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OD WYDAWCOW 

Wydanie dziesiąte rocznika "Informatora Archeologicznego" pozwala 

na refleksję w celu uświadomienia sobie początków wynikających z jego pu

blikowaniA., Wyrósł Informator na kanwie dośWiadczeń uzyskanych w toku 

organ i zowaeych przez Instytut Historii Kultury Materialnej P AN~ wraz z 

innymi plonami działalności archeologlcznej,ogólnopolskich konferencji 

sprawozdawczych, na których prezentowano wyniki badań niezależnie od 

wygłoszonych referatów· w postaci sprawozdań powielonych, Informator ko

rzystając z tych doświadczet\ prezentuje wyższą formę, a nadto ma nad po

przednimi przewagę, że nie w rozproszonej formie, lecz w jedeym wolumi-

nie daje obraz w przybliżeniu całości badań wykopaliskowych realizowaeych 

w naszym kraju, Jako wartościowe uznać też należy wyprowadzoną przez je

go sprawną redakcją coraz bardziej doskonaloną standaryzację samych spra

wozdań, Wydaje się, że dalsza usilna praca nad doskonaleniem samego mo

delu sprawozdania or.az dążenia do uzyskania pełnej ewidencji prowadzonych 

badań sprawi, że Informator będzie spełniał stale . rosnącą rolę na odcinku 

doskonalenia informacji z badań wykopaliskowych, Osobiście uważam, że 

brakiem wielu sprawozdań jest pomijanie informacji o celu badań oraz naj

-:.vażniejszych rezultatach uzyskaeych w ich toku, a zwłaszcza na ile posze

rzają one wiedzę naszą o najdawniejszej prz~szłości Polski czy też wzboga

cają polskie patrymonium kulturowe, Nie zawsze. też ze sprawozdań wynika, 

czy badania realizowane w celach ratowniczych czy też w ramach badań sys

.tematycznych, Jest to o tyle ważne, że badania długofalowe powinny koncentro

wać się na obiektach mających istotnie węzłowe znaczenie dla badanej prob-

lematyki. 

Refleksja moja nie oznacza jednak, bym nie doceniał ogromnej wagi 

Informatora i funkcji jaką pełni on w rozwoju polskiej archeologii w obecnym 

swym kształcie, Jest ona dużej miary i dziś trudno sobie wyobrazić wszelką 

pracę archeologa bez sięgania na bieżąco do sprawozdań ogłaszanych w In

formatorze. Za tę działalność rzetelnie służącą naszej nauce, a także spo

łeczeństwu należy się uznanie dla zespołu redakcyjnego "Informatora Archeo

logicznego", 

Prof ,dr Witold Hensel 
Członek rzeczywisty PAN 

Dyrektor Instytutu 
Historii Kultury Materialnej P AN 
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Od dziesięciu lat dzięki "Informatorowi Archeologicznemu" mamy 

corocznie obraz prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie całego 

kraju oraz znamy wyniki badań prowadzonych przez polskich archeologów 

za granicą. Zarysowuje się on jako mozaika tematów i instytucji uczęstni

c~ących w badaniach. Instytuty PAN-u, wyższe uczelnie, muzea,. woje

wódzcy konserwatorzy zabytków 1 towarzystwa naukowe, czy Pracownie 

Konserwacji Zabytków mając różne pądstawowe zadania oraz układy orga

nizacyjne, dysponując różnego rodzaju specjalistami, od szeregu lat pro

wadzą badania archeologiczne, pomnażając wiedzę o naszej przeszłości i 

wypełniają karty "Informatora" syntetycznym zapisem o wynikach swych 

badań. 

Dotyczy to '!' dużym stopniu prac przy szerokim udziale różnych 

specjalistów i to nie tylko tradycyjnie z archeologią zwil\zanych history

ków czy antropologów, ale także historyków sztuki, konserwatorów lub 

architektów. Te powiązania międzydyscyplinarne stanowią niewątpliwie ilu

strację naszych polskich osiągnięć, które na dobre wykrystalizowały się 

szczególnie w okresie "Millenium" i są nadal konsekwentnie rozwijane. 

W okre·sie powojennym - w dobie Polski. Ludowej, nasza "szkoła zajmowa

ni!i ' się zabytkami" w najszerszym tego słowa znaczeniu, oznaczała i ozna

cza l'(liędzy innymi kompleksowość działania. Tradycyjnie słowo "zabytek" 

pojmowało się u nas szerzej niż w wielu innych krajach, Obok najwspanial

szych dzieł sztuki i architektury, obejmowało ono także wszelkie ślady naj

dawniejszej działalności człowieka, przykłady kultury ludowej, dokumenty 

postępu cywilizacyjnego, wreszcie ostatnio także dzieła i pamiątki dotyczą

ce historii najnowszej. 

Wyliczone tu tylko w skrócie charakterystyczne dla da~ej /w tym 

także najnowszej/ epoki dzieła rąk ludzkich, są u nas badane i zabezpie

czane zgodnie z ustawą "O ochronie dóbr kultury i o muzeach", wysiłkiem 

całego społeczeństwa, -przy udziale wielu instytucji. Nadzór i koordynację 

nad całością sprawuje Minister Kultury i Sztuki poprzez Generalnego Kon

serwatora Zabytków i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. W kręgu 

zainteresowań tych czynników, ·badania archeologiczne odgrywają poważną 

rolę. Skala potrzeb w tym zakresie· niejednokrotnie przekracza możliwoś-
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d. Stąd też, wyb6r temat6w ważniejszych, zsynchronizowanie prac wy

kopaliskowych z innymi pracami, powierzanie badań odpowiedniej ekipie 

ma duże znaczenie i zależy często od wła§ciwego porozumienia wewnętrzne

go fachowego §rodowiska. Elementem cementującym są między innymi sesje 

naukowe i wsp6lne publikacje. 

Sądzę, że "Informator Archeologiczny" odgrywa w tym niemałą .rolę! 

Dlatego z okazji dziesi~ciolecia tego pożytecznego wydawnictwa skła

dam podziękowania jego inicjatorom i realizatorom. Na pewno służą tym dob

rze polskiej nauce i kulturze. 

Dr Boh;dan Rymaszewski 
Generalny Konserwator Zabytk6w 

Prezentacja po raz dziesiąty zwięzłej informacji ó całokształcie prac 

wykopaliskowych prowadzonych w Polsce, a także za granicą przez polskich 

badaczy, wskazuje, że "Informator" jest już trwałym elementem w bujnym 

krajobrazie polskiego piśmiennictwa archeologicznego , Nie sarn ten niezbyt 

długi okres istnienia rocznika wymaga podkreślenia, lecz przede wszystkim 

:~tała i wciąż doskonalona sprawność jego Redakcji, dbałej nieŻmiennie o ' 

jednorodność, zwarto§ć, kompleksowo§ć i punktualność wydania. kolejnych 

tomów. Realizacja tych założeń przebiega w szczeg6lnie niesprzyjających 

okolicznościach, na kt6re składa się tak rozmaitość reprezentowanych w 

. "Informatorze" temat6w badawczych i zr6żnicowanie skali poszczeg6lnych 

prac, jak też wielość pion6w organizacyjnych, w kt6rych prace te są prowa

dzone·; Niemniej przeto "Informator" udowodnił, te są to trudności do poko

nania, i stal się może pierwszym w tej skali czynnikiem integracji polskich 

badań archeologicznych. Wspólwydawany przez PO'ląkie.T.owarzystwo An:heo-' 
l • • 

logiczne i Ninnizmatyczne wypełnia "Informator" tym samym podstawowe za-

dania Towarzystwa, jakimi są gromadzenie i' upowszechnianie wiadomości o 

najnowszych osiągnięciach badawczych, a ·także utrz~anie więzi środo

wiska archeologicznego w skali og6lnopolskiej. 

Prof. dr Ryszard Kiersnowski 
Prezes Folskiego Towarzystwa 
Archeologicznego i Numizmatycznego 
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OD REDAKCJI 

Sezon wykopaliskowy 1976 przyniósł 322 sprawozdania, przedsta

wiając 302 stanowisk badanych w Polsce i 20 za granicą. Rezultaty nie od-. ' 

biegają więc; od poprzednich. 9 sezonów prezentowanych w "Informatorze". 

Ukazuje się on dziesil\tY rok, jest więc okazja do podsumowania i refleksji~ 

Powstaje on zawsze w wyniku dobrowolnego współdziałania wszystkich ins

tytucji prowadzących wykopaliska archeologiczne w Polsce. Mimo różnych 

zmian organizacyjnych współpraca ta przetrwała i jest chyba dobrym przy

kładem możliwości koordynacji poczynań zarówno w badaniach nalikowY"ch 

jak i informacji o ich wynikach, 

Pomysł wydawania "Informatora" narodził się .na ogólnopolskiej kon

ferencji lHKM PAN w Zielonej Górze w 1966 r. jednak w ntiarę upływu lat 

wydaje się jakby informacje zawarte w poszczególnych tomach zyskiwały na 

wartości. Szczególnie przydatny staje się przy wszystkich pracach syntetycz

nych i inwentaryzacyjnych) ułatwiając ich niezbędną aktualizację. Narastają

ce zainteresowanie "Informatorem" w ostatnich latach w ośrodkach archeolo-

gicznych krajów sąsiednich świadczy, że mimo bariery językow'ej koledzy 

zagranic~ni pracujący nad analogiczną problematyką potrafią i chcą korzys

tać z wyników najnowszych wykopalisk w Polsce, _ 

Wolno przypuszczać, że program informacyjny "Informatora" zdał w 

ciągu tych lat egzamin, Przypomnijmy, że od początku chodziło o maksymalną 

standaryzację danych i uzyskiwanie ich od wszystkich prowadzących prace 

wykopaliskowe. To założenie warunkowało starania o dokładne wykonanie 

programu minimum, jako korzystniejsze niż niekonsekwentna realizacja prp

gramu maksimum, Stąd trwałość kształtu "Informatora", Każde istotniejsze 

odstępstwo 6d pierwotnego programu powoduje bowiem zwiększenie ilości 

zmian w stosunku do proponowanego wzoru, Charakterystycznym jest w tym 

wypadku zjawisko, że ustalenie terminu nadsyłania komunikatów pozwala z 

reguły uzyskać nie więcej jak 80% materiałów, Prolongata terminu z u~zględ

nieniem okoliczności specjalnych umożliwia pozyskattie już . ok. 95-97%. Zaw

sze jednak poza "Informatorem" pozostaje ok. 3% /10 sprawozdań/, z któ

rych 5-6 udaje się pozyskać do rubryki "Uzupełnień" w następnych latach. 
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W sumie więc należy ocenić, że "Informator" objął 99% systematycznych 

badań wykopaliskowych z ubiegłego dziesięciolecia. 

W przyszłości będziemy się starali wprowadzić,tak jak 'dotyczczas1 

te wnioski i postulaty, których wykonanie będzie możliwe dla w s zys t -

ki c h nadsyłających /np. ostatnio dodana informacja o miejscu prŻechowy

wania zbiorów/. Z tych względów nie wydaje się możliwe wzbogacenie'1n

formatora" o rysunki nawet ciekawszych tylko przedmiotów znalezionych 

w danym sezonie. Wniosek taki, merytorycznie słuszny, wprowadl!:ony w 

życie spowodowałby znaczne przedłużenie terminu wykonania publikacji, 

zwiększenie kosztów, znaczne kłopoty z interpretacją prawa publikacji, w 

końcu nie byłoby higdy gwarancji czy rzeczywiście te, a nie inne obiekty, 

zasługują na pokazanie. 

Natomiast w pełni realny wydaje się postulat opracowania i publika

cji mapy ilustrującej geograficzny zasięg wykopalisk jednego se'zonu. Jego 

realizacja zależy jednak wyłącznie od wysokości funduszu redakcyjnego. 

Możliwe jest również prtyspieszenie terminu ukazywarna się "Informatora" 

/założeniem pierwotnym było wydawanie go najpółniej w marcu/. Zależy to 

jednak od dyscypliny w nadsyłaniu komunikatów zgodnie z ustalonym termi

nem. Jak wielokrotnie podkreślaliśmy system odsyłaczy informujący. w każ

dym rozdziale o wszystkich znaleziskach. z danego, okresu pozwala na odda

nie tomu do realizacji dopiero po uzyskaniu wszystkich komunikatów. Tak 

więc kilka procent spótnionych przedłuża cykl produkcji co najmniej o dwa 

miesiące. 

Przejdtmy do wyników ostatniego sezonu i dziesięciolecia. W przed

stawionych niżej tabelkach jednostką jest "stanowisko" wyróżnione przez 

badacza. Przy badaniach prowadzonych pod firmą kilku instytucji wzięto 

pod uwagę tę, którą reprezentuje prowadzący prace. Pod rubryką "inne" 

w ostatnim sezonie kryją się: Komisja Naukowa Oddziału PAN w Krakowie, 

Kierownictwo Odnowienia Zamku na Wawelu, Politechnika Wrocławska /In

stytut Historii Architektury/', Mazowiecki O§rodek Badań Naukowych, Sto

warzyszenie Miłośników Olesna, Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, 

Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Kaliszu i Urząd Parafialny 

k.św.Katarzyny w Krakowieo' 
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Przy oznaczeniu okresów chronologicznych przyjęto schemat objaAniający 

w Indeksie. W nawiasach podano ilość prac o charakterze ratowniczym. 

W tabeli drugiej, w rubryce badania zagraniczne brak jest spra- · 

w o zdań za lata 1967-68 z prac prowadzonych przez Stację Archeologiczną 

w Kairze. Natomiast uwzględniono w niej poprawkę wynikającą z nadsyła

nia uzupełnień. Dlatego podane liczby są wytsze od przedstawianych każ-. 

dorazowo w tekście ."Od redakcji". Nie dotyczy to jedynie s.ezonu 1976, 

który zostanie uwzględniony w następnym tomie. 

Jak zawsze dziękujemy wszystkim instytucjom, kt6re przyczyniły 

się do wydawania "Informatora Archeologicznego - badania 1976" i pomog

ły w czasie jego produkcji. 

Sezon 1976 w Polsce 

Instytucja pi m n b h l rz wś pś nż razem 

lHKM PAN 3 5 l ~ - 5 15 l 2 l 35/13/ 

muzea . 4 9 12 13 6 26 28 13 7 . ·117 /83/ . 

uniwersy-
te ty 6 4 5 8 2 18 15 7 2 67/43/ 

KZA - 2 7 5 l 4 12 3 4 38/37/ 

P.P. PKZ - - 2 2 - 3 7 13 .8 l 27./27 l 

inne l l l 2 - 2 8 2 2 • 19{17; 

Razem 14 21 28 '33 9 .57 85 39 25 . 302/215/ 
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Stanowiska przedstawione w "lnfonnatorze" w latach 1967-1976 

Sezon Stanowiska Razem 

w Polsce za granicą 

1967 281 8 289 

1968 314 4 318 

1969 315 9 324 

1970 309 9. 318 

1971 322 _11 333 
.. 

1972 314 17 331 

1973 326 9 335 

1974 335 15 350 

1975 277 18 295 

1976 302 20 322 

10 lat 3095 110 3206 



EPOKA KAMIENIA 

Paleolit l mezolit 
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AUGUSTOW -WOJTOWSKlE WŁOKI 
woj, suwalskie 
Stanowisko l i 5 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziły mgr mgr Zofia Sulgostowska i Jolanta 
Janiec, przy udziale młodzieży z Liceum Ekonomicznego 
nr 9 w Warszawie, Finansowało PMA. Trzeci sezon ba
dań. Stanowisko piaskowe od schyłku paleolitu do neoli-' 
tu, 

Stanowisko l 

Celem badań było uchwycenie granicy osadnictwa Schyłkowopaleoli
tycznego oraz rozpoznanie jego układu przestrzennego ze śladami pobytu 
grup ludzkich w mezolicie i neolicie. 

Stwierdzono strefę przemieszania, niemniej można osadnictwo z róż
nych epok rozdzielić planigraficznie, Całkowicie wyeksplorowano część 
schyłkowopaleolityczną stanowiska, a częściowo mezolityczną i neolityczną. 

Przekopano 102m2, w tym95m2 w wykopie szerokopłaszczyznowym, 
pozostały obszar 'to sondaże o wymiarach l x l m 1 pomocne w ustaleniu za
sięgu osadnictwa. 

Wydobyto 1051 zabytków krzemiennych i 12 fragmentów ceramiki. 
Wśród materiału krzemiennego wyróżniono: rdzenie - 20 szt /dwupiętowe 
wiórowe, odłupkowe są pojedyńcze/ i narzędzia: rylce - 23 szt. /+ 20 ryl
czaków/ ,-drapacze - 12 szt., skrobacze' - 12 szt., wióry i odłupki łuska
ne - 14 szt.' fragmenty narzędzi - 15 szt.' noże - 5 szt.' liściaki - 2 szt, 
fragmenty zbrojników - 3 szt., grocik sercowaty - l szt., pazu~ - l szt,, 

, tłoczek kamienny - l szt. 

Surowcem jest krzemień kredowy 1 unaleziono pojedyńczy 'duży wiór 
z krzemienia czekoladowego, Poza centrum osadnictwa znaleziono również 
skład surowca złożony z leżących w odległości kilku centymetrów: l obłup
nia i 2 rdzeni zaczątkowych z surowca kredowego. 

Stanowisko 5 "Grądzik" 

Przeprowadzono sondaże /o wym , l x l m/ i założono wykop / l x 5 m/, 
który ujawnH obecność nielicznych wyrobów krzemiennych, 

Materiał znajduje się w PMA. 

Badania wykopaliskowe zakończono, 

BRODNO, gm,Sroda Sląska 
woj, wrocławskie 
Stanowisko 3 

patrz 
okres lateński 
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BRZESC KUJAWSKI 
woj. włocławskie 

patrz 
neolit 

BRZOSKWINlA-KRZEMIONKI 
gm, Żabierzów 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii, Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie woj. krakowskie 

Badania prowadzili: prof.dr hab.Janusz K.Kozlowski, 
dr hab.Bolesław Ginter, mgr Barbara Drobniewicz/UJ/, 
mgr Krzysztof Sobczyk /Muzeum Archeologiczne/, mgr 
Jan M. Burdukfewicz /Uniwersytet Wrocławski/. Finanso
wał· Zarząd Autostrad w Krakowie i UJ. Trzeci sezon ba
dań. Późnopaleolit~czne pracownie krzemieniarskie. 

Wykop I/75 •. Kontynuowano eksplorację wykopu z ubieglego sezonu. 
Materiały zalegały głównie w wypełnisku kopalnego klina mrozowego. 
Przekopano powierzchnię 28 m2 uzyskując kilka tysięcy wyrobów krzemie n
nych §ciśle nawiązujących do materiałów ubiegłorocznych, których cechy 
techniczne wskazują na związki z kompleksem magdaleńskim, o charakterze 
pracownianym. 

Szurfy 1-16. Przeprowadzono badania sondażowe zakładając na osi 
zachdd .-wschód stanowiska, ukośnej w ·stosunku do przebiegu budowanej 
autostrady 16 szurfów o pow. 2 m2 każdy, odległych od siebie o 8 metrów. 
Dostarczyły one materiałów krzemiennych schyłkowopaleolitycznych, i w 
mniejszym stopniu neolitycznych o1!'óżnym stopniu zagęszczenia, co pozwo
liło na wytyczenie kolejnych wykopów. 

Wykop I/76. Założony został kilkadziesiąt metrów na południowy
wschód od wykopu I/75 w pasie szurfów, kontrolnych. Materiał zalegał w 
warstwie ornej, w koluwium lessowym, humusie stanowiącym prawdopodob
nie pozostalości gleby atlantyckiej, w podglebiu oraz w wypełnisku kopalne
go klina mrozowego. Wykop o pow. 25m2 dostarczył kilku tysięcy wyrobów 
krzemiennych, związanych głównie z różnymi fazami formowania i eksploa
tacji rdzeni krzemiennych w pracowniach przykopalnianych oraz nielicz
nych materiałów o charakterze podornowym /m.in. tylczak o prostym tylcu, 
kilka drapaczy i rylców/. Na uwagę zasługuje obecność kilku artefaktów z 
radiolarytu, krzemienia czekoladowego oraz z krzemienia bałtyckiego. Po
zostałe wyroby wykonane były z miejscowego krzemienia jurajskiego. 

Wykop II/76. Stanowi rozszerzenie jednego z szurfów kontrolnych, 
kilkanaście metrów na połud~iowy-wschód od w.fkopu I/76. Na powierzchni 
18 m2 odkryto kilkaset wyrobów krzemiennych o charakterŻe nawiązującym 
do materiałów pozostałych wykopów. 

Wykop Ill/76. Założoey w najwyższej partit stanowtska, ponad 20 me
trów na południe od wykopu II/76. Odkryto tu kilkadziesiąt wyrobów krze
miennych. Profil wykopu pozwolił na prześledzenie dynamiki tworzenia się 
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lessu, nakrywającego kilkumetrową warstwą cały obszar stanowiska, po
cząwszy od zalegających na głębokości ok. 5 metrów mułków, kończąc na 
Uuwium gleby rozwiniętej na jego stropie. Część tego iluwium wraz z na
warstwieniami zalegającymi powyżej została zdenudowana, co prawdopo
dobnie przyczyniło się do powstania kołuwium lessowego, typowego dla 
gór~ych partii profili pozostałych omawianych tu wykopów. 

Wykop IV /76. Założony kilkadziesiąt metrów na północny-wschód 
od wykopu 1/75, w najniższej partit stanowiska opadającej w kierunku pa
rowu, oddzielającego kompleks stanowisk 5 i 6, od stanowiska 7 w Brzos
kwini. Wykop o pow.12m2 dostarczył kilkuset wyrobów krzemiennych na
wiązujących typologicznie i technicznie do materiałów z pozostałych wyko
pów. 

Wykop V /76. Założony w środkowej partii stanowiska w odległości 
kilku metrów na wschód od wykopu I/75. Wykop w kształcie litery "L" o 
powierzchni 76m2 pozwolił na prześledzenie przebiegu kopalnego klina 
mrozowego w rzucie poziomym. Materiały archeologi.czne w liczbie około 
2000 egzemplarzy zalegały zarówno w warstwie ornej, koluwium lessowym, 
humusie gleby ·prawdopodobnie atlantyckiej, podglebiu oraz w wypełnisku 
kopalnego klina mrozowego. Zabytki z warstwy ornej i koluwium lessowego 
można datować na młodszą epokę kamienia /wyroby krzemienne/ oraz epokę 
brązu /nieliczne 'fragmenty ceramiki/. Wystąpiły tu także krzemienie pa
leolityczne, na wtórnym złożu. Poniżej koluwium zalegały wyroby wylącz
nie paleolityczne o charakterze pracownianym / r:dzenie, obłupnie, wióry i · 
obłupki oraz bardzo nieliczne narzędzia/, nawiązujące do kompleksu magda
leńskiego. 

GRAJEWO 
woj, łomżyńskie 
Stanowisko l "Cudro" 

Polska Akademia Nauk Instytut 
Historii Kultury Materialnej 
Zakład Epoki Kamienia 

Badania prowadziła doc. dr hab. Hanna Więckowska. 
Finansował IHKM. Drugi sezon badań. Stanowisko 
piaskowo-torfowe z okresów: późnego paleolitu, me
zolitu, neolitu i późniejszych. 

Stanowisko us)!tuowane jest na półwyspowo wysuniętej części wysoczy
zny, przytykającej na znacznej długości do zatorfionego jeziora / starorze
cza rzeki Ełk?/, otoc'zonego podmokłą łąką . 

Położono nacisk na badania strefy brzeżnej torfowiska, celem użyska
nia danych dla rozwarstwienia pionowego materiałów, występujących na 
wzniesieniu w zmieszaniu, spowodowanym uprawą pól. 

Eksplorację poprzedzono wierceniami geologicznymi. Pobrano rdzenie 
utworów o nienaruszonej strukturze do szczegółowych badań geologiczno-
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torfoznawczych i wykorzystano dane z wierceń do odpowiedniej lokali
zacji wykopów. 

Przekopano 52m2, zak,ładając 2 rowy sondażowe: nr Vlll /dal
szy ciąg numeracji z r .1973/' o rozmiarach 18 x 2 m, usytuowany po
przecznie do kraw~dzi wzniesienia oraz przytykający doń rów IX, o 
rozmiarach 8 X 2m, u podnóża półwyspu /na łące/. Uzyskano łącznie 
ok. 3500" okazów krzemiennych, ._....y.. tytn ok. 150 rdzeni i narzędzi, ok. 
370 na ogół bardzo małych fragmentów ceramiki, w .tym reprezentują
cych kulturę niemeńską, nieco kamieni i wiele drobnych ułamków kości; 
najliczniejsze materiały pochodzą z wysoko położonej części stanowis
ka. Wśród narzędzi przeważają drapacze, skrobacze, rylce, odłupki 
i wióry łus~ane; są także formy charakterystyczne: liściaki, zbrojni
ki /trójkąty, trapezy/, fragmenty gr.ocików neolitycznych. 

Zabytki zalegały ną. wzniesieniu w glebie ornej i piasku pod nią, 
u podnóża /na łące/ w próchnicy łąkowej, torfie i piasku podścielają
cym torf. W rowie Vlll uzyskano pełny profil utworów na kontakcie wy
soczyzna-torfowisko. Nie stwierdzono występowania warstwy kulturo
wej. 

W rowie IX, w torfie, odsłonięto część kładki drewnianej, z któ
rej pobrano próbkę dla oznaczenia radiowęglowego. 

IŁŻA 

Matertaiy złożono w IHKM. 

Badania będą kontynuowane.. 

patrz 
woj. radomskie wczesne . średniowiecze 

JASTRZ"Ę:BIA GORA ,gm. Wł:.adysławowo Uniwersytet Łódzki 
woj. gdańskie Katedra Archeologii 
Stanowisko 4 

Badania prowadziła mgr Lucyna Domańska. Fi
nansował UL. Drugi sezon badań. Obozowisko 
kultury chojnicko-pieńkowskiej. 

Kontynuowano badania północno-wschodniej części obozowiska. 
Odsłonięto 81m2, Odkryto ślady obiektu mieszkalnego, o wymiarach 
3,8 x 1,6 m, Obiekt miał kształt owalny, z dwoma rowkami . stanowiący- · 
mi najprawdopodobniej fundament korytarzowatego wejścia. Podłoga 
obiektu była częściowo zagłębiona w ziemię, 
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Od strony zachodniej obiektu zarejestrowano ślady jamy odpadkowej, 
trzech palenisk i kilku dołków posłupowych, o nie wyjaśnionym przezna
czeniu. 

Inwentarz krzemienny prezentuje typowy zestaw reguł technologicz
no-użytkowych kultury chojnicko-pieńkowskiej. Podstawowym surowcem 
jest krzemień pomorski. 

Materiały przechowywane są w KA UL. 

Badania będą kontynuowane. 

KOCHLEW, gm.Wierzchlas 
woj. sieradzkie 

Muzeum Archeologiczne i Etno
graficzne w Łodzi 

Stanowisko l 

Badania prowadził mgr Krzysztof Cyrek. Finanso
wał WKZ w Sieradzu. Drugi sezon badań~ Obozo
wisko i pracownia krzemieniarska. Paleolit schył
kowy /elementy kultury Świderskiej i pokrewnych 
kultur z liściakami oraz epimadleńskich/. Późny 
neolit lub wczesna epoka brązu - badania z 1975 r. 
/elementy kultury ceramiki grzebykowo-dolkowej/. 

Stanowisko jest położone na wysuniętym w kierunku południowym cyp
lu trzeciej terasy prawego brzegu Warty, na pólnocnym skraju wsi Koch
lew. Wyeksplorowano 104 m2, co daje łączną powierzchnię /po -dwóch la
tach badań/ - 176 m2. Rozkopano m, in. drogę leśną ·, która dotychczas ni-
szczyla omaWiane stanowisko, 

Uzyskano około 2000 zabytków, w tym 70 rdzeni i 76 narzędzi. Okaza
ło się, że odkryte w ubiegłym roku niewielkie skupiska zabytków należą 
przestrzennie i funkcjonalnie do większej koncentracji wyrobów krzemien
nych, surowych konkrecji oraz przeniesionych na stanowisko dużych oto
czaków granitowych. Odkryto dwie takie koncentracje /każda o powierzch-
ni ok. 30 m2/, które nalezy interpretować jako miejsca obróbki krzemieni. 
W bezpośrednim sąsiedztwie tych pracowni zaobserwowano wyraźnie zary
sowane plamy brunatno-szarej próchnicy pierwotnej • w kształcie zbliżone 
do owalu i o ·powierzchni ok. 6-7m2. Przy jednej z nich wzdłuż krótszego 
boku wystąpiły rozmieszczone w regularnym rzędzie trzy okrągłe zaciemnie
nia o średnicy od 15 do 20 cm. Granice drugiej, mniej wyraźnej plamy były 
wyłożone granitowymi otoczakami. Obiekty te" miały mi\ższość od 35 do. 45 cm, 
ze stropem w iluwium a spągtern w białym piasku podłoża. W każdym z nich 
znaleziono mało /20-25/ zabytków, w tym kilka narzędzi o charakterze po
domowym. Nie wykluczone, że powyższe zaciemnienia tb ślady obiektów 
mieszkalnych, zagłębionych w podłoże szałasów. Analiza próbek gleby być 
może pozwoli na bardziej jednoznaczną interpretację. 
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Na. stanowisku użytkowano surowiec jurajski znad g6rnej W a.rty i 
kredowy-narzutowy. W skład inwentarza obok p6łsurowca. /niezbyt re
gula.rne masywne wi6ry średniej wielkości, delikatne wi6rki oraz qd
łupki/ i odpa.dk6w technicznych, wchodzą silnie wykorzystane rdze~e 
wi6rowe /prawie r6wne ilości jednopiętowych i dwupiętowychi i kil~a 
rdzeni odłupkowych. Zwraca uwagę zupełny brak obłupni, co przy obec
ności ślad6w zaprawy obłupniowej na wielu rdzeniach, może sugerować 
że przygotowywano je poza stanowiskiem, Ciekawie prezentuje się naj
liczniejsza wśr6d narzędzi 1 grupa ostrzy i zbrojnik6w. Są tutaj obok 
Świderskich liściaków trzpieniowatych, oryginalne liściaki bez łuska
nia na. stronie dolnej trzpienia. /nawiązujące do małych liściak6w lyng
bijskich i niekt6rych przekłuwaczy/, jest mikropółtylczak w typie "Zon
hovren-Spitze", p6łtylczaki skośne odłupkowe oraz drobny półtylczak po
przeczny z wi6rka. 

Powyższe c.echy inwentarza. nie pożwa.lają, na obecnym etapie jego 
opracowania 1 na jednoznaczną interpretację kulturową. Przy założeniu, 
że jest to zespół zwarty /na co istnieje szereg argumentów/, nalezy stwier
dzić, że obok wyr.ainych i przeważający~h cech kultury Świderskiej wsp6l
występują tu r6wnież elementy charakterystyczne dla innych kultur z liścia
kami oraz dla kultur epimadleńskich, 

Ważnym odkryciem tegorocznych badań w Kochlewie było odsłonięcie 
pozostałości nieokreślonej jeszcze bliżej gleby kopalnej. · 

Na podstawie wieku III terasy Warty można tymczasowo określić 
chronologię stanowiska na. okres od połowy AllerMu do początk6w Pre
borea.lu. 

Zabytki będą dostępne w Muzeum Archeologicznym 1· Etnograficz
nym w Łodzi. 

Badania będą kontynuowane. 

KORNICE, gm. Pietrowice Wlk. 
woj. katowickie 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Stanowisko 11 

Badania prowadził mgr Jan Chochorowski. Finanso
wała: SPU w Pietrowicach Wielkich, Pierwszy se
zon badań. Stanowisko paleplityczne, osada neoli
tyczna i eneolityczna, osada. ludności Kultury łużyc-

.kiej. · 

Przebadano obszar o powierzchni ok. 1950 m2. Stwierdzono dwa po
·ziomy występowania materiałów paleolitycznych za.lega.jl\cych w żwirach , z 
których starszy należy być może wiązać z paleolitem środkowym, młodszy 
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z g6rnym. Wykonane sondaże pozwoliły na precyzyjne ustalenie pozycji 
stratygraficznej uzyskanych artefakt6w. 

Odsłonięto pozostałości osady z młods zej epoki kamienia, Z ciekaw
szych obiekt6w należy tu wymienić jamy o charakterze produkcyjnym / jed
ną związaną z produkcją garncarską, drugą być może z wypiekiem chleba/, 
zawierające materiał charakterystyczny dla kultury badeńskiej i d,la etapu 
protobadeńskiego, Odkryto poza tym fragment dużego obiektu być może o 
charakterze mieszkalnym z bardzo ciekawym materiałem lendzieJskim na
wiązującym silnie do zespol6w grupy pieszowsktej. 

Z obiekt6w osadowych warto wymienić jeszcze kilka jam o charakterze 
paleniskowym związanych z kulturą łużycką, datowanych gł6wnie na IV ok
res epoki brązu, z bardzo bogatym materiałem zabytkowym. Nie jest wyk
luazone, że jedno z tych palenisk związane jest z naziemną budowlą słupo
wą. Na stanowisku zaobserwowano r6wnież ślady prahistorycznej eksploa
ta.cji .gliny do cel6w gospodarczych. 

KRAKOW -ZWIERZYNIEC 
Stanowisko l 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził prof.dr Waldemar Chmielewski 
pr.zy wsp6I:pracy dr Teresy Madeyskiej, mgr Sta
nisława Kowalskiego z Muzeum Archeologicznego 
w Krakowie i 10 student6w UW. Finansował Komi
tet Badań Czwartorzędu PAN. Piąty sezon badań. 
Paleolit środkowy i g6rroy. 

Zadaniem wykopalisk było odsłonięcie i zbadanie g6rnej c.zęści osa-..: 
.d6w stanowiska, leżących między glebą wsp6łczesną a interstadialnym 
"wllrmskim" poziomem glebowo-humusowym. Zakładano ewentualność eks
ploracji tego interstadialnego poziomu kulturowego, o ile tempo prac na to 
pozwoli, 

W rezultacie odsłonięto i przekopano osady lessowe do głębokości 
5,5 m od powierzchni, do stropu gleby interstadialnej na przestrzeni 
25m2, Dwa przekroje: o przebiegu p6łnoc-południe 't wsch6d-za~h6d dały 
okazję do prześledzenia struktury najmłodszego lessu oraz struktur pery
glacjalnych, występujących w tym lessie. Tuż nad poziomem intersta
dialnym wyst~tpily wytwory krzemienne g6rnopaleolityczne na wt6rnym zło 
żu, silnie spękane termicznie i pokawałkowane. 

W oparciu o obserwacje terenowe, nie poparte' dotychczas analizami 
laboratoryjnymi, można stwierdzić, że najmłodszy less stanowiska zwie
rzynieckiego składa się z kilku serii soliflukcyjnych przedzielonych les
sem bezstrukturalnym. ·Soczewki: t loby soltflukcyjne majl\ często. w dol
nej t g6rnej części otoczkę ziarn mineralnych /żelazo i mangan?/ lub 
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rozdrobnionego materiału organicznego, Klin mrozowy rozcinający se
rię lessową można obserwować w całej miąższości serii lessowej, ale 
najwyrainiej w jej dolnej 2m części. Jego przebieg wykorzystują współ
czesne wody opadowe, 

Materiały archeologiczne znalezione w bieżącym roku nie tworzą 
zawartego zespołu kulturowego, Występują wśród nich elementy orynia.c-

. kle t jakieś inne trudne obecnie do zdefiniowania, choć wyraźnie górno
paleolityczne. Pobieżny przegląd tych materiałów i porównanie z innymi 
§rodkowoeuropejskimi iródłami sugerują dla badanej części lessu wiek 
młodszy niż XXVIII tysiąclecie. 

MIKOSZEWO, gm.Linia 
woj. gdańskie 

NIEBOROWA, gm.Sawin 
woj, chełmskie 
Stanowisko U 

patrz 
okres halsztacki 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Zakład Epoki 
Kamienia 

Badania prowadziła Halina Mackiewicz, Finanso
wał IHKM PAN. " Piąty sezon badań. Stanowisko 
piaskowe z okresów mezolitu, neolitu i epoki brą
zu. 

W dalszym ciągu eksplorowano wykop l. Przebadano lŚS m2 do 
głębokości średnio 70 cm, Profil i rozmieszczenie w nim zabytków są 
takie jak w latach poprzednich, Planigrafia ukazuje dwa nowe skupienia 
pracowntano-·podomowe, z rozproszonymi materiałami między nimi. W pob
liżu skupienia pierwszego -trzy ogniska. Przy skupieniu drugim, · w ilu
wium silnym, ślady dwóch osadniczych obiektów nieruchomych. Ich plany, 
wyznaczone przez słupy, krzytują się z sobą. Jeden /odsłonięto narożnik/ 
-na słupy wygniłe, drugi /fragment §etany/ -słupy spalone, Zastanawia 
dobry stan zachowania tych ostatnich, zwłaszcza, że na stanowisku brak 
okazów młodszych od epoki brązu. Eksploracji obiektów i skupienia nie 
ukończono, 

W skupieniach i między nimi · znaleziono kilka tysięcy zabytków. Na
dal przeważają krzemienne, nad ceramicznymi i kamiennymi, Jeden okaz 
z brązu, Wydzielono 267 sztuk /rdzenie, narzędzia makrolityczne obu .. · 
strończe, skrobacze, póltylczaki, trapezy, groty kamienne, szpila z 
brązu, fragmenty ceramiki z ornamentem sznurowym i stempelkowym/. 
Tegoroczny materiał, najpewniej kulturowo prawie czysty, wydaje się 
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należeć do epoki brązu, Bliższe określenie kulturowe i chronologiczne 
jeszcze nie jest możliwe, wobec braku materiałów porównawczych i 
nie zakończenia prac wykopaliskowych na stanowisku. 

Dla badań geologiczno-palynologicznych dodatkowo wykopano dwa 
szul."fY /20m2 2,8 m głęb. i 14m2 2-1,5 m głęb./. Pozwalają one na 
ustalenie ram chronologicznych stanowiska ·metodami przyrodniczymi. 

Materiały z prac wykopaliskowych są w Zakładzie Epoki Kamienia 
IHKM PAN w Warszawie. 

Badania stanowiska będą kontynuowane. 

NOWY MŁYN, gm.Mirzec 
woj. kieleckie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Zakład Epoki 
Kamienia 

Zespół st. "RYDNO" 

Badania prowadził doc.dr Romuald Schild /autor 
sprawozdania/ oraz mgr mgr Jolanta Janie c, Hali
na Królik i JadWiga Mościbrodzka. Finansował 
lHKM PAN. Pierwszy sezon badań po przerwie 
od 1961 r. Stanowiska przetwórcze i osadnictwo 
związane z eksploatacją hematytu z późnego paleo-
litu, mezolitu i neolitu. · 

Skoncentrowano się na badaniach ratowniczych stanowisk skupio
nych na krawę~zi wielkiej piaskowni przemysłowe·j leżącej na 111 tarasie 
Kamiennej, na którym znajduje się większość stanowisk użytkowników 
prahistorycznych kopalni hematytu w Nowym Młynie. Eksplorowano trzy 
wykopy oznaczone kolejnymi numeramiRo I/76, 11/76 i 111/76. 

Wszystkie z wymienionych wykopów ujawniły obecność dużych, płyt
kich, owalnych obiektów wypełn,ionych piaskiem ze znaczną domieszką he
matytu, Są one najpewniej pozostałościami obiektów mieszkalnych. Dwa 
z nich zostały bardzo silnie zniszczone przez eksploatację plasku, nato
miast jeden zachował się w całości. Są one położone na regularnym łuku 
w równych ·odległościach ok.35 m jeden od drugiego. Układ ten pozwala 
przypuszczać, że tworzą one osadę składającą się co najmniej z trzech 
jednostek, najpewniej rodzinnych. Bardzo liczne materiały krzemienne wy- . 
dobyte z wnętrza obiektów i ich sąsiedztwa wskazują, że należą one do tech
nokompleksu z tylczakami łukowymi i najpewniej są wieku allerBdzkiego. 
Wydobyte zespoły zabytków są jednymi z najliczniejszych znanych dotych
czas z Niżu Europejskiego. 

Materiały są przechowywane w IHKM. 

Badania będą kontynuowane. 
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OLBRACHClCE, gm. W schowa 
woj .leszczyńskie 

Uniwersytet Wrocławski 
Katedra Archeologii 

Stanowisko 8 

Badania prowadził mgr Jan M. Burdukiewicz przy 
współudziale doc.dr hab. Krystyny W asylikowej 
i dr, Adolfa Szponera. Finansował WKZ w Lesz
nie. Trzeci sezon badań. Obozowisko kultury ham
burskiej /oscylacja BBlling/, ślady mezolitu. 

Na stanowisku przeprowadzono badania archeologiczne, pałynolo
giczne i geologiczne. Wykop 1/76 stanowił poszerzenie wykopu I/75 w 
kierunku południowym, Z powierzchni60m2 zebrano łącznie 2647 wyro
bów krzemiennycjl, 68 kamieni całych i ułamków, 338 drobnych ułamków 
kości i kilka gramów węgielków drzewnych. Wśród wyrobów krzemiennych 
na uwagę zasługują formy przewodnie dla kultury hamburskiej takie jak 
jednozadziorce, przekłuwacze typu "Zi~en", drapacze wiórowe z załus
kanymi bokami i niektóre rylce, Z uwagi na występowanie tylczaków łuko
wych i masywnych trójkątów asymetrycznych /zbliżone do typowych form 
przewodnich kultury hamburskiej/ zespół z Olbrachcic najbardziej zbliżo
ny jest do grupy Teltwisch, wyodrębnionej w Europie północno-zachodniej 
przez G. Tromnaua, Niektóre elementy, jak liczne krótkie drapacze (tzw. 
tarnowiańskie/ i w ogóle duża ilość narzędzi odłupkowych wskazują jed
nak na pewną odrębność polskich stanowisk hambur~kich /Olbrachcice i 
Liny/. . 

W rezultacie wykopalisk 3 sezonów· wyeksplorowano cały zespÓł 
hamburski dochodząc we wszystkich kierunkach od centrum zalegania ma
teriałów archeologicznych do nawarstwień zupełnie pozbawionych zabyt
ków. Równolegle przeprowadzono badania paleogeograficzne, które będą 
kontynuowane. Kilkadziesiąt metrów na północny wschód od śladów obo
zowiska wykryto zagłębienie bezodpływowe, obecnie nie zaznaczone w 
morfologii. Wykonany w tym miejscu _wkop wykazał obecność osadów mine
ralno-organicznych. Pobrano próbki do badań palynologicznych, 

Materiał przechowywany jest w Katedrze Archeologii. 

Badania i akończono, 

PARLEZA MAŁA, gm.Biskupiec 
woj. olsztyńskie 

Muzeum ~armii i Mazur 
w Olsztynie 

"ltanowisko l 

Badania prowadził mgr Krystian Nowak. Finanso
wał WKZ w Olsztynie, Drugi sezon badań, Stano
wisko wielokulturowe z obozowiskiem mezolitycznym. 

Badania ratownicze poprzedziły eksploatację moreny czołowej ostat-
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niego zlodowacenia /stadiał pomorski/, na której położone jest stanowisko. 
Znajduje się ono przy drodze z Biskupca do Mrl\gowa, w siodle między wzgó
rzami, które tworzą .wyraźny półwysep otoczony obecnie od wschodu, połud
nia i zachodu zmeliorowanymi, zatorfionymi obniżeniami. Stanowisko zloka
lizowano w odległości ok. 120m od dawnego zbiornika wodnego /na wschód 
i południowy zach6d/ ·i 8m ponad obecny poziom torfu. 

Celem badań było wyeksplorowanie obiektów z inwentarzem krzemien
nym odkrytych w 1975 r. przez mgr Włodzimierę Ziemlińską -Odojowl\ oraz_ 
spenetrowanie calego zagrożonego terenu. Zabytki ~rzemienne tworzyły wy
raźne skupienia i występowały w zagłębieniach terenu oraz vi obiekcie kul
turowym /nieliczne/, na przestrzeni 40m2, w wykopie o powierzchni250m2 
/bad.l975 i 19n r./. 

Obiekt kultu,rowy owalny, o osiach wsch6d-zach6d 2,4 m - połudfrle
p6lnoc l, 8 m, z trzema wyraźnymi niszami, był wypełniony- piaskiem grubym, 
czarniawym, w spągu intensywnie czarnym z dużą ilością węgielków drzew
ny~h. Poniżej i obok obiektu występowały biało-żółtę warstewki piasku śred
niego przedzielone warstewkami żwiru. Strop obiektu występował ok.JO cm 
poniżej prócznicy, płaskie dno 90 cm/2m od powierzchni/, Przy obiekcie 
zlokalizowano dwa zagłębienia wy-pełnione· intensywnie czarnym piaskiem z 
dużą ilością węgielków drzewnych położone skośnie w przekroju pionowym i 
nachylone w stronę obiektu, Osie ich przecinały się nad obiektem, 

Uzyskano 260 zabytków krzemiennych w tym 26 narzędzi, m, in, drapa
cze /przewaga/, wiórki mikroretuszowane, rylce /w tym łamaniec/, skro
bacze, l mały trójkąt rozwartokątny /TH/ i l zbrojnik z retus_zowanytn pół
tylcem (PB/. Bl)ak rdzeni. Wiórki regularne. Zabytki wykonano ~·krzemie!! 
nia kredowego~ kilka z czekoladowego. Interpretacja kulturowa przemawia 
za kulturą niemeńską z elementami chojnicko-pieńkowskimi,· Ze względu na 
zbrojniki 'TH i PB można datować obiekt na koniec okresu boreainego i o~
re·s atlantycki. 

Pięć metrów obok obiektu mezolitycznego wystąpił obiekt ·wczesno-
. średniowieczny z ceramiką. W przekroju poziomym miał kształt trójkqta 
równobocznego z bokiem dł. l m. Ponadto luźno wystąpiły fragmenty cerami
ki z okresu rzymskiego i inne mało charakterystyczne. Badania nad zagro
żoną czękil\ stanowiska zakończono. 

Materiały po opracowaniu będą złożone w Muzeum Warmii i Mazur w 
Olsztynie, 

TY LICZ 
woj, nowosl\deckie 
Stanowisko A 

Polska Akademia Nauk 
Komisja Archeologiczna 
Oddział w Krakowie 

Badania prowadził mgr Krzysztof Tunia; Finanso
. w~ła Komisja Archeologiczna Oddziału P.AN w Kra-
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kowie. Pierwszy sezon badań. Stanowisko 
późnopaleolityczne. 

Stanowisko położone jest w lokalnej, śródgórskiej kotlinie, na 
północnym obrzeżu Pasma Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądec
kim. ·w celu zweryfikowania znalezionych tam powierzchniowych mater; 
teriałów, założono na stanowisku dwa wykopy o powierzchni l, 25 ara. 
Uzyskano zespół 25 okazów. Składa się on wyłącznie z wyrobów z su
rowca kamiennego, wśród którego ·dominuje obsydian. Uzyskany ma
teriał należy być może wiązać z późnopaleolitycznymi przemysłami ~ . 
ostrzami tylcowymi. 

Materiały oraz dcikumentacja badań przechowywane są w Pracow
ni Archeologicznej ZAM IHKM PAN w Igołomii. 

Badania nie będą kontynuowane. 

ZAWADA, gm.: Połttnieć 
woj. tarnobrzeskie \ 

patrz 
okres halsztacki 



Neolll 
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AUGUSTOW -WOJTOWSKIE WŁOKI 
woj. suwalskie 

BACHORZ 
woj. przemyskie 

BARKWEDA, gm.Dywity 
woj. olsztyńskie 

patrz 
paleolit i mezolit 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Uniwersytet Warszawski 
Katedra Archeologii Pradzie
jowej i Wczesnośredniowiecz
nej 

Badania prowadził mgr Ryszard F .Mazurski. Finanso
wał Uniwersytet Warszawski. Trzeci sezon badań. 
Osada bagienna z okresu neolitu. 

Przeprowad.zono wyłlicznie wiercenia geologiczne po obydwu stro
nach kanału łflczącego jezioro Orzolek ze starym korytem rzeki Łyny w 
celu określenia· zasięgu stanowiska. Łącznie przebadano 70 otwor6w . 
wiertniczych, kt6re wykazały, że do czas6w wsp6łczesnych zachował się 
jedynie skraj stanowiska po zachodniej stronie kanału, Brak natomiast 
jakichkolwiek ślad6w osadniczych po wschodniej stronie kanału~ Wynika 
z tego, że prawie cała osada została zniszczona w czasie budowy kanału 
przez Niemc6w w 1934 roku. · · 

Badanta zakończono. 

BRODNO, gm.Sroda Slflska 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 3 

BRONOCICE, gm, Dżiałoszyce 
woj. kieleckie 

patrz 
okres latet\ski 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Hi.storii Kultury 
Materialnej Zakład Archeolo
gii Małopolski w Krakowie, 
State University of New York, 
Buffalo, USA . 

Badania prowadził dr Janusz Kruk pod naukowym kierow
nictwem prof,dr Jana Machnika i prof.dr Sarunasa Mili-
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sauskasa. Trzeci sezon badań. Osiedle kultury pucha
rów lejkowatych, ślady osadnictwa schyłkowej fazy cyk
lu polgarskiego, 

. Prace prowadzono w obrębie wszystkich trzech jednostek morfolo
gicznych stanowiska /rejony A, B; C/. Wykonano 7 wykopów obejmują
cych łącznie powierzchnię 11,5 ara. Zbadano w nich 132 obiekty za byt
kowe w postaci jam osadowych, grobów ludzkich i zwierzęcych oraz po
zostałości rowów obronnych, 

Celem badań było rozpoznanie południowych stoków wzniesienia, 
dalsze prace nad jednoczasowym kompleksem obiektów przydomowych, 
uchwyconym w latach ubiegłych w rejonie B oraz możliwie pełne okreś
lenie przebiegu rowów obronnych odkrytych poprzednio w najwyższej 
części stanowiska, 

Na poludniowych stokach rejonów A i B stwierdzono wielkie zagę
szczenie obiektów-nieruchomych /jamy osadowe, groby zwierzęce/. W 
obrębie istniejącego tam niewielkiego zagłębienia terenu odkryto skupie·
nie 5 współczesnych sobie palenisk, zbudowanych w postaci niszowatych 
zagłębień w skłonie pierwotnym, Szczególną cechą ich konstrukcji były 
warstwy ceramiki, które prawdopodobnie pełniły funkcję swego rodzaju 
"szamotki", 

W obrębie kulminacji B stanowiska udało się odsłonić część zgrupo
wania jam osadowych rozlokowanych wokół domniemanej budowli glinobi
tej /wielkie rumowiska polepy z odciskami konstrukcji drewnianych/. Od
kryto tam między innymi skład ciężarków tkackich, paleniska oraz obiekty 
ze sporą zawartością krzemiennych odpadków produkcyjnych. 

W celu odtworzenia przebiegu umocnień obronnych w rejonie C, prze
prowadzono nad stanowiskiem zwiad lotniczy /wiosną 1976/, Jego wyniki 
/materiał fotograficzny/ oraz rezultaty prac wykopaliskowych w obrębie 
kilku dużych sondaży, umożliwiły określenie zasięgu starszego z dwu ro
wów obronnych, związanego najpewniej z osadnictwem schyłkowej fazy cyk
lu polgarskiego. Udało się również w znacznej mierze odtworzyć przebieg 
drugiego rowu, odpowiadającego najmłodszej fazie osadnictwa kultury pu
charów lejkowatych, 

W rezultacie wykopalisk uzyskano bardzo liczny materiał ceramiczny, 
wyjątkowo wiele zwierzęcych szczątków kostnych oraz sporo zabytków ka
miennych i krzemiennych, Systematycznie wykon.Y)Wana flotacja prób pobie
ranych z wypelnisk wszystkich obiektów osadowych dała w efekcie bogaty 
zespól szczątków roślinnych. 

Wyniki przeprowadzonych dotąd prac wskazują, że na stanowisku . 
przeważają ślady osadnictwa najmłodszej fazy kultury pucharów lejkowa
tych, odznaczające się silnym udziałem elementów wczesnego i klasyczne
·go stylu badeńskiego, Licznie reprezentowana jest również małopolska fa
za klasyczna tej kultury, S labtej natomiast występuje osadnictwo ze schyl
ku cyklu polgarskiego, Jego pozostałości stwierdzono dotąd wyłącznie w 
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najwyższej części stanowiska. Na podstawie serii 9 dat radiowęglowych 
można sądzić, że osiedla z Bronode istniały pomiędzy XXX a XXIV stu
leciem p.n.e. 

Materiały i dokumentację przechowuje się w Archiwum IHKM PAN 
w lgołomi. 1 

Badania będą kontynuowane. 

BRZESC KUJAWSKI 
woj. wł-ocławskie 
Stanowisko 4 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Lodzi 

Badania prowadził mgr Ryszard Grygiel. Finansowały: 
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego we Włoc
ławku, Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim oraz 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Lodzi. Wzno
wienie badań z lat 1934-1939 1 1952. Osada wielokulturo
wa: 1/ Siady osadnictwa schyłkowego paleolitu /krąg kul
tur tylczakowych/ , 2/ Osada kultury ceramiki wstęgowej 
rytej i wczesnej kultury lendzielsklej ze starszego neoli
tu, 3/ Osada \ cmentarzysko grupy brzesko-kujawskiej 
kultury lendzielsklej ze środkowego neolitu, 4/ S lady · 
osadnictwa kuJtury pucharów lejkowatych ze środkowego 
neolitu oraz kultury amfor kulistych i kultury ceramiki 
sznurowe z późnego neolitu, 5/ Osada kultury trzciniec
ktej z 11 okresu epoki brązu /Mont./, 6/ Osada ·kultury 
łużyckiej i kultury grobów kloszowych z okresu halsztac'
kiego, 7/ Osada kultury przeworskiej ze środkowego okre
su lateńskiego 1 okresu rzymskiego, 8/ Osada· z wczesne
go średniowiecza. 

~· / 
Badania koncentrowały się w północno-zachodniej c.zęści stanowiska 

jako kontynuacja badań Konrada Jażdżewskiego i Stanisława Madajskiego 
z lat 1934-1939 oraz badań Marii i Waldemara Chmielewskich z roku 1952. 
Zachowano uprzednio już stosowany system eksploracji odcinków o wnnta- · 
rach 5 x 5 ni.. Ogółem przebadano obszar 35m2 . Stratygrafia stanowiska: 
warstwa ziemi ornej 0-25 cm , warstwa kulturowa, którą stanowiła ciemna 
próchnica, zawierająca zmieszane zabytki równych kultur, od 25-6o cm, 
calec z pokładami piasku, żwiru i miejscami gliny, na którym czytel,Ue ry
sowały się wypełniska obiektów. 

Najstarsze osadnictwo związane z paleolitem schyłkowym, . potwier
dza nieliczny materiał krzemienny /rdzeń, wióry, z narzędzi m.in. tyl
czak lukowy oraz odłupkowy przekłuwacz asymetryczn-Y ze słabo wyodręb
nionym ostrzem/ należący do kręgu kultur tylczakowych, znaleziony tuż nad 
powierzchnią calca. 
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W odniesieniu do wczesnego i środkowego neolitu /osadnictwo kul-
tur wstęgowych/ na uwagę zasługują: chata słupowa kultury ceramiki wstę
gowej rytej~ długości15m i szerokości 5 m, z płytkim . wypełniskiero wnę
trza /do 40 cm/, zawierająca bogaty material ceramiczny, krzemienny, ka
mienny i kostny; kompleks 'jam zaliczonych do wczesnej kultury lendziels
kiej,. a wśród nich jama o dzwonowatym kształcie z ubogim inwentarzem, 
na który składały się dwa fragmenty ceramiki oraz duży fragment udowej 
kości ludzkiej, znaleziony na dnie jamy /należy podkreślić brak grobu w 
sąsiedztwie tej jamy, skąd ewentualnie mogłaby pochodziĆ kość/; z grupą 
brzesko-kujawską kultury lendzielsklej związane są dwie badane chaty tra
pezowate, w tym nowoodkryta oznaczona numerem 54 oraz dwa groby szkie
letowe /dziecko i osobnik dorosły/. Przy badaniu rowów fundamentowych 
odkrytych chat ujawniono dobrze zacjowane 4lady slupów. Z pozostałych 
kultur neolitycznych potwierdzona została w materiale archeologiq:nym 
obecność kultury pucharów lejkowatych /faza wiórecka grupy wschodniej/, 
kultury amfor kulis~ych i kultury ceramiki sznurowej. 

Z wczesną epoką brązu wiążą śię dwie jamy kultury trzcinieckiej, a 
także duża część materiałów tej kultury luino znaleziona w warstwie kultu
rowej. 

W dalszej kol~ości chronologicznej uchwycono nikłe ślady kultury 
łużyckiej z okresu halsztackiego. 

Obok obiektów i materiałów kultur wstęgowych najliczniej reprezento
wane są w tegorocznych badaniach materiały z późnego okresu halsztackie
go oraz ze środkowego okresu lateńskiego, należl\ce do kultury grobów klo
szowych i do kultury przeworskiej. Na uwagę zasługuje chata słupowa kul
tury grobów kloszowych o wymiarach 7 x 8m, we wnętrzu której oprócz ma- . 
tertalu ceramicznego znaleziono kamień żarnowy z kilkoma rozcieraczami. 

Z okresem rzymskim zwillzane sil dwie jamy oraz fragment naczynia 
terra sigillata, luźno znaleziony w warstWie kulturowej, 

Obecność zabytków z 11 fazy wczesnego średniowiecza potwierdzają 
nieliczne fragmenty naczyń, pochodzl\ce głównie. z warstwy ziemi ornej, 
Uwzględniając kluczowy charakter stanowiska nie bez znaczenia będtie 
fakt, że w cillgu tegorocznych badań pozyskano próbki węgla drzewnego, 
które metodą C14 pozwolą ustalić datowanie absolutne obiektów kultury ce
ramiki wstęgowej rytej, g~py brzesko-kujawskiej kultury lendzielskiej i 
kultury trzcinieckiej. 

Materiały przechowywane są w zbiorach Muzeum Archeologicznego 
i Etnograficznego w Łodzi, · 

Wznowione badania zmierzać będą do całkowitego przebadania .sta
nowiska, 

'BRZOSKWINIA-KRZEMIONKI, gm. Zabiel'zów 
woj. krakowskie 

patrz . 
paleolit i mezolit 



.. 
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D'ijBCZYNO, gm. Białogard 
woj. kos zaltńskie 
Stanowisko ·3 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

GOOW 
woj. krakowskie 
Stanowisko 11 

Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce 

Badania prowadził Kazimierz Reguła. Finansowało Mu
zeum Żup Krakowskich Wieliczka. Osmy sezon badań. 
Osada wielokulturowa -neolityczna, z okresu przed-
rzymskiego i wpływów rzymskich. · 

Przekopano obszar o powierzchni 650 m2, odkrywajile l owal~ 
ziemiankę, 5 kolistych jam gospodarczych, 5 palenisk· otwartych' powi4za
nych z kulturą. ceramiki promienistej p6inego okresu neolitu, l naziemną 
chatę słupowi\, w .rzucie poziomym prostok!lt~, kultury przeworskiej z 
okresu B2-c1 oraz 17 ~ladów po słupach. 

Materiał zabytkowy kultury ceramiki promienistej reprezentowany 
jest w postaci dużych zasobnie, _garnków workowatego kształtu, amfor bo
gato zdobionych, mis z uszkami "rożkowymi", małych kubków z .tdmowaty
mi uchwytami. i naczyń ostroprofilowanych. Z innych zabytków 114 uwagę za
sługują fragnf~nt ciężarka tkackiego,. 2 przę~liki gliniane, 6 żaren, 4 róz
cieracze, 2 gładziki, kawalek siekierki gładzonej oraz rdzenie, .wióry i 
odłupki krzemienne, 

W inwentarzu związanym z kulturą przeworską na wyszczególnienie 
zasługują fragmenty naczyń esowatych, jajowatych, czarek ostroprofilowa
nych, misowatych czar na pustej nóżce, małych czarek z cylindrycznymi 
brzegam( i półkolistYm dnem, a także naczyńko w typie czasz dackich. Po
nadto z innych wyrobów znaleziono gliniany przę~lik, l osełkę i 2 gładzi
ki z piaskowca, 

Materiały złożono w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka • 

BĄdania będl\ kontynuowane, 

GIEBULTOW, gm,Książ Wielki 
woj. kieleckie 

Polska Akademia Nauk lns~ut 
Historii X'ulni~y Materialnej 
Zakład Archeologii Małopolski 
w Krakowie, 
State University of New York 
w Buffalo, USA 

Badania prowadziła mgr Barbara Burebard pod naukowym 
kierownictwem prof ,dr. Jana Machnika i prof. Sarunasa 
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Milisauskasa. Pierwszy sezon badań. Osada kultury pu
charów lejkowatych, §lady osadnictwa kultury Chłopice
Vesell!. 

Badania prowadzono w ramach programu badawczego mikroregibnu 
osadniczego kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu Nidzicy. 

Stanowisko położone jest na Wierzchowinie wzniesienia wchodzące-
go w skład obrzeżenia doliny Nidzicy i wyznacza północno-zachodnią pe
ryferię skupienia osadniczego kultury pucharów lejkowatych nad górną Wis
łą. Przekopano łącznie . powierzchnię 4,5 ara. Zbadano 6 jam uzyskując ma
teriały ceramiczne klasycznej fazy tej kultury pucharów lejkowatych w rejo
nie lessów krakowsko-miechowskich, o pewnych jednak cechach pozwalają
cych zaliczyć je do stosunkowo wc zesnego etapu tej fazy. W materiałach 
krzemiennych uderza znaczny udział surowca nadbużańskiego. Na podsta
wie dokonanych obserwacji wydaje się, że jest to niewielkie osiedle o po
wierzchni około 0-75 ha, o bardzo rzadkiej zabudowie, co wskazywałoby na 
jednorazowe użytkowanie osady. Całkowite zbadanie tego typu stanowiska, 
praktycznie możliwe w jednym sezoriE wykopaliskowym, mogłoby dostarczyć 
podstawowych danych dla typologii ceramiki, planigrafii osiedla, funkcji jam. 

W badanych nawarstwieniach akumulacji stwierdzono pewną ilość frag
mentów ceramiki kultury Chłopice-VeseM. 

Materiały znajdują się w ZAM IHKM PAN w Krakowie, 

GNIEWOWO, gm.Smigiel 
woj .leszczyńskie 
Stanowisko 3 

GORZOW WIELKOPOLSKI 
Stanowisko 10 

patrz 
okres halsztacki 

Muzeum Okręgowe 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadził mgr Tadeusz Szczurek. Finansowało 
Muzeum Okręgowe i WKZ w Gorzowie Wlkp. Drugi sezon 
badań. Pozostałości osady kultury pucharó..; lejkowatych, 
fazy lubońskiej, 

Wykop II objął obszar 192m2, Og<,Słem odkryto i wyekspiorowano 13 
jam, w tym 7 ewidentnych palenisk -wszystkie obiekty kultury pucharów 
lejkowatych; nie stwierdzono warstwy kulturowej. Obserwacje zmierzają
·ce do uchwycenia pozostałości po konstrukcjach drewnianych dawały wynik 
negatywny ze względu na gliniaste podłoże rozkładające zazwyczaj bez śla
dów pozostałości organiczne. 
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Znaczną obfitością materiału odznacz~ły się paleniska, w których obok 
dużej ilości ceramiki /w tym naczynia w całości/, wystąpiły narzędzia krze
mlenne na wiórach i odłupkach, krzemienne odpadki produkcyjne, fragmenty 
przęślików, siekierki krzemienne i kamienne, fragmenty płyty szlifierskiej . 
Wyjątkowy charakter miała jama nr 7, jej ścianki i dno wyłożone były grubą 
warstwą dużych skorup pochodzących z wielkich naczyń zasobowych, Z za
wartości pozostałych obiektów należy wymienić kamień żarnowy i rozciera
cze. Zachowane przedmioty organiczne nie nadawały się do wypreparowa
nia z uwagi na stan silnego rozkładu, Ponadto w warstwie ornej znaleziono 
fragment płaskiej motyki kamiennej, trójkątny grocik krzemienny i ostrze 
miniaturowego toporka kamiennego, · 

Stanowisko jest stal.e zagrożone ze strony właściciela i użytkownika 
terenu /WSS "Społem" w Gorzowie/, beztrosko zakładającego tu kopce, 

Materiały złożono w Muzeum Okręgowym w, Gorzowie, 

Badania będą kontynuowane. 

GRAJEWO 
woj .łomżyńskie 

GR.~DY -WONIECKO, gm.Rutki 
)WOj. łomżyńskie 
Stanowisko 2 

JASTRZĘBNIK!, gm. Blizanów 
. woj. kaliski e 
Stanowisko "Modła" 

IW ANOWICE 
woj, krakowskie 
Stanowisko 19 

patrz 
paleolit i mezolit 

patrz 
okres halsztacki 

patrz . 
okres wpływów rzymskich 

Polska Akademia Nauk Instytut 
Historii Kultury Materialnej 
Zakład Archeologii Małopolski 
w Krakowie 

Badania prowadził Andrzej Szymański pod kierownictwem 
prof ,dr. Jana Machnika. Drugi sezon badań. Stanowisko 
osadowe z okresu neolitu, kultur: trzcinlecklej i łużyc
kiej oraz cmentarzysko wczesnośredniowieczńe datowane 
na X do pol , Xlll w • 

Celem ba4ań było dalsze rozpoznanie stanowiska, uzyskanie pełnych 
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obserwacji procesów akumulacyjnych i tworzenia się warstwy kulturowej 
oraz ustalenie przynależności kulturowo-chronologicznej wydobywanych 
tu przy pracach gospodarczych szkieletów ludzkich. 

Wykopy zostały zlokalizowane na cyplowatej płaszczyźnie na pra
wym brzegu rzeki Dłubni. Odsłonięto i wyeksplorowano duży obiekt kul
tury ceramiki kreskowo-kłutej /faza malicka/, sześć obiektów kultury 
lendzielsklej, jamę kultury łużyckiej, ziemiankę z zachowanymi słupami 
konstrukcyjnymi wraz z paleniskiem kultury trzcinieckiej, system dwóch 
rowów prawdopodobnie kultury łużyckiej oraz dwa groby szkieletowe /uło
żone wzdłuż linii wschód-zachód/ z głowami na zachód; przy jednym zna · 
leziono fragment przedmiotu żelaznego prawdopodobnie noża. 

Do najważniejszych wyników należy zaliczyć m.in. stwierdzenie 
funkcjonowania osady kultury trzcinieckiej, ustalenie prawdopodobnego 
zasięgu cmentarzyska wczesnośredniowiecznego oraz uzyskanie danych 
dla rekonstrukcji zmian zachodzących w środowisku naturalnym, nastę
pujących po osadnictwie kultury trzcinieckiej. 

Materiały wraz z dokumentacją zło~ono w Archiwum ZAM IHKM 
PAN w Igołomii. 

Badania zakończono, 

KOCHLEW, gm.Wierzchlas 
woj. sieradzkie 

KONARY, gm.Dąbrowa Biskupia 
woj. bydgoskie 

KONIUSZA 
woj. krakowskie 
Stanowisko l 

patrz 
paleolit i mezolit 

patrz · 
okres wpływów rzymskich 

Polska Akademia Nauk · 
Komisja Archeologiczna 
Oddział w Krakowie 

Badania prowadził mgr Krzysztof Tunia, Finansowała 
Komisja Archeologiczna Oddziału PAN w Krakowie, Czwar
ty sezon badań. Kurhan oraz cmentarzysko płaskie kultury 
ceramiki sznurowej. 

Celem badań było ustalenie wschodniej granicy cmentarzyska oraz 
·dalsze prace w obrębie zlokalizowanego w ubiegłym rok\1 skupienia gro
bów. Natrafiono na jeden grób jamowy krakowsko ~sandomierskiej grupy 
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kultury ceramiki sznurowej oraz prahistoryczną jamę z niecharakterys
tycznym materiałem krzemiennym. 

W wykopach sondażowych założonych na wschód od skupienia gro
bów nie natrafiono na dalsze obiekty. 

Materiały oraz dokumentację złożono w Archiwum IHKM PAN w 
lgołomii. 

Badania zakończono. 

KORNICE 
woj. katowickie 

KRAKOW -BIEŻANOW GAJ 
Stanowisko 12 

KRAKOW-WITKOWICE 
Stanowisko U 

patrz 
paleolit i mezolit 

patrz 
epoka brązu 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził Jacek Rydlewski i Paweł Valde-Nowak 
pod kierownictwem naukowym prof. dr. hab. Janusza K. Koz
łowskiego i konserwatorskim dr. Adama Kraussa: Finanso
wał WKZ w Krakowie. Pierwszy sezon badań. Osada neo-:
lityczna kultury lendzielsklej i promtenistej. 

Stanowisko położone jest na kulminacji wzgórza, na lewym brzegu 
potoku Garliczka, lewobrzeżnego dopływu Prądnika. Badania miały na 
celu zabezpieczenie części stanowiska przyleglej do osuwającej się skar
py wyrobiska, powstałego przed wojną wskutek pobierania gliny dla po
trzeb miejscowej cegielni•• W wykopie o powierzchni 2,5 ara zarysy obtek
ków ukazały się na głębokości 30 cm. Wyróżniono dwie fazy stratygraficz
ne w obrębie pótnej fazy kultury ceramiki' promienistej /grupa Fleszów -
Zeslawice/, reprezentowane przez jamę 6 i wkopaną w nią jamę 8. Jama 6 
była też wkopana w obiekt wczesnej fazy kultury lendzielsklej /jama 7/ 
oraz w obiekt środkowej fazy tej kultury /jama 9/. Jama 6 o wymiarach 
18 x 4 m, o maksymalnej głębokości 250 cm posiadała wypełniska złożone 
z warstwy zasypiskowej, warstwy popiołu o dużej miąższości oraz z war
stewek niwelacyjnych i użytkowych w partii spągowej. W obrębie warstwy 
z popiołem, stanowi4cej najbardziej intensywny poziom osadniczy, wystą
pił poziom paleniskowy~ Obiekt ten dostarczył kilkunastu tysięcy fragmen
tów ceramiki /kubki ostrodenne, półkoliste, misy, na'czynia workowate, 
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amfory itp./, zróżnicowanych surowcowo wyrobów kamiennych i kilku
dziesięciu narzędzi ko§cianych /szydła, dłuta, gładziki itp./. W jamie 
6 znaleziono także rozcieracz i naczynie ze śladami barwnikli wraz z 
bryłą czerwonego barwnika mineralnego, z powierzchnią ścierania. Ja
ma 7 zawierała dużą ilość wyrobów krzemiennych oraz między innymi ce
ramikę czerwono malowaną i z ornamentem kłutym. W jamie 8 wystąpiło 
nieckowate palenisko. W wypełnisku jamy 9 odkryto między innymi frag
ment pucharka na pustej nóżce i fragment drutu miedzianego. 

Badania będll kontynuowane. 

KRUSZA ZAMKOWA, gm.lnowrocław 
woj. bydgoskie 

Ł~G PIEKARSKI; gm.Dobra 
woj. konińskie 
Stanowisko l 

ŁOJEWO, gm.lnowrocław 
woj. bydgoskie 

ŁUPAWA, gm. Potęgowo 
woj. słupskie 
Stanowisko 18 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz . 
okres wpływów rzymskich 

• 
p~trz 
okres wpływów rzymskich 

Uniwersytet im.A.Mickiewi
cza w ·Poznaniu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadzili mgr Dobrochna Jankowska i Andrzej 
Weber, Finansował Wydział Kultury Wojewódzkie{Rady 
Narodowej w Słupsku. CzwartY, sezon badań. Cmenta
rzysko megalityczne ludności kultury pucharów lejkowa
tych i kurhanowe ludności kultury łużyckiej. 

Przeprowadzono prace eksploracyjne na grobowcach megalitycz
nych nr 2 i 3 oraz zbadano sondażowo obszar około 3 arów położony na 
południowy-zachód od wierzchołka badanego w ubiegłych sezonach gro
bowca l. 

Grobowiec 2, trapezowaty, usytuowany na osi północny-wschód -
. południowy-zachód /prawie równolegle do grobowca 1/ ma wymiary 
45 x 8 x 3m. Czoło obiektu skierowane jest na południowy-zachód, 
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Zbudowane jest ono z bardzo dużych głazów o ostrych kantach, Pozosta
łe Ściany obstawy skonstruowane są z dużych otoczaków, których roz
miary zmniejszają się nieco ku wierzchołkowi. Kamienie są do siebie do
pasowane, stawiane na sztorc, równiejszą stroną na zewnątrz. Wysokość 
ściany była regulowana poprzez odpowiednio głębokie wkopywanie kamie
ni. Konstrukcję ścian wzmocniono podkładkami z mniejszych otoczaków, 
którymi wybrukowano również około 2m szerokości pas dookoła obiektu. 

Stratygrafia grobowca różni się od sytuacji zaobserwowanej uprzed-. 
nio w grobowcu l. Główną różnicę stanowi brak wyraźnej warstwy próch
nicy pierwotnej. Zamiast niej na poziomie spągu obstawy występuje słabo 
czytelna s'zara warstwa piasku zanieczyszczonego próchnicą i węgielkami 
drzewnymi, powstała zapewne w efekcie prac związanych z budową obiektu 
na oczyszczonym z humusu, lekko zniwelowanym terenie, Grobowiec posia
da nasyp kamienno-ziemny, Na ślad pochówku dotąd nie natrafiono, ale 
eksploracja obiektu nie została zakończona, · 

Grobowiec 3, położony w odległości80m na południe od obiektów 1 
i 2, usytuowany jest na osi zachód -wschód, czołem na wschód, Jego wy
miary wynoszą 35 x 7,5 x 3m. Zbudowany został na podłużnym, dość wy
sokim pagórku, który został tylko nieznacznie w najwyższej partii zniwelo
wany, Kształt grobowca dostosowano do kształtu pagórka, stąd obiekt, 
mieszczący się generalnie w typie grobowców trapezowatych posiada pół
kolistą część czołową. Konstrukcja grobowca jest identyczna, jak w gro
bowcu 2. Eksploracja tego obiektu również nie została ukończona, 

Materiał ruchomy w obu obiektach wystąpił dość licznie, Są to prze
de wszystkim ułamki naczyń kultury pucharów lejkowatych wykonanych w 
stylu łupawskim. Spośród innych znalezisk warto wymienić fragmenty ża
ren nieckowatych oraz nietypowy toporek kamienny z guzikowatym obuchem 
i krzemienny grocik sercowaty - poch oozące z grobowca nr 2, · 

Badania sondażowe potwierdziły obecność w sąsiedztwie grobowca l 
silnie zniwelowanego grobowca megalitycznego /nr 4/, W sondażach uchwy-

. c ono ponadto ślady osady /? / ńeolitycznej w postaci fragmentu dużej jamy i 
paleniska. M'ateriał ceramiczny pochodzący stąd jest zbyt mało charakterys
tyczny, aby można było bliżej określić przynależność kulturową tych obiek
tów. 

Na terenie stanowiska 18 znajduje się również cmentarzysko kurhano
we kultury łużyckiej. W bieżącym sezonie zbadano pozostałości trzech, zbu
dowanych na obiektach neolitycznych kurhanów tej kultury, Były to typowe · 
dla tej strefy obiekty z nasypem kamienno-ziemnym, z pochówkami w nasy
pie. Materiał ceramiczny pozwala tylko w przybliżeb.iu ustalić ich chrono
logię - na schyłek epoki brązu lub Hallstatt C, 

Badania będą kontynuowane, 

MANASTERZ, gm, Wiązownica 
woj, przemyskie 
Stanowisko 6 

patrz 
epoka brązu 



NAWlNO, gm. Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 6 

NIEBOROWA,gm.Sawin 
woj. chełmskie 

NOWA HUTA-PLESZOW 
Stanowisko 17 
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patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
paleolit i mezolit 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 
Oddział w Nowej Hucie 

Badania prowadziły dr Marta Godłowska i mgr Aurelia 
Kogus. Finansowała Huta im. Lenina. Dwudziesty sezon 
badań. Osada wielokulturowa: neolit, epoka brązu, ok
res wpływów rzymskich, 

Prace objęły południowo-zachodnią i południową cżęść stanowiska, 
Wykopy założone zostały wzdłuż osi terasy. Przeprowadzono również ro
wy przecinające ją w poprzek, celem uchwycenia zmian zachodzących w pro
cesie jej kształtowania. Badaniami objęto łącznie około 10 arów, na któ
rych stwierdzono 106 obiektów /jam osadowych, grobów szkieletowych i 
rowu/. · 

Do najstarszych obiektów należały )amy zasobowe środkowej fazy 
kultury lendzielsklej. W ich wypełnisku poza fragmentami ceramicznymi 
i licznymi kośćmi zwierzęcymi, odkryto fragmenty szkieletów ryb, szcząt
ki zbóż /pszenice/ i drobne węgle drzewne /najczęściej dąb/. Z tą fazą 
wiążą się też dwa groby szkieletowe. Jeden z nich był wyposażony w na
czynia i tzw. ołtarzyk oraz narzędzia kamienne /ciosło i wiór krzemienny/. 
Drugi w wióry krzemienne, . 

Większość jednak obiektów związana była z kulturą ceramiki promie
nistej, wykopy bowiem zlokalizowano w centralnej części osady. Są to 
przede wszystkim jamy zasobowe /w nich odkryto również fragmenty oś
ci rybich i szczątki zbóż/, zgrupowania polepy pochodzące najprawdopo
dobniej ze zniszczonych pieców kopułkowych. Z tą też kulturą związane 
są prawd.opodobnie dwa nie wyposażone groby szkieletowe. 

Z epoką brązu związany jest rów otaczający osadę od południowego 
zachodu oraz liczne obiekty w typie jam zasobowych. 

Z okresem wpływów rzymskich wiąże się znaleziona w warstwie kul
·turowej importowana z terenów norycko-panońskich zaplnka /typu 238 
Almgrena wariant "a" wg Garbscha/ datowana ostatnie lata p.n.e. i po-
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czątki n.e. Odkryto również dwie jamy z materiałem późnorzymskim. 

Materiały są przechowywane w Muzeum Archeologicznym -Od
dział w Nowej Hucie. 

Badania będą kontynuowane. 

NOWY MŁYN, gm •. Mirzec 
woj. kieleckie 

POLANOWICE, gm.Kruszwica 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 4 

FOLANOWICE, gm. Kruszwica 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 6 

patrz 
paleolit i me.zolit 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Zakład 

Archeologii Wielkopolski 
w Poznaniu 

Badania prowadziła dr Bożena Dzieduszycka. Finansował 
IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. Osady ludności kultu~ 
ry wstęgowej rytej i średniowiecznej. 

Stanowisko zlokalizowane jest na południowy-zach6d od stanowiska 4 
·w Folanowicach, na skłonie wyniesienia o wystawie zachodniej, nad doliną 
Smierni. Stanowisko przecięte zostało w roku bieżą~ym siecią rowów me
lioracyjnych, a uzyskany w ten sposób ciągły profil po linii wsch6d-zach6d 
umożliwił określenie zasięgu st5;nowiska oraz jego chronologii. 

W czasie badań ratowniczych odkryto obiekty, których większość 
skupiała się na skłonie wyniesienia. · Były to jamy o różnym cha
rakterze, wiążące się z osadnictwem starszej fazy kultury wstęgowej ry
tej, głównie półziemianki, jamy zasobowo-odpadkowe, rowy i inne. W wy
pełniskach obiektów odkryto stosunkowo liczne fragmenty naczyń, kości, 
oraz nieliczne zabytki wydzielone, jak gładziki. Badania wskazują, że za
sięg osadnictwa kultury ceramiki rytej obejmował obszar o średnicy około 
300m na skłonie wyniesienia. 

Obiekty związane z osadnictwem średniowiecznym /XV w./, grupowa
ły się w wyższych partiach skłonu i na kumulacji wyniesienia. Były to przy
puszczalnie niewielkich rozmiarów jamy o różnym charakterze /w tym rów
nież półziemianki/. 
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SKOROSZOWICE, gm.Strzelin 
woj. wrocławskie 

Uniwersytet Wrocławski 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził doc.dr hab. Włodzimierz. Wojciechows
ki. Finansował WOAK we Wrocławiu. Drugi sezon badań. 
Osada .neolityczna. 

Przebadano powierzchnię 300m2, rozszerzając w kierunku wschod
nio-północnym część obszaru wyeksplorowanego w roku 1975. Nie ujawnio
no śladów warstwy kulturowej, odsłonięto i przebadano 10 jam oraz 5 
śladów po słupach. Spoś'ród nich trzy /nr 23, 24 i 26/ wchodzą w skład 
podwójnego rzędu biegnącego równolegle do wschodniej krawędzi jamy nr 
4 /badanej w 1975 roku/. W obrębie obiektów nieruchomych /jam/ wydzie
lić można jedną półziemiankę /jama nr 10/, jeden prawdopodobnie prowi
zoryczny obiekt mieszkalny w typie półziemianki o szałasowym zadasze 
niu /jama nr 13/, · sześć obiektów gospodarczych /jamy nr 6, 7 ,8,9, 12 i 
14/ oraz dwie prawdopodobnie glinianki /jamy nr 5 i 11/. 

Uzyskany materiał zabytkowy pochodzi wyłącznie z wypełnisk obiek
tów nieruchomych. Są tą przede wszystkim fragmenty naczyń, krzemie
nie oraz kilka ułamków narzędzi kamiennych. Zwraca uwagę całkowity 
brak materiału kostnego i to zarówno w postaci odpadów kamiennych jak 
i wyrobów. Krzemienie to przede wszystkim odpady produkcyjne, uzyska
no jednak także rdzenie oraz serię drapaczy, pojedyńcze sierpaki i prze
kłuwacze. Dominuje zdecydowanie krzemień jurajski, a więc importowany. 

Bardzo ciekawy jest materiał ceramiczny, gdyż w przeciwieństwie 
do zabytków z roku 1975 wydaje się on być bardziej zróżnicowany i może 
w~kazywać na istnienie śladów po dwóch fazach zasiedlenia stanowiska. 
W jamie nr 10 zdecydowanie dominują ułamki naczyń zdobionych w tzw. 
stylu nutowym, w jamie nr 13 zaś wyraźnie przeważają fragmenty naczyń 
zdobionych w stylu szareckim przy znacznym udziale ułamków ornamento
wanych techniką nakłuwania typową dla okresu przejściowego od późnej 
fazy kultury ceramiki wstęgowej rytej do kultury ceramiki wstęgowej kłu
tej. Dwufazowość osadnictwa nie została jednak dotychczas udokumentowa
na stratygraficznie. Zwraca jednak uwagę fakt, że w jamie nr 10 nie ujaw
niono śladów popożarowych, które występują w formie bardzo wyraźnych 
smug spalenizny i zwałów polepy we wszystkich obiektach zawierających 
ceramikę o cechach szareckich /np. w jamach 4 czy 13/. Nasuwa się przy
puszczenie, że starsza osada mogła być opuszczona w sposób "planowy", 
młodsza zaś padła ofiarą kataklizmu bądź też została celowo spalona w 
momencie jej opuszczania. 

Badania będą kontyn).loviane. 
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STARY ZAMEK, gm.SoMtka 
woj, wrocławskie 

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Stanowisko 2a 

Badania prowadzili mgr mgr Jerzy i Krystyna Romanowo
wie, Finansowało Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, 
Czwarty sezon badań. Osada wielokulturowa z młodszej 
epoki kamienia, epoki brązu, żelaza i okresu wczesno
średniowiecznego. 

Ogółem przebadano obszar o powierzchni 550m2, Odkryto i wyeks
plor·owano 120 obiektów osadniczych - jam oraz kilkanaście śladów po 
slupach z różnych okresów. Odkryto dalsze obiekty związane z najstar
szą fazą kultury ceramiki wstęgowej rytej, m.in. część dużego domu 
oraz kilka grobów szkieletowych. Ogromna większoś~ innych obiektów 
związana była z osadnictwem kultury pucharów lejkowatych i amfor kulis
tjch. Z tą ostatnią związane jest odkrycie glinianej łyżki. 

Kultura łużycka reprezentowana jest przez kilka obiektów o funkcji 
bliżej nieokreślonej oraz przez kilka śladów po słupach. Do ciekawych 
odkryć należą szpile brązowe odkryte w obiektach osadniczych. 

Z okresem wczesnośredniowiecznym wiąże się kilka jam zasobowych 
i gospodarczych, W ich obrębach odkryto fragmenty żaren nieckowatych 
i rotacyjnych, W czesnośrednio_wieczny materiał ceramiczny wykazuje wy
raźny charakter dwu fazowy i może być datowany w przedziałach od 
X-Xll.w. do Xll-XlV w. 

STOBNICA-TRZYMORGI, gm, Ręczno 
·woj, piotrkowskie 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Stanowisko 2 

Badania prowadził dr Henryk Wiklak. Finansował WKZ 
w Piotrkowie Trybunalskim. Kontynuacja badań z lat 
ubiegłych, Obiekt wielokulturowy , Osada z młodszej 
epoki kamienia, ślady osadnictwa z lll okresu epoki brą
zu /Mont./ i z okresu halsztackiego, późnego okresu 
lateńskiego, okresu rzymskiego oraz z wczesnego śred
niowiecza. 

Celem badań było poszerzenie terenu badawczego: a/ w pobliżu od
krycia w roku ubiegłym· śladów domu nr l kultury ceramiki grzebykowo
dołkowej ze schyłku młodszej epoki kamienia, b/ domu nr 2 kultury we-
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nedzkiej z okresu pó:tnolateńskiego, c/ przebadanie luk między wykopa
mi z lat ubiegłych, Ogółem przebadano w roku bieżącym 15 odcinków o 
łącznej powierzchni 375 m2, 

W wyniku badań odkryto: 1/ dalszą część domu nr l kultury cera·
miki grzebykowo-dołkowej, 2/ pozostałą część domu nr 2 kultury wene
dzkiej z pó:tnego okresu lateńskiego, 3/ trzy palen,iska domowe również 
kultury wenedzkiej z okresu rzymskiego, 4/ 51 różnych jam, z których 
znaczna część była śladem po konstrukcjach słupowych nie zidentyfiko
wanych budowli, 

Materiały ruchome stanowią: 1/ ułamki naczyń glinianych kultury 
ceramiki grzebykowo-dołkowej, kultury wenedzkiej z okresów późnola
teńskiego i rzymskiego oraz z okresu wczesnośredniowiecznego, 2/ grud
ki polepy, 3/ węgle drzewne, 4/ materiały krzemienne - głównie odpadki, 
wtóry 1 rzadziej narzędzia, 

Na szczególną uwagę zasługuje tu odkrycie pozostałej części domu 
kultury ceramiki grzebykowo-dołkowej. Zarys tego domu wyznaczała lek
ko brunatnoszara plama piasku z drobniutkimi, rzadko rozrzuconymi ok
ruchami węgla drzewnego oraz dołki kilkunastocentymetrowej średnicy, 
będące śladami po słupach w ścianach zewnętrznych budynku, Odkryty 
więc w calości zarys poziomy domu miał kształt z lekka półkolisty /a nie 
prostokątny jak to .sądzono na podstawie częściowego jego odkrycia w 
roku ubiegłym/, Dpm zorientowany był osią dłuższtt z południowego
wschodu na północny-zachód, Długość domu wynosiła 6 m, szerokość 4 m, 
Falenisko usytuowane było we wschodniej jego części. Inwentarz domu 
stanowiły ułamki naczyń glinianych, grudki polepy i przedmioty krzemien
ne, 

Na uwagę zasługuje rownież odkryta pozostała część domu nr 2 kul
tury wenedzkiej z późnego okresu lateńskiego, Odsłonięto północny jego 
narożnik, który wyznaczała cienka warstwa kulturowa w postaci szarych 
plam na żółtym tle piasku oraz dołki po słupach będ(\ce śladem szkieletu 
jego konstrukcji. Był to dom prostokątny o wymiarach 5 x 3,5 m, zorien
towany w kierunku z południowego-wschodu na północny -zachód, stojący 
na powierzchni ziemi, o konstrukcji słupowej, Slady słupów widoc·zne by
ły w narożnikach domu i jego ścianach bocznych. Falenisko usytuowane 
było w pobliżu ściany szczytowej 1 południowo-wschodniej. Inwentarz do
mowy stanowiły ułamki naczyń glinianych, grudki polepy, drobne węgle 
drzewne. Dom nr 4 również kultury wenedzkiej prawdopodobnie z późne
go okresu lateńskiego odkryto tylko fragmentarycznie na całej długości 
ściany poludniowej, wydaje się, że zorientowany był z południowego-za
chodu na pólnocny-wschód, a więc odwrotnie niż domy 2 i 3 omawianej 
kultury. 

Osadnictwo wczesnośre.dniowteczne reprezentują tylko ułamki na- · 
czyń glinianych z III okresu wczesnośredniowiecznego, 

Materiały z badań znajdują się w MAtE w Łodzi, 

Badania będą kontynuowane. 
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STRACHOW, gm. Kondratowice 
woj. wrocławskie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Zakład Archeo
logii Nadodrza we Wrocławiu 

Stanowisko 2 

Badania prowadziła mgr Anna Leciejewicząwa, Finanso
wal IHKM PAN. Trzeci sezon badań. Osady neolityczne 
kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury pucharów lej
kowatych, 

W wykopie o szerokości 5 m, długości 85m, sąsiadującym z terenem 
przebadanym w roku ubiegłym natrafiono na dalsze fragmenty osiedli kul
tury ceramiki wstęgowej rytej i kultury pucharów lejkowatych. W obrębie . 

starszej osady odkryto środkową część wielkiej, mieszkalnej budowli słu
powej, której północną Ścianę szczytową odsłonięto już w 1!:}75 r. Przeba
dano też 12 jam o charakterze gospodarczym - zasobowych, paleniskowych, 
glinianek ciągnących się wzdłuż ścian domostw i in. Do ważnych ·stwier
dzeń należy ustalenie, iż obiekty te tworzyły skupiska odpowiadające naj
pewniej odrębnym gospodarstwom. W śród . bogatych materiałów ruchomych 
obok naczyń glinianY.ch na uwagę zasługuje fragment prawdopodobnie figur 
ki zoomorficznej, wyroby kamienne oraz krzemienne wykonane w większoś
ci z importowanego surowca jurajskiego. Inwentarz ten każe wiązać badane 
osiedle z późną - szarecką fazą kultury ceramiki wstęgowej rytej. 

Odsłonięto również 7 jam · należąćych do zachodniej peryferti osady 
kultury pucharów lejkowatych. Były to obiekty gospodarcze -paleniskowe 
lub zasobowe. Zawierały bogate materiały ceramiczne, kamienne i krze
mienne późnej, jak się zdaje, fazy grupy południowej tej kultury: Po.nadto 
odkryto 4 jamy, które nie dostarczyły żadnych materiałów ruchomych. 

Wykonano też sondaż w kulminacyjnej części wzgórza, około200m 
na zachód od badanej dotąd powierzchni, Celem jego było ustalenie zasię
gu osadnictwa neolitycznego. Na powierzchni61m2 odsłonięto 7 jam kul
tury ceramiki wstęgowej rytej z licznym inwentarzem ruchomym, typowym 
dla tej fazy szareckiej, 

Badania będą kontynuowane. 

STRYCZOWICE, gm.Waśnów 
woj. kieleckie 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Wars.zawie 

Badania prowadziła mgr Anna Uzarowicz-Chmielewska. 
Finansowało PMA. Pierwszy sezon badań, Osada neoli-
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tyczna kultur lendzielsklej t pucharów lejkowa
tych. 

Stanowisko położone jest w poludniowej części wsi StryczowiC,e 
na lessowym wzniesieniu, opadającym stromo na poludnie ku lewobr~ż
nemu dopływowi rzeki Kamionki, przy drodze polnej wiodącej ze Stry
czowic do Broniszowic. Zostało odkryte przez mgr }.Bąbla w 1970 r. 
Znaleziono na nim na obszarze 500 x 600 m gęsto występujące fragmen
ty naczyti kultury pucharów lejkowatych omz. narzędzia i pólwytwory 
krzemienne. 

Założono dwa wykopy, oddalone od siebie o 40 m, o łącznej po
wierzchni 230m2. Na przebadanych odcinkach odkryto 5 obiektów - l ja
mę kultury lendzielsklej oraz 4 jamy kultury pucharów lejkowatych . 

Jama kultury lendzielsklej znajdowala się w wykopie położonym bli
żej poludniowego stoku wzgórza. Inwentarz jamy składał się z dużej iloś
ci ułamków naczytl. kultury lendzielsklej, w tym znajdowanych na różnych 
głębokościach fragmentów zdobionych ornamentem klutym, wyrobów krze
miennych, wśród których stwierdzono regularne wióry z krzemienia c ze
koladowego. 

Wśród jam kultury pucharów lejkowatych szczególną uwagę zwraca
ją jamy 3 i 5. Obie zawierały leżące na kamieniach grube warstwy polepy . 
Obserwacje terenowe pozwalają przypuszczać, że były to prawdopodob
nie piece z zawalonymi kopulami. W jamach znaleziono wiele fragmentów 
naczytl., w tym duże ułamki naczytl. workowatych barwionych na powierzch
ni. Obok ceramiki występowały wyroby krzemienne i kości zwierzęce w 
różnym stanie zachowania. Jama 5 była dwukrotnie używana przez ludność 
tej samej kultury. W jej części starszej ~naleziono całe naczynie bogato 
zdobione, w młodszej fragment przedmiotu miedzianego. 

Należy podkreślić następujące spostrzeżenia: l - odkrycie barwio
nej ceramiki kultury pucharów lejkowatych, 2 - występowanie wyrobów 
miedzianych w czystych neolitycznych zespołach kulturowych, 3 - roz
legły charakter osady i dwufazowaść osadnictwa kultury pucharów lejko
watych, 4 - występowanie na tym samym stanowisku 2 kultur neolitycz
nych, 

Zbiory przechowywane są w PMA, 

Badania będą kontynuowane, 

TOKARNIA, gm.Chęciny 
woj .kieleckie 
Stanowisko 2 

patrz 
okres wply_wów rzymskich 
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TYNIEC MAŁY, gm. Kobierzyce 
woj. wrocławskie 

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 
Oddział Muzeum w Sobótce 

Badania prowadziły mgr Elżbieta Noworyta i mgr Maria 
Górecka. Finansowało Muzeum Archeologiczne we Wroc
ławiu. Trzeci sezon ł>adań. Osada i groby grupy jorda
nowskiej kultury lendzielskiej, 

Badaniami objęto obszar powierzchni 3 arów. Założono 2 wykopy, 
z których jeden uchwycił południowo-wschodni a drugi południowo-zachod
ni kraniec osady. Na obu stwierdzono występowanie dalszych części ciągu 
rowów, które w układzie parawanowym z 4-5 metrowymi przerwami pomię
dzy poszczególnymi odcinkami otaczały osadę od jej poludniowej oraz po
łudniowo-wschodniej i południowo-zachodniej strony. Odsłonięto i przeba
dano również l palenisko oraz jamy po słupach, które, jak się wydaje, 
mogą się łączyć konstrukcyjnie z wspomnianymi rowami. 

Uzyskany z tegorocznych ba,dań materiał, w przytłaczającej więk
szości ceramika, .jest jednolity chronologicznie i wiąże się z najmłodszą 
fazą grupy jordanowskiej kultury lendzielsklej. 

WRONOWICE-PAPRZYCA, gm.Werbkowice Archeologiczny Ośrodek 
woj. zamojskie Badawczo-Konserwatorski 

w Lublinie 

Badania prowadził mgr Leszek Gaje:wski i doc,dr Jan 
Gurba, Finansował WKZ w Lublinie. 
Drugi sezon badań, Stanowisko wielowarstwowe /z epo
ki kamienia, epoki brązu, okresu wpływów rzymskich i 
okresu początków średniowiecza/. 

Badano obszar przyległy od zachodu /wykop 1/76/ i północnego za
chodu /wykop 11/76/ do terenu wykopalisk 1975 r, W wykopie I/76 stwier- · 
dzono istnienie pod warstwą z poziomem "kultury trzcinieckiej" okresu U 
epoki brązu, warstwy starszej z poziomem górnym z ceramikq "kultury pu
charów lejkowatych" oraz nieliczne narzędzia i odłupki z krzemienia nad
bużańskiego i poziomem dolnym zawierającym grób z naczyniem "kultury 
lendzielskiej" oraz niewielkie, skośnie wyświecone narzędzie z krzemie
nia czekoladowego o cechach zewnętrznych narzędzi "kultur kręgu len
dzielsko-polgarskiego".· 
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W wykopie II/ 76 odkryto pozostałości niewielkiego /około 4 x 
4,2 m/ pomieszczenia naziemnego, które było w początkach średniowie
cza użytkowane prawdopodobnie jako pomieszczenie mieszkalne /"chata 
chłopska"/. Obiekt spłonął przypuszczalnie w X w. /lub wcześniej/. 
Na specjalną uwagę zasługuje kilka fragmentów naczyń garnkowatych 
zdobionych nalepionym, poziomym wałeczkiem, umieszczonym nieco po
niżej krawędzi otworu i niekiedy pokrytym nacięciem: zdobienie to przy
wodzi na myśl dekoracje naczyń garnkowatych "kultury wschodniosło
wiańskiej" o "czerniachowskim" /"kultura polej poriebienij" / rodowo
dzie, towarzyszących zabytkom odnoszonym do w. VI-IX. Ogromna 
większość znalezionych w obiekcie potłuczonych naczyń /w tym też 
wspomniane/ - to wyroby wykonane z materiału bardŻo podobnego do 
małopolskiej "ceramiki tzw. białej podkrakowskiej". okresu początków 
średniowiecza. · 

ŻAL~CINO, gm. D"lice 
woj. szczecińskie 

Wojewódzki Konserw a tor 
Zabytków Archeologicz
nych w Szczecinie 

Badania prowadziła mgr Ewa Nawrolska. Finansowal 
WKZ 'w Szczecinie. Pierwszy sezon badań. Osada kul
tury ceramiki wstęgowej rytej, jamy i groby z okresu 
rzymskiego. 

Stanowisko położone jest na szczycie rozległego gliniasto-piasz
czyste,go wzgórzy, w które wcina się eksploatowane już od lat 20-tych 
ubieglego stulecia wybierzysko piasku, w którym znajdowano liczne zabyt
ki. W czasie inspekcji piaśnicy zauważono w jej skarpie szereg obiektów 
znajdujących się na linii czynnej piaśnicy. Wokół zagrożonych i już częś
ciowo uszkodzonych obiektów założono 5 wykopów. W największym z nich 
udało się zbadać duży kompleks /około 90/ połączonych jam kultury cera
miki wstęgowej rytej. Wypełnisko jam stanowiła czarno-szara ziemia, w 
której znaleziono liczne kości f rogi zwierzęce, polepę, na.rzędzia krze
mienne i kamienne oraz sporą ilość ceramiki reprezentującej późną fazę 
/wpływy szareckie/ kultury ceramiki wstęgowej rytej. Obok kompleksu jam 
zbadano palenisko kamienne, zapewne wiążące się z nimi. 

W obiekt kultury ceramiki wstęgowej wkopano kilka grobów szkie
letowych. Podobne groby wystąpiły tak~e w wykopach sąsiednich. Łącznie 
zbadano 8 grobów szkieletowych z pochówkami ułożonymi na wznak w pros
tokątach, głębokich jamach /do 2m/. Zmarłych wyposażano w naczynia 1 

fibule brązowe, grzebienie kościane, paciorki i przęśliki.' Zabytki datu
ją groby na młodszy podokres rzymski. Ponadto odkryto dwie jamy, któ
·re dostarczyły ceramiki z wczesnego podokresu rzymskiego. Piaśnica 
znajduje się pod stałym nadzorem konserwatorskim. 

Prace będą kontynuowane. 
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ŻERNIK I G ORNE, gm. Busko-Z-drój 
woj. kieleckie 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Stanowisko l 

Badania prowadził dr Andrzej Kempisty. Finansował 
WKZ w Kielcach. Siódmy sezon badań. Cmentarzysk& 
kultur: ceramiki sznurowej, Chlopice-Vesel{, mierza
nowickiej i trzcinieckiej. 

Prowadzono prace rozpoczęte w 1965 r. badania były następnie 
kontynuowane w latach 1966-1968, 1972-1973. W 197>6 r. rozkopano po
wierzchnię 2, 5 ara, zlokalizowaną w północno-wschodniej części zabytko
wego obszaru. Odkryto 3 groby niszowe kultury ceramiki sznurowej, sku
pione w zachodniej części badanego obszaru i stanowiące przedłużenie 
zwartego zasięgu cmentarzyska ku pólnocnemu wschodowi. Łącznie od
kryto więc w Żernikach Górnych 142 groby. Ostatnie trzy obiekty miały 
typowe wyposażenie złożone ze sznurowych pucharów, narzędzi kośc-ia

nych, krzemiennych i kamiennych oraz nielicznych ozdób. W celu uzyska
nia pewności, że cmentarzysko przebadano całkowicie, przekopano rów
nież pasmo o szerokości około 10m wolne od grobów wokół całego obiektu. 

Materiały z badań złożono w lA Uniwersytetu Warszawskiego. 

Badania zakończono. 



EPOKA BRĄZU 

Oluesy brqzu 



BlSKUPlCE, gm.Brwinów 
woj. warszawskie 
Stanowisko l 
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BOCHENlEC, gm.Małogoszcz 
woj. kieleckie 
Stanowisko 2 

patrz 
okres wpływów rz,Ymskich 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził mgr Andrzej Matoga. Fit:tansował 
WKZ w Kielcach, Trzeci sezon badań. Cmentarzysko 
ludności kultury łużyckiej z lll-V okresu epoki brązu 
i z okresu halsztackiego C. 

Stanowisko położone jest na południowym stoku prawobrz.eżnej te
rasy Łosośny, około 200 m na południe od drogi z Chęcin do Małogoszcza, 
na zachodnich krańcach wsi. Eksplorację cmentarzyska rozpoczął w 1959 
roku J .Miśkie.wicz. Przebadano wówczas 3 ary we wschodniej części sta
nowiska odkrywając 26 grobów kultury łużyckiej datowanych na schyłek epo
ki brązu i okres halsztacki C. /].Miśkiewicz, 62, Mat~star.tmVlll, s.328-
330/. Badania wznowiono w 1975 roku, Miały one w pierwszym rzędzie us
talić przybliżony zasięg stanowiska. Wytyczono wykopy sondażowe o po
wierzchni 450m2. Na groby natrafiono dopiero w odległości około 70 m na 
zachód od miejsca przebadanego przez ].Miśkiewicza. Badania w tej częś
ci kontynuowano w sierpniu 1976 roku rozkopując obszar o powierzchni 
425 m2. Ogółem podczas dwóch ostatnich sezonów odkryto 41 ciałopalnyc~ 
grobów kultury łużyckiej l groby 27-67 l. Większość z nich stanowiły gro
by popielnicowe. Zwykle znajdowano pojedyńcze naczynie-popielnicę ze 
spalonymi kośćmi wewnątrz. Ciekawszą formą spośród tej kategorii gro
bów odznacza się jedynie obiekt 55, gdzie użytą w charakterze popielnicy 
- sporych rozmiarów wazę, ustawiono na zaostrzonym u dołu paliku drew
nianym o długości 40 cm i średnicy w górnej partii 15 cm. Wylew naczynia 
obstawiono sześcioma niewielkimi, przepalanymi kamieniami. Do nielicz
nych na badanym stanowisku należały groby dwupopielnicowe, a także 
obiekty, gdzie w pobliżu popielnicy znajdowano przystawki, Zdecydowaną 
mniejszość stanowiły na cmentarzysku groby jamowe. Tylko niektóre z te- · 
go typu grobów były wyposażone w pojedyńcze naczynia. Osobną kategorię 
grobów stanowi kilka obiektów tzw. symbolicznych /przeważnie pojedyń c ze 
noc.zynia. wewnątrz lub w pobliżu których nie stwierdzono przepalonych 
kości{. 

· Chronologicznie większość grobów można zaliczyć do 111 okresu 
epoki brązu, pozostałe do IV i V okresu, 

Badania bę~ kontynuowane. 



BRZESC KUJAWSKI 
woj. włocławskie 
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patrz 
neolit 

BRZOSKWINIA-KRZEMIONKI, gm.Zabierzów patrz 
woj. krakowskie paleolit i mezolit 

DĘBCZYNO, gm. Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 3 

DO LICE 
woj. szczecińskie . 

DO LICE 
woj-. szczecińskie 
Stanowisko 30 

patrz 
okres wpł}"\Ów rzymskich 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Zakład 
Archeologii Nadodrza 

Badania prowadził mgr Stefan Wesołowski. Finanso
wał IHKM PAN .'Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
kurhanowe : kultury łużyckiej z ·n.J-IV okresu epoki 
brązu. 

Stanowisko 30 położone jest na stokach pagórkowatej wysoczyz
ny w pobliżu dolinki łączącej się z prawobrzeżną doliną Małej lny, przy 
drodze między Mogilicą a Komorowem. Stwierdzono na nim występowa
nie kurhanów kolistych w rzucie poziomym, z zaznaczającymi się na po
wierzchni płaszczami kamiennymi. Do badań wybrano mogiłę /l/ o śred
nicy 19 metrów częściowo zniszczoną przez rów strzelecki. Odsłonię
cie ścian rowu oraz eksploracja kurhanu w części niezniszczonej poz
woliła na odkrycie trzech kolejnych nawarstwień kamiennych przedzielo
nych warstwami piasku. W eksplorowanej części kurhanu wystąpiły frag
menty naczyń oraz pojedyńcze fragmenty przepalonych kości ludzkich. 
Sądząc na podstawie częścio~o rozkopanego kurhanu l, konstrukcja ka
mienna mogiły składa się z: płaszcza zewnętrznego, jądra nasypu i bru
ku u podstawy kurhanu. Ze względu na nieprzebadanie partii centralnej 

.kurhanu brak dotychczas danych co do formy pochówku. 

Dokumentacja t materiał zabytkowy znajduje się w Pracowni 
Archeologicznej IHKM PAN w Szczecinie. 

Badania będą kontynuowane. 
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GlEBUŁTOW, gm.Książ Wielki 
woj. kieleckie 

patrz 
neolit 

GŁOGOWEK-WOJTOWICE ,gm.Głogówek 

woj. opolskie 
Konserwator Zabytków 
Archeologicznych w Opolu 

Badania prowadzili mgr Klemens Macewtez /autor spra
wozdania/, mgr Sylwia Wuszkan i mgr Krzysztof Spy
chała. Finansował WKZ w Opolu. Pierwszy sezon ba
dań. Osada obronna ludności kultury łużyckiej z V okre
su epoki brązu. 

Stanowisko znajduje się na wysokim prawym prz~gu starej doliny 
Osobłogi, w odległości około 0,5 km na północ od Głogówka i około200m 
na zachód od drogi Głogówek-Krapkowice, na terenie zwanym prtez miejs
cową ludność Wójtowcem. Z racji swego usytuowania na wysokim, trudno 
dostępnym cyplu, od strony wschodniej odciętym głębokim rowem obron
nym, stanowisko było uznawane za grodzisko średniowieczne i wiązimo je 
z kasztelanią wzmiankowaną w 1297 roku. 

Badania rozpoznawcze wykazały bezspornie, że jest to osada ob
ronna ludności kultury łużyckiej. W siedmiu wykopach kontrolnych, usytuo:. 
wanych wzdłuż osi wschód-zachód stwierdzońo występowanie warstwy kul
turowej i obiektów osadniczych kultury łużyckiej. Przebadano ślady 2 bu
dynków mieszkalnych i 6 jam gospodarczych. w wykopie przecinającym 
rów obrorny i podwójny wał ziemny znaleziono amforę i fragmenty innych . 
naczyń, datujących powstanie urządzeń obronnych osady na V okres epoki 
brązu. 

lWANOWlCE, 
woj. krakowskie miejskie 

patrz 
neolit 

KlETRZ 
woj, opolskie 
Stanowisko l 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut· Archeologii 

Badania prowadził prof ,dr Marek Gei:il z zespołem, Fi
nansował Komitet Nauk Historycznych PAN. Kontynuacja 
prac badawczych zapoczątkowanych w 1956 roku Cmenta-



-56 -

rzysko kultury łużyckiej z lil okresu epoki brązu 
i grób kultury przewersklej z okresu wpływów rzym
skich. 

Kontynuowano prace wykopaliskowe w południowej części stano
wiska, w obrębie najstarszej partii cmentarzyska, użytkowanej u schył
ku 11 i w ciągu Ul okresu epoki brązu. Zbadano 154 obiekty archeologicz
ne /nr 2992-3145/. W większości były to małe groby ciałopalne popielni
cowe i bezpopielnicowe jamowe, datowane na lU okres epoki brązu. Gro
by wyposażone były w ceramikę i niezbyt liczne wyroby brązowe. Na u
wagę zasługuje odkrycie siedmiu dużych grobów ·jamowych, także datowa
nych na Ill okres epoki brązu. W grobach tych spalone kości rozrzucone 
byly na dnie podłużnej trumny drewnianej. 

Odkt:~o jeden zniszczony grób ciałopalny kultury przeworskiej 
z okresu wpływów rzymskich i zbadano kilkanaście jam u jam słupowych 
o bliżej nie ustalonej chronologii, zapewne starszych od cmentarzyska 
kultury łużyckiej. 

KNIEJOW, gm.Biała Podlaska 
woj. bialskopodlaskie 

Archeologiczny Ośrodek 
Badawczo-Konserwatorski 
w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Kutyłowski. Finansował 
WKZ w Białej Podlaskiej. Pierwszy sezon badań. Sta
nowisko kultury łużyckięj : 

Obiekt znajdował się w oddziale 202 kompleksu leśnego "Knie
jówka". "Kopiec" - nie wynoszący się ponad płaski, otaczający go te
ren - powstał prawdopodobnie przez wybranie pierścieniowatego rowu 
dookolnego. Wysokość kopca 4,5 m, średnica około 45 m, szerokość 
rowu średnio - 9 m. Stanowisko zagrożone pracami leśnymi. 

Przebadano powierzchnię 180m2 - rów ciągły o wymiarach 50 m 
x 3m oraz na jego przedłużeniu dwie działki o wymiarach 5 x 3m. 
Odkryto w warstwie gleby dwa skupiska ułamków ceramiki kultury łużyc
kiej z późnego okresu epoki brązu /? / Stwierdzono występowanie rzad
kiego "płaszcza" z kamieni narzutowych, umacniającego piaszczysty"ko
piec" i głęboki rów okalający. Poza istnieniem "fosy" nie stwierdzono 
śladów usypania kopca; 

Materiały znajdują się w zbiorach Zakładu Archeologii UMCS. 

Badania będą kontynuowane. 



KORNiCE 
woj. katowickie 

KOSClELlSKA, gm.Radłów 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 18 
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patrz 
paleolit i mezolit 

Muzeum im,J,N.Jaronia 
w Ole~nie 

Badania prowadził mgr Wojciech Lonak, Finansowal WKZ 
w Częstochowie. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko kultu
ry łużyckiej /V okres epoki brązu/. 

Stanowisko położone jest na poludniowym stoku wzniesienia znajdują
cego się w p6lnocnej czę~ci wsi Kościeliska, około 250 m na wsch6d od za
budowań Konrada Deji. 

Przebadano 3 ary. Odkryto 27 zespołów grobowych /numeracja 99 -
125/ w tym: 21 szkieletowych i 6 ciałopalnych. Większość grobów była w 
obwarowaniach i pod brukami kamiennymi. Zestawy naczyń w grobach są ty
powe dla cmentarzysk kultury łużyckiej grupy górnośląsko-małopolskiej, 
Ceramika z grobów słabo wypalona, bardzo źle zachowana, brak zabytków 
przewodnich oraz brak śladów kości w grobach szkieletowych. 

Materiał i dokumentację ~łożono w Muzeum im . }.N.Jaronia w Oleśnie. 

Badania będą kontynuowane. 

KRAKOW -BIEŻANOW GAJ 
.Stanowisko Xll 

Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka · 

Badania prowadził Kazimierz Reguła. Finansowało Muzeum 
Żup Krakowskich Wieliczka. Trzeci sezon badań. Osada 
wielokulturowa: Neolit, 111-V okres brązu- Hallstatt C, 

Kontynuowano wykopaliska we wschodniej czę~ci osady. Założono 
11 wykopów o powierzchni 300 m2. Pod 20 cm warstwą gleby ornej odslo -;, 
nięto również 20 cm grubo~ci warstwę kulturową, bogatą w różnorodny ma
teriał ceramiczny, a także w nieliczne wyroby kamienne /gładzik, tłuk ka
mienny/, krzemienne /drapacz łukowaty, odłupki/ i brązowe /szpila brązo-· 
wa/, datowane na okres neolitu, brązu i epokę żelaza. Na glęboko~ci 40 cm 
odkryto zarysy prostokątnej chaty p6lziemiankowej, za~ w jej pobliżu 2 owal
ne jamy kulturowe, chronologicznie powiązane z kulturą łużycką z 111 i IV 
okresu brązu. 
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Materiał ceramiczny można podzielić na dwie grupy chronologicz
ne i kul turowe. 

Pierwszą niezbyt liczną grupę tworzą fragmenty naczyń należących 
do kultury lendzielsklej oraz do tzw, grupy rnalickiej wywodzącej się z 
kręgu kultur południowych, 

Drugą grupę o zdecydowanej przewadze ilościowej reprezentują wy
roby ceramiczne z lU, IV, V okresu brązu oraz z epoki żelaza. Do cie
kawszych zabytków ceramicznych można zaliczyć ułamki podstawek kie
liszków typu Zakrzów-Biskupiec, Formy te slużyly do formowania wywa
rzonej s!fli w tzw. brikety, spełniając jednocześnie rolę ówczesnej mi a
ry jednostkowej soli. 

Badania będą dalej kontynuowane. 

KRAKOW -KAZIMIERZ 
ul. Augustianów 7 . 
Klasztor 00 Augustianów 

KRZANOWICE 
woj, katowickie 
Stanowisko l 

patrz 
p6źne średniowiecze 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Katowicach, 
Muzeum Górnośląskie 
w Bytomiu 

Badania prowadził mgr Marian Pawliński. Finansowal 
WKZ w Katowicach i Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury łużyc
kiej z IU okresu epoki brązu. 

Cmentarzysko w Krzanowicach zostało odkryte podczas prac drena
żowych w 1925 roku. Położone jest na polach Ob.Alfonsa Larnli w pól
nocnej części miejscowości, na wschód od drogi Krzanowice-Pietra
szyn. Odkryto 15 grobów ciałopalnych: 13 popielnicowych i 2 jamowe. 
Groby składały się z popielnicy zawierającej spalone kości, nakrytej 
niekiedy misą odwróconą dnem do góry. W popielnicy grobu 7 znajdo
wał się niewielki fragment brązowej szpili. Na uwagę zasługuje grób 
14 /jamowy/ w postaci ·dużej, prostokątnej jamy o wymiarach 220 x 
105 cm, w której wystąpiły dwa wyraźnie oddzielone skupiska spalonych 
kości przemieszanych z drobi\Ytni fragmentarni węgla drzewnego. W gro

.bie tym nie stwierdzono występowania ceramiki oraz przedmiotów meta
lowych. Grób ten nawiązuje do podobnych grobów odkrytych na crnenta-
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rzysku w Kietrzu. Wśr6d naczyń odkrytych na cmentllrzysku w Krzanowi
cach wymienić należy m.in. naczynia wazowate zdobione ornamentem gu
zowym oraz misy profilowane, karbowane na załomie. Dwa groby /nr 4 i 
14/ zniszczone były częściowo przez wkop drenażowy. W oparciu o ma
teriał ceramiczny, cmentarzysko można datować na wcżesną fazę kultury 
łużyckiej. 

•Materiały zostaną złożone w Muzeum GórnoŚll\skim w Bytomiu, 

Badania będl\ kontynuowane. 

LESNO, gm.Brusy 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2A 

Lt:G PIEKARSKI, gm.Dobra 
woj. konińskie 
Stanowisko l 

LOJEWO, gm.Inowrocław 
woj. bydgoskie 

LUP'AWA ; gm.Potęgcr..vo 

woj.slupskie 
Stanowisko 18 

LUPOWO, gm.Bogdanlec 
woj. gorzowskie 
Stanowisko l 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres wpływ6w rzymskich 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
neolit 

Muzeum Okręgowe 
w .Gorzowie Wielkopolskim 

Badania prowadził mgr Tadeusz Seniów. Finansowało 
Muzeum Okręgowe w Gorzowie Wlkp. Trzeci sezon ba·
dań, Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej od lli 
okresu epoki brązu do·okresu halsztackiego w~cznie, 

Kontynuowano prace 'rozpoczęte w latach 1970 i 1974. Koncentro
wały się one w zachodniej części cmentarzyska <!elem uchwycenia gra
nicy badanego obiektu. Wytyczono S wykopów, · Ogółem zbadano obszar 
o powierzchni 175m2, odkryto 32 groby bogato wyposażone w ceramikę, 
a także w ozd<>bv z .brazu i przedmioty kamienne. _Cha rakt,er grobów nie 
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odbiegał od odkrytych w 1974 r, Groby najstarsze usytuowane były we 
wschodniej części cmentarzyska, groby z IV -V okresu epoki brązu w 
centrum, a z okresu halsztackiego w zachodniej części. 

Do najciekawszych znalezisk zaliczyć należy: siekierkę kamienną 
pięcioboczną, młot kamienny o podwójnym okrągło-spłaszczonym obuchu, 
fragmenty bransolet brązowych, 2 szpile z brązu z okrągło-~płaszczo
nymi główkami i kilka pierścionków z drutu brązowego o zwoJU spiral-

nymfrrzedmioty z brązu występowały w urnach wśród przepalonych koś'-
ci ludzkich. 

Materiał znajduje się w Muzeum Okręgowym w Gorzowie Wlkp. 

Badania zakończono, 

LYSZKOWICE 
woj, sieradzkie 
Stanowisko l 

P, P, Pracownie Konserwacji 
Zabytków Pracownia Archeolo
giczno-Konserwatorska 
Oddział w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Tadeusz Laszkiewicz /z udzia-
łem mgr, inż.Aleksandra Różyckiego i mgr, Marka Cwe.tscha/. 
Finansowała Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Poz
nanlu. Trzeci sezon badań. Osada z okresu wpływów rzyms
kich /elementy osadnt~twa kultury łużyckiej -IV/V EB/. 

Badaniami objęto obszar około 2500 m2, tzn.dokończono eksplorację 
odkrywki z 1975 r. poszerzając ją o dalsze 300 m2 do ogólnej powierzchni 
około 3700 m2. Pozostałe 500 m2 zbadano w form fe 9 sondaży lokowanych 
według wskazań badań magnetometrycznych w partii zachodniej i południo
wej stanowiska. Odkryto dalszych około 800 obiektów, w tym 16 obiektów 
mieszkalnych, łaźnię, kilka budowli gospodarczych, liczne jamy /w tym 
około 30 obiektów ze zbożem/, piece, paleniska, mielerze itt>_. Ruchomy 
materiał zabytkowy obejmuje około 8200 fragment6w ceramiki, 2000 koś
ci zwierzęcych, 700 grud polepy oraz 81 zabytków metalowych, kamien
nych, w tym liczne noże, osełki, fragmenty zapinek brązowych, grot 
oszczepu, kabłąk wiadra, okucia szkatułek itp. Na uwagę zasługują praw
dopodobnie 2 fragmenty radlic, dalsze okazy żaren rotacyjnych /łącznie 
28 sztuk/, srebrny denar Septimiusza Sewera oraz bardzo wysoka frek
wencja ceramiki toczonej na kole, także duża ilość zboża z licznych 
obiektów, 

Osada datowana jest od okresu późnolateń·skiego po schyłkowe fazy 
okresu wpływów rzymskich, głównie na lll-IV wiek n.e. · 

Materiał z badań oraz dokumentacja znajdują się w Pracowni Archeo
logiczno-Konserwatorskiej P ,t>, PKZ w Poznaniu, 

Badania zostały zakończone. 
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MANASTERZ, gm.Wiązownica 
woj. przemyskie 

Muzeum Okręgowe 
w Przemyślu 

Stanowisko 6 

Badania pr~wadził mgr Stanisław Lewandowski. Finanso
wał WKZ w Przemyślu. Drugi sezon badań. Stanowisko 
wielokulturowe, neolit, grupa tarnobrzeska z 111-IV epoki 
brązu oraz okresu halsztackiego, kultura przeworska z 
późnego okresu wpływów rzymskich, wczesne średniowie
cze. 

Celem badań była weryfikacja charakteru "piecowisk" odkrytych tu 
w 1962 roku oraz kontynuacja badań ratowniczych na· niszczonej części 
stanowiska. 

Na obszarze przebadanym w 1962 roku założono wykop o rozmiarach 
2, 70 x 2, 90 m, oqkrywając pozostawione tu w stanie nienaruszonym pieco
wisko nr 6. Doc,dr K. Bielenin stwierdził, że "piecowisko" nosi charakter 
silnie zbitej, dużej konkrecji r.tdy darniowej, naturalnego pochodzenia. 

Stanowisko znajduje się na wydmowej prawobrzeżnej terasie starorze
cza i.ubaczówki, około 100m na zachód od drogi Jarosław-Sieniawa. Zało
żono trzy wykopy o łącznej powierzchni 310 m2. 

Neolit reprezentowany jest przez wyroby kamienne i krzemienne, ~a
legające w warstwie kulturowej, m.in. toporek wykonany z gabro. 

Z grupą tarnobrzeską należy łączyć 14 skupisk materialu ceramicz
nego, pozostalości ze zniszczonych grobów. Wystąpiły tu garnki tulipano
·wate, misy i czerpaki profilowane, wazy oraz naczynia miniaturowe, Zna
leziono tu m.in. naczyńko zdobione odciśniętym stemplem motywem orna
mentu walutowego, które nawiązuje do ~•ultury "trackiego Hallstattu". 

Zabytki z okresu późnej fazy okresu wpływów rzymskich stwierdzo
no w warstwie kulturowej oraz w niektórych paleniskach.! skupiskach, 
Charakterystycznymi są naczynia garn!~owate, ręcznie lepione. 

Osadnictwo wczesnośredniowieczne reprezentowane jest przez czte
ry chaty półziemiankowe o konstrukcji słupowej, posiadające po środku 
paleniska wyłożone kamieniami, Materiał zabytkowy, garnki górą obta- . 
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czane, zdobione strefami linii falistych, przedmioty żelazne oraz kabłą
czek skroniowy pozwalają je datować na Vlll-IX wiek. 

Materiały złożono w Muzeum Okręgowym w Przemy~lu. 

Przewiduje się dalszą kontynuację badań. 

· MASLOW, gm.Trzebnica 
woj, wrocławskie 

Wojew6dzki O~rodek Archeolo
giczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Krystyna Maksymowicz, Finanso
wał WOAK we Wrocławiu, Cmentarzysko ludności kultury 
łużyckiej z okresu IV -V epoki brązu. 

Cmenatrzysko położone jest po prawej stronie drogi z Masłowa do Li
goty Trzebnicklej na zach6d od wsi, w odległości około 0,5 km od kościola 
w Masłowie, na piaszczystym wzg6rzu pokrytym lasem, 

Przebadano powierzchnię 0,5 ara i odkryto 3 groby jamowe. W~r6d 
ułamk6w ceramiki wyr6żniono następujące naczynia: garnki jajowate gru
bościenne, misy, krążki zdobione jednostronnie; czerpaki, czarki. 

Ze. względu na pokrywający całe cmentarzysko las badania nie będą 
kontynuowane, · 

MILOSLAWICE, gm,Suł6w 
woj, wrocław ski e 

Wojew6dzki Ośrodek Archeolo
giczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowaqzila mgr Krystyna Maksymowicz. Finanso
wał WOAK we Wrocławiu, Cmentarzysko ludno~ci kultury 
łużyckiej z IV -V okresu epoki brązu. 

Cmentarzysko położone jest około 700 m na i>6łnocny-zach6d od wsi, 
po prawej stronie drogi z Milosławic do Sułowa. 

Na powierzchni 2 ar6w zbadano 43 groby ciałopalne i popielnic~we 
/w tym kilka podw6jnych/. Wszystkie groby przykryte były brukiem kamien
nym, Niekiedy groby były przykryte brukiem lub obstawione kamieniami, 

Groby zawierały wyroby gliniane w ilo~ci od l do 33 sztuk, Na uwagę 
zasługują lic.zne grzechotki baniaste, poduszkowate i gruszkowate oraz 
"tabakierka" z pokrywką. W kilku grobach znaleziono przedmioty z brązu: 



- 63 -

bransolet~, szpile, kółko, a także wyroby z krzemienia: trójkątny grocik 
l piłeczki. 

Cmentarzysko datowane jest na IV -V EB i należy do grupy środkowo
śląskiej, 

NA DOL E , gm.Gniewino 
woj. gdańskie 

NAWINO, gm.Białegard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 6 

NIEBOROWA, gm.Sawin 
woj. chełmskie 

NlECHMlROW, gm. Burzenin 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
paleolit i mezolit 

Muzeum Okręgowe 
w Sieradzu 

Badania prowadziła mgr Anna Kufel-Dzierzgowska. 
Finansował WKZ w Sieradzu, Szósty sezon badań, 
Cmentarzysko popielnicowe z IV -V okresu epoki brązu, 
grupa środkowopolska kultury łużyckiej. 

Cmentarzysko położone jest na terenie zalesionej wydmy, na lewym 
brzegu Oleśnicy, około 500 m na południowy-zachód od mostu, na drodze 
do Małej Wsi. 

Przekopano100m2 odsłaniając 36 grobów ciałopalnych, Wszystkie 
przykryte były brukiem kamiennym, częściowo zniszczonym. Między ka
mieniami bruku leżało dużo ułamków ceramiki oraz grzechotka gliniana. 

Prawie wszystkie groby zawierały popielnice z przystawkami /od 
jednej do czterech, tylko w grobie 193 było ich sześć, a w grobie 162 
jedenaście/. w wielu grobach znajdowały się także ozdoby brązowe-/w 
10 znaleziono 18 brązów/. 

Ceramika datuje :odkryty fragment cmentarzyska na koniec V okre
su epoki brązu. Jest to jak dotąd najmłodsza część cmentarzyska. Wśród 

. 

• 
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naczyń przeważają duże wazy o czernionej powierzchni, baniastym 
brzuścu i lekko stożkowatej szyjce. Dolne partie naczyń są s chropowa
cone i obmazywane palcami, Niektóre wazy ozdobiono żłobkiem lub guz
kami u nasady szyjki. Pozac tym występowały także żółtawe garnk~ jajo
wate o powierzchni obmazywanej palcami. Zabytki brązowe - to prz~de 
wszystkim druciane spiralki i kółeczka, Z grobu 173 pochodzą ułamkij. 
/częściowo nadtopione/ bransolety brązowej. Na szczególną uwagę za
sługuje szpila z grobu 166. Jest to okaz o długości 16 cm, z kielichowa
tą główką. Swoim kształtem nawiązuje do form trzcinieckich, choć zos
tała znaleziona w grobie z V okresu epoki brązu. 

NlEWIADOMA, gm,Sabanie 
woj. s iedleckie 

NOWA CEREKWIA, gm·.Kietrz 
woj. opolskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

/ 
Badania prowadziła mgr Emilia Kunawicz. Finansowa~ 
la RSP Nowa Cerekwia. Trzeci sezon badań. Osada 
wielokulturowa z epoki brązu. 

Badaniami objęto tereny pod przyszłą zabudowę, położone na prze
ciwległych krańcach bazy, co pozwoliło ustalić czy jest to jedna czy 
dwie osady. Badania wykazały, że część południowa bazy łącznie ze 
skarpą jest zajęta przez relikty osady z wcze·snej epoki brązu. Część 
p6łnocna jest zajęta przez osadę kultury łużyckiej. Przebadano łą-cznie 
32,5 ara i 82 obiekty. Założono wykopy o numerach Xll do XV. 

W części południowej założone były dwa wykopy nr Xlll i XV o ob
szarze 16,5 ara. Wystąpiły w przeważającej części obiekty gospodarcze. 
Na wykopie nr XV jeden prawdOpodobnie mieszkalny. Na wykopie nr 
Xlll odkryto trzy bardzo duże jamy, na dnie których znaleziono szkiele
ty jeleni. Są to prawdopodobnie pochówki rytualne. Materiał tabytkowy 
z obydwu wykop6w: narzędzia kościane oraz fragmenty ceramiki wykazu
ją przynależność do kultur wczesnobr~tzowych m.in. p6tnej fazy kultury 
unietyckiej, kultur.y otomańskiej oraz nowocerekwiańskiej. 

W części p6łnocnej bazy założone były wykopy nr Xll i XIV, two
rząc zwartą płaszczyznę 16 arów. Wyst~tpiły tu . obiekty go_spodarcze, 
dwie p6łziemianki oraz dwa groby szkieletowe ludzkie, Wśr6d obiektów 
gospodarczych odkryto trzy jamy odpadkowe,prawdopodobnie. obróbki 
rogu i kości. 
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Na wykopie nr Xll odsłonięto dwa groby szkieletowe. Jeden z nich był 
grobem pojedyńczym, w którym szkielet znajdował się w pozycji skurczonej 
z obstawą kamienną. Jako dodatki grobowe złożóne były: jedno naczynie i 
8 ciężarków tkackich, ułożoeych w jednym miejscu i nakrytych grubymi sko
rupami. Grób przypisać należy kulturze łużyckiej. Drugi grób został od
kryty na dnie dużej jamy odpadkowej. Układ kości wskazuje na przypadko
we wykorzystanie jamy odpadkowej. Znajdowały się w nim trzy szkielety 
dorosłych osobników ułożone w dużym nieładzie. Na dnie jamy znajdowały 
się kamienie żarnowe. Grób również należy do kultury łużyckiej. 

Na wykopie nr XlVobok obiektów gospodarczych wystąpiły dwie pół
ziemianki - jedna odsłonięta prawie w całości, druga częściowo ze wzglę
du na usytuowanie wykopu, 

Materiał zabytkowy wskazuje na przynależność tej części osady do 
kultury łużyckiej, Wśród zabytków znajdują się m.in. szpila brązowa z 
główką rozklepaną i zwiniętą w uszko, jedna cała spiralka brązowa oraz 
fragment drugiej, fragment siekierki brązowej oraz silnie skorodowana 
główka szpili wazowatej. 

Badania ·.będą kontynuowane. 

NOWA HUTA- PLESZOW 

OSIEK I L\'=BORSKIE, gm.Choczewo 
woj. bydgoskie 

patrz 
neolit 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Grażyna Szalaty, Finansował 
WKZ w Gdańsku. ·Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
kurhanowe grupy kaszubskiej kultury łużyckiej z IV -V 
okresu epoki brązu, 

Stanowisko położone jest w lesie, w odległości 200 m na północ od 
leśnictwa Szklana Huta i około 3,5 km na południe od wsi Osieki Lębors
kie, W partii centralnej zostało całkowicie zniszczone przez budowę 
szkółki leśnej. Zbadano 3 kurhany, znajdujące się w północnej partii 
cmentarzyska, 

Kurhan I - zniszczony przez wybieranie i prace· polowe, Odkryte 
fragmenty kręgu pozwalają określić jego średnicę na 8,5 x 9,5 m. Nie 
natrafiono na material zabytkowy. 

Kurhan 11 - o śred~icy 6 x 5 m. Podstawę jego sta~owi krąg kamien
ny, zbudowany z dużych głazów. W partii południowo-zachodniej natra-
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fi ono na jamę o wymiarach O, 4 x O, 6 m, zawierającą ułamki ceramiki i prze
palone kości, 

Kurhan lll - przylegający w partii wschodniej do kurhanu nr Il, miał 
wymiary 5 x 5 m, W części północnej na głębokości l, 2 m odkryto grób 
skrzynkowy z obwarowaniem zawierający ceramikę i przepalone kości 
ludzkie, 

Badania będą kontynuowane. 

PALUCHY, gm,Sieniawa 
woj. przemyskie 
Stanowisko l 

Muzeum Okręgowe 
w Przemyślu 

Badania prowadził mgr Stanisław Lewandowski. Finanso
~ał WKZ w Przemyślu. Trzeci sezon badań. Cmentarzys
ko grupy tarnobrzeskiej .z 111-IV okresu epoki brązu. 

Na cmentarzysku położonym na skraju zwydmionej terasy rzeczki Lu
bieni, prawego dopływu San:u, przebadano obszar o powierzchni 13oo. m2. 
Odkryto 68 obiektów, grobów o numeracji od 208 do 276. 

Dominują tu pochówki popielnicowe, występują też groby ciałopalne 
jamowe, niekiedy przykrywane odwróconą do góry dnem misą. Znane są tu 
groby bez "śladów ~ości", interpretowane jako "kenotafy" lub pozostałości 
wyposażenia w ceramikę grobów szkieletowych o niezachowanych szcząt
kach kostnych. Odkryto trzy groby szkieletowe, odznaczające się bogat
szym od innych obiektów wyposażeniem w ceramikę i brązy. 

Obiekty należy łączyć z wczesną fazą grupy tarnobrzeskiej, co pot
wierdza zaobserwowaną tu w trakcie badań .w 1973 roku stratygrafią hory
zontalną cmentarzyska, W bieżącym roku uchwycono dalsze części wschod
niej i w mniejszym stopniu, zachodniej g.ranicy cmentarzyska. 

W inwentarzu grobów wys.tępują garnki tulipanowate o gładkich lub 
schropowaconych pionowo palcami poWierzchniach. Częstymi są misy pro
filowane i półkoliste. Czerpaki profilowane są niejednokrotnie zdobione 
guzkami w miejscu przejścia ucha w krawędź otworu oraz nt. brzuścu, 
Rzadko pojawiają się naczynia wazowate o dwustożkowatej formie, 

' . 
Metale repr.ezentowane są wyłącznie przez ozdoby z brązu: szpile 

o główce rozklepanej i zwiniętej w uszko, bransolety i nagolenniki m. in. 
tordowan,e lub wy~onane z d":ttu• W jednej z popielnic stwierdzono pięć. 
guzików ·brązowych, 

Z niektórymi grobami można łączyć narzędzia krzemienne z surow
·ców: wołyńskiego, narzutowego i świecieciechowskiego~ W warstwie kul
turowej znaLeziono fragment czworościennej siekierki z krzemienia pa
siastego, Materiały złożono w Muzeum Okręgowym w Przemyślu. 

· Przewiduje się dalszą kontynuację prac wykopaliskowych, 



PIASKI, gm.Kleszczów 
woj. piotrkowskie 
Stanowiska 2 i 3 
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P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków Pracownia Archeo
logiczno-Konserwatorska 
Oddziału w Łodzi 

Badania _prowadził mgr Z.Lechowicz. Finansował Central
ny Ośrodek Badawczo Projektowy Górnictwa Odkrywkowe 
go "POL TEGOR" we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. · 
Obozowisko ludności kultury łużyckiej. Schyłek epoki 
brązu początek epoki żelaza. 

Stanowisko 2. Na podstawie badań powierzchniowych z roku 1972 sta
nowisko to określono, jako obozowisko kultury trzcinieckiej. Sondaż nie 
wykazał trwałych śladów osadnictwa pradziejowego oraz ruchomego ma
teriału zabytkowego, 

Stanowisko 3. Znaleziono nieliczny ruchomy materiał zabytkowy w pos
taci ułamków ceramiki i fragmentów surowca krzemiennego. Całkowity brak 
trwałych obiektów typu jamy itp. Stanowisko silnie zniszczone przez długo
trwałą głęboką orkę. Na podstawie matęrialu ceramicznego można datować 
na schyłek epoki brązu i początek epoki żelaza. 

Uzyskane wyniki nie kwalifikują w/w stanowisk do dalszych badań. 

POLANOWICE, gm. Kruszwica 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 4 

POLANOWICE, gm.Kruszwica 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 6 

PRZECŁAWICE, gm.Żóre.wiea 
woj, wrocławskie 

patrz 
okres wpływów rzjmskich 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Uniwersytet Wrocławski 
Katedra Archeologii 

Badania prowadziła mgr Irena Lasak. Finansował Uni
wersytet Wrocławski. Drugi sezon badań. Cmentarzys
ko szk.ieletowe z epoki brązu /XVII-XVI w .p.n.e./. 

Cmentarzysko położone jest w południowo-wschodniej części wsi na 
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niewielkim wzniesieniu. Badaniami objęto około 400m2, .w sąsiedztwie wy
kopu z roku ubiegłego, w miejscu najbardziej narażonym na zniszczenie 
/krawędź żwirowni/. Odkryto dalszycp 21 grobów /łącznie 36/ oraz §la-
dy po słupach, wiążących się ze skupiskiem grobów 21-24. Konstrukcja 
grobów była różnorodna; niektóre groby zawierały drewniane trumny, 
często w połączeniu z elementami kamiennymi /podpórka, obstawa lub przy
krycie trumny/. Wszystkie odkryte obiekty grobowe mieściły pochówki szkie
letowe ułożone w pozycji skurczonej, Obok pochówków pojedyńczych odkry
to 3 groby podwójne. Pewną wyjątkowość i element wskazujący na złożoność 
form .rytualnych stanowił pochówek w ·grobie 28. W obrębie drewnianej trum
ny odkryto szczątki szkieletów dwóch zmarłych, z których jeden /szkielet 
11/ złożony był prawdopodobnie w ofierze drugiemu zmarłemu l szkielet I/. 
Swiadczy o tym pozycja szkieletu 11 poniżej kości nóg szkieletu l oraz jego 
nieanatomiczny układ, Może to sugerować "pozycję . kuczną" zmarłego lub 
poćwiartowanie zwłok /zły stan zachowania kości/. Za tą drugą możliwoś
cią przemawiałby również fakt odkrycia fragmentu kości długiej /ręka?/ 
powyżej kompletnego szkieletu l. Wyposażenie grobów stanowiła ceramika, 
ozdoby kościane (szpile, płaska tarczka z otworem/, miedziane /paciorki 
ze skrętów spiralnych, zauszni.ce z płaskiej taśmy lub drutu/ t brąźowe 
szpile, Ceramika jak i ozdoby reprezentują formy występujące w zespołach 
fazy starounietyckiej i klasyczne f kultury unietyckiej. Materiał zabytkowy 
z tego cmentarzyska stanowi podstawową bazę źródłową dla rozważań nad 
chronologią kultury unietyckiej na terenie Dolnego Sl4ska oraz daje PeWien 
obraz przeobrażeń kulturowych pod koniec neolitu i na początku epoki brą
zu. 

M·aterial zabytkowy przechowywany jest w Katedrze Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, · 

Badania będą kontynuowane, 

RACif..Ż, gm. Tuchola 
woj. bydgoskie 

RADOJEWICE, gm, Dąbrowa Biskupia 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 24 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu 
Katędra Archeologii 
Ekspedycja Kujawska 

Badania prowadził mgr Józef Bednarczyk. Finansował 
WKZ w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. Cmentarzys
ko kultury łużyckiej z IV -V okresu epoki brązu. 

Rozkopano powierzchnię około550m2 eksplorując .72 obiekty nieru
chome, w tym 42 groby, Stwierdzonó, iż jest to cmentarzysko birytualne, 
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jednakże ze zdecydowną przewagą grobów ciałopalnych / 4fJ/, przy dwóch 
zaledwie pochówkach szkieletowych. Wśród pierwszych występowały za
równo groby popielnicowe jak i jamowe. Groby wyposażone były w naczy
nia oraz w przedmioty brązowe ,a .ściślej mówiąc w ozdoby w postaci róż
nej wielkości kółek o zróżnicowanych formach jak: pierścionki, wisiorki, 
bransolety, naramienniki i naszyjniki. Ze s ta w wyrobów z brązu jest god
ny uwagi z tego względu, iż wykazuje on pewne nawiązanie do okazów z 
kręgu Kotliny Karpackiej, przy równoczesnym wyraźnie uwydatniającym 
się prymitywiżmie wykonania, świadczącym o miejscowej produkcji. Wy
daje się, iż mamy tutaj do czynienia z formami stanowiącymi punkt wyjś
cia do późniejszych halsztackich typów "stanomińskich". Zespól z Rado
jewic naświetla więc genezę centrum metalur.git brązu na Kujawach roz
wijającego się w starszej epoce żelaza. 

RUDKA, gm.Kluczewsko 
woj. piotrkowskie 

Muzeum Narodowe 
w Kielcach 

Badania prowadziła Barbara Kowalczyk. Finansowało 
Muzeum Narodowe w Kielcach. Trzeci sezon badań. 
Cmentarzysko kultury łużyckiej z epoki brązu. 

Stanowisko usytuowane jęst na terasie Chotówki /dopływ Czarnej/ 
na północ od wsi. Należy do płaskich cmentarzysk Ci'lłopalnych. 

Na ogólną liczbę 17 zbadanych w tym sezonie grobów /łącz~ie we 
wszystkich sezonach wyeksplorowano 52 groby/ wystąpił jeden grób jamo~ 
wy i dwa groby z dużymi prostokątnymi jamami z obstawą kamienną /w jed
nej znajdowały się przepalone kości, natomiast w drugiej wystąpił tylko 

. ślad po ognisku/. Wymienione formy grobów rozmiarami i kształtem jamy 
grobowej nawiązują do grupy konstantynowskiej jednakże dodatkowym ele
mentem jest popielnica ustawiona obok obstawy kamiennej. Pozostale gro
by są popielnicowe. 

Ceramika na cmentarzu w Rudce jest mało zróżnicowana. Najliczniej 
występują popielnice w przybliżeniu dwustożkowate, przeważnie nie zdo
bione. W jednym grobie jako popielnicy użyto dużego kubka z brzuścem 
skośnie żłobkowanym. Dziesięć popielnic zawierało ozdoby brązowe. 

Qprócz materiałów kultury łużyckiej wystąpiła również niewielka 
ilość skorup kultury trzcinteckiej. 

Większość materiałów pochodzi z IV okresu epoki brązu, ale wyróż
niono również zabytki wcześniejsze oraz takie, które mieszczą się w chro
nologii od IV do V okresu epoki brązu włącznie. 

Materiały będą publikowane w Roczniku Muzeum Narodowego w Kiel
cach. 

Badanin będą kontynuowane. 



RZEPlN 
woj, gorzowskie 
Stanowisko 2 
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Muzeum Okręgowe 
w Gorzowie Wielkopolskim 

Badania prowadził mgr Tadeusz Szczurek przy udziale 
Stanisława Hrybacza. Finansowało Muzeum Okręgowe 
w Gorzowie Wlkp. oraz Urząd Miasta i Gminy wRzepi
nie, Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej z epoki 
brązu. 

Cmentarzysko odkryto podczas budowy mleczarni, natomiast zgłosze
nie odkrycia nastąpiło tuż przed oddaniem zakładu do rozruchu. Badania ra
to.wnicze polegały na wyeksplorowaniu grobów odsłoniętych w wykopach ener
getycznych w obrębie mleczarni, Ogółem odkryto 8 grobów o różnym stop- · 
niu zniszczenia. 

Stwierdzono, że wszystkie groby nakrywane były brukiem kamiennym 
/niektóre kamienie celowo łupane/. Popielnice wraz z przystawkami umiesz
czano w piasku caleowym na przeci~ttiej głębokości 40-50 cm. Zarysy jam 
grobowych z reguły nie były uchwytne, W większości obiektów przystawki 
odwrócone były do góry dnem, natomiast popielnice zawsze skierowane wy-

. lewem do góry, Te ostatnie były także .niekiedy przykrywane misami. W jed
nym przypadku naczynie przystawne posiadalei pokrywkę. W niektórych znisz
czonyc~ wcześniej pochówkach znajdowały się podobne przedmioty brązowe i 
paciorki fajansowe, Ponadto stwierdzono rytuał niszczenia naczyń na bru
kach kamiennych, a być może też i narzędzi /w!Jr6d kamieni bruku n~d gro
bem nr l tkwiła zużyta siekierka kamienna/ , 

Badania pozwalają przypuszczać, że c~enta~zysko jest bardzo rozleg
łe, Uratowane groby datować można na IV okres epoki brązu. 

Materiał z grobów stanowi własność Muzeul;Il Okręgowego, 

W najbliższych latach badania winny być wznowione. 

SlEMIROWICE, gm. Cewice 
woj. słupskie 
Osada 

SIEMIROWICE, gm,Cewice 
woj, słupskie 

patrz. 
okres wpływów rzymskich 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Andrzej Niwiński. Finansowało 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku i WKZ w Słupsku. 
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Szósty sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe grupy 
kaszubskiej kultury łużyckiej z IV i V okresu epoki 
brązu. 

Przebadano kurhan V o średnicy około 16m i wysokości l ,40 m. 
Stwierdzono, że był on już badany w okresie międzywojennym. Założo
no wzdłuż przekop prowadzący do środka kurhanu i otwarto skrzynię za
bierając jej zawartość. Pomimo to badania pozwoliły na pocŻynienie sze
regu obserwacji co do konstrukcji kurhanów i chronologii względnej 
użytkowania niektórych z nich. Ustalono dwie fazy budowy kurhanu. 
Z materiału zabytkowego odkryto dwie popielnice .gliniane oraz dużą 
ilość luźnej ceramiki. 

Materiały złożono w MuzetUn Archeologicznym w Gdańsku. 

Badania będą kontynuowane. 

SMOLNA, gm.Oleśnica 
woj. wrocławskie . 

Muzeum Archeologiczne 
we W roclawiu 
Oddział Muzeum 
w Oleśnicy 

Badania prowadziły mgr mgr jadwiga Bukowska i Danuta 
Wojciechowska. Finansowało Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu. Drugi sezon badań. Cmentarzysko cialo
palne kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu i okresu 
halsztackiego. 

Przebadano obszar o powierzchni około 3 arów i wYeksplorowano 
9 obiektów, w tym 7 grobów i 2 jamy paleniskowe. W wyniku badań udało 
się ustalić zasięg cmentarzyska od strony wschodniej. Większość grobów 
posiada obstawę kamienną. Przeciętna ilość popielnic w grobach waha się 
od jednej do trzech, zaś największa ilość naczyń w grobie wynosi 12 sztuk. 
Do ciekawszych zabytków należą: naczynie w formie owalnej puszki z po
krywką, zaś wśród zabytków metalowych - szpila brązowa z podwójną głów
ką. Dwie jamy paleniskowe były wypełnione przepaloną ziemią z fragmenta
mi ceramiki, węglem drzewnym i przepalonymi kośćmi. Teren cmentarzyska 
zagrożony jest pracami ziemnymi. 

Materiały będą złożone w Muzeum w Oleśnicy •. 

Badania będą kontynuowane. 



STARY ZAMEK, gm.Sobótka 
woj. wrocławskie 
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STOBNICA-TRZYMORGI, gm.Ręczno 
woj. piotrkowskie 

STOBNO, gm.Koibaskowo 
woj. szczecińskie 
Stanowiska 10 i 11 

patrz 
neolit 

patrz 
neolit 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Antoni Porzeziński. Finansował 
WKZ w Szczecinie. Pierwszy sezon badań. Osady kultu
ry łużyckiej z IV i V ok:r:esu epoki brązu. 

Stanowisko nr 10 położone jest około 500 m na północny-zachód od 
zachodniego krańca wsi Stobno na łagodnie opadającej powierzchni stoku 
wzniesienia ograniczonego podmokłą łąką. Gleba piaszczysta, użytkowana 
dotychczas jako pole orne. Badaniami ·objęto powierzchnię 15 arów, odkry
wając 18 obiektów nieruchomych osady kultury łużyckiej. Były to jamy .i pa
leniska· otwarte. W zakresie układu plantgraficznego wyraźnie zaznaczył 
się podział na dwa równoległe rzędy obiektów, występujące w różnych od
ległościach od siebie. Maksymalne skupi.sko obiektów wystl\piło w p<$łnoc
no-wschodniej części stanowiska. Materiał .zabytkowy stanowiła wyłl\cznie 
ceramika. Wielkośćposzczególnych obiektów dość różna /od l x l m do 
4,5 .x 2,5 m/, zarysy powierzchni mocno nieregularne. Nie stwierdzono 
śladów posłupowych. Maksymalm1 głębokość wypełniska obiektów nie prze
kraczała 40 cm. Materiał ceramiczny pozwala datować powyższe obiekty na 
V okres epoki brązu. 

Stanowisko nr 11 położone jest około 400 m na północny-zachód od 
zachodniego krańca wsi Stobno, na stoku dość spornego wzniesienia o piasz
czysto-gliniastej giebie. Podczas prac ziemnych związanych z niwelacją 
terenu odsłonięto i częściowo zniszc~ono. kilka jam z zawartością ceramiki 
kultury łużyckiej. Podjęte badania ratunkowe pozwoliły na wyeksplorowanie 
jednej jamy zalegającej w ścianie wykopu oraz sporządzenie dokumentacji ry
sunkowej ścian profilcwanych o ł~tcznej powierzchni 150m2. Materiał cera
miczny uzysk.any z wypełniska jamy i ścian profilowych pozwala datować 
odkrytą osadę na IV okres epoki brązu. 

WENECJA, gm.Żnin 
woj. bydgoskie 
Stanowisko "Most" 

patrz 
późne średniowiecze 



~ 73 -

WOLKA LASIECKA, gm.Bolimów 
woj. skierniewickie 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Stanowisko 3 

Badania prowadził doc.dr Jerzy Kmieciński. Autor 
sprawozdania- mgr Tadeusz J.Horbacz. Finansował 
Zarząd Autostrad w Warszawie. Drugi sezon badań. 
Cmentarzysko kultury łużyckiej z IV -V okresu epoki 
brązu. ' 

Stanowisko położone jest na niewielkim wyniesieniu terenu w za
chodniej części wsi Wólka Lasiecka, na polu W .Michalskiego, w bezpo
średnim sąsiedztwie zabudowań gospodarczych J. Figata. Duża ilość ka
mieni wydobywana z ziemi przez miejscową ludność spowodowała określe
nie obszaru cmentarzyska terminem "Kamionka". 

Badania miały na celu bliższe rozpoznanie stanowiska w związku z 
prawdopodobnym naruszeniem jego obszaru w czasie prac ziemnych przy 
budowie odcinka ~utostrady Warszawa-Nieborów. Wykopy sóndażowe usy
tuowano w odległości 20-30 m na południowy wschód od wykopu z 1961 r. 

Płytka lokalizacyjna obiektów w badanej partii cmentarzyska /do 
40 cm od powierzchni ziemi/, połączona z niwelacją terenu na skutek orki, 
wpłynęła na silne ich zniszczenie. W wykopach zaobserwowano znaczne 
rozproszenie materiału ceramicznego, spalonych kości oraz różnej wie l koś
ci kamieni /z obstaw, bruków /7/ nie tworzących wyraźnych skupisk • . Wy,
eksplorowano 2 silnie zniszczone groby, datowane na IV okres ~poki brą
zu: nr 1/76 - popielnicowy/ zachowana tylko część przydenna popielnicy/; 
nr 2/76 - jamowy z resztkami stosu /? / 1 przykryty stosunkowo drobnym 
brukiem, odstawiony dookolnte 5 przystawkami /w tym 3 małe kubki, l du-

. ży, fragmenty partii przydennej małego naczyńka/. W wypełnisku jamy gro
bowej odkryto kilka dużych fragmentów naczynia o wysokości 11,5 cm z 
otworem w dniem Grób zawierał małą ilość materiału kostnego. 

Obiektem o niewyjaśnionej funkcji, którego jednak związek z cmenta
rzyskiem wydaje się być pradwdopodobny, jest odkryty w pobliżu grobu nr 
1/76 rodzaj bruku o kształcie elipsy /oś dłuższa na linii południowy-zachód 
-północny-wschód ma 23 cm, oś krótsza - 170 cm/, zbudowany z dużych ka
mieni: granitów, gnejsów i porfirów. Od strony północnej bruk jest szcze
gólnie solidnie ułożony, wielowarstwowy i "opada" w kierunku południo
wym, gdzie kamienie zalegają na tym samym poziomie. Najwyżej ułożone 
kamienie wystąpiły na głębokości około 42 cm od powierzchni ziemi, a naj
niżej - około l m. Podczas zdejmowania kolejnych warstw kamieni natra
fiono na 2 b.małe, niecharakterystyczne fragmenty ceramiki 

Nie przewiduje się kontynuacji badań. 



EPOKA 2ELAzA 

Okres halaztacld 



BACZYN, gm.Liszki 
woj. krakowskie 
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Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadziła Janina Krauss. Finansował Konserwa
tor Zabytków Archeologicznych. Szósty sezon badań. 
Cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. 

Kontynuowano badania na cmentarzysku, które znajduje· się w dolinie 
rzeczki Sanki, ograniczonej z dwóch stron wzgórzami. Reprezentuje ono 
mieszany obrzą;dek grzebalny. Odkryto 11 grobów /nr 234-244/, spośród 
których wyróżniono 3 szkieletowe, 5 ciałopalnych popielnicowych, l cia
łopalny jamowy, l ciałopalny zniszc zony i l nieokreślony. Większość gro
bów zaznaczały nakrywy kamienne, a kilka obwarowywały pojedyńcze ka
mienie. 

W grobach szkieletowych zmarli leżeli w wyprostowanej pozycji, na 
osi poludnie -północ, z głową ku poludniowi. Do wyposażenia ich należały 
ozdoby brązowe, a w jednym przypadku naczynia, umieszczone w części 
południowej. Dwa_ groby szkieletowe nosiły ślady wyrabowania. 

Groby popielnicowe, oprócz urn z przepalonymi kośćmi wewnątrz i 
ozdób brązowych, zawierały w kilku przypadkach po jednym czerpaku oraz 
kości zwierzęce. W grobie jamowym, wśród przepalonych kości, tworzą
cych koliste skupisko, znajdowały się ułamki czerpaka i brązowe kółko. 

Na terenie cmentarzyska odkryto ponadto 4 koliste jamy o średnicy 
nie przekraczającej 70 cm i głębokości l, 7 cm, w których znaleziono ulam
ki naczyń i brązowe przedmioty kultury łużyckiej. W górnej części jed-
nej z nich, znajdowały się ułamki naczynia z okresu wczesnego średnio
wiecza. Jamy te są wynikiem późniejszej penetracji na obszarze cmentarzys
ka. 

Ceramika pochodząca z grobów reprezentuje: wazy, miski, garnki, 
czerpaki i miniaturowe naczyńko. Przedmioty brązowe stanowią w więk
szości wykonane z drutu kółka i szpile. 

Materiały złożono w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Przewiduje się kontynuację badań. 

BISKUPICE, gm.Brwinów 
woj. warszawskie 
Stanowisko l 

patrz 
okres wpływów rzymskich 



BRZESC KUJAWSKI 
woj. włocławskie 

CEDYNIA 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 2 

CZYŻOW, gm. Kleszcz6w 
woj. piotrkowski e 
Stanowisko l 
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patrz 
neolit 

patrz 
wczesne §redniowiecze 

P. P. Pracownie Konserwa
cji Zabytk6w Pracownia 
Archeologiczno-Konserwa
torska Oddziału w Łodzi 

Badaniami kierował mgr Romuald Dragan. Filiansował 
Centralny Ośrodek Badawczo Projektowy Górnictwa Od
krywkowego "POLTEGOR" we Wrocławiu. Drugi sezon 
badań. Osada kultury łużyckiej z okresu halsztackiego 
/CD/. 

Kontynuowano badania na obszarze o powierzchni 400m2. Odkryto 
dalszą część osady łużyckiej z licznymi ·jainami o przeznaczeniu gospodar
czym, wypełnione potłuczoną ceramiką. Rodzaj gleby spowodował całkowi
te zniszczenie szczątków organicznych • . Głęboka orka zniszczyła sti-opy 
obiektów. Oprócz zabytków ceramicznych odkryto liczne rozet eracz~ ka-
mienne. 

Mate rial zabytkowy po opracowaniu zostanie przekazany do Muzeum 
Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. 

Badania zakończono. 

GNIEWOWO, gm.Smigiel 
woj .leszczyńskie 
Stanowisko 3 

Uniwersytet im.Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii, 
Wojewódzki Konserwator 
Zabytk6w Archeologicz
nych w Lesznie 

Badania prowadził dr Tadeusz Makiewicz. Finansował 
Wojewódzki Zarzlld Inwestycji Rolnych. Pierwszy se
zon badań, osada otwarta kultury pucharów lejkowa-
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tych, łużyckiej, przeworskiej i z fazy A wczesnego śred
niowiecza. 

Stanowisko położone na terenie krawędzi terasy w bezpośrednim są
siedztwie doliny, na p6lnocny-zach6d od krańca Jeziora Wonieść. Zbadano 
powierzchnię 3088 m2 odkry\vając około 470 r6żnego rodzaju jam i dolk6w, 
3 piece i 2 paleniska. Przed opracowaniem material6w niemożliwe jest 
dokładne określenie ilości obiekt6w przynależnych do poszczeg6lnych kul
tur, orientacyjnie można sądzić, że około~()"" reprezentuje kulturę Łużyc- · 
ką, a pozostale - osadnictwo innych okres6w. Odkryto kilkanaście jam kul
tury puchar6w lejkowatych z ceramiką reprezentującą formy typowe dla fa
zy wi6reckiej tej kultury, a ponadto bliżej nieokreślony przedmiot kamien
ny /rodzaj prymitywnego żarna 7/. Kultura łużycka reprezentowana jest 
przez zdecydowaną większość obiekt6w. Na specjalną uwagę zasługuje od
krycie piec6w, prawdopodobnie garncarskich. Każdy z nich posiadał in-
ną konstrukcję. Jeden z nich /obiekt 67/ zbudowany został wyłącznie z 
gliny, inny /obiekt 13/ zbudowany został z gliny i kamieni /w tym dw6ch 
żaren nieckowatych/, trzeci piec /obiekt · 413/ wykonany został wyłącznie 
z kamieni. Z wymienionymi obiektami łączyły się zintegrowane jamy /od 
jednej do trzech/, przy czym obiekt 67 dodatkowo nakryty był prawdopo
dobnie dachem. W ceramice dominują formy grubej roboty, znaleziono tak
że co najmniej jeden ułamek ceramiki malowanej. Z innych zabytk6w odkry
to doskonale zachowaną dyszę glinianą, 4 fragmenty formy odlewniczej do 
naszyjnika, 2 szpile /żelazną i brązową/ oraz 2 niewielkie bliżej nieokreś
l one przedmioty brązowe, w tym zapewne rodzaj rylca. 

W chwili o:J:>ecnej przedwczesne są rozważania na temat ewentualnych 
uklad6w jam. Są to z reguły obiekty niewielkie o średnicy maksimum do 
l ,5 m. Nie odkryto żadnych obiekt6w mieszkalnych, sugerować można nato
miast ostrożnie, że uchwycono co najmniej w jednym wypadku ślad obszer
nego domostwa w wymiarach 40 x 8m, którego zarys wyznacza kilkadzie
siąt jam. Ponadto w centrum osady wyraźnie rysuje się pusty majdan o 

·wymiarach 21 x 15m, obok kt6rego uchwycono zarys budowli okrągłej o 
średnicy 3, 75 m wyznaczonej 7 dołkami posłupowymi. 

Na podstawie calości materiału chronologię osady określić można na 
okres halsztacki i wczesną fazę okresu przedrzymskiego. 

Osadnictwo kultury przeworskiej reprezentowane jest przez koło 20 
jam z ceramiką typową dla p6Źni!j fazy okresu przedrzymskiego. Z tą fa
zą osadnictwa wiąże się brązowa zapinka celtycka z dwiema kulkami na 
kabłąku, zdobionymi typowym ornamentem, kt6rą datować można na U w. 
p.n.e. W jednej z jam /obiekt 327/ stwierdzono pewną ilość ziarna /m.in. 
pow6j i cieciorka/, kt6re zaczęło kiełkować po wydobyciu. 

Ponadto odkryto około 10 jam i l palenisko z najwcześniejszej fazy 
/A/ wczesnego średniowiecza z typową, całkowicie ręcznie lepioną cera
miką. Stwierdzono wśr6d niej fragment naczynia typu praskiego. Z innych 
zabytk6w znaleziono biiżej nieokreślony , silnie skorodowany przedmiot 
żelazny. 
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Materiiiły znajdują się. w Katedrze Archeologii UAM, po opraco
waniu przekazane ' zostaną do Muzeum Okręgowego w Lesznie. 

Badania będą kontynuowane, 

GNIEWOWO, gm.Smigiel 
woj ,leszczyńskie 
Stanowisko 6 

l 

Leszczyńskie Towarzystwo 
Kulturalne w Lesznie 

Badania prowadziła dr Emilia Kihl-Szymańska Finanso
wał Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rólnych w Lesznie. 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko ludności kultury łużyc
kiej z okresu halsztackiego, 

Rozkopano dalszych 40 grobów, sta.nowiących zwartą grupę oddalo
ną około 100-120 m w kierunku poludniowym od skupiska grobów wykopa
nych w ub,roku. 

Stwierdzono występowanie kilku kategorii pochówków: groby po
pielnicowe z obstawą, groby popielnicowe bez obstawy kamiennej, gro
by popielnicowe pod brukiem kamienn.nn oraz l grób jamowy. Grupę naj
liczniejszą około 70% wszystkich pochówków stanowią groby pod grubym 
brukiem kamiennym, tworzącym zwarte skupiska prostokątne i okrągłe, 
złożone z dużych kamieni polnych. Niektóre z tych grobów za-:wierają 
znaczną ilość naczyń /20-30 sztuk/ oraz. przedmioty metalowe takie jak: 
szpile z brązu czy ułamki noży i brzytew. żelaznych. Ponadto w kilku gro
bach stwierdzono występowanie paciorków z niebieskiego szkła. 

Wszystkie groby zawierają naczynia charakterystyczne dla kultury 
łużyckiej wczesnej epoki żelaza, między innymi znaleziono kilka fragmen-
tów naczyń malowanych. · 

Na badanym cmentarzysku zaobserwować można dwa skupiska po
chówków różniące się sposobem grzebania zmarłych. Jedno ze skupisk 
/północne/ zawiera wyłącznie groby popielnicowe bez bruków, w dru
gim /południowym/ natomiast przeważają groby pod brukami kamiennymi. 

Analiza materiału pozwoli dopiero na szczegółowe wnioski dotyczą
ce chronologii i wzajemnych powiązań obu skupis)t. 

Badania będą kontynuowane. 



GORZYCA 
woj,gorzowskie 
Stanowisko 3 
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Muzeum Okręgowe 
w Gorzowie Wielkopolskim 

Baddnia prowadził mgr Tadeusz Szczurek przy udziale 
Stanisława Sinkowskiego. Finansowało Muzeum Okręgowe · 

w Gorzowie Wlkp. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyc
kiej. 

l 

W czasie zakładania kabla telekomunikacyjnego o~oło l, 2 m na połud-
nie od wsi na polu miejscowego PGR-u, przy drodze z Górzycy do Słubic, 
odkryto naczynia kultury łużyckiej, Inspekcja st'lnowiska oraz jednodnio
we ratowniczo-zwiadowcze badania wykopaliskowe pozwoliły na zabezpie
czenie ceramiki z dwóch grobów ciałopalnych z IV okresu epoki brązu. 

Stanowisko nr 3 notowane jest w literaturze na podstawie badań po
wierzchniowych z 1957 r. jako cmentarzysko kultury łużyckiej z . okresu 
hal s ztackiego. 

Zabytki zabezpieczone przez odkrywców z Wojewódzkiego Urzędu 
Telekomunikacji w Gorzowie Wlkp. oraz z badań ratowniczych stanowią 
vrlasność Muzeum Okręgowego w Gorzowie Wlkp. 

GORZYCA 
woj. gorzowskie 
Stanowisko 4 

Muzeum Okręgowe 
w Gorzowie Wielkopolskim 

Badania prowadził mgr Tadeusz Szczurek przy udziale 
Jana Radkiewicza, Finansowało Muzeum Okręgowe w Go
rzowie Wlkp. Cmentarzysko kultury łużyckiej, okres 
halsztacki. 

W czasie prac ziemnych przy budynku Urzędu Gminnego w Górzycy 
l pod jezdnią ul. l Maja/ robotnicy natrafili na grób ciałopalny kultury łu
życkiej, który częściowo zabezpieczono dzięki interwencji społecznego 
opiekuna zabytków. Krótkotrwale badania ratownicze ujawniły, że cmen
tarzysko zostało wcześniej zniszczone przez zabudowę wsi. 

Zabezpieczony materiał z grobu stanowi własność Muzeum Okręgo
wego w Gorzowie Wlkp. 
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GR*-DY -WONIECKO, gm.Rutki 
woj. łomżyńskie · 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 

Stanowisko 2 w Białymstoku · 

Badania prowadził mgr Krzysztof Burek. Finansował 
WKZ w Białymstoku. Drugi sezon badań. Stanowisko 
wydmowe, Osada otwarta wschodniomazowiecko-pod
laskiej grupy kultury łużyckiej z późnej epoki brązu i 
z wczesnej epoki żelaza. Slady osadnictwa z młodszej 
epoki kamienia. 

Kontynuowano badania wschodniej i p6łnocnej partii wydmy nie 
zniszczonej prowadzonymi pracami niwelacyjnymi oraz rozpoznano son
dażami zachodnią część wydmy. Ogółem przebadano obszar 400m2. 

Sytuacja str!ltygraficzna analogiczna jak w roku ubiegłym. Wy
różniono 34 tliewielkie płytkie jamy. Część z nich zawierała materiał 
zabytkowy /ułamki ceramiki, krzemienie/, kości zwierzęce i węgle 
drzewne. 

Wydobyto 3676 fragmentów ceramiki. Przewagę stanowią ułamki 
pochodzące z naczyń jajowatych i esowatych o schropowaconej powierz
cni. Ułamki naczyń innych typ6w /wazowatych, sitowatych/ stanowią 
znikomy odsetek. Materiał krzemienny /728 egzemplarzy/ reprezentują 
okruchy, amorficzne odłupki i wtóry, wśród których kilka nosi ślady nie
regularnego retuszu przykrawędnego oraz jeden grocik trzoneczkawaty 
o wydłużonym trójkątnym ostrzu i wydzielonym trzonku. Niektóre ułamki 
ceramiki i krzemienie noszą ślady przepalenia. Ponadto odkryto jeden 
kamienny rozcieracz. W obrębie warstwy kulturowej występowały rów
nież bryłki polepy, kości zwierzęce i węgle drzewne. 

W p6łnocnej partii wydmy w warstwie jasnożółtego piasku osadowe
go, znaleziono zachowane w całości niewielkie beczułkowate naczynie o 
schropowaconej powierzchni posadowione dnem do góry. 

W wykopie sondażowym ną. zachodnim skraju wydmy, uchwycono 
nikłą warstwę, zawierającą ułamki ceramiki kultury niemeńskiej. 

Materiał znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Białym
stoku. 

Badania zakończono. 



GRZYBlANY 
woj .l .egnickie 
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Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury · 
M(l.terialnej 
Samodzielne Stanowisko d/ s 
Stosowania Metod Geofizycznych 

Badania prowadzili: dr Jacek Przeniosło, mgr inż.Alek
sander Jagodziński, mgr Iwona Modrzewska-Marciniak 
/autorka kąmunikatu/, mgr Tomasz Herbich, mgr Krzysz
tof Misiewic z. Finansował Zakład Epoki Kamienia i SSMG. 
Pierwsży sezon badań geofizycznych. Osada kultury łu-
życkiej, "' 

Poszukiwano przebiegu konstrukcji drewnianych osady oraz cmenta
rzyska. Badania prowadzono metodą profilowań elektrooporowych i sonda
ży geoelektrycznych, kompensatorem stałoprądowym PKE, miernikiem 
zmiennoprądowym PLH -03 oraz wykrywaczami metali: "Metal" /zasada 
elektroindukcyjnaj i "wykrywacz górniczy" /wzbudzanie prąd6w wiro:
wych/. Wykonano 17mikrosondowań geoelektrycznych w Układzie Schlum
berger'a. Przebadano łącznie obszar 50 ar6w. Metodę mikrosondowań li
niowych zastosowa11o po raz pierwszy do badań archeologicznych. Dzięki 
wprow·adzeniu ciąg6w profilowań liniowych uzyskano obraz pełnego roz
kładu oporności, co pozwala na określenie głębokości i charakteru warstw 
kulturowych. Ustalono zasięg cmentarzyska położonego na północny-
w s chód od osady. Nie stwierdzono natomiast możliwości zastosowania me
tody profilowań elektrooporowych przed weryfikacją archeologiczną. 

GZIN 
woj. bydgoskie 

Uniwersytet im.M .I<,opernika 
w ToruniU: 
Instytut Archeologii i Etnografii 

Badania prowadziła dr Jadwiga Chudziakowa. Finansował 
Instytut Archeologii i Etnografii UMK Toruń. Dziewiąty 
sezon badań. Grodzisko kultury łużyckiej /HaD/WL/. 

Prace badawcze kontynuowano w b. r. na niedokończonym w sezonie 
1975 wykopie, zlokalizowanym na arze 353. Wykop ten zamykał polowę 
wzdłużnego cięcia krzyżowego przez majdan grodziska. Następne wykopy 
założone na arze 139 i 119, usytuowane były wzdłuż wewnętrznej krawędzi 
wału, celem uzyskania pełniejszego obrazu zagospodarowania przestrzen
nego wnętrza grodziska. 
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Na arze 353 zanotowano występowanie bardzo dobrze zachowanych 
śladów spalonych ko~strukcji wału . Poza obrębem wewnętrznej linii wa
łu wystąpiły ślady po słupach w regularnym układzie, biegnące wzdłuż 
wału na linii północ -południe, Są to przypuszczalnie słupy należące do 
cz·ęści konstrukcji zabudowań mieszkalnych , Analogiczne odkryto w pół
nocnej partii grodziska, również przy wale. Tam jednak zachowane były 
ślady półziemianek, których tu nie stwierdzono. W warstwach poza -obrę

bem wału odkryto znaczne ilości ułamków naczyń, zabytki metalowe /oz
doby brązowe i żelazne/oraz przedmioty codziennego użytku,pochodzące 
z okresu Hallstatt D/wczesny okres lateński. Natomiast w obrębie warstw 
wału grodu zanotowano minimalną ilość ułamków naczyń datowanych na 
HA D. 

W obrębie wykopu na arze 139 odkryto dość wyraźne ślady budyn-
ku mieszkalnego naziemnego - oraz również ślady po słupach, Zachowane 
fragmenty konstrukcji drewnianych były silnie spalone. W obrębie do
mostwa odkrjto duże palenisko, Poza obrębem domu w południowo-wschod
niej części wykopu zanotowano wyst~powanie dwóch, niewielkich nieckowa 
tych jam Śmietniskowych /nr 84, 85/, W. skład zawartości jam wchodziły -
polepa, węgielki drzewne, nieWielka ilość ułamków naczyń oraz kości. 
Miąższość warstw kulturowych na tym wykopie dochodziła do 1175 cm. 

W obrębie aru 119 nie zaobserwowano 1 jak dotąd 1 żadnych śladów 1 

które możnaby jednoznacznie zaliczyć do reliktów budownictwa mieszkal
nego, Odkryto tu natomiast dużą jamę nr 86. W obrębie jamy wystąpiła 
znaczna ilość materiałów kostnych, Funkcja jamy nie może być w tej chwi
li okreąlona ze względu na nie zakończoną eksplorację, zarówno jamy, jak 
i całego wykopu na arze 119. Wschodnią część wykopu /przy wale/. zajmuje 
regularny wydłużony ślad spalenizny oraz duże · ilości popiołu, wyznaczają-
c e wewnętrzną krawędź wału, · · 

Planuje się zakończenie prac na majdanie grodu oraz podjęcie badań 
w miejscu przypuszczalnego pierwotnego wjazdu na teren grodu. 

Badania będą kontynuowane. 

IZDEBNO, gm.~ogowo 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 5 

Wojewódzki Konserwator Zabyt
ków w Bydgoszczy 
Klub Archeologii Podwodnej 
"Tryton" w Bydgoszczy 

Badania prowadziła mgr Olga Romanowska-Grabowska 
/nadzór naukowy doc,d~; Zbigniewa Bukowskiego z 
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IHKM PAN/. Finansowal WKZ w Bydgoszczy. Osada 
obronna ludności kultury łużyckiej. Okres halsztacki 
C-D. 

Wst•.:pne prace rozpoznawcze, a zarazem ratownicze, na znanym w li
teraturze stanowisku, rozpóczęto w sierpniu 1975 roku i kontynuowano w 
roku bieżącym. Celem badań było zar6wno uchwycenie stratygrafi-i, ustale
nie chronologii, jak i zorientowanie się w stanie zachowania obiektu. Bo
wiem regulacja rzeki Wełny, prowadzona na początku laz 70-tych, spowo
dowała znaczny spadek w6d na jeziorze Wolskim - otaczającym grodzisko, 
na skutek czego zachodziła możliwość zniszczenia konstrukcji drewnianych 
prze7. zmianę środowiska~ 

Badaniami objęto teren poludniowo-wschodniej części grodziska, w 
miejscu domniemanej bramy oraz środkową część majdanu. 

Na obiekcie wydzielono 5 warstw kulturowych. W l do Ul warstwie 
torfiastej ziemi występowały zar6wno zabytki ruchome "łużyckie". jak i 
wczesnośredniowieczne /X-XII w/, natomiast na zawartość warstwy IV 
złożyły si'{ wyłącznie zabytki "łużyckie", V poziom wyznaczały konstrukcje 
drewniane, zalegające na grubej warstwie torfu /calec/, na głębokości 1,7 m 
od poziomu darni. Na majdanie stanowiły one fragmenty chaty, składającej 
się, podobnie jak w Biskupinie, z dw6ch części - zlokalizowanej od strony 
poludniowej sieni oraz izby mieszkalnej z paleniskiem. Odsłonięta sień mia
ła wyraźnie zaznaczone przejście do izby oraz pr6g. Jej zachodnia część 
posiadała podłogę wykonaną z ciasno do siebie dopasowanych sosnowych be
lek, ułożonych na podłużnych belkach legarowych l r6wnież sosnowych/, na
tomiast wschodnia jej partia, pozbawiona podłogi, wymoszczona była drob
nymi gałązkami. Tu znajdowano liczne fragmenty ceramiki, narzędzia rogo-
we oraz orzechy leszczynowe. Podłoga w części mieszkalnej ułożona w kształ
cie szachownicy, zbudowana była z grubych, nieobciosanych, brzozowych bier
wion, ułożonych na cienkich, sosnowych belkach legarowych. Na podłodze za

. chowała się w nienaruszonym·stanie kora. W środkowej partii części miesz-
kalnej znajdowało się palenisko, ułożone z kamieni polnych, przykrytych cien
ką warstwą drewienek brzozowych oraz glinianą kopułą. 

Z uwagi na to, że wykop posiadał wymiary 5 m x 5 m, nie odsłonięto w 
całości omawianej chaty, stąd wszelkie stwierdzenia co do jej wyglądu i wiel
kości będą dokładniejsze po poszerzeniu wykopu. Między belkami podlogi i 
w obrębie paleniska znajdowano materiał ruchomy, gł6wnie ceramikę i to za
r6wno cienKOŚcienną - ornamentowaną .i czernioną, jak i grubościenną o schro
powaconej powierzchni, typową dla ceramiki grodziskowej z wyraźnie zazna
czającą się przewagą form datowanych na okres halsztacki. 

Ceramika z Izdebna · posiada ścisłe analogie w materiałach z innych 
osiedli: Biskupin, Sobiejucliy /faza młodsza/, Jankówo i Smuszewo. Obok 
ceramiki występowały liczne kości zwierzęce i przedmioty rogowe - gł6wnie 

szydła, rylce, motyki i młotki. Brak było przedmiot6w metalowych, pozwala
jących uściślić chronologię znaleziska. 
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W miejscu domniemanej bramy uchwycono fragment drogi dojazdo
wej do grodziska. Wydzielono trzy poziomy konstrukcji drewnianych tej
że drogi. Górny /przesunięty w kierunku jeziora t. j. w kierunku wschod
nim/ składający się z. cienkich drągów dębowych, ciasno do siebie przy
legających. Konstrukcję tą od strony zachodniej przytrzymywały poołuż
ne belki dębowe, wzmocnione polnymi kamieniami. Omawiana konstrukcja 
opierała się zachodnim krańcem na młodszej drodze /U poziom/, zbudowa
nej z łupanych kł6d dębowych, obciosanych i wzmocnionych po obu krań
cach pionowymi palami. 3elki te kładzione były stroną płaską ku dołowi. 
Ta solidna konstrukcja spoczywała be.zpośrednio na najstarszej drodze 
/1 poziom/ dojazdowej' zbudowanej tak samo jak droga n z obciosanych 
dębowych bali. Stwierdzono, że najstarsza droga dojazdowa /poziom 1/ 
zalegała na warstwie faszyny, chroniącej ją przed grzęźnięciem w warst
wie torfu /calec/ oraz na belkach legarowych dębowych, wzmocnionych 
kamieniami. Na badanym odcinku droga skręca pod kątem 40° w kierunku 
majdanu /wszystkie trzy poziomy/. Zamys~ ten nastręczał zapewne wiele 
kłopotów budowniczym najmłodszej drogi, którzy usadowili w tym odcinku 
drogę na pionowych słupach dębowych, wzmocnionych dębowymi palikami, 
a ~opiero na nich posadowiono belki legarowe - utrzymujące c;ałość kon
strukcji. Z uwagi na małe wymiary wykopów /badania miały charakter we
ryfikacyjny/ nie udało się prześledzić wschodniej krawędzi omawianej 
drogi dojazdowej oraz ustalić jej szerokość w poszczególnych fazach. 
Udało się natomiast uchwycić w części południowej grodziska, poza jego 
wałem, 2 pomosty, stanowiące przedłużenie drogi dojazdowej. Zachowały 
się po nich pionowe podwójne pale dębowe, dające możliwość powiązania 
mostu pierwszego, przesuniętego bardziej w kierunku jeziora z najmłod
szym poziomem drogi /111/, a mostu drugiego z dwiema starszymi fazami 
drogi dojazdowej, Oba mosty przekraczały głębokość ca 8m i biegły do 
klifu jeziora t.j. w kierunku południowo-wschodnim, posiadały zatem dłu
gość około 120m. 

Równolegle z pracami na grodzisku kontynuowano podwc;>dne badania 
archeologiczne jeziora Wolskiego. Wykonawcą prac był Klub Archeologii 
Podwodnej "Tryton" w Bydgoszczy. Badaniami prowadzonymi metodą sek
torową, objęto wschodni brzeg jeziora, przylegający do grodziska. W wy
niku prac zinwentaryzowano most /3/, łączący wieżę ochronną / zfokalizo
waną u nasady półwyspu, w części przybrzeżnej/ z gródkiem rycerskim z 
XIV w. położonym po drugiej stronie jeziora Wolskiego oraz wydobyto 
materiał ruchomy - ceramikę z Vll-Vlll wieku, której niewiele fratmen
tów ujawniono w trakcie badań lądowych. Z uw agi na to, że na terenie 
grodziska występuje ceramika z X-XII wieku, zac~odZić może zjawisko 
niwelacji terenu przez młodszą fazę osadnictwa wczesnośredniowiecznego. 
Podczas prac podwodnych, przy zespole XIV -wiecznym, w dalszym cią-
gu wydobyto liczne .metalowe przedmioty - jak bosaki, groty oszczepów, 
fragmenty klamr do pasa et c; 

Obok w/w badań, pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego kontynuo
·wali badania palinologiczne, dendrologiczne i geomorfologiczne na terenie 
grodziska i w jego najbliższym otoczeniu. 

Kompleksowe badania archeologiczne na terenie grodziska w lzdebni.e 
będą kontynuowane. 



) ANOWEK, gm. Skrzeszów 
woj. warszawskie 
Stanowisko l 

jASTRZf:BNIKI, gm.BUzanów 
woj. kaliskie 
Stanowisko "Modła" 

JENIN, gm.Bogdaniec 
woj. gorzowskie 
Stanowisko l 
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patrz 
okres lateński 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Muzeum Okręgowe 
w Gorzowie Wielkopolskiln 

Badania prowadził mgr Tadeusz Szczurek. Finansowa
ło Muzeum Okręgowe w Gorzowie Wlkp. Osada kultury 
łużyckiej z okresu halsztackiego. · 

W czasie prac ziemnych na terenie posesji nr 13 A w Jemnie natraiio 
no na ceramikę, którą zabezpieczono i przekazano do Muzeum Okręgowego 
w Gorzowie. 

Krótkotrwałe badania ratowniczo-zwiadowcze ujawniły osadę o du
żym zagęszcl!:eniu obiektów, wśród których wyróżniono dwa paleniska i 
jamy o charakterze półziemianek. · 

Stanowisko zostało wytypowane do przyszłych badań wykopaliskowych. 

JUSZKOWO, gm.Pruszez Gd. 
woj. gdańskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Stanowisko 3 i l 

Badania prowadził mgr Janusz Podgórski. Finansowało 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku i WKZ w Gdańsku. 
Dziesiąty sezon badań. Osada otwarta okresu halsztac
kiego. 

Prace kontynuowano na wschodnim i zachodnim sektorze stanowis
ka. Na wschodnim zbadano fragment terenu z warstwą kulturową, odkry
ty w 1973 r., o powierzchni około 50m2. Warstwę o miąższości 10-50 cm 
tworzył szaroczarny piasek ze spalenizną. Odkryto w niej dość liczny ma
teri'lł ceramiczny, kości zwierzęce, węgiel drzewny, bryłki surowca bur
sztynowego i kółko brązowe· . W warstwie odkryto również fragment znisz-
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czonego paleniska oraz jamę, głębokości 1 1 3 m 1 zawierającą materiał 
ceramiczny, kości zwierzęce i szczątki ryb /m.in. blaszkę jesiotra/. 

W sektorze zachodnim przebadano powierzchnię 1750 m2, na której 
odkryto łącznie 31 obiektów /nr 344-374/, w tym 24 jamy i 7 palenisk. 
Celem prac było zbadanie północnego skraju sektora dotąd nie badanego, 
częściowo zniszczonego w 1974 r. Badany teren odsunięty o około 50-
75 m od krawędzi terasy, toteż rozrzut jam ·był duży a zagęszczenie 
obiektów znacznie mniejsze, niż na innych zbadanych partiach osady 
juszkowskiej. W porównaniu z wynikami poprzednich sezonów obiekty 
za~erały niewielką ilość materiału zabytkowego, na który składała się 
pr.zede wszystkim ceramika, kości zwierzęce, węgiel drzewny i bryłki 
surowca bursztynowego. Wyniki potwierdzają spostrzeżenia poprzed
nich sezonów: osadnictwo koncentrowało się na krawędzi nadrzecznej 
terasy, natomiast w pozostałych patriach było znacznie mniej intensyw
ne. 

Odkryte materiały datować można na okres halsztacki /kultura łu
życka i początki wschodniopomorskiej/. 

Przeprowadzono też badania ratownicze na stanowisku l w Juszko
Wie, gdzie odkryto l grób obwarowany z czasów Hallstatt C /pierwszy 
jak dotąd z okresu halsztackiego w Juszkowie/ oraz w Tczewie-Sucho
strzygach, gdzie odkryto skarb monet srebrnych z 2 połowy XVI w, i 
l połowy xvn w. oraz jamę osadniczą, prawdopodobnie współczesną 
skarbowi. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, 

Badania będą kontynuowane. 

KOLONIA TARNOWA, gm.Pyzdry 
woj. konińskie 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej w Pot.ri1miu 
Zakład Archeologii 
Wielkopolski . 

Stanowisko l · 

Badania prowadził mgr Wojciech SmiJielski. Finanso
wał IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. Grodzisko kul
tury łużyckiej z okresu halsztackiego, 

Grodzisko leży w· szerokiej dolinie Warty, około 5 km na południe 
od Pyzdr. Założone na jednej z kęp, która nawet wiosną, . gdy cala doli:.. 
na jest zalana wodami Warty i Prosny . pozo ... taje sucha;: W 1924 r. bada
nia prowadził prof. Józef Kostrzewski. Dostarczyły one głównie materialu 
z okresu kultury łużyckiej, m. in. odktyto wtedy pierwsży dom słupowy tej 
ludności na terenie Polski. W toku badań znaleziono również wówczas na-
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czynie wczesnośredniowieczne i przęślik. Przypuszczano, że na miejscu 
starszego grodu kultury łużyckiej zbudowano gród we wczesnym średnio
wieczu. Dokumentacja z ba.dań zaginęła, a materiał wydobyty dochował 
się jedynie częściowo. W celu zweryfikowania, czy opierano się jedynie 
na lakonicznych wzmiankach przeprowadzono w b, r. badania wykopalisko-
we. 

Grodzisko zachowane jest bardzo dobrze. Założenie ma kształtko
listy o powierzchni około 2 ha. Wał grodziska, szerokości około 2,30 m, 
w dolnej swej części zbudowany był ze skrzyń drewnianych układanych z 
belek, które były umocnione pionowo wbijanymi palami i wypełnione ka
mieniami il,ziemią. Nad nimi zalegał nasyp ziemny, obłożony gliną, od
kryty w stanie daleko posuniętej ruiny. Podwalinę_ wału wzmacniały od 
strony zewnętrznej rzędy ukośne bitych słupów. Zaobserwowano 6-8 ta
kich rzędów. Na zewnątrz od nich zalegały resztki konstrukcji drewnia
nych, prawdopodobnie pomostu prowadzącego poprzez łąki do bramy gro-
du. · 

W centralnej części grodziska, zbadano powierzchnię 100m2, bez
pośrednio pod darnią zalegała warstwa około 50 cm miąższości obficie na
sycona fragmentami ceramicznymi. Po jej wyeksplorowaniu odkryto na tle 
piaszczystego calca ślady budowli. Drewno nie zachowało się. Były to za
rysy belek poziomych oraz słupów pionowych opalonych, wkopywanych w 
podloże, niejednokrotnie ustawianych parami. W najbliższym sąsiedztwie 
tych pozostałości znaleziono sporą ilość polepy z odciskami drewna. Po
nadto odkryto kilkana~cie jam kolistych, w przekroju nieckowatych - głę
bokość ich dochodziła do l m. Tylko jedna posiadała zarys prostokątny i 
pionowe ściany. Jamy te dostarczyły dużej ilości fragmentów naczyń, typo
wych dla osad łużyckich oraz sierpy - brązowy i żelazny, bryłki brązu, 
fragmenty rozcieraczy, żaren i podkładek kamiennych. Znaleziono pónadto 
fragmentarycznie zachowaną grzechotkę glinianą w kształcie ptaszka, 

Badania potwierdziły występowanie budowli słupowych, budowanych 
·na sumik i łą_tkę, mieszkalnych i Żapewne gospodarczych .• 

Wyniki badań stwierdzają, że grodzisko wzniesione zostało przez lud
ność grupy wschodniowielkopolskiej kultury łużyckiej w okresie halsztac
kim. Nie potwierdziły się natomiast przypuszczenia o wykórzystywaniu go 
we wczesnym średniowieczu. 

W akcji .weryfikacyjnej grodzisk kultury łużyckiej w Wielkopolsce, pod
jętej w 1973 r., przeprowadzono badania 10 obiektów, z których 4 okazały . 
się rzeczywiście obiektami zbudowanymi przez tę ludność. 

KRAKOW - BIEŻANOW GAJ 
Stanowisko 12 

patrz 
epoka brązu 



KRAKOW - TYNIEC 
Opactwo 00 Benedyktynów 

KRUSZWICA 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2 i 4 

KOBIERNO, gm. Krotoszyn 
woj. kaliskie 

LUPAWA, gm.Potęgowo 
woj. słupskie · 
Stanowisko 18 

LUPOWO, gm. Bogdaniec 
woj. gorzowskie 
Stanowisko l 

MANASTERZ, gm. Wiązownica 
woj. pr zernyskie 
Stanowisko 6 

MibOSZEWO, gm.Linia 
woj. gdańskie 
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patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
średniowiecze 

patrz 
neolit 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
epoka brązu 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Gabriela Jeziorska z ramienia 
Muzeum Archeologicznego w Gda,ńsku. Finansował WKZ 
w Gdańsku. Drugi sezon badań. Stanowisko wielokulturo
we: ślady paleolitu, cmentarzysko kultury wschodniopo
morskiej z okresu halsztackiego, osadnictwo średnio
wieczne i nowożytne. 

Stanow.isko położone jest na Po jezierzu Kaszubskim, na wzniesieniu 
morenowym zwanym "Ostra Góra" na północ od doliny rzeki Łeby i na po
łudnie od jeziora Miłoszewskiego. Wzniesienie styka się lewym podnóżem 
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z drogą wiooącą do Strzepcza. Oddalone jest od siedlisk wsł Miłoszewo 
o około 500 m. Wystąpiły ślady osadnictwa od paleolitu aż do czas6w nowo
żytnych. Paleolit reprezentowany jest przez znalezione na powierzchni zie
mi dwa wi6ry z popielatego krzemienia. 

W 1953 i 1975 r. przeprowadzono na "Ostrej G6rze" badania ratowni
cze, w wyniku kt6rych zabezpieczono 5 grob6w skrzynkowych kultury wschod
niopomorskiej z okresu Hallstatt D. Sz6sty gr6b odkryto w bieżącym sęzonie. 
G r6b był niezniszczony, obwarowany płaskimi pcytami łupanego piaskowca. 
W prostokątnej 'skrzyni kamiennej znaleziono 6 popielnic barwy lśniąco-czar
nej, z tego trzy mniejsze w pozycji leżącej. W jednej z nich · znajdowało się 

6 żelaznych k6lek średnicy około 5 cm. K6łka te owinięte były ukośną taśmą 
z brązu, tworzącą plastyczne zdobienie. Obecny stan zachowania nie pozwala 
na bliższą analizę ozd6b. 

Wszystkie popielnice posiadają stożkowatą szyjkę oddzieloną od banias
tego brzuśca plastyczną taśmą. Pokrywy. posiadają zakładkę wpuszczaną do 
wewnątrz. 

Przeprowadzono także badania powierzchniowe na całym wzg6rzu. 
Stwierdzono występowanie dużych ilości ceramiki średniowiecznej, a nawet 
z okresu nowożytnego. Znaleziono fragmenty kafli z polewą barwy ciemno 
zielonej i bez polewy, z ornamentem plastycznym figuralnym i geometrycz
nym, n6żki patelni i fragmenty innych naczyń glinianych, datowanych na XV
XII wiek. W rowach sondażowych natrafiono na i palenisk. Stratygraficznie 
występowały ponad grobami. Posiadaly one nieregularny układ kamieni, śred
nica ich wahała się od 0,8- 1,6 m. Warstwa spalenizny- od 0,35- 1,10 m -
zawierała jedynie nieliczne fragmenty ceramiki. Paleniska, datowane wstęp
nie na okres średniowieczny, występują na terenie cmentarzyska halsztackie
go / najbli ższa uchwycona odległość w dotychczasowych badaniach wynosi 7 m/. 

Wyniki badań powierzchniowych i sondażowych sugerują, iż osadnictwo 
średniowieczne i nowożytne n01warstwiło się na tym terenie na wcześniejsze 
e l. ementy kulturowe, 

Badania będą kontynuowane. 

NOWA MĘCINKA, gm.Męcinka 
woj .legnickie 

NADOLE, gm.Gniewino 
woj. gdańskie 

patrz · .. 
okres wplyw6w rzymskich 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytk6w Pracownia Archeolo
giczno-Konserwatorska 
Oddziału w Warszawie 

Badania· prowadziła mgr Irena Jarzębska. Finansowała Dy
rekcja EW "Żarnowiec" /w budowie/. Czwarty sezon ba-
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dań. Osada kultury łużyckiej z przełomu V okresu epoki 
'brązu i okresu ·halsztackiego. 

Przebadano obszar o powierzchni 520 m2 eksplorując 47 obiektów. 
Najliczniej reprezentowane były jamy /29 obiektów/, do których zaliczo
no obiekty o różnej wielkości /średnicy od 50 do 150 cm/, różnorodnym 
wypełnisku oraz funkcji - często trudnej do określenia. Część z nich 
pozbawiona była materiału zabytkowego. 

Natrafiono również na dalsze paleniska /6 obiektów/ wypełnione 
głównie spalenizną i granitami, nierzadko silnie przepalonymi. Tylko w 
jednym palenisku były fragmenty naczyń glinianych, w pozostałych żad
nych materiałów zabytkowych nie znaleziono. 

Do najciekawszych obiektów nale·ży zaliczyć 2 p6łziemianki. W wypeł
nisku jednej z nich znaleziono liczne fragmenty naczyń glinianych oraz 5 
przęślików. Druga zawierała wewnątrz skupisko granitów średnicy do 
50 cm. , nieliczne fragmenty naczyń glinianych i kości zwi~rzęcych. 

W obu p6łziemiankach stwierdzono ·zaleganie regularnego, w planie 
okrągłego "bruku" kamiennego, · w pierwszym wypadku wystąpił on nad pół
ziemianką, w drugim obok. 

Na terenie osady odsłonięto 11 grobów ciałopalnych jamowych, które 
wystąpiły w dwóch skupiskach. w wypełniskach grobów stwierdzono obec
ność szczątków stosu, przepalonych kości oraz fragmenty ceramiki. Trzy 
groby obwarowane były kamieniami. 

OLESNO -WALCE 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 4 

Stowarzyszenie Miłośników 
Olesna w Oleśnie Sl. 

Badania prowadził mgr Wojciech Łonak. Finansowało 
Stowarzyszenie Miłośników Olesna. Pierwszy sezon 
badań. Cmentar.zysko kultury łużyckiej z okresu hal 
sztackiego, 

Stanowisko położone jest na wyższej terasie lewego brzegu Stobra
wy, około 200 m na południe od zabudowań byłego majątku W alce /znane
go też w literaturze archeologicznej pod nazwą Wronczyn/ położonego w 
administracyjnych granicach Olesna, na południowy-wschód od jego cen
trum, około 500 m na p6łnoc od stanowiska J. 

Badania sondażowe objęły powierzchnię ponad l ara, przeprowa
·dzono je z uwagi na zaplanowane w tym miejscu prace .ziemno-budow
lane, 
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Odkryto 6 szkieletowych grobów kultury łużyckiej. Wszystkie posia
dały obwarowania, a 4 z nich pokryte były brukami. Naczynia były typowe 
dla kultury łużyckiej z okresu halsztackiego, W jednym z grobów odkryto 
przy boku zmarłego żelazną stekierkę z bocznymi występami. Szkielety 
nie zachowały się. 

Material złożono w Muzeum im.J.N,Jaronia w Oleśnie. 

Badania będą kontynuowane. 

OPATOWIEC 
woj.kieleckie 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w ·Kielcach 

Badania prowadziła mgr Krystyna Laskowska. Finanso
wał WKZ w Kielcach. Drugi sezon badań. Cmentarzysko 
ciałopalne kultury łużyckiej z okresu Hallstatt D. 

Kontynuowan' prace w zachodniej części cmentarzyska. Przebadano 
teren o powi.erzchni 325m2. Odkryto 70 grobów ciałopalnych /nr 85-154/ 
w tym - 66 popielnicowych i 4 jamowe oraz palenisko na peryferiach zachod
niej części stanowiska. 

Ceramika typowa dla kultury łużyckiej okresu halsztackiego. Naczy
nia wazowate, beczułkowate 1 jajowate, zdobione grupami u kośnych kresek, 
ornamentem jodełki, paznokciowym, listwami z dołkami palcowatymi i guz
kami oraz misy szerokootrwarte z jednym uchem lub guzkiem pod krawę-
dzią wylewu. · 

Ozdoby malowane wystąpiły w 17 grobach, głównie rmłe kółeczka i 
skręty brązowe. W grobie 148 znaleziono wśród kości kółeczko żelazne 

· połączone z małym kółeczkiem brązowym. 

Do ciekawszych znalezisk należy grób nr 139 z dwoma miniaturowymi 
naczyńkami /jedno z nich to mały dzbanuszek z uchem, pokryty ornamentem 
figuralnym i geometrycznym/ oraz fragmentami przedmiotu z polepy zdobio
nego ukośnie kreskami. 

Chronologię cmentarzyska ustalono na podstawie analizy ceramiki 
na okres Hallstatt D i przynależność do grupy górnośląsko-małopolskiej 
z silnymi wpływami grupy tarnobrzeskiej. 

Badania będą kontynuowane. 



OSIEK-PRACZ, gm.Wyrzysk 
woj. pilskie 

- '94-

Muzeum Okręgowe 
w Bydgoszczy 

Badania prowadził mgr Wojciech Kuczkowski. Finanso
wał WKZ w Pile oraz WKZ w Bydgoszczy. Piąty sezon 
badań. Cmentarzysko kultury wschodniopomorskiej i kul
tury grobów jamowych z okresu halsztackiego, lateńs
kiego i wpływów rzymskich. 

Kontynuowano badania z lat 1972-1975. Skupiły się one głównie w 
części północno-zachodniej i południowej cmentarzyska. Przebadano te
ren około 20 arów. Odkryto 80 grobów jamowych, 2 groby skrzynkowe 
oraz 5 grobów popielnicowych. Popielnice umieszczone na płytkach z 
piaskowca zawierały paciorki z niebieskiego szkliwa oraz szpile żelaz
ne. 

Groby jamowe o kształcie nieckowat,YJn lub lejkowatym posiadały 
jedną lub dwie warstwy bruku kamiennego. Podobnie jak i w latach ubieg
łych zawierały bardzo małą ilość kości ludzkich , a niektóre z nich były 
zupełnie ich pozbawione. 

l 
Ogółem odkryto w ciągu 5 sezonów wykopaliskowych 420 grobów, 

w tym większoś .ć stanowią groby jamowe, 

Badania będą kontynuowane zarówno na cmentarzysku, jak i na 
osadzie. · 

PlASKI, gm.Kleszczów 
woj. piotrkowskie 
Stanowisko 15 i 18 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii . 

Badania prowadzili doc,dr Jerzy Kmieciński i mgr 
Lucyna Domańska. Finansowały Uniwersytet Łódzki, 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 
Odkrywkowego "POLTEGOR", WKZ Piotrków Tryb. 
Pierwszy sezon badań. Obozowisko kultury łużyc
kiej /okres halsztacki/. 

Stanowiska położone są na rozległym polu wydmowym, przylega
jącym od strony wschodniej do doliny Widawki. Na stanowisku 15 prze
badano obszar 116m2, zaś na stanowisku 18 - 100m2. Na stanowisku 15 
.zarejestrowano 7 jam, natomiast na stanowisku 18 - 10 jam i 2 paleniska. 
Materiał ceramiczny zaklasyfikowany do kultury łużyckiej /okres hal
sztacki/ wystąpił głównie w jamach. 
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Badane stanowiska stanowią interesujący wkład do badań osad
nictwa sezonowego kultury łużyckiej, opartego o gospodarkę typu myś
lłwsko-zbierackiego. 

Materiały będą czasowo przechowywane w magazynach Katedry Archeo
logii Uniwersytetu Łódzkiego. 

PlENSK 
woj. jeleniogórskie 

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Anna Piwko. Finansował WOAK 
we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
ciałopalne kultury łużyckiej z okresu Hallstatt C. 

Cmentarzysko położone jest na wschodniej terasie Nysy Łużyckiej, 
w odległości około 1,2 km na północ od centrum miasta, w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabudowań przy ul.Sudeckiej. Badania miały charakter ratow
niczy. Na powierzchni 100 m2 odsłonięto 4 groby ciałopalne. Jamy grobowe 
w rzucie poziomym posiadały zarys nieckowaty. Wszystkie groby zawierały 
po jednej popielnicy. W grobie nr 2 stwierdzono boczną obstawę kamienną. 
Inwentarz grobowy składał się wyłącznie z wyrobów ceramicznych w ilości 
od l do 19 sztuk naczyń w grobie. Wśród naczyń wydzielono m.in. szeroko
otwarte kubki, dzbanki, amfor ki baniaste, miseczki stożkowate i półkoliste 
oraz dzbanuszki o baniastych lub jajowatych brzuścach. 

W jednym z grobów odkryto owalny dwojaczek i fragment talerza krąż
kowego. 

Ornament naczyń jest dość jednolity. Składa się on z poziomych i 
skośnych żłobków umieszczonych u nasady szyjki. Czasami żłobkom towa
rzyszą pojedyńcze lub grupo"WO> rozmieszczone dołki. Częstym elementem 
są również guziki i plastyczne listwy. 

Charakterystyczną cechą większości odkrytych naczyń jest ich wys
mukły kształt. Cecha ta pozwala zaliczyć badane cmentarzysko do grupy 
białowiektej kultury łużyckiej z okresu Hallstatt C. 

Groby odkryte w Pieńsku stanowią przypuszczalnie fragment większe
go cmentarzyska. 

SKRZYDLOW, gm.Kłomnice 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 2 

patrz 
okres ;wpływów rzymskich 



SŁUPNO, gm.Borowiczki 
woj. płockie · 
Stanowisko 9 

SMOLNA, gm.Cleśnica 
woj. wrocławskie 

SOBIEJUCHY, gm.Żnin 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2 
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patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
epoka brązu 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Sekcja Paleo
demografii Komitetu Nauk 
Demograficznych w Poznantu 

Badanta prowadziit: dr janusz Ostoja-Zagórski /IHKM 
Poznań/ i doc.dr hab.Jan Strzałko /UAM -Poznań/ przy 
współudziale mgr Wiesławy Szymandery /UAM -Poznań/. 
Czwarty sezon badań. Finansowały: IHKM PAN, Komitet 
Antropologiczny PAN i WKZ w Bydgoszczy. 

Rozpoznano obszar o powierzchni 800 m2 odkrywając i eksplorując 
125 grobów wyłącznie ciałopalnych. · 

Odkryte groby były w większości pochówkami popielnicowymi i tylko 
sporadycznie przepalone szczątki kostne złożone zostały w grobach jamo
wych. W kilku natrafiono ponadto na resztki stosu·, którymi obsypane były 
naczynia zawierające materiał kostny. Wyposażenie grobów obok naczyń 
/ilość naczyń przystawnych zróżnicowana od 3 - 40 w jednym grobie/, 
stanowiły sporadycznie występujące zabytki metalowe: brązowe /fragmen
ty zawieszek, szpile, kółka, pierścionki, brzytwy/, żelazne /noże, szpi
le, kółka i fragmenty okuć pasa/; gliniane· / fragmenty kadzielnic, podkła
dek ceramicznych - figurek pta~zków, grzechotki/; kamienne /osełki, 
gładziki i otoczaki/ oraz szklane /fragmenty przepalonych paciorkó)ll/. 
Analiza materiału ceramicznego oraz zabytków "!Ydzielonych pozwala na 
ustalenie chronologii badanej w b. r. strefy cmentarzyska. Użytkowana by
ła ona przez mieszkańców młodszego grodu w Sobiejuchach na przełomie 
okresów HaC/HaD. 

W b. r. udało się również uchwycić południowy kraniec cmentarzys
ka. Zasięg .występowania grobów w południowej. strefie nekropoli wyzna
czał nam ciąg bruków kamiennych usytuowanych na osi wschód-zachód, · 
rozmieszczony w formie skupis~ występujących w odległości l - 1,5 m od 
siebie, Z uwagi na brak materiału zabytkowego przyjęto, iż były to za
pewne "groby symboliczne" wyznaczające zasięg cmentarzyska. 
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Prowad z one równolegle ba.dania antropologiczne dostarczyły dalszych 
interesujących danych. Stwierdzono, iż w 125 zespołach grobowych złożo
ne zostały przepalone szczątki kostne 183 osobników. W wyniku szczegóło
wej analizy zebranych materiałów kostnych do kategorii Juvenis - zaliczono 
16 osobników, do kategorii dorosłych - 118 osobników /kobiet - 40, męż
czyzn - 21 i osobników o płci nie określonej - 57/ - pozostale 41 pochówków 
to groby dziecięce. Na podkreślenie zasługuje tu zwłaszcza wysoki procent 
pochówków dziecięcych /26%/, co wziąwszy pod uwagę typ cmentarzyska i 
charakter materialu kostnego daje stosunkowo wysoki wskaźnik śmiertelnoś
ci dzieci. 

Wstępna analiza wieku zmarłych pozwala wyrazić pogląd, iż potencjał 
biologiczny grupy użytkującej poludnuową strefę cmentarzyska nie był wyso
ki, a śmiertelność osobników którzy nie zakończyli cyklu reprodukcyjnego 
wysoka. 

Badania będą kontynuowane .. 

STOBNICA- TRZYMORGI, gm.Ręczno 
woj. piotrkowskie 

STOŁPlE, gm. Nowosiółkt 
woj. chełmskie 

STROBIN, gm. Konopnica 
woj. sieradzkie 

patrz 
neolit 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Muzeum Archeologicżne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Zdzisław Kaszewski. Finansował 
WKZ w Sie·radzu. Trzeci sezon badań. Osada obronna kul
tury łużyckiej z ele1nentami kultury w schodniopomorskiej, 
z okresu halsztackiego C-D. 

Badania l.yly kontynuacją wykopalisk, prowadzonych w latach 1974 
i 1975. Rozkopano obszar o powierzchni 900m2. Od,kryto dalszy ciąg umoc
nień obronnych o konstrukcji skrzyniowej. Wypełnisko wału zawierało znacz
ną ilość przepalonych bierwion, kawałków polepy i fragmentów potłuczonych 
naczyń /typowych dla górnośląsko-małopols~iej grupy kultll.ry łużyckiej, 
podgrupy kępińskiej/. 

W północno-zach<?<).niej części osady, 5 m od wewnętrznego lica wału, 
odkryto dwie chaty typu pólziemiankowego. Chata nr 2 o wymiarach 8,4 x 
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x 3,5 m posiadała palenisko kolistego kształtu, zbudowane z kilku warstw 
kamieni. W jej wnętrzu odkryto znaczną ilość polepy, resztki konstrukcji 
drewnianych, węgiel drzewny, 6 dobrze zachowanych naczyń kultury 
wschodniopomorskiej oraz kilkadziesiąt fragmentów naczyń charakterys
tycznych dla kultury łużyckiej. 

Chata . !lr 3 o wymiarach 7, 8 x 3, 6 m posiadała także palenisko o po
dobnym kształcie jak chata nr 2. Inwentarz chaty nr 3 stanowiła pole'(Ja, 
węgiel drzewny, ułamki naczyń, bransoleta żelazna, resztki konstrukcji 
drewnianych. Warstwa kulturowa w obu obiektach sięgała do głębokości 
l ,2 m. Ponadto na przedpolu umocnień obronnych przeprowadzono wykop 
sondażowy w celu uchwycenia fosy. Poszukiwania dały wynik negatywny, 
W_przekopanych odcinkach nie stwierdzono warstwy kulturowej ani za
głębień charakterystycznych dla fosy. 

SYCHOWO, gm.Luzino 
woj. gdańs!de 
Stanowisko 2 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Barbara Wiącek. Finansowało 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Trzeci sezon ba
dań. Cmentarzysko grupy kaszubskiej kultury łużyckiej 
- 650-500 p.n.e. 

Cmentarzysko usytuowane jest na wschodnim stoku niewielkiego, 
piaszczystego wzniesienia, po prawej stronie drogi WeJherowo-Sychowo, 
Prowadzono na nim doraźne prace ratownicze w r .1973 /odkryto wówczas 
2 groby, w tym okazały grób skrzynkowy z popielnicą domkową/ oraz w 
1975 r. f grób skrzynkowy z popielnicą oczkową/. 

Z uw·agi na niszczenie stanowiska głęboką orką przeprowadzono bada
nia obejmujące cały stok wzniesienia. W rezultacie odkryto 6 dalszych sil
nie zniszczonych grobów, pale"!rlsko, 2 jamy i skupisko ceramiki. Obiekty 
te, łącznie z 3 grobami odkrytymi uprzednio, skupiały się na wąskim, prze
szło 20-metrowym odcinku ciągnącym się na linii północ-południe, na naj
wyższej partii pagórka, Skrzynia z popielnicą domkową usytuowana była 
na północnym skraju cmentarzyska. Formy pochówków były zróżnicowane: 
prócz dwóch typowych grobów skrzynkowych z obwarowaniem wystąpił grób 
obwarowany, kształtu kolistego, składający się z podwójnego wieńca kamie
ni. Dno wyłożone było małymi kamykami. Następnie grób z brukiem składa
jącym się z różnej wielkości -kamieni, między którymi leżały ułamki cerami
ki i przepalone kości ludzkie, dalej skrzynia wkopana na prawie metroweJ 
głębokości z owalnym kamiennym wieńcem założonym na wysokości jej po-

·krywy wskazującym miejsce pochówku. Pod dwoma grobami stwierdzono 
występowanie jam; w jednej z nich były węgielki drzewne. 
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Inwentarz grobów to ułamki ceramiki, w tym fragmenty naczynia ba
niastego o wychylone'j krawędzi zdobionego rzędem słupków i płaskimi gu
zami u nasady szyjki oraz brązowe kolczyki. 

Materiał znajduje się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 

Badania na omawianyn\ stanowisku zostały zakończone. 

SYCHOWO, gm.Luzino 
woj. gdańskie 
Stanowisko 3 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsk~ 

Badania prowadziła mgr Barbara Wiącek. Finansowało 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Drugi sezon badań. 
Cmentarzysko grobów s~rzynkowych kultury wschodnio
pomorskiej - 550-400 p.n.e. 

Cmentarzysko usytuowane jest na p6łnocnym stoku nieznacznego 
wzniesienia ciągnącego się po prawej stronie drogi W~jherowo-Sychowo. 
Wstępne badania ratownicze prowadzono w roku 1973; odkryto wówczas 
grób skrzynkowy z 3 popielnicami f por .Informator za r .1973/. W czasie 
tegorocznych prac natrafiono na 5 dalszych pochówków, z których tylko je
den - grób skrzynkowy nr 4 - zachował się w całości. Była to prostokątna 
skrzynia zbudowana z .'y płyt nakryta płaskim ociosanym kamieniem. W p6ł
nocnej części skrzyni stały dwie popielnice; większa z nich przykryta po
krywą czapkowatą zdobioną ornamentem jodełkowym była kompletnie znisz
czona, druga zachowała się w dość dobrym s t anie. W mniejszej popielnicy, 
wśród przepalonych kości znajdowały się kolczyki brązowe i żelazne z na-

. nizanymi paciorkami /? /. Na powierzchni grobu i w jego najbliższym oto
czeniu stwierdzono ślady po ofiarnych ogniskach. 

Pozostale pochówki były silnie znisżczone. Zachowały się po nich 
jedynie resztki płyt oraz obwarowań z dużych kamieni. 

Material znajduje się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 

Badania będą kontynuowane w roku następnym. 

WIECKO, gm.Czersk 
woj. bydgoskie 

patrz 
. wczesne. średniowiecze 
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WIERUSZOW -PODZAMCZE, gm. Wieruszów 
woj. kał iskie 

Muzeum Archeologiczno 
Etnograficzne w Łodzo 

Badania prowadziła mgr Irena Jadczykowa. Finansował 
WKZ w Kaliszu. Czwarty sezon badań. Grodzisko kul
tury łużyckiej z okresu Hallstatt D. 

Grodzisko położone w widłach rzek Niesób i Prosny jest najwięk
szym z dotychczas odkrytych w Polsce środkowej. Prace archeologicz
ne koncentrowały się we wnętrzu. Przebadano pas ziemi szerokości 
2,5 m a długości 140m, biegnący od wału do rzeki Niesób, wzdłuż osi 
krótszej po \nocno-południowej. 

Zarys warstwy kulturowej. był najczytelniejszy na głębokości 60 cm. 
Warstwa kulturowa nie stanowiła jednolitego ciągu, a najczęściej były to 
bardzo słabo czytelne jamy zawierające mocno zniszczony materiał ce
ramiczny. Do najciekawszych zabYtków należą: gliniana łyżka odlewni
cza, miska pokryta na całej swej powierzchni ornamentem paznoJ:ciowym 
oraz sercowaty grocik krzemienny. 

Materiał wykopaliskowy znajduje się w Muzeum Archeologiczno. 
Etnograficznym w Łodzi. 

Badania będą kontynuowane. 

WOJCIESZYCE, gm. Kłodawa 
woj.gorzowskie 
Stanowisko 4 

WOŻUCZYN-CEGIELNlA j gm •. Wożuczyn 
woj. zamojskie 

patrz 
średniowiecze 

Archeologiczny Ośrodek 
Badawczo-Konserwatorski 
w Lublinie 

Badania prowadził doc.dr Jan Gurba. Finansował WKZ 
w Zamościu. Pierwszy sezon badań. Osada otwarta kul
tury łużyckiej, okres halsztacki. 

Badania wykopaliskowe prowadzono tuż nad eksploatowaną ścianą 
·cegielni, Wykopem objęto obszar o powierzchni 180m2, na którym odkry-
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to pozostałości 11 jam zasobowych, w praybliżeniu gruszkowatych, kul
tury łużyckiej. Znaleziona na dnie jam ceramika datuje stanowisko na 
okres halsztacki. 

Materiały złożono w Katedrze Archeologii UMCS w Lublinie. 

Badania zakończono. · 

WOLKA LASIECKA, gm.Boltm!Sw 
woj. skierniewickie 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Stanowisko 4 

Badaniami kierował doc.dr Jerzy K'Dlieciński, prace pro
wadzili mgr BarbaraBalkei mgr Tadeusz }.Horbacz 
/autor sprawozdania/. Finansował Zarząd Autostrad 
w Warszawie. Pierwszy. sezon badań. Osada kultury 
łużyckiej z okresu halsztackiego. 

Stanowisko położone jest na polu }.Gasińskiego, w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabudowań gospodarczych w/w, w odległości około 180m 
na południowy-wschód od stanowiska 3 /cmentarzysko z IV -V okresu epo-
ki brązu/. · ' 

Warstwa kulturowa, znajdująca się tuż pod warstwą ziemi ornej, 
uległa na skutek orki silnym zakłóceniom; stąd też nie uchwycono śladów 
obiektów mieszkalnych bądź gospodarczych. 

Natraftono na - znacznie rozwleczone, znis zezone w górnej partii -
nieckowate w przekroju palenisko. W obiekci e tym, znaleziono kilka frag

.mentów ceramiki, węgle drzewne, grudkę żużla t mnłe fragmenty polepy. 
Nieduże, występujące na różnych poziomach kamienie nosiły ślady przepa
lenia. 

Uzyskany materiał zabytkowy to przede wszystkim ·liczne fragmenty 
ceramiki 1w tym kilka zdobionych/, kilka grudek polepy oraz 3 przeęśli
ki /l zdobiony ornamentem pionowych kresek/. 

Ze względu na wyrywkowe rozpoznanie stanowiska /78 m2/ badania 
winny być kontynuowane. 

ZABORCZE, gm. Przecław 
woj. rzeszowskie 
Stanowisko l 

Muze\un Okręgowe 
w Rzeszowie 

Badania prowadzili: dr Kazimierz Moskwa i Wojciech 
Blajcr. Finansovtało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. 
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Pierwszy sezon badań. Osada otwarta grupy tarnobrzes
kiej kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. 

Osada znajduje się na wzniesieniu piaszczystym, około 600 m na za
ch6d od rzeczki Starej Wiśni, lewobrzeżnego dopływu Wisłoki. Jej odkry
cia dokonano w roku 1971, a ....;.ykopaliska podjęto ze względu na przebudo
wę drogi lokalnej z Zaborcza do Wylowa, przecinającej osadę. Obszar 
ten jest pokryty około 40-letnim lasem mieszanym, w związku z czym ba
dania okazały się mocno utrudnione, Dokonano pomiar6w skarp wzdłuż 
drogi od strony p6łnocnej i południowej i od strony południowej założono 
6 wykop6w, w kt6rych wyeksplorowano 5 jam. W jamie nr 5, na głębokoś
ci 80-100 cm stwierdzono palenisko, zbudowane z gliny /z odciskami li
cznymi roślin/, a w nim fragmenty naczyń. Określenie funkcji, a nawet 
oznaczenie dokładnego zarysu pozostałych jam było niemożliwe z powodu 
licznych pni i korzeni drzew oraz ślad6w po wykopach leśnych. W ich 

· obrębie i sąsiedztwie odkryto liczne ułamki naczyń o nasileniu nie spoty
kanym dotąd w obrębie osad grupy tarnobrzeskiej. Zwr6cić tu uwagę na
leży na skorupy z plac"<6w - talerży oraz· garnk6w jajowatych zdobionych 
guzkami, Ustwami karbowanymi i dołkami paznokciowymi, ponadto na 
gliniane przęśliki. Jakkolwjek są to materiały charakterystyczne dla ok
resu halsztackiego, zadziwiającym jest zupełny brak form z dziurkami 
poniżej otworu. 

Zabytki wraz z dokuf!1entacją złożono w Muzeum Okręgowym wRze
szowie. 

Badania będą kontynuowane, 

ZAWADA, gm.Połaniec 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko l 

Uniwersytet Warszawski 
Katedra Archeologii Pra
dziejowej i Wczesno
średniowiecznej 

Badania prowadzili dr Bolesława Chomentowska i mgr 
Jan Michalski. Finansowała Dyrekcja Elektrowni Poła
niec. Trzeci sezon badań. Faleolityczna pracownia 
krzemieniarska kultury Świderskiej, osada kultury łu
ż.yckiej z okresu halsztackiego, cmentarzysko z okre
su wplyw6w rzymskich, 

Przebadano obszar 520m2, Wykopy założono: 1/ w 'południowej 
części stanowiska w celu uchwycenia zasięgu osady halsztackiej; 2/ w · 

·części p6łnocno-zachodniej w celu prześledzenia dalszego przebiegu 
row6w odkrytych w pierwszym sezonie; 3/ w części p6lnocno-wschod-



- 103 -

meJ. Kontynuowano badania pr<Jcowni kr:r.cmicniarskicj próbując wy jaś

nić charakter szlaki znajdowanej w warstwie halsztackiej. 

W poludniowej części stanowiska okazało się, że w miarę posuwania 
się w kierunku strumienia, a więc na południe coraz rzadziej występuje 
łużycki material zabytkowy, mimo występowania w dalszym ciągu warstwy 
kulturowej. 

W części południowo-zachodniej odkryto dalszy ciąg rowów, które 
prawdopodobnie otaczały osadę lub jej część. W niedużej odległości na 
wschód od rowów odkryto duże skupienie dobrze zachowanych jam ·o głę

bokości dochodzącej do 90 cm. Kilka niezbyt wyraźnych zarysów jam od
kryto także po "zewnętrznej" stronie rowów . W warstwie humusowej wy
stępowała nieliczna ceramika z okresu wpływów rzymskich, natomiast w 
pi a s ku sporadycznie znajdowano wyroby krzemienne. 

Najbardziej interesujące rezultaty osiągnięto w części północno
wschodniej stanowiska . Ponad metrowej grubości halsztacka warstwa kul
turowa dostarczyła dużej ilości ceramiki, przęślików t zżużlonej P<?lepy. 
Natrafiono także na ciemniejszą plamę spalenizny. Znaleziono w niej i w 
jej najbliższej okolicy kilka fragmentów glinianych, niszczejących form od
lewniczych, fragment tygla, duży kawał polepy i szlaki. Pod warstwą łużyc
ką badano warstwę związaną z kulturą Świderską. Odsłonięto dalszy frag
ment odkrytej w poprzednim roku pracowni oraz prawdopodobnie natrafio
no na pozostałości drugiej krzemieni cy o podobnym charakterze. 

Badania będą kontynuowane. 

ZBROJEWSKO, gm.Lipie 
woj. częstochowskie 
Stanowisko l 

ŻAREK, gm.Męcinka 
woj .le'hickie 
Stanowisko 3 i 4 

patrz 
późne średniowiecze 

Uniwersytet Wrocławski 
Katedra Archeologii 

Badania prowadzili mgr Jolanta Bakszas i mgr Romuald 
Piwko. Finansowała Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wod
nej we Wrocławiu. Pierws zy sezon badań. Osada wielo
kulturowa: kultura łużycka od IV okresu epoki brązu do 
okresu halsztackiego, kultura przeworska z fazy c2 do 
Dl, okres wczesnego średniowiecza . 

Stanowisko 3 położone jest na tera sie nadzalewowej Nysy Szalonej 
tworzącej niewielki półwysep wcinający się w nadrzeczne łąki. Stanowis-
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ko 4leży r6wnież na terasie nadzalewowej, lecz na wysokim w tym miej
scu wzniesieniu. Łącznie na obu przebadano 1664 U12. Odkryto 130 jam 
w tym 3 paleniska i 100 śladow po słupach. 

W jamach kultury łużyckiej i kultury przeworskiej znaleziono vy
łącznie materiał ceramiczny, były to ułamki naczyń stołowych i kuchen
nych, lepione ręcznie i wykonane na kole, grzechotkę i przęśliki. 

W jamach z okresu wczesnośredniowiecznego, poza ceramiką zna
leziono r6wnież noże, sierpy, brązowy pierścionek, srebrną monetę 
oraz grudki . zużla szklanego i żelażnego. 

Prace będą kontynuowane. 



Okres lateilsld 



BACHORZ 
woj. przemyskie 

BISKUPICE, gm.Brwinów 
woj. warszawskie 
Stanowisko l 

BRODNO, gm.Sroda Sląska 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 3 
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patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Uniwersytet Wrocławski 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził mgr Karol Byko-.v:ski, Finansował Uni
wersytet Wrocławski. Trzeci sezon badań : Osada z 
młodszego okresu przedrzymskiego /lateńskiego/ 
/koniec ll-1 w. p.n.e./ i młodszego średniowiecza 
/X-XII w./. 

Celem badań było uchwycenie południowej i wschodniej krawędzi osa
dy. Na obszarze 340 m2 odsłonięto i zbadano 9 obiektów oraz dokończono 
eksplorację 2 innych, częściowo zbadanych w latach poprzednich; wszyst
kie datowane na młodszy okres przedrzymski. Były to dwa relikty budynków 
o charakterze mieszkalnym /obiekty w ziemne o powierzchni 10 i 18 m2/, 3 
jamy osadnicze oraz 6 palenisk /w tym jedno z celowo wypalonym płatem 
gliny obok. paleniska, służącym jako postument na naczynia/ • 

Ruchomy material zabytkowy to głównie ceramika /w tym 10,3 tys • 
. z młodszego okresu przedrzymskiegol oraz kilkanaście wyrobów metalo
wych, m.in. doskonale zachowana brązowa zapinka odmiany B.Kostrzewskie
go. 

Ponadto stwierdzono ślady osadnictwa z mezolitu /kultura chojnicko
picńkowska/, neolitu /kultury: lendzielska, pucharów lejkowatych, cera
miki sznurowej i ceramiki grzebykowo-dołkowej/, okresu wpływów rzyms
kich /II-III w. -m.in. żela:~na zapinka V grupy/ oraz z wczesnego śred
niowiecza /X-XII w./ w postaci krzemieni i ceramiki występującej w warst
wie kulturowej. 

W wyniku badań z lat 1974-1976 zbadano 30,5 ara, Na tej przestrze
ni wystąpiło około 150 obiektów: około 120 z młodszego okresu przedrzym-
skiego i około 30 z wczesnego średniowiecza. · · · 
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l. Osada z młodszego okresu przedrzymskiego reprezentowana 
jest przez 15 obiektów mieszkalnych, 20 palenisk zgrupowanych głów-
nie na krańcach osady, 5 układów kamieni, 5 "grobów" zwierzęcych i 
około 75 różnych jam osadnitzych /odpadkowych, zasobowych, produk
cyjnych itp./. Z osady tej zebrano około 80 tys.skorup naczyń, kilka
naście przęślików, kilkanaście wytworów kamiennych /w tym żarna niec
kowate i kilkanaście rozcieraczy/, około 100 zabytków metalowych /m.in. 
kilka zapinek i ich fragmentów wykonanych w konstrukcji środkowolateńs
kiej, szpilę brązową z kulistą główką i szereg noży/ oraz dużą ilość koś
ci. Osadę tę datuje się na l i 11 fazę młodszego okresu przedrzymskiego 
/w Ul fazie na Dolnym Sląsku widoczne jest r:ozrzedzenie osadnictwa/. 

2. Osadę wczesnośrednio~ieczną /X-Xll w./ reprezentuje 30 obiek
tów o charakterze mieszkalnym, gospodarczym i produkcyjnym m.in. dwie 
jamy dziegciarskte. Była to osada zamieszkana zapewne przez ludność 
związaną z gospodarką leśną. Z osady tej pochodzi około 5 tys. skorup 
oraz kilkadziesiąt wyrobów metalowych, głównie noży. Cennym zabytkiem 
jest srebrna zausznica z przełomu. X/XI w. · 

3. Osadnictwo z okresu wpływów rzymskich /11-lll w./ ~eprezentowa
ne jest przez dwa częściowo zniszczone obiekty/najprawdopodobniej gro
by/. Z tego okresu pochodzi - oprócz niewielkiej ilości ceramiki m. in. tzw. 
siwej -denarek Marka Aureliusza i dWie zapinkiSą to zapewne ślady poby
tu ludności zamieszkującej odległą o 250-300 m na południowy-wschód od 
omawianego stanowiska osadę na stanoWisku 4. 

4. Osadnictwo z epoki kamienia zostało całkowicie zniszczone przez 
osadę z młodszego okresu przedrzymskiego i z wczesnego średniowiecza. 
Stąd też są to luźne zabytki /krzemienie i ceramika/ znajdowane na całym 
stanowisku zarówno w warstwie kulturowej jak i w wypełniskach obiektów 
z innych okresów. Osadnictwo to reprezentuje mezolityczna kultura choj
nicko-pieńkowska oraz kilka kultur neolitycznych a mianowicie: kultura 
lendzielska /ceramika o charakterze jordanowski a/, kultura pucharów 
lejkowatych /duża ilość ceramiki/, kultura ceramiki grzebykowo-dolko
wej oraz kultura ceramiki sznurowej / najwcześniejszy horyzont tej kul
tury na Dolnym Sląsku/. Wśr9d zabytków krzemiennych najciekawszy 
jest zbiór kilkunastu narzęd.zi ciosakowatych. 

Zabytki oraz dokumentacja znajdują się w Katedrze Archeologii Uni
wersytetu Wrocławskiego, gdzie są opracowywane i przygotowywana jest 
publikacja wyników omaWianych badań. 

Badania zostały zakończone, 

BRZESC KUJAWSKI 
woj. włocławskie 

patrz 
neolit 



D~BCZYNO, gm.Bi.alogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 3 

GNIEWOWO, gm.Smigiel 
woj .leszczyńskie 
Stanowisko 3 

) ANOWEK, gm.Skrzeszew 
woj. warszawskie 
Stanowisko l 
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patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres halsztacki 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie 

Badania prowadzili dr Jerzy Głosik i mgr Michał De§sou
lavy. Finansowało PMA. Pierwszy sezon badań. Cmen
tarzysko ciałopalne halsztacko-wczesnolateńskie. Siady 
drewnianej budowli z tego okresu. 

Stanowisko usytuowane na płaskim tarasie nadzalewowym starorze
cza Narwi, w pobliżu zmeliorowanych zabagnień i podmokłych łąk. Ba
dania podjęto w ślad za przypalikowym odkryciem dwóch zespołów grobo
wych ciałopalnych, typu kloszowego. 

Przebadano niekompletnie 6 arów, w tym na zwartej powierzchni 
250m2, odkryto 29 obiektów wykopaliskowych, związanych głównie z cia
łopalnym cmentarzyskiem oraz zarysy naziemnych konstrukcji drewnianych. 

W zakresie stosowanego rytuału pogrzebowego wyróżniono: groby 
""kloszowe", w których urna-popielnica przykryta misą nakrywana była 
kloszem, odwróconym dnem do góry, groby wyłącznie popielnicowe, gro
by w których przepalone kości ludzkie składane były w małych naczynkach 
nakrywanych miseczkami, jak też pochówki ciałopalne jamowe, gdzie stos 
pogrzebowy składany był bezpośrednio do wykopanego w ziemi zagłębie
nia. 

Na uwagę zasługuje odkrycie miejsca stałego palenia zmarłych /tzw. 
kremat<lrium/, jak też kilku palenisk obrzędowych. 

W grobach znaleziono ceramikę grobową, przedmioty metalowe /głów
nie brązowe/, kościane np. oryginalna szpila, paciorki z masy szklistej, 
kawalek tkaniny lnianej /o powierzchni kilkunastu cm 2/ oraz precyzyjnie 
zdobiona oprawka kościana. 
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W obrębie zarysu konstrukcji drewnianych naziemnej budowli zna
leziono fragment. fibuli brązowej i części żaren oraz rozcieraczy kamien

nych. 

Badania będą kontynuowane. 

JASTR2;ĘBNIKI, gm.BUzanów 
woj. kaliskie 
Stanowisko "Modła" 

KOŁACZ, gm.Mrozy 
woj. siedleckie 
Stanowisko 2 

KOTOWICE, gm.Brwinów 
woj. warszawskie 

KOWALKI, gm.Tychowo 
woj. koszalińskie 
Stanowisko l 

KRUPICE, gm.Siemiatycze 
woj. białostockie · 
Stanowisko l A 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Białymstoku 

Badania prowadził zespół pod kierunkiem dr Jana 
Jaskanisa. Finansował WKZ w Białymstoku. Trzeci 
sezon badań. Cmentarzysko z późnego okresu lateń
skiego. 

Kontynuowano prace padawcze na cmentarzysku, w jego części 
wschodniej położonej na stoku wysoczyzny. Zbadana przestrzeń o łącz
nej powierzchni325m2 obejmowala peryferie cmentarzyska, gdzie po. 
chówkinie występowały już tak zwarcie jak w centrum. Odkryto łącznie 

.58 grobów ciałopalnych /nr 238-295/, w tym jedynie 3 popielnicowe, 
wszystkie kultury przeworskiej. Pochówki ciałopalne. bezpopielni
cowe, jednostkowe, mieściły się podobnie jak wcześniej odkryte w 
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plytkich z reguły kolistych jamach, średnicy do l m, w przekrojol niec
kowatych. Wszystkie odkryte tu groby cechowało ubóstwo inwentarza. 

Odosobnionym przypadkiem na całym cmentarzysku był wyeksploro- . 
wany podwójny grób w skrzynkowej obudowie kamiennej. W obrębie tej 
obudowy prostokątnego kształtu o wymiarach 1,5 m na 0,8 m ujawniono 
d lłie popielnice wypełnione dobrze spalonymi kośćmi a obok dwie misy
przystawki oraz jedną przykrywę glinianą. 

Badania będą kontynuowane. 

MIERZYN, gm.Rozprza 
woj. piotrkowskie 
Stanowisko l 

Muzeum Okręgowe 
w Piotr'kowie Trybunalskim 

Badania prowadził mgr Marcin Gąsior. Finanso~ał WKZ 
w Piotrkowie Tryb. Piąty sezon badań. Cmentarzysko 
ciałopalne kultury wschodnio-pOmorskiej z okresu 
wczesnolateńskiego. 

Stanowisko położone jest na krawędzi doliey Luciąży, po prawej 
stronie drogi Rozprza-Mierzyn, w odległości250m na północ od cmen
tarza parafialnego. 

Łącznie od'słonięto powierzchnię 3200 m2 /128 ode. 5 x 5 m/ znajdu
jąc 123 groby ciałopalne, w tym .83 groby z obwarowaniem kamiennym, 
33 popielnicowe i 7 jamowych. Biorąc pod uwagę zniszczenie części po
wierzchni cmentarzyska przez drogę i piaśnice oraz wko.py rabunkowe, 
można przyjąć, że całe cmentarzysko liczyło około 150 obiektów. 

Typową formą grobu dla tego cmentarzyska jest grób jednopopielni
cowy, z obwarowaniem z płyt kamiennych wzmocnionych kamieniami pol
nymi, wyposażony w naczynia ofiarne w ilości od jednego do trzech. 
Przewodnim typem popielnicy jest naczynie baniaste barwy brązowej ze 
schropowaconym brzuścem i gładzoną szyjką podkreśloną karbowaną list
wą plastyczną. Jedyna p:;pielnica kształtu gruszkowatego pochodząca z 
grobu 44, bez zdobień, barwy czarnej, nawiązuje kształtem do popiel
nic typu twarzowego i nie posiada analogii na innych stanowiskach kul
tury wschodniopomorskiej z tego rejonu. Zarówno kształt popielnicy, 
jak i skrzynkowa forma grobu 44, a także grobów 43, 60- 62, 110, usy
tuowanych w centrum stanowiska pozwala na datowanie początków użyt-, 
kowania cmentarzyska na początek okresu wczesnolateńskiego, a nawet 
na sam przełom halsztatu i latenu. Na to S!imo zdaje się wskazywać brak 
na stanowisku w Mierz,ynie grobów kloszowych znalezionych na poblis
kich cmentarzyskach w Łochyńsku i Bęczkowicach, a w· ostatnim okresie 
także w Piaskach koło Sulejowa. 

. 



- 112 -

Groby popielnicowe zawierały zwykle jedno naczynie jajowate, chro
p~wacone na całej powierzchni, barwy brązowej, lub dzbany z wygła
dzoną powierzchnią barwy czarnej i utrąconym uchem. W dwu wypad
kach groby 80 i 101, znaleziono obok popielnic także naczynie ofiarne. 
Część grobów popielnicowych -dziecięcych /groby 52, 53, 66, 67, 81, 
82/ były wyrainie związane z grobami obwarowanymi, np. popielnica 
grobu 50 była ustawiona na kamieniach obstawy grobu 49. 

Cmentarzysko w Mierzynie dostarczyło niewielkiej iloś.ci przedmio
tów metalowych, głównie ozdób. Do ciekawszych należą: szpila z tarcz
kowl\tą główką z grobu 48, osiem kółek żelaznych z grobu 19, szczypce 
z grobu 99, igła z grobu 7 i szpila z łabędziowatą główką z grobu 27. 
Wśród ozdób brązowych najciekawsze są dwa wisiorki brązowe, grusz
ko.wate z grobu 43. Poza tym w grobach 100 i 104 znaleziono fragmenty 
płytek kościanych zdobionych ryt~i kółeczkami o średnicy 2 mm. 

Brak elementów pozwalających na dokładniejsze datowanie nie poz
wala sprecyzować chronologii cemntarzyska. Górną granicę użytkowa

.nia cmentarzyska wyznacza kilka form ceramicznych: m.in. misa z gro
bu 12 i popielnica z grobu 81, nawiązujące formą do naczyń środkowo
lateńskich. W sumie okres użytkowania cmentarzyska można przyjąć 
na cały okres wczesnolateński i wiązać je z początkami osadnictwa kul
tury wschodniopomorskiej w dorzectu Luciąży. 

Badania zakończono. 

NOWA MĘCINKA, gm.Męcinka 
woj .legnickie 

NOWY DWOR, gm.Namysłów 
woj. opolskie 

patrz 
·okres. wpływów rzymskich 

Muzeum Sląska Opolskiego 
w Opolu 

Badania prowadziła dr Lucyna Szadkowska. Finanso
wało Muzeum Sląska Opolskiego·, Siódmy sezon ba
dań. Osada kultury po"morskiej i cmentarzysko kultury 
grobów podkloszowych z okresu lateńskiego. 

Badaniami objęto część rozległego, lekko pofalowanego wzniesie
nia, usytuowanego na pólnoc od rzeki Studnicy. Wykopy zlokalizowano 
na linii pólnocny wschód - poludniowy zachód na przestrz.eni około 
800m, przeciętnie w odstępach 200m. · 

Badania miały na celu rozpoznanie . zasięgu osady kultury pomors
ktej oraz ustalenie miejsca znalezienia urn twarzowych, które odkry
to w 1896 roku. 
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Zbadano ponad 2 ary, zarejestrowano 8 obiektów archeologicznych 
w tym sze§ć zwiąc:anych z osadą kultury pomorskiej: dwa piece, §lad 
domu słupowego, dwa paleniska i fragment jamy zbożowej. Pozostałe 
dwa obiekty to silnie uszkodzone groby ciałopalne kultury grobów pod
kloszowych również z okresu lateńskiego. 

Odkryte piece sł~żyły prawdopodobnie do wypalania ceramiki. Za
chował się m.in. §lad dolnej komory paleniska w postaci wgłębionej 
owalnej kotlinki o §rednicy l m gł. 0,50 m z wl,o~em od strony połud
niowo-zachodniej o szerokości 60 cm. Jamę paleniska otaczały. ślady 
posłupowe /13 jam o §rednicy 15-25 cm, występujących przeważnie 
parami/ połączone "płaszczem" polepy. Szeroko§ć pasma polepy ota
czającego palenisko wynostła 0,40 m. W rumowisku pieca było dużo 
polepy, pochodzącej zapewne z glinianej przegrody oddzielającej pa
lenisko od górnej .komory, jak również z wierzchnich partii ' 1 płaszcza" 
pieca. 

W wyniku badań wykopaliskowych i penetracji powierzchniowej, na
leży stwierdzić, że mamy do czynienia z ciągiem osadnicz~ od epoki 
brązu do średniowiecza włącznie. · 

NOWY TARG, gm.Stary Targ 
woj. elbląskie 

OSIEK-PRACZ, gm.Wyrzysk 
woj. pilskie 

' PIASKI, gm.Kleszczów 
woj. piotrkowskie 
Stanowisko 2 i 3 

PLESZEW · 
woj. kaliskie 
Stanowisko l 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
okres brązu 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Kaliszu 
Muzeum Okręgowe Ziemi 
Kaliskiej w Kaliszu 

Badania prowadził mgr Edward Pudełko przy współudzia
le mgr Tadeusza Ba;:anowskiego /IHKM PAN/. Finanso
wał WK.Z w Kaliszu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzys-
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ko kultury wschodnio-pomorskiej z wczesnego i środ
kowego okresulateńskiego /IV do l w.p.n.e./. Osada 
kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich • 

. Badania miały charakter ratowniczy. Stanowisko usytuowane jest 
na południęwyin skłonie terasy ponadzalewowej rzeki Ner na zniwelowa
nej obecnie części boiska szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. 
Zielonej 3. Przebadano obszar 125m2, na którym odkryto 3 rodzinne gro
by kultury wschodnio-pomorskiej ora:? 14 obiektów osadniczych. Wszystkie 
groby zbudowane były z nieregularnych skrzyń kamiennyoh bez płyt nakry
wających. Dno skrzyń stanowiła warstwa zbitej zielono-brązowej gliny. 
Szczególnie interesujący był grób 2, w którym wydzielono 17 pochówków 
popielnicowych i jeden ciałopalny jamowy. Obok popielnic przykrytych za
zwyczaj pokrywką lub odwróconą misą wystąpiły liczne przystawki. 

l 
Z dwóch z wypreparowanych dotychczas popielnic odkryto żelaz-

ne' silnie skorodowane' dwie szpile z łabędzią szyjką' fragment okucia 
oraz kilkanaście f'ragmentów 1 prawdopod~bnie, przybornika toaletbwego. 

Obok grobów odkryto 11 małych obiektów z materiałem ceramic,z
nym współczesnym pochówkom. Były to zapewne obiekty towarzyszące 
grobom. W wypełnisku jednego 2; nich zalegał krzemienny drapacz wióro
wy. 

Badając południowy zasięg . cmentarzyska odkryto trzy jamy kultury 
przeworskiej, które zawierały materiał ceramiczny z okresu przełomu 
latenu i- okresu wpływów rzymskich. Odkopano dotychczas część dużego 
obiektu mieszkalnego z paleniskiem. W wypełnisku, które stanowiła - czar

na 'ziemia odkryto liczne fragmenty naczYń glinianych, między innym). duży 
przydenny fragment puharka na pustej nóżce i kości zwierząt. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Ka ~ 
liszu. 

Bad!inia będą kontynuowane. 

ROGOWO, gm. Białogard 
woj.koszalińskie 

Stanowisko 4 i 9 

SIEMIROWICE, gm.Cewice 
woj. słupskie 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres wpływów rzymskich 
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SKRZYDLOW, gm. Kłomnicł 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 2 

STAW, gm.Szczytnikt 
woj. kaliskie 
Stanowisko l 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Kaliszu 
Muzeum Okręgowe Ziemi 
Kaliskiej w Kalis·zu 

Badania prowadził mgr Edward Pudełko. Finansował 
WKZ w Kaliszu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzys
ko kultury grobów podkloszowych okresu latedskiego. 

Stanowisko usytuowane jest przy ul. Kaliskiej 25. Badania miały 
charakter ratowniczy. Wykopy usytuowano w rejonie nowobudowanych 
obiektów gospodarczych i w bliskim sąsiedztwie zabudowań już istnieją
cych, gdzie nastąpiło najsilniejsze niszczenie obiektów zabytkowych na 
skutek upra~y ziemi i kopcowania płodów rolnych. 

Przekopano teren 550 m2, na którym odkryto 20 obiektów kultury 
grobów podkloszowych. Groby były w większości pochówkami popielnico
wymi i tylko przepalone szczą*i jednego osobnika ułożone zostały w gro
bie jamowym. W dwóch jamach 3 i 7 nie stwierdzono śladów ludzkich koś
ci. Większość grobów zawierała jeden pochówek umieszczony w popielni
cy przykrytej misą i kloszem. Dwa obiekty 10 i 20 były grobami rodzin
nymi. Grób 20 zawierał dwie popielnice. Grób 10, najciekawszy, zawie-· 
rał szczątki 3 pochówków; Jeden w popielnicy przykrytej kloszem otoczo
nej przystawkami, drugi w pos.tdowtonym obok dzbanku, przykrytym klo-

. szem sporządzonym z fragmentu brzuśca dużego naczynia, trzeci grób, 
jamowy, reprezentowało skupisko przepalonych kości posadowione pod 
dnem dużej misy bogato zdobionej, ułożonej otworem ku górze. Wewnątrz 
misy na dnie widnieje znak skośnego krzyża z linii rytych. Pochówek ten 
też wyposażony był w przystawki i przykryty kloszem. W dwóch wypadkach 
stwierdzono anatomiczny układ kości w popielnicy. Obok przystawek, któ
rych liczba w jednym grobie waha się od 1-16 i które reprezentują cechy 
kultur łużyckiej i .pomorskiej ' wyposażenie grobów stanowiły przedmio
ty metalowe w postaci: szpili żelaznej z łabędzią szyjką i główką rozkle
paną i zwiniętą w uszko i przepalony skręt ze zwojów drutu brązowego. 

Badania tegoroczne pozwoliły na określenie północnego i południo-
wego zasięgu cmentarzyska. · 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej 
w Kaliszu. 

Badania będą kontynuowane. 
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STOBNICA-TRZYMORG\1 gm.Ręczno 

woj. piotrkowskie 

STROBIN, gm.Korropnica 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

SZCZAWNO, gm.Burzenin 
woj. sieradzkie 
Stanowisko l 

patrz 
neolit 

patrz 
okres halsztacki 

Muzeum w Sieradzu 

Badani'.!. prowadzil~ mgr Anna Kufel-Dzierzgowska i 
mgr Andrzej Szymczak. Finansował WKZ w Sieradzu. 
Pierwszy sezon badań. · Osada z wczesnego okresu la
teńskiego, kultura łużycka. 

Stanowisko położone jest na niewielkim wzgórzu wśród bagnis
tych łąk, około 50 m na północ od wsi i 200m na zachód od drogi z Bu
rzenina do Szynkielowa. Wzgórze zostało w połowie rozwiezione p,rzez 
okoliczn,ych rolników. 

Zbadano powierzchnię 2 arów. W wyniku wykopalisk stwierdzono 
co następuje. 

Na wzgórzu położonym ~śród bagien w początkach okresu lateńs
kiego założono osadę otwartą. Pozostałością po niej jest nikła warstwa 
kulturowa o miąższości około 10 cm, zawierająca ułamki ceramiki ręcz
nie lepionej. Osada ta została otoczona później wałem drewniano-ziem
nym o wysokości około 3m. Z tego zai'ewne okresu pochodzi jama zawie
rająca ułamki ceramiki i drobne węgielki drzewne. Osada została - opusz

czona przez mieszkańców w śrc:>dkowym okresie lateński.-n. 

W okresie nowożytnym, zapewne w początku w. XIX zrobiono nasyp 
wyrównujący majdan z poziomem zachowanych resztek wału·, W nasypie 
tym, o miąższości około 2m, występowały ułamki naczyń toczonych na 
kole. Niektóre z nich były pokryte wielobarwną pc;Jlewą. Oprócz cerami
ki znaleziono także fragmenty kafli zdobionych ornamentem roślinnym, 
także polewanych. Ceramikę i kafle z nasypu datować można na XVll w. 

Ceramika z osady jest. ręcznie lepiona z gliny z dużą domieszką . 
tłuczonego, gruboziarnistego granitu. Obok ułamków typowych dla końco
wej fazy kultury łużyckiej występują fragmenty charakterystyc~ne dla kul

·tury wschodniopomorskiej. 

Badania będą kontynuowane. 



ZADOWlCE, gm.Godziesze 
woj. kaliskie 
Stanowisko l 

ZAREK, gm.Męcinka 
woj.legnickie 
Stanowisko 3 i 4 

ZMI)OWISKA, gm.Wilków 
woj .lubelskie 
Stanowisko 2 
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patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres halsztacki 

Uniwersytet Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie 
Zakład Archeologii Polski 

Badania prowadził Grzegorz Miliszkiewicz przy kon
sultacji dr Stanisławy Hoczyk-Siwkowej. Finansował 
SZSP UMCS w Lublinie. Pierwszy sezon badań. Osa
da kultury grobów kloszowych. Wczesny i środkowy 
okres lateński. 

Stanowisko znajduje się na ornej kępie o średnicy 50 m, wśród 
Łąk ,na pograniczu wsi Zmijowiska i Kłodnica. 

Badaniami objęto obszar 20m2. Odkryto 3 skupiska ceramiki i 
zalegające pod nimi jamy o średnicy 60 cm oraz kilka dołków posłupowych 
w układach liniowych. W obiektach tych znaleziono, oprócz ułamków na- . 
czyń, przęśliki, ciężarek · do krosien, rozcieracz kamienny i nikłe ślady 
przepalonych kości. Na dużej ilości grud polepy i fragmencie l naczynka 

·stwierdzono ślady działania wysokich temperatur. , 

Ceramika typowa dla kultury grobów kloszowych, występują również 
fragmenty charakterystyczne dla cmentarzysk tej kultury /typ VI Gądzikie
wicz/. 

Badania będą kontynuowane. 



, 0Jae. wpływ6w NtcneJrlch 
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BACHORZ patrz 
woj. przemyskie wcze·sne średniowiecze 

BARKOWICE MOKRE, gm.Sulejów 
woj. piotrkowskie · 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Mieczysław Góra. Finansował 
WKZ w Piotrkowie Trybunalskim. Czwarty sezon badań. 
/poprzedni w 1974 r./. Osad~ otwarta z okresu pózno
rzymskiego i osada obronna z 1-11 okresu wczesnośred
niowiecznego. 

Przebadano 4 ary. Odkryto drugi rów obronny z I-11 okresu wczesnego 
średniowiecza /VI-IX w./, który przylegał do wcześniej znalezi.onego rowu. 
Oba rowy zamykał cypel osadniczy od strony zachodniej. Rów zewnętrzny 
posiadał długość 71 m, szerokość 6 m i głębokość, wahającą się od 120 cm 
do 160 cm od powierzchni ziemi. Rów wewnętrzny posiadał długość 59 m, 
szerokość 4 m i głębokość od 100 cm do 120 cm od powierzchni ziemi. Od
kryte na obszarach rowów znaczne ilości węgli drzewnych, polepy, w której · 
wyraźnie odcisnęły się elementy drewnianej słupowej konstrukcji, sugerują 
istnienie tam częstokołu. Material ceramiczny, znaleziony w wypełnisku 
rowów, był kulturowo przemieszany. Przeważala ceramika kultury prapols
kiej z 1-ll okresu wczesnego średniowiecza nad ceramiką kultury przewors.-
kicj z późnego okresu rzymskiego. · 

W bezpośrednim sąsiedztwie obu rowów, w zamkniętej części cypla · 
odkryto kolejne szóste już palenisko, pochodzące z wczesnego średniowie-
c za /VI-IX w./. Palenisko to zawierało resztki węgli drzewnych, przepale

. ne kości, kości zwierzęce, polepę oraz ułamki naczyń glinianych. 

Między rowami natrafiono ponadto na kolejną trzecią półziemiankę z 
okresu późnorzymskiego /lli-lV w./. W obrębie tego obiektu znaleziono 
male palenisko, a w nim polepę i ułamki naczyń glinianych. Na samym dnie 
pólziemianki, w głębokiej jamie zasobowej, znaleziono duże potłuczone 
naczynie gliniane. 

Badane stanowisko stanowi rzadki przypadek osady obronnej typu 
cyplowatego. Wykorzystano tu naturalne ukształtowanie terenu, mianowi
cie wysoki na 20 m stromy, urwisty brzeg rzeki Pilicy. 

Badania będą kontynuowane. 



BISKUPICE, gm.Brwinów 
woj. warszawskie 
Stanowisko l 
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Muzeum Starożytnego Hut
nictwa Mazowieckiego 
w Pruszkowie 

Badania prowadził mgr Stefan Woyda. Finansował Za
rząd Autostrad /w 85 %/ i WK Z w W ar szawie /w 15 %/ . 
Pierwszy sezon badań. Osada i cmentarzysko kultury 
łużyckiej . Osada późnolateńsko-rzymska. 

Badania podjęto w związku z budową. autostrady. Poprzedziło je 
zdjęcie geofizyczne całej osady /wykonane przez geofizyków z AGH w 
Krakowie/. Odkryto łącznie 6471 m2 i zbadano: 

l. 598 pieców hutniczych 
2. 263 jamy osadnicze 
3. 3 piece do wypalania wapna 
4. 2 studnie 
5. lO palenisk kamiennych 
6. 11 ciałopalnych grobów ludzkich 
7. 2 groby zwierzęce. 

Zawartość kulturowa warstw pozwala wyróżnić na badanym stano
wisku 2 fazy osadnictwa. 

. Faza l - osada i cmentarzysko kultury łużyckiej z IV -V okresu epo
ki brązu i z okresu halsztackiego. 

Faza II -osada hutnicza z l wieku p.n.e. - lll wieku n.e. 

Z fazą l wiązać można około 120 jam i groby ciałopalne. Niemal 
wszystkie jamy były w planie okrągłe o średnicach tylko sporadycznie 
przekraczających l m. Większość obiektów miała w profilach kształt niec
kowaty rzadziej ściętego stożka o płaskim dnie. Głębokość tych ostatnich 
była przeciętnie nieco większa przekraczając w kilku wypadkach 80 cm. 
Wypełniska jam najczęściej mało intensywne, piaszczyste, zawierały nie
zbyt liczną ceramikę. Współczesne osadzie cmentarzysko reprezentowane 
jest przez 11 grobów ciałopalnych /9 popielnicowych i 2 jamowe/. Groby 
be z wyposażenia, najczęści ej źle zachowane. 

ll-ga faza osadnictwa pozostawiła na zbadanym terenie bardzo inten
sywne 1 zróżnicowane ślady. W planigrafii osady hutniczej wyróżniĆ moż
na 2 strefy. 

l. Strefa produkcyjna. Na jej obszarze grupuje się zdecydowana 
większość spośród odkrytych 598 dymarek. W tym rejonie odkryto też 2 
piece do wypalania wapna, 2 jamy z rudą darniową oraz studnię. Na obrze
żeniu strefy produkcyjnej, na skraju piecowiska, zlokalizowane były, ułożo-

. ne w 2 szeregi paleniska. Pełniły one zapewne funkcję palenisk wygrzew
czych-kuźniczych. 
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2. Strefa miesżkalna, Na jej obszarze, poza jednym piecem wapien
niczym i kilkoma dymarkami, wystąpiły przede wszystkim obiekty o cha
rakterze typowo osadniczym. Wśród nich było 7 półziemianek 'mieszkal

nych, jamy magazynowe, studnia. 

Rozplanowanie tej strefy nosi nosi wyraźnie ślady zorganizowanego 
założenia osadniczego. 'W obecnej fazie badań wydaje się, że większość 
obiektów mieszkalnych i towarzyszących im jam zlokaHzowanych jest na 
luku otaczającym dość pusty plac ze studnią w części centralnej. 

Materiały złożono w Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Pruszkowie. 

Badania będą kontynuowane. 

BRODNO, gm.Sroda Sląska 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 3 

BRZEG, gm. Pęczniew 
W\)j. sieradzkie 
Stanowisko la 

patrz 
okres lateński 

Muzeum w Sieradzu 

Badania pro~adził mgr Andrzej Szymczak. Finansował 
WKZ w Sieradzu. Drugi sezon badań. Osada kultury 
przeworskiej z 111-IV wieku. 

Osada położona jest na wysokim brzegu pradoliny Warty nad Gęsią 
· Strugą, około 50 m na zachód od drogi. Obszar stanowiska wyno'si około 
l, 5 ha. Osada jest silnie zniszczona przez wydobycie żwiru oraz przez 
okopy z 11 wojny światowej. 

Przebadano obszar 395 m2 w północnej części obiektu. Natraftono 
na 2 silnie zniszczone obiekty mieszkalne /jeden z paleniskiem/, 7 pale
nisk, 12 jam odpadowych oraz bruk kamienny, pozbawiony śladów s pa
lenizny, a pod nim zarys jamy o wymiarach 130 x 120 cm ze śladami 4 
dołków słupowych. Wszystkie paleniska były wyłożone kamieniami. Ma
teriał zabytkowy to głównie fragmenty ceramiki i kości zwierzęcych. 
Wśród ceramiki dominują formy charakterystyczne dla późnego okresu 
wpływów rzamskich wśrt,Sd -niej fragmenty ceramiki toczonej na kole. T !i 
ostatni a stanowi zapewne formy lokalne, najbliższe' analogie do niej po
chodzą z Toporowa. Być może dalsze bad~nia pozwolą rozwiązać kwestię 
lokalnej produkcji cer~iki toczonej na kole. 

Osadę można datować ogólnie na 111-IV w,n,e, 

Badania będą kontynuowane. 



BRZESC KUJAWSKI, 
woj. włocławskie 
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BYSTRZYCA OŁAWSKA, gm.Oława 
woj. wrocławskie 
Stano~isko 4 

patrz 
neolit 

Wojewódzki Ośrodek Archeo
logiczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Halina Sledzik. Finansował 
WOAK we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Osada 
produkcyjna z okresu wpływów rzymsk,ich /111 począ
tek IV w.n.e./. 

Stanowisko położone jest na terasie nadzalewowej rzeki Leśna Wo
da, około l km mi. południowy wschód od wsi Bystrzyca Oławska, na tere
nie gminnej żwirowni. 

Zbadano obszar o powierzchni 30 arów i odkryto około 200 obiek
tów, Wśród obiektów nieruchomych wydzielono m.in. budynki słupówe, 
półziemianki, paleniska, piec garncarski jednokomorowy typu mielerza, 
składowiska gliny, jamy gospodarcze, piece dymarskie kotlinkowe. Na 
zbadanym wycinku osady zaobserwowano rzędowy układ śladów budynków 
biegnący z poludnia na pólnoc, stojących· w znacznej odległości od sie
bie. W pobliżu budynków skupiały się paleniska. W zachodniej części wy
kopu koncentrowały się jamy gospodarcze oraz składowiska gliny. W pół
nocnej części wykopu zlokalizowano piec garncarski typu mielerza, ·zaś 
w pólnocno-wschodniej piece dymarskie, Budynki "/4/ słupowe o wymia
rach 5,5 x 4,5 x 0,4 - 0,65 m .o dnach płaskich lub nieckowatych, osią 
dłuższą ustawiono w kierunku wschód-zachód. Jamy posłupowe wkopane 
w calec występowały przy ścianach szczytowych. Półziemianki /3/ kształ
tem zbliżo.ne do prostokąta o zaokrąglonych narożach, o wymiarach 5, 6 x 
4,2 x 0,4 m o dnach nieckowatych. Wszystkie ustawione po linii wschód
zachód. 

Stanowiska gliny w postaci jam /8/ wypełnionych gliną ceramicz
ną nie były kryte dachem, wyjątek może stanowić obiekt nr 61, przy któ
rym stwierdzono ślady po kołkach. 

Piec garncarski jednokomorowy typu mielerza o kształcie kolis
tym, średnicy 2,5 m. W prze),roju pionowym, nieckowaty, zagłębiony 
do l m. Obudowę stanowiły kamienie,w dolnej partii częściowo przepa
lone. Wypełnisko pieca stanowi piasek z próchnicą, glina z bryłami po
lepy z odciskami prętów, warstwa czarnobrunatna złoż~ńa z próchnicy 
przemieszanej z węgle. drzewnym na dnie pieca. Obudowa naziemna nie 

· zachowała się, stanowi ją war!ltwa druga. W wypełnisku nie stwierdzono 
naczyń glinianych. Na tym stanowisku jest to już drugi piec tego typu. 



- 125 -

Piece dymarskie kotlinkowe /2/ wystąpiły w znacznej odległości od 
siebie, W rzucie poziomym koliste, o średnicy 1,7- 1,8 m. Zachowane 
do głębokości O, 7 m, w przekroju pionowym cylindryczne,z płaskim dnem, 
Sciany kotlinki grubości 10-30 cm wylepione są z iłu i gliny wypalone na 
kolor szaroceglasty, . W ich wypełni s ku znajdowała się czarnobrunatna 
próchnica, z fragmentami żUżla o zróżnicowanej strukturze, i w partii 
przydennej węgiel drzewny. 

l 

Wśród materiału ruchomego zebraneg(j) na powierzchni i z przebai:la-
nych obiektów najliczniej wystąpiły ułamki naczyń glinianych, lepionych 
ręcznie, zdobionych ornamentem paznokciowym i rytym, wylew naczynia 
zasobowego, fragment naczynia sitowego, aniewielka ilość ceramiki siwej, 
przęśliki tkackie i ciężarki oraz glinianą grzechotkę. Wśród wyrobów z 
żelaza noże, szydła, sprzączki z brązu, igły do szycia, zapinka i 'podwi
niętą nóżką, główka końia- miniaturowa, z bursztynu 1,5 paciorka, 
ze szkła 2 paciorki oraz fragmenty kości zwierzęcych . Na powierzchni 
całej osady często spotykane są ·źużle żelazne. 

Czas trwania omawianej części osady datuje się na lll i poc;zątek 
IV w.n.e. Obszar osady ciągnie się w ki~runku wśchodnim. 

•Opracowane materiały z badań złożono w archiwum WOAK. 

Badania będą kontynuowane. 

BYS ZYNO, gm. Białogard 
woj, koszalińskie 
Stanowisko 8 

patrz 
wczesne średniowiecze 

. DęBCZY NO, gm. Bi;łognrd 
woj.koszalińskie 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii · Stanowisko 3 

Badania prowadził prof,dr hab.Jan Żak i mgr Henryk 
Machajewski. Autor sprawozdania - mgr Czesław 
Strzytewśki.. Finansował UAM w Poznaniu, Siódmy 
sezon badań. Osada z okresu późnorzymskiego. Cmen
tarzysko kultury wschodniopomorskiej. Osadnictwo kul
tury amfor kulistych, kultury łużyckiej, wczesno- i 
późnośredniowieczne, 

Prace prowadzono na 3 odcinkach w części północnej, północno
zachodniej osady ustalając również tam skraj .stanowiska, Jednocześnie 
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w części zachodniej ochwycono za trzema pierwotnymi obniżeniami -
ciekami wodnymi, którymi woda spływała do Mogilicy, przerwę dług oś
ci 40-50 m w występowaniu warstwy kulturowej i materiału źródłowego 
między stanowiskiem 3 i 6. · 

Na obszarze 530,5 m2 odkryto 12 obiektów, w tym 8 palenisk, 
2 jamy i 2 skupiska kamieni oraz 5 jam po słupach budynku na~iemnego. 
Skupiska kamienne znajdowały się w obniżeniu, w części zachodniej 
osady. W jednym z nich odkryto duży kamień rynienkowato wyżłobiony 
w otoczce drobnych kamieni, który być może wiązać należy z wykorzys
taniem płynącego niegdyś tędy strumienia. 

W obiektach oraz warstwach znaleziono ponad 2000 fragmentów na
cz).ń, a wśród p.ich ułamki grubościennych naczyń kultury łużyckiej, frag
menty pokrywy czapkowatej kultury wschodniopomorskiej, ułamki naczyń 
z okresu wczesno- i późnośredniowiecznego oraz najliczniej występujące 
fragmenty naczyń z l V -V w .n.e. 

Łącznie w latach 1970-1976 na obszarze 9.430 m2 odkryto ponad 
353 obiekty, w tym 22 półziemianki, 192 paleniska, 76 jam, 16 pieców, 
10 skupisk kamieni, ponad 30 budynków naziemnych i 7 grobów, występu
jące na obszarze 220 m /W -0/ x 90 m. Większość obiektów oraz materia
łu źródłowego pochodzi z osady z lll-V w.n.e., na której odkryto m.in. 
piec chlebowy, piec garncarski, 2 kamienie żaren obrotowych, żelazny 
krój do radła, zapinki z guzkami i tarczką na nóżce, fargmenty 4 naczyń 
szklanych, liczne paciorki, w tym tzw. "twarzowy", grot i inne przedmio
ty z żelaza. 

O istnieniu na tym terenie osadnictwa kultury amfor kulistych świad
czy tylko niewielka ilość fragmentów naczyń glinianych. Natomiast o.sadę 
kultury łużyckiej z późnego okresu epoki brązu reprezentują nieliczne i 
zniszczone jamy i paleniska oraz ceramika. Osadnictwo kultury wschodnio
pomorskiej jest poświadczone występowaniem 6 zachowanych i 1 zniszczo
nego grobów draz luźno leżącymi ułamkami popielnic i pokryw. Duża ilość 
fragmentów naczyń wczesno- i późnośredniowiecznych pochodzi z terenu 
sąsiednich stanowisk /osad/ • 

Badania zakończono. 

DĘBCZYNO, gm • . Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 6 

Uniwersytet im.Adama 
Mickiewicza w Po.znaniu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził mgr Henryk Machaje'wski /autor 
sprawozdania/ i Zdzisława Lipnicka-Ratajczyk pod 
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kierunkiem prof.dr.hab.Jana Żaka. Finansowała IHKM 
PAN i UAM w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Osa
da grupy dębczyńsklej z p6źnego okresu rzymskiego 
/C1-C3/. 

Stanowisko leży na płaskiej terasie nadzalewowej rzeki Mogilicy. 
Celem bezpośrednim badań było rozpoznanie relacji chronologicznej ·, 
między całościowo zbadanym stanowiskiem 3 /osada/ i 6. 

Wykopy usytuowano w domniemanej centralnej partii stanowiska 
oraz w części wschodniej, nawiązując do wykop6w stanowiska 3. 

Łącznie na obszarze414m2 zarejestrowano 73 obiekty, w tym m.in. 
w mniemanej centralnej partii osady, skupisko 7 p6ł?:iemianek ułożonych 
~. t<. ztałt nieregularnego półowalu. W wypełniskach p6łziemianek stwier-
dzono, obok typowej ceramiki z p6źnego okresu rzymskiego, fragment pu
charka szklanego typu E 215, zapinkę brązową A VI ·z nóżką podWiniętą 
i facetowatym kabłączkiem, paciorki szklane i gliniane oraz fragmenty na
czyń glinianych ornamentowanych techniką stempelkową. 

W części wschodniej stanowiska stwierdzono wyklinowywanie . się 

warstwy kulturowej między stanowiskami 3 i 6 na odcinku około 60 .m. 

Badania będą kontynuowane. 

GDOW 
woj. krakowskie 
Stanowisko II 

G NI ECHOWICE 
woj~ wrocławskie 

Stanowisko 4 

patrz 
neolit 

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła dr Irena Kramarkowa. Finansowa
ło Muzeum Archeologiczne we WrocłaWiu. Drugi sezon 
badań /kontynuacj-a z r .1972/, Osada z okresu wpły
wów rzymskich. 

Stanowisko jest położone na polu prnym w odle.głości około 3 km 
od wsi. Warst:wa orna, w której znaleziono niewielką ilość skorup i 
kości, miała grubości Q,25 - 0,30 m, Pod nią wystąpiła warstwa kultu
rowa ze spoistej, tłustej, czarnej ziemi grubości 0,8- 0;9 m, Zna-
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leziono w niej dużą ilość skorup, kości zwierzęcych /m.in. szczękę 
końs1tą/ oraz 5 obiektów. Obiekt A to kulista konstrukcja z polepy, 
kamieni, żużla, przetykanego skorupami i dużymi kośćmi zwięrzęcymi, 
sięgająca do głębokościl,05 m. Obiekt C to kloc żużla o średnicy 
0,20 m, spieczony w górnej części z polepą. Wystąpił tu węgiel drzew
ny. Całość sięgała do głębokości O, 75 m. Obiekt D to palenisko zbudo
wane z polepy spieczonej z drobnym żużlem., w środku ślady niespalo
nego drewna. Na głębokości O, 70 m wystąpił popiół przemieszany z 
przepalonym piaskiem. 

Czarna, zbita ziemia warstwy luliturowej uniemożliwiła obserwa
cję zarysów jam czy innych konstrukcji w rzutach poziomych /poza wy
mienionymi obiektami/ • Natomiast w profilach zaobserwowano wyraźne 
ślady 4 słupów, sięgające do głębokości1,2 - 1,3 m, płasko ściętych, 
o średnicy około 20-30 cm. Z obserwacji rozmieszczenia słupów w pro/ 
filach należy wnosić, że prawdopodobnie był to narożnik chaty. 

Badania będą kontynuowane. 

GRONOWO, gm.Ostrowice 
woj. koszalińskie 

Muzeum Narodowe 
w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Ryszard Wolągiewicz. Fi
nansowało Muzeum Na"rodowe w Szczecinie. Czwarty, 
ostatni sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe kultury 
wieibarskiej z okresu rzymskiego. Pole orne z okre
su wpływów rzymskich. 

Zbadano siedem kurhanów /nr 7-12 i 15/. Wszystkie posiadały na~ 
sypy ziemne. Z wyjątkiem kurhanu nr 15 z pochówkiem jamowym, pozos
tałe zawierały pochówki szkieletowe w drążonych kłodach złożonych w 
prostokątnych jamach grobowych. W kurhanie nr 8 i 11 groby posiadały 
obwarowania z głazów ułożonych wzdłuż krawędzi jam. Kurhan nr 10 
miał dwa pochówki pierwotne w tym jeden symboliczny oraz pochówek 
wtórny. Kurhan nr lO zawierał importy rzymskie: w grobie nr 2 /wyra
bowanym w starożytności/ zachowało się ucho i kabłąk kociołka skośnie 
żłobkowanego /E 44-48/ oraz srebrny drucik po zapince /A. V/ zdobio
nej w stylu "barokowym", natomiast w grobie nr 3 misa /E 99/100/, pa
ra ostróg /gr.I/, sprzllczka /gr. Dl/ i szpila /gr. IVb/. 

Pod kurhanami nr 7-ll .odkryte zostały dalsze ślady pola ornego 
zachowanego w postaci próchnicy ornej i znajdujących się w jej spągu 
smug bruzd wykonanych radłem. Lączna powierzchnia odkrytego pola 

·wynosi około 0,2 ha. Pierwotne pole zajmowało całą terasę i liczyło oko-
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lo 1,5 ha. Pole orne nawarstwiło się na nimowiska pieca chlebowego 
zawierającego spieczone fragmenty naczyń z brzegami facetcwanymi 
/faza A3lub B1/. Dzięki stratygrafii /piec z fazy A3-B1 ' oraz kur
haey z fazy C1/ pole orne posiada pewną metrykę chronologiczną i by
ło uprawiane najwcześniej w ciągu fazy B l, najpóźniej w ciągu fazy B2, 
a więc w ciągu stulecia od połowy l do połowy II wieku n.e. 

W wyniku systematycznych badań prowadzonych w latach 1973-
1976 zbadano całkowicie cmentarzysko kurhanowe i rozkopano 30 mogił, 
Rozpiętość chronologiczna tego cmentarzyska obejmuje fazy B1-B2/Cl 
/Cla/. Próbne badania na sąsiadującym cmentarzysku płaskim dały wy
nik negatywny, Najprawdopodobniej zostało ono zniszczone przy budowie 
autostrady. 

Ogólne wyniki badań są następujące: cmentarz płaski został zało
żony w późnej fazie młodszego okresu przedrzymskiego / A3/. Z tego 
czasu pochodzi piec chlebowy usytuowany na peryferiach osady. W cią
gu okresu rzymskiego począwszy od fazy .Bl poza cm·entarzyskiem płas
kim rozpoczęto sypanie kurhanów, a peryferię osady zamieniono na po
le orne. W końcu fazy B2 pole zamieniono na ugór i włączono do nekro
polii, Najpóźniejsze pochówki na cmentarzysku płaskim i kurhanowym 
pochodzą z fazy Cla. 

Materiały znajdują się w Muzeum Narodowym w Szczecinie. 

Badania zakończono. 

GRZYBNICA, gm.Manowo 
woj. koszalińskie 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych · 
w Koszalinie 

Badania prowadził mgr Ryszard Wołągiewicz. Finanso
wal WKZ w Koszalinie. Trzeci sezon badań. Cmentarzys
ko z kręgami kamiennymi kultury wieibarskiej z okresu 
wpływów rzymskich. 

Zbadano kurhan nr 10 i krąg nr III. Kurhan posiadał bruk kamien
ny o średnicy 9 m i pochówek szkieletowy zorientowany na linii północ
południe z 9dchyleniem na zachód. Krąg posiadał. stojące na obwodzie 
głazy obłożone polnymi kamieniami, piaszczyste kolisko i stelę po
środku. Pod stelą znajdował się pochówek szkieletowy bez wyposa
żenia, Przeprowadzono badania geofizyczne, którynit objęto teren za
legania pojedyńczych głazów i skupisk kamieni poleych - domniemanych 
dalszych kręgów i poc~ówków. 

Badania będą kontynuowane. 
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IZDEBNO KOSCIELNE, gm.Grodzisk Mazowiecki 
woj. warszawskie Uniwersytet W ar

szawski Instytut 
Archeologii 

Stanowisko l 

Badania prowadził doc.dr hab.Jerzy Okulicz, mgr 
Wojciech Nowakowski i mgr Dorota Górna f autorka 
sprawozdania/. Finansował Centralny Zarząd Auto-, 
strad. Pierwszy sezon badań. Osada z późnego okre
su wpł,yWów rzymski.ch. 

Badania podjęto w związku z budową autostrady Warszawa-Łódź. 
Stanowisko położone jest na niewielkim wzniesieniu odległym o około 
l km na południe od wsi Izdebno Kościelne. 

Badaniami objęto pas 65 x 120 m - pozwalający uchwycić zachodni 
i wschodni skraj osady. Warstwę orną zdjęto - za pomocą spychacza - z 
całego obszaru- tj. 7800 m2, wsti;pnie rozpoznano 3000 m2. Ogółem od
słonięto 387 obiektów, część z nich wyeksplorowano, pozostałe zabezpie
czono. Wydzielono dwa poziomy osadnicze, Do l poziomu, starszego, na
leżą duże naziemne dom.y o konstrukcji słupowej, paleniska, jamy i zie
mianki o charakterze gospodarczym. Z II, młodszym poziomem wiąz'ać 
można paleniska kamienne i zarysy jam posłupowych, układające się nie
regularnie. 

Do najciekawszych obiektów należy duże naczynie zasobowe, nawią
zujące techniką wykonania do naczyń kultury grobów kloszowych, formą 
natomiast, a zwłaszcza ukształtowaniem. wylewu do naczyń późnorzyms
kich typu "Krauseugefasse". Naczynie odwrócone. do góry dnem, zawie
rało kości zwierzęce. Do podobnego typu odkryć należy naczynie zasobo
we, znacznie mniejsze, w którym znajdowały się kości psa/7 /. Obydwa 
znaleziska interpretowane są jako ofiara zakładzinowa. 

W obrębie obiektów znajdowano ułamki ceramiki i kości zwierzęce. 
Charakterystyczne dla tego stanowiska jest występowanie dużego procen
tu naczyń toczonych na kole - tzw. ceramiki siwej. Oprócz fragmentów 
naczyń odsłonięto dwie miseczki toczone na kole. W jednej z nich znajdo
wała się srebrna, silnie skorodowana, przedziurawiona moneta rzymska. 
Ponadto znaleziono kilkanaście przęślików, cztery fibule brązowe, wisio
rek wiaderkowaty, paciorki, fragmenty naczyń i pierścionek szklany, no
że, grot oszczepu i gwoździe żelazne, paciorki bursztynowe, . kilkana~cie 
bryłek bursztynu ze śladami obróbki, ponad 200 bryłek bursztynu, srebrną 
monetę rzymską /nieokreśloną/, rozcieracze kamienne, fragmenty osełki, 
toporek kamienny, fragment żaren oraz fragmenty rogów ze śladami obrób-
~. . 

Osadę można datować ogólnie na późny okres rzymski. 

B!tdania będą zakończone w roku przyszłym. 
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IZDEBNO KOSCIELNE, 
gm.Grodzisk Mazowiecki 
woj. warszawskie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Samodzielne Stanowisko d/ s 
Stosowania Metal Geofizycz
nych 

Badania prowadzili dr Jacek Przeniosło, mgr inż.Aleksan
der Jagodziński, mgr Iwona Modrzewska-Marciniak, 

· mgr Tomasz Herbich, mgr Krzysztof Misiewic z /autor 
komunikatu/. Finansowała Katedra Archeol.ogii Pradzie
jowej i Wczesnośredniowiecznej UW. Osada i cmentarzys
ko z epoki żelaza. 

Badania archeologiczno-geofizyczne przeprowadzono na terenie osa
dy z epoki żelaza, przy pomocy "wykrywacza metali", dzięki któremu moż
na było określić miejsca zalegania obiektów archeologicznych. 

Przebadano 140 arów·, na których określono miejsca występowania 
skupisk polepy, palenisk i innego rodzaju obiektów związanych z badaną 
osadą. Udało się określić granicę zasięgu osady i poza terenem eksplo
racji archeologicznej zlokalizować obiekty związane z cmentarzyskiem 
występującym na północny-zachód od osady. 

IZBICKO 
woj. opolskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

JASTRZĘBNIK!, gm.Blizanów 
woj. kaliskie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Ekspedycja 
Wykopaliskowa w Kaliszu 

Stanowisko "Modła" 

Badania prowadził mgr Tadeusz Baranowski, uczestni
czył mgr Edward Pudelko /Muzeum Ziemi Kaliskiej/. 
Finansował IHKM P AN. Trzeci sezon badań. Osada 
z okresu późnolateńskiego i wpływów rzymskich, 
S lady osadnictwa z .wczesnej epoki .żelaza oraz wczes:.. 
nego średniowiecza. Pojedyńcze znaleziska· narzędzi 
krzemiennych. 

Osada leży na skarpie wschodniego brzegu doliny Prosny, na te
renie piaśnicy. Różnica poziomów między podnóżem, a krawę zią wy

nosi około 18m. 
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Zbadano 90m2, natrafiając, jak w roku ubiligłym, na warstwę 
osadniczą z późnego okresu lateńskiego i okresu wpływów rzymskich. 
Ciemnoszaro-brązowa warst'wa zalegała tuż pod ziemią orną. Miciż ~ 
szość wynosiła 40-50 cm. W warstwie odkryto fragmenty naczyń gli· 
nianych, polepy i kości, kilka fragmentów przedmiotów żelaznych, kli
mień żarnowy z rozcieraczem, przęślik gliniany i osełkę z piaskowca. 
Odsłonięty został także nieregularny bruk kamienny, palenisko oraz 
kilka skupisk kamieni. Przy jednym z nich, pod kamieniem dużej wiel
kości, ?najdowało się miniaturowe naczyńko gliniane. 

Na sarnam skraju skarpy obrywy piaśnicy zniszczyły połowę pie
ca /zapewne garncarskiego/, analogicznego do zbadanego w roku 1975. 
Pozostałości pieca znajdowały się pod warstwą późnolateńską, lecz 
materiał zabYtkowy wypełniska, jak można sądziĆ ze wstępnej analizy, 
nie odbiega od zawartości warstwy. Zachowana część pieca miała wy
miary około 3 x 1,8 m i miąższość wypełniska około 1,5 m. Konstruk
cję dna pieca stanowiły kamienie oblepiane gliną, a także zapewne bel
ki drewniane. Piec przykrywała przypuszczalnie kopułka - w wypełnis
ku znajdowała się ogromna ilość dużych brył polepy o trójkątnym prze
kroju. Nie natrafiono na fragmenty rusztu. Wschodnią granicę wypeł
niska stanowiły trzy, regularnie rozmieszczone, kamienie dużej wiel
kości. W wypełni.sku odkryto dużą ilość fragmentów naczyń glinianych, 
w tym w odróżnieniu od znaleziska z 1975 r. także fragmenty ceramiki 
cienkościennej o czarnej barwie. 

W innej części wykopu odkryto szpilę brązową z łabędzią szyjką, 
rozklepaną i zwiniętą w uszko główką. W górnej partii warstwy natra
fiono na dobrze zachowane, bogato ornamentowane naczynie wczesno
średniowieczne i żelazny bełt kuszy. Sporadycznie występowały drobne 
narzędzia krzemienne l neolit? l . 

Zabytki znajdują się w Ekspedycji Wykopaliskowej IHKM PAN w 
Kaliszu. · · . 

KAMIENCZYK, gm. Wyszków 
woj. ostrołęckie 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 

Stanowisko I w Warszawie 

Badania prowadziły dr Teresa Dąbrowska i mgr Anna 
Pozarzycka przy współpracy dr Teresy Liany. Trzeci 
sezon .badań. Cmentarzysko kultury przeworskiej z 
młodszej przedrzymskiej epoki żelaza i wczesnego ok-. 
re su wpływów rzymskich. · 

Badano wschodnią część cmentarzyska. Przekopario 10 arów, od
słaniając 110 grobów ciałopalnych: 65 popielni.cowych, 27 jamowych, 
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l kenotaf i 17 zniszczonych. Nie odsłonięto wschodniego krańca cmenta
rzyska, natomiast potwierdziły się sugestie co do granicy północnej, 
która biegnie najprawdopodobniej zgodnie ze stokiem wzniesienia. Ko
pano głównie późną część cmentarzyska, na której lokowano groby w 
podokresie B z i która była częściowo już użytkowana w okresie wcześ
niejszym /Ul faza wg chronologii R.Hachmanna/. Badania nie wniosły 

· zasadniczych zmian do ram chronologicznych obiektu /II faza młodszej 
przedrzymskiej epoki żelaza - podokres Bz/, rozszerzając tylko nie
co ten okres. Odkryto kilka grobów usytuowanyc~ we wschodniej, nie
badanej do końca części obiektu, z późnymi na stanowisku fibulami 
kapturkowatymi /A 39/. Układ plantgraficzny wskazuje, że można się 
liczyć w dalszej części z grobami pótniejszymi lub też pochodzącymi ·z 
tego samego horyzontu. 

Odkryte groby należały do bardzo bogatych. Szczególnie obficie 
rysuje sil~ horyzont grobów z bronią z przełomu podokresu Bl/Bz i z 
pełnej fazy tego ostatniego, choć odkryto także groby ze schyłku pod
okresu Bz /umba typu ].6, 7a, imacze typu ].6, 7, wczesne formy typu 
J. 9 miecza, groty/. Do bardzo rzadkich należy także zespół z fa·zy 111, 
z urnbero typu 7 wg Bohnsacka /z brązowymi podkładami przy nitach/ 
oraz imaczem wczesnego typu /}.3,189/, a także okucie rynienkowate 
brzegów tarczy i brązowe ozdobne okucie. Niektóre umba typu J.6 i 
wczesnych form J. 7a miały na brzegach kryzy wąskie, rynienkowate, 
brązowe okucia. Wśród ceramiki, a zwłaszcza naczyń datowanych na 
podokres Bz zauważyć można w zakresie zdobnictwa i form wyraine 
wpływy kultury wielbarsko-cecelskiej. Parę grobów miało popielnice 
przykryte misą. Do znalezisk unikalnych zaficzyć należy jamowy grób 
"złotnika" z okresu wpływów rzymskich, w którym znaleziono następu-" 
jące przedmioty żelazne: młoteczek, "przebijak", pilnik, szczypce oraz 
u m bo, grot, sprzączkę i brzytwę. 

Jest to cmentarzysko o znacznej liczbie grobów wyposażonych w 
. broń należących zarówno do horyzontu grobów wczesnych z podokresu 
B1, jak i horyzontu z przełomu podokresu B1/B2 oraz z wczesnej fazy 
tego ostatniego. Groby z pełnego i późnego podokresu Bz są tu także, 
choć nie tak licznie reprezentowane. 

Materiały znajdują się w PMA. 

Badania będą kontynuowane. 

KlETRZ 
woj. opolskie 

patrz 
epoka brązu 



KOBIERNIK I, gm.Biała Stara 
woj. płockie 
Stanowisko 2 i 2a 

KOŁACZ, gm.Mrozy 
woj. siedleckie 
Stanowisko 2 
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patrz 
wczesne średniowiecze 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Wanda Wolska przy współ
udziale doc,dr.hab.Krzysztofa Dąbrowskiego i dr. 
Lechosława Rauhuta. Finansowało PMA w Warsza
wie, Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko z późnego 
okresu lateńskiego i okresu wpływów rzymskich. 

Cm~ntarzysko zostało odkryte w ramach działalności Pogotowia 
Archeologicznego PMA. Badaniami objęto pólnocno-wschodni stok wy
niesienia ciągliącego się z poludniowego-wschodu na północny-zachód. 
Teren cmentarzyska jedynie w dwóch niewielkich częściach stanowił nie
użytek większość natomiast znajduje się pod intensywną uprawą. Ogo
łem przebadano powierzchnię około 1330 m2 odkrywając 75 grobów i 9 
jam oraz szereg wkopów nowożytnych. Na skutek intensywnej orki uleg
ły silnemu uszkodzeniu, zwłaszcza górne partie grobów, Ponadto więk
szość grobów została dodatkowo uszkodzona przez korzenie rosnących 
tu przed laty sosen. Na cmentarzysku wystąpiły w przewadze groby_ ja
mowe. Wśród grobów popielnicowych na szczególną uwagę zasługuje 
grób nr 9. Na jego inwentarz złożyła się popielnica, zawierająca spa~ 
l one kości kobiety, nóż, igłę, dwie bransolety, 4 zapinki, paciorek 
szklany. Po'nadto w skład il).wentarza wchodziły 4 naczynia. W innych 
zespołach grobowych wystąpiły liczne zapinki, naczynia, przęśliki, 
sprzączki itp. 

Udało się ustalić wschodnią i zachodnią granicę cmentarzyska, 
które nie przekraczało wierzcliołka wyniesienia. Cmentarzysko jest 
wstępnie datowane na późny okres lateński i okres wpływów rzymskich, 

Przeprowadzone wywiady i badania powierzchniowe, ograniczone 
uprawami pozwoliły zlokalizować w sąsiedztwie jeszcze dwa nowe cmen
tarzyska ciałopalne. 

Materiały złożone są w PMA. 

Badania będą kontynuowane. 
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KONARY, gm.Dąbrowa Biskupia 
woj. bydgoskie 

Uniwersytet im.A.Mickie
wicza w Poznaniu 

Stanowisko 28 Katedra Archeologii 
Ekspedycja Kujawska 

Badania prowadził mgr Józef Bednarczyk. Finanso
wał WKZ w Bydgoszczy. Drugi sezon badań. Osada 
kultury przeworskiej I-V w. Siady osad kultury pu
charów lejkowatych i kultury amfor kulistych. 

Kontynuowano badania ratownicze. Objęto nimi powierzchnię oko-
lo 500 m2 zakładając wykopy już poza skarpą piaśnicy. Pozwoliły one na 
odsłonięcie dalszych obiektów nieruchomych, w postaci p6łziemianek, pa
lenisk, urządzeń produkcyjnych i pochówków zwierzęcych oraz dostarczy
ły obfitego luźnego materialu w postaci ceramiki, kości zwierzęcych i 
i lllllycłi zabytków. 

Na szczególną uwagę zasługuje odkrycie zespółu urządzeń i narzędzi 
drewnianych i kościanych związanych z obróbką skór i runa owczego - nie 
mających jak dotąd żadnych analogii. Do tych należą 2 pojemniki w formie 
okrągłych kadzi o wyplatanych ściankach, w których poddawano sk6"r.il<wa
szeniu oraz narzędzia służące do oczyszczania skór z miazdry i do ich 
wyprawiania. 

Z tym zespołem znalezisk łączą się też odkryte szczątki warsztatu 
tkackiego w postaci ciężarków oraz narzędzia kościane związane z czyn-
nością tkania. · 

Odkrycie to popiera hipotezę o częściowym profesjonaliźmie w tej 
dziedzinie wytwórczości. Materiały osteologiczne potwierdziły duży 
udział owiec w hodowli. 

KOTOWICE, gm.Brwinów 
woj. warszawskie 

Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego w Pruszkowie 
Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził Marek 1ereszkowski pod nadzorem mgr 
Stefana Woydy. Finansował Zarząd. Autostrad. Pierwszy 
sezon badań. Osada późnolateńsko-rzymska. Osada śred
niowieczna. 

Prace podjęto w związku z budową autostrady, Odsłonięto powierzch-
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nię 103 arów, na której zlokalizowano łącznie 375 obiektów z 2 faz 
osadniczych. 

Faza l -mieszkalno-produkcyjna osada z podokresu późnolateń
skiego t faz B1, B2 okresu wpływów rzymskich. Z fazą tą można wią
za~· następujące obiekty: 

4 półziemianki mieszkalne 
l studnię 

12 palenisk kamiennych 
110 pieców hutniczych -dymarek 
80 jam o charakterze osadniczym. 

Półziemianki charakteryzowały się niewielką powierzchnią /do 
10m2/ t głębokością /25-35 cm/. Wypełniska zawierały małe ilości ma
teriału - ceramiki, kości t bryłek żużla. W jednej z ziemianek odkryto 
ciężarki warsztatu tkackiego. Piece hutnicze \\kładały się w dwa -równo
ległe względem siebie ciągi, w obu ciągach piece w układzie niezorgani
zowanYffi, Wszystkie piece należą do typu pieca kotlinkowego. Cechą cha
rakterystyczną pieców odkrytych w Kotowicach są przeciętnie bardzo du
że rozmiary kotlinek /średnica części górnej do 60 cm, dolnej do 100 cm/ 
i znaczna waga żużla /niemal zawsze powyżej 100 kg/. Odkryte w sąsiedzt
wie piecowisk paleniska kamienne wydają się by~ w związku funkcjonalnYM 
z produkcją hutniczą. 

Faza U - osada z XII-XIV wieku. Odkryto i zbadano następujące 
obiekty: 

11 pólziemianek 
2 studnie 

88 jam o charakterze osadniczym. 

Ziemianki miały powierzchnię od 12m2 do 20m2. Ich głębokość do
chodziła do l m. Warstwa wypełnisk intensywna, ciężka z dużą ilością 
ceramiki i kości zwierzęcych. W jednej z ziemianek znaleziono ponadto 
dwie pary nożyczek żelaznych, miniaturową ostrogę z brązu, nożyk, 
okucie żelazne z powtarzającym się motywem wyciętego krzyża, pacio
rek szklany i bursztynowy. Zi~mianki grupowały się na niewielkiej 
przestrzeni 20 arów. Obie studnie miały konstrukcję zrębową. Ich glę
bokości - 215 cm i 265 cm. W wypełnisku obu liczny materiał ceramicz-
ny i kości zwierzęce. · 

Do eksploracji pozostało około 20 arów t 67 obiektów zlokalizowa
nych na obszarze odsłoniętym w 1976 r, 

Badanta będą kontynuowane. 



KOWALKI, gm.Tychowo 
woj. koszalińskie 
Stanowisko l 
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Uniwersytet im.Adama 
Mickiewicza w Poznantu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadziła mgr Hanna K6~ka-Krenzowa /autorka 
sprawozdania/ pod kierownictwem prof.dr hab.Jana Żaka. 
Finansował UAM w Pólznaniu. Piąty sezon badań ~ Stano- . 
wisko wielokulturowe. 

Badania objęły poludniową i zachodnią partię stanowiska, mając na 
celu. uchwycenie zasięgu cmentarzyska szkieletowego z okresu wpływ6w 
rzymskich oraz rozpoznanie chronologii występujących tu osad. 

Na obszarze 598 m2 odsłonięto 49 dalszych obiektów archeologicz
nych, w tym 36 jam, 8 palenisk, 4 grpby szkieletowe i l grób ciałopalny. 
Stanowią one pozostałości po osadnictwie układającym się w trzech po .:. 
ziomach kulturowych. 

Na najstarszy poziom składa się 10 głębokich jam i jedno palenisko, 
zawierające fragmenty grubościennych, chropowaconych jajowatych na
czyń z guzkami, pozwalających datować tę osadę na okres wczesnolateńs
ki. 

Kolejny po ~Łiom osadniczy stanowi cmentarzysko z okresu wpływ6w 
rzymskich. Groby szkieletowe zawierały naczynia przy głowie_ zmarłego, 
w jednym z nich wystąpiły ponadto guzy brązowe i fragmenty grzebienia 
rogowego, a w jednym przypadku kolia z 39 szklanych paciorków, Na uwa
gę zasługuje grób ciałopalny z kośćmi zmarłego umieszczonymi w naczy
niu nawiązującym do stylu "Dahlhausen", a który wskazuje na birytualR,y· 
charakter cmentarzyska i uściśla jego chronologię na fazę Cl-C2/D 
okresu wpływów rzymskich. 

Najmłodszy poziom .osadniczy stanowi osada, na kt6rą złożyło się 
26 jam i 7 palenisk, zawierających nieliczne fragmenty ceramiki. Osada 
pochodzi prawdopodobnie z V w.n.e. 

Badania będą kontynuowane. 

KRUSZA ZAMKOWA, gm.lnowrocław 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 3 

Uniwersytet im.Adama Mickie
wicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 
Ekspedycja Kujawska 

Badania prowadziła dr hab.A.Cofta-Broniewska i dr 
Andrzej Kośko. Finansował Urząd Wojewódzki w Byd-
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goszczy, WKZ w Bydgoszczy, Katedra Archeologii 
UAM. Trzeci sezon badań. Osada kultury lendziels
klej i kultury przeworskiej l w.p.n.e. -V w.n,e. 
Siady osadnictwa kultury amfor kulistych i kultury 
łużyckiej, 

Kontynuowano szerokopłaszczyznowe badania z 1973-1974 r. W 
bieżącym roku rozkopano powierzchnię 925m2. Zgodnie z opracowa
nym programem badań skoncentrowanó się na centralnej części osady 
mając na celu wyświetlenie · problemu centrum kultowego społeczeństwa 
grupy kruszańskiej kultury przeworskiej. Badania tegoroczne potwier
dziły nasze dotychczasowe stwierdzenia odnośnie wyjątkowego charak
teru osady w Kruszy zarówno w zakresie wielkości /jedyne tych roz
miarów na terytorium Kujaw/ jak i jej znaczenia /centralny ośrodek 
tego regionu/, Do najważniejszych odkryć na omawianym stanowisku 
należy zaliczyć unikalny w skali całej Polski obiekt ~ultowy zhajdują
cy analogie dla swoich założeń przestrzepnych jedynie na terenie Cel
tyki. Mamy tutaj bowiem do c-zynienia z "świętym miejscem", usytuo
wanym na wyraźnie wyodrębnionym z całości osady, szczycie wyniesie
nia. Miejsce to stanowiło teren wyłączony spod zabudowy mieszkalnej. 
W obrębie sanktuarium zamknięta ogrodzeniem kamiennym, znajdowała 
się świątynia, plac na którym wykonywano praktyki religijne zgodnie z 
obowiązującym rytuałem /m.in. składano krwawe ofiary z ludzi/ oraz 
wydzielona przestrzeń przeznaczona na _rytualne pochówki zwierząt 
/stwierdzono ich dotąd w sumie około 15/, Powierzchnia nemetonu wy
nosiła około 1000 m2. Poza obrębem sanktuarium, ale w pobliżu ogro
dzenia odkryto miejsca na które wyrzuca~o szczl\tki ludzi poddanych. 
krwawym obrzędom - m.in,dekapitacji. 

Rozległa przestrzeń stanowiąca obszar kultowy, pozbawiona jest 
jakichkolwiek śladów zabudowy, Występowały tutaj jednak bardzo licz
ne obiekty nieruchome i bogaty materiał ruchomy z wcześniejszych okre
sów od neolitu po okres halsztacki oraz pozostałości osady prosperują
cej po upadku ośrodka kultu tzn. z p6źnych faz okresu wpływów rzyms
kich. Wystąpiły też obiekty mi~szkalne i sepulkralne kultury amfor ku
listych i kultury pucharów lejkowatych o niespotykanym w skali całej 
Polski bogatym wyposażeniu, · złożonym z kościanych naramienników, 
diademu, zausznic, naszyjników, bransolet i pasów· złożonych z pacior
ków wykonanych z muszli oraz 6 domostw kultury lendzielskiej. 

Liczniej niż w latach poprzednich wyeksplorowano różnego rodza
ju obiekty ludności kultury łużyckiej, nie zarejestrowano natomiast 
pozostałości zasiedlenia ludności kultury przeworskiej. Na uwagę ·za
sługują 3 p6łziemianki mieszkalne z p6źnego okresu wpływów rzymskich 
z warsztatami tkackimi, z 3 wędzarniami oraz kilka różnego rodzaju pa
lenisk i pieców. Z istniejącym sanktuarium wiązały się 2 pochówki ludz
kie, 2 czaszki, kilka luźno rozrzuconych kości, a także · 7 pochówków 
zwierzęcych /w tym psy/, 



LESNO, gm.Brusy 
woj. bydgoskie 
Stanowiska 1,2,2A,3 
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Uniwersytet L6dzki 
Katedra Archeologii 

Badania prówadził mgr Krzysztof Walenta. Finanso
wał WKZ w Bydgoszczy i UL. Drugi sezon badań. Osa
da i cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich oraz 
osada kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu. 

Przeprowadzono prace na kilku stanowiskach rozległego kom
pleksu osadniczego w rejonie Leśira. Prace rozpoczęto od stanowiska 
2A. Przeoadano 2,5 ara powierzchni odkrywając osadę kultury łużyc
kiej z V okresu epoki brązu. Odsłonięto 9 jam, ślady zwęglonej kon
strukcji drewnianej oraz liczne ułamki ceramiki, wśród których prze
ważaly fragmenty mis, kubków i czerpaków. Wśród ułamków ceramiki 
kultury łużyckiej odkryto nieliczne fragmenty ceramiki z okresu ,rzym
skiego a także prżepalone kości ludzkie będące zapewne pozostałością 
zniszczonych grobów z okresu rzymskiego. 

Na cmentarzysku kurhanowym oznaczonym ~o stanowisko 2 prze
badano kurhan nr 5. Stwierdzono nasyp ziemny bez jakichkolwiek kon
strukcji kamiennych, pod którym w centrum odkryto dwa pochówki po
pielnicowe. Naczynia użyte jako popielnice były barwy czarnej o powierz
chni wygładzanej. Popielnica nr l zdobiona była meandrem powyżej naj
większej wydatności brzuśca. Popielnica nr 2 reprezentowała typ na
czynia baniastego, nieozdobionego. W obu wypadkach pochówki ·były 

bez wyposażenia. 

Na osadzie z okresu rzymskiego oznaczonej jako stanowisko 3 
przebadano powierzchnię 2,5 ara. Odkryto dwa paleniska oraz pięĆ 

. pierścieniowatych jam 1 które roboczo określono jako wyrobiska / szy
biki/ pobursztynowe. Materiał zabytkowy z terenu osady to fragment 
rzymskiego paciorka szklanego, nieliczne ułamki ceramiki oraz grud
ka bursztynu. 

Prowadzono także prace na stanowisku l - nekropolitzw.grobów 
książęcych. Przebadano 0,5 ara w rejonie budowy obiektów gospodar
czych nie stwierdzając żadnych śladów działalności kulturowej, Ponad
to na wyżej wymienionym stanowisku prowadzono wykopy sondażowe w 
wyniku czego zlokalizowano wieniec kamienny Nr 2, 



LEŻAJSK 
woj. rzeszowskie 
Stanowisko 3 
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Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie 

Badania prowadziła Anna Barłowska. Finansowało 
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. ~ierwszy sezon 
badań. Osada z okresu wpływów rzymskich /111 w. 
n.e./. ' 

Stanowisko położone jest w dzielnicy miasta · podzwierzyniec na 
piaszczystym wzniesieniu z w. "Góra Szwedzka", w oddaleniu około 
3 km na wschód od centrum miasta. Zachował się fragment osady na 
południowo-zachodnim skraju piaśnicy użytkowanej od dłuższego cza
su. Eksploracja piasku spowodowała znaczne zniszczenie substancji 
zabytkowej. 

Odsłonięto obszar około 110 'm2, na którym odkryto fragmeńty 
czterech jam, częściowo zniszczonych rowami współczesnymi, częś
ciowo wchodzących w profile wykopu i pozostawionych do badań w nas
tępnym sezonie. Przebadano cztery paleniska oraz kilka śladów po s lu
powych. 

Oprócz fragmentów naczyń, w tym niewielka ilość fragmentów na
czyń czernionych lśniących a także niewielka ilość fragmentów naczyń 
toczonych na kole tzw. ceramiki "siwej", przepalonej polepy, węgli 
drzewnych i kości zwierzęcych, znaleziono kilka przedmiotów żelaz
nych lub ich fragmentów - nóż, krzesiwo·, tłoczek, wędzidło oraz w 
jednej z jam srebrny denar Antoninusa Pi.usa /138-161/. 

Osadę wstępnie datuje się na III wiek n.e. 

Materiały z badań zlotono w Muz'eum Okręgowym w Rzeszowie. 

Badania będą kontynuowane. 

USZNA, gm.Sanok 
woj. krośnieńskie 

Muzeum Historyczne 
w Sanoku 

Badania prowadziła mgr Maria Zielińska-Durda. Fi
nansował WKZ w Krośnie. Drugi sezon badań. Osada 
otwarta z p6.źnego okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone jest na prawym brzegu Sanu, w odległości 
' około 800m od rzeki, na łagodnym zboczu wzniesienia. 
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Osada zlokalizowana została nad 3 potokami. Zbadano 5 arów, 
stwierdzając ślady budownictwa naziemnego, prawdopodobnie miesz
kalnego i obiekty wgłębione w ziemię, spełniające funkcję jam zasobo
wych lub odpadkowych. 

Wśród zabytków ruchomych dominowała ceramika - fragmenty du
żych starannie wykonanych naczyń zasobowych z szerokim, dwustron
nie wychylonym brzegiem i fragmenty mniejszych, bardziej kruchych na
czyń kuchennych. Zabytki metalowe, to kilka silnie skorodowanych frag
mentów przedmiotów o nieokreślonej formie i funkcji. Fragmęnt ornamen
tOWimego naczyńka szklanego, jest prawdopodobnie importem z prao:"wni 
prowincjonalno -rzymskich. 

Na podstawie wstępnej analizy materiałów osadę można datować na 
lV-V w.n.e. a formy naczyń , sugerują powiązanie z terenami zakarpac
kimi. 

Dokumentację i zabytki złożono w Mu~eum Historycznym w Sanoku • . 

Badania będą kontynuowane. 

ŁAZY, gm.SłupiaNowa 

woj. kieleckie 
Stanowisko 6 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził dr hab.Kazimierz Bielenin. Finan~o
wało Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Pierwszy se
zon badań. Stanowisko żużla - piecowisko dymarskie z 
wczesnego okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko żużla położone jest na południe od gminy Słupia Nowa 
na łagodnym skłonie pól uprawnych w terenie przechodzącym około 0,5 km 
po stronie poludniowo-zachodniej w stok Łysej Góry. 

Prace objęły całe stanowisko żużla występującego w warstwie or
nej na przestrzeni około 100 m2. Odsłonięto częściowo zniszczone w war
stwach górnych, całe piecowisko dymarskie, Należy ono do klasycznych 
tzw. uporządkowanych piecowisk typu dwa ciągi czwórek pieców. W sumie 
w obrębie piecowiska znajdowały się wypełnione żużlem kotlinki 163 pie
ców dymarskich. W ciągu prawym było 83, w ciągu lewym 80 kotlinek. 

Zebrany z wypełniska czterech kotlinek węgiel drzewny przeznaczo
no do badań C14. W ten sposób kontynuowany jest program badań w zakre
sie uściślania chronologii hutnictwa świętokrzyskiego. Przewiduje on pod
danie badę.niom C14 wi~kszej serii węgla z poszczególnych stanowisk, co 
pozwoli być może na ściślejsze datowanie poszczególnych rodzajów i ty-
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p6w piecowisk dymarskich z Gór Swiętokrzyskich. Badania Cl4 
próbek z piecowiska w Łazach prowadził Instytut Fizyki Politechni
ki Sląskiej w Gliwicach. 

Ł~G PIEKARSKI, gm.Dobra 
woj. konińskie 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Stanowisko l 

Badania prowadzili prof.dr Konrad Jażdżewski ikon
serwator Stanisław Madajski. F-inansowało Muzeum 
Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Drugi se
zon badań. Cmentarzysko grobów książęcych grupy lu
bieszewskiej z wczesnego okresu rzymskiego. Osada 
k:ultury ceramiki sznurowej z pogranicza neolitu i epo
ki brązu. 

Stanowisko znajduje się w p6łnocnej części wsi, na północnym 
krańcu wydłużonego, wąskiego wału wydmowego. 

Zbadano systematycznie miejsca przypadkowego ·odkrycia, w ro
ku 1840, konstrukcji kamiennych i drewnianych. 

W obrębie dużego leja, powstałego ongi'Ś przy kopaniu studni, o 
średnicy górnej około 7 m i dolnej około 2m, a .głębokości około 2,5 m 
znaleziono w ziemi zasypiskowej, na wtórnym złożu, następujące przed
mioty: ułamki toczonej misy brązowej z kryzowatym, szerokim, do wnęt
rza zagiętym brzegiem o średnicy około 30 cm, przypuszczalnie z dwoma 
uchami /l zachowało się/ i zapewne z trzema podkładkami brązowymi pod 
dnem /l zachowała się/, dalej drobny ułamek cedzidła brązowego, szyj
kę i denko małego "balsamarium" szklanego /flaszeczki/; ułamki kilku 
czernionych naczyń, in. in. jednego większego z ornamentem meanQ.rowym 
oraz małej czarki pokrytej gęsto dołkami, imitującymi fasetki szklanych 
naczyń szlifowanych, 4 srebrne fibule, a w tym: l parę większych fibul 
z kabłąkiem taśmowym, z jednym grzebykiem na nim, ze zdobionymi kap
turkami do sprężyny i z podwójnie zgiętym haczykiem do cięciwy, z wie
lokrotną filigranulacją złotą na grzebyku, na górnej części kabłąka, na 
krańcach kapturków i na końcu haczyka oraz z ośmioma oczkami wykła
danymi gwiaździstymi blaszkami złotymi /zbliżone do typu Almgren, gru
pa II, nr 38/, 1 fibulę średniej wielkości z s1zerokim zdobionym kabłą
kiem taśmowatym, z l grzebykiem z podwójną filigranulacją srebrną, z 
dwoma zdobionymi kapturkami na sprężynę i z pochewką na cięćiwę oraŻ 
l mniejszą fibulę podobnego typu, jak poprzednio wymieniona, z jednym 
grzebykiem zdobionym złotą filigranulacją i z haczykiem do cięciwy 
/zbliżona do typu Almgren, grupa II, nr 28/, l srebrną ' szpilę zapewne 
do włosów/ z .ozdobną główką, dolne /ułamane/ brązowe okucie rogu do 
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picia oraz l dwustożkowy przęślik gliniany. 

Na głębokości około 2 - 2,3 m znaleziono res~tę bruku kamiennego 
nakrywającego ongiś komorę grobową, a pod nim - na głębokości około 
2,4 m resztę podłogi tej komory, złożonej z 13bierwion/okrąglaków/ dę
bowych grubości około 15 cm, której wymiary wynosiły ongiś około 2 x 
2,3 m. Pod zwałem pozostawionych na miejscu kamieni, których pierwot
ną ilość oszacowano na podstawie opowiadań miejscowej ludności na około 
4m3, a na resztkach podłogi wspomnianej komory grobowej znaleziono 
zgruchotane szczątki dwóch płaskodennych toczonych czarek srebrnych, 
zdobionych pod nieco zgrubiałym brzegiem wysztancowanym wzorem geo
metrycznym. Przy jednej czarce znaleziono z 2 odlutowane uchwyty, zdo
bione głową brodatego mężczyzny i ptasimt głowami. W szparze, między 
belkami podlogi znaleziono piątą, namniejszą fibulę 1 silnie profilowaną 1 

z trąbkowato rozszerzającym . się kabłąkiem z podwójnymi grzebykami na 
środku kabłąka i przy jego końcu /przy nóżce/, z filigranulacją srebrną 
na każdym grzebyku/ zbliżona do typu Almgren, grupa IV, nr 75/. 

Nie ulega wątpliwości, że całość materiału zabytkowego pochodzi 
z jednego grobu książęcego, najdawniej przypadkowo odkrytego,' Był to 
grób z komorą drewnianą, kryjącą w sobie szkielety mężczyzny i kobie
ty. Nazwano go grobem "A", z uwagi "na to 1 że groby książęce, odkryte 
tu później /w latach 1933, 1936, 1974/ otrzymały numery 1-111. Grób ksią
żęcy "A" przypada na podokres B2 według systemu H.}.Eggersa. Cerami
ka ręcznie lepiona, miejscowego wyrobu, wchodząca w skład inwentarza 
tego grobu, należy stylistycznie do grupy przeworskiej. 

Odkrycie w r .1976 :powiększa ilość członków "dynastii łężańskiej" 
o 2 dalsze osoby/ zapewne księcia i jego żonę/ pochowane równocześnie. 

Natrafiono także na nieliczne ułamki naczyń kultury ceramiki sznu
rowej /poziome odciski sznura poniżej zgrubiałego brzegu/, które wypada 
datować nie tyle na koniec neolitu, co na początek epoki brązu. 

Badania będą kontynuowane. 

ŁOJEWO, gm.lnowroclaw 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 4 

Uniwersytet im.Adama Mic
kiewicza w P óznaniu 
Katedra Archeologii 
Ekspedycja Kujawska 

Badania prowadził dr Andrzej Kośko, Finansował WKZ 
w Bydgoszczy. Drugi _sezon badań • . Osada kultury prze
worskiej 11-111 w. Slady osadnictwa kultury pucharów 
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lejkowatych, kultury amfor kulistych i łużyckiej 1 grób 
kultury iwieńskiej. 

Badania prowadzono w ramach prac zabezpieczajl\cych, zapo
CZ~ttkowanych w roku 1975. Eksplorowano obiekty w obrębie piaśnicy, 
Równolegle prowadzono rozpoznanie w niezniszczonej części stanowis
ka. Efektem prac jest rozpoznanie charakteru osad~ictwa kultury prze-

, worskiej, uzyskanie materiałów kultury pucharów lejkowatych, kultury 
amfor kulistych, kultury łużyckiej oraz zlokalizowanie jednego grobu 
kultury iwteńskiej. Ll\cznie zarejestrowano 43 obiekty, z których więk
s·zo~t reprezentuje kulturę przeworsk!l. Nowym elementem w stosunku 
do stanu badań z roku ubiegłego jest uchwycenie wschodniego krańca 
osiedla oraz wstępne rozpoznanie najmłodszej fazy osady /111 w .n.e./. 
Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych reprezentuje najmłodsZI\ jej 
fazę rozwoju /V/. Osady kultury amfor kulistych z fazy "sznurowej" 
i łużyckiej z okresu Hallstatt C SI\ tymczasowo słabo rozpoznane plant
graficznie. Grób iwteński wnosi natomiast nówe dane do analizy zależ
ności ludności danej kultury z populacjami kultury amfor kulistych. 

MANASTERZ, gm. Wi~tzowtca 
woj. przemyskie 
Stanowisko 6 

MIASTKOWO 
woj. łomżyńskie 
Stanowisko 1 

MODŁA, gm. Wiśniewo 
woj. ciechanowskie 

patrz 
epoka brązu 

patrz . 
wczesne 4redniowiecze 

Muzeum Ziemi Zawkrz~ń
skiej w Mławie 

Badania prowadził mgr Andrzej Grzymkowski, Finan
sował WKZ w Ciechanowie, Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpływów 
rzymskich /1-11 w,n.e,/. ,, 

. Stanowisko leży na południowym zboczu i kulminacji' wzgórza, w 
pobliżu niewielkiego strumyka, 
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Przekopano 6 arów 1 na których odkryto 70 grobów i śladów jam gro
bowych. Zły stan zachowania większości grobów spowodowany erozją, 
sprawiał trudności w uchwyceniu wielkości jam grobowych i analizie 
obrządku pogrzebowego oraz w dokładnej dokumentacji. Poza grobami 
ciałopalnymi wystąpiły pochówki szkieletowe 1 szczególnie jeden dobrze 
zachowany 1 "o/ pozycji półsiedzącej z czarką pod głową. 

W grobach oprócz ceramiki znaleziono osiem zapinek i trzy frag
menty, igłę, przęślik, paciorek szklany, nóż, nóżyczki, sprzączkę, dwa 
fragmenty ozdób i fragment blachy brązowej. 

Badania 1:-ędą kontynuowane. 

'•10SZCZENICA WYŻNA, gm.Stary Sącz 
woj. nowosądeckie 
Stanowisko C 

Polska Akademia Nauk 
Oddział w Krakowie 
Komisja Archeologiczna 

Badania prowadzili mgr Renata Madyda-Legutko i mgr 
.Krzysztof Tunia. Finansowała Komisja Archeologiczna 
Oddziału PAN w Krakowie. Pierwszy sezon badań. Osa
da z okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko zalega w obrębie nasady szerokiego cypla leżącego mię
dzy dwoma prawobrzeżnymi dopływami potoku Moszczenickiego. 

Natrafiono na obiekt mieszkalny o długości 19,6 m i szerokości 7 m 
/łączna powierzchnia 137,2 m2f, zagłębiający się do głębokości 50-70 cm, 
o orientacji wschód-zachód iwypelnisku barwy szarej. Na jamę poslupo
wą związaną z konstrukcją chaty natrafiono w północno-wschodnim naroż-

. niku, już poza obrębem obiektu. W zachodniej części chaty zlokalizowano 
skupienie materiału ceramicznego w postaci ceramiki toczonej na kole tzw. 
siwej, fragmentów grubościennych naczyń zasobowych oraz lepionych rę~z
nie. 

Na pólnoc od chaty natrafiono na pozostałości po jamach posłupowycb, 
obiekty o nieokreślonym charakterze, w zasypisku których znajdowała się 
ceramika, polepa oraz kamienie. Ponadto zlokalizowano tutaj duże naczy
nie zasobowe wkopane w calec aż po wylew. 

Uzyskany materiał należy datować na rozwiniętą fazę okresu wpły
wów rzymskich i wczesną fazę wędrówek ludów. 

Materiał z badań znajduje się w Pracowni Archeologicznej IJ1KM 
P AN w lgolomii. 

Badania będą kontynuowane. 
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MOSZCZENICAWYŻNA, gm.Nowy Sącz 
woj. nowosądeckie . 

Polska Akademia Nauk 
Oddział w Krakowie 
Komisja Archeologiczna Stanowisko A 

Badania prowadzili mgr Renata Madyda-Legutko i 
mgr Krzysztof Tunia. Finansowała Komisja Areheo
·logiczna Oddziału PAN w Krakowie. Drugi sezon ba
dań. Osada z okresu wpływów rzymskich. 

Prace koncentrowały się na zachód i na wschód od obszaru prze
badanego w zeszłym roku. Miały one na celu uchwycenie granic osady. 
Na uwagę zasługują konstrukcje na planie kolistym o średnicy 3m, w 
postaci pasa szerokości 20-30 cm, barwy szarej. Obiekty te nie dos
tarczyły żadnego materiału ceramicznego są niezmiernie trudne do 
interpretacji. 

Stanowisko datowane jest na podstawie poprzednich badań na 
rozwiniętą fazę okresu pó:tnorzymskiego i wczesną fazę wędrówek lu

.dów. 

NAWlNO, gm.Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 6 

Uniwersytet im.Adama 
Mickiewicza w Poznanh.t 
K~tedra Archeologii 

Badania prowadzili mgr Henryk Machajewski i An
drzej Sikorski /autor opracowania/ pod kierunkiem 
prof.dr.hab.Jana Żaka. Finansował UAM w Poznaniu 
oraz WKZ 'w Koszalinie. Pierwszy sezon badań. Osa
da wielokulturowa. 

Stanowisko usytuowane jest na zachodniej terasie nadzalewowej 
rzeki Mogilicy. 

1 Celem badań było rozpoznanie osadnictwa w d~rzeczu środkowej 
Parsęty. 

Badania wykopaliskowe skoncentrowano w centralnej części sta
nowiska. Na powierzchni 155m2 zarejestrowano 24 obiekty w trzech 
poziomach kulturowych: · · 

a/ poziom zjawis~źnoneolityczno-wczesnobrązowych - .grocik krze
mienny z wklęsłąl podstawą oraz fragmenty ceramiki, w tym z orna
mernem sznura dwudzielnego. 
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b/ poziom·. kultury łużyckiej - 3 jamy z ubogim, mało charakterystycz
nym inwentarzem ceramicznym. 

' 
c/ poziom kultury wieibarskiej /fazy lubowsktej / - 21 obiektów, w tym 

m. in. pólziemianka o konstrukcji slupowej -plecionkowej, wewnątrz 
której stwierdzono duże naczynia grupy l C-E, miniaturowe grupy 
XVUI /wg R. Schindlera/ oraz półfabrykat zielonego paciorka szkła
nego. Ponadto zarejestrowano budowlę słupową, kształtu prostokąt
nego, w wypelnisku której stwierdzono m, in. żelazny grot strzały /? /, 
granitowy leżak żarna obrotowego, przęśliki oraz fragmenty naczyń 
glinianych. W dwóch paleniskach znaleziono bryłki surowca burszty
nowego. 

Badania będą kontynuowane, 

NOWA HUTA ·- PLESZOW 

NOWA M~CINKA, gm.Męcinka 
woj .legnickie 

patrz 
neolit 

Uniwersytet Wrocławski 
Katedra Archeologii 

Badania prowadziła mgr Jolanta Bakszas. Finansowała 
Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Pierwszy sezon badań. Osada wielokult~,trowa: kultury 
łużyckiej z okresu halsztackiego, kultury przewors
kiej z okresu lateńskiego i wczesnego okresu wpływów 
rzymskich. 

Osada znajduje się na wschodnim zboczu wzgórza Widoma, w za
kolu strumyka, lewego dopływu Nysy S za l onej, około l km na pólnoc od 
zachodniego krańca' wsi Nowa Męcinka. 

Odkryto 60 jam osadniczych i 71 śladów po słupach. W jamach z 
okresu halsztackiego znaleziono wyłącznie materiał ceramiczny repre
zentowany przez naczynia wazowate, kubki, zdobione czarki, ułamki na
czynia malowanego. 

Z okresu późnolateńskiego odsłonięto między innymi budynek miesz
kalny o wymiarach 6 x 2,5 m, Zawierał on kilka naczyń, żelazną radlicę 
łopatkową, ciężarek tkacki oraz ułamki żużli żelazi\Ych. 

Wśród obiektów z wczesnego okresu rzymskiego należy wyróżnić 
obiekt mieszkalny, słupowy oraz prostokątne palenisko o wymiarach 140x 
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90 cm, otoczone glinianą ścianką wysokości 10-15 cm, warstwa ka
mienia wypełniająca palenisko nosiła ślady przepalenia. 

Badania będą kontynuowane. 

NOWY TARG, gm.Stary Targ 
woj. elbląskie 

Muzeum Zamkowe 
w Malbąrku 

Badania prowadziła mgr Ewa Kazimierczak. Finanso
wało Muzeum Zamkowe w Malborku. Trzeci sezon ba
dań. Cmentarzysko ciałopalne - szkieletowe użytkowa
ne od końca epoki brązu do V w. n.e. 

Zbadano 5,5 ara w północnorwschodniej części cmentarzyska poło
żonego na terenie fermy hodowlanej. Odsłonięto 157 poj:hówków w tym 
55 popielnicowych, 44 jamowe oraz 40 szkieletowych. Pozostała liczba 
to jamy ze spalenizną o nieokreślonej funkcji. 

Groby popielnicowe /najstarsza faza cmentarzyska/ uległy najwięk
szemu zniszczeniu w czasie budowy fermy. Były to, najczęściej, typowe 
popielnice pozbawione wyposażenia. 

Ppdobnie jak w latach ubiegłych najciekawsze zabytki pochodzą z 
fazy lateńsko-rzymskiej. Po raz pierwszy wystąpiły w grobach jamo
wych brązowe i żelazre klamry do pasa o konstrukcji zawiasowej lub trój 
dzielnej. W kilku zespołach towarzyszyły im brązowe i żelazne zapinki 
późnolateńskie. Znaczna liczba grobów szkieletowych posiada bogate wy
posażenie. Sądząc na podstawie rozmieszczenia darów grobowych /koś
ci się prawie nie zachowuj~\/ pochówki ułożone były na osi północ-połud
nie. W pięciu przypadkach wyposażenie grobu stanowiły kolie złożone z 
paciorków szklanych różnego typu i bursztynowych płaskich i ósemkowa
tych. 

W grobie 378 obok paciorka melonowatego, 2 paciorków bursztyno
wych znaleziono 3 zapinki oczkowate datujące obiekt na II w. n.e. Na 
przełom II i III w. można datować grób 384, który oprócz· paciorków 
szklanych i bursztynowych wyposażony był w dwie zapinki brązowe z 
drucikowatym kabłąkiem i podwiniętą nóżką. 

Badania potwierdzają wyjątkowo długi okres użytkowania cmenta
rzyska. Po trzech sezonach badawczych wydzielono 385 obiektów gro
bowych. 

Prace będą kontynuowane. 



ODRY, gm.Czersk 
woj. bydgoskie 
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Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził mgr Tadeusz Grabarczyk. Finanso
wał UL oraz WKZ w Bydgoszczy. Jedenasty sezon ba
dań. Cmentarzysko płaskie i kurhanowe z okresu wpły
wów rzymskich. 

Przebadano575m2 na terenie płaskim cmentarzyska, gdzie odkryto 
73 groby, a w tym 23 szkieletowe, 41 jamowych i 9 popielnicowych. Pro
wadzono także prace na kurhanie nr 20, w którym odkryto grób szkieleto
wy, na wyposażenie którego składała się igła brązowa oraz 2 karbowane, 
przezroczyste paciorki z niebieskiego szkła. Wzorem lat ubiegłych pro
wadzono także wykopy sondażowe o szerokości 4 m we wschodniej części 
cmentarzyska, nie natrafiając na żadne groby. 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje grób szkieletowy, w którym 
znaleziono już drugą na tym stanowisku fibulę emaliowaną. Wystąpiła ona 
w towarzystwie 2 fibul brązowych / Almgren VI/, 2 naczyń /Schindler gr 
XV!l i XVIII/, 4 paciorków szklanych barwy pomarańczowej i l rurkowa
tego oraz przęślika glinianego. Jest to jeden z najmłodszych pochówków 
na cmentarzysku i można datować go na 2 polowę III wieku. 

Tegoroczne badania miały na celu kompletne wyeksplorowę.nie cen
trum cmentarzyska. Następne będą już miały wyłącznie charakter sonda
żowy oraz skupią się na kurhanach w południowej części stanowi,ska. 

Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego. 

Badania będą kontynuowane. 

OPALENIE, gm.Gniew 
woj. gdańskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badnia prowadziła mgr Grażyna Szalaty. Finansowały 
Zakłady Energetyczne Okręgu Północnego w Bydgosz
czy. Pierwszy sezon badań. Osada z okresu wpływów 
rzymskich i wczesnego średniowiecza, cmentarzysko 
z okresu wpływów rzymskich. 

Celem badań .było sprawdzenie terenu przed przystąpieniem do bu
dowy obiektów elektrowni w Opaleniu. 



- 150 -

Osada polożona jest na terasie Wisły, na wzniesieniu między Młyń . 
l 

ską Strugą a drogą do promu. Wykopy I-X .o wymiarach 2,5 x 5 m za-
łożono w partii poludniowo-zachodniej stanowiska. Nie stwierdzono 
występowania warstw kulturowych t obiektów. Wystąpił nieliczny ma
teriał ceramiczny. 

Trzy wykopy /2,5 x 5 m/ założono w południowo-zachodniej 
partii cmentarzyska położonego w odległości około 300 m na południe 
od osady. Nie wystąpiły żadne obiekty. Materiał zabytkowy nieliczny, 
głównie ceramika. 

Badania będą kontynuowane. 

OPATOW 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 6 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadziła dr Magdalena Mączyńska. Wszyst
kie prace wykonywane były przez studentów Instytutu 
Archeologii UJ, odbywających obowiązkową praktykę 
wakacyjną. Piąty sezon badań. Osada z okresu wpły
wów rzymskich. 

Kontynuowano badania osady położonej w północnej części · wsi; 

w obrębie przysiółka Wttocin. Na powierzchni 2 arów odkryto i wyeks
plorowano 4 obiekty: trzy chaty /w tym jedna przębadana częściowo/ i 
jedno palenisko. Prostokątne chaty o konstrukcji slupowej zawierały 
fragmenty ceramiki z okresu późnorzymskiego, m.in. ułamki naczyń 
wykonanych na kole, cienkościennych i typu "Krausengeflł.sse". W wy
pełniskach dwóch chat znaleziono dwie zapinki z podwiniętą nóżką. Na 
uwagę zasługuje .cba1a . 6, o wymiarach 10 x 4 m, z warstwą spalen~zny 
w części wypełniska, mająca na swej dłuższej osi rodzaj przybudówki. 
Występowanie tej konstrukcji na stanowisku zaobserwowano również w 
poprzednim sezonie. 

Przebadany odcinek osady wiąże się z najpóźniejszą fazą użytko
wania sąsiadującego z nią cmentarzyska z okresu rzymskiego w Opata
wie, stanowisko l. Materiały należy datować na młodszą fazę okresu 
późnorzymskiego i wczesną - okresu wędrówek ludów /fazy C2 i D wed
ług chronologii H. J. Eggersa/ 

Po ostatecznym zakońcŻeniu badań materiały ze stanowiska zos 
taną przekazane do Muzeum Regionalnego w Częstochowie. 

Badania będą kontynuowane. 



OSIEK-PRACZ, gm.Wyrzysk 
woj. pilskie 
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PARLEZA MAŁA, gm.Biskupiec 
woj.olsztyńskie 

PIASKI, gm.Kleszczów 
woj. piotrkowskie 
Stamowisko l 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
paleolit i mezolit 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków Pracownia Archeolo
giczno-Konserwatorska 
Oddziału w Łodzi 

Badaniami kierował mgr Romuald Dragan. Finansował 
CentralnY Ośrodek Badawczo-Projektowy Górni;ctwa 
Odkrywkowego "POL TEGOR" we Wrocławiu. Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury prze-
worskiej /II/lii-IV/V w.n.e./. · 

Przebadano powierzchnię 1000 m2. Odkryto 271 grobów. Do naj
ciekawszych elementów kulturowych można zaliczyt występowanie gro
bów warstwowych charakterystycznYch dla grupy dobrodzieńsktej, Na 
wyposażenie tych grobów między innymi składała się ceramika toczona 
na kole garncarskim. Są to naczynia cienkościenne o średnicy wylewu 
około 30 cm. Zostały one celowo poniszczone tak, że nie udało Śię zre
konstruować ani jednego całego naczynia. Razem z tymi naczyniami wys
tępowały fibule z podwiniętą nóżką. 

Na cmentarzysku występował zróżnicowanY obrządek pogrzebowy: 
groby warstwowe, rowkowe, jamowe i popielnicowe. Do najstarszych 
grobów można zaliczyć grób nr 171 gdzie oprócz popielnicy w skład wy
posażenia wchodziły cztery naczynia-przystawki, umbo, grot oszczepu 
oraz miecz. Można przypuszczat, że miecz ten był inkrustowanY brązem. 
Na podstawie ceramiki grób ten można datować na koniec 11 w.n.e. 

Badania będą kontynuowan~. 

PLESZEW 
woj. kaliskie 
Stanowisko l 

patrz 
okres lateński 

• 



• 
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POLANOWICE, gm.Krusz wica 
woj. bydgoskie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej ' w Poznaniu 
Zakład Archeologii 
Wielkopolski 

Stanowisko 4 

Badania prowadziła dr Bożena Dzieduszycka pod 
kierunkiem doc. dr hab. Aleksandra Dymaezewski~go. 
Finansował IHKM PAN. Czwarty sezon badań. Osa
da z okresu wpływów rzymskich, osadnictwo ludnoś
ci kultury iwieńskiej, kultury pucharów lejkowatych. 

Badania skoncentrowano w tej partii stanowiska, gdzie w latach 
ubiegłych odkryto ·największe skupienie obiektów o charakterze gospo
darczym. Badania potwierdziły ubiegłoro·czne obserwacje o istnieniu 
tutaj czterech uchwytnych stratygraficznie faz użytkowania osady z ok
resu wpływów rzymskich, nadto uchwycono po raz pierwszy zalegający 
niżej poziom związany z osadnictwem kultury iwieńskiej oraz nawarst 
wienia późnej fazy kultury pucharów lejkowatych. 

Najmłodsze stratygraficznie obiekty zniszczone są w znacznym 
stopniu przez orkę. Tworzą je prostokątne układy zbitej, niekiedy prze
palonejpolepy o wymiarach 6-5 m x 4-4,5 m. W ich pobliżu odkryto po
nadto ślady słupów wiążących się z tymi obiektami. Większość słupów 

· wylepiona była gliną w swych dolnych partiach. Z poziomem tym wią:-. 
żą się również odkryte tu paleniska z kamieni pol~ych. Zalegające ni
żej obiekty, to w przeważającej liczbie niewielkie kopułkowate piece 
o średnicy nie przekraczającej 1,2 m, mią'ższości około o',6 m. Wypeł
niska ich tworzyły na ogół .rumowiska przepalonej polepy ze ści11-n i 
kopuły. w pobliżu piecy odsłonięto ' jamki z surowcem glinianym. 

Niże~ zalegający poziom stanowią obiekty częściowo zagłębione w 
ziemię /półziemianki o wymiara,ch ścian powyżej 3 m/ oraz niewielkich 
rozmiarów jamki zasobowe. Z poziomem tym wiąże się też duży dwuko
morowy piec o pionow,Ym ciągu Ógnia i ściankach z przepalonej gliny. 
Piec ten najprawdopodobniej zbudowany został w konstrukcji rusztowej. 
Na jego spągu odkryto dysk gliniany z plastycznym wyobrażeniem symbo
licznym /wąż i dwuramienna swastyka/. 

Z najstarszym poziomem osady z okresu wpływów rzymskich wiążą 
się dwa kilkupoziomowe obiekty znacznie zagłębione w ziemię, będące 
najprawdopodobniej ziemiankami. Z poziomem tym wiąże się także obiekt 
o średnicy l ,8 m i głębokości powyżej 2 J:Il, interpretowany jako studnia. 

Nawarstwienia związane z osadnictwem ludności kultury iwieńs
kiej odkryto na jednym z wykopów. Był to nieokreślonej miąższo§ci po-
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ziom zalegający na spągu czarnych ziem. Odkryto tam fragmenty naezyń 
glinianych, nie odsłonięto natomiast obiektów, zniszczonych przypusz
czalnie przez głęboko zalegające obiekty z okresu wpływów rzymskich. 

W innej partii wykop6w odsłonięto ślady osadnictwa kultury pucha
rów lejkowatych. Tworzyło je kilka zagłębionych obiektów w wyższych 
partiach również uszkodzonych w okresach p6źniejszych. Tutaj też od
kryto pochówek krowy, tkwiący w głębokiej jamie. 

Materiały złożono w ZAW IHKM PAN. 

Badania będą kontynuowane. 

PRUSZCZ GDANSKI 
woj. gdańskie 
Stanowisko 19 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Barbara Wiącek. Finansowało 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Pierwszy sezon 
badań. Osada kultury oksyWskiej z przełomu er. 

Osada położona jest na nieznacznym wzniesieniu po prawej stro
nie rzeki Radu ni, należy do zespołu stanowisk ciągnących się wzdłuż 
jej brzegów. Badania miały charakter ratowniczy. Teren osady został 
przecięty dwoma głębokimi rowami o ponad 200 m długości usytuowanymi 
na osi p6lnoc-południe i wschód-zachód, na ścianach których widoczne 
były zniszczone jamy i paleniska. Znaczna część obiektów wystąpiła w 
wykopie drugim; profile rowu miały następujący układ stratygraficzny: 
pod humusem występowała warstwa surowej gliny, poniżej na znacznych 

·odcinkach warstwa "kulturowa i bezpośrednio pod nią na głębokości 50-60 
cm jamy i paleniska wkopane bezpośrednio w żwirowaty piasek. Ogółem 
odkryto 21 obiektów, z tego 10 palenisk, 9 jam o bliżej nieokreślonym 
przeznaczeniu i 2 piece do wypalania wapna. Oba piece miały w przekro
ju pionowym kształty nieckowatej jamy o głębokoŚci O~ 7 m i 0,8 m. Wy
miary górnej części wynosiły l ,6 m i 2, l m. Wypełnisko plecy stanowiła 
gruba warstwa słabo wypalonej gliny, tworzącej pierwotnie pokrycie ja
my, nachodząca na palenisko wypełniające dolną część obiektu. Dno pierw
szego pieca wyłożone było surową gliną, na której dopiero nakładały się· 
cienkie warstwy węgla drzewnego przekładane wapnem. W. drugim piecu 
natomiast spalenizna zalegała bezpośrednio na. caleowym podłożu, a mi
nimalna ilość wapna wystąpiła wyłącznie na powierzchni paleniska. Na 
inwentarz pieców składały się ułamki schropowaconej ceramiki o lekko 
facetowanych krawędziach, ułamki mis, kubków, gładzik kamienny, koś-
ci zwierzęce oraz polepa. 
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Analogiczny inwentarz wydobyto z jam i palenisk. 

Inwentarz warstwy kulturowej stanowiła ceramika datowana podob
nie jak w badanych obiektach oraz ceramika wczesnośredniowieczna. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 

Badania zakończono. 

RACZKOWICE, gm.Dąbrowa Zielona 
woj. częstochowskie 

Muzeum Regionalne 
w Radomsku 

Stanowisko 3 

Badania prowadziła mgr Bożena Błaszczyk. Finansowa
ło Muzeum Regionalne w Radomsku. Pierwszy sezon ba
dań. Cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpły
wów rzymskich • 

. Stanowisko leży na nieużytku zwanym "sołtysówką", około 400 m 
na wschód od zabudowań wsi, przy drodze polnej w kierunku Soborzyc. 

Badania na cmentarzysku miały charakter ratowniczy i rozpoznaw
czy. Przebadano obszar 3/4 ara odkrywając 20 g~obów ciałopalnych. 

W jednym z wykopów odkryto skupienie 16-tu grobów ciałopalnych 
jamowych. W czternastu spośród nich znajdowala się ceramika toczona 
na kole, w 5 -ciu znaleziono stopione fragmenty szkła. Prócz tego w·gro
bach znajdowały się ułamki kościanych grzebieni, · zdobionych okładzin 
kościanych, gwoździe, nożyk, fragment przęślika, bardzo zniszczone 
fragmenty fibul niemożliwych do zidentyfikowania oraz liczne ułamki ce
ramiki lepionej ręcznie. To zgrupowanie pochówków na podstawie licz
nie występującej ceramiki toczonej na kole można datować na połowę 
Ul w.n.e. 

W wyżej położonej części- stanowiska odkryto 4 groby ciałopalne, 
w tym 2 popielnicowe. Jeden z nich, grób kobiecy, wyróżnił się bogatym 
wyposażeniem w postaci: żelaznego okucia szkatułki z kluczem, spręży
ny do zamka, kolistej sprzączki, 2-ch identycznych fibul żelaznych in
krustowanych srebrem z zachowanym częściowo brązowym kapturkiem 
na sprężynę /IV gr.Almg./, żelaznego noża, igły, przęślika i ułamków 
7 naczyń lepionych ręcznie z bogatą ornamentyką. Jak dotychczas, jest 
to najstarszy pochówek na cmentarzysku datowany na schyłek fazy B2. 

Materiały znajdują się w Muzeum Regionalnym w Radomsku. 

Badania będą kontynuowane. 



ROGOWO, gm.Siałogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 4 
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Uniwersytet im.Adama 
Mickiewl.cza w Po znaniu 
Katedra Archeologii 

Bad~nia prowadził mgr Henryk Machajewski /autor spra
wozdania/ pod kierunkiem prof.dr hab.Jana Żaka. Fi
nansował UAM. Drugi sezon badań /pierwszy w 1974 r./. 
Osada z końca młodszego okresu przedrzymskiego i okre
su rzymskiego /fazy A3-Cl/C2/ •. 

Badania skoncentrowano w północnej partii osady, w jej części pro
dukcyjnej, mieszczącej się na niewielkim wyniesieniu 

1 
w bezpośrednim 

sąsiedztwie podmokłych łąk i rzeki Mogilicy. · 

Odkryto półziemiankę o wymiarach 2,6 x 2,6 m, miąższości 0,45 m, 
wewnątrz której stwierdzono kotlinkę o średnicy 0,5 m wyłożoną częścio
wo gliną i wypełnioną żużlem, służącą do wytopu żelaza oraz palenisko, 
w obrębie którego znaleziono fragment glinianej formy odlewniczej /? /, 
miniaturkowy tygiel oraz nóż żelazny. Ogólnie w półziemiance zarejestro
wano 7,5 kg żużli, w tym w kotlince około 2 kg, fragmenty przedmiotów 
żelaznych oraz ·379 fragmentów naczyń glinianych, pozwalających okreś
lić chronologię obiektu na przełom faz A3/Bl. 

Badania będą kontynuowane. 

ROGOWO, gm. Białogard 
woj.koszalińskie 
Stanowisko 9 

Konserwator ZabytkÓw 
Archeologicznych 
w Koszalinie 

Badania prowadzili mgr Franciszek J. Lachowic z /autor 
sprawozdania/ i mgr Jolann Dębowska. Finansował WKZ 
w Koszalinie. Drugi sezon badań. Cmentarzysko ciało
palne z I w.p.n.~. -I w.n.e. 

Badania miały charakter ratowniczy. Zbadano obszar 1470 m2 w obrę
bie którego odkryto i wyeksplorowano 122 obiekty archeologiczne, na któ
re złożyły się: 81 grobów ciałopalnych, 40 jam z zawartością spalenizny 
bez materiału archeologicznego i l pal~nisko. 

Wśród pochówków przeważały groby jamowe z resztkami stosu -58 
obiektów. Ponadto odsłonięto 17 grobów popielnicowych obsypanych re s z
tkami stosu, 5 grobów popielnicowych czystych i l grób jamowy czysty. 
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Odkryto również l grób skrzynkowy z obwarowaniem należący chrono
logicznie do kultury pomorskiej zaWierający wewnątrz popielnicę przy
krytą czapkowatą pokrywą z zakładką. 

Groby wkopane były bardzo płytko, 20 cm pod powierzchnią, 
stąd ich zły stan zachowania. Największe zagęszczenie pochówków i 
pozostałych obiektów archeologiczn,ych wystąpiło na kulminacji i za
chodnim stoku badanego wzniesienia morenowego. 

Groby jamowe z resztkami stosu oraz popielnicowe obsypane sto
sem zawierały intensywnie czarną spaleniznę z dużymi ułamkami zwę
glonego drewna oraz stosunkowo bogaty materiał kulturowy. Kości 
ludzkie bardzo źle zachowane - silnie rozlasowane i drobno pokruszo:
ne. 

Wśród zabytków domincwały zapinki żelazne /Warsztat M-N wg 
J. Kostrzewskiego/, zapinki brązowe, znaleziono także zapinkę ze sreb
ra. Jeden z grobów popielnicowych zawierał kultowo zgięty żelazny miecz 
jednosieczny z zachowanymi okuci!łmi pochwy, umbo tarczy, nity okucia 
tarczy i kultowo zgięty grot oszczepu. W grobach znaleziono też żelazne 
noże sierpikowate, klamry do pasa o -odwrotnie wygiętych końcach oraz 
przęśliki gliniane i kamienne. 

Wśród naczyń przeważały przysadziste i wysokie wazy, o ostrym 
załomie bruśca, zdobione w górnej partii pasmem zróżnicowanego mean
dra, zaopatrzone w dwa przewężone ucha, posiadające zwykle facetcwa
ną krawędź wylewu. Uzyskano też kilka . naczyń odwrotnie gruszkowatych 
z jednyin taśmowatym uchem oraz kilka naczyń miniaturowych w postaci 
kubeczków. 

Badania będą kontynuowane. 

ROGOW OPOLSKI 
woj. opolskie 
Stanowisko 10 _ 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Opolu 

Badania prowadził Wiesław Piszczalowski /autor 
sprawozdania/ i Piotr Szmidt. Finansował WKZ w 
Opolu. Drugi sezon badań. Osada z okresu wpływów 
rzymskich. · 

Ratownicze wykopaliska prowadzono na z~grożonym _ odcinku ęks- · 
ploatowanej dorywczo piaskowni; położonej na lewobrzeżnej terasie 

, Odry /w pobliżu starego kamieniołomu/. · Prace ograniczyły się do 
·przebadania obiektów znajdujących się przy północno-wschodniej ścia
nie wybierzyska oraz na powierzchni skarpy. Założono wykop o po-
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wierzchni około 130 m2' odsłonięto 5 obiektów' w tym l półziemianka 
i 3 paleniska. Najciekawszym z nich okazała się półziemiankil kształ-

tu nieregularnego prostokąta o wymiarach 3,4 x 1,8 m, głębokości 90 cm. 

Osadę datować można roboczo na 11 i Ul wiek. 

Badania będą kontynuowane. 

SIEMIECHOW, gm. Widawa 
woj. sieradzkie 

Muzeum w Pabiamcach 

Stanowisko 2 

Badania prowadziła mgr Maria Jażdżewska. Finanso
wał WKZ w Sieradzu. Czwarty sezon badań. Osada 
ludności kultury wenedzkiej z późnego okresu wpływów 
rzymskich. 

Kontynuowano prace wykopaliskowe na wzniesieniu zwanym "Pieklo", 
okolą 3 km na poludnie od wsi Sterniechów, dążąc do ustalenia granic osa
dy. 

Odkrytó ślady kolejnego, piątego obiektu mieszkalnego typu pół
ziemianki o pianie w przybliże~iu prostokątnym, z paleniskiem zbudo-' 
wanym z trzech plaskich kamieni. Jeden z nich był kolej'ną częścią żaren 
rotacyjnych, odkrytych w ubiegłym sezonie. Na brzegu paleniska oraz 
przy ścianie chaty widoczne były wyraźne ślady spalonych, '{'ionowo wbi-
tych kołeczków. · 

Paleniska luine, charakterystyczne dla tej osady, występowały· 

rzadziej. Odkryto ich 7, o przeciętnych wymiarach 1,2 x 1,5 m. Zbudo
wane były przeważnie z nieckowato ułożonych kamieni. Wypełnisko sta
nowiła smolistoczarna ziemia z niewielką ilością ceramiki lepionej ręcz
nie / niestarannie lepionej, o powierzchni lekko schropowaconej, o for
mach zaokrąglonych/ i toczonej "siwej" /m.in. z ornaf!lentem stempelko
wym/. Oprócz ceramiki w paleniskach występowały licznie grudki polepy 
i węgiel drzewny, czasem w dużych bryłach. 

Wśród zabytków szczególną uwagę zwraca ułamek misy toczonej na 
kole, 'barwy czarnej, z bogatym ornamentem linii falistych i poziomych 
listewek plastycznych. Duży fragment podobnego unikatowego na naszych 
terenach naczynia znaleziono podczas zeszlorocznych prac. Ceramika 
reprezentuje formy charakterystyczne dla kultury wenedzkiej w okresie 
późnorzymskim /111-IV w./. 

Opracowane materiały z badań złożone są w Muzeum w Pabianicach. 

Badania będą kontynuowane. 



S lE MIROWICE, gm. Cewice 
woj. słupskie 
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Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Aleksandra Szymańska. Fi
nansowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku i WKZ 
w Słupsku. Pierwszy sezon badań. Osada wielokultu
rowa: kultura łużycka z młodszego okresu epoki brą
zu, okres późnolateński i wpływów rzymskich oraz 
wczesnośredniowieczny. 

Osada położona jest na wzniesieniu, na północny-zachód od wsi 
Siemirowice, po lewej stronie drogi do Oskowa, nad strumieniem· be z 
nazwy wpływającym do rzeki Bukowina. Uwarstwienie: 

I - humus, na powierzchni pola i w humusie zalega· duża ilość 
ułamków naczyń z młodszego i najmłodszego okresu epoki brązu, z ok
resu późnolateńskiego i wpływów rzymskich z minimalną domieszką ce
ramiki wczesnośredniowiecznej. Stanowi więc on zniszczoną warstwę 
kulturową, za czym przemawiałyby też trudno uchwytne różmce pomię
dzy nim a warstwą 11-gą, jak również podobne nasilenie w występowa
niu ceramiki. 

n ·warstwa występuje w postaci szarobrunatnej, piaszczystej, a 
miejscami gliniastej, twardej ziemi z dość dużą ilością drobnych węg
li drzewnych. W warstwie tej odkryto 3 jamy, 4 paleniska, skupiska 
ceramiki, a ponadto w spągu prawdopodobnie pozostałość po budowli 
mieszkalnej W postaci klepiska Z polepy O wymiarach 3,8 X 3,0 m Z 

paleniskiem w części południowej, otoczoną nieregularnie rozrzucony
mi śladami po slupach. 

III - warstwę stanowił calec w postaci jasnożółtego piasku. lamy 
w rzucie poziomym owalne o wymiarach O, 7 x l ,8m, w profilu workowa
te o miąższości do 0,65 m. Wypełniała je brunatno-czarna ziemia z nie
liczną ceramiką i węglem drzewnym. Paleniska kształtu owalnego o śred
nicy dochodzącej do 2 m i przekroju nieckowaty .m o miąższości do O, 6 m 
skupiały się wokół klepiska. Wypełnisko ich stanowiła czarna spalenizna, 
dość znacznej wielkości kamienie, licznie występujące duże kawałki spa
lonego drewna i w małe f ilości ceramika. Materiał ceramiczny stanowiły 
przeważnie typowe formy późnolateńskie i rzymskie z facetcwanymi lub 
zgrubiałymi krawędziami. Oprócz tego występowały w niedużej ilośd 
mało charakterystyczne ułamki ceramiki nawiązujące do form z młodsze
go i najmłodszego okresu epoki brązu. 

Opracowane materiały zostały złożone w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku. 

Badania będą kontynuowane. 



SKRZYDLOW, gm.Kłomnice 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 2 
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Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w . Łodzi 

Badania prowadziła mgr Teresa Łaszczewska. Finanso
wal WKZ w Częstochowie. Piąty sezon badań. Osada 
wielokulturowa z trzema fazami osadniczymi: l faza -
schyłek okresu halsztackiego, wczesny i środkowy 
okres lateński, II faza - okres wędrówek ludów /ko
niec IV- pierwsza połowa V w.n.e./, 111 faza- okres 
wczesnośredniowieczny /X-Xll w.n.e./. 

Kontynuowano badania z lat 1963-64 i 1973-74. Wykonano dwa wy
kopy o łącznej poW:ierzchni 109m2. 

Odkryto półziemiankę o prostokątnym zarysie i wymiarach około 
8 x 4 m, usytuowaną dłuższą osią po linii•wsch6d-zach6d, ze śladami 
po slupach w narożnikach wschodniej ściany szczytowej. W północnej 
części wystąpiło duże skupisko kamieni, zajmujące prawie połowę obiek
tu, będące zapewne rozrzuconym paleniskiem, którego centrum znajdo
wało się w pobliżu narożnika południowo-zachodniego bud,ynku. W skupis
ku kamieni odkryto duże ilości ceramiki ręcznie lepionej i toczonej na 
kole garncarskim, kości zwierzęcych, polepy oraz nożyk żelazny i przęś
lik gliniany. Na podstawie ceramiki półziemiankę datuje się na okres wę
drówek ludów /koniec IV- pierwsza polowa V w.n.e./. 

Bezpośrednio pod warstwą orną, odkryto dwie jamy wczesnośrednio
wieczne, datowane ceramiką na Xl-Xll w.n.e. Jedna z nich, .o stosunkowe;> 
dużych rozmiarach /4 x 2 m/, dłuższą osią usytuowana po linii północ -po
łudnie, jest prawdopodobnie najniższym poziomem wczesnośredniowiecz

.nego budynku naziemnego, którego g6rna część została zniszczona przez 
orkę. Drugą jamę, wyeksplorowano częściowo, co nie pozwala na okreś
lenie jej przeznaczenia. Wypełniska tej jamy zawierało typową ceramikę 
z III okresu wczesnośredniowiecznego oraz nóż żelazny. 

Najstarszą fazę osadniczą /z wczesnego lub środkowego okresu la
teńskiego/ reprezentuje, oprócz lu:tno występującej ceramiki w warstwie 
kulturowej obu wykopów, nieduża, kolista jama o średnicy l m, zagłębio
na 85 cm w stosunku do powierzchni pól. Była najprawdopodobniej jamą 
odpadkową, na co wskazuje dość duża ilość ułamków naczyń, odkryta w 
jej zagłębieniu, nie dających się zrekonstruować w większe fragmenty. 

STOBNICA-TRZYMORGI, gm.Ręczno 
woj. piotrkowskie 

patrz 
neolit 



STROBlN, gm.Korropnica 
woj, sieradzkie 
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Muzeum Ziemi Wieluńsklej 
w Wieluniu 

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek,. Finanso
wał WKZ w Sieradzu. Siódmy sezon badań. Osada z 
okresu rzymskiego z faz B1 - B2, 

'· ~-
Po rocznej przerwie wznowiono· prace badawcze na osadzie, któ-

ra zlokalizowana jest na wysokim brzegu Warty w pobliżu ujścia rzecz
ki Wężnicy. Celem badań było określenie zasięgu i ewentualnie charak-

. teru warstwy spalenizny oraz przebadania dalszych partii osady od stro
ny wschodniej, północnej i zachodniej. Przekopano około800m2 powierz
chni odkrywając 4 chaty, trzecią konstrukcję kamienną, 4 paleniska, dy
markę, kilkanaście różnych rozmiarów )am oraz dużą ilość materiału za
bytkowego, 

Ostatecznie ustalono, że warstwa spalenizny /łączona pierwotnie 
z jakąś konstrukcją o charakterze obronnym/ występuje na przestrzeni 
prawie 14m, jest łukowato wygięta w kierunku wschodnim, szerokość wy
nosi około 3m, a jej grubość waha się w granicach 10-20 cm. Obok dużej 
ilości ułamków naczyń w warstwie znajdowano przepalone . kamienie t · drob
ne węgielki. W b, r. znaleziono liściowaty grot strzały do łuku. z tulejką. 
Trudno ustalić z jakiego ·rodzaju konstrukcją można łączyć tę warstwę. 

Odkryte zarysy po chatach miały prostokątne kształty, ślady po doł
kach słupowych i paleniska, Wszystkie chaty wgłębione były w ziemię śred
nio do 60 cm. W wypełniskach znajdowano duże ilości ceramiki, przęśliki 
i kości zwierzęce, w tym licznie kawałki jelenich rogów, W jednej z chat 
znaleziono ponadto 3 stożkowate ciężarki tkackie. Kolista konstrukcja ka
mienna liczyła u góry 220 Cijl. szerokości i 120 cm głębokości. Wyłożona 
kamieniami jama wypełniona była ciemną i twardą ziemią, zawierającą du
żo różnej wielkości brył polepy z odciskami grubych bierwion oraz wę
gielki. Niektóre kamienie były przepalone, Odkryte obok tej konstrukcji 
dołki słupowe świadczą, że była ona przykryta dachem. 

Odkryto 4 paleniska, przy czym jedno z nich znajdowało się przy 
chacie. Dwa inne paleniska miały prostokątny kształt o wymiarach l, 2 x 
l m i przykryte były daszkami wspartymi na 4 słupach, 

Na skraju osady od strony północnej odkryto resztki dymarki o wy
miarach 90 x 90 cm, wgłębionej w ziemię do 60 cm, Scianki tej dymarki 
stanowił iłowaty piasek, niezwykle twardy, przepalony na czerwony ko-' 
lor, Wewnątrz znajdowały si~ duże kloce żużlu, · ' 

w śród obfitego materialu zabytkowego na bliższą uwagę zasługują: 
.srebrny denar Trajana, posrebrzana szpila brązowa z profilowaną głów-
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ką ·, ułamek ceramiki panońskiej malowanej na czerwono, druga większa 
szpila brązowa oraz żelazna zapinka, pochodząca z przełomu faz B2-Cl. 
Zapinka jest, jak dotąd, najmłodszym chronologicznie elementem znale
zionym na osadzie. 

Badania będą kontynuowane. 

SWILCZA . . 
woj. rzeszowskie 
Stanowisko 3 

Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie 

Badania prowadziła mgr Aleksandra Gruszczyńska. 
Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Szósty 
sezon badań. Osada z późnego okresu wpływów rzyms
kich. 

Kontynuowano badania nad eksploracją chaty nr l, odkrytej na głę
bokości 2, 7 m od powierzchni gruntu, określonej w czasie poprzednich 
badań jako jama nr 2. Stanowiła ona półziemiankę zagłębioną w ziemię 
około 70 cm o wymiarach 5,3 x 4,6 m. Przy dłuższej ścianie od strony 
poludniowej wystąpił ślad przybudówki, nie zagłębionej w ziemię. Wy
pełnisko chaty w górnej partii stanowiła 30-35 cm warstwa brązowo
czarnej ziemi, z bardzo dużą iiością zbutwiałego drewna. Poniże) wys
tępowała 20 cm warstwa brązowo-szarej ziemi, w której znajdowały się 
drobne węgielki drzewne, Pod nią, aż do dna zalegała 45 cm warstwa zie
mi szarej z drobnymi węgielkami drzewnymi, w której to warstwie bliżej · 
środka wystąpiła duża ilość żelazistych naciek6w, koloru rdzawego. Na 
dnie chaty znajdowało się palenisko o wymiarach 110 x 80 cm, miążs zoś

·ci 20 cm . W pólnocno-wschodniej partii budynku oraz częściowo poza je
go obrębem, odkryto w nieregularnym układzie dobrze zachowane deski 
oraz belki drewniane. Stanowią one zapewne resztę zawalonej ściany, już 
po opuszczeniu domostwa przez jej mieszkańców. Poziom usytuowania de
sek i belek pozwala na ustalenie pierwotnego poziomu osady. Na jednej z 
pelck wystąpiły ślady ognia. 

W wypełnisku chaty ·znaleziono fragmenty naczyń oraz kości zwie
rzęce. Wśród ceramiki występowały fragmenty naczyń lepionych ręcznie 
orą.z toczonych na kole garncarskim, tzw.ceramika siwa. 

W przyb udówce przy ścianie południowej chaty, odkryto skarb. 
Zawierał on 2 fibule srebrne pozłacane, 2 fibule srebrne, złotą zawiesz
kę, zawieszkę brązową, szklany paciorek, bransoletę srebrną pogiętą, 
o jednym końcu ułamanym, z nawiniętymi 2 srebrnymi zawieszkami, frag
ment zakończenia bransolety; 6 srebrnych drucikowatych zawieszek, 
nawiniętych na jedną z nich, 3 pary drucików, składających się z 2 za-
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wieszek drucikowatych razem złączonych, 5 fragmentów drucikowatych 
zawieszek, 10 srebrnych denarów ułożonych w rulonik /l - Hadrian, 
3 - Marek Aureliusz, l - Faustyna, 4 - Kommodus, l - Kommodu's lub 
Antoninus /rozpoznanie doc.dr hab. Stefima Skowronka/., krzemlet\, 
fragment obrobionej kości oraz przedmiot żelazny tak skorodowany, iż 
jego 'oznaczenie n1e jest możliwe. Skarb złożony był w woreczku skó
rzanym. Zachowały się w kilku miejscach odciski skóry. Skarb określa 
się na pierwszą połowę V wieku n.e. Zabytkami datującymi są fibule. 

Materiał z badał\ złożono w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 

Badania będą kontynuowane. 

TŁUSTE, gm.Grodzisk Mazowiecki 
woj. warszawskie 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził mgr Adam W aluś pod kierunkiem 
doc.dr.Jerzego Okulicza. Finansował Centralny Za
rząd Autostrad. Pierwszy i ostatni sezon badał\. Osa
da z późnego okresu rzymskiego. 

Badania podjęto w związku z budową autostrady Warszawa-Łódź. 
Osada leży na tarasie niewielkiego cieku wodnego. Badania skoncentro
wano na przestrzeni 70 x 200m, co umożliwiło uchwycenie wschodniego 
1 zachodniego skraju osady oraz jej centrum. Odsłonięto obszar o po
wierzchni 5000 m2 /pozostała powierzchnia zajęta była pod zabudowa
nia i urządzenia o charakterze gospodarczym/ odkrywając ogółem 85 
elementów osadniczych na które składały się: 6 obiektów o typie p6łzie-

L 
mianek, l studnia drewniane., 6 palenisk, 30 dymarek o różnym stopniu 
zachowania oraz 43 jamy o zróżnicowanych kształtach i rozmiarach któ
rych funkcję przeważnie trudno ustalić. 

Najbardziej interesująco .przedstawia się obiekt nr 24 - pozostałoś
ci budynku o lekkiej konstrukcji słupowej, w obrębie którego znajdowało 
się prostokątne palenisko kamienne. W południowo-wschodnim narożniku 
paleniska znajdowały się ułożone jedne na drugim następujące przedmio
ty żelazne: młotek, krój radlicy, okucie . radlicy, szczypce, kowadło z 
rogiem, 2 młoteczki schowane w radlicy.. Zespół ten datować można na 
późny okres wpływów rzymskich /faza Cl/. 

Drugim interesującym obiektem, odkrytym w odległości około 6 m 
na zachód od obiektu 24 była; w przybliżeniu prostokątna ·, studnia zbudo
wana z desek-dranic o średniej długości 2,25 m, szerokości od 25 do 

.38 cm 1 grubości dochodzącej w dolnych partiach do 5 cm. Sciany studni 
zabezpieczały przed zawaleniem się, biegnące w polowie wysokości, po-
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ziome belki, noszące wyraźnie ślady obróbki żelazną siekierą, wpuszczo
ne na czop w słupy narożnikowe o przekroju trójkątnym. Materiał zabyt
kowy wydobyty z gliniastego i mulistego wypełniska studni to ' przede 
wszystkim fragmenty naczyń r4;cznie lepionych, kości zwierzęce oraz 
kiika kawałków obrobionego drewna z przydennej partii obiektu. W od
ległości około l m od krawędzi studni odsłonięto cztery jamy po słupach, 
Znaleziono w nich wisior bursztynowy i miniaturowe naczyńko. 

Materiał zabytkowy z pozostałych obiektów to: liczne ułamki na
czyń ręcznie lepionych o powierzchniach chropowatych i wygładzanych 
/brak ceramiki toczonej/, fragmenty noża żelaznego, grot strzały, żar
na rotacyjne, przęśliki gliniane, kości zwierzęce, paciorki szklane, licz
ne surowe i częściowo obrobione bryłki bursztynu. 

Wstępna analiza materiału skłania do datowania osady na wczesną 
fazę p6źnego okresu wpływów rzymskich /faza C a/ nie wykluczając także 
możliwości jej użytkowania w fazie B2. 

Badania zakończono. 

T L U S TE , gm.Grodzisk Mazowiecki 
woj. warszawskie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Samodzielne Stanowisko 
d/ s Stosowania Metod 
Geofizycznych 

Badania prowadzili dr Jacek Przeniosło, mgr inż. 
Aleksander Jagodziński, mgr Iwona Modrzewska-Marci
ni!ik, mgr Tomasz Herbich, mgr Krzysztof Misiewicz 
/autor sprawozdania/. Finansowala Katedra Archeolo
gii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej UW. Pierw
szy sezon badań. Osada z okresu wpływów rzymskich, 

Badania archeologiczno-geofizyczne prowadzono przy pomocy "wy
·krywacza metali" działającego na zasadzie wzbudzania w przewodnikach 
ferrycznych i nieferrycznych, prądów wirowych i rejestrowania zakłó
ceń pola elektromagnetycznego, powodowanych obecnością, w warstwach 
kulturowych obiektów archeologicznych, Prace prowadzone były w celu 
określenia miejsc występowania obiektów /skupisk polepy 1 palenisk, 
obiektów metalowych/ oraz w celu rozpoznania terenu polożonego poza· 
obszarem objętym badaniami eksploracyjnymi. 

Przebadano obsząr 120 arów. 
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Udało się przy pomocy w/w urządzenia, .zlokalizować miejsce 
występowania zespołu narzędzi do obróbki metalu, składającego się z 
młotka, kowadła, szczypiec i dwóch kęsów nieobrobionego żelaza, od
kryto także miejsce zalegania pozostalości dymarek i obiektów metalo
wych występujących w warstwie kulturowej. 

Poza obszarem objętym badaniami eksploracyjnymi nie stwierdzo
no występowania obiektów archeologicznych. 

TOKARNIA, gm.Chęciny 
woj. kieleckie 
Stanowisko 2 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków Pracowni~ Archeo
giczno-Konserwatorska 
Oddziału w Łodzi 

Badania prowadzi.ł mgr Z. Lechowicz. Finansował WK Z 
w Kielcach. Pierwszy sezon badań. Osada z fazy D okre
su wpływów rzymskich. 

Osada położona jest na krawędzi drugiej terasy rzęki Czarna Nida, 
u podnóża wysokiego wzgórza, w odległości około200m od przysiółka 
Jastrzębów, przy trasie Kielce-Kraków. Zajmuje ona powierzchnię około 
2 ha. 

Osadę przebadano na przestrzeni 1;350 m2. Odkryto ślady kilku 
obiektów mieszkalnych naziemnych, o konstrukcji zrębowej oraz jeden 
duży obiekt naziemny o konstrukcji słupowej. Funkcja jego jest niejasna. 
Obiektom mieszkalnym towarzyszyły liczne jamy gosP.odarcze, piece i 
paleniska. Wśród ruchomego materialu zabytkowego na uwagę zasługuje 
żelazna kłódka cylindryczna, wędzidło żelazne, fragmenty drewnianej 
czarki z taśmowatymi okuciami z brązu oraz kilka fragmentów żaren 
rotacyjnych. W inwentarzu ceramicznym występuje duży procent cera
miki wykonanej na kole garncarskim. 

Dwa narzędzia krzemienne zanlezione w trakcie badań datować 
można. na neolit bez rozpoznania kulturowego. 

Badania są zakończone. 

U JAZD, gm. Kolaczyce 
woj.krośnieńskie 

Stanowisko l 

Muz'eum Regionalne 
w Jaśle 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Pohorska. Finanse-
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wał WKZ w Krośnie. Drugi sezon badań. Osada 
z późnego okresu wpływów rzymskich. 

Prace skoncentrowano w południowej części osady, gdzie zało
żono wykop o powierzchni ! "ara. Odsłonięto 10 obiektów w tym 2 skupis
ka ceramiki oraz 8 niewielkich jam kształtu owalnego o średnicy nie 
przekraczającej 100 cm. Głębokość występowania obiektów: 30-118 cm. 
W obrębie jam wystąpiła duża ilość bryłek polepy, z których znaczna 
część posiada odciski drewnianych elementów konstrukcyjnych. Obok 
polepy materiał zabytkowy reprezentowany jest przez nieliczne frag
menty naczyń glinianych. Niektóre noszą ślady wtórnego przepalenia. 
Większoś ć odkrytych ułamków ceramiki pochodzi z grubościennych na
czyń lepion,ych ręcznie. Ceramika toczona na kole reprezentowana jest 
przez jeden drobny ułamek. 

Badania będą kontynuowane. 

WARSZAWA-ZAMOSC 
ul. Zakamarek 
Stanowisko l 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków Oddział w y.rarszawie 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 

Badania prowadziła mgr Maria Kulisiewicz przy udzia
le mgr Agnieszki Kruk-. Finansował Konserwator Zabyt
ków m. st. Warszawy. Pierwszy sezon badań. Osada 
produkcyjna z okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko leży na północ od dawnej wsi Zamość, zajmuje przy
krawędną część i sięga wysoczyzny nadzalewowego tarasu lewego brze
gu Wisły. 

Przebadano obszar 460 m2, na którym odsłonięto· 22 obiekty, w tym 
l pólziemiankę, l dymarkę, l palenisko, 14 jam odpadkowych oraz 4 małe 
obiekty o nieustalonym charakterze . Do najważniejszych obiektów należy 
dymarka typu kotlinkowego z nieźle zachowat\rmi śladami warstwy gliny, 
którą wyłożono ścianki kotlinki. Waga kloca nie przekracza 20 kg. Obiekt 
l to za pewne śla.d chaty, · " o niewielkich rozmiarach, typu półzie
miankowego. W jej wypełnisku znaleziono dużą ilość ceramiki, bryłek 
żużla żelaznego, kości zwierzęce, polepę, fragmenty przedmiotu brązo-
wego oraz przęśliki. · 

W pozostałych obiektach materiał zabytkowy repiezentowany jest 
przez liczne fragmenty ·ceramiki "kuchennej" często o schropowaconej 
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powierzchni, występują też ułamki o powierzchni gładkiej. Stwierdzo
no również obecność dużej ilości żużla. 

W oparciu o ceramikę stanowisko. należy datować na fazę B/C 
okresu rzymskiego. 

Materiały znajdują się w magazynach PP PKZ w Warszawie. 

Badania będą kontynuowane. 

WOLA SKROMOWSKA, gm.Firlej 
woj .lubelskie 

Archeologiczny Ośrodek 
Badawczo-Konserwatorski 
w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Kutyłowski. Finanso
wał AOBK w Lublinie. Pierwszy sezon badań. Cmenta
rzysko grupy przeworskiej kultury wenedzkiej z ok
resu wpływów rzymskich. 

Stanowisko, odkryte podczas prac budowlaeych, znajduje się w · 
obejściu rolnika - Jerzego Dudka. Badania ratownicze tró.vaizore ~m o po
wierzchni 45m2 odkryły dwa groby ciałopalne, popielnicowe oraz pa
lenisko.z rzadko ułożoeych, potłuczoeych kamieni. jeden grób zawie-
rał jedynie jako popielnicę - wazę na pustej nóżce, drugi z bronią i 
bardzo źle zachowaną popielnicą był bogato wyposażony. 

Materiały do czasu opracowania znajdują się w zbiorach Zakładu 
Archeologii UMCS w Lublinie. 

Badania będą kontynuowane. 

WOLIN 
woj. szczecińskie 
Stanowisko l 

patrz 
wczesne średniowiecze 
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WOLKA ŁASIECKA, gm.Bolimów 
woj. skierniewickie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej w Warszawie Stanowisko 2 

Badania prowadził mgr Witold Bender, autorka spra
.wozdania mgr Barbara Balke. Finansowała Katedra 
Archeologii UL. Osmy sezon badań. Osada otwarta 
z okresu wpływów rzymskich /B2-C2/ 

Po 15 latach przerwy wznowiono prace na osadzie, w której odkry
to oprócz zwykłej zabudowy mieszkalno-gospodarczej także dużą budowlę 
halową o zagadkowym przeznaczE:niu. Dotychczas rozpoznana była głów
nie południowa część obiektu, nieznany był natomiast układ i rozprzes
trzenienie w kierunku północnym. Ta partia osady jest obecnie zagrożo
na zniszczeniem przez budowę autostrady W~. 

Stanowisko położone jest na łagodnym, płaskim wzniesieniu ogra
niczonym od zachodu i wschodu dolinkami strumieni. W centrum osiedla 
znajduje się m·ałe; obecnie zabagnione, zaklęśni'ęcie terenu, nie gdy§ 
naturalny zbiornik wodny. Odległość od Rawki wynosi około 3,5 km. 

Odsłonięto około400m2 powierzchni. Odkryto dalsze dwa domost
wa. słupowe /jedno z paleniskiem wewnątrz/ , dwa ogniska wolnostojące, 
J paleniska zagłębione, 2 zniszczone piece gliniane oraz 4 jamy-magazy
ny surowca glinianego. W bezpośrednim sąsiedztwie bagienka Odkryto 
świetnie zachowaną, dolną partię studni drewnianej o konstrukcji zrębo-: 
w ej, zalegającą na głębokości l, 2 - 2 ,O m. Sciany studni od zewnątrz 
umocnione były kamieniami, wśród których /oraz wewnątrz obiektu/ zna-. 
leziono dużą ilość ceramiki gospodarczej, Studnia wybudowana · by~a 

odległości zaledwie kilku metrów od zbiornika wody a teren wokół niej 
.oraz łączący ją z bagienkiem wymoszczony był brukiem kamiennym. 

Uchwycono północno-zachodnią granicę osiedla t,j, od strony cmen-
tarzyska /stanowisko 1/i stwierdzono, iż pomiędzy obydwoma stanowis
karni istniał kilkudziesięciometrowy pas wolny od śladów kulturowych, 
najpewniej wówczas zalesiony. 

Ponadto wykonano szereg wierceń geologicznych/m.in.uzyskano 
przekrój przez część osady i bagienko/, pobrano liczne próby i doko
nano ekspertyz dotyczących zagadnień geomorfologicznych, hydrogra
ficznych oraz miejscowej bazy surowca żelaznego. 

~adania będą kontynuowafle. 



- 168 -

WRONOWICE-PAPRZYCA, gm. Werbkowice 
woj. zamojskie patrz 

neolit 

WYSZEMBORK, gm.Mrągowo 
woj. olsztyńskie 
Stanowiska 4a i 4b 

Uniwersytet Warszawski 
Katedra Archeologii Pra
dziejowej i Wczesnośrednio
wiecznej 

Badania prowadzili doc.dr hab.Jerzy Okulicz i mgr 
Wojciech Nowakowski. Finansował WKZ w Olsztynie. 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko i osada młodszego 
podokresu wpływów rzymskich i początków wczesnego 
średniowiecza. -

Stanowiska 4a /cmentarzysko/ i 4b /osada/ położone są na str~ -, 
mym zboczu i krawędzi doliny rynnowego jeziora Salent, po jego wschod
niej stronie. Badania miały charakter ratowniczy i obejmowały obszar 
przeznaczony do prac ziemnych w związku z rolniczą rekultywacją tere
nu. Przebadano całkowicie 1040 m2 odsłaniając 42 groby i 178 jam osad
niczych. 

N~ stanJwisku 4a wystąpiły groby ciałopalne, w większości popiel
nicowe, w niewielkich jamach bez obstaw kamiennych. W obrębie jam gro
bowych w wielu wypadkach wystąpiły szczątki stosu. Interesującym obiek
tem był starannie ułożony, prostokątny bruk kamienny, na którym stało 
5 popielnic. Mimo stosunkowo ubogiego wyposażenia pochówków można 
wydzielić dwie fazy użytkowania cmentarzyska: starszą, którłj. w chwili 
obecnej można datować na 'fazę c l, lecz która najprawdopodobniej za
czyna się we wczesnym okresie wpływów rzymskich oraz młodszą, przy
padającą na początki wczesnego średniowiecza. Faza starsza nale·ży do 
grupy mrągowskiej kultury zac~odniobałtyckiej, natomiast młodsza - jak 
na to wskazują przede wszystkim formy ceramiki -wiąże się z grupą 
o l s ztyńs ką • 

Badania na stanowisku 4b wykazały, że prace wykopaliskowe ob
jęły do tej pory tylko strefę jam zasobowych, natomiast właściwa osada 
znajdowała się prawdopodobnie dalej, bezpośrednio nad brzegiem je
ziora. Przebadane obiekty zawierały często ziarna zbóż, a także kości 
zwierzęce i szczątki rybie. Liczne węgle i zachowane kawałki drewna 
wskazują na istnienie konstrukcji przykrywających poszczególne jamy. · 
Znalezione w tej części stanowiska zabytki - głównie fragmenty cerami
ki - pochodzą prawdopodobnie także z dwóch faz odpowiadających po
działom chronologicznym i kulturowym zaobserwowanym ·na cmentarzysku. 
Materiały złożono w Instytucie Archeologii UW. 

Badania będą kontynuowane. 
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ZADOWICE, gm.Godziesze 
woj. kaliskie 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodz• i 

Stanowisko l 

Badania prowadziła mgr Eleonora Kaszewska. Finanso
wało· Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. 
Siódmy sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne płaskie 
z okresu lateńskiego i z okresu rzymskiego. 

Badaniami objęto południową część cmentarzyska. Znaczna część 
odkrytych grobów została uszkodzona w czasie orki pod sadzonki sosny 
ponieważ jest to obszar obecnie zalesiony. 

Odkryto 4o grobów i obecnie z cmentarzyska tego pochodzi 760 
pochówków. We wschodniej części obszaru badanego odkryto dno grobu 
skrzynkowego z wczesnego okresu lateńskiego. Znaleziono tam fragmenty 
płytkiego naczynia w kształcie wpuszczanej pokrywy oraz czerni'ony dzba
nuszek stojący na płaskim kamieniu. Jest to najdalej na wschód położony 
tego rodzaju pochówek na omawianym cmentarzysku. Został on uszkodzo
ny i częściowo zniszczony przez późnolateński gróó jamowy. Z późnego 
okresu lateńskiego odkryto 16 grobów jamowych i l bardzo uszkodzony o 
nieustalonym typie pochówka. Lepiej zachowane zespoły zawierały liczne 
fragmenty naczyń, kawałki szkła, fibule i drobne przedmioty żelazne sil
nie zardzewiałe. Wśród nich wyróżniał się grób 745 wyposażony w fibule, 
przęślik, umbo, szydło i kawałki blachy żelaznej, a tak?;e grób 750 za
wierający górną część miecza żelaznego, brązową klamrę hakov.ą, nóż. 
żelazny i kawalki blachy żelaznej. 

Na wczesny okres rzymski datowane są 3 groby jamowe i 6 popiel
nicowych obsypanych resztkami stosu. Te ostatnie były dobrze zachowa

·ne i zawierały liczne zabytki metalowe jak okucia żelazne, noże, fibule, 
klucze, zawieszki brązowe , rzadziej natomiast występowały elementy 
uzbrojenia. 

Z wczesnej fazy późnego okresu rzymskiego pochodzą 3 groby po
pielnicowe wyposażone głównie w przepalone naczynia. Jeden z nich za
wierał dużą ilość stopionego szkła zielonkawego, zapewne resztki naczy
nia szklanego. Ogólnie na okres rzymski datowane są 3 groby jamowe i 
2 popielnicowe, wszystkie bardzo uszkodzone. Ponadto 3 groby z tego 
czasu, zachowane szczątkowo, nie mają ustalonego rodzaju pochówka, 
a 2 prawie całkowicie zniszczone nie zawierały zabytków datujących. 
Znaleziono w nich jedynie nieliczne przepalone kości. 
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Materiały z badań powojennych znajdują się w Muzeum Archeolo
giczfiYID i Etnograficznym w Łodzi. 

Badania będą kontynuowane, aż do całkowitego zbadania stano
wiska. 

ZAWADA, gm. Połaniec 
woj. tarnobrzeskie 

ŻALĘCINO, gm. Dolice 
woj. szczeciński~ 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
neolit 



W czesne średniowiecze 



BACHORZ 
woj, przemyskie 
Stanowisko 16 
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Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził mgr Michał Parczewski. Finanso
wał UJ oraz WKZ w Przemyślu. Piąty sezon badań. 
Osada wielokulturowa, głównie wczesnośrednio
wieczna. 

Badano dwa rejony stanowiska: przy krańcu południowym cypla nad
zalewowej terasy Sanu oraz na plateau terasy w kierunku podstawy cypla, 
odsłaniając powierzchnię 410m2. W podglebiu znaleziono zabytki prahis
toryczne, w tym odłupki z miejscowego surowca, tzw • . dynowsktego margla 
krzemionkowego, datowane na młodszą epokę kamienia, a także ceramikę . 

grupy tarnobrzeskiej i pochodzącą z wczesnego okresu wpływów rzyms
kich. Odkryto 5 obiektów oraz kilka pojedyńczych jam posłupowy~h. 

Obiekt 33 - stanowił nieckowatą jamę z kilkoma nieregularnie roz
mieszczonymi słupami i paleniskiem w postaci warstewki węgielków w cen
trum. W wypelnisku znaleziono m.in. fajansowy paciorek melonowat,r, 2 
przedmioty z drutu brązowego, 2 wyroby żelazne, 2 przęśliki /w tym l 
ze skorupy/ oraz kilkaset ułamków naczyń - głównie grupy tarnobrzes
kiej, kilkadziesiąt fragmentów należących do okresu pótnolateńskiego 
i wczesnorzymskiego. Ponadto .wystąpiły 2 fragmenty celtyckich naczyń 
grafitowych /w tym szeroki brzeg typu puchowskiego/ i 4 ułamki toczone
go naczynia, zdobionego wygładzonymi pionowymi liniami. 

Pozostale obiekty należały do wczesnego średniowiecza. Najstarsza 
była jama 44, bardzo słabo zachowana, płytka, kwadratowa o boku długoś
ci 4,4 m w rzucie poziomym. Przy Ścianach oraz w narożnikach znajdowa
ły się resztki 9 dołków posłupowych, sięgających głębiej • . Przy narożni
ku północno-wschodnim odkryto resztki pieca kamiennego, wysunięte po.:. 
za obręb chaty. Prawie wszystkie ułamki naczyń wczesnośredniowiecznych 
z jamy 44 znaleziono w obrębie ruiny pieca. Odkryta ceramika /m.in. kil
kanaście fragmentów brzegów/ należy do kręgu praskiej prowincji kultu
rowęj i może być datowana na VI w. Kilka nie charakterystycznych sko
rup nawiązuje do archaicznej ceramiki rzemieślniczej. 

Obiekty 45 i 46 należały do typowych dla stanowiska 16 obiektów 
tzw. "wannowatych". Miały one zarys prostokąta z zaokrąglonymi roga
mi. Wypełnisko miało barwę intensywnie czarną, zaś zawierało liczne 
przepalone kamienie, węgle drzewne, grudki polepy i kości zwierzęce. 
Ceramika /formy obtaczane i pojedyńcze lepione/ pochodzi z VII-VIII w·. 

Wczesnośredniowieczny obiekt 43 był zachowany szczątkowo i nie 
zdołano ustalić jego formy. 
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BARKOWICE MOKRE, gm.Sulejów 
woj. piotrkowskie 

BIAŁOGAR DA, gm.Wieko 
woj. słupskie 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Polskie Towarzystwo 
Archeologiczne i Numizma
tyczne Oddział w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Skarbek. Finanso
wal WKZ w Słupsku. Piąty sezon·badań. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne, X-XIII wiek. 

W obrębie grodziska założono dwa wykopy o łącznej powierzchni 
48m2. Wykop '1 usytuowany był w części środkowej na północ od badanej 
w 1973 r. kuźni. Dostarczył on niewielkiej ilości cerarniki Xll-XIII wiecz
nej i licznych tygli odlewniczych, znajdujących się w warstwie kulturo
wej osiągającej miąższość 200 cm. Wykop 2 zlokalizowany w zachodniej 
partii podwałowej za'w'ierał palenisko o kształcie owalnym wypełnione ciem
ną gliną z piaskiem, węglami drzewnymi i płatami przepalonej, czerwonej 
polepy. Palenisko wystąpiło w odległości 50 cm od narożnika z belek uło
żonych pod kątem prostym, w bezpośrednim sąsiedztwie niewielkiego ·sku
piska kamieni i kilku spalonych belek. Poniżej zalegała ciemna ziemia wy
pełniająca jamę o rozmiarach 3,5 m na osi wsch6d-zach6d i 2m na osi 
północ -południe. 

W części zachodniej wykopu odsłonięto przepaloną warstwę gruzo
wą i leżące bezladnie większe kamienie, stanowiące zapewne skutek des
trukcji wewnętrznej partii wału. Analogićzna sytuacja istniała w innych 
wykopach w zachodniej części grodziska, gdzie zabudowania zasypane zos
taly przez resztki zniszczonych umocnień. Odkryto cerarnikę z X i XI-XII 
wieku, nie wyodrębniono natomiast wyraźnych poziomów osadniczych. 

Prostopadle do południowego wału poprowadzono przez fosę wewnętrz
ną wykop długości28m i szeroki 2m. Dno fosy pojawiło się na głębokości 
4,8 m. Fosa miała kształt lejowaty, jej górna część w przekroju wynosi-
la 12m, zaś dno 6 m. Poniżej humusu zalegała sucha glina z piaskiem -
od strony północnej na kilku metrach zaznaczyła się polepa i węgle drzew
ne pochodzące z destrukcji zewnętrznej partii wału. Główne wypełnisko 

stanowiła ciemno-brunatna, wilgotna glina, w której odkryto nieliczne 
fragmenty średniowiecznej ceramiki i srebrną monetę z początku XVII wie
ku. Od południa fosa dochodziła . do drugiego wału zachowanego tylko w dol
nej partii. 

Badania będą kontynuowane. 



BIELSK PODLASKI 
Stanowisko II 
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Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Danuta Jaskanis we współpra
cy z mgr Krystyną ·chilmon i Krzysztofem Burkiem. 
Finansował KZA. Pierwszy sezon badań. Osada wczes
nośredniowieczna, ślady osadnictwa średniowiecznego 
i nowożytnego. 

Badania miały charakter prac ratowniczych. Wiązały się one 
z realizacją planów zagospodarowania przestrzennego części miasta 
sąsiadującej bezpośrec1nio z wczesnośredniowiecznym grodziskiem 
l stanowisko I/. Względy te spowodowały potrzebę badań na terenie 
częściowo zajętym przez osadę l stanowisko 111. Położona ona była na 
nieznacznie wypiętrzonym wzniesieniu, ograniczonym od P.<5łnocy staro
rzeczem rzeki Lubki, a od południa i zachodu zabagnioną doliną. 

Przebadano przestrzeń 375m2. Na terenie najniżej położonym, 
przylegającym bezpośrednio do doliny rzeki, odkryto nienaruszony układ 
stratygrafii. Na głębokości O ,3m od powierzchni ziemi ujawniono dolną 
partię chaty z paleniskiem we wschodniej części. W jej obrębie znalezio
no wczesnośrednioWieczną ceramikę, przęślik z różowego łupku oraz 
osełkę z piaskowca. 

Partie osady wczesnośredniowiecznej położone na stoku wzniesie.
nia zostały zniszczone przez osadnictwo doby średnioWiecznej f nowo
żytnej, a także przez współczesne wkopy i niwelację terenu będącego do 
niedawna pod uprawą. Pod półmetrowej grubości warstwą ziemi prze
mieszanej z gruzem natrafiono na drU.gą chatę wczesnośredniowieczną 
z paleniskiem równ,ież w zachodniej części. Obie ~;haty odkryte na dwóch 
przeciwległych krańcach badanego terenu wyznaczają zapewne zasięg 
osady wczesnośredniowiecznej wynoszący 50 m po linii północ-południe. 

W części północno-wschodniej odsłonięto dolną część nowożytnej 
studni drewnianej z dnem wykładanym deskami. 

BŁONIE -OSIEK, gm.Błonie 
woj. warszawskie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Zakład Epoki 
Metali 

Badania prowadził dr Andrzej Niewęgłowski ; Finanso-
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wał IHKM P AN. Drugi sezon badań. Grodzisko 
/Xll w./. 

Prace miały na celu zbadanie zewnętrznej strony odkrytego w ro
ku ubiegłym wału obronnego, ewentualnych pozostałości osadnictwa w 
jego obrębie oraz w niższej nieobwarowanej części grodziska. 

W zewnętrznych partiach wału nie odkryto konstrukcji drewnia
nych. Rozpoznano natomiast dolne partie prawdopodobnie podwójnego, 
przedzielonego obniżeniem nasypu. Możliwe, że rozszerzał się on poza 
pierwszy stok wzgórza. 

Po wewnętrznej stronie wału odkryto jedynie warstwę odpowiada
jącą spaleniu wewnętrznego lica wału. Stwierdzono w niej w rzucie po·
ziomym spalone bierwiona układające się pod kątem prostym wzdłuż i w 
poprzek biegu wału. Między nimi występowała rumowiskowa warstwa po
lepy. Były to prawdopodobnie resztki górnej partii lica wału, bowiem 
dalej w kierunku wschodnim bierwiona i polepa już nie występowały, a 
warstwa zniszczeniowa przybierała postać zaciemnienia. Z drugiej stro
ny kulminacji ta sama warstwa miała większl\ miąższość i znów zawiera
ła węgle drzewne i polepę. Prawdopodobnie i w tym przypadku są to frag 
menty warstwy zniszczeniowej drugiej strony tego samego wału obronne
go. Warstwa ta /prawdopodobnie z Xll w./ była nakryta dużo późniejszą 
warstwą niwelacyjną /późnośredniowieczną, czy nawet nowożytną/. 

· W. wykopie na niższej, nieobwarowanej partii grodziska odkryto 
po<;ostałości osadnictwa 2; Xll w. w postaci zniszczonego paleniska oraz 
fragmentu dość głębokiej jamy z przepalonymi kamieniami i spalenizną na 
dnie. Oprócz ceramiki odkryto tutaj również przęślik z różowego łupa. 

Materiały złożone są w lHKM PAN w Warszawie. 

Badania zakończono. 

BRODNO, gm.Sroda Sląska 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 3 

BRZESC KUJAWSKi 
woj. włocławskie 

patrz 
okres lateński 

patrz 
neolit · 
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BYSTRZYCA OLAWSKA, gm.Olawa 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 4a 

Wojewódzki O~rodek • 
Arcehologiczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Halina Sledzik. Finansował 
WOAK we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Cmen
tarzysko szkieletowe, XI w. 

Cmentarzysko położone jest na trasie nadzalewowej rzeki Le~na 
Woda, w odległo~ci około 1 km na południowy wsch6d od wsi Bystrzyca 
Olawska, po prawej stronie drogi do Brzegu, na terenie gminnej żwi
rowni. 

Dotychczas odkryto 21 grobów szkieletowych, które ułożone były 
w nieregularny rząd po osi północ-południe. Pojedyńcze groby stwier
dzono także w południowej i północnej części wykopu. Jamy grobowe ry
sowały się na calcu, niektóre /grób nr V, XVI/ wkopane w obiekty z 
okresu wpływów rzymskich. Kształty ich zbliżone były do wydłużonych 
owali i prostokątów o zaokrąglonych narożach, dna nieckowate. Zmarli 
chowani byli w drewnianych trumnach /grób nr IV, IX/ oraz bezpośred
nio w jamach, ułożeni na wznak z wyprostowanymi kończynami na osi 
północ-zachód, z czaszkami usytuowanymi na wsch6d u większości 
zmarłych. Były to groby pojedyńcze, z wyjątkiem nr II gdzie stwierdzono 
szkielet żeński i męski obok siebie. 

W grobach nr VIII, XVII szkieletów brak, nie było także wyposa-. 
żenia. 

Na zbadanym wycinku cmentarzyska na 21 pochówków 5 jest męs
kich, 5 żeńskich, 5 młodocianych, 2 dziecięce, 4 nieokreślone. Dominu
je rasa laponoidalna. 

Na inwentarze grobów kobiecych złożyły się: esowate kabłl\czki 
skroniowe z brązu, małych rozmiarów, w grobach męskich - noże że

lazne, współwystępujące z okucianit wiader żelaznych. 

Chronologię cmentarzyska wstępnie wyznacza się na XI w. 

Opracowane materiały z badań złożono w archiwum WOAK-u. 
Przeprowadzona penetracja na działkach przyleałych do omawianego 
stanowiska wykazała, że w odległości około 0,4 km na południowy zach6d 
zachowały się ślady osady wczesno~redniowiecznej z fazy młodszej. 

Badania będl\ kontynuowane. 
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BYSZYNO, gm.Białegard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 8 

Uniwersytet im.Adama Mic
kiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził mgr Henryk Majewski /autor 
sprawozdania/ pod kierunkiem prof .dr. hab.Jana 
Żaka. Finansował WKZ w Koszalinie. Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe z wczesne
go średniowiecza /7/ oraz ślady użytkowania ob
szaru cmentarzyska z póinego okresu rzymskiego. 

Stanowisko położone jest na wąskiej terasie nadzalewowej mię
dzy rynnowym jeziorem Byszyńskim, a wyniesieniami morenowymi. 

Dotychczas zarejestrowano około 30 nasypów kurhanowych o 
przeciętnej średnicy podstawy około 10m i wysokości do l m. Bada
niom poddano kurhany II i IV /częściowo/, w których stwierdzono 
owalną podstawę nasypu oraz ziemną, kopułkowatą konstrukcję nad
kurhanową. Przy IV -tym uchwycono zarys rowu otaczającego kurhan. 
w kurhanie n zarejestrowano zniszczony, prawdopodobnie obiekt 
/jama grobowa 7/, wewnątrz którego stwierdzono 2 fragmenty na
czyń glinianych z póinego okresu rzymskiego. Dornhlemany obiekt za
legał poniżej poziomu warstwy pierwotnej, co nie upoważnia na o be c
nym etapie rozpoznania archeologicznego nekropoli, łączyć go jedno
znacznie z kurhanem. Natomiast w kurhanie IV zarejestrowano f rag
ment warstwy ciałopalenia, zalegającej nad warstwą pierwotną, co 
sugerować mogłoby ciałopalny pochówek typu warstwowego. 

Poza ceramiką z domniemanego obiektu nie znaleziono materiału 
określającego Ściślejszą chronologię cmentarzyska. 

Badania będą kontynuowane. 

CEDYNIA 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 2 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Szczecinie 

Badania prowadziła mgr Helena Malinowska
Łazarczyk. Finansowala Dyrekcja Rozbudowy 
Miast i Osiedli Więjskich w Stargardzie Szc;ze-
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cińskim. Osmy sezon badań. Cmentarzysko z okresu 
halsztackiego i średniowiecznego /X-XIV w,/, 

Prace kontynuowano celem przygotowania terenu pod budowę szko
ły, Skupiały się one w południowo-wschodniej i południowo-zachodniej 
partii obiektu, przesuwając się ku krańcom cmentarzyska w jego po
łudniowej części. Odkryto 76 zespołów grobowych; 3 ciałopalne pochów
ki ludności kultury łużyckiej oraz 73 szkieletowe pochówki z okresu 
średniowiecznego, Groby· ludności kultury łużyckiej są popielnicowe, 
jeden z nich wyposażony był w lity naszyjnik brązowy, Niektóre groby 
średniowieczne posiadają drewnianą obstawę inne stanowią jamy nie
wiele większe od długości wyprostowanego szkieletu. Zmarłych ukła
dano w pozycji wyprostowanej z kończynami górnymi wyprostowanymi, 
bądź ~giętymi w stawach łokciowych i złożonymi na miednicy lub klatce 
piersiowej, Układano ich głowami skierowanymi na południowy-zachód, 
sporadycznie na południe, · 

W południowo-zachodniej partii cmentarzyska odkryto grupę po
chówków z przedśmiertelnymi uszkodzeniami czaszki. Występują ślady 
po cięciach ostrym narzędziem - zabliźnione, 

Wyposażenie pochówków w tej partii cmentarzyska przedstawiało 
się ubogo, W większości wypadków było go w ogóle brak. W niektórych 
grobach znaleziono monety, noże, przęśliki, kabłączki i pierścionki. 
W grobie dziecięcym zachowała się przepaska czołowa okuta ozdobnymi 
blaszkami brązowymi. 

Ogółem przebadano dotychczas 843 .grobów szkieletowych · śred- · 
niowiecznych i 45 pochówków z okresu halsztackiego, C~ronologię cmen
tarzyska szkieletowego określa się na okres od końca X do połowy XJV w· 
wieku. 

Opracowane materiały zostały złożone w Muzeum Regionalnym 
w Cedyni, 

Badania będą kontynuowane, . 

CHEŁM-BIEŁAWIN 

Stanowiska I i U 
Uniwersytet M, Curie-Skło
dowskiej w Lublinie 
Zakład Archeologii Polski 
i Muzeum Okręgowe w Chełmie 

Badania prowadziły mgr Irena Kutyłowska i mgr Urszu
la Ruszkowska /autorka sprawozdania/, Finansował 
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Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie. 
Pierwszy sezon badań. Gródek z wieżą murowaną 
i osada wczesnośredniowieczna. 

Około 2 km na p6łnoc od Chełma, za zabudowaniami wsi Bieła
win, włączonej obecnie do miasta, w rozwidleniu Uherki znajduje 
się kompleks osadniczy składający sią z reliktów §redniowiecznej, 
czworokątnej wieży obronnej /stanowisko I/ i szeregu osad otwar
tych/ stanowisko II/. Stanowiska założoną wśród łąk na kępach, za
jętych pod uprawę rolną. 

Stanowisko l. Wykop kontrolny 12 x 2m usytuowano przed 
wschodnią ścianą wieży, w poprzek stoku wzniesienia. Miąższość 
warstw kulturowych wynosiła od 130 do około 25 cm. W zachodniej 
części wykopu uchwycono warstwę czarnej ziemi /rędziny/, miąż
szości około 25 cm, wyznaczającą pierwotny zasięg kępy. Ponad nią 
i w dalszej części. wykopu ponad żwirowo-piaszczystym calcem wystą
piła warstwa miąższości 50-20 cm, zawierająca -nieliczne ułamki ce
ramiki z Xll-Xlll wieku i nowożytne fragmenty cegieł, kamienia glauko
nitytowego, gwóźdź żelazny oraz szeląg pruski Zygmunta l z lat 1528-
1531. .Górna warstwa1miąższości około 60 cm1 wystąpiła w zachodniej 
części wykopu. Stanowiła ją szara, sYPka ziemia przemieszana z gru.
zem, zaprawą wapienną, .ułamkami cegieł i kamienia glaukonitytowego. 
Zawierała ona ceramikę obtaczaną z XII-Xlll wieku i toczoną nowożyt
ną • . Układ warstwy i jej struktura· wskazują, że pochodzi z rozsypiska 
wieży, · 

Stanowisko II. Osada "Zasłupie" największa spośród całego kom
pleksu zajmuje podłużne, ciągnące się z p6łnocy na południe wzniesi~
nie, Pochpdzą stąd: bardzo liczny materiał ceramiczny, żelazny, ka
mienny itp. głównie z Xll, XIII wieku zebrany z powierzchni i prze
chowywany w Muzeum Okręgowym w Chełmie. Wykopy o łącznej po
wierzchni 63,5 m2 usytuowano pośrodku wzniesienia, w miejscu naj
większego zagęszczenia materiałów. Stanowisko okazało się znisz
czone. Na ·głębokości około 40 cm ukazywał się calec. Nie natrafiono 
na żaden obiekt. Zebrano bardzo liczne, drobne ułamki naczyń glinia
nych, całkowicie obtaczanych głównie o wylewach rozchylonych z 
krawędziami zawiniętymi do wewnątrz oraz malowanych tzw. pobiałką. 
Ponadto znaleziono przedmioty telazne -nóż, gwóźdź i sierp, dwa 
fragmenty bransolet szklanych i liczne kości zwierzęce. Materiał dato
wany jest na XII" -Xlll wiek. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Chełmie. 
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CHWAŁKOW, gm.Marcinowice 
woj. wałbrzyskie 
Stanowisko l 

Polska Akademia Nauk 
we Wrocławiu Instytut 
Historii Kultura Materialnej 
Zakład Archeologii Nadodrza 

Badania prowadził dr Krzysztof Wachowski, konsultant 
prof.dr hab.Lech Leciejewicz. Finansował IHKM PAN. 
Drugi sezon badań. Osada wczesnośredniowieczna 
/VI-VII w./. 

Wykop o powierzchni454m2 założono od strony p6łnocnej obszaru 
pt:zebadanego w roku ubiegłym. Pod warstwą darni odkryto jamę nr 6 z 
zaokrąglonymi narożami O wymiarach 3,0 X l ,4 X 0,18 m. W partii za
chodniej jamy znajdowało się palenisko. Materiał zabytkowy znaleziony 
w niej nie różnił się swym charakterem od występującego na obiektach 
badanych w 1975 r. , przeważały fragmenty naczyń ręcznie lepionych 
typu praskiego z niewielką domieszką ułamków naczyń zdobionycł}, lek
ko obtaczanych przy krawędzi. Na znacznej powierzchni wykopu stwier
dzono występowanie warstwy kulturowej i uchwycono jej zasięg. Tuż 
pod warstwą kulturową, na głębokości 0,40 m od powierzchni, odkryto 
słabo zaznaczony obiekt nr 7, bez zabytków. Materiał pochodzący z 
warstwy kulturowej ma ten sam charakter co i w wypełniskach jam z 
obu sezonów. Wystąpiła w niej niewielka ilość ułamków naczyń z pełne-
go średniowiecza. · 

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w ZAN IHKM PAN 
we Wrocławiu. 

Badania będą kontynuowane. 

CZEKANOW, gm.}abłonna Lacka 
woj. siedleckie 

Państwowe Muzeum Archeolo
giczne w Warszawie 

Stanowisko I - "Tureckie Mogiły" 
i Stanowisko HI 

Badania prowadziła mgr Barbara Zawadzka-Antosik 
przy udziale mgr Marii Szporko. Finansowało PMA 
w Warszawie. Osmy sezon badań. Cmentarzysko 
/XII-XIII w./, Osada rozproszona z obiektami /Vlii 
i Xll w./. 

Stanowisko l. Przebadano 180m2, wyeksplorowano 13 grobów i 
3 jamy. Dwa wykopy założono na terenie .nieuprawianym • . Na jednym 
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z nich zachowały się częściowo zniszczone obstawy i bruki kamienne. 
Obstawy zbudowano z dużych kamieni w formie prostokąta, we wnętrzu 
bruk składający się z 2-3 warstw kamieni drobnych. Szkielety, z wy
jątkiem dwóch, wystąpiły prawie bezpośrednio pod brukiem. W odsło
niętym południowym fragmencie jednego z rzędów wystąpiło 8 szkiele
tów, w tym 4 w obstawach. Wyróżniono 5 grobów kobiecych, 3 dziecię
ce i 2 męskie. Wydobyto 112 przedmiotów, są to: noże i krzesiwa że
lazne, gwoździe od trumien, paciorki szklane, kabłączki Ż brązu, sreb
ra i cyny, sprzączki i kółko z brązu, pierścionki i bransoleta z brązu, 
Luźno wystąpiły ułamki naczyń. Jamy wypełnione były ciemną ziemią z 
nielicznymi ułamkami ceramiki, jedna z kamieniami. Seżon zamyka się 
liczbą 113 grobów i 65 jam. 

Stanowisko lU. Prace melioracyjne przyczyniły się do odkrycia 
18 jam, z których 4 zbadano systematycznie, przekopujqc 55m2 po
wierzchni. Jamy występują na północny-wsch6d i południowy-zach6d od 
stanowiska I, na ogół daleko od siebie. Wstępnie można datować 13 jam 
na VIII wiek, 5 na. XII wiek. Z 4 przebadanych jam na uwagę zasługują 
3 -dwie z VIII i jedna z XII wieku. Jamy Vlll-wieczne, w odróżnieniu 
od dużych domostw zbadanych w latach ubiegłych, były mniejsze, owal
nych kształtów i nie posiadały piwniczek. Wymiary ich 3,5 x 2,8 m, 
głębokość 50-70 cm. W czarnej, smolistej ziemi wystąpiły przepalone 
kamienie, spore ilości rozbitych n~czyń, trochę kości: zwierzęcych, 2 
przęśliki gliniane, 2 noże żelazne, osełka kamienna i rozcieracz. Jama 
z XII wieku wydłużona, owalna miała wymiary 5,4 x 1,6 m i głębokość 
20-30 cm. W ciemnoszarej ziemi wystąpiły fragmenty naczyń, przepalo
ne kamienie, nóż, gwóźdź i okucie żelazne, rozcieracz i gładzik kamie n 
ny, połówka przęślika glinianego. 

Odkrycie osadnictwa odpowiadające chronologicznie cmentarzysku 
szkieletowemu jest najcenniejszym osiągnięciem badań . Rysuje się bo
wiem możliwość prześledzenia życia. mieszkańców tego terenu od Vlll 
do xm wieku. 

Materiały złożono w PMA w Warszawie. 

Badania będą kontynuowa~e. 

CZERMNO KOLONIA, gm. Tyszowce 
woj. zamojskie 

Archeologiczny Ośrodek Ba
dawczo-Konserwatorski 

Stanowisko I w Lublinie 

Badania prowadzili mgr Leszek Gajewski"i doc.dr 
Jan Gurba. Drugi sezon badań /po pierwszych bada
niach prof. dr Konrada Jażdżewskiego i .doc.dr Na-



- 183 -

dolskiego w 1952 r./. Grodzisko wczesnośrednio
wieczne /X-Xlll w./. 

Dwa wykopy o powierzchni 45 m2 i 16 m2 założon~ wewnątrz gro
dziska, tuż przy podnóżu wału oraz centrum majdanu, niedaleko tzw. 
studni. W obu wykopach, poniżej warstwy pylastej próchnicy, stwier
dzono nawarstwienia kulturowe na wtórnym złożu, zalegające do głę
bokości około 70 cm, z obfitym materiałem zabytkowym, datowanym 
przede wszystkim na Xll-Xlli wiek -materiały starsze, z X-XI w. 
nieliczne. W warstwie tej odkryto m.in. enkolpiori brązowy oraz okru
chy wczesnośredniowiecznej /7/ zaprawy murarskiej. Poniżej - w wy
kopie przy wale - stwierdzono ponad piaszczystym calcem m.in. zarys 
prostokątnego domostwa; paleniska oraz piecowisko w postaci zwału 
wypalonej /miejscami na "klinkier" gliny/. Obok piecowiska i częścio
wo pod nim znajdowała się duża ilość zwalonych bezładnie ludzkich 
szkieletów. 

W wykopie na majdanie grodziska, w przemieszanej ·warstwie kul
turowej, występuje ogromna ilość kości zwierzęcych, w tym i całych 
szkieletów końskich. Poniżej, w spągu nawarstwień kulturowych, wys
tępują na ilastym podłożu skupiska polepy, zbutwiałe szczątki organicz
ne oraz spora ilość okruchów skał, w większości zlepieńców trzecio
rzędnych, różnej wielkości, bez śladów obróbki kamieniarskiej. Wystę
pują tu też szczątki nierozpoznanej bliżej konstrukcji drewnianej, w pos
taci resztek 'słupów drewnianych pionowo wbitych w ziemię. Materiał 
ceramiczny liczny - skupiska dających się prawie w pełni rekonstruo
wać naczyń z Xll-Xlll w. 

Materiały znajdują się w zbiorach Zakładu Archeologii UMCS 
w Lublinie. 

Badania będą. kontynuowane. 

CZERMNO KOLONIA, gm. Tyszowce 
woj. zamojskie 

Archeologiczny Ośrodek Ba
dawczo-Konserwatorski 

Stanowisko 11 w Lublinie 

Badania prowadzili mgr Leszek Gajewski i doc.dr 
Jan Gurba. Finansował Wojewoda Zamojski. Pierw
szy sezon badań. Wczesnośredniowieczna osada pod
grodowa i cmentarzysko z Xll-Xlli w. 

Na terenie, gdzie natrafia się na wyorywane' szkielety ludzkie za
łot,ono wykop bad w czy, obejmujący około 90 m2, odkrywając· cmenta:-
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rzysko szkieletowe. Zmarli ułożeni w kierunku wschód-zachód, gło
wami ku zachodowi. W północno-wschodniej części wykopu występuje 
skupisko 18 grobów, w większości kobiecych, w jednym wypadku do 
wspólnego grobu złożono kobietę z dzieckiem, w kilku wypadkach stwier
dzono kolejne nawarstwianie się grobów - raz trzykrotne. W dwu gro
bach stwierdzono metalowe ozdoby odzieży - w jednym z nich śniedź z 
przedmiotów miedzianych /1/ zakonserwowała fragment tkaniny /odda
nej do badania w laboratortum KWMO w Lublinie/. Ozdoby w postaci 
maleńkich guŻów i ornamentowanych tzw. "romańskich" naszywek. W 
drugiej części wykopu jeden z trzech ·grobów był pochówkiem dorosłe-
go mężczyzny. 

Cmentarzysko założono na opuszczonej osadzie z XII/XIII w. 
Warstwa kulturowa płytka w części północnej, w części południowo
zachodniej wykopu dochodzi do głębokości 1,3 m. Występuje tu znisz
czona budowla, o charakterze produkcyjnym, w obrębie której stwier
dzono m.in. znaczną Uość szklanej szlaki, fragmentów bransolet i na
czynka szklanego.-

Materiał przechowywany jest w Zakładzie Archeologii UMCS 
w Lublinie. 

Badania będą kontynuowane. 

CZERMNO KOLONIA, gm. Tyszowce 
woj. zamojskie 

Archeologiczny Ośrodek Ba
dawczo-Konserwatorski 

Stanowisko 11 a w Lublinie 

Badania prowadzili mgr Leszek Gajewski i mgr Andrzej 
Kutyłowski. Finansował Wojewoda Zamojski. Drugi se
zon badem. Szczątki pomostu łączącego gród z podgro
dziem. Okres wczesnośredniowieczny, Xll-Xlll w. 

Poszerzono wykop ratow~iczy z r .1972, odsłaniając na głębokoś-
ci około 80 cm konstrukcję drewnianą w całej szerokości. Stanowi ona 
szczątki pomostu drewnianego ułożonego bezpośrednio na /płytkiej tu/ 
warstwie torfu. Pomost szerokości około 2,2 m, zbudowany z darnic w 
w większości sosnowych, leżących na przykrawędnych legarach -bieg
nie w kierunku północno-poludniowym przez głębokie, zabagnione obni
żenie między grodem i podgrodziem. W warstwie na poziomie pomostu 
występuje m. in. ceramika Xll/Xlll w. i duża ilość kości zwierzęcych. . 
Powyżej znajduje się analogiczna ceramika. Te nadlegle riad pomostem 
warstwy kulturowe, leżące na wtórnym złożu, powstały pod wpływem pro-
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cesów denudacyjno-akumulacyjnych na wznoszącym się pierwotnie wyżej 
niż obecnie terenie podgrodzia. 

Material do czasu opracowania znajduje się w zbiorach Zakładu 
Archeologii UMCS w Lublinie. 

Badania będą kontynuowane. 

CZERSK, gm.Góra Kalwaria 
woj. warszawskie 
Stanowisko "Wzgórze Zamkowe" 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 

Badania prowadziła dr Jadwiga Rauhutowa, konsultan
tem był prof.dr Witold Hensel. Finansował WKZ m. st. 
Warszawy. Dziesiąty sezon badań . Grodzisko i muro
wany zamek. Wczesne i Późne §redniowiecze. 

Badania kontynuowano w zachodniej cz~ści wzgórza zamkowego. 
Przedmiotem eksploracji były: 1/ średniowieczne warstwy kulturowe 
wraz z resztkami zabudowy; 2/ cmentarzysko szkieletowe; 3/ umocnie
nia drewniano-ziemne średniowiecznego grodu; 4/ umocnienia murowa
nego zamku; 5/ elementy późniejszej zabudowy. 

Calec odsłonięto na jednYm z pięciu- badanych odcinków /ar 36, 
ćw.C/. W najniższym poziomie odkryto fragment półziemianki na której 
dnie zalegała ziemia z dużą domieszką spalenizny. W jej obrębie zna
leziono liczne frgmanty naczyń glinianych oraz kości zwierzęce. W opar• 
ciu o ten materiał obiekt datować można na 2 połowę XI wieku. Do pozio
mu tego sięgał również wkopy grobowe usytuowane na zachodnim skraju 
cmentarzyska pochcxlzącego z 2 polowy XII i XIII Wieku, badanego w 
uprzednich latach. W warstwie wyższej odsłonięto resztki innej zie
mianki. Ułamki naczyń glinianych,. kości zwierzęce, przedmioty żelaz
ne, kamienne wykazują również dowody spalenia. Obiekt pochodzi z 
XI/XII wieku. 

W warstwie zalegającej nad ziemianką, eksplorowarut także na 
innych działkach, wraz z licznymi frgamentami na.czyń glinianych, koś
ci zwierzęcych, znaleziono przedmioty metalowe, rogowe, kościane i 
kamienne. Z nich wymienić należy kabłączek srebrny oraz płytki wapie
nia z negatywami przęślików. 

Grobów szkieletowych w układzie rzędowym zbadano 11. W niektó
rych znaleziono resztki drewna, stanowiące pozostałości trumien bądź 
szalunku. Przy kilku szkieletach stwierdzono wyposażenie. Były to 
paciorki szklane, klucz żelazny, dwa przęśliki gliniane. 
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W kolejnej warstwie pochodzącej z połowy XIII wieku odkryto 
szczątki kop.tłkowego pieca, posadowionego w przybliżeniu na kwad
ratowym, glinianym fundamencie. Przy wlocie jego zalegała warstwa 
spalenizny·! popiołu. Piec znajdował się w oddzielnym budynku drew
nianym, którego pozostało~ci stanowiły fragmenty belek. 

Na tym samym poziomie odkryto fragment budynku zrębowego z 
piecem kopulkowyro przy jego północnej ~elanie. Z zabytków znalezio
nych w tym poziomie wymienić należy pierścionek z brązu ze szklanym 
oczkiem oraz kawalek łupy żelaznej • . 

W wyższych poziomach datowanych na przełom Xlll/XIV wieku od 
słąnięto resztki dalszych budowli zrębowych z których jedna zbudowa
na była na fundamencie kamiennym. We wszystkich wymienionych pozio
mach znajdowano liczne fragmenty naczyń glinianych, kości zwierzęce, 
przedmioty żelazne, ko~ciane i rogowe oraz kawałki cegieł gotyckich 
"palcówek". Na uwagę zasługuje rogowy, stożkowaty, zdobiony pionek 
do gry w szachy. 

Umocnienia grodu badano w częki zachodniej wykopu /ar 41, ćw,C/ 
Były one wzniesione w konstrukcji drewniano-ziemnej i stanowiły konty
nuację walu badanego w 1974 r. /ar 14, ćw.D/. Ustalono dwie fazy 
wznoszenia wału z Xlll i początku XIV wieku do budowy którego użyto 
wapieni pochodzących z nieznanej budowli zniszczonej około polowy 
XII wieku. 

Rozpoczęto, lecz nie ukOJS.czono, badania umocnień kamiennych 
zamku. · 

W wykopie usytuowanym w połudn·iowo-zachodniej części/ ar 38, 
· ćw .A/ osiągnięto poziom z XV wieku. Najważniejszym obiektem były· 
resztki murowanej budowli, zapewne stajni, W jeJ rumowisku i w pobli
żu znaleziono fragment oporządzenia końskiego. 

Badania będą kontyniłowane. 

DĘBCZYNO, gm. Białogard 
woj. kos z al ińskte 
S tanowisko 3 

patrz 
okres wpłjwów rzymskich 
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Uniwersytet Wrocławski 
Katedra Archeologii 

Badania prowadzili dr Barbara Czerska, doc.dr 
hab.J6zef Kaźmierczyk. Finansował "Hydroprojekt" 
Oddział we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Gro
dzisko wczesnośredniowieczne /IX w./. 

Grodzisko należy do nielicznej na ziemiach polskich grupy obiektów 
obronnych z kamienną oblic6wką. Większość z nich /8/ grupuje się na 
Dolnym Sląsku, w południowe strefie domniemanego pogranicza plemien
nego Slężan. Prawdopdobnie wszystkie wzniesiono w IX wieku. Gr6d w 
Dobromierzu założony został na planie owalu o wymiarach 47 x 34 m. 
Powierzchnia jego majdanu wynosi 450-500 m2. Otaczał go wał drewnia
no-ziemny z kamienną oblicówką. Zachowana wysokość oblicówki wyno
si 1,3 m,grubość do 1,2 m, szerokość wału u podstawy nie przekracza 
5 m. Kamienia w oblic6wce kładzione były na zaprawie z gliny. Przy 
pomocy drewnianych kotw oblicówkę powiązano z wałem . Na niekt6rych 
odcinkach stopę oblicówki od strony zewnętrznej wzmocniono ławą. 
Przy zakręcie wału z północy na południe odsłonięto bramę /wieżę 1/ 
o konstrukcji drewnianej. Długość bramy wynosi ponad 6 m. Wejście 
z niej do grodu znajdowało się co najmniej l ,5 m ponad poziomem użyt
kowym i dlatego mogło służyć jedynie dla pieszych. Wjazd do grodu znaj
dował się w innym miejscu, jeśli założymy, że wjeżdżały do niego wozy. 
Wzdłuż ciągu oblic6wki przy jego zewnętrznym licu ciągnął się r6w, · 
gdzie składano gromadzące się na majdanie śmieci. 

Badania będą kontynuowane. 

DO LICE 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 20 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Zakład 
Archeologii Nadodrza 

Badania prowadził mgr Stefan Wesołowski. Finanso
wał IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
kurhanowe z okresu wczsnego średniowiecza /IX-X w./ 
grób megalityczny, ślady osadnictwa kultury łużyckiej. 

Badania w kompleksie leśnym w rejonie Doli c, gdzie stwierdzono 
obszar o dużej koncentracji cmentarzysk kurhanowych - stanowią kon
tynuację wykopalisk i prac weryfikacyjno-powierzchniowych Zakładu 
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w dorzeczu Płonii. 

Do badań wytypowano dwa cmentarzyska / stanowis.ko 20 i 30/, 
dotychczas nierozpoznane. 

Stanowisko 20 - położone jest na lekkim wyniesieniu, na lewym 
brzegu Małej lny, 300m na północ od leśniczówki w Komorowie, Roz
kopano dwa kurhany nr l i nr 2, na nowo je zrekonstruowano. Na kur
hanie trzecim rozpoczęto eksplorację płaszcza nasypu. Konstrukcja 
mogił składa się z lekko kopulastego nasypu ziemnego, obwarowanego 
kamieniami ułożonymi w rzucie poziomym w kształcie prostokąta, nie
regularnego koła lub owalu. Stratygrafia kurhanów układa się ·w trzech 
zasadniczych poziomach: jądro nasypu /warstwa III/ płaszcza zewnętrz
nego /warstwa II/, i humusu współczesnego /warstwa l/. Inwentarz za
bytków składał się z fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych, neo
litycznych i z okresu kultury łużyckiej. Ceramika wczesnośredniowiecz
na związana była z płaszczem nasypu i zasadniczym jądrem. Natomiast 
ułamki naczyń z o~res:Sw starszych znajdowano także w pierwotn,ym hu
musie i calcu. 

Przebadane kurhany roboczo datuje się na IX-X wiek. Reprezentu
ją one typ obrządku ciałopalnego, w którym przepalone drobne kości 
ludzkie występują w postaci rozproszonej i są jedyną formą pochówku, 
przy braku jednocześnie intensywnych śladów spalenizny czy też jam 
grobowych. 

Badania będą kontynuowane. 

OOŁUBOWO, gm. Dziadkowice 
woj. białostockie 
Stanowisko l "Kamionka" 

Państwowe Muzeum Archeo
logiczne w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Ludgarda Długopolska. Fi
nansowało PMA w Warszawie. Trzeci sezon badań. 
Cmentarzysko ·z grobami w obudowie kamiennej z 
Xll-Xlll wieku. 

Badaniami objęto wschodnią część cmentarzyska przylegającą do 
pola uprawnego oraz skrawek południowy. Ogółem przebadano około 
25m2. 

Na przebadanym terenie Odkryto 18 grobów, które w większości, . 
podobnie jak w latach poprzednich, były mniej lub bardzie) zniszczone 
wybieraniem kamieni bruku i obudów. Kości szkieletów nie zachowały 

· się, lecz z układu zabytków należy przypuszczać, że zmarłych chowa
no głowami na zachód. Groby usytuowane były po osi wschód-zachód z 
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lekkim odchyleniem na pólnoc i poludnie. Zachowany bruk składał się 
z trzech, czasem czterech warstw kamieni, przeważnie średnich, 
rzadko dużych. Najmniej czytelna była azęść bezpośrednio przylega
jąca do pola uprawnego. Brak kamieni obudów wyznaczających zarysy 
grobów, przy braku szkieletów i zabytków, nastręczał duże trudności 
przy interpretacji tego fragmentu cmentarzyska, Na uwagę zasługuje 
grób 49 w którym znaleziono 5 zawieszek brązowych. Na czterech Wid
niała postać św ,Jerzego, na piątej była postać bliżej nieokreślonego 
świętego w pozycji oranta, 

Większość grobów pozbawiona była wyposażenia, Rzadko znajdy
wano noże i krzesiwa będące na innych cmentarzyskach elementem dość 
częstym. Z ozdób występowały- kabłączki, paciorki, zausznice i 
pierścionek. Z broni odkryto jedynie topór i grot. Dwa pozostałe groty 
pochodzą z rozkopanych przez gospodarza grobów, 

Badania na stan~wisku zostały zakończone, 

DOLUBOWO, .gffi. Dziadkowice 
woj. białostockie 
Stanowisko 3 -kurhan 

Państwowe Muzeum Archeolo
giczne w W ar szawie 

Badania prowadził mgr Jan Dunin-Karwicki. Finanso
wało PMA w 'Warszawie. Pierwszy sezon badaiL 
Okres wczesnośredniowieczny. 

Prace badawcze prowadzono na kurhanie leżącym na gruntach 
wsi Dolubowo, na polu J,Sawickiego, oddalonym około 500 m od sta

.nowiska l "Kamionka". 

Z wywiadu z miejscową ludnością dowiedziano się, że z kurhanu 
wydobyto 2 tony kamienia polnego •. Był to bruk przykrywający kurhan. 
W trakcie wydobywania kamienia natrafiono na ślady pochówków szkie
letowych wyposażonych w broń. Podobno znaleziono około ośmiu cza
szek oraz groty oszczepów, topoty i miecz /7/. Dobrze zachowany 
stożek kurhanu .sugerował, że część kurhanu jest zachowana w stanie 
nienaruszonym. Ośmiodniowe prace wykopaliskowe wykazały, że w trak
cie wybierania kamienia kurhan został całkowicie pozbawiony pochówków 
oraz ich wyposażenia. Zanotowano jedynie małe fragmenty bruku oraz 
jeden fragment kości ludzkiej, 

Ogółem przebadano trzy ćwiartki, czwarta bardzo zniszczona nie 
była poddana eksploracji, 

Wymiary kurhanu c pólnoc-południe - 15m, wsch6d-zach6ch -
16,5 m. 



EWOPOLE, gm.Trawniki 
woj .lubelskie 
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Archeologiczny O§rodek 
Badawczo-Konserwatorski 
w Lublinie 

Badania prowadził mgr S .Jastrzębski. Finanso
wał AOBK w Lublinie. Grodzisko wczesnośrednio
wieczne - wczesne średniowiecze /VII/VIII w./. 

Obiekt położony jest w dolinie Wieprza, około l km od współ
czesnego koryta rzeki. Zajęty i zniszczony w znacznym stopniu przez 
rolnictwo, w części północnej przez drogę Trawniki-Dorohucza. Za
chowane fragmenty trzech wałów pierścieniowatych, wał zewnętrzny 
otacza przestrzeń o średnicy około 150m. W wykopie wykonanym we 
wschodniej części grodziska przez wał wewnętrzny i pierwszą fazę 
nie stwierdzono zabytków datujących i śladów konstrukcji. W zachod
niej partii majdanu występuje warstwa kulturowa z dużą ilością cera
miki wczesnośredniowiecznej, datowanej na VII/VIII w. 

Badania zakończono. 

GLOGOW - OSTROW TUMSKI 
woj .legnickie 

Muzeum Hutnictwa i Odlewnict
wa Metali Kolorowych 
w Głogowie 

Badanii1. prowadził mgr Mieczysław Kaczkowski. Fi
nansowało Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa Metali ·Ko
lorowych w Głogowie. Pierwszy .sezon \Jadań. Grodzis
ko /Xll-XUl wiek/. 

Zlokalizowano poszukiwany od 1871 roku gród głogowski, wzmian
kowany w kronice Thietmara oraz Galla Anonima. Jest to jeden z ostat
nich dotychczas nie badanych wielkich grodów piastowskich mający wpływ 
na ukształtowanie się polskiej granicy zachodniej. 

Badania prowadzono na powierzchni 2 arów. W trakcie eksplora
cji przecięto wał grodu na północ od kolegiaty oraz część wewnętrzną na 
przywalu. Na głębokości 2,8 m zaczęły pojawiać się dobrze zachowane 
konstrukcje drewniane. W przekroju wału odkryto warstwę odpadków i 
śmieci. Prawdopodobnie należy Ją wiązać z informacją Galla o mieszcza
nach głogowskich, którzy za cenę zakładników uzyskali tygodniowy ro
zejm, wykorzystując go na wzmocnienie "nadwątlonych wiekiem murów" ·. 
Z innych zachowanych elementów konstrukcyjnych wymienić należy zarys 
domu z pierwszej połowy XIII wieku oraz odcinek ponad lO-metrowy dro
gi, ułożonej z drewnianych legarów. Material uzyskany ·z eksploracji 
pozwnln datować ją na początek Xll wieku. 

Badania będą kontynuowane. 



GNIEW 
woj.gdańskie 
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Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Choińska-Bochdan. 
Finansował Urząd Miasta i Gminy w Gniewie. Drugi 
sezon badań. Osada z Xl-Xlll w. i miasto z Xlll/XIV
XV w. 

Badania prowadzono na placu rynkow,Ym /Plac Grunwaldzki/. Og6-
łem wyeksplorowano 4 wykopy /IV -Vll/ o łącznej powierzchni 102,5 m2 
i przeciętnej głębokości 2m. 

Wykop IV założono w południowej części rynku, prostopadle do po
łudniowej pierzei, przy domu nr 38, w nawiązaniu do jamy przeciętej 
wkopem kanalizacyjnym w 1975 r. W stratygrafii wykopu wyr6żniono 
IX warstw. Warstwy I-II do XX-wieczna nawierzchnia placu rynkowe
go /przy zakładaniu jej zniszczono starsze nawierzchnie -bruki/. 
Warstwy•lll-VI pochodzą z okresu XIV -XV w., począwszy od lokacji 
miasta w 1297 r. Są to kolejne pokłady faszyny, wi6r6w drzewnych 
z kamieniami i dużą ilością r6żnych odpadk6w jak: kości zwierzęce, 
fragmenty wyrob6w sk6rzanych i drewnianych utwierdzające ila·stą na
wierzchnię. W warstwie IV, odkryto ulicę moszczoną dość luźno drani
cami, biegnącą r6wnolegle do południowej pierzei rynku. Zachowała się 

ona słabo, a uchwycona szerokość wynosi 1,5 m i przypuszczalnie nie
wiele odbiega od pierwotnej szerokości. Konstrukcja jej była znacznie 
słabsza od ulicy odkrytej w 1975 r., bie~cej ukośnie od wlotu ulicy 
Wodnej w południowo-wschodnim narożniku rynk-ą. Chronologię obydwu 
ulic określa się na podstawie ceramiki i brakteat6w na koniec XIV lub 
początek XV wieku. 

W warstwach III-VI znaleziono dużą ilość ścink6w sk6r i fragmen
t6w obuwia, pochew i innych wyrob6w sk6rzanych; fragmenty naczyń 
drewnianych; liczne kości zwierzęce, p6łwytwory i przedmioty kościane 
oraz rogowe /m.in. kostki do gry/; przedmioty żel:azne jak noże, groty 
bełtu, sierpy, ·szydła, gwo:tdzie, okucia i inne; surowiec bursztynowy, 
brązowe sprzączki, okucia i dzwoneczki; plakietkę prawdopodobnie 
srebrną, ułamki naczyń szklanych i ułamki naczyń silnie obtaczane, wy
palone w atmosferze redukcyjnej oraz nieliczne fragmenty naczyń kamion
kowych. Na szczeg6lną uwagę zasługuje plakietka o_zdobna /w formie pros-
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tokątnej płytki zwieńczonej szczytem! z wyobrażeniem Matkf Boskiej z 
D2ieciątkiem na awersie. Wymiary- 3,9 x 2,0 cm. Plakietka stanowi 
prawdopodobnie element dekoracyjny pacyfikału, wstępnie można .ją dato
wać na XIV w . Warstwę Vll, ilastą, zbitą, zawierającą tylko nieliczne 
ułamki ceramiki całkowicie obtaczanej, datuję się na 2 połowę XIII vt. -

na okres poprzedzający lokację miasta. 

W warstwie VIII uchwycono fragment półziemianki. W przekroju 
jama jest w przybliżeniu nieckowata. W pobliżu jamy, po stronie wschod
niej odsłonięto kilka śladów kołków. Dalsze i szczegółowe obserwacje 
zostały uniemożliwione na skutek ule'wnych <1;eszczów zalewających jamę 
i rozmywających warstwy. Wypełnisko jamy stanowiła ciemnobrunatna 
warstwa ilasta, zawierająca w spągu dość liczne kamienie w nieregular
nym układzie. Warstwa ta dostarczyła wyłącznie ceramiki całkowicie ob
taczanej. 

Warstwa IX -to gliniasty jałowy calec. 

Wykop V został usytuowany bezpośrednio przy gotyckim ratuszu, po 
jego wschodniej stronie. Rezultatem prac było odkrycie dalszego ciągu 
fundamentów ratusza, już poza kompleksem budowli, której obecną formę 
nadano po przebudowie. Wynik ten potwierdza przypuszczenie zawarte w 
starszej literaturze przedmiotu, że pierwotnie, ratusz był zbudowany na 
planie czworoboku o większym zasięgu od dzisiejszego. 

Wykop VI wytyczono w pólnocnej, obecnie frontalnej strony ratusza, 
w celu zweryfikowania poglądów odnośnie chronologii filarów. Odkrycia 
ujawniły, że filary zostały wzniesione dopiero w XIX w. 

Wykop VII, założono bezpośrednio ,przy zachodniej bramie ratUsza. 
W wyniku badań odsłonięto lico fundamentu i uchwycono częściowo nawią
zania do stratygrafii występującej przy południowej pierzei rynku. Poza 
tym natrafiono na 3 otwarte paleniska /2 uchwycono fragmentarycznie/, 
zbudowane z cegieł gotyckich. Ponad paleniskiem zalegają niwelacyjne 
warstwy gruzu. Pa:leniska. datuje się wstępnie na XV w. 

Materiały przechowywane są jako depozyt w Muzeum Archeologicz
nym w Gdańsku. 

Badania są prowadzone w ramach rewaloryzacji zabytkowego ze s
polu ut banistycznego i zamkowego w Gniewie, przy współudziale Insty
tutu Architektury i Urbanistyki Folitechniki Gdańskiej i będą kontynuo
wane. 

GNIEWOWO, gm.Smigiel 
woj .leszczyńskie 
Stanowisko 3 

patrz 
okres halsztacki . 



GROJEC 
woj. radomskie 
Stanowisko l i 2 
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Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Zakład 
Epoki Metali 

Badańia prowadził doc.dr Stanisław Suchodolski. 
Finansował IHKM. Pierwszy sezon badmL Wczesno
średniowieczny i średniowieczny ośrodek miejski 
/od XI w./. 

Badania sondażowe przeprowadzono w celu rozpoznania metryki 
i rozplanowania elementów osadniczych najdawniejszego Grójca, a prze
de wszystkim stwierdzenia czy gród rzeczywiście mieścił się na wzgó
rzu zajmowanym obecnie przez kościół parafialny - jak to przyjęto w 
literaturze. Wykonano 16 sondaży o wymiarach 2 x l m lub większych 
i poszerzanych w miarę potrzeby. · 

Stanowisko l -wzgórze kościelne. 

W wykopach przy apsydzie kościola oraz przy ścianie północnej 
odkryto pozostałości 26 szkieletów, zalegających w 4-6 warstwach, 
datowanych od XII-XIII do XVI w. Były one bez wyposażel)ia. Znalezio
no tylko brązowy pierścionek taśmowaty z Xll-XIll wieku oraz fragment 
późnośredniowiecznego różańca o drewnianych perłach. Na wtórnym zło
żu odkryto stosunkowo nieliczne fragmenty ceramiki starożytnej /późne 
"łużyce" 1/, wczesnośredniowiecznej /XII-XIII w./ i późniejszej oraz· 
fragmenty kilku polewanych płytek posadzkowych. W dwóch wykopach na · 
krawędzi wzgórza /od południa i wschodu/ nie stwierdzono obecności 
nasypów wałowych. 

Stanowisko 2 - płaskowyż na północny-zacbod od kościoła. 

S lady osadnictwa średniowiecznego /od XIII w./ odsłonięto w sa
dzie księżym. Odkryto tu pozostałości trzech jam o średnicy około 
l, 4; O, 7 i O, S m wgłębionych w calec. Zawierały kamienie, kawałki 
polepy, węgle drzewne, sporadycznie kości zwierzęce, skorupy jajka. 

Najstarszl'! ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego wystąpiły 
przy ulicy Worowskiej 2, gdzie wydobyto ułamki ceramiki z XI-XII w. 
/w warstwie z późniejszymi zakłóceniami/. 

Stanowisko "Wodociągi", u podnóża wzgórza kościelnego od stro
ny zachodniej. Pod warstwami nasypowymi z XIV -XVIII w. odsłonięto 
fragmenty konstrukcji drewnianych z XVII-XVIII w., wzniesionych mo
że przez piwowarów lub garbarzy, korzystających z występujących tu 
źródeł wody. Znaleziono m.in. obręcze drewniane beczki o średnicy 
około l, 6 m oraz młotek i kłódkę. · 
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Badania nie potwierdziiy te.zy o obecności grodziska na wzgórzu 
kościelnym. Wykazały natomiast, że już od XU-Xlll w. mieścił się tu 
kościół, który można identyfikować z kościołem parafialnym lub kolegia
tą książęcą 'albo oboma tymi kościołami jednocześnie/. Osadnictwo w 
pobliżu utożsamiamy z zalążkiem przedlokacyjnego miasta. Miejsce gro
du pozostaje nadal nieznane. Na jego ślady /jak w ogóle osadnictwa 
wczesnoŚredniowiecznego/ nie natrafiono również w czasie badm po
wierzchniowych, przeprowadzonych na terenie miasta, 

IŁŻA 

Materiały z badań złożono w IHKM PAN w Warszawie. 

Badania zakończono. 

woj, radomskie 
Politechnika .Wrocławska 
Instytut Historii Architek
tury Sztuki i Techniki 

Badania prowadzili mgr inż. arch. Stanisław M edeksza 
i Andrzej Kudła pod kierownictwem prof. Jerzego Roz
pędowskiego, Finansował Urząd Miasta i Gminy w Iłży. 
Trzeci sezon badań. Osadnictwo z okresu paleolitu 
górnego, osadnictwo wczesnośredniowieczne /IX-X w/, 
zamek XIV-XV!Jl w. / • 

Badania miały na celu dostarczenie danych do przygotowywaneao 
przez Instytut projektu zabezpieczenia ruin zamk~. Główną uwagę sku
piono na rozpoznaniu terenu podzamcza /plateau owym. 160 x 45 m/, 
gdzie w latach 1971-1972 odkryto pozostałości unikalnego dzieła obron
nego z okresu renesansu w postaci beluardu zbudowanego po 1580 r. 
na planie rombu ? silnie oskarpowanych narożach, Badania prowadzo-· 
no metodą wykopów sondażowych, których założono ogółem 63. 

Z okresu paleolitu górnego pochodzą narzędzia krzemienne odkry
te w sondażu nr 15. Do starszych faz wczesnego średniowiecza zaliczo
no jamę zawierającą ułamki naczyń, prażnicy, żużel dymarkewy. Okres 
późnośredniowieczny zaznaczył się w zasięgu podzamcza nawarstwienia~ 
mi • w części centralnej terenu o miąższości do 3m. Okres nowożytny 
obejmuje odsłonięte relikty . kamiennej zabudowy. Ogółem odkryto lub 
uzupełniono badania 6 dzieł architektonicznych. Do okresu renesansu 
należą ramiona pólnocne i wschodnie wspomnianego beluardu /w posta
ci nasypów ziemnych z Jądrem k!llllienn.rm/, budynek dawnego urzędu 
starościńskiego i przyległy doń bruk dzic(lzińca oraz fragmenty północ
nego muru obwodowego. Z okresu baroku pochodzą budynki gospodar-
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c ze tj. kuchnia i stajnia a także działobitnia w formie prostokątnej plat
formy ziemno-kamiennej. Jeżeli chodzi o zabytki ruchome z okresu no
wożytnego, to wyeksplorowano kilkanaście tysięcy ułamków naczyń i 
kafli, okucia budowlane, łopatę, gwo:tdzie, zawiasy, 9 monet. 

Badania będą kontynuowane. 

IWANICE 
woj. krakowskie miejskie 

patrz 
neolit 

IZBICKO 
woj. opolskie 

Uniwersytet Wrocławski 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził dr Stanisław Pazda. Finansował 
WKZ w Opolu. Drugi sezon badań. Cmentarzysko 
kurhanowe, ciałopalne - Vll w. 

Cmentarzysko położone jest na obszarze zalesionym. Badaniami 
objęto kurhan nr 8, położony przy południowo-zachodnim· skraju naj
większej grupy mogił. Należał on do mniejszych w obrębie cmentarzys-
ka. Zespół kurhanu składał " stę z nasypu o kształcie podstawy nieco 
owalnym o średnicach około 6,5 x 7,8 m i największej wysokości około 
l m mierząc od stropu calca oraz trzech dołów przykurhanowych, z 
których pobrano ziemię na budowę kopca, o wymiarach w rzucie .pozio- . 
mym około 5 x 2-3m /na poziomie stropu calca/ i głębokości 0,9- 1,1 m. 
Nie tworzyły one ciąglego rowu wokół kurhanu. Spalone kości zalegały · 
głównie w przypowierzchniowych warstwach dolt1Jrch partii stoków nasypu 
oraz w dużym nasilentu w wypełniskach dołów przykurhanowych, do któ
rych spłynęły prawdopodobnie na skutek procesów denudacyjnych z partii 
wierzchołkowej, na której b.yły składane w momencie pogrzebu. Na po
łudniowym stoku kopca, na głębokości około 0,2 m od powierzchni, wys
tąpiły w kupisku skorupy z jednego naczynia wczesnośr~dniowieczne.go, 

nieornamentowanego i bez śladów obtaczania na kole, które przypuszczal
nie stoczyło się z partii szczytowej. Wśród silnie skorodowanych przed
miotów żelaznych stwierdzono fragment ostrogi. Kurhan ten można za
liczyć do typu mogił z pochówkieon napowierzchntowym, z reguły bezpopiel
ntcowym, składanym na szczycie kopca. Ma on prawdopodobnie charakter 
wieloosobniczy. · 

Cmentarzysko kurhanowe założone zostało na pozostalościach osady 
kultury przeworskiej z IV -V w. ze śladami hutnictwa. Z osadą tlł była 
związana studnia z kamienną cembrowiną odkryta obok kopca. Wznowie
nie badań wiąże się z zamysłem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
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stworzenia na tym stanowisku rezerwatu archeologicznego. 

· Materiały z badań po opraćowaniu zostaną złożone w Muzeum 
Sląska Opolskiego w Opolu. 

Badania będą kontynuowane. 

IZDEBNO, gm.Rogowo 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 5 

JANOWEK LISOWO, gm. Drohiczyn 
woj. białostockie 

·Stanowisko l 

patrz 
okres halsztacki 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Krystyna Chilmon. Finanso-
wał WKZ w Białymstoku. Drugi sezon badań. Cmenta
rzysko kurhanowe z wczesnego średniowiecza /X-X l w./ 

Badaniami objęto kurhan 2 polożony na polu Stanisława Pietrasiu
ka, ·w bezpośrednim sąsiedztwie drogi polnej łączącej Sieniewicze z 
piaszczystym traktem Drohiczyn-Lisowo. 

Nasyp kurhanu porośnięty był gęstą tarniną i pojed,yńczymi drzewa
mi. Mogiła miała kształt kopulasty o kolistej podstawie średnicy 12 m, 
przy wysokości 0,8 m. Pierwotna ~rednica wynosiła około 6,5 m, a 
jego zachowana wysokość 0,9 m. Nasyp kurhanu uąypany z sypkiego 
piasku zawierał bardzo drbne kamienie na wysoko~ci pierwotnej próch
nicy i tuż nad nią zalegające bardziej zwarcie tylko na jego północno
wschodnim. obrzeżu. 

W nasypie, na jego stokach znaleziono kilkanaście ni.echarakterys
tycznych fragmentów ceramiki z naczyń ręcznie lepionych i słabo obta
czanych. Powierzchnia zewnętrzna najczęściej barwy brunatnej, nie
kiedy szarobrunatnej, tle wygładzana, szorstka, wewnętrzna najczęś
ciej szara. Glinę schudzano domieszką średnioziarnistego tłucznia i 
·piaskiem. Na pólnocnym skraju kurhanu, pod korzeniami drzewa znale
ziono kilkanaście ułamków palonych kości. 

Występująca w kurhanie ceromika pozwala: datować badanr obiekt 
na X-XI wiek. 

Materiały złożono w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 
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JANOWEK LISOWO, gm. Drohiczyn 
woj. białostockie 
Stanowisko III 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Krystyna Chilmon. Finansował 
WKZ w Białymstoku. Pierwszy sezon badań. Cmenta:.. 
rzysko kurhanowe z okresu wcze·snego średniowiec.za. 

Cmentarzysko składające się z 12 kurhanów o silnie zdewastowa
nych nasypach położone jest częściowo /kurhany 1-11/ w obrębie sied
liska Franciszka Chychłoskiego, a częściowo /kurhan 12/ na gruntach 
sąsiednich należących do Henryki i Józefa Niewińskich, na półńocnym 
stoku wysoczyzny opadającej ku okresowo wysychającej strudze. 

Badaniami objęto kurhany l i 3. 

Kurhan l 

Przebadano ćwiartki A, C i D. Nasyp kurhanu silnie zdewastowa
ny, zwłaszcza w części zachodniej przez wybieranie żwiru. Mogiła kon
strukcji kamienno-ziemnej o owalnej podstawie i wymiarach 12 in / zachod
ni wsch6d/ x 8 /północ-południe/. Od strony zachodniej, południowej i 
wschodniej otoczona była rowem szerokości około 2m w przekroju niecko
watym. 

W nasypie na różnych głę.bokościach znaleziono kilkadziesiąt nie
wielkich fragmentów ceramiki pochodzących głównie z naczyń słabo obta
czanych, grubościennych, o powierzchni słabo wygładzonej, chropowa
tej z dużą ilością tłucznia w warstwie powierzchniowej i barwie ceglasto
brunatnej. Obok ceramiki wymienionej występowały fragmenty z naczyń 
obtaczanych średniościennych o powierzchni brunatnej, gładkiej zdobto

·nej niekiedy żłobkami dookolnymi lub falistymi, niekiedy zaś niewielkim . 
karbem pokrytym skośnymi nacięciami albo wyciskanymi trójkątnymi doł
kami. Oprócz ceramiki w kurhanię znaleziono kości zwierzęce. 

Kurhan 3 

Usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie kurhanu l. Powierzchnia 
nasypu silnie zniekształcona i niemal całkowicie zniwelowana przez wy
bieranie żwiru. Według relacji właściciela gruntu kurhan posiadał ziem
·ną konstrukcję nasypu. Jego pierwotna średnica1 wynosiła ca 8m, wyso
kości natomiast nie udało się ustalić. W przemieszanych warstwach w 
środkowej partii nasypu i na jego obrzeżu zachodnim znaleziono poje- . 
dyńcze ułamki palonych kości. Oprócz materiału wymienionego znalezio
no również pojedyńcze kości zwierzęce i fragmenty ceramiki pochod.zł\-
ce z naczyń słabo obtaczanych, grubościennych, o chropowatej Powierzch
ni z dużą ilością domieszki tłucznia w warstwie zew~ętrznej barwy ceglas
to brunatnej lub brunatnej oraz ułamki naczyń średnio i cienkośc:lennych, 
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gładkich barwy brunatnej lub brunatnoszarej o powierzchni zdobionej 
falistymi żłobkami albo niewielkim kar?em skośnie nacinanym. 

Występujący w obu kurhanach materiał pozwala datować je na 
przełom II i początek III fazy wczesnego średniowiecza. 

Materiały złożoni w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 

}ASTRZĘBNIKI, gm.Blizanów 
woj. kaliskie 
Stanowisko "Modła" 

KLECZEW 
woj. konińskie 
ul, Kościelna 
Stanowisko II/4/ 

KLODNICA, gm.Wilków 
woj .lubelskie 

patrz 
okres ':"'pływów rzymskich 

patrz 
okres nowożytny 

Uniwersytet im.Marii 
Curie -Skłodowskiej 
Zakład Archeologii 
Polski w Lublinie 

Badania prowadziła dr Stanisława-Hoczyk-Siwkowa 
l autorka sprawozdania/ i mgr Andrzej Kutyłowski. 
Finansował SZSP UMCS w Lublinie, Pierwszy se
zon badań. Grodzisko i osada wczesnośredniowiecz
na, IX-X wiek. 

Łącznie przekopano obszar52m2. 5 wykopów o wymiarach 
5 x 2 m i 2 o wymiarach 3 x 2 m zlokalizowano na wale, a po jednym 
3 x 2 m i 5 x 2 m we wnętrzu grodziska. Uzyskano przekrój przez wał 
na linii w przybliżeniu wschód- zachód /wykopy 1-Vll/ i rozeznanie 
stratygrafii na majdanie grodziska. 

Grodzisko ma kształt owalny i wymiary: 

1/ u podstawy wału 80 x 70 m, 2/ korona wału 36m, 3/ największa wy- · 
sokość l ,44 m. 

Układ warstw na wale przedstawiał się następująco: 

1/ ziemia orna czarnosiwawa grubości 20-25 cm z grudami polepy i 
fragmentami ceramiki; 
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2/ w części środkowej wału poniżej warstwy ornej znajdował się nasyp 
/jądro wału/ wykonany z ziemi czarnosiwawej. Struktura nasypu 
umożliwiła wydzielenie dwóch części, jego strony zewnętrznej i we
wnętrznej przedzielonych po środku /na kulminacji ?/linią prostet, 
która powstała w miejscu, gdzie znajdowała się podczas wykonywania 
nasypu pionowa ścianka, Być może, była ona wyższa od samego nasy
pu i tym samym stanowiła część konstrukcji naziemnych wału. Szero
kość nasypu w podstawy wynosiła około S-6 m, wysokość BO cm, Pier
wotnie był on wyższy o około 40 cm; 

3/ pod nasypem warstwa kulturowa osady wczesnośredniowiecznej; 

4/ po stronie wewnętrznej, nad nasypem - warstwa rumowiskOwa z wału. 
W . części zachodniej wykopu VI zalega ona od calca /żółty piasek/ aż 
do współczesnej powierzchni osiągając grubość 1,4 m, Powstała pod 
wpływem silnej działalności erozyjnej i mechanicznej człowieka, Za
wierała fragmenty ceramiki i grudy polepy. 

5/ po stronie zewnętrznej wału w wykopie l, ponad linią nasypu ziemnego. 
zalegała ogromna ilość polepy występująca na przestrzeni 4 m, od głę
bokości 20 cm do głębokości 1,8 m, W odległości około 5 m od kulmi
nacji znajdował się na granicy ziemi czarnej .i polepy rząd spalonych 
pali /głębokość 95 crri/ w układzie zgodnym z linią biegu wału. SądZflC · 
po prawie pionowym uskoku warstwy polepy, drugi rząd pali czy słu
pów znajdował się w odległości 1,2 m od poprzedniego, Elementy po
ziome konstrukcji były mniej czytelne , świadczą jednak, że konstrukcja 
tej części wału nie ograniczała się do dwóch czy trzech rzędów piono-· 
wo wbitych pali czy słupów tworzących zabezpieczenie typu palisado
wego. 

Pośrodku grodziska na przekopanym odcinku nie stwierdzÓno wy
raźnych śladów zasiedlenia, Osada rozciąga się po stronie południowej . 
/750 x 250 'm/ i północnej /200 x 250 m/, 

Materiały złożono w Zakładzie Archeologii tJMCS w Lublinie, 

KOBIERNIK I, gm.Biała Stara 
woj,płockie 

Stanowisko 2 i 2a 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Epoki Metali 

Badania prowadziła mgr Krystyna Przybysz. Finanso
wałlHKM PAN w Warszawie. Drugi sezon badań. Osa
da wczesnośredniowieczna /XI-XII w,/ i stanowisko · 
produkcyjne z okresu wpływów rzymskich. 

Osada usytuowana jest n~.> przc~ężeniu cypla utworzonego przez 
doliny Skrwy i niewielkiego strumyka bet nazwy. Wykopy zlokalizowano 
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z wyjątkiem l rowu sondażowego -w południowej czę~ct stanowiska. 
Do prac wykopaliskowych przystąpiono po wstępnej analizie wyników 
geofizycznych. 

W czterech wykopach odsłonięto: 

1/ dużą półziemiankę, stanowiącą prawdopodobnie najniżej położony 
obiekt osady, wyodrębniono w niej palenisko znajdująae się niemal 
dokładnie w narożniku i leżące na nieco wyższym poziomie. W wypeł
nisku półziemianki znaleziono liczną ceramikę datowaną na XI/XU 
wiek, kabłączek skroniowy t kości zwierzęce, z których kilka nosi 
ślady nacięć. 

2/- spąg niewielkiej jamy, w której oprócz ceramiki XI- X li -wteczrtej 
znaleziono zniszczony kabłączek skroniowy. 

3/ kontynuowano eksplorację niezbyt głębokiego rowu 4/75, biegnącego 
na północ z niewielkim odchyleniem; w chwili obecnej uchwycono go 
na długości około 35m. Podobnie jak w ubiegłym roku zawartość je
go wypełniska jest bardzo skromna: 4 .fragmenty naczyń leptonych -
2 z okresu wpływów rzymskich i l wczesnośredniowieczny. Charakte
ru obiektu w dalszym ciągu nie ustalono. 

4/ prawie całkowicie zniszczony piec do wypalania wapna, zniszczoey 
przez wykop pod rurociąg. Obiekt zapewne miał konstrukcję zbli
żoną do odkrytego w ubiegłym roku i datować go można na okres 
rzymski. 

5/ 3 obiekty związane z pracami budowniczych rurociągu. 

6/ grób 1/76. Szkielet w nim odkryty leżał niestarannie wrzucony do 
zbyt małej jamy grobowej. Wprawdzie nie znaleziono przy nim żadnych 
elementów datujących, ale pochówek pochodzić może sprzed lat kilku
dziesięciu lub niewiele 'więcej. 

Spra:wdzano też miejsca w,tstępowania najwyższych oporów elektrycz
nych. Stwierdzono, że znacznie silniej zarysowało się złożone podłoże 
geofizyczne niż obiekty archeologiczne. 

Materiały złożono w IHKM PAN w Warszawie. 

Badania będą kontynuowane. 

KOBIERNlKl, gm.Biała Star(!. 
woj. płockie 

Polska Akademia Nauk 
Samodzielne Stanowisko do 
Spraw Sto sowanta Metod 
Geofizycznych 

Badania prowadzili dr Jacek Przeniosło, mgr tnż.Alek-
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sander Jagodziński, mgr Iwona Modrzewska-Marciniak 
/autorka sprawozdania/, mgr Tomasz Herbich, mgr 
Krzysztof Misiewicz. Finansował Zakład Epoki Meta
li SSMG. Pierwszy sezon badań. Osada wczesno·
średniowieczna. · 

Badania miały za zadanie zlokalizowanie słabo zachowanych obiek
tów archeologicznych jam, resztek pieców i innych pozostałości osadJ. 
Wykonano badania elektraoporowe przy pomocy kompesatora prl\du sta
łego PKE i miernika prądu ziemnego PLH-03. Zastosowano rozstawy 
elektrod w układzie symetrycznym l m i l ,5 m. Przebadano obszar 
4,5 ara .na 15 profilach, zakładanych w metrowych odległościach od 
siebie, wykonano 115 punktów pomiarowych. Zastosowano po raz pierw
szy stałe zamocowanie elektrod na przenośnych układach, co zwiększyło 
precyzję pomiarów. Duże zróżnicowanie .oporowe na tym. terenie nie po
zostaje w ścisłej zależności z obrazem archeologicznym, Anomalie opo
rowe związane są ze znacznym zróżnicow.aniem litologicznym oś~odka, 

Podjęto próbę wyjaśnienia zróżnicowań anomalii poprzez badania 
roztworów próbek gruntu w celu określenia zawartości rozpuszczonych 
soli w badanym ośrodku. Pomiary roztworów wykonano miernikiem opor
ności wody MOW -l. Analiza ta pozwoliła częściowo wyja§ńić zależności 
zawartości chemicznej próbek od wartości oporowej, 

KOBlERNO, gm.Krotoszyn 
woj. kaliskie 

patrz 
późne średniowiecze 

KOŁOBRZEG , 

Wyspa Sohi.a 
woj. koszalińskie 

Muzetim Żup Krakowskich 
Wieliczka 

Badania prowadził dr Antoni Jodłowski, Finansowało 
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Drugi sezon ba·
dań, Wczesnośrednio:wieczna osada produkcyjna. · 

Wyspa Solna w Kołobrzegu, położona w widłach Parsęty i Kanalu 
Drzewnego, posiada kształt nieregularnego owalu wydłużonego wzdłuż · 
osi północny zachód - poludniowy wschód, Z~równo nazwa wyspy, jak 
też występujące w północnej części /przy ul. Solnej/ źródła słone suge
rują, że właśnie tutaj mogły być zlokalizowane wczesnośredniowieczne 
warzelnic soli, wzmiankowane w przekazach pisanych z X-Xlll w, 
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W sierpniu 1976 r. przeprowadzono badania powierzchniowe 
i sondażowe, których celem było odsłonięcie urządzeń produkcyjnych 
do wywarzania solanki- z VI-XIII w. Wykopy założono w bezpo§rednim 
sąsiedztwie istniejących obecnie iródeł słonych przy ul.Solnej i Boha
terów Stalingradu, w miejscach w których stwierdzono na powierzchni 
ziemi ceramikę z XII-XIII w. Tylko w jednym /wykop I/ natraftono na 
wczesnośredniowieczną warstwę kulturową zalegajl\cą bezpo§rednio 
na calcu. Zawierała ona dużl\ ilość odpadów drewnianych, koki zwie
rzęcych oraz nieliczne skorupy ze schyłkowej fazy wczesnego §rednio
wiecze,. Nie było w niej natomiast obiektów wskazujl\cych na bezpo§red
ni związek z solnictwem. W pozostałych wykopach eksplorację przer
wano z uwagi na silny napływ wody. 

Badania nie wyjaśniły problemu lokalizacji kołobrzeskich warzel
ni soli w X-Xlll w., aczkolwiek występowanie śladów osadnictwa ·z tego 
czasu przy iródłach słonych, stwarza przesłankę do łl\czenia go z 
eksploatacją miejscowych solanek. Dla potwierdzenia tego przypusz
czenia konieczne jest jednak prowadzenie dalszych prac wykopalisko
wych w obrębie obszaru solonośnego. 

KOTOWICE, gm.Brwinów 
woj. warszawskie 

KOWALKI, gm.Tychowo 
woj. koszalińskie 
Stanowisko l 

KRAKOW -KAZIMIERZ 
ul. Augustianów 7 
Klasztor 00 Augustianów 

KRAKOW -KAZIMIERZ 
ul . Dajwór 27 - Elektrownia 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
póine średniowiecze 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Emil Zaitz. Finansowało Mu
z~um Archeologiczne w Krakowie. TrŻeci sezon ba-
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dań. Osadnictwo wczesnośredniowieczne, średnio
wieczne fortyfikacje Kazimierza. 

Badania ratownicze ria terenie elektrowni miejskiej prowadzono 
w wykopie budowlanym. Odsłonięto pozostałości średniowiecznego mu
ru obronnego i fosy miejskiej, wchodzących w skład wschodniego odcin
ka umocnień obronnych Kazimierza oraz wczesnośredniowieczne i §red
niowieczne warstwy kulturowe. Wczesnośredniowieczną warstwę kultu-

. rową stwierdzono na odcinku pomiędzy zachodni~t krawędzią fosy a mu
rem obronnym. W jej obrębie występowały drobne kamienie wapienne, 
grudki polepy, ułamki kości zwierzęcych, węgli drzewnych oraz poje
dyńcze fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych /głównie I grupa 
surowca/ datowanych na IX-X w. Warstwa ta zalegała zgOdnie z pier
wotnym ukształtowaniem terenu. 

Sredniowieczna warstwa kulturowa w części południ()Wej badanego 
terenu zalegała bezpośrednio na warstwie wczesnośredniowiecznej, na
tomiast w partii północnej na warstwie nasypowej o miąższości około 
1,3 m, złożonej z glin calcowych. W jej obrębie występowały pojedyń
cze ułamki naczyń wczesnośredniowiecznych l głównie l grupa surowca/ 
i średniowiecznych /11 grupa surowca/ oraz drobne grudki polepy, ułam
ki kości zwierzęcych i węgli drzewnych, a także kamienie wapienne. 
Warstwę tę stwierdzono również w fosie, na jej zachodnim stoku. 

Sredniowieczn,y mur obronny uchwycono na długości 11m. Jego 
partia fundamentowa została wykorzystana wtórnie dla posadowienia 
ściany budynku gospodarczego elektrowni /XIX/XX w./. Mur obronny . 
wykonany był z łamanych kamieni wapiennych złączonych zaprawą mu
rarską. Posiada grubość około 103-105 cm i zachowaną wysoko~ć 100-
190 cm, głębokość posadownienia stopy muru w stosunku do średnio
wiecznego poziomu użytkowego wynosiła około 40-100 cm. 

Fosa średniowieczna zlokalizowana była prawie równolegle do 
muru obronnego, w odległości około 12-13 m na wschód od jego lica. 
Zachodni stok fosy przecina wczesnośredniowieczną warstwę kulturo
wą i zalegające pod nią poziomy glin i piasków calcowych. Powierzchnię 
stoku pokrywa duża ilość kamieni wapiennych tworzących rodzaj płasz
cza wzmacniającego i zabezpieczającego jego płaszczyznę. W oparciu 
o badania z poprzednich sezonów szerokość fosy moina rekonstruować 
w granicach 11,5- 13,0 m natomiast jej głębokość wynosiła minimum 3,5 m. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krako-
wie. 
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KRAKOW 
Kazimierz i Zwierzyniec 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakow.ie 

Badanta prowadził mgr Emil Zattz przy współudziale 
Stanisława Kołodziejskiego. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie. Osadnictwo wczesno
średniowieczne, średniowieczne i nowożytne. 

Kontynuowllno prace ratownicze i prowadzono kontro!~ wykopów 
instalacyjnych i budowlanych na terenie Krakowa. Ciekawsze rezulta
ty uzyskano w następujących punktach: 

a/ Stare Miasto 

- ul. Kanoniczna 7, podwórze posesji i chodnik przed posesją. 
W trzech wykopach instalacyjnych stwierdzono średniowieczne 
i nowożytne poziomy użytkowe; 

- ul.Stolarska 11 i 13, podwórza posesji. Badania prow~dzono 
w dwu wykopach wykonanych w związku z zabezpieczeniem s~
rych kanałów blokowych. W wykopie ·na terenie posuji nr 13 
stwierdzono średniowieczne i wczesnośredniowieczne warstwy
kulturowe; 

- ul.Szczepańska 2 - Pałac Krzysztofa, dziedziniec budynku. 
W wykopie instalacyjnym odkryto j,ozostałoki drewniai\Ych 
zabudowań gospodarczych / stajnia~obora? / i nowożytne ·warst
wy nasypowe; 

- Rynek Główn.y -Sukiennice, piwnice pod wschodnią CZ4;~Cill bu
dowli. W wykopie badawczym odkryto ~redniowieczJ\Y obiekt o 
charakterze półziemiankowym; 

- Pl. Wiosny Ludów 5 - klasztor 0.0. Franciszkanów ,rejon zabu
dowań gospodarczych /m.in. tzw.brawarf. Kontrolowano 4 . 

wyko·py instalacyjne i budowlane. W jednym z wykopów /c~jt 
wschodnia podwórza gospodarczego/ uchwycono calec i pozosta
łości wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej; 

b/ Kazimierz 

- ul.Szeroka 7 -dawna "Mykwa" 1 piwnice budynku. W wykopach 
budowlanych stwierdzono pozostałości jredniowiecznego muru 
obronnego Kazimierza oraz nawarstwienia 'redntowieczne i no
wożytne. 
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c/ Zwlenyniec 

- kpryto Wisly na odcinku Zwterzynlec-Przegorzały. W osadach 
akumulacyjnych Wlsly znaleziono w czasie pogłębienia koryta 
2 naczynia późnośredniowieczne. 

KRAKOW -STARE MIASTO 
u l • Senacka 3 
św. M i chał - ogród, wykop 11 
ul. Waryńskiego - Planty 
Skarpa, wykop Vl i VU 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Emil Zaitz /autor sprawozdania/, 
ogólne kierownictwo dr Kazimierz Radwański. Finanso
wało Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Wczesnośred
niowieczne osadnictwo i umocnienia obronne Około. 
Sredniowieczne mury obronne. 

W ramach kontynuowanych od wielu lat badań nad fortyfikacjami 
Krakowa prowadzono wykopaliska: 

1/ w ogrodzie Muzeum Archeologicznego /dawny klasztor Karmelitów 
Bosych z kościołem św.Michalal od strony ul.Poselskiej, w rejo-
nie nieistniejącej baszty Murarzy /3 sezon badań/, · 

2/ na tzw. Skarpie na Plantach od strony ul. Waryńskiego /6 sezon 
badań/. · 

l. W wykopie zlokalizowanym w ogrodach Muzeum odsłonięto frag~ 
ment baszty Murarzy oraz ;r.nacznej miąższości wczesnośredniowieczne 

' nawarstwienia kulturowe. 

Odkopany fragment baszty stanowi poludniowo-zachodni narożnik 
budowli. Uchwycono partie naziemne i fundamentowe. Fundament po
sad.;>wiony na piasku caleowym posiada wysokoś.ć 340 cm w stosunku do 
poziomu odsadzki. Wykonany był. z nieregularnych kamieni wapiennych 
o średnicy 30-40 cm łączonych .zaprawą murarską w lukach między ka
mieniami sporadycznie występują kawałki cegły. Naziemna, poludniowa 
ściana baszty zachowała się w pierwotnym układzie, pod dzisiejszą po
wierzchnią terenu, do wysokości około 110 cm, ńatomiast w formie bar
dzo zniszczonej widoczna jest w murach ogrodzenia do wysoko,ci 
420-46o cm w stosunku do poziomu odsadzki. Zbudowana jest z dużych . 
łamanych komleni wapiennych o średnicy 25-40-50 cm. Pr~estrzeń mię
dzy bryłami wapienia wypełniono drobnymi kamieniami zala~i zaprawą 
murarską. Naziemna część baszty wykazuje układ warstwowy. Szerokoś
ci poszczególnych warstw wahają się w granicach 45-50 cm. Bas~ta zos
tała zniszczona w czasie budowy północno-zachodniego skrzydła klasz-

.·.· 
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toru Karmelitów /obecnego Muzeum Archeologicznego/. Po zachod.,
niej i poludniowej stronie resztek baszty odkryto szerP.g młodszych, 
głównie kamiennych murów, wyraźnie do niej dostawionych, o nie·- :, 
określonym przeznaczeniu, Badania nie dostarczyły materialu do da\
towania okresu budowy i i·stnienia baszty oraz przytykaj~cych do nieV 
murów. W spółczesne im warstwy kulturowe zostały całkowicie znisz-: 
czone. W wykopie uchwycono wczesnośredniowieczne warstwy kultu~ 
rowe o miąższości około 220 cm, Wyróżniono szereg poziomów zwi~
zan.tch ze starszym horyzontem Okolu, sprzed XI wieku oraz z pocąt
kow~ fazą jego młodszego horyzontu -' XI w. Charakteryzowały się one 
dużym nagromadzeniem materiałów organicznych -drewna, kory, węg
la drzewnego, mierzwy, orzechów, skóry, kości zwierzęcych, Ponad
to uzyskano spore ilości ceramiki, przedmioty metalowe - groty strzał, 
noże, szczypce; 1kościane- szydło, zdobiona okładzina. Uchwycono 
również fragmenty konstrukcji drewnianej z belek o średnicy do 26 cm. 
Bezpośrednio na stropie warstwy wczesnośredniowiecznej zalegały ut
wory o charakterze nasypowym z materiałem nowożytnym, duże ilości 
gruzu ceglanego i wapiennego z rozdrobi?~ zapraw~. 

2. Na tzw. S karpie, Planty od strony ul. W aryńskiego, kontynuowa
no badania zwi~zane z rekonstrukcją układu istniej~cych w tym rejonie 
wczesnośredniowiecznych fortyfikacji Okolu oraz średniowiecznych mu
rów miejskich. W wymienionym terenie, na tyłach klasztoru Bernardy
nek, wytyczono dwa wykopy badawcze VI i Vli. W wykopie Vll odkryto 
wczesnośredniowieczne warstwy kulturowe i obiekt o charakterze pół
ziemiankowym, zwi~zane ze starszym horyzontem osadniczym Okolu. 
Nad tymi poziomami odsłonięto nasyp jądra wału wczesnośredniowiecz
nego. Składają się nań utwory gliniaste i piaszczysto-gliniaste z ni~
wielką ilością ułamków naczyń wykonanych z surowca grupy l, Stwier .,
dzone w wykopie Vll relikty walu stanowi~, po wschodniej stronie osa
dy, najdalszą w kierunku północnym pozna~ jego partię, potwierdzaj~ 
na badanym odcinku rekonstrukcję przebiegu wału dokonaTUl przez K. Rad-
wańskiego. · 

W ornąwianych punktach badawczych, wykop VI i VII, odkryto relik
ty średniowiecznego muru obronnego częściowo posadowionego na 
wczesnośredniowiecznym wale ochronnym, wykop vn. w powi~zaniu z 
badaniami lat ubiegłych uzyskano dane dla pełnej niemal rekonstrukcji 
przebiegu "wtelkiego" muru obronnego od zabudowań klasztoru Klary
sek przy kościele św. Andrzeja do klasztoru Bernardynek przy koście
le św.J6zefa. Dodać należy, iż prócz prac wykopaliskowych na wymie
nionym terenie prowadzono inwentaryzację widocznych, miejscami, na 
powierzchni te'renu lub . występujących bezpośrednio pod współczesnym 
humusem fragmentów murów obronnych. 

Materiały z badań przechowywane s~ w Dziale Krakowa Przedloka
.cyjnego Muzeum Archeologicznego w Krakowie; 

Badania bę~ kontynuowane, 
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Muzeum Archeologiczne 
Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Krakowie 

Badania prowadzili dr Adam Krauss i mgr Alina Wałowy. 
Finansowało Opactwo 00 Benedyktynów w K~akowie
Tyńcu i KZA w Krakowie. Pierwszy sezon badań. Opact
wo 00 Benedyktynów, okres wczesnośredniowieczny, 
średniowieczny, nowożytny. S lady osadnictwa kultury 
łużyckiej z okresu halsztackiego. 

W związku z planami odbudowy opactwa przystąpiono do prac wyko
paliskowych na terenie starego refektarza, południowego krużganka i 
wirydarza. 

Stary refektarz to duża sala, zachowana jedynie w części funda
mentowej, o wymiarach około 18 x 6,5 m. Jest ona zlokalizowana w cen
tralnej partii opactwa, na południe od kościoła. Między kościołem a 
starym refektarzem znajduje się wirydarz otoczony krużgankami, ze 
zniszczonym skrzydłem południowym •. Mury starego refektarza, lico
wane kostką romańską, obudowane są od wewnątrz z 3 stron, prócz 
wschodniej, murem kamiennym o grubości około 50 cm. Na murach tych 
został wzniesiony refektarz gotycki, a północna ściana refektarza ro
mańskiego została wykorzystana jako fundament południow-ego krużgan
ka. 

Wykopy archeologiczne przecinające na krzyż stary refektarz 
ujawniły liczne przebudowy obiektu i znacznie zniszczone warstwy kul
turowe. W podziemiach refektarza odkryto piwnice z wewnętrzną klat

. ką schodową i drugim wejściem oraz nowożytne m~ry ceglane. W za
chodniej partii obiektu zachowała się warstwa zadołowanego wapna, 
określająca poziom użytkowy, zaś w partii wschodniej natrafiono na 
jamę i skupisko ceramiki wczesnośredniowiecznej oraz na jamę kultury 
łużyckiej. 

Na terenie południowego krużganka znajdowały się uszkodzone gro
by szkieletowe l>cz wyposażenia oraz ceramika wczesnośredniowieczna 
i średniowieczna, występująca również na terenie wirydarza. Zachowa
ne w partii fundamentowej mury posadowione są w większości przypad
ków na warstewce ziemi lessowej, pod którą zalega less, stanowiący 
calec. 

Badania będą kontynuowane. 



- 208-

KRAKOW- WAWEL Kierownictwo Odnowienia Zamku 
Królewskiego na Wawelu i 
Państwowe Zbiory Sztuki na 
Wawelu 

Badania prowadzili ingr Zbigniew Pianowski i mgr Janusz 
Firlet /autorzy sp~awozdania/' ' ::x>d kierunkiem mgr, Sta
nisława Kozieła. Finansowało Kierownictwo Odnowienia 
Zamku Królewskiego na Wawelu, Dwudziesty si6drny rok 
badań. Grodzisko głównie IX-Xlli w., zamek gotycki i 
renesansowy oraz relikty osadnictwa starożytnego. 

Prace wykopaliskowe skupiły się w zachodniej czę§ci wzgórza, w 
pobliżu baszty Złodziejskiej /rejon Vlll/ między linill §redntowlecznych 
i nowożytnych murów obronnych, Zmierzały one do zweryfikowania 
uprzednich rozpoznań oraz pozyskania nowych, do opracowania wstęp
nego projektu kąncepcyjnego rezerwatu archeologicznego, w którym· zos
ta~ wyeksponowane przeobrażenia systemu fortyfikacji Wawelu między 
2 polowq wieku VIII - wieku IX, aż do wieku XIX. 

Badania sondażowe przerodziły się w szerokopr~estrzenne eksplo
racje, Przyniosły one obfite plony w postaci odkryć architektonicznych 
i ustaleń płynqcych ze stratygrafii warstw kulturowych, Do najwatniej
s~ych rezultatów zalicza się pełne rozpoznanie rozbudowanego układu 
warstw .o ogólnej miąższo~ci około 6 m. Wyróżniono w nim liczne zespó
ły nawarstwień o Ścisłym nawiązaniu do przemian w topografii tego re· 
jonu wyznaczonych budową i likwidacją kolejnych obiektów monumental· 
nej architektury, Najstarszy horyzont osadnictwa - wyznaczaj~\ reszty 
spalonego walu obronnego ze nadarni konstrukcji drewnianych, wzntesio· 
nego w 2 połowie wieku Vlll - wieku .IX, Nad nim wy stilpiły warstwy 
wczesnośredniowieczne o tóżnorodnym charakterze, S q warstwy z po· 
zostałoŚciami obiektów mieszkalnych czytelnych pod postacill poziomów 
gliniaeych _klepisk i palenisk we wnętrzach chat. W tym kompleksie stra
tygraficznyrn tkwi również relikt muru przedromańskiego odkryty w r, 
1953, a obecnie ponownie ~słonięty. Stwierdzono, że wykonany został 
w technice opus emplectum, licowany płasko łupanymi elementarni z wa· 
pienia górno-jurajskiego, przy zastosowaniu zaprawy gipsowej, Te cechy 
klasyfikujq go do młodszej serii wawelskiej architektury przedrornllliskiej 
o zaprawie gipsowej, toteż jego chronologię trzeba cof~ć z wieku XUI 
/ustalenia A.Żakiego/ do 2 połowy wieku X. Ponadto w najbliższym oto
czeniu, lecz na wysokim poziomie, natraftono na wschodnf4 absydę ro· 
mańskiego obiektu o licach z lłrobnej kostlcl. wapiennej, zachowa~ do wy· 
sokości l m w części naziemnej. Powstał on pod koniec wt:eku XI, lub 
w wieku XII, po likwidacji przedromańskiego poprzednika, Skromey za· 
sób ujawnionej dotqd substancji murowanej nie pozwala jeszcze na odtwo· 
rzenie planów tych budowli, Wolno jednak przypuszczać, że &l\ to rekilty 
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dwóch kościołów wznoszonych kolejno niemal w tym samym miejscu. Ich 
odkrycie, podobnie jak ślady chat, potwierdzają przypuszczenia oko
rekcie obronnej linii umocnień grodu wawelskiego w 2 połowie wieku X, 
które pn;esunięto bardziej na zewnątrz od poprzedniej. Wyburzenie 
romańskiej świątyni nastąpiło w 2 połowie wieku Xlll. Wskazuj!\ na to 
reszty wału obronnego posadowionego na jej ruinach. Istniał on do po
łowy wieku XIV, kiedy to został zastąpiony murem obronnym zamku go
tyckiego. Zapewne w l połowie wieku XV, poprowadzono~ zeWDI\trz 
drugą . linię umocnień w postaci murowanego przedmurza, rozebranego 
dopiero w roku 1786. 

Odkrycie reliktów przedromańskiej budowli posadowionej w miejs
cu zniszczonego wału obronnego, raz jeszcze dowodnie potwierdziło 
wiślański\ metrykę grodu wawelskiego, sięgając!\ 2 połowy wieku Vlll. 
Wraz z ujawnionym drugim, romańskim obiektem stanowill one cenne . 
uzupełnienie :tródeł do studiów nad topografią wczesnośredniowtecZ}le
go Wawelu i jego architektury. 

Badania będą kontynuowane. 

KRUSZWICA 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2 

Polska Akademia Nauk 
Instytut HistOrii Kultury 
Materialnej Zakład 
Archeologii Wielkopalski 

Badania pod kierownictwem prof.dr. Witolda Henśla 
prowadził mgr Wojciech Dzieduszycki /autor spra
wozdania/. Finansował lHKM PAN. Szósty sezon ba
~ań. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy -gród 
i pierwsze podgrodzie, zamek średniowieczny, osada 
z przełomu okresów halsztackiego i lateńskiego. 

Skoncentrowano się na pracach zabezpieczajllcych w wykopie 11, 
którego 7-8 m profile mogły w przyszłych sezonach ulec ohsunięciu. 
Kontynuowano eksplorację poziomów Xl-wiecznych, w któr~h odkry
to dalsze pozostałości budowli plecionkowych wraz z zabytk~mi ru
chomymi w postaci resztek tkanin, licznych przęślików glinianych, · 
fragmentów glininnych przedmiotów, przypuszczalnie zwi.4\zanych z . 
tkactwem. W jednej z budowli znaleziono łyżki" drewniane, alllUlety 
z muszli. skorupiaków śródziemnomorskich i bierkę arewniaD!l• Na
trafiono na ślady przeprowadzonych na dużll skalę prac ziemnych przy
puszczalnie około połowy XI wieku, polegajl\cych na niwelacji moreny 
i tw.orzeniu tarasów na których wznoszono domostwa. W piwniczce jed-
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nego z domostw odkryto pozosta.łości wiaderka drewnianego, klucz 
i stilus żelazny. 

W zachodniej części wykopu odsłonięto resztki. nawarstwień 
i ·obi.ekt6w pochodzących z VIU-IX wieku. Materiał ruchomy stanowi
ły ułamki naczyń glinianych ręcznie lepionych obtaczanych g6rą, koś
ci zwierzęce, Znaleziono paciorek szklany z brązową tulejką tzw. 
"morawską". Poniżej odsłonięto warstwy kulturowe i obiekty związa
ne z osadnictwem ludności kultury · łużyckiej okresu halsztackiego 
/HaD -wczesny laten/. Odkryto 11 jaqt halsztackich o zarysie kolis
tym. S rednice ich wynosiły od l m do l , 4 m, głębokość od l do l, 2 m. 
W wypełnisku znajdowały się: żarno kamienne, rozcieracze, grocik 
rogowy, gliniane k6lko w6zka kultowego z ornamentyką stylizowanej 
tarczy słonecznej. W jednej z jam odkryto skupisko kości ludzkich -
kalotę i szczękę. 

Materiały przechowywane w ZAW IHKM PAN. 

Badania będą kontynuowane. 

KRUSZWICA 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 4 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Zakład 
Archeologii Wielkopolski 

Badania pod kierownict wem prof. dr. Witolda Hensla 
prowadził mgr Wojciech Dzieduszycki /autor spra
wozdania/. Osada z okresu halsztackiego, drugie 
podgrodzie wczesnośredniowieczne. 

Bada,nia miały charakter ratowniczy. Przeprowadzone zostały na 
terenie północnej części wczesnośredniowiecznego wału drugiego pod
grodzia. Uzyskano nowe dane dotyczące konstrukcji wału, faz jego 
budowy i chronologii. Stwierdzono, trzy gl6wne fazy konstrukcyjne. 
Pierwsza przypada na budowę wału o rdzeniu ziemnym, na kt6rym w 
części południowej zalegały skrzynie o wypełnisku ziemnym i glinias
tym, wspierane stosami konstrukcji rusztowych. W drugiej fazie sto
sy rusztowe przedzielały warstwy gliny tworzącej rodzaj płaszcza z 
domieszkq drobnych kamieni. Odsłonięto tu także konstrukcje hakowe 
przytrzymujące czoło wału właściwego. Haki o długości dochodzącej 
do 3 - 3,5 m, leżały na zwęglonyc~ podkładach, poprzecznte ułożonych 
do ich biegu. Na hakach zalegał pojedyńczy stos rusztowy, na nim izo
·lacyjna warstwa gliny z konstrukcjami drewnianymi. Przy konstruk
cjach hakowych odsłonięto skupisko kości oraz szczękę zwierzęcą -
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ofiara zakladzinowa. W tym kontekście, odkryta w poprzednich sezo
nach lawn powstała w trzeciej fazie budowy wału. 

W poludniowej części badanego odcinka - pod nawarstwieniami -
konstrukcji wału odkryto pozostalości · warstw związanych z osad
nictwem ludności kułtury łużyckiej okresu halsztackiego /HaD/. Na 
materiał ruchomy złożyły się ułamki naczyń glinianych, kości, roz
cieracz kamienny. Odkrycie to pozwala określić północną granicę 
zasięgu osady eksplorowanej w zeszłych sezonach. 

Materiały przechowywane są w ZAW IHKM PAN. 

Badania będą kontynuowane. 

LUBli).Ż patrz 
woj. wrocławskie póine §redniowiecze 

LUBLIN 
ul. Sienna 
W z górze ''Grodzisko" 

Archeologiczny Ośrodek 
Badawczo-Konserwatorski 
w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Irena Kutyłowska. Finanso
wal AOBK w Lublinie. Trzeci sezon badań. StanoWis
ko wczesnośredniowieczne i nowożytne /XVI-XIX w./. · 

U podnóża grodziska od strony poludniowo-zachodniej prowadzo
no niwelację terenu pod parking samochodowy. Pod warstwą darni od
słonięto · groby szkieletowe cmentarza żydowskiego użytkowanego od 
XVI do XIX wieku /XX w./. Ponieważ teren miał być obniżony o około 
l m, założono dwa przecinające s~ę wykopy kontrolne: wykop nr l sze
rokości 2m i długości 13m po osi północ-południe i wykop nr 2 szero
kości 2m, długości 15m po osi wschód-zachód. W obu wykopach do 
głębokości 2m - 2,5 m wystąpiły warstwy ziemi-lessowej nagromadzo
ne u podnóża w~górza w wyniku niwelacji naturalnych lub sztucznych. 
W warstwach tych odsłonięto na różnej głębokości /od 30 cm do 2m/ 
21 nowożytnych grobów szkieletowych. Poniżej warstw niwelacyjnych 
na głębokości 2-2,5 m zalegała warstwa brunatno-czarnej ziemi mii\Ż
szości 50 cm., w której wystąpiły fragmenty ceramiki wczesnośrednio
wiecznej Vll-Vlll wieku, grudy polepy oraz w zachodniej partii wykop11 
nr 2 resztki zbutwiałego drewna w postaci pionowo wbitych kołków gru- . 
bości 10-15 cm połączonych plecionki\ z cieńszych gałęzi. Bliższa in
terpretacja odsłoniętych resztek drewna ze względu na małą szero-
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kość wykopu jest niemożli.wa, Poniżej zalegała warstwa szaroczarnej, 
ilastej, caleowej ziemi. 

Materiały znajdują się w zbiorach Zakładu Archeologii UMCS. 

Badania będą kontynuowane. 

MALBORK - WlELBARK 
woj,gdańskie 

Muzeum Zamkowe 
w Malborku 

Stanowisko 3 

Badania prowadził mgr Mieczysław Haftka. Finansowa
ło Muzeum Zamkowe w Malborku. Pierwszy sezon ba
dań. Grodzisko /1/. Okres wczesnośredniowieczny, 
późne średniowiecze i osadnictwo nowożytne. 

Stanowisko położone jest na bardzo stromym, wysokim brzegu 
Nogatu, przy ul.Góralskiej l. 

Celem prac badawczych było określenie charakteru stanowiska. 
Z konfiguracji terenu można było przypuszczać istnienie grodziska w 
tym miejscu. Jednakże wyniki badań nie potwierdziły powyższego domnie
mania, gdyż wał obronny został całkowicie zniszczony przez osadnictwo 
średnioWieczne, nowożytne i rowy strzeieckie. 

Wykop sondażowy o wymiarach 16 x 2 m dostarczył bardzo inte
resujących spostrzeżeń m.in. odkryto fragment narożnika domostwa 1 
dwa średniowieczne piece do wypalania wapna. Niżej zalegały warstwy 
wczesnośredniowieczne, gdzie także odsłonięto doskonale zachowane 
palenisko, któremu towarzyszyły ślady spalonych konstrukcji drewnia
nych. Inwentarz ruchomy, bardzo bogaty, zwłaszcza średniowieczny. 
Duża ilość przedmiów metalowych. Wczesnośredniowieczny materiał 
to głównie .ułamki ceramiki obtaczanej, zaś w najniższej warstwie osad
niczej, zalegającej na calcu, znaleziono kilkanaście fragmentów na
czyń całkowicie ręcznie lepionych. 

Badania zakończono, 

MAŁACHOWO, gm.Drobin 
woj. płockie 

Muzeum Mazowieckie 
w Płocku 

Badania prowadziła mgr lwonna Sobierajska. Finanso
wało Muzeum Mazowieckie w Płocku, Trzeci sezon 
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badat\. Cmentarzysko szkieletowe, wczesnośrednio
wieczne /XI-Xll w./. 

Przebadano o~oło 0,25 ara we wschodniej, nie zniszczonej 
~.: zęści cmentarzyska. Odsłonięto 2 groby szkieletowe, wczesnośred
niowieczne. Pochówki orientowane były na osi zachód-wschód. Szkie
lety tle zachowane. Zmarłych układano na wznak. Wyposażenie gro
bów bardzo ubogie, w jednym grobie duży, silnie skorodowany nóż 
żelazny. Groby miały obstawę z dużych kamieni i były przyktyte warst
wą bruku." 

Badania zakończono. 

MANASTERZ, gm. 'Mązownica 
woj. przemyskie 
Stanowisko 6 

MIASTKOWO 
woj. łomżyńskie 
Stanowisko l 

patrz 
epoka brązu 

Muzeum Okręgowe 
w Lomży 

Badania prowadziła mgr Jolanta Deptuła. Finansowało 
Muzeum Okręgowe w Lomży. Pierwszy sezon badań. Sta- · 
nowisko wielokulturowe: osadnictwo z wczesnej epoki że
laza, 'lady osadnictwa wczesnośredniowiecznego. 

Stanowisko położone jest w. zachodniej części wsi, na południo
wym stoku wzniesienia, około 150 m na północ od zabudowań gospodars-
kich L. Persy. · 

L. Persa, podczas orki pogłębiającej, natrafił na 3 groby popiel
nicowe z okresu wpływów rzymskich. Podjęte badania miały ntt celu 
uchwycenie północnego zasięgu cmentarzyska i uściślenie jego chrono
logii. Przebadano obszar 100m2 natrafiając na ślady osadnictwa. Od
kryto 2 nieregularne jam.t oraz palenisko zbudowane z kamieni polnych. 
Materiał zabytkowy występował na powierzchni, w glebie ornej i bez
pośrednio pod nią. Z jam wyeksplorowano nieliczne Cłrobne fragmenty 
naczyń, 2 druciki żelazne, bryłki polepy i węgiel drzewny. 

f"' Fragmenty naczyń w większości lliecharakterystyczne nie pozwalają na 
bllższe sprecyzowanie ·chronologii, .Oprócz nich w ziemi ornej znale-
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ziono przęślik z okresu wc zesnego średniowiecza. 

Materiały złożono w Muzeum Okręgowym w Łomży. 

Badania będą kontynuowane. 

MIONOW, gm.Głogówek 
woj. opolskie 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Opolu 

Badania prowadził mgr Jerzy Romanow. · Finansował 
WKZ w Opolu. Pierwszy sezon badań. Osada z okre
su wczesnośredniowiecznego. 

Stanowisko· usytuowane na b. polu R. Sollocha na •rżwirowni l". 
Badaniami objęto teren przewidziany do eksploatacji piasku o obsza
rze około 800m2. Odkryto i wyeksplorowano 13 jam osadniczych oraz 
32 ślady po słupach. Jest to część osady, której centrum znajduje się 
na zachód od badanej strefy na szczycie wzniesienia. Stwierdzono po
ważne zniszczenia stanowiska w okresie ostatniej wojny na skutek wy·
konywania rowów strzeleckich itp. 

Badania będą kontynuowane. 

MLOTECZNO, gm.Braniewo 
woj. olsztyńskie 

Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie . 

Stanowisko 3 

Badania prowadziła mgr Włodzimiera Ziemltńska-Odojowa. 
Finansowal WKZ w Elblągu. Drugi sezon badań. Cmenta
rzysko wczesnośredniowieczne /Vl-Vll w./. 

Kontynuowano badania ratownicze z 1974 r. związane z dalszym 
zagrożeniem obiektu. Badaniami objęto przestrzeń na krawędzi pia.śnicy 
dowiązuj!\ c do poprzednich wykopów. Założono poza t.fm rowy sondażo
we usytuowane w promieniu do 150m od zwartego zasięgu cmentarzy'ska. 
Ogółem zbadano 138m2 powierzchni. Odkryto 36 nowych p,ochówków oraz 
ukończono eksplorację 5 pochówków zostawionych w profilach w roku 
1974. Groby wystąpiły zwarcie na krawędzi piaśnicy i w :sondażacłl. No
·wo odkryte pochówki ciałopalne nie odbiegały swym charakterem od ana-
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llzovanych wcześniej. Z reguły były bezpopielnicowe, nie wyposażo
ne, z dążą ilością fragmentów ceramicznych naczyń kuchennych. 

Nowym elementem kulturowym były zwarte broki kamienne. By
ły to naziemne formy 5-ciu pochówków ciałopalnych oraz czę§ciowych 
pochówków końskich. Ciałopalenie odkrywano w rozproszeniu lub w ma
łych skupiskach w obrębie kamieni bruków; niespalone kości zwierzę
c.e w obrębie vkop6w pod brukami; zęby zwierzęce w skupiskach w 
obrębie bruków lub we wkopach pod brukami. Wszystkie omawiane wy
żej pochówki były ·wyposażone w ozdoby i części stroju -paciorki, za
pinki, sprzączki, a także w monety, przęśliki, p6lkosek żelazny. Gru
pę tych pochówków wyróżnia zdobiona, wygładzona ceramika o formach 
niewystępujących w dotychczasowym materiale ceramicznym. 

Wyniki dwóch sezonów badań pozwoliły określić teren vyst-cpova
nia pochówków do około l ,5 ha. Z tego zbadano systematycznie około 
3,9% powierzchni, zniszczenia określono na około 14%. 

Uzyskane wyniki nakazują bezwzględnie ochronę stanowiska archeo- ·. \ 
logicznego przed dalszą dewastacją. ' 

MOGILNO 
woj. bydgoskie 

Uniwersytet im.M. Kopernika 
w Toruniu Instytut Archeo
logii i Etnografii 

Badania prowadziły dr Jadwiga Chudziakowa /autorka 
sprawozdania/, mgr Wiesława Matuszewska-Kołowa, 
mgr Gerard Wilke. Finansował Urząd Miasta i Gminy 
w Mogilnie. Siódmy sezon badań. Pobenedyktyński zes
p6ł klasztorny /Xl-XVlll w./, osada /Vlll/IX -X w./, 
gród /X-XU/. 

Programem prac objęte zostały w b. r. piwnice. południowego 
skrzydła klasztoru oraz tereny bezpośrednio sąsiadujące z kompleksem 
architektonicznym. 

Badania, które skoncentrowano przede wszystkim na terenie daw
nego boiska szkolnego na odcinkach 78/79/00, 82/83/91/92 oraz 109, 
miały na celu umożliwienie rekonstrukcji obrazu zasiedlenia tego tere
nu w okresie wczesnego średniowiecza, a zarazem przef>adanie posz- . 
czególnych faz chronologicznych uchwyconych już w ·stratygrafii wykop6w 
z poprzednich lat. Brak zabudowy na boisku stwarzał szanse zachowania 
się niezniszczonych wa_rstw kulturowych. 

j 
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Założono tu wykopy szerokopłaszczyznowe obejmujące 164m2. 
Na tej przestrzeni stwierdzono zaleganie 5-7 warstw kulturowych, 
które wyznaczały pierwsze trzy fazy osadnictwa z pięciu stwierdzo
nych na terenie wzgórza klasztornego. W obrębie wczesnośrednio
wiecznych faz osadnictwa datowanych na VIUIIX-Xll w., zadokumen
towano występowanie bardzo dobrze zachowanych fragmentów kon
strukcji: drewnianych, 

I-szą fazę wyznacza warstwa o miąższości od 20-30 cm. W jej 
obrębie odkryto zasie!< umacniający dawny brzeg jeziora. Zasiek za
łożony był z kilku nieregularnych rzędów skośnie wbitych pali, któ
rych wysokość zachowała się do chwili obecnej do 2m. Odkryty za
siek był dodatkowym elementem obronnym, bowiem na główne konstruk
cje składał się podwójny rząd paltsady. 

Miąższo~ć warstw II fazy osadniczej IX-Xll w. l wynosiła 0,8 -
2 m. Stwierdzono tu występowanie podwójnego lub potrójnego rzędu 
pali, które były dodatkowym elementem obronnym dla wału przebadane
go w ubiegłych lata(:h. Po' wewnętrznej stronie palisady II fazy odkry
to bardzo dobrze zachowane przejście złożone z ciasno obok:siebie 
zalegających dranic. Na stropie warstwy wczesnośredniowiecznej, tuż 
przy dawnym brzegu jeziora, odkryto drewnianą "studzienkę", która 
służyła przypuszczalnie do przechowywania pokarmów w warunkach 
chłodniczych. 

Na podstawie przeprowadzonych prac udało się ustalić zarówno 
z~sięg dawnego brzegu jeziora, jak i poziomu wody we wczesnym śred
niowiec-zu, co jest niezmiernie istotną sprawą dla rozważań nad za
gadnieniami osadniczymi, 

W skład zawartości warstw kulturowych lll-ciej fazy osadnicz.ej 
l p6ine średniowiecze/ weszły odkryte na dużej przestrzeni, kamieJ1ne 
fundamenty zewnętrznych murów obronnych klasztoru, Odkryte relikty 
architektury, pozwalają ną dokonanie rekonstrukcji ówczesnych zabu
dowań klasztornych w tej partii wzgórza. 

W wyniku przeprowadzonych badań w piwnicach klasztornych 
skrzydła południowego, odkryto ślady warstwy II fazy osadniczej oraz 
ślady III i IV fazy. Dokonane tU: prace ujawniły istnienie dobrze zachb·
wanego pieca w tej części klasztoru, Stwierdzone co najmniej trzykrot
ne przebudowy pieca, utrudniają odtworzenie zarówno pierwotnego wy
glądu, jak i ustalenie przynależności chronologicznej tego obiektu. 

Badania będą kont,tnuowane, 

MOSZCZENICA WYŻNA, gm.Stary Sącz 
woj. nowosądeckie 
·stanowisko A 

patrz 
okres wpływów rzymskich 



NIEWIADOMA, gm.Sabnie 
woj. siedleckie 
Stanowisko l 
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Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadziła dr Maria Miśkiewicz. Finansował 
WKZ w Siedkach. Osmy sezon badań. Grodzisko z 
okresu wczesnośrednioweicznego. 

Skoncentrowano się na ostatecznym rozpoznaniu zało!eń grodo
wych. Wytyczono trzy główne wykopy i kilka sondaży. 

Wykop nr XI był rozszerzeniem ku wschodowi przebadanej części 
bramnej, Konstrukcji bramy nie stwierdzono, a samo przejście osłaniał 
od pólnocy wał wprowadzający, zbudowany z ziemi i obłotony dutymi ka
mieniami polnymi. Od południa dochodził do przejścia wal dookolny /nr 1/, 
zbudowany w konstrukcji rusztowej, zakończony izbicą wypełnioną gliną. 
Szerokość przejścia wynosiła około 1,2 cm, 

Wykop nr Xlll założono na zachodnim skłonie wału dookolnego 
/nr 2/, przecinając fosę zewnętrzną i kraniec osady na stanowisku 2. 
Stwierdzono, że osada była wcześniejsza od załoteń obronnych grodu, 
W materiale zabytkowym z fosy przeważała ceramika obtaczana, którą 
wstępnie datować można na X wiek. 

Wykop nr XIV zlokalizowano na północnym krańcu majdanu grodu, 
Odkryto szereg zabytków 'ruchomych oraz dwa paleniska. Jedno .zbudowa
ne z polepy i kamieni polnych, zawierało materiał ceramiczny charakte
rystyczny dla X wieku, drugie z kamieni polnych z wykładką ceramiczną -
należące do kultury łużyckiej IV -V okresu epoki brązu. -

Dalsze wykopy założone na międzywalu nie ui«wniły warstwy kultu
rowej, 

Na podstawie wyników z wszystkich sezonów badawczych mo!na 
stwierdzić że gr6d powstał na miejscu osady łużyckiej i osady wczesno
średniowiecznej z końca Vl-Vll wieku. Był następnie kilkakrotnie prze
budowany i powiększony. Siady kolejnych faz zabudowy widoczne są w 
konstrukcjach wałów. Z grodem związane były pobliskie osady, datowa
ne na Vll-Vlll wiek; W ostatniej fazie w odległości około 400 m od grodu 
powstało cmentarzysko z grobami w obstawie kamiennej, . . 

Całość osadnictwa wczesnośredniowiecznego rejonu Niewiadomej 
wiąże się z ruskim elementem etnicznym, 

Badania zakończono, 



NOWINKA, gm. Tolkmicko 
woj,elbląskie 
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Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Mirosław Ptetrzak. Finansowa-
li - WKZ w Gdańsku i Muzeum Archeologiczne w Gdańs
ku. Szósty sezon badań /1971-1975/. Cmentarzysko pias
kie kultury pruskiej z V-Vll w. n.e. 

Kontynuowano badania w północnej części cmentarzyska w pobliżu 
miejsca wybierania piasku, na krawędzi piaśnicy. Zostały odkryte dal
sze obiekty /nr 70-84/. 

Spośród odkrytych grobów na szczególną uwagę zasługuje grób 
wojownika /nr 83/, w którego śąsiedztwte znajdował się pochówek ko
nta, Wszystkie dotychczas odkrywane w Nowince pochówki koni wkopa
ne były pod grobami ich właścicieli. W skład bogatego wyposażenia 
wspomnianego grobu wojownika, które odkryto w odległości 1,5 m od 
właściwego grobu wchodziły następujące zabytki: miecz żelazny jedno
sieczny, pod którym zalegały 2 groty żelazne oszczepów, 3 grot oszcze
pu położony był poziomo w pobliżu miecza po jego zachodniej stronie, 
fragmenty srebrnych okuć rogu do picia, resztki rozbitego naczynia 
glinianego, duża bryła ·surowca bursztynowego, zapinka brązowa, na
szyjnik brązowy, grzebień rogowy w pochewce oraz brązowe okucia do 
pasa. Z siedmiu pochówków koni trzy miały zachowane brązowe okucia 
rzemieni uzdy wraz z rozdzielnikami, złożone na czaszkach koni, 

Materiał zabytkowy odkryty na cmentarzysku w rodzaju zapinęk 
tarczowych i zapinek wielogrzebykowych typu bałtyjskiego potwierdza
ją poprawność wcześniejszego datowanta cmentarzyska na V-Vll w. 

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku. 

Przewiduje się dokończenie badań w roku przyszłym. 

NOWOGRO D 
woj. łomżyńskie 
Stanowisko 6 

Muzeum Okręgowe 
w Łomży 

Badania prowadziła mgr Jolanta Deptuła,.. Finansował 
WKZ w Łomży~ Pierwszy sezon badań, Osadnictwo 
wczesnośredniowieczne, średniowieczne, nowożytne. 

Stanowisko położone jest w północnej części miasta, na połud-· 
ntowym zboczu dollny Narwi, -
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Badantami ratowniczymi objęto działkę budowlaną Zakładu lnwes
tycji t Budownictwa przy WZGS w Łomży. Ogółem przebadano 57 ,S m2. 
Warstwa kulturowa została w dużym stopniu zniszczona przy niwelacji 
terenu. Jej grubość wahała się od 0,05 do 0,5 m. Wyeksplorowano: 
czę§ctowo odsłonięty obiekt mieszkalny oraz 10 jam. Jamy w przyblite
ntu owalne t okrągłe o średnicy 0,8 - 1,2 m, w przekroju nieckowate 
i workowate posiadały miąższość od O, l do 1,6 m. Jamę 2 rozpoznano 
jako piwniczkę, jamy l, 3-6, 8-10, jako gospodarcze. Jama 7 była 
nowożytnym dołem do garbowania skór. Garbarnia czynna była w okre
sie międzywojennym. Uzyskano materiały w postaci fragmentów naczyń, 
szkła, kości zwierzęce, bryłki polepy, gwoździe, nóż, klamra, grot 
strzały do luku. 

Badanta zakończono. 

OLESNO-WALCE 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 3 

· Stowarzyszenie Miłośników 
Olesna w Oleśnie Sląskim 

Badania prowadził mgr Wojciech Lonak. Finansowało 
Stowarzyszenie Miłośników Olesna. Pierwszy sezon 
badań. Osada z okresu wczesnego średniowiecza. 

Stanowisko położone jest na wyższej terasie lewego brzegu Stob
ra wy, około 700 m na południe od zabudowań byłego majątku W alce /zna
nego też w literaturze archeologicznej pod nazwą Wroczyn/ położone
go w administracyjnych granicach Ole s na, na południowy-wschód od 
jego centrum. 

Badania ratowniczo-sondażowe miały na celu przebadanie odsło
niętych obiektów archeologicznych oraz ewentualne rqzpoznanie zasięgu 
odkrytej osady, Przy pomocy rowów sondażowych przebadano łącz~ 
powierzchnię około 2 arów. Odsłonięto S obiektów, w tim: 
- palenisko w obudowie kamiennej zawierające ceramikę oraz kości 
zwierzęce, 

- 2 jamy w tym jedną odpadkową z ubogim inwentarzem zawierajl\cym 
ceramikę, kości i żużel żelazny oraz drugą o charakterze gospodar'-
czym z warstwą węgli drzewnych na dnie, · 

l l 

- 2 obiekty: jeden o wymiarach 3,65 x 2m w rzucie poziomym kształtu · 
nieregulatnego przechodzący w dolnęj części w kształt gruszkowaty 1 

o dnie nicrównym zagłębionym maksymalnie do 0,68 m. Po obu stro
nach poludniowo-wschodniej części obiektu /szerszej/ odkryto śla
dy po słupach, w części pólnocno-wschodniej /węższej/ odkryto śla
dy działania krótkotrwałego ogniska, 
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drugi obiekt o wymiarach 3,96 x 2',25 m w rzucie poziomym prawie 
prostokątny, w części p6łnocnej osiągnął głębokość l, 12m, w czę
ści poludniowej zagłębionej do O, 7 m odkryto ślaey paleniska, wy
pełnisko obu obiektów o barwie intensywnie c zarnej zawierało licz
ny materiał ceramiczny, kości zwierząt, grudki polepy i liczne ka
mienie granitowe. 

Materiał ceramiczny uzyskany z obiektów można umieścić w 
przedziale czasowym pomiędzy schyłkiem Vll a początkiem XIV w.n.e. 

Uzyskane zabytki przekazane zóstały do Muzeum im,J.N.Jaronia 
w Oleśnie Sł. 

Badania będą kontynuowane. 

OPALENlE, gm.Gniew 
woj. gdańskie 

OSTROLĘKA 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Mazowiecki Ośrodek 
Badań Nau,kowych 

Badania prowadził mgr Marian Majka. Finansował 
WKZ w Ostrołęce. Pierwszy sezon badań. Grodzisko 
t osada wczesnośredniowieczna i średniowieczna. 

Badania miały na celu ustalenie chronologii początków osadnict
wa grodowego na terenie zwanym Grodziskiem - Starym Miast~m, 
gdzie najwcześniej rozwinął się ośrodek osadniczy dający początek 
miastu. 

Gródek i osada przygrodowa znajdują się na p6łnocnym skraju 
dawnej W.fspy na rzece Narwi, ·naprzeciwko ujścia rzeki Omulwi. 
Obecnie, po przesunięciu się nurtu Narwi wyspa ta uzyskała ok re~ 
sowe połączenie z lewym brzegiem rzeki, na którym znajduje się cen
trum Ostrołęki. Była ona prawdopodobnie nieregularną'łachą piasz
czystą o niewielkich rozmiarach. Gródek położon,y jest na podłożu 
z piasków rzecznych, podobnie jak i podgrodzie, znajdujące się na 
p6łnoc, wschód i południOW.f wschód od gródka, będącego obiektem 
o średnicy około 40 m u podstawy. Otoczony on jest ze wszystkich 
stron fosą, szeroką obecnie na 3 do 4 m. Głębokość fosy Qd kor~n,y 
W'alów sięga nieco ponad 4 m, wysokość skarp.f podgrodzia wynosi 
przeciętnie l ,5 m. Zarówno gródek jak i podgrodzie są częściowo 

'zniszczone przez okopy, głównie z czasów wojen światowych. 
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Założono 3 wykopy o łącznej powierzchni 138m2. 

Wykop l o powierzchni50m2 usytuowano na północno-wschodnim 
stoku gródka. Obejmowal on również obszar domniemanej bramy wjazdo
wej, · fosę i część skarpy podgrodzia. Na stoku, pod warstwą humusu 
stwierdzono zaleganie nawianego piasku, a na głębokości około 40-50 cm 
dwie warstwy ciemnoszarej ziemi, przedzielonej warstwą żółtego, że
lazistego piasku. Są to prawdopodobnie ślady faszynowego wzmocnienia 
osypujących się stoków gródka, na co wskazują rzędy śladów po pali
kach. Ceramika znaleziona w tych warstwach datowana jest na XIV -XV 
wiek. Poniżej zalegała warstwa silnie żelazistego piasku, a hJl głębokoś
ci około l ,O - l ,3m poniżej poziomu gruntu wystąpiły trzy nikłe warstew
ki szarej, miejscami gliniastej ziemi, prawdopodobnj.e jest to poziomko
lejnego, wcześniejszego wzmacniania powierzchni stoków. Wystąpiły licz
ne ślady rozłożonych drobnych gałązek oraz ślady gęsto rozmieszczonych 
palików oraz ceramika Xl-Xll wieczna w niewielkich ilościach. Nie od
słonięto dotychczas śladów bramf wjazdowej. Dwa rzędzy śladów po pa
lach o średnicy około 15 cm, biegn!lcych w dół całego zbocza sugerują 
istnienie tu niegdyś drewnianego mostu. Potwierdzają to przypu~zczenie 
licznie występ;jące tu żelazne gwoździe. 

F osa już od głębokości kilkunastu centymetrów wypełniona jest 
ciemnoszarą, miejscami gliniastą ziemią, a więc niewątpliwymi osada
mi zastoiska wodnego. Znaleziono w niej liczne fragmenty ceramiki od 
XI do XVI wiecznej, liczne gwoździe żelazne, podk0wę żelazną, liczne 
okucia oraz fragment średniowiecznego sierpa żelaznego. 

Wykop l doprowadzono rl.a większej części jego powierzchni do 
poziomu 450 cm poniżej korony wałów, nie osiągając jednakże calca. 

Wykop 2 o powierzchni 38 m2 usytuowano pod kątem 45° do magis
trali północno-południowej, stykał się on na północnym wschodzie z wy
kopem l, a na południowym zachodzie obejmował koronę wału. Na całym 
obszarze wykopu stwierdzono liczne nowożyt;ne wkopy 30-40 cm poniżej 

·humusu, bardzo tu "nikłego, zalega warstwa spalenizn.t sugerująca ist-
nienie drewnianej zabudowy, zniszczonej przez pożar. Wys"Utpiła tu 
nieliczna ceramika średniowieczna. Około rlO cm poniżej poziomu grun-
tu odsłonięto warstwę zawierającą prócz spalenizny fr.agmenty niewypa
lonej polepy glinianej. Warstwa ta jest silnie zniszczona przez p6:tniej
sze wkopy zawierające nasypywany tam żółty, żelazisty piasek. Cerami
ka w tej warstw.ie datowana jest na Xll-Xlll w. Nie stwierdzono wyra:t
nych śladów konstrukcji wałów. Istniejące ślady wskazują na co naj
mniej dwie fazy istnienia umocllli.eń. Pierwsza faza to prawdopodobnie 
konstrukcja drewniana z poziomo ułożonych belek wzmocnionych wbitymi 
w ziemię palami, druga faza to podwyższony wał ziemny z nieokreśloflll 
bltżcj lekką konstrukcją drewnianą na szczycie. Na .wykopie nie osiągnię
to calca. 

Wykop 3 usytuowano na podgrodziu. Jego poludniowo-zachodni na
rożnik stykał się z wyk.opcm nr l. Powierzchnia wykopu 3 wynosiła 50m2. 
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Zalegała tu pod ·darnią intensywna warstwa kulturowa o barwie 
ciemnoszarej i brązowoszarej, Odsłonięto tu cztery obiekty, będące 
prawdopodobnie pozostałokiami chałup. ~3ciany ich o konstrukcji ple
cionkowej były prawdopodobnie . wylepiane surową gliną. Wewnątrz 
obiekt6w w kształcie owalno-prostokątnym stwierdzono nikłe ślady 
palenisk wyłożonych przepalonymi kamieniami oraz liczną ceramikę 
XU-Xlll-wieczną. Jeden z obiekt6w odsłonięty tylko częściowo /na
rożnik poludniowo-wschodni wykopu 3/ zawierał warstwę wypalonej 
polepy glinianej z położonym nad polepą paleniskiem kamiennym. Od 
strony fosy warstwa kulturowa nie zawierała już obiekt6w przestrzen
nych, Jest to ziemia prawdopodobni.e osuwająca się ze skarpy podgro
dzia do fosy. Proces ten był do niedawna przyspieszany przez in
tensywną uprawę obszaru podgrodzia, 

W obrębie domniemanych chałup znaleziono opr6cz ceramiki kil
kanaście przedmiot6w metalowych, gł6wnie żelaznych okuć, żelazny 
n6ż, grot od kuszy. Stwierdzono licznie występujące zwierzęce szcząt
ki kostne. 

Dotychczasowe badania nie wykazały ślad6w całkowitej zagłady 
gr6dka i podgrodzia na skutek pożaru. Osadnictwo istniało tutaj już od 
XI w. /na podgrodziu najwcześniej od XII wieku/. Upadek znaczenia 
gr6dka nastąpił prawdopodobnie dopiero w XV wieku. Podgrodzie zosta -
ło opuszczone jak się wydaje na przełomie XIII/XIV w, · 

Badania będą kont.tnuowane, 

PARLEZA MAŁA, gm.Biskupiec 
woj. olsztyńskie 

P~CZNlEW 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 3 

patrz 
paleolit i mezolit 

P. P. Pracownie Konser
wacji Zabytk6w Pracownia 
Archeologiczno-Konserwa
torska Oddział w Szczeci
nie 

,. Badania prowadzili dr Eugeniusz Cnotliwy i mgr R)"szard 
Rogosz, Finansowała Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wod
nej w Poznaniu, Pierwszy sezon badań. Osada z okres6w 
p6tnolateńskiego, rzymskiego i wczesnośredniowiecznego. 

Osada znajduje się W· p6lnocno-zachodniej części wioski, na łagod
nym stoku obniżającym się w pradolinę Warty. Zajmuje obszar prawie 
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6 ha t jest narażona na całkowite zniszczenie przez budowę wielkiego 
zbiornika wodnego na Warcie. Uwzględniajl\c wyniki badaJ\ powierzchnio
wych, sondażowych, wiertniczych i magnetometrycznych wytyczono dwa 
wykopy o łącznej powierzchni 5800 m2. 

W czę~ci północnej stanowiska odkryto wyrdnie zarysOW8.IIJ" ciąg 
zabudowa!\ osady pótnolateńskiej z pojedyńczymi obiektami z okresu 
rzymskiego. W centralnej czę~ct stanowiska znajdowały suę rzędido
mów wczesno~redniowiecznych t z okresu rzymskiego otoczone palenis
kami, jamami produkcyjnymi. W~r6d 4omów mieszkalnych stwierdzono 
istnienie ziemianek t budowli słupowych. Jeden z dotychczas zbadanych 
budynków wczesno~redniowiecznych z XU wieku pełnił ro1ę pracowni · 
kowalskiej. 

Zasadnicza czę~ć prac przy eksploracji obiektów zostanie prze
prowadzona w roku 1977. 

PIASKI, gm.Kleszczów 
woj. piotrkowskie 
Stanowisko l 

PlAS KI, gm. Zduny 
woj. kaliskie 
Stanowisko l 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Młodzieżowe 'towarzystwo 
Przyjaciół Nauk · 
w Kaliszu 

Badania prowadził mgr Dionizy Kosiński. Finansowało 
Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Kaliszu. 
Piei:Wszy sezon badaJ\. Grodzisko vczesnośredniowtecz-
ne. 

Celem badaJ\ było uzyskanie informacji o chronologii grodziska. 
Leży ono około 3 km na zach6d od Zdun /cukrownia/ , a 500 m na północ 
od drogi Zduny-Rochy nad rowem Borownica. Bezpośrednie otoczenie 
grodziska stanowią podmokłe łl\ki. Maksymalna wysoko~ć wału wynosi 
2, 7 m nad łl\kami, a kotlinki l m; średnica grodziska - 90 m. 

Założono dwa wykopy od środka kotlinki w kierunku zachodnim. 
Pierwszy 5 x 10. m, drugi 5 x 4 m. Takie usytuowariie wykopów miało 
na celu dostarczyć możliwie największej ilości matertału datujl\cego, 
uzyskanie przekroju grodziska przy kontynuacji badań. 

Pod warstwl\ humusu millższości od 40 do 60 cm wystl\piły w obu · 
wykopach pełne kamienie. Nie stwierdzono, że pochodżtły z konstrukcji 
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wału. Na tym poziomie przerwano badania wykopu drugiego. Kamienie 
ciągną się pasem około 2-metrowej szerokości przez oba wykopy. 
W wykopie pierwszym pod nimi, występują jamy, które częściowo są 
nawet kamieniami wypełnione. Stwierdzono, iż jedna z czterech jam 
jest niewątpliwie pozostało6cią ziemianki. Poniżej poziomu jej dna od
kryto ślady słupa diwigającego konstrukcję dachu. Ponadto znaleziono 
ślady 37 słupów, niektóre słupy częściowo zachowały się. 

Z zabytków ruchomych jednoczasowych z okresu funkcjonowania 
grodziska znaleziono 2 noże żelazne t haczyk na ryby. Około tysiąca 
fragmentów ceramiki z naczyń ręcznie lepionych, górą obtaczanych 
oraz całkowicie lepionych na kole wolnoobrotowym, Kształtem, techni
ką, ornamentem odpowiadają ceramice z grodzisk w rejonie Milicza. 
Określa on chronologię grodziska na czas od VUI do początków XI 
wieku. 

Uzyskane materiazy po opracowaniu złożone zostaną w Muzeum 
Ziemi Krotoszyńskiej w Krotoszynie. 

Badania będą kontynuowane. · 

PIOTRKOW. TRYBUNALSKI 
woj. piotrkowskie 

PLAKOWICE, gm.Lwówek Sląski 
woj. jeleniogórskie 

patrz 
p6ine średniowiecze 

Uniwersytet Wrocławski" 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził doc,dr hab.Józef Ka:lmierczyk, Fi
nansował WOAK we Wrocławiu, Drugi sezon badań. 
Zagłębie górnictwa złota /X-Xlll w./. 

Badania nad górnictwem Żłota na Sląsku w 1976 r. prowadzone 
były w: Płakowicach iŻeliszewie koło Lwów:ka Sląskiego, w Bukówce, 
gm.jerkowice, w Głucholazach woj.opolskie i na terenie bloku karko
nosko-izerskiego. W wyniku ich stwierdzono co następuje. 

1/ Na powierzchni 3 km2 wyrobisk górniczych z X-Xlll w. kolo Flako
wic zainwentaryzowano ponad 23 000 szybów i odkrywek. Ogółem po
wierzchnia wyropisk wynosi 12-15 km2. Przypuszcza się, że na-ob
szarze tym znajduje się 200-240 tysięcy szybów i wybierzysk, Zba
dano 2 szyby i 2 płuczki. 
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2/ Kolo Żeliszowa na obszarze 35 hektarów zainwentaryzowano około 
1500 szybów oraz miejsc do płukania piasków złotonośnych. Zainwen- , 
taryzewano również grodzi sko z XII-XIII w. położone w obrębie szy
bów . Ogólna powierzchnia wyrobi sk koło Żelisz0wa jest znacznie 
większa od zainwentaryzowanej. 

3/ W rej'onie Bukówki odkryto dotąd nieznany punkt wydobywania złota, 
położony nad rzeką Bóbr. Odsłonięto tu kilka koryt do płukania pias
ków, szyby i wybierzyska. Pochodzą one ze średniowiecza. 

4/ Obok Głuchołaz przystąpiono do prowadzenia badań nad zasięgiem 
robót górniczych, stanem ich zachowania 1 chronologią. 

5/ W !\arkonoszach, w okolicy wsi Przesieka, Jagniątków i Zachełmia 
zlokalizowano nieznane dotąd działki do płukania piasków złotonoś
nych i innych minerałów, Naroża tych działek oznaczone są znakami 
w postaci różnych form krzyży, najczęściej równoramiennych, Urzą
dzenia do płukania piasków i inne zwią.zane z pobytem górników za
chowały się w stanie wyjątkowo dobrym, Część działek pochod.zi 
prawdopodobnie już z Xlll w. , pozostałe są młodsze. 

Badania będą kontynuowane. 

PLONSK 
woj. ciechanowskie 

Mazowiecki Ośrodek 
Badań Naukowych 
w Warszawie 

Badania prowadził dr Bogusław Gierlach. Finansował 
Urząd m. Plońska. Drugi sezon badań. Grodzisko 
wcz~snośredniowieczne. 

Grodzisko stanowi wyraźnie · zarysow ne w terenie wzniesienie 
w dolinie rzeki Płonki, Badaniom poddano bszar o poWierzchni około 
200 m2. Wyodrębniono do chwili obecnej w rstwy osadnicze: z XIV -XV w, 
Xlll w. i XI-XII w. W toku badań' z obiektó przestrzennych odsłonięto 
w warstwie Xlii-wiecznej bliżej nie rozpoz any do chwili obecnej obiekt 
kamienny, W warstwie Xl-Xli-wieku dwa b dynki mieszkalne z palenis
kami wykonanymi z gliny i kamieni. Podłog chat , jak należy sądzić, 
stanowiła warstwa kamieni wylepiona suro ą gliną. W wykopie przeci
nającym wal odsłonięto dwie jego fazy. Xll -wieczną. wykonaną prawdo• 
podobnie bez konstrukcji wzmacniającejor z Xl-Xli-wieczną o typowej 
konstrukcji przckładkowej; , Zniszczenie grodu nastąpiło w wieku Xlll 
prawdopoqobnic na skutek najazdu połączonego z uprowadzeniem ludnoś
et. Fakt ten spowodował zachowanie się wyjątkowo licznych zabytków 
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inwentarza ruchomego. 

Na szczególną uwagę zasługują: legitymacja pielgrzymska wydana 
przez templariuszy, rylec pisarski, groty strzał i kusz, grot oszczepu, 
podkowy, podkówki do butów, rak do chodzenia po lodzie, haczyki do 
wędek, kabłączek skroniowy esowaty z brązu, radlica żelazna, topór 
bojowy, wyroby z rogu i kości, półfabrykaty z tych surowców. Wyjtttko
wo licznie reprezentowane są dna naczyń z licznymi znakami garncarski
mi. Znaleziono brakteat krzyżacki z początków Xlll wieku. Ponadto licz
nie występowała ceramika z w/w okresów i kości zwierzęce. 

Badania będą kontynuowane. 

POLANOWlCE, gm.Kruszwica 
woj. bydgoskie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej w Poznaniu 
Zakład Archeologii 
Wielkopolski 

Stanowisko 3 

Badania prowadziła dr Bożena Dzieduszycka pod kierun
kiem doc.dr.hab.Aleksandra Dymaczewskiego. Drugi 
sezon badań. Stanowisko wielokulturowe: osady i cmen
tarzyska kultury pucharów lejkowatych i amfor kulistych, 
osada ludności kultury hlżyckiej, osada z wczesnych faz 
wczesnego średniowiecza, cmentarzysko średniowieczne. 

Badania skoncentrowano w północnej partii stanowiska, gdzie za
łożono 7 wykopów. Odkryto tutaj obiekty wiążttce się z osadnictwem kul
tury łużyckiej z V okresu epoki brązu. Były to półziemianki, jamy o nie
określonym charakterze, zawierające przeważnie jedynie materiał ce
ramiczny i kostny. Ta partia stanowiska zniszczona jest w znacznym 
stopniu prżez wkopy nowożytne, biegnące w różnych kierunkach. 

Natomiast i>enetracja przeprowadzona we wschodniej i południowej 
partii stanowiska wykazała, że w tej części, głównie na kulminacji wy
niesienia wystąpiły obiekty związane z osadnictwem ludności kultury pu
charów lejkowatych, głównie późnej fazy tej kultury. Były to niekiedy 
znacznych rozmiarów półziemianki, jamy, obiekty zasobowe. Tu też od
kryto jamy różnego charakteru wittżttce się z osadnictwem ludności kultu
ry łużyckiej. 

Ponadto na skraju skłonu nad dolinką Smierni odkryto nieduży 
obiekt o średnicy około 1,6 m i miąższości O, 7 m z WJCpełniskiem czar
nej, zbitej ziemi, zawierający liczne fragmentY naczyń ręcznie lepionych 
datowanych na wczesną fazę wczesnego średniowiecza /VI/VII w./. Od
słonięty w roku bieżącym obiekt jest więc drugim obiektem tak,datowanym, 
odkrytym na stanowisku 3. 



PRUSZCZ GDANSKI 
woj. gdańskie 

PRUSZKOW -ŻBIKOW 
woj, warszawskie 
Stanowiska l i 2 
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patrz 
okres wpływów rzymskich 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków Pracownia Archeo
logiczno-Konl!erwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr A. Kruk przy współudziale 
mgr M.Kulisiewicz, Finansował WKZ w Warszawie, 
Pierwszy sezon badań. Osada wczesno~redniowieczna 
Xll-Xlll w. 

Stanowisko l. 

Osada wczesno~redniowieczna położona na południowym stoku wzgó
rza ograniczonego rzekami Utratą i Żbikówką. 

Przebadano obszar 576 m2 na którym odsłonięto 24 obiekty. Były 
to jamy gospodarcze i odpadkowe, których wypełniska tworzyła· ciemno
brunatna, czasami czarna ziemia z kamieniami, grudkami polepy. Ma
teriał zabytkowY stanowiła duża ilo~ć fragmentów ceramiki, ko~ci zwie
rzęcych, żużel żelazny. Z dwóch obiektów pochodzą 3 noże żelazne, 
jeden niezidentyfikowany fragment przedmiotu żelaznego, 2 gliniane 
przęśliki. · 

Osada datowana jest na podstawie materiału ceramicznego na 
Xll-Xlll w, 

Stanowisko 2. 

Wykop sondażowy 3 x S m założony został na kulminacji wzgórza, 
w pobliżu kościoła, W rezultacie tegorocznych badań natrafiono jedy
nie na ślad przykościelnego cmentarza oraz uchwYcono układ stratygra
ficzny wzgórza, Przyszłe badania wykopaliskowe prowadzone będą na 
podstawie przygotowywanej obecnie analizy materiałów pisanych doty -
czących założeń wcze~niejszego ko~cioła. 

Materiały zabytkowe znajdują się obecnie w Pracowni Oddziału 
P. P. PKZ, Warszawa, ul.Czcionki 26, 

Badania będą kontynuowane. 
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Muzeum Okręgowe 
w Przemyślu 

Badania prowadził mgr Andrzej Koperski. Pierwszy 
sezon badań. "Staromadziarski" grób szkieletowy 
z czaszką konia i końcówkami kończyn końskich z 
X wieku. 

Odkrycie pochówku nastąpiło na ·terenie parceli przy ul. Rycers
kiej nr 9 w Przemyślu. Stanowisko poleżone jest na wyraźnie wyodręb
nionym cyplu 1 wysokiej 1 lewobrzeżnej terasy Sanu 1 dominującej nad 
szeroką doliną zalewową. 

Szkielet ludzkf odsłoni~ty został w ciemnym wypełnisku jamy gro
bowej, Usytuowany był na osi północny zachód -południowy wschód, 
głową ku północnemu zachodowi, Szkielet w dużej części zniszczono 
w trakcie prac ziemnych. Odsłonięto jedynie jego lewą część. Zmarły 
został pochowany w pozycji wyprostowanej, na wznak, W wypełnisku 
jamy grobowej, na lewo od szkieletu ludzkiego, odsłonięto czaszkę ko
nia oraz cztery dolne części kończyn konia, Zarówno czaszka jak i koś
ci kończyn konia ułożone były równolegle do szkieletu ludzkiego, czasz
ka konia ku północnemu-zachodowi. 

Inwentarz stanowiący wypc;>sażenie grobu uzyskano częściowo od 
odkrywcy oraz wydobyto w trakcie systematycznej eksploracji. Na wy
posażenie grobu składało się: naczynie gliniane, krzemienne krzesiw
ko l? l 1 fragment kamiennej osełki 11 l 1 żelazna sprzączka do pasa · 
oraz mała żelazna sprzączka z okuciem znajdujące się w okolicy pasa 
miednicowego, trzy żelazne groty strzał, dwa żelazne strzemiona przy 
kościach stóp, wędzidło żelazne ułożone na przedniej części czaszki 
konia oraz kilka drobnych fragmentów przedmiotów żelaznych bliżej nie 
zidentyfikowanych. U sytuowanie przedmiotów stanowiących wyposaż e
nie wskazuje na jednorodny i jednoczasowy pochówek z głową i kończy
nami końs~imi. 

Wśród wyposażenia grobowego zwraca uwagę gliniane naczenie 
o formie flaszowatej z krezą pod kraw.ędzią i dwoma niewielkimi uszka
mi, na dnie zaopatrzone w znak krzyża oraz ze śladami obtaczania, 
Z przedmiotów metalowych interesujące formy reprezentują dwa że
lazne strzemiona z półkolistą stopką, groty strzał o formie wiosełko
watej i romboidalnej oraz żelazna sprzączka o kształcie wydłużonego 
prostokąta. 

Zarówno pochówek z głpwą i kończynami konia jak i wyposażenie 
znajduje a~alogie do staromadziarskich cmentarzysk znanych z terenu 
Słowacji 1 Węgier, datowanych na X wiek. Grób z Przemyśla byłby jedy
.nym pewnym tego rodzaju znaleziskiem znanym na terenie Polski, 
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Materiały kostne i inwentarz grobowy po konserwacji i opraco
waniu złożone zostaną w Muzeum Okręgowym w Przemyślu. 

Ze względu na wyjątkowość odkrytego obiektu, niezbędna jest 
kontynuacja badań w 1977 roku. 

RACI4-Ż, gm. Tuchola 
woj. bydgoskie 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadziła Pomorska Ekspedycja Archeologicz
na UL. $ prawozdanie opracowała mgr Małgorzata Ko
walczyk. Finansował Uniwersytet Łódzki oraz Urząd 
Wojewódzki w Bydgoszczy. Osmy sezon badań. Grodzis
ko wczesnośredniowieczne /Xl-Xlll w,/ -stolica kasz
telanii. 

Prace wykopaliskowe na grodzisku prowadzono we wschodniej 
partii majdanu celem uchwycenia zasięgu dwóch obiektów mieszkal
nych odsłoniętych częściowo w latach 1970-1972 oraz w północnej 
części dziedzińca. Warstwy kulturowe występujące w wykopach na 
dziedzińcu zawierały głównie przemieszany "łużycki" /V okres epoki 
brązu/ i wczesnośredniowieczny materiał ceramiczny. Odkryto kilka 
jam zasobowych wraz z naczyniami kultury łużyckiej, co świadczy o 
istnieniu starszego osadnictwa na tym terenie. 

W eksplorowanej, wschodniej części przywałowej odsłonięto 
obiekt mieszkalny o wymiarach 15 x 7,5 m, którego dłuższa ściana 
wschodnia stanowiła jednocześnie umocnienie wału. Potwierdzajl\ to 
zachowane fragmenty pionowo wbitych opalonych bierwion drewnianych 

·oraz gruba warstwa rumoszu polepy, który w czltsie pożaru grodu zwa
lił się do wnętrza obiektu omijając znajdujące się w nim konstrukcje pio
nowe. W centralnej części domostwa odkryto pozostałości pieca kopu
lastego o średnicy około 1,5 m. Zbudowano go na fundamencie kamien
nym koliście ułożonym, pokrytym 30 cm warstwą gliny: Kopułę pieca 
stanowiła warstwa 10 cm grubości wypalonej gliny, której "rusztowa
niem" było zapewne drewno odsłonięte - spalone fragmenty. O spaleniu 
świadczy gruba· warstwa popiołu występująca wokół obiektu. W południo
wej części domostwa znajdowało się wyłożone kamieniami palenisko, 
gdzie znaleziono ułamki ceramiki, spalone ziarna zbóż i węgle drzewne. 
Biorąc pod uwagę rodzaj obiektów w tym domo~twie oraz inwentarz za
bytkowy należy przypisywać mu funkcje gospodarcze .• 

Przy eksploracji drugiego obiektu mieszkalnego uchwycono jego 
wschodnią graiticę. Zawartość warstwy kulturowej stanowiły tu ułam
ki ceramiki z Ul okresu wczesnego średniowiecza, kości zwierzęce 1 
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przedmioty i ozdoby metalowe m.in. siekiera. sierp, sprzączki do pa
sa. Prace wykopaliskowe w obrębie tego obiektu będą trwać do końca 
listopada 1976 r. 

Badania będą kontynuowane. 

RADZIKOWO STARE, gm.Czerwińsk 
woj. płockie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Zakład Epok~. 
Metali w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Iwona Dąbrowska wespół z eki:: 
pą Muzeum Narodowego w Prilepie w ramach polsko
jugosłowiańskiej umowy. Finansował lHKM PAN. Pierw
szy sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

Grodzisko w Radzikowie zwane "Gaikiem" położone jest na północ
nym krańcu wsi, w odległości około 400 m na północny zachód od kościo
ła. Wzniesione na naturalnym wzgórzu morenowym posiada w profilu 
kształt ściętego stożka; w planie dość regularne, owalne o rozmiarach 
40 x 60 m. Oś dłuższa obiektu zorientowana jest z niewielkim odchyle
niem po linii wschód-zachód. 

Wykopy badawcze założono wzdłuż osi wschód-zachód przez śro
dek grodziska w celu uzyskania podłużnego profilu obiektu. Przekopano 
łącznie powierzchnię 132m2. Uchwycono na całej długości wykopów .pod 
warstwą ziemi ornej mniej lub bardziej intensywną warstwę wczesno
średniowieczną. Warstwa ta charakteryzowała się ciemno-szarym za
barwieniem jakby spopielałym, ze śladami spalenizny oraz licznymi ka
mieniami polnymi i łupanymi. Zagłębiając ·się soczewkowato, w zachod
niej części obiektu tworzyła rodzaj "rowu", usytuowanego na koronie 
wału równolegle do jego biegu, nie zawierała jednak materiału zabytko
wego. 

We wschodniej partii grodziska w wykopach IV i V założonych na 
koronie wału zlokalizowano analogiczny "rów", palenisko oraz miejsca 
palenia ognisk ze skupiskami spalonych bierwion drewnianych. Inwen
tarz ruchomy tych obiektów stanowiły nieliczne fragmenty naczyń wczes
nośredniowiecznych. W wykopie IV zlokalizowano ponadto warstwę sta
rożytnego humusu oraz nakładający się na nią sztuczny nasyp, wykonany 
najpewniej w okresie wczesn()Średniowiecznym,· w celu poszerzenia w 
kierunku wschodnim powierzchni grodziska o około 5 m. 
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Szczegółowa analiza układu warstw oraz zjawisk kulturowych od
krytych w bieżącym roku na grodzisku w Radzikowie wespół z wynikami 
badań sondażowych przeprowadzonych na tym stanowisku w latach 1965 
i 1968, pozwalają na wstępną interpretację badanego obiektu. Opisane 
wyżej zagadkowe "rowy" 1 palenisko, miejsca palenia ogni w połączeniu 
ze szczególnie wyeksponowanym położeniem wzgórza /wysokością swo
ją dominującego nad okolicą/, przy prawie zupełnym braku materiału 
zabytkowego, pozwalają przypuszczać, iż mamy tu do czynienia z miejs
cem kultu pogańskiego z okresu wczesnego średniowiecza, od VII do 
IX w, 

RASZEWY, gm.Żerków 
woj.kaliskie 
Stanowisko 2 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Zakład Archeo
logii Wielkopolski 
w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Wojciech Smigielski. Finansował 
lHKM PAN. ~ierwszy sezon badań. Grodzisko i osada 
z Vll-Vlll w.n.e. Nieliczny materiał z XIII w. 

Przeprowadzono badania -weryfikacyjne na grodzisku w Raszewach. 
Celem było ustalenie rodzaju i chronologii tego obiektu. W 1912 r. ob
serwacje poczynione przez dr. E. Blumego stwierdziły istnienie tu fosy 
około 5 m szerokiej i l m głębokiej oraz resztki zwęglonych konstrukcji 
drewnianych walu, Dr J. Kostrzewski w r .1915 stwierdził istnienie 
pod warstwą wczesnośredniowieczną warstwy kultury łużyckiej, 

. Grodzisko położone jest na jednym z suchych, nie.wysokich wzniesień 
wśród łąk, w dolinie Lutyni, jest w znacznej części zniszczone . niwe
lacją wzgórza. Wzgórek ma obecnie kształt nieregularnego prostokąta 
o wymiarach około 75 x 100m. Jest przecięty głębokim rowem, zapewne 
melioracyjnym., wyniesiony jest ponad łąki o około 80-120 cm. Samo 
grodzisko zachowane jedynie w zachodniej połowie, a silnie zniwelowa
ne, w środkowo-wschodniej części wzgórza. Jego średnica, liczona od 
zewnętrznej krawędzi fosy, wynosi około 50-55 m, 

Wobec zupełnie zmienionej i zatartej morfologii obiektu badano go 
przy pomocy 22 wykopów sondażowych różnych wymiarów. Chodziło zwła
szcza o dokonanie rekonstrukcji powierzchni grodziska. W wykopach 
1-lll wytyczonych wzdłuż osi wschód-zachód obiektu.stwierdzono istnie
nic tylko jednej warstwy osadniczej /25-30 cm/ 1 słabo nasyconej ma
teriałem ruchomym. Odkrytotufwykop I/ także jedną jamę. W wykopie 
IV zlokalizowanym na tej samej osi, ujawniono silnie zniszczone frag-
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menty konstrukcji drewnianych wału. Wykopy /I i V/ zlokalizowane na 
skrajach wschodnim i zachodnim potwierdziły fakt niwelowania obiektu. 
To samo zaobserwowano w wykopach /XI, XIV, XIV a/ założonych na 
południowym skraju obiektu. W wykopach zlokalizowanych wzdłuż osi · 
p6łnoc -południe /wykopy Vll, Vlla, Vlll, IX, X/ stwierdzono konstruk
cje przekładkowe wału, fosę oraz fragmenty zabudowy wnętrza. Fosę 
odkryto ponadto w wykopie XV. W wykopach założonych poza obrębem 
obecnego wyniesienia /wykopy XII, Xlll, XVI-XXU/ odkryto dalsze od
cinki fąsy oraz jamy zlokalizowane poza nią. 

Wszystkie wykopy dostarczyły jednolitego chronologicznie ma
teriału ceramicznego, pochodz~tcego z VII-Vlll w. n.e. oraz kilku za
bytk6w - przę§liki, rylce kokiane, fragmenty rozcieraczy, n6ż że
lazny. W g6rnych warstwach znaleziono ponadto nieliczny materiał 
ceramiczny z XIll w. · 

Warstwy, ani materiału ruchomego kultury łużyckiej na tym gro
dzie nie stwierdzono, należy więc go skre§Uć z rejestru obiekt6w kul
tury łużyckiej. · 

SIEMIROWICE, gm.Cewi.ce 
woj.słupskie 

SIERADZ 
Wzg6rze Zamkowe 

patrz 
okres wpływ6w rzymskicli 

P. P. Pracownie Konserwa
cji Zabytk6w Pracownia . 
Archeologiczno-Konserwa
torska Oddział w Warszawie 

~- l 

Badania prowadziła mgr Urszula Perlikowaka-Puszkarska 
przy udziale mgr Hanny Młynarczyk. Finansował WKZ 
w Sieradzu. Osmy sezon badań. Gr6d i zamek /XI-XIV w./ 

W wykopie nr 9 eksplorowano wnętrze absydy "rotundy" w celu 
uzyskania profilu dochOdzącego do wewnętrznych mur6w w/w obiektu 
wzdłuż jego osi centralnej. Drugim założeniem badawczym było uchwy
cenie poziomu starszego od "rotundy" w jej wnętrzu, w celu powittzania 
z układami stratygraficznymi po jej stronie zewnętrznej. Na tym odcin
ku zakończono prace użyskujące pełny · kon~ekst stratygraficzny wnętrza 
i otoczenia absydy "rotundy" ·. 

Doc.dr hab.Jerzy Fellman wykonał inwentaryzację metodtt geode
·ZYjntt nawy i absydy "rotundy", 
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Kontynuowano również badania w wykopie nr 5. Eksplorowano 
warstwy kulturowe datowane wstępnie na II połowę XI w. do końca 
Xll w. Natrafiono na doskonale zachowane fragmenty chat zrębowych 
oraz moszczenia podmokłego gruntu. Jednocześnie między poziomem 
gatowanym wstępnie na II połowę XI w. - XII w. a poziomem datowa
nym na Xll w. początek XIII w. wyróżniono warstwy powodziowe. 
W w/w poziomach natrafiono na bardzo duże ilości nasion. Pobrano 
próbki ziemi do badań przyrodniczych. 

Materiał zabytkowy złożono w Pracowni Archeologiczno-Konser
watorskiej, Warszawa, ul.Czcionki 26. 

Badania będą kontynuowane, 

SKRZYDLOW, gm.Kłomnice 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 2 

STARE BIELSKO 
woj. bielsko-bialskie 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Muzeum w Cieszynie 

Badania prowadziła mgr Małgorzata Płazak. Finansował 
WKZ w Bielsku-Białej. Czwarty sezon badań. Grodzis
ko wczesnośredniowieczne i średniowieczne /Xll-XlV w./ 

Badania koncentrowały się w południowo-wschodniej części gro
dziska. ZaŁożono trzy wykopy i jeden sondaż. Na przebadanej powierzch
·ni obok cienkiej warstwy kulturowej odsłonięto jeden obiekt oznaczony ko
lejnym numerem 7. 

Była to jama w kształcie wydłużonego prostokąta o zaokrąglonych 
narożnikach, która posiadała prostopadłe ściany i płaskie dno. Stwier
dzono w niej trzy warstwy kulturowe wyraźnie od siebie rozdzielone. 

Warstwę l., najstarszą, stanowiła czarna ziemia z dużą ilością węg
la drzewnego i kawałkami spalonego drewna. Znaleziono w niej kilkaset 
skorup z różnych naczyń oraz silnie skorodowane fragmenty żelazne, 
gŁównie gwośdzie. Nad nią zalegała O, l m grubości warstwa czystej 
gliny. 

Warstwę 11 stanowiła LZarna ziemia z nieco większą zawartością 
przepalonych fragmentów drewna. Zawartość zabytkową stanowiła cer."\
mika i skorodowane fragmenty żelazne, Nakrywala ją około 0,2 m gru
bośLi warstwa gliny prżcmieszanej z brunatną ziemią i bryłkami polepy, 
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Warstwę III w postaci ciemno-brunatnej ziemi z drobnymi brył
kami polepy i węgla drzewnego, charakter.rzował znacznie uboższy i 
bardziej rozdrobion.f inwentarz zabytkowy. 

Pomiędzy ceramiką poszczególnych warstw nie zauważono istot
nych różnic, z czego należy wnioskować, że była ona użytkowana bez 
dłuższych przerw, Sciany jamy wzmocnione były prawdopodobnie ja
ką§ konstrukcją drewnianą, której zarys czytelny jest w profilu. 

Badania będą kontynuowane •. 

STARY ZAMEK, gm.Sobótka 
w oj. wrocławskie 

ST.t\.ŻKI, gm.Mikołajki Pomorskie 
woj. elbląskie · 

patrz 
neolit 

Muzeum Zamkowe 
w Malborku 

Badania prowadził mgr Mieczysław Haftka. Finansowa
lo Muzeum Zamkowe w Malborku. Pierwszy sezon badań. 
Grodzisko, Schyłek okresu wczesnośredniowiecznego · 
i okres późno§redniowieczny. 

Grodzisko wyżynne położone na pólnocnym krańcu dużego, plaskie
go wzgórza otoczonego z trzech stron głębokim wąwozem, któr,Yln płynie 
strumyk. S lady umocnień obronnych słabo czytelne, jedynie od strony 
południowej wyraŹnf jest przebieg fosy. · 

Obszar grodziska obejmuje około 0,58 ha. W czterech wykopach 
sondażowych badano przes'trzeń 26m2. 

Stwierdzono, że bezpośrednio ·na calcu zalegała gruba warstwa 
próchnicf; w której znaleziono nieliczne ułamki naczyń wczesnośrednio
wiecznych i średniowiecznych, . a także gotyckich cegieł. W wykopie nr 
2 odsłonięto fra3ment narożnika fundamentu bliżej nierozpoznanej śred
niowiecznej budowli. 

Nie stwierdzono śladów umocnień obronnych. Uległy one zapewne 
zniszczeniu podczas prac niwelacyjnych w XIX wieku względnie na po
czątku XX wieku. 

Badania zostały zakończone. 
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STOBNICA- TRZYMORGI, gm.Ręczno 
woj. piotrkowskie 

STOŁPIE, gm. Nowosi6lki 
woj.chelmskie 
Stanowiska l i lA 

' 

patrz 
neolit 

Uniwersytet im,Marii 
Curie -Skłodowskiej 
Zakład Archeologii 
Polski w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Irena Kutylowska. Finanso
wal Wydział Kultury w Chełmie. Pierwszy sezon ba
dań. l -gródek Xll-Xlll w,, lA- ślady osady z okresu 
halsztackiego, wczesnego średniowiecza i czas6w no
wożytnych XV -XVI w. 

Stanowisko l - to gr6dek z częściowo włączoną w jego nasyp mu
rowaną wieżą obronną. 

Stanowisko l. 

W wykopach stwierdzono nawarstwienia: 

Warstwa l - humus wsp6lczesny. 

Warstwy II do ll7 -warstwy rumowiskowe powstałe w czasie nisz
czenia obiektu zawierające niewielką ilość materiał6w wsp6łczesnych, 
nowożytnych XV -XVI wiek i wczesnośredniowiecznych datowanych na wiek 
Xll-Xlll w tym buławę prawdopodobnie z brązu posrebrzaną. 

Warstwy III i lllt - powstale podczas użytkowania gr6dka i datowane 
. materiałem ceramicznym na XII-XIII wiek, przedzj.elone warstewką s pa
lonych konstrukcji drewnianych. Ze spągiem warstwy Ul - pierwszym po -:
ziomem użytkowym gr6dka związany jest bruk kamienny ułożony z głaz6w 
zlepieńca /z takich glaz6w zbudowana jest wieża obronna/. 

Warstwa IV- to sztuczny nasyp /miąższość 2-2,5 m/ gr6dka wy
konany z rurr.oszu wapiennego. W wykopie na p6łnocno-wschodnim zbo
czu gródka zacJ:towały się silnie zbutwiałe konstrukcje drewniane utrzy
mujące prawie pionową ścianę nasypu. Częściowo zachowane wiązania 
na zrąb wskazują na ich układ skrzyniowy - izbteowy. W wykopie na 
poludniowo-zachodnim zboczu gr6dka, gdzie nie zachowały się konstruk
cje utrzymujące nasyp, stwierdzono, że w rumoszu wapiennym występu
ją pojedyńcze głazy zlepieńca oraz sporadycznie fragmenty zwęglonych 
konstrukcji drewnianych. Materialu datującego nie uzyskano z tej warst
wy, 

Warszawa V -to "zwęglone konstrukcje drewniane i występująca 
między nimi5-7 cm warstewka zwęglonego ziarna /pszenica, żyto, jęcz-
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mień, groch polny i inne - obecnie w badaniu/. W wykopie na południo
wo-wschodnim zboczu warstwa ta widoczna była w dolnych partiach li
ca nasypu. Natomiast w wykopie na południowo-wschodnim zboczu. w.ar
stwa V odsłonięta została na całej powierzchni wykopu, pod warstw<\ IV 
i częściowo wiązał a się ze spągtern tej warstwy. W tym też wykopie 
w stropie warstwy V znaleziono dwa fragmenty przepalonych, spiralnie 
skręc·onych bransolet wykonanych z niebieskiego szkła or~tz fragmenty 
naczyń wczesnośredniowiecznyche brzegach charakterystycznych dla 
Xll-Xlli w., ale grubościennych, z dużą ilością domieszki, lepionych 
ręcznie ze słabym obtaczaniem. Warstwa ta pochodzi albo z nieco 
wcześniejszej osady, którą przykrył nasyp gródka, albo uznać ją nale
ży za pierwszy poziom konstrukcji drewnianych gródka, na co wskazy
wałby układ jednej z belek konstrukcji. Belka ta, ukośnie skierowana· na 
zewnątrz u podstawy nasypu, może być pozostałością ostrokołu. 

Warstwa VI - rędzina caleowa miąższości od 80 do 100 cm. W obu 
wykopach na zboczu gródka wyraźnie widoczne było, że w niej profilowa
no podstawę nasypu w postaci ławy szerokości 0,5 m, na której umiesz
czone były głazy zlepieńca i kamienia wapiennego umacniające podstawę 
walu. Warstwa Vl eksplorowana była tylko w wykopie na południowo-za
chodnim zboczu gródka. W jej stropie wystąpiły bardzo małe grudki po
lepy oraz czte,ry niewielkie fragmenty naczyń prawdopodobnie kultury łu
życkiej z okresu halsztackiego. 

Warstwa- Vll -margiel kredowy /calec/, na którym wytworzyła 
się rędzina /warstwa VI/. 

w· wykopach u podstawy nasypu gródka nie stwierdzono istnienia 
fosy, bezpośrednio pod warstwami współczesnymi grubości od lO do 40 cm 
występował margiel kredowy /warstwa Vll/ 1 brak było przykrywającej go 
rędziny. 

Stopa fundamentowa wieży znajduje się 80 cm poniżej dzisiejszego 
poziomu u podnóża kopca •. Posadowiona jest na stropie margla kredowe
go /warstwa VU/. 

Stanowisko I A. 

Teren przylegający do grÓdka od strony południowej i poludniowo
wschodniej. W jednym wykopie odsłonięto rumowisko nowożytnego muru 
kamienno-ceglanego i uzyskano przemieszany materiał ceramiczny: hal
sztacki, wczesnośredniowieczny Xll-XIII w. i nowożytny XVI-XVII w. 

Z drugiego wykopu uzyskano wyłącznie nowożytny i współczesny 
materiał ceramiczny. 

Materiały po opracowal).iu przekazane zostaną do Muzeum Okręgo
wego w Chełmie, 

Prace będą kontynuowane. 



SZCZAWORYŻ, gm.Busko 
woj.kieleckie 
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Polska Akademia ,Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Zakład Archeo
logii Małopolski 

Badania prowadziła doc.dr hab. Elżbieta Dąbrowska. 
Finansował IHKM PAN. Szósty sezon badań, Wyżynny 
gród wieloczłonowy datowany na VII-X/XI wiek. 

Badania prowadzono w obrębie wału I - wewn~trznego i fosy I. 
Miały one na celu pogłębienie wykonanego w latach 1966-1968 przekopu 
przez wał. Stwierdzono: 

1/ występowanie n~ głębokości 3,6 ~ 2,8 m bezpośrednio poniżej warst
wy osadniczej poprzedzającej budowę grodu l, skałki marglowej sta
nowiącej poziom calcowy; 

2/ na zewnętrznym zboczu walu odsłonięto spalone drewniane konstrukc
je, złożone z ukośnie wybitych bali i poziomych belek, stanowiące ro
dzaj zasieku, zbudowanego bezpośrednio powyżej ławy wału ułożonej 
z dużych ułamków margla i wapnia; 

3/ wypełnisko wyciętej w skałce marglowej fosy o spiczasnym lejkowa
tym przekroju, posiadało miąższość 40-50 cm, Brak danych dla wy
dzielenia kolejnych faz zamulenia fosy i dalszego uściślenia chrono
logii grodu. 

Badania zakończono. 

SZCZECIN -STARE MIASTO 
Po.dzamcze 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Zakład Archeo
logii Nadodrza w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Marian Rulewicz, Finansowała 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Szczecina. Drugi sezon 
badań. Wczesnośredniowieczne podgrodzie w rejonie 
najstarszego portu. 

Na przeszło J-arowej powierzchni wykopu odsłonięto szereg dal 
szych elementów architektury murowanej i drewnianej. Do ciekawszych 
zaliczamy dwa pararelne gotyckie mury, usytuowane p<Yprzecxil.ie do 
długości wykopu. Po stronie zewnętrznej muru północno-wschodniego 
odsłonięto drewniane konstrukcje opalonych i posadowionych pionowo 
parami pali, wskazujących na sąsiedztwo zatoki i średniowiecznego 
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portu. W trakcie eksploracji warstw osadniczych, datowanych roboczo 
na XII/XIII wiek, wydobyto kilka zespołów zabytkowych, będących wy
tworami rzemieślniczymi bądt chałupniczymi. Na ich podstawie możemy 
mówić o takich zajęciach jak: rybołówstwo, garnca.rstwo, szewstwo i 
rymarstwo, bednarstwo, kowalstwo oraz tkactwo. Wszystkie te zajęcia 
uprawiano w wyżej podanym okresie. 

Odsłonięto także dwie wczesnośredniowieczne drewniane ulice, 
przy czym jedna z nich, po stronie południowej wykopu /pod dzisiejszą 
ulicą Pływacką/- posiada dwie lub trzy fazy budowy, Konstrukcje drew
nianych ulic układają się równolegle z kierunku zachodniego na wschód 
ku Odrze i kończą prawie w połowie długości wykopu. Być może w tym 
miejscu przebiegała dawna linia brzegowa Odry. 

Oprócz ulic wyłoniły się od strony Odry drewniane ·konstrukcje w 
postaci pionowo ustawionych, bardzo szerokich dranic i pali /między uli
cami, na osi północ-południe/. Wspomniane wyżej opalóne masywne pale, 
szerokie dranice z dwoma na przedłużeniu palami i kończące się od stro
ny lewego brzego Odry wczesnośredniowieczne ulice, najprawdopodobnie 
dochodziły do ówczesnej linii brzegowej rzeki wraz z jej zatoczką. 

Do najciekawszych zabytków wydzielonych możemy zakwalifikować 
drewnianą, miniaturową figurkę 1 wyobrażającą głowę mężczyzny, dato
waną zespołem ceramicznym na XIII wiek, Interesująco przedstawia się 
też zespół przedmiotów rybackich w postaci: specjalnego obuwia i żelaz
nych raków do chodzenia po lodzie w czasie połowów zimowych, glinia
nych ciężarków i pływaków z kory, pochodzących od sieci, a także szcząt
ków ryb, zwłaszcza jesiotra, 

Wszystkie dotychczas odsłonięte obiekty architektoniczne wym~gają 
dalszych obserwacji archeologicznych i specjalistycznych. 

SZRENSK 
woj. ciechanowskie 

Mazowiecki Ośrodek Badań 
Naukowych w Warszawie 

Stanowisk~ Zamek - Dziedziniec 

Badania prowadził mgr Marek Piotrowski, Finansowało 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej i WKZ. 
Drugi sezon badań. Grodzisko średniow~eczne /XI-Xlll w./. 

Kontynuowano prace w obrębie wykopu nr I. Wykop poszerzono do 
wymiarów 11,5 x 6,5 m. Eksplorowano chatę nr l oraz palenisko w polud
niowo-zachodniej jej części. Ceramika datuje ten obiekt na XI-XIII wiek. 
W poludniowo-wschodniej części wykopu, na głębokoŚci około 3m, na
'tra.fiono pod warstwą silnie przepalonej ziemi na relikty drugiej chaty 
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drewnianej, Stwierdzono także występowanie podłogi wyłożonej brukiem 
kamiennym z zawartością dużej ilości ceramiki z XI-Xlll wieków, Uchwy
cono jeden z boków chaty zorientowany po linii pólnocny zachód - połud

niowy wschód, co także zaobserwowano w usytuowaniu obecnej bryły 
zamku. Część chaty została zniszczona przez wkop kanalizacyjny XVI
XVII wieku, w którym odkryto metalowe złącza drewnianej rury kana
lizacyjnej, W pólnocno-zachodniej części wykopu natrafiono na pozosta
łości wędzarni, w obrębie której znaleziono żelazne narzędzie tzw. 
piesznię. Oprócz ceramiki z zabytków ruchomych występowały: przęś
liki, fragmenty okuć, noże /jeden z noży wykonano techniką darnasceń s
ką/, gwoździe. 

Prace będą kontynuowane. 

TULIGŁOWY gm, Rokietnica 
woj, przemyskie 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadziła dr hab.Maria Cabalska. Finansował 
WKZ w Przemyślu, Drugi sezon badań. Grodzisko wczes
nośredniowieczne Vlll-XI w, 

Kontynuowano badania grodziska polożonego w lesie "Borusz". Le
ży ono na płaskowyżu zakończonym garbem dochodzącym do 63 m ponad 
poziom wody w potoku Węgierka. Badania skoncentrowano w obrębie gro
du właśdwego w przybliżeniu pięciobocznego o osiach 130 na 170 opada
jącego do 16 m w kierunku północnym i południowym. 

Na majdanie założono łącznie 6 wykopów. Odsłonięto ślady 6 chat, 
. które wraz z d w oma:· zbadanymi w 1975 r. dają pqybliżony wgląd w układ 
zabudowy grodu, Stwierdzono, że domy stały w luźnych rzędach o kie
runku zachodnim i wschodnim, wszystkie miały wejście od południa, a 
otwarte palenisko jamowe znajdowało się wewnątrz chaty, Obecna po
wierzchnia majdanU. zachowała ślady poziomo przebiegających teras uło
żonych schodkowato, celowo ukształtowanych w okresie gdy były użytko
wane jako miejsca dla zabudowy mieszkalnej. Poszczególne domy stały 
w odległości około 6-8 m jeden od drugiego, a między nimi brak łączą
cej je warstwy kulturowej. W wyższej pólnocnej partii majdanu stwier
dzono dwa rzędy chat zaś na spadku cztery dalsze, Odległość między 
poszczególnymi rzędami domów nie jest stała, Wydaje się, że można 
przyjąć odległość 8m jako przeciętną zarówno dla odległości poszczegól
nych chat między sobą jak i oddalenia poszczególnych rzędów, 

Wał okrężny grodu przecięto dwoma wykopami uzyskując w profi
lach i poziomach obraz. konstrukcji skrzyniowej wału. Nie wszystkie 
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elementy są czytelne, a najtrudniej jest ustalić przeciętną wielkość 
skrzyni stanowiącej podstawowy element konstrukcji. Niezbyt jasno 
przedstawia się dwuwarstwowość konstrukcji wału sygnalizowana we 
wstępnych badaniach G.Leńczyka. Zagadnienie to będzie wymagało 
dalszej weryfikacji. 

TUMlANY, gm.Barczewo 
woj. olsztyńskie · 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Samodzielne 
Stanowisko d/ s Stosowania 
Metod Geofizycznych 

Badania prowadzili dr Jacek Przeniosło, mgr inż.Alek
sander Jagodziński, mgr Iwona Modrzewska-Marciniak 
/autorka komunikatu/, mgr Tomasz Herbich, mgr Krzy
sztof Misiewicz. Finansował Zakład Epoki Metali SSMG. 
Pierwszy sezon badań geofizycznych, Osadnictwo wczes
nośredniowieczne /1/. 

Celem prac było rozpoznanie i zlokalizowanie słabo zachowanych 
pozostałości archeologicznych osady. Zastosowano metodę elektroopo
rową, aparatem typu PLH-03, wzdłuż profili lokalizowanych co l m, 
przy kroku pomiarowym l m, W sumie wykonano 38 profili, na kt6rych 
zlokalizowano 3045 punkt6w profilowania dwupoziomowego oraz 6 mikro
sondowań geoelektrycznych, aparatem typu PKE. Otrzymane wyniki wska
zują na wyjątkowo złożony obraz oporowy obiektu. Największe oporności 
odpowiadają dawnym wykopom archeologicznym, Najniższe oporności 
otrzymano w p6łnocno-zachodniej części badanego terenu. W obrębie 
trzech profili zarejestrowano wyraźne podwyższenie opor6w, W tym miej
scu założono sondaż archeologiczny, Wyja~nienie archeologiczne zare
jestrowanych form, nie jest obecnie możliwe i wymaga dalszych badań, 

WARSZAWA - WlLANOW 
Stanowisko 13 "Pasieka" 

P. P, Pracownie Konserwacji 
Zabytk6w Pracownia Archeo
logiczno-Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Hanna Młynarczyk' z udziałem 
mgr Urszuli Perlikowskiej, Finansował Konserwator Za
bytk6w m.st,Wo.rszawy, Pierwszy sezon badań. Osada 
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otwarta wczesnośredniowieczna z XI/Xii w. - XIII w. 

Stanowisko położone jest na polu uprawnym przy skrzyżowaniu 
Al.Sobieskiego z ul. Wilanowską. W czasie prac przebadano obszar 
700 m2. Odkryto 18 obiekt6w, kt6re interpretowane są w stępnie jako 
pozostalości po spalonych chatach wczesnośredniowiecznej osady 
otwartej, W obrębie chat uchwycono ślady palenisk z dużą ilością 
przepalonych kamieni. Odkryte obiekty zawierały liczne fragmenty 
ceramiki, kości zwierzęce, łuski rybie . a także przęślik /m. in. z 
łupku wolyńskiego/ oraz szydła kościane. 

Na podstawie materiału zabytkowego osadę można datować wstęp 
nie na XI/XII w. - Xlll w. Stanowisko jest silnie niszczone przez orkę. 

Materiał zabytkowy znajduje się w Pracowni Archeologiczno
Konserwatorskiej, Warszawa, ul.Czcionki 26, 

Badania będą kontynuowane. 

Wf..CHOCK 
woj. kieleckie 

Wojew6dzki Konserwator 
Zabytk6w w Kielcach 

Badania prowadziła dr Krystyna Białosk6rska. Finanso 
wał WKZ w Kielcach. Si6dmy sezon badań. Opactwo 00 
Cysters6w, budowle wczesnośredniowieczne z XI, XII i 
l połowy XIII w, /z przekształceniami XVI-XVII w,/. 

Badania koncentrowały się w dalszym ciągu na zespołach proble
m6w wyodrębnionych w sprawozdaniu za poprzednie sezony /1974-75/, 

'Wyniki ostatniej kampanii zostaną om6wione zgodri.ie z chronologicznym 
następstwem zagadnień, 

I. Okres wyprzedzający fundację opactwa cysterskiego, 

Najnow!lze znaleziska potwierdziły istnienie co najmniej dw6ch 
odrębnych faz kulturowych: młodszej, wiążącej się z odsłoniętymi w la
tach 1974-75 reliktami nieznanej budowli kościelnej i starszej - przyna._ 
leżnej do czasu przed jej budową. Jednocześnie umożliwiły one sprecyzo
wanie przeznaczenia i chronologii owej świątyni, kt6ra wraz z ujawnio
nymi znacznymi pozostałościami kamiennego budynku mieszkalnego, wcho
dziła w skład rozległego założenia typu rezydencjonalnego, funkcjonując, 
jako kaplica pałacowa, 

l. Kaplica i palatium. Znany na podstawie odkrytych dotąd fragment6w 
rzut korpusu nawowego i prezbiterium kaplicy' wzbogacił się oko-
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lejny istotny element, a mianowicie o rozbudowany trójdzielny masyw 
zachodni /westwerk/, złożony z prostokątnej wieży centralnej wzno
szącej się częściowo nad emporą, częściowo nad obszerną kruchtą 
wydatnie wysuniętą przed jej elewację frontową oraz z flankujących 
wieżę prostokątnych aneksów z zamykającymi je od wschodu łukowa
tymi wnękami i wieżyczkami schodowymi usytuowanymi od strocy za
chodniej. Charakterystycznym szczegółem ukształtowania kruchty jest 
ponadto wielka półkolista wnęka wypełniająca całą szerokość fasady, 
której rewers zdobiły dodatkowo niewielkie płytkie his ze, prawdopo
dobnie w liczbie czterech. Niezależnie od tego, odnaleziono kolejny od-

cinek północny ściany korpusu nawowego z resztkami dwóch dalszych 
wnęk. Wszystkie te elementy przechowały się w postaci negatywu fun
damentów. Pelna długość zewnętrzna budowli łącznie z masywem wyno
siła 20,5 m przy szerokości westwerku około 16m. Relikty zachodniej 
partii kaplicy odsłonięto na obszarze odpowiadającym południowo-za
chodniej części wirydarza i zachodnim przęsłom południowej galerii 
krużganku. 

Pozostałości btid,ynku pałacowego wystąpiły w obrębie trzech po
mieszczeń przyziemia zachodniego skrzydla klasztoru XIII-wiecznego, 
wyzyskane tam jako fundamenty i dolne partie murów naziemnych, a tak
że wewnątrz pólnocnej i zachodniej galerii krużganku, gdzie prze o 

trwały jedynie jako ślady po rozebranych murach kamiennych i po pc>-: 
sadowieniu posadzki. W śród odsłoniętych · dotąd fragmentów, stanowią
cych część znacznie większego założenia, uchwytne są niemal w całoś
ci trzy, zapewne prostokątne sale parteru palatium tworzące amfiladę; 
z tego dwie skrajne, pokrywające się c~ęściowo z obecnym cellarium i 
refektarzem konwersów, posiadają poziom użytkowy o około l m niżej 
w stosunku do poziomu pomieszczenia środkowego, pełniącego prawdo
podobnie funkcję centralnie usytuowanej reprezen~acyjnej sieni. W śród 
ocalałych elementów poszczególnych wnętrz trzeba wymienić schody i 
dół przynależnego do nichciosowego portalu, łączącego sień z salą po
łudniową, a także posadzkę ułożoną z płaskich nieregularnych, lecz 
starannie zestawionych płyt piaskowcowych, zachowaną w bardzo dob
rym stanie w obydwu salach skrajnych i fragmentarycznie w sieni; na 
osi wejścia pomieszczenia południowego tworzy ona wielką kompozycję 
o charakterze koncentrycznych· pierścieni. Mury palatium wzniesiono 
przy użyciu płaskich płyt i omłotowanych wydłużonych prostokątnych 
bloków piaskowca /przeważnie czerwonego/ małego i średniego forma
tu, układanych w regul~rne . warstwy i wiązanych zaprawą wapienną o 
zabarwieniu różowym. Przebadana część pałacu odpowiada odcinkowi 
długości 27,5 m. Co się tyczy szerokości, przy obecnym stlinie badań 
da się ona ustalić tylko w odniesieniu do krańca północnego, gdzie wyno-

' siła około 11,5m. Usytuowanie budynku wskazuje na zgodność jego osi 
podłużnej z kierunkiem półnócno-południowym; kaplica zajmowała w sto
sunku do niej położenie prostopadłe i posiadała bezpośrednie połączenie 
z głównym korpusem palatium. Cechy formalne oraz zastosowana techni

·ka budowlana pozwal.ają datować całość zespołu na około połowę XI w. 
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2. Okres poprzedzający budowę rezydencji. Dadzą się do niego odnieść 
dwie zróżnicowane rozmiarami i kształtem jamy odsłonięte na ob
szarze zajmowanym przez masyw zachodni kaplicy. Jedna z nich, 
częściowo uszkodzona wkopem fundamentowym fasady kruchty oraz 
posadowionym w niej Xlil-wiecznym obiektem przemysłowym, mia
ła formę regularnego owalu /około l, 4 x l, 2 m/ z charakterystycz
nym pierścieniowym układem licznych dużych i drobnych plam spale
nizny występujących w jej obrębie; w wypełnisku uderza zupełny 
brak materiału typowego dlę. Xlll-wi!'!cznej warstwy niwelacyjnej. 
Druga jama, a raczej nieforemny dołek wygrzebany w piasku, wystą
piła w odległości około 2,6 m na wschód od obiektu pierwszego; w 
jej wypełnisku dominowała spalenizna i węgle drzewne zmieszane z 
dużą ilością małych kulistych i owoidalnych prŻepalonych przedmio
tów przypominających wyglądem miniaturowe szyszeczki lub owoce 
jakiejś rośliny. Wraz z nimi odn'ileziono też kilka szklanych skoro
dowanych rurkowatych paciorków i fragment narzędzia krzemienne
go. Dla sprecyzowania chronologii i przeznaczenia obydwu obiektów 
konieczne są dalsze badania. Druga jama wydaje się przynalężeć do 
przedchrześcijańskiej fazy Wąchocka, będąc może śladem bądź ob
rządku grzebalnego, bądi jakichś zabiegów magicznych. 

II. Opactwo XII-wieczne. 

Kwestia ta nie da się na razie rozstrzygnąć jednoznacznie ze wzglę
du na zaczątkowy stan badań. Niemniej są pewne podstawy do przypusz
czeń, że stwierdzone ostatnio fakty, pozostają w związku z klasztorem 
wzniesionym przez fundatora. Dotyczy to elementów ujawnionych w ob
rębie dawnego cellarium i północnego krańca zachodniej galerii kruż- · 

ganku, wśród których na szczególną uwagę zasługują: a/ całkowita roz
biórka ' północnej części palatium dokonana przed XIII w. i b/ datująca · · 
się z tego samego okresu przebudowa sali sąsiadującej od północy z 
sienią pałacu, polegająca na zmniejszeniu jej rozmiarów o szerokość 

·obecnego krużgankU przez likwidację ściany wschOdniej i wybudowanie 
nowego muru w miejscu, gdzie wznosi się teraz odnośna ściana skrzyd-
ła Xlii-wiecznego, wyzyskująca, skądinąd w dolnej partii wspomnianą 
konstrukcję wcześniejszą oraz na zniesieniu, a następnie ponownym wy
murowaniu północnej ściany sali, wykorzystanej częśc.iowo w Xlll w. 
dla ustawienia na jej resztkach międzynawowego filaru c::ellarium. Inte
resującym szczegółem związanym z omawianą. fazą jest półkolista absYda 
przylegająca pierwotnie od zewnątrz do nowel wżniE!siońej ~ciany wschod
niej, rozebrana w trakcie XHI-wiecznych rooót budowlanych; jej ślady 
wystąpiły na obszarze krużganka. Nasuwa się domysł, że opisane zmia
ny są wynikiem prac adaptacyjnych, mających .na celu przystosowanie 
dawnego palatium do potrzeb sprowadzonych w r.1179 cystersów. 
O jakie części owego pierwotnego klasztoru chodzi, mogą wyjdnić dal
sze badania. 
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Ill. Okres budowy Xlil-wiecznego założenia klasztornego, 

Dokumentują go znaleziska z terenu wirydarza oraz południowej 
i zachodniej galerii krużganku. Są to: 

l. relikty trzech dalszych obiektów przemysłowych związanych przy
puszczalnie z pozyskiwaniem żelaza i metali kolorowych, ocalałe w 
postaci jam o zróżnicowanych rozmiarach i kształcie, wypełnionych 
materiałem zabytkowym charakterystycznym dla XIII -wiecznego pla
cu budowy /odpady produkcyjne i destrukty różnych odmian budulca 
ceglanego i kamiennego/, jak również fragment brukowanej §cieżki 
szerokości około 50 cm. zachowanej na długo§ci około 3, 7 m, bieg
nącej ze wschodu na zachód pomiędzy dwoma szeregami pieców me
talurgicznych, wykonanej może dla lepszego dostępu do poszczegól
nych urządzeń. 

2, pochówki, dokonane na obszarze przylegającym bezpośrednio do ist
niejącej jeszcze w;ówczas wspomnianej absydy wznoszącej się przy 
nowej wschodniej § cianie przebudowanego palatium /groby nr 22 i 
27/. Uległy one częściowemu uszkodz~niu pótnośredniowiecznymi 
wkopami grobowymi; w obydwu wypadkach zastosowano drewnianą 
obudowę ścian grobu wzmocnioną kołkami. Do okresu budowy opact
wa XIII-wiecznego da się odnieść z całą pewnością tylko grób nr 27, 
przy czym czynnikiem datującym jest jego ZBsyp złożony wyłącznie 
z odpadów budowlanych. Za analogic2'.nyn> datowaniem pochówku nr 
22 przemawiają natomiast jedynie identyczne rozmiary i forma drew
nianej obudowy. Jeszcze trudniejsza 'do rozstrzygnięcia jest chrono
logia trzeciego grobu /nr 4/ ujawnionego w bliskim sąsiedztwie dwóch 
poprzednich, wyróżniającego się obecnością kamiennej obudowy~ ta
kiegoż wieka, wykonanych z dosyć .starannie opracowanych płyt pias
kowcowych łączonych zaprawą wapienną. Jej sprecyzowanie uniemoż
liwia fakt częściowego uszkodzenia sarkofagu i dwukrotnego wtórnego 
jego wykorzystania dla.celów grzebalnych w okresie pótnego śred
niowiecza. 

lV. Architektura opactwa Xlll-wiecznego, 

W efekcie badań przeprowadzonych w obrębie przyziemia skrzydła 
zachodniego oraz w zachodniej i północnej galerii krużganku, udało się 
ustalić: 

l. pierwotny układ przestrzenny refektarza konwersów 1 który otrzymał 
postać trójprzęsłowej sali o wymiarach 15 x 7,8 m /bez podziału na 
nawy/ i 

2. fakt przetrwania dalszych . znacznych .fragmentów wirydarzowej elewa
cji · krużganku ujawnionych w graniczących ze sobą przęsłach galerii 
północnej i zachodniej. 
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V. Dzieje zabytku w późnym ~I_"edniowieczu i czasach nowożytnych. 

Dla okresu tego istotne znaczenie posiadają obserwacje i znalezis
ka dokonane w przyziemiu skrzydła zachodniego i w krużgankach, Są to: 

l. nowe materiały poz.walające określić zakres i charakter przekształ
ceń, jakim poddano .w l połowie xvn wieku wnętrze refektarza kon
wersów. Polegały one na .wydatnym obniżeniu .wysokości i podziale 
dawne.j sali na d.wa mniejsze pomieszczenia z zastosowaniem skle
pień wspartych na wolnostojących filarach dzielących przestrzeń 
na d wie na .wy. Z fazą tą wiąże się również fundament iimej, nigdy 
nie zrealizowanej ściany działowej odsłonięty w południowym krań
cu sali sąsiadującej z sienią skrzydła. 

2. groby odnalezione .w obrębie przebadanych obydw'u galerii kruż
ganku, ogółem odsłonięto 25 kompletnie lub fragmentarycznie za
chowanych pochówków szkieletowych orientowanych /.wyjąwszy je
den/ głową na zachód. Wszystkie one zostały dokonane · .wewnątrz 
istniejącego już krużganku romańskiego, przy czym najstarsze da
dzą się odnieść' najwcześniej do około poło.wy Xlll .w. Najmłodszy 
z odkrytych grobów zwrócony .w odróżnieniu od pozostałych, głową 
na północ, pochodzi z 11 połowy XVII lub na.wet XVIII stulecia, Nig
dzie nie stwierdzono wyposażenia. Wiele przemawia za tym, że są 
to groby ludzi świeckich, którzy za szczególniejsze zasługi położo
ne dla opactwa, dostąpili zaszczytu pogrzebania .w obrębie murów 
klasztoru. Praktyka ta począwszy od XIII wieku była u cystersów 
szeroko rozpowszechniona; · 

Badania będą kontynuowane. 

WIECKO, gm.Czersk 
· woj. bydgoskie 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadziła F o morska Ekspedycja Archeolo
giczna Uniwersytetu Łódzkiego, Autor sprawozdania 
mgr Maciej Trzciński. Finansował Uniwersytet Łódzki 
i. Urząd Wojewódzki .w Bydgoszczy. Pierwszy sezon ba
dań. Osada .wczesnośredniowieczna. 

Był3!' to badania sondażowe na półwyspie Wiecko, położonym 
w zachodniej części jeziora o tej samej nazwie, 

Wyznaczono 3 odcinki, przecinające cały półwysep na osi północ
południe. ,PozwoUły one na uchwycenie pierwotnego zasięgu .wyspy. Nie 
odkryto śladów żadnej konstrukcji, Material ceramiczny sprawiał wra-
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żenie przemieszanego i zalegał w warstwie piasku z szarą pr6chnicą. 
Opr6cz dominującego materiału z U i III okresu wczesnośredniowiecz
nego stwierdzono także ceramikę kultury łużyckiej oraz późnośrednio
wieczną. Być może wyspa zasiedlana była tylko w sprzyjających warun
kach /niski stan jeziora/ i tylko na kr6tkie okresy czasu. Nie wyklu
czone więc, że mamy do czynienia z kr6tkotrwałymi obozowiskami. 

Materiał z badań przechowywany jest w Katedrze Archeologii 
Uniwersytetu Ł6dzkiego. 

Badania będą kontynuowane. 

WIELICZKA 
woj.krakowskie 
Stanowisko II - Zamek 

Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce 

Badania prowadzili dr hab.Andrzej Jodłowski, mgr Ewa 
Folwarczny-Miśkoi Kazimierz Reguła. Finansowało Mu
zeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Sredniowieczny 
zamek żupny. 

W związku z pracami pr-zygotowawczymi do odbudowy zamku żup
nego w ·Wieliczce rozpoczętymi w 1976 r., odkryto podczas robót ziem
nych na dziedzińcu zamkowym dużą obudowę drewnianą w formie studni 
na głębokości 186 cm od powierzchni gruntu. Posiadała ona kształt pros
tokąta o wymiarach 3 x 3,4 m. Zbudowana była z belek jodłowych o śred
nicy 20-28 cm, szczelnie dopasowanych do siebie, układanych w zrąb. 
W celu zabezpieczenia ścian obiektu przed ewentualnym rozsunięciem 
się ich zar6wno na zewnątl"Z jak i do wewnątrz zastosowano tutaj tech
nikę polegającą na układaniu belek na tzw. "obłap" 1 przy czym jako do
datkowe wzmocnienia całości konstrukcji, belki Ściany wschodniej i za
chodniej posiadały prostokątne wycięcia kotwiące, w kt6re wkładane by
ły odpowiednio dopasowane belki ściany północnej. Nad omawianą kon
strukcją zalegały luźno elementy jakiegoś urządzenia, być może wycią
gowego, składającego się z grubych czworobocznych bali drewnianych, 
posiadających na końcach odpowiednie wycięcia przystosowane do łą
czenia ich z innymi belkami, wzmocnionymi dodatkowo drewnianymi koł
kami. 

Najwięcej trudności stwarza ustalenie chronologii i funkcji tego 
obiektu. Obserwacja profilu .wykopu od'óiadniaj-tcego, w kt6rym odkry
to opisywaną konstrukcję drewnianą wskazuje, że wszystkie zauważo
ne warstwy/ od III do Vll/ zalegające ·pod warstwami nowożyti\Ymi 

· /od I do 11/, są wt6rnym wypełniskiem dużego wykopu o szerokości 
10m, w środku kt6rego została zlokalizowana konstrukcja. Fakt, że 
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w nawarstwieniach tych nie stwierdzono zabytków młodszych od śred
niowiecza pozwala przypuszczać, że budowa tego obiektu mogła mieć 
miejsce w średniowieczu, nie wykluczając jednak możliwości jej póź
niejszego datowania. Chronologię tą potwierdzają w pewnym stopniu 
materiały stwierdzone w wypełnisku / zasypisku/ obudowy, reprezen
towane głównie przez ceramikę wykonaną na kole garncarskim, któ
rą orientacyjnie datować można od schyłku wczesnego §redniowiecza 
/Xlll w./ do końca okresu średniowiecznego /XV w./. Z tego czasu 
zapewne pochodzą także pozostałe przedmioty odkryte wewnątrz obu
dowy a mianowicie kawałki lin z łyka lipowego, fragment łopaty drew
nianej, kosza wiklinowego, kliny drewniane, style drewniane, kawa
łek okucia żelaznego, gotycka cegła palcówka z zaprawą wapienną 
oraz ozdobna zawiasa /7/ ze złotej blaszki osadzonej na wkładce <>lo
wianej, ornamentowana z jednej strony stylizowaną plecionką. 

Po bieżny przegląd inwentarza zabytkb~o nie pozwala na de
finitywne określenie jego funkcji. Rozmiary całej konstrukcji oraz 
technika i solidność wykonania sugerują, . że nie jest to studnia, ale 
raczej obudowa jakiegoś obiektu górniczego /szybu/. 

Badania będą kontynuowane. 

WlNNICA, gm. Połaniec 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowiska l i 2 

Uniwersytet Warszawski 
Katedra Archeologii 
Pradziejowej i Wczesno
§redniowiecznej 

Stanowisko l. 

Badania prowadziła mgr Ewa Twarowska, konsultacja 
doc.dr hab.Jerzy Gąssowski. Finansowały Zakłady 
Ene\getyczne Okręgu W schodniego .- Elektrownia 
"Połaniec". Czwarty sezon badań. Grodzisko i osa
da przygrodowa - okres wczesnośredniowieczny 
/X-XII, Xll-Xlll w.-/. 

Grodzisko położone przy ujściu rzeki Czarnej do Wisły, na 
kępie wznoszącej się ponad teren zalewowy obu rzek. Zniszczone 
w latach 30-tych przy budowie walu przeciwpowodziowego, który 
przeciął grodzisko w północnej części ze wschodu na zachód. 

Celem badań było: 1/ interpretacja pozostalości umocnień gro
du od strony południowo-zachodniej; 2/ ustalenie warunków morfolo
giczno-hydrologicznych, w jakich powstał gród. 
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Założono ciąg wykop6w /7/ o przebiegu z południowego-zachodu 
na p6łnocny-wschód na powierzchni 3 arów. Głębokość wykopów się
gała od l do 3m. Wykopami objęto: majdan w jego partii przywałowej, 
umocnienia grodu, starorzecze, spełniające rolę fosy. 

W wyniku badań ustalono, że gród był posadowiony na kępie zbłl
dowanej z piaszczysto-iglastej mady rzecznej w meandrze rzeki Czar
nej, który zamknięto od strony południowo-wschodniej fosą. Warunki 
hydrologiczne uległy zmianie w XY wieku, kiedy to rzeka zmieniła ko
ryto i przesunęła swe uj§cie na południe od grodziska. 

Przekop przez dolne partie wału pozwolił stwierdzić jego dwufa
zowość, Z i fazy zachowały się · słabo czytelne ślad.f dolnych partii kon
strukcji izbicowej i bermy. Z fazy II zachowała się na zboczu opadają
cym do rzeki iJ u podnóża wału na majdanie grodziska warstwa przepalo
nej gliny, spalenizny, węgli drzewnych i kamieni świadcząca o poża
r;z;e. 

Wykop na majdanie grodziska potwierdził dwufazowość grodu, Z fa~ 
zą l, datowaną sprzączką lirowatą i ceramiką na XI-XII wiek, wiązać 
można jamy 1-3 /posłupowa i dwie o nieokreślonej funkcji/ oraz grób 
szkieletowy mężczyzny bez lewej ręki z uszkodzoną czaszką. Z fazą 
II, datowaną na podstawie ceramiki na Xll- początek Xlll wieku wiązać 
należy jamę 4 i znajdujące się w jej pobliżu palenisko, W ich obrębie 
znaleziono liczne ?abytki metalowe i bryłki żużla. 

Stanowisko 2. 

Osada przygrodowa zajmuje kępę ponadzalewową na wschód od 
grodziska. Założono l wykop o powierzchni 0,5 ara na p6łnocny-wschód

od grodziska. Założono l wykop o powierzchmi 0,5 ara na p6łnocny~ 
wschód od konstrukcji mostowej l fazy. W tej części stanowiska, zaj
mującej skłon kępy' stwierdzono jedynie ślady n fazy osadniczej wska
zujące na to, że osada ll fazy uległa spaleniu. Warstwa kulturowa o 
miąższości około 20 cm występowała w postaci spalenizny przemiesza
nej z brunatnym iłkiem, Odkryto piec chlebowy kopułkowaty umieszczo
ny w pomi~szczeniu o konstrukcji plecionkowej. n faza osady odpowia
da chronologicznie II fazie grodziska. 

Badania będą kontynuowane. 

WOLIN 
woj. szczecińskie 
Stanowisko l 

P .Ol ska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Zakład Arche
ologii Nadodrza 
Pracownia Archeologicz
na w Wolinie 

Badania prowadzili dr Władysław Filipowtak i mgr Je
rzy Wojtasik. Finansował IHKM PAN. Piąty sezon 
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badań. Cenirum i południowa część wczesnośrednio
wiecznego miasta. 

Na arze 1709 przebadano 4 poziomy osadnicze -warstwy XIII
XVI w. W poszczegóinych nawarstwieniach składających się z próch
nicy, mierzwy z wiórami, spalenizny, piasku, soczewek gliny wy s
tąpiły drewniane konstrukcje domów, zabudowań gospoda_rczych i 
obejść. Obok dużych ilo§ci ceramiki, kości i resztek rybich wydoby
to inny bogaty materiał zabytkowy z takich surowców jak szkło, róg, 
kość, skóra, drewno, żelazo, metale kolorowe, bursztyn i inne. 
Wyeksplorowany ostatni poZ'iom osadniczy pochodzi z końca Vlll wieku 
względnie z przełomu VIII/IX wiek. Pod ostatnią · warstwą wczesno
średniowieczną natrafiono na ślady jam pochodzących prawdopodob
nie z epoki żelaza, w których znajdowały się drobne skorupy i prze
palone kości - groby jarnowe 1 Po bad.aniach kontrolnych calca zakoń
czono badania na arze 1709. 

Przebadano również fragment wczesnośredniowiecznych urnoc
nień obronnych w poludniowej części miasta. Założono wykop o wy
miarach 15 x 5 m przecinający poprzecznie te umocnienia. Uchwyco
no styk 2 drewniano-ziemnych obwałowań składających się z kilku faz. 
Natknięto się również na średniowieczne z Xlll-XIV wieku fundamenty 
muru obronnego kamienno-ceglanego, usytuowanego na wale wczesno
średniowiecznym. 

W nawarstwieniach walowych znaleziono dużo ceramiki, kości, 
resztek rybich oraz wiele różnych zabytków, przede wszystkim bur
sztynu, Przed powstaniem pierwszych umocnień obronnych stwiE!rdzo
no istnienie osady otwartej, Zbadane do calca nawarstwienia sugeru
ją, że najstarsze umocnienia obronne wzniesiono w IX wieku zaś osad
nictwo otwarte istniało znacznie wcześniej, 

Badania będą kontynuowane. 

WROCŁAW -OLBIN Folitechnika Wrocławska 
Instytut Historii Architek
tury Sztuki i T echnikt 

Badania prowadzili mgr CzesławLasotai mgr Antoni 
Pawłowski pod kierunkiem prof •. dr Jerzego Rozpę
dowskiego. Finansowały Instytut Histc;>rii Architektury 
Sztuki i Techniki Folitechniki Wrocławskiej, Zakład 
Antropologii PAN, WKZ we Wrocławiu, Dyrekcja Roz-
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budowy m. Wrocławia. Pierwszy sezon badań. Osa 
da z XI - I polowy XII w. Cmentarz przykościelny z 
II polowy XII-XI V w. Założenie klasztorne z XII 
- początek XVI w. 

W 1975 r. badania miały charakter ratowniczy i prowadzono je 
wzdłuż ul. B. Prusa. Odsłonięto tam pozostałości osady wczesnośred
hiowiecznej w postaci warstwy kulturowej i obiektów nieruchomych, a 
także dwóch dużych budynków gotyckich połączonych murem kurtyno
wym. Budowle te najpewniej o przeznaczeniu gospodarczym znajdowa 
ły się pierwotnie w południowo-zachodnim narożu założenia klasztor
nego. 

Badania w 1976 r. przeprowadzono w zasięgu boiska położone-
go na zapleczu szkoły podstawowej. Podstawowym iCh celem było zlo
kalizowanie romańskiego klasztoru. Ogółem założono 8 wykopów. Uzys
kane :tródła zaszeregowano do 4 faz użytkowania badanego terenu. Do 
fazy l zaliczono pOzostałości osady, a śc:tślej warstwę kulturową i 9 
obiektów nieruchomych: 3 budynki mieszkalne, studnię i 5 jam o nie
sprecyzowanym przeznaczeniu. Wszystkie budynki były częściowo za
głębione w ziemi. Studnię zaś skonstruowano z dranic w technice zrę
bowej. Faza 11 obejmuje realia związane z romańskim klasztorem w pos
taci placu obróbki kamieni, warsztatów złotniczych i fragmentów negaty
wu po rozebranym murze, który najprawdopodobniej stanowi pozostalość 
południowej ściany kościoła św. Wincentego. Fazę Ill tworzy cmentar~ 
przykościelny. Ogółem wyeksplorowano 47 grobów. Pięć z nich zawie
rało zabytki, a mianowicie kabłączki skroniowe i pierścionki. Większość 
zmarłych pochowano w trumnach. W 45 ~ypadkach głowy były zwrócone 
w kierunku zachodnim. Tylko trzy razy stwierdzono układ rąk na mied
nicy, zamiast wzdłuż tułowia. Do fazy IV należą częściowo zbadane dwa 
skrzydła gotyckiego klasztoru z krużgankami, które wzniesiono na te
renie cmentarza. W trakcie badań odsłonięto także fosę wyznaczającą 
zachodnią granicę założenia klasztornego. Z u wagi na brak jakichkol
wiek przesłanek nie zakwalifikowano jej do którejś z wymienionych faz. 

Badania będą kontynuowane. 

WROCŁAW -OSTROW TUMSKI Uniwersytet Wrocławski 
Katedra Archeologii, 
Po litechnika Wrocławska 
Instytut Historii Architek
tury S z tuki i T echnikt, 
Muzeum Arche.ologiczne _ 

Badania prowadzili doc.dr hab.Józef Kaźmierczy:k, 
dr Janusz Kramarek, mgr Czesław Lasota. Finansował 
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WKZ we Wrocławiu. Piąty sezon badań. Podgrodzie 
z 1-szej polowy XI wieku. 

Wyeksplorowano 4 poziomy osadnicze powstałe w przybliżeniu 
między 1030 a 1050 r. Dwa starsze spośr6d odkrytych spalone zosta
ły w czasie powstania ludowego i czeskiego najazdu na Sląsk. W rui
nie zabudowy spalonej i w młodszym poziomie osadniczym znaleziono 
m. in. płytki posadzkowe z kamienia, część prawdopodobnie głowicy 
kolumny, ułamki tynku z zaprawy wapiennej pokryte śladami malowi
deł, budulec kamienny, kostkę mozaiki ze szkła oraz puchar szklany. 
Relikty te pochodzą z murowanej katedry wrocławskiej z czas6w pa
nowania Bole s lawa Chrobrego, zburzonej w latach 30-tych XI w. 
Okres zniszczenia Wrocławia w latach 30 -tych X l w. przyni6sł ze 
sobą pewne zubożenie ludności, niemniej proces osadniczy nie został 
przerwany. Zanikają w tym czasie posadzki kamienne w drewnianych 
budynkach mieszkalnych, zmniejszyła się też ilość przedmiot6w ze 
złota i pozłacanych oraz z innych cennych surowc6w, ale material wy
eksplorowany daje świadectwo niepośledniej zamożności. W zagro
dach złożonych z budynku mieszkalnego, gospodarczego i podw6rza, 
otoczonych płotem, znaleziono m.in. top6r, sierpy, noże, podkoWia
ki, paciorki szklane i z kamieni p6łszlachetnych, obuwie, w tym zło
cone, odważniki i kowadełko złotnicze z ołowiu, pędzel z włosia i in
ne. Do zbadania pozostały jeszcze nawarstwienia o og6lnej miąższości 
ponad l m. 

Badania będą kontynuowane. 

WRONOWICE-PAPRZYCA, gl)'l. Werbkowice 
woj. zamojskie patrz 

neolit. 

WYDRZNO, gm. Lasin Uniwersytet im.Mikolaja 
Kopernika w Toruniu 
Muzeum w Grudzią~zu 

woj.toruńskie · 

Badania prowadził mgr Ryszard Boguwolski. Finanso
wał Urząd Gminny w Lasinie. Pierwszy sezon badań. 
Osada otwarta i grodzisko wczesnośredniowieczne 
/IX/X w. -XII w./. 

Wykopaliska prowadzono w ramach programu badań nad wczes
nośredniowiecznym osadnictwem obronnym ziemi chełmińskiej. 
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Badany obiekt położony jest na wschodnim brzegu jeziora Nogąc
kiego w odległości 700 m w kierunku północno-zachodni.Jń od centrum 
wsi, Zajmuje on półwysep wypiętrzoey nad poziom lustra wody około 
9 m, od strony lądu wysokość w.ał~ w stosunku do głównego terenu wy
soczyznowego wynosi około 8m. Majdan grodziska założony na planie 
nieregularnego trójkąta posiada wymiary, licząc wraz z wewnętrznym 
rozsypiskiem wału na dłuższej osi - 40 m i krótszej 38 m. 

Sporządzono plan sytuacyjno-wysokościowy obiektu oraz założo
no 7 wykopów sondażowych na majdanie, każdy o wymiarach 4,5 x 4,5 m 
w układzie szeregowym na osi zachód-wach&!. Uzyskane materiały za
bytkowe wykazały, iż w miejscu badanego grodziska już w IX/X wieku 
istniała osada otwarta. W X wieku wzniesiono gród z wałami drewnia
no-ziemnymi. Był on stale zasiedlony aż po wiek Xll. 

Założone wykopy badawcze ujawniły ślady zabudowy obiektu roz
lokowane koncentrycznie przy wale wokół nie zabudowanego dziedzińca. 
Liczne ślady spalenizny oraz przepalona glina, szczególnie w badanych 
partiach wału wskazuje na przyczynę zni~zczenia grodu, w końcu Xll 
wieku, w okresie intensyfikacji najazdów pruskich na ziemię chełmińs
ką. 

Badania będą kontynuowane. 

WYLAZL6W 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 7 B 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków - Pracownia Arche
ologic zno-Konserwatorska 
Oddziału w Poznaniu 

Badania prowadzili dr Ryszard Mazurowski, mgr Edward 
Krause i mgr Marek Cwetsch, Finansowała Okręgowa Dy
rekcja Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pierwszy sezon 
badań. Osada wczesnośredniowieczna. 

Realizowano program rozpoznania osadnictwa pradziejowego na 
terenie przyszłego zbiornika wodnego "Jeziorsko". 

Stanowisko położone jest w dolinie zalewowej rzeki Warty na za
chodnim skraju wsi Wyłazłów. Badania wykopaliskowe objęły obszar 
16 arów, na którym odkryto 108 obiektów archeologicznych. 

Według wstępnej analizy ceramiki osadę należy datować na fazy 
B i C wczesnego średniowiecza. 

Badania prowadzone :t>ędą nadal w roku 1977 i obejmą także są
siednie stanowisko - Wyłazłów 7 A. 
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WYSZEMBORK, gm.Mrągowo 
woj. olsztyński e 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Stanowiska 4a i 4b 

ZŁOTOW 

woj. pilskie 
Stanowisko 3 

Muzeum Okręgowe 
w Koszalinie 

Badania prowadzili mgr Henryk Janocha i mgr Ignacy 
Skrzypek /autor sprawozdania/. Finansował WKZ 
w Pile i Oddział PT AiN w Koszalinie. Drugi sezon 
badań. Osada wczesnośredniowieczna i średniowiecz
na oraz zamek późnośredniowieczny. 

Stanowisko położone jest w północno-zachodniej części miasta, 
przy poludniowym brzegu jeziora ' Złotowskiego, około 100m na za
chód od kościoła parafialnego. Stanowisko określane potocznie jako 
"wyspa zamkowa". 

Wykopy założono w południowo-zachodniej części stanowiska, 
spodziewają się uchwycić dalszy ciąg murów zamkowych odsłoniętych 
już częściowo w 1974 roku. Rozkopano ar 131 i Ćwiartkę A ara 143. J 
Już po wstępnej eksploracji ara 131 przylegającego do wykopów z roku· 
1974, stwierdzono brak murów zamkowych w tej części "wyspy" 1 co 
wskazywałoby na inny rozkład zabudowań zamkowych na badanym sta
nowisku. Wydaje się, że rozplanowanie całości zabudowań zamkowych 
skoncentrowane było w południowo-wschodniej części badanego terenu. 

W arze 131 materiał przemieszany wystąpił na głębokości około 
60-80 cm, poniżej zalegała intensywna warstwa wczesnośredniowiecz
na z ceramiką datowaną na X-XIII·wiek. Najciekawsze rezultaty uzys
kano n« głębokościach około 180-200 m /ar 131/, gdzie odkryto dobrze 
zachowane drewniane elementy konstrukcyjne stanowiące umocnienie 
i zabezpieczenie brzegu wyspy od strony jeziora. Na całość tego umoc
nienia składały ' się poprzeczne grube dranice wzmocnione od strony po
łudniowej pionowymi palami, które w partii najniższej spoczywały na 
pionowych balach o średnicy 20-30 cm i wysokości około l m. Na 
ćwiartce C odsłonięto trzy rzędy takich konstrukcji w odległości oko
ło 2 m od siebie. Pomiędzy tymi konstrukcjami leżały poziomo ułożo
ne dranice wzmacniane dodatkowo kamieniami średniej wielkości. W 
obrębie wspomnianych konstrukcji wystąpił nieliczny materiał cera
miczny datowany na. X-XI wiek oraz zabytki w postaci pławików z ko
ry. 
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Na arze 143, ćwiarka A, zlokalizowanym na terenie pierwotnie 
/w okresie wczesnośredniowiecznym/ zalanym wodą jeziora sytuacja 
stratygraficzna wyglądała nieco inaczej. Warstwa ceglanego gruzu, 
dachówek, ceramiki pótnośredniowiecznej, i luinych belek 
zalegała do głębokości około 2,4 m. Poniżej wystąpiła warstwa zbitej 
roślinności jeziornej o miąższości około 50 cm, w zawartości której 
znaleziono dużo ceramiki pótnośredrtiowiecznej i niejednokrotnie ca
łych naczyń oraz ~redniowieczny .grot oszczepu z .ułamanym drzewcem 
i sztylet żelazny. Wszystkie te pozostałości dostały się do jeziora w 
czasi e zburzenia i spalenia zamku w XVII wieku. 

Badania będą kontynuowane. 

ŻAREK, gm.Męcinka 
woj .legnickie 
Stanowiska 3 i 4 

patrz 
okres halsztacki 



Późne średniowiecze 
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BiELSlO-BIALA P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków - Pracownia Archeo
logiczno-Konserwatorska 
Oddziału w X rakowi e 

Badania prowadzili mgr Krystyna Kruczek, mgr Marian 
Myszka, mgr Kazimierz Buszydlik. Ftnan,ował WKZ w 
Bielsku-Białej. Drugi s~ zon badań. Zamek /XV -XIX w./. 

Przeprowadzono badania at:cheologiczne w piwnicach pod północ
nym skrzydłem zamku i najbliższego otoczenia skrzydła zachodniego. 

W piwnicy znajduJllcej się pod północno-zachOdnil\ basztłl zamku, 
pochodąc~ z XV wieku t stanowi~cl\ najstarsą historycznie czę~ć zam
ku, odkryto za.s.fPatu\ piwnicę z resztkami drewnia.nej podłogi, datowalU\ 
wstępnie na l połowę XVIU wieku. Ponadto wyniki badań archeologicz
nych w tej części zamku wskazuJ4 na tstnienie w dolnej kOndygnacji 
baszty przejezdnej bramy, by~ może ~ż~cej się z systemem murów 
miejskich. 5wiadczy o tym odkrycie jednego z filarów bramy w północ
no-wschodnim narożntku Piwnicy oraz widoczna wtórna zamurówka pół
nocnej t południowej •etany piwnicy. Uchwycono też ślady durnego po!" · 
ztomu użytkowego w południowej części piwnicy, datowanego wstępnie 
na okres XV -XVI wieku. 

W pozostałych piwnicach ·zamku nie stwierdzono· istnienia ·warstw · 
kulturowych starszych niż okres XIX-XX wieku. Fundamenty ścian tych. 
piwnic posadowione SI\ do 20 cm poniżej obecnego poziomu piwnic, w 
calcu. W wykopach :wykonanych przy zachodniej elewacji zamku ·naj
starsze warstwy kulturowe można datowa~ na XVl wiek. Pośród zabyt
ków archeologicznych zebra.nych w trakcie badań przeważa materiał 

. nowóży'tny. 

Badania bę~ kontynuowane. 

BlELSK PODLASKI 
Stanowisko U 

patrz 
wczesne średniowiecze 
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BOBROWNIKI, gm,Szpetal Górny 
woj. włocławskie 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 
Pomorska Ekspedycja 
Archeologiczna 

Badania prowadził doc.dr Jerzy Kmieciński/ autor 
sprawozdania/, mgr Tadeusz J,Horbacz. Finanso
wał Urząd Wojewódzki we Włocławku, Pierwszy se
zon badań. Zamek pokrzyżac;ki /7/, XIV w, 

Zamek, obecnie w ruinie, położony jest l1d wyspie przy prawym 
brzegu Wisły, w odległości około 300-400 m na zachód od :miejscowości 
Bobrowniki, 

Prace miały charakter rozpoznawczy i poprzedzały dalsze właś
ciwe badania obiektu, Miały one na celu uzyskanie orientacji w straty
grafii wyspy i ewentualne uchwycenie śladów wcześniejszego jej użyt
kowania, 

Wykop sondażowy zlokalizowano w środkowej partii wyspy, w od
ległości około 80 m na północ od zachowanych fragmentów północnego 
przedmurza zamku, W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, iz 
badana partia wyspy powstała na skutek silnego akumulacyjnego działa
nia Wisły, już po budowie obiektu, Zjawisko to obserw.tje się do dnia 
dzisiejszego , szczególnie w części póhiocnej, W tej sytuacji z wystę
powaniem śladów starszego osadnictwa można się liczyć tylko w od., 
niesieniu do najwyższej - południowej - partii, ·na której zlokalizowę.no 
zamek. 

Badania będą kontynuowane, 

BOBRZAN.Y 
woj, zielonogórskie 
Dwór i pałac 

BRZEG 
ul, Polska 
woj, opolskie 

patrz 
okres nowożytny 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Opolu 
Muzeum Piastów Sląskkh 
w Brzegu 

Badania prowadzili dr Zbigniew Bagniewski i mgr Piotr 
Kubów /autor sprawozdania/. Finansował WKZ w Opolu 
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i Brzeskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. 
Sredniowieczny obiekt mieszkalny /2 połowa XIV w./. 

Celem prac było ustalenie początków osadnictwa w południowo
wschodniej czę§ci historycznego §ródmiekia. Wykop założono przy 
zbiegu ul1c Polskiej" i Wysokiej, w miejscu hipotetycznego zasięgu 
wzmiankowanej w :tródłach pisanych w roku 1251 przedloltacyjnej osa
dy rybackiej M alkowice. 'Nazwa ulicy P.olskiej odnotowana jest po raz 
pierwszy w roku 1361. uąca ta wiodła do furty przy Odrze :twanej rów
nież Polską. W pobliżu znajdował się klasztor minorytów z zachowanym 
do dzi§ ko§ciołem św.Piotra i Pawła, zbudowany w końcu wieku Xlll. 

Odkryto po raz pierwszy na terenie Brzegu przyziemie drewnia
nego obiektu mieszkalnego wraz z częścią gospodarczą pod jednym da
chem, o konstrukcji szkieletowej. Budynek )!Sytuowany był osią dłuższą 
od ulicy Polskiej. Zachodnia część obiektu mieszkalnego uległa spale
niu. Na ruchomy inwentarz zabytkowy wydobyty z obiektu składają się 
fragmenty naczyń glinianych, pławiki do sieci /2/, prz~§liki gliniane 
kryte polewą /2/, przęślica, gonty /2/, grzebienie kościane /2/, hetka, 
fragment gromnicy, kilkandcle łuczyw, naczynia klepkowe /2/, gwo:t
dzie żelazne i fragment noża, kulka metalowa, fragmenty wyrobów ze 
skóry, łupiny z jaj oraz spore ilości kości zwierzęcych. Oprócz tego, 
w stropie warstwy znaleziono kilkana§cie fragmentów cegieł palcówek 
bez śladów zaprawy. Ceramikę charakteryzuje przewaga naczyń wypa
lonych na kolor ceglasty i kremowy. Wyróżniono: garnki, pokrywy, 
dzbany, misy, pucharek i tygielek. Kra wędzie wylewów najczęściej za
kończone są modelowym okapem. Dna naczyń noszą Mady stosowania 
podsypki, na kilku stwierdzono znaki krzyża wpisanego w koło. Część 
naczyń kremowych malowana jest brunatnymi paskami. 

Nielicznie reprezentowane są naczynia pokryte polewą, z reguły . 
. brunatno-pomarańczową. Wydzielono z zespołu jedno grubościenne na
czynie grafitowe o beczułkowatym brzuścu. 

W świetle uzyskany~h zabytków ruchomych oraz ogólnej straty
grafii stanowiska obiekt datujemy wstępnie na 2 połow-; wieku XIV. Po
nieważ zarówno pod obiektem jak i poza nim wystąpił bezpośrednio ca
lec odkryte nawarstwienie konstrukcyjne należy traktować j'lko naj
starsze na stanpwisku. 

Badania zakończono. 



BUDZYNEK, gm. Dalików 
woj. sieradzkie 
Stanowisko l 
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Muzeum w Sieradzu 

Badania prowadził mgr Andrzej Szymczak. Finanso
wał WKZ w Sieradzu. Pierwszy sezon badań. Dwór 
obronny /XV-XVI i. XVII-XVlll w./. 

W centrum wsi Budzynek, na krawędzi wyniosłości terenu i pod
mokłych łąk, znajduje się kopiec o wymiarach 40 x 45 m. Na południe 
od niego biegnie ciek wodny Szur. Po pólnocno-wschodniej stronie kop
ca zachowały się ślady fosy, Wzgórek jest silnie zniszczony kopcami na 
ziemniaki i przez wybieranie z niego cegły. 

Celem badania było określenie funkcji obiektu i jego chronologii. 
Założono wykop o ·wjmiarach 16 x 4,5 m. 

W trakcie badań stwierdzono, iż był to dwór obronny. Na szczy
cie kopca uchwycono zarys budynku mieszkalnego, który posiadał pod
piwniczenie do głębokości około 2,5 m od powierzchni. Niżej wystąpiła 
warstwa kulturowa zalegająca na głębokości około 2,8 m, która prawdo-
podobnie stanowiła ślad po pierwszej fazie budowy obiektu. · 

Eksploracja dostarczyła dużą ilość materiału ceramicznego i koś
ci zwierzęcych z warstwy najstarszej. Materiał ten można wstępnie da
tować na XV -XVI wiek. Ponadto wydobyto dużą ilość fragmentów kafli. 
Wstępna analiza tych zabytków pozwala datować je na XVII i pierwsŻą 
połowę XVUI wieku. Na tej podstawie można przypuszczać, iż był tO 
obiekt dwufazowy. Przy czym w pierwszej fazie /XV -XVI w./ budynek 
mieszkalny był drewniany, otoczony palisadą. A w drugiej, na założe
niach starszych, powstał obiekt murowany. 

Badania będą kontynuowane. 

CEDYNIA 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 2 

CHWAŁKOW, gm.Marcinowice 
woj. wałbrzyskie 
Stanowisko l 

patrz 
wczesne średnioWiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 



ClECHANOW 
Stanowisko "Rynek" 
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Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Ciechanowie 

Badanta prowadził mgr Andrzej Gindrych. Finansował 
WKZ w Ciechanowie. Pierwszy sezon badań. Okres 
średniowieczny. /XV-XVll w./. 

Stanowisko zostało zlokalizowane przy zachodniej pierzei 
Rynku. W trakcie budowy budynku mieszkalnego natrafiono na ślady 
istnienia budowli .z XVll w. Datowana ona jest ceramik~ oraz sposo
bem wznoszenia muru z dużych głazów spajanych lutno zapraw~ gli
niaitą wyr6wnywanych i uzupełnianych gruzem ceglanym, resztkami da
chówek •. 

Na sąsiednim terenie, prostopadle do muru kamiennego założono 
wykop wzdłuż osi p6łnoc-południe o wymiarach 13,5 m x 2m. W trak
cie badań natrafiono na relikty •redniowiecznej, murowanej zabudowy 
mieszczańskiej z przylegającym do niej brukiem kamiennym. Dwa mu
ry ceglane wystąpiły równolegle do siebie w odległości około 4 m. 
Prostopadle od nich odchodziły dwie •etany działowe z wni;kami, two
rzllce razem wejście do pomieszczeń piwnicznych. Stan jego zachowa
nia był zły, ze względu na duży stopień zlasowania cegły. Stopę funda
mentu z odsadzkll os~gnięto na głębokości 3,1 m od powierzchni wy-
kopu. · 

Fragmenty ceramiki w ilości około 2,5 tys. sztuk wstępnie· aoż- . 
na datować na XV -XVll wiek. Zabytkiem interesuj~cym znalezfońym 
na tym stanowisku jest p6łtorak koronny Zygmunta lll Wazy z roku 
1617. 

Badanta będą kontynuowane. 

CZERSK, gm.Góra Kalwaria 
woj. warszawskie 
W z górze ~amkąwe 

CZORSZTYN 
woj. nowos~deckie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Kierownictwo Odnowienia 
Zamku K,rólewskiego na 
Wawelu 

Badania .prowadził Lesław Lakwaj pod kierunkiem mgr. 
Stanisława Koz:teła. Finansowało Kierownictwo Odno-
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wienia Zamku Królewskiego na Wawelu •. Zamek śred
niowieczny. 

Prace wchodziły w skład akcji konserwatorskiej prowadzonej pod 
kierunkiem prof.dr A.Majewskiego. Prowadzone badania archeologicz
ne zmierzają do pełnego odsłonięcia reliktów murów przysłoniętych 
nasypami z wieku XVIII-XIX, dokonania ich inwentaryzacji architekto
nicznej i geode.zyjnej oraz chronologicznego rozwarstwienia ujawnio
nych wątków celem odtworzenia poszczególnych elementów bryły i pla
nu obiektu. 

Obecne eksploracje przeprowadzano na zamku górnym, stanowią
cym najstarszy człon założenia obronnego z wieku XIV, przebudowanego 
częściowo w wieku XVU. Odsłonięto kolejny pion budynku mieszkalnego 
wzdłuż południowego muru tarczowego, który wstępnie rozpoznano już 
w roku ubiegłym. Najlepiej zachowała się dolna kondygnacja o charakte
rze gospodarczym, z glinianym klepiskiem, kanałem wentylacyjnym i reszt
kami pieca kuchenn€g).Jest ona powiązaną ciągiem komunikacyjnym z po
mieszczeniem od wschodu i niewielkim podworcem od północy, czytelnym 
pod postacią dwóch otworów drzwiowych. Wyróżniono też ślady prze"mu
rowań z l polowy wieku XVU oraz poziom wyższej izby zachowanej do 
wysokości przekraczającej nieco gniazda stropu w jej przyziemiu. Do
tychczasowe rozpoznania pozwalają na poprawną rekonstrukcję planu 
sytuacyjnego i wysokości poszczególnych elementów zamku górnego, 
różniące się nieraz znacznie od dotychczasowych prób podejmowanych 
w oparciu o wyrywkowe ustalenia. We wschodniej części plateau zamku 
dolnego odsłonięto pelniej wschodnią linię muru obronnego zachowanego 
w fundamentach i niekiedy w partiach na~iemnych. 

Znaleziono pokaźną ilość zabytków ruchomych, głównie w postaci 
ułamków naczyń z późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, frag
menty kafli piecowych z wieku XVI-XVII oraz srebrną igłę. 

Prace wykopaliskowe będą kontynuowane. 

DlfBCZYNO, gm. Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 3 

DĘBNO 
woj. tarnowskie 

patrz 
okres wpływów r.zymski~h 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków - Pracownia Arche
olegiczno-Konserwatorska 
Oddziału w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Czesława Kozak, Finansował WKZ 
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w Tarnqwie. Siódmy sezon badań. Zamek /XIll
XV w./: 

Pogłębiono wykopy z ubiegłego sezonu, na stoku południowym 
i zachodnim wzgórza zamkowego. 

W obu wykopach eksplorowane nawarstwienia pochodzą z wału 
grodziska istniejącego na wzgórzu zamkowym w czasie· poprzedza
jącym budowę zamku w drugiej połowie XV wieku. W nawarstwie
niach wału wyróżniono dwie fazy. Pierwszą z nich datowano .na pod
stawie materiału zabytkowego na okres od drugiej połowy XIll wieku 
do około połowy XIV wieku. Koniec tego okresu wyznacza warstwa 
pożarowa, czytelna w profilach obu wykopów. W następnym okresie 
wały znacznie nadsypano i w tej formie grodzisko funkcjonowało do 
czasu budowy murów łredniowiecznego zamku w 1480 roku. 

Od strony zewnętrznej wały grodziska przechodziły w fosę. 
Część fosy odsłonięto w profilach wykopu zlokalizowanego we wschod-
niej części wzgórza. · · 

Badania zakończono. 

DOLlCE 
woj. szczecińskie 

GNIEW 
woj. gdańskie 

GOLCZEWO 
woj. szczecińskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków - Pracownia Archeo
logiczno-Ko'nserwatorska 
Oddziału w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Tadeusz Nawrolski. Finansował 
W'KZ w Szczecinie. Szósty sezon bad&\. Zamek biskupi 
z XIV -XVll w. 

W bieżłlcym roku zakończono badania w wykopie 11 dochodzllc do 
calca znajdujtleego się na głębokości 7 ,S - 8,3 m poniżej obecnego pla
teau zamku. Nad calcem stwierdzono kilka nawarstwień torfu i piasku 
stanowiących poziomy niwelacyjne. Pierwszy zamek posadowiono na 
niewielkim, około 1,5 m wywytszeniu w _środkowej części piaszczystej 
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lachy. Najstarszy zamek broniony był walem ziemeym /uchwycono we
wnętrzny jego stok/. W obniżeniu między wałem a zamkiem zalegało 
kilka warstw zw~ązan.fch z funkcjonowaniem najstarszego założenia, 
a nad nimi warstwy niwelacyjne wyrównywujące teren pod budowę 

1 
2-go zamku. Na szczycie wału ziemnego posadowiono mur obronny 
2-go zamku przewiązany z wieżą, której stopa fundamentowa znajduje 
się na głębokości 8,3 m. Istotnym odkryciem było uchwycenie partii 
piwnicznej skrzydła wschodniego 2-go zamku w postaci muru z dosko
nale zachowanymi schodami do piwnicy. Wewnątrz piwnicy na reszt
kach zniszczonej posadzki zalegały grube pokłady spalonego zboża 
o.raz gruzu świadczące o gwałtown,Ym spaleniu się zaqudowy. Materiał 
zabytk'Jwy z tych warstw pozwala na przesunięcie chronologii 2-go 
zamku na drugą połowę XIV w, Z poziomem wejścia do piwnicy dos
konale koreluje bruk kamienny odsłonięty w ubiegłym roku, wyzna
czający poziom użytkowy 2-go zamku 

Nadal pozostaje nierozstrzygnięta pełna zabudowa związana z 
1-szym i 2-gim zamkiem/ szczególnie rejon bramy wjazdowej na za
mek i mostu/ • 

GRODEK, gm.Drzycim 
woj. toruńskie 
Stanowisko l 

Muzeum w Grudziądzu 

Badania prowadził mgr Ryszard Boguwolski. Finanso-· 
wal WKZ w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. Póź- ·· 
nośredniowieczny zamek krzyżacki /XIV /XV w./. 

Obiekt położony jest rta cyplu wysoczyzny morenowej w centrum 
wsi Gródek w odległości 10 km na północny zachód od Swiecia n/Wisłą, 
Niewielki majdan o rozrei.uach około 20 x 30m odcięty jest od główne
go terenu wysoczyznowego sztuczznie przekopaną fosą szerokości oko-

ło 10m. Wypiętrzenie jego ponad lustro Czarnej Wody, która przepły
wa u podnóża cypla wynosi 17m. 

Celem prac było zadokumentowanie reliktów wczesnośredniow.iecz
nego osadnictwa grodowego oraz zamku późnośredniowiecznego, po
krzyżackiego. Wstępna lustracja ujawniła występowanie tuż pod darnią 
gruzu ceglanego, luźnych kamieni polnych, w niektórych partiach rów
nież murów kamiennych wiązanych zaprawą. Dalsze wstępne prace ogra
niczyły się do sporządzenia plimu sytuacyjno-wysokościowego obiektu 
jak i terenu przyległego, gdzie prawdopodobnie usytuowane było przed
z.amcze oraz założenie siatki pomiarowej. 
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Eksploracja na pJ"zestrzeni około 3od m2 odsfontła relikty ardit
tektury t w oparciu o uzyskany obraz fortyfikacji dokumentowanej na 
głębokości od 50 do 90 cm prowadzono dalszą eksplorację w nawiązaniu 
do niej. ' 

Wykopy ujawniły zarys bryły zamku o czytelnych już wymiarach, 
tj. długości około36m t szerokości 16m /linie główne obwodu bez wys
tęp6w wież narożnych/. Parametry te stawiają zamek w Gr6dku w rzę
dzie najmniejszych fortyfikacji krzyżackich, zapewne o ~harakterze dwq
ru obronnego, strzegącego potencjału gospodarczego folwarku. Trzy 
główne w.tkopy badawcze dostarczyły jedynie p6tnośredniowieczny ma
teriał zabytkowy. 

Badania będą kontynuowane. · 

.GRO JEC patrz 
woj. radomskie wczesne średniowtec,ze 

IŁŻA 
woj. radomskie 

IZBICKO 
woj. opolskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Konserwator Za~yfków 
Archeologicznyćl, w Opolu 

Badąnia prowadzili mgr Klemens M~cewicz /autor spra
wozdania/, mgr Sylwia Wuszkan i mgr Wacław Romiński. · 
Finansował WKZ w Opolu. Pierwszy sezon bad&\. Gro
dzisko średniowieczne /XIV/XV w./. 

Grodzisko położone jest pomiędzy wsiami Izbteko 1 Krośntcą, na 
skraju lasu, nad rzeką, nazwaną przez miejscową hidnoś~ "Piecową 
rzeką". 

Badania podjęto celem ustalenia charakteru grodu, czasu jego 
powstania, użytkowania oraz stosunku do innych stanowhk i znale
zisk łutnych występujących w najbliższej okolicy. 

Wykop zwiadowczy o długości 40 m założono w p6łnocnej czę,ct 
obiektu. Przecięto nim połowę majdanu, fosę t wał obronny. Dztękt 
temu uzyskano pełną stratygrafię nawarstwleli tej czę•ci grodziska 
oraz możllwość zrekonstruowania pierwotnego wyglądu grodu. 
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Na majdanie poza dość grubą warstwą kulturową odkryto 4lady 
prawdopodobnie podpiwniczonej wieży mieszkalnej, która uległa spa
leniu na przełomie XIV -XV wieku. Stosunkowo duża ilość materhłu 
zabytkowego wystąpiła zarówno na majdanie jak i w obrębie pozosta
łych odcinków wykopu. Wśród ceramiki dominowały fragmenty na
czyń datowanych na XIV wiek. Znaleziono dużą ilość polepy, węgli 
drzewnych i pojed,yńcze bryłki żużla dymarkowego. Z zabytków żelaz~ 
nych wystąpiły: 2 groty kuszy, l grot strzały, 3 noże 1 l sierp, frag
ment kłódki walcowatej oraz liczne gwotdzie, haki,. sztabki, fragmen
ty okuć·. Szczególnie interesującym znaleziskiem był fragment figurki 
glinianej. 

JANOWIEC n/Wisłą 
woj .lubelskie 
Zamek 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków -Pracownia Archeo
logiczno-Konserwatorska 
Oddziału w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Maria Sydoruk. Finansowało Mu
zeum Kazimierza Dolnego. Pierwszy sezon badań. Zamek 
z XVI wieku. Materiał z okresu pótnośredniowiecznegp 
/XIV -XV w./ i nowożytne. 

Badania archeologiczne na zamku mają dostarczyć danych do pro
jektu zabezpieczenia i zagospodarowania. obiektu. W minion,ym sezonie 
wykopaliskowym zrealizowano pierwszy etap prac mających na celu od
słonięcie pierwotnych poziomów użytkowych na dziedzińcu oraz muru 
dzielącego dziedziniec na dwie części: wschodnią i zachodnią. 

Zwrócono uwagę na ~wentualność istnienia starszych poziomów 
osadniczych poprzedzających powstanie zamku. 

Zało~ono 6 wykopów badawczych. 

Wykop I w części północn.o-wschodniej dziedzińca zachodniego. 

Wykop II i III zlokalizowano po obu stronach zachowanego fragmen-
tarycznie muru dzielącego dziedziniec na dwie części, wspomniaJU\ za
chodnią /wykop II/ i wschodni!\ /wykop 111/. 

Wykop IV usytuowano w części południowej dziedzińca wschodnie-
go. 

Wykop V zlokalizowano. na dziedzińcu zachodnim, przy kurtynie 
muru północnego, a wykop VI w południowej części tego dziedzińca, 
przy zachodnim licu muru działowego. 
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w wykopie n odsłonięto fragment poszukiwanego muru działowego 
dziedzińca. w wykopie m odkryto mur kamienno-ceglany' równoległy 
do muru działowego. Od strony dziedzińca wschodniego odsłonięto bruk 
kamienny z otoczaków. )ak się wydaje bruk ten zachowany jest tylko 
częściowo -w pa,mte o szeroko,ci około 4 m -bowiem w pozostałych 
wykopach nie stwierdzono jakichkolwiek 'ładów utwardzonej nawierzch-
ni. 

W wykopie V odsłonięto fragment muru kurtyny północnej, nato
miast w wykopie VI fundament muru działowego, w jego południowej · 
c~śct. · 

Na dziedzińcu zamkowym przeważajll warstwy o charakterze nasy
powym, gruz kamienno-ceglany, w których występują przemieszane za
bytki ruchome 1 co zna c z nie utruchia datowanie. Materiał z najniższych 
poziomów najogólniej okraślit można jako p6tnośredniowieczny. Kolej
ne poziomy wi!lŻ!l się z budowll zamku i okresem jego funkcjonowania. 

KAZIMIERZ OOLNY 
woj.lubelskie · 
Kamienica 

KLECZEW, gm. 
woj. konińskie 
ul. Kościelna 
Stanowisko l i Il /4/ 

·KOBIERNO, gm.Kratoszyn 
woj. kaliskie 

patrz 
okres nowożytny 

patrz 
okres nowożytny 

Muzetml Narodowe 
w Poznantu 

Badanta prowadził mgr Hieronim Kaczmarek. Finanso
wało Muzeum Narodowe w Poznaniu. Skarb monet z 
XV wieku. 

Prace badawcze miały charakter ratowniczy. W 1964 roku na 
drodze gruntowej ł!lCZ!lcej wieś z drogą Krotoszyn-Raszków znalezio
no skarb denarów XV -wiecznych w ilości 10.862 monet. Skarb wraz 
z czę,ciowo zrekonstruowanym naczyniem został przekazany przez 
mgr, Jerzego Łomnickiego w 1965 roku do zbiorów Gabinetu Numizma
tycznego Muzeum Narodowego w Poznaniu. 
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Prace wykopaliskowe prowadzono na odcinku drogi, niedaleko 
od zabudowań L .Czubaka w kierunku strumienia Czarna Woda, założQno wy
kop o wym.S.lx4 i glęb.O,-Jn,Pozdjęciu około 10-20 cm warstwy znale-
ziono skupisko kości zwierzęcych oraz fragmenty ceramiki stalowo-
szarej, ceglastej i polewanej, Sugeruje to przemieszanie warstw, kt6-
re mogło nastąpić podczas budowy fundamentu, 

W trakcie badań znaleziono 319 monet z XV -wiecznego skarbu, 
W śr6d nich stwierdzono obecność kilku denar6w nieznanych dotych
czas w literaturze numizmatycznej, kt6re można przypisać z dużym 
prawdopodobieństwem Janowi Olbrachtowi /1492-1501/, Badanie nad 
całością skarbu, obecnie w ilości -11 381 sztuk może przynieść dalsze 
rewelacje, 

Poza tym znaleziono na poboczu drogi monety luźne: szelągi Jana 
Kazimierza, koronny z 1664 roku, litewski z 1665 XPL 1 Augusta lll, 
g ros z z 1754, 2 szelągi z 1753 roku 1 Stanisława Augusta grosz z 
1766 roku oraz z datą zatartą . monetyRP, 2 grosze z 1923 r,, 10 gro
szy z 1923 roku, 3 sztuki lO-groszowe z 1949 roku, 5 groszy z 1949 
roku, monety Rzeszy Niemieckiej: 10 Pf z 1911 roku. 

Na przebadanym terenie znaleziono ułamki ceramiki łużyckiej/?/, 
wczesnośredniowiecznej /Faza E/ i nowożytnej do XX wieku, 

Badania będą kontynuowane. 

KOTOWICE, gm.Brwin6w 
woj. warszawskie 

KRAKOW -KAZIMIERZ 
ul, Dajw6r 27 

KRAKOW -KAZIMIERZ 
ul,Augustiańska 7 
Klasztor oo Augustian6w 

patrz 
okres wpływ6w rzymskich 

'Patrz 
wczesne średniowiecze 

Urząd Parafialny przy 
kościele św, Katarzyny 

Badania prowadzili mgr mgr J6zef Niżnik, Emil Zaitz 
i Zbigniew Pianowski, Finansował Urząd Parafialny • . 
Drugi i trzeci _sezon badań, Wiek XIV i XV oraz relik
ty średniowiecznego, wczesnośredniowiecznego iłu
życkiego osadnictwa, Zabytkowy zesp6ł poklasztorny 
00 Augustian6w. 

W roku 1975 i 1976 kontynuowano badania archeologiczne w obrę-
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bie kościola św. Katarzyny oraz na krużgatkach klasztornych i w tzw. 
dużej zakrystii. Wykonano 6 wykopów badawczych zlokalizowanych: 
wykop 9 i 10 - w północnej części prezbiterium kościoła, wykop 6 -
w zachodniej partii pólnocnej nawy kościoła, wykop 7 -i 8 - we wschod
nim skrzydle krużganków oraz wykop 5 - w północno-wschodnim na
rożniku dużej zakrystii. Ponadto kontrolowano wkop instalacyjny w 
północno-wschodnim narożniku podwórza gospodarczego. 

Mury kościoła, krużganków i tzw.dużej zakrystii. 

Partie fundamentowe murów wy~onane były z łamanego kamienia 
wapiennego związanego zaprawą murarską. Głębokość stopy fundamen
towej mierzona w stosunku do obecnej powierzchni posadzki, kształto
wała się następująco: 2,24 m w prezbiterium kościoła, 3,08 m w nawie 
bocznej, 2, 16 - 2, 23 m w krużgankach' oraz 2, 02 - 2, 13 m w zakrystii 
dużej. Stwierdzono, że fundamenty krużganków i prezbiterium są orga
nicznie związane z sobą. Podobnie jednoczasowe były mur wschodni i 
mur pólnocny zakrystii. 

Poziomy użytkowe budowli. 

Wyróżniono poziom z czasów budowy kościoła i zabudowań klasz
tornych oraz 3 poziomy użytkowe z okresu istnienia tych budowli. Po
ziom z czasów budowy 1 zachowany w postaci wylewki zaprawy, uchwyco
ny został w nawie bocznej kościoła, w prezbiterium, 'w południowej częlł
ci krużganków i w dużej zakrystii oraz w północnej części krużganków. 
Pozostałości pierwotnej posadzki /posadzka III/ uchwycono w postaci 
resztek wylewki zaprawy lub fragmentów poziomu wykonanego z płytek 
ceramicznych o długości boków w granicach 18,0-18,5 cm i grubości 
3,5 - 5 cm. Występowały one w nawie i prezbiterium kościoła oraz w 
krużgankach i dużej zakrystii. Drugi poziom użytkowy /posadzka II/ 
zachowany również w postaci wylewki zaprawy lub resztek posadzki wy
k~manej z cegieł, płytek ceramicznych i kamieni piaskowcowych, uchwy
cony został w kośclele na krużgankach i w zakrystii dużej. ·W północnej. 

. czę§ci krużganków nie stwierdzono posadzki II - zapewne jej odpowied-
nikiem był poziom zalegający w miejscu dzisiejszej posadzki. 

Osadnictwo sprzed budowy klasztoru. 

Pod poziomami z czasów budowy kościoła i krużganków stwierdzo
no pozostałości' warstwy kulturowej o miąższości 70-100 cm, w znacz
nym ~topniu zniszczonej późnośredniowiecznymi i nowożytnymi wkopami 
grobowymi. W jej obrębie występował materiał zabytkowy związany z 
osadnictwem §redniowiecznym sprzed budowy zespołu klasztornego tj. 
sprzed 2 polowy XIV wieku oraz wczesnośredniowiecznym i łużyckim • . 
Osadnictwo średniowieczne reprezentowane jest wyłącznie przez ma- · 
terlał ceramiczny. Brak natomiast jam i obiektów. Nieco bogatszy jest 
materiał związany z osadnictwem wczesnośredniowiecznym. Poza dużą · 
ilością ceraqtiki głównie z Xl-Xlll wieku, stwierdzono 2 jamy, w tym 1 
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jedną z fragmentami kamieni żarnowych. W podobny sposób ujawnia się 
również osadnictwo zwiitzane z ludnością kultury łużyckiej. Jest ono 
reprezentowane przez ceramikę występującą w warstwie kulturowej 
oraz w jamie, gdzie wystąpiły fragmenty prawie całego naczynia, szyd
ło kościane i duży fragment łyżki glinianej. 

W trakcie badań uzyskano ponad 16 monet późnośredniowiecznych 
i nowożytnych, pochodzących wyłącznie z warstw nasypowych zalegają
cych pod obecną i drugą posadzką oraz z wypełnisk wkopów grobowych. 
Znaleziono także 2 sprzączki brązowe, żelazny grocik strzały, fragment 
sierpa i 4 noże żelazne, fragmenty grzechotki lub pisanki, glinianą kost
kę z otworami, fragmenty fujarki/?/ i łyżwy kościanej oraz fragmenty 
szklanych pierścionków. 

KRAKOW -STARE MIASTO, 
KAZIMIERZ i ZWIERZYNIEC 
ul. Waryńskiego - Planty 
KRAKOW- TYNIEC 
KRAKOW- WAWEL 

KROSCIENKO 
woj. nowosądeckie 
Stanowisko - Zamek Pieniński 

patrz 
wczesne 'redniowiecze 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadziła dr hab.Maria Cabalska. Finansował 
WKZ w Nowym Sączu. Pierwszy sezon badań. Zamek 
późnośredniowieczny /XV w./. 

Planowe badania obiektu oraz rozpoznanie przebiegu murów i za
sięgu warstwy kulturowej miały na celu uzyskanie danych, które pozwo
liłyby na trwałe zabezpieczenie ruiny. 

Badania na zamku rozpoczął Tomasz Szczygiełski w 1938 roku, 
odsłaniając ciąg zabudowy przy północnym murze. Dokumentacja i za
bytki złożone w Muzeum Pienińskim, zaginęły w trakcie wojny. Następ
nie badania podjął A. Żaki. Wobec całkowitego braku konserwacji od
kryte mury porósł las i krzewy,a najlepiej zachowaną piwnicę zamkową 
zamieniono na dół na śmieci. 

Badaniami objęto cały s.tok góry zamkowej. Wytyczono i przeba
dano 5 wykopów rozmieszczonych na różnej wysokości stoku. Ustalono 
.przebieg murów. Odkryto nieznany dotąd mur ryglowy, znajdujący się 
między dwoma żebrami zamykającymi dolinę jaworową. Tędy prowadzi 
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strome i krótkie zejście do doliny Pienińskiego potoku. Mur ten jest 
fragmentem wschodniej bramy zamku. Odkrycie jego zmieniło dotych
czasowe proporc~e obiektu i pozwala na nową rekonstrukcję założe
nia zamku. Przy budowie tego muru wykorzystano naturalny układ 
grzebieni skalnych, wyzyskując stromą grzędę, jako zamknięcie 
od południa. Grań szczytowa. stromo opadająca. do doliny w południo
wo-zachodnim narożniku dochodzi do 799 m wysokości. Od wewnątrz 
skała piętrzy się na wysokość 2,5 m, jako naturalny mur. Od zacho
du na wysokości 740 m wąską sz.czelinę , umocniono murem wzniesio
nym z łupanego wapienia. Pionowa ściana bramy posiada boczne umoc
nienia. 

Od strony wschodniej na wysokości 760 m, pomiędzy dwoma że
berkami skalnymi posadowiono umocnienia drugiej bramy, której cha
rakter u§ciślą · przyszłe badania. Między obu bramami na wysokości 
720 m wzniesiono tarczowy mur, do którego przylegają podpiwnicze 7 
nia budynków mieszkalnych oraz wielka czworokątna cysterna. We
wnętrzną przestrżeń, o silnym spadku, zagospodarowano planowo 
przy pomocy' terasów i półek wetętych w skale. Poszczególne budyn-
ki piętrzono przy;9tawiając do skały. · 

Całość zabudowy Zamku pienińskiego reprezentuje formę nie ma
jącą w Polsce żadnych analogii. Wielkość założenia przekreśla moż
liwości łączenia go z księżDą Kingą. Materiał ceramiczny pochodzący 
z XV wieku wskazuje, że Zamek został wzniesiony w tym czasie. 

LUBI.~l; 
woj. wrocławskie 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków - Pracownia Kon
serwatorsko-Archeologiczna 
Oddziału w Szczecinie 

Badania prowadzili dr Eugeniusz Cnotliwy /autor spra
wozdania/, mgr Tadeusz Nawroiski i mgr Ryszard Ro
gosz. Finansował WKZ we WrocłaWiu. Osada kultury 
łużyckiej z końca epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, 
osada wczesnośredniowieczna, klasztor aystersów z 
Xll-XVIll w. 

Celem prac było odsłonięcie i zbadanie reliktów kośetola póź
noromańskiego i gotyckiego a także klasztoru Oraz rozpoznanie osad
nictwa starszego, przedklasztornego. 

Cystersi przybyli do Lubiąża w ll63 roku, a dokument lokacyj
ny klasztoru został wystawiony dopiero w ll75 r. Pierwszy kościół 
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klasztorny pod wezwaniem NMP wzniesiono do 1200 r. skoro już w 
1201 r. pochowano w nim fundatora opactwa księcia Bolesława l Wy
sokieg·o. Po raz pierwszy na relikty tego ko,cioła natknął się J. Kra
marek w 1964 r. Ze względu na rozmiary wykopów nie było podstaw 
do szerszych badań architektonicznych. W badaniach PKZ, dzięki , 
założeniu dużej ilości wykopów /24/, powiązanych lłwiadkami profilo
wymi, odsłonięto wszystkie zachowane relikty kościola pótnoromańs
kiego. Znajdowały się one w obecnym prezbiterium, w transepcie i w 
nawie poludniowej /w nawie północnej barokowa krypta grobowa znisz
czyła wszystko(. 

J5.ościół z XII w. był ba·zyliką z transeptem. W zniesiono go na 
szerokiej /2,2 - 2,4 m/ kamiennej ławie fundamentowej. Na niej zbu
dowano mury kapitualne o szerokości 82-83 cm i 107-lJ.S cm /w tran
sepcie/ używając w tym celu kostki kamiennej /surowiec nie został jesz
cze rozpoznany/. Najlepiej zachowana partia znajduje się pod ścianą go
tycką północnego ramienia transeptu. W nawie południowej odsłonięto 
południowo -zachodni narożnik kościoła. Szczyt zachodni z portalem nie 
zachował się, został rozebrany aż do stopy fundamentowej• Zastanawia 
brak w warstwach rozbiórkowych fragmentów detalu kamiennego, co 
pośrednio może świadczyć o surowości bryły pierwotnego założenia. 

Między 1270 a 1350 rokiem w kilku etapach nastąpiła przebudowa 
'gotycka kościoła. Zręby kościoła gotyckiego z cegły /wątek wendyjski/ 
powstały dokladnie na fundamencie romańskim. Plan pozostal w zasadzie 
ten sam, dobudowano obejście wokół prezbiterium, do którego następnie 
dobudowano kaplicę książęcą /1311-1312 r;/. W ostatnim etapie budowy 
przedliiżono kościół w stronę zachodnią. 

W wirydarzu klasztoreym udało się ' odkry~ fragment gotyckiego 
skrzydła zachodniego klasztoru /z cegły/. 

Klasztor lubiążaki wzniesiono na miejscu osady wczesnośrednio
wiecznej, której pozostałości odkryto w wielu miejscach ko,ciola /tam 
gdzie jej nie zniszczyły wykopy budowlane, pótniejsze grobowe i zw~łl
zane z licznymi przebudowami/. Wydobyto liczny mate.rial ceramiczny, 
który moż~a datować na VII/VIII - Xll w. Panuje powszechne przekona
nie, nie potwierdzone badaniami archeologicznymi, że klasztor zbuclowa
no na miejscu wczdniejszego grodziska. Nasze badania nie ujawniły żad
nych elementów obronnych ani w obrębie klasztoru ani też na zewnątrz, 
gdzie przeprowadzono szczegółową penetrację wiertniczą. 

Nad samym calcem w lepiej zachowanych partiach kościola zalegała 
warstwa związana z osa!lnictwem ludno,ci kultury łużyckiej z końca epo
ki brązu i wczesnej epoki żelaza. Znaleziono liczny materiał ceramiczny, 
kości zwierzęce. 

Badania zostały zakończone. 



LUBISZEWO 
woj. gdańskie 

LUBLIN 
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patrz 
okres nowożytny 

STARE MIASTO 
ZESP~Ł DOMINIKANSKI 

P. P. Pracownie Konser
wacji Zabytków - Pracownia 
Archeologiczno-Konserwa
torska Oddziału w Lublinie 

Badania prowadzili mgr Maria Supryn i mgr Maria Sy
doruk przy współpracy z dr Stanisławą• Hoczyk-Siwkową. 

Finansował Miejski · zarząd Budynków Mieszkalnych w Lub
linie. Pierwszy sezon badań. Zespół dominikański. Ma
teriały z przełomu wczesnego i późnego średniowiecza, 
późnośredniowieczne i nowożytne. 

Badania archeologiczne prowadzone przy ·zespole dominikańskim 
w Lublinie stanowią jeden z etapów kompleksowych prac związanych z 
rewaloryzacją zabytkowych obiektów na terenie Starego Miasta. Pierw
szy etap miał na celu odkrycie przebiegu muru obronnego i ustalenie 
współzależności muru i warstw kulturowych. Kolejnym problemem było 
określenie związku muru obronnego z zabudową zespołu klasztornego. 

Wykop I zlokalizowano w .pobliżu krawędzi wzgórza staromiejskie
go, na placu przed wejściem do Teatru Lalki i Aktora. 

Na całej długości wykopu /5 m/ odsłonięto poszukiwany mur i od 
wewnętrznej jego strony wyraźnie czytelny, niezakłócony układ warstw·. 
Mała ilość zabytków utrudnia ścisłe określenie chronologii, są jednak 
podstawy do tego, ażeby najniższe warstwy datować na okres przełomu 

·wczesnego i późnego średniowiecza. Czytelna jest także stratygrafia 
warstw powstałych w okresie późniejszym. 

Wykop II usytuowany został na terenie wewnętrzengo dziedzińca 
klasztoru, prostopadle do zabudowy południowego skrzydła. Także 
i tutaj odkryto poszukiwany mur, którego stopa usytuowana była na 
calcu na głębokości 5 m. Na głębokości 3,8 m, natrafiono na relikty 
drewnianego obiektu, o stosunkowo dobrze zachowanej podłodze. 

W świetle wstępnie przeprowadzonej analizy obiekt ten należy 
datować na Xlll-XIV w. Przewiduje się poszerzenie wykopu i odsło
nięcie pozostałych części konstrukcji budynku, co pozwoli uściślić 
datowanie. 

Układ stratygraficzny w wykopie II był dobrze czytelny, a warst
wy zawierały znaczne ilości zabytków, zwłaszcza ceramiki. 
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Najstarszy materiał zabytkowy pochodzi zapewne z przełomu 
wczesnego i p6źnego średniowiecza. Znaczną ilość ceramiki datujemy 
na okres p6tnośredniowieczny /XIV -XV w./. Kolejne warstwy osadni
cze i nasypowe zawierają zabytki, gł6wnie ceramikę datowaną na XVI, 
xvn i xvm wiek. 

MALBORK- WIELEARK 
Stanowisko 3 

MILOSZEWO, gm.Linia 
woj. gdańskie 

MOKRSKO DOLNE, gm.Sobk6w . 
woj. kieleckie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
okres halsztacki 

Muzeum Narodowe 
w Kielcach 

Badania prowadził mgr Zygmunt Włodzimierz Pyzik. 
Finansowało Muzeum Narodowe w Kielcach. Pierwszy 
sezon badań. Grodzisko stożkowate' /połowa XIII -
połowa XIV w./. 

Grodzisko znajduje się na skraju płaskowYżu i prawobrzeżnej 
terasy zalewowej Nidy, w pobliżu kościoła romańskiego z polowy 
XIII wieku. Miejscowa ludność nazywa je "Dworską G6rtl". Według 
lokalnej tradycji jest ono pozostałością po nie dokończonym zamku 
Floriana z Mokraka biskupa krakowskiego. Grodzisko jest zachowane 
częściowo. Tworzy je szt}lczny nasyp ziemny z dużą ilości(\ drobnego 
margla. ZJ:~.iszczona została jego część południowa. Od strony zachodm 
niej otoczone jest fosą, szeroką u g6ry do kilkuńastu metr6w. Maksy
malna wysokość stożkowatego nasypu grodziska w stosunku do dna 
fosy wynosi 4,5 m, a jej szerokość u dna 3m. W poludniowej czę!
ci grodziska szczytowej jego partii zachował się szczątek muru z ka
mienia marglowego na zaprawie wapiennej. 

Prace eksploracyjne prowadzono na szczycie grodziska, w wy
kopie o wymiarach 5 x 10 m. Występujt\ca w nim warstwa kulturowa 
składała się z pr6chnicy, piasku, sporej ilości przeważnie drobnego 
margla i niedużych wkładek podglebia ilasto•gliniastego. Zawierała 
ona liczne ułamki naczyń glinianych obtaczanych na kole i wypalanych 
_w atmosferze utleniającej i redukującej oraz 1. n6ż żelazny. 

Badania będą kontynuowane. 



NIEFOLOMICE 
woj.krakowskie 
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P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków - Pracownia Archeo
logiczno-Konserwator ska 
Oddziału w Krakowie 

Badania prowadziły mgr Krystyna Kruczek i mgr Ewa 
Kwaśniewska. Finansowało Kierownictwa Odnowienia 
Zamku Królewskiego na Wawelu. Drugi sezon badań. 
Zamek. Późne średniowiecze i okres nowożytw. 

Badaniami, których zadaniem było ustalenie istnienia §rednio
wiecznych fortyfikacji zamkowych, objęto otoczenie zamku. W tym ce
lu przedłużono na zewnątrz zamku ciągi wykopów wykonane w roku 
1975. Przeprowadzone prace nie potwierdziły istnienia jakichkolwiek 
umocnień obronnych, natomiast potwierdziły istnienie dwu poziomów 
użytkowych: średniowiecznego i renesansowego datowanych ceramiką. 
Zebrano dużą ilość materiału zabytkowego głównie fragmenty ceramiki 
XIV -XVI wiecznej. 

Badania będą kontynuowane. 

NOWOGROD 
woj. łomżyńskie 
Stanowisko 6 

NOWY JASINIEC, gm.Koronowo 
woj. bydgoskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Muzeum Okręgowe 
w Bydgoszczy 
Klub Archeologii 
Podwodnej "Tryton" 

Badania prowadził mgr Czesław Fotemski i Klub Archeo
logii Podwodnej "Tryton". Finansował WKZ w Bydgosz
czy. Osadnictwo średniowieczne. 

Przeprowadzono badania podwodne przy zachodnim brzegu Je
ziora Zamkowego, u podnóża ruin zamku w Nowym Jasińcu. Zamek zos-: 
tal zbudowany w drugiej połowie XIll wieku przez książąt pomorskich. 
Na początku XIV wieku Krzyżacy zaadaptowali go na zamek graniczny. 
W roku 1454, na początku wojny Xlll-letniej, wszedł w skład dóbr 
królewskich i był siedzibą starostów jasinieckich. Po rozbiorach 

. 
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został zamieniony na zbór ewangielicki, a od roku 1846 popadł w ruinę. 

Perretracje podwodne,pona.wiane )dlkakrotnie od roku 1973, przy
niosły szereg cennych znalezisk jak: maczuga dębowa wczesnośrednio
wieczna, broń skałkowa i bełty kusz. · 

Przed przystąpieniem do systematycznych prac podwodnych, od
cinek jeziora między zamkiem, a resztkami konstrukcji kamiennej o cha 
rakterze najpewniej obronnym /znajdującej się na środku jeziora/, po
dzielono na sektory i działki. Odkryto 23 bełty do kuszy przy czym w 
trzech przypadkach zachowały się nie tylko groty drzewca, ale i lotki 
z ciEmkich płytek drewnianych, utrzymujące bełt w czasie lotu w odpo
wiednim położeniu. Wycięcia w dr.zewcach na osadzenia lotek były wy
konane ukośnie, co w czasie lotu nadawało bełtowi ruch obrotowy i 
wzmagało skuteczność uderzenia. Część żelaznych grotów bełtów po
siada trzpienie wbite w drzewce, inne mają tuleje. Liście grotów są 

w przekroju zazwyczaj romboidalne, czasami cylindryczne. Mają kształt 
wydłużony, wysmukły, bywają też masywne i krótkie. Drzewca bełtów są 
również bardzo z"różnicowane. Bełty pochodzą z XIV i XV wieku, za
pewne z okresu walk o zamek między Folakarni a Krzyżakami. Zachowa-
ły się dzięki zaleganiu w mule. · 

Odkryto także kilkadziesiąt przedmiotów drewnianych: spławiki, 
podeszwę buta, fragmenty łuku i niektórych części kuszy. Odkryto nad-
to ciężarki do obcinania sieci rybackich, malowane kafle, ołowiany przed
miot, który był prawdopodobnie pieczęcią oraz kilkaset fragmentów cera
miki średniowiecznej, w tym kilka nawiązujących do wczesnego średnio
wiecza~ 

Równolegle z badaniami podwodnymi Muzeum Okręgowe w Bydgosz-: 
czy prowadziło sondażowe badania naziemne. · 

Badania będą kontynuo,vane. 

NOWY WI5NICZ -ZAMEK 
woj. tarnowskie 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków - Pracownia Archeo
logiczno-Konserwator ska 
Oddziału w Krakowie 

Badania prowadził mgr Eligiusz Dworaczyliski. Finanso
wało Kierownictwo Odnowienia Zamku Królewskiego na 
Wawelu. Siódmy sezon badań. Zamek /XV-XVI w./. 

Kontynuowano prace archeologiczne w zachodniej partii dziedziń
.ca zewnętrznego oraz w kqrdegardach bastionu północnego. Eksploro
wano głównie warstwy kulturowe powstałe w trakcie funkcjonowania 
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odkrytego w latach ubiegłych systemu obronnego. Badania w 1976 roku 
pozwoliły ustalić poszczególne poziomy użytkowe oraz u4ciślić ich da
towanie. Przy północnej ścianie zachodniej budowli bramnej na głębo
kości około 5,5 m odkryto znaczne ilości spalonego drewna i gwotdzi, 
przykrywające poziom użytkowy z XV Wieku, jak również szereg ne
gatywów po drewniaeych palach. Są to niewątpliwie pozostałości po 
palisadzie broniącej dostępu do zamku od strony zachodniej i ogra
niczającej dziedziniec gospodarczy zamku w XVI wieku. Około 0,8 m 
poniżej spalenizny odkryto dobrze zachowany bruk kamienny, wyzna
czający pierwszy poziom użytkowy w badanym rejonie, a datowany na 
schyłek XV wieku. Wśród uzyskanego materiału zabytkowego przewa
żają fragmenty naczyń z XV i XVI wieku. Obok nich występują frag
menty naczyń szklanych, kafli oraz przedmioty żelazne, a w4ród nich 
żelazny grot strzały kuszy, tkWiący w poziomach z XVI wieku. 

Badania będą kontynuowane. 

OSTROłĘKA 

woj. ostrołęckie 

PIENIĘŻNO 
woj.elbląskie 

patrz 
wczesne 4redniowiecze 

Muzeum W armii i Mazur 
w Olsztynie 

Badania prowadziła mgr Izabela Sikorska- .Ulfikowa. 
Finansował WKZ w Elblągu. Drugi sezon badań. 
5redniowteczny zamek. 

Badania przeprowadzono w zwil\zku z planem odbudowy zamku. 
Celem ich było czę4ciowe odkryci~ fundamentów niezachowanych 
skrzydeł zamku południowego i wschodniego, ustalenie kolejności . 
ićh budowy i określenie głębokości poziomu użytkowego dziedzińca 
w okresie średniowiecza. Dla wyjaśnienia tych problemów założono 
6 wykopów - d~a przy skrzydle zachodnim, jeden przy północnym 
skreydle zamku. 

Badania prowadzone przy skrzydle zachodnim: ustaliły, iż 
skrzydło północne, jak i południowe, były budowane pótniej niż za
chodnie. Dały również wgląd na budowę fundamentów i układ warstw 
kulturowych. 

Wykopy na dziedzińcu nie przyniosły pozytywnych rezultatów 
ponieważ warstwy kulturowe zostały przemieszane przez liczne wko-
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py kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe, a calec w postaci piasku 
ze żwirem zalegał na głębokości około 150 cm poniżej wsp6lczesne
go bruku z 1902-1904 roku. Warstwy zawierały niedużą ilośt ułam
ków naczyń średniowiecznych i nowożytnych. 

Na podstawie badań prowadzonych w wykopie przy skrzydle 
pólnocnym stwierdzono, iż skrzydła pólnocne i wschodnie były bu
dowane równocześnie. Odsłonięto też fundamenty ścianki działowej, 
dzielącej skrzydło wschodnie na mniejsze pomieszczenia oraz mur 
stanowiący fundament jednej ze ścianbramy wjazdowej. W obrębie 
skrzydła wschodniego i w najbliższym jego sąsiedztwie zachowały 
się warstwy kulturowe w nienaruszonym układzie. Można było wy
różnić warstwę pochodzącą z rozbiórki skrzydła w XIX wieku, war
stewki pożarowe z 1455 i 1627 roku oraz częściowo zachowany śred
niowieczny bruk, Warstwy te zawierały nieco ułamków ceramiki śred
niowiecznej i nowożytnej oraz fragmenty cegieł i dachówek. 

Wydaje się być celowym przeprowadzenie badań przy bramie 
wjazdowej i w miejscu, gdzie łączyć się powinno skrzydło wschod-
nie z południowym. ' 

PIOTRKOW TRYBUNALSKI 
Mury miejskie 

P. P. Pracownie Konser
wacji Zabytków - Pra
cownia Archeologiczno
Konserwatorska Oddziału 
w Łodzi 

Badania prowadził mgr Z,Lechowic·z. Finansował 
WKZ w Piotrkowie Trybunalskim. Pierwszy sezon ba
dań. Miasto. średniowieczne i nowożytne -mury miejs
kie z XIV w. 

Wykopy zlokalizowano przy poludniowo-wschodniej części miej
skich murów obronnych. Odsłonięto 15 warstw profilu o głębokości 
4,5 m. Ustalono chronologię poszczególnych poziomów osadniczych. 
Najstarszy poziom osadniczy pochodzi z Xll/XIII wieku. Ponadto wy
konano wanalizę konstrukcyjną muru. Ujawniła ona stopniową budowę 
obwodu muru obronnego. Przy pomocy m~teriałów archeologicznych 
ustalono daty zniszczeń i napraw muru. ' 

l 

W trakcie eksploracji fl;B.trafiono m.in. na relikty pracowni 
garbarsko-szewskiej działającej pod koniec XV wieku. 

Z ruchomego materialu zabytkowego należy wyróżnić fragmenty 
XVI-wiecznych kafli płytkowych z figuralnymi wyobrażeniami zbroj-
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nych -konnych i pieszych, ozdobną rękojeść rogową noża myśliwskte
go oraz liczny materiał ceramiczny. 

Badania zostały zakończone. 

PLEMIĘ TA, gm.Gruta 
woj. toruńskie · 
Stanowisko l 

Muzeum w Grudziądzu 
Polskte Towarzystwo 
Archeologiczne i Numiz
matyczne OddziaŁ' 
w Grudziądzu 

1 Badania prowadził mgr Ryszard Boguwolskt. Finanso-
wał WKZ w Toruniu t Urząd Gminny w Grucie. Trzeci 
sezon badań. Gródek rycerski /początek XV w., 1414 r./. 

Badania stanowiły kontynuację prac. Zakończono eksplorację 
wnętrza rumowiska domostwa. Dwór obronny był usytuówany na owal
nym, częściowo sztucznie uformowanym wzgórzu odciętym od wysoczyz
ny dość szeroką fosą. Do momentu podjęcia prac prezentował się w kraj
obrazie jako charakterystyczne grodzisko stożkowate. 

Odkryty dwór rycerski, z którego zachowały się relikty najniż
szej kondygnacji prezentował pierwotllie kilkukondygnacyjną wieżę ob
ronną wzniesioną w konstrukcji słupowej na planie prostokąta o roz
miarach 7, 7 x 9,8 m. Obraz tej konstrukcji zachował się w negatywach 
slupów odsłoniętych na wysokość około l, 9 m, które obłożone płaszczem 
glinianym tworzyły ściany wieży. W glinianym klepisku podłogi zaryso
wały się negatywy ośmiu słupów symetrycznie rozmieszcZOJI,YCh po kon-

. strukcji nośnej wi~ży, zagłębione pierwotnie ca 11 2 m od odkrytego po
ziomu podłogi. W północnej ścianie budynku odkryto korytarzowe wejś-
cie o długości 5,4 m prowadzące pierwotnie z dziedzińca do najniższej 
kondygnacji budynku. W przyziemiu odkrytej konstrukcji budynku, jak 
wskazują materiały archeologiczne, znajdowała się część gospodarczo,. 
produkcyjna, między innymi kutnia. Tygielki odlewnicze, żużle i na
rzędzia kowalskie świadczą o istnieniu tutaj również warsztatu kowal-
skiego, z którego pochodziła większość odkrytego materiału ru-
chomego. Na wyższych kondygnacjach znajdowały się pomieszczenia 
mieszkalne dworu. 

Odkrycie kutni w obrębie dworu rycerskiego poświadcza wysoką 
rangę zawodu kowala obrazując różne dziedziny własności feudała, 
do którego należały zarówno narzędzia kowalskie jak i liczne wyroby 
jego warsztatu. Do wyrobów takich zaliczyć trzeba przede wszystkim 
narzędzia rolnicze mię~zy innymi kilkanaście sierpów i półkosków, 
żelazne okucia drewnianych łopat, kopaczki, siekiery, gracki i widły. 
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Produktami miejscowymi były również narzędzia codziennego użytku 
jak zamki, klucze, zawiasy drtwi, łańcuchy, skoble, haki, noże, os
kary, nożyce, strugi, brzytwy, świdry, kółka, sprzączki, łyżki, 
gwoździe i wiele innych, 

Poczesne miejsce w produkcji kuźni zajmowały militaria, Od-
kryte na tym obiekcie militaria polskie z XV wieku stanowią unikalny 2I?S(1i 
zabytków ,Są to fragmenty zbroi rycerskiej, liczne typy kolczug, miecz, 
groty włóczni, topory bojowe i tasaki, fragmenty ~msz, języki spus
towe, strzemię naciągu kuszy, kilkaset grotów, bełtów do kusz i 
strzał łuków oraz części oporządzenia rycerza i jego konta, zwłasz-
cza ostrogi, strzemiona, wędzidła i podkowy, 

Ciekawą grupę militariów stanowi zespół grotów, bełtów do kusz 
znalezionych w rozproszeniu, Odbiegały one formą od wyprodukowanych 
w miejscowym warsztacie i znanych już w innych zespołach z terenu 
ziemi chełmińskiej, Te odmienn~ i rzadko spotykane groty są typową 
formą wschodnią i niewątpliwie potwierdzają informacje przekaz6w 
pisanych, że wśród wojsk polskich dzinłających na terenie państwa 
krzyżackiego były również oddziały ruskie. Datowanie obiektu w opar
ciu o źródła archeologiczne znalazło całkowite potwierdzenie w tród- · 
łach pisanych, m, in, w rejestrze strat sporządzonych dla terenu zie
mi chełmińsk\ej przez Zakon Krzyżacki po wojnie w 1414 r. Wśr6d. 
zniszczonych przez wojska;polskie i współdziałające z nimi oddziały · 
litewsko-ruskie miejscowości znalazły się również i Plemięta ogra
bione i spalone. Dzięki temu dwór rycerski uległ gwałtownemu znisz
czeniu, . Znaleziono pełne wyposażenie narzędzi i sprzętów metalowych, 
osobistych i produkcyjnych oraz prochy ówczes.nych mieszkańców /9 
osobników/ szukających schronienia w ~jniższej kondygnacji budyn~u. 

Badania będą kontynuowane, 

FOLANOWICE, gm. Kruszwica 
woj, bydgoskie 
StanowiskÓ 4 

POLANOWICE, gm,Kruszwica 
woj, bydgoskie 
Stanowisko 6 

patrz 
wczesne !łredniowiecze 

patrz 
neolit 
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POZNA~ 
Stary 'Rynek nr 48 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytk6w - Pracownia 
Archeologiczno-Konserwa
torska Oddziału w Poznaniu 

Badanla prowadził mgr Edward Krauss przy wsp6łpracy 
mgr. inż. arch. Antoniego K ąsinow skiego. Finansował 
Miejski Konserwator Zabytk6w w Poznaniu. Pierwszy 
s e zon badań. Kamienica mieszczańska z czwartej ćw. 
Xlll w. 

W wy-niku inwentaryzacji architektonicznej obiektu odsłonięto 
relikty i fragmenty mur6w, kt6re wskazywały, że należy liczyć się 
z dużo wcześniejszym niż dotychczas · przypuszczano datowaniem ka
mienicy. 

Wytyczono dwa wykopy sondażowe. Wykop nr l o wymiarach około 
5 x 3 m w piwnicy drugiego traktu budynku oraz wykop nr 2 o wymiarach 
5 x 2, 20 m na terenie byłego podw6rza kamienicy. Badania wykopu nr l 
zakończono, a w wykopie nr 2 osiągnięto poziom z XVI w. datowaey ce
ramiką ~raz p6łgroszem Aleksandra . Jagiellończyka z lat 1501-1506. 

W wykopie nr l odkryto dwa poziomy bruk6w, kt6re dobrze można 
wydatować materiałem ceramiczeym i monetami. Bruk młodszy lg6rnyl 
istniał już przed 1854 rokiem /-znaleziono na nim monetę Fryderyka 
Wilhelma IV 1. Bruk starszy l doley l datować można na około 2 połowę 
XV w. Opr6cz ułamk6w naczyń, fragment6w cegieł, dach6wek, t.}rnk6w 
w warstwach między brukami znaleziono p6łgrosz Zygmunta Starego 
z 1509 r., plombę ołowianą bitą w Amsterdamie z przedstawieniem ko
gi handlowej na awersie i herbu Amsterdamu na rewersie oraz kurek 

. brązowy. Pod starszym brukiem wystąpiła je szczę warstwa .użytkowa 

z pierwszej polowy XV w. i XIV w. , w której oprócz ułamków naczyń 
stalowo·-szarych ceglastych i kamionkowych znaleziono denarek jagiel
loński, najprawdopodobniej Władysława Warneńczyka. Pod tą warstwą 
na calcu odkryto także szczątki warstwy użytkowej, którą na podstawie 
ceramiki datować można pewnie na 2 połowę XIII w. 

Kamienica. pod nr 48 stanowi bardzo dobrze zachowaey przykład 
budownictwa murowanego świeckiego z okresu wczesnopolokacyjnego 
Poznania, utrzymywanego pierwotnie w stylu późnoromańskim. 

Materiały z badań są obecnie w PAK PP PKZ w Poznaniu. 

Badania będą kontynuowane. 



PRZASNYSZ 
woj. ostrołęckie 
Stanowisko "Ratusz" 

PULTUSK -ZAMEK 
woj. ciechanowskie 
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patrz 
okres nowożytny 

P, P. Pracownie Konserwacji 
Zabytk6w - Pracownia Archeo
ologiczno-Konserwatorska 
Oddziału w Warszawie 

Badania prowadzili mgr Andrzej Gołembnik /autor spra
wozdania/, mgr M .Mierosławski i mgr Maciej Czarnecki, 
Finansowała T .L. P .Z."Polonia". Pierwszy sezon ba
dań. Grodzisko i zamek biskupi XIV -XVlll wiek, 

. Celem prac było ostateczne ustalenie chronologii mur6w zamko
wych oraz rozpoznanie stratygrafii czę~ci wzg6rza, kt6re w obecnej chwi
li stanowi dziedziniec zamkowy, 

W związku z planami rewaloryzacji obiektu, a co za tym idzie pla
nami instytucji budowlanych, okrojone możliwo~ci czasowe narzuciły ba
daniom charakter ratowniczy. 

W. momencie rozpoczęcia prac przeprowadzone zostały badania geo
fizyczne dziedzińca zamkowego /pod kierunkiem m,Rr inż ,J. Grodnickiego/ 
przy zastosowaniu metody elcktrooporoyrej i geotermiczn~j. 

Powierzchnia eksplorowanych wykop6w wynosi 280m2. Wykopy I-V 
tworzą ciąg długo~ci 30 m, s zerokości 5 m, przecinajllCY centrum dziedzid.
ca na osi p6łnoc-południe. Wykopy przylegające do mur6w zamkowych od 
zachodu i wschodu Vl-Vlll'usytuowano tak, aby ich prostopadłe do lica mu
ru profile były przedłużeniem wykop6w cillgu centralnego, W wykopach 
I-IV -w końcowym etapie sezonu połączonych w jeden wykop - eksplora
cję doprowadzono do poziomu pierwszych konstrukcji drewnianych datowa
nych na początek wieku XIV. są to doskonale zachowane relikty zabudowa
nia grodowego, z kt6rego uchwycone zostały: fragment ulicy moszczonej 
dranicami leżącymi na brzozowych legarach i pozostałojci trzech zabudo
wań mieszkalnych z oryginalnymi konstrukcjami piecowymi. W pozostałych 
wykopach - VI, VII i VIII - natrafiono na trudne do zinterpretowania na 
obecnym etapie badań relikty konstrukcji drewniaeych. W wykopie V eks-
plorację przerwano na poziomie XVII · w. bruku kamiennego. · 

Z ogromnej ilo~ci materiału zabytkowego uzyskaneg() z warstwy 
XIV w. na uwagę zasłUgują: koszyk ple~iony z kory brzozowej, drewniany 
czerpak do wody, żelazne ostrogi, podkowy i noże, dwa rogowe grzebienie 
·oraz ko~ciane szydła i rękojeści noży. 
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Zebrane podczas prac obserwacje już w chwili obecnej podważają 
wysuwane w poprzednich latach hipotezy dotyczące ukształtowania wzg6-
rza w okresie bezpośrednio poprzedzającym średniowieczne założenia 
zamkowe, zaś przeprowadzone wiercenia- stwierdzające występowa-

nie warstwy kulturowej do 7 m poniżej ·współczesnego poziomu użytko
wego -pozwalają prŻypuśzczać, iż metryka omawianego obiektu może 
być znacznie przesunięta. w głąb wczesnego średniowiecza. Ziemne 
prace archeologiczne prowadzone są nieprzerwanie także w porze zi
mowej, koncentrując się w tym czasie P.rzy dwóch, wytyczonych w skrzy
dle zachodnim zamku wykopach - jednym w pomieszczeniu piwnicznym 1 

drugim na parterze 1 w punkcie centralnym skrzydła. 

Program badań przewiduje także realizowane w chwili obecnej 
badania dendrochronologtczne f dr M • Dąbrowski/ oraz paleobotaniczne 
/dr Ziembińska-Tworzydło/. 

Badania będą kontynuowane. 

RADOM 
Kolegium Pijarskie 

RADYM NO, gm. Radymno 
woj. przemyskie 

patrz 
okres nowożytny 

Muzeum Okręgowe 
w Przemyślu 

Badaniami kierował mgr Andrzej Koperski. Prace pod
wodne prowadzili Władysław Ciciński i Władysław Rojek 
z Klubu Płetwonurków LOK w Przemyślu. Badania fi
nansował WKZ w Przemyślu. Pierwszy sezon badań. 
Osada obronna - średniowiecze /XlV -XV wiek/. 

Stanowisko znajduje się na terenie wyrobiska żwirowego Zakła
du Eksploatacji Kruszywa zalanego wodą. Usytuowane jest w obrębie 
doliny starorzecza Sanu, na wschód od obecnej zabudowy Radymna, 
w kierunku wsi ·Michał6wka. 

W trakcie wybierania żwiru znaleziono żelazny miecz, sześć że
laznych topor6w, żelazną radlicę, sierp, kolec oraz brązowy buzdy
gan. 

Przeprowadzone w związku z tym wstępne podwodne penetracje 
w południowej części wyrobiska, gdzie uprzednio natrafiono na wspom
niane przedmioty, pozwoliły stwierdzić relikty kostrukcji w postaci 
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wystających z dna kilkunastu drewnianych pali, nieregularnie usytuowa• 
nych, Niektóre ustawione s~ 'w pozycji pionowej, inne nachylone pod ką
tem 450, Znajdują się one na głębokości około 2 m. Górne czę§ci . pali 
są mocno zniszczone przez koparkę. Ze względu na duże zamulenie Jdna 
niemożliwa okazała się jego szczegółowa penetracja, Nie znaleziono, za
bytków archeologicznych, 

Pozyskane militaria i narzędzia oraz odnalezione pod, wodą relik
ty przypuszczalnej palisady, sugerują, że mamy do czynienia z · obrollŃ\ 
osadą, którą na. podstawie zabytków możemy wstępnie datować na okres 
średniowiecza /XIV -XV wiek/. 

Planuje się prowadzenie dalŚzych obserwacji podwodnych • 

Materiał i dokumentację złożono w Muzeum Okręgowym w Przemyślu. 

RAWA MAZOWIECKA - ZAMEK Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badaniami kierował mgr Jerzy Gula przy konsultacji doc. 
dr.hab,Jerzego Gąsowskiego. Finansował WKZ w Skiernie
wicach. Piąty sezon badań. Zamek średniowieczny. · 

Prace badawcze prowadzone były na trzech wykopach o ogólnej po
wierzchni około 60m2. Wykopy nr 710-E i 711-D usytuowane w zachod
niej części "Domu dużego" umożliwiły uzyskanie pełnych profili - po4-
łużnego i poprzecznych przez ten budynek, określających szczegółowo 
układ nawarstwień w jego wnętrzu. Zakończono dŻięki temu kilkuletnie 
badania jedynego murowanego skrzydła zamku, co umożliwiło wysunąć 
wnioski odnośnie adaptacji jego kondygnacji piwnicznej na cele muzeal
ne. 

Badania prowadzone w wykopie nr 712, usytuowanym przy wschod
niej kurtynie zamku stwierdziłY:, że podobnie jak :=-przy kurtynie 
południowej znajdowała się niska drewniana zabu<iowa ciągN\ca się jedy
nie wzdłuż muru obwodowego. Zabudowa ta występowała do czasu prze
budowy zamku na początku wieku XVI. W okresie pótniejszym brak na 
tym terenie śladów stałej zabudowy drewnianej czy murowanej. 

W wyniku eksploracji tego wykopu wzbogacono .zasób. materiałów 
zabytkowych, m.in. pozyskano zespół ciekawych kafli heraldycznych 
oraz wyroby z tworzyw organicznych, jak taler.ze drewniane czy skórza
ne obuwie. 

Badania na terenie zamku zostały zakończone. W latach przyszłyCh 
.planuje się jedynie nadzór ,archeologiczny nad pracami budowlanymi oraz 
calościowe opracowanie materiałów z lat 2970-1976. 
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RESZEL 
woj~ olsztyńskie 

Wzgórze Zamkowe 

Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie 

Badania prowadziła mgr Izabela Sikorska-Ulfikowa. 
Finansował WKZ w Olsztynie. Czwarty sezon badań. 
Zamek średniowieczny. 

Badania miały na celu rozpoznanie układu warstw kulturowych 
w obrębie wzgórza zamkowego, określenie zasięgu wczesnośrednio
wiecznych konstrukcji obronnych i warstwy związanej z osadnictwem 
staropruskim. Dokończono badania na międzymurzu od południowej 
strony zamku, a następnie na linii tegoż w:}rkopu, na osi północ-połud
nie, założono dalsze wykopy, biegnące przez dziedziniec i międzymu
rze, od północnej strony zamku. 

Wykop na międzymurzu, od strony południowej, wykazał, że w 
tej części wzgórza warstwy są przemieszane i pochodzą z rozbiórki 
zewnętrznego muru obronnego w XVIII wieku, z pożaru oraz odbudowy 
skrzydła południowego w XIX wieku. Zawierały one nieliczne ułamki 
naczyń glinianych średniowiecznych i nowożytnych oraz dużo dachówek 
i cegieł. 

Wykop na międzymurzu od strony północnej dostarczył ciekawych 
danych. W latach 50 naszego stulecia zebrano 0,80 m warstwy-kultu
rowej i ·.zsypano ją na skarpę, od strony zachodniej zamku. Zachowa-
ły się tu warstwy związane z przebudową skrzydła północnego w' XVIII 
wieku, fragment budynku ,przybudowanego w XVI wieku do ściany skrzyd
ła północnego, fragment bruku średniowiecznego, Na głębokości 2,8 m 
natraflonona spaloną konstrukcję obronną, pochodzącą najprawdopo-

. dobniej z połowy Xlll wieku. Dla pełnego wyjaśnie,nia chronologii i 
zasięgu konstrukcji zamierza się w przyszłym roku poszerzyć wykop. 

Wykop na dziedzińcu wykaza.ł, iż poziom dawnego dziedzińca opa
dał w kierunku studni znajdującej się na środku. Poziom ten został wy
równany na początku XX wieku. Przy skrzydle południowym zachował 
się kamienny fragment kruzganka, przy skrzydle północnym, na głębo
kości 1.5 m dre.wniana podłoga budynku pochodzącego z połowy XIV 
wieku, wzniesionego przed wybudowaniem skrzydła. północnego. W ob
rębie wykopu odkryto również warstwę wczesnośredniowieczną, zwią
zaną z osadnictwem staropruskim, zawierającą nieco ułamków naczyń 
glinianych i dużo fragmentów kości zwierzęcych. Na dziedzińcu zamie
rza się przeprowadzić wykop na osi wschód-zachód,. dla uzyskania pel• 
nego obrazu itkładu warstw kulturowych oraz w bramie wjazdowej, z 
uwagi na możliwość ustalenia poziomu użytkowego z okresu średnio
wiecza. 



SKARSZEWY 
woj.gdańskie 
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P. P. Pracownie Konserwa
cji Zabytków Oddział 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Martyna Milewska. Finansował 
WKZ w Gdańsku. Drugi sezon badań. Sredniowieczny 
zamek Joannitów. 

Badania kontynuowano obejmując pracami budynek zamkowy i te
ren doń przylegający. Założono pięć wykopów badawczych /od nr 03 
do 07/ o łącznej powierzchni 55 mZ. 

Wykopy nr 03 oraz nr OS usytuowano wokół zachodniego narożnika 
zamku. Odsłonięto w nich fragment zachowany na długi§ci około 7 me
trów od narożnika budynku, niewidoczny na powierzchni, biegnący w li
cu Ściany zewnętrznej zamku. Zbudowano go z ociosywanych głazów na
rzutowych spojonych zaprawą wapienną, w układzie pasmowym. Funda
ment sadowiono częściowo w piaszczystym calcu, częściowo na wczes
nośredniowiecznych warstwach kulturowych, na głębokości około 1,4 m 
poniżej obecnego poziomu użytkowania terenu. Uchwycony jego kraniec 
nosi wyraźnie ślady rozbiórki. Szerokość fundamentu wynosi 3 m, a.' 
obydwie ściany są starannie licowane. Tuż przy kra.-iĆu zachowanego 
fundamentu natrafiono na próg ceglany o wymiarach 60 x 80 cm. Usy
tuowano go zapewne w przejściu pomiędzy nieistniejącymi obecnie po
mieszcżeniami piwnicznymi budynku zamkowego. Wskazują na to ślady 
drewna, będące zapewne pierwotnym poziomem ·użytkowania tychże piw
nic w postaci drewnianej podłogi. 

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne, miejscami przeci~te wko
pami fundamentowymi i najprawdopodbniej w większości zniwelowane, 
dostarczyły wyłącznie ułaJllków naczyń ceramicznych, datowanych na 
IX-X wiek. Powyżej zalegały nawarstwienia przemieszane, zwi~t:tane 
z budową oraz przebudowami zamku. Wydobyto z nich pótnośrednio
wieczny oraz nowożytny materiał zabytkowy w postaci ułamków naczyń 
ceramicznych, kamionkowych, szklanych oraz szkła okiennego, frag
mentów nierozpoznanych przedmiotów żelaznych i dużej liczby kości 
zwierzęcych. Ponadto cztery monety z okresu od połowy XVII do końca 
XIX wieku. 

Wykopy nr 04 i nr 06 założono w Północno-wschodniej piwnicy 
zamku. Odsłonięto fundamenty ścian zewnętrznych budynku oraz !eta
ny działowej piwnic. Mury zewnętrzne zbudowano analogicznie i sado
wiono na tym samym poziomie~co odsłonięte w wykopach na zewnątrz 
zamku. Natomiast ściana działowa, sadowiona nieco niżej, na jed
nej tylko warstwie kamieni narzutowych, nie pochodzi z pierwotnego 

. założenia. W narożniku południowym piwnicy natrafiono na sztuczne 
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zagłębienie, w którym odsłonięto res ztki konstrukcji dre~ianej obudo
wy piwniczki, wcześniejszej niż zabudowa murowana. Dno jej sięga 
około 4 m poniżej stopy fundamentów zamku. Jest to dalsza część obiek
tu odsłoniętego w poprzednim sezonie. Materiał zabytkowy z piwniczki 
obejmuje dużo późnośredniowiecznych ułamków naczyń wypalanych w 
atmosferze redukcyjnej, fragmenty przedmiotów żelaznych oraz kości 
zwierzęce. Ponadto znaleziono srebrny brakteat prawdopodobnie z 
XIV wieku. W zachodnim narożniku piwnicy, na poziomie posadowienia 
fundamentów ścian analogiczne jak w wykopie na zewnątrz budynku 
/wykop nr 05/ stwierdzono ślady moszczenia drewnem, bedące zapew
ne pierwszym poziomem użytkowym piwnicy. Poniżej zalegała niewiel
kiej miąższości, zniwelowana warstewka z zawartością nielicznych 
ułamków naczyń kultury pomorskiej. Nad moszczeniem zalegały na
warstwienia przemieszane, które dostarczyły fragmentów naczyń ce
ramicznych późnośredniowiecznych i nowożytnych, ułamki naczyń szkla
nych, fragmentów przedmiotów żelaznych oraz kości zwierzęcych. 

Wykop nr 07 założono na skarpie, w kierunku pQłnocno-zachodnim 
od zamku, przy współczesnym fundamencie kamiennym spojonym zaprawą 
cementową. Dolna czę§ć tego-fundamentu, sadowiona w piaszczystym 
calcu, na głębokości około lm niżej niż stopy fundamentów budynku 
za,mkowego, spojona była zaprawą wapienną. Mimo tej różnicy, niewy
kluczone, iż może to być pozostałość pierwotnego fundamentu zamku, 
wtórnie nadbudowana i wykorzystana, jako mur wspierający skarpę. 
Nawarstwienia kulturowe z tego wykopu dostarczyły dużej ilości ułam
ków naczyń nowożytnych m.in • . z polewą, majolikowych, szklanych 
oraz kafli płytowych. 

Materiały zabytkowe z badań znajdują się w PAK PKZ w Warszawie. . . 
Badania będą kontynuowane. 

SLUPNO, gm.Borowiczkt 
woj. płockie 
Stanowisko 9 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Epoki Metali 

Badania prowadziła mgr Krystyna Przybysz. Finansował 
IHKM PAN. Drugi sezon badań. Cmentarz przykościelny 
/Xll-XIX w./. 

Cmentarz położony jest na prawym brzegu Słupianki przy koście
le parafialnym, założonym na sztucznym wyniesieniu, obecnie znacznie 
zmniejszonym. 
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Badania miały na celu przebadanie dalszych grobów, ustalenie 
pierwotnych granic nasypu i jego chronologię oraz dalsze poszukiwa
nia kościoła., o którym wspomina dokument z datą 1185 roku. 

Założono 5 wykopów. W wykopie ti/76, usytuowanym prostopad-
le do osi obecnego kościoła, w· sąsiedztwie prezbiterium, pod znisz
czonymi warstwami nasypu na głębokości od 1,2 m do 1,97 m odsłonię
to 11 grobów oraz kości z całkowicie zniszczonych pochówków. Więk
szość grobów datowana jest na okres od XIV w, do XIX wieku, jedy-
nie fragment czaszki znalezionej poniżej grobu 11 oraz pochówek 
zniszczoyn przez grób 8 mogą być datowane na wczesne •redniowiecze. · 
W górnych partiach nasypu znaleziono kabłączek skronio"'Y z brązu o 
średnicy około 2, 8 cm. 

W wykopie IV/76 odsłonięto, oprócz 4 pochówków z ostatniej fa
zy użytkowania cmentarza, wkop pochodzący z XIX wieku zawieraji\CY 
szczątki, głównie czaszki i kości długie,' co najmniej 109 osobników. 
W wykopie tym ustalono wysokość nasypu wynosząc!\ około l ,-85 m. 

Wykopy Ill/76 i V /76 założono na południe od kościoła. Nasyp 
był w tym miejscu szerszy o 10-11 m. W warstwach zsuwiskowych zna
leziono drobne ułamki ceramiki łużyckiej i pomorskiej, a także kilka · 
wczesnośredniowiecznej, datowanej na XII wiek. Odsłonięto też miejs
cami pierwotny poziom otoczenia kościoła z za~howa~ fragmentarycz
nie warstwą kulturową. Znaleziono w niej kilka bardzo drobnych frag·
mentów naczyń lepionych, przeważnie grubych i silhie chropowacon_rch. 

Wykop VI/76 założono na terenie szkoły, w miejscu, gdzie podob
no znaleziono fundamenty "kaplicy" i kilka szkieletów. Odsłonięto w • 
nlm tylko współczesne warstwy niwelacyjne zalegające bezpośrednio. na 
calcu. 

Cmentarz wczesnośredniowieczny jest niemal całkowicie zniszczo
ny przez późniejsze groby. Z tych samych powodów mało realne jest 
znalezienie reliktów Xll-wiecznego kościoła, jeżeli nawet znajdował 

się w tym samym miejscu. 

Badania zakończono. 

SOCHACZEW 
Zamek 
woj. skierniewickie 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut ArcheologU 

Badaniami kierowal mgr Jerzy Gula przy konsultacji 
doc.dr hab.Jerzego Gąsowskiego~ Finansował Urzl\d 
.Miasta Sochaczewa. Trzeci sezon badań. Zamek 
średniowieczny i nowożytny /XIV-k.XVI w./. 

Prace były prowadzone na trzech wykopach badawczych o ogólnej 
powierzchni około 45 m2. Wykop nr 08 usytuowano we wschodnim 
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skrzydle zamku, wykop nr 09 - w pólnocno-zachodnim narożniku zam
ku i wykop nr 10 - w poprzek zachodniego skrzydła. Potwierdziły 
wnioski z lat ubiegłych, dotyczące rozplanowania zamku średnio
wiecznego, który prawdopodobnie miał murowane jedynie mury obwo
dowe, od wschodu bramę wjazdową, wewnątrz zaś zabudowa była praw
dopodobnie w calości drewniana. W okresie pomiędzy połową wieku 
XIV i końcem wieku XVI zamel uległ rozbudowie i w tym okresie uzys
kał trzy murowane skrzydła mieszkalne - zachodnie, wschodnie i po
łudniowe. Po zniszczeniach jakim musiał ulec zamek w 2 połowie XVI 
wieku, na uporządkowanym terenie wybudowano nowożytny około 1630 
roku, wykorzystując zarys dawnego układu zamku. 

W trakcie badań nie stwierdzono, podobnie jak w latach poprzed
nich, zachowania się pierwotnych warstw użytkowych z okresu śred
niowiecza. Stwierdzono także, że mury zamku średniowiecznego są_ 

zachowane tylko do około l m powyżej korony fundamentów. 

Powodem zniszczenia pierwotnego zamku i wybudowania nowego 
w okresie nowożytnym było niewątpliwie obsuwanie się skarp-nasypowe
go · wzgórza zamkowego. Swiadczą o tym głębokie pęknięcia fundamen
tów sięgające nieraz stopy. 

SPYTKOWICE 
woj, bielsko-bialskie 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków -Pracownia 
Archeologiczno-Końserwa

torska Oddziału w Krakowie 

Badania prowadzili Lucyna Dębowska i mgr Teofil Dę
bowski. Finansowało Archiwum Państwowe m.Krakowa. 
Czw!lrty sezon badań. Dwór obronny z pótnego śred
niowiecza i okresu nowożytnego. 

Eksplorowano wnętrze spalonej chaty drewnianej, odkrytej w la
tach poprzednich, znajdującej się na wewnętrznym dziedzińcu dworu. 
Chata ma kształt prostokąta o przybliżonych wymiarach 9 x 11 m. 
Eksploracja objęła około poł~wy powierzchni chaty /wykop XIII/. 
W wypełnisku chaty znaleziono sporą ilość ceramiki /m.in·. bardzo 
ciekawe okazy kafli/, dużą ilość spalonego ziarna, resztki beczki 
drewnianej oraz zabytki żelazne wśród których na uwagę zasługują 
szczątki zbroi maksymiliańskiej. Zabytki te datujemy na XVI wiek . 
Spalona chat a znajdowała się prawdopodobnie w obrębie czworobocz
nego obwodu obronnego złożonego z muru i baszt narożnych. Funda- / 
menty jednej z baszt odsłonięto na dziedzińcu w wykopie XII. Rela
cja chronologiczna spalonej chaty i wzmiankowanego założenia obron-
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nego będzie stanowić przedmiot badrui w przyszłym sezonie. Na tere
nie przyległym od strony wschodniej do obecnego skrzydła dworu 
uzyskano profil fosy /wykop XV/, funkcjonowanie kt6rej można od-
nie~ć r6wnież do XVI wieku .' · 

STARE BIELSKO 
woj. bi elsko-bialskie 

STAROGARD GDANSKI 
woj.gdańskie 

/ 

patrz 
wczesne jredniowiecze 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Grażyna Szalaty. Finansował 
VKZ w Gdańsku. Pierwszy sezon badań. Sredniowiecz
ne fortyfikacje miejskie. Prace archeologiczno-archi
tektoniczne. 

W związku z programem rewaloryzacji miasta wytypowano do ba
dań archeologiczno-architektonicznych }tilka punkt6w w obrębie 'red
nio~ecznego miasta. Jeden z nich zrealizowano. 

Założony wykop o wymiarach 6' X 6 'm przy ul. Podg6rnej na wy
sokości posesji Wodna 8. Na głębokości 1, 7 - 1,9 m odsłonięt'o pozos
tałości muru obronnego o szerokości 1,5 ·m. Jego stopę fundamentową 
stanowiły kamienne głazy o średnicy 30- 70 cm, ułożone w dw6ch r6wn'o-
ległych rzędach. · \ 

J 

W wykopie wystąpił liczny materiał zabytkowy, gł6wnie ceramika, 
kafle, przedmioty żelazne l szklane. 

Uzyskane materiały pochodzą z nawarstwień datowanych wstęp
nie na XIV:...XVI wiek. 

Badania będą kontynuowane. 

STJ).ŻKI, gm.Mikołajki Pomorskie 
woj.elbląskie 

SUŁKOWICE, gm.Krobie 
.woj .leszczyńskie 

·, 

patrz . 
wczesne 4redniowiecze 

patrz 
okres nowożytny 



S WIDNICA 
ul.Zamkowa 
woj. wałbrzyskie 
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Wojewódzki O'rodek 
Archeologiczno-Kon
serwatorski we Wrocławiu 

(, 

Badania prowadziła mgr Halina Sledzik-Kamiliska. Kon
sultant w zakresie architektUry mgr Czesław La.sota. 
Finansował WKZ w Wałbrzychu. Drugi sezon badań. 
Zamek średniowieczny 1 fragmenty renesansowych 
fortyfikacji miejskich. · 

Prace prowadzono w sezonie jesienno-zimowym, stąd przyjęto 
metodę badań odkrywkowych. Ogółem założono 15 -wYkopów. Odsło
nięto dalsze relikty architektury zamkowej od strony wschodniej i 
zachodniej zabudowy klasztornej. 

Z najstarszego etapu budowy zespohl zamkowego odkrjto frag
menty muru obwodowego szerokości 2m otaczającego zamek od s.tro .. 
ny wschodniej oraz fragment budowli w pobliżu północno-zachodniego 
naroża obecnego klasztoru. 

Z młodszych etapów rozwojowych zamku znaleziono fragmenty 
dwóch budowli oraz płaszczyzny bruku dziedzińca zamko-#ego. 

Z okresu renesansu została odkryta od strony zachodniej cem
browina fosy i fragmenty muru, które pochodzą z czasów fortyfikowa-
nia miasta. · 

Materiały znajdują się w magazynach w Lubiążu, dokumentacja 
w archiwum WOAK we Wrocławiu. · 

TARNOW 

TCZEW-SUCHOSTRZYCE 
woj. gdańskie 

patrz 
okres nowożytny 

patrz 
JUSZKOWO 
okres halsztacki 



TUCHOLA 
woj. bydgoskie 
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Uniwersytet L6dzki 
Katedra Archeologii 
Pomorska Ekspedycja 
Atocheologiczna 

Badania prowadził mgr Leszek Wajda /autor sprawoz
dania/ pod kierunkiem doc.dr,Jerzego Kmiecińskiego. 
F.inansował Urząd Miasta i Gminy w Tucholi i Uniwer
sytet Lódzki. Si6dmy śezon badań. ·Zamek krzytacki 
z XIV-XV w. 

Badania prowadzono na terenie zamku ~redniego. Wykopy o wy- · 
miarach 5 x 4,5 m /nr 1/ i 4 x 3 m /nr 2/ usytuowano przy Ścianie 
wschodniej budynku Urzędu Miasta i Gminy. Celem badań było uchwy
cenie ewentualnych fundamentowych połączeń zamku ~redniego z. wy
sokim lub muru oddzielającego oba zamki .oraz dalsza lokalizacja prze
biegu murów zamku średniego, 

Odsłonięto fragment muru o konstrukcji ceglano kamiennej /sze
rokość 1,8 m, długość 8,2 m, wysokość od stopy fundamentowej 3,5 m/. 
Stwierdzono, że ceglaną koronę muru rozebrano podczas prac niwela
cyjnych w XVlll w. i pozostawiono jedynie część zabudowa114 z kamieni. 
Fundament muru zbudowany był z dużych granitowych głazów obrabia
nych. Do licowania zastosowano również mniejsze kamienie i fragmenty 
cegieł. 

Zaobserwowano konstrukcje drewniane - pionowo bite pale oru 
poziomo ułożone belki - biegnące poprzecznie do ~a wy fundamentowej, 
mające zabezpieczyć mur przed zapadaniem się w podmokły grunt. Sto
pę fundamentową muru tworzyły duże głazy tkwiące w warstwie zapra
wy wapiennej przemieszanej z fragmentami cegieł. Analiza układu strii
tygraficznego, szczególnie różnica poziomów warstw zwtą.zanych z użyt
kowaniem muru po stronie zachodniej i wschodniej muru oraz zgrupowa
nie materiału zabytkowego po stronie wschodniej lica muru, a także 
brak powiązania 2e zinwentaryzowanymi fragmentami murów zamku śred
niego i wysokiego i sam kierunek przebiegu badanego muru, skłaniają 
do przypuszczeń,iż natrafiono na mur oddzielający zamek wysoki od 
średniego. Po stronie zachodniej omawianego muru istniała być może 
sucha fosa, zaś po stronie wschodniej mógł być dziedziniec należący do 
zamku wysokiego. 

Uzyskany materiał z tegorocznych badań, to przede wszystkim · 
fragmenty naczyń i szkła, cegły, fragmenty płytek posadzkowych i da
chówek, gwoździe i nieokre~lone przedmioty żelazne oraz' ko~ct zwie
rzęce, 

Badania będą kontynuowane. 



WĄ-CHOCK 

woj.kieleckie 

WENECJA, gm.Żnin 
woj. bydgoskie 
Stanowisko "Most" 
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patrz 
wczesne średniowiecze 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadził mgr Wiesław Zajączkowski. Finanso
wało PMA w Warsza~e·. Pierwszy sezon badań. Most 
średniowieczny /XIV -XV w./. 

Badania miały charakter ratowniczo-rozpoznawczy. Wykop o po
wierzchni 50m2 założony został na łące, na prawym brzegu·rzeki Gą
sawki łączącej Jezioro Biskupińskie z Weneckim. Odsłonięto cztery 
nieregularne skupiska pali, które pierwotnie tworzyły "filary" mosto
we. Konstrukcje na przebadanym odcinku mają przebieg z południowego 
zachodu na północny wschód. Na podstawie znalezionych fragmentów . 
ceramiki w znacznej ilości oraz innych zabytków można ten obiekt da
tować na 'XIV -XV wiek i łączyć z odległym o około JOO.m zamkiem. w 
Wenecji. 

W pólnocnej części wykopu natrafiono także na fragmenty cera
miki kultury łużyckiej, rogową · motykę oraz słabo zachowane, zwęglo
ne konstrukcje. Na dokładniejsze rozpoznanie tego odcinka nie pozwo-· 
Hl wysoki stan wód gruntowych, 

Badania będą kontynuowane. 

WIECKO, gm.Czersk 
woj. bydgoskie 

WŁOCŁAWEK 

Stanowisko "Miasto" 
ul.św.jana 

patrz 
wczesne ~redniowtecze 

Uniwersytet Łódzki 
Pomorska Ekspedycja 
Archeologiczna 

Badania prowadzono pod kierownictwem doc.dr.Jerzego 
Kmiecińskiego, w terenie kierował dr Andrzej Nowa
kowski /autor sprawozdania/. Finansował Urząd Woje-
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wódzki we Włocławku. Pierwszy sezon badań. Budynki 
miejskie. Sredniowiecze i okres nowożytńy. 

Prace wykopaliskowe prowadzono na terenie Starego Miasta 
lokując wykop, o wymiarach 7,5 x 5 m, na ul.§w .Jana, w pobliżu 
§redniowiecznego rynku oraz kościoła farnego. 

Celem badań było stwierdzenie stratygrafii i chronologii osad
nictwa w tym rejonie miasta a także zbadanie 1 czy istniało ono przed 
momentem lokacji w XIII wieku. 

W wykopie odsłonięto resztki fundamentów kamiennych domu miesz
kalnego z 2 polowy XVIII wieku, w którym znaleziono resztki pieca i 
podłogi gliniastej. Materiał ruchomy stanowiła ceramika, fragmenty 
kafli oraz drobne przedmioty żelazne. Nawarstwienia z XVI-XVII wie
ku zostały zniszczone w czasie budowy wspomnianego budynku. Poni
żej na głębokości około 3,5 m natrafiono na drewniane konstrukcje uli
cy, a także urządzenia kanalizacyjne /rury/ z XV wieku. Z powodu 
znacznego nawilgocenia warstw elementy organiczne zachowały się 
w sposób bardzo dobry. Odkryto fragmenty ceramiki, przedmioty skó
rzane, kości zwierzęce. 

W momencie składania sprawozdania prace trwały i nie dotarto . 
do calca, stąd brak znajomośd. rodzaju i chronologii nawarstwień 
starszych. 

Prace będą kontynuowane. 

WOJCIE.SZYCE, gm. Kłodawa 
woj. gorzowskie 

Muzeum Okręgowe 
w Gorzowie Wlkp. 

Stanowisko 4 

Badania prowadził mgr Tadeusz Szczurek przy udziale 
Stanisława Sinkowskiego. Finansowało Muzeum Okrę
gowe w Gorzowie Wlkp. Drugi sezon badań. Skarb mo
net /Xlll w./. 

Badania kontynuowano w celu pozyskania wszystkich monet za
legających jeszcze w ziemi oraz uchwycenie kontekstu archeologicz
nego, w jakim został zdeponowany skarb. Zaloż.ono wykop lll o wy
miarach 4,2 x 3,8 m i głębokości l m przylegający do wykopu II z 
1975 r. i częściowo go obejmujący. 

Badania dostarczyły 38 monet - denary, obole, brakteaty. gu
ziczkowe pomorskie, brandenburskie i meklemburskie. Jeden egzemp-
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larz reprezentuje typ nienotowany dotąd w skarbie. Wiele monet dzie
lonych jest na połówki. 

Badania ujawniły, że skarb mógł być ukryty poza osadę średnio
wieczną lub na jej skraju. Na alejce cmentarnej pod warstwą humusu 
odsłonięto warstewką o miąższości 15-20 cm z niewielką zawartością 
małcł.:harakterystycznych ułamków naczyń średniowiecznych. Ponadto 
z humusu t z zasypiska jamy grobowej uzyskano kilkadziesiąt drobnych 
fragmentów naczyń prawdopodobnie z okresu kultury łużyckiej. 

Ustalono, że przyczyną naruszenia skarbu nie był wykop pod ja
mę grobową, lecz wykop o głębokości około 30 cm pod obmurówkę ce
glaną otaczającą grób. Grabarze natrafili zapewne na nac~ynie z mo
netami, wydobywając je, być może po uprzednim rozbiciu, wraz z mo
netami. Jak wskazuje odsłonięta w bieżących badania płyta nagrobna, 
zniszczenie skarbu nastąpiło około 1923 r. 

U zyskano łącznie 248 monet o proweniencji brandenburskiej, po
morskiej, meklemburskiej, anhalckiej i krzyżackiej. Zdeponowanie 
skarbu nastąpiło w ostatniej Ćwierci XIII w. 

Monety ze skarbu stanowią własność Muzeum Okręgowego w Go
rzowie. 

Prace ukończono. 

WOLIN 
woj. szczecińskie 
Stanowisko l 

· WROCŁAW 

Arsenał 

ZBROJEWSKO, gm.Lipie 
woj. częstochowskie 
Stanowisko l · 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
okres nowożytny 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadziła mgr Barbar!i Dedl. Finansował 
WKZ w Częstochowie. Czwarty sezon. badań. 5red
niowieczny gródek /XIV w./ i pozostałości osady pót
nej fazy kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. 

Kontynuowano badania centralnej części gródka. Uchwycono 
zasięg rozsypiska wału wewnętrznego, otaczającego majdan central-
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n.y. W środkowej partii majdanu natrafiono na warstwę usypiska pow
stałego w wyniku destrukcji bliżej dotąd nie określonych konstrukcji 
drewnianych oblepionych gliną. U zyskano dużą ilość ceramiki, ko$
ci zwierzęcych i wyrob6w żelaznych. Licznie reprezentowane były 
militaria -groty strzał i bełty kusz, grot wł6czni, ostrogi z k6łkiem 
zębatym, fragmenty podk6w i wędzideł. Znaleziono też ułamki wyro
b6w brązowych i dużą bryłę ołoWiu. Materiały te potwierdzają, że 
gr6dek był zamieszkały w pierwszej połowie XIV stulecia. 

Pod nawarstwieniami średniowtęczn.ymi natraftono na jamy z ma
teriałem ceramicznym p6tnej fazy kultury łużyckiej, datowanym orien
tacyjnie na okres halsztacki D. Są to pozostałości niezbyt intensywnie 
zasiedlonej osady otwartej. 

ZLOTOW 
woj. pilskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 



Okze1 nowoitłDY 
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Stanowisko l 
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BUDZYNEK, gm. Dalików 
woj. sieradzkie 
Stanowisko l 

BOBRZANY 
woj. zielonogórskie 
Dwór i paJac 

patrz 
wczesne ~redniowiecze 

patrz 
p6źne ~redniow iecze 

P. P. Pracownie Konser
wacji Zabytków 
Pracownia Archeolo
giczno-Kose rwatorska 
Oddziału w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Edward Krause przy wsp6ipra
cy mgr. inż.arch.Antoniego Kąsinowskiego. Finansowa
ło Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Hodowli Ro~lin i 
Nasiennictwa. Stacja Hodowli Roślin - Pasterzowice. 
Pierwszy sezon badań. Dwór /7/ obronny średnio
wieczny i pałac renesansowy. 

Celem prac archeologicznych było rozpoznanie posadowienia i 
sposobu fundamentowania mur11w zewnętrznych i piwnic pałacu, okreś
lenie poziomów użytkowych i przebudów, a także wyja~nienie czy o be c
nie istniejący pałac o raczej nietypowej formie nie powstał na miejscu 
starszej budowli, sięgającej Xlll względnie XIV wieku. 

Wykopaliska ograniczono do 5 niewielkich wykop6w sondażowych 
oraz obserwacji i d-:>kumentacji .obrywu ziemnego do piwnicy na dzie
dzińcu pałacu. Wykopy te objęły łącznie powierzchnię około23m2 przy 
glęboko~ci zróżnicowanej od 1,5 do 3,5 m. Wykopy sondażowe lokowa
no tak aby uzyskać możliwie pełny obraz nawarstwień pałacu od fosy 
do dziedzińca. 

Badania archeologiczne pałacu pozwoliły okre~lić głębokość i spo
sób fundamentowania jego murów. Stwierdzono, że przed zbudowaniem 
pałacu istnieje tutaj starsze osadnictwo, sięgające przynajmniej XIV 
wieku. Jego ślady w postaci ułamków naczyń, kości zwierzęcych, po
lepy znaleziono w wykopach nr l, 2, 5. Trudno o jednoznaczną odpo
wiedź czy wcze~niej na miejscu pałacu znajdowało sfę grodzisko czy 
jakaś inna budowla obronna. Niezbyt regularf\Y układ pałacu zbliżony 
do czworokąta o zaokrąglof\Ych bokach mógłby sugerować taką możli
wo~ć. Obecny układ paiacu mógł być także uwarunkowany ówczesnym 
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ukształtowaniem terenu. 

Z wykopów uzyskano około 1500 szt . ułamków naczyń od XIV w. 
po czasy nowożytne w tym siwaki, ceramikę ceglastą z polewą i bez, 
ułamki naczyń kamionkowych i szklanych. W wykopie nr 5 znalezio-
no także srebrny półgrosz Jana Olbrachta z l f t 1492-1499. 

Materiały źródłowe i dokumentacja badań znajdują się obecnie 
w P.P. PKZ Oddział w Poznaniu. 

Badania zakończon·o. 

BUKOWE , gm.Zagórów 
woj. konińskie 
Stanowisko l 

Uniwersytet im.A.Mic 
kiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadziła mgr Maria Mucha/ autorka spra
wozdania/ pod kierownictwem doc.dr.Jerzego O •lczaka. 
Finansowały UAM w Poznaniu oraz Muzeum Okręgowe 
w Koninie. Drugi sezon badań. Nowożytna huta szkła 
/2 połowa XVU wieku/. 

Badania kontynuowano w sąsiedztwie pieców związanych z pro
dukcją szkła. Łącznie z pracami ubiegłorocznymi odsłonięto cały areał 
zajęty przez hutę. Około 3 m na północ od stanowisk piecowntczych 
uchwycono nieregularny zasięg 'warstwy ciemnobrunatnej próchnicy 
ze spalenizną, z zawartością licznych węgli drzewnych, grudek pole·
py 1 ceg~eł 1 odpadów produkcyjnych 1 donic 1 ułamków naczyń szklanych 
i glinianych. Warstwę tę o miąższości od kilku do kilkunastu cm od
kryto na powierzchni okol~ 150m2. Można ją interpretować jako po
zostałości po konstrukcjach zabudowań huty. W skutek silnego zniszcze
nia stanowiska orką oraz częściową niwelacją terenu 

1 
wyróżniająca 

się warstwa nie może wyznaczyć jednak pierwotnych i rzeczywistych 
zarysów huty. S lady jamy oraz. dołków po konstrukcjach drewnianych 
zabudowań odkryto w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim od 
centrum produkcyjnego huty. 

W wyniku tegorocznych bad~ uzyskano około 8.000 sztuk od
padów produkcyjnych w postaci spieków szklarskich, masy szklanej 

1 

żużli, "łezek" 1 około 1.500 fragmentów donic, 1. 700 fragmentów na
czyń szklanych, 200 fragmentów szyb oraz około 3.9oo ułamków na
czyń glinianych, 230 ułamków cegieł i polepy. Znaleziono pona<ho 4 
monety z 2 połowy XVII wieku oraz kilka przedmiotów żelaznych, za
pewne narzędzi, w tym najprawdopodobniej fragmenty piszczeli. 

Materiały przechowywane są w magazynach Katedry Archeolo
gii UAM w Poznaniu. 

Badania zakończono. 



CHEŁM - BIEŁAWIN 

Stanowisko l i U 

CIECHANOW 
Stary Rynek 
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CZECHOWICE POLUDNIOWE 
woj. katowickie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Katowicach 

Badania prowadził mgr Jacek Pierzak. Finansowal 
WKZ w Katowicach. Pierwszy sezon badań. Spich
lerz /XVI-XX w./. 

W związku z pracami badawczymi prowadzonymi przez Wydział 
Architektury i Budownictwa Politechniki Gliwickiej na terenie zabyt
kowego spichlerza w Czechowieach Płd., przeprowadzono badania 
sondażowe. Celem ich było ustalenie stratygrafii obiektu oraz poszu
kiwanie reliktów wcze§niejszej zabudowy, wspomnianej w źródłach 
historycznych, Badaniami objęto wzniesienie, na którym usytuowaey 
jest spichlerz. Wykopy założono na styku domniemanej części gotyc
kiej z częścią nowożytną. Założono trzy wykopy o wymiarach 2 x 4 m, 
2 x 5,5 m oraz 2 x 14m. Ostatnie dwa wykopy krzyżowały się. 

W wykopie I, na głębokości około 6o cm, natrafiono na warstwę 
intensywnie czarnej ziemi, o miąższości ponad 20 cm, w której wystą

·pily znaczne ilości" materiału zabytkowego, w postaci fragmentów mis, 
dzbanów, tygli, garnków, kafli z ornamentyką roślinną, kafli herbo
wych oraz fragmentów naczyń szklanych, W warstwie tej znajdował 
się również węgiel drzewny, polepa oraz gruz ceglany. Wymieniony 
wyżej materiał, a tym samym i warstwę datować można· na XVl-XVll 
wiek. 

W wykople tym odsłonięto stopę fundamentową obiektu na głę
bokości około 2,3 m. Linia styku domniemanej części gotyckiej z czę§
cią nowożytfią przebiegała nierównomiernie, Mur czę§Ći "gotyckiej" 
w najniższych partiach stanowił kamień rzeczny. 

W wykopach 11 i III odkryto dwa mury ceglane. Mur w wykopie 
III wystąpił już na głęboko§ci 40 cm i biegł prostopadle do fundamentów 
§etany dŁuższej obiektu. Wymiary w/wymienionego muru - 160 x 50 cm. 
Mur z wykopu II pojawU się na głębokości około 80 cm t biegł równo
legle do fundamentów wspomnianej już ściany dłuższej obiektu. Formę 
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i funkcję odkrytej konstrukcji nie można jeszcze ustalić. Nie natra
fiono, jak dotąd, na ślady starszej budowli gotyckiej. W związku z 
tym hipoteza, iż na miejscu dzisiejszego spichlerza stał niegdy~ 
średniowieczny zameczek myśliwski, nie znajduje potwierdzenia. 
Być może, iż pozostałości wcze§niejszej zabudowy będą uchwyco-
ne od strony zachodniej. · 

Badania będą kontynuowane. 

CZERSK, gm.Góra Kalwaria 
woj. warszawskie 
Wzgórze zamkowe 

CZORSZTYN, gm.Czorsztyn 
woj. nowosądeckie 

DOLINA KOSCIELISKA, gm.Kościelisko 
woj. nowosądeckie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
pótne średniowiecze 

Uniwersytet Łódzki 

Badania prowadził dr Andrzej Nowakowski. Finanso
wal UL. Pierwszy sezon .badań• Młyn wodny /XVI w./. 

Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego kontynuowano 
przerwane przed kilku laty badania, mające na celu wyjaśnienie wpły
wu środowiska naturalnego na stan i sposób zachowania resztek daw
nego osadnictwa, tempa powrotu do równowagi ~rodowiska przyrodni
czego zakióconego przez działalność ludzką. 

Obiektem badań były pozostałości młyna wodnego, służącego 
niegdy§ do kruszenia urobku wydobytego z eksploatowanej -w pobliżu, 
sposobem górniczym, żyły tetraedrytu. 

Budynek młyna leży na lewym brzegu Potoku Kościeliskiego, na 
wysokości 1150 m. Miejsce to w tradycji ludowej zwane jest "Młyniska". 
tródła pisane informują, że zespół kopalniany w skład którego wchodził 
młyn egzystował w latach 1528-1536. 

Zinwentaryzowano, widoczne częściowo także na powierzchni, 
ślady konstrukcji drewnianych i kamiennych, występujące w postaci 
belek drewnianych i fragmentów fundamentu układanego z kamieni nie 

· wiązanych zaprawą. Budynek na planie prostokąta około 22,5 x 18m, 
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częściowo był zadaszony. Zlokalizowano także wejście i ujście młynówek 
oraz miejsce posadowienia młota kruszącego urobek. Stan zachowania 
konstrukcji drewnianych był bardzo zły, gdyż całą powierzchnię pokry
wał gęsty kożuch roślinności, wśród której nie zauważono tak typowo 
synantropijnych roślin jak rumex alpinus, występowanie zaś urtica 
dioica oraz rubus idaells stwierdzono tylko sporadycznie. 

Badania będą kontynuowane, 

GRABOSZYCE, gm.Wadowice 
woj. bielsko-bialskie 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków - Pracownia 
Archeolo&iczno-Konserwa
torska Oddziału w Krakowie 

Badania prowadził mgr Kazimierz Buszydlik. Finansował 
WKZ w Bielsku-Białej. Trzeci sezon badań. Dwór ob
ronny z XVI-XX w. 

Kontynuowano badania archeologiczne bezpośrednio obok dworu. 
W trzech przebadanych narożnikach budynku f z wyjątk:iem narożnika 
południowo-wschodniego/, odkryto fragmenty kamiennych założeń 
architektonicznych na planie kwadratu o boku 4,5 m, otaczających po
szczególne narożniki dworu. Korony murów, o szerokości 55-65 cm 
odkryto na głębokości 2,3 - 2,6 m. Wewnątrz jednej konstrukcji, w 
naro.i·niku północno-zachodnim, na głębokości 5,3 m odsłonięto cegla-
ną posadzkę. Opisane konstrukcje zasypane były warstwą gruzu z próch- . 
nicą, w której znajdował się materiał z okresu XVI-XVll wieku. 

Odkryte kon:;trukcje architektoniczne możn{l uznać za fundamen
ty alkierzy narożnych dworu, które w wyniku zmiany koncepcji planu 
budowy dworu nie zostały nigdy w pełni zrealizowane. Badania ich nie 
zostały zakończone. Ponadto dokończono przekrój archeologiczny po
łudniowego stoku wzgórza, na którym stoi dwór, od południowej ele
wacji budynku do zewnętrznego brzegu fosy. Wykonano też przekrój 
fosy po stronie wschodniej. Wyniki badań potwierdziły wcześniejsze 
wnioski, że wzgórze zostało znacznie podwyższone i nadsypane w dol
nej części stoku, a powierzchnia stoku wyrównana w okresie budowy 
dworu lub tuż przed budową. U podnóża stoku na głębokości 2,5 m 
odkryto kamienny mur oporowy o szerokości korony 60 cm. Odsłonię
to go u podnóża południowego i wschodniego stoku wzgórza. Badania 
fosy potwierdziły tezę o istnieniu wokół dworu fosy suchej 1 . raczej 
płytkiej, być może okresowo nawadnianej. Nie stwierdzono istnienia 
kamiennego ocembrowania fosy. W wyniku badań przy wejściu do 
południowo-wschodniej'poterny prowadzącej z piwnic dworu w rejon 
fosy, ustalono jej pierwotny poziom i wysokość pierwotną. 
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Materiał archeologiczny pochodzący z badań, datowat można 
na okres XVI-XIX wieku. Przeważa materiał XVII-wieczny, głównie 
fragmenty naczyń i kafli. 

Badania zakończono. 

GROJEC 
woj. radomskie 

ILŻA 
woj. radomskie 

KAZIMIERZ DOLNY 
woj .lubelskie 
Spichlerz "Pod Wianuszkami" 

patrz 
wczesne łredąiowiecze 

patrz 
wczesne łredniowiecze 

P. P. Pracownie Konser• 
wacji Zabytków - Pracownia 
Archeologiczno-~onse'rwa
torska Oddziału w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Hunicz. Finansowało 
Muzeum Kazimierza Dolnego. Pierwszy sezon badań. 
Spichlerz z XVII w. 

Prace archeologiczne - to jeden z kolejnych etapów badań spich
lerza "Pod wianuszkami". Prowadzono je w oparciu o wnioski wynikają
ce z dokumentacji historycznej. Celem było: 

- rozeznanie nawarstwień w obrębie fasady spichlerza oraz w jego 
wnętrzu, 

- określenie poziomów użytkowych, 

- odsłonięcie fundamentów, stwierdzenie ich stanu zachowania i głębo-
kości posadowienia. 

Spichlerz "Pod wianuszkami" usytuowany jest z dala od centrum 
zabudowy Kazimierza, stąż też nie można było się tu spodziewat warstw 
kulturowych, które miałyby związek z fazl\ powstania i wczesnego roz
woju miasta. Teza ta ZJlB.lazła potwierdzenie w wyniku przeprowadzonych 
prac. 

W wykopie I, usytuowanym przy fasadzie od strony ·wisły, na głę
bokości l, 37 - l, 48 m stwierdzono wyra:l"nie warstwę zaprawy, którl\ 
·uznajemy za najstarszy -XVII-wieczny poziom budowlany. Kolejny po-
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ziom XVIU--wieczny wyznaczała nawierzchnia z luźno ułożonych kamieni 
wapiennych, Przeprowadzone w późniejszym czasie prace ziemne zniek
ształciły proporcje obiektu. 

KAZIMIERZ DOLNY 
woj.lubelskie 
Kamienica Celejowska 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków - Pracownia 
Archeologiczno-Kb•nserwa
torska Oddziału w Lublinie 

Badania prowadział mgr Andrzej Hunicz. Finansowało 
Muzeum Kaztmierza Dolnego. Pierwszy sezon badań. 
Kamienica mieszczańska z XVI/XVU w. Materiały z ok
resu późnego średniowiecza /XIV -XV w./ i nowożytne 
/XV1-XV111 w./. 

Prace archeQlogiczne kamienicy Celejowskiej prowadzono w opar
ciu o dane zawarte w studium historycznym i wyniki badań architektonicz
nych. Założono trzy wykopy w sieni oraz jeden w obrębie obecnego wejś
cia do kamienicy od strony ul. Senatorskiej, Celem eksploracji wykopów 
było: 

~ rozeznanie nawarstwień i określenie najstarszych poziomów użytko
wych sieni /wykopy I-111/; 

- odsłoni•~ cie i datowanie poziomów użytkowych w obrębie obecnego 
wejścia do kamienicy od ul. Senatorskiej. Odsłonięcie zewnętrznego 
lica fundamentu po lewej ' stronie portalu /otworu wejściowego/ i ewen- . 
tualne stwierdzenie rozwarstwienia muru fundamentowego /wykop IV/; 

. -uzyskanie nowych źródeł do badań nad historią ąbiektu, a więc ma
teriałów zabytkowych z poszczególnych warstw i określenie ich związ
.ku z murami kamienicy i z fazami użytkowania terenu. 

Należy stwierdzić: 

l. Najstarsze nawarstwienia w wykopach I i II /wykopy w sieni/ pocho
dzą z okresu późnego średniowiecza z XIV -XV wieku. Z tego okre
su brak jest jednak wyraźnie czytelnych poziomów użytkowych, a o 
istnieniu osadnictwa świadczą jedynie znalezione ułamki naczyń. 

2. Analiza nawarstwień zwłaszcza w wykopie 11 i ich powiązanie z mu
rem piwnicy pozwala wnioskować, że najstarsze mury fundamento-
we powstały zapewne w XVI wieku. Istniejący wtedy dom posiadał mu
rowaną piwnicę i izbę od frontu, Z tą fazą użytkowania obiektu wiąże
my kamienną konstrukcję pieca stwierdzoną w obrębie obecnej sieni -
wówc zas nie istniejącej. 
Kolejną fazę budowlaną poprzedzają prace, podczas których zlikwido-
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wano piec i przeprowadzono niwelację terenu, w wyniku czego uległ 
zmianie poziom użytkowy, 

3. W wykopie IV zlokalizowanym w obrębie wej~cia do kamienicy od 
ul. Senatorskiej odkryto fundament, stwierdzając jego wyratne roz
warstwienie. Fakt ten wiązać należy z kolejnym etapem budowy, 
kiedy to do murowanego lub częściowo murowanego domu dobudowa
no sień i przebudowano obiekt na okazałą kamienicę. 
W świetle uzyskanych materiałów prace te przeprowadzono w końcu 
XVI, a najpewniej w początkach XYI.l wieku. 
Zwrócić należy uwagę, że w okresie budowy tej czętki prawdopo
dobnie nie planowano umieszczenia wejścia od strony ul. Senators
kiej -; W skazuje na to fakt odkrycia otworu /o wymiarach 48 x 48 cm/ 
w szerokości fundamentu - po środku - wejścia do sieni. Sposób 
wykonania tego otworu, który łączy się z przesklepioną wnękll w we
wnętrznym licu fundamentu, wskazuje, że był on zapewne wiązany 
z okienkiem do istniejącej lub projektowanej piwnicy. Otwór w fun
damencie został jednak rychło zasypany, a w jego zasypisku znale
ziono między innymi dobrze wykonane 1 profilowane kamienne obra
mienia. 

Główne fazy budowy obiektu nie odbiegają w zasadzie od ustaleń doko
nanych przez H.Siudera w trakcie badań architektonicznych. 

W wyniku prac wykopaliskowych stwierdzono, ' że w obrębie obec
nego progu wejścia do kamienicy od ul.Senatorskiej utwardzony po
ziom użytkowy z XVI wieku znajduje się .na - głębokości około 1,5 m. Pó'
ziom późniejszy, XVII-wieczny związany już z funkcjonowaniem dobu
dowanej sieni, jest tal że utwardzony płytami kamiennymi i znajduje się 
70 cm poniżej obecnego progu, · 

W.oparciu o wyniki badań należy postulować -możliwość obniżenia 
jezdni ulicy Senatorskiej, w obrębie kamienicy Celejowskiej, do po
ziomu historycznego z poc~ątków XVII wieku. Uzasadniają to następu
jące . efekty·:-

a/ uzyska~e zostaną właściwe proporcje fasady kamienicy i portalu 
wejściowego, co będzie miało duże znaczenie dla urbanistyki tej 
części Kazimierza, · 

b/ poziom jezdni i otoczenia. kamienicy będzie miał uzasadnienie his
toryczne, 

c/ odsłonięty zostanie historyczny, utrwalony kamiennymi : płytami 
poziom wejścia do kamienicy. 

Wykopaliska przy kamienicy Celejowskiej przyniosły niezbyt licz
ny materiał zabytkowy, który w zasadzie odnosi się do dw1-1 poziomów 
cyhronologicznych. Najstarsze ułamki ceramiki pochodzą z okresu póź
nego średniowiecza z XIV -XV wieku, Kolejny poziom chronoh,giczny -
'to ułamki naczyń i kafli z wieków od XVI d~ XVlll. 



KAZIMIERZ DOLNY 
woj .lubelskie · 
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Spichlerz -ul. Tyszkiewicza 18 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Pracownia Archeologiczno 
Konserwatorska Oddziału 
w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Hunicz. Finansowało 
Muz.cum Kazimierza Dolnego. Pierwszy sezon badań. 
Spichlerz z XVll w. 

Program badań opracowano w oparciu o wnioski zawarte w do
kumentacji historycznej. 

Badania archeologiczne miały na celu: 

- rozeznanie stratygrafii warstw, ich datowanie i określenie współ
zależności z murami fundamentowymi, 

- rozeznanie nawarstwień przy ścianie zachodniej i ewentualne odsło
nięcie reliktów znajdującej się tu niegdyś przybudówki mieszcUtcej 
schody na drugą kondygnację, 

- określenie poziomów użytkowych we wnętrzu spichlerza, stwierdze
nie stanu zachowania i głębokości posadowienia fundamentu nie ist
niejącego obecnie na powierzchni muru działowego, 

- założenie wykopów przy elewacji wschodniej, rozeznanie poziomów 
użytkowych, stwierdzenie czy czytelne są ślady rozwarstwienia mu
rów w partii fundamentowej. 

Eksploracja wykopów wykazała, że w miejscu budowy spichlerza 
brak jest wyraźnych śladów wcześniejszego osadnictwa. Warstwy są 
w niewielkim stopniu nasycone materiałem zabytkowym. Nieliczne ułam
ki naczyń datowanych na okres średniowieczny zna.lezione zostały na 

·wtórnym złożu. 

Analiza układu warstw i materiału zabytkowego pozwala najstar
sze poziomy użytkowe datować na XVII wiek. 

Odsłonięto fundament istniejącego niegdyś wewnętrznego muru 
działowego spichlerza, stwierdzono obecność fundamentów stanowią
cych pozostałoś.ć przybudówki mieszczącej schody na drugą kondygna
cję, określono poziomy użytkowe, zadokumentowano rozwarstwienia 
fundamentów pozwalające określić k lejność faz budowlanych. 

Nie przewiduje się kontynuacji badań. 



KLECZEW 
woj. konińskie 
ul. Kościelna 
Stanowisko l 
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Muzeum Narodowe 
w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Hieronim Kaczmarek. Finanso
wało Muzeum Narodowe w Poznantu. Skarb monet z 
XVII wieku. 

Przeprowadzono badania ratownicze na terenie przykościelnym, 
w przej~ciu między kościołem a plebanią, nad skarbem monet z XVII 
wieku, znalezionym w 1937 lub 1938 roku, 

Założono wykop sondażowy o wymiarach l x O, 6 m do głębokoś
ci 0,9 m. Znaleziono tylko żeton do automatu gazowego z Pozrutnia, 
Natrafiono na ślady pochówków. Wśród ceramiki występują fragmen
ty z XIU i XIV wieku, przewagę ilościową ma ceramika użytkowana 
od XV wieku. · 

Badania zakończono, 

KLECZEW 
woj, konińskie 
ul. Kościelna 
Stanowisko II /4/ 

Muzeum Narodowe 
w Po znaniu 

Prace prowadził mgr Hieronim Kaczmarek, Finansowa
lo Muzeum Narodowe w Poznaniu. Skarb monet z XVII 
wieku. 

Prace miały charakter ratowniczy. W 1974 roku znaleziono skarb 
monet XVII-wiecznych, Monety zostały przekazane przez odkrywców 
do ~biorów Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Pozna
niu, 

Badania w bieżącym roku prowadzono na odcinku 12m x 2,5 m 
do głębokości O, 9 m od dzwonnicy do drugiego wejścia na teren koś
clelny. Natraftono na zniszczone pachówkt. Znaleziono dużą ilość 
fragmentów ceramicznych, okucia i nieokreślone przedmioty metalowe 
- żelazne 1 i miedziane ?. Wobec zniszczonej stratygraf!~ warstw o 
wymienionych znaleziskach można powiedzieć, iż pachodzą z okresu 
od kultury łużyckiej do czasów współczesnych, 
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Znaleziono również 7 monet, pochodzących ze skarbu siedemnasto
wiecznego. Monetą datującą czas odkrycia jest szeląg cieszynski Elż
biety Lukrecji /1625-1653/. Łącznie zbiór składa się obecnie z 54 mo
net i 23 fragmentów. Znaleziono poza tym krzyżówkę z XI wieku, de
nar jagielloński z XV wieku i 5 groszy z 1949 r. 

Pełniejszą datację ukrycia skarbu można będzie przeprowadzić 
dopiero po całkowitym zakończeniu konserwacji monet. 

Badania zakończono. 

KOBIERNO, gm.Krotoszyn 
woj. kaliskie 

KRAKOW-
STARE MIASTO, KAZIMIERZ 
i ZWIERZYNIEC 
§w.Michał, ogród 
KRAKOW - TYNIEC 

LUBISZEWO 
woj. gdańskie 

patrz 
· późne średniowiecze 

patrz 
wczesne śred~iowiec'ze 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej w Łodzi · 

Zakład Archeologii 
Folski ~rodkowej 

W badaniach brali udział mgr Magdalena Blombergowa, 
mgr Jolanta Danka, dr Marian Głosek /kierownik/, 
dr Leszek Kajzer, .dr Zdzisława Wawrzonowska /autor
ka sprawozdania/ przy współpracy pletwonurków z Klu
bu Archeologii Podwodnej "Tryton" z Bydgoszczy i eki
py geofizycznej IH~M PAN w Warszawie. Finansowal 
IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. Pobojowisko z 
1577 roku. 

Badania miały na celu odnalezienie materialnych śladów bi.twy 
stoczonej 17 kwietnia 1577 r. pomiędzy wojskami gdańskimi pod do
wództwem Jana z Kolonii a wojskami polskimi pod dowództwem hetma
na Jana Zborowskiego. Bitwa rozegrała się około 2 km na południe 
od Lubieszowa 1 w pobliżu dwóch jezior - Roktekiego i Małego 

r 
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Roktekiego oraz na grobli rozdzielającej te jeziora. Badania prowadzo
no na dnie wYSchniętego jeziora 1 które pierwotnie miało połączenie z 
jeziorem Małym Rokicktm, przy północno-wschodniej części grobli. 

Założono 33 wykopy o łącznej powierzchni około 170m2. W wYko
pach zaobserwowano układy nawarstwień, a także pierwotny poziom 
jeziora. Znaleziono fragmenty ceramiki, które datować można na XIV 
wiek i trzy podkowY, które trudno łączyć z bitwą. Materiałów związa
nych bezpośrednio z bitwą nie znaleziono. 

Prowadzono także poszukiwania· metodami geofizycznymi, a także 
badano dno jeziora Rokickiego. Penetracja płetwonurków nie przyniosła 
pozytywnych rezultatów 1 ze względu na wyjątkowo małą przezroczysto~ć 
wody oraz grubą i twardą warstwę mułu zalegającego dno jeziora. 

Metodami geofizycznymi przebadano krawędź północrut grobli i 
tereny doń przylegające, tzn. dno wyschniętego jeziora i obszar na 
wschód od jezior - czyli miejsce, gdzie gdańszczanie zaczęli rozwijać 
swoje wojska do bitwy, Poza tym na grobli wzięto pomiary w celu uzys
kania wzdłużnego profilu elektrooporowego grobli. Przedmioty metalo
we znalezione przez geofizyków nie mają powiązania z bitw!\• 

Badania będą kontynuowane. 

LUBISZEWO 
woj. gdańskie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej - Samodzielne 
Stanowisko do spraw StC!
sowania Metod Geofizycz
nych · 

Badania prowadzili dr Jacek Przeniosło, mgr inż.Alek
sander Jagodziński, mgr Iwona Modrzewska-Marciniak, 
mgr Tomasz Herbich, mgr Krzysztof Mislewtez /autor 
sprawozdania/. Finansował Zakład Archeologii Polski 
Srodkowej lHKM PAN w Łodzi. Pierwszy sezon badań. 
Pobojowisko 1577 roku. 

Badania archeologiczno-geofizyczne prowadzone były przy pomo
cy "wykrywacza metali" działającego na zasadzie wzbudzania w prze
wodnikach metalicznych ferrycznych i nieferrycznych prądów wiro
wych oraz przy pomocy tranzystorowego wykrywacza typu. "Metal" 

1 
działającego na zasadzie elektroindukcyjnej. Przy pomocy w/w urzą
dzeń przebadano teren polożony w pobliżu grobli, na której rozegrała 

· się decydująca faza bitwy. 
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Nie stwierdzono obecności obiektów metalowych, stanowiących 
materialne ~lady bitwy. 

W celu rozpoznania przebiegu grobli wykonano sześć mikrosonda
ży geoelektrycznych-elektrooporowych. Stwierdzono, że przebieg grob
li współczesnej nie pokrywa się, na niektórych odcinkach, z przebiegiem . 
starej grobli, oddzielającej jeziora Rokickie. Wykonane sondowania mo
gą być podstawą do określenia nowych miejsc przewidzianych do eksplo
racji archeologicznej w przyszłych sezonach badawczych. 

LUBLIN 
ul.Sienna 
Wzgórze "Grodzisko" 

LUBLIN 
Stare Miasto 
Zespół Dominikański 

MALBORK- WIELBARK 
Stanowisko 3 

MlĘDZYCHOD 
woj. gorzowskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
pófne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowie.cze 

Muzeum Okręgowe 
w Gorzowie "lkp. 

Badania prowadził mgr Tadeusz Szczurek przy udzia
le Stanisława' Sinkowskiego. Finansowało Muzeum 
Okręgowe w Gorzowie Wlkp. Skarb monet /XVIIl w./. 

Monety odkryto w dole na wapno na terenie należącym do koś
cioła parafialnego w Międzychodzie przy ul.Armii Czerwonej. Od
krywcami skarbu były dzieci, które bawiąc sj.ę w wykopie, wydobyły 
z jego ściany ponad 100 monet. 

Powiadomiony o tym w kilka tygodni pótntej Dział Archeolo
giczny przeprowadził niezwłocznie badania interwencyjne, polega
jące na rewindykacji monet będących w posiadaniu prywatnym i na 
dokonaniu ratowniczych wykopalisk w miejscu odkrycia. 
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Dostarczyły one 37 monet. Dalszych 39 egzemplarzy uzyskano od 
uczestników i świadków odkrycia. Znaczny rozrzut monet w wykopie 
ratowniczym oraz brak naczynia zdaje' się sugerować, że skarb zos
tał naruszony wcześniej, podczas zakładania grobu na przykościel
nym cmentarzu. 

Uratowana część depozytu składał się z polskich monet mie
dzianych wybitych w XVII i XVIII wieku. Najmłodsze monety pocho
d.zące z 1755 r. wyznaczają terminus post quem ukrycia skarbu. 

Depozyt st.anowi własność Muzeum Okręgowego w Gorzowie 
Wlkp. 

MIŁOSZOWO, gm.Linia 
woj. gdańskie 

NIEPOŁOM ICE 
woj. krakowski e 

NOWOGROD, gm.Nowogród 
woj. łomżyńskie 
Stanowisko 6 

NOWY WI5NICZ -ZAMEK 
woj. tarnowskie 

PIENIĘŻNO 
woj. elbląskie 

PIOTRKOW TRYBUNALSKI 
woj. piotrkowskie 

POZNAN 
.Stary Rynek 48 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
póine średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 
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PRZASNYSZ 
woj, ostrołęckie 
Stanowisko "Ratusz" 

Mazowiecki O§rodek 
Badań Naukowych 
w Warszawie ' 

Badania prowadzili mgr Marek Piotrowski i mgr Henryk 
Smuda, Finansowało Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Przasnyskiej. Trzeci sezin badań, Okres nowożytny 
i średniowiecze, 

Badania w Ratuszu wyprzedzał generalny remont budynku. W pra
wym skrzydle na parterze założono wykop o wymiarach 2,8 x 3,5 m. 
w celu uchwyceniafundamentów najstarszego budynku i warstw przyle
gających. · 

W pierwszej fazie badań natrafiono na fundamenty murów z XVII 
wieku 1 kamienno-ceglane na zaprawie glinianej, zbudowane prawdopo
dobnie po najeidzie szwedzkim. Poniżej zalegała przemieszana warstwa 
miałkiego gruzu i zaprawy oddzielająca gruzowisko ponad 1,5 metrowej 
miąższości, złożone w przeważającej części z cegły gotyckiej. Być 
może były to resztki zniszczonych piwnic budynku gotyckiego. Na głębo
kości około 3m prace przerwano ze względu na występowanie wody oraz 
możliwość obsunięcia 1kian budynku. 

W warstwie gruzu występowała ceramika z XIII-XIV wieku, W głów
nych warstwach w okolicy muru z xvn wieku znaleziono znaczną ilość 
monet miedzianych -boratynek, monety srebrne z XVIII i XIX wieku, . 
okucia, 'gwotdzie, szkło, kości oraz ceramikę datowaną na XIII_-XVIII 
wiek. 

PULAWY 
woj .lubelskie 
Park pałacowy 

Uniwersytet im.Marii 
Curte -Skłodowskiej 
Koło Naukowe Studentów 
Archeologii w Lublinie · 

Badania prowadził Jerzy Clehornski pod kierunkiem 
doc,dr Jana Gurby, Finansował WKZ w Lublinie. 
Pierwszy sezon badań. "Schody angielskie" z XVIU w. 

Stwierdzono, że tzw. "schody angielskie" posadowiono w spec
jalnie wykopanym do tego celu rowie, nie wykorzystując wcze§niej
szych obniżeń terenu. Najniższa część dawnego naturalnego parowu 
przebiegała na południe od istniejących schodów. · 

• 
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Potwierdzające badania gleboznawcze przeprowadzono pod kie
runkiem prof. dr M. S trzemskiego w Zakładzie Gleboznawstwa i Karto
grafii Gleb I. U. N. G • . w Puławach, 

PULTUSK 
woj. ciechanowskie 
Zamek 

RADOM 

patrz 
późne średniowiecie 

P. P. Pracownie Konser
wacji Zabytków - Pracow
nia Archeologiczno-Kon
serwatorska Oddziału 
w Łodzi 

Badania prowadził mgr Edward Cwiertak. Finansował 
WKZ w Radomiu, Drugi sezon badań, Byłe Kolegium 
Pijarskie z XVIII-XIX w. 

Badania kontynu9wano na dziedzińcu, Przebadano około 175m2. 
Dokończono rozpoczętą w 1975 roku eksplorację piwnic między kościo
łem, skrzydłem zachodnim Kolegium, a skrzydłem północnym. Odkryte 
piwnice można podzielić na dwa odrębne bloki: 

l. zachodni - związany ze skrzydłem zachodnim i funkcjonalnie z nim 
połączony, 

2. wschodni - związany z ~ościołem. 

Precyzyjne ich datowanie w chwili obecnej jest bardzo trudne. 
Do budowy użyto cegły rozbiórkowej, która pochodzi z bardzo różnych 
okresów; P<>czynając od gotyckiej z XV wieku po cegłę XIX-wieczną. 
Można przyjąć, że pochodzą z kilku faz budowy i przebudowy w okre
sie pomiędzy XVII a XIX wiekiem. 

Blok wschodni piwnic, związany z kościołem, jest najpewniej po
zostałością po rozpoczętej budowie nawy bocznej, planowanego koś
cioła trójnawowego. Bra~< funduszy spowodował zaprzestanie budowy 
oraz zmianę funkcji rozpoczętej budowli, Poprzestano na piwnicy 
kilkakrotnie przebudowywanej, która na przestrzeni XVIII wieku uleg
ła dwukrotnie pożarowi. Blok zachodni jest prawdopodobn~e pozostałoś
cią wcześniejszego budynku użytkowanego przez pijarów przed budową 
nowego skrzydła zachodniego z połowy XVIII w, Uchwycono w wyko
'pie sondażowym chodnik. Ułożony on był w kierunku południowo-
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zachodnim na pólnocny-wschód i przylegał •.l.o południowej czę~ci budowli 
drewnianej. 

Wstępna analiza zabytków datuje obiekty na okres od XVI wieku 
po wiek XVIII. Znaleziono również fragmenty ceramiki, które można 
datować na wiek XV. 

Badania sondażowe przy absydzie kościoła odsłoniły fundamenty 
niedokończonej nowej absydy kościoła trójnawowego. 

Przeprowadzono również badania · sondażowe wzdłuż dziedzińca 

w celu rozpoznania jego stratygrafii pionowej, jak również w celu po
szukiwań działek średniowiecznych. Wyniki prac badawczych wymagają 
jeszcze dokładnej analizy 1 aby można było stwierdzić czy odsłonięto 
relikty można wiązać z działalnością z okresu średniowiecza. 

Opracowany materiał archeologiczny i źródłowy z dawnego archi
wum c.o.Pijarów znajdującego się w Rzymie umożliwi prawdopodobnie 
szczegółowe określenie dat budowy oraz funkcji odkrytych obiektów 
murowanych i drewnianych. · · 

Badania zakończono. 

RAWA MAZOWIECKA 
Zamek 

RESZEL 
woj.olsztyńskie 

Wzgórze Zamkowe 

SKARSZEW 
woj. gdańskie 
Zamek Joannit.ów 

SKOTNIKI, gm.Aleksandrów 
woj. piotrkowskie 
Stanowisko l 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Muzeum Regionalne 
w Radomsku 

Badania prowadzili mgr Bożena Błaszczyk i mgr 
Andrzej Mikołajczyk. Finansowal WKZ w Piotrkowte 
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Trybunalsklm, Pierwszy sezon badań. Dwór re
nesansowy. 

Stanowisko leży pośrodku wsi, w parku z pozostałością staro
drzewu. Dwór rozbudowywano w trzech fazach, Faza najstarsza, ana
logiczna do szeregu tzw. małopolskich dworów obronnych z XVI wieku, 
dwie następne fazy trudne do datowania, zapewne powstały w l połowie 
wieku XVll. Badania archeologiczne uzupełniły dane z badań architek
tonicznych, określiły pierwotny poziom użytkowania terenu w pobliżu 
dworu, Odkryto dwie ławy kamienne, wspierające pierwotnie drewnia
ną podcieniową konstrukcję dachu. 

W wykopie I, w północno-wschodnim narożniku budynku, natra
fiono na dużą jamę odpadkową. Zawierała ona liczne ułamki cerami
ki i szkła datowane na XVI-XVll wiek. Wykop 11 usytuowany w naroż
niku południowo-wschodnim dostarczył ułamków naczyń i kafli z XVI 
wieku. 

Materiał archeologiczny nie sprecyzował następnych dwóch faz 
rozbudowy dworu, chociaż uchwycono nikłe ślady kolejnych etapów 
działalności budowlanych. 

Materiał archeologiczny znajduje się w Muzeum Regionalnym 
w Radomsku. 

Badania będą kontynuowane. 

SLUPNO, gm. Borowiczki 
woj. płockie 
Stanowisko 9a 

SOCHACZEW 
Zamek 

STARGARD GDANSKI 
woj. gdańskie 

STOLPIE, gm, Nowosiółki 
woj. chełmskie 

patrz 
późne ~rednioWiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 
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SULKOWICE, gm.Krobia 
woj .l e s ze zyńskie 

Muzeum Narodowe 
w Poznąniu 

Badania prowadził mgr Hieronim Kaczmarek. Finanso
wało Muzeum Narodowe w ·poznaniu. Skarb monet z 
XVll ; i XV111 wieku. 

Badania miały charakter ratowniczy. Na terenie gospodarstwa 
A. Biernata nr 93 w roku 1974 natrafiono na skarb monet z XVII i 
XVlll wieku, 

Znalazca przekazał monety do zbiorów Muzeum Narodowego 
w Poznaniu. 

Prace prowadzone były na odcinku o wymiarach 5 x 0,5 m do 
głębokości O, 7 m. Znaleziono 13 monet pochodzących z wymienionego 
skarbu. Monetą datującą przypuszczalny "czas ukrycia skarbu jest 
szóstak pruski Fryderyka l z 1704 r, Wydobyto także fragmenty na
czynia, w którym był ukryty skarb, fragmenty przedmiotów metalo
wych i ceramiki z XIV -XIX w, 

Fragmenty ceramiki oraz przedmioty metalowe przekazano do 
zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, 

Monety w ilości 91 sztuk, w tym 2 patagony, orty Jana Kazi
mierza i Jana Ill Sobieskiego znajdują się w Gabinecie Numizmatycz
nym Muzeum Narodowego, 

Prace zostały zakończone. 

SUPRASL 
woj, białostockie 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Białymstoku 

Badania prowadzili mgr Krzysztof Burek i mgr 
KrystynaChilmon /autorka sprawozdania/, Finanso
wał WKZ w Białymstoku. Jama nowożytna z materia
łem XVU-XVUl wieku, 

Podczas prac ziemnych związanych z rozbudową kotiowni, 
w odległości około 113 m 11'.1. północ od pobazyliańskiego zespołu 
klasztornego z XVII-XVlll w~cku natrafiono na skupisko kafli. 

Badania ratownicze wykazały, iż pod warstwami niwelacyj
nymi miąższości około 0,4 m znajdowała się jama Średnicy 1,2 m, 
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o przekroju nieckowatym miąższości 0,5 m. Znaleziono w niej prze
mieszany, r6żnorodny materiał ceramiczny - kafle misowate niezdo
bione oraz kwadratowe i prostokątne zdobione plastycznymi motywa
mi geometrycznymi, wiciowo roślinnymi, heraldycznymi lub maszka
ronami. Powierzchnia zewnętr.ma niekt6rych kafli pokryta jest do
datkowo zieloną albo biało-niebieską polewą. Opr6cz kafli znale
ziono fragment płytki posadl'lkowej z łupku i kilka fragment6w cegły 
palc6wki oraz drQbne ułamki ceramiki siwej, toczonej. 

Znaleziony materiał ceramiczny. pochodzi z XVU-XVIII wieku. 

SZCZAWNO, gm.BU:rzenin 
woj. sieradzkie 
Stanowisko l 

SZRENSK 
woj. ciechanowskie 
Stanowisko - Zamek-Dziedziniec 

S WIDNICA 
ul.Zamkowa 
woj •. wałbrzyskie 

TARNOW 

patrz 
okres lateński 

patrz 
wczesne §redniowiecze 

patrz 
p6:tne średniowiecze 

P. P. Pracownie Konser
wacji Zabytk6w 
Pracownia Archeolo
giczno-Konserwatorska 
Oddziału w Krakowie 

Badania prowadziji mgr K cystyna Kruczek i Jerzy 
Kozak. Finansowk'ło Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowej w Tarnowie. Pierwszy 
sezon badań. Murymiejskie /XIV-XV w./. 

Na tyłach południowej pierzei Rynku Gł6wnego w Tarnowie 
wykonano wykopy w poszukiwaniu pozostałości dawnych mur6w 

.miejskich w celu ich architektonicznej rekonstrukcji. 

_) 

'_) 
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Odkryto czętkiowo zachowane odcinki fragmentów kamiennych 
należących do muru obronnego. Odcinki te, położone we wschodniej 
części badanego rejonu tworzyły łamaną linię murów, dostosowaną 
prawdopodobnie do zabudowy średniowiecznej miasta, Naw'arstwte
nia odsłonięte w trakcie prac badawczych datowano na podstawie 
znalezionego materiału zabytkowego na wiek XIX i XX, co było wy
nikiem wyburzenia istniejącej tu linii muru i lokalizacji czynszovej 
zabudowy XIX-wiecznej, Oprócz najczęściej występujących ułam• 
ków naczyń glinianych, kamtonki i szkła datowanych na wiek XIX 
i XX występowały także pojedyńcze fragmenty ceramiki z wieku 
XV oraz fragment fajki datowanej na wiek XVI1, 

Badania będą kontynuowane, 

U JAZD, gm.lwaniska 
woj. tarnobrzeskie 

Kierownictwo Odnowie
nia Zamku Królewakiego 
na Wawelu 

Badania prowadzili .mgr Magdalena Szewczyk /autorka 
sprawozdania/ i mgr Witold Szmukier ,pod kierun
kiem mgr Stanisława Kozteła. Finansowało Kierow
nictwo Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu, 
Czwarty sezon badań, Ruiny zamku Krzyżtopór z· l po
łowy XVII wieku. 

Badania archeologiczne wchodziły w skład szeroko zakrojonej 
akcji konserwatorskiej. Prace wykopaliskowe koncentrowały się 

·w obrębie kilku dziedzińców wewnętrznych i na bastionie północnym, 
Zmierzały one do uchwycenia pterwotnegq poziomu podworców oraz 
wspomnianego bastionu. Miały na .celu odsłonięcie przebiegu półki 
wraz z przedpiersiem na murach kurtynowych i pozostę.lych bas tio
.n"ch dla rekonstrukcj'!. zburzonego muru barku bastionu północnego. 
W 25 wykopach sondażowych nie stwierdzono żadnych bruków czy 
posadzek, natomiast charakterystyczna warstwa humusu wyznacza 
XVII-wieczny poziom użytkowania. Na dziedzińcu głównym zalegała 
ona nad calcem, wykazując spadek w kierunku północno-zachodnim, 
zgodny z ukształtowaniem podłoża skalnego. Na dziedzińcu bocznym 
pod warstwą humusu zalegały miejscami wyrównawcze warstewki 
gruzu, będące pozostałością z placu budowy. 

Badania dokonane na bastionach ujawniły poszukiwaną półkę 
i przedpte,.rste, które było prawdope>.dobnic nakryte zwieńczeniem, 
Dowodzą tego liczne detale piaskowca znalezione na wtórnym złożu. 
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Ponadto w narożnikach bastionów odkryto fundamenty wieżyczek 
strzelniczych wzbogacając . zasób elementów do 
pełnego odtworzenia systemu fortyfikacyjnego zamku. 

Z zabytków ruchomych wyróżniają się liczne fragmenty kafli 
w tym jeden z herbem "Radwan", jakim pieczętowała się współfun
datorka zamku - Zofia Cikowska-Ossolińska, a nadto liczne fajki 
z wieku XVlli i wieku XIX oraz czę~ć zdobnej ośmiobocznej wazy 
barokowej. 

WĄCHOCK 
woj. kieleckie 

WŁOCŁAWEK 

ul.św.Jana 

WOJSŁAWICE, gm.Zduńska Wola 
woj. sieradzkie 

patrz 
wczesne ~redniowiecze 

patrz 
pótne średniowiecze 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Łodzi 

Badania prowadził mgr Jerzy Augustyniak. Finanso- · 
wał O~rodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Pierw- · 
szy sezon badań. Dwór Obronny /XVI w./. 

w dużym kompleksie majątkowym' z którego do dzi~ dotrwały' 
dwór XIX-wieczny i pałac z XX wieku oraz budynki gospodarcze, 
na jednym .z trzech stawów hodowlanych znajduje się wyspa o wymia
rach 40 x 50 m, a na niej resztki dworu obronnego. Obiekt ten był 
dotychczas nie znany. · 

W wyniku badań przekopano łącznie 90 m2, stwierdzono iż 
dwór był budowlą na planie zbliżonym do kwadratu /22 x 23m/ z 
wejściem od strony wschodniej. Fołudniową czę§ć założenia zajmo
wały dwa pomieszczenia o wymiarach 5,5 x 7,3 m i 5,5 x 10m. 
Podział części północnej nie został jeszcze rozpoznany. 

Materiał ruchomy stanąwiły nieliczne ułamki ceramiki nowo
żytnej, znaczna ilość fragmentów naczxń szklanych oraz kości zwie
rzęce. Znaleziono również fragment karwasza. 

w czasie prac wykonano dokumentację fotogrametryczną obiek-
tu. 
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Na obecnym etapie badan dw~r w Wojsławieach można datować 
na XVI wiek. 

Materiał ruchomy, po opracowaniu, złożony zostanie w Muzeum 
Regionalnym w Sieradzu. 

Badania będą kontynuowane. 

WROCŁAW 

ArsenaŁ 

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno-Konser
watorski we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Stanisław Florek. Finansował 
WOAK. Pierwszy sezon badań. Okres nowożytny, śla
dy osadnictwa średniowiecznego. 

W południowo-wschodniej części dziedzińca Arsenału Miejskie
go, podczas ziemnych robót instalacyjnych odkryto kamienne kule oraz 
liczne ułamki naczyń późnośredniowiecznych. 

Celem podjętych badań ratowniczych było rozpożnanie straty
grafii południowo-wschodniej części dziedzińca oraz zabezpieczenie 
naruszonych nawarstwień. Przebadano powierzchnię 74m2. Wydzie
lono trzy poziomy stratygraficŻne. Pierwszy to warstwa najmłodsza, 
przemieszana i. związana z funkcjonowaniem Arsenału, Na głębokości 
l ,5 - l, 7 m zalegała warstwa związana ze średniowiecznym osadnict
wem. Głębiej natrafiono na ślady osadnictwa z XII/XIII w. 

Ogółem wydobyto ponad 2500 kul wykonanych z granitu i z pias
.kowca oraz kilkas~t ułamków naczyń glinianych. Odkryte pociski wysz
ły z użycia w XVI w. Nieliczne fl"ngmenty naczyń wczesnośredniowiecz
nych potwierdzają przypuszczenia oparte na zapiskach kronikarskich, 
że obecny arsenał posadowiony jest na obszarze książęcej wsi Sokol
niki. 

Badania będą kontynuowane. 

ZAMOSC P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków -Pracownia 
Archeol()giczno-Konserwa-· 
torska Oddziału w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Maria Pikulińska-Ciuk. Finanso
wała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Zamościa. Pierwszy 
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sezon badań. Kościół i klasztor Franciszkanów w obrę
bie miasta z XVII i XVlll wieku. 

Badania skoncentrowano w dwu punktach, Jeden wykop założono 
prostopadle do zachodniego skrzydła klasztoru, uzyskuj(\C przekrój 
'(łr.zez całe skrzydło, drugi za§ wytyczono tak, aby odsłonit poł(\czenie 
klasztoru z kościołem. 

Lokalizację wykopów ustalono w. oparciu o wyniki badań geo
fizycznych. Badania ustaliły: 

1/ stratygrafię użatkowania te renu 1 . 
2/ istnienie poziomów budowy 1 remontów i rozbiórki klasztoru 1 

3/ brak piwnic pod zachodnim i północnym skrzydłem klasztoru, 

4/ mury klasztoru zostały do~tawione do murów kościoła, 

5/ możliwość, że w północno-zachodnim narożniku klasztoru była 
ustawiona wieża, 

6/ badania dostarczyły dużą ilość metarialu zabytkowego~ ceramiki, 
szkła, kafli, metali i kości z okresu egzystowania klasztoru tzn. 
wieku XVU i XVIII, a także z okresu bezpośrednio .przed wystawie
niem klasztoru z przełomu XVI/XVll wieku. 

W związku z propozycją władz mia.sta ·rekonstruowanie zarysu 
murów klasztornych na powierzchni placu, zostanie rozszerzone za
równo badaniami archeologicznymi jak i geofizycznymi. 

Materiał uzyskany z badań złożono w Pracowni Archeologicznej 
PKZ w Warszawie. 

ZAMOSC 
Bastion VII 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadzili mgr Marcin Biborski i mgr Tadeusz 
Wójcik /autor sprawozdania/ przy współudziale mgr 
Anny R.uszar i mgr Romualdy Lelek. Kierownik prac 
dr Kazimierz Radwański. Finansowała Dyrekcja Roz
budowy Miasta Zamościa. Pierwszy sezon badań. Forty
fikacje miejskie z XVI-XIX w. 

Wykopaliska w obrębie bastionu Vll · stanowią wstępny etap prac 
·konserwatorskich zmierzających do zabezpieczenia reltktów fortyfi
kacji i zagospodarowanio." obiektu. Chodziło o zorientowanie się wl 
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1/ przebiegu, systemie, materiale budowlanym i stanie zachowania mu
rów bastionu z ewentualnych uchwyceniem kolejnych faz istnienia i roz
budowy; 2/ stanie zachowania architektury obronnej na plateau bastio
nu /kazamaty, chodniki itp./, 3/ układzie nawarstwień i pierwotnym 
przekroj11 fosy,' 4/ ewentualnych reliktach dzieł obronn,ych beżpośred
niego przedpola bastionu, 

Wykonano sześć wykopów s zerokoprzestrzennych o powierzchni 
około 475m2. Pozwoliło to m, in. na odsłonięcie w trzech punktach mu
rów czoła i barku bastionu. Mury czoła: bastionu wykonane były z łama
nego kamienia wapiennego, od strony zewnętrznej i przynajmniej częścio
wo od wewllQtrznej, licowane cegłą. We wszystkich Wymienionych punk
tach stwierdzono celowe· zniszczenie korony murów przez ich wysadzenie. 
W wykopie 111 mur bastionu odsłonięto, aż do stopy fundamentowej zarów
no po jego stronie zewnętrznej jak i wewnętrznBj, stwierdzając: bardzo 
różne wysokościowo posadowienie tych partii muru. Zewnętrzna częś~ 
muru, od strony fosy zachowała w głębszych poziomach dość staranne 
licowanie cegłą, ze §ladami tynku. Uzyskano również profil przyległego 
do muru stoku fosy oraz jej późniejsze nawarstwienia związane ze znisz
czeniem bastionu i wielokrotnymi pracami niwelacyjnymi~ W wykopie VI, 
który zlokalizowano w rejonie przypuszczalnego styku czoła bastionu i je
go prawego barku, obok innych współwystępujących murów ceglanych 
i kamiennych odsłonięto odcinek półkolistego w rzucie, ceglanego muru 
barku bastionu. Jest to zapewne relikt jednej z wcześniejszych faz for
tyfikacji tego terenu , W wykopie IV usytuowanym w głębi plateau bastio
nu, w pobliżu istniejącego budynku nadszańca, odkryto zawalone skle
pienie i górne partie ścian, fragmenty różnych czasowo komnat, chodni
ków, pochylni. Zaznaczyć trzeba, iż teren plateau bastionu został sil .. 
nie zniszczony pr"zez pomieszczenia i podziemne urządzenia istnieją
cej:•. tu do niedawna bazy transportowej, Badania rejonu bezpośrednie
go przedpola bastionu -;-wykop n nie przyniosły większych rezultatów. 
Wynika to z faktów, iż teren ten był poddawany częstym niwelacjom od 

·chwili likwidacji twierdzy w roku 1866. Uzyskano materiały dla rozezna
nia układu pierwotnego terenu oraz nikłe ślady robót związanych z dzie
łami obronnymi przedpola twierdzy. 

W wyniku prac zgromadzono liczne ruchome zabytki archeologicz
ne, wśród których przeważa ceramika~ fragmenty naczyń szklanych po
chodzących z XVI-XIX wieku. Występują dość licznie monety, a także 
zabytki o charakterze militariów. 

Przewiduje się kontynuację badań. 



Uzupełnienia 
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BRODNO, gm.Sroda Sląska 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 3,4,5 

Uniwersytet Wrocławski 
Katedra Archeologii 

Stanowisko 3. 

Badania prowadził mgr Karol Bykowski. Finansował 
Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu. Drugi sezon badań. Osady z młodszegó 
ok re su pr zedrzymskie.go /koniec n w o p. n o e. - l w o p' 
n.e. /stanowisko 3/. okres wpływów rzymskich /sta
nowisko 4/, wczesne średniowiecze f stanowisko 3 i 5/. 

Zbadano 920m2, wyeksplorowano 44 obiekty w tym 39 z młodsze
go okresu przedrzymskiego i 5 wczesnośredniowiecznych. Osada z młod
szego okresu przedrzymskiego reprezentowana jest w bieżq,cym roku 
przez 4 relikty obiektów o charakterze mieszkalnym, 17 jam osadni
czych, 2 paleniska, .3 układy kamieni, 2 "groby" zwierzęce, 8 jam pas
łupowYch oraz 2 skupiska ceramiki i l skupisko ciężarków tkackich, 
Obiekty o charakterze ·mieszkalnym miały powierzchnię od lO do 16,5 m2 
/rzadki na tym stanowisku dom o ścianach plecionkowYch miał powierzch
nię ponad 12 m2/, Jamy osadnicze to różnego rodzaju 'jamy odpadkowe, 
zasobowe itp. przeznaczenia, Faleniska znajdują się głównie poza obiek
tami mieszkalnymi. Ciekawy jest zespół 5 dotychczas odkrytych. obiektów 
określonych przez nas jako układy kamieni, Są to jednowarstwowe, ko
liste o średnicy około 100 cm układy równej wielkości kamieni, ~tędzy 
którymi nie stwierdzono śladów działania ognia, obrżeżone skorupami 
z dużych naczyń z młodszego okresu przedrzymskiego, Z obiektów i z 
warstwy kulturowej wydobyto około 13 tys.skorup z naczyń młodszego 
okresu przedrzymskiego reprezentujących bogaty zasób form oraz kil-

. kanatkie zabytków metalowych silnie skorodowanych /szydła, fragmenty. 
noży itp./. 

Obiekty wczesnośredniowie-czne z bieżącego sezonu: l zniszczona 
ziemianka, 2 paleniska i 2 jamy osadnicze, Na podstaw:ie ceramiki osa
dę tę datuje się na X-Xll wiek. Była to najprawdopodobniej osada zwill-· 
zana z gospodarką leśną /zbadano tu m.in. 2 jamy dziegciarskie/, którą 
zbadano w zachowanej calości /około 30 obiektów mieszkalnych, gospo
darczych i produkcyjnych/ 

Ponadto na omawianym stanowisku wystąpicy luźno zabytki z me
zolitycznej kultury chojnicko-pieńkowskiej oraz kilku kultur neolitycz
nych: kultury lendzielskiej, kultury pucharów lejkowatych, kultury ce
ramiki grzebykowo-dołkowej i kultury ceramiki sznurowej, 
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Stanowisko 4. 

Stanowisko i>olożone jest 250-300 m na południowy zachód od sta
nowiska 3, po drugiej stronie starorzecza, ma kilkudziesięciohektaro
wym polu otoczonylh niemal ze wszystkich stron niewysokim wałem ziem
nym o nieokreślonej bliżej chronologii f zapewne ze średniowiecza i zwią
zany jest z istniejącymi na tym polu dwiema osadami, Zbadano40m2 od
słaniając dwie jamy osadnicze, Jest to rozległa osada z faz B2 -D okresu 
wpływów rzymskich, Na powierzchni i w warstwie kulturowej znalezio-
no wiele fragmentów toczonej ceramiki siwej i dużych naczyń zasobo
wych tzw.Krausengefaess. 

Stanowisko 5. 

Położone jest ono300m na południe od stanowiska 3 i około250m 
na południowy-zachód od stanowiska 4 na tym samym polu co st-!lnowisko 4. 
Na powierzchni pola widoczne są czarniawe plamy rozoranych obiektów, 
Zbadano31m2 odsłaniając półziemiankę o pówierzchni 8,5 m2 wraz z 
przylegającą doń jamą gospodarczą. Ceramika -m.in. górą obtaczana 
i zdobiona ornamentyką linii falistych datuje te obiekty na VII-VIII w. 

Na stanowiskach 4 i 5 znaleziono również kilkadziesiąt wyrobów 
krzemiennych z epoki kamienia /m.in,miniaturową siekierkę/. 

Przewidywana jest kontynuacja badań tego zespołu osadniczego, 
w skład którego oprócz omówionych stanowisk wchodzą dwie osady dato
wane na XII-XIV w, 

STARY ZAMEK, gm.Sobótka 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 5 .. 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Zakład Archeo
logii Nadodrza we Wrocławiu 

Badania prowadził zespół pod kierownictwem dr. Jerzego 
Lodowskiego, Finansował IHKM PAN, Pierwszy sezon 
badań. Cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudo
wie kamiennej z wczesnego średniowiecza. 

Stanowisko położone jest w południowo-zachodniej części wznie
sienia 155,6 m w odległości około 1,4 km na południe od Starego Zamku. 
W pierwszym sezonie wykopaliskowym zdołano przebadać przestrzeń 
350m2 odsłaniając 30 wczesnośredniowiecznych grobów szkieletowych 
oraz l ciałopalny prawdopodobnie późnolateński, Zarysy jam grobowych 
rysowały się na tle calca dość wyraźnie w postaci wydłużonych owali 
"lub prostokątów o zaokrąglonych narożach, najczęściej o wymiarach 
0,6 x 1,8 m, Głębokość ich nie przekraczała 0,4 m, Większość jam gro-
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bowych wyłożona była po bokach kamieniami, w wielu wypadkach roz
wleczonymi przez orkę. W kilku jamach stwierdzono również ślady drew-
nianych szalowań - być może pozostałości trumien. · 

Na cmentarzysku stwierdzono rzędowy układ grobów z orientacją 
szkieletów w przybliżeniu na osi wschód-zachód, Zmarli leżeli w pozycji 
wyprostowanej, większość z nich ułożona była głowami na zachód, Sze'ć 
pochówków wyposażona była w kabłączki skroniowe, kilka innych w noże 
żelazne~ W niektórych grobach stwierdzono również fragmenty obręczy 
oraz kabłąki wiader, 

Do ciekawszych pochówków na omawianym stanoWisku należą dwa 
groby przykryte dużymi kamieniami, Grobów takich było zapewne wię
cej, zostały jednak zniszczone, o czym świadczy pobliskie skupisko · 
dużych kamieni o średnicy przekraczającej 0,5 m, 

Chronologię cmentarzyska oznaczamy wstępnie, głównie w opar
ciu o małe i średnie kabłączki skroniowe, na schyłek X i XI-XII w. 

ZARZYCA, gm. Kondratowice 
woj, wrocławskie 

Muzeum Archeologiczne 
we WrocJawiu 

Stanowisko 2 

Badania prowadziła mgr Olena Prus, Finansowało Mu
zeum Archeologiczne we Wrocławiu. Pierwszy sezon 
badań. Osada kultury pucharów lejkowatych. 

Stanowisko położone jest na niewielkiej wyniosłości w zakolu 
strumienia około350m na północ od wsi, na polu ornym. 

Na podstawie badań powierzchniowych w 1972 roku stwierdzono 
występowanie na obszarze około 3 ha materiału ceramicznego z okresu 
neolitu, kultury łużyckiej, przeworskiej i wczesnego ~redniowiecza. 
W związku z tym podjęto wstępne badania wykopaliskowe o charakterze 
sondażowo-rozpoznawczym. Wykonano 5 niewielkich wkopów sondażo
wych, z których ostatni zl.okalizowany niemal w centralnej partii wzgó
rza odsłonił fragment osady ludności kultury pucharów lejkowatych, 

Przebadano łącznie obszar ponad 2 arów. Wyeksplorowano 7 
obiektów nieruchomych - 5 jam i 2 ślady po słupach, które zarysowały 
się na głębokości 0,30 - 0 1 40 m tuż pod warstwą orną. Nie stwierdzo-
no istnienia warstwy kulturowej. · 

Pozyskany materiał stanowią głównie ułamki ceramiki, ponadto 
wydobyto przęślik, kilka odłupków krzemiennych oraz liczne bryłki 
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polepy. Na uwagę zasługuję zawartość jam 2 i 4, z których pochodzą 
2 niemal w całości zachowane naczynia /puchar lejkowaty i głęboka 

· misa o rozchYlonych brzegach/. 

Rozmieszczenie obiektów wskazuje na to, że przebadany teren 
stanowi prawdopc;>dobnie północno-zachodnie peryferie osady. 

Badania hę~ kontynuowane. 



Badania zagrcmlcme 



NOVAE /Swisztow/ 
Okręg tyrnewski 
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BUŁGARIA 

Uniwersytet im.Adama 
Mickiewic za w Poznaniu 

Badania prowadził prof.dr Stefan Parnicki-Pudełko. 
Finansował Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu, 
Czwarty sezon badań ekspedycji UAM, a siedemnasty 
ekspedycji polskiej i ekspedycji bułgarskiej na terenie 
rzymskiego i bizantyjskiego miasta, Ekspedycja poz
nańska prowadzi badania na przemian z ekspedycją 
UniwE!rsytetu Warszawskiego. Okres od l do VII w.n.e, 

Po definitywnym ustaleniu w roku 1974 miejsca położenia forum 
kontynuowano badania kompleksu budowli przy zachodnim boki central
nego placu miasta eksplorując około · 900 m2. 

Odkryto całkowicie cztery, a częściowo kilka dalszych pomiesz
czeń budowli, których mury kamienne zachowały się miejscami do wy
sokości 1.2 m, W jednym z tych pomieszczeń stosunkowo dobrze za
chował się półkolisty basen o ścianach wyprawionych silną zaprawą 
hydrauliczną i posadzce z płyt ceramicznych. Niektóre z pomieszczeń 
ogrzewane były przy pomocy hipokaustów, W dwóch miejscach odkryto 
piwnice hipokaustyczne, a przy jednej z nich praefurnium, Odsłonięte 
w tym zespole budowli mury pochodzą z kilku okresów budowy. Różni
ce w konstrukcji murów, a przede wszystkim dane stratygraficzne do
wodzą, że Novae w tej części miasta, podobnie jak to stwierdzono i w 
innych jego częściach, było parokrotnie niszczone i odbudowywane. 

Do najważniejszych osiągnięć tegorocznego sezonu należało od
krycie pozostałości. wielkiej bazyliki z trzema nawami i trzema absy
dami po stronie wschodniej, S~erokość budowli wynosiła 24,80 m, 
długość, bliżej jeszcze nieznana, przekraczała 40 m. Bazylika wznie

. siona została prawdopodobnie w V wieku, lub moż~ nawet w drugiej po-
łowie IV wieku, a w późniejszym czasie, zapewne w VI wieku została 
przebudowana, Duże rozmiary budowli /największa spośród dotychczas 
odkrytych późnoantycznych i wczesnobizantyjskich bazylik na terenie 
Bułgarii/, położenie przy centralnym placu miasta i marmurowy wys
trój, z którego pozostały drobne tylko fragmenty, pozwalają przypusz
czać, że była to świątynia katedralna, O istnieniu w Novae biskupstwa 
wiadome jest ze średniowiecznych spisów biskupstw, 

Oprócz pozostałości budownictwa, w tym licznych detali archi
tektonicznych i około 200 stemplowanych cegieł i dachówek /prawie 
wyłącznie stempla legionu l Italskiego, który stacjonował w Novae/ 
odkryto w 1976 r, kilkadziesiąt monet brązowych, liczne - głównie frag
mentarycznie zachowane, różne inne przedmioty metalowe, wielką mar
murową płytę z inskrypcją ku czci cesarza Septimiusza Sewera i jego 
rodziny, fragment płaskorzeźby 1 setki fragmentów przedmiotów szkła-



nych, pochodzących przeważnie z miejscowych wytwórni szkła, kilka 
lamp glinianych, bardzo liczne szczątki ksotne i tysiące odłamków na
czyń glinianych. W§ród tych ostatnich dominują naczynia zasobowe 
/głównie amfory/ i naczynia kuchenne. 

. Odkryte zabytki zmagazynowane są na terenie Novae. C2ęść 
ich będzie sprowadzona do Polski do dalszego ich opracowywania i 
konserwacji na okres dwuletni. 

Badania będą kontynuowane. 

C Y P R 

NEA PAPHOS Polska Stacja Archeologii 
.!k9dziemnomorskiej · 
w Kairze 

Badania prowadził dr Andrzej Daszewski. Jedenasty 
sezon badań. Dzielnica miejska. Okres rzymski. 

Odsłonięto kolejne partie wschodniego skrzydła pałacu w celu 
zlokalizowania narożnika północno-wschodniego. Odkryto szereg po
mieszczeń gospodarczych rozmieszczonych na północ i południe od 
głównego wejścia, w tym jedno z ogromnym terrakotowym pithosem 
wpuszczonym w posadzkę. · 

Badania skoncentrowane były też na wyznaczeniu północno
wschodniego narożnika wewnętrznego dziedzińca perystylovego. 
W. południowej części budowli eksplorowano zachodni odcinek po
łudniowego muru okręgu ograniczający dodatkowy dziedziniec leżl\cy 
na tyłach zachodniego skrzydła pałacu. Prace w północnej cz-:ści 
skrzydła zachodniego miały na celu wstępne przebadanie poligonalnej 
konstrukcji, na której fragment natrafiono w ubiegłym sezonie. Usta
lono, że ta ektog<?nalna budowla osadzona na fundamencie z wielkich, 
starannie przyct.ętych kamienn,Ych bloków posiadała charakter wieży. 
Od strony pałacu tzn. północno'-wschodniej natrafiono na ślady pro
wadzącego do niej monumentalnego wej1kia. W rumowisku odnalezio
no też dekorowane g>-:ymsy oraz fragmenty doryckich półkolumn należą
ce zapewne do jej dekoracji. 

Przeprowadzono także sondaże weryfikacyjne w skrzydle wschod
nim oarz w pobliżu muru południowego i zachodniego pałacu, które po
twierdziły istnienie wcze§niejszej, głównie w<czesno-rzymskiej zabudo
wy pod budynkiem pałacowym ·. Szczegółowy sondaż stratygraficzny pod 
mozaiką Posejdona w sali 76 pozwolił uściślit chronologię budynku 
oraz datowanie mozaiki. Dwie monety cesarza CenstanUusa znalezio-

. ne pod posadzką dają terminus post quem budowy lub przebudowy sali 
oraz wykona'nia mozaiki, co mogło nastąpić po trzęsieniach ziemi lat 
332 i 342. 

Badania będą kontynuowane. 
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E G l P T 
Folska Stacja Archeologii 
Sr•~dziemnomorskiej 
w Kairze 

Badania prowadził dr. Mieczysław Rodziewicz. Finanso
wala P o l ska Stacja Archeologii S ródziemnomorskiej 
w Kairze. Siedemnasty sezon badań. Dzielnica miejska 
III w.p.n.e. -XIV w.n. e . 

W obrębie Kom el-Dikka badania prowadzone były na 2 odcinkach. 
Przede wszystkim kontynuowano eksplorację tzw.dzielnicy mieszkalnej -
sondaż "W". W tym celu przedłużono wykop w kierunku połudri.iowo
wschodnim odkrywając całość centralnego korytarza obszernego domu 
późnoantycznego z VI-VII w. Odsłonięto też kolejne pomieszczenia przy
legające do tegoż korytarza. Do najciekawszych odkryć należą tynki nie
których pomieszczeń zdobione rytą dekoracją geometryCZJU\ i fleralną, 
Rozszerzając WJ'kopy na poludnie osiągnięto kraniec terenu nadającego 
się do eksploracji /dalej znajduje się już współczesna zabudowa/ oraz 
natrafiono na pierwsze pomieszczenia następnego domu mieszkalnego. 
Powyżej poziomu późnolateńskiego odkopano groby tzw.nekropoli arab
skiej górnej z XIII-XVI w. osiągając przypuszczalnie • jej wschodnią gra
nicę. 

Spośród znalezisk ruchc;>mych na wyróżnienie zasługują fragmenty 
marmurowych rzeźb oraz duże ilości ceramiki późnoantycznej i wczesno
chrześcijańskiej. 

Drugim badanym odcinkiem była starożytna ulica R -4 dzieląca 
dzielnicę mieszkalną od łaźni i . cystern. Uchwycono jej jeden fragment 
przy wschodniej fasadzie łaźni w pobliżu frigidarium, drugi przy wschod

.niej ścianie cystern. Odsłonięto nawierzchnię jezdni z ciosów bazalto
wych wypełnionych gliną i tłuczniem ceramicznym pochodzącą r. okresu póź

.noantycznego. Udało się jednocze§nie stwierdzić, że ten ciąg komunika-
cyjny używany był również w okresie wczesnoarabskim. 

Poza koncesją na Kom el-Dikka misja polska pr~eprowadzila wy
kopaliska ratunkowe w pobliżu dworca kolejowego. Natrafiono tam na 
§lady niewielkich łaźni z okresu późnoantycznego oraz na bardzo cenne 
odpady warsztatu produkującego lampki ceramiczne. 

Badania są kontynuowane. 
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DEIR EL-BAHARI Polska Stacja Archeologii 
S ródziemnomorskiej 
w Kairze i P. P. Pra~ownie 
Konserwacji Zabytków · 

Badania prowadziła Polska Stacji Archeologii Sródziemno
morskiej w Kairze, pracami konserwatorskimi kierował 
inż. Zygmunt Wysocki~ Finansowali Polska Stacja Archeo
logii S ródziemnomorskiej w Kairze, P. P. Pracownie 
Konserwacji Zabytków oraz rząd egipski. Szesnasty se
zon badań. Swiątynia z okresu XVlll dynastii. 

Kontynuowano prace badawcze i reintegracyjnewświątyni królo
wej Hatszepsut prowadzone przez Polsko-Egipską Misję Archeologicz
ną. Ze strony polskiej, jak co roku brali w nich udział egiptolodzy z 
Polskiej Stacji Archeologii Sródziemnomorskiej w Kairze oraz spelija
liści z Pracowni Konserwacji Zabytków. Uwaga egiptologów skupiona 
była na wyselekcjonowaniu fragmentów pr.otodoryckich kolumn według 
przynależności do poszczególynch partii świątyni. Szczególny nacisk 

. położono na wyróżnienie fragmentów trzonów kolumn górnego portyku 
w związku z reintegracją jego wewnątrznej kolumnady. Przestudiowano 
też problem rozmieszczenia różnych rodzajów kolumn 'wokół górrLego 
dziedzińca. Przeprowadzono badania i poszukiwanie koneksji fragmen
tów należących do zachodniej ściany górnego portyku i przygotowano 
je do wmontowania. Dokonano też selekcji bloków należących do pół
nocnej Ściany górnego dziedzińca. 

Równolegle do studiów egiptologicznych trwały prace budowlane. 
Zakończono wznoszenie ceglanej konstrukcji w południowej części. za
chodniej ściany górnego portyku, która umożliwi wmontowywanie ory
ginalnych fragmentów. Po4obna konstrukcja wzniesiona zostanie też 
w partii północnej. 

Ważnym przedsięwzięciem było rozpoczęcie reintegracji kolum
nady we wńętrzu górnego portyku, wznoszonej z oryginalnych fragmen
tów. 

Kontynuowano rekonstrukcję półki skalnej nad górnym tarasem 
świątyni oraz prace przy zabezpieczeniu ściany za północną kolumna
dą środkowego terenu. 

Prace są kontynuowane. 

DEIR EL -BAHARI 
Stanowisko 16 i 21 

Uniwersytet Jag'ielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzili prof .dr hab.Janusz K. Kozłowski, 
dr hab. Bolesław Ginter i mgr Barbara Drobniewicz. 
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Finansował Rząd Arabskiej Republiki Egiptu i częścio
wo UJ. Trzeci sezon badań. Stanowiska z różnych ok
resów paleolitu i neolitu. 

W dalszym ciągu kontynuowano badania stanowisk prahistorycz
nych w kotlinie Deir e l- Bahart, ogre.niczając je w obecnym sezonie 
do eksploracji dwóch stanowisk w najwyższej części Gebla Tebańskiego, 
usytuowanych w centralnej partii kotliny. 

Stanowisko 21. 

B. Ginter i B. Drobniewicz zakoliczyli eksplorację wyraźnie odizo
lowanego skupienia wyrobów krzemiennych oznaczonych jako 21b. me
todą zbierania z powierzchni zalegających tam artefaktów, po narzuce
niu uprzednio siatki metrowej. Zebrano łącznie około 17 tysięcy okazów 
zalegających na powierzchni ponad 4 arów. W obrębie uzyskanego ma
tertalu wydzielono sześć serii, przy zastosowaniu jako zasadniczego 
kryterium podziału rodzaju i stopnia spatynowania powierzchni arte
faktów, uwzględniając jednocześnie podstawowe różnice w zakresie 
techniki i morfologii, a także typologii. Prace tegoroczne pozwoliły za
tem na wydzielenie dalsżych trzech serii wyrobów w porównaniu z wstęp
ną klasyfikacją dokonaną w roku ubiegłym. Seria pierwsza obejmuje nie
liczny stosunkowo materiał z dominującą techniką lewaluaską i pojedyń
czyroi formami bifacjalnymi, o charakterze dolnopaleolitycznym. Seria 
druga, znacznie liczniejsza, o niezbyt wysokim wskaźniku lewaluaskim, 
zawiera rdzenie, narzędzia i bardzo liczny materiał odpadkowy, charak
teryzując się specyficzną techńiką oddzielania grubych odłupków od 
nieprzygotowanych rdzeni. Ręprezentuje ona przemysł środkowopaleoli
tyczny, nawiązujący najbliżej do tzw. musterienu nubijskiego. Następne 
dwie serie, również wieku środkowopaleolitycznego, wykazują najwięk
sze pokrewieństwo z kulturą mustiersko-lewaluaską, co wynika w dużej 
mierze z bardzo wysokiego wskaźnika lewaluaskiego, zwłaszcza typo

·logicznego. Reprezentowane są tutaj najbardziej lUasyczne formy rdze-
ni lewaluaskich do odłupków, ostrzy i wiórów. Seria piąta, najliczniej
s za, zawiera wyroby nieco mniejs_zych rozmiarów, charakteryzując się 
bardzo zróżnicowanymi technikami uzyskiwania półsurowca. Reprezen
tuje ona nieznany dotąd przemysł z wczesnej fazy górnego paleolitu. 
Ostatnia seria grupuje zabytki bardzo słabo spatynowane lub niespa
tynowane, wykorzystując w dużej mierze wyroby starszych serii zarów
no do formowania rdzeni -jak i narzędzi. Omawiane skupienie 21b ma 
ch<trakter wieleokresowej pracowni krzemieniarskiej, przy wyraźnym 
jednak udziale form podomowych, zwłaszcza w odniesieniu do serii 
piątej, ~6rnopaleolitycznej. Wykorzystywano przy tym miejscowy suro
wiec krzemienny zalegający w wapieniach tej części .Masywu Tebadskie
go. 

Stanowisko 16. 

Ci sami oraz Janusz K. Kozłowski eksplorowali stanoWisko poło
żone na północno-wschodnim stoku wzniesienia w centralnej partii 
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cyrku Deir el-Bahari, na wysokości od 244m n.p.m. -252m n.p.m. 
Na stoku tym silnie nachylonym w kierunku północno-zachodnim wys
tąpiła znaczna koncentracja zabytków krzemiennych, · Ogółem wyeks
plorowano powierzchnię 128 m2 usytuowaną w pasie największego 
nasilenia zabytków, stosują: metodę zbierania artefaktów z powierzch
ni w ramach narzuconej siatki 4-metrowych kwadratów. Ogólna ilość 
zabytków krzemiennych w ten sposób uzyskanych wynosi 3240 okazów, 
wśród których można wydzielić 5 serii różniących się wyralnie stop
niem spatynowania powierzchni, jak i też cechami techniczno-morfo
logicznymi. Seria pierwsza, bardzo nieliczna reprezentuje pttawdo
podobnie inwentarz §rodkowopaleolityczny, charakter §rodkowopale
olityczny materiałów znacznie bardziej wyraźny jest w serii drugiej. 
Mamy tu do czynienia z zespołem o rozwiniętej technice lewaluaskiej 
nawiązującym do zespołów mustierrsko-lewaluaskich z Pustyni Za
chodniej i Bliskiego Wschodu. Seria ta ma zapewne charakter pra
cowniany. W serii trzeciej obok licznych form pracowninanych, wystę
pują wyratne elementy podornowe, 5wiadczy o tym stosunkowo wysoki 
udział narzędzi. Serię tę można łączyć z wczesną fazą górnego paleo
litu. Seria czwarta reprezentuje rzadki na tym terenie zespół o cha
rakterze wiórowym i makrolitycznym. Pracowniany charakter serii 
podkreśla obecność narzędzi typu nakopalnianego. Serię tę można da
tować prawdopodobnie na schyłkowy paleolit. Seria •piąta, bardzo nie
liczna, z przeważającą ilością rdzeni, przy niemal całkowitym braku 
narzędzi wiąże się zapewne z ,wiórowymi kulturami neolitu. 

OAZA KHARGA 
Pustynia Zachodnia 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Zakład 
Epoki Kamienia 
/w ramach Combined 
Prehistorie Expedition/ 

Badania prowadzili prof,dr Fred Wendorf /Southern 
Metodtst University/ i doc,dr Romuald Schild /IHKM 
PAN/ przy współudziale prof.dr R.Said /Geological 
Survey of Egypt/, prof,dr Vance Haynes /University 
of Arizona/, prof,dr Peter Maringer /Washington 
State University/, doc,dr Michał. Kobusiewicz. 
/IHKM PAN/ oraz dr Achilles Gautier /Uniwersytet 
w Gandawie/, Piąty sezon badań na Pustyni Zachodniej. 
Osadnictwo środkowo i epipaleolityczne, neolityczne. 

Badania w oazie Kharga były kontynuacją eksploracji Pustyni 
.Zachodniej .w Egipcie rozpoczętych w 1972 r. Uprzednio prowadzono 
prace na oazie Dachla, w rejonie studni pustynnych Bir Sahara i Bir 
Twrfawi oraz w rejonie Gebel Nabta. 
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Eksploracje w oazie Kharga skoncentrowane były głównie na 
stanowiskach epipaleolitycznych i neolitycznych. Badano również szereg 
kopalnych źródeł zawierających §lady osadnictwa środkowo paleolitycz
nego. Miało ono charakter pracowniany. 

Najciekawsze wyniki uzyskano na stanowisku nr 7 /epipaleoli-· 
tycznym/ oraz na stanowiskach neolitycznych. Przebadanie sporej osa
dy epipaleolitycznej pozwoliło na uzyskanie datowania tego osadnictwa. 
Badania stanowisk neolitycznych wYkazały, że wiążą się one z nową 
nieznaną dotąd odmianą neolitu lokalnego różnego od neolitu typu char
tumskiego znanego z południowej części Pustyni Zachodniej. ·Jest to naj
pewniej neolit pasterski z udomowioM krową, 

Wydobyte materiały zostały złożone w Egyptian Museum i Sout
hern Methodist University. 

NIMRUD 

R A K 

Folska Stacja Archeologii 
S ródziemnomorskiej 
w Kairze 

Badania prowadził (dr Janusz MeuszYl\skiJ. Finansowała 
Folska Stacja Archeologii Sródziemnomorskiej w Kairze. 
Trzeci sezon badań. Centralna część cytadeli, Okres 
neoasyryjski. 

Pracami objęto partie zachodnie centralnej części cytadeli, 
Eksplorowano obszar między bykami Salmanasara III, budowlą Asurna 
sirpala U oraz ·miejscem znalezienia reliefów- Tiglatpilesara 111. Od
naleziono mury o bardzo złym stanie zachowania pochodzące z hipote-

·tycznego centralne-go pałacu Tiglatpilesara Ill. 

Przebadano również posadzkę ułożoną pierwotnie w 2 warstwach, 
która prawdopodobnie należała do·podwórza niezidentyfikowanej jeszcze 
budowli być może Salmmasara Ul, 80 cm nad nią umieszczona była nawa 
platforma, która spowodowała destrukcję budowli Asurnasirpala U oraz 

\ Salmanasara Ul. W trakcie dal'szego odsłaniania wzmiankowanej posadz
ki odkryto 40 kamiennych reliefów z pałacu Tiglatpilesara lll o bardzo 
interesujących motywach ikonograficznych m.in. ze scenami przedsta
wiającymi dworzan przed tronem królewskim, oblężenie miasta, ze sce
ną wojenną z galopującym wielbłądem. 

Nowym sondażem objęto też obszar położony 70 m na zachód od 
byków Salmanasara lll. Dokonano tu niezwYkle ciek~wego odkrycia 
bramy dekorowanej trzema ogromnej wielkości bykami należącej do jesz
cze niezidentyfikowanego budynku. Posadzka wew!'lltrz bramy wYłożona 
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była małymi, wapiennymi płytkami i przykryta warstwą smoły bitumicz
nej, w której zachowały się odciski kół przejeżdżających pojazdów. 

Prace będą kontynuowane. 

JUGOSŁAWIA 

DEBRESTE, S.R.Macedonia Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Muzeum Narodowe 
w Prilepie 

Badaniami kierowała ze strony polskiej dr Jadwiga 
Rauhut, ze strony macedońskiej Bożko Babi~. Nadzór 
naukowy sprawował prof. dr Witold Hensel. Finansowa
lo Muzeum Narodowe w Prilepie. Trzeci sezon badań. 
Osadnictwo pótnorzymskie, wczesnobizantyjskie i 
wczesnośredniowieczne. 

Prace kontynuowano we wschodniej części twierdzy wczesnobi
zantyjskiej w pobliżu jej bramy. W miejscu tym odsłonięto resztki dwóch 
bazylik usytuowanych jedna nad drugą, zbudowanych z kamienia, a po
chodzących z IV /V oraz końca VI stulecia. Rzut poziomy młodszej 
trzy-nawowej bazyliki odkopano prawie ·całkowicie. 

Na północ od cerkwi odkryto okrągłą budowlę z basenem w kształ
cie krzyża po środku, która spełniała funkcję baptysterium. Wyniki"te
gorocznych badań pozwoliły uściślić chronologię zespołu budowli sak
ralnych i ostatecznie datować młodszą z nich na koniec VI wieku. Z te
go czasu pochodzą bowiem murowane grobowce usytuowane w obrębie 
bazyliki lub przy jej ścianach. W jednym z odkrytych w bieżącym sezo
nie grobowców /nr 65/ znaleziono dwa ogniwa złotego łańcucha i minia
turowy _paciorek ośmiokątny. W innym grobie dziecka /nr 66/ zbudowa
nym w kształcie skrzyni z płyt ceramicznych, pod płytą posadzkową zna
leziono złoty pierścień z monogramem w kształcie litery M. Od VII do 
połowy IX wieku budowle te znajdowały się w ruinie. Odbudowa bazyli
ki nastąpiła około połowy IX stulecia w związku z reachcystanizacją 
słowiańskiej wówczas Macedonii. W tym czasie cerkiew została przebu
dowana, a do ściany zachodniej dostawiono portyk na podmurówce ka
miennej. Krótko po tym popadła ona w ruinę. 

Ponowne użytkowanie części cerkwi, lecz już jako kaplicy cmEm
tarnej, przy której chowano zmarłych przypada na okres między X a 
XII wiekiem. Z tego czasu pochodzi kilkanaście pochówków odkrytych 
w bieżącym sezonie,' z których część zlokalizowana była w obrębie ruin 
kościoła. W jednym z grobów /nr 52/ należącym do dostojnika koście!-
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nego znaleziono pektorał z brązu z relikwiami. Po jednej stronie wyryta 
była postać Chrystusa, a po drugiej Matki Boskiej w postaci oranta. 

Niedaleko cmentarza natrafiono na resztki domostw kamiennych 
z XII wieku. W ich obrębie znajdowano ułamki naczyń glinianych oraz 
inne przedmioty codziennego użytku, w tym żarna rotacyjne. ' 

) 

PRILEP, S.R.Macedonia 
Stanowisko "Markowe Kule-Główna Porta 

Kierownikiem badań strony polskiej był prof.dr Witold 
Hensel, ze strony macedońskiej dyrektor Muzeum Na
rodowego w Prilepie Bośko Babić. Pracami terenowy-
mi kierowała mgr Ryta Kozłowska. · 

Badania na stanowisku Markowe Kule-Główna Porta, · stanowiły 
kontynuację programu realizowanego w ramach umowy między Instytu
tem Historii Kultury Materialnej PAN, a Muzeum Narodowym w Prl
lepie. 

W roku bieżącym dokończono eksploracji pomieszczeń kamien
nych nr nr 14, 22A, 23B. W celu odsłonięcia południowej grańicy po
mieszczenia nr 22A, wytyczono wykop o wymiarach 5 x 12m, który w 
sezonie sprawozdawczym wyeksplorowano tylko czę~dowo. Zakoń- · 
czenie eksploracji warstw kulturowych w tych pomieszczeniaelf do 
podłoża skalnego, ujawniło ślttdy słowiańskiego osadnictwa wczesno
średniowiecznego /VIU-IX w./ w postaci wykutych w skale jam gos
podarczych oraz otworów związanych z budowni~twem tego okresu. 
W związku z powyższym odsłonięto stopę fundamentową murów nr nr 
26, 34, 47. Przeprowadzona dokumentacja architektoniczna oraz wi
zualne obserwacje szczegółów ich zabudowy pozwoliły postawić ro
bocze stwierdzenie, iż mury nr 26 i 34 były chronologicznie starsze 
niż mur nr 47 /XII-Xlll w./ i zostały pótniej wykorzystane przy bu
dowie muru nr· 47, który stanowi fragment zabudowy dużego pomiesz
czenia kamiennego /Xll-XIII w./ zarysownego w roku ubiegłym. 

PRILEP - WAROSZ 
Macedonia 

Muzeum Narodowe 
Prllepie i Zakład Archeo
logii Uniwersytetu im. 
Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Irena Kutyłowska pod kierun-
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kiem Bo§ko Babića. Finansowało Muzeum Narodowe 
w Prilepie. Pierwszy sezon badań. Stano...:.isko z 84 
- osada Xll-IV w. i cmentarzysko XIV /XV -XVlll/XIX w. 

Stanowisko oznaczone z 84 położone jest na niewielkim wznie
sieniu u podnóża Markowej Kuli, zajętym obecnie pod budOWf; dziel
nicy Warosz. W miejscu przypadkowego odkrycia szkieletów założono 
trzy wykopy /5 m x 5 m/, które pozwoliły okrdlić chronologię cmen
tarzyska XIV /XV -XVUI/XIX w. oraz . rzuciły nieco światła na charak
ter osadnictwa wczesnośredniowiecznego na tym terenie. Warstwa 
wczesnośredniowieczna została całkowicie zniszczona przez groby no
wożytnego cmentarzyska, o czym 'wiadczą zabytki wczesnośredniowiecz
ne występujące obok nowożytnych. Zachowały się tylko dolne partie 
/zagłębione w calcu/ jam wczesnośredniowiecznych Xll-XIV w. oraz 
częściowo zniszczony piec kopułowy drążony w calcu, wykorzystywa-
ny do obróbki metali kolorowych. Charakter tych obiektów oraz uzys
kane zabytki ruchome - żużel żelaza i szkła - potwierdzają wcześniej 

postawioną hipotezę, ' że w tej partii wcżesnośredniowiecznego osad
nictwa Warosz skupiały się warsztaty produkcyjne i obiekty z nimi 
związane. 

Matertały z badań znajdują się w Muzeum Narodowym w Prilepie. 

P E R U 

CERRO A YANGA Y Polskie Badania Archeolo
giczne 
Museo de Sitio "Chavimochic" 
Instituto Nacional de Cultura 
w Trujillo 

Badania prowadził prof.dr Andrzej Żaki. Drugi sezon 
badań. Osiedle obronne z epoki klasycznej /tzw. okres 
lntennedio temprano, 21o n.e. '! 60/. 

W dwu rejonach .rozległego osiedla na szczycie wysokości ponad 
3.500 m w górnym biegu rzeki Moche, realizowano dalsze oczyszczanie 
ruin z roślinności i gruzu, wykonywano pomiary budowli i niewielkie 
prace wykopaliskowe. W ich rezultacie rozpoznano w murach /in situ/ 
l'ub wydobyto z warstw kulturowych 14 kamiennych detali architektonicz-
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nych z motywami głowy ludzkiej. Większość ich przypomina okazy znale
zione tu w roku ubiegłym, niektóre jednak wykazują odchylenia styliza
cyjne, szczególnie w partii oczu. Liczne były też kamienie ciosowe z 
dekoracją . geometryczną /od zwykłych nacięć-rytów i żłobków spiral
nych aż po złożone półreliefy/ oraz kamienie przypominające moździe
rze i żarnowy. Z innych znalezisk kamiennych na wzmiankę zasługuje 
Juży topór z ostrzem zbliżonym do kilofa oraz mała prymitywna rzeźba 
przedstawiająca żabę. Ceramikę reprezentują fragmenty naczyń beż · 
ornamentu tudzież -w niewielkim odsetku - zdobionych metalowymi pa
sami barwy czerwonej i białej, szeregiem wytłaczanych kółek lub więk
szymi kolistymi otworkami. W wykopie głównym na tzw.placu U natra
fiono skupisko węgla ze spalonych gałęzi olchy / Alnus sp. 1 oznacz. 
prof.H.Bosshard, Zurych i dr I.Brazier, Princes Risborongh/. 

Wydobyte zabytki ruchome, w tym ciosy architektoniczne z de
koracją plastyczną zdeponowano w Museo de Sitio "Chavimochic" oraz 
ukryto w wyeksplorowanym wykopie na miejscu •. 

W sąsiedztwie Ayangay, na górnym M o che, kontynuowano bada
nia ruin osiedli na szczycie Arcalle i Cerro el Toro. Na pierwszym 
rozpoznano dokładniej zachodnią strefę zabudowy mieszkalnej i odkry
to zniszczony ·grób szkieletowy pod nawis~m skalny}n, na drugim zaś 
ujawniono bardzo nikłe ślady domostw w obrębie murów okrężnych na 
szczycie 1: jest to ślad czwartego osiedla satelitarne~o, zwiazaneQo 

z główną osadą na szczycie Alto el Toro 111, wysokość 3555 m. 

W dalszym biegu rzeki Moche, koło miejscowości Salpe, od
kryto 7 nieznanych dotąd stanowisk, położonych na wierzchołkach 
wzniesień zwanych: Shamana, Shulgon, Pueblo Viejo vel Canta- . 
gallo 

1 
Shugar 1 Cauro, Cerro Grande, Carancalle, Ragache. Są to 

wszystko ślady osiedli obronnych lub półobronnych, niekiedy ż- dob
rze zachowanymi murami budynków, rytami skalnymi itp. 

CERRO PELON Polskie Badania Archeo
logiczne 
Museo de Sitio "Chavi
mochic", lnstituto Nacio
nal de Cultura w Trujillo 

Badania prowadził prof.dr Andrzej Żaki. Piąty sezon 
badań. Osiedle eponimiczne kultury Pel6n /epoka 
preklasyczna, "okres wczesny", 720 przed n.e. :t 90/ 

Prace będące fragmentem studiów nad fenomenami przedkolum
bijskiego osadnictwa· Andów,· ograniczyły się do eksploracji małych, 
nicprzebadanych w 1975 roku odcinków w obrębie trzech arów na 
szczycie wysokości około 4225-4245 m n. p. m. położonym na wodo
dziale kontynentalnym. 
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Odsłonięto zarys tzw. domu 2 /"quasi dorrun" f, stwierdzając 
tu -prawdopodobnie jak w 1975 r. tylko jedną warstwę kamiehi ·"fun
damentowych" oraz odpreparowano skałę w sąsiedztwie śladów pracow
ni kamieniarskiej /"szlifierni"/ nie natrafiając na dalsze bezsporne 
jej partie. Skąpe znaleziska w postaci drobnych zabytków kamiennych 
i fragmentów cienkościennej ceramiki /czarek ze żłobkami pod krawę
dzią/ nie odbiegają typologicznie od materiału z lat ubiegłych. Godne 
uwagi są jedynie węgielki ze spalonych gałęzi wierzby /Salix sp., 
oznacz.H.Bosshard i I.Brazier/, znlezione w obrębie tzw. domu 2. 
Dowodzą one, że mieszkańcy osiedla musieli transportować drewno 
z dolin, oddalonych od kilku do kilkunastu kilometrów, ponieważ w 
strefie Puny brak innej roślinności poza trawiastą. 

Stanowisko na Cerro Pelón, zbliżone kształtem do małopolskich 
grodzisk typu II, reprezentuje nieznaną dotąd kulturę okresu wczes
nego, ograniczoną przypuszczalnie do niewielkiego obszaru w Andach 
Srodkowych. Jej zabytkami przewodnimi są przede wszystkim okazy 
ceramiki "typu Cerro Pelón", nie mające odpowiedników w klasycznej 
kulturze Chavin-i należące do najstarszych w Peru, potwierdza to 
świeżo uzyskana data radiowęglowa. Być może, że swoiste rysy posia
da też inwentarz zabytków kamiennych. Wymaga on szczegółowego opra-

cowania i porównania z podobną kategorią zabytków kultury Chavin, 
Kotosh, Pacopampa i in. 

Odkrywki badawcze zostały zasypane. Nie przewiduje się dal
szych stacjonarnych wykopalisk. Znaleziska złożono w Museo de Si
tio "Chavimochic" w Cartavio pod Trujillo. 

CERRO AGUJEREADO Polskie Badania Archeologiczne 
Museo d~ Sitio "Chavimochic" 
lnstituto Nacional de Cultura 
w Trujillo 

Badania prowadził prof.dr Andrzej Żaki. Pierwszy 
sezon badań. Slady osiedla, zapewne obronnego, z 
epoki klasycznej, w.IV-V. 

Stanowisko leży nad górnym biegiem rzeki Viru, na rozległym, 
trójczłonowym wzniesieniu z kulminacją 3636 m. Jego elementy nieru
chome -mury obronne, zabudowania mieszkalne itp. -uległy całkowi
temu zniszczeniu skutkiem intensywnej gospodarki człowieka, która 
wprowadziła na te wyniosłości, najwyższe w okolicy, nie tylko pastwis
ka, ale i pola orne. 

Z powierzchni i z odkrywki badawczej na szczycie wzniesienia 
/rejon I/ zebrano sporo rozmaitych zabytków, m. in. szpilę brązową . 
lub miedzianą/ z główką rozklepaną w kształcie łukowatego ostrza, 
liczne fragmenty ceramiki /ułamki naczyń z otworkiem, okazy malowa
ne farbą czerwoną i białą, przęślik, tarczki itp./, małe pseudotoporki 
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typu Paruque /11 egz./ i ciosy kamienne z dekoracją geometryczną. 
Zarejestrowano również przechowywane w kolekcji prywatnej roz
maite inne zabytki, w tym ciosy z motywami antropomorficznymi, mają
ce najbliższe analogie w Ayangay. 

W odkrywce badawczej, sięgającej głębokości 93 cm, wyróż
niono dwie warstwy kulturowe, datowane metodą C-14 na lata: 390 
i 420 n.e. z tolerancją 60 lat /Laboratorium Uniwersytetu w Bernie/. 
Dzięki tyrll oznaczeniom chronologicznym uzyskujemy coraz bardziej 
dokładny wiek środkowej fazy rozwojowej kultury Recuay / callejón 
de Huaylas/. ' . 

W najbliższej okolicy zinwentaryzowano serię dalszych sta
nowisk, częściowo współczesnych śladom osiedla na Cerro Aguje
reado, leżących na szczytach powyżej 3500 m: C0 Pajaro, Barro 
Negro, Paruque, Macu, Kesera; Santa Apolonia, Montes vel Urumal
ci, Canduall, Caropanero /na tym ostatnim odkryto m.in. ryty zoomor
ficzne na głazie u wejścia w obręb dawnego osiedla/. 

Wszystkie znaleziska złożono w Museo de Sitio "Chavimochic". 

HUASACHUGO I-111 Polskie Badania Archeologiczne , 
Musei de Si'tio "Chavimochic", 
Instituto Nacional de Cultura 
w Trujillo 

Badania prowadził prof.dr Andrzej Żak\. Pierwszy 
sezon badań. Osiedle obronne i prawdopodobnie 
cmentarzyska i epoki klasycznej. 

Na początku lata przeprowadzono wstępne rozpoznania słynnego 
zespołu ruin osiedli obrormych,' zwanych "Machu Picchu strefy Santia
go de Chuco"; nie badanych jednak dotąd przez żadnego archeologa 
zawodowego. · 

Ruiny te leżą na wododziale Viró. i dopływów Santa, na grzbie
cie górskim wysokości ponad 3700 m n.p.m., oddalonym o dzień dro
gi konnej od ostatnich punktów, do których prowadzą drogi kołowe z 
Santiago de Chudo lub z Trujilb-Viró., 

Tworzą je relikty trzech głównYch osiedli ustawionych łań
cuchowo l}a szczytach o płaskich wierzchołkach ora:? przyległe wiel
kie aneksy osadnicze i przypuszczalnie nekropoliczne. Cały kompleks 
zabytkowy przekracza rozmiarami Machu Picchu i zajmuje dominującą 
pozycję wśr~d stanowisk przedkolumbijskich pomiędzy źródłami rzeki 
Viró. a Pacyfikicm. Z ruin osiedli roztacza się szeroki widok we 
wszystkich kierunkach, obejmując również długi wycinek Pacyfiku. 
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Stan zachowania budynków mieszkalnych, komunalnych /kul
turowych?/, murów obronnych, uliczek, zaułków ze schodami, pla
ców, kanałów i domniemanych reliktów nekropolitycznych jest rozmai
ty, na ogół jednak - zwłaszcza w osiedlu III, największym - dość 
dobry, W wielu miejscach budynki zachowały swe ściany szczytowe 
oraz portale otworów okiennych i drzwiowych. 

Chronologia osiedli nie jest jeszcze dostatecznie jasna, Zarów
no zabytki ruchome /niemal wyłącznie ceramika/, jak i relikty archi
tektoniczne wykazują pewne związki :~< grupą Ayangay kultury Callejón 
de Huaylas /Recuay/, choć brak tu w ogóle charakterystycznej plastyki 
kamiennej z motywami antropomorficznymi i geometrycznymi. /Jedynym 
rozpoznanym śladem zdobnictwa były zarysy trzech kół ustawiocych 
szeregowo; utworzone z małych dołków, wyrytych na płaskiej opoce na 
krawędzi południowej osiedla III/. Nie jest wykluczone, · że zespół osad
niczy Huasachugo pochodzi ze starszej fazy rozwojowej wspomnianej 
kultury, tj, z samego początku naszej ery l~b ~t z czasów nieco 
wcześniejszych. · 

W pobliżu Huasachugo i w okolicy Santiago de Chuco zarejestro
wano w toku wypraw konnych 30 nieznanych dotąd sf:-!lnowisk archeolo
gicznych, położonych wyłącznie na wierzchołkach wzniesień, Część 
ich zinwentaryzowano i zbadano powierzchniowo. 

Wszystkie znaleziska Źłożono w Museo de Sitio "Chavimochic". 

LLANGANUCO l Polskie Badania Archeologiczne, 
University Nacionale Mayor 
de San Marcos w Limie 

Badania prowadził prof .dr Andrzej Żaki. Pierwszy 
sezon badań, Osiedle obronne z czasów przedkolum
bijskich, 

Stanowisko leży w paśmie Cordillera Dlanca, na końcu doliny 
Llanganuco, przylegającej do najwyższego szc~ytu Andów peruwiańskich,· 
Huascaran, 6768 m. Eksplorowano je podczas

1

Vll etapu Polski~h Ba-
dań Archeologicznych /jesień 1976/ przede wszystkim dla weryfikacji 
niektórych szczegółów .studium o roli przełęczy w osadnictwie przed
kolumbijskim wspomnianego pasma Andów. 

Pierwotne osiedle s~adało się z trzech niewielkich, mniej wię
.cej owalnych przestrzeni otoczonych murami /zachowanych do maksymal
nej wysokości 160 cm/ oraz dwóch międzymurzy. Jedyne zabytki rucho
me w postaci fragmentów cienkościennej ceramiki barwy przeważnie ce-
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glastej nie dają podstaw do bliższej klasyfikacji kulturowej i chrono
logicznej obiektu /pobrane próbki węgla drzewnego okazały się zbyt 
skąpe do analiz C -14/. Najogólniej można przyjąć - biorąc też pod 
uwagę fakturę murów - że chodzi tu o małe, umocnione osiedle przed
!t...,lumbijskie. Przypuszczalnie spełniało ono także funkcję strażnicy, 
żaczym przemawiają jego strategiczne walory: doskonały wgląd w 
dolinę Llanganuco z dwoma jeziorami i dwiema bocznymi dolinkami 
oraz położenie bezpośrednio pod przełęczą Portachuela Llanganuco, 
otwierającą drogę na wschodnią stronę Białej Kordyliery w kierunku 
Maranionu. · 

Jest bardzo możliwe, że to właśnie stanowisko zostało odkry
te w roku 1970 przez polskich andywistów grupy inż. Furmaniaka 
/dr A. Bilezewski i A.Chytroś-Furmanikowa/ ,' podejmujących stąd 
wspinaczkę na Huascaran. 

W łączności ze wspomnianymi badaniami przeprowadzono reko
nesans szerszej strefy Callejón de Huaylas celem przygotowania prac 
wyprawy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi .oraz 

Ćwiczeń studentów Uniwersytetu San Marcos w Limie /seminarium 
poświęcone archeologii gór i fenomenom dawnego osadnictwa andyjs
kiego(. W rezultacie uzyskano informacje o 60 nieznanych dotąt sta
nowiskach, z czego 23 zinwentaryzowano lub wstępnie zbadanQ. Na 
szczególną uwagę zasługuje odkrycie mauzoleum kamiennego pod 
Santa Cruz /zob./ oraz zarejestrowanie śladów wielokilometrowych 
kanałów irygacyjnych kolo słynnego Canon de l źato 1 będących jednym 
z największych dzieł inżynierii wodnej w Andach. 

Zabytki ruchome z wszystkich badań złożono w Muzeum Regio
nalnym w Huaraz. 

SANTA CRUZ Polskie Badania Archeologiczne 
Untversity Nacionale Mayor 
de San Marcos w Limie 

Badania prowadził prof.dr Andrzej Zaki. Pierwszy 
.sezon badań. Mauzoleum z okresu VI-X w. 

Zabytek leży w pasmie Cordillera Blanca, na grzbiecie dźwi
gającym się od wioski Santa Cruz ku szczytom.: Huamampinta, Llama
corral i Aguja Nevado /ten ostatni 5888 m/. Wespół .z kilku innymi 
stanowiskami,' ciągnącymi się na przestrzeni mniej więcej kilometra, 
reprezentuje on duży zespół osadniczy, określony - od nazwy miejsco
wej - mianem Katynmn. · Odkryty został w toku Vll etapu Polskich Ba
dań Archeologicznych w jesieni 1976 r. 
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Jest to stosunkowo mało zniszczony budynek kamienny, wolno 
stojący, wzniesiony na rzucie prostokąta o wymiarach 11,4 x 7,6 m 
przy wysokości. około 5,8 m·. Częściowo zachowany dach, również 
kamienny, był dwu - lub czterospadowy. ~kiany zewnętrzne zdobione 
były czterema ciosanymi kamieniami z motywem głowy zwierzęcej 
/drapieżnik z wyszczerzonymi zębami/, wydobytymi z muru przez 
ludność miejscową, lecz szczęśliwie ocalałymi. 

Wnętrze budowli składa się z 14-18 pomieszczeń różnej wiel
kości, spiętrzonych w trzech poziomach /dokładniejsze jego rozpo
znanie uniemożliwiła groźba runięcia murów/. Stropy wykonane są 
z długich płyt kamiennych. Jedyny widoczny otwór wejtkiowy /możli
we, że pierwotnie było ich więcej/ oraz otwory w murach działowych 
mają obramowania ciosowe. Wewnątrz rozwleczone kości ludzkie 
wielu osobników. 

Mauzoleum wznosi się po środku terenu wyrównanego do prosto
kąta 13,5 x około 18-21 m, podmurowanego wysoko od strony zachod
niej. Po stronie południowej widoczne ruiny murów nieokreślonej bu
dowli, 

Analogie w słynnych budowlach w Wilkawain pod Huaraz /zwa
nych przez ,W .c. Bennetta §wiątyniami, templos/tudzież elementy de
korac ji plastycznej sugerują związek nowo odkrytego mauzoleum z okre
sem pełnego rozwoju kultury Recuay, najpóźniej za§ z jej schyłkiem. 
Roboczo można zamykać chronologię zabytku pomiędzy rokiem 500 a 
1000. 

Zabytki ruchome z tego stanowiska oraz kilku dalszych, odkry
tych w okolicy Santa Cruz, złożono w Muzeum .Regionalnym w Huarąz. 

Przewiduje się konserwację obiektu i włączenie go do strefy 
turystjcznej Callajonu de Huaylas. 

DONGOL A. 

S U D A N 

Polska Stacja Archeologii 
S ródziemnomorskiej 
w Kairze 

Badania prowadził dr Stefan Jakobielski. Finansowa
ła Polska Stacja Archeologii Sródziemnomorskiej w 
Kairze. Jedenasty sezon badań. Metropolia chr7.eŚ
cijańska. 

Głównym celem kampanii było zabezpieczenie unikalnego na tym 
terenie zespołu malowideł ściennych, których odkrycie było rewelacją 
·poprzedniego sezonu. Wykopaliska prowadzone były na skraju zabudo-
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wy miejskiej, około 800 m na północ od chrze!cijańskiego centrum, 

Kontynuowano badania zespołu budynków z cegły mułowej odkry
tego w 1974 roku koncentrując się przede wszystkim na tzw. "domie A". 
Jest to budowla posadowiona na skale o ścianach i beczkowych sklepie
niach z cegły suszonej z fragmentami wej~ć wykonanymi z piaskowca. 
Przebadano dokładnie pomieszczenie nr 3 z dwoma basehami umiejsco
wionymi poniżej poziomu posadzki. W trakcie badań udało się prześle
dzić etapy przebudowy tego pomieszczenia. Jego wnętrze, podobnie jak 
niegdyś calego budynku ozdabiały malowidła ścienne mające kapitalne 
znaczenie dla historii malarstwa ściennego z terenów Nubii. W tej ~ 
części budynku większość przedstawień zachowała się w dużych frag
mentach in situ. W skład dekoracji malarskiej wchodzą postacie świę
tych i · aniołów, ozdobne krzyże, kompozycje geometryczne i fi oralne. 
Najbardziej interesująca jest umieszczona w niszy postać Chrystusa ze 
smokiem, lwem i wężem oraz legendą towarzyszącą bqdącą fragmentem 
P.salmu. Jest to jedyny przykład zastosowania tego tematu ikonograficz
nego oraz tego rodzaju tekstu w Nubii. 

Malowidła wykonane są w technice.al secco i wszystkie wyszły 
spod pędzla tego samego malarza. Datowanie ich na podstawie materia
łu porównawczego z Faras wskazuje ,' że powstały w X w. Zniszczony już 
częściowo budynek używany był ponownie w okresie Xll-XIV w. prawdo
podobnie jako manufaktura. Odkryte fragmenty malowideł zostały zdjęte 
ze ścian i złożone w pracowni konserwatorskiej Muzeum Narodowego 
w Chartumie. 

Prace będą kontyunowane. 

PALMYRA 

S Y R l A 

Polska Stacja Archeologii 
Sródziemnomorskiej 
w Kairze · 

Badania prowac1. ził doc.dr hab.Michał Gawlikowski. 
Finansowała Pblska Stacja Archeologii Sródziemno
morskiej w Kairze. Osiemnasty sezon badań. Starożyt
.na dzielnica miejska. l w.p.n.e. -okres arabski. 

Prace skoncentrowane były na obszarze temenosu bogini Allat. 
Obejmowały one jego północną i północno-wschodnią część. Przepro
wadzono też badania sondażowe na terenie tzw.domu bizantyjskiego od.;.. 
krytego w 1974 r. Ich celem było ustalenie granicy południowej i polud
niowo-zachodniej temenosu. W trakcie wykopalisk uchwycono kolejne 
fazy jego przebudowy od l w.n.e. aż po okres islamski. 
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Obecne badania poświęcone ustaleniom przebiegu akweduktu 
w północnej części polskiego sektora wykopalisk. · 

a zabytków ruchomych odkrytych w omawianym sezonie na 
szczególną uwagę zasługują 2 inskrypcje na konsolach kolumn porty
ku otaczającego cellę zawierające daty ufundowania portyków oraz 
imiona fundatorów jak również fragment płaskorzeźby przedstawia
jącej boginię Allat na tronie między 2 lwami :r.aopatrzoną w inskrypcję 
identyfikującą bóstwo, Odnaleziono też fragmenty rzeźby sepulkralnej 
powtórnie użyte, ceramikę; lampki i szereg monet , w tym również z 
okresu panowania Wahaballata syna Zenobii, Niezwykle ważne było 
odkrycie w trakcie rozbiórki domu bizantyjskiego nowego fragmentu 
słynnego posągu Ateny Partenos odnalezionego w 1975 roku. Fragment 
ten został już uwzględniony przy rekonstrukcji posągu i pozwolił na 
zidentyfikowanie i dopasowanie wielu drobnych fragmentów, W trak
cie prac konserwacyjnych i rekonstrukcyjnych posąg otrzymał nową 
bazę wraz ze stopami. 

Badania będą kontynuowane. 

WŁOCHY 

CAPACCIO VECCHIA 
Prowincja Salerno 
Stanowiska: 
Ort o della M ennola 
Sagrato 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej, 
lnstituto di Filologia e Storia 
Medievale Uniwersytetu 
w Salerno 

Badania prowadzili doc,dr hab.Stanisław Tabaczyński 
i prof. Paolo Delogu przy współudziale dr Gabrieli 
Maetzke, d.r Paolo Peduto c. az mgr. Andrzeja Buko 
i mgr. Tadeusza Baranowskiego /autora sprawozdania/ 
pod kierownictwem prof, dr, Witolda Hensla i prof. dr. 
Nicola Cilento, W badaniach uczestniczyli ponadto: 
Maria Gawrońska i Bogdan Kowalczyk oraz absolwenci 
i studenci Uniwersytetu w Salerno. Czwarty sezon ba
dań. Osadnictwo wczesnej epoki żelaza, okresu kolo
·nizacji greckiej oraz wczesne·go i późnego średniowie
cza, 

Prace W.Ykopaliskowe kontynuowano na dwóch stanowiskach: 
"Sagrato" - na eachód od kościoła Madonna de l Granato i "Orto della 
Mennola" -w północnej częśCi miasta wczesnośredniowiecznego, 

Na Sagrato zbadano 8 działek, gdzie uchwycono dalsze elemen
ty wczesnośredniowiecznego pl.lłacu biskupiego oraz przedromańską , 

trójnawową bazylikę zdobioną freskami., Odkryto znaczne partie ścian, 
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posadzkę, zwalone kolumny i łuki, W pobliżu bazyliki, na wschód od 
jej absyd,' odsłonięto część wielofazowego cmentarzyska wczesno-
średniowiecznego. · 

Na stanowisku Orto della Mennola prowadzono prace na 11 dział
kach, W najniższej części stanowiska badano najstarsze warstwy wczes
no, rednicwiecznego Capaccio, Wydobyto między innymi ceramikę pole
waną, nawiązując' do najstarszych znalezisk tego typu we Włoszech 
/tzw, Forum ware , a także liczne fragmenty zwęglonego drewna, Ba
dano również warstwy z okresu kolonizacji greckiej, W sekt<;>rze '"cmen
tarzysko" odkryto wczesnośredniowieczny kościół o kilku fazach oraz 
przylegające doń cmentarzysko szkiletowe, 

Cmentarzyska na obu stanowiskach dostarczyły cennego materia
lu antropologicznego, stanowiącego pierwszą serię kraniologiczną z 
·wczesnego średniowiecza, uzyskaną we Włoszech południowych z peł
nym rozeznaniem kontekstu stratygraficznego, 

Pobrano liczne próbki do badań specjalistycznych, także do 
analizy C 14. 

Wyniki uzyskane w roku 1976 przyczyniły się do dalszego roz
poznania wczesnośredniowiecznego osadnictwa Capaccio, Szczegól
nie cenne jest odkrycie zespołu architektury sakralnej, w tym bazyliki 
preromańsfiej zdobionej freskami, 

Badania będą kontynuowane w roku 1977. 
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N D E K S 

ZAMIESZCZONE DANE: mfejscowość, gmina, wojew6dztwo, okres -
oznaczony literą, okresy dodatkowe /litery w nawiasie/, strona. 

OZNACZENIA OKRESOW: pim- paleolit i mezolit, n- neolit, b- epoka 
brązu, h - okres halsztacki, l - okres lateński, rz - okres wpływów 
rzymskich, wś -wczesne średniowiecze, pś -późne średniowiecze, 
nż - okres nowożytny. 

INNE SKROTY: gm.-gmina, w. -województwo /brak oznaczenia:gm. 
lub w .loco/, st. - stanowisko 

Aleksandria /Egipt/, b.z. 

Augustów -Wójtowskie Włóki, w. suwalskie, pim /n/ 

Bachórz, w,.przemyskie, wś /n, l, rz/ 

Baczyn, gm.Liszki, w.krakowskie, h 

Barkowice Mokr~, gm.Sulejów, w.piotrkowskie, rz/wś/ 

Barkweda, gm.Dywity, w,olsztyńskie, n 

Bialogarda, gm. Wieko, w. słupskie, wś 

Bielsk Podlaski, st.ll, wś/pś,·nż/ 

Bielsko-Biała, pś/nż/ 

Biskupice, gm.Brwinów, w,warszawskie, st.1,rz/b,h,l/ 

Błonie-Osiek,, w.warszawskie ·, wś 

. Bobrowniki, gm.Szpetal Górny, w.wlocławskie, pś 

Bobrzany, w. zielonogórskie, nż/ pś/ 

Bochenlec, gm. Małogeszez, w. kieleckie, st. 2, b 

Brodno, gm.Sroda Sląska, w. wrocławskie, st.J, 11 
/m, n, rz, wś/ 

Brodno, gm.Sr'oda Sląska, w.wroclawskie, st.3,4,5, rz 
/m, n, l, wś/, uz.1975 

Bronoelce, gm. Dzialoszyce, w. kieleckie, n 

Brzeg, w.opolskie, ul.Polska, pś 

Brzeg, gm.Pęczniew, w.sieradzkie, st.1a, rz 

Brze~ć Kujawski, w.wloclawskie, n/pim,b,h,l,rz,wś/ 

335 

15 

173 

77 

121 

29 

174 

175 

257 

122 

175 

258 

299 

53 

107 

327 

29 

25~ 

123 

31 
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Brzoskwinia-Krzemionki, gm. Zabierzów, w .krakowskie, 
pim /n, b/ 16 

Bystrzyca Oławska, g~n.Oława, w.wrocławskie, wś /rz/ 177 

Bystrzyca Oławska,gm.Oława, w. wrocławskie, st.4, rz 124 

Budzynek, gm.Dalików, w.sieradzkie, st.1, p~ /nż/ 260 

Bukowe, gm.Zagórów, w.konińskie, st.1, nż 300 

Byszyno, gm.Białogard, w.koszalińskie, st.8, wś /rz/ 178 

Capaccio Vecchia /Włochy/, ·b, z. 350 

Cedynia, w. szczecińskie, st. 2, wś /h, pś/ 178 

Cerro Agujerado /Peru/, b. z. 344 

Cerro Ayangay /Peru/, b. z. 342 

Cerro Pelon /Peru/, b. z. ~~ 

Chełm-Bieławin, st.l i II, wś /nż/ 179 

Chwałków, gm.Marcinowice, w.wałbrzyskie, st.1, wś /pś/ 181 

Ciechanów, St. Rynek. pś, /nż/ 261 

Czechowlee Poludniowe, w. katowickie, . nż. 301 

Czekanów, gm.Jabłonna Lacka, w.siedleckie, st.I.i III, wś 181 

Czermno Kolonia, gm.Tyszowce, w.zielonogórskie, st.I, 
st. 11, st.lla, wś 184 

Czersk, gm.Góra Kalwaria, w.warszawskie, wś,/pś, nż / 185 

Czorsztyn, w.nowosądeckie, pś/nż/ 261 

Czyżów, gm.Kleszczów, w.piotrkowskie, st.1, h 78 

Debre§te /Jugosławia/, b.z. 340 

Deir el-Bahari /Egipt/, b. z. 336 

Deir el-Bahari /Egipt/, st.16 i 21, b. z. 336 

Dębczyno, gm.Białogard, w.ko~zalińskie, st.3, rz.,/n, b, 
l, wś, pś/ 125 

Dębczyno, gm.Białogard, w.koszalińskie, st.6, rz 126. 

Dębno, w.tarnowskie, pś 262 

Dobromierz, w. wałbrzyskie, wś 187 

Dolice, w.szczecińskie, st.20, wś /h?, pś/ 187 

Doltce, w. szczecińskie, st. 30, b 54 



- 355 -

Dolina Kościeliska, w. nowosądeckie, nż 

Dolubo-.:JO, gm. Dziadkowice, w. białostockie, st.1, wś 

Do łubowo, gm. Dziadkowice, w. białostockie, st. 3, wś 

Dongola /Sudan/ , b. z. 

Ewopole, gm.Trawniki, w.lubelskie, wś 

Gdów, w.krakowskie, st.ll, n /rz/ · 

Giebułtów, gm.Książ Wielki, w.kieleckie, n/b/. 

Głogów, w .legni<:kie, wś 

Głogówek-Wójtowice 1 w.opolskie, b 

Cniechowice, w. wrocławskie, rz 

Gniew, w. gdańskie, wś / pś / 

Gniewowo, gm.Smigiel, w.leszczyńskie, st.3, h/n,l,wś/ 

Gniewowo, gm.Smigtel, w.leszczyńskie, st.6, h 

Gole z~wo, w .'szczecińskie, pś 

Gorzów Wlkp. , n 

Górzy<.a , w. gorzowskie, st. 3 i 4, h 

Graboszyc~, gm.Wadowice, w. bielsko-bialskie, nż 

Grajewo, w. łomżyńskie, pim /n/ 

Grądy-Woniecko, gm.Rutki, w.łomżyńskie, st.2, h/n/ 

·Gronowo, gm.Ostrbwice, w .koszalińskie, rz 

Gródek, gm.Drzycin, w.łomżyńskie, st.1, pś. 

Grójec, w. radomskie, wśl ś, nż/ 

G rzybiany, w .legnickie, h 

G z in, w. bydgoskie, h 

Grzybnica, gm. Ma nowo, w. koszalińskie, rz 

Huasachugo /Peru/, b. z. 

Iłża, w.radomskie, wś /pim, ś, nż/ 

Iwanowice, w.krakowskie, n /b, wś/ 

lzbicko, w.opolskie, wś /n/ 

302 

188 

189 

348 

190 

33 \ 

33 

190 

55 

127 

191 
78 
80 

263 

34 

81 

'303 

17 

82 

128 

264 

193 

83 

83 

129 

345 

'194 

35 

195 
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Izbteko, w. opolskie, pś 265 

Izdebno, gm. Rogowo, w. bydgoskie, st.5, h /wś/ 84 

Izdebno Kościelne, gm.Grodzisk Maz., w,warszawskie, 
st.1, rz 130 

Janowiec n/Wisłą, w,lubelskie, Zamek, pś 266 

Janówek, gm.Skrzeszew, w.warszawskie, st.I, 1/h/ 109 

Janówek Lisowo, gm.Drohiczyn, w.białostockie, st.l i Ill, wś 196,197 

Jastrzębia Góra, gm. Władysławowo, w.gdańskie, pim 18 . 
Jastrzębniki, gm.Blizanów, w .kaliskie, st. "Modła", rz, 
/n, h, l, wś/ 131 

Jenin, glll.Bogdaniec, w.gorzowskie, st.1, h 87 

Juszkowo, gm.Pruszez Gd. w.gdańskie,st.3 h /pś/ 87 

Kamieńczyk, w.ostrołęckie, st;l, rz/1/ 132 . 

Kazimierz Dolny, w,lubelskie, Spichlerz "Pod wianuszkiem'1,nż 304 

Kazimierz Dolny, w .lubelskie, kamienica Celejowska, nż / pś/ 305 

· Kazimierz Dolny, w,lubelskie, Spichlerz- ul.Tyszkiewi-
cza 18, nż 307. 

Kietrz, w.opolskie, st.1, b /rz/ 55 

Kieczew, w. konińskie, s t .I, nż / pś/ 308 

Kieczew, w. konińskie, st;II/ 4, nż /wś, pś/ 308 

Kłodnica, wm. Wilków, w .lubelskie, wś 198 

Kniejów, gm.Biała Podl., w. bielskie, b/?/ 56 

K o bierniki, gm.Biała Stara, w. płockie, wś 199 

Kobierniki, gm.Biała Stara, w.płockie, st.2,2a, wś/rz/ 200 

. Kobierno, gm.Krot"oszyn, w.konińskie, pś/h,l,wś,nż/ 267 

Kochlew, gm.Wierzchlas, w.sieradzlie, pim/n/ 19 

Kolonia Tarnowa, gm.Pyzdry, w,konil\skie, st.1, h 88 

Kołacz, gm.Mrozy, w.siedleckie, st.2, rz/1/ 134 

Kołobrzeg- Wyspa Solna, w,koszalińskie, wś 201 

Konary, gm.Dąbrowa Biskupia, w.bydgoskie, rz/n/ 135 



l 
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Kontusza, w,krakowskie, n 36 

Komice, w,katoWickie, pim, /n,b/ 20 

Kościeliska, gm,Radłów, w,częstochowskie, st,18, b 57 

Kotowice, gm,Brwinów, w,warszawskie, rz /l,wś,ś/ 135 

Kowalki, .gm,Tychowo, w,koszalińskie, st,1, rz /l,wś/ 137 

Kraków-Bieżanów Gaj, st,12, b /n,h/ 57 

Kraków-Kazimierz, ul,Augustiańska 7 ,' pś /b? 1 h? 1 wś/ 268 

Kraków-Kazimierz, ul. Dajwór 27, wś /pś/ 202 

Kraków-Stare Miasto, ul. Waryńskiego, wś /pś/ 205 

Kraków-Stare Miasto, Kazimierz i ZWierzyniec, wś/pś,nż/ 204 

Kraków-Tyniec, Opactwo, wś /n,pś,nż/ 207 

Kraków-Wawel, wś/ś/ 208 

Kraków- Witkowice, n 37 
. . 

Kraków-ZWierzyniec, st,1, pim 21 

K rościenko, w, nowosądeckie, st, Zamek Pieniński, pś 270 

Krupice, gm.Siemiatycze, w.białostockie, st.IA, l 110 

Krusza Zamkowa, gm.Inowrocław, w,bydgoskie, rz /n/ 137 

Kruszwica, w.bydgoskie, st,2·, wś /h/ 209 

Kruszwica, w,bydgoskie, st.4, wś /h/ 210 

Krzanowice, w,katowickie, st,1, b 58 

· Leśno, gm.Brusy,"w.bydgoskie, st. 1 , 2, 2A, 3, rz /b/ 139 

Leżajsk, w.rzeszowskie, st.J, rz 140 

Lis zna, gm. Sanok, w. krośnieńskie, rz 140 

Llanganuco I/Peru/, b. z. 346 

Lubiąż, w.wroc;ławskie, pś /h, wś/ 271 

Lubiszewo, w .gdańskie, nż /wś/ 309 

Lublin, ul. Sienna, Wzgórze "Grodzisko", wś /nż/ 211 

Lublin, Stare Miasto, Zespół Dominikański, pś /nż/ 273 

Lazy, gm.Słupia Nowa~ w .kieleckie, st.6, rz 141 

Lęg Piekarski, gm.Dobra, w.konińskie, st.1, rz /n,b/ 142 

Lo je w o, gm .Inowrocław, w. bydgoskie, rz /n, b/ 143 
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Lu ptiwa, gm.Potęgowo, w.słupskie, n /b,h/ 38 

Lupowo, gm.Bogdcmiec, w.got·zowskie, st.1, b/h/ 59 

Lyszkowice, w.sicradzkie, st.1, rz/b/ 60 
/ omyłkowo w epoce brązu/ 

Mćilbork-Wielbark, st. 3, wś/ pś, nż/ 212 

Małachowo, gm.Drobin, w.płockie, wś 212 

Mnnnsterz, gm.Wiązownica, w.przemyskie, st.6,b/n,li,rz,wś/ 61 

Masłów, gm.Trzebnica, w.wrocławskie· , b 62 

Mi.nstkowo, w.łomżyńskie, st,1, wś/rz/ 213 

Międzychód, w.gorzowskie, nż 311 

Mierzyn, gm.Rozprza, w.piotrkowskie, st.1, l 111 

Milosławice, gm.Sutów, w.wrocławskie, b 62 

Miłoszewo, gm.Linia, w.gdańskie, h /pś, nż/ 90 

Mionów ,gtol.Cłogówek, w. opolskie, wś 214 

Mloteczno, gm,Branicwo, w.olsztyńskie, st.3, wś 214 

Modła, gm.Wiśniewo, w,ciecftanowskie, rz 144 

Mogilno, w. bydgoskie, wś 215 

Mokrsko Dolne, gm.Sobków, w .kieleckie, pś 274 

Moszczcnica Wyżna, gm.Stary Sącz, w.nowosądeckie, st.C,rz 145 

Moszczenica Wyżna, gm.Stary Sącz, w,nowosądeckie,st .A, 
rz/wś/ 116 

Nadole, g!ll.Gniewino, w,gdańskie, h/b/ 91 

Nawino, gm.Białogard, w,koszalińskie, st.6, rz/n,b/ 146 

Nea Paphos / Cypr/, b. z. 334 

Nieborowa, gm.Sawin, w .chełmskie, pim /n, b/ ZZ 

Niechmirów, gm.Burzenin, w.sieradzkie, st,2, b 63 

Niepołomice, w. krakowski e, pś / nż/ 275 

Niewtadoma, gm.Sobanie, w,siedleckie, st.1, wś/b/ 217 

Nimrud /Irak/, b, z. 339 

Novac /Swisztow/ 1 Bułgaria, b, z. 333 

Nowa Cerekwia, gm.Kietrz, w,opolskie, b 64 
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Nowa Huta-Pleszów, w.krakowskie, st.17, n/b,rz/ 40 

Nowa Męcinka, gm.Męcinka, w.legnlckie, rz/h,l/ 147 

Nowinka, gm.Tolkmicko, w.elbląskie, wś 218 

Nowogród, gm.Nowogród, w.łomżyńskie, st.6, sś/!J,ri.ż/ 218 

Nowy Dwór, gm.Namysłów, w. opolskie, l 112 

Nowy Jasiniec, gm.Korano w o, w. bydgoskie, piJ 275 

Nowy Młyn, gm.Mierzec, w.kieleckie, ·pim/n/ 23 

Nowy Targ, gm.Stary Targ, w.elbląskie, rz/1/ 148 

Nowy Wiśnicz- Zamek, w.tarnowskie, pś/nż/ 276 

Oaza Kharga, Pustynia Zachodnia /Egipt/, b. z. 338 

Odry, gm.Czersk, w.bydgoskie, rz 149 

Olbrachcice, gm.Wschowa, w.leszczyńskie, pim 24 

Oleśno-Walce, gm.Olesno, w.częstochowski.e,. st.4, h 92 

Olesno-Walce, gm.Olesno, w.częstochowskie, st:3, wś 219 

Opalenie, gm.Gniew, w. zdańskie, rz/ wś / 149 

Opatowiec, w. kieleckie, h 93 

Opatów, gm.Opatów, w.częstochowskie, st.6, rz 150 

Osiek-Pracz, gm.Wyrzysk, w.pilskie, h/'l,rz/ 94 

Osieki Lęborskie, gm.Choszczewo, w.bydgoskie, b 65 

Ostrołęka, wś/ ś/ 220 

Palmyra /Syria/, b. z. 349 

Paluchy, gm.Sieniawa, w.przemyskie, st.1, b 66 

Parleza Mała, gm.Biskupiec, w.olsztyńskie, pim/rz,w!J/ 24 

Pęczniew, w.sieradzkie, st.3, wś/l,rz/ 222 

Piaski, gm. Zduny, w .kaliskie, st.1, wś . 223 

Piaski, gm.Kleszczów, w.piotrkowskie, st.2 i 3, b,l 67 

Piaski, gm.Kleszczów, w.piotrkowskie, st.1,. rz/wś/ 151 

Piaski, gm.Kleszczów, w.piotrkowskie, st.15 i 18,· h 94 

Pieniężno, w.elbląskie, pś/nż/ 277 

Pieńsk, w. jeleniogórskie, h 95 

Piotrków Trybunalski, w.piotrko:wskie, pś/wś,nż/ 278 
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Plemięla, gm.Grutn, w.toruńskie, st.l, p§ 279 

Plcszcw, w.kalisklc, st.l, 1/ rz/ 113 

Płakowice, gm.Lwówek Sląski, w,jcleniogórskie, wś 224 

Płońsk, w. ciechanowskie , wś 225 

Polnnowice, gm.Kruszwica, w,bydgoskie, wś/'n,b,ś/ 226 

Polanowice, gm. Kruszwica, w. bydgoskie, st.4, rz/n, b/ 152 

Polanowice, gm.Kruszwica, w.bydgoskie, st.6, n/ś/ 41 

Porzecze, gm.Luzino, w.gdańskie, b 

Poznań, Stary Rynek 48, pś/ni/ 281 

Prilep, st .Markowe Kule-Porta /Jugosławia/, b.z. 341 

Prilep-Waros-z /Jugosławia/, b. z. 341 

Pruszcz Gdański, w,gdańskie, st.19, rz/wś/ 153 

Pruszków-Żbików, w. warszawskie, wś 227 

Przasnysz, w.ostrolęckie, st.Ratusz, nż/ś/ 313 

Przecławice, gm.Żurawica, w.wrocławskie, b ·67 

Przemyśl, ul. Rycerska 9, wś' 228 

Pulawy, w.lubelskie, Park Pałacowy, nż 313 

Pułtusk, w.ciechanowskie, Zamek, pś/nż/ 282 

Raciąż, gm. Tuchola, w. bydgoskie, wś/b/ 229 

Raczkowice , gm.Dąbrowa Zielona, w .częstochowskie, 
st.3, rz 154 

Radojcwice, gm.Dąbrowa Biskupia, w.bydgoskie, st.24, b 68 

Radom, Kolegium Pijarskie, nż/pś/ 314 

Radymno, w. rrzemyskie, pś 283 

Radzikowo Stare, gm. c zerwińsk, w. płockie, wś 230 

Raszewy, gm. Że rków, w. kaliskie, st. 2, wś 

Rawa Mazowiecka, Zamek, pś, nż 284 

Reszel, w,olsztyńskic, Wzgórze Zamkowe, pś/nż/ 285 

Rogowo, gm.Białogard, w,kciszalińskie, st .4 i 9, rz/1/ 155 

Rogów Opolski, w. opolskie, rz 156 

Rudka, gn Kluczewsko, w. piotrkowskie, b 69 

Rzcpin, w.gorzowskic, st.2, b 70 
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Santa Cruz /Peru/, b. z. 

Siemiechów, g01,Widawa, w.sieradzkie, st,2, rz 

Siemirowice, gm. Cewice, w. słupskie, b 

Sicmirowice, gm,Cewice, w,słupskie, rz /b,l,wś/ 

Sieradz-Wzgórze Zamkowe, wś 

Skarszewy, w.gdańskie, ś /nż/ 

Skoroszowice, gm,Strzelin, w.wrocławskie, n 

S kotniki, gm.Aleksandrów, w, piotrkowskie, st,1, n.~ 

Skrzydlów, gm.Kłomnice, w,częstochowskie, st.2, rz 
/h, l, wś/ 

Słupno, gm.Borowic.zki, w.płockie, st.9, pś/nż/ 

Smolna, gm.Oleśnica, w.wrocławskie, b,/h/ 

Sobicjuchy, gm.Żnin, w.bydgoskie, st.2 ; h 

Sochaczew, w. skierniewickie, Zamek, pś, /nż / 

Spytkowice, w,bielsko-bialskie 1 pś/nż/ 

Stare Bielsko, w,bielsko-bialskie, wś/ś/ 

Starogard Gdański, w.gdańskie, pś/nż/ 
l 

Stary Zamek, gm,Sobótka, w. w.rocławskie, st.2a, n/b, wś/ 

Stary Zamek, gm.Sobótka, w,wrocławskie, st.5, wś, 
uz. 75 

Staw, gm.Szczytniki, w.kaliskie, st,I, l 

Stążki, gm.Mikołajki Pomorskie, w,elbląskie, wś/ś/ 

·stobno, gm."Ko.łba;kowo, w.szczeddskie, st.lOt'll, b 

Stobnica-Trzymorgi, gm.Ręczno, w. piotrkowskie 1 

n /b, h, l, n,wś/ · 

3tołpie, gm. Nowosiółki, w. chełmskie, wś/h, nż/ 

Strachów, gm.Kondratowice, w.wrocławskie, n 

Strobin, gin.Konopnica, w,sieradzkie, rz 

Strobin, gm. Konopnica, w. sit;radzkie, st. 2, h/1/ 

Stryczowice, gm. Waśniów, w .kieleckie, n 

Sułkowice, gm.Krobia, w,leszczyńskie, nż/ś/ 

Supraśl, w, białostockie, nż 

Sychowo, gm,Luzino, w.gdańskie, st,2, h 

347 

157 

70 

158 

232 

286 

42 

315 

159 

287 

71 
96 

288 

289 

233 

290 

43 

328 

115 

234 

72 

43 

235 

45 

160 

97 

45 

317 

317 

98 
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Sychowo, gm.Luzino, w .gdańskie, st.3, h 99 

Szczawno, gm.Burzenin, w,sieradzkie, st.1, 1/nż/ 116 

Szczaworyż, gm,Busko, w.kieleckie, wś 237 

Szczecin-Stare Miasto, Podzamcze, wś 237 

Szreńsk, w.ciechanowskie, st.Zamek-Dziedziniec,wś/nż/ 238 

Swidnica, w.wałbrzyskie, ul.Zamkowa, pś/nż/ 291 

Swilcza, w,rzeszowskie, st.3, rz 161 

Tarnów, nż /pś/ 318 

Tczew -Suchostrzyr.t , w. gdańskie, pś /patrz Juszkowo - h/ 88 

Tłuste, gm.Grodzisk Maz., w,warszawskie, rz 162 

Tokarnia, gm.Chęciny, w.kieleckie, st.2, rz/n/ 164 

Tuchola, w. bydgoskie, pś 292 

Tuligłowy, gm. K oktetnica, w. pr zernyskie, wś 239 

Tumiany, gm.Barczewo, w.olsztyńskie, wś 240 

Tylicz, w,nowosądeckie, pim, 25 

Tyniec Mały, gm.Kobierzyce, w.wrocławskie, n 47 

Ujazd, gm.Kołaczyce, w.krośnieńskie, st.l, rz 164 

Ujazą, gm.lwaniska, w.tarnobrzeskie, nż 319 

Warszawa-Wilanów, st.13. "Pasieka", wś. 240 

Warszawa-Zamość, ul.Zakamarek, st.1, rz 165 

Wąchock, w.kieleckie, wś/pś,nż/ 241 

Wenecja, gm.Żnin, w.bydgoskie, st."Most", pś 293 

Wiecko, gm.Czersk, w. bydgoskie, wś 245 

Wieliczka, w.krakowskie, Zamek, wś 246 

Wieruszów-Podzamcze, w.kialiskie, h 100 

Winnica, gm.Połaniec, w,tarnobrzeskie, st.1,2, wś 247 

Włocławek, ul.św .}ttna, pś/nż/ 293 

Wojcieszyce, gm.Kłodawa, w,gorzowskie, st.4, pś 294 

Wojsławlee, gm.Zduńska W ola, w. sieradzkie, nż 320 

Wola Skromowska, gm. Firlej, w .lubelskie, rz 166 


