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OD REDAKCJI 

Sezon wykopaliskowy 1975 przyniósł 291 sprawozdań, z czego 274 
dotyczy stanowisk badanych w Polsce i 18 za grani,cti,. J~ i w poprzednim 
tomie przedstawiamy analizę ilo.ściewą w postaci tabeli. Podane w niej licz
by wymagają jednak komentarza, JednostKą obliczeniową jest "stanowisko" 
wyróżnione przez badacza. /nie miejscQwośt/. Jeśli badania prowadzone 
były przez dwie lub trzy instytucje .wspólnie wzięto pod uwagę zakład pra
cy kierujący wykopalt skami ; Pod rubryką "inne" kryją się: Komisja Archeo
logiczna Oddziału P AN w Krak o wie, · Oddziały PT AiN, Towarzystwo M ił oś
ników 01esna, Kierownictwo Odnowienia Zamku na Wawelu i Urząd Miejski 
w Elblągu. Oznaczenia okresóy.r przyjęto według schematu stosowanego w 
indeksie. W rubryce "razem" w nawiasach podane · są liczby badań ratow
niczych. Są t o dane orientacyjne, jako że nie wszystkie komunikaty zawie-
rały odpowiednie dane. ' · 

Warto dodać inlo~mację w sprawie fińansowania prac archeologicznych. 
Ponieważ często się zdarza, że przy badaniach jednego stanowiska wykorzys
tywano fundusze kilku instytucji podane liczby oczywiście przekraczają iloś
ci b~danych stanowisk. Tak Więc IHKM PAN finansował badania na 36 stano
wiskach, muzea -na 68, uniwersytety -na 25,' Konserwatorzy Zabytków -
na 103. Poza tym wiele prac finanso.}Vaeych było przez instytucje zgoła in
nego rodzaju. Warto może wymienić, gdyż ich 'ilość jest imponująca. A więc 
urzędy miejskie i gminne ·- 16 stanowisk, zarządy i dyrekcje gospodarstw 
rolnych - 10, . zakładY przemysłowe - 7 ,'ośrodki badawcze. innych resortów -
3, zarządy gospodarki wodnej i . inwestycji dragowych - 7, instytucje konser
watęrskie - 5, towarzystwa -S, dyrekcje razbudowy lub re~aloryzacji miast 
- 5, Komisja Archeologiczna Oddziału PAN w KrAkoWie - 2. W sumie 60 sta- · 
no wisk. 

l 

Instytucja pi m n b h l r z wś ś nż Razem 

IHKM PAN 7 6 2 2 2 5 18 6 3 51/17/ 

muzea 6 14 11 4 l 19 23 8 s· 91/47/ 

uniwersy-
' te ty 4 8 5 5 - 12 lO 6 l 51/15/ 

KZA l 5 6 5 l 3 7 lO - 38/29/ 

PKZ - - l 4 l 3 5 9 11 34/34/ 

inne - l 2 - - l 2 l 2 9/1/ 

Razem 18 34 27 20 5 43 65 .G.O 22 27!.11521 
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Na kolrlec kilka uwag o realizacji tegorocznego "lnfo1'1l1Atora" •· 
- Niestety z kilku ośrodk6w .nie nadeszły wszystkie komunikaty. Zaintere

sowanym zwracamy uwag~, *e tylko jed.JI,y.m. reprezentowane jest tak ak
tywne badawczo woje..rodztwo zielonog6rslde. Vliele sprawozdań nadesz
ło dopiero w styczniu. Zwracamy przeto uwag~, że przy stosownej tech
nice realizacji "lnformatora" odnośniki i indeks ·można_przygotowa~ do
piero pó otrzymaniu .w s zys t ki c h spr11wozdań, tak więc op6inie:
nia niekt6rych ośrodków przesuwają znacznie termtri ukazania się tomu. 
Niekt6re ośrodki /np. lube l sld/ nadesłały- chyba nazbyt lakOniczne infor
macje. Niestety o ile za obszerne komunikaty ·można skr6c:i~, to zbyt 
"chude" trudno nam u.zupełńi~. Przy.j~ła się nowa rubryka inform,ujllca 
o miejscu przechowywania zbior6w; 'Mamy nadziej,ę· , ' że w przyszłym roku 
wszystkie sprawozdania będą jll zaWiera~. w z'łfi4zku z 'noWym. podziałem 
administracyjnym kraju zmientliśmy''system informacji o pPłożeniu stano
Wiska i w miejsce po"f(iatu podajemy gminę i wojew6dziWo. Jeśli występuje 
jedynie nazwa miejscowości i wojew6dztwa znaczy to, ' że jest to miejsco
woś~ z siedzi~ urz~u gminnego lub miejsldego .'·Jdli .tylko nazwa miejsco
wości, ' tzn. że jest to siedziba urzędu woje~6dzldego~ - · 

Jak zawsze dziękujemy ·wszystkim instytucjom, kt6re preyczynily 
s i~ do wydania Informatora, a 'Więc Ministerstwu Kultury i Sztuki - ~arą
dowt Muze6w i Ochrony Zabytk6w i P. P. "Prac<'wniom Konserwacji Zabyt
k6w" oraz Pelsldej Akademii Nauk - 'ln8tytut0Wi Historii Kultury Material
nej i Folskiemu Towarzystwu Archeologicznemu i Numizmatycznemu. · 



EPOKA KAMIENIA 

Paleolil ·l mezolll 
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AUGUSTOW- WOJTOWSKIE WLOKI 
woj. suwalskie 

Państwowe Muzeum Archeo
logic~ne w·Warszawie · 

Stanowisko l 

Badania pro.wadził.y mgr mgr Zofia Sulgostows
ka i Jolanta Janiec, przy udziale młodzieży . z 
Liceum Ekonomicznego nr 9 w Warszawie. 
Finansowało PMA. Drugi se~on bada.Ji. Stano
wisko ptaskowe od schyłkowego paleolitu do 
neolitu. 

Kontynuowano badania najbogatszego. stanowiska l. Poszerzono wy
kopy z roku ubiegłego i przekopano 112m2. Uchwycono zachpdni i południo
wy skraj skupienia mat.eriałów krzemiennych. Zabytki w:ystc;powały w próch
nicy i iluwium /przewaga wyrobów/ do głębokości l m od powierzchni • 

.Zarysowały się 3 niewielkie skupiska ~bytkÓw .' Tyiko w jednym 
z nich, oddzielonym plantgraficznie obok krzemienia wystąpiła ceramika 
grubościenna, ~órą można wiązał z neolitem. 

Wydobyto około 1900 wyrobów krzemiennych, w·t;ym 189 to :r4zenie, 
narzędzła i _ ich fragmenty oraz 20 ułamków ceramiki. 

Surowcem do wyrobu narzędzi jest krzemie-d kredowy, · pra:Wdopodob
nie wydobywan,y z moren lub kopalni. Wjród materiału krzEUniennego ~óż
niono: rdzenie -B. szt., rylce - 48 szt. /klinowe.., węgłowe, zdwojone/, 
drapacze - 28 szt., pazliry i wiert'niki - 10 szt~, liściaki • 2 szt., wióry 
i odłupki łuskane - 37 szt., · fragmenty narzędzi. W półsurowcu i narzęd;ziach 
'panuje przewaga form wiórowych krępych i smukłych oraz technika rdzenia 
dwupiętowe.go. 

·: . Pokrój_' materiału krzemiennego wskazuje na powiązania ze schylkowo-
·paleolitycznym, cyklem mazowszańskim. · · 

Przeprowadzono również dolkowanie stanowiska 5 i znaleziono rdzeti 
dwupiętowy. 

Badaii.ta powierzchniowe wykazały obecność osadnictwa schyłkowo
paleolitycznego i mezolitycznego na północnym brzegu Jeziora Necko. 

Materiały są przechoWJ,:wane w Pańs~ovym Muzeum Archeologicznym. 

Badania ~ kontynuowane. 
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BRZOSKWINIA-KRZEMIONKI 
gm.Rudawa 

Instytut Archeologii Uniwer
sytetu Jagiellońskiego, Mu
zeum Archeologiczne w Kra
kowie 

woj. krakowskie 

Badania prowadzili pod kierunkiem naukowym 
dr. hab. Bolesława Gintera, mgr mgr Anny Dag
nan-Ginter, B. Drobniewicz i Krzysztof.· Sob
czyk. Finansował Zarząd Autostrad w krakowie, 
UJ i WKZ. Drugi sezon badań. Pótnopaieolity
czne pracownie krzemiemarskie. 

Wyk.l/74. Kontynuowano eksplorację wykopu rozpoczętego w ubieg- · 
łym sezonie, z czę,ciowo rozkopdnll krzemienicą pracownianą ,zaliczoną 
do kompleksu magdaleńskiego. Dokończono eksplorację ·krzemienicy, która 
dostarczyła jeszcze kilkuset odłupków l wiurów krzemiennych. Odk~o fr4g
ment wiłskiego tylczaka o pro_stym tylcu,- a także dwa wyroby z radiolarytu. 

Wyk.I/75. Założony kilkana§cie metrów na południe od poprzedniego, 
Dostarczył paru tysięcy wyrobów krzemiennych, których czę'ć zalegała w 
wyratnie rysuj!lcym się klinie mrozowym. Stratygrafia południowej ściany 
wykopu przedstawia się następująco: 1/ współcze-sna ziemia orna, 2/ wars-. 
·twa pylasta - koluwium lessow.e;' 3/ poziom szaro-czarniawe-j gleby -wyratnie ' 
plamiastej w ·-·zucie poziomym, podścielony cienką wa.'rste'\l{ką utworu pylas
tego /koluvium?/, 4/ rudawo-czerwona gleba, 5i .. less .w zasadzie bezstruk
turalny. Klin mrozowy przecina poziom glebowy 4,_ starszy jest natomiast 
od poziomu glebowego 3,' interpretowanego jako gleba. Usselo, Glebę tę pr.ze
cinajll liczne, bardzo wąskie szczeliny zwillzane zapewne z wysychaniem. 
Oprócz wystęP,wania w obrębie klina, · materiały krzem~enne znajdowane by
ły także"' koluwium lessowym /2/, a także nielicznie w ziemi ornej, Materia
ły zklina majll pokrój identycZny z wyrobami ze wspomnianego poprzednio wy
kopu I/74 i wykazują cechy techniczne kompleksu. magdaleńskiego, Ich cha
rakter wskazuje na pracownię przykopainiaJ14. Wśr6d materię.łów z wyższych 
poziomów Sil również zapewne neolityczne. 

Wyk.ll/75. Założony na stanowisku odległym o kilkaset metrów na 
uch6d i ~dzielonym od poprzedniego głębokim paroweą~... Na powierzchni 
kilku 4rów odkryto około 30 tys. wyrobów krzemiennych, występujących głów
nie w obrębie klinów mrozowych pokryw4jllcych znaczną czętlć wykopu sieci!l 
poligonów o 'bokach powyżej 10 m, . Kliny te sięgajll do głębokości około 4 m 
licąc od powierzchni współczesnej, Układ W4rstw najbardziej typowy przed .. 
stawia się następująco: 1/ współczesna gleba., 2/ warstwa pylasta - koluvium 
lessowe, 3/ gleba. o barwie rudawej, 4/less ze 'ladami warstwowania. w po
łudniowej partii wykopu pomiędzy warstwll 2 i 3 pojawia się szaroczarniawy 
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poziom glebowy podścielony bardzo cienką warstewką pyląstą barwy pło
wej. 

Wyroby krzemienne zgrupowane są głównie w miejscach, · gdzie kli
ny mrozowe biegnące z różnych kierunków łączą ·się z .sobą. Kliny prze
cinają rudawą glebę /3/ i są od niej niewątpliwie młodsze. Wśr6d wyro
b6w krzemiennych wyróżniĆ można kilkaset rdŻeni z przewagą dwupięto
wych nad jednopiętowymi, ' kilka.dziesiąt obłUpni w różnych . stadiac.h obrób
ki oraz kilkadziesiąt narzęd.zi. Przewę.żają drapacze,' dość liczne są tak
że rylce różnych rodzajów; znaleziono także kil~· akazów tylczaków o 
prostych tylcach i poziomo podciętych podstawach, oraz jeden tylczak z 
lekko łukowatYm tylcem. Duże, nieregularne narzędzia typu nakopalnia.
nego są nieliczne. Inwentarz należy .zaliczyć do kompleksu kultur magda
leńskich w ich pótnej fazie rozwoju. Niewielka stosunkowo ilość wyrob6w 
z koluwium lessowego /2/ częściowo zaliczona może być do neolitu. Stano
wisko reprezentuje część dużego kompleksu przykopalnianych pracowni 
krzemiennych. .. 

Wykaiii/75. Założony został kilkadziesiąt metrów na_ wsch6d od po
przedniego. Liczy12m2 powierzchni. Charakter nawarstWień geologicz.
nych i warunki zalegania materiałów ·- analogicznie jak w wykopie 11/75. 
Zwarty inwentarz liczący około 5.500 wyrob6w krźetn:iennych zalegał we.
wnątrz klina mr~)Zowego przecinającego wykop wzdłuż· jego dłuższej osi. 
Wyróżniono ok. 40 "rdzeni,· 12 obłupni, kilka narz~zi w. tym i;:zęść· o cha
rakterze nakopalniaeym oraz tłuczki piaskowcowe. 

Materiał nawiązuje - bardzo mocno do inwentarza z wykopu 11/75, 
mimo braku form tylcowych. 

CHWALIM, gm.Kargowa 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko l 

Zakład. Archeologii Wielko-
polski, · Instytut Historii Kul-· 
tury Materialnej PAN w Poz
naniu 

Badania prowadził dr. Michał Kobusiewicz. Fi
nansował lHKM PAN. Pierwszy sezon badań. 
Stanowisko mezolityczne • 

. Stanowisko leży na .piaskowo-żwirowej terasie na wschodnim brzegu 
Obry. Przebadano 93 m2. Zabytki .zalegają głównie w żwirach i piaskach 
pod współczesną powierzchnią, nieraz do głębokości 90 cm. Eksplorację 
prowadzono metodą ław i kwadr. Bardzo liczne zabytki występu:ją równo-
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miernie rQzrzucone bez .śladów osobnych koncentracji. Dotychczas uzyska
no 460 rdzeni i narzędzl. P~zeważają drobne i mikrolityczne I-dzenie z wie
lokrotnie zmienianą orientacją. Wśr6d narzędzi dominują skrobacze i róż
ne odmiany mikrolitów. Zesp6ł sprawia wrażenie homogenicznego. Surowiec 
w całości stanowi krzemień kredowy bałtycki. 

W części zach~ej, gdzie stanowisko graniczy z torfami VfYkonano 
sondaż, który wykazał, · że warstwa .osadnicza łą~;:zy się z torfem i konty
nuuje . się w osadach organogenicznych wypełniających w tym miejscu dolinę. 
Obry. Z sondaży torfowych wydobyto wyroby krzemienne i węgle drzewne. 

Stanowisko jest pozostałością sezonowej, stosunkowo dłUgotrwałej 
osady ludności mezolitycznej, ' zapewne z końca okresu borealnego·. Obiekt 
ten daje duże nadzieje na zdobycie mezolitycznych materiałów z surowców 
organicznych i daty bezwzględnej dla całego zespołu. 

Badania będą kontynuowane. 

GRlJDZIĄDZ-MNISZEK n 
WQj. toruńskie 

Zakład Epoki Kamienia 
Instytut Historii. Kultury Ma
•ertalnej PAN w Warszawie 

Badania prowadził dr Jan Trzeciakowski. Fi
nal).sował TIIKM PAN •. Drugi sezon badań. Sta-
nowiskó mezolityczne. · · 

Kontynuowano eksplorację poziomu kulturowego i pozyskano ponad 
2;000 .zaby-tków krzemiennych;· w tym kilkadziesiąt różnych narzędzi i zbroj
ników. W inwentarzu narzędzi domo:wego użytku przewagę liczebną. posiadają 
drapacze drobne typu tarnowskiego," podobnie jak w roku ubiegłym. Znalezio
ne zbrojniki powtarzają również w większości formy z roku ubiegłeg.o. Jed
nakże w. pierwszym i drugim przypadku jest też szereg form nowych. Po
zyskany inwentarz zabytkowy jest zwartym zespołem i stanowi przez .to jed
no z najcenniejszych tr6deł do badania mezolitu Polski północnej~ 

W sąsiedztwie rozległego terenu /długości około pi.;ciuset metrów/ 
stanowiska Grudziądz-Mniszek n występuje stanowi.sko In, zajmujące od
dzielny pagórek, ' posiadające podobny inwentarz· krzemienny · jak stanowis
ko 11 i ulegające szybkiemu niszczeniu. 

Nie planuje się dalszych badań, ale stanowisko może być przekazane 
instytucji zainteresowanej jego problematyką. 

Zabytki są prz·echowywane w ZEK IHKM PAN. 
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JASTRZĘBIA GORA, gm. Władysławowo 
woj. gdańskie 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Lódzkiego 

Stanowisko 72 

Badania prówadziła mgr Lucyna J)omańska. 
Finansował UL. Pieniszy sezon badań. 
Obozowisko mezolityczne. 

Stanowisko położone jest na północno-zachodnim krańcu Kępy Swa
rzewskiej i odkryte zostało w roku 1972 przez prof ,dr. W. Chmielewskiego, 

Badania miały charakter wstępny. Prze badano powierzchnię 50 m2. 
Uchwycono zachodni kraniec obozowiska ludności kultury chojnicko-pień
kowskiej, gdzie zarejestrowano trzy paleniska i kilka dołków posłupowych. 

, Inwentarz krzemienny prezentuje charakterystyczne cechy kultury 
chojnick.o-pieńkowskiej: trójkąty. pieńkowskie, trójkąty z retuszem trzecie
go bąku, ostrza typu Nowy Młyn, · zbrojniki z x:etuszowa.ną podstawą oraz 
niałe, jednopiętowe rdzenie wiórkowe, ' głównie stożkowe i .podstożkowe. Do 
produkcji wyrobów używano krzenueni~ pomorskiego /małe, · płaskie otocza-· 
ki koloru żóhobrunatnego/ .' · 

. Badania będą kontynuowane. 

X OCHLEW, gm.Wierzchlas 
woj. sieradzkie 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Lodzi 

Badania prowadził mgr Krzysztof Cyrek. Ri.'
nansował WKZ w Sieradzu. Pierwszy sezon 
badań. Pracownia krzemieniarska. Paleolit 
schyłkowy /? / i późny neolit lub I okres epo
ki brązu. Znaleziska różnych kultur. 

Badania miały na celu bliższe rozpoznanie stanowiska odkrytego w 
trakcie badań powierzchniowych w 1965 roku. Jest ono ·położone na wyso
kiej IU .terasie Warty, ok.lOO .m na północ od ostatnich zabudowań wsi Ko
c~lew, przy drodze do Bugaja. 

Przekopano63m2 /wykop główny/ oraz wykonano sondaż geologiczny. 
Uzyskano iSOO wrroqpw ltrzemiennych /w tym 48 rdzeni i narzędzi/ oraz 
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ok. 200 fragmentów ceramiki kultury grzebykowo-dołkowej zgrupowanej 
w dwóch skupieniach. 

Krzemienie zale.gaiy w S skupieniach /ok.200 zabytków w każdym/ 
o powierzchni irleco· powyżej l m2. Charakter półsurowca i odpadków 
świadczy Q pracownianym charakterze tych .obiektów. Wydaje się, że głów
nyrit celem prac.owni pyło uzyskanie wiórów. Na uwagę zasługuje s>becność 
w poszczególnych . skupieniachnarzędzi o charakterze podomowym. Pokrój 
drapaczy, rylców, liściaka, przekłuwacza i rdzeni sugeruje wielokulturo- . 
wość stanowiska /elementy Federmesser,świderskie /? / i ahrensburskie/? /. 

Z ceramiką należy chyba wiązać _fragment gładzonej siekierki i duży, 
bardzo regularny odłupek z dookolnym, precyzyjnym mikroretus.zem/?/. 
Dokładna analiza inwentarza i dalsze badania na stanowisku· być może wyjaś
nią powyższe, ogólnikowe przypuszczenia. 

Konieczność kontynuacji wykopalisk jest spowodo.wana również s.yste
matycznym niszczeniem śtanowiska przez leśną drogę. 

Materiał znajduje się w MAiE w l.odzi. 

KRAKOW -ZWIERZYNIEC 
StanoWisko l 

Katedra Archeologii Pradzie
jowej i WczesnośrednioWiecznej 
Uniwersytetu Warszawskiego 

Badania prowadził prof .dr Wa~demar Chmielewski 
przy współpracy dr Teresy Madeyskiej /badania 
geologiczne/. Finansowal Uniwersytet Warszaws
ki. Czwarty sezon badań. Osadnictwo środkowo
górnopaleolityczne. 

Badania miały charakter uzupełniający. Celem ich było uchwycenie stra
tygrafii obiektu przygotowanie do podjęcia szerokopłaszczyznowych wykopa
lisk w latach następnych. 

Prace wykopaliskowe prowadzono w nfijniższej serii ostrogi Zwierzyń
ca, osiągając w szybiku zwietrzelinowe podłoże skalne. Badana seria zawar
ta między osadami ostatniego intergracjalu a podłożem skalnym, zbudowana 
jest z różnoziarnistych . piasków,. częściowo warstwowanych, częściowo ·'zaś 
o warstwach zniszczonych przez nakładające się procesy glebotwórcze. 

Skałę. wapienną przykrywa zwietrzelina iglasta ;t okruchami krzemienny
mi. Seria ta nie zawiera żadnych źródeł archeologicznych i paleontologiczn,y<:li. 
powstała zapewne w czasie zlodowanenia środkowopolskiego na skutek zata
mowania Wisły przez nasuwający się lądolód. 
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W trakcie prac wykopaliskowych odkryto na obszarz~ 4m2 boga
te skupienie zabytków krzemiennych 4rodkowo-włl.rinskich. 

Zabytki zgromadzone są w Katedrze Archeologii ~radziejowej i 
Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego. · 

Badania będą kontynuowane. 

LUTA, .gm.Włodawa, 
woj. chełmskie 

. Stanowiska "Górki" i "Sosnowe" 

Zakład Epoki Kamienia 
Instytutu Historii Kultury 
Materialnej P AN 
w Warszawie 

Badania prowadziły dr ha. b. Hanna Więckowska. 
i dr Maria Chmielewska. Finansował IHKM P AN. 
Piąty sezon badań. Stanowiska "piaskowe mezoli
tyczne. 

S t a n o w i s k o I "Górki" /wydma/ 

. Przebadano 124m2 /Łącznie po pięciu sezonach 459m2/.· Uzyskano 
ok. 11.500 okazów krzemiennych, w tym 418 rdzeni i narz~zl oraz 246 
drobnych ułamkó~ kości i kilka.·set różnej wielkości kamieni, ca.łych •i okru~ 
chów. Zabytki zalegały głównie w iluwium silnym, mniej licznie w próchnicy. 

Badania mia.ł;y na celu uzyskanie uzupełniających dany.ch co do wiel
kości stanowiska, jego granic, rozplanowania węwnętrznego, zasobności w 
zabytki, 8. także warunków przyrodniczych. 

Założono · system rowów sondażowych w kierunku północnym i zachod.;. 
nim od wykopu głównego /kierunek eksploracji podyktowa.ey jest przez pla
nigra.fię/ i stwierdzono: 

l. Koncentracja zabytków w pasie południowy wschód -północny zachód wią
że się z przebiegiem krawędzi doliny rzeki Krzemtanki i jest bardzo roz
legła. Kratica jej nie uchwycono; ustalono jedynie ubywanie materiału w 
w kierunku kulminacji wydmy. 

2. Południowo-wschodnia część koncentucji ma cechy mieszaniny kulturowej, 
podczas gdy północno-zachodnia reprezentuje najpewniej "czysty" zespół 
mezolityczny tj. młodszą fazę cyklu narwialiskiego o dość wyra:tnych ce

chach wschodnich. 

Luta i. należy do nielicznych~ zbadanych systematycznie stanowisk me
zolitycznych w dorzeczu Bugu i do największych rozkopanych u nas obiektów 
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tego wieku, m.in. wniesie wiele do problematyki kulturowej Polski wschod
niej i terenów sąsiednich. 

Badania stanowi-ska I. uznano za zakończone. 

S t a n o~ i' · ~ k o IV "Sosnowe" /wydma/ 

Wydma. znajduje ·się na. prawym brzegu rzeki Krzemianki ,' w zabagnio
nej dolinie, oddzielającej ją od pobliskiego tarasu wydmowego z licznymi 
stano~skami /m.in. Luta 111 "Sosnowe"/. 

Zależono dwa rowy sondażowe - 34 m2; uzyskano ponad 200 okazów 
krzemiennych, w tym 8 rdzeni i narzędzi. Na niewielkiej przestrzeni wystą
piła ceramika nowożytna. Ząbytki. zalegały w próchnicy i na.fiiczniej - w 
podściełającym ją iluWium silnym,' są mezolityczne. 

Uchwycono jedynie kraniec obozowiska, rozciągającego się w kierun
ku południowym i wschodnim. 

Badania stanoWiska Luta IV poWinny być kontynuowane. 

Na stanowiskach Luta I i Luta lU przeprowadzono pod kierunkiem dr. 
Mieczysława Dąbrowskiego badania geologiczno-torioznawcze i pobrano 
rdzenie utworów organicznych o nienaruszonej strukturze oraz próbki. Ma
teriały te poddane zostaną analizie palinologicznej i makroskopowej. 

Materiały przechowywane są w Zakładzie Epoki Kaą1ienia IHKM ·PAN. 

LĘG PIEKARSKI, gm.Dobra 
woj. koni~skie 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Stanowisko 1 · 

OLBRACHCICE, 
woj .leszceytiskie 
Stanowisko 8 . 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Badant4 prowadził mgr Jan M. Burdukiewtcz. 
Finansował Uniwersytet Wrocławski. Drugi . 
sezon 'bad~. Obozowisko kultury hamburskiej, 
ślady mezolitu i neolitu. 

Badania były kontynuacją ba~ sondażowych z poprzedniego roku. 
Z wykopu o powierzchni 157 m2 !"Ydobyto łącznie 2700 wyrobów krzemien-
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nych, około 150 kamieni i ułamków kamieni. / średnio ca 30 .cm/.., 50 ułam-
ków .kości i 8 g węgielków drzewnych. Wyróżniono_32 rdzenie, 135 cyl-
ców, 23 drapacze, 21 jednozadziorców, 4 tylczaki, .9 JxSłtylczakó:w , · 2 asy
metryczne trójkąty~· 30 przekłuwaczy typu .Zinken i Doppelzinken, J prze
kłuwaqy zwykłych ,' 7. wiórów - gładzików,: 2 wiertniki ,' obłęcznik, 3 na
rzędzia kombinowane, fragmenty narzędżi bliżej nie określonych., 66 wió- _ 
rów retuszowanych, .27 odłupków retuszowanych, 2400 wiói'ów , : odłupków, 
odpadów i okruchów. Wyroby krzemienne spoczywały głównie w żółtyin pia.s- . 
ku rzecznym na głębokości do l m. 

W południowej części w.ykopu wystąpiło bogate skupisko wyrob6w krze
miennych /około 1000 egz./ , ' połupane płytki kamienne, ułamki kości oraz 
węgielki drzewne - krzemienica o średnicy około 3 m. ·Poza krzemienicą 
artefakty występowały w rozproszeniu lub w małych skupiskach. Po wstęp-: 
nej analizie stwierdzono, że niektóre ułamki kości są zapewne resztkami 
szkieletów renifera. 

Charakterystyczne formy przewodnie narzędzi wiążą jednoznacznie 
odkryty zespół z kulturą hamburską. Do wyrob6w rzadko spotykanych w 
zespołach tej kultury należą tylczaki i asymetryczne trójkąty dużych rozmia
rów /z "b liżone do typu Kent/. ' Zespół hamburski typalogicznie można datowat 
na schyłek najstarszego dryasu lub początek oscylacji Bl:nling. Ponadto w 
obrębie ·wykopu znaleziono ułamki ceramiki kultury dolkawo-grzebykowej 
i na powierzchni 4 trójkąty pieńkowskie. 

Badania będą kontynuowane. 

OSTROWO, gm. Władysławowo 
woj. gdańskie 

. Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Jerzy Szwed. Finanso
wał WKZ w Gdańsku. Pierwszy sezon badań. 
Mezolityczna osada wydmowa. 

Stanowisko zostało odkryte w trakcie badań powierzchniowych w 
1961 roku. Zajmuje ono wschodnią częś~ nieużytku - dawnej wydmy poło
żonej nad zabagnioną doliną rzeczki Czarnej Wody w odległości około 
700 m na południe od -brzegu morskiego. Założono 2 wykopy na wschodnim 
skraju dawnej ·wydmy oraz 10 małych wykopów sondażowych rozmieszczo
nych koncentrycznie. wokół poprzednich. W wykopach znaleziono wyłącznie 
wyroby krzemienne. Występowały one w warstwie szarego piasku zalegają
cego bezpośrednio nad bardzo cienką warstwą pierwotnego humusu, rzadko 
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w stropie tejże warstwy. · Wjrroby krzemienne zalegały r6wnież w war~t~ 
wie słabo wykształconej próchnicy wsp6łczesnej przykrywającej obie po
przednie warstwy. 

. Wyr6żniono kilkadziesiąt. rdzeni, głównie jednopiętowych, odłupko
wych lub ~łupkow_o-vi.6rowych,najczęlciej ze zmienioną orientacjąr rzad
ko jednopiętowych, st9żko.fry-ch. Poza tym wystąpiły wióry i odłupki. 
W grupie narzędzi najliczniej są reprezentowane drapacze wykonane na 
odłupkach; rzadziej Trtórach,' "charakteryzujące się stromym, rudko płas
kim retuszem pokrywającym drapisko. Prócz tego wyróżniono bardzo nie
liczne zbrojniki, skrobacze oraz po jednym trapezie i stromo łuskanym, 
krępym grociku. Wykorzystywano wyłącznie surowiec miejscowy lldrzuto
wy. 

Materiały złożone są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 

SZCZECIN-JEZIERZYCE 
S~nowisko l 

Muzeum Narodowe 
w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Maciej Czarnecki. Fi
nansowało Muzeum Narodowe w Szczecinie. 
Pierwszy sezon badań. Stanowj.sko mezoli
tyczne z okresu atiantyclĆiego. 

Stanowisko należy do kompleksu stanowisk mezolitycznych nad dcilną 
Płoniq.. Leży na zachodnim krańcu lewobrzeżnej częfc:i osiedla /dokładnie 
na południe od stanowiska 19/ ,• na piaszcz:ystym wzgórku nad zatorfioną d.o
linkq. /~dq.cq. pozostałością rozlewiska Płoni/: Stok wzgórka; schodzq.cy 
ku dolince,' ma ekspozycję pOłudniowq.. Tegoroczne badania objęły powierz
chnię57m2 /wykop zwarty/. Uzyskano 9 rdzeni, 68 narzędzi /w tym S ryt. 
c6w,· 3 drapacze, 8 skrobaczy,: 26 zbrojników/ oraz 30 rylco:f(ców. 

Usytuowanie stanowiska, planigrafia oraz typologia rdzeni i narzędzi 
wykazują nawiązania do stanowiska w }ezierzycach 19 /vide/. 

B.ad!lnia będą kontynuowane. 

SZCZECIN-JEZIERZYCE 
Stanowisko 19 

Muzeum Narodowe 
w Szczecinie 

Badama prowadził mgr Maciej Czarnecki. Fi
nansowało Muzeum Narodowe w 'Szczecinie. 
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Drugi sezon badań. Stanowiską mezolityczne 
z okresu atlantyckiego. 

Stanowisko należy do kompleksu stan.owi.sk mezolitycznych w dolinie 
PłÓni /patrz "Informator 1974 r; .. /. W trakcie· badań 1974-75 przebadano 
powierzchnię 190m2; z czego50m2 przypadło na wykopy sondażowe. Wy
kopl zwarty, ' o powierzchni 140m2~ miał kształt pr~wie prostokątny 14 x. 
10m. Uzyskano z niego 72 .rdzenie,' około 290 narzędzi /w tym 17 rylców, 
28 drapaczy, 41 skrobaczy, 110 zbrojników, · 2 piki/i 70 ·rylcowców. 

Planigrafia wykopu oraz obecność wszystkich kategorii zapytków krze.!" 
miemiych /rdzenie, p6łsurowiaki, · odpadki z różnych stadiów rdzeniowania, 
szeroki wachlarz narzędzi/ sugeruj4, iż stanowisko jest ;pozostałoŚcil\ po 
dużej osadzie myśliwskiej,' być może wielosezonowej. Typologia narzędzi 
wykazuje podobieństwa . do wie~iego środkowoeuropejskiego kompleksu ty-. 
pologicznego, datowanego na okres atlantycki, 1 wyodrębnionegó przez S.K. 
Kozłowskiego pod nazwą kultury chojnicko-pieńkowskiej." 

SIOŁKO'wiCE STARE, gm. Popielów 
woj. opolskie 

K0nserwator Zabytków 
Archeologiczeych w ·ópolu 

Stanowisko 6 

Badania prowadził mgr Jan Burdukiewicz. Fi
nansował WKZ w Opolll.. Pierwszy sezon badali. 
Stanowisko osadnicze, ' mezolityc·zne. 

Stanowisko położone w rejonie piaskowni znajdującej się około 700 m· 
na południowy wschód od zabudowań wsi i około150m na południe od szosy 
Siołkowice Stare - Chróścice. · · 

Przeprowadzono badania ratownicze • . Z wykopu o powierzchni21m2 
uzyskano inwentarz krzemienny - 199 egz. ; · wśr6d tego 25 rdzeni; narzę
dzi i zbrojników. Ponadto w obrębie wykopu znaleziono ułamki bli!ej nie-
okrdlonej ceramiki starożytnej. · 

Inwentarz krzemienny, wydobyty w ·trakcie badań, jak i znalezioey 
wcześniej powierzchniowo ciosak ,' JW)Żna roboczo wiązać z kulturą choj
nicko-pieńkowską /J.ypowe rdzenie., ostrze typu Nowy MJ;yn, zbrojnik z. re
tuszowaą podstawą, · segment itp./. Wyżej wymienioey zestaw narzędzi, a 
zwłaszcza, trapez, który wystąpił pojedyńczo .. w inwentarzu, pozwalaj!\ dato
wać stanoWisko na okres atlantycki holocenu." 

Stanowisko w przyszłości będzie badane w miarę potrzeby jego rato
wania. 
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TEL~ŻNA LE5NA, gm. Wło~ławek 
woj. WTocławskie 

Zakład Epoki Kamienia 
Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN Stanowiska l . 
w Warszawie 

Badania -prowadził dr-Jan Jrzeciakowski. Fi:
nansowa:ł IHKM PAN. · Pierwszy sezon -badali. 
Osada piaskowa,mezolityczna. 

Stanowisko niszczone przez erozję i deflację było już ·eksplorowane 
powierzchniowo w ubiegłych latach. W bieżllcym setonie wyeksplorowano 

, ·resztki poziomu kulturowego misy deflacyjnej we wschodniej części stano
wiska, ' która dostarczyła większośt materiału zebranego z całej jego po
wierzchni. ' Wydobyto ponad 1000 zabytJców. Narzędzia domowego użytku 
składaJil się w większo•ct z form nieregularnych,: a wśród zbrojników naj
bardziej charakteryst;ycz~ grupę stanowill delikatne tróją ty. 

W zachodniej części stanowiska /ponad 100m od misy defl../ znalezio
no na powierzchni delikatne ostrze przemysłu Świderskiego; 

'\ ' 
Zbadano s.tratygrafię przyległego do stanowiska torfowiska. · Ńie stwier-

dzono jego powillza4 \itologicznych .z poziomem kulturowym terenu zamieszka
nia stanowiska w tej jego· części,' gdzie znajduje się misa deflacyjna. '' 

Badania dały o wiele pełniejszy obraz stanowiska /cytowanego już w li
teraturze/ niż posiadaliśmy dotychczas_. · Wskazały też na celowość dokład
niejszych. badań inn,ych jego czę.lci, Ważne znaczenie ma tutaj fakt, te typo
wo mezolit;yczn.y zespół występuje ' na stanowisku~ · ·sqd' pochodzi wyżej wy
mienione• ostrze Świderskie oraz kilka fragmentów surowca górno-astarc
kiego l czeiolady' krzemiennej/. 

TOMASZOW .. gm.Orotisko 
woj. rad01115kie 
Stanowisko l 

Żakład Epoki Kamienia . 
Instytutu Historii Kultury 
Materialnej P AN 
w Warszawie 

Badanta prowadził doc.dr Romuald Schild 
l autor sprawozdania/ oraz mgr mgr Maria. Mar
czak, Jadwiga Mościbrodzka i Halina Królik. Fi
nansował IHKM PAN.· Trzeci sezon ba.da.l{~ Ko
palnia krzemienia .czekoladowego z pótnego pa.-
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leolitu /?/., mezolitu, neolitu -i wczesnego 
brązu/?/. Slady osadnittwa środkowo
paleolitycznego. · 

Otworzono jeden.:wyłtop /nr IV/ o powierzchni 100 m
2

, kt6ry uja..w
nił obecnośt 4 szybÓw, z kt6rych dwa poddano całkowitej eksploracji, są 
to szyby oznakowane kolejnymi numerami 17 i 12. S.zyb ·17 ,' o roznliarach 
130 cm x 80 cm i głębokości 3,5 m został .porzucon;y; przez ·g6rnlk6w przed 
osiągnięciem poziomu krzemienionośnego. Szyb 12, zawierający w swym 
wypełnisku bogate materiały o charakterze pracownianym; ma konstrukcję 
lejkowatą i może być wiązany z neolitem. Na ograniczonym obszarze wyko
pu IV /przegłębienie 1/ odsłonięto utwory koluwialne zawierające nielicz
ne· materiały środkowopaleolityczne ujawnione po raz pierwszy już w roku 
1973 w sąsiadującym wykopie I.· 

Badania geologiczne oraz wiercenia głębokie wykonane ·przez -Przed
siębiorstwo Geologiczne w Kielcach pozwalają na szczeg6łową rekonstruk
cję - zalegania złoża. Związane jest ono z glinami krasowymi wystę'Pującymi 
na stoku zbocza wapieni pelitycznych g6rnooksfordzkich. 

Materiały zabytkowe złożono w lHKM P AN. 

Badania zostały zakończone. 

WALGA, gm.Pyzdry 
· woj.konińslde 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Andrzej :Prinke .• ' Fi
nansował WKZ w Poznaniu. · Drugi sezon ba
dań. · Osada wydmowa z g6rnego mezolitu /ku
tura chojnicko-pieńkowska/. 

Celem prac było: 1/ dokoliczenie eksploracji skupiska zabytk6w po
przez uchwycenie jego wschodniego 1 południowego skraju;' 2/ uzyskanie 
całkowitego profilu geologicznego wydmy. Oba powyższe zadania zreali
zowano w całości. 

W wyniku eksploracji 102..m2 inwentarz zabytkowy powięks.zył się 
O 704 okazy i wynosi 1932 egz., w tym 25 rdzeni. 9 108 narzędzi. W gru
pie. narzędzi dominujlt zbrojniki /48 okaz6w l ,' m. in. ·. tykzaki typu st:Awtno
ga, · tylczaki rombowate i maglemoskie oraz trapezy. · Charakterystyczną 
cechą wszystkich wyrob6w jest ich silna mikrolityzacja. Odsłonięty profil 
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północ-pQludnie wyd.JDY wniósł nowe elementy do zagadnienia jej budowy geo
logicznej. UchWycono stratygraf!~ złożoną z dwóch gleb .kopalnych, przy
krytych warstwami piasku wydmowego i glebą współczesną: Zabytki zalega
ły w górnej glebie kopal11-ej i w ~ścielającej ją warstwie piasku. 

Badania zostały zakończone. 

WIELOTOW, gm.Grabice 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko 2 

WOJNOWO, SJil.Kargowa 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko a 

patrz 
okres lateński 

Zakład. Archeologii Wielko
polski, Instytut Historii Kul
tury Materialnej PAN 
w Poznaniu 

Badania prowadził dr. Michał Kobusiewicz. Fi
nansował lliKM PAN. · Pierwszy sezon badań. 
Stanowisko p6tnopaleolityczne. · 

Stanowisko leży na podłożu piuku i żwirów glacjalnych na pQłudnio-
wej kraw~dzi Jeziora Babimojsld.ego, w pobliżu wąskiego przejścia pomię-
dzy dwoma jeziorami rynnowymi, Przebadano obszar 167m2, Eksploracj~ 
prowadzono metodą ław i kwadr. Zabytki .spoczywały częściowo w oraninie. 
częściowo w płytkim poziomie iluwialnym, Tworzyły one układ krzemienico
wy cz~kiowo zniszczony orką. · Wyróżnia się poszczególne skupienia wyro
bów krzemiennych nie różniące s~ między sobą typologicznie .w ramach ogól-· 
nie homogenicznego zespołu, 

Skład narzędziowy stanowiska reprezentują głównie drapacze, prze
ważnie krótkie i bardzo krótkie, : rylce różn,ych odmian oraz li.ściaki odmia.
ny świdet:skiej i ahrensburskiej, Rdzenie są wiórowe, dwu i jednopi~towe, ' 
lecz cz~sto trafiają si~ także odłupkowe, · Także półsurowiec· jest wiórowy 
1 odłupkowy, Ogółem wydobyto dotychczas ponad 300 narz~dzi i rdzeni oraz · 
kilka tysi~cy okazów półsurowca i odpadków produkcji .krzemieniarskiej. Su
rowiec stanowi bez wyjątku krzem~eń kredówy bałtycki, Stanowisko jest za- · 
pewne miejscem sezonowych obozowisk grup pótnopaleolityczn,ych łowców re
nifera. Na podstawie typologii można obecnie oznaczy~ jego chronologi~ na 
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okres młodszego dryasu i htczyć je z kultur!\ Świderską ~CI\ członem 
kompleksu kultur z liśCiakami .' · 

Badania bę~ kontynuowane • 

.. · 

WOlNA WIES, gm.Rajgr6d 
woj. łG>mżyt\sld.e 
StanoWisko l 

patrz · 

neolit 



Heolłt 
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AUGUSTOW-WOJTOWSKlE WŁOKI 
Stanowisko l 

BRĄCHNOWKO, gm.Chełmża 
woj. toruńskie 

patrz 
paleolit i metolit 

Muze~ Okręgowe 
w Toruniu 

Badania. prowadziła mgr Bogusława Wawrzy
kowska. Finansował WKZ w Bydgoszczy. Dru
gi sezon badań. Osada kultury _puchar6w lejko
watych, gr6b szkieletowy neolityczny /? /, 
cmentarzysko kultury łużyckiej l grob6w klo
szoWy-ch z okresu halsztackiego. 

Celem sondażowY-ch badań było rozpoznanie intensyw~ości osadnictw,a 
neolitycznego oraz -wytypowanie terenu d.o badań szerokopłaszczyznowych. 
ł.ącznie przebadano 143m2 powierzchni, dwoma wykopami o wymiarach 
5 x lO m i 5 x S m, w części południowej stanowiska oraz sondażami: 2 x 
14m /na wschodnim stoku Vf.Z~6rza/1 2 x 20m: w części p6łnocnej. 

W trz~ch pierwszych wykopach nie znaleziono obiekt6w kultury pucha
r6w lejkowatych. Ceramika tej kultury występowała łącznie z ceramiką hal
sztacką w warstwie ziemi ornej i licznie w warstwie II/piasku przemiesza
nego ·Z pr6chnicą/ zalegającej Da piaszczystym calcu i prawie się od niego 
nie odr6żniającej. Miąższość jej wynosiła od kilkunastu do 70 cm. 

Najciekawszych vrynik6w dostarczył sondaż p6łnocny. Wyeksplorowano 
w nim dwie jamy kultury· puchar6w lejkowatych - w jednej znajdQwała się 
duża amfora 4-uszna z odtłuczoną s.zyjką i tkwiącym w otworze, płaskim . ka
mieniem, w drugiej leżał zgnieciony, duży puchar . lejkowaty~ Ostatnia z jam 
łączy się z obiektem prawdopodobnie mieszkalnym, częściowo tylko uchwyco
nym sondażem. 

Nie natrafiono na ślady żadnych element6w :konstrukcyjnych - zasięg 
obiektu wyznacza skupisko dużych fragment6w naczyń zasobowych, bryłki po
lepy ze śladami odciśniętych żerdek drewnianych. Tam też znaleziono frag
tnenty płytki szlifierskiej , kamienie do gładzenia narzędzi krzemiennych i 
kamiennych oraz mały rozcieracz do żaren. ' 

Uzyskano znaczną ilość ceramiki, kt6rą pod względem technologicznym 
można podzielić na dwie grupy. Pierwsza , to ułamki naczyń o powierzchniach 
miękkich, "mączystych" z domieszką bardzo grubo tłoczonych skorup a w kil
ku przypadkach z domieszką organiczną, druga grupa charakteryzuje się sil
nym wypałem, twardymi w dotyku powierzchniami oraz domieszką piasku i tłu-



- 26-

cznia /duza ilość miki/lub piasku. Zdobienie naczyń jest typowe dla fa
zy wi6reckiej tej kulttfry. 

W tym samym sondatu -p6łnocnym, na głębokości 95 cm pod pawierzeh
nią odsłonięto gr6b szkieletQwy w zbliżonej do prostokątnej obstawie ka
miennej. S:~;kielet znajdował się na głębokości 120 cm i leżał w' pozycji 
skurc.zonej, na prawym boku, ·noga,mfna -p6łn0c. Szkielet był bez głowy 
i nie posiadał żadnego wyposażenia - · tylko jego ułożenie sugeruje zwt.ą-
zek z kulturą neolity~_zną. , 

Wyniki badań wykazują na istnienie w Brąchn6wku dość rozległej 
osady kultury puchar6w lejkowatych fazy wi6reckiej i być moie grob6w 
neolityc.znych. Osada jest częściowo naruszona wkopami-grobo~ .hah-.z
tackimi, korzeniami rosriącego dawniej lasku akacjowego i obecnie orą, 
kt6ra prawie doszczętnie zniszczyła istniejące tu cmentarzysko kultury 

· Łużyckiej i grob6w klos'zowych. 

Materiały z badań złożone są w Oddziale Archeologii Muzeum Okrę'
gowego w Toruniu. 

Badania będą kontynuowane~ 

BACHORZ, gm.Dyn6w 
woj. przemyskie 
Stanowisko 16 

BĄ.KOWO, ' gm.Dąbrowa Biskupia 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 3 

BŁONIE-OSIEK 
woj. warszawskie 

patrz 
wczesne średniowiecze · 

patrz 
okres wpływ6w rzymskich 

patrz 
wczesne średnowiecze 
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BRONOCICE , gm. Działoszyce 
woj. kieleckie 

--- ---------------------, 

Zakład Archeologii Małopolski 
Instytut His~orii KUltury Ma
terialnej PAN ,w Krak6wie 
S ta te U.niversity of New York, 
Buffalo, USA 

Badania prowadził dr Janusz Kruk pod nau
kowym, kierowni.ctwem <ioc.dr. Jana Machnika 
i prof. dr. Sanmasa MiUsauskasa. Drugi se
zon badań. Osiedle kultury pucharów lejkowa
tych, §lady osadnictwa schyłkowej fazy cyklu 
polga-rskiego • 

.. Kontynuowane były badania w obrębie trzech jednostek morfologicz
nych, na jakie rozpada się powierzchnia stanowiska. Odsłonięto łącznie 
12,5 ara w siedmiu wykopach. Zbadanych zostało 110 obiektów nierucho
mych w postaci jam osadniczych, grobów szkieletowych i rQwów. 

Szczególną uwagę poświęcono umocnieniom obronnym,' ujawnionym 
"'ł 1974 roku na kulminacji stano.wtska. Stwierdzono dwie fazy funkcjonowa
nia roiległego systemu rowów. W ·starszej istniał głęboki l ca 4 m/ ostro
denny rów z palisad!\ po wewnętrznej stronie zakola. W młodszej, umocnie
nie tworzył rów o płaskim dnie uzupełniony złożonymi konstrukcjami słupo
wymi. Przestrzeń weWUiltrz łuku rowów mieści stosunkowo 111ewiele óbiek.: ' 
tów o charakterze osadniczym •. 

·Na kulmirui.cji stanowiska badano także ujawnione w roku ubiegłym /1974/ 
zgrupowanie płaskich grobów szkieletowych związanych najpewniej z najmłod., 
szll fazą istnienia osiedla. Odsłonięto kilka pochówków /pozycja na wznak, ' 
wyprosto.wana, głowa ku północy lu~ zachodowil w zasadzie bez d11.rów g~o
bowych; 

' . . . 
W środll:owej i niższej części stanowiska ponownie stwierdzono szcze-

gólnie ·gęste występowanie zróż'nicowanyc:h obiektów nieruchomych związa
nych z osadą. Udało się uzyskać szereg ważnych informacji dotyczących 
struktury zabudowy osiedla ..oraz typu wznoszonych tam domostw. Zaintere.: 
sowanie· wzbudziły głębokie, trapezowate jamy z obszernymi niszami; wyło
żonymi na dnie zwartą warstwą uła~6w ceramiki. Prawdopodobnie były to 
obiekty w rodzaju pieców. Warto podkrdlić ujawnienie kilku faktów /jamy 
pracownie/ .wskazują~ych na rejonizację produkcji krzemiemarskiej w obrę
bie osiedla. Do pewnego stopnia tłumaczy to nieliczne występowanie wyro
bów z tego surowca w nawarstwieniach większości obiektów nieruchomych. 

Uzyskano bardzo liczny materiał ceramiczny i dużą serię zwierzęcych 
szczątków kostnych~ Bogata jest również kolekcja narzędzi kamiennych i 

· kotkiaalYch. Zabytki te związane są z najmłodszą fazą rozwoju kultury pu-
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charów lejkowatych w ·Polsce południowej. Jako cechę szczególnie charakte
rystyczną podkreślić warto'bardzo liczny udział w materiałach wątków zdob
niczych i cech formalnych ceramiki typowych dla wc zesnego i być może staro
klasycznego horyzontu badeńskiego. Należy wspomnieć, że dla obiektów nie
ruch~mych z ·Bronocic dysponujemy obecnie serią 5 datowań C-'14. 

Materiały z badań przechowywane są w Zakładzie Archeologii Mało
polski IHKM P AN. 

• Prace będą kontynuowane. 

BRZEŻCE, gm. Białobrzegi 
woj. radomskie 
Stanowisko 5 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

BRZOSKWINIA-KRZEMIONKI,gm. Rudawa patrz 

CHQMĘCISKA DUŻE , gm . Stary Zamość 
woj. zamojskie 

paleolit i mezolit 

Archeologiczny Ośrodek 
Badawczo-Konserwatorski 
w Lubliń.ie 

Badania prowadził mgT Andrzej Kutyłowski. 
Finansował Wojewódzki Zarząd Inwestycji 
Rolniczych w Zamości .' Pierwszy sezon ba
dań. Osada kultury pucharów lejkowatych 
/11 okres neolitu/, 

Osada położona jest na lewym, południowym stoku doliny rzeki Farens, 
w miejscu, gdzie poprzednio znajdywane były przypadkowo groby ciałopalne 
kultury pomorskiej. 

Na odsłoniętej powierzchni200m2 stwierdzono pozostałości osady 
kultury pucharów lejkowatych, w postaci płytkich jam oraz skupisk ułamków 
ceramiki i zabytków krzemiennych. 

Materiały złożono w ZA UMCS w Lublinie. 



CIEPLOWODY 
wo·j. wałbrzyskie 
Stanowiska 13 i 20 
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Zakład Archeologii Nadodrza 
Instytutu Hiś~orii Kultury 
MaterialJ.:lej PAN we Wrocławiu 

Badania pr~wadziła mgr Anna Leciejewiczowa. 
Finansował IHKM PAN~ Pierwszy sezon badań. 
Osada kultury ceramiki wstęgowej r~ej, 

Stanowisko odkryto w czasie poszukiwań powierzchniowych. Celem te
gorocznych badań sondażowych było'ustalenie chronologii, charakteru i za
sięgu· występOwania śladów osadnictwa. 

Stanowisko 13 leży ok·. 0,5 km na południe od ostatnich zabudowań 
wsi, na kulminacji i północnym .stoku wyniesienia, pomiędzy dwoma ~trumy-
kami bez nazwy - dopływaprl. Małej Slęży. jeden z tych strumyków dzieli 
je od położonego dalej na południe stanowiska 20, które rozpokiera się na 
południowym stoku sąsie~nie j wyniosłości, częściowo już poza połu4niowo
wschodnimi zabudowaniami · wsi. . .. 

Stanowisko 13 przecięto wykopem s·llerokości l m, długości 80m, ciąg
nącym sią od kulminacji wyniesienia aż do jego p9dnóża w dolinie !J.tiVJD.Yka. 
Prawie ila całej powierzchni tego wykopu pod ok.30 cm grubości warstwą 
ziemi ornej ukazał się lessowy calec,' Jedynie w jego części południowej, w 
doliirle strumyka głęblej zalegała .gruba warstwa namuliskowa / zastoi.sko wod
ne/. W czę~ci północnej natomiast, w póbliżu kUlminacji wyniesienia o<lsłonię
to zarysy dwóch niewielkich jam zawierających materiały ceramiczne p6inej 
fazy kultury ceramiki wstęgowej rytej, Stwierdzono też, że całe stanowisko 
poprzecinane jest rowkami meliCracyjn;Ymi i mocno zniszczone. 

Sta,nowJ,sko 20 przekrojono. dwoma wykopami o zerokości l m. W pierw
szym z nich długości 40 in jedynie w warstwie ornej znaleziono nieliczne ułam
ki naczyń kultUry ceramiki wstęgowej rytej. W drugim natomiast oddalonym 
od pierwszego o 20m na wschód, długości25m odsłonięto zarysy dwóch :JAm. 
Dostarczyły one bardzo licznych materiałów ceramicznych kultury ceramiki 

'wstęgowej rytej w tym zachowanych w całości miniaturowych czarek, frag
mentów glinianych łyżek oraz wyrobów kr.zemienn;ych ·z importowanego surow
ca jurajskiego i miejscowego narzutowca. 

Materiały z badań złożone są w ZA IHKM PAN we Wrocławiu. 

Przewiiuje się kontynuację badań stanowiska 20. 

DĘBCZYNO, gm.Rogowo 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 3, 6 i 6 

patrz 
wczesne średniowiecze 

r 



GOOW, gm.Gd6w 
woj. krakowskie 
Stanowisko II 
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Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce -

Badania prowadził mgr Kazimierz Reguła. Fi
nansowało Muzeum Żup Krakowskich w Wielicz
ce. Si6dmy sezon badań. Osada wielokulturowa, 
neolityczna 1 okres przedrzymski i wpływ6w 
rzymskich. · 

Kontynuowano pr.ace wykopaliskowe na stanowisku U, Rozkopano teren 
o powierzchni 450m2, odkrywając l kolistą 'ziemiankę, 2 owalne p6łziemian-, 
ld, 7 jam gospodarczych, 4 paleniska otwarte, oraz 61 ślad6w po słupach. 

W śr6d. zabytk6w ruchomych z terenu osady wyr6żniamy trzy odmienne 
grupy kulturowe i ch~onologiczne. · 

Pierwsza grupa związana z kulturą ceramiki. promienistej zachowana 
jest w postaci naczyń glinia.Dych /duże zasobnice, Il4.1:zynia. workowate., kub
ki z · taśmowatymi uchwytami 1 amfory bogato zdobione, misy, pucharki/ 1 _na
rzędzia z gliny /.przęśliki.tkackie/ oraz. narzędzi. z kamienia l siekierki, ka
mienie żarnowe, gładziki, · rozcieracze,· rdzenie, wi6ry i odłupki krżemien
n~ 

Drugą grupą stanowią zabyt~i tzW. grupy tynieckiej z okresu przed
rzymskiego występujące tutaj jako naczynia toczone i lepione ręcznie f za- . 
sobnice, garnki grafitowe, · misy pr~filowane, naczynia jajowate, ' wazowatel 1 

wyroby z kamienia /osełki, gładziki/ oraz wyroby ze szkła /wisiorek rom- . 
boidalny .koloru lapis lazuli, zdobiony na powierzchni ornamentem "pawich 
oczek"/. · · . 

. . 
Trzecią grupą reprezen~jl\ zabytki wyłącznie ceramiczne 1 nale'żll,ce 

do kultury przeworskiej p6tnego okresu wpływ6w rzymskich. Sll, to głównie 
naczynia toczone na kole garncarskim a mianowicie: duże zasobnice z kreą, 
smukłe amfory i wazy dwustożkowate zdobione motywem wygładzonej kraty. 

Badania dostarczyły wyjątkowo licznych obiektów kulturowych i materia
łów ruchomych . związanych z młodszą fazą kultury ceramiki promienistej, na
leżącej do tzw.grupy 'podłęsko-zasławickej z p6tną fazą .okre.su przedrzyms
kiego l grupa tyniecka/, a tli.kże z kulturą przeworskll, p6tnego okresu wpły
w6w prowincjonalnorzymskich, datowaną na fazę c2 - c3 w~dług systematy- -. 
ki Eggersa. 

Materiały złożone są w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. 

'Prace wykopaliskowe będll, kontynuowane, 



GORZOWWIELKOPOLSKI 
StanoWisko 10 

- 31 -

Muzeum Okręgowe. 
w Gorzowie ·.Wlkp. 

Badania prowadził mgr Tadeusz Szczurek. 
Finansowało Muz~um Okr~gow~ w Gorzowie 
Wlkp. Pierwszy sezon . badań. Pozostałości 
osady kultury pucharów lejkowatych. 

StanoWisko 10 położone jest we wschodniej części miasta - pomi~zy · 
ulicami Podmiejsk14 i Warszawsą -na wysoczyfnie stromo opadajqcej w 
kieruDku południowo-wschodnim /północna krawędt PradoliD.y Torwisko
Eberswaldzkiej/. Stanowisko o4Jtry:to w 1965 r. podczas budowy magazy
nów dla WSS i zostało częściowo zniszczone •. /Literatura niemiecka wymie
nia we wschodniej cz~ki Gorzowa bogaty materiał kultury pucharów lejkowa
tych bez dokładniejszego umiejscowienia/. Zebrany przed dziesięciu laty 
przez pracowników budowy obfity materiał zabytkowy, nie wzbudził wówczas 
Wi~kszego zainteresowania. 

Badania ·- po powtórnej lokalizacji stanowiska - miały charakter roz
poznawczy. Wykop o powierzchn184,75.m2_usytuowany w centralnej CZ!;ŚCf 
płaskowyżu. Dostarczył on pi~ciu obiektów, w tym dwa paleniska i dwie ja
my gospodarcze o trudnej do sprecyzowania w tej chwi,li funkcji .- wszyst
kie kultury pucharów· lejkowatych, pi14tego obiektu nie zdołano wyeksploro
wać. Nie stwierdzono żadn.Ych pozostałości warstwy kulturowej, ' ani · też nie 
udało się uchwycić pod humuse~ reliktów gleby kopalnej, ' pomimo uzyskania . 
cz~ściowego przekroju geologicznego .oraz zdj~cia na całym wykopie warst-
wy gliny caleowej o mi14ższości 30 cm. -

Wyeksplorowane jamy i w'arstwa orna zawierały bogaty materiał kultu
rowy, zaś szczególU14 obfitością od.znaczały si~ paleniska. Wśród dużej iloś
ci ceramiki wystąpiły fragmenty trzech naczyli zdobionych ~ wewnętrznej · 
stronie pod wylewem odciskami stempelkowymi i sznura, ponadto ułamki nil
czyri z ornamentem plastycznym /guzki na kra w~dzi wylewu i na szyjce,~ taś
mowate ucha ze spadaj14cymtlistwami/ oraz fragmenty trzech przęślików. Za
bytki krzemienne, to głównie odpadki produkcyjne z narzutowego surowca bał
tyckiego, a także niewielka ilość drobnych narzędzi i nieregularnych wtórów 
ze śladami retuszowania. Materiał biologiczny ogranicza si~ do małej ilości 
w~gielków drzewnych i koki w stanie daleko posuniętego rozkładu oraz od
cisków roślin i ziarniaków zbóż /7/ w polepie·. 

W świetle uzyskanych materiałów oraz ich wst~pnej interpt:etacji sta
nowisko 10 rysuje się jako pozostałość osady szeroko poj~tej fazy lubońskiej 
kultury pucharów lejkowatych. 

Badania powinny być kontynuowane. 



KIETRZ 
woj. opolskie 
Stanowisko l 

KLAROW, gm.Milejów 
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patrz 
okres halsztacki 

patrz 
średniowiecze 

KOBYLNIKI; gm. Skalbmierz 
woj. kieleckie 

Zakład Archeologii Małopolsld 
Instytut Historii Ku~tury 
Materialnej PAN w Krakowie, 
State Umversity of New York, 
Buffalo, USA . 

Stanowisko 4 

Badania prowadzicy- mgr ·mg:r Barbara Burebard 
i Jadwiga Kamieliska pod naukowym kierownict
wem doc.dr. Jana Machnika i prof..Sarunasa Mili-
sauskasa. Pierwszy sezon 'błtdań. Osada kultury 

!· puchar~w . .lejkowatych, ' grób kultury c~ramiki . 
sznurowej, · ~lady osadnictwa kultury łużyckiej.' 

Ba'dania prowadzono w ·ra'mach pt'ogramu badawczego ZAM zwtllzanego 
z mikroregionem osadniczym kultury puP1arów lejkowatych w dorzeczu ~.:rod
kowej Nidzicy. Kobyłnikt znajdują, się w odległości ok.S km od Bronoci~, ' gdzie 
została rozpoznana wielka osada wyżynna z p6inej fazy ·kultury puchar6w. lejko:. 
watych. 

Stanowisko 4 I,>Ołożone jest na kulminacji wzniesienia silnie eksponewa
nego w terenie bezpośrednio nad doliną, Nidzicy na lewym jej brzegu. Rozko
pano 5 odcinków terenu o ·łącznej powierzchni 4 arów. Stesunkowo nieliczne 
ślady kultury pucharów lejkowatych koncentrowacy- się na wierzchowinie wzgó
rza. Zbe48-no 10 jam zawierających niewielką,· ilość materiału archeologiczne
go reprezentującego klasyczną, fazę tej kultliry dla ebszaru południowo zachod
niej Mai:>polski. Również w szczytowej partii wzniesienia zbadano grób z p6t
nej fAzy grupy krl!lkowskiej kultury ceramiki sznurowej ze szkieletem skurczo
nym, zorientowanym po linii p6łnoc-..południe, wyposażonym w dwuusz114 amfor
kę oraz ozdoby z zębów zwierzęcych, · a także grób bydlęcy ·riB:dnie głębokiej 

jamy należący zapewne także do kultury ceramiki sznurowej. Natrafiono rów
nież na ślad warstwy kulturowej kultuey łużyckiej. Do ważniejszych znalezisk 
należą, dwa brązowe tarczki z uszkami. · · 

Charakter znalezisk kultury pucharów lejkowaty.ch wydAje się wskazywa:ć 
na jednorazowe i krótkotrwałe użytkowanie tej osady. 
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Materiały znajdują się w Zal<:ładzie Archeologii Małopolski Instytutu 
Historii Kultury Materialnej PAN, w Krakowie. 

Dalsze badania na tym stanowiskU nie są prze:vtdziane. 

KOCHLEW, gm, Wierzchlas patrz 
paleol-it i -mezolit 

KONARY, gm.Dąbrowa Biskupia 
woj, bydgoskie 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu im.Adama 
Mickiewicza . Stanowisko .20 
v Poznaniu 
Ekspedycja Kujawska 

Badania prowadzili dr Aleksandra Colta
Broniewska i mgr Aleksander Ko§ko. Finanso
wała Katedra Archeologii UAM v . Poznaniu. 
Pierwszy sezon badań. Obozowisko kultury 
lendzielskiej, ' §lady osadnictwa kul~ry cera
miki vstęgowej rytej, ' kultury amfor kulistych 
i kultury łużyckiej /okres halsztacki/. 

Badania prowadzono w ramach programu studi6w na~ rozvojem kultur 
wstęgowych na Kujawach. Stanowisko usytuowano:N partii doliny Bacho-r:zy, 
kt6ra hgod.nie opada w kierunku po~dniovym. 

Odkryto pozostało§ci budowli szałasovej, zachovanej w formie doł
ków posłupowych, v rzucie zbliżonej do trapezu o wynrl.arach 840 x 470 x 
32o cm. Zarysowi budynku tovarzyszył układ kamieni - otoczak6v oraz .du
ża ilo§ć ceramiki, ko§ci, artefakt6v krzemien.ny:ch i kamien.ny:ch m.in. roz
cieracze, motyczka. Materiał tr6dłowy datovany jest na vczesną fazę roz
voju kultury lend,zielskiej, Siady osadnictwa pozostałych jednostek kulturo
vych sprowadzają się do materiału ceramicznego~ zarejestrovanego w niez
nacznej ilo§ci w warstwie. 

Materiały będą czasowo przechowyvane w magazynach Katedry Archeo
logii UAM w P'Oznaniu. 

KONARY, gm.Dąbrowa Biskupia 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 28 

patrz 
okres wpły.w6v x:zymskich 



KONIUSZA 
woj. krakowskie 
Stanowi.sko l 
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Komisja Archeologiczna 
Oddział P AN w Krakowie 

Badania pr~adził ·mgr Krzysztof Tunia. Fi
nansowała Komj.sjA Archeologiczna Oddziału 
PAN w Krakowie. Trzeci sezon badań. Kur
han oraz cmentarzysko płaskie kultury cera
miki sznurowej. 

Zakończona została ek,sploracja pozostałości kurhanu _starszej fazy 
kultury ceramiki sznurowej. W centralnej jego części znajdowała się pros
tokątna jama grobowa· zawierająca nieliczne fra~enty kości ludzkich oraz 
retuszowany wiór krzemi~nn;y. · Otaczał ją rowek tworzący zarys koła · o śred 
nicy 10 m ze znajdujący.mi 'się po jego zewnętrznej stronie szeregiem kilku
nastu jam posłupowycli.. · Rowek rozcinał wykop jam.y grebOwej zawierającej 
dwa szkielety ludzkie.Jeden z nich,' bez wyposażenia,. znajdował się w gór
nej partii grobu,' drugi, spocżywający w dolnej partii, wyposdony był w 
przedmioty wskazujące na jego zWiązek z kulturą c~ramiki ~znurowej. 

Na południowy wschód wzmiankowanego powyżej kurhanu· Ódkryto cmen
tarzysko; w. obrębie którego wyeksplorowano dotych.czas osietn obiektó.w. 
Pięć z.nich, to groby zniszczone ,' dwa są zapewne grobami jamowymi, a je
den p nieustalonym charakterze /pra.y.rdopodobnie dolna partia 'grobu niszowe
go/. W cztel!ech grobach 111-sŻoWy-ch~' spośród których dwa zawierao/ szkie
lety ludzkie, odkryto wyposażenie typowe dla grupy ltrakowsko-sa.Jidomiers
kiej kultury .ceramiki sznurqwej : Jeden z grobów niszowych,; o konstrl,lkcji 
odbiegającej nieco od pozostal;ycll, n~ zawierał szkieletu ant·wypósaźenia. · 
Dwa odkryte na cmentarzyskU obiekty, ' zapewne grobowe, · posilidały zarys 
poziomy zbliżony do prostąkąta, pozbawione były jednak zarówno szkieletów 
jak i wyposażenia." Jeden z badlln,ych .w bieżącym roku obiektów, stanowi praw
dopodobute dolną partię grobu niszowego. Nte znaleziono w. nim .szkieletu; 
zawierał jedynie mało charakterystyczny fragment ·naczynia. · 

Badania będą kontynuowane. 



.. 
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KORNICE, gm. Piotrowi.ce Wielkie 
woj.katowi.ckie 

InstytUt Archeologii 
Uniwęrsytetil Jagiellońskiego 

Stanowisko K. 

Badania pr9wadził mgr Jan · ChoĆhorowski. 
Finansował UJ. Pierw.!!ZY sezon badań. 
Osada i cmentarzysko z młodszej epoki ka
mienia • . 

Podjęto wstęp.ne badania wykopaliskowe na dużym stanowisku neoli
tyczli.ym. Odkryto spory obiekt mieszkalny z paleniskiem pośrOdku oraz ~il· 
ka mniejszych jam o charakterze odpadkowym.," zawierających bogaty mil:
teriał krzemienny oraz ceramikę związa:Qą najprawdopodobniej z grupą 
ocieką. W odległości }t.ilkudziesięciu metrów od tych obiektów natrafionQ 
na kilka grobów ciałopalnych i zapew_ne jeden grób szkieletowy dziecka. 
Inwentarz ·tych grobów pozwala określić ich chronologię rui młodszą epokę 
kamienia. W pobliżu obiektów grobowych od.lt.ryto jam•f'pa.leniskowi\ .Z ma
teriałem charakterystycznym dla kultury ceramiki wst~gowej ryt~j • . 

KRAKOW-BARYCZ Muzelpll Żup Krakowskich 
w Wieliczce 

Badania. prowadziła mgr Ewa Folwar"czny
Miśko; Finansowało Muzeum Żup Krlikows• 
kich w Wieliczce. Trzeci sezon badciń", 

Założeniem wykopalisk było przebadanie sondażowe wszystkich stano
wisk powierzcbpiowych zlokalizowanych na terenie Ba ryc za 0 miejscowości · 

· położonej 4 km na zachód od Wieliczki, Prace te stanowill jeden z etapów 
zakrojonych na szersZil skalę badań nad pocZ!ltkami eksploatacji" soli w Pols_. 
ce. Okolice Barycza; podobnie jak i WielicUd znajduj~\ się w obrębie płytkie
go zalegania utworów solnych. Stwierdzono,; że punkty osadnicze grupuj!\ 
się głównie w pobliżu i w obrębie obszaru solonośnego. Celem obecnie pro
wadzonych.badań jest stwierdzenie zależności między osadnictwem prahis
torycznym," głównie neolitycznym reprezentowan,yln licznie w tej miejscowoś-
ci a solankami powierzchniowymi, · 

W latach poprzednich na t~ renie Barycza odkryto jedyne, jak na razie, 
. na ziemiach polskich urZ!ldzenia war.zelnicze oraz bogaty zestaw naczyń 
/brykietaży/ solowarakich z neolitu,' jak również zespół palenisk warzel
niczych z brykietażarni z p6inej fazy kultury łużyckiej, 
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Tegoroczne badania przyniosły odkrycie na prz~strzeni ok.' 2 km2 
stosunkowo gęsto i do~ć równomiernie rozłożonych obiektów, szcz~gól
ąie palenisk neolityczny~.h. Funkcja ich nie może być w tym wypadku in-: 
terpretowana jednoznacznie, ' stanowią one jednak dowody na intensyvnq, 
choć być może tylko sezono!fą e~~sploatację terenu. · 

- . 
Badania ~ kontynuowane. 

KRAKOW -BI~ŻANOW GAJ 
Stanowisko XII 

Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce 

Badania prowadził mgr Kazimierz Reguła. Fi..: 
nansowało Muzeum Żup Krakovskich w Wielicz
ce~ Drugi sezon badali: .neolit;lll i IV okres brą
zu; Hallstatt C • 

Stanowisko XII zlokalizowane jest na niewysokim wznie~ieniu, którego 
południowy stok łagodnie opada w kierunku podinoklej doUrUd. ·Przebadano. 

' teren o pOwierzchni 500 m2, odkrywając l chat.; półziemiankową ze iłladaJnj, 
słupów. podtrzymujących konstrukcję dachową,, 9 jam gospodarczych i l pale-
niskÓ z epoki brązu i z okr~su halsztackiego. . · · · 

Z materiału rucho~go znal~zi~o: l ~zklany pe.c;iorek cylindryczny, 
fragment szpili brązowej, niezidentyfikowany przedmiot ·glinian,y w kształcie 
cygara z otworem w 4rodku, kilka gładzików i rozcieraczy kamiennych, kołci 
zwierzęce, węgle drzewne oraz duże Uołci i-óżnorodnej ceratniki~ Do ciekaw
szych form zaliczamy ceramik.; guzową w .postaci amfor i ~zbaruhi, nacZ;yniĄ 
dwustożkowate z karbowaniem na załomie • garnki z cylindryczn,ymi szyjami, 
misy z tałmowatymi ucbami ·zdobione na załomie nacięciami, ocfktórych zwie
szają się pionowe linie /IU i IV brąz/; duże grubołcienne amfory·o powierzchni 
grafitowanej ze szc.zątkami ornamentyki guzowej; czei-pald /IV br14z/, oraz ne.
czynie ze 4ciankami odchylonymi ku górze /Hallstatt C/. 

Badania ujawntly bogate i różnorodne materiały zabytkowe, oraz liczne 
obiekty kulturowe związane z górnołląsko-rnałopolską. gru~ kultury łużycldej 
III i IV okresu brązu i początków epoki żelaza - Hallstatt c·~ 

Badania ~ kontynuowane. 

KRUSZA ZAMKOWA, gm.lnowrocław 
woj·. bydgoskie 
StaJlOVfisko 13 

patrz 
okres wpływów rzymskich 



• 

LIPOWlEC, gm. Tyszowce 
woj. zamojskie 
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Archeologiezn,y Ośrodek 
BaW,.wczo-'Konserwatorski 
w Lubli~e . 

Badan\a prowadził doc.dr Jan Gurba. Finanso
wał AOBK w Lublinie.·,Pierwszy seżon .badlui~ 
Osady neolityczne /1-I~ o~res neolitu/ .• 

Na niskiej, powodziowej terasie lewego dopływu rowu Lipowiec w cza
sie badań odsłonięto warstwę kulturow4 zawieraj4~ 'lady osadnictwa 
wczesnoneolitycznego / tzwA kultury ceramiki wstęgowe'j/ i. neolitycznegQ 
/m~.in. kultura lendzielska, kultura :woł,yatsko~lubelska cer~i malowa
nej, kultura pucharów lejkowatych/.. 

Materiał złożony w ZA UMCS. 

Badania będfl kontynuowane. 

ŁAGIEWNIKI, gm.Kruszwtca 
woj. bydgoskie 
Stanowi sko 5 

LĘG PIE'KARSKI, gm.Dobra 
· woj. konińskie 

Stanowisko l 

LOJE"WO, gm.lnoWI-ocław 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 4 

LUBOWICE, gm.Rudnik 
woj. katowickie 
Stanowisko l i 2 

·. patrz 
· ·okres wpływów rzymskich 

patrz · 
okres wpływów rzymskich · 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
epoka br4zu 



LUP.AWA, 
woj. słupskie, 
Stanowisko 18 

- 38-

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu im.Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Koszalinie 

Badania prowadził zesp6ł pod kierunkiem 
. mgr Dobrochny Jankowskiej. Finansował" 

UMK w Poznaniu . i WKZ w Koszalinie, 
Trzeci sezon badó. Cmentarzysko mega
lityczne kulłtlry puchArów lejkowatych, -· 

· cmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej, 

Kontynu~wano eksplorację grobowca .. !, któey żbadano w całości·. 
Jest to obiekt trapez.owaty o długości 63 m, w typie maglllityczn,ych grobow
ców bezkomorowych, posiadający jednocześnie cha·rakteryalyczne dla gro
bowców kujawskich lekkie przewężenie na ok.2/3 długości. Zbu4owany 
jest z dużych, czę!ciowo obrobionych bloków kamiennych, ~tawionych 
sztorcem bardzo blisko siebie i umocnionych p<" :lkładkami oraz .dodatkowo 
rodzajem~łAwy" · kamiennej od zewnątrz. Największe· głazy usta~ono w 
czołowej partii grobowca, Óbtekt ulokowany jest na terenie uprzednio nie 
użytkoWym., na _którym najpieMf ustawiono /w s"Pecjaliu.e ~opan.ych ro- . 
wach/ obstawę, · a następnie wypełniono jej wnętrze piilskiem; tworąc · 
dość -wYsoki 'nasyp. Jak się wydaje, umocniono go ruistępnie _niezbyt szczel-
nym brukiem z otoczaków. · - · · 

. W obrębie obiektu zu-ejes~rowano jeden prawdopodob~ pochówe1t .... 
/kości nie zachowa,ły się/, zlokAUzowa.n,y centralnie w części. czołowej. · 
Jest to płytka prostoqtna' jama, jak się wydaje, pierwotnie szalowana drew
nem i zabezpieczona od góry.bruldem ka.mienn,ym~ Jej in'fłentarz stanow;tł.y 
2 naczynia /amfora typu wióreckiego i puchar lejkowaty z o~ntem 
"północnym"/ oraz 2 duże płaskie paci<?rki burszt.ynowe, , 

Stwierdzono Ponadto intensywne użytkowanie te~nu 'stanOwiska · 
przez ludność kultury łużyckiej; która założyła tu cmentarzysko -obecnie :' 
bardzo silnie zniązczone. Na badany groboYiiec nałożyło się przynajmniej · 
6 kurhanów o prżeciętnej średnicy ok. 7 m, usytuowanych bardzo blisko _ 
siebie, co powodowało trudności w ustaleniu granic poszcŻególu,ych obiek
tów, Materiał archeologiczny /wy~cznie ceramika/ jest mało charakterys
tyczny i nti pozwala na dokładniejsze ustalenie chronologii. Zasięg cmen
tarzyska pokrywa się w zasadzie z ~erenem występowania obiektów neoli
tycznych. 

Badania będą kontynuowane. 

• 
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MlŁOON-KOLONIA, gm.Sadurkf 
woj .lubelskie 

Zakłild Archeologii 
.Uni"'erayte'tU tm.Marit 
Skłodo~s~ej-Curie 
w Lttblinię 

Badania prowadził doc.dr Jan Gurba • . Ftnimsował 
UMCS. Pierwszy sezon badań:. Cmentarzysko kul

. tury pucbarów lejkowatych /li ołire.s neolitu/ • 

Stanowisko polotone jest na kulminacji wierzchowiny lessovej, · nie
opodal brzegu doltn.Y strumienia, :prawego dOpływu rzeki Bystrej. 

· Na odsłoniętej przestrzeni ok.' 110m?- odkryto czę't 'rodkow~ gro
bowca megalitycznego t;ypu ' "kujawskieg~". , ' z konstrukc~ żłoż~ z pary 
podwójn,ych r6waoległ,ych murków ·z .. opoki.~W obrębie badanej. czę'cl wy- · 
eksplorowano jamę grobow~, ' wypełni~ kamieniami opoki >. wjr6d których 
był,y też dwa otoczaki pochodzenia p6}Jlocnego. Przy 'dnie jamy, "'ród ka
mieni znaleŻtono fragmenty .flaszy ·z kry~, wiórówlec oraż bryłki . ochry. 
POniżej' kainieni oknichy węgielków drźeWD,ych. Obok jamy.grobowej znaj
dowało stę zagłębienie w czę.łci wypełnione róWnież opoq. 

Matertał,y z~jdu~ się w ZA UMCS.: . · ,. .. 

Badania 'będ.t\ ·kontynuowane. 

MIONOW,' gm. Głogó~ek 
woj.opols~e · 

Konsef.wator Zabytków 
· Archeologicznych 
"f! Opolu 

Badania prowadził ·mgr Jerzy Romanow:! Finansował 
WKz, w _Opolu •. Pterwsży sezon badań. Osada neoli
tyczna lCultury lendzielsklej i pucharów lejowatych. 

Stanowisko usytuowane jest na pólu Tomali i Pohla prey szkole. Ce
lem badań było bliższe rozpl)znanie .stano1fiska, ·na ·którym w preyszłojct 
planowana jest zabudowana. W z'Wt4Żku z udostępnieiuem do badań tylko 
częjci terenu stanowiska, wykopy z kOnie~znóki us)'tuowane zostały zgod
nie z przebiegiem podziałU katastralnego, co nie było zgodne z pierwotn,y-
mi zamierzeniami. · · · 
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Wykopy o . łllcznej powierzchni 190m2 założono zatem na krawę
dzi stanowiska. Odkqto 14om słupowy w rzućie 'prostoqteym o wymia~ 
~ach 3·, 2o x · 7 m oraz 8, -jam osadniczych. - . . · 

W przyszłośc~ planu~~ się podjęcie badali ratowniczych w. miarę 
post•pu ~mierzd budowla~ch_. · · 

MROWINO, gm.Rokietnica 
woj. poznańskie 
Stanowi~ko 3. 

Muzeum Archeologiczne 
w Po·znaniu 

Badania prowadziła mgr W~ T~tzlaff.; Ftnanao·~ · 
wał WKZ w Poznaniu. Trzeci .sezon badd~- Osada 
kultury pucharów lejkowatych oraz .§~dy osadnict
wa śr~Owiecznego. 

Osada znajduje się na półnoCno -wschodnim krcuicu :"ili,' po pra we.j 
strąnie drogi pró.wadZ!lcej z Mrowina do Rokietnicy, ok.400 m ua wsch6ct 
od sttt.cji kolejowej". Usylt.Uowana jest ona na łagodn,yni wyniesieniu tereno-· 
wym. połoton,ym na krawędzi pOdmokłej doliny dziś jut czę"Jciowo wyschnię
tego strumienia ł4cZilcego Jezi<;~ro P.amil\tkewsk~e z_Xier_skful. · · . . . . ' 

Badani~ prowadzono. :v południowej części osactY i ·od tęj-sti-oD.Y ~o- · 
lano uchwycić jej śranicę. :Zaaięg ·osad,y w kierunkU wachodniJilt zacihod-:- , 
nim nie jest jeszcze mani~ natoiinast pó~oena 'jej C:żęłć .. została doszczętt-' 
n~e .zniszczona przez przechodą~ w tYm miejscu drogę~ · . 

. Zakodczouo eksplorację .wykopu l Oraz załatOb.O d ..:.a nÓWe ~OpY . .. 
/wykop lll i IV/~ Lllczilf.e prze~dano ' obsZł!-r o powierzchni 140 ~~- od
krywaJ4c 17 iam /nr 22-38/. Niektóre z nich interpreio..-ać motna jako 
piwniczki do przechowywania zapasów /np. jam,yr 24, ·34:,35/, na co 
wskazuje zarówno ich inwentarz jak i <luta ilość grudek pol~·py z odcisąm'i 
gałęzi i ze śladami obmazywcui, poebodących prŻypuszczalnie z· UlllOąlieti 
ścian /osada znajduje się na terenie piaszczystym!. CZ.ść.natomiast . jam 
pełniła niewł\tpliwie funkcję dołów odpadkowych. Pozostaje jednak jes~ze 
pewna ilość obiektów o trudnym .do sprecyzowania przeznaczeniu. · 

W zespole ceramiki znalezionej w jamach występuj!\ frAgmenty pu
charków lejkowatych, mis, amfor, kubków i dużych workowatych.naczyti 
zasobowych. Z innych zabytków odkryto w jamach przęślik glinian.y, usz
kodzony półfabrykat topora kamiennego, rozcieracze do żaren, fragmenty 
kamiennych płytek do polerowania narzędzi oraz spłaszczone:.k6łko z Wm,y 
miedzianej/?/, ~tóre interpretować można jako piedcionek. · . ... 
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Ceramika znaleziona na terenie osady w Mrowinie datuje j~ na młod-
·• szą, lubońską fazę wschodniej grupy kultury pucha"-?w · lejkowatych. 

.. 

Omawiany teren użytkowany był rownież w ~kresie średnioWiecza, 
jak o tym świadczą nieiiczne ułamki naczyń oraz swótdź f łyżka żelazna •. 

Badania _będą kontynuowane • 

NOWA HUTA- KRZESŁAWICE 

Stanowts~o 68 
Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 
Oddział w f:łowej Hucie 

Badania prowadzili mgr Andrzej .Rachwaniec i 
mgr Tadeusz Wójcik /autor sprawozdania/ Finan
sowała Huta im. Lenina w KrakoWie. Pierwszy se
zon badAń. Osada wielokulturowa: kultura cerami
ki wstęgpwej rytej, kultura trzciniecka, kultura 
łuż'ycka • 

St~no-risko pc:;łożone jest w górnej partii wzniesienia, ' na jego połud
niowym stoku opadającym w kierunku rzeki Dłubni. 

Badania prowadzono w miejscu zagrożonym zniszczeniem· przez bu- · 
downtctwo mieszkaniowe. W wyniku niwelacji terenu . .splant:>wano tu -warst-

. wę kulturową oraz zniszczono górne partie obiektów. · 

Wykop .sierokoprzestrzenny objął obszar o pow .5 arów. Ódkryto tu 
10 obiektów:. ·.Pr.ck& tego wyeksplorowano 20 jam znis;czonyĆh częściowo 
w ·trakcie robót żiemnycn. · 

Badaiua pozvolił;y wyznaczy~ południowy skraj osady. Obiekty w tej . 
części stanoWiska. występują w znacznym rozproszeniu. Dominują Jam.y 
ubogo wyposażone. Do najciekaws·zych Qbiekt6w należy jama nr 11, gd.zie · 
odkryto dużą iloś~ fragmentów ceramiki, polepy oraz warstwę popiołu. 

Materiał zabytkowy reprezentowany jest przez fragmenty naczyń, 
zwierzęce. szć:zątki kostne oraz nieliczne narzędzia /fragment ciężarka 
tkackiego, przęślik/. Na szczególrią uwagę zasługuje fragment naczynia 
kultury ceramiki wstęgow.ej rytej z ornamentem charakterystycznym dla naj-
starszej fazy tej kultury. · 

Materiały przechowywane będą w Nowohuckim Oddziale Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie. · 

Badania będą· kontynuowane. · 
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NOWA HUTA- PLESZOW 
·Stanowisko 17 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 
Oddział w Nowej Hucie 

' Badania prowadziła dl' Marta Godłowska i mgr Mał
·_gorzata Kac:tanowska. Finansowała Huta im.Lenina. 
Dziwtętnaaty sezon..badań. Osada wielokulturowa -

':neÓli~, · epoka br4zu, okt:"es przedrzyuiski, okres 
wczesnośredniowiecz~. 

Prace objęły zachodni!\ czę~ć .stanowiska położonego ~terasie le
wego brzegu Wts·Jy. Wyko.py rozłożone były wdłuż .-osi cyp~ terasy.- B_ada
niami objęto teren 12 ar6w, gdzie stwierdzono wystl\pienie 124 obiekt~, · 
w większości o charakterze osadniczyin; Do najstarszych obiektów nale
żały głębokie janzy-. zasobowe z materiałem związ~ z fa'ZI\ fre~ kul
tury lendzielsklej. Większość obiektów zvillzańa była z..kulturl\ ceramiki 
promtenistej - zarówno jamy o char8.kterze zasobowym,· jak i wylepione 
gllnll paleniska w obrębie warstwy kulturowej. 

. . Stwierd~no istnienie śladów rowu palisadovego..z wyru~ ślada-
mi po słupach,' zwi4zanego prawdopodobnie z neolitem,' o niesprecyzowa
nej elatychczas przynależ~ości kulturowej. Z epoq br4zu zwil\zane jest 
kilka obiektów osadniczych m. in. jama z warstw!\ muszli szcżetui na dnie, 
oraz szeroki··. lekko zakol~ rów z charakteeyst,yczn.vmf pt"zervami t wl\a
kim rowkiem· palisadowym ·- ·wevnętrZii;Yni. Na vczeSUI\ epokę br,zu· dato- · 
vać można takie podw~~ poch~welt dziecięcy z wyposaientem w Zawiesz
ki z kół dzika. W częfct północnej badanego terenu, v ,Qłębi~raay &twier
dzono wyratne rozrzedzenie osadnictwa. Na _ obszarze~,· silnie zntaic~o
~ przez wykopy przeuzy-ałove odkryto części-owo zachovetĄY grób ciało
pa~, popielnicowy. W ·popielnicy oprócz kości dziecka w _Wieku 8-10 lat 
wysll\piły zabytki żelazne.- nóż~ · klamra do pasti i zapinka, ' poz:w-alajilc~ 
datować pochówek na okres przedrzymaki~ .· 

Najmłodsze obiekty to,stwierdz~ w c~fct południovej,płytlrle ja
uzy- z vczesnośredniowieczUI\ cet'~l~Jli.ą tzw. "biali\".· 

Matertały .przechovyva.ne SI\ w Odd:ziale Muzeum Archeologicznego 
w Nowej Hucie. 

Badania będ.l\ kontynuowane. 

OLBRACHCICE 
Stanowisko B 

patrz 
;paleolit i mezolit 
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PELCZYSKA, gm.Złota Pińczowska 
woj. kieleckie 

POGANICE, gm;LuJ?S-wa · 
woj.słupskie 

patrz · 
śred.niowieeze 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu im.Adama 
Mickiewfcza w Po znaniu, 
Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Koszalinie 

Badania prowadziła mgr Dobrochna Jankowska. 
Fiil.B.nsuwał WKZ w Koszalinie. P.iąty sezon ba
dań. Osada kultury pucharów lejkowatych. 

Celem prac było rozpoznanie południowej partii osady w Il.B.jbliż-
szym sąsiedztwie cmentarzyska megalitycznego /Łupawa, stanowisko 18/, 
dlatego prace IlB. bbu tych stanowiskach prowadzone były według jednou.: 
tego planu. Na przedłużeniu osi głównej grobowca 1' /stanoWisko 18/ za
łożono w odstępach pięciometrowych 7 wykopów sondażowych o wymiarach 
S x 2,5 m • . Uchwycono w nich wspólny dla obu stanowisk poziom próchnicy 
pierwotnej, zakłócony w odległości 30 m od czoła groboWCA przez osadni
Ćzą działalność neolityczną o dość znacznej intensywności. Część mtęszkal
na osady, uchwytna w postaci śladów zabudowy słupowej rozpoczyna się w 
odległości ok. 50 m od czoła grobowca: Jest to zabudowa jedD.ofazowa. 

Materiał archeologiczny reprezentuje rozwiniętą formę stylu łupaws
ktego kultury pucbarów lejkowatych, ' ze środkowej, jak się wydaje po wstęp- . 
nej jego analizie, fazy istnienia osady. Fa.zę tę wyznacza obecność w ma
teriale ceralnicznym elementów: charakterystycznych dla kultury amfor ku
listych. 

Badania w najbliższych latach nie ~1\ prowadzone. 

POPOWICE, gm.'Inowrocław 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 3 

Katedra ' Archeologii 
Uniwersytetu im.Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Ekspedycja Kujawska 

Badania prowadziła dr Aleksandra Colta-Broniews
ka i mgr Aleksander· Kośko , Finansowały Inowroc-
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' ławskie Zakłady Chemiczne. Pierwszy sezon.bada.Ji. 
__ Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych, kul

tury unietyckiej, osada kultury łużyckiej i z okre
·,_ su w~zesnego średniowiecza; ślady osadnictwa kul-

tury ceramiki sznurowej. · ' · 

. Baqania ratownicze prowadzono w obrębie 4 odkrywek o powierzchni 
ogólnej 100 arów. 

Zarejestrowano kilkadziesiąt obiektów r' m.in. silnie zniszczoną kon
strukcję obstawy kamietinej grobowca megalitycznego kultury puchar6w 
lejkąwatych, grób szkieletowy w obstawie kamiennej kultury unieJyckiej,' 
kilkanaście jam zawierających fragmenty naczy6 kultury łużyckiej, ' ~o.mpleks 
obiektów ze schyłkowej fazy wczesnego średniowiecza -półziemiankę, kilka 
jam i obiekt interpretowaey jako wysypisko odpadków/?/. 

Materiały przechowywane są w magazynach Katedry Archeologii UAM 
w Poznaniu. . 

PRZEMĘ'f, gm·.Mocby 
woj~ leszczyńskie 
StanoWisko 4 

SKOROSZOWICE, gm. Strzelln 
woj~ wrocławskie 

Stanowisko l 

patrz 
okres halszta.cki 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu W rocła.wskiego 

' 

Badania .prowadził doc.dr hab.Włodzimierz Wojci~
chowski. Finansował WOAK we W-rocławiu. PierW
szy sezon badań. Osada kultury ceramiki wstęgowej 
-iyt.ej -: faza -rs:tno szarecka. 

Stanowisko położone jest około l km na p6łnocey zach6d od zabudo
wań PGR Skoroszawice i około800m na zachód od wsi Nieszkowice na ła
godeym zboczu rozległego wzniesi$\ia, ' które rozcięte w miejscu posado
wienia osady dwoma jarami tworzy wyekspcmowaey w krajobrazie jęzor wy
soczyzey. Przebadano poWierzchnię 381m2, odsłaniając 4 obiekty wziemne 

• 



• 

- 45 -

o chArakterze jam oraz 33 jamy posłupowe. W dwóch wypadkach rzędy słu
pów wydają się wiązać z .bardzo_dużymi obiektami '!',ziemn;Ymi /.jama 2 o dłu
gości 8,11 in i .jama 4 - 9, 76 m/. · Wyda-je się; ' że IIUUIIY, tu do czynienia z 
zagłębionymi w calec poziomami użytkowymi nazienmych budowli słupowo
pl~cionkowych. Obfite warstwy spalenizny stwierd.Żone w wypełniskach 
jam wskazują, iż istniejące w prze"Bada.n~j partii osady btidow:le uległy po
żarowi. Uzyskany materiał zabytkowy pochodzi wyłącznie .z wypełnisk obie.k
tów, jako ż~ nie zachowała się warstwa, kulturowa. Jest to prz..ede wszyst
kim ~eramika, · krzemienie, kilka ułamków nal'zędzi kamiennych, w tym tzw • 

r • . 
motyk w kutałcie kopyta szewskiego. 

Zwraca uwagę całkowity brak materiału kostnego~ Krzemienie to 
przede wszystkim odpady produkcyjne, ' uzyskano jednak serię drapaczy 
oraz kilka sierpaków i jeden przekłuwacz. Dominuje zde.cydowanie krze-
mień jurajski. Bardzo ciekawy jest material ceramiczn.y. Dominuje cerami-
ka o charakterze szareĆ:kim. ·sto.,sunkowo duży odsetek jednak stanowią ułam
ki zdobione wyłączxiie· trójkątnymi. odciskami stempelko~ymi, : przy czym odcis
ki te układane są w rzędy ustawiające się w lli.G>tywy krokwiaste. 

Całoksztah inwentarza ceramicznego naWiązuje bardzo wyraźnie do 
' tego zestawu form i motywów ornamentacyjnych, które na terenie Czech wyz-= 
naczają etap przejściowy od kultury ceramiki wstęgowej rytej do kultury, ce-
ramiki ~stęgowej kłutej. · · · 

Badania będą kontynuowane. 

STĄCZE,- gm,Wiśniewo Ełckie 

woj. suwalskie 
Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie 

Stanowisko l 

Badania prowadzili dr Elżbieta Kempisty. i mgr K. Ko - · 
walski. Finansował WKZ w Białymstoku •. Drugi sezon 
badań. Osada. z młodszej epoki kamienia • 

. Stanowisko I. Kontynuowano eksplorację wykopu l metodą analogicz-
ną do stosowanej w ubiegłym roku. Przebadano .. 81 m2. Stwierdzono występo
wanie warstw: próchnicy grubości około 20 cm, warstwy kulturowej grubości 
od 10 do 40 cm i warstwy żóhego piasku - z wkopanymi weń nielicznymi i sła
bo czytelnymi obiektami. Warstwa .. kulturowa rozdziela się na dwie części: 
górną o zabarwieniu intensywnym, ciemnoszarobrązowym i dolną o zabar
wieniu jaśniejszym, szarobrązo~ym. Uchwycono 3 obiekty wkopane do głę
bokości f:IJ-70 cm od powierzchni ziemi. W jednym z nich - jamie wystąpiły 
nieliczne węgle drzewne. Zabytki ruchome występowały do głęb.okości 70/80 cm, 
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llAJliczniej w spągu próchnicy i w stropie warstwy kulturowej. Wydobyto 
4206 zabytków krze~IQ.~nn;Yc(J,' w tym 181 rdzeni t narz~zi oraz ich frag
mentów, ' -a Uutże 4146 .. frę~.gmentów naczyń znajdujących analogie w cerami
ce z Sośni zaliczanej" do ~łodszej fazy kultury niemeńskiej. ' Odkryto tak
że kilka drobuych ułamków 'naczyń kultury ceramiki sznurowej .. 
. ' . 
. Wśród nar~~zi kr..zennenil.yc:h wyst(\pily: drapacze; · skrobacze, · ryl-

ce, pazury; p6ltYlcuki, tylczaki, ' wióry i ód łupki łuskane oraz grociki 
o powierzchniowym Iv-skantu·. Zbiór ten nosi zarówno cechy neolityczne . 
jak i mezolityczne. Brak ·dobrze datowaeych materiałów porównawczych 
Die pozwala na dokładne sprecyzowanie chronologii. Wstępnie..~:ałość zos
tała zaliczona do kultury nieuieńskiej. Czy formy meZ$)lityczne, ·. występują
ce n,a tym stanowisku, ' posiadajfl neolityc:tn(\ metrykę., czy te~. mamy tu do 
czy:nienia z mechanicznie przemteszaeymt zespołami, · .nie je-st jeszc~ jas-
ne, 

. Teren należy wyłflczyć spod użytkowania w celu zabezpieczenia ·go 
przed dalszymi zniszczenia~. · · · 

- Materiały po opracowaniu zostdD.(\ przeka~ Konserwatorowi Za
bytków Archeologicznych n4 województwo białostockie. 

Badania ~ kontynuowane. 

STARY ZAJ._iEK, gm.Sobótka 
woj. wrocławskie 

Muzeum Archeologiczne 
we Wro~ławiu · 

Stanowisko 2a 

Badania prowadzili mgr mgr Jerzy i Krystyna 
"Romanowowie. Ftnansovało 'Muzeum Archeologicz
ne we Wrocławiu. rrzeci sezon badań ... Osada wie
lokulturowa z młodszej epoki kamienia, ' epoki że
laza i wczesnego średniowiecza. 

Przebadano obszar o powierzchni 600 m2. Odkryto i wyeksplorowa
no 98 obiektów osadniczych reprezentujących różne fazy i okresy chronolo
giczne, ' pocąwszy od początku młodszej epoki kamienia do wczesnego śred
niowiecza wł(\cznie. 

Najstarsze ślady .osadnictwa na stanowisku zwiflzane Sil ż kultur!\ ce
ramiki wstęgowej rytej, jej najstarśzll faą rozwojową,' do tej pory ńte
znaną w Polsce. Kolejną fazę ..osadniczą na stanowisku reprezentuje kultu
ra ceramiki wstęgowej kłutej. Z kulturą tą związane ·jest odkrycie trapezo
watego domu o konstrukcji słupąwej, długości 35m, szerokości ściany · 

• 
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- . 
szczytowej węższej, . p6łnocnej 7,60, • szerszej 9, ·60·m. Wewnątrz stwier-
dzono ślady klepiska z gliny. Z domem wiąże się oąfryde skarbu w postaci 
3 motyk kamiennych i l półfabrykatu motyki. . l. 

Z osadnictwem młodszej epoki kamienia zwtązitnych jest kilkadziesiąt 
obiektów kultury pucharów lejkowatych i amfor kulistych •. - Z tą ostatnią wią.:.. 
że się odkrycie w jednej z jam osadniceych tzw.kompletu żarnowego. 

Epoka żelaza reprezentowana jest. przez kilkanaście obiektów osadni-
czych kultury łużyckiej i kultury przeworskiej. · 

z osadnictwem wczesnoaredniowiecznym wiąże się kilkanaście obiek
tów o funkcji jam zasobowych; gospodarczych i odpadkowych, ' jak też kilka 
śladów po słupach mieszkalnych budowli naziemnych. Do interesujących za
bytków odkrytych w wypełniskach jam należą duże fragmenty żaren rotacyj
ńych wykonanych . z granitu ślężańskiego, · nóż żelazny oraz fragment rogo
wej oprawy noża. Badana osada wczesnośredniowieczna .w oparciu o dotych
czas uzyskany materiał zabytkowy·, głównie ceramikę reprezentuje dwie fa
zy osadnicze: l -w przybliżeniu można datować na X-Xll w; ' 11 -na Xll
XIV w. 

Badania na stanowisku będą kontynuowane. 

STARY ZAMEK,l gm.Sobótka 
·woj. wrocławskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Stanowisko 6 

STOBNICA- TRZYMORGI,gm.Ręczno 
woj. piotrkowskie 

Muzeum Archeologiczne 
i EtnograficŻne w Lodzi 

Stanowisko 2 

Badania prowadzili dr Henryk Wiklak i mgr Małgo
rzata Kanwiszer. Finansował WKZ w Piotrkowie . 
Trybunalskim. Kontynuacja badań z lat ubiegłych. 
Obiekt.:wielokulturowy. Osada z młodszej epoki ka
mienia," ślady osadnictw;a z III okresu epoki brązu 
i okresu halsztackiego; lateńskiego i rzymskiego 
oraz z wczesnego średniowiecza.; 

Podcza.s poszerzania wykopu wokół odkrytych w roku 1974 dwóch 
obiektów sakralnych z późnego okresu lateńskiego odkryto: a/ część domu 



- 48-

mieszkalnego kultury ceramiki grzybkowo-dołkowej, z młodszej epoki ka
mienia;- b/ część domu z ok-iesu rzyui.skiegor c/ 2 paleniska domowe praw
dopodobnie z okresu p6źno:-lateńskiego; ' d/ 35 różn,ych dołków, których 
funkcja i chronologia nie została jeszcze wyjaśniona • 

.Do najważniejszych odkryć należy zaliczyć cz.;ść ~omu k'.Utury ce
ramiki grżybkowo.-do~owej. Dom o konstrukcji słuiowej,_ ·. w rzucie pozio
mym prawie prostok.ątĄy •· 5lad paleniska znajdował się przy wschodniej . 
ścianie szczytowej. ~odroga nieckowato iagłębiona. · WYPełnisko zagłę- . 
bienia' tworzył pU.sek szaro·-brunatn,y z drob~ okruchami 'węgla, w któ
rym znaleziono: ·4IJ ułamków naczyń glinianY"ch,' kilkadztes14t drobn,ych gru
dek polepy i 35 wyr.ob6w krzemierui,ych. Wśród krzemieni wytóżni~o: l 
rdzeń,' 18 odłupków;· 16 Vióró'ł!:., ' 2 skrobacze, l dl'apilcz o dra!risku silnie 
zużyty'J!l wykonan.y na szeroKim,' mas,YWJlYill wtórze ~ · Część prze_dmiotów 
krzemienn,ych uległa przepaleniu w ogniu. · 

Materiały z badań wykopaliskowych znajduJll się w MAtE w Lodzi. 

Badania bf;dą kontynuowane. 

STRACHOW, gm.Kondratowtce 
woj. wrocławskie 

Zakład Archeologii Nadodr za 
lns1;yt'~tu Historii Kultury' 
Materialnej PAN · Stanowisko 2 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Anna Leciejewiczowa." Fi
nansował IHKM PAN we Wrocławiu. Drugi sezon 
badań. Osady kultury ceRmiki vstęgowej rytęj . 
i kultury pucharów lejkowatych. 

Stanowisko było wstępnie badane w 1972 r. Prace sezonu 1975 miały . 
na celu uchwycenie · zasięgu występowania śladów neolitycznego osadnictwa. 
Wykop .długości 60 m,' szerokości 5 m założono na wschodnim stoku wynie
sienia. Pod warstw!\ · ziemi ornej grubości 20-40 cm odsłOnięto zarys killcU.
nastu o'biektów wkopanych w lessowy calec. Wśród nich na szczególą uwa
gę zasługują fragmenty dwóch słupowych budowli najpewniej kultury cerami
ki wst.;gowej rytej. W ich sł\siedzn..'ie natrafiono na 7 dużych jam z materia
łami tej kultuyoy. W kilku z nich ~najdowały się paleniska, ' imie pełniły za
pewne funkcje gospodarcze trudne <\O określenia lub powstały wskutek wyb
rania gliny dla potrzeb budowlanych. W wypełnisku jam znaleziono liczne 
ułamki ceramiki, · fragmenty narzędzi kamienn,ych i krzemienn,ych. Materiały 
te każą Wił\zać odkrytą .część osiedla z p6tą / szareck.ą/ faą kultury ce -
ramiki wstęgowej rytej. · .. 
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We wschodniej czę§ci wykopu, poza zasięgiem · występowania obiek
tów kultury ceramiki wstęgowej rytej odsłonięto 8 19-m ż ui,ateriałdmi kultury 
pucharów lejkowatych. Większ9ść z nieh zawierała · śl{ldy palenisk niekiedy 
zbudowanych z kamieni 1 skorup potłuczonych nac~, 1 'dw.ie stożkowato roz
szerzające .się ku dnu przeznaczone były może do ·przechovywania zapasów. 
pożywienia. Odsłonięto również kilka śladów po wbitych 'w ·ziemię słupach • 

. W obiektach znaleziono bardzo dużo ceramiki," w t.YJ11 unikalne nad górn., 
Odrą kubki z uchami typu ansa lunata , · łyżkę, ' kilka gli~ianych przęślików, · 
nat:zędzia kamienne i niezbyt liczne krzemienne, pl'-Żepalone kości zwierzę
ce. Inwentarz ten każe wiązać odkryty fragment osiedla z.pó:fną fażą kul
tury pucharów lejkowatych,' z. jej grupą pópołudnio'wą~ · 

. Badania będą kontynuowane. 

STROJE C, g]Il. Kampinos 
woj. warszawskie · 

PaństWowe Muzeum Archeo
logiczne w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Halina Różańska. Finansowa
ło . PMA w. Warszawie; Drugi sezon badań. Osada ne
olityczna. 

Eksplorację stanowiska rozpoczęto w roku 1974 na skutek melduDku 
o odkrywaniu tutaj grobów budowanych z płyt ka.mieneych 'i popielnic z kość
mi. Wynikiem prac było odkrycie zdew4stowanej - 'Pustej według ośwtadcze-

- nia odkrywcy - konstrukcji kamiennej, paleniska zinterpretowanego j'ako 
miejsce kremacji oraz naczynia usytuowanego w Fiasku. Naczyriie inj,ało trzy · 
uszka, zdobione ·było u nasady szyjki dookot.n.Ym rzędem dołków,' powierzch
nia w partiach dolr~ch wykazywała chropowacenie. Forma · sugerowała' przy-
należność do kultury grobów kloszowych. · · · ' 

W sezonie 1975 odsłonięto 80 m2 powierzchni o głębokości 1;20 m: Za-. 
notowano nienaruszoną i pozbawioną wszelkiego wyposażenia konstrukcję ka
mienną, analogiczną do znanych na cmentarzyskach kultury pomorskiej, ' pa
lenisko otoczone kamieriiami,' wyłożQne polepą i węglem dr.zewnym jak rów
nież dużą ilość ułamków ce_ramiki, rozcieracz kamieney, · przęślik,' frag
ment osełki i nóż krzemieney ,' zebrano też kilkanaście niecharakterystycz
nych krzemieni. Wszystkie te przedmioty wystąpiły w warstwie. Skrzynia 
i palenisko, podobnie jak w roku ubiegłym usytuowane były blisko siebie. 

Materiał ceramiczny typowy jest -dla kultury .pucharów lejowatych i kul
tury amfor kulistych, reprezen~ntem tej ostatniej, ' jak wykazała szczegółowa 
analiza,' wpr~wdzie nietypOwym, jest naczynie z triema uszkami i dołkami 
w partii górn.ej. 
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Na stanowisku vi Strojcu mamy niewątpliwie do czynienia z osa~ct
wem neolityczeym. Pq zostaie jednak dalej do wyjaśnienia rola i przynależ
ność kulturowa konstruk.~ji kamiennych i palenisk. Interpretacja zasygnali
zowanych zjawisk wymaga dalszych badań z udziałem specjalisty zajmujące· 
go się problematyką' młodsz~j epoki kamienia na tych terenach. · 

Materiały znajdują się w'PMA w Warszawie. · 

SZĄRBIA, · gm.Skalbierz 
woj. kieleckie 
Stanowisko 2 

Zakład Archeologii Małopolski 
Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN w Krakowie, 
State .Uni'lirsity of New York 
w Buffalo, ' USA. 

Badania prowadził mgr Jacek RydŻewski pod naukowym 
kierownictwem prof. dr. Sarunilsa Milisauskasa . i 
doc.dr.Jana Mil.chnika. Pierwszy sezon badań. Osada 
kultury pucharów lejows'~'ych. · 

Badania miały charakter sondażowy i były przeprowa:dione w ramach 
szerszego programu badawczego, związanego z mikroregiońem osadniczym 
kultury pucharów lejowatych ." dorzeczu środkowej Nidzicy. Stanowisko 
znajduje się niedaleko l około l, 5 km/ 00. wielkiej osady tej samej kultury 
w Bronocfcach /por.BRONOCICE w 'niniejszym 'tomie "lnfonpatora"l , ; bę· 
dącej niewątpliwie głównym punktem wsp()mni411ego mikroregionu. Zajmuje 
·ono niwielkie, odosobnione wzniesienie w brzeżnej strefie wysoczyzny po· 
nad doliną' Nidzicy. . 

W rozmieszczeniu wykopów posłużono. się . wynikami obserwacji. po·- · 
wierzchniowej ;• dokonanej fu w 1973 roku. Założono 'więc tl'zy wykopy /z 
.czego rozkopano dwa/ w centrum i w przy'gt'anicznych strefach występowa'· 
nia materiału powierzchniowego.'' Odsłonięta prze'strzeń /1,5 ara/ ujawniła. 
pozostałości niewielkiej, ' krótkotrwałej osady kultury pucharów lejowatych, · 
ze śladami jak się wydaje ·osadnictwa sezonowego. Za taką interpretacją 
przemawia charakter odkrytych Qbiektów /16 jam/ w większości bal'dzo 
płytkich, niewielkich roziniarów , ' z kUkoma wypadkami stratygrafii i z mi· 
nimalną ilością zabytków. Wydobyty materiał nie jest zbyt charakterystycz· 
ny; ' można ogólnie datować do na środkową fazę omawianej kultury. 

Na terenie osady odkryto _też grób ludzki..szkieletowy /pozyr.ja skul'· 
czona na prawym boku, na osi północ-południe,' bez wyposaże~a.. Układ 
szkieletu mbże sugerować Żwiązki z kulturą ceramiki sznurowej. 

Badania nie będą kontynuowane. 
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SZCZECIN-USTOWO 
Stanowisko l 
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Konserw:ator Zabytków 
Arcl).eológi!;znych 
w S ~~zęcinie· 

. Badania pro"\tadzi\i dr Kazimierz Siuchniński 
i Lech Czerniak z grupą studęntów UAM w P .oz; 
na.ni:u. Fina.nsowa,ł WKZ w. Szczecinie. Pierwszy 
/od 1957 r .'/ sezon 'ba.dań. · Os'adykultur: pucharów 
lejkowatych i łużyCkiej /okres hals'ztacki? f oraz 
z wczesnego.· średniowiec·za f;Xn ·- pierwsza poło
wa Xlll w./. 

Stanowisko było niszczone przez całe dziesięciolecia inten-sY'ffJUl . 
eksploatacją gliny.. Po. raz ostatni .. uległo silnej niwelacji i deformacji _w 
latach 1959-1960, w związku z budową obiektu przemysłowego, Zniczne
mu zniszczeniu uległ wówczas ·północno-wschOdni skraj stanowiska, gdzie 
podczas badań w 1957 r. /K.Siuchniński/ stwierdzono obecność uwarst
wień neolityczrorch., kultury łużyckiej i wczesnośredniowiecznych. Bada- · 

.nia ratownicze · miĄły na celu: .a/ ustalenie 11tanu zachowania północno
wschodniej czę§ci obiektu /ok.20 arów nieużytków/, ·b/zabezpieczenie /po
przez eksplorację/ ewentualnych uwarstwień 'w strefie bezpośredniego zag
rożenia /pionowa skarpa o wysokości do 15m/, c/ uchwycenie skraju nie 
·za.kłóconych uwarstwień kultury pucharów lejkowatych /jako punkt wyjścia 
do ewentualnych badań szerokopłaszczyzn~wych/. 

Zabiegami weryfikacyj~ objęto głównie "ugorową" całość obi-ektu. 
Ograniczały się one do oczyszczenia /i częjciowej eksploracji/ ściany 
skarpy północno-wschodniej /na odcinku ok.30 m/ i założenia 5 sonda-ty. 
/o wymiarach l x 2m/ na osi północny zachód - południowy' wsch6d, · zgod
nie z naturalnym spadem terenu, W obrębie ocżyszezoilej krawędzi .skarpy 
nie zarejestrowano uwarstwień kulturowych w układach pierw9tn,ych. Stwier
dzono tylko obecność' warstwy nasypowej /o millższości do ·1,60 m/, powsta
łej w wyniku niedawnych prac ziemnych. Całkowitą niwelację poziomów nad._ 
caleowych potwierdziły również obserwacje w sondażach, w których stwier-· 
dzono obecność 3 kolisty'ch /w rzucie poziomym/ jam zagłębionych w giinias-· 
tym calcu /do 1,55 m/. Wypełniska ich.- dość znacznie. nasycone treścią 
kulturowi\ /ceramika, kości zwierzęce~ szczątki rybne, fragmenty prz~ś.
lika glinianego i grzebienia kościanego/ - miały charakter rumowiskowy. 
Chronologię tych jam, zapewne gospodarczych /wędzarnie? f ~letałoby og
raniczyć do Xll i pierwszej połowy Xlll wieku /naczynia wyłącznie całkowi
cie obtaczane/. 

Realizacja punktu "c" planu badań wymagała założenie :wykopu sondażo
wego /nr 111 -w nawiązaniu do numeracji z badllń w 1957 r.; o wynliarach 
2,5 x 7,5 m/ na . polu ornym, w strefie styku z terenem zniwelowanym. Uzys
kane tu wyniki uzasadniają domniemanie o istnieniu dwóch poziomów osady 
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kultu;ry -pucharów lejkowatych - górny wyznaczyłaby warstwa 11../mląższość 
do O, 40 m/ , .. in~ens~e naśycana treścią. kulturową /ceramika, artefakty 
k,rzemienne, szczątki z\l(iez:zęce i rybne/ , dolny zaś - nieregularnie owal
na jama z niewielkim!-. paleniskami. Wyliobyty z jamy zbiór wytworów.fka
mienn.a płyta do p9lerowania·, tłuki kamienne, · kości ze śladami · wygładza- . : 
nia, \-ogi jelenie, znaczna liość arfe'taktów krzemiennych/ wskazywałyby, 
iż było to miejsce produkcji wyrobów z rogu. i kości. 

UwarstWienia neolityczne w wykopie lll ńaruszały: a/ kolistą i płytką 
jamę kultury _łużyckie) /okres halsztacki?/, b/ jamę wczesnośredniowiecz:. · 
Jią • podobną do obiektów zarejestrowail,ych w "ugorowej" . części stapoW'is-
ka. · 

~~UARDOWO .KRA~NSK-IE 

woj. pilskie 
Kanserwator Zabytków 
Archeologicznych · 
w K;~szallnie, ' StanoWisko l 
Katedra Archeologii"Uni
wersytetu im.Adann.Mic
kieW'icza w Poznaniu . 

Badania prowadzili dr Kazimierz Siuchnitiski i Lech 
Czermak. Finansował WKZ w Kaszalinie.Pierwszy 
s~ zon badań. GroboWiec megalityczny i osada· kultury' 
amfe~r kulistYch,. ·cmentarzysko 11kUltuey grobsko
śmiardowskiej'"', pozostałości cmentarzyska kultury 
wschodniopomorskiej. 

Badania naw.tązywały do db~goletnich Wykopalisk F. Holtera z okrea;u 
międzywojennego, w wyniku których ·zarejestrowano ok.lOO óbiektóv gro
bowych tzw. kultury grobako -śmiardowskiej. u zyskane wówczas materia ..,Y 
arch~ologiczne wra-z z dokumentacją uległy· całkoWitej zagładzie w 1945 r. 
Zasadniczym zadaniem prac ratowniczych -było określenie stopnia zniszcze
nia cmentarzyska,· zwłaszcza zaś ustalenia czy zachowały się jeszcze frag
menty w stanie nienaruszonym. 

Cmentarzysko jest usytuowane w obrębie rozległego wzgórza, dominu
jącego .nad okolicą /p. wys.l07, 7/, około l km na południowy zachód od skra
ju wsi. Znaczne parti~ jego kulminacji 1 zboczy zdeformowane .. zostały rozleg
łym "starym" wybterzyskiem piasku /i wykopami F .Holtera/ oraz licznymi 
wkopami. współczesnymi. · 

Prace wykopaliskowe skoncentrowano w ugorowej części kulminacji, . 
przy północno-wschodniej krawędzi "starego" wybierzyska./stanoWisko 1/. 

.. 
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Lącznie założono tam 5 wykop6w o powierzchni 0,97 ara. ·Uzyskane wyniki 
wykazały, że również i ta część stanowiska objęta . pyła Wy-kopaliskami 
F. Holtera, co ilustrowała gęst~ sieć wkop6w nowożytnych w układach 
różnokierunkowych. W nielicznych partiach zniszczonych stwierdzono 
obecność następujących obiektów: a/ silnie zniszczoną konsti'I.kcję kamie
nną -bruk z otoczaków zachowany \-e fragmencie spągowfm .., ze słabo za
chowanym naczyniem, zapewne "kultury grobsko-śrqtardowskiej" /grób . 
1/75/; b/ fragment grobowca megalitycznego /z komorą?/ -znacznie 

• zniszczonego niwelacją· i nowożytnymi wkopami - z Viększym zbiorem roz
drobnionych ułamków naczyń oraz nielicżnymi mikro- i makrolitycznymi wy~ 
tworami kamiennymi /grób 2/75/. Ponadto z miejsca o zakłóconej straty
grafii /złoże wtórne?/ pochodzi niezdobiony pucharek "kultury grobsko-· 
śmiardowskiej" /grób 3/75/. 

• 

Weryfikacja podnóża stoku zachodniego wzniesienia /stanowisko .l B; 
10 sondaży o łącznej powierzchni O, 20 ara/ nie doprowadziła· do odkrycia 
grobów. Precyzyjnie zarysował się tam zasięg wykop6w F. Holtera. Z po
wierzchni pola i ze wsp6łczesnych wkop6w wydobyto . fragmenty naczyń kul ,
tury wschodniopomorskiej /cmentarzysko?/. 

Zabiegami weryfikacyjnymi objęto rówiueż stok południowo-~schodnl 
wzgórza f stanowisko lA/, gdzie .w miejscu koncentracji ułamków naczyń 
na powierzchni pola /rozrZ1Jt ok.20 x 25m/ założono wykop sondażowy 
/2 x S_ m/ , od~lony około 0,1 km od grobowc;:il. megalitycznego. W silnie 
zbielicowanej warstWie 11 /poziom użytkowania osady/ uchwycono· fragment 
rowu l głębokości do ok. l m/ '~dużego" domostwa kultury amfor kulistyc!J. 
i owalną, płytką jamę wypełnioną zbielico-..-łliU\ ziemią z nieznaczną domiesz-
ką węgielków drzewnych. ~ 

W wyniku poczynionych obst:rwacji zakładać należy niemal całkowicie 
zniszczenie cmentarzyska "kultury grobsko-śmiardowskiej" i grobowca kul
tury amfor ~istych. Na uwagę zasługuje też nowoodkryta o.sada kultury 
amfor kulistyeh intens-ywnie dewastowana pracami polowymi. 

T 1-t.:oow GORNY, gm. Ustków 
woj. sieradzkie 
StanoWisko 2 

TOMAs·zow, gm.Orońsko 
woj. radomskie 
StanoWisko l 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
paleolit i .mezolit 
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TURXOWICE, gm. Werbk_owice Archeologiczny Ośrodek 
Badawcz..,.Konserwatorski 
w Lublinie 

woj, zamojskie · · 

Badania pt;awadzili mgr Leszek Gajewski i dbc,dr 
. Jan Gurba. F.inansawał AO~X w Lublinie. Pierwszy 
seżon badd.. Osada kultuey. pu~harów lejkowatych 

.: /wczesna faza 1/11 okres neolitu/. . . . 

'Os,ada położona jest na piaszczystym wzniesieniu, na prawym brzegu 
Huczwy, W wykopie sondaiowym stwierdzono warstwę osadlllczl\ kUltury . 
pucharów lejkowatych, m.in. skupisko ceJ:"~i typu A/B według J,C.Bec.-
kera. Osada zajmuje abszar około 1,5 ha. · 

Materiały znajdują się w zl>iorach ZA UMCS. 

Badania będą kontynuowane. · 

TYNIEC MALY, ·gm, Kobierzy<:e 
.woj, wrocławskie 

Muzeum ~lężańskie w Sobótce 
Oddział Muzeum Arc~ologicz
nego w_e Wrocławiu, 

Badani& pro~;adził;y mgr Elżbieta Noworyta i mgr ~aria G6-
~eck4' przy wsp6łudziale mgr·Emilii Xunawi.Cz ~ mgr · 
Felicji ·Bryłowskiej, Finansowało Muze\un Archeolo-
giczne we Wrocławiu •. Drugi sezon badd.. Osacli i 
cmentarzysko grupy jordanowskiej kultUry lendziels • 
kiej, ·. · 

Badaniami objęto obszar o łącznej poWierzchni 9,5 ara, Na przebada
nym terenie stJ:".atygrafia przedstawiała się następujflCO .= pod. w~rstwą 0n14 
o mi{\ższo..ści 0,40 m zalegała cienka warst~ kulturowa spoezywaji\CA na · 
lessovym,miejscami żwirowatym calcu. w p6łnocno-zachodniej część . sta-· 
noWiska układ warstw przebiegał nieco inaczej - stwierdzono tam jedynie 
bardzo nikłe §lady. warstwy kulturowej i obiekty występowały niemal tuż 
pod warstwą orną. 

Odkryto i przebadano 13 jam, 2 groby, kilkandcie §ładów po słupach 
oraz 3 rowy fundamentowe pod konstrukcję pionową o funkcji, wobec zbyt 
fragmentarycznego przebadania; trudnej do określenia. Inwentarz ruchomy 
stanowiła głównie ceramika. 

Badania będą kontynuowane. 
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WOJCIECHOWICE 
woj. tarnobrzeskie 
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WOlNA WIE5, gm.Rajgród 
woj. łomżyńskie 
Stanowisko l 

patrz _ 
epoą br4zil 

Państwove ·Muzeum 
Archęologiczne 

v WarszaWie · 

Badania prowadziła dr Elżbieta..·Kempisty i~ · 
Zofia S:ulgostovska; Finanso.vało PMA v War- . 
szavie. Trzeci sezon badiui. Os_adą neolityczna. 

Kontynuowar.o ek~plorację wykopu l. Pr.zebadano powierzchni.; 100 ml. 
Wydobyto około 1900 zabytków .krzeinie11DYch; fragmenty naczyń glinianych · · 
oraz drobne kości, przepalone, pochod~ce zapewne ze. Znisżczcmego cmen
tarzyska rzymskiego. Profile v .wykopie l i yarilnki Z4}epnia zaQytl(óv • 
nie odbiegaj'\ v zasadzie. od stwierdzon,ych v 1973 ·roku, · słabo u:divytne by
ło jedynie iluwium . .slabe. Zabytki wystf:p()Wał;y do głębokości 60-80 cm o4 · 

·powierzchni ziemi, ' sporadycz~e do l m. Uch~cono kontynuacjt; skupiskA . 
krzemieni i ceramiki rysujileego sif: v 1973 r. W północnej partii wykopu 
natrafiono na nieliczne Vyt'oby' paleolityczne! 

Ceramika, towarzyszyb.. ~bytkom krzemiennym /poza. paieolityc:Żn,ymt/ 
ve wszystkich poziomach. Pochodzi ona z ·silnie rozdrobnionych naczyń·· · 
ostrodennychi znajduje analogie v ceramice~ Du~iuj_na Li~~ · 

Zabytki krzemienne rep~:ezentuJI\ wseystkte stadia obróbki: p6łsuroW1,ec; 
odpadki, rdzenie i narzt;dzia. W grupie p6łsura:wea przeva~j4 odblJ!Id. nad. 
wiórami. Znaleziono 194 ·okazy rdzeni, ' narzt;dzi i ich fragmentów~ Nar.zę
dzia reprezentovane sil przez' skrobacze,· ci~apac~, rylce, : zbt'C?jnilti, . 
grociki tróJklltne, pazuey ,' wiertniki ,' ciosalt; tłUczek krzeDu.enn,y oraź vt6-
ry i odłupki łuskane. · · · 

Związek większości krzemieiń z ceramilu& jest nlevlltpli'YfY. Zesv6ł. 
ten nie znajduje materiałów por6VJUlvczych na terenie Polski. Na podstawie 
ceramiki zaliczany- je11t do st~rszej fazy .kultury niemc!l'iskiej~ · 

Materiały znajduj'\ się v PMA v Warszawie. 

ZR~BIN, gm. Połaniec 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko l 

patrz 
epoka br'l·zu 
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EPOKA BRĄZU 

.. 

· OJaest brqm 
' .. 

• 
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BACHORZ, gm. Dynów 
woj. przeJI\Yskie 
StanoWisko 16 

BIEGANOW, gm.Cybinb 
woj. zielonogórskie 
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---------- --- --- -

patrz· 
wcz~~ąe -4~dniowiecze 

.. 
Konserwator Zabytków 
Arc~ologicżn.ych · 
w · Zielonej Górze 

Bada~ prowadził dr ~rzej Milrcinkian. Finanso
. wał WKZ w Zielonej G~rze," Muz~~ Ziemi Lu~us-

. ktej w.-Zielonej GÓrze i lir~4 MiaJta i .Gm~ w Cy-
·.' . '!>ince. Trzeci fosia.tnł./ 'sezon b!ldd. Cmentarzysko 

ciałopalne ludności kulturf łUtydtiei ~: III-V okresu 
epoki brązu i wczesnej ·oraz ~rodkowej epoki telaza. 

Badania objęły centrum i W41C:hocl.ńią c~ść cmenfJLI:zysb. '4cznie .z 
pracami lat ubiegłych odkryto rui. oma-mJ;t,YDi . ~~ij.oy.<lsk\i 177. .zespołów gro
bowych ~raz 33 paleniska -i ogmisb. :Żdecyciow'&n4'/rioic~ow4· jtze-łłagt; mia
ły groby z okresu-halsztackiego. Xtlbnd.ttti.- ~spółÓw "C!4tSwał)lillety na 
m okres epoki brllzil z tjm, ie ritelrtó~ . z-.nlch ~hoci4 "ą..łpi-aw.dopocl~b
niej ż końca n lub '' przełomu ntm. okresu ~p)ld br\z\i~ - 1eśt'to . :T(i~c sytWL
cja odwrotna zwlasiC:za do ~-z 1973,ł-oku:/por,_ IA :::.: BMAftia 1973, 
s.Sl/. Natomiast nadal ~at~'powak ~i~orO,dno,ć _io- , bjdó~e ·~b6-w i 
miejsen sytuowańia spalonych.. kości. P~pieln,ic:e va~.'Z na~yri1pd przys-· 
ta~ lokowane były bez~średnio w ~·k\l· ""~e~~.(na-~i;st~w~e •!osu 
i wówczas oajczęśclęj oak~ane· były Jbniej lub ))ardżlęJ. reJUl4rn.Y_m, bl'Ukiem 
kamiennYm. Znajd,ował;y s~ę one r6Wnteż Yi ~d~~ ia,~~.~h ':JainAch 'ff
pełnionych spaleniznzt. W 'podobnych· JAin,o..ch, 'lie'z Hi~Zpł· ~af4:pów.Ały także 
kości zmarłych osobników. .-. · .. , . ·, "- ' __ · 

· Materiał ceramiczny z tego jak i poprzecWe~ ~~-zon6w badali·-~~uje· 
swe najbliższe odpowiedniki na terenach Bra'ndenburgif i historyc~nej ZieJirl 
Lubuskiej, a samo stanoWisko ' zaliczyć ~OżJlll do ~~e*o ź ~Jtn-;biych'~ .. · 
zbadanych dotychczas obiektów grup, 't»rUdenbU~sko-.lubua~eJ/ dlo:_ e!&ld . 
brązu/ i gó.r-zyckieJ l dla epoki , żela u/ l~o~c:~ ~_M turf lU~YSJtf~j ... ~ ·~eżwyk
le int.ere$ującą śpra-.rll Sil w.yraźnie Widoczne; wpłY,wy ghlpy_ 'b_iałóYf{cfti·ej i 

- kultury' jastorfskie·j. . · · ·' ,- ' .. -;·_·:-..'· "' · 

Bl-ONIE - OSIEX 
woj. warszawskie 

patrz._· 
wczesne średniQwiecze 
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BRZEtCE, gm •. Białobrzegi 
woj. radomskie 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Stanowisko S 

CIESZKc:)W ,· gm.Miltez 
woj. wrocławskie 

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadzili mgr Joanna Dornańska i mgr Je
rzy Gorubkow, . Finap.sowało Muzeum Archeologiczne 
we Wrcicławiu, Trzeci sezon badań, Cmentarzysko 
ciałopalne kultury łużyckiej: z V okresu epoki brązu 
i okresu halsztackiego C-D. 

Stanowisko położone jest w ogródkach działkowych między ulicami 
Piastowską a Piaskową. Odkryto 26 grobów ciałopalnych, popielnicowych 
czystych oraz obsypanych resztkami stosu. Wi~kś.zo§~ :grobów posiadała 
obstawę kamienną lub nakryta .była 'brukiem kamiennym, Osobno wystąpiły 
dwa bruki kamienne obsypane skorupami, · · · 

Wyposażenie grobów składało -się z kilku do kilkudziesięciu naczyń, ' 
w tym liczne naczynia malowane. W kilku grobach wy.s~piły przedmiot,y z 
żelaza i szkła. ·· Spo§r6d nich 'na uwagę usługują: żelazne - grot, · nóż 
z Irltami i klamra oraz duźych r0zmiarów. paciorki ze szkliwa niebieskiego, 
niekt6re z wtapianym ż6łtym ornamentem, 

. . 

CZARNOW J..,.SY, gm, Dobrzeń Wielki 
woj. opolskie 

Konserwator Zabytków 
Ar~heologicznych 

Stanowisko B w Opolu 

Badania prowadziŁ mgr Klemens Macewicz. Finanso- . 
wał WKZ w Opoluf Pierwszy sezon bad.aJ1. O!lada kul-
tury łużyckiej z V okresu epoki brązu. · 

Stanowisko położone jest na pl'awobrzeżnej terasie Małej Panwi, po 
południowej stronie niewieJkiego zagajnika, J?rzy piaskowp.i, 

Podczas kilkudniowych prac ratoWniczych przebadano 6 obiektów, w§r6d 
których wyróżniono fragment budynku mieszkalnego, 4 jlllii.Y gospodarcze i • 

.. 
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l jamę posłupową. · Zalegały one na gł.;bokoŚci około 0;_5 m pod warstwą kul.: 
turową, o miąższości od 0,2 do 0,3 m; Zarówno w .warst~e kulturowej jak : 
i w wypełniskach obiektów znaleziono prawie wyłącŹnie: ułamki naczyl{ glinia
nych; Jedynym zabytkiem metalowym był fragment sż.i:,ilk(J)rązowejodkryty 
przy zachodniej tletanie budynku. 

Badania , b.;dą kontynuowane. 

CZEKANOW, gm.Jabłonna Lacka 
woj • .tiedleckie 
StanoWisko l - "Tureckie Mogiły"-

CZERMNO, gm. Tyszowce 
woj. iamojskie " 

FURMANY 
woj. tarnobrzeskie· 

· Stanowisko l '•, 

. . ·~ 

• ' 

patrz 
wczesne ~redniowiecte 

patrz . 
okres 'halsztacki · 

Muzeum Ok~owe 
w . Rzeszowie · · . ~ ,. . 

·, 

.Badania prowadziła mgr Ewa Szarek-WaŚ.Zitowska. 
Finanso'Jfało Muzeum Okręgowe ·w Rzeszowie. Szós
ty sezon badm1. Cmentarzysko ciałopalne grupy tar
nobrzeskiej kultury łutyckiej /ach,yłek m. IV i V 
okresu ep~ br4zu/. · 

Badania wykopaliskowe prowadz~ ·były w obrębie najstarszej czę~ci 
cmentarzyska,datowanej nA schyłek 111 nv ąkres epoki brązu • . Odkryto 37 
grobów ciałopalnych popielnicowych /nr. 3J,0-347/. Były one ' przewatnie wy
posa!one w misy, przykrywy popielnic' pr.zystawkt·, ulaJnki naczy'li oraz 
drobne ozdoby brązowe. Wyjątkowo, nieliczne popielnice·uatawione l;lyły 
w innych naczyniach i ()bstaWione misami .oraz dużymi skorupami. 

Podczas badań w latach 1972-1975 oClkryto :!/J7 grobów ciałopalnych 
/nr 40-100 i 102-347/ i l szkieletowy /nr 101/.:· 

Batlania zakoliczono. 



GRABICE, gm.Grabice 
woj. zielonogórskie 
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GRĄ1)Y -WONIECKO, gm.Rutki 
woj. łomżyńskie 
Stanowisko II 

KOSCIELISKA, gm.Radłów 
w~j. częstochowskie 

patrz 
okres wpłY:Wów rzymskich 

patrz 
okres lateński 

·Towar~ystwo Miłośników 

Ole s na 

Badania prowadził mgr Wojciech Łonak. Fiuanso 
wało .Towarzystwo Miłośników Olesna. Drugi sezon 
badań. Cmentarzysko kultury łużyckiej /V okres 
epoki brązu/ • 

Stanowisko położone jest na południowym stoku wzniesienia: znajdują
cego się w północnej części wsi Kościeliska, około250m rui wschód od za
budowań ob.Konrada Deji. Założono osiem wykopów Ó łącznej powierzchni 
6 ·arów, w tym: 3 wykopy w centralnej części cmentarzyska obok niewielkie
go wybierzyska piasku, nawiązując do wykopów ratowniczych .z 197'1 r .. Dwa 
o charakterze sondażowym we wschodniej, jeden w północnej, dwa usytuowa-
ne w południowo-zachodniej części cmentarzyska. · 

W bieżącym roku odkryto 84 groby /numeracja 15-98/ w tym: szkiele
towe, ciałopalne popielnicowe i jamowe. W większości groby posiadają obwa
rowania, częste są również bruki kamienne: Stan zachowania kości w gro
bach szkieletowych i ciałopalnych jest bardzo zły-•. Na ogólną liczbę 98 gro
bów -kości odkryto tylko w kilkunastu przypadkach, w kilku stwierdzono ich 
występowanie chociaż nie udało się ich wydzielić. Rolę popielnic pełniły róż
ne naczynia~ najczęściej garnki o jajowatym brzuścu z uszami lub bez, misy 
profilowane, czarki i czerpaki. Te ostatnie znajdowały się zazw:Yczaj w mi
sach lub wewnątrz garnków. Jedyny odkryty przedmiot metalowy to spiral
ka z drutu brązowego. Z innych przedmiotów znaleziono dwie grzechotki 
oraz kilka naczyń miniaturowych pochodzących z grobów dziecięcych. Zaob
serwowano, że materiał ceramiczny występuje ponad prawie wszystkimi 
grobami wśród kamieni bruku lub nad obstawami. Jest to dowód istnienia 
nieznanych bliżej ·praktyk kultowych związanych z obrządkiem pogrzebowym. 

Uchwycono północno-wschodni zasięg cmentarzyska, natomiast od po
łudniowo-zachodniej strony nie zdołano go określić, Jest on większy nił dotych
czas sądzono. 
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Bliższa analiza materiału zabytkowego pozwoliła roz-szerzyć chrono
logię cmentarzyska kultury łużyckiej na IV okres e~ki ·brązu i datować go . 
nalV -V okres epoki brązu. 

Uzyskany materiał przekazano do Muzeum im."J.N . J~_ronia w Oleśnie. 

Badania b_ędą kontynuowane. 

KRAKOW-BIEŻANOW GAJ 
Stanowisko Xll 

KRAKOW- WAWEL . 

LUBOSZYCE, gm.Grabice 
woj . zielonogórskie 
Stanowisko 4 

patrz 
neolit 

' ' 

patrz 
wczesne średniowiecze 

· · Zakład Archeologii NAdodrza 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN 
we Wrocławiu - · 

Badania prowadził dr Grzegorz Domański . :Finanao
wał Wojewódzki Zarząd Inwestycji Roiniczych v Zie
lonej Górze. Pierwszy sezon badań. Osada z epoki · 
brązu, okresulateńskiego i vpłyvó'!' rzymskich. 

Badania ratownicze przeprowadzono v ra.ma,ch ochrony stanowiek znaj
dujących się na obszarze objętym kompleksovą melioracją pól nad rzekq · 
W odrą. Badania provadzono v dwóch etapach. W pierwszym zarejestrovano 
48 jam prze_ciętych przez rovy melioracyjne. W drugim etapie przebadano 
przestrzeń 0,5 ara, Jamy odkryt~ na tym stanovisku pochodzą z epoki brą
zu i należą do kultury łużyckiej, -z grupy gubitisklej kultury jastorfskiej 
oraz kultury luboszyckiej z fazy c2. . 

. -

Odkryto ślad budynku z okresu lateńskiego z bogatym materiałem cera':" 
miczn,ym oraz 4 jamy z okresu wpływów rzymskich-, w ktÓrych znaleziono ce
ramikę m. in, wykon~ną przy użyciu koła garncarskiego, . świder żelazny, 
fragment sierpa i in. 

Badania będą kontynuowane. 
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LUBOWICE, gm.Rudri.ik . 
woj. katowickie 
Stanowiska l t 2 

Instytut Archeologii Uniwer
sytetu Jagiellońskiego 

Badanta prowadził mgr Jan Chochorowski. Finanso
wało Towarzystwo Miło§nik6w Ziemi Raciborskiej 
w_ Raciborzu. Piąty sezon badań. Grodzisko kultury 
łużyckiej ze schyłku epoki brązu i z wczesnej . fazy 
okresu halsztackiego. Cment6.rzysko kultury łużyc
kiej z epoki brązu •. Osada neolityczna. · 

Kontynuowano badanta wykopaliskowe wnętrza grodziska. W selttorze 
1/D rozkopano m.in. dwa obiekty mieszkalne związane z osadnictwem' lud
no§ct kulttiry łużyckiej • . Przebadano duży fragment majdanu grodu w SI\Siedzt
.wie wał6w /sektor 1/F/, gdzie nie stwierdzono ślad6w za~udowy. 

· Rozpoczęto prace w wykopie~ kt6ry ma na celu wyjaśnienie konstrukcji 
wysokiego na 8-10 metr6w nasYPU, stanowiącego przedłużenie wału obronne
go grodu i wychodzącego w zakole dol~n.Y Odry. 

. . 

Podjęto wstępne prace wykopaliskowe na cmentarzysku kultury· Łużyc -

kiej znajdujllcym się u st6p p6łnocno-zachodniego odcinka wału otaczającego 
gr6d. OdkrYto tu trzy groby ciałopalne : · 

LYSZKOWCE, gm.Pęczniew 
woj. sieradzkie 

patrz 
okres wpływ6w rzymskich 

Stanowisko l 

MOKRZYSZOW, gm. Tarnobrzeg Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie woj. tarnobrzeskie · 

Stanowisko 2 

Badania prowadził dr Kazimierz Moskwa. Finanso
wało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Pierwszy se
zon badań. Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej kul
tury łużyckiej z V okresu epoki brązu i okresu hal
sztackiego. 

Cmentarzysko zostało odkryte i wstępnie przebadane przez A. H. Kir
kora w r.1876. Położone jest na południowym zboczu ni~wielkiego żWirowa-
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watego wzniesienia. W ostatnich latach na obszarze ·tym eksploatowano 
żwir. To skłoniło do przeprowadzenia badań ratow.Q.iczych. . · · 

Przekopano 'powierzchnię· około 1.4 arów i wye~spic;>r9wano i73 gro
bów ciałopaleych. Zajmowały one przestrzeń okoł9 10 ariS:fł. Większośt · 
grobów. była uszkodzona, a niekt6r,e zachowały· się .w stanie szczątkowym. 
W śród grobów. zauważono głównie popielmco:we i kilka jamov.ych. 

Najczęściej spotykane formy popielnic to wazy nadsańskie, charak
terystyczne dla. V okresu epoki brązu t. g~f jajo'oiiate -z .rzędem dziurek 
poniżej otworu, charakterystyczne dla okresu halsztackiego, Wyposaże;.; 
nie grobów uznat należy za ubogie. Oprócż popielnic odkryto misy i nie
liczne przystawki oraz kilkanaście ozdób brązowych i żelaznych. Na więk
szą uwagę zasługują grociki kościane, 4 sztuki .'Qdkr;Yte· w: grobie 135. · 

Badania zakończono. 

MOKRZYSZOW, gm. Tarnobrzeg 
woj. taniobrzeskie 

Muzewn Okręgowe 
w RzeszoWie 

Stanowisko 3 

Badania pro.wad~ił dr Kazimierz Moskwa. Finanso
wało Muzeum Okręgowe w RzeszoWie. Pieńr·szy 
sezon bada.d:. Osada C)t'łfarta grupy tarnbbt>~akiej 
kultury łutyckiej ź V okresu epoki brązu i okresu 
halsŻtacktego. · 

Osada znajduje się na szczycie i poludniowym zboczu piaszczystego 
wzniesienia, zajmując przestrzeli około 2 ha. w toku .badaJ\ o charakterze 
zwiadowczym przekopano 2 ary powierżcbni i wyekspląrowano . 16 jam, 
kształtu najcŻęściej owalnegą, niewielkich rozmiarów, • aięgajll-cych do. 
głębokości 160 cm. Zauważono ponadto 1ićzne ślady palikpw /średnica 
5-20 cm/. Są to niewątpliwie relikty naziemnych budowli 'mieszkalnych. 
W wyposażeniu jam znaleziono liczne ułamki ceramiki fragmenty garnków 
jajowatych z dziurkami poniżej otworu, waz nadsańskich,· gliniane pr.zęś
liki oraz fragment sierpa krzemiennego. Osada niniejsza należy do uaJle
piej zachow~ch w zasięgu grupy tarnobrzeskiej. 

z obecnego stanu badań wynika, że jest .współczesna cmentarzysku 
na stanowisku 2 w Mokrzyszowie odległym o około 800 m od osad)' /w kie
runku północno-zachodnim/ oraz cm~ntarzysku na stanowisku l w t ej miej
scowości odległym o około 2.200 m od osady /w kierunku północno-wschod
nim/. Obiekt ten przedstawia duże znaczenie dla poszerzenia znajomości 
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problematyki osadniczej'&ry.PY tarnobr:zeskiej, jak też dla dalszego u4ci4-
lania chronologii. · 

Badania 'będ4 k~t;til~Qwane. 

NOWA HUTA- KRZESL~WICE 
~tanowisko 68 

NOWA HUTA- PLESZOW 
Stanowisko 17 

NOWY TARG, gm.Stary Targ 
woj. elbl4skie 

patrz 
neolit 

patrz 
neolit 

patrz 

' ' 

('\ltres wpływów rzymskich 

t"' ... "'. 

OPATOW 
woj. cz~stochowskie 
StanoWisko l 

patrz . " . . . ,. _ . ; . 
okres wpływów .r~skich · 

PIASKI,- gm.Kleszczów 
woj, piotrkowskie 
Stanowisko 11 

. ·.;, 
. ·' ·i 

. . 
Pracownia Archeologiczno
K0118erWator·ska ~ ,·P. PKZ 
Oddział w Kielcach 

, .. 
'l 

Badanta prowadził mgr Romuald Dragan przy współ
udziale Zbigniewa Lechowicza, Ftnansował Central
ny Ołrodek Badawczo Projektowy GÓrnictwa Odkryw
kowego we Wrocławiu. Pierwszy ·sezon badań. Osa
da ludnołci kultury łużyckiej- z przełomu IV i v · okresu 
epoki b'nlzu· oraz cmentarzysko tej' samej iudnołci da
towane na okres halsztacki D. 

w czasie badań stacjonarnych .na terenie przyszb!j kopalni proW-adzono 
staly nadzór nad pracami ziemn,Ymi. Odkryto i uchrQni.OllO przed całkowitym 
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zniszczeniem 5% powierzchni stanowiska. 

Z<!spół ten znajdował się na praw.ym brzegu rżekl Wicławki w odległo4-
ci około 400 m na zach6d od drogi z m;Piaski do m. ł-Calisko. · 

Przebadano powierzchnię 250m( Odkryto dw~ groby .cil.:.łopalne . po
pielnicowe noszące §lady celowego' zniszczenia /rabunku?/,' jamę produk
cyjr..ą -prawdopodobnie wędzarnie oraz kilka jam o ,blitej nie określonej 
funkcji. Cmentarzysko datowano na podstawie za:hytków znalezioeych w gro
bie nr l t. j. główki brązowej szpili żelaznej oraz '..Ceramnti. Osada ·datowa
na wyłącznie na podstawie ceramiki. 

Badania zakończono. 

POPOWICE,. gm.Inowrocła'f( 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 3 

PORZECZEł gm.Luzino 
woj.gdańskie 

Stanowisko l 

patrz 
neolit \ 

\ 

P~lskie rowa~zystwo Arc~o
logiczne i Numizmatyczne 
Oddział w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Eltbieta .Skarbek. Finanso
wało Muzeum w Lęborku. Drugi sezon badań. Osada 
ludno4ci kultury łużyckiej V okres epoki brązu. 

Badania provadzono we wschodniej czę4ci os~dy i eksplorowano dwa 
wykopy o łącznej powierzchni jednego ara. Bezpośrednio pod darni4 na 
głęboko4ci 30 cm. wystąpiła warstwa kulturowa o miąższo4ci dochodzł\cej 
do 45 cm. W czę4ci wschodniej wykopu odkryto dw·a paleniskaŻbudowane z 
dutych kamieni o 6redniC1lch.d0c:hodzących do 60 cm, otaczających koliste 
wnętr:te wypełnione drobeymt, przepalon.yml kamieniami i suchym piaskiem 
z węglami drzewnymi i popiołem, Przy palenisku nr l odsłOnięto małą jam
kę, która w przekroju pionowym· posiadała kształt . trójkąta skierowanego 
wierzchołkiem ku dołowi, wypełnioną zbitą spalenizną z popiołem i dużymi 
kawałk.ami węgli drzewnych. Ceramika była drobna; nieliczna i dwa frag
Jr.ent.v nosiły §lady wtórnego przepalenia. 

W odleglo4ci 3 m na zach6d od paleniska 2 odkrytó jamę, stanowią
cą W rzucie poziomym nieregularni krąg wielko§ ci 2 X l r 65 m otocz<>ey 
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średniej. wielkości otoczakami. W przekroju pionowym o·sią.gała ona miąż
szość O, 9 m. Ksztah. jej był" nieckowaty, dno wyłożone kamieniami. Wy
pełnisko ·jamy stanowił c~emny piasek z węglami drzeWD,}'IIli i popiołem 
oraz płaty suchej, rudawej ·gliny. 

Inwentarz stanowiły dwa przęśliki i liczna ceramika datująca obiekt 
na V okres epoki brą.~u. 

Badania będą. ko"!l~uowane. 

PRZECŁAWICE, gm. :l:órawtna 
woj. wrocławskie 

·· Katedra Archeolągi:i. 
Uniwer~ytetu Wrocławskiego 

Badania prowadziła mgr Irerui. L~sak pod .kieJ:ow
nictwem naukowym .. doc. Cir hab. Włodzimierza 
Wojctechowskiego, Finansowal WOAK we Wroc
ławiu, Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
szkiel~to~e z wczesnego okresu epoki brązu. 

Stanowisko położone jest .na terenie żwiro'tfni, w odległości około 
900 m na południowy wschód od wsi Przecławi~e. W obrębie wykopu -o 
powierzchni .około 300 m2 .odkryto 14 gr.9b6w szkielet_owych i resztki bli
żej nieokreślonej konstrukcji słupowej. Poch6wki wra~· z wyposażeniem 
~łożone były w drewnianych trumnach. Kilka - ~ob6w posi.lldało dodatko- . 
wo regularną. konstrukcję kamienną.. W. jednym wypadku· irUmn.ę drewnilt
ną zastępowało duże naczynie gliniane. Szkielety zorientowane były w 
kierunku południe-północ, z niewielkimi odchyleniami ·na wsch6d i zachód, 

· częścią. twarzową. na wschód.. · 

Wyposażenie stanowiły naczynia," w ilo4ct od l do 3 w każdym grobie. 
Naczynia były często podparte lub obstawione kamieni.aJńi ·i znajdowały się 
obok głowy, bioder·i nóg zmarłego. Oprócz naczyó odkryto w grobach. 
także ozdoby wykonane z kości zwierzęcych, alabastru i miedzi. . 

Najstarsze materiały ceramiczne związane są. z fazą. · starounietycką., 
najmłodsze natomiast z klasyczną. fazą. kultury unietyckiej, 

Badania będą. kontynuowane. 



RUDKA, gm. Kluczewsko 
woj. piotrkowskie 
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Muze\un Narodowe 
w Kielcach_ 

Badania prowadziła Barbara Kowalczyk. Finanso
wało Muz~um Narodowe w .Kielcach. Drugi sezon 
badań. Cmentarzysko kult\Jry łużyckiej z 111-V 
okresu epoki l>rązu. 

Stanowisko położone jest nad rzeczką.~ Chotówką . /dopływ .Czarnej/, 
na p6łnoc od wsi, obok młod~go zagajnika sosnowego. Wyeksplorowano. lO 
grobOw ciałopalnych. Występują_one tuż pod powierzchni!\ ziemi ornej, na 
głębokości 25-40 cm. Popielnice, w których chowano zmarłych posiadały w 
przybliżeniu dwustożkowate brzdce i długie zwężające się ku górze szyje . 
Niektóre z nich zaopatrzone były w dwa taśmowate ucha .. Kilka naczyń posia
dało wygładzone \)OWierzc~e, inne miały chropowacóne bl\zuśce poniżej 
załomu. Jedna popielnica miała kształt tulipanowat;y. . 

Groby zawierały po jed.Dym naczyniu wypełnionym przepalonymi 
kośćmi, oprócz jednego grobu, w którym wystąpiły trzy naczynia. Trzy po
pielnice wjrposażone były w .drobne ozdoby brązowę. Popielnice z tegorocz
nych badań nie są zdobione. 

Między grobami wystąpiły ślady po ogniskach, skorupy pra~dopodob
nie nie pochodzące. z rozbitych popielnic oraz jamy. Niektóre ja~ zawiera
ły małą ilość drobnych skorup i węgli drzewnych, inne nie zawierały żad
nych ·materiałów. W· jednym wykopie zarysowała się wyratnie jasnobrązowa 
plama Q wymiarach 97 x 25 cm, a miąższości S cm,· być może ślad po bier
Wionie. 

Oprócz materiałów kultury łużyckiej na stanoWisku wystąpiła mała 
ilość fragmentów naczyń kultury trzcinlecklej oraz trzy małe skorupy zdo
bione orn.amentykł\ sznurową. 

Opracowane materiały_ będą publikowane 
Swiętokrzyskiego. 

w Roczniku Mu~um 

Badania będą kontynuowane. 
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SIEMIROWICE, gm.C~wice 
woj. słupskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania pro..:.adziła mgr Aleksandra Sz,Yniańska. 
Finansował IHKM P AN . w Warsza Wie i Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku. Piąty sezon badań. 
Cmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej z IV 

-i Y okresu epoki brązu. 

Kontynuowano prace na południowej czę~ci stanowiska liczącej 
46 kurhanów • . Ogółem cmentarzysko liczy 122 mogiły. Prze~dano kurhany 
LXXXIX, XC, XCI, XCIV o średnicy od 9 do 18m i .wy~okości _wzgi~ej około 
1,50 m _oraz .!przestrże~ _między · kurhanami bXXXI~ i XC.Podstawę ich. s~nowt
ły pojedyńcze, podwójne oraz potrójne koncentryczne kręgi ·Jtamietine -zbu
dowane z dużych kamieni ści4le przylegających· do siebie, ułożonych v 
dvóch lub_ trzech warstvach. 

W środku trzeciego kręgu w kurhanie XC, ' tuż~ warstvą · próchnicy 
leśnej odkryta została skrzynia kamienna mieszcząca dWie popielnice z prze
palonymi koś6ni ludzkimi. Skrzynia w kształcie regularnego pięcioboku o 
bokach długości 70 cm, pobudow.ana z płaskich, -wysokich kamieni stała na 
bruku o miąższpści około_ 50 cm, ut:łiorzonym z okrąglaków ułożonych na 
siebie w kilku warstvach. Ostatnia z nich o~oczona była regularnym wieli
cem kamieni, leżącym na vysokoś.ci kręgó~. 

Ponadto w pozostałych kurha nacb stwierdzono groby skrzynkowe 
usytuowane centralnie, popielni<;e "' przepalon,ymi ko§6ni l~Zktmi; luźno 
wstawione do kurhanu oraz liczne skupiska przepalonych kości, ceramiki 

· i węgli drzevnych. · · 

lnventar.z kurhanów "stanowtly głównie popielnice oraz fragmenty na
czyli ofiarnych. W jednej popielnicy znajdovało się ostrze n~żyka. brłlzowego. 

· Materiały przechowywane są w. Muzeum Ar_cheologicznym ..., Gdańsku. 

Badania będą kontynuowane. 

SMOLNA, gm.Cleśnica 
woj. wrocławskie 

Muzeum w Oleśnicy- Od
dział Muzeum Archeolo
gicznego we WrocłaWiu 

Bada~a prowadziły mgr Jadwiga Bukowska i mgr 
Danuta Wojciechowska. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne we Wrocławiu. Pierwszy sezon 
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•,. 
badań. Cmentarzysko ciałopalne -kultury łu..: 
j;yckiej z V okresu epoki. brllzu·i _okresu 
hals'ztackiego. ··. · · · .• " · · 

Badania prowad~ono na kul~cj{ w p6łnoe~~-zach6dniej cz~ści 
wsi Smolna, tuż za ·zabudowaniami na terenie ;_RolniC:zej Bazy Maszyno- · 
wej. Przebadano .tęren o poWierzchni ponad 2 arów t.'na którym odkryto 
45 grobów ct,ałopaleych. · · · · · · 

Przecię~ głębokość zai~gania ~roM~ ~osiła 0,6 ~; llość na
czyń w grobach waha się od 1-20 s·ztuk. Niektóre groby posiadały obsta-: 
wę kamieUUfl. Osiem gl-obÓ~ posiadało Więcej ni.ż jec:lrut• popielnicę. W gro.
bie nr 25' na 19 nacZyń, aż 6 .było wype~oeych przepalonymi kośćmi. w . 
kilku wypadkach odkryto ślady paleątsk. · · . . . ' 

. Bardzo inter~s\!.jflCY był grób nr' ~6, złożony z 20 naczyń u.mieszczo.-
eych w dużym:palenisku, otoczony hd~ obstawtl kamieD114 i nakryty bru- · 
kiem kamiennym: Do- ciekawszych .. znalezisk. należ!l; naceyni.A malowane, 
gliniana grzechotka g_ruszkowata, .. dobrze zacho:w:ana owaln,a puszka z po 
krywkfl oraz kilka przedmiotów z brflZU i żelaza. · · 

. .' . 
Badania będą kontynuowane • . 

STOBNICA-TRZYł.i~RGI, gm.Rflczno 
woj. wrocławskie 
StanoWisko 2 

5MIARDOWO KRAJENSKIB 
woj. pilskie · · 
StanoWisko l 

TĄ_DOW G"RNY, gm. Ustków 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

patrz 
neolit 

patrz 
neolit 

patrz 
okres wpływów rzymskich 
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woj. zamojskie 
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Archeologiczny O§rodek 
Badawczo-K_onserwatorski 
w Lublinie 

Badania prowadził mgr Leszek Gajewski i mgr 
Irena Ku,tyłowska. : Fin(lnsował AOBK w Lublinie. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe 
z U okresu epoki brązu /Bl wg Reineckego/. 

Pole kurhanowe znajduje się na pastwi-skach gromadzkich, na piasz
czystych wzniesieniach, · po .prawym brzegu Huczwy. Zbadano dwa kopce, z 
których -jeden okazał. się nasypemnowożytnym w s!łsiedzwie osady kultury 
trzcinieckiej. Drugi, czę§ciowo uszkodzony przez wkop strzelecki, zawie
rał pochówek należi\CY do kultury trzcinlecklej. Kopiec został usypany na 
miejscu; gdzie znajdowały się osady neolityczne. 

Materiały w zbiorach ZA UMCS. 

Badania bę~ kontynuowane ze względu na zagrożenie pracami ziem-
nymi. 

WAGANOWICE, gm". Słomnikt 
woj. krakowskie 

MuzelJID Archeologicznej 
Konserwator Zabytków 
ArcheologtcZll3'ch 
w Krakowie 

Ba4&nill prowadzili dr Adam Krauss i mgr Marcin. 
Biborski. Finansowało Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie i KonserwaJor Zabytków Archeologicz-. 
nych. Pierwszy sezon badań. Osada wielokulturo
wa z epoki brązu, okresu wczesno§redniowieczne
go i §redniowiecznego. 

Stanowisko leży na południowym stoku wzniesienia opadającego ku 
rzece Szreniawie. Odkryto je w cz.asie przebudowy wiejskiej drogi i prze
badano na jej poboczach. Odkryto i zabezpieczono 22 obiekty. · Ze wzalędu 
na ratowniczy charakter badań uchwycono jedynie profile jam oraz wyeksplo
rowano czę§ciowo ich wypełniska. 

S po§ ród 13 jam kształtu trapezowatego, pochodzl\cych z l i 11 okresu 
epoki brl\zu, najciekawsą okazała się oznaczona nr 11. Była to ziemianka 
o §rednicy 320 cm, głęboko§ci do 240 cm,z dwiema. niszami i paleniskiem 
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wyłożonym kamieniamii polePl\• Wypełnisko stanowiła czarna próchnica 
zmieszana. z polePl\ i w~glem drzewnym oraz· Uczne. )tości twierz~ce. · 
Wśr6d vyrob6w ceramicznych ,.-yróżniono fragmen'y n,aceyli kultury trzci
ni~ckiej i dolną c~ść dzbana kultury madziarowakiej z c~erema charakte
rystycznymi nótkami oraz fragment cżworościennego . to~rka. . : · · 

Pozostałe jatey" z epoki brllzu oraz ·z okresu ~czesnośredni~wiec·zne·:. _ 
go i średniowiecznego posiadały kształt kolisty wzgl~dnie prostoqtny, · o 
dnie zaokrllglon,ym lub płaskim. Jedna -z' nich z okr1su średnioWiecznego 
oznaczona. nr 4 okazała si~ cha~ o konstrukcji słupowej. · · 

Materiały złożono w Muze\lm Archeologicznym -~ J{rakowie. 

Badania zako6.czono. 

WIELEN POLUDNIOWY 
woj. pilskie 
StanoWisko 7 

. - ... 
. .. 

Muze\Uil Aręheologicine 
w Poznaniu 

Badą.nia prowadziła . mgr Mirosła.wa Grabska. 
Fin4nsował WKZ w Poznaniu_._.Drugi sezon ba
-dań. Cme~tarzysko ludności kulturY łu!yckiej · 
z IV-V okresu epoki brllzu• - · · · 

Stanowisko znajduje si~ na piaszczystym wżnie~ieniu około .400 m na , 
południe od drogi Wieleń-Czarnków i około 300 m na wschód od drogi Wie.
leń-Miały • . Teren -obj~ty jest zabudowll domków jednorO\JziDĄych. Prace "·. 
r!'otunkowe rozpoc~to na obstarze szczególnie zagrot.on,ym • . Przekopano ~· . 
teren o powierzchni około 300 m2, w obrębie którego wyeksplorowano .42·. · 
groby ciałopalne. Poś.r&:i nich wyróżniono pochówki popielnicowe /23/, . 
bezpopielnicowe /14/, jamowe /1/ i ,nieokre~lOne z poYfodu silnego zńisz:- . 
czenia /4/. . . · · ·· \ . · · · . ' . . · · · · . 

16 pochówków popielnicowych przykrywały duże misy z silnie zgru- · 
białll i karbowAn!l -krawędzill, ustaWione dnem do góry. ' Większość z tych 
grobów /12/ zaWierała przystawki /od l do 9/ bezpośrednio przylegaJłlce 
do popielnicy względnie w jej sllsiedztwte ułożone na boku lub dnem do gó-_ 
ry. Tylko w tych grobach wystllpiły przedmioty brllzówe. Sil to 2 szpile 
~ guzik znalezione w trzech pochówkach wśród przepalonych kości w popiel
nicach. Spośród 23 grobów popielnicowych 7 popielnic nie było ptłzykrytych 
misami. Fochówkom tym w pięciu przypadkach towarzyszyły przystawki, 
częściowo silnie zniszczone. Szt:zegól~ uwagę zwraca jeden z tych gro
bów. Posiada o~ bruk kamienny, na którego krańcach na osi i>ółnoc-południe 
znajdują się dwa pochówki zawiera~ce obok poptelnicy przystawki /3 i 9/. 

,· 
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Pod tym samym brukiem znajdują się również dwa inne skupiska, zawiera
jące fragmenty zniszc~onych naczyń i pył kostny. S ~t to pochówki bezpo
pielnicowe. Trzy groby zawierajll przystawki niezniszczone w ilości od 3 
do 5, które obsy-pane ·s~t drobnymi przepalonymi koś6ni, pyłem kostnym i 
niekiedy /l/licznymi fratmentaLli innych naczyń. W pozostalycn jedenastu 
pochówkach naczynia były zniszczone rytualnie lub na skutek płytkiego za
legania grobów od powierzchni. 

Badania zak~zono. 

WlELOTOW, gm.Grabice 
woj. zielonogórskie 
StanoWisko 2 

WOJCIECHOWlCE 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko l 

patrz 
okres lateliski 

Pmstwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadził mgr Jer~ Bąbel. Finansowało 
PMA. Czwarty sezon badali. Wielokulturowe cmen
tarzysko i osada z epoki neolitu i wczesnego brll
zu. 

Otwarto 3 wykopy o ł!lcznej poWierzchni 138 m.2 • Ukazało się 16. ol;Jiek
tóv /groby, jamy i rów/, zezego wyeksplorowano 5. 

Dokoliczono eksplorację obiektu 59 /grób. ~ul tury mierumovtckiej/ 
odkrytego i częściowo przebadanego w ubiegłym roku. W grobie tym znajdo
wały się rozrzucone .bezładnie ludzkie kości, przemieszane z zabytkami oraz 
kośóni zwierzęcymi~ Wystąpily one ve'Wn!ltrz "pojemnika", po któeym pozosta
ły jedynie popielate smugi. Na pojemniku znajdowałY się \.,dwa' łby kroWie. Wśród 
zabytków na. uwagę zasługujll: kubek gliniany, kindżał krzemienny~· grociki 
krzemienne, fragment brązowej zausznicy oraz paciorki z kaolinu, musżli 
i kości. 

Kilkakrotnie stwierdzono wzajemne przecinanie się obiektów/ stratygra
fia/. Grób kultury mierzanowickiej przecinał grób kultury ceramiki sznurowej • . 
W grobie starszym znaleziono dwa gliniane kubki natomiast w grobie młodszym, 
znacznie_ zniszczonym przez. nory zWierzęce t resztki szkieletu ludzkiego, musz
le małży,' naczynie gliniane, szpilę kościa~, zausznicę br~zovą oraz paciorki 
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z kaolinu, kości i muszli. W grobie kultury mierzanowtckiej stwierdzono 
popielate smugi po "pojemniku" na zwłoki. 

Przecinały się także dwie jamy, w których znajdowała się cerami
ka kultury mierzanowtckiej. i · trzcinteckiej, kości .zWierzęce i odłupki krze
mienne. W jednej z nich znaleziono prawie kompletn,y szkielet psa • .. 

Na wschodnim skraju cmentarzyska i osady odkryto rów odcinający 
te obiekty od nasady wzgórza. Przynależnośt kulturowa rowu nie jest jesz
cze w pełni wyjaśniona. · 

Materiały znajdują się w PMA. 

Badania będą kontynuowane. 

WRONOWICE-PAPRZYCA, gm. Werbkowice 
woj. zamojskie 

Archeologiczn,y Ośrodek 
Bada we zo-Konserwatorski 
w Lublinie 

Badania prowadźtli mgr Leszek ·Gajewski i doc. 
dr Jan Gurba. F~ruuisował AOBK w Lublinie. 
Pierwszy sezon badań. Stanowisko kultury trzci- . 
nteckiej z II okresu epoki brllzu l A2-Bl wg Rei
neskego i Willvon~endera/. 

Na prawym, wysokim brzegu Huczwy, obok dużej kopalni ~asku 
odsłonięto skupienie kilkunastu .naczyń kultury trzctnteckiej i nieĆharakte
rystyczny materiał kr'zemtenny,· zalegający na powierzchni około 18m2. 
/Zabytki kultury trzctnteckiej występujll tu na obszarze ponad 3 ha/. Po
nadto stwierdzono tu materiały należllce do tzw. kultury. wol;yńsko-lubela
kiej ceramiki malowanej, : kultury puchar6w lejkowatych, ceramiki sznuro-
wej i kultur;Y wenedzkiej~ · 

.. 
Materiały znajduJ!l si~ w ZA UMCS. 

Badanta będą kontynuowane • 

.. 
ZLOTA PINCZOWSKA, gm.Piłlcz6w 
woj. kieleckie 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie 

Badanta prowadził l dr 'Jacek Miłkiewie z .l/ Auto
rem sprawózdania jest mgr Maciej Szope/. Fi-

• 
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nansowało PMA. Drugi sezon badali .• Osada · 
kultury trzeiniecldej z epoki brązu. --.... 

.Po S-letniej przerwie wznoWiono badania,' które lllialY.na celu 
dalsze rozpoznanie stanoWiska-. Ogółem przebadano 123,5 m'l; ekaploru

. jąc 20 :14m /numery obiektów od 149 do 168/. Nie natraftono na obtektr ·. 
- należłlce do inD.)"ch kultur, mimo że w roku 1967 odkryto Jlllii.Y zaw.terają

ce. ceramik.; kultury eera.ini)d. aznur~wej i wczeanośredniowtecz~. :. . . .. ~ . 
Do najciekaw.szych· obiektów należą jamy 150 i 163. W jamie. 150 

oprócz dużej ilości ceramiki odkryto .czasu.; i kilkanilścte kręgów krówy, . 
obok których znale~ono . . pactorek gliniaey. TII.JilŻe ~eztono takie zawte-
azk.; ""Ykona114 z kła psa. · · · ' 

. · . . :· Natomia_at jama 163 bylA obiektem naj$ł~bszym;': dno -je·j maJcl~waiP . · 
81.~ 2,3 m· poniżej }xrtrter.zchni zie~. W trakcie 'Wybierania wypełiliaka., ' skła
dającego·~· .z nieWielkiej ilości zabytków t ciemnej zielJI.i,-o~zało się," iż 
jama była w okresie utyłkowania pogł~biona przez ·wykopanie z boku przy 
samy1n dnie dodatkO'Vego .zagl~bienia, ' gł~bokośct l. m. · ·. · · 

Do ciekawszych znalezisk z tegorocznych badaii można zaliczyć ako
ru~ t6łwta błotnego znaleziOJ14 w jamie 157. 'Vt~·zość ,JaDl była w atanie 

·szczątkowym,' scJ.yż gł~bokQść ich wynosiła niekiedy 20-3o cm: Pontewat 
atAU9'Viako majduje at~ ~ grzbiecie. wzgórZa nalety preypuaŻcza-ć; iż · 

· wskutek erozji zostało o_no w wt.;kazej czętki zmyte .do dolin,y -leącej na 
~eodniego. · · 

Badania nie ~ kon~uowane. 

ZBROJEWSKO, gm.Lipie . 
woj.cz~atochowakie · 
StanoWisko 3 · ' 

f . 

Instytut Archeologii . . . 
Uniwersytetu Jagtello6aldego 

Badania prowadzili doc.dr Marek Gędl t · Zespół. 
Finansował WXZ KatoWice. Kontynuacja ·badali za~ · 
początkowanych w ~9G1 x-oku. Cmentarzyako grupy 
górnośląsk~-małopol.sldej kultury .. łutycldej z III-V 

· okresu epoki brłlzu·; 

P.rO'Vadzono badania wykopaliskowe.." północnej~ wschodniej i zachod-
niej c:z~ści atanowtaka. Odltryt_o łącznie 49 obiektów archeologicznych /nr 519-
567/. W północnej części cmentarzyska wyat4;pO'Vały głównie groby ciałopalne . 
bezpopielnicO'Ve i popielnicowe wczesnej fazy grupy _górno'lłlako-małopolskiej, • 
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datowane na UI i być może na IV okres epoki brązu • 

. Odkryto też kilka grob6w bez §ladów ko§ci -' ·· zapewne groby szkiele
towe, w których szczątki kostne uległy całkowitemu rbzkJadowi w piasku . 
oraz jeden grób szkieletoWy, wyposażony w p6tną Ódmianę szpili uchatej • . 

We wschodniej czę§ci cmentarzyska występowały jedynie pojedyńcze 
pochówki wczesnej fazy. Zapewne osiągnięto tu już . peryferię cmentarzyska. 

Natomiast w czę§ci zachodniej obok grob6w,.wczesnej fazy zbadano .". 
szereg grob6w Śzkieletowych i ciałopalnych z klasycznej fazy grupy górnci
§ląsko-małopolskiej, ' datowanych orientacyjnie na V 'okres epoki brązu. 
Groby te były nakryte __ b~ i miały dobrze zachowane obstawy kamienne • 

. . · ' 

ZR~BIN , gm. Połaniec 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko l · 

·Katedra 'Archeologii fradzte- .. 
dziejowej t Wczesnośrednio- ' 
wiecznej Uniwersytetu 
Warszawskiego · ··. 

Badania prowadzilt.dr Bolesława Chomentowska i 
mgr Jan Michalski. Ftnan.spwał WKZ w. Ta

1
rnobrze:

gu. Pierwszy se;,;on badali. Osada kultury łużyckiej 
/IV -V EB/ oraz osada._· kultury ceramiki ·smurowej. 

Stanowisko położone jest na niewielkt,m _w_zntesteniu na terasie nad.z&~· 
· lewowej rzeki Wsch~ntej; przy ostatnich zabudowaniach wsi Zrębin, · przy· · . 
skrzyżowaniu dróg Zrębin-Wilkowa, Zrębin-K.amieniec. :Przeprowadzono · ' 
kilkudniowe prace ratoWnicze "' związku z eksploracją piasku na tym tere;, . 
nie. Lącznie . przebadano obszar 38m2, Ujawniono istnieni~ :warstwy kult.u- . 
rowej o miąższości około l m w której natrafiono iUI. zabytki kUltury cera
miki sznurowej oraz kultury -łużyckiej, Pod warstwą· kulturową natJ;"afiono na · 
kilka głębokich jam wiążllcych się z osadnictwem kultury łużyckiej. W jamach 
oprócz ceramiki znaleziOno liczne t duż~ fragmenty kości i rogó~ zwierzę
cych, . 

Z · kulturą cer.a.m~i sznurowej należy powiązać fragmenty ceramiki i 
wyroby krzemienne, między innymi dwie siekierki z krzemienia pasiastego, 

Badania będll kontynuowane, 

'•· 
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BACHORZ, gm. Dynów 
woj. przemyskie 
St~noWf.sko 16 

BACZYN, · gm.Liszki 
woj. krakowskie 

- 81 -

,, patri 
wcz~~ne średn!owtecze 

Muze\un Archeologiczne 
w K i"AkoWtę , · 

Badania prowadziła mgr Janina Krauss. FtnaJlso:
wało Muzeum Archeologiczne- i KZA. w Krakowie •. 
Piąty sezon badań. Cnientar.zysko·kultury łużyc-
kiej z okresu ~lsZtłlckiego ; · .-

Kontynuowano badania na stanoWisku ·położPeym na pÓłudniowym 
skłonie wzniesienia opadają,cego kU r.zece Sance. Odkryt().20 płaskich .. 
grobów /nr 214-233/, wśród których wyróżniono 6 szkieJ.etowych,.' 6 ciało- . 
palnych poptelnicąwych i 8 ciałopalnych jamo:wycb.'. Wi~kszość gro~w: po- . 
siadała nakryw.y lub · .. obwarow_ania k8.mienne . ·'w grabaCĄ .· o obrZfldku. szkle-· 
letowym, zmarli ułożeni byli: w pozycji wyprostowanej;i na osi południe-: .. · 
-północ ·,· głowami na południe. · · · · · · · 

G~oby ·popielnicowe~· ; zaopatrzońe d~tiioWQ . w pr~~_t4wki .t ozdoby 
brązowe,' żawierały popielJW:e z przepalonymi kośćmi we'Wlll\tri. W gro
bach ciałopalnych jamowych·,: przepalone .kości. rozsypane bj'ły .w obr4;bie _ 
całej jamy lub tworzyły zwarte .skupiska. Do w,Ypoądenia· zmarłydi nale
żały wyroby brązowe jak szpile., ' bransolety •· kółka' ' .skręty i naczynia . 'i: . 
przewagi\ czerpaków .i ga~ów. · · · · · 

Materiały zostały złożone w Muzeu:m Archeologi~zn;yril w Krakowie. . . . . . . ' . . · 

Badania ~- kontynuowane. · 

Bi}KQWQ·.-. gm.Dąbrowa Biskupia 
woj. bydgoskie · 

B.:iłDKOWICE, · gm.Sobótka 
woj. wrocławskie 

patrz . . 
·okres -wp?""isw rzimsk~c;:h 

patrz · 
w.czesne . "średn!owiecze 

.·:.. :1' 
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BR.4CHNOWKO, gm. Chełmta 
woj. toruńskie 

BIEGANOW, · gm. Cybtnka 
woj."zielonog6rskie · 

. CIESZKOW, gm,Milicz :. 
woj. wrocławskie . 

CZERMNO, gm, Tys~owce 
woj. zamojskie . 

·.: 

patrz 
neolit 

patrz 
. , epoka brązu:· 

patrz 
.epoka brązu · 

' . 

. . . 
. Archeologiczny O~rcxiek · ' .· 
· Bads:wczo~Konserwat;orski 
w·Lubliiiie 

Badania p~owadzili doc,dr Jan· Gti~M i ··fug-'ińdrzef 
Kutyłowski,' Finansował. Wojewódzki: Zarząd ·Inwesty
cji Rolniczych w Zamo~ciu,:· PierWszy sezoii.' .ba'dlui. ·. · 
OsadnictWo z przełomu, epoki ~rą~ t epoki żela.,za . ' ' 
ora~ wczesn~'redniowiecze ,' · · · ' .. · 

Stanowisko znajduje si~ na niewielkiej kuluiinac:ji przecif:tej u,j,cio..;. 
wym · odcinkiem Siniuch.Y .. Wykop założono na p~awym .brzegu bna~. Po::. 
wyżej warstwy kopalnego torfu odsb>ni~to . ..;arŚtv~ kultut:'Ovą; ' zavieraji\- . 
cą fragmenty ceramiki z przełomu epoki brą,Żu ·1 żelaza.Jlub-.z PóćZJttk6w. · 
epoki żelaza/ oraz lutny materiał ceramiczny.z okresu wc2:esnego Średriio-
wiecza /sprzed~ w~ oraz z w.XI-XIII/ .- - . 

·z powierzchniowych badań wYnika, że . osady wczesno,redniovteczne 
zajmowałY na tej kc;pie przestrzeń około 5 ha, · na uwagc; zasługuje znalezio-
ny miecz żelazny. · · · · · 

Materiały złożone w ZA UMCS, 

Badania bc;d.ą kontynuowane. 

• 
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CZYŻOW, .gm. Kleszczów 
.woj. · piotrkowskie 

Pracownia Archeologiczno-
.· Kons,erwatórska P. P. PKZ · 

. S~owisko l · .. Oddzia~ _w Kielcach 

··.l 

Badania prowadził mgr Romuald Dragan przy współ-
. lidziale Zbigrdewa Lechowicża.- , Finansował Central~ 
n,y Ośrodek Badawczo Projektowy GórnictWa Odkryw
kowego we Wrocławiu~ Pierwszy sez9Ji badań. Osada 
wielokulturo-w:a ze śladami kultury, łużyddej z okresu 
halsztackiego ,' kultUry przewo_rskiej okresu wpłyWów 
rzymskich t ze średniowie_cza. · 

. · Stanowi~k~ - znajduje się na lewym brze~ ·rzeki Wtdawki / przy · 
:drodze: pr~adącej z . mieJscowości Piaski do miejscowości C zyzów. Jest 
ono odległe o okołQ. 150 m na południe od stanowiska nr 2 w te} nńejscowości 

, /patrz lA ;;. _.1974 s·.ę1-82F. · · · · 

Z~dano obsza~ o po~ierzdm.i '22S m2: 00~~ liczne jiuny kultu:-
ry łużyckiej o prze~ezeniu gospodarczym wypęłnioD.e potłucŻóJlłl ceramik~. -. . . . . ~ 

. ~ilbytki .kultury przewo;rski~j i śrecbii:>W'ieczri~ ...Ys~ptł;y: ." warstWie 
. orn~j.; ~ _ · .. · . . . . 

. l 

__ Badańta ~.kOntynuowane~ · .. · .... · 
·. ·,, 

... ; 

. . ·.l '; ! • .· ...... 

·:·. :• .. , 

GNIEWOWO,' gm.Bo;i&nó'W'o Stare 
·,. . . ~ 

. · Konserwat~r Zabytków 
_·:. :Archeologtczn,ych . . · -woj.leszczyńskie, . ·. _ · 

· Stanowisko 6 · · , ·, :· · w Leszńie 

. ' 
., . Badania pfewadziła dr § milia IHhl-SzyńlatiSka. Fi-

nansował :Wojewódzki Zar~d Inwestycji Rolniczych 
w Lesznie~ - Pierwszy sezon badań. Cmentarzysk~ 
ludności kultury łużyckiej z okresu hals~ckiegó 
oraz lateliskiego. · · 

BadantA mi~ły charakter ratowniczy: Stanowisko 6 jest jedn,ym z 
25 .wyt;ypowan,ych do takich prac na terenie przylegaj~tcym do prŻyszłego 
zbiornika retencyjnego "Wonteść. - Osieczna". ·StanoWisko o powierzch
ni około 0,5 ha położone jest na, wschodnim stoku niewielkil~go wzniesie
nia leżileego w odległości około 750 m na ~cnód cd .rzeczki Samicy wy-
~aJilcej w kierunku północn,ym z jeziora W ontęść. · 
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Odsłonięto na powierzchni około 4 arów 22 groby ciałopalne zarów
_no popielnicowe jak !jamowe. Popielnicowych była większo~ć bo aż 18; 
w tym 8 miało obstawę kamienną, tworzącą w kilku wypadkach krąg doko-
ła naczyń. Występowała w. nich ceramika typowa dla kultury łużyckiej z. 
okresu halsztackiego, również typowy jest sposób.riakrywania popielnic 
misami, natomiast na uwagę zasługuje stosowany. często na tym cmentarzys
ku zwyczaj stawiania innych naczyń np. kubków, ga·rnków czy all).for rów-
nież jak misy dnem do_ gócy. · 

W ~ród inwent~rza grobów · popielnicowych nie stwierdzono występo~ 
wania przedmiotów metalowych. Natomiast jeden z czterech grobów J!lmo
wych /pozostałe bez metali/ położon,y peryferyjnie· zawierał oprócz ułam
ków naczyń wtórnie przepalonych żelazną fibulę, nóż, punktownik oraz uła
mek brzytwy. Na tej podstawie grób ten można datować na okres · lat~ński. 
Dalsze badania rozstrzygną niewątpliwie kwestię czy mamy tu do czynienia 
z cmentarzyskiem halsztacko-lateńskim czy . może z dwoma cmentarzyskami. 

Materiały z badań złożone będą w Muzeum . w Lesznie." 

Badania będą kontynuowane. 

GR4DY -WONIECKO, gm_. Rutk{ 
Stanowisko 11 

patrz 
okres lateński 

GZIN 
woj. toruńskie 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu im.Mikołaja. 
Kopernika w Toruni~ 

Prace prowadziła dr Jadwiga Chudziakowa. Finanso
wał WKZ w Bydgoszczy oraz Katedry -Antropologii 
i · Archeologii UMK Toruń. Osi!\Y sezon badań. Gro- · 
dzisko .kultury łużyckiej z okresu HaD/WL. 

Wykopaliska kontynuowane były na linii . północ-połudn.ie w eelu uzys-· 
kania przecięcia krzyżowego przez grodzisko. Założone wykopy na arze. 
353, • tw.C/B oraz na arze 334, ćw.C/D są ostatnimi .. wykopami tejlinit 
przecięcia. Dodatkowy wykop założono na arze 316, ćw. B. 

. ' . 
W wykopach na arze 334,- ćw.C/D oraz 316, ćw.B odkryto 10 jam . 

l od nr 73-82/ odpadowych oraz jedną o bliżej nieokreślonym charakterze, 

•• 
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przypuszczalnie jest to pozostałość po p6łziemiance; Natomiast w wykopie 
na arze 353, ' ćw.C/B uzyskano czytelne ślady po konstrukcjach obron
nych grodu. 

Na szczególną uwagę zasługują jamy nr 74,. 76, 78, 79, bowiem 
natrafiono w nich, analogicznie jak w latach ubiegłych na ślady kaniba
lizmu. .. 

Jama nr 74 ,' wystąpiła na arze 316, ćw. B w połu~iowo-za..:hodnim 
narożniku wykopu i należała do typowych dla tego pbiektu .4użych, studnio
watych ·jam o gliniastym jądrze .tworzącym v górnej partii nievielką niec;.
kę. Głębokość jamy wynosiła 2,50 m,' dno jej wystąpiło na głębokości 3, lo 
m od powierzchni wykopu. Zavartość jamy stanowiła duża ilość połupanych 
szcUttków_ kostnych ludzkich i zvierzęcych oraz materiał .zabytkowy - ułam
ki naczyń, przedmioty metalowe .. oraz wyroby z rogu i kości. Jama użytkova-
na była zarówno w okresie HaD ,' jak i WL. · 

Jama 76, wystąpiła również · ", arze 316; ćw.B ", ·j,ółnocno-zachodnim 
narożniku wykopu. Jej głębokość 3m, dno wystąpiło rui. 3,6 m od powier·zchni 

. V(Ykopu. Zawartość analogiczna jak v jamie nr 74. Kości ludzkie wys~piły 
v górnej, nieckowatej części jamy datovanej na okres wczesnolateński. . . 
Odkryto w niej trzy całe naczynia. Jama uży+..kowana była v okresie HaD/Wl. .' 

Następna jama odkryta na arze 334, ćv.C/DJa oznaczona nr 78,wys~
piła w p6łnocnym profilu wykopu. Należy ona do najgłębszych /głębokość 
do 4,0 m, dno wystąpiło na 4,6 m/. Podobnie jak _dwie 'wyżej omówionE!'ja
my, ta również jest ksztahJl studniovatego. Zavartość jamy stanowiła zna
czna ilość ułamków naczyń, przedmioty metalowe codziennego użytku, bardzo 
dużo kości zwierzęcych oraz kilkanaście ludzkich szczątkóv kostnych·, przy-
puszczalnie dzieci. Datowana jest na HaD/WL. · · 

. Jama nr 79 wystąpiła na arze 334, ćv. C/D we wschodniej partii· wy
kopu.. Jest to pierwsza jama płytka o głębokości tylko 30 cm, v której. wys
tąpiły ślady kanibalizmu. W jej obrębie odkiyto dvie czaszki ludzkie, koś:. 
ci długie oraz kości zwierzęce. Materiał kostny zwierzęcy i ludzki wystłl
pił w zupełnym przemieszaniu. Poza tym ułamki ceramiki i jedno całe na-
czynie. Jama ta użytkowana była w okresie HaD. · 

Pozostałych sześć jam było' różnego kształtu i różnej głębokości~ 
15 cm do 1,8 m. 

Wykop na arze 353; ćw.A/B nie . został w bieżącym t-oku zakończony, 
Eksplorację przerwano na głębokości 2,2 m. Na tym poziomie występują 
spalone konstrukcje drewniane, wewnętrznego skraju wału oraz bardzo 
duża ilość kamieni, stanowiących zapewne pierwotne umocnienie. wału. 

Bliższe dane na temat odkrytych śladów konstrukcji drewnianych, bę
dzie m~żna uzyskać dopiero w sezonie badawczym 1976, po zakończeniu 
eksploracji na tym odcinku. 

Zahytki z · badań przechowywane są w Katedrze Archeologii UMK. 
Badania będą kontynuowane. 



IGRZYCZNA, gm. Lłnia 
woj. gdańskie 
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Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

·Badania prowadziła mgr Gabriela Jeziorska_, .Finanso
wało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Drugi se
zon badań. Cmentarzysko kultury wschodniopomors
kiej, okres Hallstatt D. 

Kontynuowano badania cmentarzyska. rowami sondażowymi, ogram
czając je do centrum i wschodniego skraju. W sezonie przebadano .około 
1600 m2 terenu. Uchwycono przypuszczalne granice cmentarzyska. Na 
tak dużym obszarze znaleziono tylko jeden grób, położony w środkowej 
partii cmenatrzyska, na karczowisku dawnego sosnowego lasku. Na głę-

. bokości 50 cm od powierzchni, w: jasnym piasku, znaleziono warstwy pł,yt 
czerwonego łupanego piaskowca, zakrywające pr.ostokątną skrzynię kamien
ną, obwarowaną polnymi kamieniami •.. W skrzyni, wypełnionej jasnym pias
kiem, znajdowały się dwie popielnice. 

W północno-zachodnim narożniku skr·zyni stała kulista poptelnica 
z wysoką, lekko stożkowatą szyjką, barwy lśniąco czarnej. Na szyt' po
siadała plastyczne wyobrażenie twarzy oraz rysunek napierśnika i szpili. · 
W uszach tkwiły kolczyki składające się z brązowych kółek, tr6jkąteych pły- · 

tek, łańcuszka oraz paciorków z bursztynu i szkła. Popielnic• zakrywała 
zdobiona Pckrywa z zakładką. Twarz popielnicy zwrócona był'a na południe. 
Wewnątrz znajdowały się spalone kości ludzkie płci żetisktej /12-14 lat/. 
Zdobienia i forma popielnicy potwierdziły datowanie cmentarzyska na okres 

·Hallstatt D. U st6p opisanej popielnicy leżało na boku ll1Ale6kie /wysokośĆ 
9 cm/, niesymetryczne, baniaste naczynie ze stożkowatą szyjką, wewnątrz 
puste. Kształt naczynia oraz obecność pQkrywy z zakładką pozwala wysnuć 
hipotezę, że jest to dziecięca popielnica, spełniająca rolę symbolu pochów
ku niemowlęcia. 

W odległości .około 60 m od wschodniej granicy cmentarzyska, w jas
nym, sypkim piasku, na głębokości około 30-:40 cm .od powierzchni, znalezio
no brązowy kabłączek fibuli rzymskiej z II w .n.e., pokryty lśniąco-zielOJ14 
patyną. Na południe, wsch6d i zach6d od znaleziska teren nie ujawnił warst
wy kulturowej. Północna strona jest obecnie niedostępna do przebadania ze 
względu na rosnący las. 

Materiały oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku. · 

Duże ~niszczenie oraz związane z tym nikłe wyniki narzuciły decyzję 
zakończenia badań cmentarzyska. 

.· 
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JAROTY, gm. S ta wiguda 
woj.olsztyńskie 

Stanowisko l 

patrz 
wc~.sne §i:<edniowiecze 

JASTRZ~BNIKI! ·gm. Dobrzec 
woj. kaliskie 

patrz 
okres wpł,yw6w rzymskich 

Stanowisko "Modła'• ., 

KALISZ . 
ul. Wydarte 
Stanowisko 2 

KIETRZ 
woj. opolskie 
Stanowisko l 

patrz· 
wczesne: §redniowiecze 

lnst;ytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellodskiego 

Badania prowadzili doc.dr Marek Gedl i zesp6ł. Fi
nansowali: Uniwersytet Jagielloński, PAN, Urzłld 
Mlasta i Gminy w Kietrzu. · Kontynuacja ba.da:&i zapo
C%łltkowanych w' t956 r •. Cmentarzysko kultury łutyc- . 
kiej z lU i IV okresu epoki br,zu, okresu latetiskiego, 
cmentarzysko kultury celtyckiej z .okresu lateliskiego, 
cmentarzysko kultury przeworaklej z okresu wpływ6w 
rzymskich, 'lady osadnictwa neolityc:zneso. 

Prace wykopaliskowe prowadzono gł6wnte w obrębie najstarszej czę•
ci cmentarzyska, użytkowanej w · clłlgu lU okresu epoki br,zu. Badano też 
p6łnocno-zachodnie, zachodnie i południowe peryferie stanowiska. Odkryto 
231 obiekt6w arC'heologicznych /nr 2761-2991/. Były to gł6wnie groby cia
łopalne popielnicowe lub bezpopielnicowe jamowe wczesnej fazy kultury 
łużyckiej, datowane na Ul okres epoki brl\zu• Odkryto dwa dute· groby cia
łopalne jamowe ze §ladami konstrukcji drewnianych, także datowane na · 
lll okres epoki brl\zu. 

Zbadano kilka grob6w dałopalnych poc:hod%łl(:ych już z IV okresu 
epoki brl\zu, a także kilka poc:h6wMw ciałopalnych ze scbyiko:trej fazy kul-
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tury łużyckiej, datowanych orientacyjnie na koniec okresu halsztackiego 
lub na początki okresu lateńskiego, 

Kilka dalszych. grobów ciałopalnych popielnicowych lub jamowych 
i dwa groby szkieletowe wil\zać należy z kultur!\ celtyck!l /lateńsk!l/ ~ 
Zbadano trzy groby ciałopalne jamowe z okresu .wpł.ywcSw rzymskich. 
Z nich dwa posiadały _ bogate wyposażenie /m..in. naczynie brl\zowe im;; 
portowane z obrębu cesarstwa rzymskiego(. . . '. . . ·. · · .... 

Odkryto trzy howe o_biekty rowkowe :wil\żl\ce ili~ z cmentar.zy_skiem 
lateńskim lub z okresu wpływów rzymskich. Zbadano fragment· dużego ro- · 
wu, w wypełnisku którego na'rafiono na ułamki ~cżyń wykonanych z ińa .. 
sy ceramicznej z ·domieszk!l ziaren·grafitu, ti'Powych dla pótnej fazy kul
tury celtyckiej ze schyłl(u okresu lateńskiego. Odkryto szereg obiektów· 
/jamy i paleniska/ ·wi!lzane z peryferiami osady neolitycznej o bliżej do- . 
tl\d nie sprecyzowanej przynależno4ci kulturowej, ·w jednej z. jam znajdo-··· 
wały się rozrzucone ko4ci ludzkie -być może pozostałość praktYk kaniba-
Hsiyczn.Ych. · . . . : ,~. : · · · 

w wyniku prac ustalono' ostatecznie przebieg gr~ńie cmentarZyska 
ludnoki kultury łużyckiej i przygotowano teren dl~ priepro'ffadzenia dal
szych wykopalisk. Stwierdzono, .. że na stanowisku znajduj!\ at;; pr'~j
mniej dwa oddzielne zgrupowania grobów celtyckich,. w ·przybliżeniu w-$j,Ół
czesne .sobie. Dzieli )e przestrzeń ponad stu metrów. ·Ustalono inte.jsce,' ' : 
gdzie wyst~pują groby~ ·. okresu wpływ6w rzymskich. Stwierdzono, !e ""· 
zagadkowe czworoboczne i koliste obiekty rowkowe towareysą ·zarówno · · 
skupieniom grobów celtyckich z okresu lateńskiego . jak i gróbów zalicza.-', · • 
nych do kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich; ; · :' , . " . 

KOBYLNIKI, gm,Skalbmier.z 
Stanowisko 4 · 

KOLOZ.t}B, gm, Sochocin 

StanoWisko 2 

KONARY, gm. Dl\browa Biskupia 
woj. bydgoslCie 
StanoWisko 20 

patrz · 
neolit 

patrz ' 

... 

okres lateński 

patrz 
neolit 
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KRAKOW - BlE~ANOW GAJ 
Stanowisko Xll 

KRAKOW - KAZIMIERZ 
-ul. Skaleczna 
viykop l 
/kultura łużycka/ 

KRUSZWICA 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 4 

•l 

patrz· 
neoli~ 

.patr~. 

wczesne 4~dnioviecze 

Instytut Historii Kultury 
Materialnej P AN 

Badaniami kierował prof,dr Witold H~nsel. Au~or 
sprawozdania mgr Wojciech Dzieduszycki.- Finanso
wał lHKM PAN. Osada z okresu halsztackiego /HaD/. 

Badania skoncentrowano na pozos_tałościach osady halsztackiej, . 
która zalegała na stoku wyniesienia p6biocnej części stanowiska_ 4. Na. 
obszarze 3 arów Wy-eksplorowano zachowArul do 2S-30 cm warstwę halsz-

- tacką, przesycarut sr)aleniZrut, szcz~tkami kostnymi oraz fragmentami cera
. miki, Zalegała ona na czterech obiektach o średnicy dochodącej do 1,0-
l ,4 m i mi4!szości · do O,' S m. · Przy jedn.ym. z tych obiektów :~eytQ __ lj.c.me 
negatywy słupków. . - : . 

Na yypełnisko obiektów opr6cz· szczfltkÓw kos~ch zł_ożył,y się licz
ne Okazy naczyń .glinianych, rozcieraeśe,, ' fragmentyprzedmiOtÓW bri\ZOwYCh 
a także kościany' ornamentowany.grocik. w jedn.ym. ź obiekt6w odsłOnięto 
skupisko przepalonych kości zWierzęcych otoczonych przystawkami, 

' . i 

LAGlEWNlKl, gm.Kruszvf.ca 
woj. bydgoskie 
Stanowisko S 

patrz 
··okres wpłjwów .--rzymskich 



LĘG PIEKARSKI, gm·. Dobra 
woj. konińskie 

LOBtANY, gm. Lobez 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 4 

LUBOWICE, gm.Rudnik 
woj. katowickie 
Stanowisko l i 2 

LUPAWA 
woj. słupskie 

L YSZKOWCE, gm. Pęczniew 
woj. sieradzkie 
Stanowisko l 
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MALA NIESZAWA,· gm.Toruń 
Stanowisko 2 

MASZKOWICE 
woj. nowos~deckie 

patrz 
okres wpł.yw6w rzymskich 

patrz · 
wczesne średnowiecze 

patrz 
epoka br~zu 

patrz 
neolit 

•. ' 

patrz 
okres wplyW6w rzyms~ich 

patrz 
średniowiecze · 

Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagtelloliskiego 

Badania prowadziła dr hab.Maria Cabalska. Finanso
wał UJ. Osadnictwo kultury łutyckiej z okresu halsz
tackiego i wczesnolateńskiego. 

W części zachodniej grodziska kontynuowano badania z ubiegłego 



·. 
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roku. Materiał zabytkowy występował w niedużycl. Uościach. Zarysy jam 
i chat były najczytelniejsze na głębokości 35 cm. Uezyskatie rezultaty po
twierdziły rozwarstwienie osadnictwa na dwie fazy~ Pchwycono zarysy 
d~ chat związanych z obiema fa~mi trwa~ osady. : 

F a z a s t a r s z a. Chatę tej fazy udokumentowano na ĆWiartce 
8 rzędu XIX. Szczęśliwym trafem wykop objął prawie całkowicie jej ob
szar. Wymiary c'!taty e /4,5 na 5,5 m/ były analg~e do epaprzednio od
krytych. Zachodnia część obiektu była pokryta wa~stwą kamieni poroz
rzucanych w nieładzie, ' pochodzących ze zniszczonego wału Jazy młodszej' 
Warstwa kulturowa wypełniająca chatę wypłycała się dość e szybko i tylko 
dwie jamy paleniskowe dochodziły-do głębokości 108 cm. Jama paleniskowa 
1 znajdowała się prawie w. ceńtmlnej cżęśc~ chaty, podczas gdy jama e 2 za
legała przy po1udniowej ścianie '6biektu. W obu jamach znAleziono dute iloś
ci ceramiki pochodzącej z naczyń kuchennych o jajowatym kształcie oraz 
z mis , kub~ów i pła_skich placków-talerzy. Dużo skorup pochodziło z ma
łych naczyń, wykonanych z gładkiej czarnej w przełomie gltn.y; zdobio-
nych ornam~ntem rytym. · · 

eF a z a m l o d s z a. ChatY z tego okresu zajmują mniejszą przes
trzeń w stosunku d~ zabudowy starszej osady ókolnicowej. Chatę z tej fa
zy odsłonięto na odcinku 3 rzędu XX. Zarys obiektu był raczej słabo 'łli
doczny • W środkowej partii ujawniono jamę paleniskową sięgającą do głę
bokości 90 cm. Druga znacznie słal;>iej widoCzna jama znajdo."-ała się we 

e wschodniej części chaty w pobliżu przypuszczalnego wejścia. Materiał za
legający w obu jamach zawierał ol)ok naczyń kultury łUżyckiej liczne fr!lg
menty ceramiki· charakterystycznej dla zespołó-.c, puchowskich oraz wyroby 
ielazne. Odkryto łącznie 20 przecbniotów żelaznych. Na uwagę ·zasługują 
2 bransolety, ułamek naramiennika, nóż i sierp oraz połowa kęsa. 

MOKRZYSZOWe, gm. Tarnobrzeg 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko 2 

MOKRZYSZOW, gm. Tarnobrzeg 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko 3 

' • _patrz 
epoka brązu 

patrz 
epoka brązu 



NADOLE, gm.Gniewtrio 
woj.gdańskie 
Stanowisko l 
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Pracownia Archeolpgiczno.:. 
Konserwatorska· P. P. PKZ 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziły mgr Barbara Płachtowa i ~gr lre:
na Jarzębaka /autorka sprawozdania/. Finansowała 
Dyrekcja Elektrowni "2:arnowiec" /w budowie/ •. Trze
el sezo11 badań. Osad8. produkcyjna ze scb,yłkowego ok• 
resu kultury łużyckiej /Hallstatt C/. 

Osada położna jest na stoku wzniesienia opadającego. w kierunku Je
ziora 2:arnowteckiego. Jej częśt produkcyjną zlokalizowano w pobliżu -
obecnej zachodniej linii brŻegowej Jeziora. · 

B~dano najbardziej narażoną na zniszc~nie żachodntq częśt osa4 •· 
OdsłOnięto t jam, równej wielkości z zawartością kilku drobn.:f'ch .frag
mentów ceramiki lub. bez zabytków ruchom,ych. Wystąpiły także ś~ady po 
słupach drewnianych. · ·· 

W obrębie osady natrafiono na 5 grobów jam()_wych Żawierających· 
szcZ(\tki stosu, nieliczne przepalone kości orb.z po kilka 'drobn,ych frag
mentów ceramiki. . 

Najciekawszym obiektem okazał się gr6b nr 26, który w .pla~~ oto• 
czon,y był wieńcem kamieni /granity/. W części centralnej gro~u zna.jdował 
się okrągły,' płaski granit. - · · ·. 

W trakcie ziemnych prac budowlanyeh na terenie o;acJi odsłonięto · '.·' .. 
dwa dalsze piece garncarskie /częściowo zniszczone/. Były to jam,y _wy.- · 
łożone granit8,1ni o Ścianach wylepionych gliną· i. zachowanym w dolnej par.. '·' 
tii paleniskiem. 

Materiały znajdują .się · w Pracowni p~wadzącej wykopaliska. 

Badania będą kontynuowane. 

NOWA HUTA-KRZESLAWICE 
Stanowisko 66 

NOWY TARG, gm.Stary Targ 
woj. elbląskie 

patrz. 
neolit 

patrz 
okres wpływ~w rzymskich 
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OPATOWIEC 
woj. kieleckie 
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Archeologiczny Konserwator 
Zabytków w Kielcach 

Badania prowadziła mgr Krystyna Laskowska. Finans.o
wał WKZ w Kielcach. Pierwszy sezon badań. Cmen
tarzysko kultury łużyckiej grupy. górnośll_lsko-mało
polsk~ej z okresu halsztackiego. 

Cmentarzys\l;.o położone. jest na północ od Opatowca w odległości 
około 1,5 km od centrum wsi, na niewielkim wzniesieniu leżącym po pra
wej stronie drogi prowadzącej z Opatowca do Nowego Kor.czyna .' . 

Prowadzono badania ratownicze i przekopano pOwierzchnię ca 
160m~ odsłaniając 86 obiektów archeologicznych, w tym 84 groby ciało
palne,' skupisko ceramiki oraz jamę . z fragnientami nacz)'ńia. Zalegały one 
na głębokości od około 20 do 60 cm. Przeważają groby citlłopalne popielni
cowe /77/, wśród których można wyróżnić 5 podwójnych, 9 nakrytych mi 
są; w trzech znajdowały się miniaturowe na~zyńka. 

W grobach ciałopalnych jamowych~ których odkryto 7 ,' przepalone 
kości znajdowały się na przestrzeni całej jamy lub w jej obrębie występo-
wały w zwartym skupisku. · · 

Ceramika jest dość zróżnicowana, ' oprócz form v.azowatych wystą
piły popielnice jajowate, ' beczułkowate, ' dwustożkowate, zdobione grupami 
ukośnych kresek na załoinie, ' listwami z dołkami palcowatymi, ornamentem 
pseudosznurowym ,' paznokciowym a także szerokootworowe mi sy z brregiem 
zagiętym do środka. · 

W 17 grobach wystąpilY ozdoby brą~owe, głównie skręty i małe kó
łeczka oraz dwa paciorki ceranliczne w grobie ·nr 38. · 

Zbadane groby na podstawie ceramiki należy datowa~ na okres 
Hallstatt D. · 

Badania bęcią kont,Ynuawane. 

OSIEK-PRACZ, gm.Wyrzysk 
woj. pilskie 

Muzeum Okręgowe 
w Bydgoszczy 

Badania prowadził mgr Wojciech Kuczkowski. Finanso
wał WKZ w Bydgoszczy, Społeczny Komitet Budowy Re
zerwatu Archeologiczno-Etnograficznego Ziemi Kra
jeńskiej i Muzeum OKręgowe w Bydgoszczy. Czwarty 
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sezon badań. Cmentarzysko kultury wschodnio
pomorskiej i kultury grob6w jamowych z _okresu 
halszta~kiego, lateńskiego i wpł,yw6w r:!iYmskich. 

Prace były kontynuacją badań z lat 1972-1974. ·Badania kóncentro
wały się gł6wnie w południowej i p6łnoc~o-wschodniej części cmentarzys-

- ka. Przebadano o.g6łept tęren o powierzchni około 18 ar6w. Odkryto ·180 
grob6w jamowych, 8 '-grob6w kloszowych,' 4 popielnicowe, ' l skr:zynkowy 
oraz gr6b z kręgiem kamiennym. Ponadto zbadano dwa stosy ciałopalne 
i kilka palenisk. 

Groby jampwe występują w zwartych,' regularnych skupiskac~. 
Niekt6re z nich posiadają bruki kamienne; jedno lub dwuwarstwowe~ ·Za
wierają bardzo niewielką ilość drobnych kości ludzkich. Część z . nich wy
posażona jest w zapinki brązowe datowane ~ okres wpływ6w rzymskich. 
W grobach kloszowych, klos1ie umieszczone są w nieckowatych jamach~ 
kt6re w g6rnej części posiadają warstwę ciętych kaint.e~ •. 

Większość popielnic umieszczona jest na płaskichlub nie.ckowa- . 
tych pł,ytkach z piaskowca. 

· Uchw:}rcono granicę cmentarzyska,· na osi p6łnoc:.południe. 

Badania będą kontynuowane. 
• Y 

PlASKI, gm. Kleszcz6w 
woj. piotrkowskie 
Stanowisko 7 . 

Pracownia Archeologiczno
Konserwators-ka P. P. PKZ 
Oddział w l{ielcach 

Badania prowadził mgr ·Rcmuald Dragan przy vspcSł
udziale Zbigniewa Lechowicza. Finansował Central
ny Ośrodek Badawczo_-:Projektowy G6rnictva Odkryw
kowego we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Osada 
ludności kultury łużyckiej datowana na przełom okresu 
halsztackiego i taleńskiego. 

Stanowisko znajduje się na cyplu wzniesionym ponad lewą terasą 
zalewową rzeki Widawki w odległości250m na p6łnoc od drogi z Lękińska 
do Kaliska. · 

Prace rozpoczęto od wykonania planu sytuacyjno-wysokościowego. 
Odsłonięto do badania za pomocą sprzętu zmechanizowanego powierzchnię 
8000 m2. Stwierdzono, ź.e osada zajmowała powierzchnię około 3 ha. 

\ 

" 
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Dokładnymi badaniami objęto obszar 3000 ~2~ Wydz.ielono . na~tę
pujllce obiekty: jamy gospodarcze i mie.szkalne, do~ posłupow:e, ślady 
domostw naziellliiYch, · piec jednokomorowy do wypału ceramiki,' który wy
korzystywano dodatkowo do obróbki rogów. Z ciekavs'zyc:it zabytków od
kryto spiralU!l zawieszkę brązóvll• Pobrano też próbki do badań palino
logicznych dla całego kompleksu zagroż~nych stanoWisk arch,eologicz
nych •. 

Prace nie hf;dą kontynuowane. · 

PlASKI, · gm.Kleszczów 
woj. piotrkowskie · 
StanoWisko _11 

POPOWICE ,- gm.lno~ocłav 
woj. bydgoskie 
Stanowi$ko 3 . 

PROCHOWICE: 
ul.Jagiellońska i 5rednia 
woj .legnickie 

patrz 
epoka brllzu 

patrz . 
neolit 

Wojew&fzki Ośrodek A-rcheo
logiczno-Kons~rvators~ ' 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Krysł3'J:la Maksymo'Wicz. Fi
nans~vał WOAK we WrocłaWiu. _Cmentarz~sko kultu-
ry łużyckiej /okres halsztacki/ • . 

Podczas zakładańia wykopów pod fundamenty budynku mieszkalnego 
wydobyto ceramikę i przePa,lone kości." · 

W czasie. inspekcji zebrano z poWierzchni wykopu· fragmenty cera
miki malowanej. W półn.ocno-vschodninl.profilu wykopu na głębokości 0-45 m, 
pod brukiem kamiennym odsłonięto grób, który zawierał 9 nacz)'li v tym 5 
malowanych :-grupki kresek, · kropek, tróJkiltów, pasmami linii łamanych, 
trykvetrami.. PracoWnicy Zakładu DZBR "Renifer" v Prochowieach pr·ze
kazali szpilę z brllzu z głów~ kulistil .i grzechot~ v kształcie figur\d dwóch 
blitniaczych ptaszków umieszczonych na nóżce. Na s.rzebiecie obu ptaszków 

•, znajduj!\ się malowane znaki v kształcie litery "X". Jest to nowoodkryte 
cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z epoki żelaza okresu halsztackie-

go. 

,' 



PRZEM1F, gm.Mocbjr 
woj.leszczyńskie 

Stanowisko l 
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Archeologiczny Konserwator 
Zabytków, Zakład.Archeolo

gii Wielkopolskiej", : InstytUt 
Historii Kultury Materialnej 
pAN w POzllAniu 

Badania ·prowadzili mgr Dobromir Durczewski i mgr 
~iojcte~h S migielski /autor sprawozdania/. Finanso
wał WKZ i IHKM PAN. Pierwszy sezon badAli •. Gro
dzisko kultury łużyckiej z okresu hąlszta.cktego. Gro
dzisko wczesno4redniowieczne z IX-XIII w. Osada 
neoHtycz~ kultury pucharów lejkowatych. Osada z 
okresu halsztackiego. Osadnictwo 4redniowieczne i 
nowożytne. 

Przeprowadzono badania sondażCNro-weryfikacyjne na grodzisku w 
Przeńu~cie. Leży ono na suchej, · piaszczystej wysepce mi~zy zabagnio
ną ryililą jezior przemęckich od południa, a południowym skrajem ba_gien 
obJrzatiskich od północy. Obecnie jest ono zupełnie zniwelowane, · zabudo-
wane i niewidoczne w terenie. · 

Założono pięć wy}top6w: IUl..przypuszczalJ\YDl szczycie wału, · na je
go zachodnim zboczu zewnętrzn.ym,' weWD4trz grodu u _podn6ła wała· ·oraz 
w czę§ci północno-wschodniej grodu. 

W wykopach llA wale stwierdzono, że na piaszczystym_ calcu zalega
ła niezbyt gruba warstwa cuadnicze-z okresu halsztackiego. Odkryto~ 
jedynie na niewielkich Odcinkach, · gdyż obficie napływajqca · woda nie pozwo
liła na jej zbadanie na większej powierzchni. Znaleziono w niej jecł;yme nie-· 
liczny materiał · ceramiczny. Na tej warstwie posadowiono wał. Odkryto je
dynie jego podwalinę w postacilegar6w ułożonych w klenmku Jeao pr~
biegu oraz .. rz~6w pionowych pali. Wał ten· pochodzi taltte z okresu bal.• 
sztackiego;- jego g6r_nę partie zost~ły zniszc.z'?ne przez p6tniejsze oaad
nictwo. 

W VIII/IX w. n.e. zniwelowano rozwalisko wału kultury łutycktej 
i zbudowano na nim wał ziemny złożony z warstw piask6w i glin oraz lut.:. 
no rzuconych kamieni, zabezpieczony płotem przed zbytnim zsuwaniem się. 
Płot ten zbudowany był z pali przeplecionych gałę:r;iami i trzcin.\. Zacho
wana wysoko§ć tej czę4ci wału wynosi 3,5 m. Okoib połowy iub pod ko-
niec X w. wał .powiększono przez dostawienie doń. potężnej konstrukcji 
przekładkowej, ' zbudowanej z nieobrobionych pni, belek i dranic. Konstruk
cja ta była zabezpieczollA przed rozsuwaniem się na do§ć grzqskim podłożu 
przez pnie zaopatrzone w hakowate odgałęzienia oraz dodatkowo usta.bili
zowane dzięki długim zaostrzonym palom wbijanym pionowo i Uko§nie. Ta 
czę§ć wału zachowała się do wysoko§ci 70 cm, wyższe partie zostały zniwe-
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lowane i zasypane w §redniowieczu. 

W wykopie usY-tuowanym po wewnętrzne-j strohie wału odkryto trzy 
warstwy silnie zbutwiałego i zma~rowanego drew~ prz~sypywane pias
kiem, zalegające na piasku caleowym i warstwie faszyny: .czwarta., naj
wyższa warstwa konstrukcji dre'Wllian.ych,~ także silnie zniszczona, ' ale · 
lepiej rozpoznawalna niż poprzednie,' skłądała się; dwóch poziomych dra
nic. : Mamy tu zapewne do czynienia z. kolejnymi poŻioma:mi ulicy przywało
wej, datowanymi na okres halsńacki. We wczes~- §redniowieczu te kon
strukcje, wtedy już zniszczone, zasypano piaskiem i na 'ntc h pobudg~{l.p.Ó 
konstrukcje drewniane, zachowane w bardzo złym stanie; funkcji ·tch nie 
rozpoznB.no. Nad nimi zalegały warstwy niwelacyjne ~redniowieczne i no
wożytne. 

W wykopie w północno-wschodniej czę§ci grodziska odkryto warst
wę osadniczą .ludności . kultury pucharów lejkowatych zalegającą na piasz
czystym calcu, · a nad nią dwa poziomy osadnicze ludno~ci kultury łużyckiej 
z okresu ~lsztackiego. Starszy ż nich miał na odkrytym odcinku charakter 
produkcyjny, ;. gdyż zawierał konst~cje dr~wniane ,-: niewielką jamę wypeł.., 
nioną .. :wapnem i du,że skupienie popiołów ,1 wymiatane z długo używanego 
pieca ,' zalegającego już poza granicami wykopu. · W młodszym poziomte od
kryto część chaty o~az przylegając(\ do niej drogę wymoszczoną belkami. . 
Nieco wyżej odkcyto duże palenisko z szdc,iu poziomów skorup naczYń ukła
danych na glinie. Starszy poziom wczesnośredniowieczny zawi,erał pozosta
łości półziemianek mieszkalnych,' w młodszej fa_zie istniało tu budownictwo 
naziemne, słupo~e 1 zrębowe. Te. dwie fazy osadnictwa wczesno~rednio- -
wiecznego można ,' jak się _wywi.je, ·zsynchronizować z dWiema fazami budo
wy wału. Nawarstwienia średniowieczne i nowóżytne w tej części grodu zos-
tały zniszczone pódtzas niwelacji współczesnej ~ · 

SK~CZNIEW, gm.Dobra 
woj. konińskie 
Stanowisko 2 

SLUPNO,- gm.Borowiczki 
woj. płockie 
Stanowisko 5 

SMOLNA, gm.Cleśnica 
woj. wrocławskie 

· .. 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
epoka brązu 



SOBIEJUCHY, gm. Żnin 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2 

- 98-

Instytut Historii Kultury 
Materialnej i Sekcja 
Paleodemografii Komitetu 
Nauk Demograficznych P AN 
w Poznaniu 

Badania prowadzili dr Janusz Ostoja-Zagórski /IHKM 
Poznań/ i doc.dr hab. Jan Strzałko /UAM - Poznań/ 
przy współudziale mgr E. Stelmacho~skiej /Muzeum 
Archeolo~czne - Poznań/ i mgr W.Szymandery /UAM 
Poznań/. Finansowały: Urząd Gminy w Żninie, · WKZ 
w Bydgoszczy,' IHKM PAN i Komitet Ar.cheologiczey 
PAN. Drugi sezon badań. Cmentarzysko ludności kul
tury łużyckiej; okres HaC/HaD. 

Kontynuowano prace prowadzone w 1974 r. Rozpoznano obszar o po
wierzchni 700 m2 odkrywając i eksplorując 104 groby wyłącznie ciałopalne. 
Groby były w większości pochówkami popielnicowymi i tylko przepalone 
szczątki 5 osobników złożone zostały w grobach jamowych. Wyposażenie 
obok naczyń przystawnych ~ ilości od 2 do 20 w jednym grobie, stanowiły 
przedmiotyż.elazne /szpile, kółka, fragmentynożyc/, brązowe /szpile, kół
ka, sp!ralki, ' zawieszki, ·paciorki f haczyki do wędek/, gliniane /grzechot
ki, tzw.kadzielnicel; szklane /paciorki/ oraz kamieiJile /podkładki, frag
menty narzędzi krzemiennych/ • Materiał ceramiczny reprezentowany jest 
przez formy charakterystyczne dla młodszych faz okre~u halsztackiego. Na 
wyróżnienie zasługuje znaczna ilośt zachowanych w całości naczyń miniatu
rowych oraz dwa niewielkich rozmiarów czerpaki zdobione figurkami ptasz
ków. · 

Uzyskano szereg istotnych danych odnośnie obrządku pogrzebowego. 
Odkryto kilka grobów obsypanych re·sztkami stosu lub posadowionych na wars
twie sprasowanych i sD.itie przepalonych węgielków drzewnych. Stwierdzo-
no róWnież fakt dostawiania pochówków do zespołów chronologicznie starszych. 
W obu wypadkach były to pochówki bardzo małych dzieci /do l roku życia/ 
złożone do ·niewielkich rozmiarów misek i czerpaków. 

Prowadzone równolegle z archeologicznymi prace antropologiczne poz
woliły na stwierdzenie, iż ·'" 104 odkrytych w b. sezonie zespołach grobowych 
złożono przepalone szczątki kostne około 170 osobników. Na podkreślenie 
zasługuje też wysoki udział pochówków dziecięcych w tym rÓWnież obecność 
przepalonych kości płodu. 

Badania antropologiczne pozwoliły stwierdzić, iż w jednym z grobów 
jamowych złożone zostały szczątki kostne drobnego przeżuwacza /owcy lub 
kozy/ poddane uprzednio kremacji. 
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Analiza materiału ceramicznego i przed.mil)tów metalowych pozwoliła 
na ustalenie chronologii badanej strefy cmentarzys'l$.a na przełom_okresu 
HaC/HaD, Dotychczas odkryto w sumie 312 zespołów grobowych, w któ
rych złożone zostały przepalone szczątki - kostne około 620 osobników. 

Badania będą kontynuowane. 

STOBNICA- TRZYMORGI, gm.Ręczno 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 2 

STROBIN, gm. Konopnica 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

patrz 
.neolit 

Muzeum Archeologiczne. 
i Etnograficzne · w Lodzi 

Badania prowadził mgr Zdzisław Kaszewski. Finanso
wał WKZ w Sieradzu. Drugi sezon. badań. Osada ob
ronna kultury łużyckiej z . okresu halsztackiego C-D • . 

Kontynuowano prace z 1974 r. Rozkopano obszar o powierzchrii 
1225 m2. Odkryto dalszy ciąg umocnień obronnych o konstrukcji skrzynio
wej. Wypełnisko wału zawierało dużą ilość ceramiki; typowej dla górno
śląsko-małopolskiej grupy kultury łużyckiej /podgrupa kępińska/. Ponad-· 
to odkryto nieliczne ulanikt kości zwierzęcych oraz dużą ilość przepalo
nych bierwion. W południowej części osady natrafiono. na . wkopaną w wał . 
chatę typu ziemiankowego o · wymiarach 3,50 x 2.,35 m. W jej wnętrzu znaj
dowały się liczne ułamki naczyń, grudki polepy, kawałki węgla drzeWJ1ego 
oraz bransoleta z brązowego okrągłego drutu. 

Na majdanie grodziska przeprowadzono 10 wykopów sondażowych 
o wymiarach 6 x 2 m w celu odkrycia obiektów mieszkalnych znajdujących 
się wewnątrz grodziska. Poszukiwania te doprowadziły do zlokalizowania 
osady w obrębie majdanu grodziska liczącego 18 ha. Znajduje· się ona w 
części północnej tego kompleksu osadniczego i zajmuje w przybliżeniu ob~ 
szar o powierzchni 10000 m2. 

Fragmenty . uaczyń, odkryte w rowach sondażowych i w górnej warst
wie jednej z chat, wykazują zbieżność chronologiczną i pochodzą z końca 
okresu halsztackiego C oraz z okresu halsztackiego D i z wcz~snego okre
su lateńskiego. 
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Po opracowaniu materiał .tr6dłowy zostanie przekaŻany do Muzeum 

Okrt:gowego w Sierad_zu. 

Badania bt:dą kontynuowane. 

SZCZECIN - USTOV{O 
Stanowisko l · 

5MlARDOWO KRAJENSKIE · 

TUMlANY, gm. Barczewo 
woj.olsz~skie 
Stanowisko 2 "Rybaczówka" 

T Ą_DOW GORNY, gm. U stków 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

TYLOWO, gm.Krokowa 
woj. gdańskie 
Stanowisko 4 

patrz 
neolit 

patrz 
neolit 

pa~rz 

wczesne średniowiecze 

patrz 
okres wpływów rzymskićh 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w WarszaWie 

Badania prowadziła mgr Agnieszka Kruk, finansowała 
Dyrekcja Elektrowni Wodnej "Żarnowiec" /w budowie/. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury wschodnio
pomorskiej z okresu Hallstatt D. 

Badania prowadzono na południowym stoku wzgórza morenowego, odda
lonego około 1500 m na północ oą. zabudowań wsi Tyłowo. 
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Przebadano obszar 446 m~ na którym odkryto 26 obtektów. Naj-. 
ciekawsze ·z pich to groby nr 15 i 17. Są to regula;rne skrzynie grobo
we bez płyt nakrywających. W obu grobach dno sk.rzYI\i, .stanowiła płaska 

granitowa płyta, na której usytuowane były urny, w wypadku grobu 17 by
ły to duże ułamki ceramiki z przepalonymi kośćmi:. Natrafiono na dwa 
duże skupiska granitowych kamieni /obiektu 9 i 14/ prostokątne i zaokrąglo
ne w formie o miąższości do 75 cm • . W ich obrębie występowała szara i 
ciemno-brązowa piaszczysta ziemia. Z. obiektów tych pochodziły nieliczne 
fragmenty ceramiki i przepalone kości. Odkryto pc)nadto .7 grobów jamo
wych i l popielnicowy. Ten ostatni zawierał dużą i małą popielnic~ wypeł
nione koŚ:ćmi oraz przystawkę. Wyeksplorowano ponadto 13 jB:Jil, które 
zawierały fragmenty ceramiki oraz drobne węgielki drzewne. . . .. 

Na uwagę zasługuj_e obiekt 24, który oprócz dużej ilości fragmentów 
ceramiki zawierał grudy czerwonej i czarnej polepy. Jego wy:pełnisko two
rzyła ciemno-brązowa, miejscami cza,rna piliszczysta ziemia, w części 
przydennej wystąpiły .ślady spalenizey. Jest to zapewne· obiekt towarzys.zą
cy grobom. 

Materiały znajdują się w Pracowni prowadzącej wykopaliska. 

Badania będą kontynuowane. 

WOLA GRZYMALINA, gm.Kleszczów 
woj. piotrkowskie 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego 

Stanowisko 2 

Badania pod naukowym kierownictwem doc.dr Jerze
go Kmieciliskiego prowadzili mgr L • Do~J!ą\ska i M • 
Trzc~ński, , finansował Uniwersytet Lódzki i Central-: 
ny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkryw
kowego "Poltegor". Pierwszy sezon badań; Cmenta
rzysko z okresu halsztackiego. 

Stanowisko położone jest na niewielkiej wydmie, która wraz z są
siednimi tworzy układ o przebiegu zachód-wschód. Wschodni skraj wydmy 
został zniszczoey w czasie rozbudowy wsi Wola Grzymalina. Badaniami 

· objęto powierzchnię jednego ara. Uchwycono zachodni kraniec cmenta
rzyska popielnicowego kultury łużyckiej, część środkowa ulegbl znisz
czeniu. Znalezioną jeden grób popielnicowy i kilka słabo zachowanych jam 
grobowych z fragmentami popielnic. 

Ze względu na znaczne Żniszczenie stanowiSka badania nie będą 
kontynuowane. 



ZAWADA, gm.Połaniec 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko l 
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Katedra Archeologii 
Pradziejowej i Wczesno
średniovrtecznej Uniwer
sytetu . W ar sza w skiego 

Badania prowadzili dr Bolesława Chomentowska 
oraz mgr Jan Michalski. Finansowały Zakłady Ener
getyczne Okręgu Wschodniego Elektrownia "Poła
niec". Drugi sezon badań. Osada kultury łużyckiej. 
/Ha/," cmentaTzysko z okresu wpływów rzymskich, 
ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego. 

Przebadano obszar 557 m2, na którym wystąpiło 40 obiektów. 
Badania miały dwa główne cele -uchwycenie zasięgu całego stanowiska 
oraz stwierdzenie stanu zniszczenia. 

W północno-wschodniej .części stanowiska, w wykopie 5/75 natra
fiono, pod warstwą kulturową kultury łużyckiej, na liczny -materiał krze
mienny związany ze schyłkowym paleolitem. Występował on w 'Wyraźnym 
skupieniu w p6łnocno-wschodnim narożniku wykopu. 

Głównyn1 przedmiotem badań była nadal osada kultury łużyckiej. 
W dwóch wykopach odkryto nieznisżczoną, odizolowaną wa·t'stewką piasku 
od ziemi ornej, warstwę kulturową o miąższości do l .metra. Warstwa ta 
zawierała zaoytki grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. Z obiektów kul
tury łużyckiej najciekawsza była półziemianka /265 x 245 cm/ z jamą piw
niczką. Pozostałe obiekty to jaii\Y o różnym przeznaczeniu. W kilku jamaeh 
wystąpiły bryłki żużla, .czasami z kropelkami brązu. Pozostały materiał 
zabytkowy to ~eramika, kamienne rozcieracze i gładziki, przęśliki gltilia
ne oraz fragmeńty drewienek o wyra~nych przecięciach. · Natrafiono także 
na dwa groby /popielnicowy i jamowy/ kultury łużyckiej z ·wyra~nymi wpły-
wami kultury pomorskiej. · 

Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich reprezentowane było 
przez jeden grób i liczne znaleziska l~ne. pochodzące ze zniszczonych 
grob6w. Odkryty gr6b zawierał 6 naczyń, 2 mocno skorodowane przed• 
mioty żelazne, żelazną sprzączkę do pasa oraz fragment tkaniey ze skórą, 
pomiędzy którymi znajdowały się 2 stożkowate przedmioty z brązu. W gro
bie nie natrafiono na szczątki kostne. 

Badania będą kontynuowane. 

ZBROJEWSKO, gm.Lipie 
woj. częstochowskie 
Stanowisko l 

patrz 
średniowiecze 





BACHORZ, gm. Dynów 
woj. przemyskie 
Stanowisko 16 

BRZEZCE, gm.Bi~~;łobrzegi 
woj. radomskie 
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patrz 
wczę_sne ś~edniowiecze ' 

patrz 
·. okre-S wpł}:wów rzymski~h 

GNIEWOWo; gm.Bojanowo Stare patrz 
woj .leszczyńskie · okres halsztacki 
Stanowisko 6 

GRJ\DY -WONIECKO, gm.Rutki 
w9j. łomżyńskie 

Konserwator Zabytków 
. Archeologicznych 

Stanowisko 11 w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Krz.ysztof.Burek. FinansQ".;. 
wał WKZ w Białymstoku. Pierwszy sezon ba,dań. · 
~tanQwisko wydińowe. Ósada otwarta gni.py wschod
niomazowtecko-podiasktej kultury łutyckiej ·z )?ói
nej epoki br~tżu i. wczesnej ~poki żelaza. Cmenta- · 
rzysko'kultury grobów podkloszowych z okresu 
lateńskiego~ · ·· 

. ·Stanowisko usytuowane jest około 'l k~ na zachód ,od W~i Góra · Strę-... . 
Rowa na położonej w .. dolinie zalewowej ~arWi wydmie. Podczas badań po~ ·: 
wierzchniowych ekipy KZA .. w 1974 roku · odkryto tu i wyeksplorowano po- ·. 
jedyńczy zespół grobowy kulturY grobów ~klos%owych me. Ż.awierajllCY 
szczą;tRów kostriych. . . . . . · 

Badania mialY charakter rato~iczy ~ 5.Vykopy usytuowano w ś~odkowej 
części wydmy, przy jej wschodnim skraju; na nieznacznej kulminacji w dwu 
punktach oddalonych od ·siebie o o.koło 30 m; Przebadano obszar 150m2.· · 
Ponadto rozfoznano wykopami sondażowymi w kierunku wschodnim obszar 
około .100 m , nie . stw~erdzaj~tc, poza odrębllYJl1.i skupiskami powierzchnio
wymi, czytelnyc~ ·Śladów kulturowych. 

Pod warstw~t eolicznego piasku uchwycono warstwę kulturową o miąż
szości 0,40 - 0,'60 m. W obrębie warstwy kultUrowej, na zewnątrz niej i 
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w zalegającym poniże) jasnym piasku udało się wyróżnić 28 mewtelkich 
/§rednica O, 15 - 0,80 m/ płYtkich /do 0,35 m/ jam, większo§ć Ż nich 
to §lady po pionowych palikaC:h; wypełnisko jednej z jam stanowiły musz
le małży. Ponadto w obrębie warstwy kultu.rowej stwierdzono <,>becność 
dwu palenisk - na ' powierz~hni jednego z nich znaleziono bryły rudy 
żelaznej •. Odkryto też jednodzielny piec o konstrukcji kainienno-g\inias-
t~. . 

Materiał ceramj:czny jest silnie rozkruszony, Reprezentuje on zes
pół form charakterystycznyCh dla wschodniomazowiecko-pOdl_askiej grupy 
kultury łużyckiej, Znaczny odsetek stanowią fortey' chropowacone z na
czyń esowatych, jajowatych i beczułkowatych. 

Ponadto odkryto amorficzne odłupki krzemienne, wtóry z retuszem 
przykrawędn,ym, półwytwór toporka kamiennego; kamienny rozcieracz i 
gładziki, szydło i paciorki ko§ciane, przedinloty brązowe /kółko; frag-
menty czworokątnego w przekroju trzpienia · szpili'l.. -

W sąsiedztwie elementów osadniczych stwierdzon.o obecność czte
ręcll ciałopalnych grobów jamowych bezpopielnicowych, w dwu z .nich 
obok koki wystąpiły drobne·, niecliĄ_rakterystycżn! ułamki ceramiki. 

Na powierzchni wydmy znaleziono wczesnorzymski grot oszczepU:. 
Zlokalizowano też, powierzchniowo występUjące, -bryły, rudy żelaznej. 

Badania l;lędą kontynuowane. 

GZIN, 
woj. toruńskie 

JASTRZĘBNIK I, gm. Dob"t'zec 
woj. kaliskie 
Stanowisko "Modła" 

KIETRZ 
woj. opolskie 
Stanowisko l 

l 

patrz 
okres halszta<:lą.. 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres halsztacki 



KOLOZ4-B; gm.Sochocin 
woj. ciechanowskie 
Stanowisko 2 
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Zakład Epoki Metali 
lnst}').ltu Historii Kultury 
Materialnej P AN 
w W az:s.zairte 

Badania w terenie prowadz:ił dr Jerzy.·Pyrgała 

przy współudziale mgr PrzemyŚława Urbańczyka. 
Finansował lHKM PAN; D..ćtesląt,y sezon badań . · 
kołozębskiego zespołu osadni czego /1961-1965; 
1967-1970, 1975/, ,trzeci na stanowisku 2 
/1969-1970, 1975/. Osada otwarta kultury prze
worskiej z l ·w .-p.n.e. ; liczne· ślady osady kultury 
łużyckiej z okresu halsztackiego i lateńskiego. 

Badania wykopaliskowe zostały poprzedzone wstępnym rozpoznaniem 
gleboznawczym wykonanym przez doc.dr K.Konecką-Betley Ż Instytutu 
Gleboznawstwa . i Chemii Rolnej SGGW. PQlegały one na p~braniu dwóch 
.prób glebowych z sondaży głębokich /0-1,85 m/ oraz pięciu prób płyt- · 
kich. 

Badania archeologiczne skoncentrowano w pobliżu Jlliejsc pobrania 
prób glebowych~ Założono pięć wykopów o wymiarach 5_ x 10 m i numeracji 
1-V, ćw · . B i o; które w całości wyeksplorowano • .. 

Warstwa kulturowa wystąpiła tuż pod po..rt.erzchnią ziemi ornej /0;30m/ 
i .sięgała do_ głębokośc'i o;so m, a w sporady.cz'n,ych przypadkach głębiej 
do Oi 60 - O; 70 m. W sumie odsłonięto i zbadano 28 jam różnej witolkości . 
i 'przeznaczenia, · 4 paleniska, kilkanaście śla4.ów . słupowy-Ch oraz rozma
zane; bliżej niezidentyfikowane zaciemnienia o niewielkiej miąższości.' z jam 
wyróżniało się rozmiarami kilka, o charaktePze gospodar.czym i magazynowym. 
BylY to obiekty o średnicyca 1,5 m i głębokości i,2-1,5 m·. leli wypełniska · 
to: bryły polepy i przepalonej gliny ze ·śladami odcisków pci drewnianych · 
konstrukcjach oraz z negatywami ziarniaków zbóż; liczne fragmenty naczyń 
ceramicznych w tym także naczyń .zasobowych, sporadycznie występujące fn
ne zabytki jak przęśliki, fragmenty osełek, żelazne noże., liczne ko~ci zWie
rząt oraz ślady węgla drzewnego i popiołu. W jednej z jam, na dnie; · znale
ziono część ~arna obrotowego, tzw. "leżak'~. Odkryto także .obiekt półzie
miankowy o rozmiarach 4-4,5 m x 3-3,5 m;· zagłębiony do o;90 m. Przy 

. jego krawędziach znajdowały się ślady po słupach. Na dnie półziemianki 
stwierdzono pozostałości jamy, wypełnionej okruchami wapna przemiesza
nego z piaskiem. 

Z zabytków znalezionych luźno w warstWie kulturowej na szczególną 
uwagę zasługuje brązowa zapinka zdobiona figuralnymi motywami zoo- i 
antropomodicznymi, pochodząca z kręgu kultury celtyckiej i datowana .na 
początek l w.p.n.e. 
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Opisana warstwa osady jest datowana na późny okres lateliski, a 
jej przynależność kulturowa.' to kultura przeworska. Stwierdzono także 
występowanie pojedyńcz;ych_ jam kultury łużyckiej z okresu halsztacko
lateńskiego, zawierających z reguły niewielkie ilości fragmentów-cera~ 
miki i lc;ości zwierzęce. · 

Z okazalszych jam zarówn0 kultury przeworskiej jak też i łużyckiej 
pobrano próby z ich zawartośCi do badań gleboznawczych i che~c_znych~ 

Badania będą kontynuąwane. 

KOM<;>ROWO~ · gm.K~źmterz 
woj. poznańskie · 
Stanowisko 12 

KRAKOW -KRYSPINOW 
Stanowisko 2 

L UBIEL STARY, · gm.Rżąśnik 
woj. ostra1ęckie 
StanoWisko l 1 2 

LUBOSZYCE, gm.Grabice 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko 4 

ŁAGIEWNIKI, gm.Kruszwica 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 5 

patrz . _ , _ ._ -· 
wczesne śred.D.iowtecze 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz_ . 
okres wpływów ~_eymskich 

patrz 
epoka brązu 

patrz 

okres wpływów . rzymskich 



L~G PIEKARSKI; gm.Dobra 
woj .:XoniRikie 
Stanowisko l 

MALACHOwo; gm.Drobin 
woj. płockie 

MILANOWEK -FALf:CIN 
woj. warszawskie 

NOWA HUTA- PLESZOW 
·Stanowisko 17 
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OSIEK -PRACZ, gm.Wyrzysk 
woj. pilskie 

PlASKI, gm. ~leszczów 
woj. piotrkowskie 
Stanowisko 7 

POZNAŃ - STARE MIASTO 
ul. Kramarska 
Stanowisko 10 

patrz 
okres wpływów rzym•kich . 

. patrz . 
okre5 wpływów rzymskich 

patrz 
okres wplyW6w rzyuiski~h 

patrz 
neolit 

·patrz 
okres halsztacki 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
ś red.niowiecze 

.. 



REGOW, gm.. Baranów 
woj. skierniewickie 
Stanowisko l 

ROGOWO 
woj.koszaliń_skie 

RUMI,A - JANOWO 
woj. gdańskie 
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patrz . 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Muzeum Archeologicżne 
i Polskie Towarzystwo 
Archeologiczne - Oddział 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Barbara Witaeek, Finanso
wało Przedsif;biorstwo Dróg i Zieleni w Gdyni, 
Pierwszy sez\':ln badań. Cmentar.zysko grobów 
skrzynkowych. Kultura ·wscb.odniopomor.ska - . . 
wczescy i ~rodkowy ·okres lateński /IV :-l w. p.n.e./. 

Cmentarzysko zostało odkryte w czasie prac ziemweb _w rciku 1970. 
Natra.fi~no wówczas na sUnie zniszczon,y grób skrzynkowy .z ułamka.Jnł po
pielnic oraz żelazcym sierpem. Stanowisko usytuowane jest na łagodnym 
zboczu wzgórza po lewej stronie drogi Gdynia.-Wej~rowo~ przy ul. Sobies
kiego 95. GórD.I\· partię _wzgórza porasta stary las. Z uwagi na pla.now4114 . 
niwelację czę4e · wzgórza pr~ek~pano ·ra.t<llwniezo systemem· rowów · soDdażo
wych, W wyniku prac odkryto dwa dalsze groby _skrŻynkowe na_górilej partii 
wzgórza usytuowane w pobliżu wcze§niej odkrytego grobu nr l. 

Grób nr 2 rodzinn,y, skrzynkowy o wymiarach łącznie z obsta.wll2,1 x 1,45 m, 
zbudowacy z 7 kamieni, obłupa.cych po stronie wewnętrznej, ' zawierał uł.amJd. 
co najmniej 3 popielnic i mis, ' przepalone,- przetltleszane kości ludzki~ ·," mi'
dzy którymi wys.tępewały przedmioty metalowe: brllzowe szczypce z żelaz
cym kółeczkiem, fragment dalszych żelazcych szczypiec i ułamki żelaznych 
ozdób .. szpili oraz kilku kolczyków, Na poWierzchni grobu zalegała prze- . 
palona · ziemia. · 

Grób nr 3, skrzynkowy, symboliczn.y. zbudo:wacy z małych kamieni tworZ!l
cych owalną skrzynię o wymiarach 0,7 x 0,75 m, Wnętrze wypełniał pia
sek przemieszllllY z nieliczcymi węgielkami. 



- 111 -

Obok gr0bów natraftono na dwie jamy z zawartGI.Ś~il\· cerlimiki i węgli 
drze'łfl\Ych o charakterze prawdopodobnie ofiarnym._ W .środk.owej partii 
wzgórza odkryto żelazny grot oszczepu w okolicy j4m,y nie zawie'rajl\cej 
żadnego inwentarza. 

Usytuowanie gro~w w górnej. partii wzgórza ~ugeruje , · te uchwycono 
jedynie północ~ granicę cmentarzyska. · Być może dalsze groby znajduj!\ 
się na terenie lasu. · 

Materiał z badań znajduje się w Muzeum Arehe0logicznym w Gdańsku. . . 
Badania nie ~ kon1;ylluowane. · 

STARE BABICE 
woj. warszawskie 

STARY ZAMEK, gm~Sobótka 
woj, ·wrQ,cla:w:.aki~ 
Stanowisko 6 

ST/,.RY ZAMEK, gm.Sobótka. 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 2 

STQBNICA - TRZYM0RGI, gm. Rl\czno 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 2 

WARSZAWA- BRObNO ·sTARE 
ul. Wincentego 

P,!ltrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
wczesne .średniowiecze 

patrz 
wczesne .średniowiecze 

patrz 
neolit 

patrz 
wczesne średniowiecze 



WARSZAWA - 'GROCHOW 
ul. Górników 
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Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Hanna Młynarczyk i 
mgr Urnula Perli.ltowska. Finansował Kcnserwa- · 
tor Zabytków m. st. Warszawy. Czwarty sezon ba
dm$.. Cmentarzysko lqdtury grobów kloszówych i 
pomorskiej oraz wczesnośredniowieczne. 

Celem tegoroczn,ych badań było określenie zasięgu cmentarzyska w je;: 
go części zachodniej i wsch<>.dniej. 

Prowadzono równolegle prace w południowej części stanoWiska, . gdzie 
w ubiegłym sezonie odkryto szkieletowe groby wczesnośredniowieczne. Prze
badano obszar o powierzchni 825m2. Wyeksplorowano 12 obiektów·;· w tym 
7 to · groby · ciałopalne kultury grobów kl0szowych z charit.kterystycznym dla 
tej kultury wyposażeniem. Większość z nich była znacznie .zniszczona ze 
względu na płytkie występowanie /20-Jt) cm od ~erzchirl ziemi/~ . 

_Jednocze,nie adkryto 5 szkieletowych grobów wczesnośredniOwiecz
nych;' które rui podstawie wyposażenia datować można na XI/XU-,Ull w. 

Sekcja Antropologii Instytutu Biologii Uniwersytetu im.A@ma Mickie
wicza wykonała analizy materiałów kostn,ych z ,.3 sez011ów badań • 

. Materiały znajduj!\ się w Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej 
P. P. PKZ O/Warszawa; 

Badania zostały zakończone. 

WIELOTOW,- gm: Grabice 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko 2 

Zakład Archeologii Nadodrza 
. Instytutu Historii. Kultury 
Materialnej PAN . 
we Wrocławiu 

Badania prowadził dr Grzegorz Domański. Fi
nansował .Wojewódzki Zarąd Inwestycji Rolni
czych w Zielonej Górze. Pierwszy sezon badań. 
Osada z okresu lateńskiego. · 

Badania ratownicze przeprowadzono w ramach ochro!\Y stanowisk 
znajdujących się na obszarze objętym kompleksowi\ melioracji\ pól nad 
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rzeki\ Wodr~. Na terenach melioracyjnych znajdował się mał,y odcinek 
osady. Znaleziono tam 11 jam póchod~cycb, gł6wnię z Ci!kt'esu lateńskie
go i jed~ kultury łużyckiej z IV -V okresu epoki br4zu. Na powierzchni 
stanowiska odkryto bogaty materiał z okresu mezolitu i wczesnego jred-
nlowiecza XII-XIII wieku. · · 

Badania zakoliczono. 

ZADOWICE, gm. Godziesze 
woj. kaliskie 
Stanowisko l 

patrz 
·okres wpływów rzymskich 



. ' 

Okres Wpływów rztJnskich 



BACHORZ, gm. Dyn6w 
woj. przemyskie 
Stanowisko 16 
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patrz 
wcze!lne ~rędniowiecze · 

B.l\KOWO, gm.Dąbrowa . Biskupia 
woj. bydgoskie · 

KateL.-i-a Archeologii 
Uniwersytetu · 

Stanowisko 3 im.Adama Midd.ewicza 
w Poznaniu 

Badania prowadziła dr Aleksandra Cofta ."' 
. Broniewska i mgr Aleksander Ko~ko. Fi
nansowała Katedra Archeologii UAM ·w Poz
naniu. }'ierwszy sez~ badd.. qsada kllltury 
przeworskiej, wczesno~redniowieczna; obo-

·. zowiska kultury ceramiki sznut'Oyej; · ~lady 
osadnictwa kUltury lendzielskiej;' kultury 
pucharów lejkowatych i kultUry łużyckiej. 

Stanowisko położone jest na wydmie, w g6rnej partii stoku kotlj.· 
ey o zabagnionym <4Ue. · 

Zarejestrowanó 27 obiektów: niewielkie; silnie zniszczone jamy, 
dołki posłupowe gł6'fl.llie z okresu kul~ry przeworaklej /wczesuy okres 
wpł.yw6w rzymskich/, z wczesnego 4redniowiecza /fazy D-F/ i kultury 

· · ceramiki sznurowe.j. 

Poza obiektem za~jestrowan'o obecno4ć materiału kultury len
dziebkiej /faza p6ł.na/ ;kultury pucharów lejkowatych /faza V/, kultury 
amfor kulistych i kul~ry łużyckiej. · 

Materiały bf:dą przechowywane w magazynach Katedry Archeologii 
UAM w Poznantu. . 



BIELlNY, gm.. Ulanów 
woj. tarnobrzeskie 
StanoWisko 1 
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Muzeum Okręgowe 
w RzeszoWie 

Badania prowadziła Anna Barłowska. Finanso
wało Muzeum Okręgowe w RzeszoWie. Pierw
szy sezon badań. Osada z okresu wpływów 

· rzymskich i wczesnego średnioWiecza. 

Pr:z;eprowadzono prace ratownicze na odcinku wysokiego brz~gu 
Sanu, niszczonego przez. nurt rzeki zwanego "Pod figurą" • . Przebadano 
odcinek o poWierzchni 1,5 ara. Pod humusem i podglebiem zalegają dWie 
warstWy kultur~we: wczesnośrednioWieczna o iniąższości 40-60 ćm _ i ·z · 
okresu rzymskiego. W przemieszaniu z nimi występują materiały ~czd
niejsze -krzemienne narzędzia i odpadki •. · 

.z zabytków rucho~h odkryto ·z obu okresów: duzą ilość fragmen
tów naczyń ceramicznych, polepy, kości ..zWierzęcych, żużla. żelaznego 'i 
brązo.Yfego oraz fragment fibuli brązowej, Wisiorek .. brązowy, 2 noże że
lazne, 5 przęślików, grot, haezyk, okucie żelazne, fragmj!nty przedmio-
tów szklanych, . · 

.z obiektów: palenisko kamierine, kilka nieWielkicli jam cylindrycz
nych, ślady po słupach. 

Ze względu na brak pracowników fizycznych bada~ ~uaiały'"być 
przerwane w stadium nie pozwalającym na odtworzenie plimu nawet ma-
łego odcinka poWierzchni stanoWiska /system szachownicowy/ ,· . · 

Badania będą kontynuowane. 

BRZE~CE ;· gm. Białobrzegi 
woj. radomskie 

Zakład Epoki Metali . 
Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN StanoWisko 5 
w WarszaWie 

Badania prowadziła mgr Barbara Balke, ·Fi
nansował WKZ w ·Kielcach. Pierws~y sezon 
badań. Cmentarzysko ciałopalne z okresu 
późnolateńskiego i r:z;ymskiego oraz ślady 
osadnictwa z epok starszych. 

StanoWisko 5 jest trzecim c;:mentarzyskiem odkrytym /i badanym/, 
a szóstym z kompleksu osadniczego w Brzeźcach, datowanego łącznie 
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na okresy: p6tnolateński - p6źny okres wpływów rzymski~h. Usytuowane 
jest na krawędzi prawobrzeżnego tarasu Pilicy, w odległości około 200 m 
od nurtu rze~i. Właściciele terenu od kilkunastu lat natrafiali na groby 
ciałopalne. 

W ramach ratowniczych badań wykopaliskowych przekopano 130 m2. 
ujawniając 19 grobów ciałopalnych, w tym 17 jamowych i 2 popielnicowe, 
datowanych na okresy późnolateński i wczesnorzymski. Groby były skrom
nie wyposażone, poza silnie zniszczoną ceramiką część z nich ·zawiera
ła 1-3 przedmiotów inwentarza .• Wyjąt~k stanowił pochówek /nr 1/ .wo
jownika z pełnym uzbrojeniem: miecz, umbo i uchwyt tarczy, trzy groty 
oszczepu .oraz z innymi dodatkami typu: n.óż, nożyk sierpikowaty, nożyce, 
krzesiwo, części pasa oraz kilkoma całymi naczyniami. Grób datowany 
jest na fazę B2. 

Jednocześnie na stanowisku 5 natrafiono na resztki,zapewne wcześ
niejszej,osady w postaci czterech palenisk wyłożonych ltamieniami, jed
nej jamy o bliżei,.nieokreślonej funkcji oraz szczątków warstwy kulturo
wej z nielicznym, trudnym do datowania materiałem ceramicznym. Nie
które obiekty zawierały ceramikę najpewniej kultuzy łużyckiej epoki 
brązu, w jednym znalazły się dwie skorupy o charakterze neolitycznym. 

Wszystkie obiekty na stanowisku występowały bardzo płytko pod 
pG>wierzchni \ ziemi ornej /12-20 cm/ tak, że. ich górne partie były z re
guły zniszc zone przez _orkę a materiał ruchomy uległ przemieszaniu /np. 
w obiektach star..szych, niezwiązanych z cmentarzyskiem znajdowano ce
ramikę grobową, lateńsko-rzymską/. 

Materiały znajduh się w IHKM PAN w Warszawie. 

Badania będą ko~tynuowane. 

CZARNOWĄSY, gm.Dobrzeń Wielki 
woj. opolskie 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 

Stanowisko E w Opolu 

Badania prowadził Krzysztof Jan Spychała. 
Finansował WKZ w Opolu. Pierwszy sezon 
badań. Osada z okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone jest na prawobrzeżnej terasie Małej Panwi, 
około300m na południe od drogi biegnącej z Czarnowąsów do Biadacza, 
na południowo-zachodniej krawędzi niewielkiej piaskowni. 

Przebadano obszar e powierzchni 51 m2, na którym odkryto trzy 
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obiekty. Zawartość kUlturowa tych obiektów była podobna. W stropo
wycl:t partiach wYstąp~ły żużle dymarkewe;które v jamie-nrl i nr 2 
tworzyły małe skupiska ~rllZ niewielka iloś~ fragmentów ceramtlti, w 
tym kilka o orna.IDencie siatkowym i plastycznym. W cz.;ściach dennych 
zalegała gruba warstwa spalenizĄY nie zawteraj4ca żadeych . zabytków. 
Obejmowała ona swoim zasi~giem Spllgi wszystkich obiektów. Tylk? V 

jamie nr l w części dennej, odkryto sześć słupów bardzo zwęglonych, 
tW0rZ~tCYCh ciqg kons!rukcyjny. . 

Obiekty te C'lkre4lono jako pozostałośc;i po zagłębton;ych v ziemi 
budowlach gospodarczych lub gospodarczo-mieszkalnych. 

Jak . sugeruje materiał ce·ramiczny odkryte budowle s4 cu;śc14 ~sa
dy z l1I w. n.e. Osadę tę łq,~~yć należy z zespołem osad prQd~cyjnych 
ci~t&nllcych się na prawobrzeżnej terasie Małej Panwt, na, przestrzeni 
do :i.OOO m, ' a charakteryzuj~tcymi się głóymie vyst"ępovaniem dużej iloś-
ci żużli dytnarkowych. · · 

Badania bę~ kontynuowane. 

CZ;Y.ŻOW, · gm.Kleszczów 
woj ~ piotrkowskie 
StanoWisko i 

D)i;BCZYNO, gm.Rogowo 
woj. k0szaltńskie 
StanoWisko 3, 6 t 8 

GOO.W 
woj. krakowskie 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
wczesne ' średniowt.ecze 

patrz 
neolit 



GRABICE,· gm.Grabice 
woj. zielonogórskie 
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Zakład Archeologii Nadodrza 
lnsty1Ut His~orii Kultury 
Materlal.nej PAN 
we WrocłaYtu 

Badania prowadził dr Grzegorz Domański. Fi
nansował Wojew6dzki Z~rzqd Inwestycji ·Rol
niczych w Zielenej Górze. Szósty sezon ba
dań • . Cmentarzysko z okresu wpływów rzym$
kich. · 

Przel;_>a:dano 870m2 w obrębie dwóch wykop6w położoeych w central
nej i p6łnocnej czę~cf cmentarzyska. W pierwszym wykopie odkry;to 21 gro
b6w. 20 z nich pochodziło ż fazy c1 a l z c2. w dl"!-lgim wykopie -znalezio
no 5 grob6w_ z f{lzy C2. Ogółem na cmentarżysku odkryto 134 groby. · 

W roku bieżqcym po raz piel'Wszyw trakcie systema~cznych prac 
wykopaliskowych odkryto grób /111/ wyposażony w broń m.in. grot włócz
ni, umbo typu 7a wg.Jabna, imacz tar,czy typu 9,; zapinkę AlSB,· sztylet,: 
n6ż p6łksiężycowy , · grzebień typu lA wg Thomasa i in. W · obrębie cmen
tarzyska odJtryto także 9 jam kultury łużyckiej z lll-IY·-okresu epoki brq
zu, skarb narzędzi składajqcy się z dw6<;h siekierek, dwóch sięrpóv i su
·rowca z ITI okresu. epoki :t>rqzu oraz jamę kultury 'ceramiki sznur~vej. 

Badania będ~ kontynuowane. 

· GR4'DY- WONIECKQ gm.Rutki 
woj. łomżyńskie 
Stanowisko ll 

GRODZISKO, gm.Banie Mazurskie 
woj. suwalskie 

/ 

patrz 
okres lateński 

patrz 
wczesne średniowiecze 



GRONOWO, gm,Ostrqwt.ec 
woj. koszalińskie 
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Muzeum Narodowe 
w Szczecinie · 

Badania prowadził dr Ryszard Wołągiew!cz • . 
Finansowało Muzeum Narodowe· w Szczecinie. 
Trzeci sezon badań. _Cmentarzysko kurłuu~owe 

kultury wielbarskiej. Okres wpływów rzymskich. 

Zbadano 13 kurhanów /nr 1-5, 23-30/, ~o łącznie z dziesi~cioma 
rozkopanymi w latach 1973 i 1974 stanowi 23 kurhany spóśr6d '30 zachowa
nych na cmentarzysku. Wszystkie dotychczas rozkopane mogiły mają nasy- . 
py ziemne i nie zawierają konstrukcji kamiennych. Tylko 3 zawierały w_arst- '· 
w~ pÓpieliska f nr 5 ;· 13 i 23/ ,' l mogiła krył~ grób popielnicowy,' natomiast 
aż 14 mogił posiadało pochówki nieciałopalne. 

Nowością SI\ odkryte w południowo-wschodniej cz~ści cmentarzyska 
3 kurhany z grobami jamowymi /nr 27, ·29 i 30/, stanowiące wraz z, sąsia- . .
dującym:. z nim, kurhanem nr 28 /grób szkieletowy/ najstarszą cz~ść ćmen- . 
tarzyska kurhanowego z fazy BL Położon,y obok nich kurhan nr 26 -pochodzi 
natomiast z fazy B2. Liczn~ pozostałe kurha~· są sobie współczesne i po
chodzą z fazy B2/Cl /Cla/-. Tylko l kUrhan /nr 29/ posiadał w na~ypie . 
wtórn,y pochówek /faza P{)"/Cl/, natomiast pozostałe kurhany zawierały tyl 
ko pochówek pierwotny. Spośr6d nich dwa kurhany /nr l i 3/ nalężą do od
krytych już' w .poprzednich latach /kUrhany nr 14 . .' 18 1 22/ ;· ·mogił · wielo-: 
pochówkowych.. Kurhan nr 1 · zawierał aż 5 grobów. Kurhan nr .25 okazał 
się :ttenotafem,· zaś domniemany ~rhan _nr 24 naturaln,yin pagórkiem. 

Wyposażenie _.grob6w w kurhanach z fazy Bl i B2 składało się · giównte 
z • zapinek /AII1 ·53,1 AIV 68 ·i 74 .oraz AV s.9/ i drobnych ozdób i przybo- · 
ró~ /pa-ciorki, igły i sprzączki/. · Więks·zość_ pochówków z. kurhanów z .fa-' 
zy Cla zawierała ostrogi oraz d0ść dobrze zachowane skra:wld Odzieży •. 
Między innymi w grobie nr l w kurhanie nr ·3 w 0kolicy ost~óg zachowały · 
się resztki cholewek obuwi~ zdobionych licznymi frędzlami. Dotychczasowe 
wyniki rokują duże możliwoś.ci poznawcze w, zakresie rekonstrUkc_ji strojU 
ludnoki kultury wieibarskiej na Pomorzu oraz zróżnicowania społecznego 
pochowanych osobników i całych ~ch rodzin. · · 

Do zakończenia badań pozostało rozkopanie 7 kurhanów,- zachowanej 
częjci cmentarzyska płaskieao oraz zweryfikowanie s~tsiadu,jl\cego z cmen
tarzyskiem dużego rowu jako domniemanego wybierzyska ziemi użytej do 
usypania kurhanów. 

Badania będą kontynuowane. 



GRZYBN1CA 1 gm.Manowo 
woj. koszalińskie 
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Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Koszalinie 

Badania prowadził dr Ryszard Wołągiewicz •. 
Finansował WKZ w Koszalinie. Drugi sezon 
badań. Cmentarzysko kultury wieibarskiej ty-. 
pu Odry-Węsiory. Okres wpływów rzymskich. 

Badania koncentrowane były wokół najbardziej zagrożonych obiek
tów ~kręgów głazów rozstawionych, kurhanów i bruków ~mienn,ych. Po 
rozkopaniu i rekc:mstrukcji kręgu nr U' or.az rozpoznaniu obecności gro
b6w płaskich na cmentarzysku w 1974 r., zbadano i zrekonstruowano 
krąg nr l, kurhan nr S oraz bruk kamienny nr l. 

Krąg nr l posiadał bliźniaczo podobne rozmiary- 37,5 m średni
cy zewnętrznej i 36m średnicy. w kolisku. To ostatnie było dość płaskie , 
piaszczyste i nie zabrukowane. Otaczał je krąg głazów stojących w regu
larnych odstępach. Głazy były ciasno obłożone' kamieniami, lecz w prze
ciWieństwie do kręgu nr 11 nie były połączone wieńcem polnych kamieni. 
Prawie pośrodku kręgu znajdowała się pojedyńcza stela kamienna. We 
wnętrzu kręgu nie stwierdzono obecności grobu, natomiast odkryto-3 in
ne obiekty. Dwa z nich ste.nowiły położone· na p6łnocn;Ym obwodzie kręgu 
stosy ciałopalne, · ktćre po wypaleniu rytualnie . zarzucono kamieniami. W 
ich popielisku znajdowały się kości ciałopalne. trzeci obiekt stanowił 
trójkątny bruczek położony w pohldniowej części koliska. Najprawdopo
dobniej w obrębie kręgu nr 11 dokonano jedynie ceremonii spalenia zwłok, 
lecz ńie dopełniono jej aktem pochowania · szczątków zmarłych. Bruczek 
zapewne spełniał funkcje rytualne. 

Kurhan nr 5 posiadał niski kopczyk ziemny, u podstawy . którego za
legał bruk otoczony nieznacznie oddalonym wieńcem kamieni. Pośrodku 
znajdowała się obwarąwana kamieniami prostokątna jama. grobowa, w któ• 
rej szkielet nie zachował się. Układ zabytków wskazuje, że zmarłego 
ułożono głową na p6łnoc /p6źna zapinka 9Czkowa, fragment sprzączki, 
szklany paciorek melonowaty - faza B2/. 

Bruk kamienny nr l posiadał ksztah zbliżony do trójkąta i zawierał 
nikłe ślady kości ciałopalnych, 

Badania będą kontynuowane. 

lGRZYCZNA, gm.Linia 
woj, gdańskie 

patrz 
okres halsztacki 
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JASTRZĘBNIK! , gm.Dobrze c 
woj. kaliskie 

Pracownia Archeologiczna 
Instytutl Historii Kultury 
Materialnej PAN Stanowisko "Modła" 
w Kaliszu 

Badania prowadził mgr Tadeusz Baranowski. 
Finansował IHKM PAN. Drugi sezon badań. 
Osada z okresu p6źnolateńskiego i wpływów 
rzymskich • .Slady osadnictwa kultury łużyc
kiej. 

Stanowisko położone ie·st na skarpie starej doliny Prosny, około 
18 m ponad dnem doliny, na terenie stale eksploatowanej 'piaśnicy ,. 

. Zbadano 105 m2 ,' odkryWając w p6lnocnej czę~ci stanowiska warstwę 
osadniczą z okresu wpływów rzymskich, Pozbawiona oddzielnych obiektów 
warstwa o miąższości do 0,40-0,50 m zawierała fragmenty naczyti, pole- · 
pę, węgle drzewne, . przę~lik wykonany z płaskiego· fragmentu naczynia ' 
kolUcie obtoczonego z przewierconym otworem, 

Przabadano obiekt oznaczony w roku 1974 jako budynek 1/74 • . Okaza
ło.. się, że były to resztki pieca garncarskiego duży.ch rozmiarów /3,9o x 
3,20 m/ i miąższo~ci doahodzącej do około 1,30 m, Zwarta kamienna kon
strukcja pieca zachowała się jedynie od strony północnej. W wypełnisku 
znajdowała się duża ilo~ć fragmentów silnie przepalonej pOlepy z odciska
mi drewnianej konstrukcji pieca kopułkpwego. K'sitałt wypełniska oraz du
że fragmenty polepy pozwalają z. grubsza na rekonstrukcję w:Ys1ł\du pieca, 
Mimo niewielkiej ilości fragmentów nacZYń,' można na ich podstawie wnios
kować o charakterze znaleziska, Naczynia pochodzą ze schyłku. okresu 
p6źnolateńskiego oraz wczesnej fazy okresu wpływów . rzymskich /I wieku 
p.n.e. -I wieku n.e./. Tu również odkryto dwa wtÓrnie użyte fragmenty 
nacZYń glinianych uformowan,Ych w kształcie k_rążków ~ · 

Obok pieca wystąpił zagadkowy obiekt zawierający nieliczne, prze
palone okntcby ko~ci, zapewne ludzkie. Przypuszczalnie wiązałsię on z 
cmentarzyskiem kultury łużyckiej, które również występuje na omawianym 
stanowisku. 

W promieniu kilkuset metrów wykryto na powierzchni kilka skupisk 
fragmentów naczyń z okresu wpływów rzymskich, · 

Zabytki znajdują się w Pracowni Archeologicznej IHKM PAN w Kali-
szu. 



- 125-

KAMIEŃCZYK, gm.Wyszków 
woj. ostrołęckie 

. Państwowe Muzeum 
Archeologic!tne 

Osada i cmen~arzysko w Warszawie 

Badania prowadziła -dr Teresa D~browska 
f autorka sprawozdania/., dr Teresa Liana 
i mgr Anna Pozarzycka. ·Finansowało PMA. 
Drugi sezon badań. Cmeiltar·zysko kultury 
przeworaklej z przedrzymskiej· epoki żela
za i okresu wpływów rzymskich. 

Kontynuowano badania na cmentarzysku kultury przeworaklej 
/stanowisko I/ Qraz przeprowadzono prace sondażowe na osadzie 
/stanoWisko 11/. Na cmentarzysku przekopan9 6,2 ara odsłaniając 53 
groby ciałopalne, w tyln 28 popielnicowych, ·23. jamowe i 2 zniszczone. 
Są one datowane na czasy od u ·fazy według R . Hachmana /być może od 
schyłku I/ do końca podokresu B2.' Najwcześniejsza zapink4 to żelazny 
ęgzemplarz zbliżony do odmiany C według J.Kestrzew.skiego, najpóźniej
sza brązowa fibula pochodna od silnie profilowanych, znaleziona v zes
pole razem z fibul\ esowatą dat~waną na okres B2. 

Odkryte groby pochodzą głóWnie z poddk~esą ~2/24/ i B1/10 oraz 
z przedrzymskiej epoki żelaza /13/. Wszystkie,. a zwłaszcza groby z 
podokresów B1 i B2 są bogato wyposażone. Wśród zabytków rzadko ·spo
tykanych należy wymienić: -2 fibule brązowe A67, fragmenty imacza brą
zowego i brązową zapj,nkę tarczowatll• Znaleziono także 5 bransolet brą- · 
zov.ych /w tym 2 żmijowate/, liczne groby z uzbrojeniem z podokresu 
B l, 2 wisiory· z taśmy brązowej, a więc zabytki sporadycznie lub wca
le nie występujące na tym obszarze., Og6łem znaleziono ponad 150 zabyt
ków metalewych"'. Jest to niewątpliwie najbogatsze stanoWisko z tego ok
resu wschodniego Mazowsza, które rzuca nowe śWiatło~ sprawę kon
taktów dalekosiężnych, kontaktów z kulturą wielbarsko-cecelsk!l /doty
czących fazy wczesnej/ oraz kontaktów z obszarami bałtyjskimi. 

Na osadzie przeprowadzono sondaż,. rozkopując 50 m2, odsłOnięto 
zaciemnienie z niewielką ilością ceramiki·, znacznie obficiej występującej 
w warstwie i na powierzchni. Jest ona na ogół mało charakterystyczna, 
tylko nieliczne fragmenty mogą być datowane na przedrzymski okres że
laza i określone jako należące do kultury przeworskiej. 

Osada jest w znacznym stopniu zniszczoąa., usytuowana na niskim 
tarasie zalewowym Bugu, ciągnie się na przestrzeni .około 100m, odleg
łość między stanowiskami wynosi około 100 - 150 m. 

Zarówno na cmentarzysku, jak i na osadzie prace bę~ kontynuo-
wane. 



KIETRZ, 
woj. opolskie 
Stanowisko l 
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patrz 
okres halsztacki 

KOBIERNIKI, gm.Biała Stara 
·Stanowisko 2 i 2a 

patrz 
wczesne ś-redniowiecze 

<. 

' 
KOMOROWO, gm.Kaźmierz 
woj. pazrumskie 

patrz 
.. wczesne 4redniowiecze 

StaJ;towisko 12 

KONARY, gm, Dą"browa Biskupia Ekspedycja ·Kujawska 
Katedra Archeologii 
Uniwersytetu 
im,Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

woj. bydgoskie · 
StanoVisko 28 · 

Badanta prowadzili dr Aleks.andra' CQfta.- . 
BrOniewska i mgr Aleksander Kośko. ·Fi
nansował Kombinat PGlt Kobylniki-Piaski 
t Urząd Gminny v Dąbrowie Biskupiej. Pier-W:.- . 
szy sez()n badań.' Osada ~ultuey przeworskief· 
/11-V w,n,e./, ślady osadnictwa kultury pu.- ., 
charów lejkowatych i kultury amfor lą.Uistyeli. · 

i ~ 

Osada położona jest na wzniesieniu terasy nadzale."owej w dolinie 
Bachorzy. Badania miały charakter wybitnie ratowniczy·. Eksplorowano 
obiekty widoczne tylko w profilu pidnicy. Uzyskano niezmiernie tnte:r-e- . 
sujące informacje z zakresu kultury materialnej i duchowej .. OdkrytO pra-. 
cownię obróbki bursztynu, warsztat tkacki, stud!rlę, ślady ·produkcJi że-
laza i wapna /?/ , ofiary zakładzinowe, pochówki psów. · 

Na szczególną uwagę zasługuje konstrukcja studni wykonana z nas
tępujących elementów: 2 belek narożnikowo-pionowych i rozpór pozio- . 
mych. dranic o przekroju trójkątnym. Górna czę4~ konstrukcji była .zrę
bowa, d.olna - słupowa, Całość zachowana była do wysoko4c;i 140 cm, · · 
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wewnątrz zM.lezionQ fragmenty importowanych naczyń toczonych datują
cych obiekt M. IV w.n.e. 

Materiały z badań zM.jdują się w magazynach Katedry Archeologii 
UAM w PozM.niu. . 

Badania będą kontynuowane. 

KONOPNICA 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 7 

Muzeum Ziemi Wieluńsklej 
w Wieluniu 

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. 
Finansował WKZ w Sieradzu. Trzeci sezon 
badllJi. Cmentarzysko kultury przeworskiej z 
fazy Bl do D. 

Cmentarzysko znajduje się rui. skraju pradoliny Warty na polu Stani
sława Tularczyka; przy drodze Konopnica-Bębn6w. :Uchwycono pozostałe 
granice cmentarzyska, tzn. od p6łnocy i od zachodu, odkrywając ·61 gro
b6w. Odkryto w sumie 125 grob6w; prey czym nie jest -to liczba ostateczna, 
bąwiem z rozplanowania grob6w wynika, że willllY się one znajdowat jesz
cze w przyległym od strony południowej gęstym zagajnikU. 

Wśr6d 61 grob6w wyr6żniono 3 poch6wki popielnicowe, .częściowo 
uszkodzone w czasie orki ze względu na ~ch płytkie zaleganie. Można je 
datowat na fazę Bl okresu rzymskiego~ W_24 grobach jamowych zM.lezio
no około 280 fragment6w naczyń toczonych, kt6rych formy ma-jq, swe odpo
wiedniki na cmentarzyskach typu dobrodzieńskiego. Obok ceramiki wystę
powały czasem żelazne - sprzączki od pasa z jednostronnie zgrubiałym ka
błąkiem. Groby z ceramiką toczoną tworzyły odrębne skupisko -w zachod
niej części cmentarzyska •. W je~- z grob6w jamowych. datowanym M. 
fazę B l, ZM.leziono ułamek M.Czynia typu terra sigillata. -

W śr6d zabytk6w metalowych znaleziOIY~!l w 6.1 ~ch wyr6żniono 
m. in~ 10 żelaznych sprzączek o ramach okrągłych, owalnych i prQstokąt
nych, 8 noży, 3 groty /w tym jeden z kr6tką i facetowatą tulejką/, 2 brzyt
WY, nożyce, tłoczki, fragmenty umb 1 nity oraz 8 fibul. W śr6d tych ostat
nich ZM.jduje się l zapinka brązowa typu nadreńskiego i l żelazna z gł6w
ką trąbkowatą. Obie zapinki datowane są M. fazę BL Cztery inne zapinki. 
żelazne możM. datowat zar6wno na koniec PL lll jak i początek fazy Bl. 
Dwie ostatnie żelazne fibule mają podwiniętą n6żkę. Jedna znalezioM. zos
tała w towarzystwie ceramiki toczonej, natomiast druga pochodzi z grobu 

1o jamowego, kt6ry może byt datowany na fazę Bl - B2. W oparciu o znale-
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zione na. cmentarzyskU materiały przypuszczamy, że były one używane 
od przełomu faz PL IIJ/:B1 az do fazy D okresu rzymskiego. 

Badania będą k~ntynuowane. 

KORYTNIK I, gm. KrĄ_siczyn 

woj, przemyskie 
Muzeum Okręgowe 
w Przemyślu · 

Stanowisko 8 

. . , .. 

Badania prowadził mgr Andrzej Koperski. 
Finansowało Muze~ Okręgowe ,w Rżeszowie. 
Pierwszy seżon: badań· . Osada z okresu wpły
wów. rzymskich. ·· 

Stanowisko położone jest na ·· wYższej, nadzalewowej terasie ąanu, 
na polach _PGR; Badania miały charakter prac rozpOznawczych • .. · 

Pr.zeba.dano obszar o powierzchni 100 m( Odkryto 6 obiektó_:W ,: w 
tym 5 jam oraz· fragment chaty. o konstrukcji słupowej,' Obiekty zaznaczy- : 
ły się na głębokości 35-40 cm. JaJ:ey posiAdały kształty o~alne o średnicy 

·. od 150 do 240 cm, W profilu nieckowate sięgały do głębokośĆ! około 100 cm. 
Nieco odmienn,y charakter posiadała jama 5/75 .. sięgaj~ca do glębokości .oko-

. lo 180 cm, powiązana z glinianym paleni'skiem. Jamy pi:'zypuszcZ,:ln,te speł
niały funkcję obiektów gospodarczych. ~ryto również kilkana!cie /'H/ 
śladów jam posłupowich, ' kształtu .kolistego o średnicy 37 cm, sięgaJących 
do głębokości 57 cm. 5lady jam wYdają ' się być- ułożone w rzędy, ' które praw
dopodobnie -wYznaczają fragment rzutu·chat;y. Przyszłe badania ~dą zmie
rzały do odsłonięcia pełnego zarysu chaty •. 

. Materiał archeologiczny,głó.~e wYStępujący V(. jamach, to ułamki 
.naczyń zarówno ..typu kuchennego, ' lepionych ręcznie, a także ceralnika wy
korum~H na' kole, zarówno siwa jak i o powierzchni czarnej. Natrafiono rów
nież na fragment naczynia zasobowego z orruurientem linii falistej. Z ·inriych 
zabytków glinianych wydobyto dwa przęśliki ~ Ponadto natrafi~o na -'kamten

.Uil 'Osełk~~ . ·w jamach wYstępowała spora ilość polepy niekiedyż odciskami . 
bierwion. W jamach posłupoV(ych zarejestrowaną występowanie pojedyńczych 
drobnych ułamków ceramiki ·oraz po kilka grudek polepy. · 

Charakter obiektów oraz wYstępujący materiał archeologiczny pozwa
lają wstępnie datować osadę na schyłkową fazę okresu późnorzymsldego. 

Materiał znajduje się w Muzeum Okręgowym ...;. Przemyślu. 
Badilnia będą kontynuowane. 



KOWALKI, gm.Tychowo 
woj. koszalińskie 
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Katedra Archeologii 
UniwersytetU 
im.Adama ~ickiewicza 
w Poznaniu 

Badania prowadzili prof .dr Jan Żak i mgr Ta
deusz Makiewicz/autor sprawozdania/. Fi
nansowała Katedra Arcneologi_i UAM •. Czwar-
ty sezon badań. Cmentarzysko i osada kultury 
wieibarskiej z młodszego okresu wpływów rzyms
kich. 

Zbadano powierzchnię367m2 uzupełniając nieeksplor,owalle fragmen
ty pomiędzy wykopami .z. lat ubiegłych oraz rozszerzając obszar przebada
ny na zachód i południe. Odkryto 5 grobów szkieletowych oraz ~9 jam róż
nego charakteru. 

Groby, kształtu prostokątnego, · usytuowane były na osi północ-połud
nie. Szkielety .zachowały się bardzo źle, · z reguły znajdowano jedynie 
resztki zębów. Wyposażenie składało się z 1-4 naczyń glinianych, które 
ustaWione były obok głowy zmarłego, przy ·czym jeden grób był bez 'na
czyń. W trzech grobach znalezi0no ke~lie paciorków sz~lanych i burszty
nowych. wielu typów, przy czym jedna z riich liczyła 118 okazów. Poza 
1;ym. groby zawierały 3 zapinki brązowe VI grupy O. Almgrena /4 162 i 
A 175/, jedną silnie skorodowaną szpilę żalazną i jeden przęślik burszty- . 
nowy. Poza tym w jednym z grobów /obiekt 67/ stwierdzono resztki odzie
ży skó~zanej. 

Zaobserwowanociekave obyczaje pogrzebowe. W wypełnisku czte
rech grobów znaleziono luźno wrzucone grudy burszt;yuu. W jednym z gro
bów /obiekt 59/ pod naczyniem znajdował się "wianek" złożony z owalnych 
kamieni, na jednym z nich leżała .gruda bursztynu, a obok· kieł dzika i kość 
zwierzęca / zapevne śródstopia/ •. Ponadto w dwóch grobach /obiekty 63 i 
67/ zaobserwowano w obrębie jamy grobowej podwójne celowe. wkopy, 
przy czym zmarły złożony był w młodszym z nich. Wydaje się, że jest to. 
pozośtałość celowego wykopania i povtórnego pogrzebania nieboszczyka. 

Chronologię odkr.ytych grobów określić można na stadium C2 młodsze-
go okresu rzymskiego. · 

Wśród obiektów osadniczych nie stwierdzono żadnego budynku miesz
kalnego. Na uwagę zasługuje wielka jama o długości 5,4 m i głębokości 
1,5 m, nieckowata w przekroju. Materiał ceramiczny ze wszystkich jam 
był nieliczny i niecharaktery.styczny. Dwa groby /obiekty 46/ i 63/ wko
pane były w jamy' , osadnicze. Wydaje się, że były tu dwie osady - starsza 
i młodsza. od cmentarzyska. 
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W trakcie badań, w lesie położonym obok wsi, odkryto cmenta
rzysko kurhanowe~ sldadaj(\i::e się z kilkunastu kurhanów. W zbad.an,ym 
częściowo jednym z nich nie odkryto śladów grobu i nie znaleziono ma
teriału datuj(\cego. Odkryto· pod warstwą próchnicy pierwotnejjlady 
dawnej drogi w postaci wyrdnie Widoczeych kolein. 

KRAKOW - KR.YSPINOW 
StanoWisko 2 

lnst;ytut Archeologii 
Uniwersytetu JagiellOńskiego 

Badania pr.owadził doc. dr bab. Kazimierz 
Godłowski. · Finansował Instytut Archeologii 
UJ,' Kl!lmisja Arche0logiczna Krakowskiego · 
Oddziału P.AN i WKZ. w Krakowie. Osmy· se
zon badań. Cmentarzysko Ż okresu I>Ótnola
teńskiego i rzymskiego. 

Przebadano obszar 450 m2, odkrywając 20 obiektów;· ~ tym: jeden 
grób popielnicoWy,· 15 ciałopalnych grobów bezpopielnicowych oraz jeden 
czworóboczey "obiekt rowkowy" i trzy dal-sze obie~ z· nim zwią~n~." 
Ponadto dokończono eksplorację czworoątnego "obie'l;ttu rowkowego" 
nr• 52 ,t na -który natrafiono w trakcie badań w 1972 ~. . . · 

Do najs~r.szych grob6w bezpopielnicowych Jlldeży kobiecy grób. 97, 
pochodzący z fazy Bl okresu wpłyvów rzymskich. W skład wyposażenia 
pochówku wchódziły m.in. także zapinki typuA.67/68. · 

Większość dobrze datowaeych grob6w pÓchodzi je<in.ak ze starszeJ 
i mł0dszej fazy okresu pótnorzymskiego. W południowo-zachodniej par
tii badanego cmentarzyska występowały ciałopalne grQ.by be'zpopielnico
we datowane na ·młodszą fazę okresu pótnorzymskiego,' O ·płytkich,'dutyC::h, 
nieregularnych jaJD.ach zaWierających niejednolite wypełnisko. · Grobyte . · 
zawierały ~robne fragmenty przepalonych kości lud.zkich i fragm.entr ce
ramiki wykone.JU!j w kole. Wśród trch pochówków na uwagę żasługuje· grób 
kobiecy nr 101,' który zawieraŁ brązową zapinkę z podWiniętą nótq i .gór-
Ul\ cięciW(\ i fragment drugiej, · an.alogi~znej. · 

Ponadto w bieżącym roku natrafiono na kolejey ~%Woroboczny 
"obiekt rowkowy", nr 89, o długości ramion około 6 m. Górne warstwy 
wypełniska rowka_zawterały fragmenty ceramiki oraz przecbńtotów. żelaz
nych i br(\zowych,' a także stop szkła. Nad północnym ramieniem rowka 
znaleziono brązowi\ zaptnkę silnie profilowaUI\ typu A.68. Wśród materia
łu ceramicznego pochodzącego z wypełniska rowka przeważaj(\ · fragmenty 
naczyń ręcznie lepionych, m.in. o gładkich czarnych poWierzchniach. 
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Natrafiono tu także na. fragmenty ceramiki toczonej na. kole, · zdobionej 
malowaniem,: cbara.kterystyczn,ym dla. kultury la.teńs.kiej z · ·końcowej fa
zy jej istnienia.. 

Badania. będłt kontynuowane. 

'KRUSZA ZAM'KOWA, gm.Inowrocła.w 
woj. bydgoskie 

Ekspedycja. ·'Kujawska. 
'Katedra. Archeologii 
Uniwersytetu . 
im.Ada.ma. Mickiewicza 
w Pozna.niu · . 

Stanowisko 13 

Badania prowadzili dr Aleksimdra Cofta.
Broniewska. i mgr Aleksander 'Kośko. Fi
nansowało M-uzeum im. 'Kasprowicza. w Ino
wrocławiu,' Trzeci sezon ba.da.ń·. _.cmentarzys
ko kultury pucharów lejkowatych, ' kultury prze-

·. worskiej i z Okresu wczesnego średniowiecza.. 

Wyniki· ba.dluł tegorocznych wnOS.złl nowe dane w kwestii u!ytkowa.nia. 
·nekropoli. , · · 

. . 
'Kultura.. pucharów lejkowatych /faza. V/: odkryto podwó~ pochó

wek bydlęcy.'- Szkielety były naruszone pr~z wkopy, · między kamienia- .. 
mi obstawy znaleziono pojed,ylicze kości ludzld.e. Na. wyposa.Zenie skła
dały się: toporek kamienny, ' toporek rogowy ;1 grudka. bursztynu i fra.gmen• 
ty na.czy6. . . . 

· 'Kultura. _przeworska. /okres pótnola.teJtsk1:/': c.mentareysko omie
szanym rytUale· pogrzebOwym. Za.rejestroWa.ńo 7 grobów szkieletowych i 
21 c.ia.łopaln,ych popielnicowych i jamowych ota.cu.jllcych półkoliście od 
południowego zachodu . budowlę interpretow8.nll, jako sanktuarium cmen- · 
tarne. 

· Okres wczesnego średniOwiecza: cmentarzysko rzędow~." Odkryto 
dalsze 23 groby szkieletowe usytuowane w południowej części nekropoli. 
Wyposażenie standarzowe: noże, ' przęśliki, osełki kamienne. 

Materiały przechowywane ~ w magazynach 'Katedry Archeologii 
1 Zakładu Antropologii UAM w Pozna.niu. 



LE~NO, gm.Brusy 
woj, bydgoskie 
StanoW'isko l i 3 
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Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego 

Badania prowadził mgr Krzysztof Wale'lta, 
Finansował Uniwersytet Łódzki oraz WKZ 
w BydgQszczy ," Pierwszy sezon badań. · 
Cmentarzysko i osada otwarta z okresu 
~łyWów rzymskich. 

Cmentarzysko znajduję się około l km na południe od wsi, na:..nie- . 
wielkim wzgórzu. Jego obszar został zniszczony-pracami zieDlJI,YDli," w 
czasie których odkrywano popielnice z przepalonymi koś6ni. Z tego sta
noW'iska pochodzi · także kociołek brllzowy i naczYnie typu terra sigillata 
opublikowane przez L.J.Lukę w Wiadomościach Archeologicznych t. XXII, · 
s.l75. 

Przebadano powierzchnię 500 m~~ Odkryto nszkodz~ krąg kamien-
ny ułożOJI3" z nieW'ielkich polnych kamieni. W centrum kręgu znajdowała. 
się jama wypełniona przepaloną polepą i ułamkami ceramiki. nezpośrednio 
pod wyżej wymieni0Jl4 jamą, ' znajdowała się następna jama owalnego kształ
tu, ' wewnątrz której odkryto c ze~. gliniany. W odległości ok9ło l m. na · 
wsch6ci od opisan,ych jam odkryto zarys jam,y grobu szkieletowego ·o wy
miarach 4 x ~m, Na głębokości około 1,2 m odsłOnięto zarys kłody dre-.r- : 
nianej, · w której złożQJlo zwłoki wraz z wyposażeniem: kociołek brązowy, ' . 
dw.a pucharki szklane,: Żłoty wisiorek. ~szkowat;y , · złota klamer.ka. esowa- . 
ta.,· dwie srebrne b.ra:ns·olety żmijowate../ s~eś.ł .zapinek w ..tym cztery srebr
ne i dW'ie brl\zowe, · sprączka do pasa,; zakcmczenie.~pasa:, · duże fragJnen1;y 
skrzyneczki drewnianej wraz ż okuciami brlłzowymi., ' klucz brl\zowy ./ szkła~· · 
ne zakoliczenie "wrzeciona" z brązowyini tulejkami, ' 26 paciorków szlda- -
n,Ych i bursztynowych, ' gliniana czarka ~żowata oraz duże fnlgm.enty tka
nin. ·Kości szkieletu nie zachowały się. PoDaclto poza obszarem kręgu od-
kryto dwa uszkodzone groby popielnicowe.· · 

Rozległa osada /stanoWisko 3/ położona u podnóża pagót:ka na którym 
znajduje się cmentarzysko.· Przebadano powierzchnię 200 _m2 ._ ~słontęto 
dwa obiekty mieszkalne z dużą ilością ułamków ceramiki ,dziewięć palenisk 
oraz pięć jam o niezidentyfikowanym przeznaczeniu. Ponadto przebadano 
dwa paleniska odkryte przypadkowo przez miejscowych gospodarzy.' 

Badania będl\; kontynuowane. 
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LUBIEL STARY, gm.Rząśnik 
woj. ostrołęckie 

P.tuistwowe Muzeum 
Archeologiczne 

Stanowisko l i 2 w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Wanda. Wolska 
przy wsp6łudziale doc.dt- hab.]{rzysztofa 
Dąbrowskiego i dr Lechosława Rauhuta. 
Finansowało PMA w Warszawie. Pierwszy 
sezon badań. Osada i cmentarzysko z pÓi
nego okresu lateńskiego i okresu wpływów 
rzymskich. 

Badaniami objęto zarówno teren rozległej osady l stanowisko li 
położonej na piaszczystej kępie nad terenami zalewowymi rzęki Narwi, 
jak też na terenie cmentarzyska l stanowisko 21 znajdującego się na ,. 
tym samym płaskim wzniesieniu w odległości około 150 m w kierunku 
południowo-wschodnim. Oba stanowiska były manifestowane na po
wierzchni licznymi fragmentami ceramiki .a w przypadku stanowiska 2 
również spalonymi kośćmi ludzkimi. Podjęte pra~e miały charakter 
zwiadowczy i jako główny cel miały określenie stanu zachowania 
obiektów. 

Na stanowisku l - osadzie, przeprowadzono wykop kontrolny 
o długości 10m i szerokości 2m. Pod próchnicą onią stwierdzono 
występowanie warstwy kulturowej o niewielkiej miąższości • . Zawierała 
ona podobnie jak próchnica orna liczne fragmenty ceraprlki, węgli. drzew
nych oraz pojedyńcze . żużle żelazne. 

Na stanowisku 2 - cmentarzysku wykopy usytuowano w ten spo
sób, aby można było uchwycić zasięg cmentarzyska oraz określić stan 
jego zachowania. Przebadano powierzchnię 375m2. Pod próchnicą orną 
zawierającą skorupy oraz palone kości ludzkie występowała warstwa 
żółtego, przewianego piasku niekiedy z nikŁYmi zabarwieniami kulturo
wymi. W warstwie tej występowały rozproszone ułamki . ceramiki i koś
ci przepalone w rozszeniu , bądi w luinych skupiskach. W jednym przy
padku w warstwie wspomnianego żółtego piasku bez zabarwienia kultu
rowego odkryto całe naczyńko. Jedynie w zachodniej części cmenta
rzyska stwierdzonp dno grobu jamowego, zawierającego fibulę brą
zową. 
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Jak wynika z przeprowadzonych obserwacji, cmentarzysko 

uległo doszczętnemu znfszc:.zeniu przez wielokrotp.~ rozwiewani111· a 

w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, przez orkę. W mniejszym 

lecz również poważnym stopniu w podobny sposób uległa zniszczeniu 

osada, choć jej rozległość pozwala Sll~zić, że mogll tu występowa~ 

_lepie.j zaclt()'ft'ane partle. 

Wstępna !lD-aliza materiału przemawia za datowaniem obu sta

nowisk na pótny okres lateński i okres wpływów rzymskich. Wydaje 
. . 

się ,' że oba zw1!lzane z so~ obiekty ma~ll ten sam długoczasowy cha-

rakter. 

Badania nie bę~ kontynuowane. 

LUBOSZYCE,: gm.Grabice 

woj. zielonogórskie 

StanoWisko 4 

patrz . 

epoka brllzu 
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ŁAGIEWNIKI, gm.Kruszwica 
woj. bydgoskie 

InstytUt Historii Kultury 
Matenalnej · PAN 

Stanowisko 5 . w Poznaniu 

Bado.nia prow.adził zespół pod kierownictwem 
doc.dr hab.Aleksandra Dymaczewskiego. Fi
nansował IHKM P AN i Wojewódzki Zarząd 
Gospodarki Wodnej i Me'l.iora,cji. Pierwszy 
sezon badań. Osada wielokulturowa. 

Stanowisko zostało odkryte w 1968 r. w trakcie badań powierzchnio
wych i sondażowych. Leży ono na zachodnim brzegu Gopła, · na niewielkim 
wyniesieniu otoczonym od wschodu i południa zabagnioną doliną, ' w odle
głości około l km na południowy-zachóc! od zabudowań wsi Łagiewniki .' 
W czasie prac melioracyjnych i niwelacyjnych prowadzonych przez Woje
wódzki Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji odsłonięto przez. w/w przed
siębiorstwo profil glebowy do głębokości- ponad 1,5 m,·· na obszarze poJ4ld 
5 ha odkryto i przebadano 756 obiektów pochodzących z różnych epok i 
okresów; W pierw'Szej fazie badań wykopaliskowych stw:ierdzono .występo

wanie, pod warstwą.,ziemi ornej,' licznych zacysów jam, obiektów miesz
kalnych, ' słupów itd. pochodzących ze schyłkU okresu halsztackiego i la
teńskiego. Po wyko_naniu przekrojów zaobserwowano występowanie' niere
gularnyc_h półziemianek~ ' dużych i płytkich kolistych· jam o średnicy .około 

2m,' wokół których_występował;y ślady po słupach oraz różnego c:ks!diłtu 
jam zasobowych/?/ ;• najczęściej nieckowatych;; skupiających się we wschod
niej części wzgórza. W centralnej części stanowiska "Ujawniono obiekty z 
okresu późnolateńskiego i wcze:snorzymskiego. Na podkreślenie zasługuje 
występowanie pochówków psów,' nielicznych,.grobów ludzkich oraz dwóch 
brązowych zapinek o konstrukcji lateńskiej. Stwierdzono również wystę~ 
powanie pozostałości pieców cio wytopu .rudy lub obróbki m,etalu,' dÓ wypa
iania ceramiki o charakterystycznej konstrukcji rusztowej. 

Sporadycznie odsłonięto też obiekty należące do okresów starszych -
półziemianki kultury ceramiki wstęgowej rytej i pucharów' lejkowatych i 
młodszych. Obok obiektów mieszkalDych i gospodarczych natrafiono też 
na pochówki ludzkie. Jeden z nich zawierał kości nie.wysokiego osobnika 
z naszyjnikiem z paciorków kościanych. 

Okresy młodsze reprezentowańe były przez jllii\Y wczesnośrednio
wieczne, · m.in. natrafiono na jamę zawierającą ceramikę datowaną na VI/ 
VII w.n.e. W zachodniej. części stanowiska stwierdzono mniej intensywne 
nagremadzenie obiektów. Wzdłuż południowej i zachodniej części .wzgórza 
rysowały się ślady płytkiego rowu.. o bliżej niewyjaśnionej funkcji. Jego 
usytuowanie i charakter sugerują, ' iż mógł stanowić _ pozostałość palisady 
związanej z osa4ą późnolateńską i wczesnorzymską. 
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LĘG PIEKARSKI, gm.Dobra 
woj. konińskie 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 

Stanowisko l wLodzi 

Badania prowadził pr.of.dr Konrad Jażdżewski 
i Stanisław Made.jski. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne i Etnograficzne w Lodzi. 
fierwszy sezon badań. Cmentarzysko gro-
b6w ksiątęcych grupy lu.bteszewskiej z wczes
nego okresu rzymskiego. Cmentarzysko kultu
ry grobów kloszowych z pogranicza okresu _ 
halsztackieg~ i lateńskiego. Obozowisko lub· 
osada neolityczna lub mezolityczna. 

Badania nawiązy'>lfały do odkryć przypadkowy.ch," dokonanych przez 
niefachowców ·około roku 1900 oraż w.latacn 1933 ; 1936 i 1947 i do krót
kotrW-ałych zwiadów· i badań pr..óbnych·,. przeprowadzonych przez prof.d~ 
W.Antoniewicza /1933/, dr.Z .• Durczewskiego /1936/ ,' mgr.L.Leci~jewi
cza /1954/ oraz przez mgr E.Kihl-Byczko /1960/. 

Stanowisko l znajduje się na północnym krańcu wydłutonego, wąskie
go a nt.skiego wału wydmowego, ' położonego między kilkoma starorzeczami 
Warty_, w miejscu sąsiadującym bezpośrednio z dawnym brodem przez tę 
rzekę, hapri:~ci~ko znanego cmentarżyska z wczesnego okresu rzymskie
go w Księżyc_h Młynach na' wschOdnim brzegu.Wart;Y /koło Poddębic/. 
Stwierdzono,: że szkieletowy grób książęcy nr In, rozkopany w r.1947, 
którego inwentarz uratowano czę§ciowo w roku 1954,' przykryty był ongiś 
nasypem z piasku /mogiłą/ o średnicy około 10-12 m i wysoką około 2m, 
który rozwieziono w celu zbudowania grobli .przez przyległą łachę war
cianą. ln'l!fentara tego gro.bu pomnożono w wyniku. badań w r.l975 dodat
kowo o: l złoty .piedcień, 2·identyczne brązowe, ostr.ogi krzesłowate z 
resztkami skóry; brązowe okucia drewnianej s.zkatułki, drobne ułamki na
czyń brązowych oraz ułamki ręcznie lepionego, niezdobionego naczynia 
glinia~go barwy czarnej o lśl\iącej poWierzchni, przynależnego do grupy 
przeworskiej, wszystko z końca psxlokresu B2. W bezpośrednim sąsiedzt
wie tej mogiły • na· zachód od niej, · w pierwotnej próchnicy,~ na głębokości 
około 5-25 cm, ' na przestrzeni około 3/4 ara znaleziono wiele setek ułam
ków_ co najmniej 13 sżklanych butli /gąsiorów/ rzymskich w~ględnie prowin
cjonalno-rzymskich o pojemności około · 3-4 .litrów, z brzuścami o przekro
ju poprzeczriym kolistym lub czworobocznym, z szyjkami cylindrycznymi, 
z dnAmi wklęsłymi, ' ze śladami odbitych dmuchawek szklarskich·na nich, ; a 
nadto ułamki puclia.rka szklanego. Na·czynta. te zostały zape:wne z okazji 
stypy pogrzebowej rozbite o czym świadczyć może patyna, pokrywająca 
powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną tych naczyń, jak i krawędzie ich 
załamań. Ail.aliza wykonana prz~z mgr. inż.A. Kanwiszera w laboratorium 
Muzeum Archeologit.znego i Etnograficznego w Lodzi wykazała ,. że jest 
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to typowe antyczne szkło s9dowe o składzie chemiczi:lym ba.rd.zo zbliżonym 
do tego, • który zna.my m.in. z nadreńskich stanowis~ I i II .- w. DodAjąc do 
tego l żebrowaną miseczkę szklaną, · llldkrytą w r.l94,7 w samej mogile 
In· oraz drugą większą misę z tejże mogiły, rozbitą i wyrzuconą przez 
miejscowego znalazcę - wieśniaka /zaginioną dotychczas/', ' można stwier
dzić,' że w Lęgu Piekarskim mamy do czynienia z największym skupiskiem 
rzymskich naczyń szklanych w całej "ba.rbarzyńskięj" Europie środkowej. 
Z dokładnych opowiadań ludności miejscowej wiadomo o znalezieniu-poza 
4-ma już odkrytymi mogiłami książęcymi z wczesnE''go okr.esu rzymskiego -
jes.zcze jednego ciałopalhego płaskiego grobu z wczesnego .okresu rzymskie
go, z prostokątną szkatułką, wykonaną całkowicie z brązu, .zawierającą 
nożyce i około 20 r6żnoba.t'WIIYch szklanych kamyk6w do gry. Badania z 
'roku 1975 ujawniły w tym miejscu res.ztki ręcz~e lepionego naczynia i · 
ludzkie kości spalone. Luźno na polu, niedaleko grobu książęcego nr n . 
f z r .1936/ znaleźli miejscowi gospodarze jeszcze l złoty pierścień f sprze- · 
dany przed laty złotni~owi/. 

Poza tym natrafiono na tym stanowisku na kilka .zniszczocych grob6w 
popielnicowY-ch kultury grob6w kloszowych oraz na niewielką ilość wió
reczków i okrzesków neolitycznych lub mezolitycznych. 

Bada"lia na tym stanowisku będą kontynuowane w latach 1976 i 1977 . 
aż do całkowitego ,wyczerpania możliwości poznania i uratowania obiektu. 
Zamierza się postawić tu obelisk z kamienną tablicą informacyjną wzorem: 
stanoWisk już _przebadanych w WietrzychoWieach koło Izbicy KujawskieLi 
w Przywozie nad Wartą koło Wielunia. · 

Zabytki z tego ·stanowiska ~az z dokumentacją z ba.da.ń przeprowa
dzonych w roku 1975, wykonaną częściowo ze środków Wojew6dzkiego . 
Urzędu Konserwatorskiego w· Łodzi /plan warstwicowy· w skali 1:2000/,· 
znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Za- · 
mierzasięzebrać w tym Muzeum kopie zabytk6w ·dawniej uzyskanych z te
go stanowiska, . a znajdujących się w muzeach archeologicznych w Warsza
wie i Poznaniu. 

LĘGONICE, gm.Nowe Mt.asto 
woj. radomskie 

Pa.ństwowe Muzeum 
Archeologiczne 

Stanowisko I w Wa.'rszawie 

Badania prowadziła dr Teresa Liana przy 
udziale dr Teresy Dąbrowskiej i mgr Anny 
Pozarzyckiej. Finansowało PMA w Warszawie. 
Si6dmy sezon ba.dań. Osada z późnego okresu 
rzymskiego. · 

Zbadano 10 arów-. Odkryto 2 chaty, 18 jam, 49 słupów oraz 3 obiek-
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ty o bliżej nieokreślonej funkcji, przy czym jeden z nich, obiekt nr 9, 
kutahem i rozmiaru» jesi'zbliżony .do chat odkrytych na t,ym stanowis
ku. Chata nr 3 UlA. wymtary 6 x 4 m, cha·ta nr 4 - 5. x 4 m. Obte o kon
strukcji słupowej, ntajq paleniska ułożone z kamieni. W chacie nr 3,. 
oprócz ceramiki, fragmentów ciężarków tkaekich i osełki kamiennej, 
znaleziono także uszkodzony srebrny denar Trajana, .używany jako za
wieszka," o czym świadczy otwór zrobiony w monecie. Zarówno w cha
tachi jak i w obiektach z~jdowało się dużo przepalonej_ polepy. · 

:... ... 
Pod chatq nr 4 znajdowała się ·jama o prostokqtnym dnie, pokryt.ym 

warstwq węgla drzewnego i czerwonej, · jakby przepalonej gliny. Dno by
ło wyłożone kamieniami; Kamienie znajdowały się tak"że w środkowej częś
c;i jamy, · sięgajqc jej wylotu. Obok tego skupiska kamieni znajdowało się . 
_nieco ko~ci, bez śladów prżepalenia. 

Wśród fragmentów ceramiki.znajdowanej na tym stanowisku występu
ją, także ułamki ll4CZyń toczonych. Z i~h za.bytków naleZ.y wymienił 
przęślik g~iniaey , '.nożyk żelazny oraz fragment żużla żelaznego. 

· Został także otwarty wykop sondażowy dla. uchwycenia zachodniego 
kra1ica osady. Odkryto w n.11n ślady dwóch słupów, · znaleziono nielicz
ne fragmenty ceramiki kultury przeworskiej. 

Badania zakodczono. 

LOJEWO·, gm. Inowrocław 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 4 

Ekspedycja Kujawska 
K·atedra A~heologii 
Uniwersytetu , 
Im. Adama. Mickiewicza 
w Folznaniu 

Badania prowadzili dr: Aleksandra C.ofta
Broniewska i mgr ~leksander .Kośko. Fi
nansovał 'WK·Z w Bydgoszczy. Pierwszy se
zon badali~ Osada kultury prieworskiej 
/I-IV w.n.e./, obozowisko kultury amfor 
;kulistych. 

Stanowisko leży na wyratnie wy-0&\rę"b!!,ion,ym wyniesieniu położonym 
bezpośrednio na zachód od doliny cieku wodnego uchodąc:ego do Jeziora 
Szarlej.Badania miały charakter ratowtiiczo-rozpoznawczy. Wyeksplo
rowano albo częściowo zabezpieczono kilkanaście obiektów zarejestro
wanych w skarpie piaśnicy. Wykonano 20 s0Ddaży celem uchwycenia za:. 
sięgu i charakteru osadnictwa. 
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Stwierdzono §lady kilku półziemianek. W jednej ulokowani był 
warsztat obróbki bursztynu, w ·innej - obróbki ko§c;i i poroży. Natra.
fiono na 5 pochówków psów i na szereg jam o różnym,pr~znaczeniu. 

Poza dużą ils:>kią ceramiki ,' koki, narzęd~i -kościaeych, żelaz_- ' 
eych. i kamiennych, inwentarzem warsztatów ~postaci gotowych pacior
kÓw, półfabrykatóy ,' wiórów i odpadów surowca ,' na uwagę zasługuje . 
siekierka żelazna, zapinka brązowa, paciorki szklane, fragmenty in- . 
strumentu muzycznego - multanki f? f. 

Materiały przechowywane są w magazynach Katedry Archeologii 
UAM w Poznaniu • 

. Badania będą kontynuowane. 

.'. 

LYSZKOWICE, gm. Pęczniew 
woj. sieradzkie 

Pracownia .Archeologiczno- · ' 
Konserwator ska P. P . PK4 
Oddział w Poznaniu Stanowisko l 

'. 

Badania archeologiczne prowadzili dr Ryszard Ma
z:u-rowski i mgr. Tadeusz Lalłzkiewicz ./autor .· 
sprawozdania/, bacU\nia geofizyczne .., mgr inż. 
Aleksander Różycki. Finanso-wała Okręgowa 
Dyrekcj~ Gospodarki Wodnej w Pożnantu~ Dru- · 

. gi sezon hil.dań. Osada kultury pr:lieworsklej ·: 
··1 okres pótn.olatetiski - pótny okres wpłYwów 

· rzymskich/, osada kultury łużyckiej /V .okres· 
epoki brązu - okres halsztacki/ , elementy 
osadnictwa wczesnobrązowego . 

Stanowisko zajmuje duży cypel II terasy dolnej Warty, powstały w 
wynikurozcięcia kraw:ędzi terasy_ dolinką denudacyjną. · 

Znacznie powiększono ubiegłoroczną odkrywkę /14 arów/ do ogól
nej powierzchni 34 arów • ZĄjmuje ona w postaci rozczłonkowanego bloku 
wykoppw centralną partię stanowiska okre4loną na -podstawie· szczegóło
wej planigraft~ powierzchniowego nui.te~ału ·tródłowego i wierceti geo
_techniczeych. :W obrębie odkrywki założono wykopy :vewnętrzne - zbada
no północm\ część odkrywki o powierzehni 16 arów. Odkryto kilkaset 
obiektów, w tym: 12 budynków mieszkalnych oraz liczne piece, palenis
ka, jamy o różnej funkcji /m.in. _ jamę zbożow~ zawierającą kilkadziesil\t 
kilogramów przepalonego zboża/, dużą ilo§ć dołków pasłupowych o'raz 
szereg obiektów o ~cji nteustalonej, ' W inwentarzu ruchomym- obok 
wyposażenia standarłowego, · jak liczne noże żelazne, osełki kamienne, 
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ciężarki tkackie i prz:ę~liki· gliniane, · także punc:a żelazna, ' igła brl\zowa 
itp, - stw,terdzono ·ltilkanajcie fragment6w lub całych okaz6w .żaren ro
tacyjnych, a liczne i)6łfabrykaty i odpadki produkcyjne wskazuj~\ na 
miejscowi\ produkcję ty~hż~. Natomiaśt w matertale ceramiczt'Jym.zwra
ca uwagę. wysoka, frekwencja fragment6w naczyd toczonych /ta~t.e całych 
~~~- ' . . 

Na dotychczas · ·żba:d~ zwa:rt;ym pbsz.arze zastęp osady czytelna 
jest ,stratygrafia: hocy.zontlllna. I tak osa~ctwo kultury łueycr.kiej zajmowa
ło partię J)cSłnocno- ·zachodnil\ i ' zachodriią, osadnictwo p6tnolat~tiskie .zaj
mowało partię p6łnocUI\, · natomiast osadnictwo okresu wpływÓw rzyuiskich 
/II-IV w./ pcza pojedyticzymi rozproszonymi obiektami na całym zbadanym 
obszarze zajmowało gł6wnie partię południową i południowo-wschodni~\, 
Brak natomiast pazostałości osadnictw.a z pocątk6w faz okresu wczesno
rzymskiego - podkreślić jednak należy, : iż informacje powyższe dot:yc~ 
jedynie obszaru już zbadanego, 

Przeprowadzono · r6wnież uzupełn14j~c:e . badania magnetometryczne; 

. Opracowane materiały z badali złożone. będą w Prac0wn.i Archeologicz
no-Konserwatorskiej P. P, PKZ w Poznaniu; 

Badania będą kontynuow~ne, 

MIONOW, ' gm, Głog6w.ek 
woj, opolskie 

Konserwator Zabytk6w 
Archeologicznych 
w Opolu . 

Badania prowadził mgr Jerzy Rom.aitow. Finanso
wał WKZ w Opolu. Dziewiąty sezon badali, Osa
da z okresu · wpływ6w rzymskich. 

Wykop Wl~owany został wzdłuż przebiegu kraw.ędzi eksploatowa
nej Żwirowni, · pasem o długości110m i szerokośCi około 10m, 

Na odkrytym tereni,e przebadano 2 domy słupowe, w rzuCie prosto
kątne o wymiarach 4,40 x 4,40 m i 4,20 x 3m. W obu domach wystąpiły 
paleniska, 

OdsłOnięto i przebadano -r6wnież dwie jamy osadnicze, 



MILANOWEK - FALĘCIN 
woj. warszawskie 
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Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa MazoWieckiego 
w Pruszko~e 

Badania prowadził mgr Stefan Woyda ." Fi
nansowało Mllzeum Star~żytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego i WKZ w Warszawie. Drugi 
sezon badań. Osada hu~czei: p6~nolateńsko-
rzymska. · · 

Przebadano _obszar 260m2 odkryWając,: 1/ 168 piec~w hutniczyc!h . 
typu kotlinkowego ,' 2/ 4 zwaliska .. glinianych szyb6w pieców hutniczych ,' 
3/ budynek o Wymiarach 11 · X 4 m, 4/ WQlnost~jflCY piec wapienniczy • 

. ad l. 

Kształt. kotlinek · zróżnicowany. Wiele posiadało w górnej części po.sze
rzenia, wychodzllce poza· zasięg szybu,- kilka- szerokie kanały wYChod~
c:e z dna kotlinki poziomo, a w odległości 15-30 cm od niej zaginajllce się 
ku górze ~ .rozszerzone przy powierzchni /typ Milanówek/. ·Waga kloców · 
30-180 kg. Datowanie pieców- .okres p6tnole,teński- okres .wpływów rzym-
skich. · · 

ad 3. 

Budynek o ścianach dreWniano-glinianych .. ' Funkcja obiektU- prod~yjna. 
W zachodniej części znajdowaLsię gliniany piec kopWkowY ,' częściowo . za
głębiony w ziemię o długości 2,70 cm i śierokości. 1,20 ć:m i wysokości 
około 70 cm. Jego ściany . miały grubość do 40 cm. Na dnie 'pieca zalega
ła cienka warstwa wapna. W warstwie budyilku .znaleziono kilka fragmentów 
żużla o silnych właściwościach ~gnetj'czn,yJ:h. ·Datowanie budynku - ·pcStny 
laten - pocz~ttek okresu wpływów rzymskich: . · · 

ad 4. 

Piec miał '!" pla~e R~~~·· owalny; Jego wymiary 2,Sm x 1,7 m. Zagłębio
ny w ziemi~- do 1,6 m. Czę!ć zagłębiona miała Ściany wyłożone kamienia
mi. Część naziemna o konstrukcji glinianej niezachowana1zwalona do wnęt
rza. Na dnie pieca zalegała cienka warstwa wapna. Datowanie obiektu -
okres p6tnolateński. 

Materiały znajdują się w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowiec
kiego w Pruszło~e. 

Badania będą kontynuowane. 



MOSZCZENICA WYt.NA 
woj. nowoslldeckie 
Stanowisko A 
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Komisja Archeologiczna 
Oddziału P AN 
'YT Krakowie 

Bacłania prowadzili mgr Ren'!ta Mady!U i· 
mgr Krzysztof Tunia. FiDA118ewała :Komisja 
Archeologiezna Oddziału PAN w KrakOWie. 
fieM~;szy sezon badań •. Osada z p6.tnego okre
su wpł;yw6w rzymskich: 

Sumowiska położone jest na dziale wodnym mi~y potokiem Przy
sif;trlickim a Moszczenickim. 

l • 

W trakcie bada6 o charakterze sondażowym odsłonięto 1,5 ara , 
powi~rzchni osady,' natrAfiajile na PoZOstałqści dw6ch piec6w ,' ślady 
budowli o konstrukcji słupowej oraz ·p6łziemianki/?/ ; ·Na sżczeg61~ 
uwag'= zasługuje obiekt nr 5 ~dllCY pozostałoścfll pieca~ W rzuc~e po
ziomym jefP dolna partia pOsiadała zarys kelisty o średnicy około 1 m, 
stęgaj4c głębokości 1,05 m,'Wypełnisko jego stanGIWiła duża ilość po
lepy z odciskami drewna pochodzł\cego _ z konstrlłltcji pieca.' 

w obiekcie tym 114traftono na zesp6ł ceramiki w _ postaci S .naczyń 
wykonanych na kole." Wśr6d nich wyr6żńia ·się importowan.a naczynie 
prowincjonalnqrzymskie z bogato profilowan.YJil wylewem~ W drUgim wy
eksplorowa;nytl. piecu natraftono na ucho z pton.OW)'lli:icanatikiem wewątrz 
i fragmenty .ceramiki zdobione wygładzan,Ym ornamentem W' postac('kratki .. 
Z pozostałych obiektów pochodzi\ fragmenty naczyli zaso;boWych zdobio-
n,ych wielokrotlu\ .. Jinfłl' falistil ~ ' · · 

W świetle wstępnych ustAleti uzyskany • ma.t~ria'ł można datować 
na roz:winięŁI\ fazę okresu p6.tnorzymak1ego t wczes~ fazę wędrówek 
lud6w .' 

. Badania b4;~ kontynuowane. 

NIEPOLOM,fCE 
woj. krakowskie 

patrz 
średniowiecze 
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NOWY TARG,' gm.Stary Targ 
woj. elbląskie 

Muzetim Zamkowe 
w Ma\borku 

Badania prowadziła mgr Ewa Kazirulerczak •. 
Finansowało ,MuzelUJl Zamkowe w Malborku. 
Drugi sezon badań. CmeJttarzysko ciałopal
no-szkieletow~ trwające od końca epoki 
brązu do V w.n.e. · 

P.race wykopaliskowe obj~ły ob.s~r 6 t9;rów. Mimo d1,1żego znisz 
czeriia 1 płytko zalegających obiektów, ' odsłoni~to .. 62 groby: popielnicowe, 
4 kloszowe i 14 szkieletowych oraz 38 jamowych. 

Groby popielnicowe charakteryzowała .duża różnorodność form. 
Przy najstarszych grobach z końća epoki brązu częste · były ślady kon
strukcji drewnianej, ; młodsze z~społy halsztacko-lateńskie zalegały pod 
brukiem karirl.ennym np. grób nr 225," 

. Na uwag~ zasługuje 5 grobSw z pr.zełomu er charakteryzujących 
si~ odmiennym,· bogatym wyposażeniem. Do tej grupy należy zaliceyć 
gr6b nr 228,: .w którym czyste, przepalone kości zostały złożone wraz 
z wyposażeniem bezpośrednio w Pf.asku. Ze zwartej bryły przepalonego 
metillu i koki .Udało si~ wyró_żniĆ zapinkę, kosar żelazny oraz fragmenty 
brązowego pasa złożonego z kółek ,' ażurowej płytki oraz ozdpbnych .ni
tów.: -~roby szkieletowe w Większóśei oriet..towane były w kienmku pół
noc-południe. W wyposażeniu przeważały zapinki charakterystyczne 
dla ok~esu wpływów rzyrilskich. Jeden tylko grób nr 154 posiadał. bogaty 
zestaw kolorowych paciorków szklan,ych o .z~żnicowanych kształtach 
i rozmiarach, ' a także koli~ z ósęmkowatych paciorkow ~rsztynowych. 
Zespół ten datowały na Ill_-IV w.n.e.' dwie zapinki z podwiniętą n6żką i 
z kolankowatym kabłąkiem. · 

.Najmłodszym chronologicznie zespołem był gr6b jamowy nr 200 
wyposażony między innymi w wisiorekwiaderkow~ty datowacy na V w .n.e. 

Materiały znajdują. się w magazynach Działu Archeologii Muzeum 
Zamkowego w. Malborku. 

Badania będą kontynuowane. · 



ODRY, gm.Czersk 
woj. bydgoskie 
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Katedra · Archeologii 
Uniwersytetu Lódzkiego 

Badania prow4.dził doc.dr Jerzy Kmiec~ski 
· wraz z ekipą. Autor sprawozdania mgr Ta
deusz Grabarczyk. Finansował Uniwersytet 
Lódzki oraz _Urząd m. Chojnice. Dziesiąty 
ęezl')n badań. ' Cmentarzysko płaskie . .i kur
hanowe. Okres wpływów rzymskich. 

Przeł>adano 1100 m2 ~wierzchni oraz ~badano 1 k~~g. /nr VI) i dwa 
kurhany /nr 21 i 28} . · W·wyk0pach nil płaskim terenie odkryto ogółem 43 
groby /nr 301-343/,1 w tym 24 groby szkieletowe i 19 ciałopalnych. Pro
wadzono tAm. sondaże o s.zerokości 4 m. ' Pozwoliło to na .uchwycenie za
chodniej granicy występowania grobów na cmentarzysku. Niezależnie od 
tego prowadzone były prace uzupełniające_ w centralnej partii ~entarzys
ka obok zbadanych już kręgów · i kurhanów. · . 

Na szczególną uwagę zasługuje grób szkieletowy nr 328 leżący w 
be.zpo§rednim sąsiedztwie kręgu nr_. VI. · Na jegt'l wyposatenie składały się . 
m.in.' 2 brązowe fibule /Alm. V -1/ ,'wisiorek grui.zkoY,aty z· elektronu,: 
srebrna klamerka esowa~ oraz 2 b~ąz0we Wisiorki k.,:psułkowate. 

Krąg nr VI za:wterał jeeyme olbrzymią .jamę, ' b~dącą prawdopodobnie · 
wyhtkiem wyrabowa'nia grobu; ' na co · wskazuj~ rozr~cone w niej bezładnie 
fragmenty spalony'ch k0ści oraz .drobnych ułamków ceramiki •. ' lC-urhan nr' 21 
za.wiex:ał 3 groby /2 jamawe z przem.ytymi koś6ni r l popielnicowy'/. w jed
nym z grobów jamowych znale'Ziono fibulę oczkował4 / Al'm. ill/.' K urnan ·nr 
28 zetstał odkrjty podczas badań · pła.skieg~ terenu~ Pod brukiem kamiennym 
OĆłkryto takte 3 groby ·}2 jamawe ·i l popielnicowy , bardzo zniszczony 
przez wkop rabunk0wy/. z zabytków wyróżniĆ należy brązową fibulę oczko
wał4 oraz brązowy o betągacz pasa odkryte w g~obie jamowym nr 2 ; ·-

Badania ~ kontynuowane. 

OPATOW 
woj. c~stochowskie 
Stanowisko 1 

Instytut Archeologii· 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Badania prowadził doc.dr hab. Kazimierz God
łowski. Finansował .Instytut Archeologii UJ t. 
WKZ w Katowicach. Szesnasty sezon badaJS.. 
Cmentarzyska kultury łużyckiej z epoki brą
zu i z. okresu wpływów rzymskich. 

Przebadano 1400 m2 powierzchni cmentarzyska. Prace koncentrowały 
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się w jego wschodnięj części., pochodzącej z fazy Cl i częściowo z 
fazy C 2 okresu rzymskiego. Uchwycono także wscltodnią granicę cmen
tarzyska kultury łużyckiej. 

Ogółem przebadano 93 obiekty. określone jako groby i szereg sku
pisk o niezbyt pewnym charakterze. · Z kulturą łużycką należy wiązać 33 
groby, pochodzące wyłącznie z V okresu epoki brązu: 21 z nich to groby 
popielnicowe, 6 - ciałoi>alne pochówki bezpopielnicowe, l przypuszczal
ny grób szkieletowy oraz S oJ>iektów o niejasnym c=farakterze. 

Groby kultury łużyckiej wyposażone były prócz ceramiki głównie 
w skręty i guzki brązowe, a w grobie 1156 znajdował się brązowy tordo
wany naszyjnik. 

Z okresu rzymskiego pochodzą 62 obiektY; przy czytn 10 grobów na
leży zaliczyć do popielnicowych,' 5 do tzw. "grobów warstw.owych" 0 pozos
tałych 10 było bezpopielnicawymi pochówkami ciałopalnymi • . . 

. Więk-szość pochówków pochodzi z faz Cla.., Clb i początków fazy 
C2. Na uwagę zasługują groby z brOnią, jak np. 1154 z fazy Cia~ zawie

-rający umbo typu 7a i imacz ·z wyocfrębnionymi płytkami _ do nitów oraz grób 
1187 z fazy Clb lub początków C2, z umbem półkulistym o wgiętym do 
środka kołnierzu. W grobie 1186 znaleziono prowin.Cjonalnorzymskie ko
liste, · pudełeczkowate dCillńe okucie pochwy ndec.~ ·, wykonane z żelaza, 
obustronnie zdobione ornamentem o motywac~ roślinnych i geometrycznych. 

W części stanowiska pQłożonej na północ od P!lrtii użytkowej w facie 
Cl odkryto płat późńiejszego cmentarzyska warstwowego, w obrębie które
go wystąpiło szereg plam · intensywnie zabarwionej ziemi i skupień materia
łu, · szcZególnie ceramiki wykonanej na kole. Ta część cmentarzyska (lato
wana jest ńa fazę C2 i początek fazy D. Na skraju warstwy ciałopalenia 
odkryto grób 1199 z podwójnym pochówkiem· ciałopalnym i szkieletowym. 
W jamie grobowej znajdowały się przepalQJle kości kobiecy-, a na dnie spo
czywał źle zachowany szkielet męż.czyzny, zorientowany głową na północ. 

Badania będą. kontynuowane .. 

OSIEX-PRACZ, gm.Wyrzysk 
woj. pilskie ' · 

patrz 
okres halsztacki 

PODLISZEWO, gm'.Rajgród 
woj. łomżyńskie· 

Pdstwowe Muzeum 
Archeologiczne 

Stanowisko l w Warszawie 

Badania prowadził mgr Marian Kaczyński. 
Finansowało .. PMA w Warszawie. Pierwszy 
sezon badań. Płaskie cmentarzysko ciałopalne 
kultury zachodnio-bałtyjsklej z okresu wpływów 
rzymskich. 

Cmentarzysko położone jest w północnej części rozległego półwyspu roz
dz:!,ęliiJq,cego od wscho<Iu głó'lfll4 zatokę JeziCilra Rajgrodzkiego od jegQ 
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c$logi - Jeziora Przepiórka:, na kopulastym pagórku usytuowan.ym tuż 
przy północnej stronię dr0gi wiejskiej. Zachodnia cz~ść · cmentarzyska 
zapewne zniszczona całl,towicie przez. budynki gospodarcze, pozostała 
niszczona systematycznie przez ork~. 

Wykopami obj~to..południowy 1 częściowo zachodni skłon wzgórza. 
Zbadano około 3 arów ,1 rejestrując resztki 40 grobów jąmowych. Stwier
dzono zaawansowany 'proce.s zńfszczenia obiektu. · W··.ziemi ornej występo
wały licznie ułamki naczyń glinianych i palane kości, a także pojedyńcze. 
zabytki metalowe - z~pinka · sre.brna ," brązowe zawieszki, .okudę pasów, 
cz~ści żelaznych sprzączek itp. Zwraca uwag~ kolec żelaznej sprzączki 
stanowiący jednClllitą całość z trapezowatą skuwką rzemienia /kolista ra
ma nie zachowała ·się,/ datowany na koniec łlkres].l późnolateńskiego 1 po• 
czątki I w. n.e. ' htne żabytki potwierdzają użytkowanie 1\:mentarzyska aż 
po -młodszą fazę późnego podokresu rzymskiego /zapinki kuszowate · z pod

'wini~tą Uótką, ażurowa zaWieszka brązowa zdobiona czerwoną emalią 
itd/.' . . .. 

Większość grobów pochodzi z młodszej fazy podokresu wczesno
rzymskiego 1 początków starszej fazy podokresu p6źnorzymskiego. 

Oprócz jednego pochówka, groby zaWierały pochówki bezpopiel~
cowe. 

W południow~j cz~ści cmentarzyska odkryt;o grób z konstrukcją ka
mienną - rodzajem bruku'· czy nasypu, ' datowany ceramiką na koniec pod
okresu _wczesnorzymskiego. · 

Badania powinny być kontynuowane. 

POLANOWICE 
woj. bydgoskie . 
Stanowisko 4 

Zakład Archeologii Wielko
polskiinstytutu Hiswrii Kul

·tury Materialnej PAN 
w Poznaniu 

Badania prowadziła mgr Bo_żena Dzieduszyaka 
poo kierunkiem doc.dr hab.Aleksandra Dyma
czewskiego. Finansował IHKM P AN. · Trzeci 
sezon badań. Osada z okresu wpł.Ywów rzyms
kich. Cmentarzysko średniowieczne /? /. 

Kontynuowano badania z lat 1971 i 1972. Prace skoncentrowano w 
północnej partii stanowiska, 1 lokalizując tutaj wykopy o powierzchni l ara. 
W .warstwie ornej 1 w warstwie 11 odkryto liczne fragmenty ceramiki i koś-
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ci. Oprócz niewielkich skupisk ceramiki zlokalizow~o tutaj jedno pa
lenisko w obrębie dużego domostwa o ścianach zagłębionych w ziemię. 
W obiekcie tym odkryto bogaty materiał ceramiczny, 1 liczne kości zwie,. 
rz'ęce oraz fragment naczynia sz'!danego. Tegoroczne materiały wskazują 
iż odkryty tutaj obiekt wiąże się z młodszą fazą ·egzysteńcji badanej 
osady /lll w. n.e./. 

Ponadto w odległości około 200 m na północ na skraju stanowiska 4 
w trakcie badań: ratowniczych odkryto dw.a szkielety ludzkie bez wyposa
żenia /zmarły w pozycji wyprostowanej/, wch9dzące w $kład przypusz
czalnie zlokalizowanego tutaj cmentarzyska rzędowego , w.iążącego się 

byt może ze znajdującą się_ w pobliżu osadą z XIII-XIV w., badaną son
dażowo w latach ubiegłych. 

POZNA~- STARE MIASTO 
ul. Kramarska ·17 l l B 
Stanowisko 10 

patrz 
średniowiecze 

PRUSZGZ GDANSKI 
woj. ;g~ńskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadz~ł mgr Miro.sław Pietrzak. 
Finansował WKZ w Gdańsku. Osmy i ostatni 
sezon badań. Cmentarzysko płaskie z młod
szego okresu wpływów rzymskich i wczesne
go średniowiecza. 

Kontynuow4no prace.w południowej i wschodniej części cmentarzys
ka. Odsłonięto 4,5 ara, gdzie odkryto 30 obiektów. Z młodszego okresu 
wpływów rzymskich wyeksplorowano 15 grobów szkieletowych w większoś
ci obrabowanych , 1 lub nie posiadających żadnego wyposażenia oraz 3 jamy 
o nieokreślonym charakterze, z zawartością kilku Śkorup "rzymskich'•. 
Z inw:entarza grobów szkieletowych uzyskano l zapinkę brllzową. /Al. VII, 
s .l/, grzebień jednowarstwowy, ornamentowany,· igły .brązowe, · szpile 
haczykowate ; przęśliki gliniane. oraz 2 kubki gliniane. 

Jeden z grobów -przy lewej stopie szkieletu - zawierał naszyjnik 
składający się z paciorków bursztynowych i szklanych. 

Groby szkieletowe z okresu wczesnośredniowiecznego w liczbie 10 
sytuowane były na osi wschód-zachód z głową od wschodu oraz na osi północ-
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południe z głową od północy lub połud.ni.a. W niektórych wkopach stwier
dzonó ślady po truinnach/? /1 .kłÓdach: t?·/; We wszystkich w:kopach wys-

. tępowały duże ilości węgli ~rzewnych, a w jedeym wypadku nawet duży 
fragment zwęglonej belki dl"ewnianej. Groby szkieletowe były bardzo 
ubogo wyposażone lub też nie posiadal;y żadnego .. inwentarza. ' Z inwenta
rza grobowego ńa uwagę zasługują 2 pierścionki brązowe, !Jlllły kabłączek 
skroniowy wykonany z cienkiego drutu, : nożyk żelazny oraz JJlAły fragment 
~ rebmego denara.' PC?nad,tb wyeksplorowano .. l grób jamowy; ciałopalny 
oraż l jamę nieokre-ślonego c~rakteru zawierającą skorupy i kości 
zwierzęce. 

Groby wczesnośredniowieczne datowane są na .XI wiek~ ' 

Materiały zostały Żłożorie w Muzeum Archeologiczri;ym w Gdańsku. 

Prace na cmentarzy..sku z okresu późnolateńskiego i wpływów rzym-
skich zostały zakończone.' -

REGÓW ," gm. 'Ba~anów 
woj. skierniewickie 
StanOwisko l 

Katedra Archeologii ·Pradzie
jowej i Wczesnośredliiovitecz
nej Uniwersytetu_Warszaws
kiego 

Badania prowadził doc.-dr· hab. Jerzy Okulic~ 
i mgr Adam W aluś /autor sprawozdania/. Fi.• 

· nansował WKZ w Skierniewicach. Pierwszy se-
zon badań.' Osada z późnego okresu lateńskie-
go i . okresu wpływów. rzymskich. · 

Osada położona je!lt na niskiej, nadrzecznej terasie Jagodnie opa
dającej V kierunku rzeki Tuc.znej, na gliniasto-piaszczystych-gruntach . 
zajętych obecnie pod ·uprawę. ·obszar je f wynosi 5 ha; Wykopy usytuowa
no w północnej partJi stanowiska, wzdłuż głównej Ósi biegnącej z,r.mo-_ 
cy na południe oa odcinku około 70 m. Zbadano powierzchnię 250'm ·i na-· 
trafiono na kilkanaście , 'obiektów,' których chronologię odnieść mo.żna do 
okresu późnolateńskiego i późnego podokresu wpływów rzym~kich .. ,_ Spo-

. śród najciekawszycł~ 'Wymienić należy pracow-n.ię grzebieniarslą, ,- której 
odsłonięto część pó;tnocną. lnwe~tarz ruchomy; na który składały się: · 
kawałki obrobionegq rogu, : płytki rogowe /łącznie 600 szt./,' fragmenty 
wielopJytkowych,' trójwarstwowych grzebieni łączonych brąz~- i że
laznymi nitami, dwie żelazne fibule, denar Faustyn,y Starszej, fragmenty 
naczyń szklanych oraz ceramika tzw. "siwa", pozwala odnieść funkcjono
wanie pracowni do późnego podokresu wpływów rzymskichp 
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Z okresu późnolateńskiego pochodzi nAjprawdópodobniej obiekt miesz·
kalny typu półziemianki, ' którego częś~ odsł9nięto w półn0cnej partii osa
dy. W rzucie poziomym posiadał on nAjprawdopodobn~j kształt prosto
k~tn,y ,'a wymiary odsłoniętej części wynosiły 4,5 x· l ,5 m. Dłuższy bok 
pokrywał się z kierunkiem wschód-zachód. Na :wypełnisko składały się 
liczne fragmenty ceramiki oraz kości zwierzęce. 

Materiałem zabytkowym spoza omówiotzy"ch wyżej obiektów jest w prze
ważającej masie ceramika ręcznie lepionA oraz koś.ci zwierzęce. Z grupy 
znalezisk luźnych nA szczególną uwagę zasługuje żelazne kowhdełko. 

Badania będą kontynuowane. · 

ROGOWO 
woj. koszalińskie 
StanoWisko 9 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu 
im.Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

Badania prowadzili mgr HannA Kó~-Krenz 
t Henryk Machajewski.' Autor sprawozdania 
mgr Czesław Strzyżewski, finansował UAM 
w Poznaniu i WKZ w Koszalinie. Pierwszy 
sezon badań •. CMentarzysko ciałopalne z l w. 
p.n.e. -l w.n.e. 

Badania miały charakter ratowniczy. · Cmentarzysko jest .położone 
około 0,8 km na południowy-zachód od skraju zabudowań wst, bezpośred
nio na wschód od szosy prowadzącej z Rogowa do Byszyna, a 0,9 km na 
zachód od Parsęty. Usytuowane zostało na zachodnim zboczu oraz na_kul
minacji wzni~stena częściowo zniszczonego przez wybieranie piasku. 

. 2 
Z trzech stron piaśntcy założono wykopy o powierzchni 130 m , 

w których odkryto 40 obiektów,. w tym 39 grobów ciałopalnych i l palenis
ko. Wśród grobów- wyróżniono 15 popielnicowych t 23 jamow.e ze szczątka
mi stos11 oraz l jamowy czysty. Groby,' spośród których ll uległo częś
ciowemu zniszczeniu, zawierały przepalone kości ludzkie, ' w 2 przypad
kach kości zwierzęce, zwęglone ułamki drewna bukowego i sosnowego 
oraz material archeologiczny. Znaleziono 13 zapinek, z .których 3 wyko
nano z brązu, W większości należll one do wariantów M-N i ich później
szych odmian, a w jednym przypadku do grupy fibul oczkowatych z poło
wy l w.'n.e. Odkryto grób zawierajllcY.w popielnicy .zgięty miecz jedno
sieczny z 7 okuciami pochwy, umbo z niskim kolc:em, imacz typu 11; grot 
żelazny z żeberkiem 'rodkowym, zapinkę żelazną oraz 2 ułamki nie prze
palonych kręgów ssaka. W grobach wyst4piły też 3 żelazne no'żyki sierpi-
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kowate, 2 brzytwy, 4 artefakty krzemienne, bryłki polepy i żużel. Wśród 
naczyń znajdują się t>,rzysadziste i wysokie wazy z ło.godnie zaokY.ąglon.YJil 
brzuścem, wysokie naceynie odwrotnie gruszkowate, 1naczynie ·jajowate, 
wysokie ·naczynie wazOV(.Ate· z 4 uchami symetrycznie rozmieszczonymi 
poniżej załomu brzuśca, ' a powyżej niego zdobione dookolnym pasmem 
różnie pr~edsta'VIion,ych meandrów oraz kubki i czarka. Naczynia posia· · 
dają przeważnie wyl~wy wychylone na zewnątrz z krawędziami ścięt;ymi 
wielopłaszczyznowoA w pięciu grobach jamoWy-ch znajdo.wały się pojedyń ... 
cze ułamki ceramiki, natÓIII:iast .v dwóch grobach popielnicoWych wystąpi
ła większa ilość naczyń. · W jed.n,ym Ż nich nie. 'f/Ydzielono ułamków kostn;ych 
charakterystycznych dla szkieletu ludzkiego. 

Cmentarzysko można datować na I w.p.n.e. -I w~n.e. Natomiast 
co:zęść .ir~entóv naczyń, bryłki polepy oraz żużle. , pochodią.ce z istnie
jącej .na tym terenie osady, nie . dają się na razie 'f/Ydatować. ' 

ROGOW OPOI.SKI, gm.'Krapkowice Konserwator Archeologicz• 
rych Zabytków w Opolu woj •. opolskie· · 

Stanowisko 10 

Badania prowadzili mgr Klemens Macewtez . . 
i mgr Sylwia Wuszkan. Finansował WK.Z w 
Opolu. ; Piertszy sezon badań.' Osada .z okresu 
wpływów· rzymskich. · · 

Stanowisko znajduje się na lewej terasie Odry, v odległości około 
500 m na północny wschód od·Wsi, na terenie· dawnego kamieniołomu. 

W vyluku krótkotrwałych badań ratovniczych przebadano 3 jamy 
osadnicze narażone na zniszczenie podczas eksploata.cji .kruseyva.· 
W azystltie badane obiekty były pozostałościami palenisk. W ol?rębie ich 

. obok przepalonych kości występowały nieliczne fragmenty na.c:zyń glinia-
nych. · 

Badania: będą kontynuowane. 
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SlEMlECHOW, gm.Widawa 
woj. sieradzkie 

MuzeUm w Pabianicach 

Stanowisko 2 

Badania prowadziła mgr Maria Jażdżewska. 
Finansował WKZ w Sieradzu. Trzeci sezon 
badań; Osada ludności kultury wenedzkiej z 
p6fnego okresu wpł;ywó-k rzymskich. 

Kontynuowano badania osady położonej na wzgórzu zwaeym "Piekło", 
około 3 km na południe od Siemiechowaa Odsłonięto w całości l odkrytą 
w ubiegłym r.Pkul jamę mieszkalllll nr 4, kształtu prostokątnego, o wymia
rach 2,4 x 1,4 m. Na boegach. widoczne były ślady spalenia. Dno jam.y 
znajdowało się na głęl?okości 1,9 m od powierzchni ziemi. Wypełnisko sta
nowiła brunatnoszara ziemia z niewielką ilością ceramiki. 

Na pl"zestrzeni 200 m2 odkryto również dalsze 24 paleniska o prze
ciętnych wymiarach 2 x 1,5 m, ' zbudowane z kamieni lub kamieni i gUn,y. 
Kamienie tworzyły bądt zwarte . skupiska w Ś.J'odku lub przy dnie paleniska, 

. bądi też były rozrzucone po całym palenisku. Niektóre z palenisk były po 
środku nieckowato zagłębione. WeWłllltrz znajdo-..no dobrze .zachowane 
fragmenty zwęglonego "drewna oraz niewielką ilość ce-r:amiki. W trzech. 
paleniskach znaleziono fragmenty jednego kamienia· z żaren rotacyjn,ych. 
Jedno z większych · palenisk zwraca uwagę zawartością s~czególnie dużej 
ilości ceramiki toczonej i leptonej ręcznie, reprezentującej różnorodne 
formy i rodzaje. Są tam m. in. · fragmenty unikalnego,; cienkościennego ," czar
nego .naczynia toczonego, z brzuścem profilowaeym i ornamentem linii falis
tych. Ornament linii falistych występuje róWnież na dużych toczon,ych nacz;y
niach zasobowych ze zgrubiałą krawędzią. · 

Naczynia ręcznie lepione są przeważnie barwy czarniawej, od cienko
śctenn,ych,. gładkich,· do dużych o grubych ściankach i niezbyt równej po
Wierzchni. 

Formy naczyń i ich QJ"DADlentyka charakterystyczne ą dla okresu 
p6i.norzymskiego llll-lV w. l. Z przedmiotów metalowych znaleziono jedynie 
l ufno nożyk żelazny, oraz w jedeym z palenisk - niekreślony przedmiot że-
lazny. · 

Układ odkrytych palenisk sugeruje, że osada w Siemiechowie miała 
charakter sezonowego obozowiska. Ciekawym faktem je.st występowanie 
ułamków jednego naczynia w kilku różn,ych paleniskach. 

Opracowane materiały z badań złożone są ·;"-Muzeum w Pabianicach. 

Badania będą kontynuowane. 
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woj. konińskie 
StanClwisko 2 
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STĄR&BABICE," gm.Stare Babice 
woj. warszawskie · 

patrz 
. wczesne śre~I'Wiecze 

Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego 
:w· Pruszkowie 

Badania pro..;adził mgr Stefan W;,yda. ,Finan
sowało Muze.um Starożytnego Hutnictwa Ma
zowieckiego. Pie.rYiszy 8ezon badań.' Cmenta
rzysko p6:tnolateńsko .:rzjmskie. · 

·Cmentarzysko pałożon(l jest na niewy..sokiej.piaszczystej fałdzie 
. lewobrzeżnego tarasu bezimiennego cieku, w odległości25m od osady 

latelisko-rzymskiej charakteryzującej się na pOwierżchni śliuła.Dń pro-
dukcji , hutniczej. · 

Zbadano ~erzehnię 85 m2,-. Odkryto 21 grobów. W śród nich 4: 
groby kultury _grob6w kloszowych, 16 grob6w p6tnolateńskich i ~grób 
p6tnorz;Ymski .• Groby kultury grob6w kloszo,.Ych, .barĆizo _tle zachowane, 
zawierały jed,ynie ceramikę.' Groby p6:tnolatd.skie·, w Większości jamowe , 
zawierały ceramiko;, kilka tłoczk6w , · łibul f no:ty oraz ·1 limbO.' Gr6b z 
młodszego podokreJiu rzymskiego zaWierał fragmenty ·ceramild. lepionej 
ro;cznie i toczonej; n6ż i ~przączkę do pasa.' · 

1 

Zbiory Żnajdujll się w Muzeum Starotymego Hutnictwa MazoWieckie -: 
go ."PruszkoWie. · 

Badania bę44 kontynuowa~e. 

STĄRY ZAMEK, gm.Sob6tka. 
woj. wrocławskie 
StanoWisko 2a. 

patrz 
neolit 



• 
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STOBNICA - TRZYMORGI, gm. 'Rączno 
woj. wrocławskie -

patrz 
neoli~ 

Stanowisko 2 

S WILCZA 
woj. rzeezowskie 
Stanowisko 3 

Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie 

Bada.nia .. prowadziła mgr Aleksandra Grusz
czyńska. Fjnansowało Muzeum..Okręgowe w 

· Rzeszowie.' Piąty sezon badań. Osada. z p6t
nego okresu wpływów rzymskich. 

Kontynuowano badania na terenie przyległym do jam,y nr l, stano
'Vi.ą;cej prawdo~obnie ślad pracowni bursztynowej. 1 W warstwie kulturo
wej znaleziono dużą ilość kości zwierzęcych oraz fragmenty naczyń. Wys
tępowała ceramika siwa oraz naczynia lepione ręcznie. Układ warstw wska
zuje na ślady kaJa}dizmu - zaobser:wowano Diiędzy inĄymi pożę·stałośd po
wodzi. Wysttlpiły namuliska piasku,' z .dużą ilością zbutwiałego drewna ol
cho~ego oraz fragment pnia dębowego. 

Ponadto założono wykop_sonda.żowy w górnej partii wzgórza, w od- . 
ległości .93 m od wykopu nr 1,' StwierdzOno zupełnie odmienny układ tttra
tygrafii. ' W warstwie .. kulturowej znaleziono nieliczne fragmenty ceramiki 
z okresu rzymskiego,' 

Badania będą kontynuowane. 

T4DOW GORNY, gm. 'Ustk6w 
woj.sieradzkie · 
Stanowisko 2 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P .• P. PKZ 
w Poznaniu 

Badania prowadził"mgr Józef Bednarczyk. Fi
nansowała Okr~owa Dyrekcja Gospodarki Wod
nej w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Osada. 
kultury przeworskiej l okres p6tnolateński - · 
p6tn,y okres rzymski/, osada. kultury łużyckiej 
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/IV okres epoki brązu - okres halsztacki/, 
ślady osadnictwa-neolityeznego /kultura 
puchar6w lejkowatych., ceramiki sznurowej. 
grzebykowo-dołkowej, kultura lendzielskal, 
wczesnośredniowiecznego /fazy D-E/ i 
średniowiecznego, · 

Stanowisko usytuowane jest w dolinie Warty bezpośrednio na p6ł
noc od ujścia do niej niewielkiego strumienia w dolnej partii długiego 
stoku,' uksztahowanego w rodzaj terasowej p6łki, Badania prowadzone 
r6wnolegle z uzupełniającymi je pracami o Ćhl.lra"kterze inwentaryzacyj
nym /planigrafia materiału powierzchniowego ,-ponrlary prży użyciu mag
netometru protonowego,' wiercenia/1Ili.ały charakter sondażowy,' · Wyty
czono 23 wykopy o og6lnej powierzchni 460 m2. 

Zarejestrowano pori.ad 150 obiektów: 10 budynk6w mieszkalnych 
/ p6łziemianki/ , · 11 palenisk, · około 80 dołk6w posłupowych i pona<l40 jam 
o różnym przeznaczeniu /głównie magazynowe/ na piec i strudnię. Ta-0s
tatnia skonstruowana była z kamieni /tworzyły cembrowinę do głębokości 
170 cm od powierzchni / i drewna /studnię wykonano z obrobionego wy
próchniałego wewnątrz grubego pnia dębu/. · 5rednica otworu śtudzien
tiego wynosiła 60 - 75 cm,1 głębokość całości około 220 cm. Wnętrze wY
pełniała silnie prze~ próchnica przemieszana z szarozielonym muł
kiem i szczątkan)i organicŻ:nymi oraz fragmentami kości i ceramiki da
tującej obiekt na IV-V w.n.e, 

W materiale środkowym poza elementami standardowymi /ceramika., 
kości, przęśliki, ciężarki tkackie/ na uwagę zasługuje fragment zapinki 
brązowej oraz 2 żaren rotacyjnych. 

Materiały przechowywane są w Pracowni Archeologiczno-Konserwa
torskiej P. P. PKZ w Poznaniu, 

TYLOWO, gm.Krokowa 
woj. gdańskie 
Stanowisko 6 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Maria Kulisiewicz. 
Finansowała Dyrekcja ElektroWni Wodnej 
"Żarnowiec" /w budowie/, Pierwszy sezon 
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badllli. Cmentarzysko z wczesnego okresu 
wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone jest u podnóta południowego stoku wzgórza 
morenowego,· oddalonego około200m na. zachód od Tyłowa: st.4 i . _ 
1500 m na północ od wsi Tpowo.' Pr~kO'P~';UO powi~rzchnię 105 m2. 
Odkryto 19 obiektów: l grób popielnicowy, 1 jamowy oraz 8 jam. 

Do najciekawszych obiektów odkryt;ych na tyni stanowisku należy 
obiekt nr 2 - grób po.pielnicowy, płytki.' W części centralnej umiesz
czona była popielnica,' we'W'Ufltrz której .znaleziono duże ilości przepalo
nych kości. Brak zabytków metalowych." Charakter ceramiki pozwala na 
datowanie jej na wczesną fazę okresu wpływów rzymskich; ' Podobnie na
leży datować obiekt nr 8 - grób jamowy." Wyraźny zarys wypełniska o bar-
wie czarnej ziemi z fragmentami węgli drzewnych i ceramiki.' -

Kolejne obiekty . to pozostałości jam o. nieokreślon,yuu:harakterze. 
W trzech przypadkach wystąpiły drobne fragmenty ceramiki, w. pozosta
łych nie stwierdzono występowania · zabytków archeologiczeych. W oparciu 
o materiał ceramiczny, ' cmentareysko wstępnie datować nalety na wc~esq 
fazę okres·a 'Wpływów rzymskich." · · 

Materiały znajduj!\ się w Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej 
P. P. PKZ Oddział w Warszawie. 

Badania bę~ kontynuowane. 

UJAZD, gm.Brzyska 
woj. krośnieńskie 
Stanowisko l 

Muzeum Regiónalne 
w Jaśle 

Badania prowadziła mgr Eltbieta Pohorslta. 
FillAnsowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. 
Pierwszy sezon badań. Osada z p6tnego okre-
su wpływów rzymskich. · 

Stanowisko położone jest na południowo-wschodnim stoku góry Li
wocz, na terenie p61 orrwch naleŻI\Cych do przysiółka Góry WSi· U jazd." 
Badaniami objęto w..schodnil\ część osady." Ll\cZilie przebadano obszar 
o powierzchni 162 15 m2. Odkryto trzy obiekty o charakterze mieszkal
nym, jeden /w ZDAcznej części zniszczon,y w czasie poszerzania drogi/ 
o wyrałnej kons~rukcji słupowej." 
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Wśród zabytków ruchómych przeważa ceramika. Obok licznie wys
tępujących fragmentów po.chodzących z naczyń lepionych ręcznie wystą
piły ułamki ceramiki tzw. siwej. Z ·obiektu mieszkalnego o konstrukcji 
słupowej pochodzi znaczna ilość przepalonej polepy. Niektóre J>ryłki po~ 
siadają odciski drewnianych elementów konstrukcyjnych; Badania dostar
czyły kilka fragmentów przedmiotów żelaznych. Na podstawie ceramiki 
osadę można datować .na późny okres wpływów rzymskich. 

Badania będą k:>ntynuowane. 

WYSZEMBORK, gm.Mrągowo 
woj.olsztyńskie 

Katedra Archeologii 
Pradzie-jowej i Wczesno
średniowiecznej Uniwersy
tetu Warszawskiego · 

Badania prowadzili doc.dr hAb.Jerzy Okulicz 
i mgr. Wojciech Nowakowski. Finansował IHKM 
P AN. Trzeci sezon badań.' Osada otwarta z 
młodsz:ego podokresu wpływów rzymskich. · 

Stanowisko położone jest nad Jeziorem Salent, na wyspie połączonej 
obecnie lądem, w jej południowej częśct. Wykopy zlokalizowano ":'- podsta
wy wyniosłości, w pobliżu linii brzegowej, ponieważ już w poprzednim se
zonie zauważono, że w wyższej części tej partii wyspy warstwa kulturowa 
została zniszczona przez orkę i naturalną erozję gleby. 

Na przebadanym obszarze, wynoszącym280m2 natrafiono na 19 jam 
osadniczych. Większość z ni.ch to niewielkie, jednowarstwowe obiekty, za
wierające po kilka fragmentów ceramiki, Odmienny typ reprezentowal9 
pięć jam skupionych we ws.chodniej części badanego w 1975 r.'obszaru. 
Były on,e .znacznie większe, miały rozwarstwione wypełnisko i zawierały 
więcej materiału zabytkowego. W niemal wszystkich· jamach znajdowano 
szczątki kości zwierzęcych i ości rybie, a także nasiona. zb6ż i chwastów -
te ostatnie szczególnie obficie występowały w dużych jamach • . 

Odsłonięto również zarys bardzo znisz;czonego, prostQkątnego butJ.yn
ku o wymiarach 5 x 3,5 m. Materiał zabytkowy to przede wszystkim cera
mika, którą, ze względu na brak całych naczyń, można datować tylko ogól
nie na początek młodszego podokresu rzymskiego. Brak zabytków metalo
wych nie pozwala na sprecyzowanie chronologii. Pod względem kulturowym 

. osadę należy zaliczyć do stanowisk grupy mrągowskiej kultury zachodnio
bałtyckiej. Wobec dużego zniszczenia stanowiska prowadżenie badań wyko
paliskowych na niewielką skalę należy przerwać do czasu dokładnej inwen
taryzacji powterzeludowej osady. 



• 
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ZAOOWICE, gm.Godziesze 
woj. kaliskie 

Muzeum Archeologiczne 
i Etn~graficzne w ł.odzi 

Stanowisko l 

Badania prow:adziła mgr Eleonora Kaszewska. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne. 1 Etnogra
ficzne w Lodzi .' Szósty sezon badań.' Cmenta
rzysko ciałopalne .płaskie z okresu lateńskiego 
i z okresu rzymskiego. 

· Badania koncentrowały się w południowo-wschodniej czę4ci cmenta
rzyska w nawiązaniu do wykopów z lat poprzednich. Jest to 1:ereń. starego 
lasu, obecnie wyciętego, gdzie posadzono młode sosny po uprzedniej głębo
kiej orce.' Wskutek tych prac powstały bruzdy dochodzące do głębokości 
45-50 cm: Groby polotone niezbyt głęboko zostały uszkodzone ,l a niejedno
krotnie rozwleczone na znacznej przestrzeni. 

Odkryto 28 grob6w i obecnie ogólna liczba wszystkich· pochówków wy
nosi 720. W śr6d odkrytych w 1975 r. na p6tny okres lateński przypa,da 
21 grob6w jamowych w tym 2 ze ste-lami i 1 o nieustalonym typie-pochewka. 
Z wczesnego okresu wpływów rzymskich pochodzll3 groby ~mowe ~ 3 bar~ 
dzo uszkodzone / może także jamowe.' Większość odkrytych grob6;, ~najdowa
ła się na południowym skraju cmentarzyska.' Ich Wyposażenie stanowiła głów
nie ceriunika, która w dobrze zachowail,ych· zespołach wys~powała w dutej 
ilości, jakkolWiek tylko nieliczne naczyilia można zrekonstruować w cało.ści. 
Najwięcej naczyń /19/ całych i we fragmentach znaleziono w grobie 700, 
.zawierającym ponadto i żelazne fibule drucikowate, duty nóż żelazny, mały · 
nożyk i gładzik 1-.ami.enn,y. Oprócz ceramiki częstym ele-mentem wyposatenia 
były fibule drucikowate różnych rozmiarów, naletące głównie do młodsz.yc:h 
odmian. 

Pótnolateńskie groby męskie polotone blltej centralnej części cmenta
rzyska zawierały takte groty i umba z dutymi nitami," zaś groby kobiece 
miały przęśliki. · 

Z wczesnego. ok~esu rzymskiego · pochodzł!, groby uszkodzone, w któ
rych oprócz ułamków przepalonych naczyń, zna)dowały się noże lub ich frag
menty. Jedynie w grobie 720 był przepalony gr.zebień kościany· z dwoma pód
łutn,ymi nitami żelazri,ymi. W lutnej ziemi znaleziono część kuszowatej zapin
ki brĄzowej. . 

Badania będą kontynuowane. 

ZAWADA, gm. Połaniec 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko 1 l 

patrz 
okres· halsztacki 



• 



BACHORZ, gm.Dynów 
woj. przemyskie 
Stanowisko 16 
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Instytut Archeologii 
Uniwe_rsytetu Jagiellemskiego 

Badania prowa,dził mgr Michał Parczewski. Fi
nansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Czwar-:
ty sezon badań. Osada otwarta wielokulturowa, 
głównie wczesnośredniowieczna. 

Wykopy założono w rejonie części Pcsłnocno-zachodniej dotychczas 
przebadanego terenu, odsłani!ljąc powierz_chnię 347m2. Ujawnidno kilka 
skupisk oraz znaczną ilość luźnego materiału prahistorycznego datowane
go na neolit, epokę brązu i wczesną_ epokę żelaza /grupa tarnobrzeska/, 
p6fny okres lateński /ceramika grafitowa celtycka/ i \VC:tesny okres wpły-
wów rzymskich. · 

Zakończono eksplorację "tarnobrzeskiego" obiektu 11, częściowo zba
danego w 1972 r. Z wczesnym okresem wpływów rzymskich wiązało się roz
legie skupisko ceramiki, zalegające w miejscu wystąpienia kilkunastu nie
regularnie rozmieszczonych jam posłupowych. Prawdopodobnie z tymże okre
sem należy łączyć obiekt 42 /270 x 170 x 65-70 cm/ o jasnobrunatnym wy
pełnisku. Odsłonięto jedynie trzy obiekty wczesnośredniowiecznę. Obiekt 
10 /częściowo zbadany w 1972 r./ jest największym i rozkopanych dotąd · 
obiektów tzw. "warinowatych"; jego wymiary .osiągają- 620 x 200-230 x 60-65 
cm/. Czarne wypełnisko zawierało· skorupy, przepalone kamienie, kości 
zwierzęce i polepę. Obiekt 40 stanowił kolejny okaz jamy o· zarysie· owal
nym i okrągłym, jakich kilka wystąpiło w Bachórzu; wymiary wynoszą 180 x 
15 x 68 cm. 

Sillue zniszczona przez wykop nowożYtny jama 41 miała ksztah ~bU
żony do prostokąta o zaokrąglonych narożnikach i rozmiarach 360 x około 
300 x 75-80 cm. Obiekt odznaczający się. intensywnie czarri.ym zabarwieni~m 
dostarczył wielką ilość ułamków naczyń, kości zwierzęcych, polepę i dużo 
przepalonych kamieni. W jamach 40 i 41 znaleziono noże żelazne. 
Wśr6d licznie występującej poza zespołami ceramiki wczesnośredniowiecznej 
wyróżnia się fragment brzegu z żeberkiem pod krawędzią, analogiczny do 
wydobytego w 197 4 r. z obiektu 39 /datowanego na VI-VII w./. 

Uzyskany materiał wczesnośredniowieczny można ogólnie datować na 
.VI-IX /X?/ wiek z tym, że badane w sezonie sprawozdawczym obiekty ·pocho-
dzą z VII/?/ VIU-IX w. . 

B.c\KOWO, gm.Dąbrowa Biskupia 
woj. bydgoskie 

patrz 
okres wpływów rzymskich 



BJł.DKOWICE , gm.Sobótka 
woj. wrocławskie 
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Wojewódzki .Ośrodek 
Archeologiczno Konserwa
torski we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Halina 5ledzik, uczest
niczyłat }-: :..'t.Ptwko /autor sprawozdania/. Fi
-nansował WOAK we Wrocławiu. Pierwszy sezon 
badań. Cmentarzysko kurhanowe i osada z okre
su wczesnego średniowiecza /VIII-IX i X-Xlll w./ . 
5lad osady kultury łużyckiej. 

Cme ntflrzysko kurhanowe znajduje się na krawędzi masywu 5lęży, 
od strony wschodniej, w odległości 700 m na północny-zachód od wsi Będ
kowice, na skraju lasu. · 

Ogółem zinwentaryzowano 32 kurhany słabo czytelne w terenie, z któ
rych większość jest silnie zl)iwelowana przez roboty leśne. W niektórych 
naruszone już konstrukcje kamternie wystawacy z nasypu. 

Kurhany w większości charakteryzują l!ię kolistą podstawą, o średni
cy 3-7m, stożkowatym nasypem, o zachowanym .do wysokości 0!1 0,3-1 m. 

·Pojedyńcze kurhany ·· pQ.siadają pod:~tawy owalne, długości do 14m. W roku fi 

bieżącym _zbadano S kurlUmów. 

Kurhan I; zał.ożony na planie owalu długości 7,5 m, zbudowany z na
sypu właściwego tj. glin,Y pylastej zmie:szanej. z piaskięm i pojedyńczymi 
kamieniami. Wysokość zachowana wynosiła 0,9 m. W nasypie, głównie w 
partii środkowej występowacy na różnych głębokościach pojedyńcze ułamki 
spalonych kości /obecnie w analizie/ oraz· ceramiki~ Wewnątrz nasypu, na 
pOZiomie humusu pierwotnego odkryto ślady ogniska, · zaś od. strony północ
no-wschodniej fragment zwęglonej belki długości około 2m, skośnie le
żącej do głównej osi obiektu tj. północ-połUdnie. W pobliżu ogniska stwier
dzono obecność naczyń fragmentarycznie zachowanych z okresu .wczesnego 
średniowiecza. Poza nasypem od strony południowo-zachodniej, odkrytO 
skupi'sko przepalonych kości występujących przy pojedyńczym kamiemu. 

Kurhan X, stożkowaty, o podstawie kolistej i średnicy 4 m, wysokoś
ci około O, 7 m. Pod nasypem z gliny pylastej i piasku odkryto czw.orokątną 
k<?nstrukcję zbudowaną z bloków gabro, o wymiarach 2,5 x 3 x 0,4 m. 
W jej północno-wschodniej części znaleziono blok o śred'nicy dochodzącej 
do O, 8 m, ze śladami obróbki. Pierwotnie mógł on pełnić funkcję stelli /? /. 
Konstrukcja kamienna u podstawy obwiedziona była pojedyńczymi belkB.JD,i 
drewnianymi, zachowanymi w stanie szczątkowym. · Spalone kości i ~ęgiel
ki drzewne występowacy na powierzchni czworoątnej konstrukcji, cera
mika fragmentarycznie zachowana na powierz~hni kamieni oraz u podstawy 
nasypu od stroriy północnej. 
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Kurhan XII, stożkowaty, o podstawie kolistej, · średnicy S m, wy
sokości 0,8 m. Pod nasypem gUny pylastej odkryto c.zwor_okątną konstruk
cję kamienną z bloków gabro, o wymiarach: 3 x 2 m, otwartą od strony 
północno-zachodniej. Przepalone kości występowały na jej powierzchni, 
głównie w części centralnej współwystępując z popiołem i. węgielkami 
dr-zewnymi na poziomie humusu pierwotnego. Pojedyńcze, u podstawy. ka
mieni z niel~znymi ułamkd.Jni ceramiki. 

Kurhan XVlTI, stożkowaty, o podstawie kolistej,' średnicy 3m i wy
sokości O, 7 m. W kurhanie tym odsłonięto pełną cz~orok~ konstrukcję 
kamienną zbudowaną z bloków gabro i pojedyńczych. amfibolitów, o wymia
rach 2, l x 2,6 m, obudowaną .belkami drewnianymi. W jej .południow!'
wschodniej części wystąpti głaz o wymiarach: l x 0, .3 x 0,45 m z widocz
nymi śladami wygładzania, pełniący pierwotnie prawdopodobnie funkcję 
stelli/?/. Szczątki kostne stwierdzono w nasypie oraz u podstawy kon
strukcji kamiennej w skupisku, w'części południowo-wschodniej. 

Kurhan XXXII, o zachowanej wysokości 0,3 m, pod nieznaną warstew
ką. gliny zalegała czworokątna konstrukcja kamieiUl8. O wymiarach 3, 3 X 3, l 
m, zbudowana z drobnych głazów, ze śladami przepalenią. Szczątki kost
ne tworzyły skupisko na ich powierzchni, współwystępowały one z poje
dyńczymi fragmentami naczyń. Obecność ceramiki stwierdzono także w częś
ci północno-wschodniej i południowo-zachodniej nasypu. 

· W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, .te spalone szczątki 
zmarłych· rozsypY.Wano na powiet:zchni konstrukcji kamiennych zbudowanych 
z miejscowego materiału sklanego lub skła~.ano je u ich podstawy. W kur
hanie XII wystąpiła warstwa ciałopalenia. 

Inwentarz grobowy stanoWtłll jedynie ceramika. Większ~ść znalezio-
nej ceramiki pochodzi z Vlll-IX w. · 

Jednocześnie pro'\l(adzo~o badania wykopaliskowe na osadzie. położonej 
w pobliżu cmentarzyska, ·odkrytej ,przypadkowo w czasie robót ziemnych. 
Wyeksplorowano 23 obiekty nieruchąi:ne, w tym: kilka budynków o powierzch
ni do 18m2, suszarnię /?/ ·zboża i prawdopodobnie kaplicę/?/ z kamierolą . 
posadzką. Odkryto w niej m. in. równoramienny krzyżyk z kamienia o vymia
rach: l x l cm. Obiekty te oraz inne o funkcji na razie nie rozpoznanej po
chodzą z Vlll-IX, XI-XIll w. Osada wczesnośredniowieczna nawarstwiła 
się na osadę ludności kultury łużyckiej. Lącznie obszar osady ciągnie się 
na przestrzeni co najmniej,SSO m. 

Badane cmr.ntarzysko kurhanowe, starsza faza osady wczesnośrednio
wiecznej oraz znane od dawna grodzisko w Będkowica.ch, tworzą ·zesp6ł 
osadniczy zlokalizowany u stóp masywu Slęty, od strony wschodniej. Pow
stanie tego zespołu przypada na Vlll wiek, chociaż istnieją przesłanki do 
przesunięcia jej na ·VII w. 

Zbadane kurhany zostały zrekonstruowane i trwale oznakowane pły
tami kamiennymi. 
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BIALOGARDA, gm.Wieko 
woj. słupskie 

Polskie Towarzystwo Archeo
l~giczne i Numizmatyczne 
Oddział w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Skarbek. Finan
sowało Muzeum w ·1Lęborku. Piąty sezon badań. 
Grodzisko wczesnośredniowieczne z Xll-Xlll 

·~eku. 

Badania ograniczono do eksploracji jednego wykopu () ~ara.ch 
5 x 5 m usytuowanego na pó~oc od Odkrytego w 1973 r. wal_"sztatu kowals
kiego. W wyk~.pie odkryto na głębokośc.i 70 cm jall1ę owalną dłUgości 2 m 
i . szerokości ' ! ,5 m. W przekroju .. pionowym jama .by:łA prostoątna w gór
nej części i ' nieckowata w dolnej;· zalegaJile do l ,5 m od powierzchni dar
ni. w wypełnisku; złożonym z przepalonej, czerwonej gliey i węgli drzew
nych znaleziono gr:udki polepy, wapna oraz ceramikę,' 16 tygielków odlew
niczych, l gwó:tdt , ' 7 mocno skorodowanych przedmiotów żelaznych .i ' l;>lasz
kę brązową. Drewniane ścianki ja,uiy ulego/ spaleniu. , · 

Przy południowej ścianie Wykopu odsłonięto narożnik i spalone bel-
ki warsztatu ko.walskiego. Warstwę kulturową stanowiła bardzo ciemna gli- l 
na nasyco.na spalenizną i drobnymi ~ęgielka.mi drzewn,ymi. Odkr;Yto w ni.ej ., 1 
ceramikę, 31 fragmentów przedmiotów żelaznych; .19·tygtelków' odleWni-
czych, 4 gwo:tdzie, bryłki żuzla, w.apha oraz kości zwierzęce i ości rybie' l 

· Ceramika jasnobrunatna i . szaroceglasta o przełomach jedno i dwu
barwnych - · od we'WW\trz c.zarn.ych, · z domte&~ drobnoziarnistego tłucnl14. 
Ułamki naczyń .całkowicie obtaczanych. zdobione rowkami dookolnymi,. wyle
wy s zerokle, . przeważnie z wrębami na pokrywę. · 

Częł~ naczyd górą obtaczana o wklęsłych szyjkach i krawędziach wy
lewu ukośnie ściętych na zewnątrz.:lub poziomych z ukośn,ymt karbami. Zdo
bione p.łytkimi rowkami dookoln,ymi, liniami.falistymt i ornamentem stempel-
kowym. · · 

Geramika datuje obiekt na Xll-XIll. wiek. 

Badania będą kontynuowane. 

BIELlNY, gm.Ulanów 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko l 

patrz 
okres wpływów rzymskich. 



BLQNIE-OSIEK, gm.Błonie 
woj. warszawskie 
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Zakład Epoki Metali ln
~tytutu· Historii Kultury 
Materialnej PAN 
w Wars,raaw:ie 

Badania prow~dził dr Andr~ej Niewęgłowski. 
Finansował IHKM PAN. Pierwszy sezon ba
dań. Grodzisko /XII-XIV--w./. 

Grodzisko położone jest M kraw~dzi doliny rzeki Utraty w odległoś
ci prze szło l, 5 km IIA północ od Błonia. Obiekt' składa s i~ . z kulmiiiAcji -
gródku stożkowatego i rozległego płaskowyżu-podgrodzia wzniesione-
go Md poziom tarasu zalewowego. · 

Badaniami obj~to kulmiMcj~~IIA której odkryto pozostałości wału ob
ronnego od strony ~trza grodu •. Wzniesiony został z drewniano-ziemnej 
konstrukcji stanowiącej lico wału, · i nasypu ziemnego od strony zewn~trz • 
nej. W ar s twa odpoWiadająca licu wału została zbadana na · odcinku około 
i3 m. W profilach wyróżniono 3 elementy: pierwszy- stanowiła stopa wału 
-wykonana z poziomo ułożonych wzdłuż jego biegu bierwion, · która pod
trzymywała drugi element wznoszący si~ ukośnie w gór~/ Zbudowany on : 
był z :coraz wyżej ułożony.t:h warstw drewna. Trzeci elemeitwznosił się 
zapewne. bardziej pionowo. Całość konstiil.kcji, zwła·szcza drugi i trzeci 
element, ' zabezpieczona była przed rozsuwaniem poprzecznyną, krótkimi 
bierWtona.Jiti, · _zahaczonymi . zapewne_p długie belki leżące wzdłuż. Podobną 
rolę spełniały pale. i kołki. Pot~żne, ' gł~boko wbite pale umacniały wyłącz
nie element trzeci, najbardziej wzniesiony ku. górze i utrzymujący ci~żar · 
ziemi od strony zewnętrznej. Konstrukcja ma w rzucie poziómyin lekkie 
załamania. Możliwe, że wynikało to z potrzeby dostoso:waiiia kierunku 
biegu wału do kraw~dzi kulmiiiAcji biegnącej równolegle, w odległości oko
ło B m od konstrukcji. Jeśli jądro ziemne wału było obwarowane od str~ 
zewnętrznej również konstrukcją drewnianą, ' wówczas szerokość wału wy--
nosiłaby około 10m. · 

Nikły i nie charakterystyczny materiał ceramiczny utrudnia ściślej
sze datowanie wału, ' tym bardziej że cz.ęśćiowo wiąże się zapewne z pót
niejszymi wkopami w warstwę lica wału . .. Na podstawie gł~biej zalegają
cej ceramiki można datować wał obronny, w· pr..zybliżeniu na XII--XIV w. 

Więcej uzyskano ceramiki kultury łutyckiej z epoki brązu, która 
wraz z pojedyńczymi zabytkami neolitycznymi występowała zarówno na 
wtórnym złożu w ziemi używanej do bud_owy wału grodu,- jak i w warstwie 
utworzonej w okresie kultury łużyckiej leżącej bezpośrednio pod nim. 
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CHODUK • · gm. Iarczmisko 
woj .lubelskie 

Zakład Archeologii Polski 
Uniwersytetu Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie 

Badania prowadziła dr Stanisława Hocz:,·k
Siwkow.a .... F~s.o~ał SZSP i UMCS. Kolejny 

. s.!!-ZOn badań,_ . Wczesnośredniowieczny. zespół 
osadni::zy:. gród i osady /VII-IX w./. 

W obrębie grodziska wykopy /2 15 x S m/ .zlokalizowano po we
wnętrznej stronie wału wewnętrznego /ar l'!YJ/ • środkowego /ar 154/ i 
zewnętrznego /ar 156/ w ten sposób 1 że granica południowa wykopu sięga
ła kulminacji wału. · natomiast północna znajdowała się na linii pod.stawy. . . 

·W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono śladów osadnictwe 
/warstwy kulturowej i zabytków/ poniżej nasypu któregąkolwiek wału. Na
sypy wałów wewnętrznego i środkowego tworzyła ztemta ·bru.na.tnoszara 
narzucona na widoczny w profilu poziom humusu pierwotnego, natomiast 
podstawę ostatniego wału /zewnętrznego/ '\l)l18.ciliała pozioma warstwa 
drzewa /rozłożonego/. Pozostałości przepalonych konstrukcji występo-

. wały w wale wewnętrznym i ostatnim :w znikomej ilości l węgle drzewne 
poniżej konstrukcji/ • natomiast na: wale środkoWym. w postaci przepalo
nyd. belek. Odsłonięto je na głębokośĆ! 40-45 cm ·w układzie zgodnYm z 
linill przebiedU wału. . . 

Oprócz tego zlokalizowane zostały wykopy /l x 5-m/ za grodziskiem 
po :Jtronie południowej,żachodniej t ·północnej. Na ogóln!lliczbęll wyko
p9w po stronie południowej tylko ·w dwóch występowały zabytki i warstwa 
kulturo:wa. Podobnie przedstawia się sytullcja po stronie zaćhodniej i pół
nocnej. Liczyt się . więc nalety z rzadktm.1 t:ozpr.oszoriym zast.edlenielri' te
renu wokół grodu od południa, zachodu i północy. Jedynie po stronie 'po
łudniowo-wschodniej stwierdzono /1963 r./ występowanie śladów inten-
sywnej zabudowy. · 

CHWALKOW, gm.Marcinawice 
woj. wałbrzyskie 
St11.nowisko l 

Zakład Archeologii Nadodrza 
Instytutu Histdtii kultury 
Materialnej PAN 
we Wrocławiu · 

Badllnia prowadził zespół pod kierownictwem 
dr Jerzego Lodowskiego. konsult~nt prof.dr 
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hab.Lech Lecieje~icz~ Finansował IHKM PAN. · 
Pierwszy sezon badań. Osada ~.Czesnośrednio-
wieczna /VI-VII w./. · 

Osada położona jest u podnóża północno:..zachodnieh zboczy góry 
Slęży, w sąsiedztwie struntienia, na ~ sokości 200 m ri. p. m. Odkryta 
została podczas eksploatacji piasku ~ 1925 r. Znaleziono tam resztki 
pracowni obróbki kami,eni żarnowych datowanej na lX-X w. Powyższe 
względy. jak również szersza proble~tyka osadniczo-gospodarcza ma -;. 
sywu i okolic Slęży zdecydowała o podjęciu badań. NiE!stety, stanowis
ko jest już· silnie .zntszczone. 

W bieżącym sezonie rozkopano obs~r· o Po~ierz~hni 620m2 od
słaniając pięć obiektów nieruchomych, z których cztery to zapewne Po
zostałości .domost~. W rzucie pOziomym są to owalne jamy o ·wymiarach 
od 1,7. x· ':2·~~~ do 2 x 3m, zagłębione~ calec nieckowato do 0,2 m. Wy
pełniała je próchnica z dużą domieszką spalenizny, ~śród której dość 
licznie ~stępowały kamienie ze śladami przepalenia. 

. . . . . 
· Ceramika jam reprezentuje naczynia całkowicie ręcznie lepione 

w typie praskim oraz formy o lekko eso~atym profilu noszące ślady nik
łego obtaczania,' zdobione wielokrotną linią falistą •. Prócz ceramiki zna
leziono kilka przęślików. gltnianycli, ' fragment misy żelaznej oraz kilka 
przedmiotów metalowycli o nieokreślonej funkcji. · 

Badania· będlj, k011.tynuowane. 

CZARNA WIELKA;· gm.Grodziak 
~oj. białostockie 

Praco~a Archeologiczno- · 
Konse~atorska .P. P. PKZ 
Oddział~ WaTszawie Stanowisko l "~ogiłki" 

Badania pro~adziła mgr Urs.zula Perlikawska 
oraz mgr Hanna Młynarczyk. Finansował WKZ · 
w Bie.łymstoku. Po kilkuletniej przerwie /lata 
1969, 1970/ trzeci sezon badań. C:mentarzysko 
szkieletowe z grobami w obudowach .kamiennych 
z okresu wczesnośredniowiecznego. 

Wykopy zostały zlokalizowane w centralnej częś'ct cmentarzyska, 
a w odniesieniu do magistrali geodezyjnej ~ części_ zachodnio-północnej. 

Badantami .~kopaliskowymi objęto c~ść stanowiska, na której 
w wytyczonych wykopach obudowy kamienne zachowały się fragmenta-
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rycznie, ponieważ przecinała je wsp6łczesna droga, z której prawdo
podobnie kamienie zostały w}rwiezione przez miejscową ludność, 

Przebadano 2 ąry, wyeksplorowano 13 pochówków, które nie po
siadał,y_ zachowanej. obudowy kamiennej. Zmarłych układano głowami na 
zachód, tylko jeden osobnik został pochowany głową na wschód. 

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w PAK PKZ. 

Badania będą kontynuowane. 

CZEKANOW, gm.Jabłonna Lacka 
woj, siedleckie 
Stanowisko l - "Tureckie Mogiły'' 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania .. prowadziła mgr Barbara Zawadzka
Antosik, Finansowało PMA w Warszawie. Siód
my sezon badań. Cmentarzysko szkieletowe z 
Xll-Xlll wieku, resz+"ti osadnictwa z Vlll w. 
oraz kultury 'trzcinieckiej i łużyckiej. 

Przebadano 383 m2, wyeksplorowano 7 grobów ł 12 jam oraz uchwy
cono granice cmentarzyska na wyznaczonych .oocinkach w partii p6łnocnej, 
zachodniej i południowo-wschodniej obiektu. 

S.pośród 7 grobów - l był grobem k'obiecym," pozostałe dziecięcymi, . 

Grób kobiety/nr 95/ wysU\pił w głębokiej jamie grobowej. Pr.zy znakomi
cie zachowanym szkielecie znaleziono: zausznicę malinowaUl, guziczek, 
bransoletką i pierścionek z 'brązu~ 58 paciorków z niebieskiego szkła i 
5 kabłączków skroniowych z cyny. W 4 grobach dziecięcych nie stwier
dzono wyposażenia, natomiast w grobie nr 98 wystąpiły skorupki jajka," 
a w grobie 100 -naszyjnik z cyny i 32 'paciorki szklane, Z przedmiotów 
znalezionych luźno na. szczególną uwagę zasługuje wykonana z żelaza gło
wa tUra z trzpieniem, stanowiąca zwieńczenie jakiegoś przedmiotu. Ten 
unikatowy zabytek jest najcenniejszą zdobyczą tegorocznego sezonu wyko
pali'skowego.Należy róWnież wymienić . .z luźno znalezionych przedmiotów: 
sprzączk~ z brązu z żelaznym kG>lcem, fragment ładnie zdobionej branso
lety z brązu, pierścionek i kabłączek skroniowy z brązu, 

Spośród 12 jam - 6 jest chronologicznie wsp6łczesnych cmentarzys
ku szkieletowemu, l można odnieść do .Vlll w., pozostałe to resztki osad
nictwa kultury trzcinieckiej i łużyckiej. Jamy Xll-Xlll wieczne, analQgicz
nie jak w latach ubiegłych, są dużych rozmiarów owalne lub okrągłe, z ka
mieniami lub bez, wypełnione ciemną ziemią, w której występują na ogół 
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ułamki rozbitego naczynia. Charakter ! .przeznaczenie tych jam stoi 
w dalszym ciągu pod znakiem zapytania • 

Na uwagę zasługuje jama 55 - datowana na VIILw. Jest to boWiem. 
pozostałość dużego domostwa naziemnego /długość '8,5 m/. z piwniczką, 
paleni.skiem wewMtrz i wolno stoj]\C,Y.Ill , piecem paza chatą. W czarnej 
ziemi wypełniającej jamę odkryto duże Uośc:i ułamków naczyń, kąści zwie
rzęce, nożyk żelazny," kabłąk od wiaderka; ułam e~· ·przęślika glinianego 
i 3 ułamki przedmiotów z bursztynu. Jaina 55 łącznie z ,jllllią 1 odkrytą na 
stanowisku 3 . w 1973 roku reprezentuje niezwykle interesującą i nową 
formę VIU w. osadnictwa na terenie nie tylko Podlasia Zachodniego. 

Badania będą kontynuo_wane; 

CZERMNO, gm. TysŻowce 
woj.. zamojskie. 

patrz 
epoka brązu 

CZERSK, gm.Góra Kalwaria 
woj. warszawskie 

Zakład Epoki Metali 
Instytutu ·Historii Xultury 
Materialnej PAN Stanc;>Wiska l i 3 

StanoWisko t/Zamek/ 

w W ar sza. Wie 

Badania prowadzUi.dr Jadwiga Rauhutowa i doc. 
dr Staniaław Suchodolski /autor śprawozdania/ 
'pod kierunkiem pref; dr. Witolda Hensela. · Ff
nansował .l{Oil$erwator Zabytków na woj. war- . 
szawskie, Jedenasty sezon badali. Gród 1 wc:zes,;. 
nomtejski zespół osadniczy, potem zamek i mias
to z okresu od VI do XVII w. 

Celem był9 m.in. rozstrzygnięcie. problemu .czy gród wćzean,ośrednio
wieczn,y po zniszczeniu około połowy xn w. został odbudowan,y .na tym sa
mym miejscu, czy też przeniesion,y gdzie indziej, Założono 2 wykopy o sze
rokości S m każdy: zachodni /ary 36C i D, 4tCf i południowy.Jary 2oA i D, 
21A i D/. 

W wykopie południowYm miąższość warstw dochodziła do 3 m, Stwter
dzono następując\ stratygrafię: 
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Warstwa l, przemies~na /średnia miąższość około l m/. 

Warstwa Ua - gruz z ~ozebr~ych budynków pótnośredn:iowiecz
nych. Z warstwą tą łąc~yrey prostokątny budynek ceglany z . XV w. do&,. · ' 
tawiony do muni obronnego. Mimo grubych IIlllrów ./około 2 in/ 'budynek 
·ten jest bąrdzo płytko posadowiony /około 0,4 m/. · 

W ar s twa llb - brązowa · z rozłożonym .drewnem i kawałkami cegie~. 
Datowana na schyłek .XIV. i XV w., łączona .. z budowił zamku murowane
go. Stopa muru wystąpiła na głębokości 94,90 m,' czyli około 1,5 m od 
ówczesnej powierzchni, 

Warstwa lll /scl:zy'łek Xlil- do · s·chyłku,XIV wj- ziemia brunatna 
z przebutwtalym drewnem, ' przedzielana warstewkami niwetacyjnef:glin,y~ 
Wystąpiły ślady nieokrdlonych bliżej budowli słupowych· . oraz narożnik 
pudynku zrębowego ze .śladami pieca •. 

· Warstwa IV a, · z 2 połowy ~lll ·w:; ~doc~ tylko lniej~cm;ni, ' rui.~os.._. 
łapo likwidacji cmentarza. W części południowej ma char.akter:niwela-

. cyjl_lY - za:~iera ziemię z warstwy IV b na wtórnym złotu,' zgarniętą z, . 
części północnej. · · · 

Warstwa IVb, z węglami, powstała w wyniku spalenia grodu. około 
polowy Xll w. W. warstwę tę, · wyłącznie na arze 20,'. wl_topane były 23 gro- · 
by. z których. tylko 4 miały wyposażenie /kabbłczki; paciorki szklane, no-
że, · ostroga/~ . · 

. Warstwy IVc:-d,' od połowy XI dó połowy Xll Wieku,' z pierwszej fa
zy istnienia grodu, W cal!:-U rys.owB,ły się dWie jamy ·o uchwytnej średni-
cy l ,3 i 2 m o~az śladY słupów; · · · · - · · .. 

Warstawa.IVe, przedgrodowa ~ tx..:x ;v., składaut si~ i s~rego 
piasku,· niemal jałowa~ · · 

W części poiudn:iowej wykopu, pod Jąurem ~o~, natraftorio .na 
wewnętrzny skłon nasypów wałowych fazy ii/łączą .śię z warstwlllVbt. 
spalenie wału/ i fazy 111 / powillZAni~ z warstwą IV a., odb~owa wału w 2 
połowie Xlll wieku/ • · · · · 

W wykopie zachodnim, ze względu na brak siły roboczej, eksplora
cję przerwano na poziomie warstwy lllo' Z wlirstwti·U łączymy zasypisko 
jakiegoś prostoątnego wkopu o szerokości około 4,5 m,· biegliącego · 
wzdłuż muru obronnego, By~ może jest to piwnica budynku. R6VInolegle 
dojego--wschodniej ściany biegną dwa rzędY słupów, : z którychjeden zos-
tał wstawiony_ w rów. · 

Na stanowisku w warstwie ! "znaleziono na wtÓOI,Ym złożu glazurowa
ne płytki ceramiczne z posadzki gotyckiego kościoła, w warstwie 11 i III 
groty bełtów do kuszy oraz fragmenty nieokreślonych przedmiOtów_ z wa
pienia, często z otworami i zdobieniami. Z warstwy 111 pochodzą dwie 
ostrogi oraz gwiazdki dwóch dalszych,' a z w:arstwy IV a -odpady powsta-

• 
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łe przy produkcji przęślików z wapienia oraz dwa jaja, również z wapie
nja, · W warstwie IVb-d odkryto fragmenty wapieneych ciosów ze zrujno:
Wil;nego kościoła romańskiego, przęślik z różowego b.tpku, dwa klucze, 

Stanowisko 3 /"Księża Góra"/ 

Wykonano dwa sondaże w.. celu weryfikacji wyników badań geofi
zycznych /I - zachodni 10 x 2,5 m i II -północny 12 x 3m/. W l odkry-
to ślady dwócli jam .z. XI-XII w. )}l jed.ną z nich był ,wkopan,y piec kopuł
kowy z XII-XIII w. , a w. drugą dwa groby szkieletowe, z których ·górn,y 
niszczył dolny. Starszy, o metcyce prawdopodobnie wczesnośredniowiecz
nej, zawierał nóż. W młodszym, zapewne późnośredniowieczllJ'lll,' znale
.ziono kawałek cegły i fragment ciosu wapiennego. Dalsze fragmenty cio
sów wystąpiły. w wykopie II, ' w zasypisku połączonych piwnic budynków 
z XVI-XVII w .• , zniszczonych zapewne w 1656 r. przez Szwedów, Można 
się domyślać, że ciosy pochodzą ze znajdującego .się w pobliżu roiDAliakie
go kościoła parafialnego, .zbliżonego pod względem surówca i jego obrób
ki do kościoła grodowego, którego ślady odkryto już poprzednio na Zamku. 

Odkrycie pozostałości drugiego kościoła stanowi najważniejszy wy
nik badań. Poza tym istotne jest bezsporne stwierdzenie przerwy w. funk
cjonowaniu grodu na stanow:isku l w czasie istnienia tam cmentarza. Od
budowa nastąpiła v XIII w., · i to raczej dopiero w 2 połowie ,' a więc nie 
wcześniej niż w .końcu panowania Konrada Mazowieckiego lub może nawet 
po jego śmierci. 

CZERSK, ' gm.Góra Kalwaria 
woj. warszawskie 

Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN 
w Warszawie 

Badania prowadzili dr Jacek Przeniosło, mgr 
Aleksander Jagodziński, mgr Andrzej !ciek, 
mgr .inż.}erzy. Grodnicki /metoda elektrooporo
wa/, mgr inż.Andrzej Gajewski /metoda geoter
miczna/, prof.dr Wacław Kohoński /metoda .geo
akustyczna/. Finansował WKZ w WarszaWie. Ba
dania 1974 i 1975 r. Księża Góra :- Zamek, wczes
ne średniowiecze i średnioWiecze. 

Badania archeologiczno-geofizyczne zostały wykonane w celu rozpo
znania czerskiego zespołu osadniczego we wczesn.YJll i późnym średniowie
czu. 
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Badania geofizyczne wykonano metodą elektraoporową stosując pro
filowanie symetryczne,· trójelektrodowe osiowe i poprzeczne, Pomiary 
wykonano zmiennopr~dowym aparatem geoelektryczn,ym typu PLH-02. 

Próbnie wykonano dwa. .profile ge·otermiczlie /pomiar temperatury 
ziemi na głęboko~ci l m i 1,20 m/. · 

W celu sprawdzenia możliwoki wykorzystaniA zjawisk akustycz
eych (!la potrzeb arc~eologii oraz do rozpoznania wewnętrznej struktury 
murów, po raz pierwszy zastosowano metodę geoakustyczną. 

Badania geofizyczne umożliwiły zlokalizowanie s~eregu anomalii, 
które mogą być podstawi\ wstępnej'lokalizacji grobów, · bl\dt pustek gro
bowych oraz wskazały na htnienie negatywu konstrukcji' m1,1rowanej, W ce
lu sprawdzenia wyników badań geofizycznych wykonano 9 wierceń mało~red
nicowych samo je~ wiertnic!\ typu HW -1.· Wiercenia te · potwierdziły wy
niki lokalizacji grobów odkrytych na. omaWianym terenie badań innymi me
todami, 

Dzięki zastosowaniu metody geotermicznej uzyskań.o bardzo wyratUI\ 
anomalię termiczą, która pokryła się z wysokooporowl\ anomalii\ geoelek
tryc.zą. Odviercoey w tym miejscu Qtwór. /nr 9/ natrafił na pustki grol>o
we na głębokości 0,6-1,2 m i l,J-2,2 m, 

W tr.akcie badań geofizyczn.ych uzyskano szereg doświadczeń meto
d,yczeych, a n;lianowic~e: · · 

- możliwość zastosowaniA geotermiki do badań archeologicznych, 

- celowość wykorzystania wyżej wymienionej wiertnicy. /wtercenie me~ 
rdzeniOWI\ i !Uimakow§/. jako środka szybkiej weryfikacj! badań w ok\.eś ~ 
loeych warunkach archeologicznych i geologiczn.ych, ' 

- zastosowanie techniki ETO do szybkiego opracowania dużej liczby. pomia
rów geoelektrycznych. 

ZastosoWII.Jl.ll. po raz pierwszy metoda· geoakust;yczna wskazała na re
alność jej- wykorzystania do wykrywania różnic stanu zachowania murów 
oraz badania, struktuey konstrukcji murowanych. 

DJi•BCZYNO, gm.Rogowo 
woj. koszalińskie 
·Stanowisko 3, 6 i 8 

Katedra Archeologii. Uniwersy
tetu·tm.Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. · 

Badania prowadzili mgr Hanna Kó~-K renz i 
mgr Czesław Strzyżewski/autor sprawozdania/ 

• 

pod kierunkiem prof,dt: Jana 2:aka, Finansował • 
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UAM w PoznAniu i IHKM PAN w Warszawie. 
Szósty sezon 8adań. Osa4.a. Okt-es późno
rzymski oraz neolit okres . w~zsnośrednio
wieczny i późnośredniowieczny·. ' 

Prace prowadzono w części wschodniej stanoWiska 3 /osada z III- · 
V w./ na. pegraniczu ze stanowiskiem 8 /osada z okresu wczesnośrednio
wiecznego/ oraz w części zachodniej, w bezpośrednie{ styczności ze sta
nowiskiem 6. Rozkopano również fragment południowo-wschodni osady oraz 
jej część północno-wschodnią. . 

Na terenie 1..340:5 m2 odkryto 10 obiektów,- w tym 3 paleniska i 7 
jam oraz większą ilość śladów po słupach budY,Jików na.zieinnych • . Spośród 
nich 8 obiektów odsłonięto w· części południowo-wschodniej osądy, ' przy 
skarpie Ptaśl)icy .zlokalizowanej na. zboczu opadającym w kierUnku M.ogil
nicy. Wśród jam, ' które posiadały'w rzucie poŻiomym kształt owalny,' wy
dłużony oraz nieregularny, znajdował się obiekt otoczony 8 jamkami po słu
pach, · zawierający w wypełnisku fragmenty naczyń g).inianych, ' kości zWie
rzęce, 1 bryłki .polepy,' węg~e drzewne oraz kamienie tworzące częściowo 
obmurowa.nie ścian ob.iektu. · 

Lącznie znaleziono około 2.130 "!ragmentów naczyli głównie ręcznie 
lepionych, pochodzących z osady datowanej nil okres p6tnorzymski. W war
stwach wystąpiły również ułamki na.czyli z okresu wczesnośredniowiecznego 

· pochodzące zapeWne ze stanowiska 6 i 8 oraz fragmenty naczyń średnio
wiecznych i późnośredniowiecznych. Sporadycznie znajdowano ułamki na
czyń kultury 8.ńlfor kulistych;: Odkryto też fragment paciorka bursztynowe- , 
go kształtu pła.skokulistego oraz niewielki paciorek szklany nawiązujący 
kształtem do okazów kubooktoedrycznych barwy ciemnoceglastej," jak r9w
nież fragment grocika z łupku~ 

W celu uchwyceni~ relacji między stilnowiskaml 3 i :6 ~łożono na 
stanowisku 6 wykopy o powierzchni 4 m2, w których odkryto 2 półziemian-
ki i 3 .paleniska. Okazało się, 1 że stanowisko datowane v.cze~niej na VI-VII w. 
nawiązuje chronologicznie do okresu p6źnorzymskiego, niezależnie od wys
tępowania ceramiki. wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej. 

W roku następnym przewiduje. się zakończe.nie wykopalisk ria stano
wisku 3 oraz kontynuację badań na. stanowisku 6. 

OOLUBOWO, gm.Dziadkawiec 
woj .-białostockie 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne . 

Stanowisko l "Kamionka" w Warszawie 

Badania prowadziła mgr ~udgarda Długopolska. 
Finansowało PMA w Warszawie. Drugi sezon ba-
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dań. Cmentarzysko z .grobami w obudowie ka
miennej z xn-xm w. 

Badaniam~ objęta została południowo-wschodnia część cmentarzys
ka. Część środkowa uległa całkowitemu zniszczeniu przez wybranie ka
mieni bruków i .!i>bud!Sw • . Ogółem przebadano 300 m2, na ośmiu arach /ar 
21, 22, 24, 32,'33, 34,.35 i38/. 

Odkryto 25 grob6w. Większość z nich była w większym lub mniej
szym stopniu zniszczona /wybrane częściowo kamienie bruków lub obudów/. 
Kości szkieletów nie zachowały się. W roku bieżącym Odkryto jeden..grób 
ciałopalny. Zmarli przypuszczalnie byli układani głowami na zachód,' je
dynie w grobie 23 nieboszcżyk ułożony był po osi północ-półudnie z · głową 
skierowaną na północ. Za takim. ułożeniem zmarłych przemawia układ przed
miotów znalezionych w grobach. 

-· Zachowany bruk składał się .przeważnie z czterech warstw kamieni ma
łycłi,' łirednich a niekiedy dużych. · 

Spośród odkryt;ych grobó~ na szczególną uwagę zasługuje grób· 21, w 
którym został znaleziony miecz. Większość zbadanych grob6w. miała wypo
sażenie. Materiał zabytkowy reprezentują następujące typy i rodzaje. 
Wśród przedmiotów codziennego użytku należy wymienić: noże żelazne, 
przęślik z różow:ego łup~u ! .krzesiwo. Ozdoby reprezentowane Sil przez: 
paciorki szklane, kabłączki, zausznic~ .i pierścionek) a brali przez groty 
oszczepów i włóczni, topór oraz miecz. 

·Badania będ~t kontynuowane. ' 

DZIEKANOWICE, gm. Dobcz:yce 
woj. krakowskie ·· 

Muzeum 2:up Krakowskich 
w Wieliczce 

Badania prowadził dr Antoni Jodłowski. Finanso
wało Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Dru
gi sezon badań. Kościół romański św .Ma.rii Mag
daleny i św .Mikołaja. 

Badania, których celem było ustalenie dokładnej chronologii kościo
ła, skoncentrowano w prezbiterium /wykop V/, nawie /wykop VI/ oraz na 
zewnątrz budowli przy połączeniu romańskiej i gotyckiej części śwl!ltyni 
/wykop VII/ • . 

W prezbiterium stwierdzono stratygrafię kulturowit o-miąższości 62 cm, 

• 

• 
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z warstwą odpowiadającą budowie kościoła, zalegającą bezpośrednio w 
calcu. Występowały w niej.fragmenty naczyń glini~ch o ·brzegach sil-· 
nie wygiętych na zewnątrz, zaopatrzoeych w rowek na. przykrywkę i 
brzuścach zdobionych ornamentem linii poziomych i -falist,Ych, ' niekiedy 
rzędami ukośn,ych nacięć u nasady .szyjki. Glina słabo wypaloiU, z do
mieszką drobnoziarnistego piasku.· Zarąwno technika wykonania,' jak 
też forma naczyń, pgzwa!ają datową~ je na koniec ~11 ,' ewentualnie po
czątek Xlll w. Do tego okresu należałoby odnieść budowę najstarszego 
kościoła. · 

, W nawie odkryto fundament luimienny zachodniej /frontowej/ ściA
ny kościoła romański.ego, rozebranej w średniowieczu podczas gotyckiej 
przebudowy śWiątyni, ' kiedy to romańsą nawc; .. zaadaptowano na prezbi
terium • . Technika budowy 'tego fundamentu nie różniła się ·. - zasadniczo od 
fundamentów stwierdzonych w ub.roku w południowej ścianie kościoła z 
tym tylko, ' że jego "·stopę" tworzyła warstwa z niał.Ych otoczaków rzecz
nych o średnicy 5-8 cm. Na uwagę zasługuje w tym miejscu odkrycie za
gadkowego fra&mentu muru. o długości l m i takiej samej szerokości, ' łą
czącego się .poo kiltem prostym z zach~ śc~UI\ kościoła. Jest to naj
prawdopOdobniej ślad po klatce schodowej przy główn,ym wejściu do koś-
dola\ · . 

w wykopie założon,ym po zewnc;trznej stronie budowli na styku' romańs
kiej .. ! gotyckiej części stwierdzono zasadnicze różnice w zaprawie murars
kiej,' sposobie budowy fundamentów a także w ich głębokości: Stopa fun
damentu gotyckiego zalegała średnio o 80 cm głębiej od partii romańskiej. 

ELBL4G - ZAMEK 
Stanowisko 2 

,. . 

patrz 
okres nowożytn,y 

FRANKNOWO, gul..}eziora.ny 
woj;olsztyńskie 

.Z.espół do badań etnogenezy 
Słowian w. Polsce północno
wschodniej Instytutu Historii 
Kultury Materialnej PAN 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Iwona Dąbrowska przy 
współpracy dyrektora Muzeum NarodÓWego w 
Prtlepie BoJko Babića /Jugosła'lda/. Finanapwał 
IHKM PAN. Szósty sezon .badań. Osada wczesno
średniowieczna /VI .. IX w:/. 

' Osada położona jest na piasz.c:zystynl .wzgórzu morenowym, przy dro- · 
dze polnej z Frankowa do MOcnina, w odległośCi około 400 m na połudn.towy 
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zach6d od ostatnich zabudowań wsi." Wykopy koncentrowały się w częś
ci półnecnej i wschodtUej stAnowiska, na kulminacji i zboczu wzgórza . 
w nawtq,zaniu do wykopó:w ~ lat peprzednich. · 

Przek(i)panQ ł'~nie. P"''.wterzchnię 10 arów odkryWaj!\ c 47- .obiektów 
w tym: 2 mieszkal\1.~, · 41 jam oraz · 4 pai~nt.ska. Na szczególą uwag~ za-·. 
sługu~ odkryte. na kulminacji wzgórza d~a obiekty mieszkalne. W bud,yn,
ku 1/75 o rozmiaracli 3,6 x 3 m, · -k~ztałcie zbliżonym do prostoqta zna
leziono szczególnie \ntere.sujit,cy inwentarz :ruchom,y~ W c~ęści pólnocno
zachodniej odkryto 3 przedmioty oraz l J,>6łfabryk4t z piAs~owca sta~o . .; 
wtą,ce być może relikty v.arsztatu kamienia-rskl~go ,~ poza t;yn1 fragmenty 
naczyń, 1 kości zwierzęce; : ostrogę żelaZU!\ /pocZI\tek IX v.'/ ,· ~ż żelai-. 

. ny oraz przęślik .gliniany. Drugi obiekt mie:&zkalny wyróżniał się Wielkoś
cią. Jego rozmiary 8 x 4 m. "WeWDątrz zlokalizowano palenisko zbudowane 
z dużych kamieni piaskovcowych. Inwentarz ruchotny .budynku .stanowtła. 
liczne fragmenty ~~zyń, : trey przęśliki · gliniane . oraz ko,ci zvterzę~e .• 

Spośród odkrytych 47 jam aż 24 pełniło funkcje ma.gaz.Ynowo-spich
rzowe; Wszystkie usytuowane· na kulminacji oraz stoku -północno-wschod
nim' vzgórza posiadały podobny kształt i chArakter wypełnisk rólnill-c ·~ 
jedynie rozmiarami. K szta~ miały regularne,· okrągłe o . śre~cach od . 
1;25 do 2 mw W profilach prostoqtne, workowate lub lekko rozszet;zaJI\ce 
się w dolńej partii posiadały mil\hzość od l do Z m~ W celu .uch'WycenJ&· 
granicy zasięgU warstwy kulturowej w: czę!ct póbiocp.ej stanowiska .Prże - . 
proWadzono wykopy sondażowe · na Odcinku o długaści 45 m." . · .· -.·. ; . 

Tegoroc:z~ sezon'wykopalisko..,.Y bę~cy ostatn,tm. rold.~m bę.cid, osa
dy we Franimowie Wniósł nowe elementy do zagadiueti rozplan,oviU1ia i ·za
gospodarowllnia osad,r, pozwolił uchwyCić północą i wach~· gra.ntc:f; 
jej zasięgu, . a odkryty materiał zabytkowy przyczyni się d9. uściiłlenia chro-
nologii tego stanowiska. · · · 

GIECZ,· gm.Dominowo 
woj. poznańskie · 

StanoWisko l 

MuzeUm Archeologiczne . 
w Poznaniu · · · 

Badania prowadziła mgr MirosłaWa Grabska. · 
Fino.nsowało Muzeum Archeologic:Żne w ,Pozna
niu. KoJ_l.t;yli.uacja kilkunastoletnich prac·prowa
dzonych pod kierownictwem doc.dr. Bogdana · 
Kostrzevskiego; GrQdzisko wczesnośrethuo
vieczne. · 

Prace miały na celu uzyskanie I,Illlteriału ceramicznego w tej częś
ci grodziska, w której układ stratygraficzny nie został żakłócon.y przez· 

• 

• 
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współczesne wkopy grobowe.' Tr~y oddzielnę wykopy- o powierzchni 3/4, 
• ara założono w tej c:zętłc:i grodziska, gdzie przyP~!Jzezalnie przebiegał 

wał . we~ętrzn,y oddzielaji\C:Y gród od podgrodzia. Pr{l~e na tym oddnku .. 
nawil\z~ały' do badań z 1959 r. Zachowane plan,y ws~2\Ywały na to~ ; te· 
w tej . c:zę4c:i ·grodziska układ stratygrafic:zn,y jest nieznisżc:zon,y i ' c:z:y-
teln,y. · · · 

, 

Pod ni,ezbyt .gruli!l warstw!\ ziemi przemieszartej ·wyróżniono poziom 
złożony z 2 pale~s.k i · r.6~olesłęgo do·nt.c:h sUnegą- skupiska kamieni o 
szeroko4c:i około 1,5 m. Wafdrewnian.o-ziemn;y ucliwyc:ono poniżej. Jego 
jl\dro stanowiła waranta zbitej ,' przemieszanej z gliJl4 i kamieniami pr6eh
nic:y, ' w którym. koristrukć je arewniane zachowały się jeeynte' w postaci . 
cienkich smug, w układzie równoległynl. ' Trzon wału zbudowan,y był przy- . 
puszeżalnie .w konstrukcji skrz:yniówej, spoc:eywaj4c:ej_na fundamencie . 
drewnianym. Obserwacje konstrukcji wału utrudnia jednak fakt,- t.e uc:hwy
c:on,y został w rzucie sko4eym, drewno było bardzo słabo c:z:ytelne;' a za-
chowane fragmenty sUnie przepalane. ' · 

Na ~stawię materiału zabytkowego /c:e~, zabytki metalowe -
ostroga/ wał ten należy datować na· X~-XU Wiek. · Ustalenię 4c:tsłej chrono
logii będzie. możliwe po przeprowadzeniu szczegółowęj ana,liz:y uzyskan,yc:h 
materiałów. ' · ·· ·. 

:Badania zostały zakończone. '· 

GNIEW 
woj. gdańskie · 

patrz 
4redniowiecze 

GRQDZISXO, p.Banie Mazurskie· Konserwator Zabytków Arc:heo
logiczn,ych w· Białymstoku, 
Instytut Historii Xultury 
Mate.rtalnej PAN .. 

woj. suwalskie · 

w Warszawie 

Badania prowadził mgr Tadęusz lłaranowski i 
mgr Irena Xrzyszc:zuk-Majewska; Finan.sował 
WXZ w Białymstoku. Drugi sezon bad41i. Gro
dzisko z okresu wpływów rzymskich i wczesnego 
średniowiecza. ' 

Grodzisko leży na W)'sokim. wzgórzu na zachodnim skraju wsi. Róż
nica wysokości między szczytem, a podnóżem wynosi od stron trudno dos-
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tępnych nienui.l. 40 m. Jedynie od północy i północnego zachodu ciągnie 
się łagodne podejście, Tam też usypany został wał zaporowy, Duża 
część obiektu poryta jest o~opa.mi i lejami z czasów wnjny ,' 

Zbadano około SS m2 w rół.nych punktach grodziska. Założono 5 
' niewielkich wykopów. W wykopie 1/75 na majdanie odkryto warstwę osad
nicą zawierającą fragmeaty naczyń z wczesnej fazy wczesnego średnio
wiecza, Odkryto też kilka śladów po· słupach,~ w jednym z nich tkwiły frag
menty 2 żaren kamien,nych.' W ·. P.Obliiu w warstwie kulturowej znaleziono 
kuliste rozcieracie żaren, . · 

W innym wykopie odsłont.J:to jamę /6/75/ o wymtarach.2,-6 x 1,'8 m. 
Wypełniako o miąższości do 1,'1 m,1 chat'akteryzujące .Jiię czarn,ym zabar
wieniem .' zawierało ogromną ilość kości zwierzęcych, ' .a .także fragmenty 
naczyń wczesnośredniowiecznych oraz przęślik gliniany ,'..Jragment szpili 
żelaznej z rozklepaną .i zwiniętą głó~ką ,_' szydło kościane, . fragmenty 'koś
ci. ze §ladami obróbki, 

W wykopie pod wałem warstwa była zaburzona nowożytnymt ' wkopami. 

W warstwie . niezaburzonef, związanej jak się wyd&Lje z pótnym okre.sem 
wpływów rzymskich, odkryto fragment narzędzia żelaznego/ sierpa'?/. 
Natr-afiono też na ślad po słupie umacniającYm konstrukcję wału. 

Zabytki po opracowaniu będą się- znajdować w Muzeum Okręgowym 
w Białymstoku. 

IŁŻA 
woj, radomskie 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr .Olga Lipińska.-· Finanso
wało PMA w Warszawie: Trzeci s~zon badań, 
Osada ze schyłku wc~esnego średniÓwiec~a /Xlll 
wiek/ 9raz grodzisko średniowieczne' /Xlll-XIV 
wiek/. · 

Stanowisko I -Grodzisko "Tatarski Kopiec" 

Wykop sondażowy o wymiarach 10 x 2m wytyczono po ·osi grodziska 
wsch.6d-zach6d, Uchwycono w·ntm drugi południowo-zachodni narożnik 
przyziemia budowli drewnianej /Wieży?/ posadowionej na nasypie gródka. 
Budowlę tę wzniesiono na planie kwadratu o. wymiarach, 9 x 9 m. Odsłonię
te fragmenty narożnika były sil~e zwęglone, ' Od strony wewnętrznej wys- • 
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tąpiła warstewka spalenizny - być może ślad s.paloilej podłogi. Znale
ziono. duże ilości gwoździ żelaznych kowalskich,' kUka' nożyków żelaz
nych, fragment oprawki kościanej prawdopodobnie że\aznego półkoska. 
Pod konstrukcjami drewnianymi odsłonięto warstwę inte~sywn.ie ciemnej 
ziemi oraz fragment jamy z dużą zawartością węgla drzewnego i żużla po
dymarkowego.' Prawdopodobnie wiąże sj.ę ona· z częścią osady znajdujll
cej się pod nasypem gródka.' Z warstwy pochodzi igła kościana oraz 
hetka, ' w jamie znaleziono ceramikę i nożyce żelazne. · Ceramikę z ja.my 
można odnieść do wieku XIII i wiązać ten obiekt z ~sadą. Budowa gródka 
musiała przypaść na okres nieco późniejszy. Nie wydaje ' się jednak, aby 
miszezenie osady i budowę gródka dzielił większy okres czasu. . . 

Stanowisko II - Osada 

Dla poznania stopnia zniszczenia części osady leżącej w bezpośred
nim S!lsiedztwie gródk~, przeprowadzono u j_ego podnóża 2 wyk9py sonda
żowe o wymiarach 40 x 2,5 m oraz 7 x 2 m •. Wykop dłuższy skierowano 
po osi północ-południe. W jego części półudniowej natrafiono na jamę 
o wymiarach 4,65 x 4,g) m i głębokości dochodzącej do 1,~0 m. _ Wypełnis
ko jej stanowiła ciemna, smolista ·ziemia ze znacz~ ilości!l węgla drzew-: 
nego i popiołu. Przy dnie jamy zachowały się szczlltki dużego paleniska, 
w postaci ·silnie przepalonych kamieni polnych oraz płatów polepy. W bez
pośrednim sąsiedztWte paleniska natrafiono na duże fragmenty żużli że
laznych. Jama okazała .się bogata w znaleziska •.. Do ·.najciekawszych przed- · 
miotów należą: świder, klucz, ozdobne okucie, kab~ od wiadetka. Zna
leziono różnej wielkości nożyki; gwoździe, · okucia, brązowll kłódeczkę .. 
z uszkiem, klamrę od pasa oraz ozdol)ny pierścionek, przęśliki gliniane, 

. gładzik kamienny oraz fragmenty przedmiotów wykonanych z kości. Jilma 
bybl zapewne obiektem o charakterze mieszkalnym.- Na podstawie "ceramiki," 

. obiekt ten podobnie. jak ró~eż jamę pod ~sypem gródka, należałoby da-
tować na wiek Xlll. · · 

W północnej części sondażu natrafiono na kilka bardzo zniszczonych 
jam, związanych niewątpliwie z v.rytopem i obróbką żelau. Materiał cera
miczny ze schyłkuVIczesnego śred.;niowtecza był w nich przemieszany z ma
teriałem starszym, ręcznie lepionym. 

}ANOWEK LISOWO, gm.Drobiczyn 
woj. białostockie 
Stanowisko l 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Białym,stoku 

Badania prowadZiła mgr Krystyna Chilmon. Fi
nansował WKZ w Białymstoku. Pierwszy sezon 

----------



- 180 -

·badań." · Cmenta'rzysko kurhanowe z okresu 
, wczesnego średnioWiecza !X-XI w./. 

StanoWisko sldadafące się z 8 szczątkowo zachowanych kurhanów 
położone jest około 0,5 km na wschód od traktu Lisowo-Drohiczyn, ' przy . -
drodze polnej łączącęj Janówek Lisowo ·z SienieWiczami • 

. . 
·Badairlami objęto kurhan nr 1. Mogiła miała postać. niewysokiego, 

rozoranego kopca średntĆy .20 m 'przy wysokości okole! O ,54 m. Pierwot
nie nasyp kurhanu iniał podstawę kolistą średnicy 13,5 m przy wysokości 
około 0,60 m. Nasyp ktmstrukcji ·ziemnej otaczał · od północy, · polUdniowego 
zachodu i południowego wschodu rów szerokości około 3 m ~ przekroju 
nieckowaty. Zarówno ceramika jak i kości zalegały w. rozpr.oszeti:J.u na 
całej poWierzchni nasypu i w rowie przykurhanowym, · a w szczególności 
na północno-zachodnim pobrzeżu nasypu i w ro~e z nim sąsiadującym • . , 

· Znalezione fragmenty ceramiki są dość zróżni.cowarte,' obok ułamków 
naczYJi ręcziue lepionych, górą słabo obtaczanych ;· grubościennych, o tle 
wyrównanej poWierzchni barwy ·ceglastobrunatnej, schli.Ćizanych .gruboziar
nistą domieszką wystąpiły fragmenty naczyń: silnie obtaczanych, cienko
ściennych barwy szarobrunatnej i brunatnej, zdobionych najczęściej orna-
mentem żłobków _dookolnyc;:h niekiedy w, połącze"liu z linią falistą . · 

ZnalezionY materiał zabytkowy pozwala zaliczyć badany kurhan do 
początków Ul fazy wczesnego średri.iowiecza.-

Zbiory. majdują się w Muzeum Okręgowym w BiałYmstoku. 
Badania: będą kont;ynuowane ~ · ·· 

JAROTY, gm. Stawiguda 
woj.olsztyńskie 

Stanowisko 1 

Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie 

Badania prowadziła ·mgr Władysława Ztemlińs
ka-Odojowa. Finansował WKZ w Olsztynie, 
Pierwszy sez~ nad.ań. Osada wcze$nośrednio
wieczna /VI-IX .w./ : Pojedylicze pochówki z 
wczesnej epoki ·żelaza. 

Badania ratownicze prowadzono na terenie prywatnych działek bu
dowlanych. StanoWisko położone jest na piaszczystym wyniesieniu, na 
prawym brzegu Lyny, otoczone wokół ba·gnist.ymi obniżeniami. W dwóch 
cil\gach wykopów objęto przestrżeń przeszło 400m2 •.. Ob~5erwacje zalega- ' 
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nia warstwy kulturowej pozwoliły na określenie zasięgu o·sady, kt6ra 
• obejmowała kulminację wzg6rza na przestrzeni okołp l ha; Osada została 

zniszczona w 50%. Czytelna stratygrafia układu warstw _potwierdziła jed
nofazowe osadnictwo wczesnośredniowieczne~ Opr6cz jednolitej warstwy 
kulturowej U o llliąższości ŚJ:"edniej do 30 cm, -wy'r6znionó dwa rozsYPis
ka palenisk, jamę z..asobową, jamy odpadkowe ·związane z fazą osadniczą, 
Wstępna analiza ceramiki· pozwala wyr6żnić. grupę .naczyń kuchennych i · 
stołowych. Naczynia kuchemie grubościenne, szero~o -<?tworowe, · naczynia 
zasobowe i garnki o powierzchniach szorstkich, ctropowaconych. Naczy
nia stołowe średniościenne i cienkościenne, miski-kubki, czarki o wygła
dzanych i wyświecanych powierzchniach bardzo r6żnorodnie zdobionych. 
Charakterystycznym elementem ceramiki jest zdobienie krawędzi. Cha
rakterystycznym elementem naczyń stołQwych jest .stempel. Inne matepały 
wystąpiły sporadycznie. Są to przęśliki, fragment ciężarka tkackiego, 
ostroga, pierścionek żelazny. Materiał źr64łowy z warstwy II określić 
można og6lnie na wczesne fazy wczesnego średniowiecza między VI-IX wie
kiem, 

Nowym zjawiskiem na stanowisku l jest stwierdzenie wcze'.śniejsze
go użytkowania wzg6rza w celach sepulkralnych. Poświadczają to odosob~ 
hl6ne cztery poch6wki ciałopalne popielnicowe i bezpopielnicowe - bez 
óbstawy kamiennej, ' kt6rych chronologię określić można na wczesną epokę 
żelaza, Osadnictwo tego okresu odkryto na sąsiednim wzg6rzu. · 

W skazana jest dalsza obserwacja wykop6w budowlanych i prac ziem. 
nych przy zagospodarow,Ywaniu osiedla. 

Materiały z bieżącego sezonu oraz wcześniejszych badań penetracyj
nych znajdują_ się w Muzeum Warmii i Mazur. 

KALISZ 
ul. Wydarte 
Stanowisko 2 

Pracownia Archeologiczna 
Instytutu Historii KultUry 
Materialnej PAN w Kaliszu 
i Muzeum Ziemi Kaliskiej 

Badania .prowadził mgr Tadeusz Barano·Nski 
/IHKM / , mgr Danuta Kowalczyk /PMA/ i 
mgr Edward Pudełko /Muz.Z.K./. Finanso
wała Okręgowa Dyreltcja Inwestycji _Miejskich 
w Kaliszu. Trzeci sezon badań. Osady z wcz~s
nej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza 
/VII i Xll w.{. 

Prace terenowe na stanowisku 2 zakończono, Przebadano kilka ooiek-
, t6w uszkodzonych przez wykopy budowlane. Przeb3.dano 882m2 korzysta-
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jąc z pomocy spychacza do · odgarniania narzuconej ziemi i górnej partii 
humusu w miejsc·ach J,ntensj'wnych prac budowlanych. Odkryt9 łącznie 36 
obiektów,' w tym 11 wczęsnośredniowiecznych /YII i XII w. l, 23 z wczes
nej epoki żelaza oraz: 2 o 'chronologii niewyjaśnionej ze względu na brak 
materiału zabytkowego. 

WśrOd znalezisk z wczesnej .epoki żelaza wyróżnia się obiekt 20/75, 
składający ' się z trzech odrębnych części. Lączna długośt wynosHa 8,08m, 
a szerokość wahała ~ię. od l, 10 do ·2.80 m •. Wypełnisko za~erało dużą 
ilość fragmentów nacz}'li grubościennych chropowacon,ych, . fragJD.enty mis 
gładzonych, placki gliniane zdobione ornamentem paznokciowym, liczne 
kości zwierzęce,' polepę z odciskami elementów konstrukcyjnych,' węgle 
drzewne oraz przepalone kamienie polne. 

Obiekty ~czes~ośrednlowieczne występOwały na głębokości 0,3 -
0,5 m. Zawierały liczne fragmenty nacz}'li, kości zwierzęce, w tym takte 
TYb~ węgle d~ze:wne oraz. przedmioty żelazne - ciosło,' brązowe - pierścio 
nek,' czy cynowe -kabłączki skroniowe. Inwentarz nie odbiet&.f' od -zabyt
ków uzyskanych w poprzednich sezonach. 

W ciągu trzech sezonów badawczych /1973-75/ odsłonięto łącznie 
138 obiektów pochodutcych w przeważającej większości z wczesnej epOki 
że~az.a. Obiekty z VU. ·i Xll w.' dostarczy;ły Wielu nowych informacji doty
cutcych ·kaliskiego zespołu osad~czego we wczesnym .średniowieczu. 

· Zabytki po oprS::cowaniu znajdują się w Muzeum Ziemi Kaliskiej. 

KLAROW, gm.Milejów 
w:oj.lubelskie.'. 

patrz 
średńioviecze 

KOBIERNIK!, gm.Biała Stara 
woj. płockie 

?akład Epoki Metali 
Instytutu Historii' Kultury 
Materialnej PAN Stanowisko 2 i 2a 

Stanowisko 2 

w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Kryst.Yna Przybysz. 
Finansował IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. 
Osada wczesnośredniowieczna i sttplOWisko pro 
dukcyjne z okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone jest na cyplu ograniczonym wys0ką )trawędzią doliny a 
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Skrwy i niewielkim strumykiem bez nazwy. Osada w'czesnośredniowieczna 

jest rozległa, zlokalizowana powierzchniowo. Sla,c!y zabudowali rozrzu
cone są bezładnie na długości około80m .w.-południÓwęj części Cypla; W · 
dwóch wykopach założonych w zachodniej czę~C:i .Jsad.jr ~słonięto: . 

-niezbyt. ·g:lęb-ókie palenisko z obudowłl kamienną, zawieraj~ce licZIU\ ce-
ramikę, · noże. żelazne i kości zwierzęce, ' 

- 2 jamy, w tym jedną zasobo~ą z ubogim inventarzem, 

-niemal całkowicie zniszczony obiekt mieszkalny, z którego pocnodzą 
noże, fragment grzebienia, częś~ zdobionego okucia brl\zowego, 

-rów uchwycony na długości 23m, który ~oże być zwlłlzany z ko1icową 
fazą istnienia osady. · 

Materiały ceramiczne datują stanowisko 2 na wiek XI-XII. 

Stanowisko 2a 

Wykop założony na połu~owym skraju osady odsłOnił jedynie piec do wy
palania wapna. Część. podziemna zachowała się bArdzo do~rze. Wkopana 
była w zbitą caleową glinę, która miejscami tworzyła bezpośrednio ścia
nę - góra ściany obudowana była natomiast duźymi kamieniami. Zac~ovana - . 
głębokość wynosiła 140 c~, · średnica ··wkopu u góry - ponad 150 cm ,' na 
dole około 100 cm. Piec przykrYty był na poWterzć'łini rusztowaniem z be-· 
lek i gałęzi, ' grubo oblepianych gliruł. Wyróżniono w nim następu~ce warst
wy: 

l . - warstwa gruzu i smolistej ziemi .: mii\Ż~zość okołci. 65 cm 
2 - .warstwa gliny. i spalenizny- miąższość 8-11 cm . . 
3 -· cztery warstwy wapna /tylko miejscami poprzedzielane· SI\ wkła'dkam.i · 

glin:y/ o ogólnej grubości pokładu 54 cm · 
4 - gruba warstwa spaleniżny na dnie . ' . 

W dolnej warstwie wapna znale.ziono ułamki naczynj.a częściQWo 'chi'opowa
conego, · określającego czas uż.f!:kowania pieca na U-lU wiek." 

Materiały złożone są w IHKM PAN w Warszawie. 

KOMOROWO,· gm.Katmierz 
·woj. pozllii.Jiskie 
Stanowisko 12 

Muze~·'Archeologtczne 
w ·poznaniu ' · 

Badania prowadził dr hab. Tadeusz Malinowski 
przy współpracy mgr Marii Prochowakiej 
.z Zakładu Antropologii Uniwersytf:tu im.Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz dr. Bogusława 
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Mareckiego z Zakładu Anatomii Akademii Wy
chowania Fieycznego v Poznaniu. Finansował 
WKZ v Poznaniu. Drugi sezon badali. Cmen
tarzysko wczesnośredniowieczne, osadnictwo 
kultury grobów jamowych i nowotytńe. 

Badaniami objętO obszar 275 m2 przyiegający do zbadanego w roku 
ubiegcym. W ich trakcie ~ryto 20 wczesnośredniowiecznych grobów , 
szkieletowych. Niektóre z nich były wyposażone , przede wszystkim w no-
że żelazne, ponadto v drewniane wiadra okute blachą żelazną oraz ostro-
gi. Zbadllllą część cmentarzyska można datować na koniec 'X i na pocZł\tek 
XI V, . 

Odkryto także jedną jamę zawierając!\ ceramikę kultury grobów jamo
wych. Można ją datować na schyłek . okresu p6inolatetiskiego lub na vczes
Uł\ fazę okresu wpływów rzymskich. Prawdopodobnie z tego c:zasu pochodU\ 
też vczdniej odkrywane, nieliczne ułamki naczyń glinianych, które vf4za-
no z osadnictwem kultury łużyckiej. · 

. . 
Natraftono ponadto na kilka obiektów nowożytnych tovarzysZł\C.Ych 

pozostałościom chaty rozkopywanej w ubiegłym roku, datowanej wówczas 
wstępnie~ XVI-XVIU v .• Chronologię. tę można obecnie próbować bardziej 
uściślić na podstawie boratynki Jana Kazimierza nosZł\cej najprawdopodob
niej datę lq6<}. 

KOLONIA CZERMNO ;' ·:gin:. Tyszovce 
woj. zamojskie 

Archeologiczny O~rodek 
Badavczo~onserva,torsid · 
v Lublinie · 

Badania prowadzili mgr Leszek Gajewski 
i dr Jan Gurba. Finansował AOBK ·v Lublinie." 
PierWSzY sezon bad~. Osada vczesno~redriio- . 
wieczna Vlll ~IX v. /lub vcze~niej/. 

· Odsłonięto dwa pomieszczenia typu mag~eynowego /tzn. jamy zaso-
bowe/ oraz sporł\ ilo~ć ułamków naczyń, pozostających w zvf4zku. z "11 
typem małopo~skiej ceramiki wczesnośredniowiecznej" wg A.Żakiego. 

Materiał złożony jest v ZA UMCS. 

Badania bę~ kontynuowane. 

l 
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Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Jacek Reyniak pod kie
runkiem dr Kazimierza RadwB.Jiskiego. Finanso
wało Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Piet:W
szy sezon badB.Ji, Osadnictwo kultury łużyckiej, · 
wczesnośredniowieczne, średniowieczne i no
wożytne oraz materiał ceramiczey z okresu 
rzymskiego, 

Badania o charakterze t'at<:wniczym miałyua celu uchwycenie osad
nictwa w rejonie Skałki. Wykop przebiegał wzdłuż ulicy, NaWil\zywały 
one ściśle do prac planowych i ratowUtczych prowadzonych dawniej przez 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie na samym wzgórzu Skałki oraz w re
jonie pobliskiego klasztoru 00 Augustianów. 

W 13 miejscach wykonano sondaże, aby uzyskać ogól~ sytuację 
stratygraficzną, W .czterech punktach uchwycono warstwę wczesnośrednio
wieczną /odcinki 9, · 10, 11, 12/ zawierając!\ materiał ceramiczey ," który 
należał głównie do VI grupy surowcowej, ·na terenie Krakowa najliczniej 
reprezentowanej od XI do Xlll wieku, W dwu miejscach /odcinek 11 i 12/ 
stwierdzono ~lady we.rstwy i obiekt kultury łużyckiej, zaWierające tjpowy 
materiał ceramiczey, Na odcinku 10 natrafiono na nieliczne fragmenty na.
czyń z okresu rzymskiego, w ty.n również ceramiki siwej ,' toczonej, wys-

. tępując.e na wtóreym .złożu. Wyższe warstwy, zawterajl\ce materiał · 
średniowieczny i nowożytey były zwykle przemieszane, 

Na znaczńej długości ulicy wys~piła w 7 punktach /odcinki 1,2,5., 
7,9-11/ warstwa bardzo silnie zbitych~ drobn,ych kamieni wapienn.YCh, 
tworząca poziom na głębokości około 1,20 - 1,60 m o millższości 10-20c:m, 

W całytti wykopie calec ..,Y stępowal :StQsunkowo płytko /od O, 92 -
3,40 m/ w postaci zglinionego piasku i gliey. Wykazywał on nachylenie 
od zachodu ku wschodowi /od Skałki w stronę ul. Krakowskiej/, 

KRAKOW- STARE MIASTO 
Sukiennice 

Muzeum ~rcheologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Jacek Reyniak pod kie
runkiem dr Kazimierza RadwB.Jiskiego, Finanso-
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wało Muzeum Archeologiczne w Krakowie·, 
Trzeci sezon badań; Osadnictwo wczesno
średniowieczne, 1 'średniowieczne i nowożytne, 
średniowieczny budynek targowy. 

Badania podjęto w związku z pracami remontowo-konserwatorski
mi obiektu," zakładając: dwa wykopy. 

Wykop 16 usytuowany był we wschodniej części tzw. przejścia 
"w krzyżu" /przejście na osi wsch6d-zach6d/ i miał na celu określenie 
czasu jego powstania· oraz powiązania warstw kulturowych wewnątrz i na 
zewnątrz · obiektu • .w wykopie wyróżniono szereg warstw nowożytnych, : 
średniowiecznych i wczesnośrednio_wiecznych oraz pię~ poziomów bruków, 
z których tylko bruk lll/środkowy, gł.około 340-380 cm/ był dobl"Ze za
chowany. PO!d brukiem tym, w środkowej części wykopu, s_twiet:'dzono nik
łe ślady moszczenia/?/ drewnem,' a poniżej drewnianą rurę ściekową wy
konalll\ z czterech ·dranic. W :warstwie między brukiem .lU i IV znaleziono 
m,in,. trzy srebrne denarki Wł.Łokietka /około 1320 r.{. N_atomiast w ru
rze drewnianej znaleziono dwa srebrne ćwierćgrosze krakowskie Kazimie-

. rza Wielkiego /1333-1370 r./. 

Czysty materiał wczesnośredniowieczny dostarczyły dwie najniższe · 
·warstwy, w których wystąpiła głównie charakterystycZna. ceramika biała, 
Z warstwy nadcaleowej wkoj>ana byla w calec jama·grobowa zawierająca 
pochówek szkieletowy, orientowany głową na Żach6d, · nie zawierający 
wyposażenia. Stwierdzono nikłe ślady tl'UIIUI,Y; drewni~nej,'. w której Złożońy 
był zmarły. W wypełnisku jamy grobowej . wystąpiła ró'o\'llież wczesnośred- . 
ni-owiec zna ceramika biała sprzed XI w. ,' anal<?giczna do pochodzllcej z. 
warstwy nad grobem. · 

W trakcie prac w. wykopie 16 stwiei-dzono współzależności bruku 
IU oraz warstw zalegających pod nim ·z poziont~m kulturowym obserwowa
nym na Rynku wewnątrz i zewnątrz Sukiennic;; Wskazuje to na·· wcześntej..; 
sze niż dGltychczas przypuszczano istnienie-tzw. przejścia w "krzyżu" 

·/krOniki miejskie wzmiankują budewę przejścia w "krzyżu" ·dopiero w 
1601 r./. · · 

Wykop .17 zlokalizowany przy środkowym filarze północnego wejśc;ia 
do Sukiennic, bezpośrednio na zewnątrz budynku /od strony ul. św. Jana/ · 
obejmował zasięgiem zachodnią część wejścia oraz filar. Sytuacja straty- · 
graficzna przedstawiała się podobnie jak w wykopie 16. RóWnież i tutaj 
cztery poziomy bruków wyznaczały poszczególne poziomy użytkowe. Górne 
warstwy zawierały nowożytn,y . oraz średniowieczny materiał ·zabytkowy,' a 
tylko dwie warstwy najniższe, dostarczyły ceramikę wczesnośredniowieczną. 
Warstwa nad calcem, w północnej części wykopJ.l zawierała skupisko wczes
nośredniowiecznej ceramiki białej, datowanej w Krakowie na okres przy-
padający między połową IX i poq:ątkiem XI w. 1 



- 187 -

Bezpośrednio pod obecną powierzchnią użytkową stwierdzono mur 
• kamienny zamykający pierwotnie północną fasad~ S~iennlc. l{amienno

ceglany fundament filaru środkowego wyratnie dostawiony. był do muru po
przecznego, w okresie renesansowej przebudowy obiektu. 

, 

Podkreślić należy, iż w wymienionym gotyckim, północnym murze 
szczytowym Sukiennic /poniżej progów obecnych bram wjazdowych/ nie 
zaobserwowano otworów wejściowych do budynku. PQdobne obserwacje 
poczyniono również w czasie badań sprzed kilku lflty, prowadzonj-ch w po
łudniowej części obiektu. Według wszelkiego prawdopodobieństwa istnieją
ce obecnie na osi północ-południe główne; podwójne otwory wjazdowe do 
Sukiennic zostały wykonane w okresie znacznie pótniejszym. 

KRAKOW- SUKIENNICE patrz 
średniowiecze 

KRAKOW - SRODMIESCIE 
Klasztor 00 Dominikanów 

.Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie · 

Badania prowadzili mgr Teresa Radwańska, 
mgr Emil Zaitz l autor sprawozdania/ i mgr 
Jacek Reyniak. Finansowało Muzeum Archeolo
giczne w Krakowie. Trzeci sezon badań. Osad
nictwo wczesnośrednioWieczne, zabudowania 
klasztorne t refektarz /ko§ciół św. Trójcy/?/
ora.z cmentarz klasztorny. 

Badania ratownicze prowadzono w północnym skrzydle krużganków, 
w wykopie instalacyjnym usytuowanym wzdłuż południowej ŚcianY znanej 
od dawna budowli romańskiej, a użytkowanej obecnie jako refektarz klasz
torny. 

Refektarz. Odsłonięto dolną część portalu romańskiego i ściany 
oraz jej fundament, ponadto dolną część ściany i fundament budowli dos
tosowanej do refęktarza od strony zachodniej. Fundamenty refektarza i 
budowli przylegającej od zachodu wykonane były z kamieni wapiennych. 
Stopa fundamentu refektarza posadowiona była Zliacznie głębiej niż stopa 
budowli przylegającej. Nie stwierdzono poziomu użYtkowego odpowiadaj!\
cego chronologicznie portalowi romańskiemu. 
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Warstwy kulturówe. Przy murze fundamentowym refektarza i budowli 
dostawionej od ·zachod,u występowały pozostało§ci wczesno§redniowiecznej 
/X-Xlll w./ i średniowięcznej warstwy kulturowej /?l. Brak zarysó:w wko
pów fundamentowych. 

Jamy. W wykopie stwierdzono .3 jamy. Jama l wystąpiła na południe 
od muru fundamentowego refektarza, pod dnem. wkopów . groboWy~h. VI jej 
wypełnisku stwierdzono ułamki kości zwierzęcych, grudki polepy, węgla 
drzewne, przę§lik gl~iany oraz fragmenty naczyń wczesnośredniowiecz
nych, pozwalających na datowanie obiektu pomiędzy końcem X a drugą po
łową XI w. Jamy 2 i 3 stwierdzone zostały przy murze fundamentowym re
fektarza /przecięte przez fundament ? /, pod dnem wkopów grobowych. 
W ich wypełniskach wystąpiły ułamki koki zwierzc;cych, węgle drzewne, 
grudki polepy, fragmenty naczyń wczesno§redniowiecznych '/Xll - l poł. 
Xlll w./- i średniowiecznych /Xlll w./ oraz grudki · zaprawy wapiennej, 
pojedyńcr.e ułamki dachówek ceramicznych /1/ i l okruch cegły. Datowanie 
i określenie relacji jamy 2 i 3 z fundamentem refektarza będzie możliwe do
piero .po przeprowadze~iu szczegóło~ej 1Ul8,lizy materiału zabytkowego. 

Cmentarz klasztorny. 'Poniżej pozostałości posadzki IV zalegała 
warstwa "wkopów grobowych", w obrębie której przebadano 10 pochówków 
sprzed powstania posadzki IV lub z okresu jej istnienia i 2 grob:t ~ okresu 
istnienia posadzki 111. Zmarli układani. byli w trumnach drewnianych, z gło
wą na zachód. W l grobie wystąpił medalik brązowy. 

Poziomy użytkowe krużganków. Stwierdzono pozostałości 4 pozio
mów użytkow~.rch: 

Posadzka IV - podsypka piasku,. miejscami res~i wylewki zaprawy 
waptennej z negatywami pł;ytek posadzkowych lub Ż fragment~! pł;ytek <Ce
ramicznych o wymiarach 19-20 x 4-5 cm. Poziom ten polożony został w XVI w. 
prawdopodobn~e w miejsce wcześniejszego pozioau użytkowego krużgankó.w 

lub poziomu związanego z portalem budowli romańskiej. Posadzka 1V użyt
kowana była do 2 połowy XVU w. "" '· 

Po sadzka 111 - podsypka piasku i wylewka zaprawy, z negatywami 
ceramicznych pyłek posadzkowych o wymiarach 19-20 x 19-20 cm. Poziom 
ten założony został w 2 połowie XVII w. /po okupacji klasztoru. przeż wojska 
szwedzkie w 1656 r. lub po pożarze klasztoru w 1668 r./ i użytkowany był 
do początków XIX w. . · 

Posadzka U - wylewka zaprawy z negatywami kamiennych płytek po
sadzkowych i luźne płytki piaskowca o wymiarach 20-30 x 29-30 x 5-6 cm. 
Powstała pomiędzy 1810 a 1820 r. i użytkowana była do końca XIX ";. 

Posadzka l - współczesny poziom użytkowy krużganków. Wykonana 
jest z płytek cementowych o wymiarach 20 x 20 x 2 cm. Założona została. 
w ostatnich latach XIX w. w czasie restauracji krużganków prowadzonej 
przez Z.Hendla. 
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KRAKOW- SRODMIESCIE - "Okół" 

ul. Kanonie za 5 i 7 
Muzeum Archeologiczne 
w Kra)towie 

Badania prowadził mgr Emil Zaitz. Finanso
wało Muzeum Archeologiczne w Krakowie. 
Pierwszy sezon badań « Osadnictwo ·wczesno.
średniowieczne i średniowieczne /IX.-XI w.; 
XI-XIII i pocz. XIV w./. 

Badania ratownicze prowadzono w wykopach budowlanych wykona
nych· przez P. P. PKZ w Krakowie. Kontrolowano wykop. Poza tYm wyko
nano l odwiert archeologiczno-geologiczny w środkowej części podwórza 
tej posesji. 

Stwierdzono: 1/ bardzo bogate osadnictwo wczesnośredniowieczne 
związane z połową IX i drugę. połową X lub początków XI. wieku. Były to 
warstwy kulturowe, 2 jamy o charakterze mieszkalnym, pozostałości obiek
tów naziemnych - poziomy polepy, liczne wkopy posiupowe.; 2/ nieco .mniej 
intensywne osadnictwo z okresu pomiędzy początkiem XI, a pierwszą po
łową XIII wieku v postaci warstwy kulturowej, poziomu. użytkowego utwar
dzonego drobnymi kamieniami wapienn,ylili. Na stropie war~tw wczesnośred
niowiecznych wystąpił bruk ułożony na podsypce piasku przypuszczalnie 
z drugiej · połowy XIII lub początków XIV wiekU i średniowieczne warstwy 
kulturowe. Ich datowanie utrudnia niewielka ilość materiału .zabytkowego 
i · f :·agmentaryczne rozpoznanie tych poziomów. 

warstwy i poziomy użytkowe z czasów nowożytnych zostały w znacznym 
stopniu zniszczonę. przez współczesne wkopy instalacyjne. 

KRAKOW- WAWEL Państwowe Zbiory Sztuki 
i KieroWnictwo Odnowienia 
Zamku Królewskiego na Waweltt 

Badania prowadzone przez zespół pod kierun
kiem mgr Stanisława Koziela /autor sprawozda
nia/ i mgr Józefa Niżnika. Finansowały Państwo
we Zbiory Sztuki na Wawelu i Kierownictwo Od
nowienia Zamku Królewskiego. na Wawelu. Dwu
dziesty szósty rok badań. Grodzisko głóWnie 
IX-XIII w., zamek gotycki i renesansowy oraz 
reltkty osadnictwa starożytnego. 

l Prace badawcze koncentrowały się w zachodniej części Wawelu -w re-
jonie Smoczej Jamy. Towarzyszyły one szeroko zakrojonej akcji konset:'Nators-
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kiej zmierzającej zar6wno ·do zabezpieczenia tej jaskini silnie zwią-zanej 
z wawelską tradycją, jak i do stworzenia nad' nią nowego rezerwatu archeo
logiczno-architektonicznego z pozostałościami -fortyfikacji z wczesnego i 
p6źnego średniowiecza oraz z czas6w nowożytnych. Podczas r~b6t wykony
wanych w Smoczej Jamie przy wsp6ludziale ekipy g6rnik6w z Przedsiębiorst
wa Rob6t G6rniczych w Bytomiu natrafiono na nieznany dotąd ciąg korytarzy 
z pierwotnymi namuliskami geologicznymi. Natomiast nad jaskinią l rejon 
Vlll/ kontynuowano eksplorację XIX-wiecznych nawarstwień w szeroko
przestrzennych odkr,Ywkach serii "Smok" 2, 3, 6, . ujawniając zarazem .dal
sze paJ.'tie ceglanych mur6w bastionu z końca wieku XVlll i ich p6źniejszej 
.repliki w postaci fortecznego muru gwiaździstego z XIX w., a także warstwy 
kulturowe z czas6w ich budowy oraz nowe odcinki poziomu skały. 

Ponadto w pobliżu /rejon Vlll/ prowadzono bad.ani.A w niewielkim wy
kopie przy zewnętrznym licu gotyckiege muru obronnego, wykonywanym dla 
potrzeb . konserwatorskich. W rozbudowanym·kompleksie nawarstwień stwier-

. · dzono pC!zostalości walu· obronnego· z częściowo spalenymi konstrukcjami drew-: 
nianymi ,' wzniesionego w 2 polowie XUI w.; pod nim zaś natrafiono na starszy , 
z doby wczesnego średniowiecza. Strop rozsypiska wcześniejszych umoc-
nień kryl warstwę płasko łupanych wapieni g6rno-jurajskich poch~zących 
z destrukcji pobliskiego muru odkrytego wycinkowo w r .1953 w idEmtycznym 
kontekście stratygraficznym. Andrzej ŹakiuZDPl to za murowany element umoc 
nień.obronnych . zapewne z w .Xlll. ·z dotychczasowych rozpoznań wynika, że 
ten material kamienny jeąt charakterystyczny dla .przedromańskiej architek
tury wawelskiej. W pełni potwierdza to r6wnież analiza chemiczna pr6bki 
zaprawy zachowanej z badań · w ·r.1953, .kt6ra wykazała, że dominuje w niej 
gips. Suma tych ustaleń· klasyfikuje wspomniany relikt muru do młodszej se
rii przedromańskich budowli o· zapra~e gipsowej. PrzyPomnieć należy, że 
zasięg wystąpienia .płytkowego materialu budowlanego w rozsypiskaCh wczes• 
n"śreEl.niowiecznegb wału ogranicza s~ę tylko do przybliżonego zasięgu oma.- . 
wianego muru; natomiast nie · występuje na innych odcinkach relikt6w umoc
nień z tego okresu. Osłabia to znacznie przypuszczenia o jego obronnym prze
znaczeniu. Można się w nim dopatrywać ruin budowli o sakralnym· lub świec
kim przeznaczeniu, wzniesionej na linii umocnień grodu wiślańskiego znisz
czonych około połowy) lub w 3 ĆWierci. X w. · Takie usytuowanie obiektu su
geruje zarazem odbudowę części walu w pewnym przesunięciu, na zewnątrz 
poprzedniego. · 

W niewielkim wykopie /sonda 8/ przy p6łnocno-wschodniej absydzie 
przedromańskiego kościoła B prowadzono końcowy etap eksploracji wczesno
średniowiecznych nawarstwień nawiązujl.\cych do starszej fazy przykościel
nego cmentarza i czas6w poprzedzających wzniesienie świątyni, w tym rów
nież starożytnych, z inwentarzem zabytk6w kultury łużyckiej z końca epoki 
brązu. Uzyskane przyczynkowe obserwacje potwierdzają uprzednie wnioski 
o budowie na:jstarszego, grodowego kościoła na Wawelu w ·3 ĆWierci X w. 

l 
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KRPSZA ZAMKOWA, gm.Inowrocław 
woj. bydgoskie 

patrz 
okres _wpływów rzymskich 

Stanowisko 13 

KRUSZWICA 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2 

· Instytut Historii Kultury 
·Mate ~'"ialnej PAN 
w Warszawie 

Badaniami kierował prof.dr Witold Hensel. 
Autor sprawozdania mgr Wojciech Dlliedu
szycki .• Finansował IHKM PAN. Piąty sezon 
badań. WczesnośredniowiecznY zespół osad· 
niczy - gród i pierwsze pOdgrodzie, zamek 
średniowieczny. 

Kontynuowano eksplorację wczesnośredniowiecznych poziomów osad· 
niczychdrugiego podgrodzia. Odsłonięto następne Xl·wieczne konstrukcje 
w technice zrębowej i dwa poziomy ulic wykładanych dranicami. W dwóch 
domostwach odkryto zbiot'Iliki na. zboże /proso/, natraftono na łopatkę 
z kory do przesypywania. Zaobserwowano liczne występowanie ofiar. za.lda
dzino:wych umieszczanych .pod węgłami lub podłogami budowli w postaci cza
szek, szczęk, szkieletów, rogów zwierzęcy'eh. 

Poniżej odsłoJlięto poziomy budowli wznoszonych w technice plecion
kowej o wymiarach dochodzących do .4 x 4 m. 

W obrębie tych budowli i w ich najbliższYJ11. sąsiedztwie .odsłOnięto 

doskonale zachowane zabytki ~kórzane - ciżemki, pas; rękaw, wycinanki, 
półfabrykaty, drewniane instrumenty mueyczne, amulety, pia.Wiki, ' dno Wia· 
<ler.ka, kijanki,· zabawki, Odkryto pozostałości drewniane warsztatu tkackie
go, a także kilkadziesiąt fragmentów różnorodnych tkanin i filc. Wśród ma
teriału zabytkowego na uwagę zasługujll paciorki szklane - jeden odcinkowy, 
segmentowy ze zł~ folią oraz nóż bojowy. 

W wykopie l odsłOnięto ceglaną budowlę na którą natrafiono w ubieg
łym sezOnie. Jest to prostokątna, dwufazowa budowla o wymiarach 3,50 x 
1, 50 cm z doskonale zachowanym sklepieniem, wewnątrz wylepiona gliną. 
Na zawartość kulturową obiektu złożyły się kości zwierzęce, fragmenty 
ceramiki toczonej, fragmenty przedmiotów żelaznych. Przypuszczalnie jest 
to pozostałość XIV -wiecznego pieca usytuowanego na dziedzińcu zamkowym. 
W wykopie tym eksplorowano także Xll-Xlll-wi.eczne poziomy osadnicze, .na 
które złożyły się pozostałości domostw zrębowych z paleniskami .gliniano· 
kamiennymi. Odkryto tu liczne paciorki z wielokolorowego szk~a, obrączki, 

1 zabytki brązowe, ' kościane, bursztynowy przęślik . 



L4D , gm. Lądek 
woj.konińskie 
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Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadziła mgr Maria Zeylandowa. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Poz 
naniu. Dwunasty sezon badań. Grod'zisko 
wczesno§redniowieczne /VIII-XIII/. 

Badania prowadzone były na terenie grodziska. 

W ramach badań nad systemem .obronnym groou badano w d_alszym 
ciągu wał z "płaszczem" kamiennym. Odkryty w poprzednićh sezonach 
"płaszcz" kamienny wydawał się odkryty już cały, tymczasem po jego -zew
nętrznej strOnie, o 60 cm poniżej ostatniego rzędu kamieni, ' występował 
jego dalszy ciąg. Ten gw'ahowny uskok kamienny jest najprawdopodobniej 
wynikiem obsunięcia się wału i jego reperacji. "Płaszcz" kamienny nie 
jest nim sensu stricto - jest on jednym z we~ętrznych \unocnień wału. 
Konstrukcja kamienna od str.cny zewnętrznej zabezpieczona jest pewnego 
rodzaju skrzynią drewtli.aną, której lico stanowią potężne belki wiązane z 

.dwóch stron '~-: goiy i od dołu hakami. Ponadto belki podłużne mają zacio
ąy p~ poprzeczne belki .z hakami. Wszelkie. szpary i medokładnoki w 
przyleganiu belek w narążnikach skrzyni uszczelniane są i umocoWywane 
dodatkow.o łupanymi kamieniami. Belki poprzeczne zakończone hakami są 
cieńsze od belek lica skrzyni,. 'końce ia§ przeciwległe do haka są mocno 
zaostrzone. Belki hakowe po założeniu haków na belki podłużne wbijane 
były 'ukosem w ziemię. Tak więc cała ta konstrukcja /przynajmniej w gór
nej odkrytej dotychczas części/ nie stanowi pełnej skrzyni i stanowi ro
dzaj dreWnianej ściany mocno wią'zanej hakami, podtrzymującej konstruk
cję wyższej c·zęści .wału, : wraz z "płaszc.zem" k8Jl!-ienn;ym. Nie odkryto jed
nak podstawy skrzyni, która wyjdniłaby, ·czy rzeczywiście mllJll.Y do czy
nienia z niepełną konstrukcją· skrzyniową. 

Opisany fragment wału nie upoważnia nas do rekonstrukcji całości 
tego potężnego wału, co będzie możliwe dopier? po zakończeniu badań na 
tym odcinku. Przekrój wału wynosi w tej chwili 18m. Nie jest to jego peł
ny wymiar, który ograniczony jest wykopem. 

Ponadto kontynuowano zeszłoroczny wykop gdzie na przestrzeni 
0,5 ara odkryto dalszy c!ąg cmentarzyska, wydobywając 20 szkieletów 
z czego tylko l posiadał bogate wyposażenie /kabłączki, pie.rścionki/. 



LEDNICA, gm.Lednogóra 
woj. poznańskie 
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Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy 

Badania prowadzili mgr Jerzy LOJlllliCki i 
~gr Mateusz Lastowiecki. Finansowało 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 

· Podgrodzie. Okres wczesnośredniowieczny 
/X-Xlii. w./ . 

Zakończono badania we wschodniej części podgrodzia. Przebadano 
550 ffi2 o miąższości warstw od 30 cm do 3 m. Pozwoliły one poznać pier
wotne ukształtowanie wschodniego brzegu wyspy oraz jej póiniejszą zabu
dowę w wiekach X-Xlll. 

Do wieku X istniała :tu niewielka zatoczka, głębokości około l ,5 m 
o dość s·tromych brzegach, tworząca w kierunku południowo-zachodnim 
dużą bagienną nizinę otaczającą gliniasto-piaszczystą łachę nad jeziorem. 
Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie stwierdzamy w okresie wpływów 
rzymskich. 

Z wieku VII p<;~chodzi jedno palenisko kamienne z ułamkami naczyń 
ręcznie lepionych. · 

W wieku X/XI rozpoczyna się intensywna zabudowa tej części wys-
py polegająca na umocnieniu rzędami kołków wschodniego brzegu zatoczki. 
Na zachodnim jej brzegil ~ystępują ostro zaostrzone, wbite w calec pale, 
wzmocnione ukośnie wbijanymi kołkami. Odkryto dwa przęsła budowli o 
łącznej długości 6 m, szerokości 3m. Bokiem dłuższym usytuowana jest 
równolegle do brzegu zatoczki i jeziora, W warstwie torfu, w której .znaj
dują się kołki, zna~eziono pojedyńcze ułamki naczyń X/XI:-wtecznych, koli
ci zwierzęce oraz dużą ilość wiórów drewnianych,' kory, gałęzi. Na całej 
powierzchni wykopów nad czarnym torfem występuje "rarstewka. .spalenizny 
z węgielkami drzewnymi, datowana na połowę wieku XI. Nad spalenizną za
lega warstwa ja.Śnięjszego torfu miąższości 20-150 cm ze słabo czytelnymi 
konstrukcjami drew~ianymi. W wykopie usytuowanym wzdłuż brzegu je
ziora warstwa ta dochodzi do 1,5 m głębokości i stanowi wypełnisko daw-
nej zatoczki jeziora. Występujątuluino rzucone kawałki drewna, oraz 
dwa. nieregularne rzędy kołków biegnących .równolegle do brzegu jeziora, 
będące przypuszczalnie resztkami mo~tu. -Występuje tu bogaty inwentarz 
zabytków szczególnie drewnianych l zniszczone przedmioty dreWniane, .3 las
ki z karbami, fragmenty talerzy drewnianych, ornamentowana c~ochla, sku
piska skorup XI -wiecznych/ 

W odległości około 20 m od jeziora stwierdzono resztki zabudowy 
mieszkalnej. Odkryto dwa domostwa o wymiarach 3, 70 x 4,40 m z resztkami 
Ścian drewnianych. Odległość między budynkami 1,50 m. w narożniku chaty 
wschodniej znaleziono czaszkę zwierzęcia z kręgami s ·zyjnymi. Inwentarz 
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stanowi duża ilość. ułamków naczyń Xl-wiec.znych, kości zwierzęcych, 
przęśliki gliniane, szydła i łyżwy kościane, ' fragmenty talerzy i miski 
drewniane, paciorki bur11ztynowe, Nad warstwą jasnego torfu z kon
strukcjami drewnianymi zalegała warste·Nka spalenizny datowana ma
teriałem ceramicznym na koniec wieku XI i początek Xll. Pow)'żej 
spalenizny. występowała war.stwa czarnej ziemi z węgielkami drewnia: 
nymi o miąższości 20-.40 cm, datowana materiałem ceramicznym na 
xn wt.ek. 

Odkryto w niej"'zarys · czterech klepisk glinianych przypuszczal
nie pozostalości domostw z. paleniskami kamiennymi. Znaleziono tu 
obok dużej ilości ułamków naczyń i kości zwierzęcych przedmioty że
lazne /noże, gwoidzie, okucia/ grzebień rogowy, okucia brązowe, 
dwie monetki srebrne,' paciorki sześcioboczne, brązowy ka:blączek 
skroniowy. 

LUBACZOW 
woj. przemyskie 
Stanowisko 1 

Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie 

Badanta prowadziła mgr Alek3andra Gruszczyń
ka. Ftnansow4ło Muzeum Okręgowe w Rzeszo
wie. Pierwszy sezon badań. Grodzisko wczes
nei>Średniowiecme, zamczysko - okres nowo-
żytny. 

Prace ratoWnicze prowadzono na wschodnim stoku :wzg6rza. zamko
wego, w miejscu gdzie planowana. jest budowa amfiteatru. Założono dwa 
wykopy sondażowe. 

W wykopie nr I natraftono na mucy związane z Zamkiem II.: W warst
wie kulturowej, bardzo p.rzemieszanej, znaleziono kilkadziesiąt fragmen
tów ceramiki nowożytnej. 

W wykopie nr II uchwycono ślady osadnictwa wczesnośredniowiecz
nego .z XI-XIII wieku Występowały duże ilości ceramiki, ko4ci zwierzę
cych, Odkryto również ozdobę ·~ postaci brązowego skrętu, ' nó.ż oraz 
grot żelazny. Ponadto odsłsnięto na głębokości średnio 200 cm., ' 8 hdno 
położonych czaszek ludzkich oraz pojedyńcze kości szkieletów. 

LUBIN k{Kościana 
woj .leszczyńskie 

Instytut Hlstorii S ztuld 
Uniwersytetu · · 
im. Adama Mickiewicza, 
Zakład Archeologii Wielko
polski Instytutu Historii 
Kultury MaterialRej PAN 
w Poznani\l 

Badania prowadzili doc.dr Aleksander Dyma
czewski i dr Szczęsny Skibiński. Finan!fował 
Urząd Powiatowy w Kościanie. Pierwszy se
zon badań. Zespół klasztorny benedyktyński. 
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Celem badań było wstępne rozpoznanie u]dadu p.awarstwień oraz 
lG>kalizacja pierwotnych zabudowań klasztornych. 

Najstarszy poziom stanowiła ze.legająca bezpośrednio na calcu 
warstwa o miąższości około 0,30 m, którą na podstawie materiału ce
ramicznego datować można na XII wiek .• Wspomniana warstwa, pomimo 
znacznych zakłóceń przez późniejsze, a zwłaszcza XIX i XX-wieczne 
wkopy, WYStępowała zarówno po północnej jak i południowej strohl.e 
kościoła. Z w.arstwą tą związane były, zagłębione w nią częściowo, po
zostałości fundamentów pierwotnego klas.ztoru romańskiego. Odkryto je 
WYłącznie po północnej stronie kościoła. Tworzyły one zarysy równo
ległych do siebie ciągów: nieobrabianych_kamieni granitowych, spojonych 
gliną, biegnących po linii zach6d-wsch6d"' w pięciometrowych odstępach. 
Dodatkowym WYZnacznikiem chronologicznym był całkowity brak WYstępo
wania cegieł w obrębie k8.Jl!ieni. 

Ponadto na terenie azied.zińca klasztornego oraz we wnętr:ZU 
krużganka w skrzydle północnym natrafiono na fundamenty klasztoru 
barokowego, charakteryzującego się odmiennym rozplanowaniem od 
istniejącego obecnie; Stwierdzono występo_wanie trzech poziomów: 
2· WYŻsze WYZnaczyły ceramiczne posadzki, niższy -czworokątne po
mieszczenie z brukiem, którego zarys tworzyły fundamenty ścian budo
wane z kamieni spojonych za~rawą_ WYłą~znie w górnej partii fundamentu. 

LWOWEK SL-4-SKI 
woj. jeleniogórskie 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Badania prowadził doc.dr hab.Józef Kaźmier
czyk, Finansował WOAK we Wrocławiu, Pierw
szy sezon badań, Zagłębie górnictwa złota z 
Xl-Xlll w. 

W krajobrazie naturalnym dorzecz.a Bobru i lCaczaWY zachowało 
się do dziś kilkaset tysięcy niezupełnie zasypanych szybów, · WYbierzysk, 
hałd i urządzeń do płukania piasków złotonośnych. Część z nich, w licz
bie około 10.000 znajduje się w lesie położonym w odległości około 3 km 
na wschód od Lwówka Sląskiego, obok drogi prowadzącej z tejże miejsco
wości do Złotoryi. One też7 jako relikt zagłębia górniczego,stały się w 
1975 roku przedmiotem różnorakich badań, W zagłębiu tym zbadano 4 szy
by, WYbierzysko, 7 płuczek, 5 hałd przemytego urobku, 2 ziemianki i og
nisko. U zyskane wyniki badań upoważniają do przyjęcia następującej tezy. 
W okresie X-XII wieku /okres ten. przypuszczalnie nie odpowiada po
czątkom eksploatacji złota w badanym zagłębiu/ robotami górniczymi ob
jęte zostały . złoża piasków złotonośnych WYStępujące do głębokości 4 m. 
Wydobywano je systemem głównie odkrywkowym. Po wyczerpaniu złóż 
płytko położonych sięgnięto systemem s,zybowym do złóż zalegających na 
większych głębokościach. Jednocześnie prowadzone były poszukiwania 
złóż o dużej zawartości żółtego kruszcu i łatwych do wydobycia. Wy-
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dajność rob6t górniczych zależała jednak nie tylko od ilości i jakości 
wydobywanego urobku~ ale tftkże od dobrze· zorganizowanego odzy~ku 
złota, a więc równito~ i liczby płuczek. W okresie rozkwitu górnictwa 
na badanym obszarze zbUddwany został w tym celu rozległy zesp6ł zbior
ników i kanałów na wodę, ' syste~ płuczek i składowisk na przemyty uro
bek. Przetrwał on pą dziś dzień w ' stanie dobrze czytelnej ruiny. W dru
gteł połowie XUI wieku badane przez nas zagłębie zaczęło tracić swoje 
znaczenie na .skutek wyczerpania złóż złotodajnych możliwych ówczdnie 
do wydobycia. . • 

Badania ,· z~łaszcza systemu· płuczkarskiego, wt.nny być kontynuowa-
ne. 

ŁAGIEWNIKI, gm.Kruszwica 
woj. bydgoskie 

patrz · . 
okres rzymski 

Stanowisko S 

LOBŻANY, gm. Lo bez 
woj. szczecińskie 
Stanowisko l 

.Muzeum Narodowe 
w SzczeciJlie 

Badania prowadził mgr Antoni Porzezińskl.~· 
Finansował WKZ w Szczecinie. Pierwszy se
zon badań. Osada. wczesnośredniowieczna 
/V)/Vll-VIU w.n.e./. 

Stanowisko położone jest około l, 7 km ~ południowy w'schód od 
Lobżan i zarazem ·około 2 km na południowy wschód od Prusiowa,: na 
dość wysokiej i szerokiej terasie nadzalewowej w bezpośrednim s!łsiedzt
wię Regi. Wielkość jej nie przekracza 3,5 ha. Północno-wschodnia i 
centralna część osady zostały zniszczone przez żwirownię na powierzch
ni około l ha /1/3 całości/. Celem badań było zabezpieczenie południowe
go brzegu skarpy żwirowni oraz rozpoznanie ogólnego zasięgu osady. Ba
daniami objęto powierzchnię 635 m2. Zlokalizowano i eksplorowano 37 
obiektów, w tym · dwie jamy kultury · łużyckiej. Przy pomocy sprzętu me
chanicznego przerzucono 300 m3 hałdy, zalegającej na pobrzeżu skarpy 
żwtrownt,celem zabezpieczenia obiektów tam występujlłcych. 

W śród obiektów nieruchomych osady wczesnośredniowiecznej wyró t '-
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niono 4 półziemianki, 20 jam gospodarczych i odpadkowych oraz 11 pale
nisk otwt~.rtych. Rozrzut przestrzenny obiektów osady w ł.;obżanach jest 
w zakresie pla.nigra.fii analogiczny do reszty osad z tęgo okresu czasu 
na Pomorzu Zachodnim. Zabudowa przestrzenna osady. w Lobżanach cha.
r6kteryzuje się gniaŻdowym roŻplanowaniem zabudowy, podłu·ż.l.o-owalnym 
lub okrągłym kształtem obiektów, nieckowato zagłębionych w podłoże. 
Dłuższa oś obiektów mieszkalnych orientowana jest na linii w..schód-za..
chód. Wiell~ośc; obiektów mieszkalnych dość różna: od 3 x 2; 3 x .2,5; 
3,5 x 2,5 do 5,5 x 2,3 m. Maksymalna głębokość clemnoc.zarnego i czar
nego wypełniska nie przekraczała 60 cm miąższości. Wewnątrz wypełnisit 
obok ruchomego materiału zabytkowego wystąpiły słabo zachowane kamien
ne konstrukcje palenisk, usytuowane w części centralnej obiektów. Rucho
my materiał zabytkowy stanowi ceramika. ręcznie lepiona, ' wykonana. bez 
pomocy koła. garncarskiego o gładkiej lub chropowatej powierzchni zewnę:
trznej. Około 10-15% materiałów ceramicznych jest zdobionych ornamen
tem. 

Pozosta.ły inwentarz ruchomy osady reprezentują: półfabrykat żarna 
kamiennego ·o średnicy 40-42 cm. i grubości 18-18,5 cm z częściowo obu
stronnie nawierconym otworem, 5 osełek kamiennych, 2 przęśliki gliniane, 
5 ke.nti.ennych, 4 noże, 2 szydła. oraz l igła. wykonana z żelaza. 

MALACHOWO, gm.Drobin 
woj. płockie 

Muzeum Mazowieckie w Płocku 

Badania. prowadziła. mgr Iwona Sooierajska.. 
Finansowało Muzeum Mazowieckie w Płocku. 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko wczesno- · 
średniowieczne, szkieletowe /XI-XII wiek/. 

Przebadano około O, 6 ara w ceqtra.lnej i południowej .części cmen
tarzyska.. Odsłonięto 6 grobó:w szkieletowych wczesnośredniowiecznych 
i l grób ciałopalny kloszowy, · który został zniszczony przez obstawę jed
nego z grobów .vczesnośredniowiecznych. Pochówki orientowane są po 
osi zachód-wschód. Szkielety zachowały się w bardzo· złym stanie. Zmar
łych układano na wznak, wyposażenie bardzo ubogie: noże żelazne /2 gro
by/, kabłączki skroniowe /2 groby/, nóż żelazny i osełka. kamienna . /l grób/. 
W l grobie nie znaleziono wyposażenia. Pochówki były przykryte wielowarst
wowym brukiem k8.Ll.iennym , w trzech grobach wystąpiła. obstawa. z dużych 
kamieni. 

Grób kloszowy był bardzo zniszczony, odkryto fragmenty klosza, po
pielnicy i misy przykrywającej popielnicę, między spalonymi kośćmi znale
ziono stopii)Jl.y drucik brązowy. 
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W wypełnisku grobów· szkieletowych znajdowano f~agmenty spalo-
nych kości i ceramikę. poebodącą ze zniszczonego cmentarzyska kultury "1 
grobów kloszowych. 

Badania będą kontynuowane .• 

MAŁA NIESZAWA, gm.Toruń 
Stanowisko 2 

MIODUSY - POKRZYWNE 
gm. Pelejewo 
woj. łomżyńskie 

patrz 
średnioWiecze 

Konserwator Zabytków 
Arcłieologicznych 
w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Krzysztof Burek. Fi
nansował WKZ w .Białymstoku. Drugi sezon ba
dań. Kurhan wczesnośrednioWieczny. 

Wyeksplorowę.no zachow~ wsChodnią część kurhanu rozpoznanego 
wstępnie podczas prac w 1972 roku. Uk~ad warstw potWierdtił wstępne ob
serwacje. W części centralnej uchwycono wschodni skraj jądra kamiennego 
szerokości linii północ-południe około 220 cm i mi~tższości około 80 cm, 
Wielowarstwowego, zbudowanego z kamieni o zróżnicowanych Wielkościach 

· /0-.1 - 0,4 m/. Przestrzeń między kamieniami wypełniała żóho-szara gli
na, miejscami spieczona na kolor pomarańczowy, przemieszana z jasnym 
piaskiem; wystąpiły też tu nieciągłe smugi ~palenizny, intensywniejsze 
w partii dolnęj, drobne węgle drzewne, kilka nie tworących skupień drob
nych przepalonych kości, fragment z partii brzuścowej średniościennego 
naczynia ·z ornamentem płytkich żłobków dookolnych. Jądro kamienne od 
pierwotnego, gliniastego podłoża, oddzielała nieciągła warstewka jasnego 
piasku. 

W części północ~o-wschodniej kurhanu, stWierdzono obecność bruku 
kamiennegó zalegającego na poziomie pierwotnego gruntu. Składały się nań 
kamienie o zróżnicowanych Wielkościach /od O, l - O, 5 m/ zalegające · · w 
układzie jedno lub dwuwarstwowym. Część centralna kurhanu, ' po zew
nętrznej stronie jądra, była pozbawiona bruku. Był. on skonstruowany nie
regularnie l partie_ z kamieniami ułożonymi zwarcie, w rozrzuceniu, luki 
pozbawione kamieni/. Między kamieniami zaobserwowano w kilku miejscach 
nieznaczne smugi spalenizny i wkładki jasnego piasku. 



- 199 -

w partii poludniowo-wschodniej stwierdzono obecnóŚĆ jednego sku
pienia kamieni /l, l x O, 8 cm/ i kilkunastu, średniej wielk.ości hi e powią
zanych wzajem ze sobą kamieni. 

Ceramika znaleziona w obrębie jądra kamiennego pochodzi z dru
gi~j fazy wczesnego średniowiecza /VIII-X wie~/; ceramikę znalezioną 
podczas pierwszego sezon:u badań, w wjpełnisku rowu dookolnego, nale
ży datować na X-XI wiek. 

Zbiory znajdują się w Muzeum Okręgowym w'" Białymstoku. 

Badania ukończono. 

MOGILNO 
woj. bydgoskie 

Katedra Archeologii Uniwer
sytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 

Badania prowadzili dr Jadwiga ·.ch:u9.ziakowa 
/autorka sprawozdania/, mgr Wiesława Kolowci., 
.mgr Gerard Wilke. Szósty sezon badań. Finan
sował WKZ w Bydgoszczy oraz Urząd Miasta i 
Gminy w Mogilnie. · Osada wczesnośredniowiecz
na /VIII/IX-X/, gród wczesnośredniowieczny 
/X-XII w .• /, opactwo benedyktynów /XI-XIX w./'. 

Prace skoncentrowane zostały w obrębie kościołaśw.Jana celem za
kończenia na tym OO.cinku wykopalisk oraz w bezpośrednim sąsiedztwie za-
· budowań klasztornych. Te óstatnie prace miały na celu prześledzenie bie
gu, odkrytego w latach poprzednich, wału oł>ronnegs>, co pozwoli na re
konstrukcję zasięgu przestrzennego ·osady grodowej, · której istnienie zna
cznie wyprzedza budowę .opactwa benedyktynów. 

W wyniku badań w obrębie kościoła, przeprowadzonych w·jego za
.chodnich partiach, udało się uzyskać rozwiązanie układu architektoniczne
go tej· części obiektu. Stwierdzono bezspornie, że pierwotny .kościół św.Ja
na w Mogiłnie posiadał jedną wieżę w środkowej zachodniej partii bryły. 
Natomiast prace przeprowadzone w kruchcie i przedsionku kruchty poz .. 
woliły na rozw~zanie pierwotnego układu kruchty, która była zamknięta 
od strony nawy głównej oraz od strony obecnego wejścia głównego. · Pozwa
la to przypuszczać, że musiały do niej prowadzić wejścia boczne. 

Tak więc na podstawie przeprowadzonych w ciągu pięciu lat badań 
archeologicznych kościoła, uzyskaliśmy pełny rzut pierwotnego założenia 
świątyni, która okazała się bazyliką /szerokości 22,5 m, długości 36,5 m/ 
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trzynawową z transeptem z ·trzema absydami oraz jedną wieżą. Powiąza
nie fundamentów z dobrze zachowanym układem: stratygraficznym i uzys
kanym materiałem zabytkowym, pozwalają datować ten rterwszy obiekt 
na XI wiek. 

Siedem wykopów przepr.owadzonych na zewnątrz zabudowań klasz
tornych l skrzydło południowe, wschodnie t zachodnie/, pozwoliło na uzys
kanie zasięgu przestrzennego osady grodowej w obrębie której założono 
obiekt sakralny: We wszystkich wykopach stwierdzono zaleganie warstw 
kulturowych /od Vlll/It w. · do czasów nowożytnych/, : wyznaczających kil
ka poziomów osadniczych. 

Przeprowadzono talde badania związane z osadnictwem w najbliż
·szym rejonie klasztoru mogileti.skiego. Przebadanie zaplecza osadniczego 
konieczne jest dla uzyskania pełnego obrazu zasiedlenia tego terenu w ok
reste powstania opactwa benedyktynów. Badania typu sondażowego prze ·· 
prowadzone zostały na stanowisku 2 na osadzie wczesno,redniowiecznej 
położonej na półwyspie p-ołudniowego brzegu jeziora oraz na stanowisku 4 
przy ko§ciele św .Jakuba. 

W wyniku badań na stanoWisku 2, stwierdzOJU) zaleganie warstw 
wczesno§redniowiecznych o miąŻśzości od 30-60 cm, w których obrębie 
odkryto konstrukcje drewniane mające przypuszczalnie powiązaiua ze zlo
kalillowanym w jeziorze podczas badań podwodnych /lata 1974-1975/ mos 
tem. W przyszłym roku na stanowisku tym planowane są dalsze prace, któ
re pozwolą zapewne na określenie pewnej funkcji odkrytych konstrukcji 
dreWnianych 

Przeprowadzone badilnia na stanowisku 4 pozwalają na wykluczenie 
powstania kokiola Św.Jakuba /jak należało wnioskować ze :!ródeł histo
rycznych/ na wiek Xll. Uzyskany tu układ stratygraficzny nie ujawnił ist
.nienia warstw. wczdniejszej ~ż pó:!ne średniowiecze. Przypuszczać nale
ży, że pierwotny kośció~ pod tym wezwaniem mógł zna_jdować się w innym 
miejscu. 

Uzupełnieniem badaJł zespołu były, podobnie jak w 1974 roku,- pod
wodne badania archeologiczne, · które skoncentrowane zostały na zlokaliŻo
wanym moście. W wyniku tych prac cipkonano ju! częściowej inwentaryza
cji zalegających w jeziorze reliktów, co pozwoli na· rekonstrukcję tego 
traktu komunikacyjnego. 

Badania będą kontynuowane. 

NOWA HUTA- PLESZOW 
Stanowisko 17 

patrz 
neolit 

' 
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NOWINKA, gm. Tolkmicko 
woj. elbląskie 
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Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził~ mgr Barb~ra Wiącek. 
Finansował VO{Z ·w Gdańsku. Piąty ·sezon ba
dań. Cm.ert.tarzysko. Kult)J.ra pruska /V-
Vll w.n.e./. · 

Badania ratownicze na· piaszczystym wzniesieniu zajętym przez 
cmentarzysko .z ciałopalnymi pochówkami ~udzkimi. i szkieletowymi po-, 
chówkarni koni, niszczonym przez wykopywanie piasku: ()Qkryto dalsze 
obiekty / .o numeracji od 55 do 69/ na najbardziej zagrożonej krawędzi 
piaśnicy. .· ' · 

Cechą charakterystyczną cmentarzyska było umieszcZenie w rzę-: 
.dach ciałopalnych grob6w jamowych bezpośrednio Pod pochówkami koni. 
Inwentarz grób6w jamowych stanoWiły naczynia lub ulamld ceramiki,' oz
doby, · broń i grudki nieobrabianego bursztynu·. Z uwagi na · wyposażenie 
Wy-różniały się gro~y: nr 55 zawie rają'cy 2 brązowe zapinki i ułamki ce
ramiki oraz nr 60 z inwentarzem w postaci ąlieczy i 2 grotów o~zczep6w 
z żelaza oraz zapinki i bransoletki.z brązu. Przepalone k<!Ści w jamach . 
zachowały się w niewielkich ilościach, Niektóre z odkrytych na'.CJilenta
rzysku jam mają niezidentyfikowane przeznaczenie • 

. Poch6wki koni występowały z reguły na głębokości 1m f usytuowa
ne były na osi p6łnoc-południe. Szkielety koni . zachowały się w niezbyt 
do~rym stanie. ZWierzęta były grzebane w uprzęży w pozycji stojącej 
lub leżącej z podkurczonymi nogami , · z głowami zwr6Cón,ymt w strOnę po~ 
łudnia. W grobie nr 55 pochowane były wsp6lnie 2 konie. Przy każdym 
szkielecie zachowały się żelazne wędzidła oraz brązowe fragmenty uprzę
ży, rozdzielniki niektóre z nitami, cienkie blaszki dekorujące rzemienie 
oraz sprzączki. · · 

Odkryty w t,ym .sezonie materiał nie zmienia dotychczasowęj chro- .. 
nologii cmentarzyska. · · · · 

Materiały złożone są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 

Badania będą kontynuowane. 
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NOWY DWOREX, gm, Swiebodzin 
woj. zielonogórskie 

Muzeum Ziemi Lubuskiej 
w Zielonej Górze 

Stanowisko 7 

Badania prowadził mgr Edward Dąbrowski. 
Finansowało. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zie
lonej G6r.ze~ Piąty sezon badań. · Osada 
wczesnośredniPwie~zna ze schyłku V do prze
Ioui~- Vl/VII w. n.e. ora.z cmentarzysko ciało-
palne/?/ z VIII-X w.n.e. . 

Wykopaliska objęły obszar dwóch arów, na zachód od. badanego 
w poprzednich sezonach siodłowatego zagłębia. Nie stwierdzono warstwy 
sensu stricto, Na tle piaszczystegb calca - po zdjęciu humusu współczes
nego -ukazały się w przybliżeniu koliste zarysy kilku jam /9/ różnej 
Wielkości, ślady po słupach /75/ oraz rynienkowate /około 1, '6 m długoś
ci/ zagłębienie, wykopane w zorsztynizowa.nym żwirze · i wypełnione nas
tępnie drobnoziarnistym, białym piaskiem z występującymi w nim .grudkami 
ochry. W wypełnisku obiektu znaleziono prócz tego dwa kamienie, · z któ
rych mniejszy /długości 7,3 -am/ w kształcie ostrosłupa o podstawie zbli
żonej do kwadratu, nosi na ściętym Wierzchołk.o.J. ślady starcia; drugi, 
Większy./długości 14 cm/ kamień, ksztahem zbliżony do przepołowionej 
gruszki, na stronie wypukłej posiada plamy v kolorze ciemnoczerwonym 
/bordowym/, przypominające łudząco bryzgi zakrzepłej krvi. Kamień w-Y
kazuje również ślady zetknięcia się z ogniem w postaci nieznacznycl:l ody
mień. Obok rynienkowatego zagłi;bienia odsłonięto warstwę spalenizny 
/węgiel drzewny i pył węglowy/ z silnie zaróżowionym wskutek wysokiej 
temperatury ota~jącym piaskiem caleowym. W jamach tych wystąpiły 
niewielkie ilości ceramiki wczesnośrednioWiecznej 1 wśród niej fragmenty 
górą obtaczaeych naczyń dwustożkowatych, zdobionych powyżej załomu 
krzyżującymi się ukośnie pas.-~i nakłuć /jama 5/. W innej z jam /8/ 
znaleziono niewielkich rozmiarów brązowy kabłączek skroniowy z esowa
tym uszkiem. We wszystki.:h jamach stwierdzono nieznaczne ilości prze
palonych, drobnych kości, grudki ochry i węgielki drzewne, a · ponadto nie
spalone kości większych ssaków, szczególnie zaś żuchwy, żebra i łopatki. 
Na podstawie odkrytych przedmiotów /kabłączek, · ceramika/ można stwier
dzić, że 'jamy są znacznie późniejsze /VII ? - X w./ od osady. Na uwagę 
zasługuje okoliczność występowania ich poza obszarem poprzednio inten
sywnie użytkowanym w celach mieszkaleych. Charakter jam·i pozostałych 
obi~któw może sugerować ich związek z praktykami obrzędowymi, czy 
wręcz nawet z zabiegami magiczn.Ymi /rynienkowate zagłębienie/. Nie jest 
wyłączone, że udało się odkryć fragment wczesnośrednio~ecznego cmen
tarzyska ciałopalnego. Wyjaśni to ekspertyza osteologiezna spalonych 
kości. Oprócz w/w kabłączka, tuż nad calc:em znaleziono bogato zdobiony 
ornamentem roślinnym przedmiot z brllzu /klamra ? /. 

Prace na stanowisku 7 będll kontynuowane. 

.. 



• 

- 203-

OWIDZ, gm.Staragard Gdański 
woj.gdańskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsk~ 

Badania prowadziły mgr Anna W apińska . 
/autor sprawozdania/t mgr Grażyna Szalaty; 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w. Gdańs
ku. Trzeci sezon badań. · Grodzisko wczesno
średniowieczne /IX-Xll w./. 

Kontynuowano badania na vcykopie. 3 oraz przeprowadzono badania 
na nowo wytyczonych wykopach 4,5,6, 7,8 /wszystkie o wymiarach 6x2 m/. 
Usytuowano je w południowej części grodziska w ten spos6b, al>y nie naru
szać wału., a r6wnocze,nie przebadać osadnictwo w części podwałowej: 
Wykopy 3,6,8 zlob.l~zowane bliżej wału posiadały. warstwę kulturową o 
miąższości około l, 6 - l, 8 m, aatomiast wykopy 4, 5, 7 zlokalizowane b li
żej środka.- Ill4jdanu grodziska, wypłycały się. t· miąższość warstw wyno
si około 0,5 - 0,8 m. Warstwy osadnicze stanowiła ciemnobrunatna ziemia, 
ze śladami soczewek gliny,' w kt6rej odkryto resztki rozwleczonych pale
nisk, węgiel drzewny, ' duże ilości ułamk6w ceramicinych. W warstwach 
młodszych caramika była całkoWicie obtaczana lub g6rą, w ~tarszych ob
taczanych g6rą wystl\piły kości zWierzęce, ' blaszki .jesiotra, z zabytk6w me
talowych - grot strzały, grot. wł6czni, . n6ż żelazny, . fragment narzędzia l? l , 
gw6tdt, hak.Jdamra do pasa, fragment okucia brązowego lub szydło koś
ciane, fragment osełki, 2 kawałki surowca bursztynu. Czas trwania obielc
tu datuje się na IX-XII w. 

Opracowane materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku. -

Badania bę~ kontynuowane. 

POKRZYWNO- ZA'MEK, gm.Gruta 
woj. toruńskie 

Muzeum w Grudziądzu 
Polskie Towarzystwo Archeólo
giczne i Numizmatyczne Oddziel 
w Grudzil\dzu 

Badania prowadził mgr Ryszard Boguwolski. 
Finansowali WKZ w Bydgoszczy, Ur~ąd Miasta 
i Powiatu w Grudziądzu i Muzeum w Grudziądzu, 
Drugi sezon badań. Pokrzyiacki zamek /II poło-
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via XIU-XVIU Wieku/, grodzisko wczesno
średniowieczne /Xll/Xlll w./. 

Założeniem pra~ było przebadanie nawarstwień poch.odzl\cych 
sprzed budowy zamku krzyżackiego /II połowa Xlll Wieku/ , w celu d
ciślenia chronologii oraz poznania funkcji tego osadnictwa. Stanowiły 
one kontyn~cję badań prowadzonych od k.ilku lat nad osadnictwem ob
ronnym w byłym po'IVieci~ grudziądzkim. 

'· 
Wykop .badawczy o wymiarach'3 x 12m,' usytuowany na osi pół

noc-południe, zlokalizowany został w północno-zachodniej czę§ci zainku 
wysokiego, · w bezpośrednim sąsied:rt'IVie wykopu Ul, założonego w roku 
ubiegłym,'·gdzie na głębokości 3,2 m natrafiono na wczesnośredniowiecz
ną warstwę osadniczą .• Takie usytuowanie · wykopu ·iniaJ.o dać· odpowiedź , 
czy również w tej partii gród obWiedziony był UmOCnieniami obronn.ynń. · 
Eksploracja wykopu w partii południowej potWierdziła nawarstwienia po 
osadzie wczesnośrednioWiecznej,' a uzyskany z niej materiał ceramiczn,y 
pozwala uśCiśli~ chronologię grodu na przełom Xll/X.lll wieku. Funkcjo
nalnie z tą ośadą obronną Wiązać można odsłonięte w północnej partii wy
kopu, zniszczone zabudową średnioWieczną i póUredniovieczą jądro ~a
łu drewniano-ziemnego. 

W warstwach pochodzących za-równÓ z budo.;..,. zamku jego funkejo
nowania /XIV- il połowa XVlll wieku/, uzyskano rótnorodne wyroby z gli
ny: ceramikę użytkową,' hllczynia kuchenne i stolowe/ceramikę budowla
rut m. in • . kafle;' płytki posadzkowe ,t wyroby ze szkła: ,fragmenty nasz i 
nakonów , ' szkła okiennego, ' wyroby z metali: :okw:ia drzwiowe i gwo:!dzie, 

Materiały z badań złożone Sil w Muzeum ~ ·Grudzutdzu: 
Badania będą kontynuciwane. 

POZNAN, STARE MIASTO 
ul.Kramarska 17/18 
StanoWisko 10 

PRUSZCZ GDANSKI 
woj. gdańskie 

patrz . 
§red,niowiecze 

patrz 
okres wpływów rzymskich 



• 

PRZEMĘT, gm.Mochy 
woj .leszczyńskie 
Stanowisko l 

PR.ZEMYSL - ZAMEK 
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patrz 
okres halsztaclti 

Pracownia Archeol.ogic:?Jlo
Konserwatorśka P. P ;PKZ 
Oddział w Rzeszowie 

Badania prowadzili mgr Krzysz~of· Szuwarov.ski 
/autor sprawozdania/ i mgr Michał Proksa. Fi
nansował Urztld Miejski w Przemyślu. Dziewi~~;
ty sezon l>adań. Gr6d vczes~ośredniowiec~ .• 
zamek średniowieczny i nowożytny /X-XIX w./. 

Kontynuowano badania północno-wschQdniego · skrzydła zamku, po- · 
viększaj~~;c pÓvierzchnię Odkrywek do 150 m2. Obok rozpoznanych vcześ
niej warstw nowożytnych eltsplorovano także zespoły nawarstwień śred
niowiec'znych. Uchwycono trzy p0ztomy .bruków kamiennych vyznaczaj~~;
cych poziomy użytkowe wnętrza: b.udynku z XVlll i XIX V. Nowoodkryte 
1 wcześniej odsłOnięte wezgłowia łęków. świadcą o dwu - co ,najmniej -
etapach przebudowy piWnic zamkowych. · 

·Najcieka'wiej. zapowiada się fngmentarycznie odkrjty /na długości . 
2m/ mur kamienny, ' którego lico zevnętrzne .zakre4la łuk o ·promieniu · oko
ło 3·,5 m. Zbudowany z płytek vapiennyC:h i Piaskovcovych oraz łamanego 
kamienia spoczywa w warstwach średniowiecznych. Warstwa destrukcyjna 
ZllViera XIV -wiecz~ ceramikę. ·· Na obecnym etapie badań D.iemożliva jęst . 
interpretacja zarówno formy jak i funkcji tego obiektu,' niemniej wydaje się, 
że jest to - poza zespołem rotundy i palatium oraz tzw. cerkwi~!; W ołodara -
najstarszy relikt murowany na przemyskim zamku •.. · 

Badania będll; kontynuowane. 



RACIĄ,Ż, gm. Tuchola 
woj. bydgoskie 
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Katedra ArcheologU 
Uniwersytetu Łódzkiego 

Badania prowadzone były pod kieroWnict
wem doc.dr Jerzego Kmiecińskiego. Spra
wozdanie opracovała mgr Małgorzata Ko
walczyk • . Fitulnsował Uniwersytet Łódzki 
oraz Urzlld Miasta i Gmtn,y Tuchola. Siód
my sezon badań. Grodzisko wczesnośred.nio
vieczne -· stolica kasztelanii od XI do XIU w. 

Prace wykopaliskowe skoncentrowano w zachodniej części majda
nu, Wykopy sytuowane były zgodnie z zabudowll obiektu w celu jej ro2-
poznania w całości. Prace provadzoąo na dużej poWierzchni/310m l, 
co ułatwiło obserwację warstv kulturowych i odtworzenie kształtu obiek
tów mieszkalnych i gospodarczych. Na podstaWie uzyskan,ych wyników moż
na stWierdzić, ' że w najwyższym, południowym krańcu majdanu leżał dwór 

· kasztelański oddztelon,y od pozostałych zabudowań mających charakter ciąg
ły. Pomii;dzy dworem a bramą wjazdową znajdujii.Cił; si-: w najniższej," za
chodniej części grodu rozciągał się blok budowli mieszkalny;ch i gospodar
czych na długoś'ci 30 m i szerokości 5,5 m,' przylegaj4c do wału je.dną z 
dłuższych ścian. 

Domo~twa budowano z drewna na zrąb, VeWJUltrz zaWierały palenis
ka, podłogę stanoWiło gliniane klepisko, 

Wykopy usytuowane wewnątrlł- południowej części majdanll /dziedzi
niec grodu/ nie wykazały istnienia żadnych obiektów. W pobliżu kutni na
trafiono na .&_sypisko żużla oraz przy jej wewnętrznej Ścianie OdsłOnięto 
jamy po słupach, które mogq, sugerować istnienie vejści~t. krytego dachem, 

Podobnie jak w ub •. roku uchwycQno 2 _fazy istnienia grodu Z;akończo
ne gwahownymi pożarami, Pierwsza Jl'art~tva spalenizny pochodzi z 1256 r. 
daty znanej z Kroniki Wielkopolskiej_, ' kiedy to gród został zd~byty i sp4lo
ny przez Wielkopolan. Następne varstwy śwtadcZ!l o odbudowie grodu i 
trwającym tam osadnictwie do chvili ponovnego spalenia obiektu, Niestety, · 
fakt ten nie został zarejestrowany w istnie1ących tr6dłach piłłanych. Ostat• 
nia wzmianka o kasztelanii pochodzi z 1299 r., a następna z 1301 r. móWi 
już o wsi Racillż położonej v odległpści 4 ·km na południovy-:wschód od gro
du, Stąd należałoby przypuszczać, że pożar ostatecznie zniszczył gr6d 
w r.1300. Materiał zabytkowy ~chodący z tej warstwy potWierdza po
wyższe datowanie, a jego bogactwo /przedmioty codziennego użytku, narzę
dzia, ozdoby, monety/ ŚWiadczy, iż gr6d został gwałtownie opuszczon,y i 
już nigdy nie · odbudowany. 

Badania będq, kontynuowane, 



RESZEL 
woj. olsztyńskie 

SlERADZ 
W zg6rze Zamkowe 
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patrz 
§redniow~ecze 

Pracovni_a Archeologiczno
KOb:ser'łfatorsk~ P .-P. PXZ 
Oddział iff War~zavie 

Badanta prowadziły mgr :Urszula Perlikowaka 
i mgr Hanna MłynArczyk. Finansował WXZ v 
Sieradzu. $i6dmy sezQn badllli. Gród i zamek 
/XI-XIV w.'/. . 

Konty.nuowano prace w wykopie nr 9 we WnętrzU. obiektu ceglanego, 
który tworzy jedną cało'ć z tzw. "rotuńdą". Eksplorowaną cz-;'ć p6łnoc
ną wnętrza obiektu - ·warstwy zwi4zane Ż kQleroymi fazami niszczenia. 

• • • • • • • l> l 

Wykop nr 3 - zakodczono prace badawcze. Uchwycono dalsze frag-
menty· z zab~o..,Y c~glanej na tym atanoT(isku. . · 

Wykop nr·:s -kontynuowano pracze •. Całkovtcie: przebadano 4 pale
niska datow~e wstępnie ńa początek Xlll w. Eksplorowano r6Vniet warst• 
wy zviqzane z XU-viecżną zabudowl\ grodu.: Prac~ nie zóstały zak~czone. 

Na stanOWisku-SI\ prowadzone pr~z Pracownię Paleobotaniczną Za
kładu Epoki Kamieni!llHKM PAN w Wahzavie badania .karpologiczne i den-
drochronologiczne; .-· · 

Materiały znajdu~ się .v PracoWni .Archeologiczno-Konse~ator.s
kiej P. P. PKZ' O{~arszawa. 

Badania~ kontynuowane. 

SKARSZEWY, 
woj, gdańskie 

patrz 
średniowlecze 



SKĘ:CZNIEW, gm.Dobra 
woj.konińskie 

Stanowisko 2 
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Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
w Poznaniu 

Badania wykopaliskowe prowadził mgr Ed
ward Krause, magnetyczne i elektro-oporowe 
mgr inż. Aleksander Różycki. Finansowała 

· Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Poz
-nariiu. literw-szy '!Jf!Z'<?ll- ·badań •. Osada wczesno
średnioWieczna z Vll-Vlll w. ;, 2 połowy XI-
XII w. , ślady osadnictwa -ludności kultury lu
ż._yckiej z okresu Hallstart C ora:z; kultury Jn-ze
worskiej z okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone _ jest na dużym wyrainie wykształconym cyplu 
terasy nadzalewowej Warty, między wsiami Skęczniew i -Młyny Strachoc
kie. Od strony południowej t południowo-wschodniej stanowisko otoczone 
podmokłymi łąkami doliny zalewowej Warty, ' od północnego wschodu staro
rzeczem. Stanowisko położone jest całkowicie w obrębie warstwicy zale
wowej projektowanego zbiornika wodnego "Jeztorsko" na rzece_ Warcie. 

Wykopaliska poprzedzono wykonaniem planu sytuacyjn.o-wysoko§cto
wego, plantgrafit szczegółowe] materiału powierzchniowego, badaniami mag
netycznymi i elektro-oporoW)'Dli oraz pracami Wiertniczymi. W wyniku tych 
prac stWierdzono, że stanowisko jest bardzo zniszczone, a obiekty nieru
chome słabo zachowane w dużym rozproszeniu i głównie w partiach spągo
wych. ·Zadecydowało to o badaniu stanoWiska wykopami rozproszonymi. 
W sumie wytyc_z~o i zbadano 25 wykopów o łącznej poWierzchni Sll m2. 

Wyniki~m badań było odkrycie 69 obiektów nieruchomych, głównie 
wczesnośrednioWiecznych lub nteokre§lon,}rch z powodu braku materiału 
zabytkowego .. Odkryte obiekty to gł6wnie paleniska kamienne, jamy różnej 
furlkcji ąraz pozostałości obiektów mieszkalnych. Na szczególną uwagę za
sługuje obiekt 32 będący pozostało§cią półziemianki z 2 połowy _XI-Xll w. 
o wymiarach od S x 8 m. Wewnątrz obiektu stWierdzono obecno§ć glinta
nego pieca kopułkowego, znaleziono także przeszło 2 tys.ułamków nacz,Yli, 
około 300 ko§ci zwierzęcych, nożyk żelazny. 

Ze wszystkich wykopów stanowiska zebrano nieco ponad 7 tys.ułam
ków nacz,Yli głównie wczesno§rednioWiecznych ręcznie lepi~h oraz gó· 
rą i całkowicie obtaczanych; przt:_szło 600 ko§ci zwierzęcych, kilka wyro
bów metalowych /noże/ i glinianych /przęśliki, ciężarek tlui.ckt/. 

Materiały znajdują się w Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej 
P. P. PKZ w Poznantu. · 

Badania zakończono. .. 



SLUPNO, gm.Borowiczki 
woj. płockie 
Stanowisko 5 
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Zakład Epoki Metali 
Instytutu Historii Kultury 
Material!1ej PAN 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Krystyna. Przybysz. 
Finansował IHKM PAN. Pierwszy se.zon ba- . 
dań /sondaż/ Osada wielowarstwowa - wczes
ne średniowiecze, okres halsztacki. 

Stanowisko zostałÓ zlokalizowane w czasie badll.lS. powierzchniowych. 
Usytuowane jest na niewielkim wyniesieniu wśr6d bagnisty~h ~k v pradoli
nie Wisły. Czynnikiem niesprzyjającym intensywnemu osadnictwu jest wyso- · 
ki poziom wc5c.l gruntowych. 

W 2 wykopach o powierzchni l ara wyodrębniono 14 obiektóv. 12 z 
nich datovanj'ch jest na. koniec XI w. i /głóWnie/ na wiek XII. Znajdują 
się wśr6d nich. dna palenisk i jam gospodarczych. Obiekty mieszkalne, za
kładane wyżej, były z reguły bardzo zniszczone • . Ich zarysy można. było 
najczęściej określić w warstwie ornej je~e w przybliżeniu. 

W jamach wc:.zesnośredniow~cznych znaleziono: prażnicę., przęśli
ki, fragmenty noży, rogową oprawkę· noża, fragment grzebienia,'uła.mek 
paciorka bursztynowego Oraz liczną ceramikę • . 

2 obiekty datowane są na koni~c trvania kultury łuży~kiej f obydva 
w tej chwUi częściovo znajdują się poniżej poziomu występovania _wody. 
Jednym z nich jest jama odpadkova za.vierająca ceramikę i dużą ilość koś
ci, drugim -bardzo zniszczony grób, z którego pochodzi mtska i dolna. 
część dużego, chropowaconego naceyilia • . 

Zaróm1o w obiektach wczesnośrednioWiecznych jak i w varstvte icul.
turowej znaleziono obok ceramiki XI-XII-wiecznej liczne ułamki nacz.yl'i łu
życkich, stosunkowo dużo pochodzących z naczyń kultury pomorskiej ,' tro:. 
chę z okresu wpływów rzymskich i ze starszych faz ·wczesnego ,.rednio
wiecza. /analogicznych ze znalezionymi w pobliskich Szeligach/. 

Nie przewiduje się kontynuacji badań. 

SLUPNO, gm.Borowiczki 
wo~. plockie 
Sta.n.>wisko 

Zakład Epoki Metali 
Instytutu Historii Kultury 
Materialnej P AN 
w WarszaWie 

Badania prowadziła msr Krys~ Preybysz. 
Finansował IHKM PAN. Piervszy sezon 
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badań /sondaż/. Cmentarz przykościelny 
Xll - XIX wiek. 

Badania mialY potwierdzić istnienie Xli-Wiecznego kościoła~ wspo
mnianego w dokumencie z 1185 r. Za najbardziej prawdopodobne mieją~e 
dla jego budowy uznano niewielkie wyniesienie na prawym brzegu Sru .. 
·pianki, obecnie nieużywany cmentarz kościoła parafialnego. 

Wykop sondażowy założo~·~ż przy wschodniej ścianie prezbi~e
·rium, na przedłużeniu osi kościoła. Wyodrębniono pięć warstw: 

l i 11- głębokość O. - 6,() . m- związane z urządzeniem terenu wokół 
kościoła, 

11I - głębokość o - o,t m ~ p~:zemieszana ziemia ze ·skupiskaini kości 
ze zniszczonych grobów; wydzielono w niej grób I, ' datowany kab
łączkiem esowatym na kOniec ~eku Xll, 

IV -głębokość 1,0-1,8 do 2,11 m- wystąpił,y w niej groby w .Itczbie 15, 
w tym jeden datowany kabłączkiem na wiek Xll/ grób 11/ , pozo~~ałe 
datowane są do końca · XIX w. włącznie, · 

V - słabo zachowana /jed.Yn:ie w południowej partii wykopu/ ,"· wko'pany 
był w nią obiekt c;iatowany na podstawie .ułamkowego ·ma~er:t.ału cera-
micznegó na okres wpływów rzymski-ch, · 

Badania upoważni~ją do następ~jących s'ivrterdŻeli: 
1/ cmentarz przykościelny założony został najpółniej w końcu Xll w., co 

możemy uznać zil.po,redni dowód na istnienie w najbliższej okolicy .koś-
C:toła / ecclesia{, · 

2/ cmentarz i przypus.zczalnie ·kościół usytuowane są na rozległym i:Ulsy
pie, · o u,chowanej wysokości 2,5 m;' ]ego pierwotny kształt · i pr~zna
czenie są jęszcze niewyjaśnione, -

3/ w tyDi samym miejscu zlokalizowane jest s~owisko datowane na okres 
Wpływów rzymskich, które ·poprzedza powstanie nasypu. 

Ze względu na wyłaniające się nowe zagadnienia prace powui.ny _być 
kontynuowane, aby: ~/ określić dokładniejszy czas powstania nasYPU,' 
~/ zlokalizować Xli-wieczny kościół. 

SMOLUGI, · gm.Dziadkowice 
woj, białostockie 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadził dr Lechosław Rauhut·_ 
ora·z mgr Marek Urban •. Fit).ańsowało PMA 
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w Warszawie. Trzeci sezon badaJi. 
Cmentarzysko z grob~ w obudowach 
kamiennych z Xli-Xlll w., 

Badaniami objęto partię cmentarzyska. przylegajqc:ą od północy . 
do części zbadanej w poprzednich sezonach. Szczególnie interesujqc:y 
był pas biegnący wzdłuż wschodniego skraju cmentarzyska,· zawierajq-
c:y nieuszkodzone lub minimalnie naruszone konstrukcje grobów. Na za
chód od tej części groby zostały prawie doszczętnie wyrabowane i prak
tycznie zachowały się tylko nieliczne całe oraz szereg mniej lub bar
dziej uszkodzonych obiektów, ułożonych w jedyni rzędzie. Występujl\c:e 
tu kamienie obstaw leżq na ogół na wtórnym złożu. StWierdzono .. tu rów
nież fakt zasypyWania doszczętnie ogołoconego z kamieni terenu,· drobny-· · 
mi kamieniami zebranymi z pól. Pr.zebadano ogółem 24 groby na ~wierzch
ni około290m2, na sz;eśc:iu arach.,· których ' pozostała po'Nierzc:hnia zosta
ła doszczętnie zdewastowana." Groby były ułożone. w rzędach zorientowa
nych po osi ·północny z~hód - południowy wschód, przy czym orientacja 
poszczególnych grobów; z drobn,ynit wyjqtkami odpowiadała kierunkowi 
J>Ołudniowy zachód -północny wschód. Prostokqtne obstawy były ustawio
ne z dużych kamieni narzutowyc:h,a wypełniajqc:e je bruki składały się naj
częściej z trzech· warstw drobniejszych kamieni. Xośc:i szkieletów nie za
chowały się w ani jednym przypad.ICu, a o ich Układzie głowami na południo
wy zachód informuje rozm"ieszc:zenie przedmiotów. W dwóch przypadkach 
stwierdzono występowanie ni~lic:znyc:h spalonych kości ludzkich. 

Na inwentarze grobów złożyły się. topory żelazne, ' grot;y oazczepów 
i strzał, krzesiwa wraz z krzemieniami,· noże, · przę6liki z różoweg~ ł_Upku, 
wite. w półtora zwoju i esowate kabł!lc:zki skroniowe, paciorki szklane, · w · · 
tym egzemplarze z wtopionq złotą blaszkq; ' bransolety brl\zowe oraz kół
ko brqzowe. W grobach i na powierzchni bruków wysblpiły nieliczne ułamki 
naczyń wczesnośredniowiecznych. · 

Uzyskany materiał nie zmienia ustalonej -na połowę Xil wieku i XIII 
wiek chronologii c:mentareyska. 

Rezultatem badaJi jest ukończenie prac: na najlepiej zachowanej 
wschodniej części cmentarzyska rozp(>znanie sto~a zniszczeli w partiach 
środkowych. Uzyskane dane pozwalajq na ustalenie najbardziej efektyWne
go planu badawczego na przyszłe sezony. 

Prace będą kontynuowane • 



SOCHACZEW 
woj. skierniewickie 
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Katedra Archeologii Pra
dziejowej i W czesnośrednio
wiecznej Uniwersytetu 
Warszawskiego 

Badarita prowadził mgr Jerzy G.ula. Finanso
wał U~.ztld Miasta Sochaczewa. Drugi sezQn 
badań. Grodzisko - zamek-.JXU:..XVIII w./. 

Po wieloletniej przerwie /poprzedni sezon badawczy. w roku 1966/ 
podjęto badania na terenie zamku. Prace prowadzone były n,a. dwóch _wyko-
pach o powierzchni około 75 m2. · . · , · . 

Wykop nr 06 - wytyczony z·osta..i wewnątrŻ południowego skrzydła 
XVll-wiecznego założenia zamkowego; Stwierdzono: · 

1/ zgodność przebiegu wału grodziska wczesnośredniowiecznego z połud
niowym murem obwedówytl,l zamku średniowiecznego i po~dnio~ej ele
wacji skrzyd~a południowego założenia XVII-wiecznęgo; . 

2/ fakt wtórnego powstania skrzydła południowego w stosunku dq pierwot
fll!go założenia murowanego zamku,' aczkolwiek jeszc.z.e w ś~edniowte- : 
czu; 

3/ rodzaj i głębokość fundamentowania murów pierwO_!DY<:h ściany północ.
nej s~rzyliła południowego zamku /XV wiek/ or~z. założenia_ X:Vll-wiecz-
nego; 

4/ brak. podpiwniczenia skrzydła południowego zarówno w średniowiecz
nym," ~ak i nowożytnym założeniu zamku~ 

Wykop nr 07 - vrytyczon,y został w pobliżu północnej .skarpy 'wzgórza 
zamkowego. Stwie-rdzono: · 

1/ istnienie zabudowy wewnątrz grc:Xlu wczesnośre~owiecznego; 

2/ prawdopod9bietistwd dalej na . północ usytuowania północnego muru ob·· 
wodowego zamku śre.dniowiec;:znego nit: w założeniu · XVII-wiecznym;· 

3{ is.tni~nte w z&ł~żeniu XVII-wteezn,ym 00. stronY północnej muru kurtyno-
wego; a nie skrzydła mie.szką.lnego. · 

Ponadto stwierdzono, że na badanym tęrenie·nie istniej!\ inne warst
wy użytkowe poza wczesnośredniowiecznymi. Warstwy użytkowe zamku 
średniowiecznego musiały ulec zniszczeniu w czasie XVII-wiecznej prze
budowy obiektu, 1 a warstwy nowożytne, w czasie prowadzonych w roku 
1935 prac porządkowych i zabezpieczajł\cych. 

.. 
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STARE BIELSKO 
woj, bielsko -bialskie 
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Muzeum w Cieszynie 

Badania prowadziła mgr Małgorzata Płazak. 
Finansował WKZ w Katowicach. Trzeci se
zon badań. Grodzisko, wczesno§redniowiecz
ne i §redniowieczne /XII-XIV w./. 

Kontynuowano prace przy b-roku kamiennym odsłoniętym fragmenta
ryczniE! w roku ubiegłym. Na osi północ-południe założono wykop o wymia
racłt21,o x 3,5 m. Bruk wystąptł .tuż pod humusem /0,3 - .0;'4 m/1 ciąg
nął się pasem szerokoki około 3,2 xn . · wzdłuż całego wykopu. Nie uchwy
cono więc jego granicy północnej, a. od strony poludniowej stwierdzono 
tylko znaczne rozrzed~nie występowania kamieni. Zbudowany był ż dużych 
i §redniej .. wielko§ci kamieni .ułożonych §ciśle obok siebie warstwą grubó§
ci około O, 2 m •. Na powierzchni bruku i pomi~dzy kamieniami znaleziono 
dużą ilość materiału ceramicznego oraz silnie skorodowan~ przedmioty 
żelazne, . w§r6d których wyróżniono ostrogę; · bełt, podkowę i sierp. Pod 
brukiem, na głęboko§ci 0,5 - 0,6 m zalegał calecJna tle którego ukazały 
się zarrsy dwóch obiektów. Są to: . 

Jama 5 - o §rednicach 4,0 i 1,8, głębok'?§ci 0,-6 m,. w znaĆ.znym 
stopniu zasypana kamieniami z bruku.. Wypełnisko jej stanowiła szaro
czarna ziemia z dużą ilo§cią skorup,., dużych brył żużlu żelaznego, polepy 
oraz pn.edmiotami żelaznymi przeważnie gwotdziami. 

J~a 6 - o wymiarach 2 ·~ ·7 x 1,6 m 1 głębokości 0,3 m, czę§ciowo 
zasypana kamieniami z bruku. W jej ciemno-brunatnym wypełnisku znale
ziono kilka większych fragment~w garnków. 

Powierzchowna obserwacja materiału zabytkowego, ' ruchomego, głów
nie ceramiki z bruku i jam pozwala uchwyci~ pewne rótnice· c~asowe w utyt,. 
kowaniu tych obiektów. · 

Badania będą kontynuowane. 

STARY ZAMEK, gm.Sobótka 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 2a 

patrz 
neolit 
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STARY ZAMEK,' gm.Sobótka Zakład Archeologii Nadodrza. 
Instytutu HistorU Kultury 
Materialnej P AN 

woj • wrocław s ki e · · 
· Stanowisko 6 

we Wrocławiu 

Badania· prowadził dr Jerzy Lodowski. Fi
nansował. IHKM PAN. Tr~ci sezon badali. 

· .Osada wczesnośredniowieczna./Vlll-tlC w./. 
Slady osadnictwa neolitycznego i pótnolateti
skiego. 

W 1975 roku · zdołano przebadać zalędwie 100 m2 odsłaniakc dal
sze części ·obiektów 6 i 7 odkrytych w latach 1973-1974~ Pr:zedstawiają 
się one w postaci· dwóch głębokich rowów o nie~ej jeszcze funkcji · 
biegnących mniej więcej równolegle do siebie w odleg~ości kilku metrów. 
Podobny trzeci rów /długości 14 m/ bieSWlCY w sąsiedztwie wspomnia
nych Odsłonięto także w latac,h ubiegłych. Oba jego kostce wrchodziły po-
za granicę WYkopów. · · 

W b. r.· obiekt 6 odkryty został na długości 14m. Szerokość jego 
wynQsiła od 2 do 3 m," głębokość l m. W przekr~ju pionowym posiadał 
kształt półkolisty. Zasypisko rowu stanowiła próchnica. oraz ilasta glina. 

Obiekt 7 / irodko;;;/ odsł.onięto . ró~et na długo~ci l4 ~. · S~roltość 
jego ńa poziomie cale~ w;Ynosiła od s do 7 m,":głębokÓ6.ć mauymalru,. 2,5 m. 
W przekroju pionowym. posiadał kaz.tałt ~bliżoey. do t-i-apezu.' Jam~ wYI»eł
ni!lła pr6chnica o bardzQ spoistej konsystenc·ji f' tw~rda., '.pt:_Żemies'za.na. 
miejscami .ze spalenimą.' · 

. . 
Zawatto§ć kulturową ·o~ o~iektów ·stanowtła niewielka ilość cerami

ki, · grudy polepy, ' ko4ci zwierzęce oraz kilka przedmiotów żelaznych o 
nieokrdlonej ~c:ji. Ceramika reprezentuje naczjrnia identyczne j'ak w 

. latach }X)przednich,' kióre .na podstaWie ostróg z haczykami zagiętymi do 
wewnątrz datowaliśmy na VII-IX/X w. . · · · · · ' · 

STOBNICA-TRZYMORGI, gm.Rilcmo 
woj. wrocławskie 
Sta.no~sko 2 

patrz 
neolit 

... 
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SULEJOW-PODKLASZTORZE 
gm.Mniszków 

SZCZECIN-STARE MIASTO 
Podzamcze 

patrz 
okres nonożytily 

Zakład .Archeologii 
Nadodrza Instytutu 
Historli Kultury 
Materialnej P AN 
w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Marian Rulewicz • 
Finansowała Dyrekcja Rozbudowy Miasta 
Sz~zecina. Pie~szy sezon badań. Wczes
nośre~owieczne podgrodzie w rejOnie 
domnie~ego portu /XII-XIli w./. 

Badania podjęto w zWiązku z projektowaną budową trasy mostowej 
przez Odrę w rejonie średniowiecznej Baszty Siedmiu Płaszczy. Po- · 
przedzOno je odwiertłami. Na podstawie obserwacji nawarstwień kul
turowych w otworach wiertniczych oraz planów G. Brauna i F. Hogen
berga z około 1590 reku Wytyczono w;Ykop szerokości 10 i długości 20 m. 
Wykop usytuowano u wylotu ul. Pływackiej i dalej 'w kierunku północno
wschodnim, na lewym brzegu Odry. 

Pod ulicą Pływacką odsłonięto drewniany ściek, długości 7,4 m 
w kształcte · prostokątnego koryta nakrytego na całej długości grubą 
deską. Być może obiekt ten pochodzi z XVII/XVIII wieku-: Materiał 
zabytkowy w tr.zech kolejnych nawarstwieniach był mocno przemieszany · 
na skutek licznych wkopów wodno-kanalizacyjnych. Dopiero w niezakłó
conej warstwie IV odsiontęto szerokie dranice ułożone poprzecznie do 
dzisiejszej ul. Pływackiej z zakołkowanymi otworami. Zabytki. ruchome. 
to ułamki naczyń, resztki obuwia, ' przęśliki, sporo kości zwierzęcych, 
szczątki rybie, łupiny orzechów. Obiekt roboczo datuje się na XII/XIii 
wiek. 

Odsłonięto również piwniczne posadzki. Na uwagę zasługuje piw
niczne pomieszczenie z fragmentami gotyckiego muru oraz baza kolWilll.)' 
w stylu gotyckim, wykonana z wapienia posadowiona wtórnie/?/. 

W końcowych partiach wykopu, nieco poniżej wspomnianej posadzki 
średniowiecznej piwnicy do. głębokości około 2,3 m od aktualnej nawierzch
ni, odsłonięto okrągłą sW.dńi.ę zbudowaną z trapezowatej, intensywnie 
czerwonej ceałY~ Układanej na zapraw.ie glinianej. Na zewnątrz cem
browiny przylegały dwa przeciwległe, pionowo wbite crrewniane kołki, 
będące zapewne resztkami konstrukcji żuraWia. Oł>iekt ten może pocho-
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dzić .z czasów średnioJńecza. Wokół studni odsloni~to kamteney bruk 
z drobnych otoczaków. · · 

Badania ~ajll cbarAkt~r ratowiuczy i ~<Li kontyn~o.";.ane w ·przy
szłym llezonie. 

SZCZECIN-USTOWO 
Stanowisko 1 

patrz . 
neolit 

SZEMBRUK',' gm. Rogotno . 
woj : toruńskie· · · 
Stanowisko 1 

P~lskt~ Towarzysiwo ·:Archeo
logiczne .. i łłumtznia:tycme · 
Oddżiał w Grudzilldzu 

BadaDla prowadzii mgr· Ryszard Bogdwol ski. 
Ftnansoy.rał Urąd· Miasta i :fowia~· ·w Gru
dzl!ldzil, ' Drugi ~ezon badu. Gr.oc:l~skó wczęs
no4redniówiec~ /IX--X w. 'T: ·Kuitura :prapols
ka. 

Założon.o ·2 wykopy ,na"'iilzuJilc do prac ubiegłąroczDych , , -o · ~a:- · 
rach 5 x 5 m, ' w układzie szeregowym w pasie zach&i-wschód: we w's~h~- · 
niej ~zę§ct obiektU. · ,.· · 

Wykop l ' obejmował wewnętrzną ·parti~pnajdanu; wykop II założono 
na we~trznym rozsypisku wału,. · 

Prace potwierdziły dwie fazy os~dnicże tego obiektu. Uzyskany ma
teriał ruchorey to ceramika. i jeden nóż żelazny z· dobrze .zachowan,ymt ni
tamfl okuciami br.llzowymt, Ceramika jednorodna. pod vzgl~e~ą technolo~ . 
gicztl,ym wskazuje,~ że obiekt ten zamieszkały był. kr6tko. , W stęPna analiZa. 
materiału pozwala przypuszczać, że miało to miejs~e w IX lub na poeąt
ku X wieku, Chronologii tej nie potrafimy jedńak bliżej ·sprecyzować z uwa-
gi na brak innych zabytków datujllcych. · ' , 

. •, 

Materiały złożone Sil w Muzeum w Grudzt~dzu, 

Bad~nia nie będll kontynuowane, 



SZEMBRUK, gm. Rogóino 
woj. toruńskie 
Stanowisko 2 
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Muzeum' w Gril.dzi!ldzu 

Badania prow~dził mgr Ryszard. Boguwolski. 
Finansował WKZ w By.dg<?szczy. Drugi sezon 

.badań. Osada otwarta, przygrodowa /1'/..-X 
wiek/. 

KOp.tynuowano badania na osadzie przygrodowej, przylegającej 
do grodziska od strony wschodniej. Eksplorację prowadzono na po
Wierzchni 2 arów we wschodniej, · zachodniej i południowej partii, ' gdzie 
dokładnie uchwycono granice osady .Stratygrafia nawarstwień -we wszyst
kich wykQpach kształtow.Ała się podobnie jak · w roku ubiegłym. POd wars
twą orną, sięgającą .do O, 25 m, zalegała warstwa ·kult;urowa o miąższo!• 
ci od 0,25 - O,QS m. Do stałych elementów osadniczych zaliczyć można 
dwie ·jamy o charakterze gospodarczym, założone na planit; nieregular
nego owalu. Wypełniska lch stan_owiła ciemnoszAra piaszczysta zieniia 
z zawartością bryłek polepy i węgli drzewnych • .Wyniki badań nie Wniosły 
zmian w datowani11 stanoWiska. 

Materiały zlotone będą w' Muzeum w Grudziądzu. 

SWIĘCK STRUMIANY , ' gm.Czyżew 
woj. łomżyńskie 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 

StanoWisko m v Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Damlta Jaskanis. 
Finansował WKZ w Białymstoku. Czwarty 
sezon badań. Cmentarzysko płaskie z Xll
Xlll w. 

Prace przeprowadzono na ostatnich, nie przebadanych dotąd 3 
arach. Upt"zednio przebadano 4/5 całego obszaru cmentarzyska ustala
jąc zasięg, : charakter i chronologię. Analiza odkrytego tu materiału 
i jego korelacja z innymi elementami osadniczymi zespołu święckiego, 
narzuciły potrzebę przebadania obiektu do końca. · 

Na objętej praciunt przestrzeni odsłOnięto 177 grob6w szkieleto
wych zalegających wielowarstwowo i w układ'zie rzędowym oraz 133 

• skupiska kości powstałe ze zniszczonych pochówków. Prace potwier
dziły regułę, już wczdniej zaobserwowaną,' stosowania jam regułamię 
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pr0stokątn,)'ch i stosuilkowo · płytkich. Niewielką głębokość jam uzasad
niały badania geologi~zne pOdłoża, stwierdzające na całym obszarze 
zajętym prze.z .cmentarzysko dwu metrowej ·grubQŚci pokład twardej, · 
spoistej gliny. Fakt ten na~wa przypuszczenie,· że obranie tak nieko
rzystnych warunków na ,założ~ie cmentarza noszącego bez wątpienia 
cechy cmentarza przykościelnego podyktowane było wcześniejszym wznie 
·sieniem tu budowli sakralnej, której ślady odkryto w 1970 r. · 

Jedynym odstęp~twem ód konsekwentnie przestr..zeganej zasady skła
dania zmarłych· głowami rur zach6d był grób ·nr 465; ' w którym szkielet 
kobiety skierowany był czaszką na wsch6d, Podobnie jak w latach ubieg
łych inwentarz grobowy ·występował głównie w grobach kobiecycll w postaci 
ozdób i części stroju. Pośr6d nich na uwagę zasługują groby nr 397 ź ka
błączkiem skroniowym plecHmym z cienkiego druciku srebrńego; i nr 319 i 
374 w bogatym inwentarzu których wy_stąpiły czworokątne w przekroju du
że kabłączki brązowe o qrnamentowanych powierzchniach oraz nr 413. i 
480 · zawierające szczątkowo zachowane duże . noże w skórzanych póchwach 
zszytych i zdobionych wąską taśmą brązową, i 453 z · sześcioma dużymi 
"malinkami" wchodzącymi w skład kolii szklanych paciorków, 

Wynikt ·prac nie zmieniają dotychczasowego określenia · cliarakteru i 
treści kulturowej cmentarzyska. · Przy szczegółowym opracowywaniu ma
teriałów jedynie trzy groby z paciorkami ze złotą wkładką po raz pierwszy 
występującymi w inwentarzu, ' będą wymagały szczegółowej.analizy, która 
może ewentualnie wpłyn.ąć na przesUnięcie datowanta wstecz~ ' na schyłek 
wieku XI. . 

Zbiory znajdują się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 

Badania zakończono, 

T 4DOW GORNY, gm. U.stków 
woj, sieradzkie 
Stanowisko 2 

TULIGLOWY, gm.Różniewica 
woj, przemyskie 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskieg~ 

Badania prowadziła dr hab.Maria Cabalska. 
Finansował · WKZ w RzeszoWie i UJ. Pierwszy 
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sezon badań. Duże, Wieloczłonowe grodzisko 
v. czesnośredniowteczne • 

Rozpoczęto badania . grodziska położonego w. lasach. "Borusz" 
na terenie wsi Tuligłowy. Grodzisko leży na płaskowyżu, położonym 
między wioskami Wolą Rokietnicką a Węgierką, zakończonym garbem 
dochodzącym do 383m. n. p. Opada on stromo ku dolinie potoka Węgier
ka, wypływającego z .płaskowyżu. Wyniosłość garbu w stosunku do lustra 
wody wynosi 60 m. Szczyt wyniosłości zamyka wał wysoki 1,5 m otacza
jący płaszczyznę o osiach 130 x 170m. Jest ona silnie nachylona ku po
łudniowemu zachodoWi przy różnicy wysokości dochodzącej do 10 m.. Pa
rudniowa część wału biegnie zboczem garbu opadającym do potoka, pół
nocna krawędzią podszczytową, rozcietą ·fosami i dodatkowo pogłębioną 
spływem wód gromadzących się w wyższych partiach garbu. Grodzisko 
jest otoczone trzema wałami w ten sposób, że od strony północno-wschod
niej tworzą się dwa wysoko położone podgrodzia dodatkowo fortyfikowane 
wałami zaporowymi ustawionymi poprzecznie do biegu .wałów okrętnych. 
Potężne wały okrężne zachowały się do wysokości 3,5 m. 

Badania skoncentrowano na majdanie najego najwyżśzej północno

wschodniej części. Ze względu na las porastający cały majdan, wykopy 
usytuowano na v.:olnych przestrzeniach, · dostosowując ich układ i kształt 
do Większych nieporośniętych płaszczyzn. Odsłonięto zarysy 3 chat. Dwie 
z nich leżały · na majdanie w odl~głości około 18m od wału; natomiast 
trzecia znalazła się na najwyższej części majdanu w północno-wschodnim 
narożniku wału. W:ars\wa kulturowa zalegająca na maj:lanie jest b~ płyt
ka. Skorupy spoczywają w z~itej górskiej glinie zalegającej tuż nad 
calcem w postaci słabo wykształconego płytowatego piaskowca. 

We wszystkich trzech obiektach zalegały fragmenty z naczyń po
chodzących z Vll1 1 IX i XI-Xll w. Na materiał ceramiczny pochodzący 
z naczyń ręcznie wykonanych i słabo otaczanych natrafiono w wykopie 
przy wale oraz w najniższych poziomach chaty 111. 

TUMlANY, gm. Barczewo 
woj. olsztyńskie 
Stanowisko 2 · 
"Rybaczówka" 

Zespół do badań etnogenezy SłoWian 
w Polsce północno-wschodniej 
Instytutu Historii Kultury Material
lnej P AN i Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w WarszaWie 

Badaniami kierowali mgr Tadeusz Baranowski 
oraz mgr Danuta Kowalczyk przy współpracy 
doc.dr hab. Krzysztofa Dąbrowskiego. Wzięli 
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udział pra>ownic:y PMĄ. Szósty sezon badań. 
Osada /V-Vll w. n.e./ • Nieliczne §lady osad
nictwa iużyckiego /7/ . 

Osada leży na wschodil.tm i.>rzegu Jeziora Pisa, przy zabudowaniach 
Gospodarstwa Rybackiego w Tumianach. 

Przebadano 506 m2 • . W różnych punktach osady .odsłonięto 13 obiek
tów w tym 12 wczesno§redniowieczriych i l "łużycki". Zbadano fragment 
warstwy na skłonie wzgórza opadającym w stronę j.eziorli. '. Znaleziska nie 
odbiegały od pochodzących z poprzednich sezonów. 

Najciekawszy:ur obiektem była jama 1/75. Jej owalne zarysy miały 
wymiary 2,5 x 3 m, 1 w profilu ksztah nieckowaty, Wypełnisko czarnej 
barwy,· o miąższo§ci do 0,"6 m zawierało w dolnej partii płasko leżące du
te fragmenty naczyń glinianych oraz luźno rozmieszczone kamiet:Ue polne, 
w górnej wystąpiło skupisko polepy. ZnaleZiono :'luiczyk telażny / nie'Niel
ki .przedmiot żelazny, ' fragment zwiniętej w oczko o~entowanej tdrily 
brązowej, ' inny fragment · blaszki brązowej oraz dużą ilo§ć fragmentów na
czyń, ko§ci zWierzęcych i polepy. 

Kontynuowano również rozpoczęte .w 1971 roku, badania warstwy 
zsuwowej w południowo-zachodniej czę§ci osady, Przebadano tu 75m2. od
słaniając na ogół jednolitą :warstwę o iniąższości do 0,5 m t czarnym za
barwieniu. Uzyskano Wiele fragmentów naczyń i kości zwierzęcych, a tak-: 
że kilka zabytków wydzielonych- 2 przęśliki, ' w tym jeden ornamentowany, 
fragment rOg'l ze· śladami obróbki; szklany 'Pl':~iorek, . · 

Sondaż na wschód od osady ujawnił warstwę rudy.darni,owej /około 
20 cm grubości/, zalegajflcq, na znacznej powierzchni terenu. Mil to istot-
ne znaczenie ze względu na Odkrycie w lćiłku wczesnośredniowiecznych obiek
tach bryłek przeprażonej rudy darniowej, . jak się W}'<laje,' przygotowanej do 
diuszej obróbki. 

Następny sezon badawczy, w którym z_apewne ·zastosuje się metOdy 
geofizyczne, przynieść może dane potwierdzające hipote-zę o. miejscowej 
produkcji żelaza. · · 

Opracowane materiały z badań p~zekazane ZOStanll Muzeum M~zurs
kiemu w 'Olsztynie. 

Badania będą kontynuowane. 

• 
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TYK OC IN 
woj. białostockie 
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Konserwator Z·abytków 
Archeologic~ch 
w Biał,ymsto~ 

Badania prow.a.d,ził mgr Zbigniew. Jagodziński. 
Finansowal WKZ w Btał;y:mstoku. Drugi se
zon badań. Grodzisko wczesno§redniowiecz-
ne. 

Grodzisko położone jest w terenie falistym, w odległo§ct około 
3 km od Tykocina· przy drodze w kierunku Białegostoku. Obiekt cha
rakteryzuje się wysokimi wałami o stromych §etanach. 

Badania prowadzone były we wnętrzu grodziska na majdanie. War
stwa kulturowa zawiera .duże ilo§ci ceramiki jednorodnej stylem, analo
gicznej do ubiegłorocznej,' a także znaczne ilo§cj kości zwierzęcych. 

Badania potwierdzaj~ wcześniejsze spostrzeżenia, że miąższoś~ 
warstwy kulturowej /brunatuo-czarnej barwy/ wzrasta w miarę •zbliża
nia st-;. do centrum grodziska i w jego pobliżu dochodzi do grubóści oko
ło l m. Wskazuje to, jak się wydaje na fakt bardzo intensywnego użyt
kowania centrum grodziska /majdanu/t słabo· użytkowiUleJ przestrzeni 
wokół wałów. 

W układzie przestrzennym stwierdzono płytkie jamy ze .śladami spa
lenizny i ślady, · które zostały zinterpretowane jako pozostałości chaty. 
Slady te skupiają się w częśct intensywnie użytkowanej. Z.abytlci i cera-
mika datowane są na x;n-XUI wiek. · 

Materiały z badań . z~ajdują się u Kon,erwatora Zabytków Archeolo
gicznych w Białymstoku.' 

Badania będlt kontynuowane. 

WAGANOWICE 
woj. krakowskie 

patrz 
epoka br~zu 
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W.Ą.RSZAWA-BRODNO STARE 
·ul. Wincentego 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P ~ PKZ 
Oddział w Warszawie 

.:Badania· prowadziła mgr Maria Kulisiewicz 
orazldr Jaaek MiŚkiewic7.ł. Finansował Kon
serwator. m.st.Warszawy. Pierwszy sezon 
l,>adań. Osadnictwo wielokulturowe: z okresów 

·lateńskiego /lll-1 w.p~n~e./, wczesno§red
niowieczne /IX-Xlll w./, · §redniowieczne 
/XIV -XV ·w."/." 

Rozpoznawczo-sondażowe badani~ wykopaliskowe ~jęto w wyniku 
odkrycia dużej !loki materiałów zabytkowych podczas wykOnywania zdję
cia archeologicznego terenu Wielkiej Warszawy. 

Stanowisko położone j~st na tarasie praskim w odległo§ci około 
450-SOO ·m na południowy-zachód od grodziska Bródno Stare - "Zagórki". 

Założono cztery wykopy sondażowe. ·Badania .. objęły obszar .217 ,75m2, 
na którym odkryto 21 obiektów archeologicznycń. . . 

Obiekty datowane t\a okres lateński /19 i 21/ były ji!Jilami gospodar
czymi, .zawierającymi dużą ilo§ć ceramiki, grudki polepy,' ko§ci zwierzę -' 
ce, w jednym przypadku, /obiekt 19/ dwa przę§liki gliniane. Kształt ich 
zbliżony był do koła o §rednicy 1,5 m, ' profil v postaci głębokiej niecki · 
o miąższo§ci 80 cm. Wypełnisko w części §rodkovej o ·barwie intensywnej 
czarnej ze §ladami spalenizny. Materiał ceramicZny zróżnicowany techno- . 
logicznie. Wystąpiły fragmenty na~zyń czernionych z ornamentem meandra, ' 
naczynia o fakturze wygładzanej i barwie jasnobrązowej.o-raz ułamki ce-· 
ramiki grubej roboty, chropowacone. , 

W okresu wczesno§redniowiecznego pochodzi obiekt 18. Jest to 
owalne palenisko, w profilu płytka niecka o Diiąższo§ci około 30 cm. Wy
pełnisko W postaci czarnej sypkiej ziemi ze §11!-dam.i spaleniznY, 0 

V Obrę
bie którego wystąpiły duże Ul)§ci ceramiki, kości ' zwierzęce, ' .fragmenty 
polepy, p~.epalone ia~e. , węgle drzewne oraz przę§lik gliniany. Brak 
regularnego układu kamieni. Materiał ceramiczny charakterystyczny jest 
dla XI-Xll w. . 

Pozostałe jamy zaw-ierały małe ilo§ci ceramiki zróżnicowanej pod 
względem chronologicznym - głównie §redniowtecznej; 

Na uwagę zasługuje występowanie v jedn,ym z vykop6v dużych brył 
żużla żelaznego. 

Teren ąbjęty badaniami jest przewidziany pod budowę osiedla miesz
kaniowego, dalsze więc wykopaliska, ' e-wentualnie nadzory archeologiczne 
wydają się być konieczne. · 

• 
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Materiały znajdują się w Pracowni Archeologiczno-Konserwa
torskiej P. P. PKZ Oddział w Warszawie • 

WARSZAWA - GROCHOW 
ul. G6rnik6w 

WĄ_ĆHOCK 
woj. kieleckie 
Opactwo 00 Cysters6w 

patrz 
okres lateński 

W ojeWdzki Konserwator 
Zabytk6w w Kielcach · 

Badani~ prowadziła dr Krystyna Białosk6rska. 
Finansował WXZ w Kielcach. Piąty i u6sty 
sezon badllli. Opactwo OO.Cysters6w. l po
łowa Xlll .wieku /z przekształceniami XVI
XVll w./. 

Badania ratownicze prowadzone 'w 1974 i 1975 roku były kontynua
cją prac z 1962, 1964 i 1966 rolal. Objęto nt.m.i obszar zajmowany -przez 
kompleks zabudowllli klasztoni;rch opactwa OO.Cysters6w. W ostatnich 
sezonach skoncentrowano się wewnętl"z gł6wnego czworoboku clal\strum -
w pomieszczeniach· skrzydeł południąwego i wschodniego oraz· w wirydarzu 
gł6wnym. 

Włr,sd badanych zjawisk kulturowych związanych z problema~ 
zabytku i jego terytorium, należy wyr&żni~: . 

l. architekturę klasztoru,. wzniesionego w latach około 1216-1239 przez 
włosk~ warsztat Mistrza S~ona, · ze szczeg6lnym uwzględnieniem pal'tii, . 
kt6re uległy całkowitemu zniszczeniu lub przekształceniu w epoce nowo
ż~ej /XVI-XVll w .'f;-

U. proces realizacji trzy!llastowiecznego zespołu architektonicznego, · w 
tym zwłaszcza funkcjonowanie i wyposażenie placu budowy;-. . 

lll.~pactwo ufundowane przez biskupa krakowskiego Gedkę w r •. 1179 - za
gadnienie lokalizacji i formy założenia prowizorycznego; 

IV .okres wyprzedzający funkcję klasztoru cysterskiego; 

V. dzieje obiektu w ko1kowej fazie średniowiecza i czasach nowożytnych. 
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Wyniki wykopaliskowe z ostatnich dwóch sezonów: 

I. Opactwo trzyna·stowieczne. Odkrycia dostarczyły elementów umoż
liwiających odtworzet?-e nie istniejących obecnie części elaustrum ro-
mańskiego. Są to: . · · 

1. duże pozostałości calefactonum /skrzydło południowe/, wypełniają
cego pierwotnie przestrzeń między refektarzem i zachodnią elewac
ją południowego krańca skrzydła wschodniego. Składają się .na nie: 
a/ fragmenty kw-adratowej sali ogrzewalni o wymiarach 8 x 8m, 
b/ relikty' J:)Ozbudowanego systemu ogrzewczego typu antycznego 
hypocaustum. · 

2. pozostałości budynku latrynowego występującego w zakończeniu 
skrzydła wschodniego i związanego z nim odcinka klas·ztornej sie
ci. kanalizacyjnej. W znosił się on na· planie prostokąta /7, 85 ~ 
5,23 m/ jako dwukondygnacjowa wyodrębniona partia. Było to urzą
dzenie w' całości murowane, co potwierdza ciosowa obudowa ścian 
p6łnocnych i zachodnich koryta odkopana z nikłymi fragmentami ka-
miennego dna, · 

3. reszty krużganków romańskich: a/ zachowane do znacznej wysokości 
ciosowe narożniki elewacji wirydarzowych z przynależnymi do nich · 
odcinkami ławy fundamentowej, .b/ ślady po posadowieniu ceramicznej 
pąsadzki wyznaczającej trzynastowieczny poziom użytkowy dla ga
lerii wschodniej i południowej ~ 

4. liczne zabytki luźne pochodzące ze zniszczonyc~·· w XVll wieku c,zęś
ci ppactwa romańskiego. Domb:iują detale architektonic znę 1 -~egm~nty 
ciosowych i ceglanych żeber ·sklepieniowych, fragmenty· Et 'yinsóW, 
ościeży portalowych i okiennych, trzonów kolumn i wsporników, od-

. lamki rzeźbionych konsol sklepieniowych, wielka ilość destruktów 
budulca kamiennego i ceglanego, kilkaset egzemplarzy ceramicznych 
różnoksztahnych, barwnie szkliWionych płytek posadzkowic:h, ; bardzo 
liczne fragmenty stosowanych w Wąchocku odmian dachówki __ , (pł!lska i 
p6łkolista),' z czego wiele różnobarwnie szkliwionych. . , · . . 

Wszystkie ujawnione relikty przynależne do trzynastoWiecznej fazy ·_ 
opactwa i>ozwalają na niemal pełne odtworzenie formy . całości- -ówczesnego 
założenia klasztornego. 

II. Okres budowy klasztoru tt;z}'Ilastowiecznego. Wyodrębnienie go 
jako osobnego problemu bada~czego jest uzasadnione z uwagi na bogact
wo materiałów archeologtczri,Ych związanych z . działalnością włoskiego 
warsztatu budowlanego. Są one źródłem obfitych informacji co do zagos
podarowania i technicznego wyposażenia placu budowy. Najnowsze wyniki 
dorzuciły wiele istotnych elementów do faktów ujawniónych w latach 1962-
1963 i 1965, kiedy to odkryto cegielnię, reszty dwóch .pieców i magazyn 
gliny oraz wielki piec do wytopu rudy żelaznej. Ostatnie badania przynios
ły następujące znaleziska: 

• 
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1. Fragment negatywu fundamentu prowizorycznego "budynku wzniesione-
go n& potrzeby warsztatu. · 

2. Pozostałości 17 obiektów przemysłowych zach~wanych w postaci jam 
różnych kształtów i rozmiarów oraz śladówpp .posadowieniu 31 drew
nianych słupów i kołków o zróżnicowanym przekroju z wyjątkiem dwóch 
jtt.m wszystkie pozoetałe tworzyły regularny szereg. Forma·, niektórrc:4; 
ich usytuowanie w stosunku do zabytków odkop8.n.ych w refektarzu J ~ 
materiał pochodzący z wypełniska lub bliskiego .. otoczenia sugerują, 
że są to w większości relikty pieców związanych z przeiDJ'słem szklars
kim oraz metalurgicznym, obejmującym pozyskiwanie metalt kolorowych 
t o4lewnictwo. 

3. Zabytki luźne dokumentują pracę w/w :warsztatów. Nasycone nimi były 
wypełniska zdemontowanych obiektów, jak i zalegająca ponad nimi war
stwa niwelacyjna. Są to głów.-J.te destrukty gotowych wyrobów,. Odpady 
produkcyjne, resztki zlikwidowanych urządzeń: a/ . piaskowcowe odpa
dy kamieniarskie, b/liczne rodzaje wytwarzanej ceramiki budowlanej 
t stołowej, która stanowiła uboczną produkcję cegielni, różniąc się 
zasadniczo od ceramiki lokalnej odmiennYmi formami naczyń, · techno
logią wypału i stosowaniem różnobarwnego szkliwa, c/ bryły kilku ty
pów zaprawy wapiennej /w tym t~ż hydraulicznej, d/ uszkodzone przed
mioty żelazne -przeważnie gwoździe i duża liczba żużli żelaznych, 
e/ ~cinki blachy ołowianej, sztabki i bryłki ołowiu. i może żużle, 
f/ fragmenty ł>laszek i sztabek miedzianych, żużle, ·.g/ odłamki szkła 
witrażowego /niektóre ze śladami ·ornamentowania/, żużle szklane, 
h/ węgiel drzewny, i/ bryły .polepy z rozebranych pieców przemysło
wych. 

Dla zawartości warstwy warsztatowej charakterystyczne są też od .. 
padki kuchenne w postaci szczątków kostnych zwierzęcych i rybich oraz 
skorup jaj. 

4. Skarb brakteatów /w 1974 r • ./, . czas: wybicia tukrycia wiąże się z 
okresem budowy opactwa trzynastowiecznego. Są to brakteaty wo
tywne w liczbie 16. Zostały one zakopane w jednej.z jam po rozebra
nym piecu l nr VII, południowa galeria krużganku/; wykonano je z 
blaszek miedzianych posrebrzanych 1 sreb'rn.ych /średnica 15-16 mm./. 
Reprezentują ostem różnych odmian w zależności od zdobionych je 
symboliczn.ych przedstawień, którym . W'.:~trzech wypadkach towarzysą 
inskrypcje. Cechy stylistyczne 1 wysoki poziom rzemiosła pozwalaj!\ 
przypisać je złotnikowi włoskiemu czynnemu w ramach warsztatu 
Mistrza Simona. · 

111. Opactwo dwunastowieczne. Badania ostatnich dwómsezonów upo
ważniają do wykluczenia lokalizacji prowizorycznych zabudowań klasz
tornych na obszarze zajmowanym przez zespół trzynastowiecznych gma
chów konwentualnych, przynajllUliej w odniesieniu do przebadanych .dotl\d 
części założenia • .Są podstawy, aby przypuszczać, że najstarąza siedziba 
opactwa znajdowała się w bliskim SI\Siedztwte obecnej. 
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IV. Okres wyprzedzający fundację opactwa cysterskiego. Jest to 
zagadnienie całkowtcte nowe. Wyłoniło się w konsekwencji następują- -. 
cych odkryć: 1/ reliktów nieznanej budowli kościelnej; 2/ cmentarzyska; 
3/ drobnych resztek niezidentyfikowanego obiektu istniejącego przed wznie 
sieniem wspomnianego kościoła; 4/ zabytków poświadczających uprawia-
nie na miejscu rzemiosła rogowntczego. 

l. K oś c i ó ł. Ujawnione reszty obejmują ocalałe fragmenty ka
miennych fundamentó'Y i ich negatyWy przynależne .do następujących częś
ci budowli: a/ prezbiterium, b/ partii nawowej. 

Umożliwiają one podjęcie teoretycznej rekonstrukcji obiektu. Byłaby 
to .orientowana budowla murowana złożona z trójnawowego,. trójprzęsłowe
go k~rpusu z wbudowaną w zachodnie przęsło nawy głównej emporą, wspar
tą na okręgłym słupie środkowym i dwóch prostokątnych pilastrach przyś
ciennych oraz z przylegającego doń od wschodu bardzo płytkiego, wyodręb
nionego ryzalitu ołtarzowego; zamkniętego płasko /wymiary zewnętrzne: 
głębok-ość ł, 75 m., szerokość 8,60 m/.. Pełna zewnętrzna długość kościo
ła wynosi 14,8 m, wewnętrzna 12,3 m. Sciana zamykająca prezbiterium i. 
rewers fasady na odcinku_nawy głównej ·otrzymały po parze bliźniaczych , ' 
szerokich i płytkich wnęk, szere.gi podobnych, lecz drobniejszych nisz, 
prawdopodobnie w liczbie pięciu, · posiadały też nawy ·.,oczne. Arkady mię
dzynawowe spoczywały na dwóch parach filarów /przypuszczalnie czwor o
kątnych/ wzmocnionych od strony nawy środkowej pilastrami lub półkolum
nami. 

Sprawa datowania i funkcji zabytku, co do którego brak przekazów 
tróliłowych, · wymaga dalszych badań • . Możliwość jego przynależności do 
opactwa dWUnastowiecżnego, ni~ wydaje się potwierdzać w świetle odkryć 
rok~ 1975. Sugerują one ze znacznym prawdopodobieństwem wiek XI. Koś:... 
ciół przetrwał do I połowy Xlll wieku i został rozebrany przez budowniczych 
z warsztatu Mis~rza Simona. 

2. C m e n t a r zysk o. Jego obecność we wschodniej galerii kruż
ganku .stwierdzono w roku 1966. W 1975 roku przebadano Większą powierz
chnię ., co umożliwiło . rozpoznanie nekropoli i wyodrębnienie dwóch faz jej 
funkcjonowania: a/ młodsza wiąż~ się z trzynastowiecznym założeniem 
klasztornym; b/ starsza - wyprzedza fundację opactwa i, budowę gmachów 
romańskich. 

Spośród ujawnionych 18 pochówków, 16 przynależy do fazy starszej. 
Są to wyłącznie groby szkieletowe w układzie rzędowym, ' tworzące miejs
cami potrójne nawarstwienie, Zmarli byli zwróceni głowami na zachód. 
W sześciu przypadkach stwierdzono relikty drewnianych trumien. Górna 
warstwa grobów nosiła ślady uszkoozeń trzynastowieczey.mi pochówkami 
cysterskimi. Do interesujących należą groby: nr l - dz1ecinny, nr 3 - ze 
zmarłym ułożonym na lewym boku, nr 11 - z zachowanym fragmentem tka
niny i dwiema bryłkami skorodowanego ,przedmiotu szklanego /paciorek 7/, 
nr 17 - z dobrze czytelnym zarysem trapezowatej t~: Wkop tego 
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grobu przeciął starszą konstrukcję drewnianą. 

Nekropolia sięgała początkami może jeszcze schyłku XI wieku i 
funkcjonowała do pierwszych lat XIII stulecia. 

3. F a z a p o p r z e d z a j ą c a b u d o w ę k o Ś · c i o -
ł a I. . Natrafiono na fragment jamy niewiadomych rozmiarów i przezna
czenia, przeciętej przez fundament fasady budowli kościelnej. Brak w 
wypełnisku jakiegokolwiek charakterystycznego m,aterialu zabytkowego, 
uniemożliwia sprecyzowanie chronologii i funkcji obiektu. 

4. R z e m i o s ł o r o g o w n i c z e. Dowodów uprawiania go 
dostarczył materiał pochodzący z obszaru zajętego przez kanał latryn i 
zachowane pod nim relikty prowizorycznego budynku drewnianego z okre
su budowy opactwa romańskiego. Należy do nich 12 fragmentów poroży 
jelenia ze śladami obróbki. Mimo, iż znaleziono je .w trzynastoWiecznej 
warstwie niwelacyjnej-, nie wydaje się wiązać z czynnym wówczas warsz
tatem cysterskim. Odniesiono je hipotetycznie do czasu przed fundacjll 
klasztoru. 

Materiał zabytkowy przynależny do p.rzedcysterskiej fazy dziejów 
Wąchocka, wyjąwszy wyposażenie grobów, na wszystkich przebadanych 
dotąd miejscach występował jako składnik trżynastowtecznej warstwy z · 
okr esu 'budowy opactwa. Dostał się tam w trakcie prowadzonych wtedy 
prac niwelacyjnych. Dominuje ceramika po_chodzenia lokalnego, włącza
jąc nieliczne relikry naczyń szkliwionych:, z tym samym zespołem zabyt
ków mogą się wiązać trzy skor~owane paciorki szklane, Trudniejsze do 
wydzielenia są ewentualne wcz-eśniejsze przedmioty metalowe, na ogół 
poważnie zniekształcone korozją. · 

V. Dzieje zabytku w końcowej fazie średniowiecza i czasach nowożyt
nych, I~ormują o nich dwa zespoły znalezisk , z których jeden odnosi się 
do: A/ okresu między zakończeniem budowy klasztoru romańskiego i schył
kiem XIII w. , B/ drugi zaś dotyczy przebudowy opactwa w XVI i XVII 
stuleciu. 

A. /lata 1240-1300/. Owczesną historię dokum'entują wyłącznie cys
terskie materiały nekropoliczn:e z dwiema grupami pochówków: 

l. Groby z okresu 11 najazdu tatarskiego /1259-1260/. Ogółem odkryto 
d~tąd osiem pochówków, w regUlarnym układzie rzędowym. Są to 
orientowane<•gło~ na zachód szkieletowe groby zakonników pomordo
wanych prze z Tatarów, pochowani zostali -w drewnianych trumnach bez 
wyposażenia. Niektóre ze szkieletów noszą ślady okaleczeń białą bro
nią. 

Groby tkwią częściowo w negatywie fundamentu wschodniej ściany prez
biterium l kościoła. Na grobie nr 3 zalegała wtórnie. utyta prostokątna 
płyta piAskowcowa /1,7 4 x O, 43 m/ z wyrytym na niej przedstawieniem 
miecza, pochodząca zapewne z jakiegoś dawnego grobu rycerskie ·• 
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go /XII w.?/ o niewiadomej lokalizacji. 

2. Groby opat6w lub dobrodziej6w klasztoru. ZalegAły ponad cmen
tarzyskiem wczesnośredniowiecznym /nr 2 i 12/. Przetrwały w 
stanie fragmenta.l-yczeym. Wyr6żniają się one zastosowaniem 'ka
miennej obudowy, wykonanej z bardzo starannie opracowanych ci~s6w 
piaskó_wcowych. Poch6wku dokonano w istniejącej już galerii kruż
ganku, najprawdopodobniej jeszcze w ciągu XIII w. 

B. Opactwo nowożytne. W stratygrafii terytorium klasztornego, fa
zie tej odpowiadają warstwy niw.elacyjne związane z przebudowami w po
łowie XVI wieku i XVII s:tulecia," z czego ostatnia. pozostawiła. specjal
nie obfite nawarstwienie. Są to destrukty budulca i detali kamiennych 
oraz wszystkie rodzaje ceramiki. arc;w.tektonicznej jak r6wnież ceramika 
miejscowa i włoska, szkło witrażowe, przedmioty z żelaza i metali ko
lorowych,' w postaci np. fragmentu brąz.owego pektorału proweniencji 
ruskiej lub bizantyjskiej. Osobną, pozycję stanowią relikty niezlokali
zowanych grobów; należą do nich fragmenty trzech piaskowcowych płyt 
nagrobnych kształtu trapezowatego, użyte wt6rnie jako budulec i płyty 
posa.~zkowe. Zdają się one pochodzić z dawnego cmentarza klasztorne
go z końca Xll-Xlll wieku. 

Omawiana warstwa wchłonęła. też całkowicie materiał p6źnośrednio
wieczny reprezentowany gł6wnie ceramiką ! . szkłem, jak dotąd brak dla 
tego okresu ślad6w działalności budowlanej. Zabytki cha.rakterystycz~ 
dla. nowożytnych dziej6w klasztoru, są to: 1/ nieliczne detale architek
toniczne kamienne i ceglane z l połowy XVI wieku; i/ ozdobne kafle pie
cowe z XVI-XVII wieku;' 3/ ceramika,' w tym duża ilość naczyń szkliwio
eych z XVI-XVIII wiek6w; 4/ szkło stołowe i okienne z XVI-XVIII wiek6w; 
5/ przedmioty metalowe /przeważnie żelazne gwoźdzfe/ ;< 6/ moneta z 
1666 r. f znaleziona. w ·gruzie/. 

Bogactwo oraz wysoka wartość historyczna. i kulturowa. ujawnionych 
fa.kt6w, kt6rych znaczenie w-Ykracza niejednokrotnie poza lokalną historię 
klasztoru i samego Wąchocka, • przemawiają za koniecznoś.cią kontynuowa
nia poszukiwań. Przewidziane są dalsze prace budowlane, mogące po
ciągnąć za sobą bezpowrotne zniszczenie wieiu cennych element6w. Dok· 
ładne rozpoznanie faz historycznych obiektu nie jęst obojętne z punktu wt· 
dzenia potrzeb konserwatorskich. 

Należy postulować: 

l. objęcie całości zabytkowego zespołu i jego terytorium skuteczniej
szym niż dotychczas nadzorem konserwatorskim celem zapobieżenia 
szkodom wyrządzonym w historycznej substancji obiektu niekontrolo
wanymi ziemnymi i budowlanymi robotami;' 

2. konserwację i trwałe eksponowanie części odsłonię1;ych relikt6w wo
żenia trzynastowiecznego [~p. urządzenia. ogrzewcze ca.lefa.ctorium, 
będące unikatem w Polsce, a także w europejskim budownictwie cys-
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terskim/ oraz niektórych pozostałości wcześniejszych faz kultu-
• rowych; ' 

•• 

3. jak najrychlejszą k•mserwację zabytków ruchomych pochodzących 
z wykopalisk. Szczególrlie palącą sprawą jest'konserwacja ~pal
ne specjalistr,czne opracowanie takich zabytków,' jak cert1.111ika, 
szkło, kafle ! .. metale,' Dalsza zwłoka. w pOddaniu ich zabiegom kon
serwatG>rskim, ' grozi' utratą wielu pozycji ważnych dla nauki i kul
tury. 

Materiały zabytkowe przechowywane są na terenie klasztoru; pozoa
tają one w gestii Wojew6dzkiego Ke~nserwatora .Zabytków w Kielcach. 

WIELOTOW, gm.Grabice 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko 2 

WOLIN" 
woj. szczecińskie 
Stanowisko l 

patrz 
okres lateński-

Z'aklad Archeologii Nadodrza 
lnst;ytutu ·Historii Kultury 
Materialnej P AN 

Badania prowadził dr Władys~w Filipowlak . 
i mgr JerzyWojtasik.' .. Finansował lllKM PAN. 
Czwarty sezon badań. Badania centrum 
wczesnośredniowiecznego miasta Wolina. 

Badania kontynuowano na ar..ze 17J)9. W wykopie 6 wYeksplorowano 
do końca poziom Vlll., IX,' X,; XI, XII, rozpoczęto XIII. · Datuje się je na 
początek X-XI wieku. Poziomy konstrukcyjne od...VIII-XI zawierały za
budowania wzniesione systemem międzysłupowym, ' w kilku przypadbch 
plecionkowym. Zabudowania wystąpiły przeważnie fragmentarycznie. Nie 
wszystkie ściany zachowały się, 1 niektóre wychodziły poza ramy wykopu. 
Poszczególne donostwa lub zabudowania go!łpodarcze były posadowione na 
tych samych miejscach co wyżej zalegające. W niektórych domach wys
tąpiły paleniska rozmieszczone w narożnikach lub prey §cianach, Ułożo
no je z polnych kamieni, przeważnie jednowarstwowo, na podłożu glinia
n,ym. Przy niektórych zachowały się ślady drewnianej obudowy - okołko
wane dranice lub belki • 
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Warstwy kulturowe zawi.er.ały znaczne ile~ci mierzwy końskiej i 
bydlęcej zmieszanej z wiórami, zwłaszcza w północnej części aru. 
Na pozostałych odcinkach," tak w .zabudowaniach jak i poza niJni wystę
powała próchnica ze ·spalenizną, piaskiem, gliną i mierzwą. Drewniane 
konstrukcje z każdego poziomu były w mniejszym czy większym stopniu 
opalone. Znaleziono duże ilości ceramiki, kości zwierzęcych, resztki 
rybie oraz przedmioty z drewna, skóry, bursztynu, szkła, rogu, koś
ci, żelaza,. metali kolorowych. Na uwagę zasługują znalezione na po
zioma.ch IX, XI i XII""4 małe figurki drewniane z wyobrażeniami twarzy 
ludzkich, drewniane widły trójzębne oraz trzohki noży i łyżek. 

Na XII poziomie odsłonięto fragment zagadkowego zabudowania o kon
strukcji międzysłupowo-jarzmowej otoczonego prawdopodobnie płotem 
umocnionym jarzmami. Między tymi konstrukcjami i w warstwie/powsta
łej z mierzwy końskiej i innej, próchnicy z mierzwą, piasku; gliny/,· od
kryto wiele łuczyw sugerujących intensywne oświetlanie. Solidna ta kon.
slrukcja znajduje się niestety w znacznej mierze poza obrębem wykopu, · 
na głębokości 4 m pod dzisiejszą powierzchnią. 

"6adania będą kontynuowane . 

WROCLAW-OSTROW TUMSKI Katedra Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, · Instytut Historii 
Architektury Sztuki i Techniki · 
'P.olitechniki Wrocławskiej, Muzeum 
Archeologiczne we Wrocławiu 

Badania prowadzili doc,dr hab.Józef Kaźmierc7Yk, dr 
Janusz Kramarek i mgr , Czesław Lasota. Finansowała 
Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, In
stytut Historii Architektury Sztuki i Techniki Poli
techniki Wrocławskiej oraz WXZ we Wrocławiu. Czwar
ty sezon badań. Podgrodzie przykatedralne, ' XI w. 

Odsłonięto 4 poziomy osadnicze z 2-4 ĆWierci XI w, W każdym z nich 
o powierzchni 240 m2 ;ddentyfikowano od 5-9 budynków, w tym pracownie 
złotnicze i jubilerskie, magazyn zawierający zwęglone ziarna głównie 
pszenicy i owsa, dwa dwory możnych. Część budynków miała .posadzki 
wapienne położone na nasypach z drobnych kamieni i piasku, · podobne do 
występujących w kościołach, Warsztaty złotnicze znajdpwały się w wy
dzielonych z izby pomieszczeniach, 

Z zabytków znaleziono m, in. tkaniny wełniane i. jedwabne, skrawek 
dywanu, odpadki powstałe w czasie produkcji surowiec metali 

•• 
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szlachetnych i p6łszlachetnych,' tygle złotnicze, obuwie skórzane, 
ostrogę pokry\ą blachą złotą ,' czę~ć siodła lub tarc~ zdobiOnego wi
zerunkami m. in. psa~ sowy l? l i sokoła l? l' . rylec do, .pi~ania oraz 
kałamarz l?/ z rQgu. Na podstawie doty'chczasowyeh bada:6. l od 1972 r/ 
trzeba 'stwierdzić, że rozpoznaną czę§ć Ostrowia przy Katedrze. 'M- · 

mieszkiwali możni feudałoWie wr.ttz .ze służbil oraz wyspecjalizowanymi 
rzemieślnikami w obróbce .złota, srebra;' nąedzi; szklarze zajmujllCY . 
się wyrobem m.in. witraży, · a także kamienia. VI t14:jmł~szym poziomie 
osadniczym /4 Ćwierć. XI' wieku/ wyróżniono częśe· placu · targowego o 
zarysie prostok!ltnym; który trwał w tyin samym miejscu do XII wieku 
włllcznie • 

. Badania bę~ kontynuowane. 

WRONOWICE-DOLIWO, gm. Turkowice 
woj. 'zamojskie 

Zakład Archeologii Polski 
Uniwersytetu Marii ~urte
Skłod owskiej Stanowisko l 
w Lublitlie ' 

Badania prowadzili doc.dr Jan (;ur~ t. mgr Irena 
Kutyłowska • . Finansował WKZ w Lublinie. Drugi 
sezon badań. Wczesnośrednio~ecztui. osada 'i 
cmentarzysko. 

Stanowisko wchodzi w skład zespołu osadniczego~ · w którym central
ne miejsce zajmuje gród w Czermnie. Znajduje się ono po pra'f'ej stronie 
Huczwy, na wschód od grodziska na niewielkiej wyniosłości.' Od połud .. . 
niowego wschodu odcięte jest płytkim. zagłębieniem wciskajllcej się języ
kowato w wysoczyzn,ę doliny Huczwy • 

Wykop sondażowy /2 x 15 rrJ usytuowano na p6łitocno-zachodniej kra:.: 
wędzi wysoczyzny: w ten sposób, że· /działka Al. znajdowała się we wspom
niany.m obniżeniu, ' natomiast pozostałe działki /B~ C/ na. wyniesieniu.te
renu. 

W odcinku A odsł~ęto nad ·ilasto-piaszczystym calcem warstwę z~
zaną z osadnictwem. wczesnośredniowiecznym /fragmenty cera.mild.~' kości 
zwierzęce, węgle/ , a powyżej warstwę niwelacyjną powstałą w. wyniku 
orki z luźnymi fragmentami ceramiłd." i"11lamka.mi kości ludzkich." 

W ·obrębie odcinków B i C układ warstw był ~stępujllcy: 

1/ Na odcinku C wkopana była w calec jaina /O,S. x 0,5 m,- głębokości 
· 0,3 m/ wypełniona intensywnie czarną ziemi!l, w której znaleziono frag-

• • ment naczynia /okres halsztacki ? /. · 
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2/ Warstwa piaszczystej bruJl!ltno-czarnej ziemi zawierająca ułamki 
ceramiki datowanej wst~pnie' na Xll-XIII w. Z warstwą tą zwtązari.a 
jest Cildsłoni~ta przy profilu. połudn. w ·działce B/C duża jama za
głębiona w calcu Iia około 50 cm, 

3/ Warstwa ziemi czarne:J:, ·r.taszczystej; w której występowały ko§ci 
ludzkie w 9 skupiskach, Jeden szkielet /grób nr 8/ zachowany w 
całości ułożony był w pozycji wyprostowanej, głową na południowy 
zachód. 

Pozostałe skupiska zgrupowane na niewielkiej przestrzeni zawierały 
niekompletne szkielety 3-5 osobników. W dwóch skupiskach znajdowały 
się kości dzieci. Przy szkieletach nie stwierdzono zabytków związanych 
z ubiorem lub wskazujących · na intencjonalne wyposażenie zmarłych, Na 
czaszce jednego ślady kabłączka' skroniowego, · W oparciu o stratygraf!~ 
warstw odkryte skupiska kQŚci można datowat W' przybliżeniu najwcześ
ni~j na drugą połowę Xll .w. Zbadana tutaj częśt "cmentarzyska" ma 
ukłach chaotyczny. Dalsze · prace wykopaliskowe ustalą <lokładniejszą 
c}\ronologię cmentarzyska i jego charakter, · 

•• 
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BIEC Z 
woj. krośnieńskie 
Mt:~ry miejskie 
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. Pracownia Archeologiczno
KonserWatqrska P. P. PKZ 
Oddział w Rzesz<?wif! 

Badania prowadził mgr Krzysztof Szuwar~wski. 
Finansował WKZ w Rzeszowie. Pierwsey'se
zon badaJi. Miejskie mury_ obt:onne /.XIV. -:-
XVI w~/. . '· . 

Badania byłY prowadzone przy p6lUocnym i południowytn odcinku · 
murcSw miejskich. Miały one wyjdnit problemy związane z .zabezpiecze
niem oraz częściową rekonstrukcją murów jak f otoczenia • . · 

·W wykopach I, u~ · V założonych przy p6łnocnyril odcinku mur6w,: 
na w.schód od BasztY PlebaJiskiej 'odsłonięto pożiom z o'kresu budowy mu
rów. Ukształtowan,y 'skarpowato spełniać inógł przez pewł.en czas fun-:. 
keję wału''prżeciwartyleryjskiego . 

Wykopy III ·i Pl usytuowane p~zy południowyn1 odcinku muró!.r ;' na 
wschód od tzw. małego domku miały wyjdnić charakter dwu ceglano
kamieiU'IYch reliktów wystających· poza ,linię inurów oraz stwierdżić s po•" 
sób zaR.oJiczenia ·najbardziej wysuniętego na wschód odcinka muró'fi. • 

.. StWierdzono, że ceglano-kamienne elementY są ,pozostałoJeiami przypór 
i brak jest jakichkolWiek ślę.dów istnienia 'w tym miejscu p6łbaśztY •. 
W schodnia część południowego odcinka zakoJiczona była przyporą sto· : 
jącą na ·krawędzi.·naturalnego~- dość stromego w tym miejscu ~aru. Od- · · 
słonięte nawarstwienia wskazują poziom budowy murów i zalegającą na 
nim warstwę destrukcyjllll• Zawierają one niewielką · ilość ceraDUkt śred-
niowiecz~ej /XV_ w./ i nowożytnej /XVI-XX w .1 . · · · · 

Badanta będą kontynuowane. 

BŁONIE • OSIEK 
woj. warszawskie 

patrz 
wcżesne ~redniowiecze 
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CHOJNOW 
ul. Legnicka 
woj . legnickie 
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Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Halina Sledzik i mgr 
Krystyna Maksymowicz. Finansował WOAK. 
Siady średniowiecznego osadnictwa miejskie
-skiego /XIV /XV -XV w./. 

Przy wykopach pod rury kanalizacyjne na terenie Starego Miasta 
prowadzono obserwację nawarstwień kulturowych profili wykopów na 
odcinku długości 60 m. Pod warstwą humusu i gruzu współczesnego na 
głębokości 1-2m stwierdzono obecność warstwy kulturowej miąższości 
20-30 cm, oraz_ obiekty o charakterze gospodarczym -piWniczki /?l i 
jamy odpadowe. Kształty ich były owalne i czworokątne , szerokości do 
2m, głębokości l - 1,3 m. W warstwie kulturowej stwierdzono obecność 
fragmentów ceramiki średniowiecznej. 

Wysypisko obiektów gospodarczych stanowiła rróchnica intensyw
nie ciemna. Na zawartość kultutową składały się: garnki z pokrywkami, 
dzbanki, miski; fragmenty naczyń, wsżystkie wykonane z gliny. 

W jamach odpadkowych wypełnionych gliną zmieszaną z próchnicą, 
;-vystępowały liczne ułamki naczyń glinianych; przedmioty / 1/ z żelaza ,' 
Ścianki skóry, fragmenty kości zwierzęcy<:h, Obiekty wiążą się ściśle 
te śladami osadnictwa miejskiego średniowiecznego. 

CZORSZTYN 
Zamek 
woj. nowosądeckie 

Kierownictwo Odnowienia Zamku 
Królewskiego na Wawelu 

Badania prowadzone pod kierunkiem mgr Stańi
sława Koziela /autor sprawozdania/ przez Les
ława Lakwaja. Finansowało Kierownictwo Od
nowienia Zamku Królewskiego na Wawelu. Trze
ci sezon badań. Ruiny zamku z XIV w. 

Celel!l prac jest pełne rozpoznanie tych średniowiecznych fortyfi
kacji, wydobycie i chronologiczne rozwarstwienie zachowanej substancji 
murów wraz z ich inwentaryzacją architektOniczną i geodezyjną, nieod
zowną dla prac konserwatorskich .• W 1975 r. badania skupiały się we 
wschodniej części Zl\mku górnego, będącego najstarszą partią tego za- "• 
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łożenia obronnego wzniesioną w XIV wieku,· którtt następnie rozbudowa
no głównie w XVU wieku. Eksplorowano przeważń],e ·nawarstwienia z 
xym-xx w. uksztahowane w wyniku sukcesywnej de~t~cji murów. w 
nasypach tych odsłonięto dolne .partie murów obronnych /pó~oenego i 
południowego/ widocznych na obecnym poziomie terenu,' a także odkryto 
nowe, nader istome dla rekonstrukcji ' niższego ciągu pomieszczeń trzo
nu mieszkalnego, usytuowanego wzdłuż południowego muru tarczowego: 
W ubiegłym sezonie wykopaliskowym rozpoznano resztę zewnętrznego 
/wschodniego l pionu kon<l:Yghacji tego triuctu,zach;,wanego w póstaci . 
przesklepion~ piwnicy i przyziemia izby nad nią. _Obecnie ujawniono 
szczelinowe okno w północnym murze tej piwnicy, ' a ponadto drugi pion 
składający się z piwnicy/?/ z zachowaną -niszą kominka. Szereg istot
nych szczegółów architektonicznych wskazuje," że w zachoW'IU1ej kubatu• 
r.ze murowanej wyżej trzeba wyodrębnit osobną salę, najpeWniej oddzie
loną od dolnej kondygnacji dre~ianym . stropem. 

· Po półno,cnej ·st'ronie magistralneg0 muru wyznaczająceŚ~ Żasięg 
budowli mieszkalnej stwierdzono warstwę polePY uważanej za poziom .sie
ni przed wejściem do izby we wschodnim pionie budynku. Stąd br~ły .po:. 
czątek częściowo zachowane· schody o kamienno-ceglanej śtrukturze ,'bieg
nące w górę - przy północnym .murze 'obronńym do nieistniejących dzU 
ciągów komunikacyjnych zamku. Natomiast na zachód od domniemanej 3ie• 
ni natrafiono na Poziom niewielkiego dziedzińca wewnętrznego z l 'pciłowy 

, XVII wieku. W licznych· partiach gótyckich murów kłi.m~emiych"W)TÓżnibno 
póiniejsze :wątki wykonane przy 'użyciu barokowej cegły •.. Są one dowod.:., .. 

-nym śladem późniejszych adaptacji ·dokonanych podczas generalne.j przebu
dowy i rozbudowy zamku· w lat'~cli 1617-1635. Znaleziska ruchome reprezen
towane są przez ułamki naczyń nowożytnych i póinośrednio'fdecżnych·~ Z i'n
u,rch, wymieni t należy kilkana§cie 'detali architektonicznych ,1 a wśród 'nich 
ozdobne :n.ad,pr.oże': z napisem IOAN IAST~ZETIVS. -pE BARANOW AD 
GOPLO. A.U.f.6.3.5. 

Badania będą kontynuowat1e. 

CZERSK, gm.Góra Kalwaria 
woj. warszawskie 
Stanowisko l i 3 

CZY't.OW, gm.Kleszczów 
woj. piotrkowskie 
Stanowisko l 

patrz 
wczesne średniowiecze · 

patrz 
okres halsztacki 

l 



DJłBCZYNO, gm.Rogowo 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 3, 6 i 8 

ELBLĄG 
Klasztor dominikański 
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patrz 
wczesne średniowi~cze 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Martyna Sielewicz, 
pracami geofizycznymi kierował dr Jacek 
Przeniosło. Finansował WKZ w Gdańsku. 
Pierwszy sezon badań .. Sredniowieczny 
klasztor dominikański. 

Badania koncentrowały się przy kościęle NMP, na terenie po
Świadczonej źr6dłowo dominikańskiej zabudowY klas ztornej. Miały one 
na celu .zlokalizowanie założenia klasztornego oraz uściślenie. jego chr o 
nologii. Wytyc·zono dwa wYkopy o łącznej powierzchni 36m2. 

Wykop l - przecinał skrzydło p6łnocne klasztoru po osi p6łnoc
Południe. Odsłonięto w nim relikty zabudowY gotyckiej skrzydła, któr e -
$0 fundament, zbudowany z głazów narzutowYch spojonych piaszczystą 
zaprawą wapienną sadowiony był w bagnistym calcu, w wykopie wąsko
przestrzennym. Stopę jego osiągnięto na głębokości około 3,6 m poni-
żej obecnego poziomu użytkowania terenu: Był on oparty na łukach arka
dowYch przesklepionych cegłą. Fundamenty dwóch dostaWionych d.o ścia 
ny gotyckiej p6źniejszych ścianek działowych zbudowane były analogicz
nie lecz posadowione na głębokości około 2,5 m, na średniowiecznych war
stwach kulturowYch. W .południowej części -wykopu odsłonięto pozostałoś 
ci zabudowY drewnianej, wcześniejszej Qd założeń murowanych. Charak
ter jej jest obecnie trudny do ustalenia. 

Najstarsze warstwy kUlturowe datować można na drugą połowę XUI . 
i XIV wiek •. Dostar.czyły one materiału zabytkowego w postaci licznych 
ułamków ceramiki,; naczyń kamionkowYch, szklanych, fragmentów przed
miotów żelaznych oraz kości zwierzęcych. Na uwagę zasługują wYdobyte 
liczne ścianki oraz fragmenty wYrObów skórzanych. 

Nawarstwienia nowożytne zawierały niewielką liczbę ułamków na
czyń majolikowYch-, szkła okiennego oraz fragmentów przedmiotów meta
lowYch. 

Wykop 2 -był przedłużeniem wYkopu l w kierunku połudn~o~. 
Odsłonięto w nim oparty na łuku arkadowym ceglano-kamienny fundament •. 
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sadowiony w calcu w wykopie wąskoprzesfi'zennym. ' Stopę· jego osiąg
nięto na głębokości .okołó 4 m poniżej powierzchni . t~~enu, 20 cm poni
żej lustra wody gruhtawej. Wiążać go można z pośwta~czonym w. XVII -
wiecznych tródłach ikonGgraficznych "domem spo·.viednym". 

Układ warstw kulturowych zaobserwowany w tym wykopie był ana
logiczny jak w wykopie l. Szczególnie óbfite w znaleziska ruchome wars
twy. z XVII i XVIII wieku dostarczyły dużej ilości li.czby ułamków cera
miki' naczyń ma,jolikowych' fajansoWych oraz st~zki szklanej. 

Przeprowadzone badania geofizyc~e.: przez IHKM PAN w W~r
szawie /metodą profilowań elektrooporowych/ objęły cały teren zabudowy 
klasztornej. Dotychczasowe w.yniki .sugerujll!lpotWierdzone w_ części przez . 
odsłonięte w wykopach, występowanie' reliktów zabudowy mu.rowanej tak-
że i w innych rejonach badanego terenu. · 

-ęad~~i!i· będą kontynuowane. 

FROMBORK 
Kościół św. Anny 
woj. elbląskie 
Stanowisko 4 

Wojew6dzki Konserwator 
Zabytków w Olsztynj,e 

Badania prowadził dr Jerzy Kru~. Fiiuuiso
wał 'YfKZ yr Olsztynie. · Drugi sezon badań. Te
·ren przykościelny. Sredniowiecze i okres no
wożytny: 

Badaniami oqjęto południową i ·połucłniowo-zachodnią część ~erenu 
przykościelnego wytyczając wykopy: 3B, · SA i' B oraz 6. 

Wykop 3B o wymiarach 3 x ·2,5 m usytuowano wzdłuż zachodniej 
ściany południowych bocznych cel tak, aby swym ,zasięgiem obejmował 
ich 'narożnik i stanowił przedłużenie eksplorowanych w sezonie ubieg
łym 3 i 3A. Wyniki badaJ\ potwierdzi'ły, iż cele boczne wznoszono razem 
z korpusem kościoła szpitalnego, a fundament dolny,odsłonięty w wykopie 
3A,stanowi piwnicę innego budynku stojącego na miejscu obecnego fron
tonu kościoła. Stwierdzono także, że piWnica ta nie łączy się z ciągiem 
piWnic znajdujących się obecnie pod kościołem. Z warstw kulturowych wy
dobyto dość liczny materiał zabytkowy: fragmenty naczyń, kafli· , szkła · 
oraz przedmioty metalowe, datowany na. wiek XVII i XVIU, jak również 
fragmenty ceramiki średniowiecznej. 

Wykop SA i B o wymiarach 10 x 2,5 m usytuow~. przy ścianie po
łudniowej,prostqpadle do cel bocznych. Wykop miał na celu rozpoznanie . 
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stratygrafii terenu ·oraz posadowienia tej partii obiektu. Odsłonięto 
fundament kamienno-ceglany· cel. Stopa jęgo sięgała do głębokości 
0,85 m poniżej powierzchni terenu. Podobnie jak w wykopach zeszło
rocznych stwierdzono,· iż budynek nie był posadowiony na calcu. P~ 
stopą fundamentową · zalegała jałowa pod względem kulturowym, szaro
żółta piaszczysta, warstwow-ana ziemia. Wykop dostarczył fragmentów 
ceramiki, wyrobów szklanych i przedmiotów metalowych głównie z XVU
XVUI wieku. Południowa część wykopu /odcinek B/ miała całkowicie zni
szczoną pie:rwott14 stratygrafię przez sięgający calca dół na wapno· wy
konany po U wojnie światowej. W jego zasypisku stwierdzono liczne przed
mioty z tego okresu. 

' Wykop 6 o wymiarach 2 x 3m ·usytuowano przy ścianie pohtdnio
wej cel, między wykppami 3B i SA. St~erdzono, iż w tej części cele 
posadowione_ były na fundamencie kamienno-ceglanym o wiele głębszym, 
o wysokości 2,40 m od poziomu wykopu. Do głębokości O, 70 m zalegały 
warstwy z zawartością Żnalezisk 1\lChomych z XVII-XVUI wieku,poniżej 
cienka warstwa zbutwiałego drewna, być może dranic, z okresu późno
średniowiecznego. Charakter tej zabudowy drewnianej. jest obecnie trudny 
do określenia. 

G LOGOWEK 
woj. opolskie 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Opolu 

Badania prowę.dzili mgr Klemens Macewtez 
/autor sprawozdania/ i mgr Sylwia Wuszkan. 
Finansował WKZ w Opolu. ~ierwszy sezon ba
dań· •. Nawarstwienia średthowieczne i drewnia
ne rury kanalizacji miejskiej z XVII•XVIII w. 

W związku z modernizacją sieci gazociągowej na terenie Głogów~ 
ka, w wykopach przy ul. Mickiewicza odsłonięto dobrze zachowany drew
niany przewód wodociągowy łączony żelaznymi, kutymi zh\czkami. Na 
głębokości około 1,3 m od współczesnego poziomu ulicy natrafiono na 
nawarstwienia kulturowe miasta średniowiecznego, których część wyeks
plorowano, uzyskując dużą ilość 1.!-łamków naczyń glinianych, kości zwie
rzęcych, fragmenty trzewików skórzanych i 3 noże żelazne. 

Dals-ze badt~-nia ratownicze prowadzono przy ul.Swterczewskiego, 
gdzie nawarstwienia średniowieczne zalegają znacznie wy~ej, bo już na 
głęboko§ci około 0,5 m. . .. 
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Przy zbiegu ulic l Maja i Zawadzkiego na głębokoki około 1,3 m 
badano konstrukcje drewniane, będące fragmentem nawierzchni ulicy 
Średniowiecznej. 

Zabytki złożone w nowopowstałym Muzeum w Głogówku. 

GLUBCZYCE 
ul. Kozielska 5 i 7 
woj. Op<?lskie 

K~nserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Opolu 

Badania prowadzili mgr Klemens Macewtez 
/autor sprawozdania/ i mgr Sylwia Wuszkan. 
Finansował W'KZ w Opolu. Pierwszy sezon 
badań. Studnie średniowieczne i nowożytne. 

W dwóch wykopac;h wykonanych pod fundamenty spółdzielczych blo
ków mieszkalnycli przebadano 6 'obiektów zabytkowych. Wśród nich · wy
różniono: · l studnię średnfowteczną, l nowożytną oraz 4 kloaki. Pbi~y 
te zalegały na głębokości od 3 do 4 m od współczesnego poziomu Uźytkc)~ 
we go. 
. Studnia średniowieczna o wymiarach 1,25 x 1,30 m i gh;bokości 

2,9 ·m odznaczała się bardzo solidną konstrUkcją drewnia~. 

W jej zasypisku znaleziono dużą ilość ułamków naczyń glinianycht 
4 całe, kości zwierzęce, ' l fragment naczynia klepkowego, fragmenty 
trzewikqw -skórzanych i liczne skrawlti skóry. P odobna była zawartość 

· kulturowa pozostałych obiektów, charakteryzujących się płytkim posado
Wieniem i prostszą konstrukcją drewnianej obudowy. . 

Studnia nowożytna posiadała cembroWinę w calości wykonaną z 
ciosów kamiennych. ~jej zasypisku znaleziono wyh\cznie material XVII 
-XVIII Wieczny w postaci cer~ki z polewą, kafli i cegieł. 

GNIEW 
woj. gdat\skie 

Muzeum Archeologiczne i Polskie 
Towarzystwo Archeologiczne i 
Numizmatyczne Oddział 
w Gdań!!ku 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Choit\ska. 
F.inansowal Urząd Gminy i Miasta w GnieWie • 
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Pierwszy sezon badań. Miasto. Wczesne 
i późne średniowiecze /XI - początek XV 
wieku./. 

Zespół architektury zaby1kowej na terenie miasta Gniewu 
/fortyfikaęje, ratusz, zamek/ podlega rewaloryzacji. Dlatego też 
Gniew został objęty kilkuletnim planem badań archeologicznych. 

Prżeprowadzon,o badania ratownicze w związku z realizowaną 
· inwestycją sieci kanalizacji sanitarnej. Wkopy przebiegały wzdłuż ca-
łej ul. Marchlewsk:iego, czterech pierzei rynku, /Pl. Grunwaldzki/ oraz 
ul. Sobieskiego. Warstwę kulturową zaobserwowano we wszystkich wko
pach z wyjątkiem ciągnącego się przy północnej pierzei rynku. Najciekaw
szy układ stratygraficzny zaobserwowano we .wkopie przy pierzei połud
niowej. 

Wykop l /4,5 x 3,5 m/ archeologiczny założono w południowo-wschod
nim narożniku rynku, u wylotu ul. Wodnej, na wysokości domu nr 36. Na· 
wiązano do wkopu kanalizacyjnego nr 2, gdzie natrafiono na fragment 
konstrukcji drewnian~ i war.stwę kulturową O ·największej miąższości. 

Wydzielono 9 warstw różnych pod względem treści przyrodniczej 
i kulturowej. Warstwy l i II to nowożtyne nawierzchnie placu rynkowego. 
Warstwy Ill-VI pochodzą z okresu miasta lokacyjnego. Najciekawszą sta
nowi fragment ulicy szerokości 5 m wykładanej dębowymi półpniami nie
okorowanymi, leżącymi na legarach. Ukierunkowanie ulicy z południowego 
wschodu na !'Ółnocny-zach6d w nawiązaniu d·o ulicy W'Odnej, pozwala na 
wstępną rekonstrukcję jej przebiegu od Bramy Wodnej do Ratusza i ewen
tualnie da lej do Bramy Gdańskiej. Nad' nawierzchnią dębową i pod nią za
legały warstwy wiórowe z dużą ilością zabytków. Jest to ceramika silnie 
obtaczana siwiona, nielicznie wystąpiła kamionka. Znaleziono fragment 
figurki zoomorficznej z glazurą, ułamki naczyń szklanych, wyroby koścta- . 
,ne - grzebienie, kostki do gry, figurkę szachową; fragmenty misy, ceb
rzyka, pokrywy, radlicę, fragment koła, pływaki, ścinki i wyroby skórza
ne; . l68 przedmiotów żela~nych w tym 2 groty kuszy, sieryy i rylec, strze
miona, podkowy, wędzidła, klucze, nożyce i inne. Metale kolorowe są 
reprezentowane przez 2 złote pierścionki, l srebrny, srebrną zawieszkte 
binoklowatą, okucie złote, brązowe okucie pasa, igły brązowe. Z numizmli 
tów znaleziono 3 brakteaty z początku i 2 połowy XVI w. oraz szelą-g rys
ski z XVII wieku. Poza tym występowała dużB. ilość kości zwierzęcych. 
Na szczególną uwagę zasługuje drewniana jednotwarzowa figurka ludzka 
odkryta w warstwie .v z l połowy XIV w. Wysokość jej wynosi 10 cm. 

Warstwy Vll-IX pochodzą ·z okresu przedlokacyjnego i różnią się 
zdecyduwanie treścią kulturową. 

W warstwie VI!l natrafiono na rozwleczone palenisko oraz jamę. l 
/1,0 x 1,1 m i głtho~t>.i;:i 2,5 m/ odpadkową z zagłębionym . w niej pale-
niskiem, służącą w ostatniej fazie użytkowania jako wędzarnia. Wypełnisko •. 
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jamy opr6cz ceramiki całkowicie obtaczanej zawierało kości zwierzę
ce i szczątki ichtiologiczne. Wok6ł jamy zaobserwo7Nano ślady kołków, 
a w jej obwodzie na profilu ślady żerdzi wbijanych poprzecznie. 

· W wyniku wstępnej analizy Jmtertalu osadniciwo datuje się na 
XI do początk6w XV wieku, ulicę drewnianą na 2 połowę XIV v ieku. 
W pobliskim wkopie kanalizacyjnym znaleziono ostrogę typu I, odmia· 
ny l datowanej na X-XI wiek. 

We wkopach kanalizacyjnych na ul.Marchlewskiego w zachodniej 
części ulicy natrafiono na fragment fundamentów Bramy Gdańskiej, nie 
zachowanej na powierzchni, w części wschodniej uchwycono średnio
Wieczną warstwę kulturową z fragmentami bierwion. 

Wykopy 11 .i 111, wytyczone w celu odsłonięcia całego rzutu fun· 
damentów bramy, obejmowały obydwie strony ulicy na odcinku 50 m od 
nr 16.do 19. 

Rezultatem badań 'było odsłonięcie ogólnego zarysu fundamentów 
zespołu bramnego wraz z p'oczątko..,ymi łękami mostu poprzez fosę. 
Mury zostały uchwycone fragmentarycznie ponieważ uległy zniszczeniu 
przy wcześniejszych wkopach kanalizacji sanitarnej. Materiał zabyt· 
kowy występujący w bramie był przemieszany z nowożytnym. 

Materiały · zostaną przekazane do Gniewa z momentem powstania 
tam muzeum. 

Badania będą kontynuowane. 

GOLCZEWO 
woj. szczecińskie 

Pracownia Archeologiczn~
Konserwatorska P .;p. PKZ 
Oddział w Szczecinie 

Badania prowadzili mgr Tadeusz Nawroiski 
l autor sprawozdania l i okresowo mgr Ry
szard Rogośz. Finansował WKZ w Szczeci
nie. Piąty sezon badań. Zamek biskupi z 
XIV-XVII w. 

Kontynuowano prace w wykopie 11, prowadząc eksplorację od 
poziomu 3.;4 m poniżej reperu. Odsłonięto całkowicie mur obronny 2-go 
zamlcu, zbudowany w postaci kamiennych łuk6w konstrukcyjnych, których 
wnętrze wypełniały kamienie wiązane zaprawił wapienną. Stopa funda
mentowa tego muru jest posadowiona znacznie wyżej od stopy wieży, 
której jeszcze nie uchwycono • 
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Drugim ważnim elementem było uzyskanie pełnego rzutu muru 
kamiennego usytuowanego r6wnolegle do wschodniego muru l-go 'zam-
ku, tj. między nim a Wieżą. Okazało się,· że ubiegłoroczne przypuszcze
nia, iż odkryto bram~ są mylne. Jest to jeszcze jeden mur ą charak
terze obronnym, przy budowie którego zastosowano również łuki kon
strukcyjne, których wnętrze zostało inaczej-rozwiązane niż przy po
przednim murze obronnym dostawionym do wieży. Dolną część łuku wy
pełniały luine kamienie, natomiast w górnej znajdowała się warstwa kul
turowa oraz przemieszana ziemia. Między tymi murami ·stwierdzono dwa ' 
poziomy użytkowe dziedzińca, jeden w po~taci doskonale zachowanego 
bruku kamiennego i Ścieków, a drugi stanowiły duże fragmenty posadzki 
ceglanej odkryte w różnych punktach wykopu. Na obu poziomach użytko
wych stwierdzono wyraźne ślady pożarów ·, które musiały ogarnąć ów.
czesną zabudowę. Jeden z nich, który orientacyjnie ~ożemy datować na 
przełom XIV /XV w. spowod.ował zniszczenie muru ceglanego usytuowane
go równolegle do północnego lica Wieży i dostawionego do obu murów ob
ronnych. Mur o szerokości 60 cm związany był zapew:ne z zabudową gospo
darczą wewnątrz dziedzińca. 

· Układ nawarstwień odsłonięty poniżej wskazuje, że budowa obu mu
rów obronnych oraz muru ceglanego; mimo dostawi.ania go do nich, przy
pada na ten sam etap prac budowlanych, z tym że · mury obronne zostały 
posadowione znacznie głębiej; a mur ceglany na warstwie próchnicy, któ
ra zdecydowanie rozdziela ąawarstwienia niższe związane z 1-szym zam
kiem i wyższe powstałe podczas użytkowania 2-go zamku. Stratyfikacja 
obiektu poniżej owej próchnicy,mając'a zasadnicze znaczenie dla określenia 
11abudowy pozostającej poza obrębem l-go zamku, tj; zrycerskiej Wieży 
mieszkalno-obronnej, będzie. przedmiotem przyszłorocżnych badań. 

Prace przyniosły dalsze bogate zbiory materiałów zabytkowych, głów
nie szczątków. kostnych, ceramiki oraz około 1500 przedmiotów z żelaza, 
brązu i koś.ci. -

Badania będą kontynuowane. 

GROJEC 
woj. warszawskie 

Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN 
w Warszawie 

Badania prowadzili dr Jacek Przeniosło, 
mgr Roman Rybicki, mgr Anna Żurowska 

• 
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i mgr Andrzej Jagodziński. Finansował 
IHKM PAN. Domniemane _grodzisko śr~d'
niowieczne. 

Badania metodą elektrooporową, prowadzone były na wzgórzu 
w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła parafialnego.Wykonano 4 profile 
w p6łnocnej partii kościoła. 

w wyniku wstępnego rozpoznania archeologicznó-geofizycŻnego, 
na podstawie występujących anomalii, udało się prześledżić skupiska 
śladów konstrukcji oraz prż~szczalnego wału grodziska. 

IŁŻA 
woj. radomskie 

INOWLODZ 
woj, piOtrkowskie 

pa.trz 
wczesne śreąntowiecze 

Pracownia Archeologic~~
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w W ar szaWie 

. Badania archeologiczne prowadził mgr WłC?dzi
mierz Pela. Badania geofi'zyczne prowadzili 
mgr inż.Jerzy Grodnicki i mgr inż,"Andrzej 
lciek. Finansował WKZ w Piotrkowie Trybu
nalskim. Trzeci ·sezon badań. Zamek śred:. 
niowieczny /XIV -XVll w./. 

Badania archeologiczne skoncentrowane były na dwóch odcinkach. 
Pierwszy z nich miał na celu wyjaśnienie pochodzenia · i funkcji tzw. mu
ru-grobli /?/,· zlokalizowanego w roku poprzednim od strony południo~ej 
zamku poza zewnętrznymi umocnieniami fosy. Wykop IV o. pp~el'zchni 
50 m2 założono po zachodniej stronie wykopu lll równolegle w JQtejscu 
gdzie spodziewano się natrafić na zakończenie muru-grobli /? /. Pod
czas eksploracji natrafiono na zniszczony mur - rozwleczony kamień za
legał nad krawędzią, zewnętrzną, fosy i w wypełnisku fosy. Mur,..grobla/? l 
rozszerzał · · .się w miejscu połączenia z pt~mostem ..jjazdowym z zamku." 

Przebieg drogi dojazdowej przebadano metodą geofizyczno-elektro
oporową,. Polowa analiza wyników badań potwierdza istnienie na dłuż
szym odcinku, około 50-60 m muru o kierunku południowo-wschodnim, 
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Podczas eksploracji w wykopie IV natrafiono na dużą ilość ce
ramiki polewanej, czerwonej i siwej oraz kafli · płytowych, kilka fi
guralnych, około 50 fragmentów żelaza 1 m.in. gwiazdę. od ostrogi, 
spinkę do pasa,· dużą ilość gwo:f.dzi, podkówki do butów oraz fragmen
ty przedmiotów szklanych. Na murze-grobli znaleziono monetę :- pqł

grosz świdnicki bity w latach 1516-1526 ż datą nieczytelną. 

Drugi Odcinek badań archeologicznych to eksploracja warstw 
kulturowych wewnątr~ przedbramia; Na bruku kamiennym -poziom wjaz
du do zamku - w narożniku południowo-wschodnim znaleziono denar ja
gielloński, z okresu Władysława Warneńczyka. Pod brukiem zalegały 
warstwy zasypiskowe, w których występowało ~iej ceramiki polewanej, 
natomiast więcej ceramiki siwej. Nie Odsłonięto stopy fundamentów mu
rów weWnątrz przedbramia. ··· 

Ze wzg~ędu na trudności spowodowane konserwacją murów bada
nia archeologiczne będą prawdopodobnie chwilowo wstrzymane. 

Badania geofizyczne przep!'owadzone zostały przez Przedsię-
biorstwo Poszukiwań Geofizycznych w Wars~awie. · 

JANOW PODLASKI 
woj -.bia.lskopodlaskie 

KLAROW, gm.Milej6w 
woj .lubelskie 

patrz 
okres nowożytny 

Archeologiczny Ośrodek 
Badawczo-Konserwatorski 
w I,.ublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Kutylowski. 
Finansował AOBK w Lublinie, Pierwszy se
zon badań. Gród i podgrodzie średniowieczne. 

Na wzgórzu w dolinie Wieprza; · w-pcłutłl\iewo-wschodniej części 
wsi._' Badania prowadzone były na podgrodziu, gdzie założono trzy wyko
py sondażowe oraz w obrębie "Zamczyska" /grodu/ dwa wykopy: w ob
rębie fosy i na majdanie u stóp wału. Na terenie podgrodzia zaobserwo
wano nikłe ślady z okresu wczesnego średniowiecza /XI-XIII w,/, okre
su kultury łużyckiej i neolitu /m.in. kultura pucharów lejkowatych/. 
W obrębie fosy, o głębokości. pierwotnej 2, 7 m, obecnie - 2 m stwier-
dzono ślady spalonych elementów obronnych wału. W wykopie u stóp •. 



- 247-

wału ·wYstępowały ślady spalenizny. W obu tych wyk·opach ·.brak meteria
łów pozwalających na uściślenie chronologii. 

W zmiankowany przez N. Kickę /Wiadomości Archeologiczne, t .IV, 
1882, s.141/ kurhan został rozor~ny. Na powier~chni wy,stępują materia
ły wczesnośredniowieczne sprzed IX wieku i i XI-XUI w., są tet z epok 
wćześniejszych /kultura łużycka ?/. 

Materiały złożono w zbiorach ZA UMCS. 

KRA'KOW- MYKWA Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN,· Przed
siębiorstwo PoszukiwAli 
Geofizycznych 
w Warszawie 

Badania prowadzili dr Jacek Przeniosło, 
mgr Roman Rybteki /IHKM / , ' mgr Andrzej 
Jagodziński, mgr Jerzy Grodzicki i mgr , Sła
womir Walendziak :/PPG/. Prace wykonano 

· społecznie. Mury· obronne · miasta średnio
wiecznego. 

Celem badań na terenie skweru przylegającego do ul. Miodowej 1 
Bohaterów StaUngradu, było prześledzenie ewentualnego przebiegu w tym 
miejscu muru obronnego miasta oraz innych konstrukcji znajdujących sił 
na tym t~renie pod powierzchni~\ obecnego skweru. 

Badania przeprowadzono metod!\ elektrooporowll o r6tnych modyfi
kacjach układów pomiaroWych /układ osi owy tr6jelektr.odowy, d'wupozio-
mowy oraz tr6jelektr~owy jednopoziomowy/. · 

U zyskane wyniki poddano analizie, wykorzystlljąc ElektroniczNI: 
Technikę Obliczeniową /na maszynie Odra 1204/. Interpretacja wyników, 
pozwala na zlokalizowanie szeregu konstrukcji m~ in. prawdopodobnie mu
ru obronnego miasta, bieSIUleego wzdłut ul. Miodowej oraz jak można przy
puszczat zarys baszty obronnej. Wydzielono również miejsce, gdzie wys
tępują inne konstrukcje oraz większe zagruzowanie. 
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Instytut Historii Kultury 
Materialnej PĄN, · 

Przedsiębiorstwo Poszuki
wań Geofizycznych 
w W ar szawie 

Badania prowadzili dr Jacek Przeniosło, 
mgr Roman Rybteki /IHKM / , ·mgr Jerzy 
Grodzicki~ · mgr Andrzej 'Ictek, mgr Sławomir 
Walendziak /PPG/. Praca wykonana społecz
nie. Klasztor 00 Franciszkanów. 

Badania przeprowadzono na pro§bll dyrekcji Muzeum Archeologicz
nego w Krakowie, na terenie ogrodów klasztoru Franciszkanów. Wykona- · 

. no pomiary metod!\ elektrooporowll w układzie symetrycznym, dwustron-
nym, dwupoziomowym. · 

Wykonano około 100 pkt pomiarowych na 2 profilach, k1;6re pozwoli
ły na wyznaczenie skrajnych krawędzi fosy. 

Wyniki rozpoznania archeologic~o-geofizycznego potwierdzaj!\ · 
w pełni wcześniejsze badania przepro:-radzone prZy pomocy siatki odwier
tów geologiczny~h. 

KRAKOW 
Rynek 14 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P, P. PK·Z 
Oddział w Krakowi e, 

Badania prowadził mgr Kazimierz Buszydlik. 
Finansowała Pracownia· Projektowa· PW -2 PKZ 
w Krakowie, Pierwsży sezon badań. BUdynek. 
mieszkalny z XV wieku. Chronologia: Xlll
XX wiek. 

W celu rozpoznania terenu przed projektowanymi pracami zienucymi 
o charakterze remontowo-budowlanym,· wykonano w podwórzu posesji Ry
nek 14, jed~ sondę archeologie~. W wyniku bad~ stwierdzono, że do 
głęboko§ci 450 cm występuj!\ warstwy kulturowe wtórnie przemie'Szane, 
o charakterze zasypiska, zawierajllce materiał zabytkowy z okresu XV
XIX wieku, ·zalegajllCY na wtórnym złożu. POniżej, nad calcem, zalegały ... 
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warstwy średniowieczne, datowane ułamkami ceramiki na XUI ., 
XIV wiek. Do a.alca dotarto na głębokości 5,5 - S, 1m. · · 

Z inwentarza materiału archeologicznego znalezionego podc.zas 
badań, na uwagę zasługuje dno glinianego tygielka z XVII wieku, że 
znakiem garncarskim w kształcie litery T, stanowiące import z terenu 
Austrii i posiadające analogie główil.ie ria terenie Węgier. 

W czasie ziemnych prac budowlano-remontowych prowadzony bę
dzie nadzór archeologiczny. 

KRAKOW - STARE MIASTO 
Sukiennice 

KRAKOW - SUKIENNICE 

patrz 
wczesne §redniowiecze 

Pracowania Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Krakowie 

Badania prowadził zespół pod kieroWnictwem . 
mgr · Teofila Dębowskiego, Finansował Zarząd 
Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta 
Krakowa. Pierwszy sezon badań. Sukiennic'! . 
z okresu średntowiecznego. 

Badaniami objęto halę główną i piWnice pod wschod~ą czę4cią 
Sukiennic. W trakcie wykonywanych pra·c odkryto cztery bruki kamien
ne oraz liczne rellkty konstrukcji dreWnianych, których podzi~ na po
ziomy i funkcje ustalić będzie można po szczegółowym opracowatiiu ma-

. tertalu i analizie układu nawarstwiet\, W calcu natrafiono na cztery 
wczesnośredniowieczne pochówki szkieletowe. Zaledwie jeden z gro
bów posiadał wyposażenie w postaci paciorków szklanych i kabłączka 
skroniowego, 

Dzięki wykopom wykonanym w hali głównej ustalono również po-
sadowienie stopy fundamentowej murów hali. l 

Z dotychczas przeprowadzonych badań pochodzi kilkadziesiąt ty
sięcy zabytków ruchomych. W przewadze SI\ fragmenty średniowiecznej 
ceramiki. Ibnadto znaleziono kamien~ formę odlwenicą, płytkę romańs
ki\, grzebień ko§ciany, topór żelazny oraz kilkltdziesiąt monet • 
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Dokładniejszą analizę odkrytych zjawisk przeprowadzić będzie 
można dopiero po zakończeniu badań. 

KRAKOW- SUKIENNICE Instytut Historii Kultury 
Materialnej P AN 
w Warszawie 

Badania prowadzili dr Jacek Przeniosło, mgr 
Anna lurowska, mgr Roman Rybteki /IHKM/, 
mgr Andrzej lciek, mgr inż.Andrzej Jagodziński, 
mgr inż.Jerzy Grodnicki /PPG/. ·Finansował 
P.P.PKZ Oddział w Krakowie. Pierwszy sezon 
badań. Sredniowieczna i nowożytna zabudowa 
miasta. 

Potrzeba badań archeologiczno-geofizycznych wynikała z prowa
dzonych w Sukiennicach, zakrojonych na szeroką skalę, prac związanych 
z rewaloryzacją zabytk6w Krakowa. 

Badania podjęto w celu rozpoznania ewentualnych śladów i pozosta
ło~ci najwcześniejszych konstrukcji murowanych, znajdujących się poni
żej obecnego poziomu posadzki. 

Pracami geofizycznymi można było objąć, ze względów technicznych, 
jedynie część powierzchni hali głównej' Sukiennic. 

Podstawo:we pomiary geofizyczne wykonane zostały przez pracow
ników PPG w Warszawie, a interpretację materiałów polowych i opraco
wanie wyników końcowych przeprowadZił zespół specjalistów geofizyków 
w śct.słej współpracy z archeologamt·z IHKM PAN • . 

Prace geoelektryczne wykonano metodami elektrooporowymi stosując 
różne układy poJ;!tiarowe: trójelektrodowy osiowy, dwustronny i dwupozio
moW). ~Do prac zastosowano zmiennoprądowy aparat geoelektryczny ty-
pu PLH-03. 

Łącznie wykonano 8 profili elektrooporowych wzdłuż oraz w poprzek 
hali głównej Sukiennic. 

Analiza wyników pomiarów wykazała, że część z zarejestrowanych 
anomalii odpowiada kanałom bocznym o dobrze zachowanej obudowie oraz 
tunelom łączącym ciąg piwnic bocznych. Profile poprzeczne rejestrują piw.,. 
nice boczne oraz kanał główny odwadniający. Poza tym zarejestr-owano 
szereg anomalii o podwyższonej oporności, z których można wyróżnić ano
malie szerokie i wąski. Anomalie szerokie odpowiadają konstrukcjom mu-

• l • 
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rowanym, np. piwnicom analogicznym do odsłoniętych w wykopie, w 
części hali od strony ul. Brackiej. Anomalia wl\skię, koreluj~~:ce się 
na sl\siednich profilach,' mogl\ odpowiadać kanałom l)o~zn.ym nieznanym 
na istniejących planach oraz skupiskom zagruzowi.niym. 

KRAKOW - SRODMIESCIE 
ul. Kanoniczna S i 7 

patrz 
wczesne średniowiecze 

"Ć)k6ł" 

KRUSZWICA 
. Stanowisko 2 

KRUSZWICA 
woj. bydgoskie 
~tanowisko 23 

patrz ~ 

wczesne średnioWiecze 

Instytut Historii KultUry 
Materialnej PAN 

Badaniami kierowB:ł prof.dr Witold Hensel. 
Autor sprawozdania mgr Wojciech Dzieduszycki, 
Finansował IHKM P AN. Osada średniowieczna 
XIV-XV w. 

Przeprowadzone na terenie Starego Rynku w Kruszwicy bada· 
·nia ratownicze pozwoliły na uchwycenie południowo-wschodniej czę§ei 
kilkufazowej budowli p6łziemiankowej. Odkryta: partia o wymiarach 

l . . . 
3,3 x około 4 m zagłębiona była w ziemi na głębokości 1,1 - 1,2 m. 
W obrębie budowli odsłonięto palenisko kam.ienno-gliiliane o średnicy 
około O, 7 m. Kamienie te zalegały w silnie przepalonej pomarmczo
wej glinie. Obok odkryto skupiska węgla drzewnego,: liczne SZCZ~~:tki 
kostne oraz dużl\ ilość materiału c~ram.icznego także i żużli żelaz-
nych. · 



KUROZWĘ_~l 
woj. tarnobrzeskie 
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Katedra Archeologii 
Pradziejowej i W .::zesno
średniowiecznej Uniwer
sytetu Warszawskiego 

Badania prowadził mgr Jerzy Gula • . Finansował 
WKZ w Kielcach. Piąty sezon badań. Zamek 
"-średniowieczny - pałac nowo!~ /XIV -XIX w./. 

W bieżącym sezoilie badawczym prace archeologiczne stanowi• 
ły uzupełnienie badań historyczno-architektonicznych kie~owaeych 
przez dr M .Brykowską.- Skoncentrowano je w pobliżu - zachodniego. pa-

. wihm.u parkowe~o. Prace prowadzono na dwóch wykopach o ogólnej· po
wierzehni 15 m • Stwierdzono istnienie w XIV i XV wieku przedzamcza 
otOczOnego wałem ziemnym Ód strony .południowej zamku , które zajmo
wało powierzchnię mniej więcej równą obszarowi zaniku.. W XVI wieku 
zabudowa goapodarcz.a przekroczyła obszar obwałowany i objęła ·teren 

na południe od pierWotnego przed,zamcza. Odsłonięto· t4kże fragment 
pierwotnej drogi prowadzącej do zamku /pałacu/ po zltJcwi.dowar.iu Za
budowy gospodarczej, ·przed .wybudo.waniem· pawilonów parko fi-y-ch. 
Określono rodzaj i głębokość fv.ndamento'ł('ania zachodniego pawilonu 
parkowego oraz jego pierwotny póztom użytkowy. 

Badan~~ zostalY zuoÓczone. 

LUBLIN ·patrz 
Stare Miasto, Blok XI okres nowożytny 

LUBLIN patrz 
Wzgórze Zamkowe okres nowot.ytn.Y 



MAŁA NIESZAWKA 
woj. toruńskie 
Stanowisko 2 
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Muzeum Okręgowe 
w Tor.uni~ 

Badania prowadził .mgr Januariusz Janikowaki 
/autor sprawozdania/ oraz mgr Roman Domagała. 
Finansował 'WKZ w Bydgoszczy oraz Urąd Gminy 
Wielka Nieszawka. Pierwszy sezÓn. badań. Zamek 
§redniowieczny. · . . · 

Celem ~dań archeologiczno-architektonicznych w Małej Nieazaw
ce było rozpoznanie ' rozplanow~ i struktury murów .zamku .krzyżac-· 

kiego oraz możliwo§t natrafienia na starszy obiekt obronny. Zamei w 
Małej Nieszawce był !Jiedzibą komtural~ i uległ zniszczeniu po pokoju- · 
mełnieńskini w 1442 r. Badania objęły teren o powierzchni ~cznej 325 m2. 

Załoiono 7 wykopów, z kt\Srych 6 o wymiarach 5- x 10 m i jeden 
o wymiarze 5 x 5 m. W trakcie badań odkryto górne partie murów śred·
riiowieczn;Ych -część muru obwodowego i zabudowy we.wnętrzne·j. Wszyst~ 
kie relikty architektoni<;zne można datowat wstępnie -na początek XIV wie
ku.· Odkryto liczne fragtnenty- ceramiki średniowiecznej z XIV -XV Wie
ku , kszta~i i płytki podłogowe oraz dachówki typu mnich-mniszek,~ gwot
dzie, okucia, fragmenty naczyń szklanych, dwie monety: klipa ołovi·ana 

z XUl .-XIV wieku i szelllg MicbMa v.KUchmeistera /1417-1422/.· Yraw
dopodobnie na wtórnym złożu znaleziono ceramikę halsztacą 1 średnio
Wieczną. 

Badania będą kontynuowane. 

MROWINO, · gm.Rokietnica 
woj. poznańskie 
Stanowisko 3 

NIEPOŁOMICE 
woj. krakowskie 

patrz 
neolit 

Pracownia Archeologiczno
Kcmserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Krakowi e 

Badania prowadziły mgr Krystyna Kruczek, mgr 
Ewa Kwaśniewska. Finansowało Kierownictwo 
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Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu. 
Pierw·s·zy sezon badań. Zamek. Sredniowte
cze, okres nowożytny. 

Zamek, według skąpych źródeł historycznych został zbudow
wany w XIV Wieku. Obecna czteroskrzydłowa bryła budowli da~OW:~ 
jest na czasy Zygmunta Augusta. Program badań przeWiduje od~zy.• 
tanie układu nawarst~eń na· dziedziiicu oraz przebadanie otoczenia 
zewnętrznego. 

W bieżącym roku pr.ace· prowadzono na dziedzińcu zamkowym. 
Założono wykop krzyżowy o łącznej długości 61 m i szerokości 3m. 
Uchwycono trzy 'poziomy ·użytkowe. Calec w postaci piasku ,zalegał 
średnio na głębokości 1,5 m. Wystąpiły w nim brunatne plamy,· w wy-

. pelnisku których zrialeziono dość liczne fragmenty ceramiki z okresu 
wczesnorzymskiego. Bezpośrednio nad calcem zalegała 0,2 - 0,3 m 
czarna próchnica z piaskiem i spalenizną, · zaWierająca liczne fragmen
ty naczyń średnioWiecznych. ~trop tej warstwy o układzie poziomym 
wykazuje ślady sztucznej niwelącji. Uznać go należy za pierwotny po
ziom dz~edzińca zamkowego. Drugi poziom użytkowy tworzy brunatna· 
p-ł>chnb z piaskiem i nieWielką ilością gruzu, w której znaleziono za
bytki XV -XVI-Wieczne, głównie fragmenty nac :..yń ora~ przedmioty że
lazne m.in. ostrogę z kółkiem. Miąższość jej waha się od 0,2 - 0,14 m. 
Wyżej zalegające nawarstwienia są; przemieszane," trudne do rozczyta
nia. Zawierają one .zabytki od okresu . średniowiecza po czasy obecne. · 

W stratygrafii Widoczne są warstwy gruzowe. ·z dużą ilością za
prawy pochodzące z kilkakrotnych okresów przebudowy zamku. 

W roku następnym przeWiduje się kontynuację prac badawczych 
zewnętrznego otoczenia ;zamkowego. · 

NOWY WISNICZ 
woj. tarnowskie 

OLKUSZ 
woj. katoWickie 

patrz 
okr~s nowożytny 

Pracownia Art:heologiczno -
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział· w KrakoWie 

Badania prowadził mgr Marian Myszka. Finanso.: 
wał Urząd Miejski w Olkuszu. Czwarty sezon ba
dań. Mury obronne i klasztor /XIV -XIX wiek/. 

Kontynuowano badania terenu dawnego klasztoru Augustianów 
wraz z przylegającym odcinkiem murów obronnych. Prac:e koncentrowały •• 
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się we wschodniej części wirydarza klasztornego. Wbre~ przypusz-
• · czeniom pcttwi~rdziło się istnienie wschodniego skr7;ydła klasztoru. 

Był to budynek o . długości 19 m i szeroko§ ci 9, 5 m, przylegający do 
muru obronnego oraz p6łnocnej ściany prezbitęrium·, W XV wieku był to 
jedyny murowany budynek klasztoru, oprócz ko§cioła. · 

W XVI wieku kla!lztor został rozbudowany. ~udynek przedłużo-
no w kierunku p6łnocnym oraz dobudowano prostopadle do niego skrzyd
ło p6łnocne, o szeroko§ct 4,5 m. Pon.adto umocniono przyporami ·mury 
budynków klasztornyc~ oraz mur obronny. W przyporach', na poziomie · 
stopy fundamentowej lub nieco wyżej przebiegały kanały odwadniąjące, 
o §rednicy do 30 cm. · · 

Uchwycono także p6łnocno-wschodni narożnik n4wy. koktoł8, wraz 
ze skarpą .narożną. ' Boczna ·nawa ko§cioła /p6łnocnaJ miała szeroko§~ · 
8m. Zw.raca uwagę skrzywienie .>si prezbiterium na południe w stosun
ku do nawy oraz całego założenia klasztornego wraz z murem 'obronnym. 

Ustalono, że znane 'w XIX-wiecznej ikonografii załamania muru 
obronnego w kierunku wschod~ można datować na wiek XVI~ 

W w.yniku prac wykopaliskowych uzyskano duże ilości materiału 
c~ramicznego, · przeważnie z XV i XVI wieku oraz znacznie mniej przed· 
miotów metalowych. ' W śr6d nich przeważają żelazne .gwotdżie. Wyeksplo
rowano 36 grobów szkieletowych, na ogół bez wyposażenia. · 

Badania na terenie klasztoru Augustianów będą kontynuowane~ · 

PELC2YSKA, gm.Złota Pińczowska 
woj. kieleckie 

PracoWnia Badań Polskiego 
Sredniowtecza Uniwersytetu 
Warszawskiego 

Badania prowadziła mgr Dorota Górna. Finansował 
WKZ w Kielcach·. · Trzeci sezon badu. Grodzisko 
z · przełomu· XIIT/XIV wieku. 

Kontynuowano prace badawcze mające na celu ustalenie charakte
ru grodu, czasu jego powstania i upadku oraz faz użytkowania. 

Wykopy o. łącznej powierzchni 40m2, usytuow~o w obrębie maj
dar.u, wzdłuż magistrali p6hioc-południe, na przedłużeniu ciągów -wyko
p6w z lat poprzednich. Takie usytuowanie umożliwia uzyskanie przekro
ju całości wnętrza' grodu. 
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Podobnie jak w latach ubiegłych1 calec , w postaci czystego lessu, 
pojaWił się na głębokości około 4 m od poWierzćhni. Dość wyraźnie za
znacza się jego spadek w kierunku z południa ~a północ, zgodnie z na-' 
chyleniem stoku wzg6rza, na kt6ryin powstał gr6d. 

' /1 

W 'warstwach ialegających pomiędzy humusem pierwotnym, a 
XIV -wiecżnym poziomem użytkowania, rysującym się w postaci warstew ,;, 
ki miąższości około 10 cm, nie stwierdzono żadnych obiektów typu miesz
kalnego bądź gospodarczego. Wyeksplorowano. znikomą ilość ce.ramiki. 

· Ceramika z warstw ci łącznej miąższości około 21Jl, pochodzi z okresu 
średnioWiecznego, wczesnośrednioWiecz~ego, jak r6wnież z epok wcześ
niejszych. Ponadto w obrębie war~twy przemieszanego lessu z nieWielką 
domieszką pr6chnicy ,'znaleziono załuska.ny wi6r krzemienny - określony · 
jako sierp. Wiór ten znalazł się przypadkowo,' prawdopodobnie w trak
cie prac ziemnych zWiązanych z budową grodu. Opisywane. warstwy ma
jĄ charakter nasypu. 

Najistotniejszym odkryciem jest fundament budowli z łamanego wa- '· 
pienia pelezyskiego szerokości 0,9 m, wysokości 0,5- O, 7 m, kt6ry 
przebiega w kierunku z półn~cnego-wsch()du na południo\Yy-zach6d; dłu
gość odkrytej części - 4 m. W obrębie wykopów nie uchwycono narożni-
ka budynku. 

W przyszłym roku planowane są· prace w partiach majdanu dotąd 
nieprze badanych. Pozwolą one ods~onić calość fundamentu budowli ka
miennej t o.raz określić rOdzaj t charakter t jak r6wrtież chronologię 
obiektu. 

W świetle tegorocznych badań WY.daje się, że budynek, kt6rego 
część fundamentu odsłonięto, został wzniesiony w XIV wieku. 

Z warstwy XIV -wiecznej wydobyto 8 grot6..;, kuszy, 1 grot strzały,' 
l wł6cznię •. · 2 noże, fragment ankry, kolec sprzączki od pasa, kilkadzie
siąt gwoździ i ich fragment6w, jak również 1753 fragmenty ceramiki p r. ze
ważnie z XIV wieku. 

_ PLEMI~TA, gm.Gruta 
woj. toruńskie 
Stanowisko l 

Muzeum w Grudziądzu, 
Polskie Towarzystwo Archeo
logiczne i Numizmatyczne 
Oddział w Grudzil\dzu 

ny. 

l 

Badania prowadził mgr Ryszard Boguwolski. Fi-
nansował WKZ w Bydgoszczy, Urząd Miasta i Po
wiatu w Grudziądzu. Drugi sezon badań. Gr6dek 
rycerski /XIV -XV Wiek, 1414 r./. 

Badania stanoWiły kontynuację prac, które mi~ły charakter wstęp-

• 
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Wykop badawczy o wymiarach 3 x 9 m, usytuowany w południow~ 
• części obiektu na osi północ..,.południe. Sąsiadował ąn bezpośrednio z 

pr9filem północnym wykopu ubiegłorocznego, gdzie odltryto częściowo 
/warstwy stropowe/ rumowisko domostwa z zawartością dużej ilości 
zabytków metalowych w tym militart6.v .Prace tegoroczne pózwoliły na 
uchwycenie południowej krawędzi wspomnianego domostwa. Odsłonięto 
go na długości 5 m, o przeciętnej miąższości 1,8 m. Zawartość kultu
rową stanowiły wyjątkowo . duże, jednorodne zespoły zabytkowe·. ·Mili
taria: miecz, kolczug!. 1 grot włóczni, groty bełtów ··do kuszy, · język spus
tG>WY i strzemię do kuszy. Uprząż końska - okucia brązowe i żelazne, · wę
dzidła i strzemiona. Narzędzia codziennego użytku - motyki, topory, · 
siekiery, okucia łopat, kleszcze kowalskie,· klucze, noże i okucia ozdob..: 
ne drzwi i skrzyń oraz fragment wagi do ważenia szlachetnych kruszców. 

Chronologię badanego obiektu oparto na przesłankach archeologicz
nych, uściślając je przekazami pisanymi. Na pOdstawie materiału zabytko
wego chronologię gr6dka. ryce"i·skiego' ustalić "!lł<łżna na XIV i XV -
wiek, a fakt jego zniszczenia z całą pewnością naleiy łączyć. , z wypadkami 
wojny polsko-krzyżackiej w l414. roku. · · 

Materiały złożone będą w Muzeum w Grudziądzu. 
' 

Badania będą kontynuowane. 

PODGRODZIE, gm. Cmielów 
woj ;tarnobrzeskie 

Muzeum Narodowe, 
Konserwator Zabytków 
.ł;,rcheologicznych 

w Kielcach 

Badania prowadził mgr Janusz Kuceytiski. Kon
sultantem naukowym był prof.drAdam Miłol:ięą~_., 
Finansowało Muzeum Narodowe i WKZ w Kielcach. 
Pierwszy sezon badań. Zamek rycerski ze schyłku 
średnioWiecza i początków czasów nowożytnych. 

Celem archeologiczno-architektonicznych badań było określenie chro
. nologii i układu przestrzennego zamku, Dzieje jego wobec braku przeka

zów historycznych były dotychczas nieznane. 

Obiekt jest położony na skraju cypla wżynającego się w d~linę Ka
miennej.Poprzez wykopani'! łukowato zarysowanej fosy odcięto koniec ·cyp
la, a następnie podsypano nadając mu kszałt stożkowaty, którego geSnie 
plateau posiada powierzchnię 490 m2, Szczyt od strony północnej i zachod
niej jest otoczonY: murem wykonanym z miejscowego kamienia łamanego 
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spojonego zaprawi\. Wyeksplorowano dwa wykopy oraz S .sondaty o ~cz-
. nej powierzchni 135 m2, z których 35 m2 zlokalizowano w fosie oraz na • 
zboczach wzgórz'a. W wyniku badad ustalono, t e zllll\ek wznoszony w 
okresie czwartej ćwierci XV wieku - pocątku wieku XVI, przypuszczal-
nie pierwotna siedziba rodu ·szydłowieckich," nie został ukod.czOny. Praw
dopodobnie przy'cz~ przerwania budowy był najazd _tatarski w 1502 r. 
Prace badawcze pogłębiły znajomo§ć technik budowlanych w dobie pót-
nego średniowiecza. Wśród. matertału zabytkowego /ceramika, wyroby 
telazne i _kościane/; ~o ~atr wymienić nalety dw-a fragmenty dzba-
nów glittianych z odeUniętymi przędstawieniami rycerza w pótJtośred
niowiecznej zbroi, z mieczem przy boku oraz dzbanem w ręku. . . . . 

W czasie badadna zlecenie WXZ w Kielcach przeprowadzono ba
dawcze prace konserwatorskie uŻupełniaj4c ubytki dolnych "cz4ci murów. 

. Opracowanie wyników będzie z~otone do Roczniks.-Muzeum N~trodo
wego w Kielcach. 

FOLANOWICE 
woj~ bydgoskie 
Stanowisko 4 

1?0,POWICE,. : gm.Inowrocław 
woj. bydgoskie ' 

PRZEMĘT, gm.Mochy 
woj .leszcz)'Jiskie 
Stanowisko l 

·patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
· neolit 

patrz 
okres halsztacki 
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ul. Kramarska 17/18 
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Muzeuni Archeologiczne 
·' w Poznjlntu · 

Badania prowadził mgr Zbigniew KarÓlczak. 
Drugi sezon badań. Slady osadnictwa z okresu · 
halsztackiego /kultUra łużycka/, .osada z ok-' ; 
re su p6źnolateńskiego i wpływów . rzymskich 
/kultura przeworska/, ' Ósadnictwo przedloka
cyjne /XII/XIIi - l połowa Xlll wieku/, miasto 
lewobrzeżne -kwartał północno-zachodni," par:: 
cela budowlana / średniowiec że, czasy nowo żyt• 
ne/. 

Celem badań było poznanie procesu osadniczego i przemian zacho
dzących w rozplanowaniu działki {parceli/ o-r:ai typu jej zabudowy. 

Badania skoncentrowano na wykopie budowlanym tzw. "Trafostacji" ' 
o powierzchni 300 ·m2. · . 

W wyniku przeprowadzonych bildań, uwzględniających rezultaty , 
· ubiegłoroczne, ustalono, że: 

1/ sporadyczne ślady osadnictwa . - .ułamki naczYJi. glinianych sięgają 
okresu halsztackiego /kultura łużycka/, · ·· 

· 2/ ślady osady z okresu· późnolateńskiego i wpływów rŻymskich 
/kultura przeworska/, reprezentowane są przez dwa obiekty,· prawdo
podobnie o charakterjl:e mies'zkalnym /w tym jeden z _paleniskiem/ oraz 
przez materiał ceramiczny, 

31 ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego -ułamki naczyń gli
nianych -pojawiają się u schyl~ XI wieku i w XI/XIl Wieku. Nie można ·, 
określić, czy było to osadnictwo przelotne, czy trwałe, _ · . · 

· , 

4/ od połowy XII Wieku osadnictwo przybiera formę trwałą; Drewnia
_ne budoWnictwo mieszkalne naziemne - półziemiankowe i niewątpliwie pro- ' 
dukcyjne. Odsłonięto pięć obiektów, w tym trzy 'półziemianki z paleDis
karni, ślady działalności warsztatu· kowalskiego,' względnie bliżej nieokreś- · 
l onej produkcji' hutniczej, · 

5/ po reograniczacji 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. Odsłonię
to częściowo dwa obiekty mieszkalne, drewniane domy, w tym jeden z zacho
waną podłogą, trzy piece gospodarcze, jeden z kompletem kilku naczyń 
w środku, 

6/ po poł~Wie XV wieku następuje ponowne wytyczenie parceli /dział
ki budowlanej/, której powierzchnię zajmuje murowana kamienica miesz-
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czaliska, kilkakrotnie 'przebudowywana w XVI-XVIII wieku, aż do ko
lejnego pożaru miasta . w 1803 r., po którym zostaje rozebrana; w częś
ci tylnej, gospodarczej parceli odsłonięto ·fragmenty zabudowy drewnia
nej z dwoma paleniskami pieców gospodarczych i fragmentami podłóg 
drewnianych, . · 

7/ w pierwszej połowie XIX wieku na tym terenie wzniesiono bu
dynek mieszkalny o zmienionym planie układu działki /parceli/ i formie 
architektonicznej. · 

Z urządzeli komunalnych na uwagę zasługuj~ dwa poziomy bruku 
ulicznego głównej arterii komunikacyjnej oraz dwa poziomy bruku bocz
nych przejść i połączeli komunikacyjnych. Pierwszy poziom bruku ulicz
nego, odsłonięto w pasie długości 11m. b., na głębokości 1,65 - l 1"85 m 
poniżej obecnego poziomu użytkowania. Niewiele różni się od stanu obec
nych dróg średniej kategorii technicznej. W przekroju poprzecznym uchwy
cono 'Ściek . biegnący zapewne po obu stronach jezdni,' wzdłuż chodników, 
szerokości około 1,2 m, wywyższonych 0,'3 m w. stosunku do jezdni·. Ulicę 
wybrukowano kamieniem, stosując niewymiarowy materiał mi~jscowy. 

Poziom drogi odsłoJlięty w paŚie długości 2,4 m, na głęboke'ści 
2,6- 2, 7/8 m poniżej obecnego, poziomu użytkowania, reprezentUje drogę 
o najniższej kategorii technicznej - gruntowq, wyrównaną i zagęszczoną 
miejscami przez użytkowników niewymiarowym materiałem kamiennym, roz
rzuconym i wypełniającYD.l większe wyboje .i zaklęśJ:rlęcia terenu, . o spoi
wie w postaci błota naniesioneg<? przez ruch. 

O ile· pierwszy, górny poziom bruku datować należy na 2 połowę wie
ku XV, to poziom drugi pochodzi najpr-awdopodobniej z okresu lokacji 
miasta; tj. po roku 1253. Dwa pozostałe poziomy bruków, pierwszy
odsłonięty w pasie ·długości 10 m oraz dru~ - odsłonii;ty w pasł.~ d~gośći 
6 m. b., zalegający~ głębokości 2,4 - 2,6 m poniżej obecnego poziomu, 
reprezentują poziomy użytkowania terenu w XVIU-XIX w. 

Na głębokości 2,6 - 3,0 m poniżej obecnego poziomu użytkowego 
pod podłogą dÓmu spalonego w 1447 roku,znaleziono dzban gliniany ze skar
bem srebrnych monet. Skarb ten obecnie jest największym w Europie środ
kowej. ZaWierał on zbiór monet XIV -Wiecznych: czeskich groszy praskich 
Wacława Il, Jana Luksemburskiego, Karola l /IV/, Wacława IV, groszy 
miśnieńskich Fryderyka 11, groszy węgierskich Karola Roberta i Ludwika 
l Wielkiego oraz polskich kwartników Kazimierza Wielkiego w ilości po
nad 5000 s z tuk. Skarb został zapewne ukryty w okresie wojny domowej 
l 1382-1384/ między stronnictwem "małopolskim" Grzymalitów a Nałęczami, 
reprezentującymi interesy Ziemowita Mazowieckiego. Niewykluczone, że 
było to w roku 1383, kiedy to SWidwa., ksztelan nakielski, wkroczył zbroj
nie do miasta, opanowując je z wyjątkiem zamku. 

Prace dostarczyły oprócz materiału ceramicznego, różnorodne wy
roby z metali m.in. groty strzał, ostrogę posrebrzaną z kółkiem gwiaździs
tymjz rogu i kości m.in. kości 'do gry, fragmenty grzebieni; ze skóry m.in. 
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obuWie; z drewna-r fragmenty Wiader oraz inne surowce. 

Badania przyczyniły się w znacznym stopniu 'dQ wyjaśnienia pro
cesu scalania się w całość osad przedlokacyjnych upl~s~wanych w tym 
rejonie, Po zwolily ustalić zmiany zachodzące w rpŻplanówar.iu działki 
/parceli( oraz typ jej zabudowy, Wykazały istnienie na tym terenie re
guiarnej zabudowy po połowie XIII Wieku, początkowo drewnianej, póź
niej murowanej. 

Badania zostały zakończone. 

POZNAN -STARE MIASTO 
ul. Wroniecka 11/12 
Stanowisko 9 

Muzeum 'Archeologiczne 
w Poznaru.u 

Badania prowadził dr Włodzimierz. Błaszczyk 

przy współudziale mgr Zbigniewa Karolczaka. 
Drugi sezon badań. Fosa staromiejska: późne 
średnioWiecze, renesans., barok, ... czasy w,spół
czesl).e /l połowa XV w. do XIX/XX w./. 

Badania były kontynuacją ubiegłorocznych prac nad poznaniem 
urząd~eń obronnych, towarzyszących systemowi fortyfikacyjnemu po-~

łudniowo-zachodniej części miasta. Prace koncentrowałY się na odcinku 
fosy staromiejskiej, w dwóch wykopach, ' usytuowanych prostopadle do 
zewnętrznej linii muru obronnego z lat 1431-33, · wykop l -o powterzch-

: ni' 62,5 m2 , · wykap 2 - o powierzchni 30m2, 

Wykop l 

W wyniku eksploracji wyróżniono 13 Y.łlrstw zalegających do głę- . 
bokości 6,4 m poniżej obecnego poziomu użytkowania. Stwierdzono zale-· 
ganie calca na głębokości 6,2 - 6,4 m poniżej poziomu obecnego: dwóch 
warstw namuliskowych fosy z okresu jej użytkowania w XV i XVI Wieku,' 

. warstwy budowlanej związanej z konserwacją murów w okresie panowania 
Jana Kazimierza. W latach 1659-1660 -dwóch warstw namuliskowych fo
sy z okresu 1660-1707 warstwy budowlanej,· związanej' z pracami for:. 
tyfikacyjnymi inżynierów szwedzkich, w 1707'- dwie warstwy namulisko.; 
we fosy z okresu użytkowania w latach 1707-1756, 2,2 - 2, 7 m ·poniżej 
poziomu obecnego, warstwy budowlanej, związanej z pracami fortyfika
cyjnymi Augusta III w 1756 r. oraz prac Komisji Dobrego Porządku z lat 
1779-1781, czterech warstw zasypujących i niwelujących obniżenie fosy 
w okresie po ro~u 1793, tj. po przejęciu·~ miasta przez władze pruskie 
i decyzjach niwelacji wałów i wyburzeń średnioWiecznych urądzeń ob-
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ronnych. Sciśle okreŚlono WySOkość fragmentu północno-zachodniego 
zewnętrznej linii obwarowań miejskich. Licząc od ławy fundamentowej 
do poziomu zachowanych strzelnic wynosiła 7,55 m. Wysokość od po
ziomu przYPus·zczalnej korony muru wynosiła 8,65 m, uwzględniając w 
tym wysokość strzelnic na 5 warstw cegieł,' tj. około 50/55 cm. Wyso
kość ławy -fundamentowej wynosiła od 2,3 do 2,5 m. Wzniesiono ją z 
grubsza obciosanych kamieni i bloków granitowych. Szerokość otworu 
strzelniczego równała się główce cegły, tj. 14/15 cm, -rozstaw otwo.: 
rów w granicach 1,2··· - 1,5 m. Zinwentaryzowany na odcinku 5mb. frag
ment muru pozwolił ustalić jego istotne elementy konstrukcji oraz osta
teczne jego rozwarstwienie chronologiczne. Dolna część muru zosta
ła wzniesiona w okresie 1431-33 za panonowanta Władysława Jagiełły 
w wątku gotyckim-polskim, górna została wzniesiona w wątku blokowym . 
/kowadełkowym/ i nie regularnym, będąc konserwowaną w XVII-XVIII w. 
~ częściowo nadbudowaną w XIX w. 

W profilu zachodnim, na głębokości 1,8/2,0- 3,0 m odsłonięto 
. przYPOrę, szerokości 1,25 m po linii północ-południe wz:niesioną z cegieł, 
w wątk11 gotyckim-polskim, wiązaną z murem i jemu współczesna chro
nologicznie. 

Odsłonięto fragment ujęcia rzeki Flissy-Rudnika-Bogdanki, . w 
postaci drewnianego koryta zbudowane,go z dranic o długości około· 4 m. 
Była. to inwestycja z okresu działalności Komisji Dobrego porządku w la
tach 1799-81. W profilu północnym wykopu l odsłonięto uwarstwienie· po
chodzące z końcowej fazy istnienia wałów wzniesiony.~h w XVIII wieku, 
wiążą się one z ostateczną ich niwelacją po roku 1793. 

Wykop 2 

Przeprowadzona ~ksploracja pozwoliła wyróżnić 6 warstw zalega
jących do głębokości 3/2 m poniżej poziomu obecnego. Calec zalegał na 
głębpkości 3,2 - 3,4 m poniżej poziomu obecnego, cztery warstwy budow
lane, związane z pracami nad fortyfikacjami Komisji. Dobrego Porządku 
na głębokości poniżej poziomu obecnego, dwóch warstw niwelujących fo
sę po roku 1793. Odsłonięto fundamenty domu mieszkalnego wzniesionego 
w l połowie XIX -\vieku l 1805 r. / , po zburzeniu średniowiecznych urzą
dzeń obronnych przez władze pruskie. 

Odsłonięto i zinwentaryzowano ścianę zachodnią przedbramia. 
Stwierdzono rzędne jego posadowienie na głębokości 1,2 - 3, 7 m poni- · 
tej poziomu obecnego wzniesionego na fundamencie kamiennym w' wątku 
gotyckim-polskim /XV -XVI wiek/, blokow.Ym /kowadełkowym/ i nieregular
nym /reperacje w XVIII-XIX wieku z cegły gotyckiej/, cegły barokowej 
l od połowy XVII wieku/ oraz cegły współczesnej /XIX/XX wiek/ wią
żącej się z nadbudowaną górną partią muru nośnego przedbramia w l po
łowie XIX wieku. 

•• 
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Odsłonięto przyporę /skarpę/ przy§cienną o· wymiarach 2 x · 
1,5 m. Wznies.iono ją z cegły o wymiarach identyczn,ych, ' 'jak .."murze 
cif\głym ściany zachodniej . przedbramia. ·· . . : 

Odsłonięto przepust wodny ujęcia koryta Bogdanki: oparty p:;
. ludniowym łukiem skl.epienn,ym o . ścianę zachodnią przedbramia. 

Przeprowadzone prace zrealizowały cel badavczy, · Ustalajile 
stratygrafię fosy, jej strukturę i za wartoś t. Przyczyniły ,się do I?Sta-: 
tecznego wyjdnienia metryki jej powstania i utytkowania na przestrzeni' 
wiek6w. Pozwoliły ściśle o~reślić poszczególne elementY obvarowd: -
m. in. wysokość muru zewnętrznego oraz przebieg zachodniej ŚCiaDy bar
bakanu ·z ujęciem wodnym. koryta fosy. 

Prace wykopaliskowe na odcinku fosy staromiejskiej zostały ·u
kończone, . będą kontynuowane nad systemem obronnym bramy i przed
bramia. · 

RESZEL 
woj. olsztyńskie 

Muzeum W armii i ·Mazur 
w Olsztynie 

Badania prowadziła mgr lzabeia Sikorsk;.,
l.Jlfikawa. Finansował WKZ w OLszt,Ynie. 
Trzeci sezon bildait. Zamek · średnio'ffieczny; 
osadnictwo /VI-Vlll w, /. · 

Badania prowadzono na międzymurzu :na 3 wykopach. Miały one . 
na celu ·odkrycie brakujących zewnętrznych odcink6v mur6v obronnych 
i ustalenie pierwot~ego poziomu użytkowego na prlędzymurzu. . 

Wykop l - znajdował się od zachodniej strony zamku, ńa. wprost wie:l:y. 
Odsłonięto odcinki dwu mur6w obronnych przebiegających r9vnolegle 
do siebie i zachodniej ściany zamku. Pierwszy z nich znajduje się w' ·od
ległości 5 m od wieży, drugi w odległości 10 m. Oba .mury zbudovano 
z cegieł i kamieni. Występujące różnice w sposobie . budovy i szerokoś.~ 

ci mur6v wskazują1 iż pierwszy z nich powstał na. poczlltku XV wiekuJ 
s, drugi w roku 1505. . -- . . . · 

W obrębie wykopu wyr6tniono kilka warstv ZVi!lzanych z. budovll 
i niszczeniem mur6w. Znaleziono ułamki ceramiki średniovtecznej i no
V():I:ytnej, Na głębokości 1,2 m poniżej obecnego poziomu na międzymurzu 
i na głębokości l, 7 m między obu murami uchvycono vystępowanie śred-
niowiecznego poziomu u:l:ytkowego. · 

Badania w tym wykopie nie zostały ukończone. 
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Wykop 2 - znajdował · się od południowej strony zamku. W odległości 
6, 6 m od ściany zamku odkryto zewnętrzny mur obronny zbudowany z 
cegieł. 

Stratygrafia .warstw kulturowych została naruszona dlatego te:! 
nie udało się ustalić średniowiecznego poziomu użytkowania. Układ 
warstw zóstał zniszczony w czasie rozbiórki murow na początku wie
ku XVIII i w czasie pożaru oraz odbudowy skrzydła południowego, na 
początku XIX wieku • . , · 

Wykop 3 - znajdował się na międzymurzu od wschodniej strony zamku. 
()dkryto tu częściowo fundament ściany skrzydła wschodniego i fundament 
zewnętrznego muru obronnego, zn,ajdującego się w odległości 8,8 m od 
ściany zamku. Fundament zbudowany z kamieni i gruzu ceglanego sięga 
do głębokości 2,3 m. 

Przebadane warstwy kulturowe związane były z budową zamku i 
muru oraz z najstarszym osadnictwem na wzgórzu zamkowym, datowanym 
na VI-Vlll w. Zawierały one ułamki ceramiki średnioWiecznej i wczesno
średniowiecznej, fragmenty lcości zwierzęcych. Znaleziono nóż telazny, 
sprzączkę do pasa, fragmenty okuć brązowych i grot bełtu kuszy. · 

Badania będą kontynuowane w celu ustalenia poziomu użytkowego od 
południowej strony zamku, wyjaśniehie wzajemnych powiązań chronologicz
nych poszczególnych elementów architektury obronnej, : odkrycie fosy zam
kowej oraz wyjaśnienie charakteru osadnictwa z VI-VIII w. 

SKARSZEWY 
woj. gdańskie 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddzia:ł w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Martyna Sielewicz, 
prace geofizyczne zespół pod kierunkiem mgr 
inż.Jerz~go Grodnickiego. Finansował WKZ 
w Gdańsku. Pierwszy sezon badań. Sredniowie
czny zamek Joannitów. 

Celem badań było odczytanie założenia zamkowego, rozpo~nanie 
stratygrafii obiektu, oraz związan~ z projektem adaptacji zachowanego 
budynku, badania stanu zachowania i wzajemnego przevi(lzania jego fun
damentów. 

Założono dwa ~kopy o łącznej_po)l{terzchni 18m2. 

• 

•• 
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Wykop l - o wymiarach 3 x 4 m zlokalizowano przy południowo-zachod-
• niej ścianie budynku. Fundament jej zbudowany był , w z ociosywanych 

głazów narzutowych oraz cegieł spojonych zaprawą wapienną, w ukła
jlzie pasmowym. Na głębokości około l m poniżej poziomu. u~ytkowania 
terenu, odsłonięto ceglaną odsadzkę fundamentową, szerokości około 

•• 

30 cm. Stopę fundamentu, posadowioną w piaszczystym calcu osiągrtię
to na głębokości około 2,6 m poniżej powierzchni terenu. W narożniku 
północnym wykopu, na głębokości około 0,8 m, ' natrafiono na pozostałość 
konstrukcji murowanej z dużych głazów narzutowycli spojonych gliną z 
ułamkami cegieł. Miała ona zarys kwadratowy o bokach około 2m." Sto
pa jej znajdowała się na głębokości około 2m. Na obecnym etapie badali 
uściślenie przeznaczenia tej konstrukcji nie jest możliwe. 

w zachodniej części wykopu natrafiono na zalegającą na calcu war
stwę wczesnośredniowieczną z której wydobyto ułamki- ceramiki datow.ane 
na IX-X wiek. Powyżej, nawarstwienia l_rulturowe związane były z budo
wą oraz przebudowami zamku. Dostarczyły one średniowiecznego oraz 
nowożytnego materiału zabytkowego w postaci fragmentów ceramiki, naczyd 
kamionkowych, szkła, przedmiotów żelaznych i kości zwierzęcych, ' oraz 
dwie monety z XVI wieku. Na uwagę zasługuje liczny zespół kafli garnko
wych pochodzący prawdopodobnie ~rozbiórki pieca, 

Wykop 2 -o wymiarach 2,5 x 2,5 m zlokalizowano we wschodnim narożniku 
piwnicy południowej, pomiędzy ścianą zewnętrzną budynku a ścianą dzia
łową _piwnic. Fundamenty ich były ze sobą przewiązane i posadowione na 
tym samym poziomie co fundament ściany ·w wykop}e l. Sciana działowa 
zbudowana była z cegieł na je<_inej warstWie duty~h k~l~ni ~rzutowych, 
bez utrzymania układu pasmowego, Fundament jej J;lie byl posadowiony na 
calcu, lecz we wcześniejszym sztucznnn za~ł~bieniu,''' wYJ,ełniónym do głę
bokości około 2 m poniżej stopy itawar"stwiehiami 'z zawartością cera.Jiliki 
późnośredniowiecznej, ułamków naczyd kamionkowych, fragmentów przed
miotów ~elaznych ora~ kości zwierzęcych. Funkcja tego obie~tu ziemnego 
nie jest w tej chwili rozpoznana, · 

Badania geofizyczne wykonane były przez Pracown1.ę Geofizyki Tech
nicznej Przedsiębiorstwa Poszukiwań Geofizycznych w Warszawie, prze
prowadzone metodą profilowań elektraoporowych objęły teren całego wzgó
rza zamkowego. Wyniki wstępne sugerują istnienie pozostałości konstrukcji 
murowanych przy narożniku wschodnim stojącegą'.~ budynku oraz w rejonie · 
najbliższym zabudowie miejskiej, 

MateriałY znajdują się w Pracowni AK P . P. PK Z w Warszawie. 

Badania będą kontynuowane. 

SLUPNO, gm. Borowiczki 
woj. płockie 
Stanowisko 9 

patrz 



STARE BIELSKO 
woj. bielskie . 

- 266 -

patrz 
· wczesne średniowiefze 

SZCZECIN - STARE MIASTO 
PGdzamcze 

patrz 
wczesne - średniowiecEe 

SZEW NA 
woj •. kieleckie 

Instytut Historii Kuitury 
Materialnej P AN · 
w Warszawie 

Badania prowadzili mgr Andrzej Jagodziliski, 
mgr Ańna Żurowaka i dr Jerzy Przeniosło. · 
Finansował IHKM PAN. Dru~ s.ez~ badaJ\. 
Sredniowieczne ·grodzis~o stożkowate • 

ZadAniem prac było sprawdzenie i weryfikacja pr~eprowadzanych 
wcześniej bad~ · geofizycznych /metoda elektrooporowa/ ora:t"a~erdze .. 
nie ~zy obiekt ten faktycznie pełnił przyp(stl!U\ mu funkcję obrOJirut oraz 
okrdlenie jego chronologii. · 

Wykopy archeologi~zne i,raz profile geoelektryc:'me rozinteszczono 
w nawillzaniu do zeszłorocznych soŃlaty archeologicznych tj •. na linii 
,.-schód-zachód. Ubiegłoroczne sondate został,y rozmieszczone-krzyżowo 
na linii północ-południe i wschód-zachód, dzit;ki czemu został uzyskany 
jeden cil\g wykopów przecinajl\cych grodzisko, ze wschodu na zac:hód~ · 
Został,y założone cztery wykopy poczynajile od zachodniej skarpy~' omija
Jile pl!lteau. na "garbie" dwa wykopy oraz jeden na· zboczu wschodntJn w kie
runku fosy. 

W efekcie : prac archeologiczno-geofizy~znych, można stwierdzić, 
że kształt wzgórzy. przystosowano· do potrzeb obronnych. Następnie zosta
ło ono otoczone z trzech stron fos!\; od strony północnej .wykorzystano natu
ralny wl\wóz. Uzyskano w ten sposób jednolity cil\g fosy. 

• 

•• 
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Wykopy usytuowane na samym plateau stożka, zdają się sugerować 
istnienie pierwszej fazy budowy, być m,oże gwałtow.nie przerwanej /ślady 
spalenizny/. Zaobserwowane ślady trapezowatego wkopu z l k znymi 
warstwami spalenizny mogłyby sugerowę.ć lokaliza\=ję na wschodniej 
części plateau drewnianej wieży /regulllrne ślady konstrukcji pali drew
nianych/, której budowli. została gwę.łtownie przerwana. 

Zastosowanie metody geofizycznej na terenie gr6dka w Szewnej 
miało za zadanie wyp~óbowanie metody geofizycznej w warunkach skraj-
nie złe~o stanu zachowania trwałych elementów konstrukcji. W pierwszym 
etapie wykonano 14 krótkich sondowań geoelektrycznych w układzie Schlum
bergera, rozrzuconych regularnie po plateau. Pozwoliło to zaobserwować· 
/prześledzić/ wzrastające zróżnicowanie oporowe gruntu, zaobserwować 
je zaróvmo w pozio!llie jak i w pionie. Analiza tych sondowań pozwoliła 
us.talić, że Występuje tu zróżnicowanie oporowe jedynie do nieWielldęj głę
boko,ki rzędu 50-70 cm. Wyk'onano profilowanie w układzie symetrycz
nym, dwupo.ziomowym, osiowym /AB~l(iJ i 240 cm/. Punkty profilowe 
zlokalizowane były co l metr. Jedynie profil przecinający fosę wykonano 
w układzie osiowym poprzecznym, w celu zweryfikowania efektu spowodo
wanego rzetbą terenu. 

Na podstawie otrzymanego materiału sporządzono mapę izoomów 
dla obu poziomów, charakteryzując rozkładoporowościna dwu głębokoś
ciach •. W obrębie plateau, mapa ta przedstawia wyraźnie obniżenie oporo
wości, położone w jego zachodniej części/ profile IX-IV/. Może to być 
związane ze sztucznym naruszeniem gruntu, połączonym z jego przemtesz
czeriiem-r Inne formy widOczne na ma'pie, mogą być spowodowane róWnież 
naruszeniem gruntu wkopami archeologiczn,y.mi/1974/ ,' bądt wcześniejszy
mi wkopami przez "poszukiwaczY skarbów"; a więc zróżnicowanie litolo
'gtczne gruntu /terenu/. Podwyższeriie oporowości, rejestrowane między 
innymi na krawędzi' plateau jest spowodowane osuszeniem gruntu, charAk
terystycznego dla krawędzi skarpy. 

Profile przednające fosę północno-wschodnią rejestrują na obu 
poziomach podwyżs~nie oporowości na krawędzi fosy, wskazujące na więk
szą zawartość frakcji .· piaszczystej, związanej z budolłą fosy. Samo dno 
fosy rejestruje się niewielkimi obniżeniami oporności. Utwory lessowe, 
stanowiące podloże obiektu, są bardzo kontrastowym środowiskiem dla ba
dań geoele.ktrycznych, z uwagi na jego, jednorodność ~porowll· 

~ WIDNICA 
wój. wałbrzyskie 

Wojew6dzki Ośrodek 
Archeologiczno
Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Bada~a prowadziła mgr Halina Sledżik, mgr 
CzesławLasotai mgr inż.arch.Józef Cempa. 
Finansował WOAK we Wrocławiu. Pierwszy 
~zon badań.. Z.amek /XlV -XV do XVIIl w./. 
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Obiekt mieści się w północno-zachodniej części miasta, na wynie
sieniu otoczonym ulicami: od z'+chodu i wschodu - Zamkową i Muzealną, 
od południa i północy ul. Komunardów i al. Żeromskiego .• 

W związku z planowanymi pracami reniontowo-konserwatorsk:iril.i 
zespołu bu,dowli dawn~go klasztoru Kapucynów, założonego na reliktach 
Zamku, prowadzono badania archeologiazno-architektoniczne w celu wy· 
dzielenia z te g~ zespołu zabudowy klasztornej oraz zamkowej. 

Wykryto pozostałości starszych założeń Zamku adaptowanych dla 
potrzeb klasztoru·. }ęst' to m. in. ściana zamykająca dziedziniec klasztor
ny od strony północnej. Z zał'o:.!!imiel'n zattik:b~ym ~!(te się -prawdopodob
nie ściany zachowane do wysokości około 5-6 m,· skrzydła południowego 
klasztoru. Mury na narożu skrzydła południowo-zachod.niego . z:~howane 
są.'także;do wysokości 5-6 m. W ścianie w,schodniej. naroża zaciio:wa.ny jest 
otwór okienny obramiony późnogotycką kamieniarką. 

Założono 4 wykopy. Usytuowano je na zewnątrz założenia budowli, 
dwa od strony południowej /nr l i IV/ jeden po wschodniej /nr III/ i za-
chodniej /nr U/. · 

Wykop nr u o wymiarach 2,5 X 8m. Odkryto tu powierzchniowo re
likty dwóch murów. Jeden z nich szerokości powyżej l, 7 m może stanowit 
pozostałość mu~ oddzielającego zamek od miasta. Lico składa się ·z warstw 
połupanych kamieni, wnętrze zaś wypełniają drobniejsze ' kamienie i fragmen-
ty cegły gotYckiej. · 

Drugi mur stanoWi węzelutworzony z muru szerokości 2, 7 m 
biegnącego równolegle od skrzydła zachodniego klasztoru, skarpy uję
tej w przyziemiu w sfazowany.granitowy cokół - oraz muru wchodzącego 
pod budynek klasztorny. - · -

Wykop_nr I, o wymiarach 4 )( 11m. Odsłonięto fragment budowli 
/naroże ? / założonej na skłonie wzniesie~a. Lico północne muru, s ze
rokości do 0,85 m, biegnące po linii wsch6d-zach6d dosta~one było do 
odpowiednio przyciętego zbocza. Lico p<;~łudniowe od odsadki zawiera . 
kamienie starannie dobrane. Mur odchodzący w kierunku północnym zacho-
wał się w postaci negatywu. · ' 

W odległości _około 2,5 m od południowego. lica ą1uru, na tYm ·sa
mym poziomie, odkryto uliczkę szerokości l, 7 m, ułożoną z otoczaków, 
z rynsztokiem paśrodku. Po obu jej stronach występowały pasy wykładane 
drobnymi otoczakami, niekiedy tłuczniem, od strony północ~ej dochodzą-
ce do odsadki. · 

Wykop nr III, o wymiarach·5,5 X 7 m. Najstarszy relikt architek-. 
toniczny stanowił mur szerokości około 0,8 m, p_osadowiony na wars~ie 
kulturowej opadającej w kierunku wnętrza zamku, tj. na wysokości ów
czesnego poziomu użytkowego. Charakteryzuje się on starannym wykona
niem obu lic zbudowanych z łamanych kamieni. Skarpę gliniasto-piaszczys
tą na żewnątrz muru oraz pods:Yp od strony wnętrza Z8.1Xll,ru wykonano póź
niej. 

• 
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Kolejrut fazę budowlarut prezentują relikty dostaWione do opisanego 
muru. Dwa z nich tkwiły stosunkowo płytko w podsypie i zostały przecię

te wkopem pod fundament skrzydła wschodniego klasztoru. Trzeci - stano-
• wiła skarpa długości 0,8 m, szerokości około O, 75 in, na tym samym po

ziomie co mur obwodowy. Wszystkie umieszczone Wf! wkopie. Element 
najmłodszy, zbudowany z łamanych kamieni, .stanoWi ścianę wykopu i może 
być cembroWirut fosy. · Przed jej wykonaniem, na skłonie gliniasto-piasz
czystej skarpy narosły dwie warstwy -.próchnicy i gruzu rozbiórkowego. 
Wydobyty material zabytkowy stanoWi przede wszys.tkim ceramika z warstw 
niższych datowana na XIV -XV Wiek oraz licznie występujące ułamki kości. 
Elementy najmłodsz~ to · p~_~e _ . kafle herbowe, renesansowe. 

•• 

Wykop nr IV; o wymiarach 5 x 10m. Odsłonięto 4 elementy archi
tektonićzne. Najpłycej posadoWiony jest fundament zbudowany z otoczaków 
łączapy glirut, ' szerokości 1,5 m. Inny relikt w części zachodniej wykopu 
to mur niepeln~j szerokości 2,4 m, bieSrutCY po linii północ-południe łą
czą-cy się z . murem o niepełnej szerokości do 0,90 m, ułożony po li-
nii wsch6d-zachód. Ich lic:a vewnętrzne ~ladane we wkopie, są mniej 
wypracówane niż zewnętrzne; Wid.oczne na lx>ziomie ówczesnego terenu. 
Zbudowano je z kamieni ła,manych, łączonych zaprawą wapienną /jak i oma
Wiane poprzednio/ •. Wnętrze muru wypełniały drobne kamienie i gruz cegły 
gotyckiej. Ostatni relikt od s~rony pólnoc~o-zac:hodniej wykopu występuje 
w postaci negatywu~ Relikt w części północno-wschodniej wykopu tworzy 
Je.so ścianę ·. · ' 

Material zabytkowy wyeksploroV(any w wykopach l i IV, znajdu
jący się pod warstwami niwelacyjnymi, stanoWi ceramika średniowiecz

·na., kafle płyto:M"e,·· fragnienty naczy4 szklanych i nieliczne przedmio-
t;>' z . ielaza głównie gwo.tdzie. ·. · 

Na podstaWie· odkrytych reliktów w Wykopie II i Ul uściślony zos
tał zasięg założenia zamkowego od strony wschodniej i zachodniej. Gra
nicę pOludniową wyzna.cŻa brama strzegomska. Relkity architektury zamko
wej w. wykopach l i IV sugerują mot~ odkryć w obrębie całego skwe
ru położonego przy kościele św. Antoniego. 

Przeprowadzone bad~a nie pozwolą jeszcze na podjęcie próby 
rekonstrukcji rozplanowania poszczególnych wnętrz. 

Badania będą kont;Ynuowane • 

TORUN 
Rynek Nowomiejski 

Katedra Archeol~gii 
Uniwersytetu im.Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 
i P .P. PKZ w Toruniu 

Badania prowadził dr Andrzej Kola. Finansował 
Miejski Konserwator Zabytków w Toruniu. 
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SzSsty sezon badań. Osada miejska. Okres 
póinośredniowieczny. 

W przeciwieństwie do prowadzon,y:ch w sezonach poprzednich 
badattia posiadały aharakter ratowniczy, wynikający z konieczności upo
rządkowania nawierzchni Rynku Nowomiejskie.go. W toku dokonywania . 
wkopów dla instalacji .elektrycznej; natrafiono na relikty murów_, które, 
jak przypuszczano, mogły pochodzić z istniejącego tu niegdy4 ratusza 
nowomiejskiego. Zadaniem prac miało być maksymalne uchwycenie rzutu 
tej budowli oraz określenie miąższości warstw kultur~ch i ich charak
teru dla uchwycenia poziomów użytkowych tego miejsca w poszczególnych 
okresach dziejów miasta. Spodziewano si.; . również uzyskać dane o po
czątkach osadnictwa w tym rejonie Torunia. 

W wyniku prac badawczych uchwycono rzut partii przyziemia ratu
sza położonych na wschód od istniejącego obecnie nowożytnego budynlpl 
zboru ewangieli~kiego i cz.;ściowo partii ratusza położonych od niego na 
zachód. Relikty murów wystąpiły .już na głębokości 30-60 cm od obecnej 
powierzchni rynku. Stwierdzono, iż w swej c.zęści zacnodniej ratusz po.
siadał piwnice. Miąższość późnośredniowiecznych warstw ku.lturowych .wy
nosiła: we wschodniej - nie podpiwntczortej części ratusza· - do 1.8 m, 
natomiast w części zachodriiej do 2,6 m. Nie stwierdzono tu śladów osad-
nictwa wczesn.oś redniowiecznego. · 

WAGANOWlC.E, gm.Słomniki 
woj. krakowskie 

WĄRSZAWA - BRODNO STARE 
ul. Wincentego 

WARSZAWA - UJAZOOW 

WĄ_CHOCK, gm. Wąchock 
woj. kieleckie 
Opactwo 00 Cystersów 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
okres nowożytny 

patrz 
wczesne średniowiecze 

• 

.. 

•• 
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WĘDZINA, gm.Ciasna 
woj. cz.;stochowskie 
Stanowisko l 

- 271 -

Instytut· Archeologii 
Uniwer~ytetti Jagiellońskiego 

! 

Badania prowad.ziła mgr Barbara Ged.l. Finanso
wał Uniwersytet Jagielloński. Drugi sezon ba
dań. Gródek łredniowieczny. 

Badania przeprowadzono na majdanie gródka. \!chwycono słabe 'la
dy nawarstwień średniowiecznych. Uzyskano nieco materiału ceramiczne-
go oraz żelazne behy kusz. · · · 

Celem badań było ustalenie pierwotnego zasięgu gródka, znacznie 
zniszczonego podczas prowadzonej w ostatnich latach melioracji hlk w do- -· 
linie Liswarty. 

Poł<;>żenie .obiektu, jak i charakter materiału zabytkowego pozwala
ją przypuszczać, że był to gródek pograniczn,y,", użytkowaey gł6wnie w 
XIV wieku, założony po śląskiej stronie rzeki Liswarty. 

' . 

WOJ(,':lESZYCE, gm.Kłoda w a 
woj. gorzowskie 

Muzeum Okrc:gowe 
w GorzOWie Wielkopolskim 

Stanowisko 4 

Badania prowadził mgr Tadeusz Szczurek przy . 
udziale Stanisława: Sinkowskiego. FiDa.nsowało 
Muzeum Okręgowe w Gorzowie Wielkopol~kim. · 
Skarb monet z XIII w. · 

Jako obiekt archeologiczny depozyt został ujawniony w wyniku 
przeprowadzonych badań powierzchniowych i sondażowych /dwa wykopy/. 
·znalezione na powierzchni ziemi pojedyńcze egzemplarze monet o zbież
nej chronologii nasunęły m,yśl o zniszczonym skarbie. Ratownicze badania 
wykopaliskowe doprowadziły do odkrycia 210 monet oraz dw6ch skrawk6w 
tkaniny 7 pozostałości po pierwotnym zabezpieczeniu depozytu. 

Skarb znajdował się na terenie poniemieckiego cmentarza.; .utytko
wanego do końca U wojny światowej. Został częściowo zniszczony podczas 
zakładania grobu na. początku XX wieku. Gł6wna częś:ć depozytu została 
wydobyta z U wykopu sondażowego o wymiarach 3 x· 2, S m i głębokości 
O, 1, m. Wykop l- 2 x 2 m nie dostarczył materiału. NieznaczM ilość mo
net wydobyto z przyległego do wykopu l wypełniska jam,y grobowej • 



- 272-

Na skarb składajll się denary oraz niewielka ilość brakteatów gu
ziczkowych, wiele przepołowionych. Wi~;kszość monet jest proweniencji 
brandenburskiej i zachodniopomorskie'j. Wstępna analiza zawartości zna
leziska sugeruje jego datowanie na ostatni~t ćwierć Xlll wieku! 

Chociaż prace nad·· ratowaniem depozytu ukończono,- to jednak dla 
uzyskania pełniejszego obrazu iródłowego można sugerować na przysz
.łość poczynienie badan dla uchwycenia pozostałości średniowiecznej wsi, 
a nawet ·- opierajile się na wskaz6w.ce entymologicznej - osadnictwa we ze'
niejszego. 

WR.OCLAW 
Pl. Dzierżyńskiego 

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno.
Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr AnnA Piwko. Finanso
wał WOAK. S lady średniowiecznego ~ nowożyt
nego osadnictWa miejskiego /połowa Xlll -
połowa xyn wielfu:/ • - . 

Podczas prac ziepm.ych zwi~tzanych z budowll trasy W -Z natrafto
n0 na obiekty mieszkalne·, plwnicfC oraz· konstrukcje drewniane. · StanoWis• 
ko położone jest na terenie historycznego Nowego Miasta powstałego po 
1263 roku, w odległości około100m na wschód od kościoła św.Krzysz-
tofa. · 

· Obie~?' mies1;~lne s~~~:nowt~t dwie j~ /nr 3 i ~2( o c~rakte~ze 
p9łziemianek datowane materia,łem c~ramicznym· na przełom XIll/}Ciy w. 
Obok jamy nr 3 natrafiono na obiekt /nr 1/ spełniajł\CY funkcję piwnicy 
z zawartości" kilkudziesięciu całych naczyli, g'inianych oraz szklanego 
puchara fletowego datowanego na połowę xnt Wieku. 

Z konstr.:ukcji drewnianych odkryto je~ chłodnię /nr . .-11/ _tr_zy 
studnie /nr 15, 16, 17/i urzll.dzenia sanitarne /kloaki nr 2,6,7 ,9,10, 
13 i 14/. 

Obiekt nr 11 - założony na planie kwadratu o wymiarach l, 4 x 
1,4 m posiadał podwójne ścianki -zbudowa~ z de_sek dębowych ściśle 
przylegajł\cych do siebie. Odstęp pomiędzy ścianami wynosU 40 cm. 
W narożach ścianki zewnętrznej posadowiono słupy, między którymi znaj
dowała się belka po~czona ze słupami za pomocł\ czopu. Natomiast ~cianka 
wewnętrzna posiadała wieniec rozpierajł\CY jł\ od we~trz. 

• 

• 
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Obiekt wypełniał szaro-żółty piasek i nieliczne fragmenty cera
miki z XIV wieku • 

Studnie zbudowano ·z dranic dębowych, dwie z tltch /nr· l5 117/ 
w konstrukcji węgłowej datowane są . materiałem ~bytkowym na koniec 
XIV -XV wieku, trzecia /nr 16/ o konstrukcji"szkieletowej" -DA koniec 
XV - polowę XVU wieku. W obiektachzychznaleziono naczynia gliniane 
/dzbany, misy/ oraz ich ułamki, fragmenty naczyń drewnianych klepko
wych i toczonych, fragmenty obuwia skórzanego, 1,1łamki .. kafli renesanso
wych, . niektóre z nich zdobione elementami plastycznymi,· a także ·hak że., 
lazny. · 

Urządzenia sanitarne • wszystkie wzniesiono w konstrukcji węgło
wej ..., powierzchni zamykającej się w granicach 3-6m2. Starsze XIV -wie
czne /obiekty nr 2,·6,'14/ zbudowano z dębiny, młodązez XV-XVI wieku 
z drzewa sosnowego. Wydobyto z nich m. in. naczynia gliniane, fragmenty 
naczyń szklanych i drewnianych, wyroby skórzane. 

ZJ\;BKOWICE 
ul. Bohaterów Getta 

·woj. wałbrzyskie 

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno
Konserwatorski 
we WrocbA<iu 

Badania prowadziła mgr Anna Piwko i mgr Ha
lina Sledzik. Finansował WOAK. Slaq śred
niowiecznego .osadnictwa miejskiego /XIV -XV w./. 

. . 
Podczas kopania fundamentów ~d budynek mieszkalny przy ulicy 

Bohaterów Getta 11 natrafiono ' na gł4;boko,ci l, 2 m na reltkty zabWlowy 
drewnianej mieszkalnej z fragmentarycznie zachowaną podło~ą· drewnianą. 

Badania ratownicz,e Wykazały, · iż ... są to ślady budynku o kształcie 
prostokąta /długości 7 m, szerokości l, 2 - l, 7 m./. Nie uchwycono ca
lego zarysu obiektu, ponieważ w części północnej przylegał on do kra- . 
wędzi wykopu, lttórą stanowiła ściana budynku nowożytnego. 

We wschodniej części budynku na głębokości 50 cm znajdowały się 
resztki paleniska obudowanego gliną," o kształcie kolistytD., średnicy 40 cm. 
Podłoga ułożona była na podsypce z piasku miąższości 15-20 cm. Liczne 
tHady przepalonej polepy, węgli drzewnych oraz smugi spalenizn,y wskazują 
ruto, ~e obiekt uległ spaleniu. 

W wypełnisku oprócz ceramiki znal~ziono gwotdzie żelazne, przęł-. 
liki i fragmenty ·szkła oraz skrawki skóry. 
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ZA13KOWICE 5L~SKIE, m. 
ul.Dolnoślllska 21-31 

Wojewódzki 'ośrodek 
Archeologiczno
Konserwatorski w~j. wałbrzyskie 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr KrystynA. Maksymowicz. 
Finansował WOAK we Wrocławiu; Osadnictwo 
nitejskit> /XIV -XVI w./. 

. Podczas zakładania wykopów pod fundamenty bu~·miuzkalnego 
przy ul. Dolnośl!lskiej wjrdobyto dużą ilośt ceramiki i przedmiotów meta
lowych. 

Inspekcja archeologiczna i badania ratownicze wykazały, że ~ 
strony południowej budynku nr 27 do 31 na głęboko~ci ' od 1,5 do 4 m ua.r 
trafiono na warstwę kulturowi\ tNi!lzanlt. z .zabudOWfl miejską od XIV w. · 
Wśród zabytków ruchomych wydzielono m.in. ceramikę/kllfle, gwotdzie, 
haki,' siekierę. Wydobyto również polepę," węgle drzewne, ' kośCi zwierzę-
ce. 

Badania 'będt\ kontynuowane. 

ZBR.OJEWSKO, ' gm.Upie 
woj, częstoChowskie 
Stanowisko 1 

Instytut Archeologii · 
Untwere.ytetu Jagie~lońskiego 

Badania prowadziła. mgr Barbara Gedl. Finanso- · 
vał WKZ Katowice. : Kontynuacja prac zapocZł\t- . ' 
kowanych w 1973 r. 5redniowieczny gr6dek i · 
i>ozostałości osad,y ku),tury łużyckiej ·ż wc~a~j 
epoki żelaza. . · · 

W dalszym ciflgu rozkopywano majdan średniOwiecznego gr6dka ·po
chodzflcego z pierwszej .połowy XIV wieku. Uzyskano dutą .ilośt ceramiki 
i liczne wyroby żelazne, zwłaszcza militaria /groty strzał, ' bełty kusz/ 
i części wyposażenia jddzieckiego. Zarówno położenie obiektu jak i cha
rakter odkrytego materiału zabytkovego pozwala na przyp.u~zczenie, ' że 
są to pozostałolei średnioWiecznego grcSdka pogranicznego, założonego 
po ślllskiej stronie rzeki Liswarty. · · 

.. 
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Poniżej nawarstwień ~redniowiecznych występuj!\ ślady osady 
otwartej kultury łużyckiej. Materiał ceramiczny odkryty w jlllll8.Ch lub 
występujący na wtórnym złożu w warstwach ~rednioWt~cznych, 'Po.zwa- · 
la na datowanie osady raczej na pót~ fazę okresu -halsztackiego. 

ZlĘBICE 
ul. Kościuszki 
woj. wałbrzyskie 

Wojewódzki O~rodek 
ArcheologteŻno
Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Halina 5ledzik. Fi
nansował .WOAK. Miasto.~redniowieczne -
'urzl\dzenia wodocil\gowe. 

Badania ratownicze w obrębie wykopu zwil\zane ~ . wymiAn!\ insta
lacji gazowej prowadzono przy ul. Kościuszki nr 32 i '32a,· we wschodniej 
części miasta. 

Wykop nr Ti , o wymiarach l , 7 x O, 5 m zlokalizowany był 114przeciw 
budynku nr 32. Na głębokości 0,5 m, w warstwie intensywnie ciemnej 
próchnicy stwięrdzono obecność drewnianej rury w.od.ociuowej. 

· Wykop U, w odległości 20m założono na wschód od -wykopu nl" l, 
naprzeciw budynku nr 32a; o wymiarach l, 7 x l m. Na gł-:bokości 0,4 m 
w warstwie szarej próchnicy natrafiono na dalszy cii\Q drewnianej rury,· 
na którl\ składały się dwa odcinki po~czone przez zestaWienie na wpust. 
5rednica rur wynosi 25-30 cm, ~rednica przelotu 7,5 - 8 cm. Preypusz
cza się,· że pełniły one...funkcję ·pr.zewodów:. magistralnych. Wykonane były 
z okorowanego drewna, gatunku iglastego. · ' 

· Analogiczne przewody wodociuowe znane SI\ z.Pbszar6w miAst 
średnio-w:iecznych m. in. Chełmska k/Kamiennej Góry, Bystrzycy,· SrocJ,.y 
511\skiej,' Kłodzka • 
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BIEC Z 
Mury miejskie 

BRZEG 
· woj .'opolskie 
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patrz 
średniQwtecze 

Muzeum Piastów 511\skich 
w Brze,gu 

Badania. prowadził mgr ~iotr Kub6w. Finansowa
ło Muzeum P..iaatów Slq,skich w Brzegu. Kaplica 
zamkowa św ,Jadwigi z XVII wieku.' 

W zwtq,zku z remontem kaplicy przyzamkowej natrafiono na zespół 
naczyd. szldan,ych i glinian,ych oraz iragmenty kafla piecowego i cegieł. 
Powytsze ~biekty zo.stały znalezione w części wachOdniej kaplicy, ' w war
atWie gru.zu zalegajq,cej na głębokości do ~ metrów od obecnego poziomu 
posadzki; · 

Na znalezisko składa się: 15 ~łych buteleczek, słOik, doln,y frag
ment naczynia .fletpwego, ' 2 pokrywki,' S fragmentÓw nacz;}'li .kielicłiowatych,' 
fragment butli / 14 dolnych części szklanic cylindryczn.ych. Wśród naczyń 
glinian,ych wyrótnia się kubek. majolikowy, maJłlcy analogię w datÓvan,ym 
'obiekcie ze zbiorów Muzeum Piastów ~lq,akich /koniec Wieku XVII/~ 

Znalezisko w:raz· z dolcwnentacjq, znajduje stę w Muzeum Ptast6w 
Slq,skich w Brzegu.' · 

BUKOWEI gm.Zagórów 
woj. kOnbiskie 
Stanowisko l 

Katedra Arche~logit 
· Uniwersytetu . 
tm.'Adama MickieWicza 
w P~znAniU 

Badania prowadziła mgr Maria Mucha pod Ide
rownictwem doc.dr Jerzego Olczaka. Ftnańso
wał UAM w PoznaJ).iu oraz Wydział Kultury t 
Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Pierw
sza sezon badań. Nowotytna huta szkła /2 poło
wa X\'11 wieku/.' 

W ramach studiów nad nowotytn,ym hutnictwem szklarskim w Wielko
polsce podjęte zostały badania terenowe: 
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1/ w pierwszym etapie, w oparciu o informacje ~warte w źród
łach pisanych /a także informacje uzyskane od przypadkowych odkryw
ców/, przeprowadzono poszukiwania powierzchniowo-weryfikacyjne na 
obszarze wschodniej Wielkopolski /1974 r./; w ich wyniku zlokalizo
wano i wstępnie rozpoznano 7 s.tanowisk hutniczych w następu)llcych 
miejscowościach: Bukowe, ' Huta. Huta Stara l stanowiska· l i 11/,1 Króli
ków, Lukom, Trllbczyńska Huta. Wszystkie stanowiska występujll na te.-
renie województwa konińs_kiego; · · 

2/ spośród nich do kolejnego etapu - szerokopłaszczyznowych ba
dań wykopaliskowych -wytypowano stosunkowo najlepiej zachowane sta
nowisko w miejscowości Bukowe, gmina Zagórów. 

Badania te, obok zadań merytorycznych / rozpoznanię urZ!ldzeń, 
produkcyjnych huty, jej wielkości, asortymentu wytwarzanych szkieł / 
stopnia rozwoju techniki f technologii produkcji oraz ustalenie chrono
iogii/ miały · również na celu zgro~dzenie · doświadczeń ·2; zakresu tech
niki eksploracji tego rodzaju obiektów, które jak dotychczas były badane 
na niewieikil tylko skalę. . 

Stanowisko leży około· o, ·3 km na południe od skraju zabudowań wsi 
Bukowe,: bezpośrednio na zachód od drogi Bukowe -L omów i około O, 25 km 
na połudrrle od strumienia Bartosz. 

Na przekopanej powierzchni 287,5 m2 odsłOnięto rumowisko po fun
damentach dwóch pieców szklarskich /2 x 3 m4 miąższość do 0,6 m i 2,5 x 
4 m, millższość do 0,8 m/ wypełnione kamieniami i ~jedyńczymi cegłami · 
oraz dużll ilościll spieku szklarskiego, : brył zakrzepiej masy sz}danej, 
stłuczki 'szklanej i fragmentów dQnic. P.onadto zarys fundamentów w pos
taci silnie przepalonego piasku, .. trzeciego, ' całkowicie zniwelowanego .· · 
pieca /3 x 3,5 m, ' millższość do 0,'6 m/. Wszystkie trzy piece usytuowane 
były obok siebie na osi zachód-wschód. Układ ten może świadczyć o tym, 
że mamy tu do czynienia na]prawdopodolmięj z funkcjonalnie powiązanymi· 

. ze sobą urządzeniami produkcyjnymi huty w postaci: 1/ pieca topliwego, w 
którym uzyskiwano masę szklimą, • 2/ pieca _roboczego, ' w którym formowa
no wyroby i 3/ pieca chłodniczego, ' w którym odprężano gotowe wyt"oby. 
W sąsiedztwie pieców natrafiono na ślady zapęwne po słupach stanowią.-
cych konstrukcję drewnianeg? budynku huty. · 

Lą.cznie na stanowisku odkryto ponad 10 tysięcy sztuk różnorodn;ych . 
odpadów produkcyjnych /spieki szklarskie, · masę szkła~, żutle ' ; · "łezki"/; 
około 1700. fragmentów donic, około. 1500 u~amków różnego rodzaju naczyń . 
szklanych, ' w tym wyroby nieudane, ponad 1900 fragmentów szyb, ' a także 
pojedyńcze. egzemplarze biżuterii ze szkła, około 3200 fragmentów naczytf 
glinianych, 610 ułamków cegieł oraz 5 monet z 2 poło...,Y XVII Wieku. 

Badania będą. kontynuowane. 
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CZERSK, gm.Góra Kalwaria 
woj. warszawskie 
Stanowisko l i 3 

CZYŻOW SZLACHECKI, gm, 'ZaWichost 
woj. tarnobrzeskie 

patrz 
wczesne 4redhiowiecze 

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

Badania archeologiczne prowadził mgr WŁodzi
mierz Pela. Finansował WKZ w Kielcach. Pierw
szy sezon badań. Pałac /XVIII-XIX w.'/. 

Badania archeologiczno-architektoniczne przeprowadzone były w 
ramach wsp6łpra.cy z Pracownią Dokumentacji Naukowo-Hi:Jtorycznej. Ce
lem ·ich było ustalenie stratygrafii obiektu oraz poszukiwania r.eliktów 
wczdniejszej zabudowy wspoinntanej w tródłach historyc~ch. Badania 
wykopaliskowe poprzedziły wiercenia badawcze. W ramach prac archeo
logiczeych wykonano dwa. wykopy o łącznej póWierzchni około 40 m2 • 

Stwierdzono, że siedemnastoWieczny pałac wybudowano we wkopie 
szerokopr~estrzeri.nym wykorzystując urozmaiconą konfigurację terenu • 

. Podczas tych prac mogła ulec zniszczeniu ewentualna wcze4niejsza zabu
dowa.. W warstwach zasypiskowych stwierdzono występowanie ceramflti 
pochodzącej z XV -XVIll Wieku. 

DĄBROWKA STARZENSKA, gm. Dynów 
woj. przemyskie 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadził mgr . Andrzej Hunicz.' Finanso
wał WKZ w Rzeszowie. Drugi sezon .badań. Za
mek - okres nowożytny /XVI-XIX w./. 

Zamek zbudowany został 114 płaskim cyplu wzgórza, ograniczonego 
od północy,' wschodu i zachodu stromymi skarpami opadającymi ku doli
nie utworzonej w miejscu uj4cia rzeki Dąbrówki do Sanu. 
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Nawarstwienia kulturowe w obrębie dziedzińca majl\ maht miąż
szośt /pośrodku dziedzińca '0,6 - 0,8 m/ 1 a calec przykryty jest warstwą 
humusu pierwotnego.' 

Odsłonięto fundamenty nieistniejącego obecnie północnego skrzyd
ła zamku. Analiza układu warstw i murów. zdaje się wskazywat , ' iż budo
wa tego skrzydła nie została zakończona. Z dalszych prac zrezygnowano 
prawdopodobnie po poiarze. w pocZI\tkach XVII w., który zniszczył istnie
jl\cą tu zapewne drewritaną, . tymczasową nadbudowę. 

Analiza architektonicżna murów skrzydła zachodniego oraz wyniki 
prac wykopaliskowych wskazuj!\, że budowę zamku rozpoczęto w począt
kach XVU wieku. Uzyskano następujące materiały: ułamki naczyń toczo
nych wypalonych w atmosf~rze redukcyjnej, ułamki naczyń .toczonych o po
wierzchniach pokrytych szkliwem, kafle pokryte najczęściej szkliwem zie
lonym; brązowym ,.i białym, oraz stosunkowo licznie występujące ułamki 
naczyń szklanych. Spośród kafli na uwagę zasługuje zwieńczenie pieca 
zdobione plastycznym motywem herbu Radwan. · 

Badania sezonu 1975 skoncentrowano w narożniku północno-wschod
nim, w obrębie istniejq,cej niegdyś baszty.' Stwierdzono; że odsłonięty 
fragment kurtyny północnej jest dostawiony do północno-zachodniej przy
pory baszty. W najbliższym sąsiedztwie baszty Ódsłonięto .mury fundamen
·towe - poŻostałoU po częściowo podpiwniczonym budynku, · który był za
·pewne .. najstarszą bu~ całego założenia zamkowego i powstał w XVI 
wieku. 

Dokumentacja z .. badań znajduje się w po~iadaniu WKZ w Rzeszowie 
óraz w archiWlllll P. P. PKZ Oddział w Lublinie. 

El; B LĄG 
Zamek 
Stanowisko 2 

Urzl\d Miejski w Elbll\gu 

Badania archeologiczne prowadził mgr Jerzy 
Kruppe, geofizyczne-zespół pod kierownictwem 
mgr inż.Jerzego G.rodnickiego. Finansował Urzl\d 
Miejski w Elbll\g.u •. Pierwszy sezon "badań. Za
mek /XIV -XV w./. 

Przeprowadzono badania wstępne mające na celu rozpoznanie stra
tygrafii na dziedzińcu zamkowym oraz odczytanie rozplanowania obiektu. 

Wykop rozpoznawczy o powierz~hni 12m2;· założono przy zachod
niej ścianie zachowanego w ruinie budynku tzw. "spichlerza" •. Fundament 
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jego zbudowany był z ociosywanych kaDrleni narzutoWych spajaeych za
prawą .wapienną; w dolnej części zaprawą wapienną_ z glłnl\ i ula~ 
ce~eł. W ścianie fundamentu natrafiono na niestaramp,e zamur.owany 
nieregularny otw6r. Z uwagi na występowanie. wody gruntowej,1 stopy . 
fundamentu najprawdopodobniej nie C!lsiągnięto: Eksplorację przeryano 
na, głębokości około 3, 9 m od obecnego poziomu dŻiedzińca a o O ~-6 m . 
poniżej poziomu wody . · · 

G6I'lllł część wykopu, do głębokości około 1.1'6 m od powierzc~ 
terenu stanowiły wkopy 'i warstwy .zasypiskowe z materiałem z XX w. 
Poniżej, eksplorowano średniowieczne warstwy kulturowe, : z duż" za
wartoś~ią węgli drzeweych,; żużla. Nikły ilościowo materiał zabytkowy 
reprezentowany był przez nieiiczne ułamki ceramiki ~ XIV -XV wieku, 
fragmenty przedmiot6w ~elaznych oraz stoąunkovro dużą liczbę kości 
zwierzęcych. · 

Badaniami geof~zycznymi objęto cały teren dziedzińca oraz ob•zar 
na wsch6d od "spichlerza". Wyniki tych badań nie zostały jęszcze opr&~ . 
cowane. Slad6w zabudowy spodziewać się można w p6łnocno-zachodn1ej 
części dziedzińca oraz w rejonie południowo-vschodn1ej .'b4lszty br~j. 

Badania będą kontynuowane. 

FROMBORK 
Kości6ł św.Anny 
Stanowisko 2 

G LOGOWEK 
woj. opols~e 

Gl.UBCZYCE 
ul. Kozielska 5 i 7 
woj. opolskie 

GNIEW 
woj.gdnńskie 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
średniowiecze 



GOLCZEWO 
woj.szczecińskie 
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GRABOSZYCE, gm.Vfadowice 
woj. bielskie 

patrz 
§redniowiecze 

Pracownia Archeologtezno
Konserwatorska P. P. PK Z 
Oddzi-ał v Krakowie 

Badania prowadził mgr Kazimierz Buszyd.lik. 
FiM.n~ował WK~ w Krakowie, Dru$1 sezon ba
dań. Dwór obronny /XV -XX 'fliek/ • 

. ~ 
Kontynuowano badania XVI-wiecznego dworu obronnego, Prac:e pro-

wadzono od stol\Y południowo-zachodniej oraz .północnej budynku, jak 
również w jego .piwnicach. W południovo-zachodnim narożniku .dworu, 
na głębokości 2,2 m odsłonięto fragment kamiennej kollStrukcji, .v posta
ci dwóch murów kamiennych, szerokości O, 70 m, poł\CZOJ\Ych w narożni
ku pod kątem prostym, Jeden z tych mąróv biegnie próstopadle do funda
mentu zachodniej ścial\Y dworu, drugt róvnolegle. 

Badania nie zostały ·jeszcze zakoliczone ,· dlatego nie jest możliwa 
interpretacja odkrytej konstrukcji architektonicznej, ·odnośnie jej formy 
i funkcji. 

Materiał iródłowy znaleziol\Y v toku prac badawczych viy•tąpił v 
postaci ułamków ceramiki i kafli, głównie- z okresu XVI-XVIIoow:ieku. 

Badania bę~ kontynuovane. 

INOWLODZ 
woj. piotrkows_kie 

patrz 
średnio'fliecze 



· JANOW PODLASKI 
woj. bialskopodlaskie 
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Pracowni!l Ar~heologicżno
Konsentatorska P. P. PKZ 
Oddział _w · Lu~linie 

Badania prowadził mgr Ati.d.rzej Hunicz .. Fi- ' 
nansowała Dyrekcja Stadniny Koni w Janowie, 
Podlaskim. Pierwszy sezo~ badd. Żamelt bis
kupi - okres nowożytn.y. ZDaleziono także ma-, 
tertal zabytkowy z XIV -XV Wieku. 

Zamek us:ftuowany jest na wzniesieniu otoczonym ·głębo~ fos~~ - · 
która posiada około 20 m szerokości ; Powierzchnia wewnt;trzna -to w 
przybliżeniu prostokąt o wymiarach 70 x 80 m, kt~rego narożniki 'uformo
wane są w kształcie ziemnych bastionów ~ 

lstniejłłce w chwili obecnej dwa murowa~e skrzyd_ła ,usytuowane wzdłuż 
wschodniej i zachodniej kra:wędzi wzgórza zamkowego zb}riłewano około 
1790 r ·: W inwentarzu z 1740 r. zawarty jest dośc szczegółowy opis daw
niejszych zabudowań. z opisu wynika f it główny budynek zvan_y pałacem . 
znajdował się naprzeciw bramy wjazdowej, w pQłudniowej części dziedziń·
ca. Budowla. była w większej części drewniana •. Na osi stał dwukondygna
cyjny ganek, dó którego przyl~gały dWie wieloboczne baszt;y. 

Celem prac archeologiczn_ych było: 

- rozeznanie nawarstwi.eń kul~rowych na wzgór~ -zamko~ i pQziomów · 
utytkowych; · · 

- stwierdzenie, czy i w jakim stanie zachowały si~ relik1;y dawni~jszej 
zabudowy; 

- opracowa~ie wniosków konserwatorskich. 

Wyniki badad. wykazały; ' że początki istnienia dawnego dworu obron
nego l zamku/ wtą~ć należy z Wiekiem XVII. Występujący w :ntewtelkiej 
ilości materiał zabytkowy - ceramika średnioWieczna z XIV : XV w. - po- 1 

chodzi z warstw przemiesZiliJYch i nie Wiąże sit; z poziomami użytkowymi. 
W wykopach odsłonięto mury fundamentowe starszego pałacu ; których prze 
bieg zgodny jest z opisami w inwentarzach z 1740 i 1790 r. ·w wykopach 
IV i V odsłonięto dobrze zachowane· flinda.ment;Y szdctobOczn;rch baszt 
przy.ganku ,'·a także dawny bruk dziedzińca. Znalezion,y materiał zabytko
wy datowlln.Y na XVII-XVIII wiek to: ułamJd · naczyń toczonych ...ypa.Ion,ych 
w atmosferze redukcyjrle.j; ułamki naczy4 toc:zon,ych o powierzchniach po
krytych szkliwem,' ułamki kalit z ornamentem plastycznym o motywach ·gęo
metryczno-roślinn_ych pokrytych najczęściej szkliwem zielcmym,· oraz kafli, 
których ornament pokrywa szkliwo białe na granatoWym tle. 

Dokumentacja z badań znajduje się w postadańtu WKZ w l!tałej POci-
• laskiej oraz w archiwum P. P. PKZ Oddział w Lublinie. 
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KRAKOW 
Kości6ł św. Piotra i Pawła 

Instytut Historii Kultury 
Materialnej P AN 
w Warszawie 

Badania prowadzili dr Jacek Przeniosło, mgr 
Anna Żurowska, mgr Roman Rybicki /IHKM/ ~· 
mgr Andrzej Iciek, mgr inż.Jerzy Grodnicki, 
mgr Andrzej Jagodziński /PPG.,/. Finansował 
P.P.PKZ Oddział w ·Krakowie .. Pierwszy sezon 
badań. Koś~i6ł z XVI/XVII w. 

Badanta archeologiczno-geofizyczne związane były z zakrojoną na 
szeroką skalę rewllloryzacją zabytk6w Krakowa. Podjęto je w celu·r.oz-: 
poznania ńiezinwentaryzowanych dotychczas elementów architektury,. posa
dowionych poniżej posadzki kościoła w nawie głównej, w transepci~, przed 
wejściem głównym oraz na dziedzińcu przykościeln,rnl od północnej strony. 

Podstawowe pomiary geofizyczne wykonane . zostały przez pracowni
ków PPG w Warszawie, a interpretację i opracowanie wyników k<nicowyclt 
oraz uzupełniające pomiary wykonał .zespół z JHKM P AN. 

Prace geofizyczne wykonano kilkoma metodami ze względu na szcze
gólnie złożony i trudny charakter b8.dań, przede wszystkim we wnętrzu koś
cioła. Zastosowano więc następujące metody geofizy~.zne: 

- elektrooporową / zmiennoprądową i stałOprądową/ 
- sejsmiczno-dynamiczną ' 
-grawimetryczną. 

Zastosowanie tych metod. pozwoliło uzyska~ większą liczbę informacji 
wzajemnie się · we:ryfikujących, niezbędny<;h dO prawidłowego rozpoznania 
badanego obiektu. 

W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano ro.zpoznanie ośrodka 
pod posadzką nawy głównej i transeptu. Stwierdzono, na pQdstawie anoma
lii geofizycznych, zarejestrowaeych nad znanymi komorami, · że w obrębie 
badanej przestrzeni nie ma tego typu obiektów poza zinwentaryzowanymi. 

Interesujące Wyniki uzyskano na przedłużeD.iu filarów podtrzymujticych 
kopułę kościoła. Wykryte tu zarysy konstrukcji zostały naniesione na plan 
kościoła·. 

W transepcie zaobserwowan~ również przerw~; w masywie wydzielonej 
konstrukcji, charakteryzującą sic; niską opornością i zmniejszonymi właś
ciwościami sprc;żystymi, które mogą być związane z przerwą v konstruk-
cji lub jej zniszczeniem /albo rozluźni~niem/. AnomaUę:•tego typu zarejestro
wano również na zewnątrz kościoła po północnej stronie, 

• 
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Badania przeprowadzone przed wejkiem główil.ym potwierdziły 
istnienie znanych uprzednio krypt grobowycli oraz pozwoliły założyt 
pr~ypuszczenie, że przy murze południowym może znajdowat si~ również 
krypta rysująca się na jedeym z profilów. 

Badania dziedzińca po p6łnocnej stronie kościoła umożliwiły powiłl
zanie odkrytych uprzednio fragmentów murów z zabudowl\ istniejącą tu 
przed budowl\ kościoła. · 

Na podkreślEnie zasługuje zastosowanie bogatej metodyki i obszer
nego zakresu prac geoftcznycznych wykonanych zarówno we wnętrZu koś
cioła jak i w jego otoczeniu. 

KRAKOW - KAZIMIERZ 
ul. Skaleczna 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Wykop l 

KRAKOW 
ul. Skaleczna 15 / ogr6d/ 
Skałka - wykop IV 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Jacek Reyniak pod kie
runkiem dr Kazimierza Radwa.Jiskiego. Ftnanso
..;ało Muzeum Archeologic zne w Krakowie. Pil\t;y 
sezon badań. Warstwy nowożytne. 

Proczas ziemnych prac instalacyjnych w: ogrodzie klasztornym przy 
Skałce, przeprowadzono badania ratownicze. Wykop przebiegał od ul.Pte
karskiej ku p6łnocy, -~CZf\C się z wykopem na ul.Skałecznej. W czterech 

. punktach wykopu uchwycono calec;- w części p6łnocnej :.-w postaci gliny 
i częściowo skały wapiennej /głębdkośt calca 1,05 - 3,03 m/. Nawarstwie
nia zalegajl\ce nad calcem zawierały materiał przemieszany, głównie nowo:
tytny. Od strony ul. Piekarskiej uchwycono fragment obronnego muru kazi-· 
mierzowskiego, przebiegaJileego równolegle z wykopem w kierunku p6ł
noc-południe. Mur występował na gb:bokości około 50 cm; bezpośredbio 
poc! warstwą humusu. - · 

Wymienione badania. stanowłf\ ważny przyczynek do studiów nad od
tworzeniem pierwotnej topografii tej części Krakowa /miasto Kazimierz/, 
a szc:teg6lnie u.kladu i roZległości izolowanego zrębu ska.lnegQ pierwotnego 
wzgórza Skałki. 



KRAKOW 
Rynek 14 
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KRAKOW- STARE MIASTO . 
Sukiennice 

KRAKOW - SRODMIESCIE 
Klasztor 00 Dominikanów 

KRAKOW- WAWEL 

,KOMOROWO, .gmrKaźmierz 
woj. pozruuiskie 
Stanowisko 12 

KUROZWĘ KI 
woj. tarnobrzeskie 

LUBACZOW 
woj. przemyskie 
Stanowisko l 

LUBLIN 
woj .leszczyńskie 

patr~ 

wczesne airedniowtecze 

patrz 
wczesne średniąwlecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne 'redniowtecze 

patrz 
średnowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz . 
wczesne średniowiecze 



LUBLIN 
Stare Miasto, Blok XI 
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Pracownia Arc:heologi.czno
Konset"!'':ators~a P. P. PK'Z 
Oddział w ~ublinie 

Badania prowad,ziła mgr Maria Supeyn /autorka 
sprawozdania/ oraz mgr M(lria Syd.oruk·. Finanso
wał Miejski Zarzlld Budynków Mieszkalnych· w Lub
linie, ·Pierwszy sezon badaii. Zabudowa miejska . 
z okresu ~redniowiecznego i nowożytnego,' 

Badania prowadzone były przy Bloku XI; usytuowan.ym. w południowej 
pierzei Rynku /między ulicami Gruella, · Trybunaiskil i Bramowll/• Stano
wiły one jeden z etapów przedprojektowych, kompleksowych prac badaw-
czych. · 

Celem bB.dań było rozeznaUie stratygrafii stanowiska; usial.enie 
pierwotnych poziomów'użytkowych w podwórzach kamienic i sieniach, od
krycie reliktów nieistniejllcej zabudowy oraz ustalen,ie pewnych szczegóło
Wych faktów wskazan,ych przez historyka sztuki i badacza architektury. 

Założono 8 wykopów zlokalizo~an,ych nastę~jllco: 

wykowl-IV przy kamienicy Rynek 14 -TrybunalskA 12. 
wykopy V -VI pr'zy kamienicy Rynek ' l7 - Trybunaiska 6, 
wykop VII na· podwórzu kamienicy Rynek 19, · 
.wykop VIII przy kamieni~y Bramowa S. 

W wykopie l ustalono miejsce rozwarstwienia się fundamentów S!lsied
nich kamienic Rynek 14 i.1S oraz odkryto fundament nieistniejllcego obecnie 
traktu kamienicy Rynek 1S. 

W wykopach ll-lll :ustalono pierwotny poziom sieni kamienic na około 
30 cm poniżej obecnego, · : 

Wykop IV pozwolił na rozeznanie układu warstw od zewru:trznej str.o
n,y kamienicy Rynek 14. Stwierdzono tu występowanie warstw ~redniowiecz· 
n,ych z niewieikil ilo~cią zabytków ruchomych. Oi:lsłonięto też mur fundamen
towy kamienicy Rynek 14; jego stopa znajdowała się na głęboko~ci S m. 

W wykopie V odkryt~ sklepie1Ue ptWntcy, lit~ to f~ 'ff)i1a6nia wyż-: 
11ze połotl!ni~ podwórzy w:centra.Tnej partii bloku, w stosunku do póiio~ 
podwórzy w pozostałych jego partach. · · · · 

W wykopie VI starano się ustalić poziom pierwotnego wjazdu przez 
sień kamienicy Trybunalska 6; wykop nie przyniósł jednak oczekiwan,ych 
wyników, albowiem pierwotn,y układ warstw został tutaj wtórnie zakł6co
n,y do znacznej głęboko~ci. 

Wykop VII~ Nie uzyskano odpo.wiedzi na pytanie o dawny poziom. użyt· 
kowy podwórza kamienicy Rynek 19. Natrafiono natomiast na niema~, · za.-
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waloną i zasypaną kamienicę. 

Wykop VIII stanówił odcinek głównego traktu komunikacyjnego na 
Starym Mieście, od ~ramy l{rakowskiej ku Bramie Grcdzkiej, Pod 
współczesnymi waratwaiili nasypowymi stwierdzono na głębokości około 
1,30 m .bruk z kamieni wapiennych, pod brukiem i warstw~ podsy.pki 
piasku,· na: gb;bokości 2 m wystąpił starszy bruk, ' ułoż~Jey bardzo ści'
le z drobnych kamienfifragmentów cegieł. Nawierzchnie te datowat 
można zapewne na XVI-.ctek. Poniżej "starszego" bruku wys~piły frag
menty drewnianych belek, st®owi~ce najprawdopodobniej pozostałośt 
średniowiecznej nawierzchni. Pod ni~ zalegała warstwa zaYfierajl(ca za
]?ytki ruchome datowane na XIV ~xv wiek. Na głębokości 2,6 - 2,9 m 
stwierdzono. calec, · · 

Odsłonięto również fundament muru kamienicy Bramowa S~ · .którego 
stova znajdowała się na głębokości około 3,4 m. 

' . - .. 
Wyniki bada4 archeologicznych,sformułowane w postaci wniosków 

konserwatorskich, zostaną wykorzystane w projekcie -konserwacji i adap-
tacji kamienic. . . · ~ · · 

Dokumentacja . z badali znajduje się w posiadaniu Miejskiego Konser
watora Zabytków"; Lublinie oraz w archiwum P. P, PKZ Oddział ·.w Lubli
nie. 

l. UB LIN 
Wzgórze Zamkowe 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska, P. P. PKZ 
Oddział w Lublinie 

Ba~nia prowadził mgr_Andrzej Hunicz. Finan-
' sował WKZ w Lublinie. Wczesne średniOWiecze, 

średniowt.ec.ze i okres nQwotytny. · · 

Badania prowadzone na Wzgórzu Zamkowym, międey p6łn0C114 
ścianą kaplicy; a nowozbudowanym skreydłem zamku, pon.i.erdziły 
istnienie murów -widocznych na planie zamku' z około 1807 r. ,' który~ 
przebieg jest zgodny z Opisem zawartym w inwentarzu z 1564 r •. Odsło
nięto mur obwodowy, znaczny odcinek fundamentu. kaplicy oraz narożnik 
budowli dostawionej dp p6łnocnej ściany kaplicy, ' mającej znaczenie t»b
ronne. Eksplorowane warstTiy wyznaczały poziomy wewnątrz ograniczo-
nego murami pomieszczenia, · 

Rezultaty prac wskazuj~, · te mur obwodowy, · w części .przylegaj~
cej do kaplicy, mógł byt zbudowany w pocz~tkach XIV wieku, 

• 
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W wyniku dostawienia dolnych partii muru obwodowego do ~etany 
kcypty , · powstała wn~ka o szeroko~ci 80 cm, w której Il4 ··gt~boko~ci 
3,4 - 4, 7 m od powierzchni dziedzińca, · w warstwie· ziemi o dużej wil
gotności znaleziono ceramik~ wczesnośredniowiec..zną·: • d_~towanll na Xlll 
wiek. W pozostalej cz~ści wyk_opu do gł~bokości 3, 7 ni· zalegał gruz ka
mi~nno-ceglany z . ceramiką, z XVII~XVI~ wieków oraz: deńar koron.n;Y 
Zygmunta Ill Wazy z datą, wybicia 1623,· ternar -/trzeciak/ łobżenicki 
Zygmunta III Wazy z lat 1610-1630,~ szeląg liwoński Karola X .Gustiwa 
z lat 1654-1657. · · · .. · · · 

W warstwach leżących niżej .z zawarto~ciq. cegieł i grud zaprawy, · . 
znaleziono ułamki kafli i: ornamentem pokryt;ytit białym szkliwem I14 grana
towym, · które datowat należy ria koniec wieku ".XVI i ~ek XVII.' . ·. 

frzeprowadzÓne wiercenia wykazały~' te na. głęb.oko§ci 5:8 ·m znaj- . 
duje się warstwa lessu Wymieszanego ~ iłem, · a poniżej _glE!ba rodzima 
w postaci czystego le_ssu. · 

Dakumentacja z badań zn,ajduje się w posilldariiu WKZ w Lublinie 
oraz w archiwum P .P. PKZ Oddział w Lublinie ~ ' 

NIEPOLOMICE 
woj . krakowskie 

NOWY WISNICZ 
woj. tarnowskie 

patrz 
średniowiecze 

PracOwnia Archeologiczno
Konserwatorska P :P. PKZ. 
Oddział w Krakowie . '• 

Ba,dania prowadził tngr Eligiusz Dworaczyński. 
Finansowało Kierownictwo Odnowienia Zamku 
.Królewskiego. rut, Wawelu.. Szósty sezon badali. · · 
Zamek ·z XV -XVIl .wieku. 

Kontynuowano·badania na terenie dziedzińca zewn~trznego w dw9ch 
r ejonach: przy bramie wjazdowej oraz przy kazamatach zachodnich. Pro
wadzono róWnież badania w piWnicachkordegardy bastionu północnego / 
stajniach pod kurt:iną zachodnią, oraz w piWnicach Qli.stionu połudhiowo
zachodniego. Pomiędzy bramą, wjazdową, tzw. basztą, pod fontamią, odkry
to dalszy przebieg murów budowli bramnej z końca XV wieku,"' jak rów"" 
nież poziomy użytkowe z tego samego okresu.~.W wykopie,· w pobliżu fon
tanny odkryto ponadto fragment W.llłu ziemnego, · dochodzącego do budovili 
od strony południowo-wschodniej." · · 
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Przy kazamatach zachOdnich kontynuowano eksploracj'= wnęt~za 
drugiej budowli bramnej z ko1ica XV wieku. Uchwycono również dalszy 
przebieg zewnętrznego lica murów budowli oraz odkryto poziomy użyt
kowe przed portalem·bramriym. Odkryto ponadto frag~nent wału ziemne
go oblicowanego kainleniami i dochodzącego do budowli od strony połud
niowej. 

Przy tzw. baszcie Bony odkryto najwcześniejszy poziom użytkowy 
dziedzińca gospodarczego zamku z ·u połowy XV wieku. Uzyskano dużą 
ilośt materiału zabytkowego, · głównie z XVII wieku,· pochodzącego z 
warstw zasypowych. Pozioiny użytkowe z XV i . XVl wieku dostarczyły 
ciekawych frag~nentów naczyń i kafli. 

Badania będą kontynuowane. 

OLKUSZ, 
woj. katowickie 

PODGRODZIE, gm. Cmielów 
woj. tarnobrzeskie 

POZNAN 
Rejon kościołaśw.Marcina 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
średniowiecze 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznairlu 

Badania prowadziła mgr Krystyna Dębska:..Luty. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 
Pierwszy sezon badań. Okres nowożytny. 

Celem badań było zlokalizowanie osad.y koło kościoła św-. Marcina, 
ustalenie jej metryki i typu. Istnienie bowiem w .połowie XIII wieku na 
lewym brzegu Warty kościoła pod wezwaniemśw.Marcina potwierdza do
kument z 1252 roku. 

Badaniami objęto teren wzgórza na południe od kościoła do ul. Wy .. 
sokiej. Założono 5 wykopów sondażowych o łttcżnej powierzchni 31m2. 
Nie natrafiono' na jakiekolwiek ślady osad.y wczesnośredniowiecznej ani 
średniowiecznej. Stwierdzono jedynie, że badany te~n był użytkowany 
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od XVI-XVlll wieku. Większo'ć materiału archeologicznego stanowi ce
r~ika. Znaleziono ponadto lutno monetę ·Kazimier.~ Jagiellończyka. 

Badania bf:dq, kontynuowane. 

POZNAN- STARE MIASTO 
uJ..Kramarska. 17/16 
Stanowisko 10 

POZNAN- STARE MIASTO 
ul. Wroniecka 11/12 · 
Stanowisko 9 /fosa/ 

PRZEMĘT, gm.Mochy. 
woj.leszczyńskie 
Stanowisko l · 

PRZEMYSL 
Zamek 

RAOOM 

patrz . 
średnioWiecze 

patrz 
średniowiecze 

pl'.trz 
okres halsztacki 

.. 
patrz 
'redniowiecze 

PracoWnia Archeologiczno
Konserwa,torska P. P ;PKZ · 
Oddział w Kielcach 

Badania prowadził mgr Eclward Cwiertak.' Fi
nansował WKZ w Kielcach.' Pierwszy sezon 
badań. · Byłe K~legium Pijarskie z XVIU-XIX w. 

W związku z adaptacjll zezpolu popijarskiego .na budynek muzeal~, 
rozpo~zęto badania ~rche!)logtczne i architektoniczno-historyczne.' . . . 
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Celem badaJ\ było uchwycenie faz budowy Kolegium, jak również 
sprawdzenie w jakim stapni\i zostały zrealizowane plany architekta. So
lart.ego w latach 1737-1624 •. Podjęto również próbę prześledzenia granic 
pięciu średniowiecznyćh działek budowlanych przylegających do połud-

·-niow:ęj pierzei rynku, ' na którym posadowiono zespół budynków pij~rs
kich. 

Badania archeologiczne wsparto badaniami elektraoporowymi wyko
nanymi przez mgr inż.~ Aleksandra Rożyckiego z P. 'P. PKZ Oddział Poz
nań. Ich wyniki będ4 wykorzystańe w badaniach archeologicznych w 1976 r. 

W roku 1975 przebadano archeologicznie około 300m2. W piwni
cach skrzydła zachodniego Kolegium odsłOnięto skraj jednej działki śred
niowiecznej w postaci fundamentów, · wykonanych z ogromnych głazów gra
nitowych, ·datowanych fragmentami: ceramiki na XV -XVI wiek. ; Granie pozos
tałych działek w tym sezonie ba,daWCzYID nie uchwyęono. W trzech wyko
pach na dziedzińcu udało się stwierdzić XVIII-XIX-wieczny poziom użyt
kowy z brukiem kamien.ny1n /około l m poniżej obecnego póziomu/ . · W wy
kopach przy ścianie zachodniej kościoła klasztornego zdołano odkryć fun
damenty ńa.wy bocznej,'· której budowę rozpoczęto według założeń Solartego 
/kościół trójnawo"fY/. : Brak funduszy spowodował zaprzestanie realizacji 
tego planu, ' poprzestano na budowie kościoła jednonawowego. Fundamenty 
rozpoczętej nawy wyk0rzystano jako piwnice_.' Odsłonięto teżrelikty mu
rowane po zakrystii i skarbczyku, na przedłużeniu których stwierdzono 
drewniane resztki latryn. 

Badania będ4 kontynuowane. 

RASZYN 
woj~ warszawskie 

Zakład Archeologii 
Polski 5rodkowej 
Instytutu HistorU Kultury 
Materialnej PAN 
w Lodzi · 

Badania prowad2l.li dr Martan Głosek i dr Leszek 
Kajzer. Finansował IHKM PAN. Pierwszy sezon 
badań. Pobojowisko z 1809 r. 

Celem badań było znalezienie materialnych śladów bitwy raszyńskiej 
stoczonej 19 kwietnia 1809 r • . przez wojska polskie, · broiu.ące przed Au
striakami drogi do Warszawy. Ponieważ prace na grobli raszyńskiej 
i w okolicach wsi Wielkie i Małe Falenty nie rokowały powodzenia, za
decydowano przebadać teren znajdujący się · po zachodniej .Stronie szosy 
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Kraków/Katowice-Warszawa, około 400 m na północ od kośetola 
w Raszynie. 

Na badanym terenie, ' tuż przy szosie znajduje s tę "mogiła bitewna" 
z kapliczką i .tablicą _ pamiątkową ku czci poległych w bitVie, Założono 
4 wykopy o łącznej powierzchni 75 m2,1 z których dwa dttły wynik całkowi
cie negatywny. Najciekawsze wyniki prżyniósł wykop 1; zlokaliz.owan;y bez· 
pośrednio ~ "mogile bitewnej".' Odkry;to w nim szc.żątki kostne czterech 
osobników,' z których .jednego· zinterpretowano jako._-żołnierza rosyjskiego 
z I wojny światowej, a dwóch dals.zych - prawdopodobnie · rozerwanych 
przez pocisk - jako żołnierzy_ niem~eckich z tegoż okresu. ~ . · 

Wykop 2 założono w celu ustalenia charakteru podłużnego nasypu .o 
długości około 75 m ciąanącego si~ od .ii:tosy ku wschod.owt / Wyntesienie 
to okazało się tworem sztUcznym,' i można je hipote,tycznie ' Will~t ze sta
nowtskarąf artylerii polskiej z roku 1~. ' W obr~bie .nasypu 'stwierdzon.o 
wtórnie - wkopaną transzeję strŻele~; w której znaleztono . manterk~ . z ok- . 
resu' l woj~ świAtowej. ' · · 

W wynik~ badań można stwterdzit, .te domniemana mogiła bitewna 
nie ma nic wspólnego z· historyczną bitw !l, natomiast naSYP może byt . śla
dem wypadków z r, 'l809 i jako taki posiada pewwt wartość pamiątkowll; co 
winno znaleźć Odbicie w planie przestrż~nnego zagospodarowania_ terenu, 

Badania zakończono. 

RESZEL 
Zamek 
woj. olsztyńskie 

SLUPNO, gJil.Borowiczki 
woj, płockie 
StanoWisko 9 

SOCHACZEW 
woj, skierniewickie 

patrz 
średnioWiecze 

patrz 
· wczesne średniowtec_ze 

patrz 
wczesne średniowiecze 
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woj. bielskie 
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Pracownia Archeologi;czno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Krakowi e 

Badania prowadził mgr Teofil Dębowski; Fi
nansowało Archiwum Państwowe .Miasta Kra
kowa. Trzeci sezon badań. Dwór obronny z 
okresu nowożytnego. 

Badania prowadzono przy zachodnim skrzydle dworu.'.Odsłonięto cz~tić 
piwnicy z posadzką cegla'ną. Wnętrze piwnicy posiada wymiary 6 x 2,5 m, · 
grubość ścian około 2,5 m. Posadzka piwnicy jest ułożona bezpośrednio 
na calcu. Mury fundowano płytko. Zachodnie narożniki budowli podpiera!" 
ją skarpy o wymiarach 5 x 2,5 m posadowione okoł.o l m głębiej ód : ścian. 
Jedną ze ·skarp żbudowano na palach drewnian.ych. · Brak nawarstwten zwią-
zan.ych z użytkowaniem budowli. · 

Nteliczn.y materiał ruchomy znalezion.y we wkopie budowlan.ym jed
nej ze skarp pozwala datować powstanie obiektu nie pótniej niż na XVI w. 
W XVliXVII wieku budowlę rozebrano. Jej relikty znalazły się wewnątrz 
obszefJliejszego budynku o wymiarach 13 x 13 m zbudowanego z kamienia 
1 cegły techniką wkopu s~lowanego deskami. ; Południowo-wschodnią część 
fundamentu pótniejszej budowli posadowiono na palach drewnian.ych. 

W ścianie południowej odsłonięto wejście. Budowlę dzieli ścianka 
działowa przebiegająca wzdłuż linii wschód-zachód. Budynel~ rozburzono 
prawdopodobnie w XVII-XVIII wiekt::. Obie opisane budowle wchodzą pod 
zachodnią ścianę skrzydła mieszkalnego dworu.' Ich relacja z odkrytymi 
wcześniej murami nie jest jeszcze ustalona. Materiał zabytkowy pochodzi 
gł6~e z XVII-XVIII wieku; Warstwy kulturowe są zaburzone Uczn.ymi 
współczesn.ymi wkopami. 

Badania będą kontynuowane; 

SULEJOW - PODKLASZTORZE,gm.Mniszk6w 
woj~piotrkovskie Pracownia Archeologiczno

Konserwatorska P. 'P: PKŻ 
Oddział v Kielcach 

Badania prowadził mgr Andrzej Wójcik~ Finanso
wał WKZ w Kielcach. Drugi sezon badań. Pocys
terski zespół klasztorny z XIU ... XVIII w. 

Przeprowadzono badania w zac-.hodniej części klasztoru. Celem ich 
było ustalenie pozio.nów osadniczych tej części dziedzińca. ' Przeprowadza-
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no wy~op na osi północ"'południe od bramy głównej /krakowskiej/ do 
• plebani. W czasie badań nie uchwycono warstwy wc;esno§redniowiecz

nej ani średniowiecznej. · Ceramika pochodzi z XV -XVI,! w,. Willże się 
to prawdopodobnie z niwelacji\ terenu w XV wiekl. w zwillzku z ~ozbu
dową klasztoru. 

W części północno-wscl.todniej dziedzińca przeprowadzono bada
nia osady wczesnośredniowiecznej - odsłOnięto jeden obiekt· / jam.y słu
powe/, który mógł być budynldem gospodarczym i poch9dzil. z XII-
Xlll wieku /datowanie ~· podstawie ceramiki/ •. 

Badania będą kontynuowane. 

SZCZECIN - STARE łv11ASTO 
Po'dzamcze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

S WIDNICA 
ul.Zamkowa 
woj. wałbrzyskie 

U}AZD, gm.Iwaniska 
woj. tarnobrzeskie 

patrz 
średniowiecze 

Kierownictwo Odnowienia 
Zamku Królewskiego na 
Wawelu 

Badania prowadziła mgr Magdalena Szewczyk 
pod kierunkiem mgr Stanisława Kozieła~1 Fi
unsowało Kierownictwo Odnowienia Zamku 
Królewskiego na WawelU:. · Trzeci sezon badań.' 
Ruiey zamku K rzyżtop6r z l polowy XVII wieku. · 

Badania archeologiczne związane były z akcjll konserwatorską zmie
rzajllcą do zabezpieczenia ruin zamku ·Krzyżtopór, dawnej rezydencji 
Ossolińskich. Prace wykopaliskowe koncentrowały się w obrębie zabudo
wy z bramą wjazdową oraz w rejonie północnego bastionu. W pomieszcze
niach przybrameych odgruzowano dwie niewielkie piwnice ujawniajile w nich 
fundamenty pieców wraz z licznymi ułamkami kafli. Natomiast przy północ
nym bastiOnie .zmierzano 'do odsłonięcia pazostałości zniszczonego muru 
fortecznego celem dokonania jego rekonstrukcji. Te, jak i inne obserwacje 
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poczynione w p6łnocne'j czę~d zamku, potwierdziły przypuszczenie, że 
założenia forteczne biegnące wokół pięciobocznego pałacu ńAleżą do 
drugiej fazy przemian.architektoniczn,ych tego zabytkowe.go kompleksu. 

PoJldc:lto w p6łnocn;Ym skrzydle zamku eksplorowano naw&rstwie·
nia zalegające w obrębie przyziemia pionu kondygnacji pozbaWionych 
już strop6w , ' w którym na piętrze mieściła się kaplica. Wykonano też sze
reg sondaży na terenie dawnego ogrodu rezydencji ujawniając w nich s ze
reg murków pochodzących z architektonićmego wystroju klombów i gazo
nów. Pośród zabytków ruchomych znale·zion,ych podczas badań wyróżniają 
się ułamki szkl-.n,yi:h naczyń - butlików ze stemplami manufaktur londyń
ąkich. ' Liczne są. róWnież fragmenty ~f piecowych z końca Wieku XVII 

. i z WiekU XVIII. Wśród nich wyróżD.iają się kafle utrzy'mane w s~lu holen
derskim ze scenkami rodzaj.owymt, · będące naśladownictwem wykonanym 
być może w którymś ··z sandomiersld,ch· warsztatów.· Ustalenie ich chrono
logii wskazuje,. że nie pochodzą. one z pierwotne&<? . ~sażerrla. wnętrz pa
łacowych • .Jest to zgodne z przekazami pisanymi~ ' które móWią, · iż rezy
dencja . Ossolińskich uległa zniszczeniu podczas najazdu szwedzkiego w 
latach 1655-1657 i już nigdy nie została odbudowana. Tylko D.teliczne, .le
piej zachowane partie zamku' byłyjeszcze zamieszkiwane do roku 1770.' 
W nich też. . dokonano w tym czasie .c pewnych ad.B.ptacji ·czyteln,yah w posz
czególn,Ych partiach. wątków murów,· tym też należy tłumaczyć występowap.ie 
~spomnianych kafli. · 

Ba~ będą., kontynuowane. 

W:ARSZAWA 
P~ac Zamkowy 

Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN,: 
Przedsiębiorstwo Poszukiwań 
'Geofizycznych · 
vl WarszaWie 

Ba.dAJ:ńa _pl'owatiiili dr lacdt Przetl.i~·&ło, dr jerzy 
Krup~, mgr 'Roman R:Ybicki/f.RKM-1, dr. inż.Henryk · 
Linowski, mgr Andrzej l<:iek, .. mgr Andrzej Jago
dziński, mgr Jerzy Grodnicki,'mgr Maja· 
Dyszyńska. Prace zrealizowano społecznie w ra
mach czynu przedzjazdowego. Pierwszy sezon 
badań. Mury miejskie. 

Wykonano powyżej 1500 pomiarów, metodą. elektraoporową i powy
żej 500 pomiarów metodą sejsmiczno-dynamiczną. W ich wyniku przepro.
wadzono interpretację archeologiczno-geofizyczną~ która pozwoliła wyzna-
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czyć miejsca położenia zespołu konstrukcji Bramy .'~il'akowskiej oraz 
§ładów konstrukcji zwiq,zanych z murami obronnymi, piwnicami. i funda
me.ntami wznoszq,cych się tu wcze§niej budowli. 

Po raz pierwszy badania metodami arc.heolo~czri.o-geofiT-ycznymi, 
wykonywane były w tak trudnych warunkach; · pomiary l>yły brane w n,a<lk
ładzie z uzbrojonego betonu i kostki bazaltowej.· W. zwiq,zku z · CZYDJ. uzys
kane :wyniki sq, przybliżone i wymagajq, weryfikacji sondażami archeologicz
nymi. 

WARS.ZAWA - UJAZOOW Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska P. P. PKZ 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadził mgr Andrzej Gołembnik. Fi
nansował Instytut Rozwoju .Podstaw Architektury 
Politechntki Warszawskiej. Drugi sezon .badań. 
Siedemnastowieczne założenia pałacowe. Ma- · 
tertały z Xlll-XVlll w. . 

Prowadzono nadzór ar~9.logic&n.Y -n:'l.d prac:ami zieJIUlO-budowla~i 
zwiq,zanymt z odbudowq, Pałacu. Ujazdowskiego. · 

Prace ziemne skoncentrowane były wewnq,trz. pomieszczeń pałacowych . 
Obok potwierdzenia istnienia warstwy z XUI wieku,· natraftono w czę§ci pół
nocno-wschodniej pałacu na fragmenty konst.rukcji drewnianej ziemianki, · 
niestety w większości . żniszczonej .przez wkop pod fundament. Uzyskany. ma
teriał .ceramiczny pozwala wstępnie datować obiekt ten na przelorą Xlll-XIV 
wieku; 

W miesiq,cach letnic:h, równolegle z nadzoramt otworzono dwa wykopy: 
l -o wymiarach S x 6 m, dłuższym bokiem /na osi północ-południe/ rąwno
legle do eksplorowanego_ w ubiegłym roku wykopu X /H I, ar 27/; 2 -rów
nież na północ od pałacu, · o wymiarach 10 x 2 m usytuowany tak, aby profilem 
dłuższego boku stanowił przedłużenie ctq,gu profili v.r,Ykopów VIn, · IX,X /ba
danych w ubiegłym roku/ na osi północ -południe, 

W pierwszym - wyeksplorowano dużll ilość materiału ceramicznego z. 
wieku XVII i XVIU - warstwy te posadowione były bezpośrednio na calcu. 
W drugim natrafiono na dużych rozmiarów jamę., ' uzyskujile z jej wnętrza 
przemieszany materi~ł ceramiczny /Xlll-XIV w./. 

Układ warstw we wszystkich przebadanych wyk'opach oraz obserwacje 
poczynione podcZas nadzorów sugeruj!\ iż teren ten został uprzednio zniwe-
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lowllĄY, przez co, w iniejscach uprzednio wyniesionych brak jest warstwy 
najwczdniejszej t.j. ,Xlii-wiecznej. 

Najciekawszym znaleziskiem jest kamienny akt erekcyjny pałacu, 
złożony pod wewnęt;r'Żnym fundamentem ryzalitu dnia 16 wrzdnia. 1624 roku. 
Akt ten znajduje się w Muzeum Historycznym m.st.War~zawy. 

Materiały zabytkowe wraz z 'dokumentacją znajdują się w Pracowni 
Archeologiczno-Konserwatorskiej P. P. PKZ Oddział w WarszaWie. 

WARSZAWA 
Zamek Kr6lewski' 

Mu.zeum History~:q~.e 
m. st. Warszawy 

Badania .prowadzili pracownicy Muzeum pod 
kierunkiem mgr Aleksandry S~echowskiej. 
FinĄnsowało Muzeum Ht..storyczne m• st. Warsza
wy. Pillty sezon badań. Zamek ksillżęcy i kr6lews
ki XIV -XVIU w~ /w odbudoWie/. 

Program badań uzależniOIJ" był"od harmonogram~ prac ziemnych bu
dowy. Objęto nadzorem rej~n tarasu :wschodniego między ryzalitami po
łudniowym i środkowym oraz fragmenty Dziedzińc6w Wielkiego i Kuchenne
go. 

Na tarasie wschodnim przeprowadzono obserwacje wykopu pod prze
pompownię o powierzchni 263 m i głębokości 6 m. Założono w j~o części 
zachodniej 4 wykopy archeologiczn,e o ł!lcznej poWierzchni 32 m .i głębo
kości od, l do 4, 7 m. ' Pozwoliło to na ustalenie kolejnych fa:~; uksztaho
wania tego odcink~ skatpY' Wiślanej. Stwter.dzono,: .. że wyratna kulminacja 
calCa występuje pod obecnym ryzalitem środkowym, podczas gdy obszar 
położony na południe od ryzalitu - na linii ujścia fos - był pierwotnie 
szerokim wąwozem. W rejOnie zbliżonym do kulminacji zasięg p6tnośred- · 
niowieczny skarpy ·wiślanej rysuje się w postaci warstwy o nikłej zawar
tości kulturowej. Bardzo wyratnie natomiast wystąpił stok skarpy z około 
połowy XVI wieku .- bardzo strome zbocze zostało w tym c~sie umocnione 
ukośnym palowaniem. Uchwycono je na długości 13m. Starania o założenie 
ogrod6w wschodnich, zwillzane z budową taroku wazow..skiego i saskiego,· 
występują w terenie w formie nasyp6w - wcześniejsze, opadajllce jeszcze 
cillgle ostro ku Wiśle, służyły przede wszystkim poszerzeniu tarasu wschod
niego;' p6tniejsze, saskie, miały na celu już tylko pewne podniesienie i wy
r6wnanie terenu przed nowowzniesionym skrzydłem Zamku. 

Na skraju tarasu,pod obec~ balustradą1odsłonięto świetnie zachowa
ny ceglany mur oporowy saski, posadoWiony na łukach fundAmentowych 
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-
o rozpiętości okG>ło 6 m. Badania przyniosły obfity materiał zabytkowy, 
specjalnie XVI-wieczny: ceramikę z licznie w_ystę'ptljl\cymi polewanymi 
talerzami i tyglami, kafle ·garnkowe i płytowe., obu..rie ; fragmenty kafta-
na·· skórzanego, noże o ozdobnych oprawkach. ' 

Na Dziedzińcu Wielkim przeprowadzono obserwacje _:.rykopów bu
dowlanych w części północno-zachodniej ,' znajdując .m.in. fragment ce-
glanej posadzki budynku gospodarczego z XIV wieku-.' "'' · · · 

Obserwacje wykopu budowlanego w czę4ci południowo-wschOdniej · 
Dziedzińca Kuchennego pozwoliły na zbadanie dalszego odcinka katiału 
ceglanego z XVlll wieku. Ekspertyza geologiczna struktur caleowych vi
kluczyła istriienie w tym miejscu wcze4niejszego naturalnego· cieku wodne
go /jak to było w _wypadku kanału 5więtojańslą.ego/ •. 

Badania będą ko~tynuowane. · 

W .t\CHOCK . . . . · 
woj.kieleckie 
Opactwo 00 Cystersów 

WIELICZKA 
woj. krakowskie 
Stanowisko XV 

patrz 
wcze·sne 'redniowiecze 

Muze1,1Dl :2:up Krakowskich 
w Wieliczce · 

Badania prowadził dr Antoni Jodłowski, mgr Ewa 
Folwarczny-Mi1ko i Kazimierz Reguła. Finanso
wało Muzeum :2:up Krakowskich w Wieliczce. Zes._ 
pół studni solankowych z XY -XVI wieku; 

Stanowisko położone. jest w Wieliczce ·pr,zy ul. Słowackiego 12; w od
ległości około80m na północ od szybów "Regis" 'i nie istniejącej dziś 
"Wodnej Góry".· Odkryte· zostało przypadkowo podczas kopania wykopów 
pod fundament Spółdzielczego Domu Handlowego. Na głęboko4ci ~, 8 m od 
obecnej powierzchni ziemi odkryto 6 studni ·o różnej wielkości i formie obu
dowy, rozmieszczonych niereglilamie na przestrzeni około 800 m2. 

Studnia 1 -w rzucie poziomym posiadAła ksztah kwadratu o Wymia
rach 1,8 - 1,8 m,a obudowę ścian stanowiły belki poziome układane w zrąb, 
wzmocnione w narożnikach 4 pion~ słu~. 
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Studnia 2 - v rzilcie poziomym była .ksztahu trapeiovatego o bo
kach 2,1 m, podstawię dłużs-zej 2m~ podstavie krótszej 1,8 m i głębo
kości 0,75 m •. Konstruk~ję ścian tworzyły piOJ;lO'ffe paliki vsparte ma 
poziomych poprzeczkach drewnianych. · . 

Studnia 3 -uległa zniszczeniu a ·zachovane po niej 4 pionowe słup
ki w naroinikach ·wskazują, że posiadała ona kształt czworoboczny o wy
miarach O, 84 · x O, 65 in, . głębokoś ci O ;'17 4, m. 

Studnia 4 - w rZucie poziomym była kwadratova o 'ffYm18:rach l, 5 x 
l ,5 m a · głębokość jej wynosiła O, 145 ~ • . o~dova podobna do st_u~a l. 

. . 
Studnia 5 - tworzyła kvadrat o boku l ; 2 m i posiadała pocivóP14. 

obudowę ścian. W narożnikach jej nie stvterdzo_nci pionovych słupóv. 

Studnia 6 - posiadała kształt nieregularnego czvoroboku o bokach 
1,65 x 1,75,' 2.30 i 2,~ m. Po zewnętrznej ·stronie jej obudowy znajdo-
wał się duży kolis_ty wkop. . 

Wypełniske~ vszystkich studni było silnie przemieszane ,' zawierają
ce dużą ilość całych naczyć g'linian,ych, · pochodZllcych ż drugiej połovy 
XV i ~łóvń.ie z XVI .Wieku. Lokalizacja · ich v terenie sugeruje ; że ,mogły 
ąne . słu!yć do gromadzeniai-vzbogacania sola:nkt Sżtucznej vyci(\ganej 
z k':'palni szybem ''Wodna .Góra" na poWierzchnię ziemi. 

WROCLAW 
Pl. Dzierżyńskiego 

ZAM05C .. 
woj. zamojskie 

patrz 
średnioWiecze 

Pracownia A.rcl!.~ologiczno -
KonserWatorska P. P. PKZ 
Oddział w Warszawie 

.Badania prowadziła mgr Maria Pikulińska -Ciuk 
przy współpraey mgr Evy :Luczak i mgr Włodzi
mierza Peli. Finansovała Dyrekcja Rozbudowy 
Miasta Zamokia. Piervszy sezon bad~. · Za
budowa mtejs~a XVI·-xx v'l.ek. 

Badaniami archeologicznymi został objęty teren zlokalizowany mię
dzy ulicami: Staszica, Bazyliańską i Żeromskiego ,' tak zwany Blok Xll. 
Prace miały ustalić najstarszy :z;asii;g zabudovy mieszkalnej tego Bloku, 
zrekonstruować podziały na poszczególne dzi!l.łk.i mieszkalne 'i wyznaczyć 
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.. 
czas ich użytkowania., · rozstrzygnq.ć W(\tpliwości dotyczące występowania. 
podcieni na. tym odcinku ulicy Staszica. oraz ogólne .rozp<)znanie układu 
stt:a.tygraficznego. 

Wykopy o łącznej powierzchni około 140 m2 .u~ytuowa.no w dwu cią
gach wzdłuż ulicy Staszica. oraz wzdłuż ulicy Żer9mskiego, · na przedłu
żeniu północnej i południowej elewacji istniejącej zabudowy Bloku XII. 
Także w ramach tegoroczeych prac, nadzorowano viykopy instalacyjne 
prowa,dzone na ulicy Staszica. /pra.c·e te -prowad'fńłt", mgr Dorota Pil.rtyka.
Żurowska./ oraz wykopy c.o. wzdłuż zachodniej elewacji budynku Liceum 
Plastycznego. Lączna powierzchnia na.dzorowaeych wykopów wynosiła. oko-
ło 300m2 • . . 

W wykopach wzdłuż ulicy Staszica odsłonięto relikty zabudowy mu
rowanej dwu działek mieszkaleych oraz pozostałości zabudowy drewnianej. 
W pierwszym odsłoniętym pomieszczeniu murowil.eym zachowała się czę~ć 
przyziemia w postaci posadzki ·ceglanej w c~sie odsłonięcia kt6rej znale
ziono zespół około 30 monet. Najstarsza z nich to grosz Zygmunta UlWa
zy, najmłodsza szyling z 1774 r. oraz trzy paciorki szklane i naparstek 
z brĄzu. ·pOmieszczenie było podpiwniczone,: . zachowało się sklepienie piw
nicy wraz z fragmentem klatki schodowej do niej. Ekspertyza. konstruktora 
i jego zalecenia. odnośnie metod eksploracji; wyłącznie metodą górniczą czy
li sukcesywnego podstemplowywania w trakcie pogłębiania. 'flYltopu unie,-
możliwila eksplorację tej piwnicy. · ·. 

·Relikty kolejnej działki mieszkalnej wystąpiły w odległości około 4 m 
od poprzedniego pOmieszczenia. Zachowała się tylko piwn,ica z niewielkimi 
fragmentami sklepienia. Praw4opodobnie sklepienie zapadło !li~ i piwnica 
uległa zagruzowaniu. Zebrano materiał ·zabytkowy: · ceramikę, szkło, kafle 
oraz kilka monet jeszcze nie·określoeych. Zewstępriej analizy wynika, że 
piwnica ta. była przynajmniej dwukrotnie przebudoVfYWana., a zachowane ~rag
ment.~rycznie sklepienie pochodziło z ostatniej fazy czyli . około połowy ·XVIU 
wieku. · · 

W dalszych .wykopach odsłonięto fundament północnej ściaey Bloku · 
jeWla.k bez śladów podziału na. mniejsze pomieszczenia. P6łnocno-wschod
ni murowaey narożnik Bloku XII y.rystttpił w odległości około24m od ~cho
wanej zabudowy Bloku .. 

Na. przedłużeniu murowanej zabudowy w kierunku wschodnim odsłOnię
to na. głębokości około 3,5 m relikty najstarszej zabudowy drewnianej. Była 
to piwniczka pod drewniaeym ,!domem. · Posadowiona. była w calcu około · 
4,5 m, z eksploracji tej uzyskano interesuj(\cy zesp6ł zabytków: ceratiuka, 
szkło, · fragmenty sk6rzanego obuwia, fragmenty nieokreśloeych .zabytk6w z 
brllzu i inne. 

Zagadnienie podcieni wyjaśniła mgr Dorota Partyka-żurowaka, · kt6ra 
w trakcie pełnienia nadzoru, zarejestrowała występowanie. w·wykopie c.o. 
fra.gm.ant6w filar~w od arkad podcieni. 
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W wykopach od s'tron,y_Ulic:y Żeromsldego .nie natrafiono na relikty 
murowanej ani drevtńAnej zabudowy. Odsio1li41to jedynie lic me ·wkopy 
o charakterze gospodarczo-:sanitarnym, •. Zebrano bardzo lic:zn.y · materi.ał 
zabytkowy. · 

W nadzorovaeym ·wy~topie c.'o.',' w południow.o-vschodnim narotniku 
badanego, obszaru, i od,słoni.t_o 'pozostałości zabudovy murowanej klasztoru 
00 Franctukanów ... Odsł~ętr .został pólnoc~o-zachodni naro~!P}t klaszto
ru vr.az ze skaJ'M. Systema~zn.ym.i ·badan14tni 'areheológlc~i -kościół 
i ntet.stniejł\CY jut klasztor 00 Franciszkanów zostanie . objęty w roku naa-
t41pn,ym., · w .oparciu o wyniki badd. geor,.zyc:tą~h. · · 

Materiał je s~ przechowywany w P .A. K. :PKZ. 
' ' 

Badan14 ))loku XU zoatAJ.y zakOJiczeme.: 

ZĄBKOWICE SLĄSKI~ 
ul. D0lnoślł\ska 21-31 
woj. wałbrzyskie 

patrz 
średniowiecze 



• 
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ALEKSANDRIA /Egipt/ Polska Stacja Archeologii 
5r.6dziemn~orskiej 

Uniwersyte,tu Wat_:'szawskiego 
w Kairze 

Badania prowadził dr Mieczysław Rodziewicz. · 
· Finansowała Pó'lska Stacja Archeologii 5r6d- . 

ziemnomorskiej w Kairze. SzesnaŚty sezcm'badad.. 
Dzi~lnica miejska z III w.p.n.e. ·-XIV ~.n.e. 

w sezonie 1975 kontynuow~o prace w dzielnicy miejskiej na wsch6d 
od teatru. Odsłonięto kilka potnieszczet p6t'noantyczn.ych domu mieszkal
nego. : Było to domostwo Wielorodzinne zawierające, ' poza czę,cią miesz
kał~, warutaty rzeJnleślnicze •. Wszystkie pomieszczenia odkrytego domu 
są połąćzone k~rytatu!m, 1 na kt6'rego ścianach znalezionó pozostało_jci . 
malowideł figuralnych o tematyće chrześcijad.skiej, MalOwidła te pozwala
ją datow.at · powstanie tego domu na VI-VII w .n.e.,: a jego ~niszczenie na 
początek okresu arabskiego. R6~ocześnie pr!)wadzono prace rekonstruk
cyjne mające na c~lu stW:<?rzenie w tym miejscu, ' po zakod.czeniu wykopalisk, 
rezerwat archeologiczny. · · 

Na terenie łdni - leżących na południe -od teatru, - odsł9nięto bar.
dzo istotną salę tiw .frygidarium,' gdzie znaleziono wiele elementów jej 
marmurówego "Y!!troju. · 

CAPACCIO VECCHIA /Włochy/ 
prowincja Saterno · 

. Instytut- Historii Kultury 
Materialnej P AN 

. Stanowiska: · 
Orto -della Mennola 
."Sagrato~ -

. lństttuto di Filologia e Storia 
Medievala Uniwersytetu 
w Salerno . · 

Badania prowadzili doc.d.r Stanisław Ta~czytiski 
/autor sprawozdania/ i prof.Paolo Delogu przy 
współudziale dr GabrielU Maetzke, ' dr Paolo Peduto 
oraz mgr Andrzeja Buko pod kierownictwem prof.dr 
Witolda Hensla i prof.dr Nicola Cilento.' W badaniach 
uczestniczyli ponadto Bogdan Kowalczyk oraz studen
ci z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu 
w Salerno, w Rzymie, w Pizie i Bart. Finansował 
Uniwersytet w Salerno. Trzeći sezon badali. Osad-



.- 308 -

nictwo wczesnej epoki żęlaza; okresu kolonizacji 
greckt~j oraz wczesnego i późnego średniowiec:za. 

· Prace wykopaliskowe prowadzono na dwóch stanowiskac~: "Orto 
della Mennola" w północnej,' najniż-szef części wczesnośredniowieczne
go miasta, ' w sąsiedztWie głównej bramy i głównego szlaku komunikacji 
wewnętrznej,' oraz "Sagrato" na zach~Są od sanktuarium Madonna del. 
Granato. · ·· . . 

W pierwszym z nich zbadano 6 · działek eksplorując warstwy osadni
cze,' w których najs~arsze sięgaj~ okl'e_su kolonizacji greckiej' : a riajmłod
sze - ·późnego średnioWiecza. · Zlokalizowano tu ponadto ·oraz odkrno frag:-· 
menty murów należących - do budowli średnioWiecznej o cbilraktet:ze sakral
nym oraz zWiązane z nią Wielofażowe cmentareysko szkieletowe. Odsłonię
to dalsze partie umocnień obronnycli lniasta średnioWiecznego.' Odkryto . 

- także fragmenty sta-rszej fazy konstrukcji obronnych. Z elementów zabu
doWy- wewnętrznej na szczególną uwagę zasługują ślady .drewnianej bu
~oY,'ii słupów; związanej z pracownią metalurgiczną·,- ·należącą do najstar
s.z.ej-flizY osadnictwa wczesnośrednioWiecznego w tym rejonie~ 

Na stanoWisku "Sagratoh eksplorQwano. wars.twy osadńicze w obrę
bie ·s działek odkrywając fundamenty złożonego wielofazowego zespołu 

·architektonicznego,'_związanego ząpewne z siedzibą biskupUł w Capaccio. 

Na. obu stanowiskach zainwentaryzowano liczne zespoły ceramiki za
bytkowej w ich pełnym kontekście stratygraficznym · oraz inne· zabytki, w 
tym "także :monety. Pobrano również liczne próbki do badań specjalistycz

.eych •. Materiały te, ' ze względu na obfitośt występowania~ ; bogatą straty
·grafię stanoWiska oraz śdsłe poWiązania z kolejnymi fazami osadniczYJPi 
mają szczególne walory pozrui.wcze ·w badaniach nad rozwojem osadnictwa 
oraz kształtowa~em się najstarszych ośrodków· wczesnomiejskich M. te-
renie. średnioWiecznej Kampaliii. · ·· 

CIVITA Dl OGLIARA /Włochy/ 
prowincja Avellino 

In_st:ytqt Historii Kultucy 
Materialnej P AN 
w War!lzaWie", ' ' 
lnstituto di Ftlologia ·e Storia 
Medievale Uniwersytetu 
w Salerno 

Badania prowadzili doc.dr Stanisław Tabaczyński 
oraz dr Paolo Peduto przy współudziale dr Pasquale~~ 
Natella i Bogdana Kowalczyka pod kierownictwem prof. 
dr Witolda Hensla i prof .dr Nicola Cilento. Finanso;. 
wał Uniwersytet w Salerno.' Pierwszy sezon ba~ •. 
Osadnictwo wczesnośredniowieczne. . -

Przeprowadzono badania so~dażowe w obrębie ~urów obr,onny~h 
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w Civita di Ogliara. Stanowią one jeden z największych t najlepiej za
chowanych wczesnośredniowiecŻnych obiektów obronnych·· w południowych 
Wł~szech. Wykonan!) 8 sondaży rozpoznawczych, zlokalizowanych we 
wschodniej części w rejoni~ bramy wejściowej oraz- w rejoni~ drugiej 
bramy, znajdującej się w północnej części obiektu. 

Sondaże umożliwiły ·pełne rozpoznanie stratygrafii osadnictwa w ob
rębie umocnień obron:nych. Stwierdzono _ślady osadhictwa prahistoryez- · 
nego oraz jednofazowy poziom osadniczy z wczesnego średniowiecza, wią
żący się z okresem funkcjonowania umocnień obronnych. Slady p6tniej
szej działalności ludzkiej są znikame. Boga~iej reprezentowana jest je
dynie f4za osadnictwa nowożytnego· z okresu, J.tiedy obiekt eksploatowa
ny był jako teren uprawny. 

U zys·kane materiały, głównie ceramiczne, umożliwiają datowanie 
umocnień obronnych na okres wczesnego średniowiecza,· eliminując istnie
jące w literaturze hipotezy o wczesnym,· preklo.syc~ lub rzymskim ich . 
pochodzeniu. · · 

Przeprowadzono także, we ws.półpracy z Politechniką w Neapolu, 
badania g~ofizyczne; · dzięk~ którym udało się ściśle zlo~aUzo.wać cmenta
rzysko związane najprawdopodobniej z okresem funkcjonowania murów ob .. 
r onnych w Civita. 

COTTBUS i HERZBERG /NRD/ Instytut Historii K1Jltury 
Materialnej PAN 
w Warszawie 

Badania prowadzili dr hab. Kazimierz Bielenin /Mu
zeum Archeologiczne w KrakoWie/, dr Jacek Prze
niosło· /ntKM PAN/ , · mgr Andrzej !ciek,' mgr N. 
inż. N. Bochnia, mgr inż.Jacek Grodnicki /ws.zysc.y 
z PPG w Warszawie/, ' dr·GUnter Wetzel /Muzeum 
w· Po czdamie/. Finansowały: . Muzeum Prehisto
ryczne w Poczdamie i IHKM PAN. Pierwszy se
zon badań. Dymarki z okresu wpl;Yw6w rzymskich. 

Badania ardleologiczno-geofizyczne zostały przeprowadzone na za
proszenie Muzeum Prehistorycznego w Poczdamie. Zadaniem było roz
po_znanie stanowisk żużla żelazistego występującego w Okręg)l Cottbus 
i Herzberg. · 

Badania prowadzono metodami geofizycznymi i archeologicznymi. 
Przeprowadzono .-rejestr~cję stanowisk żużla żelazistego w Bahren, okręg 
Cottbus, gdzie odkryto 12 stanowisk żużla. Na trzech z nich / nr l, 2, 9/ 
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przeprowadzono pomiary geofizyczne /metodą e1ektroind~cyjną i magne
tyczną!, ' które pozwoliły us.talić zasięg pos~czególnych stanowisk pieców 
dymarskich. Na stanąwisku _l odsłonięto piecowisko ·dymarskie ... z pozos.
tało§ciami 19 kotli'ne~· pieców do wytopu żużla. Na stanowisku 9 odkryto 
na głęb,okości 30 cm· ze·spół pieców dymarskich z pozÓstałościai'ńi 15 kotli
nek piecowych. · . 

. Kontynuowano badania stanowisk żużla w okręgu Herzberg. Rozpo
znanie arclleologicznę połącżono z ·badaniami geofizyczn.ymi,1 son4,ażęm ar
cheologicznym oraz inwentaryzacją znajdujących się w terenie klo.ców żu
żla. Badania przeprowadzono w następujących miejscowościach: Friedrichs
luga. - zinwentaryzoV.rano 12 kloców, ' Wiede:rau - 7 kloców /'przy czym naj-
cięższy ważył 215 kg/, Uebigau - 20 k).~ciSw .' · 

. Badania pozw:oliły ustalić: 1/ na terenach okręgu .yottbus występu
ją Ślady Ż\lżla ·żelazistego, 2/ stanowiska żużla związane są z ówczesn,ymi 
piecowiskami dymarskimi, 3/ piec dymarski, ' w którym Wytapiano żelazo 
należy do typu pieca zagłębionego /kotlinkowatego/ ,' służył on do przepro
wadzenia jednego wytopU., : 4/ piecowiska dymarskie mają charakter ·nieu
porządkowany, należą do grupy -piecowisk §redniej wielko§ci, 5/ w obrę
bie piecowisk dają się wyróżnić dwie wielkości ltotlinkf, tj.' typowa /.śred-
nicy - około 45 cm:/'' oraz~ duża/ średnicy ·do 60 cm;/~ ·· 

Niezależnie od tego .ustalono pewne nowe elementy związane ~ kon-
strukcją pieca; · 

W warstwie kulturowej badanych. piecowisk w B~hren nie . znaleziono . 
żadnych materiałów datujących. · Zebrany z kotlinki pie_ca nr 9 węgiel drzew
ny został przeznaczony do .analizy C-14; W war~tw-ie pietowiska w Wiede-
rau wyst~puje mat'eriał z okresu rzymskiego': · 

Odkryte w Bahren, okręg Cottbus, piecoWiska dymarskie SI\ pierwszy
mi tego typu na terenie· NRD. Przeprowadzone rozpoznanie wnosi bardzo 
istotny material do bad{ui tiad historią rozwojU, rzemiosła i pt'zemysłu dy
marskiego na terenach europeiskich w czasąch starożytności. 
. ~ -· -_--:-~ 

DEBREŚTE /S. R'·.Macedonia,Jugosławia/ Instytut Historii KultUry 
Materialnej P AN 
w Warszawie, 
Muzeum Narodowe w Prilepie 

Badaniami ze strony polskiej kierowała dr JadV(iga 
--Rauhut, ze strony macedońskiej Bośko Babi~. Kon
sultantem był prof.dr Witold Hensel. Badania fi
nansował() Muzeum Narodowe w Prtlepie. Drugi se
zon badań. Osadnictwo późnor~ymskie i wczesnobi-
zantyjskie oraz wczesnośredniowieczn~. · · 
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W toku badań stwierdzono, że na miej'scu, w kt6rym w. okresie mię
dzy 111: VI wiekiem istniał duży mUZ"owany kasztel obronny egzystowa
ły osady, kt6re można datować na okres od pradziej6w po średniowie
cze. Kampania przyniosła ważne materiały z okresu· okupacji póino
rzymskiej i wczesnobizantyjskiej oraz z wiek6w VII do XII. 

Z wcaesnego średniowiecza pochodzą resztki budowli kamiennych, 
jamy zasobowe oraz pozostałości cmentarzyska. z murowanych obtekt6w 
kamiennych szczeg6lnie interesująca okazała się budowla sakralna w 
części wschodniej grodziska. Była to trzynawowa cerkiew z półokrąg
łą absydą i narteksem. w czasie badań odkryto pochodzące z niej wie
lobarwne szybki witraży, a w obrębie cerkwi natrafiOno 'też na murowa
ne grobowce oraz skarbczyk - "mauzoleum". W nawie gł6wnej odsłonię- · 
to grobowiec zawierający w centralnej partii dwa szkielety: mężczyzny 
i kobiety, być może fundator6w cerkwi. Wszystkie grobowce wykazywa
ły ślady otwierania i zostały ograbione. Slad6w takich nie stwierdzono 
w skarbczyku . odkrytyin. w absydzie, Przyjmszczałnie został on opr6ż
niony i zamurowany. Cerkiew zbudowana została prawdopodobnie w Vlll 
lub IX wiekU. W schyłku X ··stulecia, a więc w 'okresie gdy w Debre,te 
~al przebywać św. Kliment Ochrydzki, cerkiew znajdowała się już w 
ruinie. Założono wtedy cmentarz, kt6ry objął niekt6re partie kościoła. 
W odsłoniętych grobach znaleziono m. in. biżuterię - bogato zdobi~e 
kolczyki i pierścionki. Cmentarz datować można na okres między X 
i Xll stuleciem. Znaleziono też wiele frag'lrent6w ceramiki i przedmio:
t6w użytkowych. 

Badania będą kontynuowane. 

DEIR EL-BAHARI /Egipt/ Polska Stacja Archeologii 
S ródziemnomorskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego 
w Kairze i P. P. Pracownie 
Konserwacji Zabytk6w 
w Warszawie 

Badania prowadziła Po l ska Stacja Archeo
logii S ródziemnomorskiej UW w Kairze, 
pracami konserwatorskimi kierował 
inż. Zygmunt Wysocki. Finansowała 
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częściowo Polska Stacja Archeologii Sródziemno
morskiej UW w Kairze, częściowo rząd egipski. 
Piętnasty sezon badań. Swiątyni.B z okresu XV~II 
dynastii. · 

Sezon 1975 pozwolił ustalić położenie bloków inskrybowanyrb 
i opatrzonych reli~fem porudniowej ściany Ill1:arasu, co umożliwi os
tateczną, rekonstrukcję tej partii świątyni. Dokonano' również dużego . 
postępu w badaniach nad at'ch1traw1411i III tarasu, .Przygotowano w ten 
sposób opracow~ni~ ·naukowe do realizacji w roku 19~przez ekipę P. P, ' 
PKZ. Sporzą,dzono dokumentację ścian ptolemejskich części sanktuarium 
głównego . oraz 'dalsze fragmentY ściany południowej górnego dziedzińca, 
Rozpocz~to też prace zabezpieczające przy ścianie północnej kolumny. 

Zespół egiptologów kontynuował opracowywanie zabytków wydoby
tych w sezopie 1970/71 z grobu· Bab-al Gussus, : oraz opracowywanie. · 
naczyń alabastrowych znalezionycli ·w sezonie 1973/74. Poszukując pół
ki skalnej nad świątynią Tottnesa III oraz leżącą poniżej świą,t;ynią, Men
tuhotepa odkryto. atelier perukarza.' Zawierało onQ peruki;' skladniki 
chemiczne i Spt:"zęt używany ao wykonywania peruk,' ' 

DEIP.. EL-BAHARI /Egipt/ 
Stanowiska 2!J i 21 

Instytut Archeologii 
u.n"iwersytetu' Jagiellońskiego 

Ba.dania prowadzili dr hab. Bolesław Ginter i mgr. 
Barbara Drobniewtcz. Fi~sował Rząd Arabskiej 
Republiki Egiptu i częściowo UJ, Drugi sezon ba
dań. · Stanowiska z :. różnych okresów paleolitu 
i zapewne neolitu. · 

Kontynuowano badania prahistorycznYch stanowisk. w rejonie kot
liny Deir el-Bahari,; rozpoczęte w sezOnie 1973/74. Liczba odkrytych 
w tym rejonie stanowisk wzrosła obecnie do około 30.' Prace ~koncentro
wano na dwóch stanOwiskach nr 20 i 21, usytuowanych w części Gebla 
Tebańskiego okalającego od .północy i północnego wschodu cęntralną, 
partię kotliny. 

Stanowisko 21. 

Położone jest na najwyżs~j· w tej partii Gebla płaszczytnie zrów
nania Masywu Tebańskiego, na wysokości nieco powyżej 240. m n.p.m. 
i około 150 m powyżej dennej partii kotliny Deir el-Bahari~ Wyeksplo
rowano w przybliżeniu połowę jednego ze skupisk materiału Ic:rzemien-
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nego w obrębie stanowiska, stosując metodę zbierati.ia art~faktów z po
wierzchni w ramach narzuconej siatki metrowej. Uzyskano w ten sposób 
kil~a tysięcy wyrobów krzemiennych, wśród których moż"QA wyróżniĆ trzy 
wyraźnie uchwytne serie różniące się między sobą zarówno morfologią i 
techniką, jak też stopniem spatynowania. Seria pierwsza, najliczlliejsza, 
obejmuje bardzo liczne rdzenie lewaluaskie różnych. typó'r /do odłupków, 
wiórów i ostrzy/, odłupki z formowania tych rdzeni, odłupki lewaluaskie, 
takie nieliczne wióry i ostrza. Towarzyszą im pojedyńcze krążkowate rdze
nie mustierskie, a także specyficzne rdzenie bez ·. zaprawy. Uzupełniają 
kolekcję narzędzia retuszowane, głównie różne rodzaje zgrzebeł. Unikal
nym znaleziskiem jest narzędzie z obustronnym retuszem powierzchniowym. 
Wyropy' tej serii spatynowane są na kolor cie~9brunatny, głęboko pene
trującą patyną pustynną. Reprezentują one paleolit środkowy. Seria druga 
grupuje rdzenie jednopiętowe wiórowe, na ogół z płaskimi, dość szerokmn 
od łupniami, wióry z eksploatacji tych rdzeni i odłupki z ich zaprawy. Wys
tępują także nieliczne narzędzia o charakterze pracownianym. Wyroby spa
tynowane na kolor jasnobrunatny. Serię tę łączyć można z bliżej nieokrdlo
ną, lecz zapewne niezbyt wczesną fazą paleolitu górnego. Wyroby trzeciej 
serii, niezbyt liczne, . ograniczają się -do rdzeni z reguły przerabianych z· 
form starszych, środkowo- i górnopaleolitycznych, odłupk~w i niezbyt re
gularnych wiórów oddzfelanych z ·tych rdzeni, oraz rzadko występujących 
odpadków charakterystycznych rd.zeni. Z wyjątkiem starszych pow.terzchni 
przeii\Ysłowych - są one całkowicie niespatynowane. Serię tę zaliczyć moż
na do schyłku paleolitu lub do neolitu. Skupienie jako całość należy inter
pretować jako wielookresową pracowtiię krzemieniarską. 

Stanowisko 20. 

Położone jest w utworach stokowych Gebla, na wysokości 2,2 · - 2,3 m. 
n. p. m. Wyeksplorowano powierzchniowo jedynie wyroby całkowicie ·nie s
patynowane, stanowiące część czys_tego, zwartego zespołu krzemiennego, 
ograniczając teren badań do 40m2. Uzyskany inwentarz składa · się z paru 
słabo żaprawionych obłupki, kilkudziesięciu rdzeni głównie· wiórowych, 
jednopiętowych, oraz kilkuset wiórów -i ich fragmentów, przy nieco mniej
szym udziale odłupków. Do produkcji"wymienionych wyrobów używano głów
nie płaskich, deskowatych konkrecji krzemiennych," co umożliwiało uzyski
wanie stosunkowo wąskich, długich wiórów niemal bez stosowania zaprawy 
poprze4zającej etap rdzeniowania. h.lwentarz jako całość nie posiada ana:. 
logii wśród znanych zespołów z terenu Egiptu i tylko w przybliżeniu może 
być datowany na schyłek paleolitu lub ewentualnie neolit. Podobnie jak sta
.nowisko 21 reprezentuje pracoWnię krzemieniar~ką, · związaną z eksploata
cją bardzo bogatych złóż miejscowych krzemieni występujących .w wapie
niach Masywu Tebimskiego. 



DRIANOWSKI MONASTYR /Bułgaria/ Instytut Archeologii 
· okr~g · Gabrowo · ·' Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

· Instytut Archeologii 
Bułgarskiej Akademi Nauk 

:aadania prowadzili ze strony. bułgarskiej doc~ 
N. Dżambazow ,. mrg I. Ga.cow; mgr S. Iwanow, 
mgr S •. S irakowa, mgr N. Sirakow, ze strony pols
kiej mgr A.Dagnan-Ginter, mgr B.Drobniewicz, 
drhab.B.Ginter," doc.dr hab.}. K. Kozłowski /auto
rzy sprawozdania B. Ginter i N. Sir8.kow /. Finanso
wało Muzeum Okręgowe w Gabrowie. ~ią.ty sezon 
badań. Stanowisko jaskiniQwe w jaskild Baczo Kiro. 
Paleolit środkowy i górny. 

Zakończono badania wykopaliskowe w wykopie głównym , w partii 
przyotworowej jaskimi, oraz. rozpocz~to prace badawcze w założon,Ym 
w tym sezonie wykopie na tarasie przedjask~niowym. 

Wykop główny. 

Przekopano dwa pasy metrów. C i D posuwając się w głąb jaskini. 
Badania wykiu:ały_ znaczne zmniejszenie się miąższości dolnej serii osa
dów jaskiniowych, zWiązanych zwłaszcza z osadnictwem śro.dkowopaleoli 
tyczn.ym; w wyniku czego uzyskano nieznaczną tylko licz~ wyrobów kamien
eych z tego okresu. Stratygrafia utworów środkowej i górnej serii osadów 
jaskini odpowiada·ustaleniom z lat poprzednich. Zaobserwowano nasile.nie 
występowania artefa)ttQw i innych śladów osadnictwa /-rfalepiska/ zwłaszcza 
w. poziomach odpowiadających młodszym fazom osadnictwa górnopaleolitycz-
nego. 

Uzyskano dalsze liczne materiały związane z .JlAjwcześniejszym po
ziomem górnopaleolitycznym jaskini /warstwa 11/ ; wśród których. można 
wymienić regularne drapacze, serię wiórowcó'f( i ich fragmep.tów, ' rylce, 
nieliczne ozdoby z zębów i kości zwierzęcych, a także inne wyroby kościa
ne. W wyżej zalegających poziomach górnopaleolitycznych stwierdzono 
występowanie skupisk. kości zwierzęcycli i towarzyszących ·im wyrobów 
krzemiennych głównie wokół palenisk. Mater:J.ały archeologiczne pochodzll
ce z poziomów górnopaleolitycznych wiązać można, · tak jak poprzednio, 
z traeycjami orynialoidaln.ymi. · 

Wykop na tarasie przedjaskiniowym. 

W celu porównania nawarstwień wew114trz jaskini i przed otworem jas
kiniowym, a także w celu . zorientowania się w zasięgu osadnictwa środkowo
i górnopaleolitycznego, wykonano na hrasie przedjaskiniowym wykop o po-
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wierzchni 16 m2 • z powodu znacznej miąższości nawarst"'ień o~.a~ wys
tępowanta licznyeh bloków .skalnych utrudniających eksplorację, ~e do
tarto całkowicie do dna skalnego. W profilu bliższym .otworowi jaskinio
we;nu stwierdzono podobny jak we wnętrzujaskiiń układ warstw·, przy 
braku jednak lub znacznym zmniejszeni Jńiąższośd . niektórych poziomów 
środkowej serii stratygraficznej osadów .• 

Zaobserwowano znaczne zmniejszenie się gęstości występowania 
artefaktów w· poszczególnych, górnopaleolitycznych poziomach kulturo
v.rych wyróżnionych w wykopie głównym. Stwierdzono także całkoVfity 
brak materiałów archeologicznych w warstwach;· w ktery~h wew~trz 

' 1askini .zlokalizowane · zostały u,boższe. poztom,r ~turowe.' N~to~~~st _ sto.:. 
sunkowo większej ilości materiałów dostarczyły poziomy -~rodkowopaleoli
tyczne, co wydaje _się Rl'Z.e!>_uwa,ć _poza obręb . wspcsłczes~~go otworu jaŚ- . 
ki:ru.owego zasięg osadnictwa z . tego okresu. . 

W tym sezonie zakęńczone zostały prace badawcze ekspedycji ,_ 
polsko-bułgarskiej~ Będą one kontynuo"'ane przez ekspe_dycję bułgarską~• 

ESSERTINES - BASSES /Fr:ancja/ 
k/Montbrison . 

Ecole des Hautes Efudes 
en Selences Social~s. Centre. 
de Recherches ·Historiques 
przy współpracy z Instytutem 

. Historii Kul~ry Materialnej 

departament L~ary 

PAN .. 

Dr Jacek Przeniosło i mgr Teresa Ryslewska 
/IHKM PAN/ .brali udz~ł w badaniach p:rowadzoey-ch 
p~:zez prof.Je!Ul-Marie Pesez i p. FranęOise., Pipon-:
nier: Badania finansowała strona fran,cuska. Trze- . 
ci sezQil badań. Osada datowana od Xll-XVlll wieku·; 

· Badany obiekt, ' zaliczony do typu "wsi zaginionych" zlokalizowany 
jest na stoku naturalnie obronnego wzgórza, na którego szczycie znajdu
ją się ruiny średniowiecznego zamku i kap~ica z XU wieku. Odkryto tu 
elementy zróżnicowanych chronologicznie /od wczesnego średniowiecza 
do czasów nowożytnych/ zespołów osadniczych - m. in. fragmenty kamien
nych murów .obronnych i oporowych, pozostałości budowli kamiennych 
/fundamenty, ślady piwnic :[ części murów naziemnych/ .,'' prawdopodobnie 
XVU-XVUI-wieczn.ych oraz odcinki dobrze zachowanej,' brukowanej drogi. 
Warstwy osadnicze występują przeważnie w stanie naruszon.ym,'niszczone _ 
w wyniku przebudowy lub destrukcji poszczególnych obiektów bmiennych. 
Na warstwy in situ, prawdopodobnie .. wczesnośretlniowieczne, natrafiono 
bezpośrednio przed zakońcŻeniem prac, co uniemożliwiło szersze ich 
przebadanie. 
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• 
Problemy chronologiczne obiektu nie zostały w pełni rozwiązane. 

Wykopaliska nie dostaTczyt.Y· III4teriału archeologicznego, ' który przyczy
niłby się do ostatecznego ich rozstrzygnięcia. Być może badania geofi
zyczne, szczególnie wykor~ystanie metOdy elektraoporowej i sejsmiczno
dynamicznej ułatwiłyby . umiejscowienie wnęk skalnych i uchwycenie prze
biegu elementów. umocnień, ' a także odkrycie materiałów dobrze datujących 
badany obiekt. · 

MateriaŁY z bad,ań opracoW1-lje. strooa francuska. 

GEBEL NABTA:· GILF EL KEBIR /Egipt/ 
Pustynia Zachodnia Zakład Epoki Kamienia 

Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN w Warszawie 
/w ramach Combined Prehistorie· 
Expediti~/ 

Badania prowadzili prof.dr·Fred Wendorf /Southern 
Methodist University/ i doc.dr Romuald Scbild 
/llłKM PAN/ przy współudziale prc>f.dr .R.Said 
/Geological Survey of Egypt/ , · P.rof.dr V .Haynes 

. /University of Arizona/ i dr M .Kobusiewicza /IHKM 
PAN/. Czwarty sezon badań na P\tstyni Zachodniej. 
Osadnictwo paleolityc~ne, ' epipaleolityczne .i neoli
tyczne. 

· Na obszarze zagłębień bezodpł.ywow}rch typu plaja w okolicach Gebel 
Nabta /około 170 km na zachód od Abu Simbel/ badano wielki kompleks sta
nowisk epipaleolityc·znych i wczesnoneolityczn,y'ch zawierających ceramikę, 
kości udomowiońych zwierząt i szczątki roślin.uprawnych.Stano'Wiska epi
pa.leolityezne związane są z występującą fazą tzw. zYo'ilgotnienia neolitycz
nego Sahary i datowane są na około 7500-6500 lat ·p.n..e. Osadnictwo ne
olityczne wiąże się z tzw. kompleksem Ch(lr.tumskim, a jego- początki da
towane są przez C14 na około 6000 lat p. n. r; Tym samym neolit Pustyni 
Zachodniej okazuje się ·być znacznie starszy /o około dwa tysiąclecia/ od 
pocz~ttków pojawienia się osadnictwa neolitycznego w dolinie Nilu. 

Na obszarze wyżyny Gilf el Kabir weryfikowano stanowiska okresu 
dynastycznego i związane z dolnym paleolitem badane uprzednio przez 
ekspedycję angielską /przed II wo:lnll światową/. Badania powierzchniowe 
obszaru zachodniegoGilfel Kebir wykazały brak stanowisk prahistorycz
nych nadających się do badań wykopaliskowych. 
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Matedały zabytkowe zostały złożone w następ\ljflcych instytucjach: 
IHKM P AN, S outhem Methodist University i Egyptiąn Museum. 

KADERO /Sudan/ Stacja Archeologii 5r6cbiemno
morskiej U. W. w Kairze, · 
Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania wykopaliskowe prowadził 'dr Leszek Krzyta
niak /autor sprawozdania/ przy wsp6łudziale dr 
R.Haaland /Bergen/ i mgr B. Rostkow..skiej. Badania 
antropologiczne prowadzili prof. dr T. Dzierżykray
Rogalskt i doc.dr hab.E.Promb\ska. Dokumentację . 
fotograficzną wykonał W .Jerke. Czwarty sezon ba
dań. Osada wraz. z cmentarzyskiem z _przełomu ·IV i 
III tysiąclecia p.n.e. oraz cmentarzysko meroickte 
z l połowy 1 tysiąclecia n.e. 

Badania wykoPJlliskowe prowadzono w osadzie. i na wsp6łczesnym . 
jej G:mentarzysku neolitycznym z około 3000 p.n.e., · or.az na cmentarzysku 
z c u, sów p6źnomeroicki<;_h /l połowa 1 tysiąclecia n.e./. · 

· Nowym elementem w inwentarzu osady neolitycznej było odkrycie pa
lenisk zbud0wan,ych z fragmentów kamienn,ych niecek i rozcierac:iy tamo
wych. Wokół palenisk znaleziono liczne ko§ci zwierzęce oraz muszle mał
ży nilowych i §limaków - zarówno. wodnych jak i lądowych, które niewątpli~ 
wie były· tutaj także konsumowane.· Oprócz ceramiki i wyrobów kamie111\Ych,· 
w osadzie znaleziono. także dalsze, liczne kości zwterZ4t _, lldomowion;ych, _ 

. głównie bydła /Bos/. OsadawKadero zawiera pozostałości najstarszej, 
w tej chwili, w Afryce -poza Egiptem - dobrze rozwiniętej gospodarki 
wytwórczej opartej o ip.tensywn,y chów .bydła i najprawdopodobniej takie 
uprawę tropikalnych roślin zbotowych. 

Na cmentarzysku neolitycznym,· usytuowanym głównie na stoku wzgó
rza zajętego przez wsp(SłczesU(\ osadę, · odkryto 4 dalsze pochówki szkie
letowe. Wyposażone one były w ceramikę naczyniowq t;ypowq w inwentarzu 
lokalnej osady. 

Nowym elementem na stanowiskuwKadero było odkrycie 15 pochów
ków szkieletowych z czasów p6źnomeroickich. · Usytuowane one były na 
zachodnim stoku wzgórza. Ciała zmarłych grzebano w pozycji z nogami 
nieco podkurczonymi, ' głową do południa. }eden z grobów męskich wyposa
tony był w piedcień kamienn,y naszony na kciuku prawej ręki 9raz w żelazny 
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grot strzały do łuku. Pierścienie te, ZIUlne z ikonografii na monumental
nej architekturze ŚwiĄtynnej meroickiej, interpretuje się jako służące 
do ochrony palca w trakcie naciągania cięciwy łuku. Pozostałe wyposa
żenie tych grobów składało się z naczyń ceramicznych typu ''kuchennego" , 
miedzianych kolczyków, ' paciorków fajansowych i kamiennych nosz~nych 
jako naszyjniki, '. bransolet z paciorków kamiennych oraz kamiennej pale
ty "kosmetycznej". · Datowanie grobów merolekich w Kadero ułatwione · 
jest dzięki znalezisku . żelaznego grotu strzały do łuku'; ' żelllzne. groty 
mają się upowszechnlać w środkowym Sudanie o około II w. n.e. 

NEA PAPHOS /Cypr/ :Polska Stacja Archeologii 
Sr6dziemnomorskiej Uni
wersytetu Warszawskiego 
w Kairze ' 

Badania prowadził dr Andrzej Daszewski. Finanso
wała Pt:Hska Stacjll Archeologii Sródziemnomors
kiej UW w Kairze.: Dziesiąty sez9n badań. Dzielni
ca miejska z lV w.'p.n..e. : - II w.n..e. 

Odsłaniano .w dalszym ciągu budowlf; pałacową w jej skrzydle wshod
nim i . zachodnim. 

W skrzydle wschodnim odsłonięto głównie wejście do pałacu. Jest 
to hall o długości 22,5 m i szerokości 5,5 m zakoliczo'n,y na połUdniu· .. -
i północy'. ' apsydalnie .' Hall na całej swej długości jest 'pokryty po
sadzką mozaikową o bogatych wzo-cp.ch geometrycznych. ' Jego ściany były 
pokryte białym tynkiem wapiennyDl, ' na którym zachowały się ślady ma
lowideł o charakterze floraln,ym." Na zachód od hallu znajduje się pomiesz
czenie o charakterze atrium." Na jego ścianach zachQ'W'ały się fragmenty · 
malowanych tynków. Wokół basenu biegną posadzki.mozaikowe o wzorach 
geometrycznych. 

W skrzydle zachodnim odsłonięto pomieszczenie apsydalne z mozaikll 
figuralną. przedstawiając!\ Posejdona. i Amfitrydę siedzących na potworze 
morskim • . Nad ich głowami fruwajq, d.wa amorki. · MozaikA jest datowana na 
1Il w .n.e. 
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Polska Stacja Archeologii 
5r6dziemnomorsklej Uniwer

. sytetu Warśzawsldego 
w Kairze · · 

Badania prowadził dr Jańusz ~euszyński." Finanso 
wała Polska Stacja Archeologii 5r6dziemnom.orskiej 
UW w KairŻe. Drugi sezon bada,ń ;_Centralna cz-:ł~ 
cytadeli· Salmanasara III IX w. p. n;e: 

Odkryto jed.ną z bram pałacu Salmanasara III /858-824. p.n.e;/. 
Bramę flankowały dwa skrzydlate byki wysokości około 4 in,' nie zachowa-
ły się głowy. · Byki były pokryte inskrypcjami , ' 'fi których Salmanasar Ili 
opisuje swoje wyprawy wojenne. Obok brali\Y odnalezi~o przewrócone_/ . 
dekorowane ortostaty. ·Na południowy-zach6d od brali\Y odkryto "magazyn" 
reliefów. /niektóre stt niedokończone/ z okresu Tiglatpilesaa, III /745-
727 p. D.. e./~ Odkryto 78 reliefów ; .z tego około 50% dobrze zachowan,ych. 
Przeważa w nich tematyka wojenna; W po_bliżu znaleziono też pox:zucontt,' 
kamielllltt tabliczkę · fundacnntt ze standardowtt inskrypcjtl AsurnasirPata II 
/884-858/. Na północ od pałacu Salmanasara Ill odsloni-:to kilka P!)~esz
czeli gospodarczych należących do pa~cu Asul'DAsirpala II /identyfikal=ji 
dokonano w oparciu o napisy na cegłach posadzki/. ' W :jedeym z pomieszczeli 
natrafiono na skład kilkuset naczyń; Ceramika 'ta reprezentuje ró·żnorodne 
typy naczyń.' · · 

NOVAE /Bułgaria/- Eksjledycja Archeologiczna 
Uniwersytetu Warszawskiego 

Badania prówadziła doc.dr LudWika Press /autorka 
sprawozdania/ w zastępstwie prof.dr Kazimierza Ma
jewskiego. ' Stałymi uczestnikami ekspedycji w Novae
są: dr Waldemar Szubert /odcinek IV wschód/,: dr 
Tadeusz Sarnowsld /odcinek XI wsch6d/ i mgr Zbig
niew Tabasz /odcinek XI zach6d/. Architektem ekspe
dycji był doc.dr R.Massalski. · Szesnasty sezon ba
dali /wliczajttc kampanie ekspedycji Uniwersytetu Poz
naliskiego pod kierownictwem prof.dr S.Parnickiego/. 
Rzymskie . miast naddunajskie od pierwszych Wieków 
n.e .' do okresu póinorzymskiego~ 

Prace archeologiczne skoncentrowano na terenie tzw. budowli z por
tykami na odcinku IV, w północno-zachodniej czę!ci miasta oraz na odcin-
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ku XI, w c~ntralnej cŻ~ści.~asta, gdzie w 1971 roku podj~to prace wyko
paliskowe, 

Na odcinku IV p.rzeprowadzono ·badania nad kolejn.ymi fazami osadnictwa 
· w północno-zachodniej cz~ści miasta /sondaż do calca '!lf zachodnim wn~trzu G/ 
przed powstaniem pó.tnorzymskiej. budowli z portykami. Wytyczono ·zarysy 
pi~ciu należących..do .niej wn~trz, 1 które były usY-tuowane na wschód od por
tyku wschodniego. Pogł~biono teren przy południowo-wschodnim narożniku 
ła.tili i na północ od jednego z wn~trz kąpielowych /C/ przy przelocie z ł~
kiem celem wyjdnienia pewnych problemów konstrukcji i funkcji. Kontynuo
wano studia nad rozwarstwieniem chronologicznym odsłoni~tych murów, ' si~.
gając Yl w~trzu. o /południowo-wschodnia częśt budowli/ do warstw, najgłęb -

;' szych. · · 

Kontynuując odsłanianie monumentalnej budowli na odcinku Xl .stwier- . 
dzono; że jej południową cz~ść zajmuje szereg ~trz na wschód /Bw-Ew/ 
i na ·zachód /Bz-Dz/ od środkowego wnętrza A. W~trze to jest dłuższe od · 
wnętrz bocznych i prawdłlpądobnie us)"tuowane na .wy*szym poziomie sądząc 
z pozoataloki posadzki wapienno-piaskowej_ na głębokości 2 m. Obserwacje 
stratygraficzne i analiza konstrukcji murów;' otworów wejściowych, ' posadzek 
i iDJliYCh elementÓW prowadzą do Wniosku, ' że monumentatria budowla należy do 
najstars.Zej rzymskiej zabudowy w zym miejscu, · mogła Więc powstać z końcem· 
lw.'n,e, · 

Wśród. znalezisk stamtąd należy wyrnienit około 60 odłamków cegieł 
i dachówek z odciskami stempla LEG l lT AL oraz kilka odłamków" kamiennej 
płyty z grecką inskrypcją.' · · 

Uczestniczyliśuzy- ponadto w pracach ratowniczych pOdczas robót. ziem
nych zmierzających d przeprowadzenia rur wodociągowych przez teren na
szych badali. 

· Zabytki wypożyczone. przez ekspedycję UW na okres dwóch lat, powró-
cą w ·1977 roku do magazynów: Novae ;' gdzie prz~widziana jest budowa Muzeum 
Archeologicznego dla znalezisk z tego terenu. · · · 

PALMYRA /Syria/ folska Stacja Archeologii 5ród
ziemnomorskiej Uniw~rsytetu 
W'arszawskiego w Kairze 

Badania prowadził· dr hab.Michał Gawlikowski. Finan
sowała Polsląl Stacja Archeologii ·5ród~emnomorskiej 
UW w Kairze. Siedell1Jl4sty sezon badali. Starożytna 
dzielnica miejska, l w.'p.n,'e:- VI w,n,e. ' 

Kontynuując badania na terenie okr~gu kUltowego odsłoni~to śWiątynię 
bogini Allat."ldentyfikacj~ umożliWiły odnalezione inskrypcje, które pozwa
lają również datować t~ świątynię na połow~ II w .n. e·. BUdowla ma vrymia-
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ry 19. x 9 m. W jej obrębie odsłonięto małe pomieszc:z~nie. na posąg kul
towy. Dużą sensacją było odnalezienie w tym pomieszc:zen~u_posągu bogi
ni, który stanowił marmurową kopię słynnej Ateny P·artenos. Posąg był 
rożbU;y na kilka c:zęśc:i ·.przy czym najbardziej ucierpiała twarz lądbity 
nos i uszkodzone usta/. Po złożeniu Qkazało się, '· iż miał on około 3m 
wysokości /oryginał Fidiasza wykonany ~ec:hniką c:hryi!elefantyny miał 
12 m wysokości/; Znaleziony zespół monet pozwala. datować zniszczenie 
!1wt~t;yni na okres tuż po roku 380 n.e. Posąg Ateny został .wstawiony do 

· świątyni dwa wieki wcześniej. Odkrycie posągu Ateny Partenos w Palmy
rze rzuca nowe światło na rozpowszechnienie się motywu. tego posągu w 
epoce rzymskiej, 1 a istnienie takiego pomnika w Palmyrże stanowi praw
dziwą rewelację. 

PRILEP /S.'R.Mac:edonia, JugQsławi:a/ Instytut Historii Kultury 
Stan0wtsko : Materialnej P.AN · 
Markowe Kule - Główna Pcnta w Warszawie, 

Muzeum Narodowe w Prllepie 

Badaniami ze strony macedońskiej kierował Bośko 

Babić, konsultantem był prof.dr Witold Hensel,'.pra
c:ami terenowymi kierowała mgr Ryta Kozłowsk~. Fi
nansowało .Muzeum Narodowe w Prtlepie. Drugi se
zon badań. TWierdza z XII Wieku. 

W wyniku badań Qdsłonięto dalsze relikty architektoniczne kamien
nej zabuE-owy obronnej, · dalsze pomieszczenia oraz Małą Portę wraz z 
drogą dojazdową. · Przeprowadzana' od początku badań wykopaliskowych 
l sezony badawcze 1924 i 1975/ sŻczegółowa inwentaryzacja oraz dokumenta
cja rysunkowa murów,; pozwoliła w sezonie 1975 na chronologiczne rozpozna
nie · odsłoniętego w roku 1974 i 1975 na znacznej przestrzeni, dużego zabu
dowania kamiennego. Obiekt ten jest jednym z głównych zabudowań twier
dzy. Na podstaWie techniki budewy muru oraz wyeksplorowanego materiału 
archeologicznego w postaci znalezisk monet, ceramiki. oraz zabytków meta
lowych, ' obiekt ten można datować na koniec: XII Wieku. · 

.. 
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UZUPELNIENIA- 1974 

D~BNO, woj.tarnowskie Instytut Historii Kultury 
Materialnej P AN 
w Warszawie 

Badania prowadzili dr Jacek Przeniosło / IHKM/ ; · 
mgr Andrzej lciek, · mgr Aleksander Jagodziński, 
mgr inż.Jerzy Grodnicki /PPG Warszawa/'. Fi
nansowało P. P. PKZ Oddział w Krakowie. Pierw
szy sezon badań /1974/. Zamek średniowieczn,y. 

Badania archeologiczno-geofizyczne przeprowadzono w celu okreś
leJiia możliwości zastosowania m:et od elektrooporowych do rozpoznania 
niewidoczn,ych śladów dawn,ych konstrukcji obronn,ych zamku /wały, · fosy/. 

Badania geofizyczne przeprowadzono metodami elektrooporowymi 'Sto
sując układ trójpoziomowy,' a pomiary wykonano zmiennoprądo"':YYD aparatem 
typu PLH-02. . 

Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość zastosowania metOd 
elektrooporowych do poszukiwań śladów budowli ziemnych i rowów. 

Stwierdzono występowanie anomalii g..:oelektryczn,ych w . zachodnim, 
południowym i wschodnim rejonie zamku. Anomalie· wysokooporowe mQgą 
odpowiadać pozostałościom zasypanego wału ziemnego oraz fragmentom in
n,ych konstrukcji, zaś anomalie niskooporowe związane są ze zmianami w 
budowie otaczającej fosę·. 

ROŻNOW, woj. nowosądeckie lnstjtut Historii Kultui:y 
Materialnej P AN 
w Warszawie 

Badania prowadzili dr Jacek Przeniosło, · mgr Danuta 
Kowalczyk /IHKM/, mgr .. Andrzej lciek, mgr Aleksan
der Jagodziliski, ' mgr inż.Jerzy Grodnicki /PPG War
szawa/, dr Dario Mona i dr Piero della Porta: /CNR 
/Włochy/. Finansował WKZ w Krakowie. Pierwszy 
sezon badań /1974/. Twierdza z XVI wieku. 

Badania archeologiczno-geofizyczne przeprowadzono. w ~elu zweryfi
kowania hipote1;ycznego planu zarysu twierd~ w Rożnowie, sporządzonego 
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przez Pracownię Archeologiczną P. P. PKZ w Krakowie. · . ·. , .. 
Badania prowadzono metodanii elektrooporowymi stosując aparaturę 

zmiennoprądową typn ?LH-02 oraz stałoprądową typu PKE. · 

W wyniku nie stwierdzono anomalii geofizycznych, które wskazywa
łyby na istnienie śladów domniemanej twierdzy. Przeprowadzono też we
ryfikacyjne sondaże archeologiczne w miejscach domniemanego· występowa
nia konstrukcji twierdzy. Inne sondaże archeologiczne ·przeprowadzono w 
miejscach," gdzie występowały anomalie elektrooporow...e. Uzyskano potwier
dzenie wyników badań geofizycznych, ' które wykazały, że lokalne anomalie 
odpowiadają w pierwszym przypadku: odkrytemu sondażem archeologicz
nym '.'brukowi", aw inn,ym odkrytemu sondażem zespołowi ka,mienn,ych płyt 
tworzących rodzaj chodnika. · 

SELINUNT /Wł,ocby/" 
Sycylia · 

Instytut Historii ·Kultury 
Materialnej PAN 

BadaniA prowadzili dr }ll.cek Przeniosło . /llł.KM/ ,' 
dr inż.Hentyk Linowski, mgr inż.Leon Mucha, 
mgr ·Ryszard Białostocki /.PPG Warszawa/ ; dr Darto 
Mona,- dr Piero della Porta /CN~ Włochy/.' Finanso
wały IHKM PAN i CNR Włochy • . Pierwszy _se.z<m. ba
dań /19.74I.- Dzielnica Mimuzza z . VI-V . w .p.n.e. 

Badania archeologiczno-geofizyczne przeprowadzono w celu okreś~ 
lenia przydatności polskiej prototypbwej aparatury geofizycznej i metod 
stosowanych yr kraju do prac badawczych na obiektach archeologicznych 
we Włoszech. 

Obiektem badań był teren kolonii greckiej w Selinuncie na Sycylii, 
gdzie prowadzone są aktualnie ~r.ace archeologiczne.- Ekipa pOlska prze
badała obszar o wielkości 900 m2. 

'Badania archeologiczno-geofizyczne wykonano metodami -elektroopo
rowymi i sejsmiczno-dynamiczną. · Zastosowaną aparaturę typU PLH-02 -
zmiennoprądową i PKE-7 .: stałoprądową oraz prototypową ~SD-Ol do ba.
dań sejsmiczno-dynamicznych.' 

W wyniku uzyskano następujące dane: 

- stwierdzono przydatność aparatury krajowej i wypracowanej metodyki 
do badań archeologiczno-geofizycznych w warunkach włoskich; 

- zastosowane metody eletrooporowe pozwoliły okr.eślić lokalizację murów 
miejskich i grobów w rejonie dzielnicy Manuzza, przy .cz.Ym najlepsze 
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rezultaty osiągnięto stosując aparaturę zmiennopr.ą4owll typu PLH-02 
przy układzie profilowań dwupoziomowych symetrycznych, ' 

- stWierdzono,' że nieted.a sejsmiczno-dynamiczna mot,e mieli zas_toso
wanie do poszukiwań niewidocznych obiektóe archeologtczn,yc.:h, 

- w wyniku zastosowania w/w metod rozpoznano nie odkryte, znajdujące 
się pod ziemią zespoły budowlane. 

SIERAJ?Z Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN 
w Warszaw!~ 

~dania prowadzili dr Jaeek Przeniosło, mgr Danuta 
'KOVialczyk /IHKM PAN/, mgr Andrzej .lciek, mgr 
inż ; Jerzy Grodnicki /PPG Warszawa/. Finansowa
ło P.P.PKZ w -Warszawie. Pierwszy sezon badali 
/1974/ . · Zamek z ·xn-XIV w. · 

Badania areheologiczno-geofizyczne wykonano w celu okrdleniil 
możliwości stosowania metod elektraoporowych w wa~eh zachQ:ffania 
jedynie negatywów murów dawnej zabudowy, wypełniotcy"ch gruzem, ('raz 
w celu przdledzenia ewentualnych konstrukcji ceglano-kamiennych. · 

Obiektem badań było "Wzgórze -ZamkQwe" położone na wschodnim 
kralicu miasta na terenie zalewowym Warty. Przebadano obszar o wiel-
kości 8700 m2. ' · 

Badania geofizyczne. przeprowadzono metodą elektrooporowll w ukła
dzie trójelektrodowym dWupoziomowym i metodą śrocikowyc:h gradientów. 
Prace wykonano zmiennoprądowym aparatem typu PLH-02. 

Badania umożliwiły rozpoznanie zarysu ~urów obronnych /zachowa
nych w postaci ich negatywów wypełnion,ych gruzem/. Stwierdzono llil.oma
lie geoelektryczne poza murami, ' które mogą sugerować istnienie lłladów 
wcześniejszej ze: budowy l ewentualnie obwałowania/ szezególnie we wschod
niej części obiektu. 

- W części centralnej /wewnątrz zamk.U/ nie stwierdzono wyratnych 
anomalii, 1które wskazywałyby na istnienie zabudowy. 
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INDEKS 

ZAMIESZCZONE DANE: miejscowoś~, gmina, wojew6dz~wo, nr sta

nowiska, okres - oznaczony literą, okresy dod.atko~e /litery w nawiasie/, 

strona. 

OZNACZENIA OKRESOW: p i m -paleolit i mezolit, n- neolit, b- epoka 

brązu, h - okres halsztacki, l - okres lateński, rz -okres wplyw6w rzyms

kich, wś - wczesne średniowiecze, ś - średniowiecze, nt - okres nowo

zytny, /?l - chronologia niepewna. 

INNE SKROTY: gm. -gmina, w.-: wojew6dztwo, st. -stanowisko, b.z.

badania zagraniczne, u z. - uzupełnienia, . brak gminy oznacza, te miejsc o .. 

woś~ jest siedzibą Urzędu Gminnego lub Miejskiego, brak wojew6dztwa, 

że Urzędu Wojew6dzkiego. 

str. 

Aleksandria /Egipt( b.~· :!IJ7 

Au~stów - Wójtowskie Włóki, st.1, p i m /n/ . 7 

Bachórz, gm.Dynów, w.przetp.yskie, st.16 wś /n,b,h,l,rz/ 161 

Baczyn, gm.Liszki, w.krakowskie, h 81 

Bąkowo,' gm.Dąbrowa Biskupia, w.-bydgoskie, st.3 rz/n,h,wś'/ 117 

B~dkowice, gm.Sob6tka, w.wrocławskie, wś /h/ 162 

Białogarda, gm. Wieko, w. słupskie, wś 164 

Biecz, w.krośnieński~, ś /nż/ 235 

Bieganów, gm. Cybinka, w. zielonog6rskie, b /h/ 59 

Bieliny, gm.Klar6w, w,tarnobrzeskie, st.l, rz /w§/ 

Błonie- Osiek, w.warszawskie, wś /n,b,ś/ 

Brąchnówko, gm.Chełmża, w. toruńskie, n /h/ 

118 

165 

25 

Bronoelce, gm. Działoszyce, w. kieleckie; n 27 

Brzeg, w. opolskie, nż 279 

Brze:tce, gm.Białobrzegi, w.radomskie, st.S, rz /n,b,l/ 118 

Brzoskwinia-Krzemionki, gm. Rudawa, w.krakowskie, p i m /n/ B 
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Bukowe, gm. Zagórów, w. konińskie, s t, l, nż 

Capaccio Vecchia, pr.S~lerno /Włochy/, b. z. 

Chodlik, gm. Karcz~iska, w~ lubelskie, wś 

Chojnów, ul: Legnicka, ś 

Chomęciska Duże, gm;Stary Zamość, w.zamojskie, rz 

Chwalim, gm.Kargo'<~~a, w.zielonogórskie, p i m 

Chwałków, gm.Marci.nowice, w.wałbrzyskie, st.1, wś 

Ciepłowody, w. wałbrzyskie, n 

Cieszków, gm.Miiicz, w, wrocławskie b /h/ 

Civtta di Ogliara, pr;Avellino YVlłocby/, b. z. 

Cottbus i Herzberg /NRD/, b. z. · 

Czarna Wielka, gm.Grodzis.ko, w. białostockie, 
· st. "Mogiłki" wś 

Czarnowąsy, gm.Dobrzeń Wielki, w.opolskie, st.B, b 

Czarnowąsy, gm.Dobrzeń Wielki, w,opolskie, St.E, rz · 

Czekanów, gm. Jabłonna L·a.cka, w. s.iedleckie 
st. I "Tureckie Mogiły", ·wś . . 

Czermno, gm.Tyszowce, w.zamojskie, h /b,wś/ 

Czersk, gm.Góra Kalwaria; w.warsza..vskie, st,1 i 3, · wś/ś/ 

Czersk, gm.Góra Kalwaria, w, warszawskie, wś, ś 

Czorsztyn, Zamek, w.nowosądeckie, ś 

Czyżow, gm.Kleszczów, w,piotrkowskie, st.1, h /rz,ś/ 

Czyżów Szlachecki, gm.Zawichost, w.tarno'brzeskie, nż 

Dąbrówka Starzyńska, gm. Dynów, w. przemyskie, nż 

Debre§~e./S.R.Ma~donta., Jugosławia/, b, z; 
Deir el-B.ahari /Egipt/, ·łi .. z. · ... - · . _ · 
Deir el-Bahari /Egipt/, st,20 i 21, ·b;z, 

Dębczyno, gm.Rogowo, w.kosza.lińskie 
st.3,6,8, wś /n,rz,ś/ 

Dębno, w. tarnowskie, nż, uz.1974 

Dołubowo, gm. Dziadkawice, w. białostockie 
st.1 "Kamionka", wś 

279 

~7 

166 

236 
~ 

28 

9 .~ 
166 

29 

60 

308 

309 

167 

60 

119 

168 

82 

169 

171 

236 

83 

281 

281 

3,10 
311 ·.· 

312 

172 

325 

178 
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Drianowski Monastyr, okr.Gabrowo /Bułgaria/, b. z. 314 

Dziekanowice, gm.Dobczyce, w.krakowskie, wś 174 

Elbląg, Klasztor Dominikanów, ś 238 

Elóląg, ·Zamek, st.2, nż /wś/ 282 

Essertines-Basse~, dep.Loary /Francja/, b. z. 315 

Falęctn, w,warszawskte, patrz Milanówek/Falęcin 141 

Franknowo,gm.)eztorany, w.olszt;yd.skie, wś 175 

Frombork, Kościół św.Anny, st.2, ś /nż/ 239 

Furmany, w.tarnobrzeskie, st.1 ,' b 61· 

Gd6w, w. krakowskie, · n / rz/ 30 

Gebel Nabta, GilfEl Kebir /Egipt/, b. z. 316 

Giecz, gm,Dominowo, w.poznańskie, st.1,'wś 176 

Głogówek, w.opolskie, .ś /nż/ 240 

Głubceyc:e, ul. Kozielska 5 i 7, ' w. opolskie!~ · ś / nż/ 241 

Gnie "f!, w. gdańskie, .ś / w.ś, nż/ 241 

Gniewowo, gm.Bojanowo Stare, w .leszc:z)'liskie, st. 6,h/l/ 83 

Golc:zewo, w. szczecińskie, .ś /nż/ 243 

Gorzów Wlkp. , st. 10, n 31 

~rabic:e, w. zielonogórskie, rz /b( 121 .. 
Graboszyce, gm.Wadowice, w.bielskie, nż 284 

Grądy-Wontec:ko, gm.Rutki, w.łomż)'liskie, 1/b,h,rz/ 105 

Grodzisko, gm.Banie Mazurskie, w.suwalskie,w, · /rz/ 177 

Gronowo, gm.Ostrowtce, w.koszalińskie, . rz 122 

Grójec, w. warszawskie, .ś 244 

Grudziądz- Mniszek 11, w,toruńskie, p i m 10 

Grzybnica, gm, Manowo, w. koszalińskie, rz 123 

Gzin, w. toruńskie, h /1/ · 84 

lgrzyczna, gm.Linia, w.gdańskie, h /rz/ 86 · 
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Iłża, w.radomskie, wś /ś/ 178 

Inowłódz, w.piotrkowskie, ś /nż/ 245 

Janówek Lisowo, gm. DrohicŻyn, w. białost':'ckie, st.l,· wś 1.79 

Janów Pod.iaski. · w. bi~skopodlaskie, . nż 285 

Ja roty, gm. Stawigudll:·· w, olsztyńskie, st.1 ,· wś /h/ 180 
-

JastrzębiaGóra, · gm.Wąadysławowo, w.gdllliskie, st.72, pi~ 11 

Jastrzębnik!, gm.Dobrzec, w.kaliskie, st. "Modła" ,rz /b, l/ 124 

Kadero /Sudan/, b. z. 3rt 
Kalisz,'ul.Wydarte, st.2, wś /h/ 181 . 

Kamieńczyk, gm.Wyszków, w,ostrołęckie, ' rz 125 
t 

Kiet·rz, w.opolskie, st,1,. h /n,l,rz/ 87 

Klarów, gm;Milejów,·w . lubelskie, ś /n,wś/ 246 
Kobierniki,· gm.Biała Stara, w.pł~ie, · st,2 i 2a ,' wś /rz/ 182 

Kobylniki; gm.Skalbmierz, · ·w .·kiele_ckie,'· st.4, n /h/ 32 
- -

Kochlew, gm.Wierzchlas,' w.sieradzkie,"·p o m /n,'b/ 11 

Kolonta ·Czermno, gm. Tyszowce, w •;l:amojskie, wś 183 

Kołoząb;· gm.Sochocin, w.~iechanowskie, st,2 ;· l/h/ 107 
.• . j . - .. -

Komorowo, gm.Katmierz,.w.poznllliskie,· st.12 ,' wś /l,'rz,'nż/ ' 1~4 

Konary, gm.Dąbrowa Biskupia, w. bydgoskie;· st •. 2o; n /h/ 33 
.. . .. : 

Konary, gm.Dąbrowa Biskupia ,' w.bydgoskie,' st.28 ,' rz /n/ 126 · 

Kontusza, w.krakowskie, st.1, .n 34· 

Konopnica, w •. sieradzkie, st. 7, rż . 12i 

Komice, gm,Pietrowice Wlk., w.katowickte, ' st.K , . n 35 · 
. . 

Korytniki, gm.Krasiczyn, w.przem,Yskie, st,8, rz 128 

Kościeliska, gm.Radłów, w. częstochowskie, b 62 

Kowalki, gm.Tychowo, w. koszaliliskie, rz 

Kraków - Barycz, n 

Kraków - Bieżanów Gaj, st.XIl, · n /b,h/ 

Kraków- Kazimierz, ul.Skałeczna, wś /h,rz,nż/ 

Kraków, Kościół św. Piotra i Pawła, nż 

129 

35 

36 
185 

286 
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Kraków- Kryspinów, st,2, rz /1/ 

Kraków -Mykwa, ś 

Kraków - Okół, ś 

Kraków - Rynek 14, ś /nż/ 

Kraków, ul,Skałeczna 15, Skałka, nż 

Kraków - Stare Miasto, Sukiennice, wś /ś, nł./ 

Kraków- Sukiennice, ś /wś/ 

Kraków - Sukiennice, ś 

Kraków - Sródmieście, Klasztor Dominikanów,· wś /nt/ 
Kraków - S ródmieście, ul. Kanonicza~ S i 7 "Okół" ,·· wś / ś/ 

Kraków -Wawel, wś, /b,.nż/ · 

Kraków - Zwierzyniec, st.1, p i m 

Krusza Zamkowa, gm.Inowrocław,· w.bydgoskie,' st,13,'rz 
/n, wś/ 
Kruszwica, w.óydgoskte, st.2, wś /ś/ 

Kruszwica, w. bydgoskie, st.4,· n,/h / 

Kruszwica, w. bydgoskie, · st.23, ' ś 

Kurozwęki, Zamek', w.tarnobr~eskie, · ś /nż/ 

Ląd, gm.Lądek, w,konińskie, wś 

Lednica, gm.LednogórO:, w,pozruuiskie,· wś . 

Leśno, gm.Brusy, w,bydgoskie,· st.1 i 3;·· rz 

LipoWiec ,glXl.Tyszowce, w. zamojskie, n 

Lubaczów,· w.przemyskie, ' st.1, wś /nt/ . ~. -
Lubtel Stary, gm.Rząśnik, w,ostrołf:ckie,' st.1,2, rz /1/ 
Lubtri, · gm.Kościan, w.leszc:zyńskie, ' wś /nt/ 
Lublin, Stare Miasto, · Blok Xl, nż /ś/ 

Lublin, Wzgórze Zamkowe, nł. /wś, ś/ 

Luboszyce, gm.Grabice, w.zielonogórskie, st~4,b /l,rz/ 

Luta, gm. Włoda.wa, w. pozruuiskie, p i m 

Lwówek Sląski, w. jeleniogórskie, wś 

Łagiewniki, gm. Kruszwica, w. bydgoskie, st.S, rz 
/n, h, l, wś/ · 

130 

.247 

248 
248 
287 

185 
249 

250 

187 

189 ' 

189 

12 

131 

191 . 

89 
'251 

252 

. 192 

193 

132 

37 

194 

133 
194 
289 

290 

63 
13 

195 
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Lęgonice, gm.Nowe Miasto, · w.radomskie, st,.l·, rz 

Lęg Piekarski, gm.DQbra, w.konińskie, · st.1, rz /m?,'n?,h,l/ 

Lobżacy, gm. Lobez , ~.szczecińskie, st.1 ,· w§ 

Lojewo, gm .Inowrocław, · w. bydgoskie, st. 4, rz l n/ 

Lubowice, gm.Rudnik, w.katowickie, st.1 i 2, b /n,h/ 

Lupawa, w. słupski~, ;n {'p./ 

Lyszkowce, gm.Pęczniew, w.sieradzkie, st.1 1
1 rz /b,h/ 

Małachovto, gm.Drobin, w. płockie, · wś /l/ 

Mała Nieszawka, gm. Toruń, ; w.toruńskie, st.2,' .ś /h,'wś/ 

Maszkowice, w.nowosądeckie, h 

Milan6wek/'i<alęcin, w. warszawski~, ~z /1/ 
Miłocin - Kolonie, ' gm. Sadewki ; w .lubelskie, n 

Miodusy- Pokrzywne, gm~Perlejewo, · w.łomżyńskie,' w§ 

Mionów, · gm.Głogówek; w.opolskie,·· n · 

Mogilno, w. bydgoskie, wś 

Mokrzysz6w, gm.Tarnobrzeg, w.tarnobrzeskie,' st.2 i J,b/h/ 

Moszczenica Wyżna, w .nowosądeckie, st.1,· rz 

Mrowino,' gm.Rokietnica, w.poz~ńskie, st.·3,' n /.ś/ 

Nadole, gm.Gniewino, w. gdańskie, h 

Nea Paphos /Cypr/, b. z. 

Niepołomice, w.krakowskie, ś /rz, nż/ 

Nimrud /Irak(, b. z. 

_Novae /Bułgaria/, b. z. 

Nowa Huta - Krzesławice, st.68, n /b, h/ 

Nowa Huta- Pleszów, st.l7, n /b,· l, wś/ 

Nowinka, gm. Tolkmicko,· w.elbląskie, · wś 

Nowy Dworek, gm. Swiebodzin, ' w. zielonogórskie, st. 7, w§ 

Nowy W iśnicz, w. tarnowskie, · nż / ś/ 

Nowy Targ, gm.Stary'Targ, w.elbląskie, rz /b ,· h/ 

137 

137 

196 

1.38 

64 

. 38 

139 

197 

253 

90 

141 

39 

198 

39 

199 
64i 65 

142 

40 

92 

·318· 
253 

619' 

319 

. 41 

42 
201 

202 

291 

143 
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Odry, gm. Czersk, w. bydgoskie, rz 

Olbrachcice, w,wrocławskie, st.8, p i m /n/ 

Olkusz i w .katowickie, ś /nż/ 

Opatowiec, w. kieleckie, h 

Opatów, w. częstochowskie, rz /b/ 

Osiek- Pracz, gm.Wyrzysk, w.pilskie, h /1, rz/ 

Ostrowo, gm,Wlad.yslawowo, _w.gdańskie, p i m 

Owidz, gm.St~rogard Gd., w.gda6skie, wś 

144 
14 

254 

93 

145 
93 

15 

203 

Palmyra /.Syria/, b. z. 320 

Pelczyska, gm.Złota Pińczowska, w,kieleckie;· ś /n/ 255 

Piaski, gm.-Kleszczów, w. piotrkowskie~ · st, 7 ;· h /l/ 94 

Piaski ~ gm.Kleszczów; w. piotrkowskie;. st •. 1i ,"· b /h/ 66 

Plemięta, gm.Gruta, w,toruńskie, st.1, ś 256 
- -

Podgrodzie,' gm.Cmielów, w.tarnobrzeskie, ' ś /nż( 257 

Podliszewo, gm. Rajgr6d: w :łomtyńskie; st. I~' rz 145 

Poganice, gm. Lupawa, w. słupskie, · st. 4 ,· n 43 

Pokr~ywno- Zamek, gm.Gruta, w,toruńsk1e, st.1, wś 204 

Polanowice, w,bydgoskie,· st.4, rz /M 146 
-

Popowice, gm.lnowroclaw, w.bydgoskie,·· st.3, n /b,h, 'ś/ 43 

Porzecze, gm.Luzino, w,gdańskie, · st,l, b · 67 

Poznań,- rej~ kościola św .MarcinA, n! 292 

Poznań -Stare Miasto, ul.Kra.marska p/18, st.10, ś 
/h, l, rz, wś, nż/ ·259 

Poznań- Stare Miasto, fosa, ul.Wroniecka 11/12, st.9,'ś/nż/ 261 

Prilep -Markowe Kule /JugosłaWia/, b.z. 32i1 

Prochowice, w, legnickie, · h 95 

Pruszcz Gdański, w.gdańskie,'rz /wł./ 147 

Przecławice, gm. ~órawica., · w. wrocławskie, b 68 

P!'zemęt, gm.Modry , · w .leszcżyńskt:e, st,1, h /n, 'fiŚ ,ś,"nt/ 96 
Przemyśl -Zamek, wś /ś, nż/ 205 
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Raciąż, gm. Tuchola, w. bydgoskie, wś 206 

Radom, nż 293 

Raszyn, w. warszawsi<:ie, · nż 294 

Regów, gm.Baranów ;· w. skierni~wickie , · st.1 , · rz /1/ 148 

. Reszel, w;olsztyńskie, ś /wś, nż/ 263 

Rogowo, w. koszalińskie, ' rz /l/ 149 

Rogów Opolski, gm.K~apkowice, w.opolskie,' st. lO, ' rz 150 
- . ' . 

Rożnów, w. nowosądeckie, nż, u z. 197 4 325 

Rudka, gm. Kluczewsko, w. piotrkowskie, ' b 69 

Rumia - Janowo, w.gdańskie, l 110 

Selinunt /Włochy/, Sycylia, ' uz.1974 326 
l 

Siemiechów, gm.Widawa, w.sieradzkie, rz 151 

S iemirowice, · gm. Cewice, w. słupskie, ' b 70' · 

Sieradz, wś, u z. 197 4 327 

S ie r adz - Wzgórze Zamkowe, wś 207 

Siolkowice Stare, gm.Po.pielów, w.!)poiskie, st.6; p i m 16 

Skarszewy, -.. • gdańskie, · ś / wś / 264 

Skęczniew , · gm. Dobra; w .konińskie ,' st-.2;-. wś /h, 'rz/ 203 

Skoroszowice, gm.Strzelin, w.wrocławskie, n 44 

Słupno, gm.Borowiczki 1 w.płockie,· st.5, wś /h/ 209 

Słupńo, gm.Borowiczki, w .· pł_ockie, · st.'9; .wś /ś. , nż/ 209 

Smolna, gm. Oleśnica, w. wrocławskie, b /h/ 70 

Smolugi, gm. Dzi.adkowice, w. białostockie, wś 210 

Sobiejuchy, gm.Żnin 1 w ~ bydgoskie, st.2, h 98 

Sochaczew, 'f/.·skierniewickie, .wś "/ ś, nf:/ 212 

Spytkowice, w. bielskie, · nż 296 
. -

Stacze, gm.Wiśnięwo Ełckie, w.suwalskie, st.1 1 n 45 

Stare Babice, w. warszawskie, · rz /1/ 152 

Stare Bielsko, w. bialskopodlaskie, -wś / ś / 213 
. . 

Stary Zamek, gm.Sobótka, w.wrocławskie, st.2a,n/rz,wś/ 46 



~ 
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Stary Zamek, g. Sobótka, w.wrocławskie, st.6. wś . /n,'l/ 214 

Stobnica-Trzymorgi, gm.Ręczno, 'w. piotrkowskie; st. 2, n 
/b~h,l, rz, wś/ Q 

Strachów, gm,Kondratowice, w,wrocławskie, n 48 
Strobin, gm,Konopnica, w,sieradzkie, · st.2, h 99 

Stroje c, gm. Kampinos, w. warszawskie, n 
Sulejów- Podklasztorze,· gm.Mniszków, nż /wś/ 

S zarbia, gui.. Skalbmierz, w. kieleckie, 
1 
n 

Szcz~cfn- Jezierzyce, st.1, p i m 

49 

296 
50 

17 

Szczecin - Jezierzyce,- st.19, p i m 17 

Szczecin- Stare Miasto, Podzamcze,· wś /ś; nt/ 215 

Szczecin - Ustowo, · st~ 1,' n /h, ' wś/ S1 

Szembruk, gm.Rogotno, w.tonmskie, st.1,' wś 216 , 
Szembruk, gm.Rogotno, w,toruńskie,' st.2, ' wś 217 

Szewna, w.kieleckie, ś 266 

Smiardowo Krajeaskie, w.pilskie, st.1, n /b,'' h/ 52 

Swidnica, ul. Zamkowa; w. wałbrzyskie, ś /nt./ 267 

Swięck Strumiany, gm. Czytew, w ,łomżyliskie , · st. III, ' wś 217 , 

Swilcza, .w.rzeszowskie, st.3, rz 153 

. Tądów .G'órny, gm.UstkcSw,w.sieradzkie," st.2,rz /,n,'b,h, 'wś/ 153 

Telążna Leśna, w.wlocławskie, p i m 16 

Tomaszów, gm,Orodsko, w. radomskie, st.l,p i .m /n, ' b/ 18 

Toruń, Rynek Nowomiejski," ś 270 

Tuligło'!'Y, gm. Różwienica,' w, przemyskie, i wś 218 

Turkowice, gm. Werbkowtce ł w. zamojskie,' n 54 

Tumiany·,. gm.Barczewo, w,olsztyliskie, st,2 "Rybaczówka", 
wś /~ 2~ 

T ykocin, w. białostockie, · wś 220 

Tyłowo, gm.Krokowa, · w. gdadskie, · st. 4, h 100 

Tyłowo, gm.Kr'*owa, w,gdadskie, st,6, rz 154 



- 338. -

Tyniec Mały, gm. Kobierzycę, w •. wrocławskie, n 

Ty s z owce, w. zamojskie, b 

U jazd, gm.Brzyska, w. krośnieńskie, st. 1, · rz 

Ujazd, Zamek Krzyżtopór, gm,lwaniska,' w.tarnobrzes~e,nt 

Waganowtce, gm.Słomniki, w.krakowskie,' b /wś,' ś/ 

W alga; gm. Py.zdry, w. konińskie ;1 p i m 

Warszawa - Bródno Stare, ul. Wincentego, wś /1, ' ś/ 

Warszawa - Grochów, · ul. Górników,; 1 /wś/ 

Warszawa - Plac Zamkowy,' nż 

Warszawa - Ujazdów , ' nż ,' / ś/ 

Warszawa - Zamek Królewski, nż 

Wąchock, · Opactwo Cystersów, w. kieleckie,' także badania 
1974,'wś /ś, ' nż/ · ' 

W ędzina, gm.Ciasna, ' w. częstochowskie, st .1, ś 

Wieleń Po 1udniowy, w. pilskie, st .• 7; b 

Wieli~zka~ st. XV, nż 

Wielotów, gm.Grabice, w.zielonogórskie, st.2, '. 1/m,b,wś/ 

W ojciechowJ,ce, ' w. tarnobr.zeskię' ,st. I, ' b . / n/ 

Wojcieszyce, gm. Kłod.awa, 'w. gorzowskie,' st.4;:, ś 
' " 

Wojnowo,' gm. Kargowa;· w. zielonogórskie; ' p i m 
. - . 

W ola Grzymalnia, ' gm.Kleszczów, w. piotrkoWskie, st. 2 ,'h 

54 

72 

155 

297 

72 

19 

222 

112 . 

298. 

·299 

300 

223 

271 

73 

301 

112 

74 

271 

20 

101 

Wolin, w.szczecińskie, st.1, ' wś 229 

Woźna Wieś,'gm.Rajgród, ' w.łomżyńskie, ' st.1, n /p i m/ 55 

Wrocław; Plac Dzierżyńskie'go, ś· /nt. / 272 

Wrocław - Ostrów Tumski,' wś 230 

Wronowice - Dol,iwo; gm. Turkowice, w .. zamojskie, ' st.1, ' wś 231 

Wronowice - Pa.>przyca, g. Werbkowice, w • .2.amojs);de, b 75 

Wyszembork, gm.Mrągowo,' w.olsztyńskie;· rz 156 

Zadowice,' gm.~odziesze: w.kaliskie, st,l, · rz /1/ 157 

Zamość, nż 302 
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Zawada, gm.Połaniec, w.tarn"brze~~ie, : st.1, h /p, rz/ 102 

Zę.bkowice Slę.sltie, ul. Dąlnoślę.ska 21-31, ' v. wałbrą.skie, i/.nł./ 273 

Zę.bkowtce; ul.Bohater6w Getta, · ś 274 

Zbrojewsko:1 gm.Lipie ;: 111' .• częstochowskte ,' st.1, ś /h/ 274 

Zbrojewsko; gm.Lipie, · w.częs~ochowskie, st.3, b 75 

Ziębice, ' w. wałbrzyskie, ' ś 275 

Złota Piliczowska, gm.Pilicz6w 1' w.kieleckie,' b 76. 
Zrębin., : gm. Połaniec ,' w. tarnobrzeskie, · st. l, ' b ./n/ 77 

•• 
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