 

Przebadano północno-zachodnią część wzgórza /ostatnią nie badaną/. 
Założono cztery ·wykopy o łącznej powierzchni około 200 m2. Na głębokości 
60-80 cm s~wierdzono występowanie bruku kamiennego należącego do gród
ka. Fragmenty ceramiczne i dość. liczne zabytkr'metalowe datujące ten obiekt 
na XIII-XV w. W północnej partii wójtostwa znaleziono czwarte palenisko 
z resztkami kostnymi i przemieszanym materiałem ceramicznym. 

Poniżej bruku odsłonięto szereg kamieni układających się w proste rzę
dy rozchodzące się promieniście od wschodniej części wzgórza • . Potwierdzi
ło to wyniki badań z poprzednich lat. 

W odległości l m na zachód od paleniska znaleziono na głębokości l ,5 m 
w calcu 9 _całych naczyń /z których dwa były polewane/. Umieszczone je obok 
budynku, którego resztki kamiennych fragmentów wykryto nieopodal. 

Badania zakończono. 
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ZAMEK KISZEWSXI, pow.Kościerzyna 
Stanowisko l 

Instytut Architektury i Urba
nistyki Folitechniki Gdańskiej 
w Gdańsku 

Badania prowadziła dr Zofia Holowińska przy udzia
le członków Koła Studentów Architektury - pracują

cych w czynie społecznym. Finansowało PPRN w 
Kościerzynie. Pierwszy sezon badań. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne Vlll-Xlll w. 

Badania miały charakter sondażowy. Zamek w Kiszewie stanowił 
zespół architektoniczny w XIV -XIX wieku. Główny ksztah nadały mu forty
fikacje krzyżackie /z XIX wieku/. Zachowały się fosy otaczające obecnie 
zachowane mury obronne oraz zniwelowany teren pierwotnego grodu. 

Teren grodu, zamieniony w XIX wieku na park dworski dotychczas 
znany był tylko z badań powierzchniowych. Datowany na wiek XIII. W celu 
zbadania osadnictwa grodowego wytyczono wykop o powierzchni 12,5 m2 
wewnątrz grodu, mniej więcej w miejscu pogranicza wałów i domów. Na 
odkrytym miejscu warstwa kulturowa posiadała miąższość 190 cm. Odkryto 
kolejne fazy osadnicze: 

. Faza l /warstwa VII-IV/ pozostałości spalonego domostwa, palenis
ko i przepalona polepa. Ceramika wyłącznie ręcznie lepiona i górą obtacza
na. W śród zabytków: półwytwór paciora bursztynowego, nóż żelazny, przęś
lik, fragment osełki. Na podstawie ceramiki datowane VIII-IX wiek. 

Faza II /warstwa 111, lila, lllb/. Część domostwa z paleniskiem oraz 
plastry silnie przepalonej polepy. Duże palenisko, obok niego dwa brakteaty, 
datowane na Xll-Xlll wiek. Ceramika całkowicie o~taczana. Na podstawie mo
net i ceramiki faza II datowana może być na XII-XIII Wiek. 

Faza Ul /warstwa II i I/. Brak zachowanych śladów zabudowy. Jedno
lita warstwa ziemi, z dużą ilością drobnych fragmentów cegieł. Ceramika 
w 50% całkowicie obtaczana i stalowo-szara. Datowanie w oparciu a. materiał 
zabytkowy przypada na wiek Xlll, a głównie XIV. 

Drugi wykop wytyczono na zewnętrznej stronie wału. Uchwycono tu
taj tylko brzeg krzyżackiej fosy z dużą ilością potłuczonych cegieł, dachó
wek, ceramiki stalowo-szarej i wyjątkowo także polewanej. 
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ZAWICHOST-PODGORZE, pow,Sandomierz Zakład Epoki Metali 
Stanowisko "Pieczyska" Instytutu Historii Kultury 

Materialnej P AN 
w Warszawie 

Badania prowadził doc.dr Stanisław Tabaczyński 
przy współudziale mgr Andrzeja Buko i dr Eleonory 
Tabaczyńskiej /autorka sprawozdania/. Finansował 
IHKM P AN . Pierwszy sezon badań. Osada i grodzis
ko wczesnośredniowieczne. 

Badaniami objęto działkę nr 18 oraz nr 19. Pierwsza z nich usytuowa 
na była na wschodniej krawędzi domniemanego grodziska , obejmując część 
górną skarpy oraz odcinek wnętrza płaskowzgórza lessowego; druga - pozos 
tałą część stromej skarpy oraz odcinek terenu ·~ jej podnóża. Usytuowanie 
działek na osi wschód-zachód w sposób umożliwiający przecięcie skarpy 
oraz rozpoznanie od wnętrza i na zewnątrz domniemanego grodziska miało 
na celu przebadanie stratygrafii osady na jej wschodnich peryferiach, w 
szczególności zaś odpowiedź na pytanie czy mamy tu do czynienia z osadą ob
ronną, grodem, czy też śladami osadnictwa wczesnośredniowiecznegp, stwier 
dzone w trakcie badań powierzchniowych należą do osiedla pozbawionego umc 
nień. 

Eksploracją objęto łąc7.nie: na działce nr 18 - 15 m2 ; na działce nr 19 
15~. 

W toku badań zainwentaryzowano 12 zabytków wydzielonych, 7 zespo
łów ceramiki, pobrano próbki zoologiczne, dendrologiczne oraz radiometrycz · 
ne. 

W obrębie działki nr 19 u podnóża skarpy odkryto fragment zewnętrz

nych części układu warstwowego, związanego z umocnieniami drewniano-Ziem 
nymi. Stwierdzono, iż u podnoża skarpy brak warstw osadniczych. 

W obrębie działki nr 18 wyodrębniono 6 warstw kulturowych. 1/ Ziemia 
orna. 2/ Pomarańczowo-brunatna ziemia lessowa z węgielkami drzewnymi, 
drobnymi kawałkami muszelek !fialży rzecznej óraż fragmentami naczyń wczes
nośredniowiecznych. W warstwie tej odkryto stosunkowo dobrze zachowane i 
czytelne resztki konstrukcji drewnianych w postaci zwęglonych belek w pozycj 
poziomej lub nieco skośnej /z pochyleniem w kierunku zachodnim oraz piono
wych słupów i kołków. Belki poziome tworzą miejscami wyraźny układ ruszto
wy. 3/ Szaro-brunatno-żółta ziemia z węgielkami drze'lf01ymi, drobnymi frag
mentami kamieni oraz ceramiką wczesnośredniowieczną. W warstwie tej zale
ga dolna część konstrukcji drewnianych, z których pierwszy, wyższy poziom 
wystąpił w obrębie warstwy 2. Układ konstrukcji nie wykazuje zauważalnych 
zmian w stosunku do wyższego poziomu. Niektóre belki skośne tkwią w swej 
części górnej w warstwie 2; a w dolnej - w warstwie 3. Wi.ększuść poziomych 
belek ułożona jest poprzecznie w stosunku do krawęd.zi wzgórza. W części 
północnej działki krawędź konstrukcji wyznacza kilka poziomych słupów, do 
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których przylegają belki leżące nieco ukośnie, - ze spadkiem ze wschodu na 
zachód. W tej części działki zarysowuje się także układ rusztowy. Wystę
puje tu także kilka większych grud twardej polepy oraz kilkanaście łupa
nych kamieni wapiennych, które koncentrują się przy zachodniej krawędzi 
konstrukcji. W obu warstwach wystąpiły stosunkowo nieliczne fragmenty na
czyń o Q.ość grubych ściankach, płaskich dnach i povferzchni pokrytej nie
regularnymi, poziomymi bruzdami. 

4/ Jasna, szaro-żółta ziemia lessowa z węgielkami drzewnymi, poniżej 
konstrukcji drewnianych • S/ Cienka warst·ewka szaro-żółtej ziemi lessowej 
z _węgielkami drzewnymi i grudkami polepy. 6/ Jasna, szarożółtawa ziemia 
lessowa z węgielkami drzewnymi, zalegająca bezpośrednio pod warstwą S 
w części wschodniej, a w części zachodniej, gdzie warstewka ta nie wystę
puje - bezpośrednio pod warstwą 4. We wschodniej części wykopu warstwa 6 
zalega bezpośrednio na calcu lessowym, w zachodniej -na stropie jamy wy
drążonej w calcu i w roku bieżącym nie eksplorowanej. 

Warstwy 4, S i 6 eksplorowano jedynie w obrębie rowka kontrolnego 
przy profilu północnym. 

Uzyskane w roku bieżącym rozpoznanie umożliwia wyodrębnienie na 
przebadanym odcinku trzech kolejnych faz osadniczych. Pierwszą z· nich re
preze ntuje odkryta przy profilu północnym i wchodząca weń jama wydrążona 
w calcu; drugą -warstwy S i 4; trzecią -konstrukcje drewniane, stanowią
ce pozosta.łość wału drewniano-ziemnego otaczającego osadę w ostatniej fa
zie je j rozwoju. 

Wnioski chronologiczne sformułowane będą po dokładnej analizie ma
teriału ceramicznego or az po uzysk aniu dany ch wykonanej w laboratorium 
w Gliwi cach analizy radiometryczne j jednej z belek konstrukc ji wału. 

ZBROJEWSKO, pow.Kłobuck 
Stanowis ko l 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Katowicach 

Badania prowadziła mgr Barbara Gedl. Finansował 
WKZ w Katowicach. Drugi sezon badań. Grodzisko 
średniowieczne , datowane na Xlii-~·'JV wiek i osada 
otwarta późnej kultury łużyckiej z wczesnej epoki 
żelaza. 

Bada no nawarstwienia na majdanie centralnej części grodziska i przy
stąpiono do r ozpoznania fortyfikacji . Na majdanie zalega warstwa średnic
wiec zna o miąższości 50-60 cm, t:awierająca bardzo dużą ilość ceramiki, 
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kości zwierzęcych i grud polepy. Znaleziono kilkadziesiąt wyrobów że
laznych, głównie wchodzących w skład uzbrojenia /groty strzał, groty 
behów kusz, fragmenty kolczugi/ i wyposażenia jeździeckiego /ułamki 
wędzideł, ostróg, strzemion, podków/, a także noże żelazne i liczne gwoź
dzie. 

Na krawędzi centralnego stożka grodziska usypany był wał z piasku, 
pierwotnie zwieńczony bliżej dotąd nie rozpoznaną konstrukcją zbudowaną 
z drewna i kamieni, Pod warstwtt średniowieczną na pograniczu z calcem 
piaszczystym zalegają skorupy późnej fazy kultury łużyckiej. Zbadano też 
jedną jamę z materiałem zaliczanym do tej kultury. 

ZLOTOW 
Stanowisko 3 

Muzeum Archeologiczno
Histotyczne w Koszalinie 

Badania prowadzili mgr Henryk Janocha i mgr Igna
cy Skrzypek.-Firu!r..-sGwał WKZ w Koszalinie , Osa
da wczesnośredniowieczna /z poł. IX i X w, ; poło
wy XI-XIII w,/, osada średniowieczna i zamek póź
nośredniowieczny pierwsza połowa XVII Wieku. 

Teren zajmowany przez osadę wczesnośredniowieczną i średnio
Wieczną oraz zamek późnośredniowieczny oznaczony stanowiskiem 3 poŁo 

żony jest w północno-zachodniej części miasta przy południowym brzegu 
Jeziora Złotowskiego, na zachód od kościoła parafialnego, w odległości ca 
o,B km na południowy zachód od domniemanego grodziska /Stanowisko 1/ . 

Założono 3 wykopy o wymiarach: 2,5 x 2,5 m; 3 x 4 m; 5 x 5 m. 
W pierwszym po zdjęciu warstwy zawierającej przemieszany materiał od 
XI po XVUI Wiek, odsłonięto intensywną spaleniznę z zawartością ceramiki, 
kości zwierzęcych, rudy żelaznej, pojedyńczych zabytków takich jak: noże 
żelazne i osełki kamienne oraz fragment paleniska kamiennego, W oparciu 
o zebrany materiał warstwę datujemy na drugą połowę XI do XIII wieku 
włącznie. 

Drugą warstwę spalenizny, oddzieloną od pierwszej namułowym pias
kiem jeziornym, odkryto na głębokości 150 - 170 cm. Występująca w niej ce
ramika wskazuje, że istniała tu starsza osada wczesnośredniowieczna dato
wana na drugą połowę IX i X wieku, 

W wykopie drugim układ nawarstwień był podobny. Górne warstwy 
były zniszczone wkopem pod zabudowania zamku XVII-wiecznego, a zwłasz
cza pod bruk dziedzińca zamkowego. W warstwach tych występował przemie
szany materiał w postaci ułamkó.V naczyń, cegieł, kafli, kości zwierzęcych 
oraz behu kuszy datowany na· okres od XI do XVII wieku. W uchwyconej głę
biej warstwie, intensywnej spalenizny, wystąpił materiał w postaci noży 
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żelaznych, osełki kamiennej, fr~tów-rudy żalaznej, ~ów skóry, 
który należy .Tfi4.zać .z osad4 wcz.esnośrednicr•teCZJUt z drugiej połowy 
XI do XIII Wieku wł4c.znie. Głębiej, w drugiej warstwie spal~y, uchwy
conej fragmentarycznie, z uwagi na podchod.złlCłl wodę, wydobyto ułamki 
naczyń, które pozwala~- datować osadnictwo .ZWizlzane z Ul warstw4 na dru
gą. połowę IX i pocątek X -wieku. 

W WJ'łtopie .3~ na głębokości 35 cm, odsł9Dięto potężny mur fundamen
towy z cegieł ,i głazów kamiennych, posadowiony na terenie umocnionym pa
lowaniem drewni.anym i potężnymi balami poziomymi. Ponadto natńlfiono na 
fragment bruku dziedzińca .zamkowego. Pod konstrukcjami zamkowymi i c.zę§
ciowo obok wystłlpiły war"twy intensywnej spalenizny podobne, jak w po
przednich dwóch -..,kopach. Odsłonięte resztki fundamentowe Wiąż4 się z 
zamkiem, który -~stał zbudowany przez Porulickich przed 1619 rokiem i .zni-

• szczany doszczętnie przez wojska szwedzkie w 1657 roku, Ć.zaś powstania 
potwierdza znaleziona na bruku. dziedzińca monetka - Szeł4g Zygmunta m z 
lat.l590-1592 oraz ceramika późnośredniowieczna. Natomiast warstwa spa
lenizny zalega~ca głębiej wi4Że się z osadnictwem wczesnośredniowiecznym, 
z obu jej fazami. · 

Podaumowując, należy stwierdzić, że pocZ4tid -osadnictwa "czeeno
średniowiecznego na dawnej wyspie jeziora złotowekiego .zaczęły kształtować 
się w drugiej połowie IX wieku, a lq)lldło ono w połOWie X wieku na skutek 
pożaru i prawdopodobnie wiellciej powodzi o czym świadczy warstwa namu
łowego piasku. Druga faza osadnicza na "tym terenie Tfi4że ~ię z dr'U8\ poło
wą XI wieku i trwa do XIII, \A nawet -XIV wieku. W początkach XVU wieku -
przed 1619 rokiem zostaje na tym miejscu w-zniesiony warovny zamek, który 
po niecałych 50-latach istnienia zostaje ·J:burzon,y przez wojska Karola· Gusta--
wa.. 

Przedstawione tu materiały zdają się dość w-yraźnie przesuwać wstecz 
'pocZ4tki miasta. Zlotowa, którego powstanie jak d0!4d ~z XIV wiekiem. 

Z uwagi na "J14tlcowo ciekawe i cetme dla początków Zlotowa materiały ba- · 
dania powinny być kontynuow&De '!' latach następnych, 

ŻARNOWIEC, -pow.Wejherowo patrz 
okres lateński 





CEDYNIA, pow.Chojna 
Stanowisko 12 
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Muzeum Regionalne_ 
w Cedyni 

Badania prowadziła mgr Helena Malinowska-
Łazarczyk i dr Jadwiga Budzyńska. Finansowa
ło Muzeum Regionalne w Cedyni i Zakład Antro
pologii Etnicznej i Regionalnej przy UAM w Poz
naniu. Drugi sezon badań. Cmentarzysko XIV
xvm wieku. 

Cmentarzysko położone jest przy kościele NMP, na wzgórzu znajdu
jącym się w centralnej części miasta. 

Badania wykopaliskowe ograniczono do eksploatacji jednego wykopu 
o wymiarach S x 8,5 m, usytuowanego po północnej stronie kościoła, . w któ
rym odkryto 48 pochówków szkieletowych. Zmarli pochowani byli w trum
nach drewnianych zaopatrzonych w żelazne uchwyty lub okute żelaznymi ha
czykowatymi sztabkami. Szkielety ułożone były na osi zachód-wschód gło- · 

wami zorientowane na południowy-zachód. Czaszki spoczywały na potylicy, 
na prawym lub lewym łuku jarzmowym. Kończyny górne w:YI>rosto.wane lub 
złożone na miednicy bądź na piersiach. Pochówki zalegały w trzech wars
twach stratygraficznych. Głębokość zalegania sięgała od 30-150 cm od po-· 
wierzchni darni. Wyposażenie pochówków przedstawiało się ubogo. Były 
to guziki, szpilki srebr.n.e, kolczyki brązowe, noże i zabawka ceramiczna. 
Jeden pochówek zawierał monetę z XIV wieku. 

Na cmentarzysku wspólnie występowały groby męskie, kobiece i dzie
cięce. Datowane jest ono od XIV -XVIII wieku. 

CIECHANOW patrz 
Stanowisko "F arska Góra" wczesne średniowiecze 

CZERS K, pow. Piaseczno Zakład Epoki Metali 
Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN 
w Warszawie 

Badaniami kierował prof.dr Witold Hensel, prowa
dził doc.dr Stanis\aw Suchodolski /autor sprawoz
dania/. Finansował WKZ w Warszawie. Zamek z 
wczesnego i późnego średniC?wiecza, okresy nowo
żytne. 

Celem badań było odsłonięcie fundamentów domu wielkiego w związku 
z planowaną konserwacją i adaptacją Zamku. Przebadano powierzchnię 
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2 arów w północnej części dziedzińca, pod murem obronnym. Mimo złego 
stanu zachowania i mi:no, że do odsłOnięcia pozostała jeszcze część po
łudniowo-zachodnia, już teraz można stwierdzić, że budynek miał30m 
długości i 10m szerokości. Nie posiadał fundamentu ciągłego. Mury wśpie
rały się na wkopanych w ziemię /w odległości co 3;-5 - 4 m/ filarach, wy
konanych z niepowiązanych ze sobą kamieni polnych i wzmocnionych skar
pami. Filary te były połączone ceglanymi lękami. Tylko wschodnia część 
budynku była podpiwniczona /odkryto tu 2 filary centralne/. Wysokość piw
nicy wynosiła około 2m; nie posiadała ona trwalej podłogi. 

W wypelnisku piwnicy, zresztą dosyć gruntownie wymieszanym, zna
leziono detale architektOniczne, m. in. ceglane wałki otworów okiennych lub 
portali, płytki posadzkowe, dachówki, kafle garnkowe i płytkowe, a także 
groty be h ów do kuszy, siekierę, podkowy końskie, guziki, fragmenty na
czyń szklanych i glinianych, dużą ilość kości zwierzęcych. Przeważają na
czynia z XVI w. , przy pewnej ilości zarówno XV-, jak i XVII-wiecznych. 
Najciekawszym zabytkiem ruchomym jest odkryty w negatywie muru brakteat 
węgierski Beli IV /1235-1270/. 

Budynek można identyfikować z_e wspomnianym w lustracji z 1549 r. i 
szykowanym przez starostę Feliksa Parysa dla królowej Bony. Stwierdze
nie dużej ilości cegły starszej, gotyckiej, świadczy, że wzięto ją z daw
niejszych zabudowań zamkowych, rozebranych w 1545 r. 

Pozostalością dawniejszego osadnictva w tym miejscu jest odkryta pod 
murem obronnym piwniczka, wypełniona kośĆmi i fragmentami ceramiki z 
XIV /XV w., wśród których licznie reprezentowane są pucharki. 

Pod dworem Bony odsłOnięto nasypy trzech faz wału datowany~h od Xll 
do XIV w. , nie dochodząc jednak do fazy l, najstarszej, z XI w. Największe 
zainteresowanie budzi odkrycie fragmentów drewnianej konstrukcji fazy III, 
zapewne z 2 połowy XIII w. /skrzynie, może też pomost?/. Poniżej znajdował 
się podsyp z ceramiką Xli-wieczną, zgarniętą w czasie niwelacji wnętrza gro
du w momencie jego odbudowy. 

Bezpośrednio pod piwnicą dworu stwierdzono bardzo słabo czytelne śla
dy jakiegoś obiektu o jednym boku długości 5,6 m, zagłębionego w nasyp wału 
fazy III. Wypełniony był ceramiką wczesnośredniowieczną i fragmentami cio
sów wapiennych - zapewne na wtórnym złożu - oraz bardzo nielicznymi ułam
kami cegieł. Jeśli dalsze badania potwierdzą, że nie zostały one domiesza
ne, będziemy mieli ślad użycia cegły jeszcze przed budową zamku murowane
go, może w l połowie XIV w. 

Do najważniejszych wyników sezonu 1974 r. należy zaliczyć poznanie 
rozmiarów i konstrukcji dworu mieszkalnego, a przede wszystkim ustalenie 
jego późnej chronologii, następnie odkrycie nowej konstrukcji III fazy wału, 
a także potwierdzenie domysłu o braku umocnień na Wzgórzu Zamkowym, co 
na )mniej w przeciągu stulecia od połowy XII do połowy XIII w. Interesująco 
przedstawia się również obiekt wkopany w wał, a Z'<l'łaszcza ewentualność 
wcześniejszego użycia cegły. 
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CZORSZTYN, pow.Nowy Targ 
Zamek 

Kierownictwo Odnowienia 
Zamku Królewskiego na 
Wawelu 

Badania prowadził L. Lakwaj pod kierunkiem mgr 
Stanisława Kozieła. Finansowało Kierownictwo 
Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu. Dru
gi sezon badań. Ruiny średniowiecznego zamku 
/XIV w./. 

Badania objęły zamek górny, będący najstarszą częlicią, odnoszoną 
do wieku XIV. Eksploracją objęto destrukcje murów kryjące elementy star
szego układu. stratygraficznego. Nawiązują one do poszczególnych fai archi
tektonicznych badanego obiektu, ujawniając pełniej relikty murów rozpozna·.
nych wstępnie podczas prac wykopaliskowych prowadzonych w latach ubieg
łych pod kierunkiem A. Żakiego. 

· Odsłonięto kamienne sklepienie piwnicy oraz otwór wejściowy w tzw. 
murze "A", flankowany dwoma kamiennymi węgarami. Być inoże z tego wejś
cia pochodzi nadproże wzmiankowane w inwentarzu topograficznym "Zabytki 
Sztuki w Polsce", które ponownie rozpoznano w kaplicy w Czorsztynie. 

Obecne badania rokują szereg istotnych rozpoznań naukowych mają
cych zasadnicze znaczenie dla rozwarstwienia architektOnicznego zamku. 

CZYŻOW, pow. Bełchatów 

DZIEKANOWICE, pow .Myślenice 
Kościół parafialny 

patrz 
okres halsztacki 

Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka 

Badania prowadzili dr AntOni Jodłowski i dr Stefan 
Swiszczowski. Finansowało Muzeum Żup K rakows
kich Wieliczka. Pierwszy sezon badań. Kościół ro
mański św. Marii Magdaleny i św. Mikołaja. 

Kościół - usytuowany na wzgórzu lewego brzegu Raby, orientowany 
wzdłuż osi zachód-wschód - posiada cechy charakterystyczne dla stylu ro
mańskiego i gotyckiego. Fundacja jego nie została w pełni wyja(niona ze 
względu na ·brak źródeł pisanych. Architekci i hist~.rycy sztuki odnoszą 
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czas budowy najstarszej /romańskiej/ części świątYm do pierwszej Ćwier
ci XIII w. 

Badania miały na celu ustalenie początków budowy kościoła. Założo-
no 4 wykopy o łącznej powierzchni 4D m2 przy czym wykopy nr 1-11 zlokali
zowano przy południowej ścianie prezbiterium i nawy, wykop Ul w odległoś
ci 4 m na wschód od kościoła, a wykop IV wewnątrz prezbiterium. Po zewnęt
rznej stronie kościoła teren przebadano do głębokości 180 cm od obecnej po
wierzchni ziemi. StwierdzO!'Io warstwę przemieszaną zalegającą na głębokoś
ci 0-130 cm, miejscami do 14D cm, z licznymi kośćmi ludzkimi, powstałą 
wskutek kopania grobów. Poniżej występował calec w· postaci żółtej gliny, 
w którym widoczne były ślady kilku jam grobowych. Wyeksplorowano 2 gro
by szkieletowe, jednakże bez wyposażenia zmarłych, pozwalającego na dok
ładne datowanie pochówków. Fundamenty zarówno prezbiterium jak i nawy 
zbudowane były z kamieni nieobrabianych, różnej wielkości, układanych na 
zaprawie z gliny, przy czym stopa fundamentowa występowała na głębokości 
średnio 60 cm od obecnej powierzchni ziemi. 

Ciekawszej stratygrafii dostarczył wykop IV założony wewnątrz prez
biterium. Pod posadzką kamienną na _poziomie 10-35 występowała szara, syp
ka ziemia z ceramiką wczesnośredniowieczną i średniowieczną. Pod nią znaj
dowała się warstwa o miąższości około 5 cm, w postaci jasnożółtej gliny 
przemieszanej z piaskiem i zaprawą wapienną, w której spągu wystąpił de
nar Ludwika Węgierskiego /1370-1382/ . jest to najprawdopodobniej poziom 
odpowiadający gotyckieJ przebudowie kościoła, którą datować można orienta
cyjnie na lata 70-te, lub 80-te XIV w. Niżej na głębokości 4D-60 cm wystę
powała ostatnia warstwa kulturowa, zalegająca bezpośrednio na calcu, za
wierająca drobne fragmenty naczyń glinianych ze schyłkowej fazy wczesuego 
średniowiecza /XII w./ i średniowiecza /Xlll-XIV w./. Wynika stąd, że 
wszystkie warstwy pochodzą już z pełnego średniowiecza, a materiały star
sze /XII w . / zachowały się jedynie na wtórnym złożu. Materiały te nie poz
walają więc na pewne datowanie budowy najstarszej romańskiej fazy kościo
ła; suger .l ją tylko, że mogło to nastąpić już w X li w. , jednakże na poparcie 
tej hipotezy konieczne jest uzyskanie nienaruszonej stratygrafii z poziomem 
romańskim na pierwotnym złożu, której dotychczas nie odktyto. 

FROMBORK, pow. Braniewo 
Stanowisko 4 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Olsztynie 

Badania prowadził Jerzy Kruppe. Finansował WKZ 
w Olsztynie. Pierwszy sezon badań, Kościół i cmen- . 
tarz, Sredniowiecze i okres nowożytny. 

Kościół św. Anny położony jest na wschodnim krańcu średni:>wiecznego 
miasta, przy drodze prowadzącej do Braniewa. Badania miały charakter roz-



. -225-

poznawczy. Celem ich było wstępne rozeznanie chronologii i faz budowy 
kościoła, stanowiącego dziś jedyny re!ikt średniowiecznego zespołu klasz
torno-szpitalnego oraz ustalenie zasięgu i chronologii cmentarza przyszpi
talnego. Badaniami objęto południową, zachodnią i północną część terenu 

. przykościelnego, 

Przy południowej ścianie budowli wytyczono wykopy I, la, II, każdy 
o wymiarach około 3 x 3m. Badania dostarczyły danych, na podstawie któ
rych można stwierdzić, że nawę kościoła i cele boczne budowano jednocześ
nie. We wszystkich wykopach, natrafiono na ślady cmentarza, odsłaniając 
łącznie 26 pochówków regularnych, orientowanych głowami na zachód. Star
sze, średniowieczne, bez trumien i wyposażenia; nowożytne - przecinające 

warstwy starsze nieraz do calca, w trumnach i niekiedy z wyposażeniem w 
postaci różańca lub stroika na głowie. 

Przy ścianie zachodniej, przed wejściem gł§wnym kościoła, zlokali zo 
wano wykopy III i lila, o łącznej długości 8, 7 m, szerokości 2,5 m. Objęły 
one swoim zasięgiem zarówno wejście jak i połączenia murów frontonu koś 

cioła z celami bocznymi południowymi i północnymi. W wykopie Ula odkryto 
pozostałości dołu na wapno wypełnionego dużą liczbą potłuczonych szyb , 
ułamków ceramiki i przedmiotów metalowych, W warstwie tej znaleziono rów 
nież monetę nowożytną /XVII w?/. 

Naprzeciw północnego pilastra portalu wejścia głównego natrafiono na 
dwa równoległe mury ceglane w odległości około l m od siebie. Stanowiły 
one ściany boczne schodów ceglanych, prowadzących pod kościół prawdopo
dobnie do jego części podpiwniczonej. Zarówno schody jak ściany zbudowa
ne były z cegieł łączonych na glinę , nat omiast wejście pod kościół zamuro
wane było cegłami na zaprawie. 

Na wykopie Ula stwierdzono istnienie dwóch różnych czasowo funda
mentów pod południowo-zachodnią ścianą frontową obiektu. Oddzielone one są 
od siebie warstwą przemieszanej ziemi o miąższości przeciętnie 60 cm, bez 
znalezisk ruchomych. Dolny fundament pochodzący z pierwotnego założenia, 
prawdopodobnie średniowiecznego, został rozebrany być może o Wiele wcześ
niej niż wzniesiono po tej linii fundament i ścianę frontową w XVII w./? l . 

W omawianych wykopach znaleziono niezbyt liczne fragmenty ceramiki 
średniowiecznej, Większość obfitego materiału zabytkowego /ułamki naczyń 
i kafli/ pochodzi z okresu nowożytnego, a zwłaszcza z Wieku XVII. 

Przy północnej strOnie kościoła usytuowano wykop IV. Dostarczył on 
danych potwierdzających obserwacje poczynione w wykopach I .i II o jedno
czesnym budowaniu kościoła i cel bocznych. Odkryto w nim ponadto dół po 
wapnie i wydobyto fragment naczyń z okresu XVII-XVIII wieku. 

Tegoroczne badania nie wyjaśniły wszystkich zagadnień. Prace będą naj
prawdopodobniej kontynuowane w latach następnych. 



GDA~SK-OLIWA, Kościół 
Stani:lvisko 3 

Polskie Towarzystwo 
Archeologiczne i Numizma
tyczne - Oddział Gdański 

Badania prowadziła dr Zofia Hołovińska. Finanso
wał Instytut Architektury i Urbanistyki Folitechni
ki Gdańskiej. Pierwszy sezon badań. Kościół gotyc
ki. Prace archeologiczno-architektoniczne. 

Kościół Św.Jakuba jest budowlą dwurui.wową, w stylu gotyckim, z wielo
krotnymi śladami przebudowy. Folożony jest na wzgórzu w odległości300m 
na północ od dawnego kościoła <!ysterskiego i od XV wieku pełnił funkcję pa
rafialnego dla Oliwy i okolicy. Położenie kościoła sugerowało, że mógł być 
on posadowiony na miejscu wcześniejszego osadnictwa. Wykonano cztery wy
kopy na zewnętrznej: wschodniej i południowej stronie kościoła. Chociaż 
wszędzie do calca znajdowano pozostałości nowożytnych grobów stwierdzono: 
1/ od strony południowej istnienie fundamentów kamiennych niezachowanej na
wy, która została rozebrana zapewne po jednym z licznych zniszczeń kościo
ła, 2/ nieliczne skorupy średniowieczne stalowo-szare, 3/ drobne i bardzo 
zniszczone skorupy naczyń z okresu rzymskiego. 

Jak wynika z przeprowadzonych prac :-teren ten był przez krótkotrwały 
czas zasiedlany w okresie rzymskim /ślady osadnictwa z tego czasu znane
są z Oliwy/ , nastę.pne zapewne w IV wieku, pobudowano tutaj trzynawowy 
kościół, a nieliczne fragmenty naczyń pochodzą z czasów jego budowy. Naj
s tarsze źródła pisane o kościele Św.Jakuba pochodzą z końca XV wieku. 

Badania zostały zakończone. 

GLI NKI, pow. Włodawa 
S t anowisko l i 3 

patrz 
neolit 

GOLCZEWO , pow.Kamień Pomorski Pracownia Archeologiczno
Konserwa!( rska P. P. PKZ 
Oddział w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Tadeusz Nawrolski. Finanso
wał WKZ w Szczecinie. Czwarty sezon badań. Zamek 
biskupi z XIV -XVII w. 

Kontynuowano badania w wykopie II dochodząc do głębokości 3-4 ,5 m po
niże j powierzchni terenu. Pornim o nieukończenia prac w wykopie, uzyskano 
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częściowe rozwiązanie niektórych węzłów architektonicznych, W przypadku 
2 i 3 zamku uchwycono ich pólnocno-wschodnie narożniki i ustalono, że przy 
budowie wschodniego muru obu skrzydeł ·wykorzystano starszy mur l zamku. 
Z kolei w murze obronnym, który należy łączyć z 2-gim zamkiem odsłonięto 
furtę wypadową oraz odsadzkę muru wyznaczającą poziom 'użytkowy. Na tejże 

;. głębokości, prawie na całej powierzchni wykopu zalegała duża warstwa po
żarowo-rumowiskowa powstała najprawdopodobniej na skutek napadu, niezna
nego ze źródeł pisanych. Wskazuje na to m.in. duża ,liczba grotów bełtów ku
S 'L.Y - ca 80 sztuk - skupionych głównie w pobliżu wieży. 

Nadal niewyjaśniony jest układ przestrzenny l, najstarszego zamku. 
U stalono szerokość jego murów. Najważniejszym odkrycie było zlokalizowa
nie bramy istniejącej w murze kamiennym, który jest usytuowany równolegle 
do wschodniego muru tego zamku. Wyższa ceglana partia muru została znisz
czona wykopami rozbiórkowymi. 

Tegoroczny sezon przyniósł bardzo duże ilości materiału zabytkowego. 
Oprócz wyrobów ceramicznych wydobyto około 1250 przedmiotów z żelaza , 
szkła, metali nieżelaznych i innych surowców. U zyskane zabytki pochodzą 
z nawarstwień datowanych na XV wiek. 

W przysZłym roku przewidziana jest kontynuacj.a badań. 

GRODZISKO, pow.Golciap 

IŁŻA, pow. Starachowice 
Stanowisko l 

INOWLOD:Z, pow. Rawa Mazowiecka 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
wczesne śred.nio'f(iecze 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Warszawie 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN 
Przedsiębiorstwo Poszuki
wań Geofizycznych 
w Warszawie 

Badania prowadził mgr Włodzimierz Pela przy współ
udziale mgr Marii Pikulińskiej-Ciuk. Badania geofi
zyczne prowadził dr Jacek Przeniosło, mgr inż. An-
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drzej lciek. Finansował WKZ w Łodzi. Drugi se
zon badań. Zamek średniowieczny /XIV -XVII w./. 

f ..... 
Badania miały na celu rozpoznanie obiektu od strony południowej • • 

przebiegu fosy, rozpoznanie układu stratygraficznego na zewnątrz i we
wnątrz przedbramia oraz weryfikacji prac geofizycznych 1973 r. i stwier
dzenie stanu zachowania muru przedbramia. Prace prowadzono na wykopie 
o wymiarach200m2 • Stwierdzono, że krawędź zewnętrzna fosy przebiega
Jąca w odległości 16m od muru zewnętrznego przedbramia umocniona jest wbi
tymi ukośnie co l m palami o średnicy około 20 C'Il i kładzionymi wzdłuż des
kami. Krawędzi wewnętrznej fosy nie rozpoznano. W wykopie odsłonięto licz
ne pale będące pozostałością po pomostach wyjazdowych z zamku. W narożni
ku południowo-zachodnim wykopu III odsłonięto fragment muru kamiennego na 
zaprawie wapiennej /grobla?/ przebiegającego w kierunku południowo-wschod
nim do miasta /murów miejskich i ewentualnie bramy miejskiej/. Ze względu 
na konieczność zabezpieczenia odchylonego na zewnątrz muru przedbramia 
nie prowadzono prac wykopaliskowych i nie odsłonięto jego fundamentów i kra
wędzi wewnętrznej fosy. 

Na zewnątrz przedbramia, na głębokości około 120 cm od powierzchni 
ziemi stwierdzono warstwę spalenizny, która wiązać się może ze zniszczeniem 
zamku w XVII w. 

Wewnątrz przedbramia odsłonięto bruk kamienny /eksploracji przed
bramia w roku bieżącym nie zakończono/. 

Badania geofizyczne / elekrooporowe i mikrosejsmiczne/. 

Badania pz:.z.eprowadzono w części wschodniej zamku. Miały one na celu 
szczegółowe i dokładne przebadanie nieczytelnej części zamku. Pozwoliły uch
wycić przebieg kurtyny wschodnieJ oraz liczne mury wewnętrzne, świadczące 
o istnieniu wschodniego skrzydła zabudowy. 

Badania będą kontynuowane. 

IWNO, pow. Sroda 
Stanowisko 2 i 3 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadziły mgr Eliza Naumanowicz-Smi
gielska i mgr Mirosława Grabska. Finansowało Mu
zeum Archeologiczne w Poznaniu. Pierwszy i ostat
ni sezon badań. Tzw. grodzisko stoż~owate i dwór. 
Sredniowiecze - czasy nowożytne / od Xlll do XIX 
wieku/ . 

Badaniami v lwnie rozpoczęto realizaCJę programu, którego celem jest 
zbadanie sześciu znanych w literaturze gródków rycerskich znajdujących się 
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w obrębie historycznej ziemi gieckiej. 

Stanowisko 2. 

Obiekt uznav.a.ny dotychczas za grodzisko stożkowate okazał się 
wyspą na Jeziorze lwieńskim, W XIX w., przy zakładaniu parku krajobra- . 

"''zowego, uregulowano i podsypano stożek, a na szczycie ustawiono na głębo
kim fundamencie /1,5 m/ figurę św,Wawrzyńca, dziś już nieistniejącą. Brak 
tu jakiejkolwiek warstwy osadniczej. Odkryto jedynie kilka ułamków naczyń 
średni::>wiecznych i parę gwoździ żelaznych, które dostały się tutaj pod
czas podsypywania stożka, wraz z ną.wiezionym piaskiem. 

Stanowisko 3. 

Znajduje się na wzniesieniu, na zachodnim brzegu Jeziora lwieńskiego , 

obecnie przebudowanego i zamienionego w zbiornik retencyjny. Wykopy zało
żono w kulminacyjnym punkcie wzniesienia oraz na dnie zbiornika, chwilowo 
pozbawionego wody, w miejscu, gdzie wystąpiły duże skupiska ułamków cera
miki średniowiecznej. w czasie badań okazało się, że mamy tu do czynienia 
z dworem, zbudowanym w drugiej połowie XIII w, i spalonym w XV wieku, 
Nie wiadomo, czy dwór został po pożarze odbudowany, ponieważ teren ule
gał wielokrotnym niwelacjom, Warstwy nad poziomem osadniczym z XIII-XV w . 
są całkowicie przemieszane, pozbawione pierwotnej stratygrafii; zawierały 
one gruz cegieł gotyckich i nowożytnych, kafle, uł~i naczyń szklanych, na
parstki brązowe i gwoździe żelazne. Warstwy te pochodzą z różnych faz bu
dowy parku, regulacji brzegów jeziora, budowy turbiny wodnej itd. Z Z3.bu
dowy dworu zachowały się jedynie negatywy wkopów fundamentowych szero
kości 90 cm, ślady spalonego drewna oraz, na głębokości 2 m od powierzchni 
okrągła jama - piwnica wyłożona brukiem kamiennym. Duże ilości cegły pal
cówki pozwalają przypuszczać, że dwór był murowany. Budynek posiadał wy
miary 8 x 8,5 m. 

W wykopach założonych na krawędzi jeziora i na jego dnie odkryto po
zostałości pomostu zbudowanego z potężnych /50 x 50 cm/ czworokątnie obra
bianych bali drewnianych, spoczywających na słupach średnicy 29 cm wbitych 
w podłoże na głębokość 3,5 m. Szerokość pomostu wynosiła 10m. W okoli
cach tego pomostu, już na dnie jeziora, znaleziono, obok dużej ilości fragmen 
tów naczyń z XIII wieku i młodszych, gliniane ciężarki do sieci, fragmenty na · 
czyń szklanych oraz znaczne ilości paździerzy. 

Najstarsza wzmianka źródłowa dotycząca Iwna mówi, że w 1319 roku 
było ono posiadłością rodu Grzymalitów. Do tego rodu należał szereg osad, 
grodów i dworów, m.in. położone w pobliżu lwna Siedlce, Brzeżno i Guhowy. 

l 



IZDEBNO, pow. Żnin 
Jezioro Wolskie ~ .... 
Stanowisko l 
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Klub Archeologii Podwod
nej "Tryton" w Bydgoszczy 

Badania prowadziła mgr Olga Romanowska-Grabows
ka. Finansował WKZ w Bydgoszczy. Drugi sezon 
badań. Jezioro przy grodzisku kultury łużyckiej, 
osadzie wczesnośredniowiecznej /VII - VIII w./ i 
strażnicy średniowiecznej /XIV w./. 

Prace podwodne - archeologiczne prowadzono równolegle na dwóch 
odcinkach przy wschodnim brzegu półwyspu, w pasie przybrzeżnym ca 6 m. 
szerokości; tj. w części północnej, w miejscu, gdzie półwysep najbardziej 
się wcina w jezioro oraz w partii południowej, ·gdzie znajduje się najwięk
sze jego przewężenie. 

W pierwszym odcinku badań, przy najbardziej wysuniętej części pół
wyspu , zlokalizowano fundamenty niedużej późnośredniowiecznej budowli, 
w rzucie prostokątnej, stanowiącej relikty istniejącej tu w XIV wieku straż
nicy, kontrolującej sieć drożną i regulującą przeprawę. W pobliżu niej, wy
dobyn dwa dobrze zachowane miecze, datowane na XIII/XIV wiek oraz duże 
ilości ceramiki wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej /koniec XIII i po
czątek XIV wieku/. Ponato na tym odcinku zlokalizowano konstrukcję mosto
wą , zachowaną w postaci dwóch rzędów dębowych pali, oddalonych od siebie 
o z;s m i biegnących od półwyspu w głąb jeziora na odległość około 10m. 
Most ten rr.ógł funkcjonować zarówno przy grodzisku kultury łużyckiej, jak 
i przy osadzie wczesnośredniowiecznej, gdyż w sąsiedztwie odkrytych słu
pów występowała ceramika "łużycka" i wczesnośredniowieczna, 

Badania na odcinku południowym wschodniego przybrzeża pozl!foliły· 

zlokalizować dobrze zachowaną konstrukcję mostową w postaci dębowych pa
li, biegnących w kierunku drogi do Wiewiórczyna, ustawionych w dwu szere
gu, w odległości od siebie ca 4m.., Most ten przypuszczalnej długości 4D m, 
sądząc po zachowanej konstrukcji grodziska, ciągnął się od bramy grodu w 
kierunku stałego lądu, przekraczając mieliznę. Jego część południowa zosta
ła kompletnie zdewastowana w okresie międzywojennym, podczas kopania tor-
fu. . 

W pobliżu odkrytych konstrukcji mostowych zalegała wyłącznie cerami
ka "łużycka" /HaD i WL/, pozwalająca wstępnie powiązać odkryty most z 
osadą obronną ludności kultury łużyckiej. 

Przewiduje się kontynuowanie badań podwodnych Jeziora Wolskiego 
przez następne lata, w powiązaniu z systematycznymi pracami wykopalisko
wymi, realizowanymi na terenie półwyspu. 
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JEZIORO WIECXO, pow.Chojnice 
Nadleśnictwo Xali.ska. 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego 

Badania. prowadził mgr Wiesław Stępień przy współ
udziale ]f:lubu Archeologii POdwodnej "Tryton" z 
Bydgoszczy. F~ Katedra Archeologii UL. 
Pierwszy sezon badań. Osada nieobronna - XIV, XV 
wiek. 

Celem badań było przebadanie dna. jeziora, ze zwróceniem szczegól
nej uwagi na brzeg półwyspu, dawniej wyspy, na którym znajdowała się osa
da. Sam półwysep jest porośnięty buin4 roślinD.ościłl, teren jest grząski i 
bagnisty. Clkryto tutaj ślady po rowach odwadni.a.iłlcych. W trakcie badań 
podwodnych brzegu półwyspu natrafiono na duą liczbę ułamków ceramiki 
późnośredniowiecznej oraz na fragmenty obrobionego drewna. Najwięcej te
go rodzaju zabytków znaleziono w południowo-zachodniej partii półwyspu. 
Natrafiono również tutaj na liczne konstrukcje drewniane w postaci leżą
cych bali ze śladami obróbki. Niektóre konstrukcje przypominają swym po
łożeniem i zarysem fragmenty konstrukcji zrębowej. Wzdłuż nasady pólwys ._ 
pu, tuż przy ~bagnionym przejściu, wykryto w dnie konstrukcję przypomi
nającą konstrukcję plecionkową, a skła.daiłlcą się z ·szeregu wbitych ., w 
niewielkiej odległości od siebie, palików. Badając dalej wybrzeże jeziora 
natrafiono, przy brzegu drugiego mniejszego półwyspu, zwanego przez . 
miejscową ludność "popielnikiem", na duą powierzchnię bruku kamiennego t 
niespotykaną, nigdzie więcej, oraz na obrobione, dość znacznych rozmiarów 
bellti. 

KAZIMIERZ DOLNY, pow. Puławy Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadziły mgr Maria Supryn /autorka 
sprawozdania/ oraz Maria Sydoruk. Finansowało 
Muzeum w Kazimierzu Dolnym. Drugi sezon badań . 

Zamek XIV-XV do XVlll w. 

Kontynuowano prace na terenie d.ziedzińca zamkowego. Eksplorowano 
kolejne -.a.•ykopy w celu uzyskania pełnego, poprzecznego przekroju nawarst
wień dziedzińca w północnej i południowej tjego części: W wykopach w par
tii północnej, bezpośrednio pod powierzchnią terenu zalegał caJec, w wyko
pach zaś w partii południowej stwierdzono warstwy stanowiące kontynuację 
występujących w ub~egłorocznych wykopach tego ci4gu. 
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Ponadto założono wykopy badawcze w środkowej partii dziedzińca, 
poczynając od rozszerzenia ku wschodniej kurtynie jednego z wykopów eks
plorowanych w ubiegłym roku, w którym stwierdzono wówczas warstwy gru
zowe o dużej miąższości. Okazały się one być zasypiskiem wykutej w skale 
studni, której cembrowinę odsłonięto na głębokości 1,30 - 1,50n~.. Cembro
wina ta o kształcie owalnym, o wymiarach 4,00 x 2,50 m wykonana jest z 
kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej. Część fundamentowa cembrowi
ny posiada bardzo interesującą konstrukcję, a mianowicie występują . tu, pier
wotnie 4 - obecnie zachowane są fragmentarycznie 2, quasi trompy. Studnia 
usytuowana jest w środkowej partii sztucznie wykonanego w calcu zagłębienia, 
być może związanego z piwniczną kondygnacją wcześniejszego budynku. 

W wykopie założonym po zewnętrznej stronie kurtyny zachodniej /na pół
noc od wieży zachodniej/ stwierdzono istnienie przybudówki, najprawdopodob
niej o ·charakterze gospodarczym z l połowy XVII v. Wymiary jej wynoszl\ 
11 x 4 m, przy czym dzieli się ona na 2 pomieszczenia, w przybliżeniu 5 m 
długości. W poludniowym pomieszczeniu odkryto posaE1.2kę z płyt kamiennych, 
w półn,~cnym z ceramicznych - obydwie zachowane szczątkowo. Pod posadzką 
pomieszczenia północnego, na głębokości 0,50 - 0,60 m, w warstwie datowa
nej na XVI/XVII w., znaleziono szkielet ludzki. 

Poza w/w założono wykopy na południowym stoku wzgórza, między zam
kiem i farą, gdzie odkryto wybraną w litej skale wapienną suchą fosę B m 
szerokości. W obniżeniu terenu na północ od zamku fosy nie stwierdzono, a 
jedynie naturalne zaklęśnięcia. W toku prac pozyskano dużą ilość zabytków 
ruchomych, głównie ułamków naczyń, tak średniowiecznych, jak i nowożyt
nych. 

W przyszłym roku badania będą kontynuowane. 

KOMOROWO , pow.Szamotuły 
Stanowisko 4 

patrz 
wczesne ćredniowiecze 

KRAKOW 
ul. Kanonicza 5 

Pracownia Archeologiczno 
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Krakowi e 

Badania prowadzili mgr Krystyna Kruczek i mgr Ewa 
Kwaśniewska. Finansowal DZBM Stare Miasto. Pier
wszy sezon badań. Kamienica /okres średniowieczny 
i nowożytnyf • 

W trakcie nadzoru archeologicznego przy pracach budowlanych w wy
kopie przylegającym do frontowej ściany budynku wyróżniono dwa poziomy 
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użytkowe: przedlokacyjny i lokacyjny, a w rumowisku wypełniającym pa
chy sklepienne natrafiono na ciekawy zespół k!UI.i datowanych na przełom 
w. XV na XVI, zbliżonych do kafli wawelskich. 

Badania będą kontynuowane. 

KRAKOW 
ul. Pijarska 15 

Pracownia Archeologiczno ; 
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Krakowi e 

Badania prowadził Jerzy Kozak. Finansl)Wało Mu
zeum Czartoryskich. Pierwszy sezon badań . Ka
mienica /okres od U połowy XII i XVl w./ . 

W trakcie nadzoru prac ziemnych w piwnicach budynku odsłonięto i 
wyeksplorowano jamy ziemne zawierające ułamki ceramiki datowanej na 
II połowę XII wieku oraz XVI-wieczny osadnik z obudową drewnianą. 
Wypełnione jamy związane są z osadnictwem średniowiecznym w tym rejo
nie Krakowa. 

W dalszym ciągu, równolegle z pracami budowlanymi przy fundamen -
tach budynku, sprawowany jest nadzór archeologiczny. 

KRAKOW- Kazimierz Urząd Parafialny przy 
kościele św. Katarzyny 

Badania prowadził mgr Józef Niżnik. Finansowat 
Urząd Parafialny przy kościele św. Katarzyny. 
Pierwszy sezon badań. Zabytkowy zespół po
klasztorny OO.Augustynów /XIV i XV w./ nad
to relikty wczesnośredniowiecznego osadnictwa. 

Badania archeologiczne prowadzone są w ramach kompleksowych 
studiów: historycznych, architektonicznych, pierwotnych założeń ogrodo
wych i innych, mających na celu ratowanie tego cennego, klasy zerowe j 
zabytku. 

W pierwszym etapie badań wykonano 4 sondy na terenie ogrodu przy 
średniowiecznym muz!ze obronnym miasta Kazimierza, z których uzyska
no szereg danych dotyczących struktury muru, pcsadowienia jego part1i 
fundamentowej, stratygrafii nawarstwień i zalegani_~ calca. Stwierdzo-
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no, że oprócz warstw nowożytnych i średniowiecznych występują tutaj re
likty osadnictwa wczesnośredniowiecznego w postaci prawdopodobnej cha
ty. !"ie stwierdzono śladów · :;:>ierwotnych założeń ogrodowych. W ,roku 1975 
planuje się wykonanie w ogrodzie około 50 m długości wyk-:>pu, który nie
wątpliwie pozwoli na odsłonięcie śladów ścieżek, których układ pomoże 
przy rekonstrukcji średniowiecznych założeń ogrodowych. 

Drugi etap badań obejmuje wykopy w zabudowaniach klas·ztornych i w . 
samym kościele. Celem ich jest uzyskanie danych dla statystyki budowli, 
ustalenie poziomu z czasu budowy kościola oraz stwierdzenie stratygrafii 
nawarstwień. W ramach tego etapu wykonano wykop w tzw.dużej zakrystii 
o jednym filarze, który pozwolił na ustalenie pierwotnego poziomu posadzki 
/ 00 cm poniżej, trzeciej z rzędu, obecnej posadzki/. Według polowych ob
serwacji, nie stwierdza się tutaj śladów osadnictwa średniowiecznego, być 
może na skutek niwelacji terenu w czasie budowy kościoła, o czym może 
świadczyć zaleganie wczesnośredniowiecznej warstwy bezpośrednio pod pier
wotną posadzką. Oprócz materiału ceramicznego uzyskano 3 monety Zygmun-
ta III. •· 

Badania w dalszym ciągu trwają. 

KRAKOW - KLEPARZ 
Plac Matejki 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Emil Zaitz. Finansowało 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Pierwszy 
sezon badań. Osadnictwo wczesnośredniowieczne, 
średniowieczne i nowożytne. 

Badania archeologiczne usytuowano po poludniowej strOnie fundamen
tu Pomnika Grunwaldzkiego. Wykop położony był w odległośCi około 90 m 
na północny-wschód od Barbakanu i około 170 m na północ od Bramy Floriańs
kiej i murów obronnych. Stwierdzono następujące warstwy: · 

- PQ)d obecnym poziomem bruku wystąpiły warstwy związane z porządkowa-
niem placu w czasie budowy Pomnika / 1910 r./. . 

- Na głębokości 40 - 60 cm, uchwycono warstwę o miąższości dochodzącej 
do 70 cm z XVII -XIX w. Poniżej, do głębokości 100 cm, występowały 

warstwy o charakterze nasypowym z materiałem ceramicznym średniowiecz-
nym i nowożytnym. · 

- Na głębokości 100-220 cm stwierdzono warstwę kulturową z bardzo dużą 
ilością przedmiotów żelaznych: gwoździe, h'agmenty okuć, skobli i pod
ków, znaleziono klucz do kłódki, fragment noża i ułamki cegieł, kośCi 
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oraz fragmenty naczyń nowożytnych i średniowiecznych /XV -XVI w./. 
W środkowej części warstwy wystąpił zwarty poziom niewielkich kamieni 
wapiennych i otoczaków rzeczny~h tworzących bruk. 

- Następnie uchwycono warstwę o miąższości 8-15 cm z fragmentami na
czyń średniowiecznych i późnośredniowiecznych /XIII - początek XIV/. 
Warstewka ta jest pozostałością średniowiecznego poziomu użytkowego. 

- Na głębokości 230-260 cm zalegała warstwa z dużą ilością fragmentów na
czyń wczesnośredniowiecznych oraz z grudkami polepy i węgielkami dn ew
nymi. Pod nią stwierdzono dwie jamy wkopane w calec. W ich obrębie zna
leziono ceramikę wczesnośredniowieczną, przepalone kamienie wapienne 
oraz grudki polew i węgle drzewne. Materiał zabytkowy z warstwy i jam 
datowany jest na okres od początku wieku XII do połowy wieku XIII. 

KRAKOW - SIDZINA 
Stanowisko l 

patrz 
wczesne średniowiecze 

KRAKOW - 5RODMIE5CIE 
Brama Floriańska 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Emil Zaitz. Finansowało Mu
zeum Archeologiczne w Krakowie. ~rzeci sezon ba
dań. Osadnictwo wczesnośrednio'Wleczne i średnio
wieczne oraz średniowieczne fortyfikacje miejskie. 

Badania o charakterze sondażowym prowadzono w związku z r walory
zacją Bramy Floriańskiej i murów obronnych w jej rejonie. Wykonano 2 wy
kopy usytuowane w północnej części.oramy: wykop Ill zlokalizowano po we
wnętrznej stronie wschodniego ramienia bramy, wykop IV wzdłuż pólnocnego 
i wschodniego lica zachodniego ramienia bramy. W wykopach tych stwj.erdzo
no wczesnośredniow.ieczną warstwę kulturową i 2 średniowieczne poziomy 
użytkowe bramy. Odsłonięto fundamentową część muru bramy i mur szyi krót
kiej. 

Wczesnośredniowieczna warstwa kulturowa o miąższości 25-30 cm wys
tąpiła na głębokości 220 cm L zalegała nad warstwą calca. Stwierdzono wys
tępowanie fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych i średnio~ecznych 
oraz ułamków kości zwierzęcych i drobnych grudek polepy. Ceramika dato 
wana jest na pierwszą i drugą połowę wieku XIII. 
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I -szy średniowieczny poziom użytkowy bramy - stwierdzony został 
na głębokości 180 cm poniżej obecnej powierzchni, nad 30 cm podsypką 
żółtego piasku. W warstwie wystąpiły kamienie wapienne noszące ślad,r 
wygładzenia /pozostałość rozebranego bruku?/, ułamki kości zwierzę
cych oraz pojedyńcze fragmenty naczyń średniowiecznych /2 połowa XIII 
i początek lub połowa wieku XIV/ • 

Il-gi średniowieczny poziom użytkowy bramy uchwycono na głębo
kości około 125 cm, nad podsypką piasku o miąższości 30-35 cm. Poziom 
ten wyznac-zony został przez bruk wykonany z płaskich, mocno wygładzo
nych kamieni wapiennych. Na styku warstwy bruku z wewnętrznym licem 
murów bramy wystąpiły rynny ściekowe wykazujące nieznaczny spadek w 
stronę fosy. Materiał ceramiczny datowany jest na późne średniowiecze 
i czasy nowożytne. 

Mur bramy- wyróżniono 2 fazy obecnie istniejącej budowli • Star
sza faza to mury wykonane z nieregUlarnych kamieni wapiennych zalanych 
zaprawą zarówno w części fundament9wej jak i nadziemnej. Odsadzka fun
damentowa muru występuje na głębo~ości 200 cm i łączy się z 1-szym po-

. z i omem użytkowym bramy. 

Młodsza faza wiąże się z wyłoi.eniem wewnętrznych ścian bramy duży
mi ciosami wapiennymi i piaskowcowymi, położonymi na dostawionym do fun
damentu murku o szerokości 40 cm. Murek ten posi.ada odsadzkę fundamento
wą umieszczoną na głębokości 140 cm. Młodsza f~za murów bramy łączy się 
z Il-gim poziomem użytkowym. Stopa fundamentu murów obydwu faz została 
posadowiona na calcu. 

Mur szyi krótkiej. Odsłonięto częściowo zachodni mur zachowany w 
partii fundamentowej i fragmentarycznie w partii naziemnej. Mur wykonano 
z niewielkich, nieregularnych kamieni wapiennych zalanych zaprawą. Po
sadowiony został na wczesnośredniowiecznej warstwie kulturowej. Odsadz
ka fundamentowa umieszczona na głębokości 130 cm poniżej obecn~j powierzch~ 
ni. Mur szyi jest budowlą dostawioną do północnego lica bramy. Poziom 
umieszczenia odsadzki fundamentowej wskazuje na związek ' budowy tego mu
ru z powstaniem drugiego poziomu użytkowego bramy. 

Nad warstwą kulturową stanowiącą II poziom użytkowy bramy stwierdzo
no warstwy nowożytne o charakterze nasypowym. 

KRAKOW - SRODMIESCIE 
Klasztor 00 Dominikanów 

MUz.eum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prową.dził. mgr Emil Zaitz. Finansowało Mu
zeum Archeologiczne w Krakowie. Drugi sezon badań. 
Osadnictwo wczesnośredniowieczne i średniowieczne 
oraz średniowieczna budowla klasztorna. 

Badania prowadzono w związku z pracami budowlanymi na terenie klasz-
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toru. Wykop B zlokalizowano wzdłuż południowej, wykop C wzdłuż pół
nocnej ściany budynku gospodarczego określonego jako wozownia, usytuo
wanego pomiędzy kramami dominikańskimi przy ul. Stolarskiej a zabudowa
niami kuchni klasztornej. Wykopy oddalone były o 10-28 m na zachód od 
zachodniej ściany budowli romańskiej, użytkowanej obecnie jako refektarz 
klasztorny. · 

Wczesnośredniowieczna war~twa kulturowa - uchwycona została w oby
dwu wykopach na głębokości około 245 cm poniżej obecnej powierzchni /207,8 
m n.p.m./. Miąższość jej wahała się w granicach 40-70 cm. W obrębie wars
twy wystąpiły: połupane kości zwierzęce, drobne grudki polepy, śladowo za
chowane węgle drzewne oraz fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych 
/I i VI grupa surowca/ datowanych roboczo na okres pomiędzy drugą poło-
wą wieku IX a połową wieku XIII. 

Jama wczesnośredniowieczna - stwierdzona została w wykopie C pod pcil

wyższą warstwą kulturową. W wypełnisku wystąpiły fragmenty naczyń wczes-,
nośredniowiecznych /I grupa surowca/ i żelazne nożyce. Obiekt ten datowany 
jest pomiędzy połową wieku IX a drugą połową wieku XI. 

Sredniowieczna budowla klasztorna. W wykopach B i C, w częściach. 

przytykających do ścian wozowni, odkryto 2 równoległe mury zachowane w; 

partii fundamentowej i częściowo naziemnej, Mury te usytuowane były na l:ii.
nii wschód-zachód i oddalone od siebie o 8,8 m, Stopa fundamentu została 
wkopana we wczesnośredniowieczną warstwę kulturową, a odsadzka umiesz.
czona na głębokości 150 cm od obecnej powierzchni /208,8 m n.p.m./. Sc:ia
ny tych murów wykonano z cegły o wymiarach 8-10 x 13-14 x 26-28 cm i o · 
zmiennym układzie główka -wozówka oraz główka - 2 wozówki, W murze.: 
północnym /w wykopie C/ stwierdzono otwór drzwiowy oraz szkarpę. Dłu~ 
gość odsłoniętej budowli przekraczała 14m /uchwycono narożnik południowo
zachodni, brak ściany wschodniej/. 

Do ściany południowej dostawiono inną budowlę, zapewne funkcjonalnie 
związaną z poprzednią. Uchwycono fragment części fundamentowej i naziem
nej ściany zachodniej oraz fragment części naziemnej ściany północnej, Część 
naziemną wykonano z cegieł o podobnym układzie i podobnych wymiarach jak 
przy poprzednio omawianej budowli. Część fundamentową wykonano 2. kamie
ni zalanych zaprawą. Stopę posadowiono na warstwie calca. Odsadzka dos
tawionej budowli została zaznaczona uskokowo ułożonymi cegłami na głębokoś
ci 160-190 cm, Na styku części fundamentowej i naziemnej stwierdzono warst
wę nasypową z ułamkami cegieł i zapra'll.'ą, nad nią wylewkę zaprawy o gru
bości 2-4 cm, 

Materiał zabytkowy z tej warstwy datuje powstanie dostawionej budowli 
na początek i pierwszą połowę wieku XIV, 

Fragmentaryczne przebadanie powyższych budowli uniemożliwia okreś
lenie ich funkcji, Niewykluczone, że należy je uważać za pozostałość wzmian
kowanego w źródłach klasztornych kościoła pod wezwaniem św. Tomasza. 
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I -szy średniowieczny poziom użytkowy - stwierdzono po zewnętrznej 
stronie murów wyżej omawianych budowli. Poziom ten wyznacza wylewka. 
zaprawy wapiennej, wykonana na warstwach o clulrakterze nasypowym. 
W wykopie C nad wylewą wystąpiła. dodatkowo posadzka. z płasko uloto
nych ułamków cegły złączo~j · gliną. Poziom ten występował na głębokoś
ci około 190 cm /208,4 m n.p.m./. Materiał zabytkowy z warstw nasypo
wych, pod wylewką pozwala na datowanie 1-szego poziomu użytkowego na 
pierwszą połovę wieku XIV. Poziom ten jest zviązany z istnieniem omó
wionych budowli średniowiecznych. 

Il-gi poziom użytkowy- wystąpił na głębokości około 100 cm, nad wars
twami gruzu o charakterze nasypowym. Wyznaczony był przez bruk z kamie
ni vapiennych, ułożonych na podsypce piasku /wykop C/ oraz przez 10-15 
cm warstwę zaprawy wapiennej /vykop B/ . Poziom datowany jest zalegają
cym pod nim materiałem ceramicznym na. późne średniowiecze i czasy nowo
zytne. 

Nad warstwą stanowiącą li-gi średniowieczny poziom użytkowy wystą
pHy przemieszane warstwy nowożytne o charakterze nasypowym. 

KRU SZWICA, pow.lnowrocław 
S tanoWl.sko 2 i 4a 

KUROZWt:KI , pow. Sta.szów 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Zespół Badań nad Polskim 
51redniowteczem Dni wersy
te~ Wa.rsza.vskiego i 
Folitechniki W arsza.wsltiej 

Badania prowadził mgr Jerzy Gula. Finansował WXZ 
w Kielcach. Czwarty sezon badań. Zamek średnio
wieczny - pałac nowożytny. 

Badania na terenie założenia. pałacowego objęły obszar około 30 m2. 
Prowadzone były na dwóch wykopach badavczych obejmujących fosę i dzie 
dziniec. 

Badania na terenie fosy pałacowej pozwoliły na ustalenie, iż powsta
ła ona jako element nowożytnego założenia pałacowego w wyniku usunię
cia z podnÓża obiektu nawarstwień średniowiecznych i utworzenia z nich 
przeciwstoku fosy. Upadła w ten sposób hipoteza , iż już zamek średnio
wieczny otoczony był fosą. Wybudowano go na jprawdopodobnieJ na niewiel
kim płaskim wzgórku oto.:zonym bagnami , w związku z czym •J'konywanie 
dodatkowo fosy było w tym okresie niecelowe. 
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Wykop na .terenie dziedzińca pozwolił uściślić poziom do jakiego 
nadsypano dziedziniec w trakcie generalnej nowożytnej przebudowy ca 
lego założenia. 

LEGNICKIE POLE, pow. Legnica 
Stanowisko l 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskie 

go 

Badania prowadził doc.dr hab.Józef Kaźmierczak 
/autor sprawozdania/ przy udziale mgr Romualda 
Piwki. Finansowal Uniwersytet Wrocławski. Pierw
szy ~ezon badań. Szyb do wydobywania piasków zło
tonośnych z XIII-XIV wieku~ 

W odległości około 1,3 km na wschód od Legnickiego Pola, na zale
sionym wzniesieniu, znajduje się rozległe skupisko dobrze czytelne w mor 
.:fologii terenu reliktów górnictwa złota. R{lwnież na terenie przyległym, 
uprawnym, są one dostrzegalne w wielu miejscach. Najczytelniej zachowa
ły się jednakże te, które leżą w obrębie starego drzewostanu. Są to głów
nie niezupełnie zasypane szyby i hałdy wybranego z nich płonnego nakładu. 
W toku badań zainwentaryzowano ~d 100 szybów, co stanowi małą część _ 
ogólnego stanu w zasięgu lasu . 

W celu poznania konstrukcji owych szybów, głębokości zalegania pias
ków złotonośnych, a zwłaszcza ilości kruszcu występującego w tonie urobku, 
postanowiono połowę jednego z nich wyeksplorować do dna. Pozostałą po
łowę planowano zabezpieczyć z myślą o uruchomieniu w tym miejscu małego 
rezerwatu archeologicznego jako działu muzeum w Legnickim Polu. Zamie 
rzenia te zrealizowano częściowo, ponieważ głębokość wybranego szybu -
jak się w praktyce okazało -przekroczyła granic~ uznaną przez nas za bez 
pieczną. Dlatego też niżej podajemy głównie te wyniki badań; które dotyczą 
sprawy konstrukcji, 

Szyb ten, podobnie jak co najmniej większość położonych koło Legn ic 
kiego Pola, założono na planie koła, Srednica jego, przeciętna dla wielu 
innych, wynosiła około 5 m. Projekt budowy szybu, lub określony wzorzec, 
przewidywał: 

l. Zdjęcie nakładu do głębokości 4-5 m, początkowo w obrębie przy
jętej średnicy, a następnie stopniowo zmniejszanej. Tę część robót trzech 
kopaczy mogło wykonać systemem odkrywkowym w ciągu 3-4 dni, nie licząc 
czasu potrzebnego na zabezpieczenie ścian drewnem i na odr zucenie ziemi 
z nad szybu na bezpieczną odległość, który mieścił . się pra wdopodobnie 
w ciągu 4-5 dni. 
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2. Zdjęcie nakładu, poczynając od głębokośCi 4-5 m do poziomu pias
ków złotonośnych, z obrębu pola o średnicy 1,5 - l m. W miarę głębienia 
szybu wpuszczono weń pobocznice beczek umocnione obręczami z żelaza 
lub drewna w miarę potrzeby. Głębokość tej partii szybu, zbadanej częścio
wo, wynosiła przypuszczalnie 3-6m. N~-J. wyciągano na powierzchnię 
w kublach przy pomocy kołowrotu, zbudowanego na kratownicy z belek. Sys
tem obsługi przewidywał nadto stanowisko pracy położone na wysokości za
rysu obudowy beczkowej. Obsługująca je osoba prowadziła sznur z wiadrem 
środkiem prześwitu szybu lub jego częścią i w ten sposób ubezpieczała gór
nika dolowego w czasie wyciągania urobku i spuszczania wiadra. Drążenie 
tej partii szybu po.: tępowalo powoli, także ze wzg~ędu na rodzaj nakładu 
l głównie kaolin/. Mogło ono trwać do 7 dni. Podane wyliczenia czasowe ro
bót uważam za zbliżone do rzeczywistych. Poslużyły do tego celu wyniki ob
serwacji pracy studentów kierunku archeologii zatrudnionych przy odkrywa
niu szybu w ramach praktyk rol>otniczych. 

Złotonośny urobek przemywany był w dość znacznej odległości od miejs
ca położenia szybu, prawdopodobnie nad rzeką Wierzbiakiem lub innym, nie
znanym dotąd CI (:'kiem wodnym. Wiadomo także, iż w czasie eksploatacji bada
nego szybu wyczerpywano zeń kubłami wodę, po czym odprowadzano ją na ze
wnątrz korytem z drewna. Do ustalenia chronologii szybu posłużyły nam ułam
ki naczyń glinianych. 

Badania s :·ybów będą kontynuowane. 

LIPOWIEC, po w.Chrzanów Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Krakowie 

Badania prowadził Jerzy Kozak. Finansował WKZ 
Kraków. Osmy sezon badań. Przebadanie zamku Xlll
XVlll wiek. 

Kontynuowano prace w dalszych odcinkach wykopu założonego na 
przedłużeniu bramy wjazdowej do zamku i filarów mostu, wychodząc poza 
obręb muru przedbramia. 

Głównym odkryciem tutaj był kamieniołom datowany na II połowę XIII 
wieku , skąd wydobywano kamień na budowę zamku . Z tego powodu sytuacja 
s t ratygraficzna w eksplorowanych odcinka ch wykopu różniła się znacznie 
od układu warstw zaobserwowanego w re jonie bramy i mostu. Ogólna miąż
szość przeba:lanych warstw wynosiła 6,5 m, przy czym nawarstwienia dato
wane na w.Xlll-XIV posiadały miąższość w granicach 420-540 cm, zaś warst 
wy XV i XVI-wieczne od O, 60 do l, 10 m. 
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Na podstawie dotychczasowych wyników badań taki układ nawarstwień 
inte.rpretovać można jako efekt procesu nadsypywania terenu, który prze
biegał wielofazowo v przeciągu wieku XIV i XV. W warstwach tworzących 
kolejne poziomy użytkowe znaleziono kilkanaście tysięcy ułamków cerami
ki, kości zwierzęcych oraz kilkaset fragmentów przedmiotów żelaznych. 
Spośród zabytków ruchomych na uwagę zasługuje XVII-wieczny zegar sło
neczny wykonany z kości, kostka hazardowa, grzebień kościany i liczne 
bełty kusz datowane na wiek XIV. Stwierdzono ponadto, że mur obwodo
wy przedbramia wznoszony był w 2 fazach, datowanych roboczo na v. XIV 
i XV. 

Dalsze prace badawcze przewidują wykonanie na terenie przedbramia 
wykopów wzdłuż osi północ-południe. Na podstawie wyników badań v dotych 
czasowych i zamierzonych wykopach ustalon.y zostanie określony poziom his 
toryczny, do którego należy zniwelować aktualny teren przedbramia. 

LISNOWO, pow .Grudziądz 
Stanowisko l 

Muzeum w Grudziądzu 
Polskie Towarzystwo 
Archeologiczne i Numiz
matYczne Oddział 

• 

v Grudziądzu 

Badania prowadził mgr Ryszard Boguwolski. Fi
nansował Urząd Miasta i Powiatu w Grudziądzu. 
Pierwszy sezon badań. Grodzisko średniowieczne • 

Badania były kolejnym etapem prac weryfikacyjno-sondażowych gro
dzisk powiatu grudziądzkiego. 

Grodzisko usytuowane jest na wyniosłym, około29m wysokości cyplu, 
odciętym od głównego ~m1u wysoczyzny dość głęboką fosą. Majdan o po 
wierzchni 30 x 42 m w rzucie poziomym, prostokątny, nie posiada śladów 
dodatkowych umocnień obronnych. 

Prace skoncentrowano w · środkowej parti~ majdanu, gdzie założono 
3 wykopy badawcze o łącznej powierzchni 75 m • We wszystkich wykopach 
pod zdjęciu darni, na głębokości ca 35 cm,wystąpił silnie .zbity ił gliniasty 
/calec/. 

Całkowity brak warstwy kulturowej, nieliczny materi~ł ceramiczny 
i brak jakichkolwiek' śladów stałych elementów osadniczych pozwala na 
stwierdzenie o krótkotrwałym osadnictVi..e tego obiektu w XIV albo w I po -. 
łowie XV wieku. 

Nie przewiduje się ~rovadzenia dalszych prac. 
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Wojewódzki Ośrodek 
ArchPologiczno-Konserwa
torski we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Halina 5ledzik. Finanso
wał WOAK. Pierwszy sezon badań. Studnia śred
niowieczna /XIV-XV w. / 

Wiosną 1974 roku podczas robót ziemnych związanych z wymianą rur 
kanalizacyjnych przy zbiegu ulic Armii Czerwonej i Wyzwolenia w zachod
niej części Lubania, na niewielkiej kulminacji w obrębie średniowiecznego 
miasta, w pobliżu murów odkryto studnię z XIV -XV wieku. POniżej poziomu 
chodnika współczesnego na g~ębokości około 0,3 m zaobserowano zarys 
studni o kształcie półowalu /pierwotnie zapewne owalny/, o średnicy oko-
ło l, 8 m. Głębokość jej wypełniska wynosiła 2 m. W przekroJu pionowym 
miała ksztah workowaty. Cembrowinę ułoż~o z płytkowatych kamieni przy
legających do siebie. Dodatkowo wzmocniono je gliną i iłem. W partii 
przydennej znajdował się żwirkowaty piasek. Z wypełniska st:udni wyeksplo
rowano kilkaset ułamków naczyń glinianych, całe naczynia /garnki i dzbany/, 
fragmenty naczyń szklanych i nieliczne kości zwierzęce. 

LUBISZEWO, pow. Tczew patrz 
okres wczesnośredniowieczny 

MAJKOWICE -SURDĘGA, pow. Piotrków Tryb. Muzeum Archeologiczne 
Stanowisko l i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadzili dr Aldona Chmielowska /autor-
ka sprawozdania/ i mgr Mieczysław Góra. Finanso
wał WKZ w Łodzi. Trzeci sezon badań." Zamek późno
średniowieczny. 

Celem badań było odkrycie założenia architektonicznego zamku. Konty
nuowano badania w wykopie I / 10 x 10m2/, wytyczono także i wyeksploro
wano 6 rowów sondażowych o łącznej powierzchni 60 m2. 

W wykopie l na głębokości około l m od powierzchni, pod rumowiskiem 
kamiennym, odkryto ciągi szerokich murów /2m szerokości/ stanowiących 
stopę fundamentową zamku oraz układy kamieni będących pozostałością we
wnętrznych podziałów w obrębie tego obiektu. Ruchomy material zabytkowy 
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to ceramika, przedmioty metalowe, fragmenty kafli, 'P"Chodzący z XIV
XV w. 

W sondażu l na osi pólnoc-wschód będącym przedłużeniem na połud
nie wykopu l, natrafiono na narożnik budowli kamiennej, której fundamenty 
znajdują ~ię we wcześniejszej warstwie kulturowej datowanej ceramiką na 
Xlll w. 

Ciągi kamiennych murów zamku odkryto również w sondażu 5 /W -E/. 
Wyniki badań w sondażach 3 i 4 potwierdziły obserwację z 1972 r., że ba
dany obiekt obsypany był wałem ziemnym i otoczony niewielką fosą. 

Badania będą kontynuowane. 

MOGILNO 

NOWOGROD, pow. Łomża 

NOWY JASIENIEC, pow.Bydgoszcz 
Stanowisko l 
Jezioro Zamkowe 

patrz 
wczesne średniowiec ze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Klub Archeologii Podwod-
nej "Tryton" w Bydgoszczy 

Badania prowadziła mgr Olga Romanowska-Grabowska. 
Finansował WXZ w Bydgoszczy. Drugi sezon badań. 
Jezioro otaczające ruiny zamku kasztelańskiego z 
XIII w. 

Penetracja podwodna - archeologiczna Jeziora Zamkowego objęła jego 
część bezpośrednio przylegającą do terenu, na którym wznosi się ruina:. 
średniowiecznego zamku. 

Celem penetracji było uchwycenie powiązania wyspy, na której zlokali
zowana jest ruina i domniemane grodziska wczesnośredniowieczne, z poło
żoną na przeciwległym brzegu wyspą, na której odkryto wczesnośredniowiecz 

ne cmentarzysko. Dodatkowo poszukiwania zmierzały do poszukiwania grobli 
lub brodu i uzyskania materiału zabytkowego, pochodzącego z lic:ini.e stacza 
nych bitew. 

Rezultatem wymienionych poszukiwań były wyłącznie zabytki ruchome 
przede wszystkim detale architektoniczne jak kafle, gzyrr.sy, raki żelazne 
spinające mucy zamku,· duża ilość ceramiki datowanej od XIV do czasów no
\7ożytnych, ponadto szkło witratowe, pochodzące z czasów kiedy zamek spel-

' 
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niał funkcje . .lkralne /XVIII w./, XVI wieczne kafle i kości zwierzęce. Do 
unikalnych przedmiotów można zaliczyć odkrycie dobrze .zachowanej drew
nianej maczugi, która na zakończeniu rękojeści posiadała nacięcia od 
sznura, czy rzemienia opasującego rękę. 

Niestety nie udało się zlokalizować istnienia domniemanego brodu, 
ani też pozyskać materiał ruchomy, pozwalający datować teren, na któ
rym wznosi się ruina, na okres wcześniejszy niż późne średniowiecze. 
Nie natrafiono też na ślady w postaci militariów, po bitwach między Krzy
żakami, a Polakami. 

Podwodną penetrację utrudniała głęboka warstwa mulu. Ustalono kon
tynuację padań podwodnych - archeologicznych w tym akwenie w powiązaniu 
z inwentaryzacją konserwatorską zachowanej obronnej architektury. 

NOWY KORCZYN, pow. Busko Zdrój Zespół Badań nad Polskim 
Sredniowieczem- Uniwersy
tetu Warszawskiego i 
Folitechniki Warszawskiej 

Badania prowadzili mgr inż. Stanisław Michno i mgr 
Jerzy Gula. Finansowal WKZ w Kielcach. Trzeci 
sezon badań. Miasto średniowieczne i nowożytne. 

Badania były kolejnym etapem rozpoznania problematyki osadniczej 
średniowiecznego miasta. Miały głównie charakter nadzoru archeologiczne
go . Koncentrowały się w południowej części miasta. Wykopy usytuowane by
ły po obu stronach obecnej ulicy Królewskiej, stwierdzonej wcześniej w ba
daniach drogi datowanej najwcześniej na XV w., a prowadzącej z rynku do 
przeprawy na Nidzie do średniowiecznego zamku. 

l. W wykopie pod Ośrodkiem Zdrowia przy ul. Królewskiej i ul. Zaścianek, 
szerokoprzestrzenny o 'V}'IIliarach 16,0 x 35,0 m ujawniono zarysy fun
damentów budynków mieszkalnych, murowanych, nowożytnych, usytuowa
nych na działkach przyul.Królewskiej1a także przyul.Zaścianek. Zeb
rano bogaty materiał zabytkowej ceramiki, kafli, szkła. Stwierdzono tak
że elementy zagospodarowania działek miejskich w XV -XVII w. W wars
twach przycaleowych zalegała warstwa około 70 cm szarobrązowej ziemi, 
zawierającej kafle-szkło, nieliczne fragmenty ceramiki późnośredniowiecz
nej XV -XVI w. 

2. Podobną problematyką badawczą objęty był wykop o wymiarach 19,0 x 
30,0 m -położony równolegle do ul. Królewskiej nad brzegiem Nidy, Roz
poznano plan zagospodarowania wschodniej części działek sięgających . 
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nabrzeża rzeki. StWierdzono nikłe ślady użytkowania siedliskowego 
terenu. Na stropie calca stwierdzono ślady melioracji terenu, prowa
dzące do podniesienia terenu przed groźbą wylewów Nidy. Zebrano nie
liczny materiał zabytkowy późnośrednioWieczny i nowożytny. 
W wyniku przeprowadzonych rozpoznań należy stWierdzić, że w tej częś
-ci miasta średniowiecznego teren użytkowany był gospodarczo pod ogro
dy' i użytki rolne. 

3. Przy prowadzonych wykopach wodoCiągowych, biegnących w poprzek ul. 
Partyzantów, stwierdzono wyraźne ślady uwarstwienia drogi - drewnia
ne umocnienia i ślady bruku do głębokości 2,5 - 2,8 m od poziomu ulicy. 
Głębokość wykopu nie sięgała c;:alca. niemniej warstwy spągowe zaWiera
ły materiał wczesnośrednioWieczny z XII-XIII w. 

NOWY WISNICZ, pow.Bochnia 

ODRzyKQ~, pow.Krosno 

patrz 
okres nowożytny 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Hunicz. Finansował 
WKZ w RzeszoWie. Trzeci sezon badań. Zamek 
Niski Odrzykoński XIV /XV - XVIII w. 

Przeprowadzono badania w rejonie wjazdu na przedzamcze od strony po
łudniowej, gdzie spodziewano się rozeznać dawne poziomy drogi. dojazdowej, 
odsłonić i datować relikty przedbramia, ustalić dawne poziomy wjazdu na 
zamek w kurtynie południowej. 

Eksplorowano też wykopy na dziedzińcu w celu ustalenia dawnych pozio
mów użytkowych, odsłonięcie i datowanie metodap:~.i archeologicznymi murów 
zabudowy przy: kurtynie zachodniej, lokalizację i odsłonięcie reliktów studni. 

Droga dojazdowa na przedzamcze zachodnie posiada formę usytuowanego 
na zboczu tarasu o szerokości 3,5 do 4,0 m. Badania wykazały, iż najstar
szy pozi om drogi, z końca XIV lub początków XV w. , znajdował się l, 9 m 
niżej niż obecnie. Wjazd na teren przedzamcza posiadał dodatko)lfe umocnie
nie w postaci przedbramia. Odsłonięto tu wykonane z piaskowca elementy 
bramy w postaci węgarów, odboi i progu. Stratygrafia odsłoniętych murów, 
a więc dostaWienie murów przedbramia do kurtyny południowej, a następnie 
dostaWienie węgarów śWiadczy o tym, że brama powstała w dalszym etapie. 
Ni.e wyklucza to faktu, iż fazy te nastąpiły wkrótce ·-po sobie, jeszcze w 
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XV w. Znaleziona na wysokości prcgu ceramika i moneta /halerz węgiers- · 
ki z 1623 r./ potnerdza użytkowanie poziomu do pierwszej Ćwierci XVII w. 

Wnioski powyższe uściślono w wyniku obserwacji nawarstwień odsło
niętych w innym wykopie usytuowanym w obrębie wjazdu na zamek w południo
wej kurtynie, gdzie także odsłonięto kompletnie zachowaną bramę. 

W wykopach na dziedzińcu stwierdzono starsze nawarstvierii.a datowa
ne ceramiką na XIII-XIV w. Poziom dziedzińca w okresie funkcjonowania 
zamku, w XV -XVI w. znajdował się na głębokości 1,9- 2,20 m. W jednym 
z wykopów odsłonięto schodki wykute w skale prowadzące w stronę wieży. 
Dolny schodek związany z ówczesnym poziomem dziedzińca koresponduje z 
odsłoniętym nieopodal progiem bramy. W środkowej części dziedzińca od
kryto studnię wymienioną w źródłach archiwalnych w pierwszej ćwierci XVI 
wieku i w wieku XVII /Informator Archeologiczny, Badania 1973, s.289-290/. 
Warstwy kulturowe , które gromadziły się między stromym zboczem skały a 
kamienną cembrowiną studni zawierały dużą ilość ceramiki. Wydzielono tu 
nawarstwienia od końca XIV do połowy XVI w. Na podstawie analizy materiału 
zabytkowego i układu warstw przyjąć należy, że. studnia zbudowana w końcu 
XIV w. przestała funkcjonować w wteku XVIII. 

Odsłonięto także mury zabudowy wzdłuż kurtyny zachodniej. Dolne ich 
partie wiązać należy z najwcześniejszą fazą funkcjonowania przedzamcza. 

Odrębnym zagadnieniem była eksploracja warstw w wykopie założonym 
w fosie, po północnej stronie zamku średniego. Wypełniskoposiadało miąż

szość 2,6 m. Pierwotnie zbocza fosy oraz dno tworzyły skały. Warstwy wy
pełniska, szczególnie te najstarsze, zawierały dużą ilość zabytków rucho
mych, zwłaszcza ceramikę i kafle, które datujemy na XVI-XVII w. 

OLKUSZ Pracownia Archeologiczno 
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Krakowie 

Badania prowadził mgr Marian Myszka. Finansował 
Urząd Miejski w Olkuszu. Trzeci sezon badań. Koś~ 
ciół i klasztor Augustianów oraz mury obronne. Ok
res późnośredniowieczny /XV - l połowa XVI w./. 

Badania kontynuowano w północno-wschodniej części średniowiecznego 
miasta. Ustalono przebieg XIV -wiecznego muru obronnego, o grubości 2m, 
ograniczającego teren założenia klasztornego od wschodu. W południowej 
części założenia, do muru obronnego, przylega szczytowa ściana prezbite
rium kościoła. W części północnej, tuż przed załamaniem muru obronnego 
w kierunku wschodnim, przylega budynek klasztorny, zbudowany nie póź
niej niż w początkach XV wieku. Stanowi on północne skrzydło kasztoru, 
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o szerokości 11 m /wewnątrz/ ..., znacznej części podpiwniczone. · 

Nie można potWierdziĆ istnienia wschodniego skrzydla klasztoru w 
ŚWietle dotychczasovych badań , 

Na pólnoc od budynku klasztornego odkryto drewniane relikty śred
nioWiecznego budynku gospodarczego. Natrafiono też na ślady systemu 
odwadniającego, który tvorzyły kanały o średnicy około 0,3 m, przebiega 
jące w murach przeważnie horyzontalnie, na poziomie stopy fundamentoweJ . 
Założono go jednocześnie z rozbudową klasztoru w początkach XVI Wieku, 
w celu zapobieżenia podmyw-ania murów przez vodę, które spowodowało 
ich przechylenie już w końcu XIV 'łlieku, tuż po ich budoWie. 

Spośród materiału zabytkowego 'łfiększość stanoWią ułamki naczyń 
glinianych z końca XV -I połoWie XVI Wieku. 

B adama będą kontynuowane. 

OPOLE 
ul. Xra'łfiecka i Muzealna 

Biuro Dokumentacji Za
bytków w Opolu 

Badania prowadziła mgr Syl'łfia Wuszkan. Finanso
wał WXZ w Opolu. Pierwszy sezon badań. Ulica 
ze schyłlcu okresu średnio'łliecznego. 

Podczas prac ziemnych z'łfiązanych z wymianą rur gazociągu na tra
fiono na fragmenty drewnianych konstrukcji dawnej zabudovy miejskie j . 

Wykop o wymiarach 2,8 x 3,1 m założony został przy narożu ulic 
Krawieckiej i Muzealne}. Na głębokości około 60 cm od vspółczesnej na
Wierzchni ulicy odsłonięto cztery fragmenty dranic stanowiących resztkę 
średniowiecznej ulicy. Pórnocno-wschodnie jej krawędzie zniszczone zos 
tały w czasach nowożytnych przy zakładaniu gazociągu. Północno-zachod• 

nie fragmenty zachowały się znacznie lepiej i ....,-yznaczają najprawdopodob 
niej całkowitą szerokość ulicy- nie przekraczała ona 1,3 --m. Tworzyły 
ją dranice o szerokości od 27 do 34 cm, grubości od 10 ~-o 13 cm. Nie były 
one ściśle spasowane, przerwy między nimi vynosiły od 2 do 10 cm. Za.
legały mniej więcej poziomo z lekkim spadem~· kierunku północno-wschce 

ni:m. Nie posiadały śladów wycięć, nacięć itp. Wspierały się one najp raw 
dopodobniej na dwóch legarach podłużnych, z których jeden od strony 
północno-wschodniej nie zach.owal się - został zniszczonyr-odczas kopa
nia rowu gazociągowego. Legar drugi - dobrze zachowany wsparty był na 
dwóch kawałkach cienki ch belek usytuowanych bezpośrednio pod nim. 

W wykopie wystąpiła duża ilość fragmentów-cenuniki i koś :i zwie
rzęcych. Między drauicami znalezi ono kostkę do gry. 

~ 
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Prowadzono również obserwację pozostałych odcinków. wykopów ga
zocil\gowych. 

OSTRODA Pracownia Archeologiczno
Konse~atorska P. P. PKZ 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Martyna Sielewicz. Finan
sowal WKZ w Olsztynie. Trzeci sezon badań. Sred
niowieczny zamek krzyżaclti /XJ.V -XV wiek/. 

Badania miały na celu zlokalizowanie oraz odsłonięcie fundamentu przed
bramia. 

Wykopy o ogólnej powierzchni28m2 usytuowano po stronie południo-
wej bramy wjazdowej przy zachodnim skrzydle zamku. W trakcie prac odsło
nięto przewiązany z zachodni!\ kurtyną zamku kamienny fundament południowe
go ramienia przedbramia długości 6 m, szerokości 1,80 - 1,90 cm. Ze : wzglę
du na występowanie wody gruntowej stopy fundamentu nie osiągnięto, przery
wając eksplorację wykopów na głębokości - 450 cm od poziomu bruku dzie
dzińca zamkowego. Na głębokości 400 cm natrafiono na po5adzkę cegł.aną, 
zniszczoną w odległości 6 m od zachodniej kurtyny zamku przez wkop, ~
cy zapewne fosą. 

Eksplorowane warstwy kulturowe oraz zasypiskowe zawierały pótno
średniowieczny oraz nowożytny materiał zabytkowy v postaci fragmentów ce
ramiki, kafli, polewanych płytek posadzkowych, naczyń kamionkowych, szkła, 
przedmiotów żelaznych i kości. 

Badania zostały zakończone. 

PIENI~ŻNO, pow. Braniewo Muzeum Mazurskie 
v Olsztynie 

Badania provadziła mgr l za bela Sikorska-Ulfikova. 
Finansowal WKZ v Olsztynie. Drugi sezon badań. 
Ratusz i zamek średniowieczny. 

Usumęto gruz z wnętrza ratusza, odsłaniając śc~i działove. O:dgru
zowano Jedną piwnicę, do pozostałych vejścia. Wewnątrz odkryto warJ~t'trę 
kulturową związaną z pożarem ratusza v XVU w., która zalegała między 
sklepieniem piwnic a spało~ v 1945 r., podłogą drewnianą ratusza. 
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Odsłonięto również fundamenty 7 budynków mieszkaleych dobudowanych 
do ratusza w ciuu XVIll i na poczl\tku XIX wieku oraz pomieszczenie, z któ
rego prowadziło dodatkowe wejście do ratusza. 

Założono dwa wykopy przy średniowiecznym zamku /stanowisko 3/ , 
gdzie spodziewano się odkryć pozostałości grodu pruskiego. Pierwszy wykop' 
znajdował się na dziedzińcu przy ścianie zachodniego skrzydła. W obrębie 
wykopu nie znaleziono śladów osadnictwa wczesnośredniowiecznego, a pozos
tałości z okresu średniowiecznego były bardzo nikłe. Cały układ warstw z os
tal poważnie zniszczony wkopami kanalizacyjnymi z początku XX wieku. Drugi 
,·ykop został usytuowany przy zewnętrznej ścianie skrżydła zachodniego, mieś 

cił się tuż przy stromym zboczu wzgórza. W obrębie tego wykopu nie stwierdzo 
no również śladów osadnictwa staropruskiego. 

Natomiast ustalono, że skrzydło zachodnie zamku posiada fundament się
gający- do głębokości 90 cm od strony dziedzińca i ponad 2m od strony krawę
dzi wzgórza, zbudowany z dużych kamieni, bez zaprawy. Luki między kamie
niami uzupełniono gruzem ceglanym i gliną. Nieliczne fragmenty ceramiki 
średniowiecznej zdają się wskazywać, że osadnictwo w tym okresie nie wystę
powało w obrębie wzgórza. 

Dla pełniejszego wyjaśnienia historii zamku należałoby przeprowadzić 
dodatkowe badania~ dziedzińcu i przy skrzydle północnym. Sprawą pilną 
jest przeprowadzenie badań w obrębie starego miasta /stanowisko 2/ zagro
żonego obecnie przez budowę nowych obiektów. W skazuje na to odkrycie 

1 
w tra} 

cte budowy pawilonu h.andlowego 1średniowiecznych konstrukcji drewnianych. 

PLEMIĘTA, pow.Grudziądz 
Stanowisko, l 

Muzeum w Grudziądzu 

Badania prowadził mzr Ryszard Boguwolski. Finanso
wał WKZ w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. Gró
dek rycerski /XIV -XV w. l. Okres średniowieczny. 

Badania ratownicze prowadzono na obiekcie w kształcie niewielkieg..., 
stożka przylegającego od strony południowej do płaszczyzny, na której znaj
duje się wieś Plemięta. Stoki grodziska, od strony zachodniej, północnej i 
wschodniej dość strome posiadaj!\ wysokość od 4-9 m. Stożek gródka ścięty 
posiada wymiary 17 x 21m. 

. W założonym, w środkowej części majdanu, wykopie o ~ymiarach 2,5 x 
4 m przy eksploracji do głębokości 3,3 m wydzielono 3 warstwy kulturowe z 
okresu średniowiecznego, późno~· ""dniowiecznego i nowożytnego. Warstwa 
śL·edniowieczna, której miąższoś .. .ryniosła 2,6 m stanowi pozostałość spa
lonego domostwa. Geologiczna ·treść tej warstwy to rumosz silnie przepalo-. .• 
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neJ w ogniu polepy i drewna, zabarwionej na kolor ceglasty, Zawartość kul
turowa: Język spustowy de kuszy, grot wł&u:ni, okucie żelazne zamku, du
żych rozmiarów naczynie b t·ązowe wraz z okucierni żelaznymi, strzemię, 
gwoździe żelazne i kilka fragmentów ceramiki cienkościennP.j barwy ceglas
tej. Warstwę datować można na przełom XIV -XV \\<• · . 

Analiza materiału oraz źródła pisane przemawiają za zniszczeniem 
i spaleniem gródka przez wojska polskie w działaniach wojennych w 1414 r. 

Badania będą kontynuowane. 

PŁOCK 

Katedra 
Zakład Epoki Metali 
Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN 
Ekspedycja Wykopaliskowa 
w Płocku 

Badania prowadził prof.dr Włodzimierz Szafrański. 
Finansował IHKM P AN. Otwarcie grobu piastows
kiego ze szczątkami Władysława Hermana i Boles
ława Krzywouątego oraz Piast~w mazowieckich 
/Xll-XV w. l. 

Z inicjatywy i pod kierunkiem prof .dr Witolda Hensla przeprowadzo
no poszukiwania komory grobowej ze szczątkami piastowskimi w podziemiu 
katedry płockiej pod Kaplicą Królewską, w której od roku 1825 stoi pusty 
grobowiec /kenotafiuml monarszy. Poddano badaniom kompleksowym zawar
tość otwartego w krypcie grobu w celu zweryfikowania prastarej tradycji 
o pochowaniu w katedrze płockiej szczątków Władysława Hermana l +11021 
i Bolesława Krzywoustego l+ 11381 i w celu przeprowadzenia próby identy
fikacji kości monarszych. Wyodrębnienia osobniczych zespołów ko,ei tłoko
nała dr Alina Wiercińska. Doc,d Andrzej Wierciński określił typ uł.tepolo
giczny domniemanej czaszki Krzywoustego jako armenoidalno-wyżynny, któ
ry odpowiada powiązaniom genealogicznym monarchy, syna Judyty cz~skiej, 
wnuka AdelaJdy węgierskiej i pra~rnuka Greczynki, Anny PorfirogeiJ.otki 
Stwierdzona przez doc,dr Krystynę Szlachetko patologiczna deformacja tej 
czaszki w postaci asymetrii twarzy z rzucającym się w oczy silnym jej skrę
ceniem lewostronnym spowodowanym tzw. hypoplazją kłykcia stawowego żuch
wy posłużyła za jedno z kryteriów identyfikacji kości. Badania palecpatolo
giczne doc.dr Dymitra Komitowskiego wykryły na innym szkielecie wymowne 
ślady zmian chorobowych spowodowanych zesztywniającym zapaleniem stawów 
kręgosłupa, które doprowadziły do powstania zrostów stawów krzyżowo-bio
drowych i kręgów piersiowych, Dostrzeżono też zmiany patalogiczne w obrę
bie stawu kolanowego kości udowej zniekształconej nadto przez dużą narośl 
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kostną. Wykryte ślady zmian patologicznych świadczące o ociężałości 
osoby cierpiącej również na dolegliwości nóg odpowiadają dokladnie ·>pi
nii Anonima Galla o schorowanym Władysławie Hermanie, że był "homo 
gravis aegerque pedibus". Tę próbę 1dentyfikacji wspierają nadto zauwa
żone ślady pośmiertnych uszkodzeń kości, porąbanych toporem lub mie
czem. O profanacji szczątków rodziców Krzywoustego dokonanej przez 
Pomorzan relacjonuje Ebbon, biograf Ottona z Bambergu. 

Referowane badania ujawniły nadto obecność jeszcze 16 szkieletów 
w różnym stanie zachowania. Są to najprawdopodobniej szczątki• książę

ce, a wś:rÓd nich zapewne także kości syna Krzywoustego i syna Kędzie
rzawego oraz kości Konrada Mazovieckie~o. · 

Badania rozpoczęto 21 marca 1972 ·r. Uzyskane wyniki nie wykluczają 
więc,że wśród szczątków kostnych w/w mogą się znajdować pozostale po 
Władysławie Hermanie i Bolesławie Krzywoustym. W oparciu O) nie artysta 
rzeźbiarz Wieńczysław Pławiński dokonał w 1974 r. próby odt!W>Orzenia rysów 
Bolesława Krzywoustego. Dla uzyskania pewności w tym względzie wypadnie 
przeprowadzić dalsze analizy. 

POKRZYWNO-ZAMEX, pow. Grudziądz 

POZNA~- STARE MIASTO 
ul. Kramarska 25 
Stanowisko 10 

patrz 
wczesne średniow-iecze 

Muzeum Archeol'ogiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Zbigniew Karolczak. Bada
nia ratownicze. Slady osadnictwa wczesnośrednio
wiecznego, miasto lokacyjne /średniowiecze, no
wożytność/. 

Badania ratownicze przeprowadzono w związku z podjętymi pracami 
budowlanymi. Stwierdzono występowanie uwarstwień osadniczych oraz ele
mentów zabudowy trwałej. Celem prac było poznanie procesu osadniczego 
i przemian zachodzących w rozplanowaniu działki /parceli/ oraz typu jej 
zabudowy. 

Przeprowadzone badania wykazały, że: 

1/ śla:dy osadnictwa wczesnośredniowiecznego /tylko ułamki cerami
ki naczyniowej/ pochodzą z przełomu XII/XIII w. , 

2/ po reorganizacji przestrzennej i prawnej miasta w 1253 r. teren 
ten zostaje włączony w jego obręb i zajęty pod drewnianą zabudowę miesz
kalno-gospodarczą, zniszczoną podczas pożaru miasta w 1447 r. 

3/ po połowie XV wieku następuje ponowne wytyczenie działki budo
wlanej, której powierzchnię zajmuje murowana kamienica mieszczańska, 
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ki.lkakrotnie przebudowana w XVI-XVID w. aż do kolejnego pożaru miasta· 
w lal3 r •• , po którym zostaje rozebrana. 

4/ w pierwszej połowie XIX wieku na tym terenie wzniesiono budy-
nek mieszkalny o zmienionym planie układu działki i fo~e architelttonicz ... _ 
nej. 

Znaleziono różnorodne wyroby z gliny: ceramikę użytkową - naczynia 
kuchenne i stołowe, ceramikę budowlaną m.in. serię kafli z XVII/XVlll.
XVIU .w. , płytek posadzkowych, wyroby ze szkła: fragmenty kielichów, mi
secz.ek, flasz i flakonów z XVII-XVlll w. oraz fragmenty szkła okiennego, 
wyroby z metali: okucia drzwiowe, gwotdz.ie, noże, wyroby z kości i skóry 
oraz. innych surowców. Na uwagę zasługuje kamienne żarno wklęsłe, użyte 
wtórnie pod budowę fundamentów gotyckiej kamienicy. 

Badania. przyczyniły się w znacznym stopniu do wyjaśnienia procesu 
przestrzennego stapiania się w całość osad przedlokacyjnych uplasowa.nych 
w tym rejonie. Pozwoliły również ustalić zmia.ny zachodzące w rozplanowa
niu działki oraz. typ jej zabudowy, wskazując istnienie na tym terenie re
gularnej zabudowy po połOWie XIII w:, początkowo drewnianej, pótniej mu
rowanej. 

Badania będą kontynuowane. 

POZNAIO- STARE MIASTO 
StaryRynek 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

· Badania prowadzili dr Włodzimierz Błaszczyk i mgr 
Zbigniew Xarolczak. Pierwszy sezon badań. Stano
wisko nr 8 - Stary Rynek. Znaleziska z okresu 
halsztackiego /kultura łużycka/, wczesnego średnio
wiecza, średniowiecza i czasów nowożytnych. 

Prace archeologiczno ratownicze podjęto w związku z. pracami ziemny
mi inwestycji "Swiatło i Dtwięk" dla poznańskiego Ratusza. Wykop długoś
ci 32,40 mb, 1.20 m szerokości, przebiega od wschodniej elewacji Ratusza 
do zachodniej elewacji wschodniej pierzei Rynku. 

Odsłonięto XVI warstw osadlucz.ych, które zalegały do głębokości 
3,40 m /59,90- 55,50 m n.p.m./. · 

W obrębie warstw wyróżniono: 

bbieltt nr l - ziemiankę ludności kultury łużyckiej .z okresu halsztackie
go ./ odcinek od O, 70 do 2, 50 mb/ ; 

. obiekt nr 2 -drogę moszczoną drewnem, odsłoniętą na szerokości 
2,60 m, z. 2 połowy XIII w. l odcinek od 21,50 do 24,10 mb/; 
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obiekt nr 3 - belki z zaciosami po budynku drewnianym z 2 połowy 
Xlll w. /odcinek od O, 70 do l, 20 mb/ ; · · . . 

obiekt nr 4 - bruk kamienny ulicy z l połowy XIV w. /odcinek od 
22,50 do 24,50 mb/; l 

· obiekt nr S -drugi poziom brl.1ku kamiennego z krawężnikiem drewnia:
nym z l połowy XV w. /odcinek od 16,60 do 18,80 mb/; 

obiekt nr 6 - drewnianą rurę - rurociąg wodny z XVI w. o średnicy 
0,40 m, biegnący z południa na północ do studzienki pod poźniejszą fon
tannę Proserpiny z 1754 r. l odcinek ~ 9, 90 do 10,30 mb/ ; 

obiekt nr 7 - fragment chodnika moszczonego drewnem z 2 połowy · 
Xlll w. Poziom pierwszy /odcinek od 29,0 do 29,60 mb/; 

obiekt nr 8 - fragment chodnika wybrukowanego d~obnym kamieniem 
z 2 połowy Xlll w. Poziom drugi /odcinek od 29,0.do 29,60 mb/; . ' 

obiekt nr 9 - fragment chodnika wybrukowanego drobnym kamieniem 
z 2 połowy XIII w. Poziom trzeci /odcinek od 29,0 do 29,60 mb/; 

obiekt nr 10 - fragment chodnika wybrukowanego średniej wielkości 
kamieniem. granitowym z l połowy XIV w. Poziom czwarty / odcin~k od 29 ,O 
do 29,60/; 

obiekt nr 11 - fra&ment chodnika/ zachowany szczątkowo/ wybrukowa
ny dużymi kamieniami granitowymi z l połowy XIV w. Poziom piąty / odc.inek 
od 29,0 do 29,60 mb/. 

Ponadto uzyskano niezakłóconą stratygrafię osadnictwa przedlokacyj
nego z XII/Xlll w. oraz miasta lokacyjnego po 1253 r. z wyróżniającymi 
się warstwami po pożarach z lat 1447 i 1536 oraz namulisk powodziowych 
z lat 1585, 1736 i 1888 r. oraz warstw budowlanych z 2 połqwy XIII i XIV w •. 
oraz z przebudowy miasta po wojnach szwedzkich od 1655 do 1721 r. 

Najciekawszy odcinek profilu został zdjęty metołtą lakową i będzie 
eksponowany na wystawie w Muzeum·. · . 

W warstwach kultUrowych znaleziono kilka tysięcy ubunków naczyń 
pochodzących z okresu halsztackiego, z 'przelomu XII/XUI w., z §rednio 
wiecza, okresu renesansu i baroku. Znalezione fragmenty pochodzą z na-
czyń kuchennych i .stołowych, wśród których wyróżniono garnki, garnki ucha
te~ misy, makutry, dzbany, kubki oraz fragmenty różnorodnych pbkryw. In -
ne wyroby z gliny to: kafle, cegły, dachówki i szkliwiony przęślik. Wśród 
licznie wydobytych fragmentów wyrobów z metalu wyróżnia się: 2 fragmenty 
kabłąków . ostróg posrebrzanych, grot do strzały, liściowatY. z tulejką, sprzącz 
ka, noże, gwoździe, igły i inne fragmenty z żelaza i srebra. Wśród wyrobów 
ze szkła wyróżnia się fragmenty naczyń /butelek i miseczek/ datowanych od 
XIV do XVIII w. W śród wyrobów z kości i rogu znaleziono liczne okładziny 
do noży oraz pólfabrykaty. Z wyrobów wykonanych z drewna występują klep
ki do wiader i cebrzyków.. Z wyrobów wykonanych ze skóry wydobyto frag
menty obuwia, pa·sków i inne, 
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W warstwach kulturowych licznie wyst4piły kości zwierząt hodo
wlanych i dzikich. 

Znaleziska nie były · w warstwach przemieszanych z wyjątkiem wko
pów. Pozwoliło to na bardzo dokładne datowanie warstw osadniczych. 

Przeprowadzone badania pozwoliły po raz pierwszy na podstawie 
pełnej i nienaruszonej stratygrafii osadniczej na poznanie osadnictwa przed
lokacyjnego i po lokacji Poznania, do poznania kultury materialnej jego mie
szkańców. 

Prace będą kontynuowane. 

POZNA~ - STARE MIASTO 
ul. Wolnica 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Stanowisko 9 

Badania prowadził dr Włodzimierz Błaszczyk przy 
współudziale mgr. Zbigniewa Karolczak.a. PierWszy 
sezon badań. Fosa Staromiejska - późne średnio

wiecze, renesans, barok, czasywspółczesne 
/l połowa XV 'w. do XIX/ XX w. / . 

Prace wykopaliskowe na fosie staromiejskiej podjęte zostały w związ
ku z planowanymi pracami nad poznaniem urządzeń obronnych towarzyszą
cych bramie i barbakanowi u wylotu ul. Wronieckiej. 

Założono wykop po osi północny-wschód prostopadle do linii wcześ
nie j odsłoniętego zewnętrznego muru obronnego z lat 1426/28, o długości 
12,5 m i S m szerokości /ar 5, ćw.I, dz.abcd. ar 6, ćw.l dz.cd. ćw.Ill, 
d z .abcd/. 

W wyniku przeprowadzonej eksploracji wyróżniono cztery warstwy 
zalegające do głębokości 2,8 m /59,10- 56,30 m n.p.m./. Stwierdzono 
zaleganie warstw gruzu: współczesnego , porozbiórkowego z korony murów 
obronnych, wyrównawczego po rozbiórkach z połowy XIX w. oraz gruzu 
pochodzącego z zasypania fosy na polecenie Komisji Dobrego Porządku 
działającej w latach 1779-1780. 

Na arze 6, w warstwie IV ; odsłonięto resztki konstrukcji drewnianych 
/ koryta/ , związanych z regulacją rzeki Bogdanki oraz w części północnej, 
fragment usypanego wału z gliny. Wzniesienie -w/ wymienionych urządzeń 
należy wiązać z działalnością Komisji Dobrego Porządku. Koryto zbudowa
no z grubo Giosanych dranic, wzmocnionych zastrzałami w postaci kołćw 
o wysokości przeciętnie l , 5 m. S lady po korycie zachowały się do wyso
kości l ,5 m, z tym , że w jego części dol nej od strony północnej zachowały 
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się 4 dranice, a w części wschodniej - 2 dranice. Koryto miało 2,0 m 
szerokości zachowując się na całym odcinku badanym, tj. 5 m. W profilu 
wschodnim aru 5, na spągu warstwy IV zarysowała się przypora związa
na z murem obronnym i jemu wsppłczesna. 

. We wszystkich warstwach występuje materiał ceramiczny datowany 
na kOniec XVIII i XIX w. , wśród: którego, -w gruzie wywożonym z miasta 
dla zasypania fosy, znaleziono kilkaset ułamków naczyń pochodzących z 
średniowiecza. 

Prace przerwano z powodu zalania wykopu wodą. 

Prace będą kontynuowane w roku 1975. 

PEŁCZYSKA , pow.Pińczów 

Grodzisko 
patrz 
wczesne średniowiecze 

PRZEMY SL 
Zamek 

PUŁTUSK 

patrz 
okres nowożytny 

Mazowiecki Ośrodek Badań 
Naukowych w Wars~awie 

Badania prowadziła mgr Olga Gierlach. Finansował 
WXZ w Warszawie. Drugi sezon badań, Grodzisko 
wczesnośredniowieczne i garnek średniowieczny. 

Prace prowadzone były na wzgórzu zamkowym. Wykop sondażowy prze
prowadzono w .południowo-wschodnim odcinku wzgórza przez skarpę. Do po
ziomu około l ,5 m występowały warstwy nasypowe i niwelacyjne z materia
łem silnie przemieszanym. Wystąpiło tu kilka fragn;entów ceramiki wczesno
średniowiecznej poprzez późne średniowiecze aż do nowożytnej. Poniżej 
warstw nasypowych, pochodzących i kolejnych faz budowy zamka, wystąpiła 
na odcinku kilkumetrowym, jednolita warstwa o miąższości 1,5 m, składająca 
się z brązowej ziemi, dużej ilości spalenizny z węglem drzewnym i fragmen
tami zbutwiałego drewna. Warstwa ta datowana jest materiałem XIV w. Pod 
nią odkryto w dobrze zachowanym stanie konstrukcję drewnianą wchodzącą 
w profile. W obecnym stanie badań trudno jednoznacznie rozstrzygnąć czy 
związana jest ona z wałem obronnym czy jest pozostałością dre'łrnianej za
budowy zamkowej, 
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Poza ceramiką znaleziono 2 przęśliki gliniane, osełkę i zabytki me- · 
ta1pwe. W wyniku dodatkowo wykonanych wierceń, stwierdzono występo
wanie kolejnych warstw drewna i gliny oraz niewielką ilość ceramicznego 
materiału z XI-XII w. Może to sugerować istnienie w tym miejscu reliktów 
wału grodu wczesnośredniowiecznego. 

PYRZYCE Pracownia Archeologiczno 
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Ryszard Rogosz. Finanso
wał WKZ w Szczecinie. Pierwszy sezon badań. 
Klasztor franciszkański z 2 połowy XIII .., połowy 
XVI wieku. 

Intensywna zabudowa Starego Miasta wkracza na jego południowo
wschodnią część, gdzie w zakolu murów miejskich przez okres trzech wie
ków istniało założenie klasztorne. Celem badań było wstępne rozpoznanie 
reliktów architektonicznych, a także uchwycenie ewentualnych śladów st~r
szego osadnictwa. Założono trzy wykopy obejmujące powierzchnię 370m , 
skupionych, jak się okazało, w północno zachodniej części założenia klasz
tornego. 

Rozpoznano w calości skrzydło zachodnie klasztoru posadowione bez
pośrednio na piaszczystym calcu.Przetrwaty" dobrze zachowane kamienne 
fundamenty. Prostokątny budynek o wymiarach 20 x 12m, posiadał od zacho
du symetrycznie rozplanowane przypory, zaś od strony wschodniej tzw. -, 
"''ct~gm~l}' do wewnątrz krużganek oparty na filarach z doskonale obrabia
ny ch ciosów kamiennych. Wyższe naziemne partie wykonane były z cegły. 
Całość przebudowano w XVlll i XlX w. wykorzystując stare fundamenty'. 

Uchwycono zachodnią ścianę kościoła przylegającego od północy do 
skrzydla zachodniego, a przypuszczalnie i do skrzydła wschodniego. 

Stan zachowania fundamentów koścHa pozwolił na identyfikację głów
nego portalu zachowanego w postaci dolnych segmentów zbudowanych z cio
sów kamlennych i cegły, oraz pierwotnego poziomu użytkowania kościoła. 
Wnętrze, mocno zniszczone zabudową z XIX wieku, wypełniły liczne pochów
ki bez "-'yposażenia, sytuowane zgodnie z orientacją kościoła na osi wschód
zach:>d. 

Na przebadanych odcinkach obiektu nie stwierdzono śladów osadnictwa 
starszego. Dobry st•• zachowania odsłoniętych reliktów architektonicznych 
pozwala przypuszczać, że koleJny sezon badań umożliwi uzyskanie pełnego 
rozplanowania założenia klasztornego. 



RACIĄŻ , pow. Tuchola 

RAWA MAZOWIECKA 
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patrz 
wczesne średniowiecze 

Zespól Badań nad Polskim 
Sredniowieczem 
Uniwersytetu Warszawskiego 
i Folitechniki Warszawskiej 

Badania prowadził mgr Jerzy Gula. Finansował WKZ 
w L od z i. Piąty sezon badań. Zamek . średniowieczny. 

Kontynuowano badania na terenie głównego budynku mieszkalnego 
/"Curia Maior" /. Zakończono badania pomieszczenia nr 03 oraz przepro
wadzono badania pomieszczeń nr 04 i 05. Ogółem - prowadzono badania na 
obszarze około200m2 • Układ stratygraficzny w badanych pomieszczeniach 
nie odbiegał w zasadzie od układów stwierdzonych w latach poprzednich w 
pomieszczeniach Ol, 02 i 03. Stwierdzono jednak, że pomieszczenia 03-05 
nie były już użytkowane w wieku XVIII. 

W pomieszczeniu nr 04 odsłonięto dwie wykonane z głazów narzutowych 
podstawy filarów sklepiennych. Pomiędzy pomieszczeniami 04 i 05 odsłonię
to wybity wtórnie w XVI w. otwór komunikacyjny oblicowany cegłą. 

Ze względu na brak przejść pierwotnych pomiędzy pomieszczeniami, 
brak otworów oświetleniowych i wentylacyjnych, charakter dolnych partii 
filarów sklepiennych, brak śladów po oporach sklepień, w zachowanych par
tiach murów, należy przyjąć, że najniższa kondygnacja budynku podobnie jak 
dziedziniec miała po zakończeniu budowy przejść regulację poziomu / zasy
panie do poziomu, obecnie nie do ustalenia/. Plan ten podobnie jak na dzie
dzińcu nie został zrealizowany. 

Poza tym w wyniku eksploracji uzyskano kilkadziesiąt tysięcy fragmen
tów naczyń ceramicznych, kilkanaście tysięcy fra&Il\entów gotyckich i rene
sansowych kafli piecowych i kilkadziesiąt fragmentów wyrobów metalowych. 
Datowanie ułatwione zsotało uzyskaniem kolejnych kilku XVI i XVII-wiecz 
nych monet. 

RESZEL, pow; Biskupiec Muzeum Mazurskie 
w Olsztynie 

Badania prowadziła mgr Izabela Sikorska-Ulfikowa. 
Finansował WKZ w Olsztynie. Drugi sezon badań. 
Zamek średnioyieczny. 

Badania były związane z planem remontu zamku i obejmowały skrzydło 
południowe. Systematyczne prace wykopaliskowe przeprowadzono w zachod-
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niej części skrzydła, w obrębie wykopów 5 i 6. 

Na wykopie 5 odkryto fundamenty ściany pochodzące z okresu przebu
dowy skrzydla poludniowego na kaplicę ewangelicką. , warstwę związaną z 
pożarem w roku 1807, a składającą się z przepalonej gliny, gruzu dachówek 
i cegieł, oraz spalonej podłogi drewnianej. Odkryto również warstwę osadni
czą staropruską, znaną z badań ubiegłego sezonu datowaną na V- V1 wiek. 
Łączyły się z nią ślady po słupach pionowo wbitych. Nie udało się ustalić 
z jakimi konstrukcjami można te słupy wiązać. Warstwa zawierała ułamki 
naczYń i kości zwierzęcych, przepalone kamienie i węgielki drzewne zapew
ne z palenisk, oraz gliniany przęślik, szydło rogowe i część kamienia żarno
wego. W fundamencie ściany północnej skrzydła odkryto otwór wejściowy o 
wysokości 150 cM.. szerokości 100 cm i znajdujący się 160 cm poniżej posadz
ki współczesnej.W celu odsłonięcia otworu w całości założono wykop na dzie
dzińcu tuż przy ścianie skrzydła. Stwierdzono, że nie był on używany jako 
wejście, lecz zasypany. Na pOdstawie dotychczasowych badań, biorąc pod 
uwagę różnice w sposobie budowania fundamentów tego skrzydla oraz odkry
ty otwór wejściowy, można sądziĆ iż w trakcie budowy skrzydła zaszły zmia
ny w projekcie. 

W obrębie wykopu 6 odkryto ślady częściowo zachowanych umocnień 
wczesnośredniowiecznych w postaci wału ziemnego i kamieni na jego zewnętrz
nej stronie. Pas kamieni, o szerokości około 130 cm składał się z 3 warstw 
występujących na głębokości 150, 170 i 200 cm. Najniższą warstwę kamieni 
od strony wału umacniała poziomo ułożona belka. Wal od wewnątrz wzmocnio
ny był wbitymi slupami, rozmieszczonymi w odległości około l m od siebie. 
Zachowały się resztki 3 słupów, o średnicy 25-30 cm. Wypelnisko walu sta
nowiła próchnica z piaskiem i fragmentami drewna, z którego pozostały sła-
bo widoczne ślady układające się miejscami, w regularne, przebiegające w 
poprzek wału .. warstewki. Wał zniszczono od strony południowej i zachodniej 
wkopami pod fundament zamku, od strony północnej murkiem, bliżej w tej chwi
li nieokreślonym, od wschodniej wkopem pod fundament ściany przedsionka 
i chóru kaplicy ewangielickiej. 

W przyszłym roku przewidziane są _prace wykopaliskowe w obrębie 
skrzydła poludniowego na dziedzińcu i międzymurzu. 

SIEDLĄ TKOW, pow. Poddębice 
Stanowisko l, la 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Poznaniu 

Badania archeologiczne prowadził .mgr Andrzej 
Krause; magnetometryczne mgr inż.Aleksander 
Różycki. Finansowala Okręgowa Dyrekcja Gospo
darki Wodnej w Poznaniu. Pierwszy sezon badań . 
PAK.Grodzisko stożkowate /stanowisko 1/, pod
grodzie l stanowisko la/ z końca XIV i XV w. 

Stanowiska położone są na gruntal::h wsi Łyszkowice i Siedlątków v 
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dolinie zalewowej Warty nad rzeką Pichną, na terenie projektowanego 
zbiornika wodnego, W latach 1965-66 prace wykopaliskowe na grodzisku 
prowadziła doc,dr }.Kamińska. Tegoroczne badania miały wyjaśnić związ
ki między grodziskiem, a niewielką osadą, leżącą nieopodal grodziska. W 
miejscu tym dopatrywano się posadownienia budynków gospodarczych i dwo
ru ~ współczesnych znanej już siedlątkowskiej obronnej siedzibie rycers
kiej. Badania wykopaliskowe poprzedzono wykonaniem planu sytuacyjnego -
wysokościowego oraz pomiarami magnetometrycznymi. Wykopy poprowadzo
no od stoku gródka poprzez widoczną fosę do osady, gdzie skoncentrowano 
prace, 

W sumie wyeksplorowano 14 wykopów o łącznej powierzchni 362 m2. 

Stanowisko la. 

Stwierdzono występowanie 4 warstw kulturowych oraz kilku warstw 
naturalnego pochodzenia. Wstępnie można powiedzieć, że występują tu 
dwie fazy osadui c.ze rozdzielone warstwą żwiru, . 

Fa~a l /starsza/ odpowiadać może ~kresowi funkcjonowania gródka 
z 3 Ćwierci wieku XIV, faza II /młodsza/ byłaby nieco późniejsza, prawdo
podobnie z XV w. kiedy to po zniszczeniu grodu dwór "przeniesiono" wy
żej w inne miejsce. W fazie II na stanowisku la odkryto resztki podwalin 
kamiennych zapewne 2 dużych budynków gospodarczych. 

Niestety nic;: '. nie można powiedzieć o urządzeniach obronnych grodu i pod
grodzia z powodu zniszczeń dokonanych przez późniejsze doprowadzenia wo
dy do stawów rybnych. 

Na stanowisku la znaleziono około 6 tysięcy ułamków naczyń, bardzo 
mało ułamków kafli garnkowatych, kości zwierzęc~ i około 200 wyrobów me
talowych ;. głównie gwoździe, sierp, kabłąk wiadra, 2 groty bełtów, fragment 
nożyc, okucia z brązu. 

Na obu stanowiskach występuje głównie ceramika brunatna Óraz stalo 
wo-szara. W warstWie ornej znaleziono kilka ułamków ceramiki z polewą. 
W warstwach osypiskowych na grodzisku oprócz ceramiki naczyniowej z koń
ca XIV w. znaleziono ułamki kafli garnkowatych o czworokątnych wylotach 
oraz fragment kafla płytkowego /?f z wyobrażeniem hełmu z piórami pokry
tego ciemnozieloną polewą. 

W roku przyszłym planuje się nieliczne uzupełnienie badań na stanowis
ku la oraz badania sondażowe obok istniejącego do dzisiaj dworu w Siedląt-
kowie. • 



SIEDLCE Muzeuin Ziemi Podlaskiej 
w Siedlcach 
Mazowiecki Ośrodek Badań 
Naukowych w Warszawie 

Badania prowadził mgr Tadeusz Wróblewski. Finanso
walo -Towarzystwo Milośników Podlasia w Siedlcach. 
Drugi sezon badań. Stanowisko miejskie przy pałacu 
Ogińskich, osadnictwo wczesnośredniowieczne, póź
nośredniowieczne i nowożytne./XII-XIII w; XIV -XV w; 
XVI-XVIII w./. 

Kontynuowano badania na terenie miasta. Prace wykopaliskowe prowa
dzono w rejonie pałacu Ogińskich, około 10m na wschód od pólnocnego skrzyd
ła. Zakładając stanowisko w tym rejonie brano pod uwagę ewentualne stwier
dzenie reliktów wcześniejszych założeń mieszkalnych właścicieli dóbr sied
leckich, a także śladów ui.lożenia obronnego grodziska. 

Badania skoncentrowano na wykopie o powierzchni 16,5 m2. W trakcie 
eksploracji stwierdzono: 

a/ relikty osadnictwa wczesnośredniowiecznego w postaci resztek drew
nianej konstrukcji budynku mieszkalnego. Uchwycono pólnocno-zachodni na
rożnik słabo uchowanej konstrukcji drewnianej przyziemia budynku z reszt
kami paleniska wewnątrz zbudowanego z kamieni polnych. Material ceramicz
ny wydobyty z wypełniska konstrukcji datuje ją na XII-Xlll wiek. 

b/ silnie zakłóconą wkopami pÓŹniejszymi warstwę odnoszoną na pod
stawie materiału ceramicznego do XIV -XV wieku. 

c/ odcinek głębokiego rowu o szerokości 2,5 m, biegnącego po osi pół
noc-południe. W wypelnisku rowu warstwa ciemno-brunatnej ziemi z wkład . 

karni żółtego piasku stwierdzono dużą ilość fragmentów ceramiki: naczyń, 
kafli, dachówek oraz fragmenty naczyń szklanych. Material ceramiczny datu
je rów na okres od XVI do XVIII wieku. W dolnych partiach wypełniska znale
ziono szeląg Jana Kazimierza z 1664 r. 

Badania będą kontynuowane. . 

S lEMKOWICE, pow. Pajęczno Zakład Archeologii Polski 
Srodkowej Instytutu Historii 
Kultury Materialnej P AN 
w Łodzi 

Badania prowadzili dr Marian Głosek i dr Leszek Kaj
zer. Finansowal WKZ w Łodzi. Pierwszy sezon badań. 
Dwór XV-XX w. . 

Celem prac było określenie chronologiczne faz budowy dworu w Siemko-
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wicach oraz zbadanie nasypu ziemnego, na którym posadowiony jest obiekt. 
Dwór zlokalizowany jest na skraju wysoczyzny, na kopcu ziemnym otoczo
nym fosą. W odległości około250m na pólnocny zachód od dworu, wśród 
zalewowych łąk znajdowało się grodzisko stożkowate; obecnie całkowicie 
rozwiezione. Tegoroczne badania archeologiczno-architektoniczne dopro
wadziły do następujących stwierdzeń. 

Najstarszą częścią budynku jest pozostalość kamiennej wieży-kamień
ca, którego budowę datować należy na r .1441. Kamieniec wzniesiono na 
planie zbliżonym do kwadratu /o boku około 10 m/ na skraju wysoczyznY.., 
którą w trakcie budowy fundamentów i ścian budyn,ku nadsypano, uzyskując 
formę kopca. Pierwotna wysokość kamieńca i ilość kondygnacji jest obecnie 
niemożliwa do ustalenia. 

W drugiej polowie XVI w. /może przed 1564/ obiekt rozbudowano da 
formy renesansowego dworu Obronnego, założonego na planie 17 X 18,5 m 
posiadającego 3 kondygnacje /przyziemie, parter, piętro/, 4 izby na par
terze i 3-4 na piętrze. 

W końcu XVII wieku dwór ponownie przebudowano /data 1692 wyryta 
na sosrębie we wschodniej izbie dworu/ kiedy to dobudowano przy naroż
niku wschodnim kwadratowy alkierz, W tym też czasie nastąpił gruntowny 
remont, który wiązać można hipotetycznie z przejściem włości siemkowic-· 
kiej z rąk Siemkowskich-Radoszewskich do Swięcickich, 

W połowie XIX w. dwór uległ pożarowi, po którym zostaje obniżony 
o jedną kondygnację. Wtedy to przemurowano piwnice zakładając w nich 
sklepienia beczkowe, dobudowano dwie parterowe, niepodpiwniczone przy
budówki, nadbudowano alkierz do formy wieży zwieńczonej pseudostylowym 
krenelarzem i poddano dwór generalnemu remontowi, 

Rok 1944 przyniół kolejny pożar dworu po którym został on w lai:ach 
1951-1953 wyremontowany przez WKZ i pozbawiony XIX -wiecznych dobu
dówek. 

Wykopy dostarczyły dużej ilości ruchomego materiału zabytkowego, 
głównie ceramiki i kości a także fragmenty kafli piecowych, szkŁa i przed
miotów metalowych. Uzyskano szereg informacji dotyczących konserwacji 
i adaptacji budynku na Gminny Ośrodek Kultury. 

Badania zostały zakończone. 

SIERADZ 
W z górze Zamkowe 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Urszula Perlikowska. Finanso
wal WKZ w Łodzi. Szósty sezon badań. Gród i zamek 
/XI-XIV w./. 

W b. r. kontynuowano prace. Założono dwa wykopy /nr 9 i 10/ o powierzch 
ni 90m2, przylegające do wykopu lA/73. Celem badań było uchwycenie dalsze-
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go przebiegu fragmentu obiektu ceglanego związanego z tzw. "rotundą". 

Odsłonięto obiekt w postaci silnie zniszczonego muru o szerokości 
95 cm, wykonanego z cegieł ułożonych w wątku wendyjskim, połączonych 
zaprawą wapienną. Obiekt jest zlokalizowany na wschód od tzw. "rotundy" 
i posiada ksztah pięcioboczny. Na głębokości 131,55 m n.p.m., po stro
nie wewnętrzh~j' zachowała się odsadzka, a na głębokości 131,11 m n.p.m. 
-kanał wewnątrz muru ze śladami drewna na ściankach. Obiekt jest posa
dowiony na kamiennym fundamencie. 

Z wnętrza obiektu wyeksplorowano warstwy silnie przemieszane, da
towane materiałem ceramicznym od XVI w, do czasów współczesnych. 

W obrębie wykopu nr 10 założono dwa sondaże, które potwierdziły ist
nienie w najbliższym jego sąsiedztwie, od strony wschodniej, konstrukcji 
wałowych drewniano-kamienno-ziemnych przykrytych płaszczem z gliny i da
towanych wstępnie materiałem · ceramicznym na XIII/XIV wiek. 

Jednocześnie kontynuowano prace badawcze w wyłropie nr 5o powierzch
ni 12m2. 

Przebadano całkowicie datowane na XIII wiek konstrukcje wałowe, 
pod którymi natrafiono na ślady czterech palenisk z dużą ilością kości zwie
rzęcych i materiału ceramicznego datującego paleniska wstępnie na początek 
Xlll wieku. 

Prace na obiekcie przerwano ze względu na bardzo wysoki poziom wo
dy w otaczającej Wzgórze Zamkowe fosie. 

Na stanowisku są prowadzone przez pracownię paleobotaniczną IHKM 
P AN badania karpologiczne oraz badania dendrochronologiczne. Przeprowa
dzono również badania geofizyczne, które miały na celu wykrycie ceglanej 
zabudowy z XIV wieku. 

Badania będą kontynuowane. 

SIEWIERZ, pow. Zawiercie Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Odd.ział w Krakowie 

Badania prowadził mgr Teofil Dębowski. . Finansował 

WXZ w Katowicach. Piąty sezon badań. Zamek /okres 
średniowieczny -i nowożytny /XIII-XIV w./. 

Zakończono badania zachodniej partii tarasu zamkowego. Do głębokoś
ci około 3m występują warstwy nowożytne oddzielone od nawarstwień śred
niowiecznych warstwą grubego gruzu kamiennego z zaprawą, opadającą stro
mo w kierunku fosy zamkowej. Warstwy nowożytne mają charakter nasypo
wych. Powstały przy budowie muru parkanowego w końcu XVI Wieku i jego 
późniejszej nadbudowie. 
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Południową granicę wykopu stanowi mur szerokości 2 m prostopadły 
do muru zamku i spojony z nim w partii fundamentowej. Warstwy średnio
wieczne opadają stromo w kierunku zachodnim, tworząc wał przecięty póź
niejszym murem zamku. Jądro wału stanowi szary piasek, natomiast płaszcz 
wykonano z gliny plastycznej, nakrytej warstwą przepalonej polepy glinia
nefi spalenizny zawierającej sp.orą ilość ceramiki XIII-XIV wieku. Odkry
ty wał wraz ze stołpem odsłoniętym na dziedzińcu zamkowym tworzył naj
starszy obwód obronny w miejscu późniejszego zamku. Oprócz ceramiki 
XIII-XIV -wiecznej, znaleziono fragment silnie skorodowanej kolczugi oraz 
masywne, żelazne widły bojowe. 

Badania terenowe zostały zakończone. 

S ŁOSZEWY, pow. Brodnica Katedra Archeologii 
Uniwersytetu im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 

Badania prowadzili mgr Andrzej Kola, mgr Wiesła
wa Matuszewska-Kola i mgr Gerard Wilke. Finanso
wał WKZ w Bydgoszczy i Urząd Powiatowy w Brod
nicy. Drugi sezon badań. Grodzisko późnośrednio
wieczne. 

Badania stanowiły kontynuację ubiegłorocznych prac, i koncentrowa
ły się w środkowej części majdanu. Z trzech wykopów - pierwszy o rczmia
rach 10 x 4 m był zlokializowany bezpośrednio przy wykopie ubiegłoroczn.fJll, 
gdzie odkryto część dużego domostwa z zawartości około 1000 sztuk przed
miotów metalowych, w przeważającej części grotów behów do kusz. 

Eksploracja wykopu l pozwoliła na uchwycenie krawędzi pólnocnej wspo
mnianego domostwa i dostarczyła dalszych zabytków metalowych, głównie mili
tariów, narzędzi i domowych przedmiotów użytkowych. Fragment domostwa 
uchwycono na długości około 8m, przy szerokości od 4 do 6 m. Wykop ten 
poświadczył również, że domostwo to uległo gwałtownemu zniszczeniu w wy
niku pożaru, co w świetle źródeł pisanych odnieść można do wypadków wojny 
polsko-krzyżackie}, tzw. głodowej, w 1414 r. 

Dwa wykopy badawcze o rozrri.arach 4 x 4 zlokalizowano na przedłużeniu 
wykopu l dla uzyskania wglądu w układ nawarstwień pozostałej części majda
nu. W wykopie pośrodku majdanu natrafiono jedynie na kamienny bruk, wyzna 
czający pierwotny poziom użytkowy grodu, oraz na część drugiego domostwa, 
znacznie mniejszego i uboższego w treść kulturową. 

Badania w Sloszewach potwierdziły późnośredniowieczną ' hronologi,ę 

obiektu i wykazały jednofazowe, dość krótkotrwałe ~asiedlenie grodu. 
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SŁUPSKI MŁYN, pow.Gr\ldziądz 

Stanowisko 3 

SOBIE~ - Manasterzec, po-N. bieszczadzki 
/Lesko/ 

STARE BIEL::'KO, pow.Bielsko-Biała 

SPYTKOWICE, pow.Wadowice 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Pracownia Arche·::>logiczno
Konserwatorska P • P • PKZ 
Oddział w Krakowi e 

Badania prowadził mgr Teofil Dębowski. Finansowało 
.Archiwum Państwowe m. Krakowa i województwa kra
kowskiego. Drugi sezon badań. Dwór obronny. Okres 
średniowieczny i nowożytny. 

Badania obiektu prowadzono równocześnie z pracami budowlanymi. W 
piwnicach wschodniej partii dworu stwierdzono istnienie fundamentów murów 
stanowiących prawdopodobnie najstarszą fazę budowlną dworu. Warstwy kultu
rowe związane z budową i użytkowaniem tej fazy budowli nie zachowały się. 
Kontynuacją fundamentów tej budowli jest mur odkr~y w wykopie założonym 
w poludniowo-wschodnim narożniku dziedzińca wewnętrznego. 

Fragment narożneJ przypory najstarszej budowli murowanej odsłonięto 
w wykopie przy frontowej elewacji dworu. Układ nawarstwień jest zakłócony 
przez "\VSpÓłczesne wykopy, CO uniemożliwia datowanle budowli. W Wykopach 
przy elewacji frontoweJ uchwycono ślad płytkiej fosy prawdopodobnie z XVl 
wieku. W jednym z nich odsłonięto fundamenty prostokątnej budowli o wymia
rach wnętrza l, 6 x l, 7 m, o nieznanym przeznaczeniu i niesprecyzowanej 
chronologii, w drugim przyporę budynku XVI-wiecznego. 

Na dziedzińcu zewnętrznym zlokalizowano wschodnią granicę spalonej 
budowli drewnianej. Warstawa spalenizny na dziedzińcu zawierała m. in. cieka
we formy kafli garn.~owych, cylindrycznych i z ażurowymi płytkami. 

Badania będą kontynuowane. 

SULE}O\V - Podklasztorze, pow.Opoczno patrz 
okres nowożytny 
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SZRENSK _, pow .Mława 
Stanowisko: Zamek-Dziedziniec 

Mazowiecki Ośrode~ Badań 
Naukowych w Warszawie 

Badania prowadzili mgr mgr Barbara i Marek Piotrows 
cy_, Finansowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Mlaws 
kiej. Trzeci sezon badań. Grodzisko średniowieczne 
/XII w./. 

Badania prow.;.dzone były na dziedzińcu Zamku. Celem ich było uchwyce
nie stratygrafii stanowiska. Założono jeden wykop na środku dziedzińca zamko 
wego o wymiarach 5 x 10m. Stwierdzono występowanie dwóch poziomów bruku 
a/ współczesnego i b/ z XVIII wieku. Poniżej - wystąpiła warstwa cza-rnej zie
mi silnie zniszczona współczesnymi wkopami datowana dużą ilością ceramiki 
od XIII do XVI w. Pod nią uchwycono zarysy chaty w przybliżeniu prostokąt
ne. W jej obrębie dwa paleniska l -przy profilu wschodnim, z dużą ilością 
ceramiki, węgli drzewnych i polepy, oraz II - przy zachodnim krańcu chaty, z 
zawartością dużej ilości zabytków ruchomych : ceramiki, 3 przęślików, w tym 
jeden metalowy, szydeł kościanych. W okolicy paleniska II znaleziono naczyń 
ko /tygielek?/, kościany haczyk rybacki, szklany paciorek, żelazny klucz kot 
wicowaty. W obrębie chaty występowała ceramika Xli-wieczna. 

Pod warstwą silnie przepalonej czarnej ziemi ułożony był na głębokości 
1,60 - 1,95 m bruk kamienny, niżej, około 10 cm, pod brukiem w części pól
nocno-wschodniej stwierdzono występowanie piasku stanowiącego calec. 

Badania będą kontynuowane. 

SZCZECIN - ZAMEK 

SĘODA SLĄSKA 
Plac Wolności 

patrz ' 
wszesne średniowiecze 

Wojewódzki Oś rodek Arche 
logiczno Konse rwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadzili mgr Halina Sledzik i Antoni Paw
łowski. Finansowal WOAK we Wrocławiu . Pierwszy 
sezon badań. Materiały związane z miastem średnio
wiecznym. 

Przeprowadzono badania ratownicze oraz obserwację nawarstWleń kul
turowych w związku z prowadzonymi wykopami ziemnymi pod rury wodociągo
we w śródmieściu Srody Sląskiej _ Zbadano jamę nieckowatą, głębokość oko-
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to 1 m, kt5re; 'ólłypełnisko stanowiła glina ilasta, próchnica zmieszana z pias
kiem, próchnica ze śladami spalenizny, kamienie. Wy~ksplorowano z niej 
ułamki ceramiki siwej, fragt; entarycznie zachowane wYroby z żelaza, szkła, 
skóry oraz ułamki kości zwierzęcych. Obiekt pełnił funkcję ~amy odpadowej. 

Podobne materiały do wyeksplorowanych w jamie, odkryto w zachowa
n.&j warstwie kulturowej ciągnącej się na odcinku około 160 m, o miąższości 
średnio do 20 cm. Wiązać je należy ze średniowiecznym miastem. 

TORUŃ 
Stare Miasto 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu im.Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 

Badania prowadził mgr Andrzei .Kola. Finansował 
Miejski Konserwator Zabytków wToruniu. Piąty se
zon badań. Sredniowieczna osadc. miejska. 

Kontynuowano prace wykopaliskowe prowadzone od kilku lat na tere
nie Starego Miasta. Wykopy zlokalizowano w trzech punktach miasta. Wykop 
pierwszy, poszerzający wykop budowlany, założono przy ulicy Podmurnej 89. 
Natrafiono tu na dużych rozmiarów, nieokreślone konstrukcje drewniane 
oraz na drewniane szambo z XV -XVI w., zawierające znaczną ilość cerami
ki, głównie naczyń oraz kafli garnkowych. 

Wykop drugi o rozmiarach 4 x 6 m założono na zachód od tzw. Krzy
wej Wieży- w południowo-wschodniej części Starówki, bezpośrednio przy 
średniowiecznym, obwodowym murze miejskim. Celem było wyjaśnienie, czy 
tstniały tu fortyfikacje, poprzedzające późnośredniowieczne umocnienia mu
rowane .. Przebudowy jakie zostały tu dokonane szczególnie w XVIII i XIX w. 
całkowicie zmieniły pierwotny układ warstw kulturowych. Mimo eksploracji 
do głębokości ca 4 m nie osiągtrięto calca. Natrafiono natomiast na ceglane 
relikty zabudowy nowożytnej. 

Ostatnie dwa wykopy badawcze założono na terenie posesji przy ulicy 
Rabiańskiej 16/18, w sąsiedztwie odkryć dokonanych wcześniej l w 1972 r. l 
w oficynie domu przy ulicy Kopernika 15. Oba te wykopy posiadały rozmiary 
5 x "-m. Oprócz reliktów zabudowy ceglanej, późnośredniowiecznej i nowo
żytnej, natrafiono na trzy fazy późnośredniowiecznego budownictwa drewnia
nego z XIU-XIV w.Stwierdzono, że budynki posiadały konstrukcję zrębową, 
natomiast odsłonięte w wykopach partie poza budynkami miały drewniane 
wymoszczenia wykonane z grubych desek ułożonych na poprzecznych legarach. 
W najniżej zalegającej warstwie kulturowej, na głębokości około 3,40 m wys
tąpiło znaczne skupisko ścinek skóry, ślad po istniejącej tu w drugiej połowie 
Xlll w. pracowni szewskiej. W obu wykopach calec zalegał na głębokości 
3,50 - 3,60 m. 

Badania będą kontynuowane. 
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Pomorska EkspedycJa Archeolo 
giczna Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego 

Badaniami kierował doc.dr Jerzy Kmieciński, autor 
sprawozdania mgr Romuald Dragan. Finansował 
Uniwersytet Łódzki i Urząd Powiatowy w Tucholi. 
Szósty sezon badań. Zamek krzyżacki z XIV -XV w. 

Badaniami objęto rejom Zamku Wysokiego. Tegoroczne rozplanowanie 
wykopów miało na celu uchwycenie przebiegu murów zamku na południe od 
współczesnego budynku Szkoły Podstawowej nr l oraz potwierdzenie czy pla· 
z roku-1810 prawidłowo określa przebieg fosy wokół zamku. 

Przeprowadzone badania stwierdziły, że w trakcie prac niwelacyjnyc_ 
które odbyły się prawdopodobnie w XVIII w. rozebrano całkowicie ceglaną k 
ronę murów pozostawiając w niektórych partiach jedynie fragmenty kamienn. 
Jednocześnie udało się zaobserwować, że w celu ustalenia podmokłego grunt 
stosowano konstrukcje drewniane /dębowe/ - pionowo wbite pale oraz pozion 
ułożone belki biegnące poprzecznie do ławy fundamentowej. Fundament' z bud c 
wany był z dużych kamieni granitowych celowo obrabianych, aby wypionować 
lico fundamentu. Między kamieniami występował gruz ceglany połączony zapr; 
wą murarską. Widać wyraźnie, że stosowano również cegłę w celu wyrówn, 
nia poziomu wieńca ławy fundamentowej. 

W związku z pracami budowlanymi prowadzonymi w najbliższym sąsiedz 
wie zamku krzyżackiego prowadzono nadzór archeologiczny nad pracami ziem 
nymi. Obserwacja wykopów pozwoliła na stwierdzenie, że fosa otaczająca za 
mek została zasypana podczas prac niwelacyjnych i jej przebieg jest na ogól 
zgodny z planem z roku 1810. 

Materiał uzyskany z tegorocznych badań to przede wszystkim ceramika 
z różnych okresów, kafle - w tym jeden z herbem Gdańska, nieokreślone prze 
mioty żelazne, gwoździe, obrączka brązowa oraz kości zwierzęce .. 

Prace będą kontynuowane. 

WARSZAWA-SŁUŻEW 
ul. Fosa, kościół św. Katarzyny 

P.racownia Archeologicz;no
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Danuta Partyka-Żurowska. 
Finansował Konserwator m. st. Warszawy. Drugi se
zon badań. Osadnictwo od neolitu do czasów nowożyt
nych. 

W b. r. kontynuowano badania rozpoczęte w 1973 roku. Poszukiwano 
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trzynastowie·cznego gzódk4 oraz WYjaśniono wczesne fazy budowy i przebudowy 
kościoła. 

Na wschodnim zboczu wzgórza otworzono cztery wykopy, o łącznej 
powierzchni 42 m2 z warstwą kulturową o miąższości od O, 70 m przy gór-
nej terasie do 1,30 m u podnóża wzniesienia. Na wtórnym złożu na skutek 
obsuwania się skarpy, zalegał przemieszany materiał archeologiczny. Drob
ne fragmenty· ceramiki z okresu rzymskiego, nieliczne fragmenty ceramiki 
wczesnośre.dniowiecz;nej, ceramikę siwą, czerwoną i polewaną aż po wiek 
XVIII, szkło, wyroby kowalskie, gwoździe, haki, część noża, dwa groty ty
pu "ruskiego"; żelazną fibulę typu późnolateńskiego oraz trzy monety / srebr
ny półgrosz Władysława Jagiełły, brązowy denarek jagielloński z 2 połowy 
XV w. i brązowy szeląg pruski Zygmunta Staregoi Brak danych pllzwalają
cych na wiązanie ich Z: śladami -osadnictwa grodowego. 

W wykopie VII, założonym w połowie wysokości wzgórza morenowego, 
pod warstwą ziemi, w domniemanym calcu /zbita rudobrunatna glina z soczew
kami piasku/ znaleziono kilkadziesiąt zabytków krzemiennych, głównie odłup
ków z wstępnej naprawy rdzenia oraz kilka narzędzi /dwa póhylczaki, skro
bacz, sierpak/ pocho,dzących prawd9.podobnie z pracowni bliżej nieokreślo
nej kultury neolitycznej. 

Badania północnego skłonu wzgórza nie dały pozytywnych rezultatów -
materiał dwudziestowieczny. 

W wykopie przy północnej elewacji kościoła, odsłonięto kamienny fun
dament na zaprawie wapienr,e.g, NiezidentyfiJcowany w ubiegłym roku fragment 
fundamentu okazał się skarpą narożną kościoła prostokątnego, krótszego od 
strony wschodniej i przesuniętego bardziej na północ w odniesieniu do obecnej 
budowli. Brak materiału archeologicznego wskutek długotrwałego użytkowa
nia cmentarza przykościelnego oraz trudne do odczytania powiązania murów 
nie pozwalają na tym etapie badań ha jednoznaczne datowanie tego obiektu. 
Mogą to być relikty murowanago kościoła z XVI w. - notowanego w źródłach. 

Podsumowując: nie uzyskano zadowalających odpowiedzi na postawione 
pytania, nie mniej jednak można stwierdzić, że wzgórze to było ośrodkiem 
osadniczym od neolitu do czasów nowożytnych. 

WARSZAWA-UJAZOOW, Zamek 

WĄDROŻE WIELKIE, pow.Legmea 
Stanowisko l 

patrz 
okres nowożytny 

patrz 
wczesne średniowiecze 



WĘDZINA, pow.Lubliniec 
Stanowisko l 
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Instytut' Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońs
kiego w Krakowie 

Badania prowadził doc. dr Marek Ged.l. F i'lansował 
UJ. Pierwszy sezon badań. Gródek. Sredniowiecze 
/XIV w./. 

W ramach prac badawczych prowadzonych w dorzeczu Liswarty prze
prowadzono wstępne wykopaliska na grodzisku położonym w widłach rzeki 
Liswarty i rzeczki Młynówki. Przeprowadzono pomiary zachowanej, połud
niowej części grodziska. Rozpoczęto badania wykopaliskowe na majdanie 
częścf centralnej obiektu. 

Stwierdzono istnienie słabo zachowanej warstwy kulturowej. Mate
rial zabytkowy w postaci ułamków ceramili średniowiecznej, datowanej 
orientacyjnie na XIV wiek, zalega w warstwie darni i brunatno :zabarwionego 
podglebia, 

Badane grodzisko należy do całej grupy średniowiecznych gródków 
pogranicznych, występujących nad Liswartą- wzdłuż dawnej granicy śląsko
małopolskiej. 

WRONOWICE, pow. Hrubieszów 
Stanowisko l /Doliwo/ 

WYSZOGROD, pow.Plock 
Stanowisko Wójtostwo 

ZABORZE, pow. Pułtusk 

ZAKROCZYM, pow.Nowy Dwór Mazowiecki 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
neolit 

Pracownia Archeologiczno 
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadzili mgr Andrzej Golembnik, mgrWło
dzimierz Pela, mgr Maria Pikulińska-Ciuk. Finanse-
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wał WKZ w Warszawie. Pierwszy sezon badań. 
Miasto średniowieczne. Sredniowiecze i okres 
nowożytny. 

Badania prowad?:one na terenie miasta ograniczył;y się do nadzorowa
nia prac ziemnych, związanych z zakładaniem wodociągu. Wykopy wodocią
gowe przebiegały wzdłuż ulicy Swierczewskiego, przez południową i zachod
nią pierzeję Rynku, ulicę Gdańską do zbiornika na brzegu Wisły. 

Nadzory rozpoczęte na wysokości 23 studzienki wodociągowej. W tym 
miejscu została zniszczona średniowieczna, drewniana nawierzchnia ulicy na 
odcinku około 17m. Wykonano dokumentację rysunkową i fotograficzną obu 
profili ziemnych /północnego i południowego/ do wysokości 22 studzienki. Ze
brana z poszczególnych warstw zabytki, ceramikę oraz kilka fragmentów skó
ry z poziomu nawierzchni dreW'(I.ianej. 

Dalsze prace wodno-kanalizacyjne są systematycznie nadzorowane. Kon
tynuowano dokumentowanie profili ziemnych, uzyskując w ten sposób wgląd w 
nawarstwienie na znacznym obszarze miasta. 

l 

ZATOKA GDANSKA, Reda Portu Gdańsk Centralne Muzeum Morskie 
wrak W -5 "Miedziowiec" 

Badania prowadził dr hab. Przemysław Smolarek i 
mgr Wiesław Stępień /autor ~prawozdania/ przy 
współudziale Klubu Morskiego "Neptun" z Gdańska. 
Finansowało Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku. 
Czwarty sezon badań. Wrak jednostki handlowej z 
XIV-XV w. 

Kontynuowano rozpoczęte w 1971 roku prace badawcze przy wraku 
oznaczonym kryptonimem W -5 "Miedziowiec". Przed przystąpieniem do prac 
stwierdzono, że wrak jest częściowo uszkodzony . Lewa burta, w partii 
śródokręcia, została wyrwana. Cały wrak został, najprawdopodobniej, unie
siony przez kotwicę jakiegoś statku tak; że opadając na dno ponownie spo =
wodował rozkruszenie zbrylonej, w jedną całość, masy ładunku. 

Przeprowadzono następujące prace: 1/ uporządkowano wrak i jego re
jon; 2/ ustalono obrys, położenie i stań zachowania wraka; 3/ przeprowadzo
no badanie rejonu zalegania wraka. W trakcie badań podjęto próbę zdjęcia 
"brył" z wraka. Udało się usunąć jeden fragment. Okazało się, że w zbrylo
nej masie ładunku znajdują się beczki z saletrą lub prochem. Odkryto stępkę 
oraz połączoną z nią tylnicę. Stwierdzono, że dziób jednostki znajduje się 
w kierunku sektorów A i F. Wrak leży na prawej burcie, lewa burta jest moc
no zniszczona i leży częściowo na prawej burcie. 
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Badania ujawniły nowe rodzaje towarów. Obok plastrów miedzi, be
czek z dziegciem i smołą natrafiono na beczki z zawartością niezidentyfi-. 
kowanej mazi, na beczki z metalem ładowanym w postaci drobnych kawał
ków - brykiecików. Wydobyto ró~ież pręty metalowe, związane w pęki 
obejmami z łyka. Natrafiono również na klepki /surowiec na klepki do be
czek/ , na deski tarcicy, na wią~ki lnu i konopii. 

ZLOTOW 
Stanowisko 3 

patrz 
wczesne średniowiecze 



Okres nowożymy 
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BARKOWICE MOKRE, pow. Piotrków Trybunalski 
Stanowisko 2 

B4CZAL DOLNY, pow.Jasło 

patrz 
neolit 

Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku 

Badania prowadził mgr Józef Niżnik. Finansowało 
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Pierw
szy sezon badań& Kościół drewniany z XVII w. 

·celem badań było uzyskanie danych do stwierdzenia szerokości so~,o
tów, istnienia krypt grobowych, wytłumaczenia odchylenia osi wieży w sto
sunku do osi kościoła oraz ustalenie daty budowy, nieisbiejącego dziasiaj 
kościoła. Wykonano 5 wykopów wąskoprzestrzennych, które pozwalają na 
następujące stawierdzenia: 

1/ Nie znaleziono żadnych śladów zasięgu sobotów, których istnienie stwier
dzono po śladach pozostałych na ścianach kościoła przed jego rozbiórką. 

2/ Wykop usytuowany przy osi wzdłużnej kościoła, na pograniczu prezbiterium 
i nawy, zawierał relikty krypty grobowej. Btak materiału do zabezpiecze
nia dość głębokiego wykopu oraz ograniczonych ram czasowych nie pozwo
liły na dotarcie do dna krypty i stwierdzenie istnienia pochówku. 

3/ Obserwacje poczynione w niewielkiej sondzie wykonanej na granicy kościo
ła i wieży wykazały duże zniszczenie fundamentów obu budowli co mogłoby 
być jedną, ale nie jedyną, z przyczyn wspomnianego odchylenia. Zbyt ma
ła powierzchnia oraz płytkość odkrywki nie pozwoliła na szersze obserwa
cje. 

W trzech wykopach usytuowanych prostopadle do ścian: północnej, 
południowej i wschodniej stwierdzono bardzo solidne fundamenty /szerokość 
fundamentów ścian północnej i południowej wynosi 55-70 cm, miąższość 70 -
110 cm, natomiast wschodniej ściany łamanego prezbiterium analogicznie 
85-110 oraz 150 cm/ zbudowane z mniejszych i większych płat miejscowego 
łupku, związanych wyłącznie gliną. Z badań we wnętrzu kościoła uzyskano 
duże fragmenty XVII-wiecznej ceramiki, z któcy,ch wyklejono duże naczynie 
tzw. maklłtrę, ponadto znaleziono 2 monety - boratynki oraz d w a medaliki. 



BIELSKO BlALA 
Stare Miasto 

-m-

PracOW'Dia Archeoiogicmo 
Xonse~atorska P. P. PXZ 
Qłdriał :w XrakOWie 

Badania prowadził mgr Lutmierz Buszydlilt. Fi
nansował WKZ XatOWice. PierwsŹy sezon badań. 
Stare Miasto /Xlll-XX wiek/. 

Badania prowadzono w obrębie kwartału "Podcieme•, usytuowa
nego w północnej części Starego Miasta. Miały one na celu wyjaśnienie 
relacji pomiędzy istnie)ąCłl zabudową -kwartału, a murami obronnymi Stare
.so Miasta, w szcugólnośct uchwycenie wew.pętr.znej Unii obwodu obronne
go na zaplec:.zu podcieni. 

W wyniku badań, w obrębie podwórza przy ul. Podctenie S, odsło
nięto kamienny mur o szerokości 95 cm, biegnący w odległości 9,S m na po
łudnie, równolegle od zewnętrznego mUru obronnego zachowanego do dzisiaj 
przy ul.Orkan.a.. Mur ten, będący prawdopodobnie częścią wewnętrzną muru 
obronnego został rozpoznany tylko fragmentarycznie, gdyż w przeważającej 
części został zniszczony przez biegnący prostopadle do6 )ramienny kanał po
chl"d.zący z XVIll wieku. 

Obok tego, we wschodniej c~ęści podwórza przy ul.Podcienie S od· 
słonięto fragmenty dawnego muru diiałowego ceglano-kamiennego, a także 
pozostałości drewnianego systemu kanalizacyjnego, prawdopodobnie z. wie· 
ku XVI. 

Do Ciekawszych o<lltryć mo~ zaliczyć dre~ studzienkę, zbu
dov&ą na zrąb z sosnoWYch bali bez Użycia gwoidzi, odsłoniętą pod stopil 
fundamentową p6łnocnej ściany budynku przy ul. Podctenie S i datowaną wstęp· 
nie na XVl-XVll w. Materiał archeologiczny pochodzący z badań datowany 
na okres XV -XIX wiek -to głównie ceramika i liczne ułamki przetopionego, 
różnobarwnego szkła. 

BIELSKO BIALA 
Podza.mcze : 

Pracownia Archeologiczno 
· Koo.serwat~rska P. P. PKZ 
Oddzia.ł w ~rakowie 

Badania prowadził mgr 'Kazimierz Buszydlik. Fi:. 
nansował WXZ Katowice. Pierwszy sezon badm. 
Poch:amcze /XV -XX wiek/. 

Badania archeologiczne o cha.raltter~ sondaiowym prowadzono rów-
nolegle z pracami budowlano-drogowymi przy budowie ulicy i miały one cha- . 
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rakter badań interwencyjnych. 

Pracami objęto północno-wschodni narożnik Podza.mcza oraz rejon 
ogrodu zamkowego. 

Na obszarze północno-wschodniego narożnika Podzamcza, odsłonię
to odcinek kamiennego muru o szerokości 90 cm, biegnący w odległości 5 m 
na wschód od ściany zamku. Od strony wschodniej, mur podparty jest kilko
ma szkarpami ceglano-kamiennymi, ponadto od ul. Zamkowej przybudowane 
są do niego fundamen~y XVIII-wiecznych budynków Podza.mcza, wyburzonych 
w trakcie obecnych prac budowlanych. W s pomniany mur jest prawdopodobnie 
odcinkiem wewnętrznego muru obronnego. 

W wykopie kanalizacyjnym, na zbiegu ul. Zamkowej i pl.Chrobrego, 
odkryto fragment zewnętrznego muru obronnego z zachowanym okienkiem 
strzellticy. Na terenie grodu zamkowego odkryto cały prze bieg XVI-wieczne 
go wewnętrznego muru obronnego, którego fragment odsłonił mgr J. Widawski 
w badaniach w 1965 r. Mur ten biegnie od północno-wschodniego narożnika 
budynku przy ul. Kosmonautów 14 do północno-wschodniego narożnika kaplicy 
zamkowej. Oprócz tego odsłonięto też róWllOległy do niego mur kamienny, bie 
nący w odległości 9 m na wschód przy wewnętrznym licu ceglanego muru opo -
rowego szkarpy zamku, opasującego Podzamcze od wschodu. 

Uchwycono również pierwotny poziom szkarpy zamkowej, w wykopie " 
okolicy budynku ul. Zamkowa 4. Materiał archeologiczny pochodzący· z badań 
jest nieliczny. Stanowią go głównie kafle z ornamentem plastycznym, datowt 
ne na XVU wiek. 

Badania będą kontynuowane. 

BIEŹ:DZIANKA, pow.Jasło 
Stanowisko l 

Muzeum Regionalne w Jaśle 

Badania prowadziła m&r Elżbieta Pohorska. Finanso
wało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Drugi sezon 
badań. Wały ziemne z XVII w. 

Stanowisko położone jest w zachodniej części wsi na bagnistej równi
nie. Wały uformowane na ksztah czworoboku o wymiarach 25 x 15m. Wyso
kość wałów 2,5 - 3,5 m, szerokość podstawy 13 - 16 m. 

Założono dwa wykopy przecinające wał, jeden po zachodniej stronie 
wałów, drugi w północno-zachodnim narożniku. Nie stwierdzono żadnych 
konstrukcji wewnętrznych. Nasyp wału stanowiła glina przemieszana z ilem. 
Badania dostarczyły fragmenty naczyń, kafli, ułamków bezbarwnego szkła. 
Fragmenty ceramiki o barwie czerwonej, siwej oraz polewane jedno lub dwu
stronnie /najczęściej występuje polewa o barwie brązowej i zielonej/ pocho-
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dzą z garnków, mis, talerzy, .dzbanów i patelni. Odkryte ułamki kafli na
leżą -wyłącznie do typu kafli składanych. Zdobione są reliefowym ornamen
tem roślinnym i geometrycznym. Obok f r agmentów bez polewy wystąpiły fra 
gmenty z polewą jednobarwną /najczęści,e.j zieloną/ lub wielobarwną /kolo
ry: biały, niebieski, żółty/. 

Najstarsze fragmenty ceramiki i kafli można datować na XVII w. nie
Wykluczone jest datowanie wcześniejsze . 

Wały miały najprawdopodobniej znaczenie gospodarcze /wał/ . 

Badania nie będą kontynuowane. 

BOCHENIEC, _ pow.)ędrzejów patrz 

CEDYNIA, pow. Chojna 
Stanowisko 12 

wczesne średniowiecze 

patrz 
średniowiecze 

CZERS K, pow. Piaseczno patrz 
średniowiecze 

DĘBNO, pow.Brzesko PracowniA Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Krakowie· 

Badania prowadziła mgr Czesława Kozak1 Finanso
wał WKZ Kraków. Piąty sezon badań. Zamek /XV
XX wiek/. 

Badania miały n,a. celu -odsłOnięcie elementów obronnych wzgórza zam
kowego. Wykopy założono na stoku -północnym, zachodnim i południowym. 

· Na stoku północnym odsłOnięto góraą część nasypu w formie wału. 
Wydobyte nieliczne ułamki ceramiki datują ogólnie nasyp na okres średnio
wiecza. 

W wykopie na stoku zachodnim odsłOnięto pozostałości nasypów i po
ziomów komunikacyjnych. Z powodu braku materiału zabytkowego nie określo
no czasu powstania tych elementów. 
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W wykopach położonych na południowym stoku wzgórza zamkowego 
odsłonięto pozostalości wału o konstrukcji ziemnej. W oparciu o znalezio
ną ceramikę wykonanie wału można odnieść do XV wieku, wał ten nadsypa
no w okresie od XVI do XVII wieku, łagodząc ostrość stoków. 

. Następnym etapem prac ziemnych było podniesienie i wyrównanie 
terenu pod założenie ogrodowe funkcjonujące do czasów współczesnych. 
Z powodu braku ,materiału zabytkowego nie określono czasu założenia gro
du. 

W przyszłych seEQnach badawczych przewiduje się kontynuację prac, 
zarówno w obrębie już wykonanych wykopów, jak i założenie wykopów uzu
pełniających. 

FROMBORK, pow. Braniewo 
Stanowisko 4 

GOLCZEWO, pow.Kamień Pomorski 

GRABOSZYCE, pow. Oświęcim 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
średniowiecze 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PK Z 
Oddział w Krakowi e 

Badania prowadził mgr Kazimierz Buszydlik. Finan
sował WKZ Kraków. Pierwszy sezon badań. Dwór 
obronny /XVI-XX wiek/ • 

Dwór obronny usytuowany na północnym krańcu wsi, na skraju wznie
sienia ponad łęgami zalewowymi Ska wy, a zarazem w węzłowym punkcie bro
dów na Skawie i Wieprzówce. 

Według prze}_tazów historycznych obiekt ten został ufundowany w la
tach 1570-80 przez sekretarza królewskiego .Dziwisza Brandysa. Dwór jest. 
budynkiem wzniesionym na planie prostokąta, otoczony w podkowę szeroką, 
suchą fosą, otwartą na wschód ku dolinie Ska wy. 

Badania miały na celu uzyskanie. wstępnej orientacji w stratygrafii 
obiektu i ewentualne uchwycenie historycznych poziomów użytkowych, głów
nie wewnątrz budynku /w piwnicach dworu/. W piwnicach budynku, jedynie 
w dwu z siedmiu objętych badaniami piwnic uchwycono XVII-wieczne Poziomy 
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użytkowe. Stanowi je bruk ułożony nieregularnie z drobnych otoczaków · 
rzecznych, odsłOnięty na głębokoki 180 cm, w piwnicach pod północną 
częścią budynku. ·w pozostałych pomieszczeniach piwnicznych, bezpośred .. · 
nio pod wierzchnią warstwą gliniastą, brązowej .próchnicy, występuje 
calec. W piwnicy, pod tylnym ryzalitem budynku, odkryto resztki drew
nianej podłogi, datowanej wstępnie na XVlll-XIW w. 

Materiał pochod.zący z piwnic dworu to głównie ułamki ceramiki i 
szkła, datowane na okres XVII-XIX wiek. Obok badań sondażowych w piw
nicach lłworu, założono wykop usytuowany prostopadle do północnej ścia
ny budynku. Uchwycono w nim wkop fundamentowy o szerokości 120 cm. 
Kolejne ućhwycone warstwy kulturowe datowane są od końca XVI-XIX wie
ku i wydają ! ię być wynikiem kilkakrotnego, kolejnego pogłębiania fosy i 
jednoczesnego podwyższenia poziomu bezpośredniego otoczenia budynku. 
Pozian calca występuje na głębokości równej obecnemu poziomowi dna fosy, 
na tyui odcinku. Materiał archeologiczny to głównie ceramika z okresu od 
końca XVI do XX wieku. . 

Przewiduje się kontynuację Qadań w następnym sezOnie. 

INOWLODZ. pow. Rawa Mazowiecka patrz 
średniowiecze 

IWNO, pow.5roda 
SUmowisko 2 i 3 

patrz 
średniowiecze 

JEZIORO OSTROWITE, pow. Chojnice 
Leśnictwo Turowiec 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego 

Badania prowadził mgr Wiesław Stępień przy 
współudziale Klubu Archeologii Podwodnej "Try
_ton" z Bydgoszczy. Finansowała Katedra Archeo
logii U.L. Pierwszy sezon badań, Przeprawa 
przez jezioro - chronologia nieustalona, 

Celem archeologicznych badań podwodnych jest wykrycie oraz loka
lizacja obiektów archeologicznych w wodach Borów Tucholskich oraz częś
ciowo na terenach przyległych w powiatach chojnickim i staroga rdzkim. 

Jezioro Ostrowite posiada mocno wrzynający się półwysep, dzielący 
je na dwie części. Wierzcholek półwyspu posiada dość znaczr.e wzniesie-
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nie, przypominające k.sztahem rozległe grodzisko z dużym plateau. Ten 
dziwny obiekt geomorfologiczw mógłby być z powodzeniem wykorzystany 
jako doskonałe miejsce obronne, 

Rozpoznanie obiektu przeprowadzono met~ wykopów sondażowych 
a u~upełniono penetracją podwodną. Założono dwa wykopy. Wykop nr l 
przebiegał nieco na południe od najwyższej partii wysoczyzny półwyspu 
i biegł od jej krawędzi :tr głąb obiektu. Wykop sondażowy nr 2 przebiegał 
w poprzek wysfJczyzny, na osi północ-południe. W wykopach nie natrafio
no na zabytki, poszczególne warstwy ·okazały się jałowe. 

Badania podwodne wód jeziora, otaczających bezpo§rednio półwy-
sep, rozpoczęto od dokładnego sondażu 4n,a. Sondaży dokonano na wyso
kości leśniczówki Dębowa Góra, w przesmyku, oraz po drugiej stronie pół
wyspu, na tej samej wysokości. W miejscach tych, następnie, przeprowadzo
no bezpośrednią penetrację podwodną. Dno, w przesmyku od strony Leśni- 
czówek Dębowa Góra, opada gwahownym stokiem do głębokości 10,5 m 
/około 3, 5 od linii brzegowej/. Stok pokryty jest gęstą bujną roślinno.śctą, 
zaś samo dno piasz,czyste, pokryte nie·.vtelk.ą grubością mułu. W trakcie 
penetracji nie natrafiono ani na konstrukcje ani na jakiekolwiek zabytki. 
Penetracja po drugiej stronie półwyspu /zachodniej/ również nie dała po
zytywnych rezultatów. Głębokość dochodzi tutaj do 12,5 m. Dno w płytszych 
partiach porośnięte jest bujną roślinnością, w partiach głębszych zalega gru
ba :trarstwa mułu. Po stronie zachodniej półwyspu, w odległości 3m od brze
gu, natrafiono na czółno drążone -dłubankę. 

KAZIMIERZ DOLNY, pow. Puławy 

T<'~MOROWO, pow .Szamotuły 
Stanowisko 12 

KOSCIELEC KUJAWSKI; pow.lnowrocław 
Stanowisko 16 

KRAKOW 
ul. Kanonicza 5 
ul.Pijarska 15 

KRAKOW -KAZIMIERZ 
KRAKOW-KLEPARZ 
KRAKOW -SRODMIESCIE 

Klasztor 00 Dominikanów 
Brama Floriańska 

KRAKOW -WAWEL . 

patrz 
.średniowiecze 

patrz 
wczesne .średniowiecze: 

patrz 
neolit 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
wczesne .średniowiecze 
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KRUSZWICA, pow.lnowrocław 
Stanowisko 2 

KSI.I}.Ż WIELKI, pow.Miechów 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Krystyna Kruczek. Finan
sował WKZ X.raków. Pierwszy sezon badań. Pałac 
/okres nowożytny/. 

W b. r. rozpoczęte zostały kompleksowe prace badawcze otoczenia 
pałacowego. W ramach badań archeologicznych w północno-wschodniej 
części ogrodu pałacowego odsłonięto fragment muru oporowego, zaś docho
dzący do niego profil ziemny o zabuFzonym układzie nawarstwień może świad
czyć o tym, że taras ogrodowy w tej części został nadsypany. Zabytki cera
miczne są datowane na XVI-XVII wiek. Na wtórnym złożu występowały frag
menty naczyń starożytnych. 

Prace batlawcze będą kontynuo~ane. 

KUROZWĘKI , pow. Staszów 

UPOWIEC, pow.Chrzanów 

LUBISZEWO, pow. Tczew 

LUBLIN, ul.Kalinowszczyzna 
Wzgórze zwane "Grodzisko" 

LUTROWSKIE, pow.Kłobuck 
Stanowisko 4 

patrz 
§rednioWiecze 

patrz 
§redniowiecze 

patrz 
okres wczesnośredniowieczny 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 
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MAŁE RADOWISKA, ~w.Wąbrzeźno Katedra Archeologii 
Uniwersytetu im.Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 
Muzeum w Grudziądzu 

Badania prowadzili mgr Ryszard Boguwolski /Mu
zeum w Grudziądzu/, n;tgr Wiesława Matuszewska
Kola, mgr An.d.rzej Kola /autor sprawozdania• Ka
tedra Archeologii UMK/. Finansował Urząd Powia
towy w Wąbrzeźnie. Domniemane grodzisko wczes
nośredniowieczne. 

-Przeprowadzono badania wykopaliskowe na domniemanym grodzisku 
wczesnośredniowiecznym w Wielkich Radowiskach, pow. W ąbrzeźno, suge
rującym, iż mamy do czynienia z typem stożkowym obiektu obronnego. Nie
wielkie rozmiary obiektu spowodowały, iż badaniami objęto 1/4 stożka. 
Eksploracja Ćwiartki nasypu wykazała całkowity brak wczesnośrednio
wiecznego materiału zabytkowego. Stwierdzono tu natomiast ślady wkopu 
nowożytnego w postaci występowania na głębokości ca 1,60 m cegły nowo
tytnej, szkła, . itp. 

W świetle tych badań wykazano, iż badany obiekt wykreślić należy 
z rejestru grodzisk wczesnośredniowiecznych. Być może, iż ten regularny 
stożek jest kurhanem splądrowanym w czasach nowożytnych. Sprawę ·fę wy
jaśnić mogą jednak dopiero dalsze badania wykopaliskowe pozostałych par
tii obiektu. 

MOGILANY, pow.Kraków Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Krakowi e 

Badania prowadził Jerzy Kozak. Finansował PAN 
Kraków. Trzeci sezbn badań. Dwór /XVIU-XIX w./. 

Nadzorowano wykopy budowlane i kanalizacyjne w sąsiedztwie bu
dynku dworskiego oraz założono wykop archeologiczny, uzupełniający cykl 
wykopów wzdłuż osi ogrodu zabytkowego. Ba•lania potwierdziły zaobserwo
wane w roku ubiegłym fazy rozwojowe ogrodu datowane na II połowę XVI w. 
XVII i XVIII w. Natomiast w wykopach budowlanych odsłonięto elementy 
XIX-wiecznego systemu kanalizacyjnego i związane z nim nawarstwienia 
archeologiczne. Materiał zabytkowy w tych wykopach nie występował. 

Dalsze prace badawcze w rejonie dworu i ogrodu w Mogilanach nie 
są przewidziane. 
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MOGILNO 

NOWY JASIENIEC, pow.Bydgoszcz 
Stanowisko l 

NOWY KORC2YN, pow.BuskoZdrój 

NOWY WlSNICZ, pow.Bochnia 

patrz 
wczeone §redniowiecze. 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
§redniowiecze 

Pracownia Archeologiczno 
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Krakowie 

Badania prowadzili mgr Ewa Kwaśniewska i mgr 
Eligiusz Dworaczyński. Finansowało Kierownictwo 
Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu. Piąty 
sezon badań. Zamek /okres nowożytny/ . 

Kontynuowano badania archeologiczne na terenie dziedzińca zewnętrz-
nego w pobliżu bramy wjazdowej oraz przy zachodnich kazamatach. · 

W obu rejonach odkryto murowane budowle bramne z doskonale zacho
wanymi portalami i tynkami.. Posiad.a~ o~ zbliżony do siebie ksztah podko
wiasty, róż.IWl się jednak rozmiarami. 

Przy budowli -mniejszej, znajdującej się w rejonje przybramnym usta
lono poziomy użytkowe i odsłonięto bruk kamienny. Uchwycono tu ponadto 
dalszą _partię wału ziemnego oraz fragment ograniczającego go muru. W wy
niku badań przy "baszcie Bony", odsłonięto jej bazę oraz odkryto bruk ka
mienny. 

M4terial zabytkowy, pochodzący głównie z warstw zasypanych dato
wany jest na wiek XVU. Stosunkowo niewielki procent zabytków pochodzi 
z wieków XVI i XV. 

Badania archeologiczne ~ kontynuowane. 

ODR2YKOŃ, pow.Krosno 

OSTRODAm. 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
średniowiecze 
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PIENIĘ.ŻNO, pov. Braniewo 

POZNAN - STARE MIASTO 
ul. Kramarska 25 
Stanowisko 10 

POZNAN- STARE MIASTO,ul.Wolnica 
Stanowisko 9 

POZNAN- STARE MIASTO 
StaryRynek 

PRZEMY SL 
Zamek 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
średniowiecze 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział v Lublinie 

Badania prowadzili mgr Krzysztof Szuwarowski 
/autor sprawozdania/ i mgr Michał Proksa. Finan
sował Wydział Kultury Urzędu Miejskiego v Prze 
myślu. Osmy sezon badań. Gr6d vczesnośrednio
wie~zny, zamek średniowieczny i nowożytny /X
XIX v./. 

Badania koncentrowały się w obrębie skrzydła północno-zachodnie
go zamku, v przyziemiu sali widowiskowej teatru "Fredrewn" i p-rzyległe

go do niej od północy sklepionego pomieszczenia. 

Celem ich było rozpoznanie stratygrafii tej części wzgórza i odnale
zienie reliktów najstarszego gotyckiego zamku Kazimierza Wielkiego. 

W pięciu wykopach o powierzchni 62 m2, założonych przy kurtynie 
północno-wschodniej, przebadano zespół varstv nowożytnych, da towanych 
roboczo na XVIU-XX wiek, których powstanie wiązać należy z pracami ar
chitektonicznymi w XVUI wieku, a także z późniejszymi adaptacjami wnętrze. 
m. in. na cele teatralne. Prace te naruszyły pierwotny układ warstw śred
niowiecznych powodując znaczne przemieszczenie zabytków ruchomych. Od 
słonięto szereg nieznanych dotąd reliktów murowanych - ceglanych i cegla
no-kamiennych w postaci sklepień stanowiących pozostalość po XVIU -wiecz 
nych piwnicach. Z reliktami tymi wiąże się bruk kamienny z otoc zaków, któ 
rego .niewielli. fragment odsłonięto w wykopie II/74. , 
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Przyczynkiem do problemu fortyfikacji zamkowych jest odsłonięcie 
w wykopie IV/74 szczeliny na styku kurtyny północno-wschodniej i baszty 
północnej, co pozwala stwierdzić, że mur kurtyny jest założeniem wcześ
niejszym aniżeli baszta. Jest to zgodne z wynikami wcześniejszych badań 
prowadzonych w piwnicy baszty. 

Z przebadanych warstw uzyskano duże ilości ceramiki nowożytnej 
i średniowiecznej, zwłaszcza siwej i białej malowanej oraz nieliczne frag-
menty zabytków szklanych i metalowych. · 

Badania będą kontynuowane. 

PYR2YCE 

RES ZEL, pow.Biskupiec 

SIEDLCE 

SIEMKOWICE, pow. Pajęczno 

SIERADZ, Wzgórze Zamkowe 

SIEWIERZ , pow. Zawiercie 

SPYTKOWICE, pow.Wadowice 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
średniowiecze 
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SUL E JOW-P odklasztorze , po w. Opoczno Pracownia Archeologiczno 
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Kielcach 

Badania prowadził mgr Andrzej Wójcik. Finansował 
WKZ Kielce. Pierwszy sezon badań. Pocysterski 
zespół klasztorny z XIII-XV111 w. 

W związku z adaptacją obrąnnego zespołu klasztornego na cele re
k r e acyjno-wypoczynkowe rozpocżęto badania archeologiczne. 

W pierwszej fazie prowadzono badania półO.ocnej 'czę§ci klasztoru, 
Celem -prac było ustalenie poziomów osadnicŻych dziedzińca, uchwycenie 
pozostałości fundamentów zniszczonej części zabudowy XVIll w. oraz po -
moc w datowaniu faz budowy północnej czę§ci zespołu. Przeprowadzono wy
kop na osi południe- północ od bramy głównej do transeptu ko§cioła o dłu
gości 87m. W odcinku 11 odkryto zniszczoną jamę z przełomu okresu la
teńskiego i rzymskiego. W odcinkach 2, 3, 4, 5 i 6 uchwycono osadnictwo 
wczesnośredniowieczne datowane wstępnie na podstawie ceramiki na Xll
Xlll w. W odcinku 6 odsłonięto jamę przemysłową /może do wypału wapna/ 
z ceramiką i cegłą prawdopodobnie z XIV -XV w. W odcinku 13 i 14 uchwyco
no rów o szerokości 7 m i głębokości 2,50 m otaczający kościół od strony 
północnej i prawdopodobnie od strony zachodniej, użytkowany w Xlll-XV w.? 
Odkryto pozostałości fundamentów i piwnic w wschodniej części obiektu. 

Prace dały odpowiedź na postawione pytania. 

Badania będą kontynuowane. 

SZRENSK , pow .Mława 
Stanowisko Zamek -dziedzinie:: 

SLADKOW DUŹY, pow.BuskoZdrój 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadzili mgr Włodzimierz Pela i mgr Ma
ria Pikulińska-Ciuk, Finansowal WKZ Kielce, Pierw
szy sezon badań. Zespół pałacowy nowożytny /XVI
XVII wiek/. 

Badania prowadzone były w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu i w jego 
wnętrzych i miały : na celu ustalenie obiektu i kolejnych eta pów jego budo
wy. Założono pięć wykopów badawczych o łącznej powierzchni 2 ~ m2, 
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W wyniku przeprowadzonych prac ustalono istnienie dwu faz budowy 
pałacu. 

Pierwszą, datowaną na XVI wiek, stanowi pomieszczenie o wymiarach 
8,5 x 11 m, znajdujące się we ws-chodnim skrzydle pałacu. Ceramika zna
leziona bezpośrednio nad warstwą budowlaną tego oniektu pochodzi z dru
giej połowy XVI wieku. 

Z drugą fazą można łączyć obecny układ przestrzenny pałacu, którego 
rozbudowa nastąpiła w pierwszej połowie XVII wieku. Schody wykute w ska
le, odsłonięte na zewnątrz pałacu, należy wiązać z tym etapem rozbudowy. 

Ze względu na bardzo płytkie występowanie calca, który stanowi ska
ła, nawarstwienia kulturowe są małej miąższości i silnie przemieszane co 
utrudnia ustalenie młodszej chronologii. 

ROŻNOW, pow.Nowy Sącz Pracownia Archeologiczno 
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Krakowie 

Badania prowa<bat ._ mgr Krystyna Kruczek. Finanso
wał WKZ Kraków . Drugi sezon badań. Zespół obron
ny. Okres nowożytny /XVITI-XX w./. 

Prace badawcze miały na celu rozczytanie założenia obronnego, któ
rego pozostałością jest obecnie istniejący bastion. Równocześnie z praca
mi archeologicznymi prowadzone były badania geofizyczne wykonane przez 
IHKM PAN, Warszawa. 

Zarówno badania archeologiczne, jak i geofizyczne na obecnym etapie 
badań nie potwierdziły hipotezy o istnieniu w rejonie pałacu fortyfikacji 
obronnej. Na badanym terenie znaleziono fragmenty ceramiki i szkła dato
wane na XVIU-XX w. 

Przewiduje się kontynuację prac w 1975 roku. 

TUCHOLA patrz 
średniowiecze 



UJAZD, pow.Opatów 
Zamek X rzyżtopór 
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Kierownictwo Odnowienia 
Zamku Królewskiego 
na Wawelu 

Badania prowadził zespół archeologów pod kierun
kiem mgr St. Xozieła. Finansowało Kierownictwo 
Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu, Dru
gi sezon badań, Barokowa rezydencja Ossolińskich 
herbu Topór /XVll w./, 

Badania prowadzone w ramach szeroko zakrojonej akcji konserwators
kiej, zmierzającej do zabezpieczenia największych w kraju ruin zamku, kon
centrowały się na trzech zasadniczych problemach: rozpoznartiach związa
nych ze statyką murów zamku /wykonano 6 sond/, eksploracji archeologicz
nych w bramie i jej najbliższym przedpolu oraz odgruzowaniu pomieszczeń 
kompleksu zabudowy bramy. 

Sondy związane z rozpoznaniami stratygraficznymi, zlokalizowane w 
piwnicach południowo-zachodniego i wschodniego skrzykła zamku /dawne 
stajnie/, wykazały, że pod nasypem destrukcji z murów znajduje się sztucz
nie uformowane skaliste podłoże. Analogiczne eksploracje na głównym dzie
dzińcu zamkowym ujawniły słabo rozbudowaną stratygrafię nawarstwień ogra
niczoną w zasadzie do dwóch warstw. Młodsza - stanowi destrukcję murów, 
starsza warstwa związana z budową zamku, zasypiska pach sklepień, warst
wy niwelacyjne ze splantowanych wkopów fundamentowych, wyrównanych po 
ukończeniu robót. Ogólna miąższość warstw kulturowych nie przekracza l m. 

Ciekawych rozpoznań architektonicznych dostarczyły eksploracje w bra
mie zamku i na jej przedpolu. Po usunięciu nowożytnych nasypów, głównie 
o charakterze destrukcyjnym, .odsłonięto system murów związanych z mostem 
zwodzonym i z zapadnią przy bramie, 

Z uzyskanych zabytków ruchomych wyróżnić należy dużą ilość kafli 
piecowych, pokaźną kolekcję fajek oraz kilka monet, 

Prace w dalszym ciągu trwają. 

WARSZAWA-SŁUŻEW, ul.Fosa patrz 
średniowiecze 



WARSZAWA-U)AZDOW 
Zamek 
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Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w W ar szawie 

Badania prowad~ł mgr Andrzej Gołembnik. Finanso
wał Instytut Pod~1aw Architektury P. W., Urząd Kon
serwatorski m. st. Warszawy. Pierwszy sezon badań. 
Osadnictwo wczesnośredniowieczne. Siedemnasto
wieczne założenia pałacowe. 

Celem prac architektonicznych, związanych z projektem odbudowy Pa
łacu Ujazdowskiego było ustalenie, czy w skrzydle północnym znajdowały 
się podcienia 1 

Na osi północ-południe Pałacu wytyczono ciąg wykopów o szerokości 

2m, przecinających skrzydło północne i wychodzących poza mur obwodowy 
wykopem 2 x 2m. Otwarto ponadto dwa ·.wykopy o wymiarach 2 x 6 m przy pół
nocnym murze dziedzińca. 

Podczas prac terenowych, po konsultacjach z kierującym odbudową 
prof. P. Biegańskim ustalono, że podcieni w badanym skrzydle nie było. 

W odsłoniętych wykopach natrafiono na ślady osadnictwa XII-XIV w., 
wyrażające się mnogością materiału ceramicznego w warstwach przemiesza
nych, a także dwoma jamami zawierającymi wczesnośredniowieczny materiał 
zabytkowy. Przy eksploracji natrafiono m.in. na grzebień rogowy i płytkę 
piaskowca z rytem przedstawiającYm. najprawdopodobniej jelenia św. Hu
berta. 

Ponadto założono trzy ualsze wykopy usytuowane równolegle do uprzed
nio omówionych. Dwa o szerokości 2,5 m w pomieszczeniach Pałacu i jeden 
o wymiarach 3,5 x 10 wychodzący poza północny mur obwodowy. 

Plonem badań było potwierdzenie istnienia na tym terenie osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego. Natrafiono na trzy jamy, najprawdopodobniej 
stanowiące pozostałości po półziemiankach, z dość dużą ilością materiału 
ceramicznego z XIII w. oraz przedmiotów wykonanych z żelaza i brązu, ta
kich jak sierp, noże i brązowe okucia rzemienia. 

Prace przerwano, ograniczając się do nadzorów archeologicznych 
przy pracach ziemno-budowlanych. 
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WIERUS2YCE, pow. Bochnia Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Czesława Kozak. Finansowal 
w-..cz Kraków. Trzeci sezon badań. Piec ceramiczny 
/XVI - I polowa XVII wieku/. 

W roku 1974 kc-ntynuowano prace przy odsłanianiu reliktów pieca ce
ramicznego, usytuowanego na terenie poludniowego stoku wzgórza dworskie
go. Odsłonięte pozostalości konstrukcji pieca są źle zachowane i prawdopo
dobnie częściowo przemieszane. Wymiary konstrukcji długość 8,5 m, sze
rokość -6,3 m. Pierwotny ksztah pieca prostokątny lub owalny. Podstawa 
pieca wykonana była z nieobrobionych kamieni piaskowca ułożonych w glinie. 
Pojedyńcze cegły lub ich duże okruchy, leżące na kamieniach w części śroe
kowej i wschodniej pieca, mogą być interpretowane jako pozostalość kraty; 
oddzielającej komorę ogniową od pomieszczenia na naczynia. Z ulo:ienia ce
gieł wynika, że istniały dwie komory ogniowe: komora główna od poludnia 
oraz wspomagająca komora ogniowa od strony wschodniej. Takie rozplano
wanie komór pieca pozwala zaliczyć go do typu pieców o poziomym ciągu 
ognia. Leżące na reliktach konstrukcji pieca warstwy to kilkakrotnie powta
rzające się poziomy skorup, przełożone warstwami próchnicy z gliną i cera
miką. Pierwsza z warstw interpretowana jest wstępnie jako poziom produk
cyjny, druga - jako pozostalość kopuły pieca. 

Wydobyty liczny materiał zabytkowy obejmuje szeroki asortyment na
czyń i kafli. 

Wstępna analiza znalezionej ceramiki wskazuje, że przeważająca część 
ułamków pochodzi z XVI wieku. Pozostale zabytki datowane na I połowę XVII 
wieku składają się obok fragmentów naczyń z licznych ułamków kafli okucio
wych. 

Prace badawcze przy odsłanianiu konstrukcji pieca zostały zakończone. 

ZAKROCZYM m. , pow.Nowy Dwór patrz 
średniowiecze 
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ZATOKA GDANSKA, Reda Portu Gdańsk 
wrak W -6 "Solen" 

Centralne Muzeum Morskie 
w Gdańsku 

Badania prowadził dr hab. Przemysław Smolarek i 
mgr Wiesław Stępień /autor sprawozdania/ przy 
współudziale Klubu Archeologii Po:lwodnej "Tryton" 
z Bydgoszczy oraz Klubu Morskiego "Neptun" z 
Gdańska. Finansowało Centralne Muzeum Morskie 
w Gdańsku. Trzeci sezon badań. Wrak okrętu yro
jennego z pi~rwszej połowy XVII w. 

Kontynuowano rozpoczęte w 1970/71 roku prace badawcze przywra
ku oznaczonym kryptonimem W -6 "Solen". Wykonano przekop sondażowy w 
pasie 18 /szerokości około l ,5 m/, docierając do konstrukcji dna jednostki. 
Dokonano pomiarów Odkrytych konstrukcji wraka, sporządzając ich rysu
nek płaski i przekrój poprzeczny. Uporządkowano rejon wraka, usuwając 
kamienie balastowe wybrane w trakcie eksploracji przekopu sondażowego. 
Przy pomocy eżektora dokonano częściowych sondaży partii rufowej wraka. 
W trakcie badań natrafiono, w dalszym ciągu, na klipy i talary szwedzkie 
z połowy XVII w. , głównie w kwadracie 17K. Odnaleziono liczne ułamki 
ceramiki z zieloną polewą oraz fragD;lenty skóry. Wydobyto również ręko
jeść od broni białej /szpady? / , owiniętą złotym drutem, oraz dwa fragmenty 
naczynia blaszanego /miseczki/, miedzianego ze śladami pozłacania. Z za
bytków wykonanych z drewna i wydobytych w bieżącym sezonie, na większą 
uwagę zasługuje bok lawety działa, zachowany w bardzo dobrym stanie. 

ZlĘBICE-NlESZKOW, pow.Ząbkawice Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno- Konser
watorski we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Halina 5ledzik. Finansował 
WOAK we Wrocławiu. Prace jednorazowe. Obiekt 
/drewniany/ z XVI w. 

Zimą 1974 roku podczas prac ziemnych przy rzece Dławce natrafiono 
na skrzynię drewnianą z XVI w. Obiekt znajdował się około 150m na połud
niowy zachód od skrzyżowania drogi wiodącej z Ziębie do Ząbkowic oraz 
Paczkowa. 

Na głębokości 2 m odkryto konstrukcję prostokątną wykonaną z poło
wizn belek w technice zrębowej. Jej wymiary 3,06 m x l, 76 m, przedzielo-
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na deską na połowę /po osi kr6tszej/. Zachowana wysokość ścian bocz
nych wynosi 0,68 -O, 7 m. Podłogę skonstruowano z desek. Całość do 
wysokości 0,4 m wkopana była w torf. 

Wypełn.isko stanowiła ciemna, ilasta gleba. Na zawartość kulturową 
składały się ułamki naczyń gliniąnych m. in. patelni, polewanych po stronie 
wewnętrznej jasnozieloną i jasnobrunatną glazurą. Fragment okucia żelaz
nego, nieliczne pojedyńcze kości zwierzęce /w zachodnim narożniku/ • 

Obiekt ten odkryty w pobliżu osady, najprawdopodobniej pełnił funkcję 
skrzyni do przechowywania złowionych ryb. 

ZŁOTOW 

StanoWisko 3 
patrz 
wczesne ~redniowiecze 



Badania zagrcmicme 
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ALEKSANDRIA-/Egipt/ Polska Stacja Archeologii 
S ródziemnomorskiej 
w Kairze 

Badania pr'?wadzili dr Mieczysław Rodziewicz /kie
rując wykopaliskami w zastępstwie prof. dr. Kazimie
rza Michałowskiego/, dr E.Rodziewicz, mgr B. Tka
czow, mgr }.Młynarczyk, mgr P.Parandowski, mgr 
inż. arch. R. Sobolewski. Badania antro·t>Ologiczne: 
prof.dr T .Dzierżykra:y-Rogalski, dr E.Promińska. 
Finansowała c~zęściowo Polska Stacja Archeologii 
Sródziemnomorskiej w Kairze, częściowo rząd egips
ki. Piętnasty sezon badań. Dzielnica miejska z Ul w. 
p.n.e. -XIV w.p.n.e. 

W sezonie 1974 kontynuowano prace wykopaliskowe i rekonstrukcyjne 
na terenie K8m el-Dikka położonym w centrum współczesnej_ Aleksandrii. 

W dalszym ciągu prowadzono wykopaliska na terenie willi rzymskiej 
o charakterze miejskim /villa urbana/, datowanej wstępnie na podstawie 
malowideł na u· w. n.e. Odsłonięto dalsze fragmenty muru i perystylu. Od
kryte na ścianach freski o przedstawieniach geometrycznych poddano kon
'6erwacji. 

We wschodniej części Komu, gdzie już wcześniej zidentyfikowano frag
menty zabudowy miejskiej /bizantyjskiej/ z IV -V w. p.n."e., prowadzono 
eksplorację od warstwy górnej nekropoli arabskiej do poziomu podsadoWienia 
domów a jednocześnie podjęto anastylozę murów. 

U wylotu północnego portyku łaźni rozpoczęto nowy sondaż, w którym 
odsłonięto konstrukcje należące do nekropoli arabskiej, 

W dalszym ciągu trwały prace nad ceramiką arabską odsłanianą na 
poziomie dolnej nekropoli arabskiej. 
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BIR TARFAWI, GEBEL NEBTA 
Pustynia Zachodnia /Egipt/ 

Zakład Epoki Kamienia 
Instytutu Historii 
Kultury Materialnej PAN 
w Warszawie 
/w ramach Combined 
Prehistorie Expedition/ 

Badania prowadzili prof. dr F. W endorf / Southern 
Methodist University/ i doc.dr R.Schild /Zakład 
Epoki Kamienia IHKM PAN/ przy współudziale 
prof dr R.Said /Geological Survey of Egypt/, 
prof.dr V .Haynes /Southern Methodist University/ 
i dr M.Kobusiewicz /IHKM PAN/. Trzeci sezon ba
dań na Pustyni Zachodniej. Osadnictwo paleolitycz
ne i epipaleolityczne. 

Na obszarze studni pustynnęj Bir Tarfawi /położonej około 350 km 
na zachód od Abu Simbel/ eksplorowano wielkie stanowisko uboju zwie
rząt u wodopoju i otaczające go jednostki osadnicze związane z młodszym 
jeziorem wczesnowiirmskim. Stanowiska te związane są z kompleksem 
ateryjskim i datowane C14 na lata przed 43.000 od dziś. Uzyskano boga
ty materiał zabytkowy i faunistyczny, który będzie przedmiotem dalszych 
studiów. 

W okolicy Gebel Nebta /około 170 km na zachód od Abu Simbel/ ba
dano przede wszystkim kompleks stanowisk epipaleolitycznych datowanych 
na koniec Vll i początek VI tysiąclecia p.n.e. związanych z obszernymi 
zagłębieniami bezodpływowymi / plaja/ czynnymi w okresie tzw. holoceńs
kiej fazy wilgotnej. Stanowiska epipaleolityczne otaczające plaja bazowa
ły swą gospodarkę na zbieractwie /masowym/ dziko rosnących zbóż i traw, 
które były przetwarzane na żarnach i magazynowane w jamach ziemnych 
o trapezowatym lub dzwonowatym przekroju. Odkryto poza tym liczne 
konstrukcje drewniane i obszerne ogniska. 
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CAPACCIO VECCHIA, 
prowincja Saie~o · /Włochy/ 

Instytut Historii 'Kultury 
Materialnej PAN 
w Warszawie 
lnstituto di Filologia e 
Storia Medie~le Uniwer
sytetu w Salerno 

l3adania prowadzili doc,dr Stanisław Tabaczyński 
f autor sprawozdania/ i prof. Paolo Delogu przy 
współudziale dr. GabrielU Maetzke, dr. Paolo Peduto 
oraz dr, Eleonory Tabaczyński.ej pod kierownictwem 
prof. dr, Witolda. Hensla i prof. dr, Nicola Cilento, 
Finansowały Consiglio Nazionale delle Ricerche 
oraz Uniwersytet w Salerno. Drugi sezon badań. 
Osadnictwo wczesnej epoki żelaza, okresu koloni
zacji greckiej oraz wczesnego i późnego średniowie
cza. 

Capaccio Vecchia w prowincji Salerno we Włoszech to dziś całkowi
cie opuszczona osada wiejska, położona na stoku Monte Calpazio, góry 
dominującej nad docierającą do Morza Tyrreńskiego niziną,u któr~j krań
ca, w odległości około 7 km, widoczne są ruiny starożytnego Paestum, 
Według przekazów pisanych ludność Paestum, szukając w górach schr.onie
nia przed najazdami saraceńskimi oraz szerzącą się malarią, przenosi 
się w IX wieku do Capaccio, gdzie wkrótce powstaje ośrodek miejski z 
siedzibą biskupią, a przejściowo nawet rezydencją książęcą. W 1246 r. 
Capaccio jest ośrodkiem buntu możnowładców przeciw Fryderykowi II, 
wskutek czego po długim oblężeniu zostaje, według relacji krOnikarskich, 
całkowicie zniszczone. 

Wśród zachowanych ruin widoczne są jeszcze dziś kasztel, mający 
metrykę longobardzką, kościół madonna del Granato oraz dobrze miejsca
mi czytelny przebieg murów obronnych. 

Opuszczone miasto średniowieczne w Capaccio Vecchia, . jako jeden 
z czołowych obiektów archeologicznych 'Kampanii, stanowiło od dawna 
przedmiot szczególnego zainter~sowania historyków i archeologów. Do 
badań wykopaliskowych przystąpiono jednak z inicjatywy strony włoskiej 
dopiero w roku 1973, po uprzednim przeprowadzeniu kwerendy źródeł pi
sanych, wstępnej analizy zachowanych pozostałości architektonicznych oraz 
prospekcji archeologicznej. 

W roku 1973 badania skoncentrowane były w rejonie kościoła Madonna 
del Granato, gdzie odkryto interesujący zespół architektoniczny oraz po
zostałości trzech kolejnych faz osadnictwa wczesnośredniowiecznego i 
średniowiecznego. W roku 1974 badaniami objęto północną, najniższą część 
miasta, w sąsiedztwie głównej bramy i głównego szlaku komunikacji wewnętrz-
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nej, w rejonie użytkowanej dziś jeszcze starej studni średniowiecznej 
/"Ort o della Mermola" /. Wstępny sondaż diagnostyczny wykonano ~ już 
w 1973 roku, obecnie natomiast prowadzono eksplorację na obszarze 
1,5 ara. -

Stanowisko charakteryzuje obecność licznych warstw archeologicz
nych w układzie pionowym. Wyodrębniono 10 warstw, zawierających po
zostałości osadnictwa od schyłku epoki brązu aż po czasy nowożytne. 
Szczególnie dobrze udokumentowane jest osadnictwo z wczesnej epoki 
żelaza, okresu kolonizacji greckiej oraz wczesnego i późnego średniowie
cza. Odkryto liczne konstrukcje kamiencyrh domostw, odcinki drogi, cys
ternę, kanały odpływowe, a także intere{lujący zespół konstrukcji i zabyt-

• ków średniowiecznych, związany z produkcją żelaza. Bardzo obfite materia
ły ceramiczne oraz liczne zabytki ze szkła, terrakoty i metalu /w tym~ 
kilkudziesięc.iu monet/. Zarejestrowane w ramach ściśle określonych po
ziomów osadniczych, stanowią one niezwykle c~nny, a dla południowej częś
ci Półwyspu Apenińskiego wręcz unikalny material do systematycznych stu
diów nad osadnictwem i kulturą południowej Italii we wczesnym i późnym 
średniowieczu. 

Badania mają charakter kompleksowy. Równocześnie z pracami wyko
paliskowymi prowadzi się systematyczną kwerendę źródeł pisanych oraz 
studia architektoniczne. Materiały przyrodnicze z wykopalisk studiowane 
są przez specjalistów. Prowadzi się także badania fizykochemiczne zabyt
ków, zarówno w Centralnym Laboratorium IHKM P AN w Warszawie jak i 
w Consiglio Nazional.e delle Ricerche w Rzymie. Wykonuje się dokumenta..: 
cję fotogrametryczną. Z archeologami współpracują w terenie także geofi-
zycy z Folitechniki w Neapolu. · 

DEBRESTE /Jugoslaw.ia, SR Macedonia/ Muzeum . Narodowe 
w Pri.lepie 
i Instytut Historii Kul tury 
Materialnej P AN 
w Warszawie 

Badania prowadziło Muzeum Narodowe w Prilepie i 
IHKM PAN pod kierunkiem prof.dr.Witolda Hensla 
i Bo §!to Babi~a •. Pracami w terenie kierowała dr 
Jadwiga Rauhut. Prace wykopaliskowe trwają od 
1964 r. Okres rzymski i wczesne średniowiecze. 

Twierdza "Gradiszcze" znajduje się w pob~~żu wsi Debrt!ste, w od
ległości 26 km na północny-zachód od Prilepu. Stanowisko to o powierzch
ni około 3 11a zajmuje naturalne wzniesienie otoczone mokradłami, a jego 
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wysokość w stosunku do otoczenia wynosi 'od 2 do 3 m. Już w pierwszych 
wiekach n.e. funkcjonował tu woje~y obóz typu kastel. Jego znaczenie by
ło uwarunkowane przede wszystkim dogodnym położeniem na znanym trak
cie handlowym łączącym Saloniki z Adriatykiem. Twierdza otoczona była 
grubymi murami. Do ich budowy użyto łupanych kamieni i płyt marmuro
wych wiązanych zaprawą. Do linii muru przylegało 5 wież wybudowanych 
na planie prostokąta, koła i wieloboku. 

Prace miały na celu rozpoznanie charakteru i stratygrafii osadnictwa 
we wschodniej części ·twierdzy, w najbliższym sąsiedztwie głównej bramy. 
Łącznie przebadano powierzchnię 1.025 m2, nie osiągając na żadnym z wy
kopów calca. Na wszystkich odcinkach w górnym poziomie, na głębokości 
0,40 -O, 70 m od powierzchni zalegały pochówki szkieletowe. Ogółem od
słOnięto 20 grobów. Znaczna część pochówków posiadała obstawy z ka
mieni, .cegieł i dachówek, którymi jednocześnie wykładano niekiedy dno 
jamy grobowej. W tym samym celu wykorzystywano resztki istniejących 
murów, w których po wybraniu części kamieni robiono jamę grobową. Ka
mieniami przykrywano także szkielety. Zmarłych układano w pozycji wy
prostowanej, głową na zachód. Ręce były lekko zgięte w łokciach i złożone 
na miednicy, częściej jednak prawa ręka znajdowała się na miednicy, ale-
wa w okolicy żeber. · 

W czterech grobach znaleziono wyposażenie grobowe. Był to pierścieli 
i zdobiona bransoleta wykonane z taśmy z brązu, dwie srebrne zausznice 
winogronowate, pQjedyńcze i segmentowe paciorki szklane oraz dwa noże. 
Lokalizacja jam grobowych, z których część zalegała bezpośrednio nad mu
rami lub w ich obrębie pozwala przypuszczać, że badany teren w X-XI w. 
był użytkowany na cmentarz. 

Z wcześniejszej faiy, prawdopodobnie z VI-VII w. pochodzą dwa inne 
groby. Prostokątne w zarysie ściany jam grobowych były zagłębione około 
l m i w dolnej części ~urowane kamieniami, a powyżej wylepione zapra
wą. Sklepienie tworąły płyty ceglane ułożone na zaprawie. Wnętrze jedne
go z grobów było całkowicie puste, w drugim znajdował się naruszony szkie
let zmarłego. 

Wcześniejszą od cmentarzyska z X-XI w. fazę osadnictwa reprezentu
ją fundamenty kamienne. Na jednym z sektorów odsłonięto częściowo mur wy
konany z kamieni różnej wielkości-, płytek ceglanych i dachówek układanych 
warstwami na zaprawie wapiennej. Okres jego budowy przypada na IX-X 
stulecie. Współczesne wydają się być także inne fundamenty kamienne bliżej 
niezidentyfikowanych budynków. 

Do ciekawszych przedmiotów znalezionych w warstwach kulturowych 
należą: krzyżyk ołowiany, bransoleta szklana, płytki ceglane z posadzki, 
fragment naczynia "terra sigilata", liczne różnokształtne ciężarki gliniane 
oraz całe naczynie typu flaszowatego. 

Tegoroczne prace potwierdziły wielofazową zabudowę badanego stano
wiska_ Ze względu na dobrze zachowane mury kamienne z okresu rzymskiego 

'• 
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i wczesnolreduiOWiecz:aego oraz poch6wki szkieletowe Wydaje się wska
zalie poszerzenie ·wykopu w kierunku zachodnim i p6łnoc:D.ym w celu usta

.lenia zuięgu cmentarzyska i jego chroaoloati ora.z ~jl oclkr:r-
tych tylko częjctowo ltamiennr:h budowli. · ' 

DEN eł-BAHAlU /Eaipt/ Polska Stacja Archeologli _Sr6d
z.iemDOmorskiej Y Iairze i P. P. 
Pracownie IC~~UterWacji Zabytk6'1r 
w Warszawie 

Badania archeologiczne prowadziła Polslta Stacja 
Archeologii Sródziemnomorskiej w Jtairze; prace 
konserwatorskie - P. P. Pracownie KonserWacji Za-

· -bytlt6w "'Warszawie. Udział wZięli' mgr }.Jtaritowski, 
1D.gl" M.Micbałowska, mgr A.Niwiliski, mgr inż.ai-ch. 
•Z. Wysocki. · Ftnansowała częściowo Polaka. Stacja 
,Arecheologii Sródziemnomorskiej w Kairze, częś - · 
_d()Wo r~d egipski. Czternasty sezon baW. 5wi4-

. tyDia z okresu xvm dynastii. 

Wykopaliska archeologiczne i równocześnie prowadzone prace rekon
strukcyjne w Ś"łfi4tyai królowej Hatszepsut obejmow&ły studia nad elementa
mi architektonicnymi górnego tarasu, dokumentację rysUDkow, i for-ogra
ficZJl4 dotychczas zrekonstruowanych partii budowli, klasyfikację wszyst
kich fragmentów .w,~laptdariach w celu ustalenia ich lokalizacji. W ramach 
tematu pierwszegp Pt"zyaotowane - zostały projekty rekonstt:"Jkcji południowej 
ściany sórnego 4zie.dmaa i ś.ciany wschodniej westybulu 'R.e-Hor-achty 
/J.Karkowslti/ o~az.katalog napisów na kolumnach pohsonalnyt:h /A.Niwińs
ki/. W toku prac.~stalono lokalizację dla ponad stu bloków nie nale!4cych 
do 'l!lfYżej ...,mieDioaej świ4tyni. 

Kontynuowano-badanie materiałów arcbitektoniczaych, inskrypc:j( i 
ostrakonów po~ących ze świlltyni Tomesa m. W 1974 r. ukazał się tam 
pierwszy sertł ·wyci&Wnic:zej "Deir el-Bahari" opracowany prze.z M.Marc:i-

- Diaka "Deir el-Bahari l. Les inscriptions bi~ratiques du temple cle Thoutmo
si_s lll", oraz. ~o do druku tom drugi: }. LipiJUka "Deir el-Bahari n. 
Th~ Temple of Thutmosu ID-Architec:ture". ,, • · · · 

: ?- · 

W dalsi:)m ~ prowadzono prace odczyszcz.a~ee na tereuie świ4t)'Di 
Mentuhotepa. Natrafiono przy tym na doskonale zachowany warsztat perukan
ki. Na jego wyposażenie składa)ll się przede wszystkim alabastrowe 4-zbaD.Y 
zawterajllce ludzkie włosy, peruki w różnym stanie przygotowania, Uczile 
przybory fryzjerskie i perukarskie oraz drewniany model głowy. Pllinuje 
się osobne opracowanie tego zespołu zabytków Y Pr%YSZłym sezonie. 
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DRIANOWSKI MONASTYR /Bułgaria/ 
okręg Gabrowo 

lristytut Archeologii Uniwersy~ 
tetu Jagiellońskiego w Krakowie 
Instytut Archeologii Bułgarskiej 
Akademii Nauk w Sofii 

Jaskinia Baczo Kiro · 

Badania prowadzili dr Nikelai Dżambazow /BAN/, 
doc.dr hab.Janusz K. Kozłowski, dr hab.Bolesław 
Ginter, mgr Barbara Drobniewicz /UJ/. Finansowa
ło Muzeum Okręgowe w Gabrowie. Czwarty sezon ba
-iań. Stanowisko jaskiniowe środkowo- i górnopaleo
lityczne. 

Kbntynu wano prace wewnątrz jaskini, poszerzając wykop założony. w 
jej partii przyot worowej. Stwierdzono wyraźne podnoszenie się dna skalne
go w kierunku wnętrza jaskini i związane z tym zmniejszenie miąższości 
dolnych poziomów pełniska jaskiniowego. Wpłynęło to na zubożenie ilości 
wyrobów środkowopaleolitycznych, pochodzących z warstw 14-12. Z bar
dziej charakterystycznych można wymienić narzędzia - głównie zgrzebła i 
ostrza mustierskie i retuszowane lewaluaskie. Na uwagę zasługuje odkry-

- cie kościanego szydła. 

Z poziomów górnopaleolitycznych najliczniej reprezentowany jest po
ziom najwcześniejszy, zalegający w warstwie 11. Odkryto dwa nowe ogniska 
i skupione wokół nich liczne wyroby krzemienne. Wyższe poziomy /od warst
wy 9 do 4/ dostarczyły mniej licznych wyrobów krzemiennych, a także poje
dyńczych fragmentów płoszczy kościanych. Odkryte poziomy kulturowe re
prezentują sekwencję rozwojową przemvsłów oryniackich i tradycji orynia
koidalnych, wyznaczoną m. in. występowaniem kolejno ploszczy kościanych 
o przekroju owalnym, okrągłym i trójkątnym. W warstwach 11, 6b i 7 znale
ziono pojedyńcze ozdoby z kości i zębów zwierzęcych, oraz zęby i kości 
ludzkie. 

KADERO /Sudan/ Polska Stacja Archeologii 
Sród.ziemnomorskiej w Kairze 
Muzeum Archeologiczne 
w PoznaJ1.iu 

Badania wykopaliskowe prowadził dr Lech Krzyżaniak, 
badania antropologiczne prof.dr Tadeusz Dzierżykray
Rogalski i dr hab.Elżbieta Promińska. Finansowała 
Polska Stacja Archeologii Sród.ziemnomorskiej w Kai
rze. Trzeci sezon badań. Osada ·wraz z cmentarzys
kiem z przełomu IV i III tysiąclecia p. n. r. 

Kontynuowano eksplorację wykopaliskową w osadzie i na współczesnym 
jej cmentarzysku, które położone jest na tym samym stanowisku l pagórek 
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aluwialny na starej terasie zalewowej Nilu/. 

W osadzie wyeksplorowano wykop o powierzclmi 64 m2, do głębokoś
ci O, 6 m /calec/. W ten sposób ogÓlllJl, zbadana w trakcie dotychczaso
wych kampanii, powierzchnia osady w obrębie jednego wykopu wynosi 
300 m2. Nowym elementem w inwentarzu archeologicznym jest znalezis-
ko paciorka wykonanego z muszli kauri / Cypraea sp./, kościanego ostrza 
siekiery oraz pestek owoców afrykańskie; ęzeremchy / Celtis integrifolia/, 
zbieranych w celach konsumpcyjnych przez mieszkańców osady. To ostat
nie znalezisko dowodzi rozwijania się w tej części Afryki w okresie trwa
nia osady w Kadero /około 3000 p.n.e./ środowiska naturalnego typu sa
wanny, istniejącego obecnie około 400 km na południe. 

Na cmentarzysku wyeksplorowano 2 wykopy o łącznej powierzclmi 
200 m2, zlokalizowane u podnóża pagórka. W obrębie wykopów odkryto 
6 pochówków szkieletowych, a na 3 dalsze groby natrafiono poza obrębem 
wykopów, na powierzchni ziemi. W ten sposób łączna ilość pochówków od
krytych w Kadero wzrosła do 18. Wstępne badania przeprowadzone przez 
antropologów wykazały, że oaadnicy pogrzebani w Kadero charBkteryzują 
się bardzo silną budową szkieletu oraz prognatyzmem, czym zdecydowanie 
różnią się od dzisiejszej populacji w tej części Sudanu. Zmarłych grzeba
no w pozycji bardzo· silnie skurczonej, najprawdopodobniej w ciasnych po
jemnikach /worek, kosz/. Groby wyposażone były m.in. w naczynia glinia
ne analogiczne do odkrytych w osadzie, naszyjniki z paciorków z karneolu 
oraz kości. Cmentarzysko w Kadero było użytkowane przez grupę zamiesz
kuJącą w osaqzie na. tym_lHtmym stanowisku. 

Badania przeprowadzone w czasie trzeciej kampanii wykopaliskowej 
potwierdzaJą wcześniejsze obserwacje co do struktury gospodarczo-społecz
nej osiadłej tutaj grupy. Wydaje się, że wykopaliska w Kadero przynajmniej 
w części ~łniają lukę, jaka istniała w ewidencji archeologicznej w środ
kowym Sudanie - pomiędzy starszymi -wielkimi zespołami archeologicznymi 
/Khartoum Shaheinab Neolithic/ a znacznie późniejszą kulturą Meroe. 

KASR IBRlM /Egipt/ Polska Stacja Archeologii Sródziemno
morskiej w. Kairze przy współudziale 
Egypt Exploration Society oraz 
University of Kentucky 

Badania prowadziła międzynarodowa ekspedycja polsko
angielsko-holendersko-amerykańska pod kierunkiem 
prof. J. M. Plumley 'a /Cambridge/ z ramienia Egypt 
Exploration Society. Ze strony polskiej udział wzię-
li dr S.Jakobielski, dr M.Marciniak, mgr inż.arch. 
R.Sobolewski. Udział Polski od 1972 r. Finansują 
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strony uczestniczące:. Stanowisko od okresu Sred
niego Państwa do okresu mameluckiego /XVI
XVIll w./. 

W toku prac w 1974 r. odkopano dalszą część budowli z czasów 
faraona Taharki /XXV dynastia/. Wśród odsłoniętych malowideł ścien
nych na uwagę zasługuje portret Taharki. 

Znalezienie inskrypcji z czasów Amenhotepa II /XVIII dynastia/ Świad
czyć może o istnieniu w tym okresie w Kasr lbrim architektury monumental
nej. 

Rozpoczęto eksplorację świątyni meroickiej zachowanej tylko w pozio
mie fundamentów. W wątkach jej murów zidentyfikowano fragmenty starsze
go załozenia architektoniczno-rzymskiego, z l w. n.e. 

Kontynuacja wykopalisk na terenie miasta z okresu grupy "X" dała 
bardzo ciekawe wyniki, Spośród dużej ilości zabytków ruchomych wyróż
niają się fragmenty tkanin i skórzana zbroja. 

Przy meroickiej bramie miejskiej we wschodniej części fortecy, w 
ruinach zabudowań meroickich, grupy "X" i chrześcijańskich odkryto m. 
in. papirusy hieratyczne i ozdobione rysunkami papirusy zapisane kursywą 
hieroglificzną. Wśród papirusów chrześcijańskich natrafiono na kilkana;; 
cie zwojów zawierających oficjalną korespondencję z drugiej połowy Xll w 
co sugeruje, że pomieszczenie, w którym je złożono służyło w tym okresie 
jako archiwum. 

W dalszym ciągu znajdywane były papirusy greckie i łacińskie z okre 
su 50 r. p.n.e. -50 r. n.e. należące być może do biblioteki stacjonujących 
tu legionów rzymskich. Prawdziwą rewelację stanowi kilka papirusów· grec
kich, które zidentyfikowano jako fragmenty 11 i V księgi "Odysei" Homera. 

NIMRUD /Irak/ Polska Stacja Archeologii Sród
demnomorskiej w Kairze 

Badania prowadzili dr J.Meuszyński, mgr inż.arch, 
R.Sobolewski oraz M.Mahmud z ramienia lrac Depar
tment of Antiquities. Finansowała Polska Stacja 
Archeologii Sródziemnomorskiej w Kairze. Pierwszy 
sezon badań. Dzielnica pałacowo-świątynna lX-Vll w. 
p.n.e. 

Pierwsza polska kampania archeologiczna w stolicy państwa asyryjs
kiego w okresie XU, IX-Vlll i Vll w.p.n.e. w Nimrud /dawne Kalhu/ zorga-
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nizowana została na terenie tzw.Akropoli w południowo-wschodniej częś
ci miasta. Kryje ona zesFół pałaców i świątyń królów asyryjskich z .IX-Vll 
w. p.n.e. W centralnej partii Akropoli przeprowadzono kilka sondaży. W 
sondażu południowym znaleziono wykonaną z palonych cegieł cysternę· o 
głębokości 5 m, wewnątrz której znajdowały się fragmenty ceramiczne i 
połamane kości zwierzęce. Cysterna pochodzi najprawdopodobniej z okre
su neoasyryjskiego. 

W dwu sondażach w zachodniej części Akropoli odsłonięto kamienny 
reliefy z przedstawieniami skrzydlatych geniuszy. Jeden w całości dosko
nale zachowany, drugi z brakującą partią górną, ale jak stwierdzono po
zostawiony w miejscu swego pierwotnego usytuowania a ponadto zawiera
jący nowy, nieznany dotychczas, typ przedstawienia mitologicznego. 

W północnej partii koncesji odkopano fasadę budynku asyryjskiego z 
dwoma lwami i bykami usytn.owanymi symetrycznie po obu stronach wejścia. 
Badano również pokoje /plan i wystrój/ położone -na półiJ.oc od wzmiankowa
nej ściany. 

ODERCY /Bułgaria/ 
okręg Tołbuchin 

Instytut Historii Kultury Material
nej PAN w Warszawie 

Badania prowadził prof.dr Witold Hensel. Finansowa
ła Polska Akademia Nauk. Szósty sezon badań. Sta
nowisko wielokulturowe okres halsztacki - wczesne 
śred.nioWiecz;e IX-XI w. 

W trakcie badań stwierdzono, że najstarsze nawarstwienia pocho
dzą z okresu późnohalsztackiego. Uderzające było bogactwo wyposażenia 
tego poziomu osadniczego. Szczególnie bogato reprezentowana była cera
mika. Cennym uzupełnieniem był unikatowa fibula brązowa tzw. lirowata 
o konstrukcji halsztackiej pochodząca z VIII w.p.n.e. Następne poziomy 
osadnicze stanowiły osady z okresu wczesnobizantyjskiego, które mogą 
być datowane na IV i V w.n.e. Starszej osady broniły obwarowania..., pos
taci ściany kamiennej przebudowanej następnie w sposób typowy dla mniej
szych twierdz z czasów Teodozjusza II, tj. poszerzonej do ponad trzech 
metrów. 5cianę umacniały wieże, których do tej pory odsłonięto cztery. 
Mieszczą się one z wyjątkiem jednej na ścianie północnej i nie posiadają 
jednolitego planu. Najwcześniej odsłonięta, mieszcząca się w północno
wschodniej części obwarowań posiada ksztah pięcioboczny. Widoczne są 
tutaj ślady kilkakrotnej przebudowy. W końcowej fazie funkcjonowania wie
ży zlokalizowano tutaj pracownię kuźniczą. Wstępne rozpoznanie wskazuje 
iż wieża była wzniesiona na konstrukcjach pochodzących z okresu późno
halsztackiego. 
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Nie udało się dotąd odsłonić bram .wiodących do twierdzy, jednakże 
wyraźnie rysujące się już w tej chwili celowe rozplanowanie przestrzeni 
wewnętrznej i sugestywnie zaznaczające się ciągi ulic pozwalają na hi
potetyczne wskazanie ich położenia. 

Na podstawie dotychc~sowych badań można było ustalić, że na 
przestrzeni wczesnego średniowiecza występowały trzy fazy rozwoju osa
dy wzniesionej na rozwaliskach twierdzy wczesnobizantyjskiej, Pierwszej 
z ruch odpowiadały drążone w ruinach, w przybliżeniu kawadratowe domost
wa o wymiarach około 4 x 4 m. Posiadały one jedynie lico od strony wewnętrz
nej i były wyposażone w piece zbudowane z płyt kamiennych. Drugiej fazie 
odpowiadają zapewne większe budowle o prostokątnym zarysie, licowane 
również tylko od strony wewnętrznej. Na podstawie ceramiki i innych za
bytków m. in, złotej monety Bazylego II i Konstantyna VIII obie fazy datować 
można na wieku IX i X. Najmłodszą fazę zabudowy stanowiły duże prymityw
ne budowle o zaokrąglonych narożnikach, 5ciany ich wzniesione były z po
jedyńczego rzędu kamieni i posiadały lico również od. strony wewnętr:mej. 
Na rozwaliskach najmłodszej fazy osady wczesnoś·redniowiecznej znajdowa-
ło się cmentarzysko szkieletowe, z którego odsłonięto dotąd 14 pochówków. 

P ALMYRA /Syria/ Polska Stacja Archeologii 
5ródziemnomorskiej w Kairze 

Badania prowadzili doc,dr hab.Michał Gawii.kowski 
/kierujący pracami w zastępstwie prof,dr,Kazimierza 
Michałowskiego/, mgr M. Krogulska, mgr P, Bielmski, 
mgr inż. arch. R. Sobolew ski przy w spółpracy prof. 
H. J. W. Drijvers i M. V ersteegh z Uniwersytetu w 
Groningen /Holandia/. Finansowała Polska Stacja 
Archeologii 5ródziemnomorskiej w Kairze przy współ
udziale Uniwersytetu Groningen, Szesnasty sezon 
badań.Starożytna dzielnica miejska l w.p.n.e, 
XII w.p.n.e, 

W 1974 roku ekspedycja kontynuowała badania w północno-zachodniej 
części Obozu Dioklecjana, gdzie odsłonięty został· ciąg pomieszczeń biegną

cych wzdłuż głównej ulicy /tzw. Via Praetoria/. Budynki te można datować 
na II w .n.e. W sektorze przy~egającym do Via Praetoria, na północ od Te
trapylonu odsłonięto kompleks zabudowań o charakterze mieszkalnym. Za
chowane do wysokości 40-60 cm fragmenty murów wytyczają plan rezydencji 
z okresu późnorzymskiego. 

W zachodniej części badanego sektora odsłonięto narożnik budynku z 
l w .n.e. ,który zidentyfikowano jako. cel~ę świątyni. rrace te będą kontynuo-
wane. 
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Na terenie tzw. Forum, którego eksplorację rozpoczęto w 1962 r. 
przeprowadzono szereg badań dodatkowych w celu uściślenia datowania 
i dalszego opracowania topografii zespołu /M. Krogulskal. . 

Jednocześnie kontynuowano prace nad pozostalościami arabskiej 
architektury mieszkalnej z okresu późnego, usytuowanej wzdłuż Via 
Praetoria /P. Bieliński/. 

Bogaty materiał epigł'•ficzny, uzyskany w czasie poprzednich kam
panii, uzupełnia przede wszystkim inskrypcja na steli fundacyjnej świą
tyni boga Szamasza. Jest to jedna z najstarszych inskrypcji palmyreński.ch. 

PRILEP - MARKOWE KULE 
Główna Porta· 

Muzeum Narodowe w Prllepie 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej. P AN 
w Warszawie 

Badania prowadzili prof .dr Witold Hensel i Bo§ko 
Babić. Pracami w terenie kierowali Bo§ko Babić 
i mgr Ryta Kozłowska. Pierwszy sezon badań. Osad
nictwo z IX-XIV'!'. 

Badania prowadzone były na starym mieście w Prllepie zwanym V aro§, 
na szczycie Markowych Kuli, w jego północnej części. Odsłonięto fragmen
ty kamiennych umocnień obronnych, jedną z bram wraz z częścią drogi do
jazdowej, prostokątną 'wieżę obronną, przylegającą do bramy od strony za
chodniej oraz osiem pomieszczeń użytkowych położonych wokół bramy od 
strony wschodniej i zachodniej. 

Odsłonięte pomieszczenia miały kształt prostokątny i posiadały zróż
nicowane rozmiary, a wysokość zachowanych murów była rozmaita. Pomiesz
czenia te były różnie zorientowane w stosunku do stron świata. Zbudowane 
były z kamienia łupanego łączonego różnymi zaprawami wapiennymi na co 
wskazywała barwa. i ich konsystencja, błotem lub błotem zmieszanym z za
prawą wapienną, Każde z pomieszczeń posiadało jedno lub dwa wyjścia, nie 
zaobserwowano jednak żadnego porządku orientacyjnego w ich usytuowaniu. 
Wypełniska pomieszczeń stanoWił gruz kamienny lub warstwy ziemi zawiera
jące przemieszany materiał ceramiczny z różnych epok historycznych. Poza 
ceramiką i licznymi glinianymi dachówkami wyeksplorowano dość liczne mo:: 
nety bizantyjskie, kilka rzymskich, oprawki· kościane bogato ornamentowane, . 
pierścienie brązowe, fragmenty naczyń szklanych, żelazne noże, szydła i 
gwoździe, żarna. 

Przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja i dokumentacja rysunkowa 
poszczególnych murów pozwoliła na wstępne chronologiczne ich rozpoznanie. 
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Ekipa prowadziła ponadto prace nad Odsłonięciem zbiornika wodnego 
zaliczonego do okresu p6źnego średnio'lf'i:ecza. 

Prace archeologiczne na Markowych Kulach prowadzone były także 
pod kątem przygotowania obiektu do wstępnej konserwacji.-Po ukończeniu 
bada,ń archeologicznych będzie on rezerwatem muzealno-archeologicznym. 

STARA DONGOLA /Sudan/ 
Prowincja p6łnocna 
Stanowisko 2,3,4 

Polska Stacja Archeologii 
S ródziemnomorskiej 
w Kairze 

Badania prowadzili dr Stefan Jakobielski /kierovnik 
misji w zastępstwie prof .dr. Kazimierza Michałowskie
go/, mgr W .Godlewski, mgr inż.arch. R.Sobolewski, 
Badania finansuje Polska Stacja Archeologii Sród
ziemnomorskiej w Kairze. Dziesiąty sezon badań. 
Stanowisko osadnicze od okresu neolitycznego do 
arabskiego, szczególnie ważny okres chrześcijański 
VI-XIV w. 

Wykopaliska archeologiczne kampanii 1973/74 skoncentrowały się 
przede ws·zystkim na reliktach domów mieszkalnych z okresu chrześcijańs
kiego na terenie podmiejskiej zabudowy Starej Dongoli. W jednym z domów 
prywatnych, o ścianach z suszonej cegły, zachowanych do wysokości l, 7 m 
odkryto dobrze zachowane freski o tematyce figuralnej i floralnej w kolo
rystyce analogicznej do dwunastowiecznych malowideł z Katedry w Faras. 
RóWnież bogato dekorowane naczynia ceramiczne /wchodzące w skład wy
posażenia gospodarczego domu/ wydatowano na wiek XII. 

W dalszym ciągu prowadzono badania archeologiczne w "Budowli na 
planie krzyża" o charakterze sakralnym. Stwierdzono, że oprócz odkryte
go w 1972 r. wejścia w części zachodniej budynku, całkowicie zablokowa
nego w XIV w. istniało ponadto wejście w ramieniu południowym krzyża. Ko
rzystano z niego w ostatnim okresie użytkowania . budowli. 

Analiza posadzki z płyt ceramicznych i palonej cegły daje podstawę do 
stwierdzenia, że omawiana budowla była wielokrotnie reastaurowana. Posta
wiono ją na miejscu tzw. "Kościoła o posadzce kamiennej". 

Wykopaliska w części południowo-zachodniej "Budowli na planie krzy
ża" przyniosły odsłonięcie fragmentów ścian z suszonej cegły, należących 
do domu arabskiego. Pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze rozlokowano 
wokół centralnego dziedzińca. Jest to najp6źniejs.zy poziom zabudowy ara -
skiej /XVII-XVill w./ na tym stanoWi 
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Kontynuowano badania wewnątrz monumentalnej budowli, której górną · 
kondygnację wykorzystano na usytuowanie meczetu. Ustalenie planu budow
li w kolejnych okresach jej istnienia, w szczególności układu komunika
cyjnego między poszczególnymi pomieszczeniami, pozwoliło na stwierdze
nie, że ostatnia przebudowa miała miejsce w czasach muzułmańskich w 
XIV wieku. 

TLEMCEN /Algieria/ Instytut Historii Kultury 
Materialnej P AN 
w Warszawie 
Service des Anti.quites 
w Algierze 

Badania prowadzili prof.dr Witold Hensel oraz doc, 
dr Stanisław Tab~czyński. przy współudziale dr.Abdou 
Khelif~ i dr. Said Abderrahmane Dahmani. Badania 
finansowała strona algierska. Pierwszy sezon badań. 
Starożytna Pomaria. Wczesnoarabski ośrodek miejs
ki. 

Badania w Tłemcen przeprowadzono w roku bieżącym w okresie od 
26 kwietnia do 11 czerwca na podstawie porozumienia rządowego polsko
algierskiego. Prace miały charakter badawczo-szkoleniowy. W toku wyko
palisk szkolono archeologów algierskich w zakresie techniki badań tereno
wych, a pracowników nil.ukowo-technicznych - w zakresie dokumentacji po
miarowej, graficznej i fotograficznej. 

Wykopy / 12 działek o wymiarach 5 x 5 m/ usytuowane były na terenie 
Agadiru, najstarszej części miasta, w rejOnie meczetu z VIII wieku. Eksplo
rowano warstwy kulturowe odkrywając poziomy osadnicze od okresu rzym
skiego aż po wiek XVI. 

Na szczególną uwagę zasługują poziomy osadnicze związane ze staro
żytną Pomarią - jednym z najdalej na południe wysuniętych ośrodków mili
tarnych i osadniczych Mauretanii cezarejskiej. Z poziomów tych pochodzi 
bogaty materiał zabytkowy, zarówno w postaci ceramiki i innych przedmio
tów ruchomych, jak i duże ilości materiałów budowlanych rzymskich, w tym 
cała seria wtórnie użytych kamieni i z inskrypcjami. Ważnym odkryciem 
jest także odsłonięcie monumentalnego założenia meczetu wczesnoarabskie
go w pełnym jego kontekście stratygraficznym. Istotne jest także pozyskanie 
interesujących materiałów źródłowych do słabo dotąd znanych, późniejszych 
okresów osadnictwa arabskiego na terenie Algierii. 
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Krótka kampania wykppaliskowa przyniosła więc ogromną ilość infol"
macji umożliwiających peme niemal rozpoznanie archeologiczne central
nego rejonu Agadiru, jednego z najważniejszych centrów gospodarczych, 
politycznych i religijnych kultury arabskiej na terenie Maghrebu we 
wczesnym i późnym średniowieczu, 



U Z U P E L- N I E N I A 
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U Z U P E Ł N l E N 1 A - 1974 

GAŁOW, pov .5roda 5ląska W ojevódzki Ośrodek 
Archeologicżno

Konserwatorski 
ve Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Halina 5ledzik. Finansował 
_WOAK we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Osada 
otwarta ludności kultury łużyckiej i wczesnego śred
niowiecza. 

W marcu 1974 r. podczas prac ziemnych v pobliżu vsi Gałóv odkryte 
zostały obiekty archeologiczrie. Znajdowały się one około 2,5 km na pół
noc od vsi Gałóv i około l km na zachód od drogi do Wrocławia-Ratynia. 

Wyeksplorowano 4 jamy o owalnym zarysie w rzucie poziomym, a 
v przekroju pionowym workowate. Szerokość ich wynosiła 0,8 m, głębo
kość do l m. 

Wypełnisko jam starszych stanowił piasek z małą domieszką próch
nicy, zaś w obiektach młodszych vypełnisko było intensywnie ciemne, two
rzyła go próchnica zmieszana z piaskiem. Zawartość kulturową stanowiły 
fragmenty naczyń oraz część noża żelaznego, charakterystyczne dla lud
ności kultury łużyckiej i wczesnego· średniowiecza. 

Jamy te pleniły funkcję najprawdopodobniej obiektów gospodarczych. 
W ich pobliżu na powierzchni varstvy ornej występują liczne ułamki na
czyń charakterystyczn.e · v większośCi dla okresu wczesnego średnio
wiecza. Stanowisko wymaga dalszej opieki konserwatorskiej. 

HUTA, pow.Bydgoszcz 
Stanowisko 2 

Muzeum im. Leona Wyczół
kowskiego v Bydgoszczy 

Badania prowadził mgr Czesław Potemski. Finanso
wało Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgosz
czy. Drugi sezon badań. Cmentarzysko z okresu la
teńskiego. 

Cmentarzysko położone jest około 100m v kierunku północno-zachod
nim od stanowiska nr l w Hucie, badanego v latach. poprzednich. 

Odkryto dalsze cztery groby skrzynkowe, v tym jeden dobrze zacho
wany. Znaleziono w nim popielnicę dobrze zachowaną z baniastym brzuścem 
i krótką, cylindryczną szyją. Powierzchnia popielniC:Y brunatna. Pokrywa 

duża czapkowata. 
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W J11!=Z t1ych srobacll, które uleały ZDACZDelllll ZDiazczeDiu, oclk1"7• 
to fragmenty czterecll popielnic, arubościeDDych o powtarzclmt .c:ealutej 
t brunatnej. 

Baduia ~ kontynuowue. 

JASZJ.:OWO, pow.S.pcSlnO 'lrajeliakie Muzeum illl.Leou W~
kowaJdeao w BJdao8&CZT 

. Baduia prowadZił mar Czesław PoteiUłti. ""F1D.aaao· 
wał WIZ w Bydaoazczy. J>ru.ai ae.&CIIl ·badd. Cmea
tarzyako z wczeaDeJO t •rodkoweJO are.u latda-
kieF• . 

Przebadano rowami a~owymt te.ren o powterzclmi 80 1t 150 -. 
Odkryto trzy . sr"Oh.Y akrqn}towe, zniUCZODe przez wielol~ orkę U 

akutelt płytkteao zale~. · 

Znaleziono ki]hdzieat4t fr8pent6w ceramiki t przepalODe Jtojd. 
ludzkie w.r6d rozprouoq.ycll hmłeni, poc:bocląc:7cll ~ ekrz~ srobowych 
i obwarowani&. -· 

Baduia u. t:pn etanewtako załtclkzono. 

}UGOWIBC, pow.!iroda !il4aka W ojew6d.zld O.roclelt 
~Óloatczno
-Ionaerwatorałd 
we Wrocławiu 

"'Bednme p~ mar Tadeusz 'laletyn, mar 
Iry.tyna Mabymowkz i mar HaltDA Sledzik. Fi· 
naneował WOA'I we WrOcławiu. Pierwszy sezon 
badA. CmentarzYskO lu.dnojd. kultury .łuł:ycltiej 
IV -V okres epoki lmlzu. 

W lutym 1974 r. przeprowadzono ratownicze bedente 1111. c:mentarzya· 
ku ciałopalDym w z~ z prowadzonymi wykopami &ielaD,ymt w pobl.ttu 
wai)uaowtec. · · 
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Stanowisko znajduje się na szczycie rozległego wzniesienia po pra
wej strOnie drogi do Oławy, w odległości około l ,S km DA północny zachód 
od wsi. Zajmuje obszar około 300 x 500 m. 

Wykopy /dwa/ o Łącznej powierzchni150m2 ~ożOU:o w środkowej 
części cmentarzyska /najbardziej zagrożonego/. Odsłonięto 30 grobów, 
zalegających na głębokości 0,28 - 0,50 m. Większość z nich zniszczona · 
była głęboką orką. Groby należały do typu: popielnicowych, jamowych bez
popidnieowych , popielnicowych ol?sypa.nych resztkami stosu i symbolicz
nych. Zaobserwowano rzęd9wyul<;~ad grobó~ .po linii północny zachód i po-_ 
łudniowy wschód. 

--~ 

Inwentarz stanowiła ceramika w ilości od 1-10 naczyń, przeważaj!\ 
średniej wielkości, w większości bez ornamentu. Zespoły grobowe są ubo
go wyposażone w metale, tylko w grobie nr 17 od.ltryto fragment szpili z brą
zu ora.t w ~obie nr 26 ozdobę z drutu spiralnie zwiniętego. Na podstawie 
ce.ramiki ustalono, że cmentarzy•ko w Jugowcu należało do ludności kultury 
łui:yckiej i datowane jest DA IV -V Okres epoki brą.zu. 

Stanowisko wymaga dalszej opieki konserwatorskiej. 

LUBLIN - D4BROWA 
StanOWisko I 

K anserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Kutyłowski. Finan
sował WKZ w Lublinie. Drugi sezon badań. Mogiła 
kurhanowa kultury trzcinieckiej. 

Badany kurhan, jeden z trzech zachowanych dotychczas, położony 
jest w lesie Dąbrowa, około 20 m DA wschód od szosy Lublin-Bychawa. 
Badania miały charakter ratowniczy - naruszony kurhan znalazł się na 
trasie przecinki leśnej pod linię wysokiego napięcia. Część kurhanu prze
badana była w roku 1963. 

W kurhanie, o średnicy około 9 m i wysokości około 130 cm znale
ziono, w partii centralnej, S bardzo źle zachowanych nachyń kultury trzci
nieckiej, ustawionych na poziomie cienkiej warstwy spalenizny. 

Badania będą kontynuowane. 



LUBLIN -DĄBROWA 
Stanowisko II 

- Jl/5 -

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Lublinie 

Ęada~ia prowadził mgr Andrzej Kutyłowski. Fi
nansował WKZ w Lublinie. Pierwszy sezon ba
dań. Stanowisko wczesnośredniowieczne XII/ 
xm ·w. 

Badania ratownicze. Podczas kopania dołu przy rozbudowie ośrod
ka rekreacyjnego, wydobyto siekierkę krzemienną. W wykopie sondażo
wym, założonym w nawiązaniu do miejsca odkrycia, o powierzchni30m2 , 
odkryto na głębokości 50 cm - dwa skupiska kamieni /paleniska ? / z du
żą ilością fragmentów ceramiki, datowanej wstępnie na v .• XII/XIII. Luź
no, poniżej warstwy wczesnośredniowiecznej, występuje ceramika kultury 
pucharów lejkowatych. · 

Badania będą kontynuowane.' 

NIEMCZA, pow. Dzierżoniów W ojew6dzki Ośrodek 
Archeologiczno
Konserwatorski 
ve Wrocławiu 

·Badania prowadziła mgr Halina Sledzik. Finanso
wal 'WOAK we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań 
ratowniczych. Osada ludności kultury łużyckiej 
V okres epoki brązu i wczesny halsztacki. 

Podczas penetracji wykopów w Niemczy w 1972 roku stwierdzono, 
iż są zagrożone dwie jamy. Podjęto prace ratownicze. · 

Badane obiekty znajdowały się w odległości 400 m na południe od 
dawnej drogi z Wrocławia do Kłodzka, na południowym stoku wzniesienia, 
około 350 m na północny zachód od ostatnich zabudowań PCR w Niemczy. 
Zarysy obiektów uchwycono na głębokości 45-50 cm v kształcie owalów. 

Jama nr l o średnicy 160 cm, głębokości 180 cm, w przekroju pio
nowym workowata, ścianki jej wyłożone były rogożą/?/. Wypełnisko jamy 
stanowiła glina pylasta z dużą domieszką próchnicy. Na zawartość kultu
rową s'ltllfldaly się ułamki naczyń, niewielka ilość polepy, węgielki drzewne. 
Wielkość jamy, budowa, ksztah i ślady po słupach /dwa/, wskazują na obec
ność konstrukcji dachowej nad t.JIIl obiektem, który pełnił najprawdopodob
niej funkcję gospodarczą. 
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Jama nr 2 znajdowała się w odległości 6 m na północ od jamy nr l. 
Jej długość wynosiła 170 cm, głębokość 80 cm. Wypełnisko analogiczne 
do jamy nr l. Ze względu na duży stopień zniszczenia obiektu trudno usta
lić jego charakter. 

. W pobliżu jamy na powierzchni warstwy ornej stwierdzono wystę
powanie ułamków ceramiki analogicznej do -..ryeksplorowanej w jamach. 
Jest ona charakterystyczna dla ludności kultury łużyckiej V okresu epoki 
brązu i wczesnego halsztackiego. 

TONINEK, pow. Sępólno Krajeńskie Muzeum im. Leona Wyczół
kowskiego w Bydgoszczy 

Badania prowadził mgr Czesław Potemski. Finanso
wał WKZ w Bydgoszczy. Trzeci sezon badań. Cmen
tarzysko z okresu halsztackiego C i D. 

Odkryto 6 grobów skrzynkowych, w tym dwa zniszczone. W komo
rach grobowych stwierdzono 7 popielnic /l twarzową/. Popielnice nakryte 
były pokrywami czapkowatymi, przy czym 3 pokrywy znaleziono w stanie 
nienaruszonym. Powierzchnia naczyń przeważnie gładka, czarna, brunat
na w kilku wypadkach ornamentowana wzorami geometrycznymi. 

Wśród przepalonych kości znajdowało si.ę 9 kółek brązowych oraz 
fragmenty przepalonych ozdób brązowych. Odsłonięto też dwa paleniska 
kultowe. 

Badania będą kontynuowane. 

WYSZEMBORK, pow.Mrąsowo 
"Stanowisko l 

Katedra Archeologii Pra
dziejowej i Wczesnośrednio
wiecznej Uniwersytetu 
W ar sza w skiego 

Badania prowadzili doc.dr hab.Jerzy Okulicz i mgr 
Jerzy Gaul /autorzy sprawozdania/. Finansowal 
IHKM P AN. Drugi sezon badań. Osada z okresu 
wpływów rzymskich. 

Osada położona jest w południowej części półwyspu, niegdyś wyspy, 
na Jeziorze Salent, w prawo od drogi prowadzącej z Szestna do Wyszem
borka. Stanowisko to odkrył i badał w 1949 r. dr Jerzy Antoniewicz. 
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Prace tegoroczne w nawiązaniu do wykopów z 1949 r. miały na celu zorien
towanie się w zasięgu warst"'"Y kulturowej i bardziej precyzyjne określenie 
charakteru stanowiska. 

Przekopano łącznie 250 m2. Działki S x S m rozrzucone zostały w 
10 metrowych odległościach w południowo-zachodnim krańcu półwyspu i 
w partii centralnej osady. W wyższej części stanowiska warstwa kulturo
wa cU5tała zdarta przez orkę i zachowały się tu jedynie widoczne w calcu 
ślady b.Jdowli. Są to pozostalości dwóch budynków o konstrukcji słupowej: 
jeden około S x S m z "przedsionkiem" i resztkami paleniska po środku i 
drugi - S, S x 1 m z podłogą wymoszczoną drobnymi kamieniami ubijanymi 
z gliną. Na zboczach wzniesienia i u jego podnóża tuż nad jeziorem wystą
piły warstwy spływowe z rozdrobnionym materiałem ceramicznym. Na skło
nie zbocza odkryto dwie duże jamy zasobowe wypełnione intensywnie czar
ną ziemią, zawierającą liczne węgle, zwęglone i zbutwiałe ziarna zbóż i 
grochu, bardzo liczne szczątki ryb i kości zwierzęce. Wśród kości zwie
rząt udomowionych przeważa owca, koza i świnia. Krowy l konia brak. Poza 
tym znaleziono tu fragmenty ceramiki wczesnorzymskiej, kościane szydła, 
igłę i ułamek żelaznego sierpa. Na pozostałym obszarze wystąpiły przyden
ne partie jam o słabej zawartości kulturowej. Odkryto też ślad dymarki o so
plowym systemie wytopu, pierwszej na ziemiach pruskich. Stanowisko można 
datować wstępnie na okres wczesnorzymski /B2 i C1/. 

Badania będą kontynuowane. 
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. UZUPEŁNIENIA · - 1973 

BA:R.KWEDA . , pow.Olsztyn Katedra. Archeologii Pradziejowej 
i Wczesnośredniowiecznej 
Uńiwersytetu Warszawskiego 

Badania prowadził mgr Ryszard F .Mazurowski. Fi 
nansował IHKM PAN w Warszawie. Pierwszy sezon 
badań. Neolityczna osada bagienna. 

Badania przeprowadzono na stanowisku odkrytym w czasie budowy 
kanału "łączącego jezioro Orzolek z rzeką Łyną w 1934 roku. Zadaniem 
ich było zlokalizowanie ·osady bagiennej, z której · materiał kulturowy ba
dacze niemieccy określili jako wielokulturowy /od, mezolitu do wczesnej 
epoki żelaza/ • 

Z trzech wykopów o ·wymiarach S x 2,S m, założonych w miejscu 
wskazanym przed odkrywców przedwojennych, wykop II obejmował obszar 
będący poza zasięgiem stanowiska, natomiast pozostałe dwa wykopy obejmo
wały zachodni skraj osady. Stwierdzono występowanie 7 warstw, z czego 
ślady osadnictwa wystąpiły w warstwie 4 /pojedyńcze kawałki drewna./, S . 
i 6 oraz w 7 /gytia/. Są to przede wszystkim nieregularnie rozrzucone 
cieńkie bierwiona drewniane opalone lub nieobrobione, węgle drzewne, frag
menty pancerza żółwia błotnego oraz nieliczne kości ryby. W warstwie 6,któ
ra charakteryzuje się największym nasileniem drewna i węgli drzewnych, w 
wykopie l, na głębokości 2, 8· m od powierzchni znaleziono fragment brzuśca 
naczynia o szarej barwie powierzchni, którą od strony zewnętrznej silnie 
obmazywano wiechciem trawy w kierunku poziomym. W przełomie widoczna 
jest domieszka gruboziarnista oraz organiczna. Fragment ten charakteryzu
je się słabym wypaleniem. Na podstawie charakterystyki naczynia warstwę 
tę można określić :jako wczesnoneolityczną. 

i II. 

IŁŻA 

Przeprowadzono także badania paleobotaniczne w obrębie wykopu l 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w W arsza"łłie 

Uzupełniając informacje podane w Informatorze Archeologicznym -
Badania w 1973 r. w Sprawozdaniu na str.177, w tekście dotyczącym sta
nowiska II należy dodać następującP. dane: długość wykopów: 17 ,S m, sze
rokość 2m. 
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JEZIORO BORZECHOWSKIE 
pow. Stargard Gdański 

Katedra Archeologii 
Uniwer~ytetu Łódzkiego 

Badania prowadził mgr Wiesław Stępień przy współ
udziale Klubu Płetwonurków "Moana" LOK Łódź. 
Strażnica i wójtostwo XV -XVII w. 

Celem badań podwodnych było odnalezienie oraz lokalizacja obiek-
tów zabytkowych związanych ze strażnicą i wójtostwem, znajdującymi się 
dawniej na wyspie. Obszarem badań objęto dno jeziora wokół wyspy. Na
trafiono na groblę, łączącą wyspę z brzegiem jeziora oraz na resztki drew
nianych konstrukcji mostowych/ głębokość 2m/. Między resztkami pali na
trafiono na liczne ułamki ceramiki /XVI-XVII w./ oraz na rumowisko ce
giel. Na głębokości lO m, w odległości 30 m od brzegu wyspy, odnaleziono 
lód.ź klepkową długości około 4 m, szerokości około 1,60 m, wypełnioną ka
mieniami. Od strony wschodniej wyspy na głębokości 2m natrafiono na kon
strukcje drewniane /obronne?/ oraz na resztki czółna drążonego. 

PUDLISZKl, pow.Gostyń 
Stanowisko 3 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Dobromir Durczewski. Finan
sowal WKZ w POznaniu. Pierwszy sezon badań. Osa
da obronna z II okresu epoki brązu. 

Stanowisko położone jest wśród łąk, około 120m na południowy-zachód 
od drogi z Pudliszek do Rokosowa, około 600 m na zachód od Pudliszek. Po
zostalością po osadzie jest niskie wzniesienie terenowe - około l m ponad 
pziom łąk, ze słabo widocznymi l).a pow:i.erzdmi wałami. Część zachodnia 
osady jest zupełnie zniszczona, a wnętrze częściowo wybrane. Obiekt o 
kształcie ongiś owalnym posiadał wymiary 80 x 120m. Badania miały cha
rakter weryfikacyjno-ratowniczy. 

Prace przeprowadzono w południowej części osady, przekc-?ując wał 

oraz fragment wnętrza. Wykop mial długość20m a szerokość 2,5 m. Od
słonięto wal kamienny o szerokości 8,5 m i zachowanej wysokości 1,3 m. 
Srodek i spąg wału zbudowany był z dużych kamieni dochodzących do śred
~icy !.D cm. Pod wałem na głębokości 1,4 m od powierzchni występował 
piasek jako calec, stanowiący również pierwotne podłoże we wnętrzu osa
dy. Na małym odcinku badanego majdanu odkryto 2 paleniska kamienne oraz 
jamę. Jedno z palenisk o kształcie okrągłym miało średnicę 80 cm. Jama 
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w rzucie poziomym miała kształt owalny o ·wymiarach 60 x 105 cm, a w 
przekroju pionowym kształt nieckowaty. W jamie znaleziono rozcieracz 
kamienny. 

Warstwa kulturowa we wnętrzu obiektu była słabo zachowana i zawie
rała bardzo małą ilość fragmentów naczyń i nieliczne kości zwierzęce. Wys
tępÓwala ona od powierzchni do głębokości średnio 40 cm. Nikła ilość za
bytków ruchomych pozwala sądzić, że osada była stosunkowo krótko za
miE'.szkana. 

Na podstawie fragmentarycznie zachowanej ceramiki obiekt wydatowa
no roboczo na II okres ~poki brązu. 

SLOSZEWY; pow. ·Brodnica Katedra Archeologii 
Uniwersytetu im.Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 

Badania prowadzili mgr Marek Głazik, mgr Andrzej 
Kola i mgr GerardWilke/autorzy sprawozdania/. Fi
nansował WKZ w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. 
Grodzisko późnośrednicwieczne. 

Badania miały charakter ratowniczy, w związku ze zniszczeniem częś
ci obiektu przez młodzież. Wydobyto tam wtedy znaczną ilość zabytków żelaz
nych, wśród których na szczególną uwagę zasługiwał~ 506 grotów bełtów do 
kusz. 

Grodzisko w Sloszewach położone jest około 10 km na południowy za
chód od B rodnicy, 3 km od miejscowości M alki i około 250 m na północny 
zachód od meandrującej tu silnie rzeki Drwęcy. Bezpośrednio na północ od 
grodziska znajdują się zabudowania PGR S łoszewy, z których budynek pa
łacu usytuowany jest tuż przy zewnętrznej krawędzi fosy, odcinającej obiekt 
od pozostałego trzonu wysoczyzny morenowej. Majdan grodziska kształtu 
trapezowatego, nieznacznie pofałdowany ;· posiada rozmiary: długość oko
ło 65 m, większą- .szerokość około 45 m przy krawędzi północnej, i mniejszą 
około30m przy krawędzi południowej. U podnóża grodziska przebiega od je
go strony południowej, wschodniej i zachodniej wał zaporowy o wysokości 
od 2 do 3m, odcinający kulminację na której znajduje się obiekt, od pozos
tałej części cypla wzgórza morenowego. 

Badania skoncentrowano przede wszystkim w rejonie zniszczenia. Przy 
wschodniej krawędzi majdanu, założono wykop badawczy o rozmiarach 4 x 8m 
/wykop 1/. Drugi wykop o rozmiarach 3 x 10 m umiejscowiono u podnóża gro
dziska, lokalizując go na południowo-zachodnim odcinku wału zaporowego, 
przeciętego w tym miejscu współczesną drogą gospodarczą /wykop 2/. 
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W lłł}'kopie pierwszym odsłonięto relikty rumowiska domostwa ~ Eksplo
racja jego wnętrza przeprowadzona w ramach siedmiu warstw mech(inicz
nych wykazała istnienie nawarstwień kulturowych, składających się na 
jednorodny co do funkcji i chronologii zespół kulturowy, Na zawartość 

warstw składał się duży zespól zabytków. W śród nich fragmenty naczyń 
glinianych, z których zrekonstruowano 18 okazów, oraz liczne przedmioty 
żelazne, kości zwierzęce i resztki zbóż. Przedmioty żelazne reprezento
wane są głównie przez zespół militariów - groty behów do kusz /278 oka
zów/ i grot włóczni, dalej okucia skrzyń i inne przedmioty codziennego 
użytku. Drugi wykop badawczy nie dostarczył żadnego materiału zabytko
wego, pozwalając jedynie na poznanie konstrukcji wału zaporowego, któ-
ry był zbudowany z przewarstwień gliny i piasku. 

Chronologię badanego obiektu oparto na przesłankach archeologicz
nych, uści$lając ją przekazami pisanymi. Analiza materiału zabytkowego, 
przede wszystkim ceramicznego, pozwoliła na dat.:>wanie omawianego grodu 
w szerokich ramach XIV i XV w. Znalazło to pełne - odzwierciedlenie w źród
łach pisanych, które dodatkowo wniosły datę zniszczenia tego obiektu. 
Fakt ten należy łączyć niewątpliwie z-działaniami wojsk polskich podczas 
wojny polsko-krzyżackiej w 1414 r.-

ZABRZE, pow. Puhusk ·Katedra Archeologii Pradziejowej 
i ~czesnośredniowiecznej 

Uniwersytetu ~arszawskiego 

Badania prowadził mgr Ryszard F. Mazurowski. Fi
nansował WXZ w Warszawie. Drugi sezon badań. 
Cmentarzysko kultury amfor kulistych. 

Celem badań było określenie zasięgu cmentarzyska oraz rozpoznanie 
pod względem arch•elogicznym obszaru pobliskiego w stosunku do cmenta
rzyska,_ Przebadane odkryte w zeszłorocznym sezonie dwa groby o powierzch
ni 7,5 ara, Nie odkryto dalszych zespołów grobowych. Znaleziono jedynie 
małe palenisko, które należy uznać za związane z kulturą amfor kulistych, 
ponieważ w jego górnej części znaleziono fragment naczynia tej kultury. Za
rysy rowów pomiędzy zeszłorocznymi grobami okazały się okopami z okresu 
l wojny światowej. 

Podczas penetracji wykopami sondażowymi obszaru położonego na kra
wędzi doliny ~ry znaleziono kilka fragmentów naczyń kultury amfor kulis
tych, trzy małe wióry oraz fibulę z okresu rzymskiego i fragmentów cerami
ki średniowiecznej. 

Nie przewiduje się dalszych systematycznych badań wykopaliskowych. 
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INDEKS 

ZAMIESZCZONE DANE: miejscowość, poWiat, okres - ożnaczony 

literą, okresy dodatkowe /litery w naWiasie/, strona. 

OZNACZENIA OKRESOW: p i m - paleolit i mezolit 1 n - neolit, 

b -epoka brązu, h - okres halsztacki, l - okres lateński, rz - okres 

wpływów rzymskich, wś -wczesne średnioWiecze, ś - śred.ni:al:wiecze, 

nż- okres nowożytny, b. z. -badania zagraniczne, uz. -uzupełnienia •. 

INNE SKROTY: p- poWiat, st. -stanoWisko, /?/-chronologia nie-

pewna. 

Aleksandria /Egipt/, b, z. 

Augustów, st. l, 3,5, p/n/ 

Bachórz, p.Brzozów, st.16, wś/n,b,l/ 

Baczyn, p. Kraków, st.2,h 

Baldram, p. K widzyń, st. 5, wś 

Baranow Sandoml.ersJd-;p ; Tarnobrzeg, st:T, rz 

Barkowice Mokre, p.Piotrków Tryb. ,sz/wś/ 

Barkowice Mokre, p. Piotrków Tryb. ,st.2,n/b,nż/ 

Barkweda, p.Olsztyn, n 

Barkweda, p. O ~ztyn, uz, 73,n 

B"llczal, p.jas.ło, nż 

Bieganów; p. Słubice, b/h/1/ 

Bielsko Biała, Stare Miasto, nż/wś/ 

Bielsko Biała, Podzamcze, nż/wś/ 

Bieździadka, p.}asło, st.1, nż 

Bir Tarfawi-Gebel Nebta /Egipt/, b. z. 

Biskupin, p. Żnin, st.4, h 

Bochenlec, p. Jędrzejów, wś/b,nż/ 

297 

7 

153 

79 

154 

1!9 

119 

23 

23 

321 

275 

-s5 
276 

276 

277 

298 

79 

154 
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Brodno, p.Sroda Sląska, st.3, -sz/1, wś / 

Bronocice, p. Kazimierza Wielka, n 

Brwiino Dolne, p.Gostynin, st.1,. p im/b 

Brzoskwinia-Krzemionki, p.Chrzanó~·, st.B, p i m 

Capaccio Vecchia /Włochy/, b.z. 

Cedynia, p.Chojna, st.12, ś/nżL 

Chmielonko, p. Kartuzy, st.1a, h 

Chodorówka, p.Brzozów, st,1, b 

Chodzież, st.3, n 

Ciechanów, st. ''1i'.arska Góra", wś/ś/ 

Ciepłe, p. Tczew, st.3, wś 

Cieszków, p.Milicz, b/h/ 

Czajowice, p.Kraków, st.I, n/b/ 

Czarna Wielka, p.Siemiatycze, wś 

Czarnówko, p. Lębork, st.2, rz/1/ 

Czekanów, p.Sokołów Podlaski, st.1, wś/b/ 

Czersk, §w, nż 

Częstochowa- Wyczerpy Dolne, h 

Czorsztyn, p. Nowy Targ , Zamek, ś 

Czyżów, p.Belchatów, st,2,h/l, rz t wś, ś/ 

Dakowy Mokre, p. Nowy Tomyśl, st.1, wś 

Dąbrowa, p. Namysłów, b 

Debre§te /Jugosławia, SR Macedonia/, b. z. 

Deir el-Bahari /Egipt/, b. z. 

Dębczyno, p.Białogard, st.3, rz 

Dębina, p. Wieluń, st.1, wś 

Dębno, p.Brze~ko, nż/ś/ 

Dobrzeń Mały, p.Opole, rz /h,wś/ 

Dołubowo, p.Siemiatycze, st. I "Kamionka", wś 

120 

24 

·s 
9 

299 

221 

80 

56 

25 

156 

156 

56 

26 

157 

121 

158 

221 

81 

223 

81 

159 

57 

300 

302 

122 

161 

278 

123 

161 
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Domkowo, p.Ostróda, st.2, wś/h/ 162 

Drianowski Monastyr /Bułgaria/, Jaskinia Bac:zo Kiro, b. z. 303 

Droc:hlin, p.Włoszc:zowa , st.1 , rz/b,h/ 123 

D zie_będów, p. Sieradz, ·1 107 

Dziedzice, p.Myślibórz, st.4, wŚ /b/ 163 

Dziekanowice, p.Myśle_pice, ś /wś/ 223 

Falbórz, p.Włocławek, st.1, n/h, wś/ 27 

Falęcin, p. Pruszków /także Milanówek, p. Grodzisk/ rz/1/ 136 

FranknoVIQ p.Biskupiec:, st.1, wś 164 
Frombork, p.Braniewo, st.4, ś/nż/ 224 

Furmany, p. Tarnobrzeg, st.1,b 57 

· Gałów, p.Sroda Sląska, uż, 74, b/wś/ 31S 

Gdańsk-Oliwa, kościół św.Jakuba, ś/rz/ 226 

Gdów, p.Myślenice, st.II, n/rz/ 27 

Glinki, p.Włodawa, st.1 i 3, n/ś/ 28 

Golczewo, p.Kamień Pomorski, ś/nż/ 226 

Grabice, p.Lubsko, rz 125 

Graboszyce, p.Oświęc:im, nż 279 

Grabowno, p.Góra, rz 125 

Grądy-WOniecko, p.Zambrów, wś/n,b/ 10 

Grodzisko, p.Gołdap, rz/ś/ 126 

Gronowo, p.Drawsko, rz 126 

Gródek, p,Hru.bieszów, n 30 

Grudziądz-Mniszek, p i m 11 

Grzybnia, p.Koszalin, rz 127 

Gzin, p.Chebnno, h/l/ 82 

Huta, p. Bydgoszcz, st.2, uz. 74, l 315 
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lgrzyczna, p. Wejherowo, h 

Iłża, p.Starachowice, st.l, wś/ś/ 

Inowłódź, p. Rawa Maz., ś/nż/ 

Iw anowice, p. Miech6w, n/b/ 

lwno, p.Żnin, st.l, ś/h,wś/ 

Izdebno, p.Żnin, st.l, ś/h,wś/ 

Jankowice, p. Chrzanów, h 

}a!l'rzębnilti, p. Kalisz, st. "Modła", rz/b/ 

Jaszkowo, p.Sęp6lno Krajeńskie, uz. 74, l 

]azówL l>•Lubsk.o,_Ez /n, l,_:!!__ś/ 

Jezioro Borzechowsltie, p.Starogard Gd., uz. 73, nż 

Jezioro Ostrowite, p. Chojnice, nż/? / 

Jezioro Wiecko, p.Chojnice._!~ 

_Jerzmanowice,Lp.Olkusz, st.Dąbrówka 1, n 

Jugowiec, p.Sroda Sląska, uz. 74, b 

Juszkowo, p.Gdańsk, st.3, h /rz, wś/ 

Juszkowo, p.Gdańsk, st.B, wś 

Kadero /Sudan/, b. z. 

Kalisz, ul. Wydarte, st.2, wś/h/ 

K!iłdus . , p.Chełmno, wś/h, 1/ 

Kamień Pomorski, wś 

K~eńczyk, p. Wyszków, rz/1/ 

Karów, p.Góra, b 

Kasr lbrim /Egipt/, b. z. 

Kazimierz Dolny, p.Puławy, ś/nż/ 

Kietrz, p.Głubczyce, st.l, b/n,b/ 

Kłyżow, p.Stalowa. Wola, st.2, h/1/ 

Komorowo, p.Szamotuły, st.4, wś/h,ś/ 

Komorowo, p.Szamotuły, st.12, wś/h,nż/ 

84 

164 
227 

30 

228 

230 

85 

128 · 

316 

128 

322 

280 

231 

31 

316 

87 

166 

303 

166 

167 

168 

129 

59 
304' 

231 

60 

88 

169 

170 
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Koniusza, p.ProszoVice, st.1 

Konopnica, p. Wieluń, st.5 i 7, rz 

Kończewice, p.Malbork, "Lisia Góra", st.1, n 

Koś .cielec ;Kujawski, p.lno:wrocław, st.16, n/h,wś/ 

Kowalki, p.Białogard, rz/wś/ 

Kozów, p.Lubsko, n 

Krakov-BaTYcz, st:v.lll-, n}o/ 

Kraków-Bieżanów Gaj, st.XII, n/b/ 

Kraków, ul.Kanonicza ·5, ś/nż/ 

Kraków-Kazimierz, ś/wś, nż/ 

Kraków-Kleparz, Pl.Matejki, ś/wś,nż/ 

Kraków, ul. Pijarska 15, ś/wś_,nż/ 

Kraków-Si",dzina, st.1, wś/ś/ 

Kraków-Sródmieście, Brama Floriańska, ś/wś,nż/ 

Kraków-Sródmieście, Klasztor Dominikanów, ś/wś,nż/ 

Kraków-Wawel, wś/h,ś,nż/ 

Kraków, Zwierzyniec, st.1, p 

Kraków-Zwierzyniec, Kościół Salwatora, wś/h/ 

Krupice, p.Siemiatycze, st.la, rz/1/ 

Krusza Zamkowa, p.Inowrocław, st.3,n/b,h,l,rz/ 

Krusza Zamkowa, p.Inowrocław, st.13, n/l,wś/ 

Kruszwica, p. Inowrocław, st.2, wś/ś,nż/ 

Krusz wica, p. Inowrocław, st. 4, wś /h/ 
Kruszwica, p.lnowrocław, st44a, wś/ś/ 

Kryspinów, p.Kraków, st.2, rz/1/ 

Książ Wielki, p.Miechów, nż 

- Klhnn, p. Ostrołęka, st. I, 1 
Kurozwęki, p.Staszów, s/nż/ 

·Ląd, p.Słupca, wś 

Lednica, p.Gniezno, Ostrów Lednicki, wś 

Legnickie Pole, p. Legnica, st. l, ś 

32 

130 

33 

34 

131 

34 

J'S 
36 

232 

233 

234 

233 

171 

235 

236 

172 

12 

171 
132 

37 

37 
174 

175 

175 

133 

282 

19Ś -

238 

176 

177 

239 
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Lejów, p.Jarocin, st.3, b 61 

Lipowiec, p.Oumów, ś/nż/ 240 

Lisnowo, p. Grudziądz, st.1, ś 22t1" 

Lubań, ś 242 

Lubiszewo, p.Tczew, st.1a, b,wś/nż/ 178 

Lubiszewo, p. Tczew, st.2, wś/ś/ 179 

Lublin-l>~browa, st. I, uz. 74, b 317 

Lubhn-D~brow.a,, st. U, uz. 74, wś 318 

Lub~ul. Kalinowszczyzna, wś / nż/ 180 

Lustrows~e, p.Kłobuck, st.4, wś/rz,ś,nż/ 180 

Lazy, p.Wołów, h 89 

Lęgonice, p. Rawa Maz., st. I, rzin/ 136 

Lubowice, p.Racibórz, st.1, h/n,b/ 90 

Lupawa, p. Słupsk, st.18, n/b?/ 38 

Lupowo, p.Gorzów Wlkp., st.1, b/h/ 62 

Lyszkowice, p.Poddębice, st.1, rz/n,h,.wś/ 135 

Majkowtce-Surdęga, p.PiotrkówTryb, st.1, ś 242 

Małe Radowiska, p.Wąbrzeźno, nż 283 

Małusy Wielkie, p.Częstochowa, st.1,h/l/ 91 

Maszkowice, p. Nowy Sącz, h/1/ 92 

Mierzyn, p. Piotrków l: ryb., st.1, l 109 

Mierzyn-Grobla, p.Piotrków Tryb. ,st.2, rz, 135 

Milanówek, p.Grodzisk Maz./także Falęcin,p.Prus7Jtów/ 
st.1, rz/1/ 136 

Młoteczno, p.Braniewo, st.3 wś 181 

Mogilany, p. Kraków, nż 283 

Mogilno, wś/ś,nż/ 182 

Morawica, p.Kraków, n 39 

Mrowino, p. Poznań, st.3, n 39 

Muszkowice, p.Ząbkowice, st.9, n · 40 
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Muszyna, p. Nowy Sącz, wś/l,ś/ 

Nieborowa, p.Chełm, st.2, p i m/n,b/ 

N~echmirów, p. Sieradz, st.2, b. 

Niemcza, p. Dzierżoniów, uz. 74, b/h/ 

N iesiołowice, p. Kartuzy, st. 7; b 

Niesułowice, p,Milicz, b/h/ 

Niewiadoma, p. Sokołów Pod.l. , . st.\~ Grodzisko, vś 

Nimrud .. /Irak/, b. z. 

Nova. Cerekwl.a, p. Głubczyce, b 

Nowa Huta 7 Pleszóv, · st.17, n/b, rz, v§/ 

Nowinka, p.Elbląg, vś 

Nowogród, p.Łom!&a., st.1, ri/n,b,ś/ 

Nowy Jasieniec, · p.Bydgoszcz, st.1, ś/nż/ 

Nowy Korczyn, p.Busko·Zdrój, ś/vś,nż/ 

Nowy Targ, p.Sztum, st.6,h/1,4z/ 

Nowy Wiśnicz, p. Bochnia, nż/ ś/ 

Odercy · /Bułgaria/, b,rz 

Odry, p.Chojnice, rz 

Odrzykoń, p. Krosno, ś/nż/ 

Olbrachcice, p.Wschova, p 

Olkusz, vś 

Opalino,p. Wejherowo, l 

Opatów, p.Kłobuck, st.6, rz 

Opole, ul. Krawiecka i Muzealna, ś 

Osiek, p.Sroda Sląska, vś 

Osiek-Pracz, p. Wyrzysk, h/1/ 

O$tróda, ś/nż/ 

Owidz, p.Starogard, st.1, vś 

184 

13 

63 
318 

64 

65 

185 

305 

66 

41 

186 

187 

243 

244 

93 

284 

306 

137 

245 

13 

246 

110 

138 

247 

188 
94 

248 
189 
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Palmyra /Syria/, b.z. :!IJ7 

Pęłczyska, p. Pińczów, Grodzisko, wś/ ś/ 189 

Pttf~i.:e,"p.Pruszków, st.2, rz/1/ 139 

Piaski, p.Opoczno, l/h/ 111 

Pieniężno, p.Braniewo, ś/wś,nż/ 248 

Piotrowice Polskie, p.Ząbkowice, st.2 , wś/b/ 191 

Plemięta, p.Grudziądz, st.1, ś 249 

Pludwiny, p. Brzezina, st.1, rz/n, b/ 139 

Płock, ś 250 

Poganice, p.Słupsk, st.4, n 42 

Pokrzywno-Zamek, p.Grudziądz, st.1, vś/ś/ 191 

PolanoWice, p.Lubsko, h/l,rz·,vś/ 95 

Porzecze, p. Lębork, st.l-lll, b/h/ 67 

Poznań-Ostrów Tumski, Katedra, vś 192 

Poznań-Stare Miasto, ul. Kramarska 25, st,10, ś/wś ,nż/ 251 

Poznań-Stare Miasto, Stary Rynek, ś/h,wś,nż/ 252 

Poznań-Stare Miasto, ul. Wolnica, st.9, ś/nż/ 254 

Pratkowice, p.Radomsko, st.1 i 6, b 68 

Prawików, p.Wołóv, st.10, rz/1/ 140 

Prllep-Markowe Kule /Jugos~a, SR Macedonia/, b.z. · :!/:)8 

Pruszcz Gdański, p.Gdańsk, st.18, h 95 

Przemyśl, Zamek, nż/wś,ś/ 285 

Przyłęk, p. ZąbkoWice 51., b 69 

Przywóz, p. Wieluń, rz 141 

PuClliszki, p.Gostyń, st.5, uz.73, b 322 

Puławy-Włostowice, st.1, rz/n,vś/ 142 

Pułtusk, ś/vś/ 255 

Pyrzyce, J/nż/ 256 

Pysznica, p.Stalowa Wola, st.1, b/n,rz/ 70 

Raciąż, p. Tuchola, vś/ś/ 193 

Racibórz-Studzienna, st.2, p 14 



Radoszyce, p. Końskie, p 

Rawa Mazowiecka, ś 
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Reszel, p.Biskupiec, ś/wś,nż/ 

R.ogowo, p.Białogard, st.4, rz/1/ 

Rostek, p.Gołdap, wś 

Rożnów, p. Nowy Sącz, nż 

Rudka Bahowska, p. Lipsko, st.2, n/b/ 

Ruszczyn, p.Piotrków Tryb. ,st.2, h/l/ 

Ruszczym, p. PiotrlqSw Tryb., st.3, wś/? / 

Rychłovice, p. Wieluń, h/1/ 

Samborowice, p. Racib6rz, st.l, b 

Sarnowo, p. Włocławek, st. lA, n 

Sądkowo, p. Braniewo, wś/rz/ 

Secemin, p.Włoszczowa, st.l, rz 

Siedlątków, p. Pod.dębice, st.l, la, ś 

Siedlce, ś / wś , nż/ 

Sieiniechów, p. Łask, rz 

Siemirovice, p.Lębork, b 

Siemkowice, p.Pajęczno, ś/nż/ 

Sieradz, Wzgórze Zamkowe, ś/nż/ 

Siewierz, p.Zawiercie, ś/nż/ 

Skawina, p.Kraków, rz/n/ 

Skrzyd16w, p.Radomsko, st.2, wś/b,l,rz/ 

Słoszewy, p.Brod.nica, ś 

Słoszewy, p.Brod.nica, uz. 73, ś 

Słupski Młyn, p.Grudziądz, st.3, wś/ś/ 

Smolugi, p.Siemiatycze, wś 

Sobiejuchy, p.Żnin, st.2 h 

Sobień-Manasterzec,p.Lesko / bieszczadzki/ , wś/ś / 

Solca Wielka, p,Lęczyca, rz 

Spytkowice , p. Wadovice, ś/nż/ 

15 

257 

257 

143 

194 
288 

43 
96 

195 

97 

71 

44 
195 

144 
258 

260 

144 

71 

260 

261 
262 

145 
196 

263 

323 

197 

198 

97 
198 

146" 

264 
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Stacze, p, Ełk, st.l n 

Stara Dongola ISudB.Ill, b.z. 

Stare Bielsko, p. Bielsko Biała, vś l ś l 
Stary Zamek, p . Wrocław, st.2 i 2a, u/b,h,wśl 

Stary Zamek, p. Wrocław, st.l, wśln,ll 

Stawy, p.jędrzejów, wś 

45 

200 

46 

200 

201 

Stobnica-Trzymorgi, p.Piotrków Tryb. ,st.2,1/wś,n,b,h,rz,wś/ -112 

Strachów, p. Wrocław, st.l, wśln/ 202 

Strobin, p. Wieluń, rz 

Strobin, p. Wieluń, st.2, h 

Stroj!c,p.Sochaczew, st.l, l 

Strz.yżew, p. Sochaczew, rz · 

Sułejów-Podklasztorze, p.Opoczno, nżll,rz,wś,śl 

Suszka·, p.Ząbkowice Sl.st.l,2, rzlwś/ 

Szczecin-Jezierzyce, st.13, m/nl 

Szczecin-Zamek, wś/h, ś/ 

Szembruk, p.Grudziądz, st. l i 2, wś 

Szreńsk, p. Mława, st. Zamek - dziedziniec, ś/nżl 

Siadów-Duży, p.Busko Zdrój, nż 

Sląskowo, p.Rawicz, ·st.l,h/rz,wś/ 

Sroda Sląska, Pl. Wolności, ś 

Swięcica, p.Sandomierz, wś/b/ 

Swilcza, p.Rzeszów, st.3, rz 

Tlemcen / Algeria/, b. z. 

Tolkmicko, p.Elbląg, st.l, n 

Tomaszów, p.Szydłowiec , st.l i II, m/n,b?/ 

TOninek, p.Sępólno Krajeńskie , uz. 74, h 

Topola Wielka, p. Ostrów Wlkp. , s t .2, wś 

Toruń, Stare Miasto, ś/nż/ 

Trójczyce, p. Przemyśl, st .l, h/b, r z/ 

147 

99 

113 

147 

287 

148 
16 

204 

205 

265 

287 

100 

265 

206 

149 

310 

47 

17 

319 

207 

266 

101 
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Tuchola, ś/n.ż/ 267 

Tumiany, p.Ols_ztyn., st.2 ·~ybaczówka", wś 208 

Tyniec M~, p. Wrocław, n --48 

Ujazd, p.Opatów, Zamek Krzyżto~r, nż 289 

Warszawa-Grochów, ul.Górników, 1/b,wś/ 114 
. . . 

Warszawa-Służew, ul.Fosa, ś/n,rz,wś,n.ż/ 267 

Warszawa-Ujazdów, Zamek, nż /wś,ś/ 290 

Wądr.oże Wielkie, p.Legnica, st.1, wś/ś/ 209 

W ędzina, p. Lubliniec, st.1, ś 269 

Węgierce, p.Inowrocław, st.1 i 2, n/h,l,wś/ 48 
Wieruszów-Podzamcze, st.1, h 102 

Wieruszyn, p. B<x:hnia, nż 291 

Wierzchowie, p. Kraków; Jaskinia Mamutowa, p 17 

Wierzchowie, p, Kraków, Jaskinia Wierzchowska Góra, n 49 

W ojciecho-wice, p. Opatów, s t .I, b/ n/ 73 

Wojdal; p.lnowrodaw, h/n/ 103 

Wolin, p. Kamień Pom., st.1, wś 210 

WolwanoWice, p. ProszoWic~ st. A, n 50 

Wołowice, p,Kraków, st.1, p/n/ 18 

Wor_yty, p.Olsztyn, st.2, b/rz/ 73 

Woźna Wieś, p.Grajewo, st.1, n/p i m/ 51 

Wrocław - Ostrów Tumski, wś 211 

Wronowice, p. Hrubieszów, st. 7, wś/ ś/ 212 

Wyszogród, p,Płock, st.Wójtowstwo, wś/ś/ 213 

Wyszembork, p. Mrągowo, uz. 74, rz 319 

Zabrze, p.Pułtusk, n/rz,ś/, uz. 73 324 

Zadowice, p. Kalisz, rz/1/ 150 

Zagość-Parcelacja, p.Pińczów, st.l,l/n/ 114 
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Zakroczym, p. Nowy Dwór , ś/nż/ 270 

Zamek Kiszewski, p. Kościerzyna, st.1, wś 214 

Zatoka Gdańska, 'i'eda Portu, Wrak W_-5, ś 270 

Zatoka Gdańska, Reda Portu, Wrak W -6, nż 292 

Zawada, p.Staszów, h/rz/ 104 

Zawichost-Podgórze, p. Sandomierz, st. "Pieczyska", wś 215 

Zawolocze, p. Wloda_;,.,a, p i m 19 

Zbrojewsko, p.Kłobuck, st.1, wś/h/ 216 

Zbrojewsko, p.Kłobuclt, st.3,b 74 

Ziębice-Nieszków, p. Ząbkowice, u± 292 

Zlotów, st.3, wś/ś,nż/ 217 

Zychy, p.Końskie, m/p/ 19 

Żarnowiec," p. Wejherowo /Nad.ole,Czymanowo,Kolkowo/ ,1/rz,wś/ - 115 

Żnin, ' b 75 


