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BRZOSKWINIA-KRZEMIONKI, gm.Zabierz6w 
woj.krakowskie 
Stanowiska 5,6,7 

Uniwersytet Jagiello6ski 
Instytut Archeolosii, 
Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadzili dr ~b.Boleaław Gintar, 
mgr Barbara Drobniewiez/W l 1 JIICr Knyazto:t 
Sobczyk /MA/.Finansowal Za~d Autoatrad. 
Czwarty sezon badali. Schyłkowopaleoli tycz
ne pracownie krzemieniarskie. 

Badania ratownicze , obj~ly teren bezpośrednio zagrotony bu· 
dowf\ autostrady Kraków-Gliwice i jego najblltsze zaplecze. 
W obecniJD sezonie kontynuowano prace wykopallekowe na staDowis-
kach 5,6 i 7. · 

Stanowisko 5 i 6. Odaloni-ato cztery nowe skupiska wyrobów 
krzemlennyc6;-ii!iii3,oych w poziomie koluwium ·lessowego, nakry
waj,cego bezpośrednio wypełniska kopalnych klinów mrozowyab. . 
Występowanie analogio~r~ wyrobów stwierdzono r6wn1et w góm,..ah 
partiach wspomnianych ów. Uklad przestrzenny zabytków zar6w
DO w koluwiuat jak i w wypelnisku. k11nów, eugaruje krzemienicowy 
pierwotnie charakter tych skupień • . Zawierały one glównift odlupJd. 
z r6tnyoh .taz .formowania rdzeni, nieregularne lub połamane wióry t 
a takte rdzenie w r6tnych .tazach eksploatacji, oraz oblupni•• 
Uzyskane materiały maj' charakter ~wo pracowniany t W)'k&zuj'c 
nawi,zania do technokompleksu magd.al8ń.sk1e.go. Pracownie te 110tna 
zallczy6 do tzw. pracowni przykopalnianych. 

Stanowisko~. Kontynuowano bad.ania w roku 197!5, w obz-.bie 
wykopu-U775';1l- op 1977 r. objf\l oz ś6 wypełniska kopalnego kli
na mrozowego, s ęgajf\Oego do gl,bokolci 4,20 m llcZf\C od powiera
cbni gruntu. Uzyskany material zalegał w wypelniaku piuzczrsto
gl.iniaatym klina, zarówno przy jego ~dziach jak i part.1 
irodkowej. Pod względem typologicznym oraz teohniczno-mor.tolo
&1cznym material ten nawiązuje do materiałów odkrytych w roku 
1975, stanowif\O pozostałoici aohylkowopaleolltycznych pracoWDi 
krzemieniarakich typu przykopalnianego, zw!f\zanych z technoko-· 
plek.sem masdaleńskim. . 

W sezonie sprawozdawozya wyk~nano również ser!' szur.tów 
kontrolnych oraz wierceń seolosicznyoh w celu uchwycenia pierwot
nej topogra.tii terenu i rekonstrukcji dynamiki procesów. zapełnia
nia szczelin kopalnych klinów mrozowych. Procesy te, powoduj,ce 
równiet przemieszczanie materiałów krzemiennych i ich prz.!eaz.. 
ozan1e do wnfłtrz& klinów miały miejsce przypuszczalnie w 'rodko
we~ i pótnej fazie schyłkowego plejstocenu. 
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Polotone jest na skraju pólnocnego zbocza językowatego wyniesie
nia, ok. 1 km na południe od wsi Dąbki, 0 , 8 klll na zaob6d od jezio
ra Bukowego, 1,5 km na poludnie od brzegu morskiego. 
Zajmuje lagodna zbocze WY.Jliesienia, na ekraju pola uprawnago i 
łłlki /zmeliorowane bagnal. Stwierdzono rozrzut ~~~aterialu na obsza
rze o promieniu 15 a. 
Zalotono 1 r6w sondatowy /25m2/. 

Materiał archeologiczny wysąpował wyl,cznie w warstwie ol'
nej, w większości w jej g6rnyoh partiach. 
Z powierzchni uzyskano 2Ó3 krzeaianie, 413 z sondatu. Ogółea 
inwentarz liczy 676 krzemieni, v tym 80 rdzeni 1 107 narzędzi. 
Wśród form rdzeniowych wyrótniono 58 łuazczni, oraz 22 rdzenie, 
v większości ~~ałe, wiórowe, jednopi,towe, podstotkove, z przygo
towaną pifl'ttl• skOŚDf\ v stosunku do odłupni. Wśród narzędzi wy
r6tniono 14 drapaczy, 12 skrobaczy, 6 przekłuwaozy lub ioh f'ras
aentów, 11 zbrojników, w tym 7 trapezów, 1 póltylczak typu Komol'
nioa, oraz 2 przepalone !rapenty zbrojników; 45 retuszowanych 
wiórów 1 ich !rapentów, 16 odłupk6w retuszowanych, 1 ćioeak, 
1 ryloowieo, 2 !rapent{ tłuczków kwarcytowych. Yśr6d pólaurowca 
1 odpadów wyró:tniono 2 chlebki•, _ 150 wiórów negatywowych lub 
ich !rapentów, 22 wióry korowe, 101 ·odłupków negatywowych, 71 
odłupków korowych, oraz 143 łuski_. 

Do produkcji wyrobów utywano krzellienia pomorskieao /tzw. 
chlebki poaorskie, małe otoczaki koloru tółto-bruoatnego/, b•dll
cego odmi&n\ krzeaienia kredowego byltyckiego. · 

Z powierzchni i sondatu uzyskano ponadto 20 silnie znisz
czonych, mało charakterys~cznych !rapent6w ceramiki /-,(. całego 
JD&teriału/. Zapewne ł\CZ~ jłl nalety z poblisk(\ osad\ neoli tycz
DE\ f teohnologioznie nie odblep bowiem od materiału ceramiomaco 
z 'tego stanowiska. · 

Badania bt~ kontynuowane• 

OORA S TRiKOWA., p. Zawady 
woj.lomtyńskie 
Stanowisko 1 

GRZlBOW/. adRA, p.Mirzec 
woj.kieleckie 
Zespól stanowisk "RYmO• 

patrz 
epoka brt\ZU 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził doc. dr Stefan K.Ko~oveki 
przy współpracy studentów {lotCS i UW /auto!'
kłl sprawozdania jest studentka Ewa Gieyez
tor/. Finansowal UW. Pierwszr sezon badali. 
Osadnictwo achyłkowo-paleoU tyczne, mezoli
tyczne i neolityczne. 

Badany zespól stanowisk polotony jest na tarasie rzeki Ka
miennej, na uroczysku •Nad Piaak,•. Eksplorowano trzy wykopy 
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KOCHLEW, gm.Wierzchlas 
woj.sieradzkie 
Stanowisko 1 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łoc1z1 

Badania prowadzili: mgr Maria Cyrek 1 'mgr 
Krzysztof Cyrek. Finansowal WKZ w Sieradzu. 
Trzeci sezon badań. Obozowisko i pracownie 
krzemieniarskie. Paleollt schyłkowy /ele
menty kul tur: .Swideraldej i ahrensburaldej 
oraz epimadleńsldej/. 

Stanowisko znpjduje się na krawędzi trzeciej, wysokiej · 
terasy prawego brzegu Warty, na pólnocnym skraju wai Kochlew. 

Powiększono przebadany obszar do 315 m2. Uzyskano około · 
1500 zabytków, w tym 47 rdzeni, 10 oblupni, 27 narz,d.zi, m.in. 
o charakterze nakopalnianym. 

Najciekawszym z odkrytych obiektów była jama iluwium w 
kształcie nieregularnego proatokąta o zao~glonych bokach 
/'wym.: 3 m x 1,5 m, głęb. od 50 d; 80 Cli /. 
Zalegało w niej około 100 Wfl:'Ob6w, w4r6d których na szczególne 

rdkreślenie zasługuj!\: rdzeń zacZI\tkowy, tluczek z piaskowoa 
plaald. kamień - podstawka. Ten żeataw !ona, wspólwys~~'

cych z charakterystycznym półaurowcea, przekonuje jednoznacznie, 
te w tym miejscu odbywała się ws~pna zaprawa krzemiennych kon
krecji. ZblltOlU\ funkcję miała innap nieco rozproszona krz-.ie
Jlica, z dużl\ ilości!\ obłupni, rdzerll., i specyficznie pracownia• 
nych narzędz.i. Towarzyszyły im dute, przepalone kamienie, kt6-
rych układ został wtórnie zaburzony. 

Surowcem dla poszczególnych wyrobów był krzemień jurajaki 
/mad górnej Warty7, kredowy-narzutowy i wyjl\tkowo krzeaien cze
koladowy. 

Rdzenie to przewatnie szczątkowe lub nieudane okazy je~o
piętowe /najliczniejsze/ wiórowe i wiórowo-odłupkowe, dwupięto
we i ze zaieniODI\ orientacji\ /nieliczne/. Wśród narzęc1z1 Wyrói• 
n1a się przekłuwacz z krzemienia czekoladowego i dwa pólwytwory 
ll'ciaków z trzonkiem. Charakter tych fona nie wnoa1 nic noweao, 
w por6wnaniu z dotychczasowymi ustaleniami, do kulturowej inter
pretacji zespołu. 

Tegoroczne wyni.ki pozwalaj!\ natomiast stwierdzić, !e na ba• 
dan)'lll stanowisku realizowano wszystkie etapy obróbki krzemienia 
od surowych konkrecji at do gotowych narz~dzi. 

Na podstawie analizy typologicznej zabytków, a prz"de wezy
atkia dzi'ki analizie geomorfologii terenu 1 pro!W wykopów, 
atanowieko motna datować na okres od poCZI\tku alodazego dryuu 
at w &li\ b okresu preborealnego. 

Be. dania w przyszłym roku bfłcb\ kontynuowane. 
Zabytki po opl'acowaniu będl\ dostępne w MAiB w Łoc1z1. 

KORNICB, p.Pietrowioe Wielkie 
wo3.katowick1e 

patrz 
neolit 

Stanowisko 11 
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Wykop I /wschodni/- 90m2, zlokalizowano na łagodnym nie
rozwianym stoku wydmy. Uzyskano dwa, nie w pełni wyeks.plorowane, 
slruPienia zabytk~ krzemiennych rozdzielająca się s"tratygraticz
nie. Skupienie dolne wystąpilo 10 cm powytej poziomo warstwowa
nych piasków rzecznych, w piasku bezstrukturalnJII ze 'ladami 
huauau; miąbzolici 25-30 cm i pow~· 6 m2, zawierało dwa "rdzenie 
dwupi,towe, trzonek liściaka i 204 niecharakterystyczne zabytki · 
krzellienne. Skupienie górne zalegało 30-40 cm nad. dolnym, w po
ziomie iluwialnymJ miątszości ok. 30 om i pow. ok~ 40 m2, za
wierało rdzeń dwupiętowy mikrolityczny, 12 rdzeni jednopittowycb, 
1 póltylczak komornick.i 2 tr6jlulty, 1 wkładkę, drapacz, 2 rylce, 
6 skrobaczy, pazur i 957 niecharakterystyoznych zabytków krze
miennych. 

Skupienie dolne ze względu na wystąpienie w części central
nej stanowiska rdzenia dwuP.i,towego l dutego liściaka z trzon
Idem, le:tąc)dl bezpośrednio 7? na piaskach pozio110 warstwowanyCh 
i twlrach facji korytowej nale:taloby uzna6 za młodsze od Dryasu 
III, górne dzięki częłłciowej synchronizacji z W)'kopem ni za 
starsze od okresu atlantyckiego. 

Wykop II /zachodni/ - 8 112: W przywianej, do 30 cm gl_"Ubości, 
piaskiem próchnicy i w iluwi\ID wystąpile ceramika typu leśne.so, 
z trapezami i wkla~ retuszowaną. oraz obok wykopu maly liściak 
z trzonkiem /kundajski/, brak ceramiki takiej jak w wykopie IU. 

Wykop III /centralny/ - 105 m2. Uzyskano ~~ienie z zabyt
kuli kul tury janislawickiej, czlste kulturowo/? l lecz w misie 
deflacyjnej. Zawieralq ono 23 póltylczaki typu Wiellszew, tj. 
ok• 40f' zbrojników, 9 tr6jqt6v janislawickioh i 2 inne, 2 tyl
czaki, 1 Wkladlttł• oraz elementy ohojnicko-pieńkowaki~, prócz te
'go 3 trapezy - 1 wysoki, 2 zwykle; ogółem 54 zbrojniJU, oraz 4 
rylce, 2 ·skrobacze i 4 rdzenie jednopiętowe• Razem 3511 zabytk6w 
krzemiennych. Trudne do związania z tym zespolem jest wystąpie
nie ceramiki typu Grądy lfoniecko, ż karbowanym wylewea i otwora
mi pod wylewem, której brak w wykopie II. 

Sporadycznie na oa.lym stanowisku występuje ceramika w typie 
trzcinick.iej. Znaleziono r6'WJliet 3 grociki s&reowate. . 

Stanowisko godne ' jest kontynuacji badań i sprawdzenia za
proponowanego modelu chronologicznego, tym bardziej~ te jest in
tensywnie niszczone. Na atenowisku istnieje moHboa6 datowd 
przyrodniczych. 

Materiały po opracowaniu btd.\ przechowywane w Muzeum Okrt
gowym łf Białymstoku. 

MOWY MŁYN, p.Mirzec 
woj.kieleolde 
Kompleks kopalniano
orzetwórczy hematytu 
'RYDNO• · 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kul tury 
Materialnej PAN w Warszawie 
Zakład Epoki Kalllienia 

Badania prowadził doc. dr Romuald Schilcl 
l autor sprawozdania/ oraz •sr agr ~ 



SAłlCZ, p. Trzoiaaka 
~.p1lekie 
Staowia1to ·2 
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Kr61J.k 1 Jadwi&a Mo4cibro4zka. Finansowal 
IHKM PAN. Druc1 8H011 badaJt po przerwile 
od 1961 r. Jtopalnt•• s~ przetW'r
cze 1 oeedn1ctwo ~z elulploa'tao.11l 
h~tytu /ochry/ z pótDeso ~litu, ... 
zoli tu 1 DeiOlllu. 



- 1'7 -

SftOotOWCB NIZ!m,p.Ceores't7m 
woj.nowoałldeclde 

Uniwersytet Jasielloltaki 
Instytut Aroheolocli 

Badania prowa4z.ill Ja cek Ry41ewak1 1 Paweł 
Valde-Nowak pod k1enmk1• uukowya pro!e 
dr.Januaza K.Kozłow~eao. Finanaowala Jto
m1sja Archeologiozna Oddzialu PAN w ltrako
wie. Pierwszy sezon bad.aJt. P6hopaleoll
tyozne obozowisko grupy Ostroaef. 

Stanowisko polotone jest w strefie przeloau Dunajoa przez 
Pieniny na wysoko,oi ok. SOO a npm. Lety ono w poblltu k.ra"'dai 
erozyjnej plejstoceńakiese? tarasu D\majoa, polli.dzy wrlot. 
v,wozu Sobozar\akiego 1 ~joiem Marceloweao Potoku. 

• l 

Badania lllialy charakter aonddowy. V ich wyniku stwierd&ollo, 
h zabytki zalegaj' na maomej przestrzeni terenu w ukladaie 
rozproszonym. Głównym ich zlot• jest glln1aste koluwi\11 przJU7-
te oienlal warstą gl.e~ap6lozeanej i naltrywaJ,ce erozyjn\ po-
wierzcbn!• brunatnej y zwietrzeliakowej, stanowi\oej pierwot-
ny poziom iluwialny• jeao obrtbie wys~puj' Ucme zacl•biiDia 
po systemie korzeniowym drzew wypełnione uter1al• ilaato-piaaz-
ozystya, powstałym w procesie ogl.ejeniae . 

Uzyakany inwentarz kamienny liczy 224 wrroby. Y jeao stna
kturze surowoowej zwraca uwaft maczna przewap 79f.11,/ radio~ . 
.ałowaoldeao i lokalnego, pochodz\cego z wychodni serii pieni.U
kiej, nad wyrobui z podkraltowakieJO kneaienia jurajakie,o,oras 
krzeaienia czekoladowego. Y grupie rdzeni wyaąpuj, okuJ jeciDo
pi,towe odłupkowe, 4wup1,towe wiórowo-odłupkowe, oraz epeiiP~e 
ze zllienioJUl orientaoj,. Dominuj'Q\ grup4ł narz•dziOlf\ s~ 
ule i mikroll tyome tylczaki lukowe i zwykle. Mniej liczne ~ 
krU>e i krótkie drapacze odłupkowe o surowych bokach. Yyatav1ly . 
takte pol1edryo:me rylce, akojne póltylozald, odłupki 1 wióry a · 
retuszem wnflkowya, oraz narz•dzie kombinowane ryleo-przekl\pfaoz. 
Cechy typologiczne i teohniome inwentarza naw~zuj' do p6tno
paleoll tycznej grupy Oatroaer z terenu Czech i S'lowaoji. 

Badania bł&l kontynuowane • . 

votlu wn:s 
woj.loiiŻyńakie 
Stanowisko 1 i 2 

patrz 
neolit 
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BARYCZ, 
woJ.krakowald.e 
Stanowisko 8 
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Muzeua 2.up Krakowakich 
Wieliczka 

Badania prowadził mgr .A~w::I'bowicz. P1-
nanaowa.lo Muzeum 2.up Krak cb Y1.Uczka. 
P1erwazr sezon badd. Osada kul tury le
dzieliJld.•j• 

Stanowieko zostało odkryte podczas badd pąwierzołmiowych. 
Połotone jest Y poblitu potoku MalinÓWka na wzgórzu "'tobołka•, 
zwanya róWni et górą "~agory" • · , 

Załotono cztery wykopy o ł\oznej powierzołmi około 100 a2 • 
Wykopy zlokalizowano przy kra-.dzi zapacUiaka, w bliakie~ od• 
leglo6oi od eiebie. Ye wszystkich wykopach pod waratw\ m.uau 
na glębokojci około 40 om wyatąpila waratwa bardza zbitej, twar
dej ziemi, barwy siwo-popielatej, w której znaleziono Uome 
trapanty oerualld, wyroby krztaienne 1 kalli en! e. Y wykopaob 
III 1 IV na glębokoaSoi 40 oa odkryto j8JI4ł o Dieokowaba prze
kroju• lfypelDiako juy etanowiła czarno-brunatna zi..la awi .. 
raj\oa dut' 1loaS6 cereaiki oraz liczne wyroby krzeaieaM. 
Y głębszej częaSci jaay majc!owdo ·eię pel.eniakq wylotOM pol .. 
l>ll• Je.-.. prawdopodobnie pełniła :tunkcj• produkoy~. . 

Materiały poohod.zaloe z wytej wymienionej osady nalety Ą• 
czy& z P'UP\ pleazow•kłł kul tury lendzielskiej. 

l$1l(OWICB, p.Sob6tka 
woj.wroolawakie 
Stanowisko 15& 

BUŁA., r.• TrzoiaDka 
woj. pi alcie 
Stanowisko 1 

BRONOCICI, sm.Dzialoezyoe 
woj.kieleokie 

patrz 
wczesne 4reclniowieoze 

patrz 
okres halsztacki 

Polska .Akadeaia Hauk 
Instytut Historii Kul tury 
Materialnej Zaklacl .Aroheo
log11 Małopolski w J[raltowie, 
S ta te UD1 verei ty of Rew York, 
Buffalo, USA 

Badania prowadził dr Janusz Kruk pod-nauko
wym lderowniotvem prof.dr.Jana Maobnika 1 
prof.dr.Sarunaaa Millsauakaaa • .Autor epra-_ 
wozdania - Piotr Rad:wan. Czwarty sezon ba• 
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rz•cych 8ZCZł\tkÓW kostnych. Prowadzona tet systematyczna fio
tacja prób pobieranych z wypełnisk wszystkich obiektów dostar
czyła bogatego zespołu szoz.l\tkÓW roałlinnyoh. 

Wyniki przeprowadzonych do~d pr'ac waka~ą, te na atano
wisku przewdają ałlady najlll.odszej fazy KPL, odznaczające ~!J 
silnya udziale• elementów wczesnego i klasycznego stylu ba -
skieao. Licznie reprezentowana jest r6vniet małopolaka faza 
klasyoma tej kultury. Słabiej natomiast wys~puje osadnictwo 
schyłku cyklu polgarskiego stwierdzone jedynie w najwytszej 
cz,,ci stanowiska. 

Seria 13 dat radiowęglowych datuje osad' w Bronooioaoh 
na XXXI - XXIV w.pne; 

BR.ZP$C KUJAWSKI 
woj.włocławskie 
Stanowisko 4 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr RyŚzard Grydeliau
tor sprawozdanla/ ,przy współudziale Piotra 
8oguokiego.Finansowll: WKZ we WlooławXu 
Urz.l\d Miasta i Gminy w Brze,oiu Kujaw;kla 
oraz Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Łodzi. Kontynuacja badaJ\ z lat 1933-19'9• 
1952-1976.0sada wielokulturowa: 
1/alady osadnictwa kultur tylczakowych z 

p61negó paleolitu, 
2/osada kultury· oeramiki wstfłgowej rytej & 

wczesnego neolitu, 
3/osada i cmentarzysko grupy brzesko-ku

jawskiej kul tury lendzielskiej ze ałrod
kowego neolitu, 

4/ślad'f osadnictwa kultury puchar6w lej
kowatych ze środkowego neoll tu oraz kul
tury a.m.!or kulistych 1 kultury oeru1ld. 
sznurowej z p6tnego neolitu, 

5/osada kultury trzc1n1eck1ej z II okresu 
epoki b~zu, · 

6/osada kultury grobcSw kloszowych z wczea
nego 1 arodkowego okresu lat86skiego, 

7/ałlady osadnictwa kultury przeworakiej 
zp6fnego okresu lateńskiego 1 okr .. u 
rzymskiego. 

Badan1a, ~dll kontynuacją badań K.Jatdtewskiego 1 s. 
Madajakiego z lat 1933-1939, M.i w. Chm.i.elewakioh z roku 
1952 oraz autora sprawozdania z roku 1976, obj,ły p6łno0Do\ 
oz'" stanowiska. Nadal zachowano uprzednio stOsowaDJ eyatea 
eksploracji odcinków o wymiarach 5x5m. 
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Y 1977 r. przebadano 25 odcinków, tj. 625 a 2• Odklyto 
dal su zabytki krzemienne zwi~tzane z jxStnym paleoli te. 7krt\B 
kul tur tylczaltowycb/, które podobnie jak w badaniach ub1egło-
1'002ll'lych, zalegały ~ nad calcem 1 w calcu. 

Na badanym odcinku stanowis'ka zdecydowanie przewatal:o 
licz~ odkrytych obiekt6w osadnictwo neolityczne. Z 'kW. 'tunl 
cena.1.k:1 wetuowej rytej związaoe jest chata slupowa o cflu&o
~1 20 a 1 rzerc;>koałol do 5 m, zawierająca Uozny inwerrt:arz 
~ /oereaika, ne.rzłdzia kamienne, krzalienne i kcwłoiale, 
bard2lo cNte. 1loc§6 koki zwierz~, oraz ctwie jaJ odpadko
we odkry't. w bezpo~redn.ia Sł\Siedztwie vspoJm.ianej chaty. Do 
I"I{JY brzeslto-ltu.;)awskiej kultury lendzielsldej ne.letą cztery 
spotród bedeuycb <:bat trapezoo.nrtyoh, z których dwie staDowUy 
~z b8d8ń~lt..Jat~ewsk1ego 1 s.Ma~!Jk.!eso., dvie ua
toad.aat IJII.leżę do obiektów nowo odkrytych o cRUgoł01 10 1 18 m. 
Z ł:\ ~ kul.turcl zwi'zaJ,lfł są trzy groby szldele'bowe, pf.t6 jam 
odpedkowycłl oraz ~nego rodzaju krótkie rowki. Wzorem b8da1l 
ubi.orocznycb w rowa-ch chat tra~zowatyob rejestroweuo Qbeo
~ słupów. Warto równiH podkreślić, te w bezpoerednła za- · 
s1ł811 odkrytych chat trapezowatych znaleziono ciut\ Uozbt Da
~ kaDliennych. Ceramikę kul tury pucharów l e~ /fe-
za wi6~a grupy wS'Chodniej/, kul~ emfOł" kul.1 _.. 
kul'b:ll'y oeramik1 aznUl"'Wej zna1fttono lu&o w wvetWte JNl. ...,_ 
~. 

xw..-, tnc1n1~ rep:r.ezent\Qą dwie -.-t»JU• . ~ z . 
~ zawarto~cią ceramiki, krzem1en11 kócłói ~~· 

Z ~ 1 · ~rodkowym okresem lat.Sskim /kUl 'bln. gr"'b6w 
k.lheZ<Nyeb/ związanych jest dzieai~ ob1elcti6w lU~, z 
k'tl6ryoh do najciekawszych nalety zaliczyć ebatt .al~ o nr:u
cie -ąwaln'ym 5%4 m. Stwi.erdzono zw1~ z tą cbe.~ duł10h roz-
111ar6w pelenisko ustawione na Zelm\tl'Z oraz J• o c~ 
aoapod&.rczya z wyjątkowo bogatą zawartoś~'l material\i ceraaicz
oeco 1 kosi;:nego. Odkryte obiekty sta.novią 't<Ylko wyciiMit roz
ległe~ osady kultury grobów kloszowych na a~~. 

Y warstwie kul turowej stanowiska znaleziono fl'agii!ICty na
ozylt kultury przeworakiej z okresu p6tnolatełlskieso i r"Z111.
kieeo. Zapewne z okresea p6~olaterutld.a, per analogiall, nal.ety 
wiUe6 odkryty grób psa, kt6rego jedyne wypo.Ueoie atanowi.ly 
kiolói ZWierzęce, prawdopodobnie owcy. 

W badaniach po raz pierwszy utyto sita wodnego, przy po
IIIPOJ którego z wypełniska obiektów kulturowych wysiano liczne 
ziarna z~ 1 roilin dziko rosnących. Ponadto po~akano dalsze 
pr6Nti węgli drzewnych, kt6re przy użyciu raetody C14 po~lą 
uatali6 bezwzględną chronolog1ta obiektów kultury ceraailti w~
..,.,.j rytej, grupy brzesko-kujawskiej kul tury lendzielakie~ 
on.z kul.tui")' trzci.niecldej. . · 

Materiały przechowywane aą w MAi.B w Łodz1. 

aJWALIM, ~Kargowa 
wo~. zielonogórskie 
Stenowiako 1 

patrz 
paleolit 1 mezolit 



DłBKI, gm.Darłowe 
woj.koszalińskie 
Stanowisko ' 
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Muzeum Okrtcowe 
w KoszaUnie 

Badania prowadziła mgr J o lenta ~bonka. 
Finansowal WKZ w Koszalinie poprzez P'l'A iłł 
w Koszallnie. Pierwszy sezon badali. Osada 
neolityczna. Kultura pucbarÓw lejkowatyoh. 

Stanowisko mane z literatury, badane było wykopaliskowo 
przez W.Boegego w 19~9 r., eondatowo i powier&Obnlowo przez 
K.Siucbnińskiego w 1963 r., oraz eondatowo 1 powierzabniowo 
przez Muzeum Okrfłgowe w Koazalłn:ł e w 1977 r. 

Poło~one jest ok~ 1, 1 km na południowy-wacb6d od wsi Ollb
ki, na zboczu nieznaozneio ;)4łzykowatego wyniesienia terenowep, 
przrlegaj,cego od północy i południa do pasma zmeliorowanyCh 
bagien. Obejlll\lje 4rodko'"' oz''~ północnego, lacodnego zbocza 
wzniesienia. 

Zbadano 4 ary osady, ucbwyco~ jej zaai4łg od strony pól
nocnej, południowe~ i zachodniej. Stosunkowo intensywne Uady 
osadnictwa uchwycono w polu o 4red.n1cy ok. 30 a, gdzle zacho
wały Bi4ł 'l:ady warstwy kulturowej i obi,kt6w, sk,a pochodzi 
ponad 90J' oeram1ld.. 
Waratwa kul turowa w postaci brunatno-szarej p:'CSohnicy, zacho
wana była fragmentarycznie /5-20 cm m1,tszo4ci/, silnie znisz
.czona przez rudę darni~ i wsp6łoze~ orkę. Uchwycono 8 sto
sunkowo dobrze zachowanych obiektów: 5 palenisk i 3 j-.y. Obiek• 
ty wystąpiły w 2 poziomach, kt6re Uzne.6 motna za dwie fazy oNd
nlotwa. lłezpo4redn1o pod waratq OI'DAl uchwycono 3 paleniska i 
ju,. Po~ poziome• ich •IMlCU• ok. 60 ca od powierzchni, zaryso
wały ei' 2 kolejne paleniska, niestety bez aaterialu aroheolo
sJ.cznego, oraz jlady silnie miazozonych jaa z 1 frapentea ce
ruaiki. 

Uzyskano o«CSłea- 308 frapent6w cereaik1 z czego 14' po
chodzi z obiekt3w. Caly aaterial krzeaienny 128/ pochodzi spoza 
ob1ekt6w. Poza dwoma trapantami ceramiki - cały material vi\
zać nalety z d.ru&t\ faztl oaadnio~. 

Ceramika jest w wi,kazo4oi słaba teohnolog1oZDie1 silnie 
zniszczona. Glina acbudzana, z domleszlal grubeao, biuego 1 
r6towego tłucznia. Ceramika jest alabo wypalana, barwy~raewat
nie szaro-brunatnej. Styl1stycZDie odpowiada rozv1nitt. faz!• 
w16reokiej kul tury puoh&r6w lejkowatych. Silne wy~' a t bJ'6 w niej wpływy, azczeg6ln1e w tecbnoloa11, kulitury or kull
atych /domieszka bialeso 1 r6toweso tluoznia/. 

Badania blł~ kontynuowane~ 

DłBKI, pa.Darlowo 
woj.koaza11ńakie 
Stanowieko 9 

patrz 
paleolit 1 aezolit 
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inwentarz ceramikił cMntarzyeko - 3 groby płaskie, w tyli 
2 popielnicowe z obstaw~ kamienną i 1 bez obeta~ kami~ej. 
W wypełniskaoh grob6w stwierdzono obok fragmentów popielnic 
br~zowe kółka i ko~oi zwierzęce• 

Badania bę~ kontynuowane. 
Materiały bę~ przechowywane w Katedrze Archeologii UAM 

w Poznaniu. _ 

DZIERZOOW, gm.Niebor6w 
woj.ekierniewickie 

Wojewódzki Konserwator Za
bytków Biuro Dokumentacji 
Zabytków 
w Skierniewicach 

Badania prowadził mgr Andrzej Kosiorek. Finanao
wał WKZ w Skierniewioach. Pierwszy sezon badal1. 
Osada neolityczna /3500- 2600 poe /. 

Omawiany obielrt j est neolityczną osadą kultury puchar6w 
lejkowatych 7faza wi6reoka/ . Połotony nadrze~ Skierni~\ 
na wydmie, częściowo porośniętej lasem iglastym /od, wachoCIUI 
oraz jfłczm!eniem /od zachodu - nad brzegiem rzeki l. 

Ze względu na eksploatację piasku z wydmy roz~cz'to bada
nia ratownicze. Ogółem zostało przebadane ok. 130 m • Na obaza
rze tym odsłonięto kilka owalnych jam o ciemnym lub cza.mya za
barwieniu /do glęboko~ci 2,5 m l. trudno jednak ok.re,lić jedno
znacznie przeznaczenie w/w obiektóW poniewat warstwy osadnicze 
były przemieszane. - _ 

Oprócz nich wystąpiły czarne 41ady w poszczególnych war
stwach /I - .VII/ sugeruj~ce konstruk~fł prostolu\tnyoh budowli 
mieszkalnych lub gospodarczych l - b może ziemianki lub pÓl
ziemianki. Dwukrotzue natrafione na lady palenisk /na ZtNIUltrz 
domniemanych budowli/. _ 

Inwentarz ruchomy był bardzo ubogi i składał sit z kilku 
fragmentów ceramiki /ornament falisty ~at zlotoni z pozio~~~:yoh 
r6wnole~łych pasków/ oraz kilkunastu krzemieni. W r6d nich "1-
r6tn1ł się krzemienny zbrojnik /n6t 'l l oraz fragment skrobacza. 

Wyniki bada6 doprowadziły do weryfikacji atanowiaka. 

Badania na tym obiekcie nie btdą kontynuowane ze wzgltdu 
na silne zniszczenie obiektu. 

FALBORZ, gm.BrzeU Kujawski 
woj.włoeławakie 
Stanowisko 1 

patrz 
okres halaztaeki 



<J0RmW WIELKOPOu;KI, 
Stenowiako 10 

Muzeum Okrtpe 
w Gorzowie 'Wlltp. 

Badania prowa~ mJr Tac1euaz Szczurek. 
Finaneowalo Muzeum Okrtlowe w Gonowi• Wlkp. · 
Trzeci sezon badań. Pozostalo4c1 osady kul
tury pucharów lejkowatych, faza lubońaka. 

Stanowisko polotone jeat we wschodniej CZ4ł'ci miaata, na 
wyaoczytnie pom1'dzy ulicami Poc1m1ejską 1 lfarszaY&lu\o Wykop · 
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w roku bież~cym objął obszar 200m2• Odkryto i wyeksplorowano 
3 jamy /nr 18 - 20/, w tym 2 paleniska - wszystkie obiekty kul
tury pucharów lejkowatych. W da.lszym ciągu nie ujawniono ani 
pozostalości budowli mieszkalnych, ani śladów warstwy kul turowe3. 

Bogatą zawartości~ zab~6w ceramicznych odznaczały a1• 
obiekty nr 18 - 20 /paleniska/. Obok charakterystycznych dla osa
dy, uzyskanych w calości i w wi,kszych fragmentach, szerokootwo
rowych naczYń z podkowiastymi listwami, amfor z szerokimi ~llo
watymi uchami, wystąpiły także fragmenty kubków, cienkościennych 
czerpaków oraz ułamki dzbanka zdobionego odciskami sznura. 

Material kamienny - bardzo bogaty· - zawierał fragment młota, 
dużą liczbfł ro·zcieraczy do żaren oraz płyty szlitierald.e. Wystt
puji\CY nadal obficie krzemienny material zabytkowy skladał • 1• 
z rozmaitego rodzaju odpadków produkcyjnych, drobnych narz•dzi, 
dużej liczby drapaczy na masywnych odłupkach oraz jednej siekier
ki. 

Teren stanowiska ma by6 objfłty przed rokiem 1980 pracaaJ. . 
inwestycyjnymi. Istnieje zatem konlecznoś6 pr!fśpieszenia bada6 . 
przy wsparciu finansowym inwestora WSS "Społem w Gorzowie Wlkp. 

Materiały zabytkowe z badań stanowi!\ włamoś6 Muzeua Okrfl
gowego w Gorzowie Wlkp. 

OORA STRĘKOWA, p.Zawady 
,woj. łomżyńskie . 
Stanowisko 1 

GRZYBOWA OORA, gm.Mirzec 
woj. kieleckie 
Stanowiska "RYDNO" 

aufUN, gm.Brześć Kujawski 
woj.wloclawskie 
Stanowisko 1 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
paleolit 1 mezolit 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowądzil mgr Ryszard Grygiel, przy 
współudziale Piotra Boguckiego.Finanaowali: . 
WKZ we Wloclaw~pUr%\d Miasta 1 Gminy w 
Brześciu Kujawsklll oraz Muzeum Archeologicz
ne w Łodzi. Pierwszy sezon badań. Osada kul
tury ceramiki ws'błgowej rytej 1 grupy brzesko
kujawskiej kultury lendzielskieje 

Przy budowie drogi z Pikutkowa do Brześoia Kujawakieso 
/tzw.trakt amulski/ w latach trzydziestych w czasie ekape4Jcj1 
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pretac~i1 dane do znajomo4oi cech obrządku sepulkralnesą lu4-
no,o1 ~tury przeworaklej grupy kruszanakiej. Zb16r ~rodeł 
ruchomych, poza nielicznymi wyjfltkami, jest standardowy 1 nie 
odbiega od typowych nekropoli z tego okresu. 

Badania zakończono. 
Materiały przechowywane są w Katedrze Archeolosii UAM 

w Poznaniu. 

IWANOWICB, 
woj.krakowskie 
Stanowisko 10 

patrz 
epoka brllzu 

KARClYN, gm. Inowrocław 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 18 

Uniwersytet 1m.A.M1c~ewioza 
w Poznaniu Katedra Aroheolo11J. 
Ekspedycja K~aws)l'.a 

Badania prowadził zeap61 pod kierownictw• 
doo.dr.hab.A.Co!ta-Broniewakie~.Finanaowala 
Katedra Archeoloa11 UAM. Pierwazy aezon be.
daJ1. Obozowisko kultury puohar6w le~owatych, 
taza II-III, cmentarzysko kul tury przewo~ 
akiej, taza B-C. 

Stanowisko usytuowane jest na jednJIIl z cypli p6lnocne1o 
zbocza doliny Bachorzy. Badanialli ob~'to wschodnią oz~ U ateno
wieka, pozostalą porasta kilkunaatoletni llllod.nik sosnowy. 

Odałoni4łto 970 a2 rejestrując 9 srob6w kultury przeworakiej, 
7 obiektów bez materialu łr6cllowe~ 1 k1Utadz1eaiflt dołków pó
slupowych, zinterpretowanych weapól z nikle za~ wara~ 
kulturową, jako szalas ludno•ci kultury puobar6w lejkowatych. 
Poch6wki kul tury przeworakie~ - wyłącznie szkieletowe - układaj' 
sit p6lkoli,c1e na obwodzie ~·l•łnacji cyplał centrum zostalo 
silnie zdew&etowane w trakcie nowotytnej dzialalno,ci antropo-
geniozn~j. · 
Zwraca uwaft nierównomierne wypoeatenie pochówków& tyllc.o 1 z 
srob6w zaw eral metale, 2 naa~pne pojedyncze naczynia., pozosta
le byly pozbawione jakichkolwiek element6w wypoaaten1a. 

Badania nie bęc~\ kontynuowane. 
Materiały przeohovywane aą w Katedrze Aroheoloall UAM 

w Poznaniu. 

KIBTRZ, 
woj. opolskie 
Stanowiako 6 

patrz 
epoka brll:W 



KORMANI C!, P• Fredropol 
woj.przemyskie 

- '4-
PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków PraCOWilia Aroheolo
gicZDO-Konaerwatoraka Ocldd.al 
w Rzeazowie 

. 
Badania prowadz.ił agr Mi~ Praksa . Pinanac;Na
l.tl Yojew~zka Dyrekcja Rozbudowy M.tast 1 Osiedli 
Wiejskich w Przemyślu. Piei"W6zy 8MOl1 badati. 
Oseda neoll tyczna kul tury ce1"81ł.ik1 ".._.FW•~ ry
tlej. 
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KORNICE, gm.P1etrow1ce Wielkie 
woj.katowickie 
Stanowisko 11 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził mgr Jan Chochorowski. Fi
nansowała Spółdzielnia Produkcyjno-Usługo~ 
w Pietrowicach Wielkich. Drugi sezon badań. 
Stanowisko paleolityczne, osada wielokultu
rowa /młodsza epoka kamienia, epoka b~zu -
wczesna epoka telaza/, 'lady osadnictwa z 
późnej tazy okresu wpływów rzymskich i śred
niowiecznego. 

W obecnym sezonie przebadano 2253 m2 stanowiska, eksplo
rując 160 obiektów, głównie osadniczych jak np. poziomy utyt
kowe domostw, założenia fundamentowe konstrukcji naziemnych · 
/~ladY. belek, slupów/, ziemianki, piece o charakterze gospodar
czym lprzydomowe/ i produkcyjnym, jamy zasobowe i odpadowe oraz 
2 obiekty o charakterze sepulkra~ym. 

Najliczniej reprezentowana jest młodsza epoka kamienia. 
Występują tu m.in. materiały takich kultur jak kultura ceramiki 
wst~gowej rytej, kultura lendzielska i kultura badeńska. Wyr6t
n1a się zwłaszcza zespól obiektów reprezentujących !azę przej
ściową pomiędzy kulturą pucharów lejkowatych a kulturą bade~ką. 

Do ciekawych należą równiet materiały związane z kult~ 
lutyoką epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, m.in. piec zawie
rający kilkadziesiąt wypalonych ciężarków tkackich. 

Reprezentowane jest również osadnictwo z pótnej fazy okre
su wpływów rzymskich. 

Natrafiono też w tym roku na obiekty mieszka.lne z XIII -
XIV wieku. 

Podobnie jak w roku ubiegłym uzyskano kilkadziesiąt wyro
bów krzemiennych związanych najprawdopodobniej z paleol1 te11 
górnym. . 

Badania ~dą kontynuowane. 

KRAKOW - Bieżanów Gaj 
Stanowisko 12 

KRUPICE, gra.Siemiatycze 
woj. białostockie 
Stanowisko 5 

patrz 
epoka b~zu 

patrz 
wczesne średniowiecze . 
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nan80wała Katedra AroheolosU UAJI v PoZMDiu. 
Pierwszy sezon be.dd. Oeada kultur, puobar6w 
lejkowatych • taza I. 

~ PiliCARSKI, P• Dobra 
wo~. koD1.6eki• 
Stlmowiako 1 

ŁOJBWO, p.Inowrooław 
woj. bJ'deolllde 
S~111A 
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zwierzęcych 1 polepy. Z pozostałych wymien16 należy form• od- · 
lewnicZł\ /jamoWą/ służącą do odlewu guz6w brązowych kultury 
łużyckiej oraz 2 neolityczne wisiorki gliniane~ 

W'r6d obiektów nieruchomych wyeksplorowanos 1 p61zie
miank' kultury ceram.Ud wstęgowej rytej, 1 ohatt typu brzea
:!'!fo kul tury lendzielakiej wraz z trzema towarzyszącyai ja

, 1 p6lzlemiankt kul tury łużyckiej 1 p6lziemiankt kul tury 
przeworaklej oraz jamy kul tury łużyckiej ·o bliżej nieokreno
nej funkcji. 

Przewiduje się kontynuacjt badań. 
Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii UAM 

w Po~u. 

ŁUPAWA, gm.PotfłgoVO 
voj.alupakie 
Stanowisko 18 

Uniwersytet 1meA.M1ck1ew1cza 
w Poznaniu Katedra Archeologii 

Badania prowadziła dr Dobroobna Jankowska 1 
Andrzej Weber. Finansował tJAlll w P.omaniu 1 
WKZ w Słupsku. Piąty sezon badali. Cmentarzy
sko megalityczne kultury pucharów lejkowa
tych, cmentarzysko kultury lu..""yckieje 

Kontynuowano 1 zakończono eksploracjt grobowc6w megali
tycznych nr 2 1 3. 

Grobowiec 2 to obiekt trapezowaty o wymiarach 41,2 x 6 8 
x 3,8 m, posiadający obstawę ze szczelnie dopasowanych głaz~. 
1 kaaieni polnych, waoonionyob od zewnątrz, ok. 2 a szeroko,oi, 
lawą kamienntl• Obiekt posiadał nasyp ziemny w ozt4c1 czołowej 
i kamienno-ziemny w ezę4ci wierzchołkowej. Zawieral przypusz
czalnie 2 poch6wki jamowe, bez zabezpieczenia• 

Grobowiec 3 był r6wnież trapezowaty o wymiarach 35x1~~~2 • 
1 dostosowany był kształtem 1 rozmiarami do niewielkiego w e
sienia terenowego, na którym był usytuowany. jJego konstrukcja 
była identyczna, jak w grobowcu 2. W~trz obiektu, na pozlo- . 
ale warstwy kul turowej powstalej w wyniku prac konstrukcyjnych, 
stwierdzono Uady niewielkiej budowli słupowej 1 małeso pale-. 
niska• 

Materiał ruchomy pochodzący z obiektów należy do grupy 
lupawskiej kultury puohar6w lejkowatych. · 

Z terenu badań uzyskano też material ceramiczny kultury 
łużyckiej pochodzący z usytuowanych na srobowcaoh zniszczo
nych kurhancSw z okresu halsztackiego• 

Obiekty megalityczne zostały zrekonstruo-.nee 
Y badaniach stanowiska nastąpi pf'zenra. 
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JllJJ>.d JJOWYlp. Wo3~att1ce 
wo3.che~ e 
St-.nowifto 1 

MROIIBO, sm.Rokieinica ~eum Aroheologicsne 
wo~.pos1l81\Skie " PozDaniu 
Sttmotłisko 3 

BadaDia prowadsiła mer 'hDd& ~iek..~ ·PłDeDM
ftł ID " POBl:Wd.u.Pi.ła~ .. 11011 badań. 0eeaa 
kUltur7 puobar6w lejlcowatJoh-. 
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lalenisko obstawione b7ło dujymi fragmentami naoalń t7PQW7mi 
dla kultur.y ceramiki promienistej. Najprawdopodobniej • pale
Diakiem wią"' ait 'lad.7 po słupach tworaące naroinik ohat7. 

Z epoką brązu związanych jest 8 jaa kult1117 łuqokieJ, 
a s p6tn1m okreeea wpqw6w rqukioh i obiekt kultuą prsewor
skiej. Hie udało sit uetali6 chronologii 5 obiekt6w, w tra 1 
silnie aniezozonego grobu bez w,.poeatenia oraa j~ s citłar
kami tkack11111. 

Materiał7 są przechoW7Waue w Muzeum AroheologioSQTa - Od• 
dział w Bowej Hucie. 

Badania btdą kontJDuowane. 

JJOWA HUTA - Pless6w 
woj.krakowekie 
Stanowieko 19 

BOWODWORCB, g111. WasilkcSw 
woj.białoe~ockie 
Stanowisko 1 

liOWY BiłOWINIEC, p.Lubrza 
woj.opolakie 
Stanowieko 1 1 2 

pat n 
okres wpqw6W r.,._kich 

patrz 
paleolit i mezolit 

Muzeum :łl_.Jca Opolakiego 
w Opolu 

Badania prowadził7 dr Lucyna Ssadtoweta oras asr 
Barbara Isków /autorka sprawozdania/. Jli.Dauowało 
Muzeum ~ląska Opolakiego w Opolu. Piel'Waą •••on 
badut. StanowiSko 1 - osada kult~- pucharcSw lej
towatTch, stanowieko .2 - osada kulłur;r hQ'OkieJ. 

Przeprowadzono prace ratownicze na terenie budoW7 drogi 
otaczającej od p6boc7 wie' Jlowy Browiniec. 

Stanowi@k2_1 połcione jest na n1ewielk1a wsniee1en1u w po
bl1tu-riiCiir'"lrqn6wk1, w północno-weohodniej ozt'o1 wsi BO'If.f 
Browin1eo. 

Jla obszarze o powierzchni 548 m2 od.la7to 18 j- oead.nicąoh. 
C&t'Ó jaa uległa miszcceniu po4czaa prac zieiiQ;JCh nł4ADIJ'Oh 
s budową drogi. Jedna s nioh o WJ1rlaraoh 5x2,3o a etanowiła p6ł
siea1ankt mieszkalną, pozostałe obiekt,., najoso4oiej testaltu 
trapesowatego, llliaq char~er eo•podaroą. 

Z sabytk6w .rucho~ch o4tr7to flaszo • kr,rsą oras licSDe 
trapent7 nao&l'ń, przdl1k1 gliniane! przedaiot7 • krseaienia 
i talllienia. Ia •~anowistu t,.a natraf ono lutno bea powi4aaia 
s otre,lOU7a obiettea na ast.flet trseaie~. 

Inwentara jp oeadnicąoh mologicznie aotna a:,oą6 s 
kultur, puohar6w lejkowat7oh. . 

Stanowisko 2 WJattpuje na niewielki• wsg6rsu w pobliłu 
necd!: kłiii5i1, w odległo,c1 ok. 500 a na saoh6d od etano
wian 1, na pcSmoo od zabudowa wsi Bow7 Brow1n1ec. 

l trakcie bada6 rato~io~oh przekopano obaser o po
wiersobni 484 m2, na kt6r;ra w,.euplorowano 10 jaa Ołla4Jlioąołl. 
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Cz.tH z nich ulegla zniazozenlu podosaa prac zi~ zw.t4~ah 
z buclo"\ droai. l>wa obiekty o dutych roZIIi.araoh /?~(:X) x '~ltc) • 
oraz 6t50 x ~.30 m/ ~łniły tunkcj' llieazłlal.ml, o c~ M.a4c._ 
a.1n. elady po słupach wystfłpu.,)}ce w iob poblitu. W ~ • · Diob 
odkryto palenisko zbudowane z. otoozak6w. . 

I.mteo1:an ja etenowUy lio:me uł.-s nac_,6 adoMODe oma
ment.m pla•tyomyob liatw z odoiekaal pal.ooowr-1"" 

Ba podetawie materiału zabytltoweao oeaclł 11t IIOłnll la~ · 
~ okNa hal:s~łaold kultury lutyoll1•3· · . · · · 

Ma'beri.&l zabytkowy ~d»4• 11t1 Y ....a~~ Opo1M.ł.-.o~ 
Ba&nł.a ~ koD~. 

l 

NOWY MbYR, p .. Mirzec 
woj.ki&leckie 
Stanowiae. tłJłYtlłO'ł 
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PRZEDBOJEWICE, gm.Kruszwica 
woj. bydgoskie 
Stanowhko 1 

PRZP.MY~L 
ul.Rycerska 

PUł.AWY - Wł.OSTOWICE 
woj.lubelskie 
Stanowisko 2 

RACZKOWICE, p.Dąbrowa Zielona 
woj.cz,stochowakie 
Stanowisko 3 

patrz 
okres wpływ6w rzymaldoh 

patrz 
wczesne 'redniowieoze 

patrz 
okres wpływów rzyuldch 

patrz 
okr~a wpływów rzymaldoh 

SAMBOROW'ICB, ~.Pietrorlce Wielkie patrz 
woj.katowiCIUe epoka brflZ\l 

SKARBIENICE, gm.2ni.n 
woj. bydgoskie 

Państwowe Muzeua Archeolo
giczne w Warezawie 

Bac1ania prowadziła mgr Ha.l.ina J~b.Finanao
wal WKZ w Bydgoszczy. Pierwszy sezon ba~. 
Stanow~ako w~elokulturowe. 

W Wenecji Górnej proltad%one były syst ... tyczne wykopallaka, 
a w okolicy przeprowadzono badania powierzchniowe. Na polu s. 
Chru.4niaka letącym na granicy wsi Wenecja G6ma l Skarbienice 
na powierzchni znajdowano bar<lzó duto ceramiki oraz krzemieni. 
Pole po~o1one jest na wzgórzu o ostrym skłonie ku południowi, 
w ocUeglo,ci ok. 230 11 na poludniowy wschód znajduje sit Jezio
ro Weneckie, na zachód ok. 1!0 m płynie rzeka a,aawka, ku .pól-· 
nocneau zachodowi, Jezioro Gog6lkowalde, na wschód zabapione 
ugajniki. 

lałotono 3 aondate. Material jest bardzo przeaieazany. 
By la to ceraaika neoll tycma i •lutycka• oraz niello me ocllup
ki krzeaienne. Wystąpił głównie w warstwie ornej /ai,tazo,ci 
ok. 20 cal. StanowiSko okazało sit zniszczone całkowicie przez 
wcze,niejaze wiercenia geologiczne~ 

Material ~lotono w PMA. 



S'l'BFAMKOWICB• p.Hrub1eaz6w 
'WO'~.zeaojakie 

.. 

. . 

·44-

. ' 

Prace WJltopalJ.akowe proWadzono. " . p'6~ ~ . etanowi· 
aka' Oaó~rz~dano 22~ 112; O&tryto: 1 ~lata., 1 -. we--" owi~ 1 32 dolk1 ~oe prnwałDte po~o,oia-



- 45 -

111 po konstrukcjach słupowych. Materiał zabytkowy reprezentowa
ny jest przez narzfłdzia i odłupki krzemienne. fragJDenty naczyń, 
grudki polepy, węgle drzewne, kości zwierzęce, oraz zabytki me
talowe. 

Wśród odkry11ych obiektów na uwagt zasługuje wczesnośrednio
wieczna jama o wyratnym charakterze mieszkalnym. Kształt jamy 
regularny, w przybliżeniu prostokątny, o wymiarach 4 x 2 m. 
J amt otaczało 9 dołków poslupowyoh. Palenisko było usytuowane 
przy zachodniej ścianie szczytowej obiektu. Nieckowato zagl~bio
ne dno jamy znajdowało się na głębokości 150 cm. W wypełnisku 
jamy maleziono liczne /668 fr./ ulamld ceramild., n6ż żelazny, 
bl'l.\zowy kabłączek skroniowy, prześllk gliniany, grud.k1 polepy, 
węgle drzewne, oraz dużą ilość kości zwierzęcych. Wszystkie te 
zabytki pozwalają datować obiekt na XII-XIII w. 

Materiały z badań wykopaliskowych znajdują się w MAiB 
w Łodzi. 

Kontynuacja badań byłaby wskazana. 

STRACH~, gJD.Kondratowice 
woj. wrocławskie 
Stanowiska 2a i 6 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN we Wroclawiu 
Zakład Archeologii Nadodrza 

Ste,nowisko ?a 

Badania prowadziła dr Anna Leciejewiczova. Fi
nansował IHKM PAN. Czwarty sezon badań. Osady 
MOll tyczne kul tury ceramiki wstęgowej rytej 
i kultury pucharów lejkowatych. 

Prace wykopaliskowe obejmowały zachodnią częś~ osiedla 
kultury ceramiki wstęgowej rytej, rozpościerającą się w szczy
towej partli wyniesieni.a. Ich celem było uchwycenie granicy 
zasiedlonego obszaru. W wykopie szerokości 5 m, długości 160 m, 
pod ziemią o:rn.ą odsłonięto ślady gęstej zabudowy złożonej ze 
skupisk obiektów, zapewne pozostalości odrębnych gospodarstw. 
W niektórych skupiskach widoczne były ślady słupów budowli na
ziemnych. Jedna z nich miała dobrze czytelny prostokątny zarys. 
Oprócz dołków słupowych odkryto ogółem 39 obiektów w tym tzw. 
jamy konstrukcyjne towarzyszące z reguły zabudowie naziemnej, 
zasobowe, paleńlakowe /jedna ze znakomicie zachowanym koliatym 
paleniskiem z kamieni pokrytym gliną, do której przywarło dno 
dużego naczynia/. We wnętrzu obiektów znaleziono liczny mater
ial ceramiczny o formach i zdobnictwie typowym dla fazy szarec
kiej, kilka narz~dzi kamiennych - sialderek i tzw.motyk, wyro
by krzemienne w wi~kszości sporządzone z importowanego surowca 
jurajskiego, krakowskiego. Na szczególną uwagq zasługuje zna
lezienie w jednej z jam ułamka czarki typu 1el1ezowak1ego, po
chodzenia małopolskiego. Jest to pierwsze tego rodzaju male
ziako w środowisku szarackim w Polsce, przesądzające dowodnie 
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aprawę wep6lcz.anotłc1 grup późnej fazy kul tury ceramiki watęgo
w•j rytej - azareokiej w dorzeczu Odry 1 żeliez-owsldej w dorze
czu aóm.j Wiały. 
Staąorilko 6 
~nie na j~ z SI\-Biechlich wzniesień l stanowisko 6/ 

l«>ni8'QZ1le prace re:town.icze odsłaniajac fragment 
oe1o soii'[I04a.roze/ z materldami południowej grupy kul• 
tur)' ~tych. 

Ka-terielq te =ajdują si-ę w Zakładzie ArcMolo.gii Nadodrza 
UMM PAłł we Wroo!Entiu. · 

Badani• ~ k'oiltynuowane~~ 

Polska Akadelld.a Nauk 
Instytut Histo~i1 Kttl turY 
Materialnej w Pozoaniu 

Badanie. prowad?;U doc.ib- hab.'l'adeuaz. Wiśla1S.~. 
Finansowal IHKM P.AN. Pier.Wszy seeon badad~ Osa
dy baiP-anne neol.i tyome; 

Ma obeZflne kilkuhek'tarowego bagna w okollcy Szlache'ina 
p~ }20 wierceń śwt.Gre!D t'ypu glebowego ityw. Instort 
OJIIlC wyk~ 4.2 niewielkie eon~iN 

· · W ~edn:ym z ni oh ucbwycono kons1irukeje ~e z niewia-
domep olt'l"'ftU.. AnaJJ.z& s~ 1 wi~rcień pozwolil.a na. odtworze .. 
Dl• ~ <bl-iny i 'dawnych e~~ 1 na UB'talerrl.it dośc! roz-
1~ 'zatoki 1 ~ doUny strugi sl"e'dzki.ej oraz na uohwy
ce&U. .IJ.e46w dz.iał"filności ludzkiej z okresu ha,l.eztackiego. 
PioalolJ.l:e 'bek?ł-e \aaiejacowi~ Zll.ElM z badań mi~j.ennyoh unl• 
kelDe ~S'J«> basienne kultury pucbarów lejkoWatych. Nieste
ty uJ:esto ono ca~temu misz~eniut gdyż leżal:o na obszarze 
lt<plai ltndy e.kspl~ej jeszcze w czasach okupacji. 

Podotloe badania 80nda~ i wiercenia przeprowadzono tet 
w ~ec!DL&,;) miejscowości Stork.owieo, na stanowisku znan)'m z 
~ Ze wzgl41du na wysoki stan wody nie udalo sifł j-ednak 
dot& wt cło n1Cl&nlszonej c~tłoi to~towiska. 

patrz 
okres wpływ6w rzymskich -
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TARKOWO, gm.Nowa Wieś Wielka 
woj.bydgoak.ie 
Stanowisko .50 

Uniwersytet 1m.A.M1ck1ew1oza 
w Poznaniu Katedra Archeologij. 
Ekspedycja Kujawska 

Badania prowaliził zesp61 pod naukowym kierow
nictwem doc.dr hab.A. Cotta-Broniewsklej. Fi
nansowała Katedra Archeologii UAM. Pierwazy 
sezon badań. Osada kul tury puchar6w lejkowa
tych - faza II/III 1 kultury amfor kulistych. 

Zbadano powierzchnię ok. 1000 m2 , co atanowi ok. 2/3 ~ 
wierzcbni. osady. Og6lem zaletono 14 wykopów,~. spośród których 
12 posiadało zasadniczo wymiary 2,5 x 5,0 m, dwa pozostałe 
eksplorowano na odmiennych zasadach przy utyotu sprzttu mecha
nicznego /strefa zabudowy przemysłowej terenu/. Odkryto łącz
nie 35 obiektów, w tym 1 budowlt typu szalasowefo• W witltazoś
oi przypadków rejestrowano blitej nieokreślone jamy gospodar
cze•• 

Nie przewiduje sit prowadzenia dalszych badań. 
Materiały przechowywane a, w Katedrze Archeologii UAM 

w Poznaniu. 

wot:NA WIES 
woj.łomtyńskie 
Stanowisko 1 i 2 

s;tangwisko 1 

PŚństwowe Muzeum Archeolo
giczne w Warszawie 

Badania prowadziły dr Elżbieta ~empiaty 
1 mgr Zofia Sulgostovska. Finansowało PMA 
1 WKZ w Łomży-. Czwarty sezon badań. Stano
wisko piaskowe od schyłku paleolitu do ne
olituJ ~lady: cmentarzyska z okresu wpływów 
rzymsłUch 7. 

Wykop I. Poszerzono wykop w klerunkU wschodnim i zaohoctnt.a. 
Przebadano 100 1112 /w tym 8 sondaży o powierzchni 1 1112, w celu 
zbadania zasięgu stanowiska/; 

Materiały zalegały w próchnicy 1 w iluwium przecitttD.ie 4o 
glttbokości 70 Cli, a miejscami do 130 cm. 

Wydobyto ok. 2000 wyrobów krzemie!UlycJ:li kamiennych 1 ok• 
900 ułamków ceramiki oraz nieliczne zabytk1 metalowe ze znisz
czonego caentarzyska z okresu wpływów rzymskich; Wyroby krze
aienne to rdzenie półsurowiec, narZJłdzia 1 odpadki. W~tnio
~o~ 39 rclzeni, 2 iuazcznie, 39 drapaczy, 37 skrobaczy, 26 ryl-
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Badanła prąwadził Andrze3 Jtokowki... n~ 
VKZ w ZaJio'oiu. 'l'rzeo1 n«GD W. 04 hoctleo
wej epoki ~.U.. do I · w. PD•• O.ac!J 1 ~ 
terzyska /?t. . · 

Bedl.llia prowadzono w ozt'oi zacbodniej in~• aiazoao-. . ' 
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nego stanowiska, usytuowanego na piaszczystym wyniesieniu w 
obrębie doliny rzeki Huczwy. Załotono 4 wykopy 3x10 m i 9 wyko
pów 2,5x2,5 m na dw6ch osiach SN i EW /w cdstępach mi'dzy mniej
szymi równych 5 m/. Celem badań było określenie zasięgu wya~ 
powania materiału zabytkowego i obserwacja układów geomorfolo
giczno-stratygraficzno-kulturowych. Og61na powierzchnia badań 
/wraz z poszerze~ami/ objęła 191 , 25 m2 powierzchni. . . 

Prace wykopaliskowe pozwoliły na stwierdzenie intensywne
go zasiedlania wyniesienia w pradziejach, na całej jego zachod• 
nio-p61nocnej części. 

Zarejestrowano materiał następujących kultur aroheologicz
nych: 
1/ kultura lendzielska /?/ - materiał z warstwy kulturowej, 

2/ kultura ceramiki sznurowej - jeden prawdopodobny gr6b z za
chowanym naczyniem, zespół trzech naczyń w jamie z najmłod
szej fazy istnienia kultury i materiał z warstwy kulturowej, 

'31 kul tura trzelnieoka - budowla szałasowa i materiał z warstwy 
kulturowej, 

. 4/ kul tura łużycka ze schyłkowego · okresu halsztackieło 1 'rod.
kowo-1ateńsk1ego: cztery p6lzie~anki o konstrukcji alupoweja 
w dw6oh z nich znaleziono żarna nieckowate, w jednej piec 
prostokątny, gliniany i fragmenty prawdopodobnie forem do . 
odlewania brązów; piec do spiekania rudy darniowej/?/; pale
nisko z naczyniem i glinianymi •cegiełkami" /analogiczn~, 
jak w urządzenlach do warzenia soli w Małopolsce, z bad46 
A. Jodłowskiego/; trzy jamy zasobowe - jedna wkopana w dno 
p6lziemiank1, oraz materiał z warstwy kulturowej, · 

5/ ceramika okresu późnolateńskiego z warstwy kulturowej. 

Zaobserwowar.o tiladowe występowanie warstwy kulturowej 
związanej z kulturą trzciniecką o miątszośo1 3-8 cm na długo
ści 6 m i ~ kulturą łużycką o miąższości 5-12 cm na nieci~ 

. lym odcinku 17 m. iSozostały material obiektów występował w 
warstwach nawianych i spływowych. 

Przeważał material cermiczny /oeramika naozyń, przfł411k1, 
•oeglelki" g:l.1n1ane/. Wśr6d materiału krzemiennego /przewaga 
surowca. wołjńsldego/ na uwagfł zasługuje siekiera krzemienna 
kultury ceramiki sznurowej. Godnym uwag! jest fakt wt6ntego 
wykorzystania do produkcji narz~dzi zniszczonych siekier krze- . 
lliennyoh. -

Badania na stanowisku nie będą kontynuowana• 
Material znajduje się w zbiorach Zakładu Archeologii UMCS. 

ZAKRZEW, gm. Warka 
woj.aieradzkie 
Stanowisko 11 

patrz 
okres lateński 



-~-



EPOKA BRĄZU 

Olaesy brqm 



BUŁA, gm.Trzelanka 
wój.pilslde 
Stanowisko 83 
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Muzeum Archeologiczne w Poz
neniu1Nadnoteckle Towarzystwo 
Społeczno - Kulturalne w Plle 

Badania prowadzill mgr Zbigniew ~urawsld /autor 
sprawozdania/ oraz mgr Czesław Strzytewski. Fi
nansował Kombinat Rolny "Note6• w Strzelcach, 
k.Chodzie1y~ Pierwsz{ sezon badań. Cmentarzysko 
kultury łu1yokiej z II-V okresu epoki brl\ZU 
1 początku okresu halsztackiego c~ 

Stanowisko usytuowane jest na piaszczystym wzniesieniu, 
polotonym w odległości 200 m na p6lnocny-wsch3d od zabudowan 
PGR w Białej. 

Wykop sonda:towy o powierzchni 40 m2 zaletono w centrua 
kulminacji wzgórza. Stwierdzono silne zniszczenie cmentarzyaka, 
gl6wnie na skutek poszukiwań ama"t9rsk1ch oraz intensywnej orki, 
w wyniku czeso inwentarz większości grobcSw przftieazozony zo
stał do warstwy pr6cłmicy. 

Ogółem odkryto 20 obiektów, z których 15 stanowiły wkopy 
po zniszczonych l wyrabowanych grobach. Zachowało się ' zespo
łów grobowych, w tym 3 tylko w partiach przydennych~ Wszystkie 
reprezentują typ płaskich, ci!lłopalnych poob6wk6w popielnico
'wyoh - w dwóch przypadkach z obwarowaniesa kamiennym. 

Uzyskano zr6:tnioowanr ateriał ceramiczny, występujący 
w szerokich ramach ohrono ogicznych: od pojedynczych ulaakiSw 
naczyń zdobionych ornamentem guz~ z III okresu epoki bJ'łl&U, 
popruz ~iczne trapen-ty waz, naczYń dwusto:tkovatych, garnków, 
mis oraz amfor i kubków zdobionych a.in. rótnymi koab1nacjaa1 
tlobków i dołków, w tym tak.te pasmea zaplatanych tr6jqt6W 
skośnie· kreskowanych - oharakteryatycznych clla IV i V ok.reau 
epoki brl\zu, do okazów nawiązuj,cych do wczesnych form kul tury 
p0110rskiej z okresu halsztaCkiego c. 

Materialy przechowywane &Ul w Muzeum Archeologiemym w Po
maniu. 

Badania będą kontynuowane~ 

BISKUPICB, gm. Brwinów 
woj.warszawakie 

BJIXOWICE, gm.Sobótka 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 15a 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
wczesne średniowiecze 
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pe'tn 
. neollt 

patn 
neolit 
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DO LICE 
woj.szczecińskie 
Stanowisko 30 

Polska Akademia Nauk 
Instytut ~stor11 Kultury 
Materialnej Zakład Archeo
logii Nadodrza 

- · 
Badania prowadzil mgr Stefan Wesołowski• Finan
sowal IHKM PAN. Drugi sezon badań. Cmeptarzyako 
kurhanowe kul tury łużyckiej z IV okresu epoki 
brązu. . 

- Badania wykopaliskowe v r:~~nie Dolic; m&jl\ na celu rozpo-
znanie osadnicze obszaru nad M lxu\• Cel ten realizuje si• 
a.in. przez badania wykopaliskowe na nowo odkrytych cmentarzr ... 
kaoh kurbanowych o nieokre,lonej dotychczas datacji i przynaleł
no,ci kulturowej. Badania skoncentrowały si~ na stanowisku 30 
watępnie rozpoznanya w ubiegłym roku. Do badań wytypowano 'rod":' 
ko1fl\ cz~U cmentarzyska o powierzchni 260 m2, gdzie odsloni•to 
płaszcze kamienne dwóch kurhanów i przestrzeń między kurbanaa!• · 

Kurhan 1 zaznaczył się w terenie jako plaski pagórek o nie-
. regularnym kolistym obwodzie o 'rednicy 14 aetr6w, a wysoko•oi 
wzgl,dnej 0,60 m. Po..,ytszy kurhan posiadał konstrukcjfł kamien
no-zieuull\, na którą składały się kolejne plaszcże kamienne, po
ziome brold oraz krfłg1 kamienne. Czę'c! central.Jul kurhanu wyma
czały dwa krfłg1 kall.ienne o 'rednicy 61~ m i 11 m. Krfłg1 'te, zlna
dowane z dutych kamieni t•rednioy 30-:>V cm/ nawarstwiajl\CJ'oh 
'si~ na siebie /}-4/, wzmocnione zostały drobnymi kamieniaai ~ 
zewn~trznej stronie lica. Yewnlltrz. k~gu mniejszego pod warstwll 
piasku stwierdzono ~1awarstwiające się takte bruki kamienne~ 
W czę,ci poludniowo-wschodniej kurłianu powytsze brold zostały 
przerwane. Wyatl\Pila tutaj komora grobowa oblotona kilku wal'
stwa.mi kamJ.eni, z dodatkowym małym kręgiem u podstawy t•redni
cy 2 m/. Sama komora grobowa /0,45x0,60 m/ zbudowana z Ok.rl\8"" 
łych kamieni posiadała jeden plaski kamień wystajl\CY ponad 
powierzchnie w formie ewentualnej stelli. W Obrfłbie komory 
stwierdzono ułamki dużego naczynia oraz przepa1one ko,ci ludz
kie. Liczne ulamk1 naczYń oraz jedno naczynie odkryto tatae 
v innych partiach kurhanu. Na z~trz omawianego kurhanu wy
stl\Pily kr•gi kamienne o nieokre,lonej dotychczas funkcji. 
Uzyskany material ceramiczny datuje po~szy kurhan na IV 
okres epoki brązu• Odsłonięty płaszcz kamienny kurhanu ~ ry
suje a!• w terenie w postaci kopulastego pagórka z podstąq 
ulotoDl\ z dużych kamieni o kolistym obwodzie. Dokumentacja i 
materiał zabytkowy znajduje si' w Pracowni Archeologicznej 
IHKM PAN w Szczecinie. 

Badania b414\ kontynuowane• 

GNIEWOWO, p.Smigiel 
woj.leszczjńskie 
Stanowisko 3 

patrz 
neolit 
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kiej grupy kultury trzoinieckiej z wczesne3 
epoki brązu. ~lady osadnictwa z epoki kamie
nia. 

Stanowisko polotone jest ok. 1800 m na wschód od wsi Góra 
Strękowa i ok. 750 m na północ od drogi Bialystok-Łomta, na 
płaskim, cyplowatym, częściowo zwydmionym tarasie wciętym w do
linę zalewo~ Narwi• Badanf.a miały charakter ratowniczy. Objł
ly wschodnią, częliciowo rozwianą i na.jbardziej n8l'UOJ1!\ na zni
szczenie częś~ tarasu. Przebadano przestrzeń o powierzchni 
600 m2. Ponadto w kilku punktach wydmy wykonano 8 niewielkich 
/1x1 m/ sondaty rozpoznawczych. 

Zabytki zalegały w sposób typowy dla stanowisk piaskowych 
w warstwie po~:ierzchniowego, eolicznego, jasnego piasku, w 
warstwie zalegajł}oego pod nim t6łtobrunątnego piasku /iluwi~ 
silne/ o zmiennej grubolei /0,2Q-0,80 mt i w warstwie piasku 
o zabarwieniu tóltym /iluwium słabe/. Spodem, od ok. 1,00-
1,30 m zalegał jasnotółty piasek calcowy z wkładkami twiru. 

Zabytki wystąpiły w rozrzucie, nie twoi'ZI\c wyratnie za
rysowanych skupień. Ponadto wyrótniono kilkadzieai't obiekt6w 
przestrzennych: jeden duży obiekt. /3,40 x 2,40 m/ półzie
mianka ?/, zawierający w wypełnisku trzy dute naczynia esowa
te, jedną dużą jamę nieokowatą /mią:hzoi~ 1 to m/, 21 niewiel":' 
kier jam o średnicy 0,20 - o,go m i miątszosci ~ ok. 0,60 m. 
Częśł z nich zawierała materiał zabytkowy /ceramika, krzemie
nie/. Odkryto również 2 groby ciałopalne, jamowe, bez zawar
tości zabytkowej• 

Na material zabytkowy składają się: 3 zachowane w oalo•
oi naczynia esowate, 1 naczynie miniaturowe, 2134 b'agmenty 
naczyń, 1 fragment l:ytki glinianej, siekierka krzemienna, nó:t 
krzemienny, rdzeń wiórowy, 413 amorficznych łuszczni krzemien
nych. 

Materiał ceramiczny pod względem cech technicznych, te
ktonicznych i ornamentacyjnych wykazuje cechy typowe dla wy
twórczości ceramicznej grupy mazowiecko-podlasklej kultury 
trzclnieckie;H W uzyskanym materiale stwierdzono równie~ nie
wielki udział ceramiki kul tury niemeńskiej 1 ceramiki kul tury 
ceramiki sznurowej• Na powierzchn1. wydmy znaleziono r6wn1eł 
kilka wyrobów mezol1tyc211ych /tylczak, trójqt/. . 

Materialy znajdują sit w zbiorach Muzeum Okrłgowego w Bia
łymstoku. 

Badania zakończono• 

KIETRZ 
woj.opolakie 
Stanowisko 1 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził prot.dr Marek Gedl oraz ze
spól archeologów i antropologów• Kontynuacja 
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Najciekawszym i najokazalszym znaleziskiem był grób sZkie
letowy z pocZ\tku epoki b~zu, zawieraj~cy dobrze zachowane po
chówki dwóch m~tczyzn 1 pięciorga dzieci, wypasatony w dwa du
te naczynia gliniane• 

Materiał zabytkowy zostanie przekazany po opracowaniu do 
Muzeum w Kietrzu. 

Kl.OPO'.n1W t giD. Lubin 
woj.legniclde 
Stanowisko 1 

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Jerzy Gołubkow. Finanso
wało Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu. Czwal'
ty sezon badali. Osada kul tury łuiyckiej• 

Wznowiono badania odkrywaj~c 180 m2 terenu v tym 32 obiek• 
ty osadnicze. Były to ziemianki, 'jamy wędzarskie, paleniska,r6t
ne jamy o !unkcji nieustalonej oraz śl.ady po slupach. Do ciekaw
szych obiektów naletala ziemianka o wymiarach 8x4 m. Mie4ciła 
ona wewnątrz 2 paleniska i jamę z duią waZ\ dwustotkową. Z obiek
tów i warstwy kulturowej pozyskano znaczną iloś~ ceramiki,kt6rej 
przegląd pozwala datowa6 badaną część osady na V okres epoki b~
zu. 

KOOCIELISKA, gm.Radłów 
woj.częstochowskie 
Stanowisko 18 

Stowarzyszenie Milośni
ków Olesna w Oleśnie 
Sląekim 

Badania prowadził mgr Wojciech Łonak. Finanao
wal:o Stowarzyszenie Miloiników Olesna• Czwarty 
sezon badali. Cmentarzysko kul tury luiyokiej 
/V okres epoki b~zu/. 

Stanowisko polotone jest na poludniowym stoku wzniesienia 
znajduj~cego się w pólnocnej części wsi Kościeliska, ok• 250 m 
na wschód od zabudowań Deji. 

Przebadano obszar ok. 1,5 ara. W trakcie badań odkryto 
7 zespołów grobowych /numeracja 126-32/ w tyms 6 szkieletowych 
i 1 ciałopalny. Ceramika odkryta w grobach typowa dla tego omen
tarzyska /patrz poprzednie sprawozdania/, brak zabytków przewod
niohe 

Material: i dokumentacja zlotona w Muzeum Regionalnym 
w Oleśnie Sląskim. Badania bęc:h\ kontynuowane• . 
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60/. Cz•&ł~ z nich była stosunkowo płytko połotona pod poviera
cbni'ł ziemi 1 zniszczona przez orkfł • Za popiellaioe ał~yły •• 
in. naczynia wazowate zdobione ornamentem guzowym, naczynia 
dwuatotkowate karbowane na załomie oraz naczynia o baniastya 
brzuAou i szyjce zwętaj~cej s1• ku górze. W niektórych popiel• 
nicach wys'tfu>iły drobne z:renty przedmiotów bl'\ZOwyCho Po• 
pielnice nakryte były m1 odwróco~ dnem do góry. Grób 
nr 58 był grobem dwupopielnicowym. W&łród grobów jamowych na 
uwagę zasługuj~ groby ~ych rozmiarów ze Uad.ami trt.ly drew
nianej, zakładane w podłu!nycb jamach zorientowanych wzdł~ 
osi północny zachód - południowy wschód. Jeden z tych grobów 
zawierał szpilę brązolnl o dwuatotkowatej gł6wce i~grUb!;!j 
trzonku w górnej czę,ci, dwie bransolety brfłzowe z ko~ 
zachod%fłcym1 na siebie oraz trzy duie zwoje z drutu brfłzoweso. 

Odkryte groby motna datowa~ na wczesną faz• kul tury 
łu!ycldej. 

. Materiały z badań oraz dokumentacja znajduj(\ się w Muze-
ua G6rno&łląskim w Bytomiu. 

Badania ~dl\ kontynuowane. 

~o, gm.Brusy 
woj. bydgoskie 
Stanowiska 1,2a,3 

MAIEŁY, gm.P~tn6w 
woj.sieradzkie 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Muzeum Zielli Wielw5skiej 
w Wieluniu 

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. Finan
sowal KZ w Sieradzu. Pierwszy sezon baclali. 
Cmentarzysko ciałopalne kultury l~yckiej z 
ko~ca epoki b~zu. 

Celem ba~ było okre&łlenie wielkości cmentarzyska 1 
atopnia jego zniszczenia. Od lat dwudziestych miejscowa l~ 
no&łć wybierała z grob6w kamienie do budowy. Przeprowadzono 
wówczaa krótkie badania ratownicze, odkrywając podobno ostat
nie groby na cmentarzysku; 

Badania te przeprowadzono na samym skraju cmentarzyska, 
które rozciąga się na przestrzeni około 300 a wzdl~ brzegu 
pradoliny Warty. 
Y czalie wy::opalisk sezonu 1977 odkryto 13 grobów popielni• 
cowych przykrytych brukami kamiennymi, niekiedy podw3jnya1, 
zawierających od 2 do 6 naczyń. W niektórych grobach stwiel'
dzono azczątki stosu ciałopalnego. Pomimo, te odkryte groby 
znajdowały sit na płaskim terenie, rótnica w głęboko.ci ioh 
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zal.egania wynosiła od 20 do 100 om. W większo,ci wypadków ce- · 
rami.ka była uszkodzona przez kamienie i korzenie drzew• W dwóch 
s;robacll znal•ziono wr6d ko4ci małe, brązowe kółecZko, a w gro
bie 12 dobrze zacllowaną ozdobną kamiel'łml buławę. 
QDeni:arzysko można datować na tv-v okres epoki brązu, pr:ey czym 
poed.ede ono wiele ceoh charakterystycznych dla środkowopolskiej 
gi'UP1 kultury łużyckiej; 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Muzeum ·Okl"fłs~e 
w Si.eraclz\1 

B&darila pro11ad.ż.ila mgr A1'lD8. K'Uf'el;.Dzi~•· 
Finan~ 'WKZ w Si:&raAzu. Si~ eeeon ~. 
Oalent.e.l"'Z'yslw ci8.łopelne k\Utury l~ki•\) z IV
V okresu apold. brązu. 

' O~ł• przeba-dano 250 m2 pOwierz~. UchwYcono po.ludni9WY 
i ~ knmi.ec cmentarz.yska polotonego na stoku pies%'0zys
~· 1:9ra.y ~ni~'t&j laa•, na lewym brzegu Oleśni~, około 
500 Ił • pol.udJUowy zachód od mostu w Mal.ej W sU· 

Qdk.ry'to 46 grob6w oiał.opalnych oraz tNY. groby symboliczne• 
~· spośród ~b6wków to gro by j8!JIOW'e 7.w tym dwa dzieci t-

. oe/. Z pozoatałych 20 zawieraly szczątki osobników doroslych1 a 
14 dz.i~i. W ;)'ednym. wypadku na koiciach dorosłego osobnika zzo
hllo ·w popielnioy mab\ amfork' ze szoqtkam1 dZiecka. 
Zer6mo w gNbe.ob popielnicowych, jak i w jamowych nie atwier-
dsoDo wysqpowania zaryau j8:JIIY grobowejł' . . ... 
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Natomiast w dwu grobach obok popielnicy znajdowały się nie
wielkie skupiska węgli drzewnych. 

Na popielnicę przeważnie przeznaczano wazę glin!~ o 
lekko stożkowatej szyjce, dwustożkowatym brzuścu z zaokrąglo
nym załomem i schropowaconą, z obmazywaną poziomo palcami 
częścią przydenną. Rzadziej do tych celów używano garnków o 
schropowaconej powierzchni lub amfor. W dwu grobach stwier
dzono odstępstwo od tej reguły. W grobie 221 kości dziecka 
złożono na dużym fragmencie amfory i przykryto skoruP(\ z in
nego naczynia. W grobie 205 kości złożone w czerpaku przykry
to górną częścią amfory~ 

Wszystkie groby przykryte były brukiem kamiennym i obok 
popielnic zawierały także przystawki. Przystawki występowały 
także w grobach jamowych. Zar6wo ceramika, jak i ozdoby brll
zowe nie odbiegają od typowych fonn charakterystycznych dla 
kultury łużyckiej pod koniec epoki brązu. 

NOWA CEREKWIA, gm.Kietrz 
woj.opolskie 
Stanowisko 18 

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadziło Muzeum Archeologiczne we 
Wrocławiu. Finansowali WKZ w Opolu i Muzeum. 
Czwarty sezon badań. Osada wielokulturowa od 
wczesnego okresu epoki brązu do okresu hal-
sztackiego c~ · 

Badania ratownicze prowadzone w Nowej Cerekwi w ubiegłych 
latach wykazały występowanie bogatego materiału z epoki brązu 
w części południowo-zachodniej stanowiska. W 1977 r. przeprowa
dzono sondażowe badania dla określenia zasięgu osady • Odbyły 
.się w dwóch etapach. 
PierwszY. etap - finansowany przez WKZ w Opolu - to sondaż 
/5x10. m7, w którym odkryto fragment !osy oraz dwie jamy osad
nicze. Usytuowano go na działce rolnej nr 189 będącej własno4-
cią P.Trusza, na nieużrku· Fosa w najgłębszym przebadanym 
miejscu miała głębokoś 4,5 m i dolna jej warstwa zawierała 
ceramikę na podstawie której można datować ją na I/II okres 
epoki brązu. Drugi etap był kontynuacją badań finansowaną · 
przez Muzeum. W sumie przebadano obszar pąnad 2 arów wykopem 
5 x 45 m. Badania wyjaśniły, że nierówność terenu je$t sztucz
nym nasypem, pod ktorym zalega pierwotna warstwa z obiektami 
osadniczymi. W czasie badań odkryto 10 jam osadniczych i jeden 
szkieletowy grób ludzki. Na podstawie materiału ceramicznego 
datowano obiekty na I/II okresu epoki brązu. 

Materiał znajduje się w muzeum. 
Badania bfłdą kontynuowane. 



MOWA HUTA - Plesz~v 
st&Dow1ałto 17 

NOWODiłORCE, p. Waailk6w 
woj. białostockie 
Stanowieko 1 

OS~ WARCKI, gm.Warta 
woj. sieradzkie 
St.nowiska 1 , 2 
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patrz 
neolit 

patrz 
paleolit 1 mezolit 

PP Pracownie KODHrwacji Zabyt
ków Pnleo'łl!lia Badawcza Archeolo
gic.zno-Konserwotors.ka Oddział 
w Poznaniu 
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pótnolateńskie. Wydzielono tak!e po 1 obiekcie kultur amfor 
kulistych i pucharów lejkowatych. 

Ruchomy materiał źródłowy stanowią głównie ułamki naozyd 
glinianych, polepa, węgle drzewne i bardzo sporadycznie mater
iał kostny dla którego przetrwania nie istniały na stanowieku 
korzystne warunki. 

Materiały i dokumentacja znajdują sit obecnie w PBAK PKZ 
w Poznaniu. · 

Badania wykopaliskowe zakończono. 

PALUCHY, gm.Sieniewa 
woj.przemyskie 
Stanowisko 1 

Muzeum O~gowe 
w Przemy&1lu 

Badania prowadził mgr Stanisław Lewandowski. 
Finansowal WKZ w Przemyślu. Czwarty sezon ba
dań. Cmentarzysko p:upy tarnobrzeskiej z III
IV okresu epoki brązu oraz z okresu halsztac
kiego C i D. 

Kontynuowano badania z lat ubiegłych. Wykop azeroko4ci 
6 m, długi na 90 m przeciął centralną część cmentarzyska; 
'Uchwycono dalszy odoinek wschodniej granicy cmentarzyska, 
stwierdzono jednak, że groby sięgaj(\ dalej na zachód niż ocze
kiwano. Łącznie przebadano obszar o powierzchni 50' m2, wyeks
plorowano 129 grobów, z których ostatni nosi numer 405 • 

.Na cmentarzysku dominuj(\ pochówki popielnicowe, w mniej
szej ilości występuj(\ ciałopalne groby jamowe, odkryto dalsze 
dwa groby szkieletowe o względnie bogatym wyposażeniu& s_zpila, 
brasolety, wyroby krzemienne /m.in.trójkątny grocik strżaly/. 

W materiale ceramicznym liczną grup' form stanowią na
czynia wazowata o dwustożkowatym lub baniastym kształcie• 
Wiele okazów waz nosi ślady ozernietlia, niektóre &Ul zdobione · 
ornamentem linearnym i plastyozn~ /w postaci guzków nalepia
nych nieco powyżej załomu brzu4c8/. Odkryto też wiele gamkcSw 
tulipanowatych o gładkich lub pionowo obmazywanych palcami po
wierzchniach i jajowate zdobione wałeczkami i guzami, poaia
daj(\oe niekiedy rząd dziurek biegnących tut pod krawtdzią otwo
ru. W Faluchach zaobserwowano różne typy mis p6łkullstyoh i · 
profilowanych, czerpaki oraz rzadko spotykane łyżeczki i tygiel
ki odlewnicze. 

Zabytki metalowe są reprezentowane przez szpile /najoz•'
ciej o gl6wce rozklepanej i zwiniętej w uszko/ . branso~ety, zwoje 
drutu, blaszki oraz kolczyki "scytyjskie". W kilku grobach wy
stąpily żelazne brzytwy~ 

Stosunkowo licznie w grobach oraz ich otoczeniu wystąpily 
przedmioty z krzemienia, a w jednym z pochówków halsztackich 
znaleziono pólfabrykat toporka kamiennego. 
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PORZECZB, r.·Łto~70e 
woj.gd.ańllk e 
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Polakie Towar&)'atwo Archeo
logiczne 1 Bumisa&t)'cane 
Odddał w Gdaóaku 

Badania prowadsiła mgr Blłbieta Skarbek. 
IP1nauował Wl".Z w Słurku· csw&rtf •••on 
badań. Osada ludno•o kultur.r łu~okiej. 
Pi4t7 okres epoki br,zu - woseeDT okres 
telasa HO l 850 - 500 pne /. 

Pracami objoto obszar połołonJ na zachód od W,Jkopu • 
1976 r., o ł,cznej powierschni 1,6 ara. Odkr.fto 7 obiektów 
osa4nio~cb. Bespo,rednio pod darni' salegała waratwa kul
turowa /głtboko'ć 30-70 ori/, kt6r, atanowU aaarobrunatą 
piaaet s x..rt .. i. Ceramika wratopowała w obrtbie J.- 1 pie
ca oru w bespo,rednia e..-iedstwie palenisk. •a uwago suh
guj' obiekt)' nr nr 3,4,6 i 7. 

Obiekt nr 3 - jama o wymiarach 230x180 i głoboko,oi 150 o•. 
W przekroju poetadała kształt trapesu, dno prawie płaskie 
90x70 cm. W g6rnej partii zaobaerwowano aniasosone paleniatol 
wnotrse W)'pełniał asarobrunatnr piasek z wog1am1 drsewn)'mi. 
Podcsu ekaploraoji odła7to igłt br4zow4 1 acpilt • łabodala 
a~jk' o p6łtuluatej główce, oso'o1 nieotawatego łarna 1 
11oan, oeramitt. • 

Obiekt nr 4 - J ... suobowa w tastałoie głtbokiej niecki o 
-.,.1araob 110x90 1 słtbokojoi 110 om. Dno lekko wtloałe, 
W)'łołone pluto łup~i kamieniami. 

Obiekt nr 6 - prawdopodobnie posoatało•ó pieca do -.,palaDia 
naoS)'ń. w.rmiar.r 150x160, głębokojó 160 om. J,dro pieoa ata
nowiłya polepa amieasana s osarniaW)'m piaakiem, s liollnłl oe
rud.k,, W)'attpuj'o' głównie w oso•oi lirodkowaJ i p61:noono -
saobodniej. 
Do1Jl4a ocoicS W)'peł:niAiła osarna waratwa gliniuta, pod t16r, 
salegał brunatn7 piasek s popiołem i Wtglami drse~ w 
8MgU. 

Obiekt nr 7 - akładał sit • owalnej jaą otoosonaj pluto 
łup&Qfmi kaaieniami w dw6cb waratwaob, uaaoselnioąob &llnłl, 
do tt6rej prz)'legał)' 3 paleniska - od saobodu, p6łnoę 1 
wschodu. 
Juo W,Jpełniały kolejnor sb!!:J. ł6łtawa p1aasos)'8to-g11niaata 
warstwa, oaarna aaaa s utwo kredowymi 1 rudaw)' prsepaloą 
łwirek s grudkami wapna. Oeramika b)'ła bardzo nielioana. 

Do najoso,oiej apot,-taąob nale*' tras-ant,- dułrob nao~ 
•uobOW)'ob,beozułkował)'ob lub jajowat)'ob w kilku pr.,padtaob 
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z dwoma uchui lub guzkami w górnej partii brz~oa. Wykonane by
lf z &linY chudej z domieszkłl gruboziarnistego i 'redllioziarnin.ao, SIWli'boweCO tłucznia. Powierzchnie acbropowaoone o barwie 
jamo i oesJ.ano·brunatnej. 

Witk~ 08IWa1k1. ohare.kterystyczne jest dla V okreau epą
ld bruut ~ 1gł4 1 szpila z la.~~ ezyjk~ oraz około 1/3 
~tów neozyń typowe 8fl cUa wozeeoej epoki telsza /650-500 

Materiel znajduje sit w Muze\D w U,borku. 
lłedania btdfl kontynuowane. 

SAMBOROWICB, p.Pietrovice Wielkie 
woj.katowickie 

Badania w roku 1976 1 1977 prowadzi.ła mgr Kry
styna ~zlowska. TrHoi 1 czwe.rty a•zon badań. 
Cmet1tarzyako ciałopalne kul tury lutyoklej z 
III okresu epoki bl'l\ZU~ 

Przebadano 7,5 ara. Łl\cznie odkryto 33 groby, obiekt ciało-
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palenia, skupisko polepy i zarysy dwu piaskowni sprzed II woj
ny ~wiatowej. Odkryto grobów popielnicowych - 11, jamowych po
pielnicowych - 14, jamowych - 6, obiekt nieokre~lony potrakto
wani pierwotnie jako grób pusty, i grób prawdopodobnie jamowy 
pop elnicowy zniszczony przez nieznanego sprawcę. Wyposa~enie 
grob6w stanowiły popielnice l od 1-4/ i fragmenty naczyń, po
pielnice przykryte misami odwróconymi do góry dnem oraz dnami 
i fragmentami naczyń; przystawki /od 1-3/, przedmioty z bi'I\ZUI 
szpila z rozklepaną 1 zawinię~ w uszko gł6wk~, fragment szpi
li z główką w ~rodku cylindryczną zdobion~ 3 dookolnyai, rów
noległymi liniami rytymi, u góry zakończon~ ~ciętym ostrosłu
pem o sześciu bokach, u dołu sto~kowato zw~~aj~cą się do trzo
nu, szpilę ze spiralnie zwinię~ główką, fragmenty szpil, bran
soletkę brązow~ z okrągłego w przekroju drutu ze zniszczonymi 
końcami, pierścionek z drutu o przekroju płasko-wypukłya, grud
kę brązu, być mo~e gł6wkę szpili; przedmioty z krzemienia: 
rdzenie, odłupki wi3ry - niek~re retuszowane. 

Pomiędzy grobami natomiast znaleziono bardzo d~o przed
m1ot6w z krzemienia: siekierkę trapezowa~, sierpak, 3 skro
bacze, 5 drapaczy, 2 zatępce, 2 tylczaki, narzędzie nakopal
niane, narzędzie z retuszea wnękowo-zębowym, narzędzie wnęko
we, narzędzie kombinowane drapacz + przekłuwacz, rdzenie krze
mienne, wióry 1 odłupki. Wszystki' przedmioty krzemienne po

. chod~ ze wschodniej czę~ci przebadanego cmentarzyska, gdzie 
takt. znaleziono kilka fragment6w ceramiki neolitycznej. 

Materiały z wykopalisk i dokumentaGja zło~one s~ w Muze
um w Rac! borzu. 

SARCZ, gm.Trzelanka 
woj • . pilskie 
Stanowisko 2 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

SIDIIROWICE, gm.Cewice 
woj. słupskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Gabriela Jeziorska 
przy współudziale mgr Aleksandry Szymańskiej. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 
1 WKZ w Słupsku. Drugi sezon badań. Osada 
wielekul turowa. Okresy: kul tura ł~ycka z 
młodszego okresu epoki brązu, okres p6tDDla• 
teriski i wpływów rzymskich oraz okres wczesno-
4redn1owieozny. 

Kontynuowano badania z sezonu 1976 r. Odsłonięto obszar 
1,5 ara 8\&iaduj~cy z terenem przebadanym w ubiegłym roku• 
Uwarstwienie oraz występuj~cy materiał ceramiczny ulotone ana-

l 
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patn 
neoli't 

Państwove lłuzeaa Archeolo
giczne w Y.al"'U~Mfie 

Badania proWadził mgr Wiesław Za..1ąc.zkowsk1. 
Finansowal WKZ w Bydgoszczy 1 PMi -w Warszawie. 
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Pierwszy sezon badań. Osada ludnojot kul~ 
ry łu!yckiej z IV-V okresu epoki b!'llZU• 

Stanowisko zostało odkryte v trakcie badali powierzcbniovyob 
vios~ 1977 r~ Znajduje się ono na północnym brzegu jeziora We
neckiego, v odległo~ci ok~ 40-50 m od niego, naJlPlU F. Charzew
akiego. Obszar stanowiska wynosi ok. 1 ha. 

Badania miały charakter rozpoznawczy~ lałotono cztery son
date i przebadano pow1erzchn1ę 120 m2. Pod wara~ ornej z1ell1, 
wyattpowala pierwotna waratwa kulturew o gt_"Ubo,c1 ok. 2o-25 ca. 
Pod ni' odkryto 27 ob1ekt6w "lutyck1ch•, które dostarczyły znacz
nej ilości ceraDI1.k.1.• Znaleziono takte trag111enty glinianej grze
chotki, igły kościanej, b~zowej bransolety, fragmenty prz,Uik6w 
1 kości. W warstwie kulturowej znaleziono duty fragment naczy
nia z ornamentem antropomorficznym. 
Zachowały si' przedatawienia czterech figur, których korpusy 
maj' kształt trójk,t6w wypełnionych kropkami. 

Na badanym stanowisku odkryto równiet palenisko i cera.mik' 
vczeano4redn1ow1eozną, monetę rzyasą cesarza l?oatumusa /2.58-
268/ oraz kilka fragmentów ceraDI1.k.1. iwieńskiej z vczeaneco okre
su epoki b~zu. 

WRONOWICE - PJ.RZYCA,g111.Tyszowoe 
woj. Z8JIOjalde 

patrz 
neolit 

Stanowisko 5 

ZBROJEWSKO, gm~L1p1e 
woj~ozęatochowskie 
Stanowisko ' 

U ni weTaytet Jagi e, lotiski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadz1ł prof.dr Marek Gedl. 1 zespól• 
Finansowal WKZ Częstoohowa.Kontynua~ja badP 
zapoczątkowanych w 1961 r. Cmentarzysko grupy 
górnośl,ako-malopolskiej kultury łu!yckiej 
z III-V okresu epoki b~zu. 

Kontynuowano badania ratowniozo-zabezpieczaj,ce przr. prze
budąwylfanej drodze. Zbadano 10 grobów kul tury lu!yckiej 7nr 602-
611/ pocho~oyoh z III-IV lub z V okresów epoki b~zu. Yyet'po
wały tu przewatnie groby ciałopalne bezpo~ielnioowel a obok nioh 
poch6Wki popielnicowe jak i obiekty bez 6lad6w ko•c • Zapewne 
były to pochówki szkieletowe, w których resztki kostne uleiłY 
całkowitemu rozkładowi. Na uwag' zasługuje gr6b 610 z · dobrze za
chowanymi konstrukcjami kamiennymi, które wya~ily juł na llt
boko•c1 kilkunaatu centymetr6w pod powierzchni' drogi. 

Badania przyniosły 1nteresuj,ce dane odno.nie rozplanowa• 
nia caentarzyaka. Po raz pierwszy natrafiono na groby z klasycz.. 

,. 
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De-j fazy grupy g6rnośląsko-malopolskiej, posiadające konetruk- · 
oje kamienne; we wachodniej ozę4o1 omeotarzyaka• 

Muze\8 Zieai Lubuakiej 
w Zieloawj 06rze 

Badania prowadził msr ltrzyazto! Onzol. F1-
nenti01Ca.lo Muz«a Ziemi Lubwtkiej. Pierwszy 
sezon badań. o.entarzysko z IV~V okreeu epo
ki br4lZU. 



EPOICA !ELAzA 
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• 

Olaea bal•aac:lrł 

• 



BIAŁA, gm.Trzelanka 
woj.pilekie 
Stanowieko 1 

- 15 -

·. 

Muzeum Archeologie~• 
w Poman.1u 
Nadnoteckie Towarzy•two 
Społeczno Kulturaloe ~ Pilt 

Badania prowadziła mgr En Steaaobowaka.P'i.Dan
sował Kombinat Rolny "No~•. Drugi aezon badaJt. 
Os'da ze schylr~ neolitu/?/ 1 kultury lutyckiej 
/? , cmentarzysko kul tury pomorskiej z okren 
halsztackiego D, cmentarzysko kurbanowe p6izlo
lateóslde. 

Prace wykope.l.iskowe navi,zano do ubiegłorocmycla badalt 
acndatowych• Zalotono cztery wykopyt trzy na la.u'tl.naoh, a je-
den na plaszczy~e llitdzykurhanowej• Zbadano povierzobiUt 
331 m2. Zlokalizowano 1 wyekaplorowano 21 obiektów arcbeolo
gioznych, w tya 6 grob<Sw, 5 Uad6w po alupach oru 10 j• 
gospodarczych. JaJrf oraz Uady po słupach nalety ~'Al! & o .. ci
nlctwea poprzed.zajfłCYJI ClleDta.rzysko kurbanowa pohiadczone ao
atalo one materiał• ceraaioznya 1f postaci ulallk6w •oull gru
bo4c1ennyeb o powierzebnl,ob obaaZywanyob oraz oi.oko.oleanyab 
czarek lutyokicb /oaada ? • Pod kurhan• 1 ponlłej waratwy pr6oh
n1cy pierwotnej wystąpił p-6b skrzynkowy z obwa::rownl• zawiera
j,oy 1 grwszkowatll popielnioł z kl'3tq stołkowa~ azyjlul, zdo
biOU'l inkrustowanym Vlltld• jodełkowym. Niezaletnie oił -Eeao 
stwierdzono w warstwie kul tumwaj wyatfłpowanle uluk6w nac:ąlł 
·kultury pomorskiej poobodąoyoh ze zniszczonych grobów' jak r6w
n1et nielicznych ułamk6w oerallik1 -ocStnoneoll tycznej /? • 
Bezpolradnie z kurhanalli zwi,zanych jest 5 grob6w, w tyli dw 
popielnicowe i 3 juowe. CerUi.ka z tych obiektów jeat P"Ubo'
cienna, o powierzchniach w wi,kazolci schropowaoonych barWy 
j .. no i czerwono-bnmatnej oraz brunatnej~ Popiel.Jdo• •3• 
kształt banlaaty 1 jaJowaty z których ostatnia poaiada vyódrtb
niony, nieznacznie zgrubiony 1 wygbadzony brze1. J edDa z niob· 
przykryta byla p6lkoll•tll al~ z wyodrfłlm.ony. do•• Przedalo-
ty metalowe zarówno bl'llzowe jak i telazne zachowane 1\ trapeo-
tarycznle 1 nOSZfł Uady wt6mego przepalania. · 

Materiały przechowywane Słl . w Muzeua łrcbeolocicZDJII w Po
znanlu. 

Badania bt~ kontynuowane. 

BIAŁA , P• Trzcianka 
woj.pilsk.ie 
Stanowisko 83 

BOCHENIJ:X:, p.Malogoszcz 
woj.kieleokle 
Stanowisko 2 

patrz 
epoka brllZU 

patrz 
epoka bl'llzu 

, ' 

.J 



CEDYNIA 
woj. szczecińskie 
8tenow1ako 2 

CEDlNIA 
we>J. szc.zec,ińsld:e 
Stanowiako 2a 

CICHOW • gm.Krzywili 
voj.leszeZyńsk.ie 

- 76-

Konserwator Zabytk6w Areheolo
gioznycb Y Sz02eoirde 

patrz 
wczesne 4re<kdowieoze · 

P<>l&ka Akademia HaUk 
Instytut H1ator'ii Kul tury Ma
terUlnej Zekled ArcheologU 
Wielkopolski Y .Poznaniu 

Badaru:a prowadzili mgr Wojciech ~g.1el.aki 1 
Alojzy Wawr~ski. Finansował Instytut Historii 
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Kultury Mater ialnej PAN. Pierwszy sezon ba• 
dań. Grodzisko i osada kul tury łużyckiej z 
okresu halsztackiego. Osada z okresu wozesn~ 
~redniowieo~ego. 

Grodzisko laty na Pojezierzu Krzywińskim, na półwyspie je
ziora Łagowskiego. Dostęp do niego możliwy jest tylko od zacho
du poprzez silnie podmokłe łąki. Na badanym obiekcie załotono 
trzy wykopy: główny na wale zachodnim oraz na majdanie w centrwa 
grodziska 1 na ZOWJU\trz , poza walem. Wykop poprzez wal mial do
starczyć danych do weryfikacji chronologii obiektu, a zadani .. 
pozostałych wykopów było zorientowanie w przebiegu uwaratwie6 
w~trz 1 na zewnątrz grodziska. 
Wykop na wale 

Przekop poprzeczny przez wał grodziska doprowadzil do zba· 
dania wieleelementarnego systemu obronnego. W skład jeao wch~ 
dziły : 
1/ wał zbudowany z drewna, okryty płaszczem kamienno-ziennym, 
2/ palisad~, 3/ fosa, 4/ palisada, 5/ trzy ściany plecionkowe, 
6/ zasiek, 7/ palisada. 
Przekop ten rozstrzygn~ł ponadto problem chronoiog11 grodu. 
Charakterystyczna ceramika znaleziona nie tylko w nasypie, ale 
i wśród konst_rukcji pozwala stwierdzić, te "al był zbudowany 
w okresie halsztackim c. W zachodniej cz~śoi wykopu, w sórnych 
warstwach ponad rozsypiskiem odkryto niello~ ceramik• wczes• 
nośredniowiec~. 

Wykop na majdanie 
Wykop ten dostarczył bardzo dużej ilości ceramiki i kości 

zwierzęcych a ponadto kilkadziesiąt narzędzi rozcieraczy kalllien- 1 
nych 1 fragmentów taren, kopaczek 1 motyk rogowych, szydel 1 ' 
rylców kościanych 1 rogowych, topora rogowego,- topora kamienne
go a także ozdób rogowych. Wśr6d ceramiki zanotowano kilka sya
boll słonecznych w postaci krą~k6w "fCiętyoh ze skorup. 
Znaleziono tu także niewielki fragment czaszki ludzkiej. 
Wykop na przedgrodziu 

U nasady półwyspu założono trzy wykopy sondaiowe. Odkryto 
w nich ślady osady otwartej kul tury łużyckiej w postaci warat
wy kulturowej a tald:e dwóch chat z paleniskami. W wykopie neJ- . 
bliższym grodowi zaobserwowano nawarstwienie się na tę osadę 
warstyY z. ceramiką wczesnośredniowieczn~. lf obu chatach 1 'W8.1"
stwie kul tury łużyckiej znaleziono sporo mate:tllału ceramicz
nego oraz szpil~ brązo~. 
Ten inwentarz zabytkowy zdaje się posiadać cechy, które pozwa· 
lajf.\ datować go nieco wcześniej, niż materiał fr6dłowy odkry· 
ty na grodzie i pochodzi być mob z poouttku okresu halsztac
kiego c. 

Wyniki badań w 1977 r.grodziska w Cichowie pozwalaj\ wy· 
kreśli~ ten obiekt z rejestrów grod6w \ltczesnośredniowiecznych 
i wpisać go do katalogu grodów kultury łużyckiej. 

Gród ten był zapewno ośrodkiem mikroregio~osadniczego 
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kształtującego się na Pojezierzu Krzymidskim we wczesnej epoce 
żelaza. 

Materiały zabytkowe i dokumentacja przechowywane eą w Za
kładzie AroMologil Wielkopolski IHKM PAN w Poznaniu. 

CZEXAN~, gm~ablonna Lacka 
woj.eiedleokie 
S'łlanowiako 1 
"Tur.ecki.e Mogiły• 

CZ'Y2CW, gmeKleszczów 
YO.j. pi'Otrkowskie 
Stanowisko Dęby 1 

patrz 
wczesne średniowi.oze 

PP Praoownie KORS$rw&Cji Ze.
bytk6w Oddziel. w Pomaniu 
Pl"aoownia Badawc:za Archeolo
giczno Kon&enra;"Jorua Zakła
du w Łodzi 

ateo9wisko znajduj-e Sifł na krąw'dzi I terasy nadzalewowej 
rzeki Wf.daWki /na jej iewym brzetp/ w tym miejscu silnie zbll
~j do nekl ... Vidawka prze~e się tutaj pi'Zez wal~ 
wy, tot«t "bezpośred'!rl.e zaplecze terasy stanowi rozlegle i Gic:
ld-e, a-le wyra!ne w-~górze~ Gleba silnie zbie-licowana na podlotu 
pi.a&zCeystym. 

Baden1 ut1 objęto powierzchnię 625 m2 e Stanowieko oale ber
dzo s1lni.e zniszozona. Pozostałości po osadzie lub k.rótkotrwa
lym ąbozowi$\1 ludności kul tuJ'y l~yckiej /Hall~tt D/ wy.atę
powa;ty je<lynie w warstwie humusu. Obiektów mieszkaJ.rwch ani 
~nie udało się zaobserwować. Odkryto ~n dWa 
groby cialopalne. Grób nr 1 - jamowy • na podstawie ceraadk1 
moma da:~ go na ~zesny okres lateński. G~ nr 2 - praw
dopodoł:uie skrzynkowy lub z obwarowaniem kam1em:l111 vyrabowa
nyt ~podstawie ceramiki 1 konstruko~i grobu motna przypi• 
lUdnOS ci kul tury wscbodnio-pom.ora.ld.e 3• 

Badania nie będll kontynuowane•• 

CZJZdW t gm~Kleazczów 
woj.piotrkowakie 
Stan~isko Dtby 2 

patrz 
okres lateński 
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FALBORZ, p.Brze'6 Kujawski 
woj.włoclawakie 

Muz.u. Ziemi Kujawskiej 
i Dobrzyńskiej ve Włocławku 

Stanowisko 1 

Badania prowadziła agr J an1na Dl\browaka oraz 
mgr Urazula Huszeza i c1r Jan Grzelłkowiak. Fi
nansował VKZ we Włocławku. Czwarty sezon ba• 
dal\. Stanovisko vielokul turowet osada kul tury 
ceraa1ld waqgovej rytej, osada kul tury lm.
dzielaltiej, osada kultury lu:tyckiej z okresu 
halaztacldego oraz osada i 011entarzyako wczea
no4redniowieczne. 

Stanowisko polotone jest na lwobrzetnej tarasie rzeki Ba
chorzy, około 1 kil na północ od dro&i z Brzdoia Kujawakiego do 
Kuczyny, na terenie czyzmej tvirolmi. Podol:Die jak w latach 
ubiegłych bacSania miały charakter ratowniczy. Objęto ni• zachod
~ ozę46 stanowiska, zakladajłlo vykopy nad a~ wyrobiska 
tvirowni. Przebadano obszar 5 &rdw w 12 zasadniczych vykopach. 
Pod ~- w:rstł\Pila waratwa kul turowa o lliłliazo4ci około " ca• 
Waratwa ta ~~una jest z osadnictw• kultury lutyckiej. Pod 
niłl odkryto 41 jam osadniczych; . w tym '' kUltury lu:tyckiej, 
3 kultury cel'allik.1 wsttgovej rytej l 2 kultury lendzielaldej• 
'Wykop sonddowy zalo:toą w P6lnoonej ozę,oi atanowiska pozwolll 
uatal16 zasięg oaadn1otwa v tym kierunku. . 

Na podatawie badaJi J. lat poprzednich 1 tegorocznych stw1er
dzi6 110tna, :te osadnictwo kultury lu:tyckiej skupia się gł6wnie 
na zachodnill stoku wzgórza, gdzie podlotem jest piasek I tvir, 
.osadnictwo neolityczne obejiiUje kulminację vzgórza i ogranicza 
się do g1.1n1.aatego podlot&, vczeano4redn1ow1eczne osadnictwo 
czę4o1owo o~jiiUje kulllinaojt i wach~ stok vzg6rza. 

Badania bę~ kontynuowane• 

ONIEWOWO, gm.Smigiel 
woj.leszozjńskie 
S"tanowisko 6 

Konserwator ZabytkcSv Archeo
logicznych w Lesznie 

Badania prowadził mgr Marian Gryp.Finanaoval 
WZIR w Lesznie. Trzeci sezon badań. Clilentany
sko ludno, ci kul tury lutyckiej z okresu ha1-
aztack1eao i vczesnego okresu lateńskiego. 

Badania były kontynuaojłl prao prowadzonych w latach 197,_ 
1976 przez c1r ~.Kihl-Szyuńsq~ 

2 Wyeksplorowano 180 obiektów na przestrzeni około 6 ~s.a • 
Na 011entarzysku odkryto tet jaay o nieustalonej funkcji /np. 
obiekt 86; w jednym przypadku motemy tego typu obiekt nr 77 
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Badania provacizi.ła agso Róta JWcluzewska-Bal• 
oer. PiDanaowalo A4A w Ware~ie. Pierwszy ae-
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zon badaJ\. Osada kultury lutyoldej z okre- · 
au haleztaokiego, •lady osa4D.1otwa p6tnJ.ej
azegoe 

W ramach posZUkiwań caentarzyska kul tury łułyckie~ nal.~
oego do mieszkańców grodu, przeprowadzone badania aond:!owe. 

Stanowisko w Gogólkowie uznane zoatalo za =rolde w II spra-
wozdaniu biskupi.J1akim jut w roku 1937. Badania erzclmiowe po-
twierdziły to okreUenie. Przeprowadzono aondał, cSluao•oi 20 a, 
azeroko.c1 2 a, usytuowany nieco ponitej )nal•łaaoji nidru, 1~
oego mi'dzy jeziore11 Weneold.ll a Skarbienickia, ok. 200 a na J)C$1-
noc od pólnocno zachodniego brzegu jeziora Yeneok1e10, na polu 
PGR Gogólkowo. Stwierdzono •lady 1 

1/ osady kultury łutyckiej z oltreau halaztaokiep, 
2/ oaadniotwa z okresu wpływeSY rzymaldoh, 
31 osadnictwa wozesno.redniowieozneao z XI! wieku. 
Nie natrafiono jednak na groby kultury lutyokieje 

PosZUkiwania b•&l kontynuowane• 

OOLBNICE, gm.My.li'bórz 
woj.gorzowakie 

patrz 
epoka bJ:1lZU 

OORZfCA 
wo~. gorzowskie 

GRZYBlANY, p.Pole Lesniokie 
w~~tckie 
8 aka1i2 

Polaka Akadeaia Jauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej.' Zakład Bpoki 
Metali 

Badania w 1977 r.prowad&il doc.dr babezbl• 
gniew Buk01tald., przy współpracy qr.Leszka 
Clajewakiefo• mgl'.Jerz,ao O.ula i JICr•Krys
tyny S oko owakiej z · ~gowego MuzMoa ~ .. 
dzi w Lesnioy. Provadzonq tet badania leG:
~izyozne pod kierownictw• dr;Jacka Prz .. 
niosło. Finan.aowal . IłltM PAN. ~ty sezon 
badd. Osiedle otwarte kultury ~yokiej 
z P4tnej epąJd. bJ:1lzu i wcz,mej epolą tela
za /H&B-łWJ/ /atan.owi~o 1 oraa Hp6łcae .. 
ne cmentarzysko eWopalne 1 .la,J' oaa~o
twa z okresu wpływ6w rzyuldola stan.2/• 

Kontynuowano 'badania prowadzone w tej a1ejsoowo,c1 od 1970 
roku na dwu stanowiskach. Stanowiako 1 - Pólwysep jeziora Koako-
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wiokiego z poiostałościami dobrze zachowanych konstrukcji drew
nianych zabudowy wewnętrznej oraz nadbrzemej osady otwarte" kul
tury łutyckiej. Stanowisko 2 - wzniesienie na w/w jezioreta M 
pólnoc od stenowiska 1, w obr~bie kt6rego ujawniono wap6lczeane 
~tarzy~o oiałopelne oraz jl.ady osadnictwa z okres6w wplyv6w 
rzyeełdoh /j811Ay oraz dymarka./~ 
S1;ąoowiako 1 

Dadal'dałlli objttto teren o powierzołmi ok• 200 m2 , od s~ 
p6łnocnej przyle-gający bezpośrednio do wykopów z lat 1972-73, 
z ujawnionymi wcSWczas elementami drewnianej zabudowy - pciM)Stu 
Dai1brze~, faloQhronu wielo~dow&go oraz frapen~ za'budowy 
~tiZitej, bezpośrednio przylegaję_oej do wpoDI'lianeso pcsoatu•' 

W poludniowej oz,jci wykopu w dollłyoh nawars'bw1Mlia0b, glów
Die w stropie gytii kredowej 1 clenld.ej warstwie "cu.meao• tortu, 
u.;)«wwd.ono fJ"88!1t9Dty poklaciu równomiernie uloUmycb poprzecznie 
belek drewnianych, zaohowan~h w postac1 n18Ml zupełnie rozlo
tuleso drewna, a twoi"ZI\cych jakby •podl.on• /z \lllfU1 na ich r.
gulame ul~erne/ • Warstwie tej towareyazyly t.et ni~ pe.l.e, 
wbi'be pionowo lub nieco ukośnie, nagro.ad&eD.l• .UejHJ'Ch i wi-
azyeh kamieni, duże płaty gl.iny /zapewne pozoa'łlaloeci ro.,.tej 
gllny ze łioian domostw/, piasku, llcm& bryl%1 polepy llon.atruk
C?Jjftej z CHlciSkeai ga.łfłzi 1 traw /ore.a el.oay/. ulamki 1 cale ko
'oi Z'W'ien:ęoe, jak rowmć nieliczne ul~ .cenaUd. •tutycklej", 
~e aklasyUkowanej do· _przełOIIU HaB 1 O /a.in.Cla4210fte, o 
powierzoboi o1~~zowed/e Pożiom ten wymaoea najsłlar&IPJtl /IV l 
fU1ł ueytk<Mmi.a osiedla, z kt6J'łl ~ są czfł4oiO'tfO k0118truk
oje ctrewniane w pasie PJ"zybrze.tftym p6ł:wya~ Cala pól~ czt
" wy1t'Gpu YY.kazuje wyrable ślady des'trukcy jnej dd,a:łe.lnMci w6d . 
jesi.ora, ktOre ze_pewne spot~ zniszoaea.ie cqtłoi p6łniej
&zycb nawarstwień; na stropie zal8fJB tylko Jia.terial 'reclniowiecz
ny 1 ~yt:ny w postaci wyra~e vyró~c.J ai' warstwy pi1UI-
łtów; . 

Wy&tępowan.ie warstwy •c~ego" ~rt"u, grubo4ci 3-5 oa, 
wskez'ywałoby na dluż&ZI.l p~ w u!ytk<Mmlu tqo ~sca w fa
zie podwytsHftia s~~ _poziomu j~<>ra•· Waratwy IV'_ w c ci wyko
~ z UIMg1 ae. powódź nie wyekaplol'O'W8Ilo do kGńce.• Szc.zes6łowe 
;)ej ro-zpoBlaD.ie w partiach niezbadanJ'Ch /uprzednio aabe.zpieczo
nyi:m./, pozostawiono na sezon następny • 

W c~ęk.i p6lnocnej wykopu ujawrliono, prócz pozoatalo4c1 po
kledu 'Okretllooego jako faza IV, nawarstwienia grubosoi 0,6-o.a •• 
w których ~ się wyr6żnić trzy dalsze P.OZiOII! warstw, zawie
""'oe Wfi'Źile 4lady procesu znis~zenia 7~/ 1 odbudowy kon-
8'truk.cj.1 zepewne lllieszkalnyc.h, z drewna, gliny i kaaiea.l. Z nich 
tazy II 1 III ląc~ s111 z halsztackim osedniotwea k\iltury ~yo. 
kiej, oatetarl.a zaś faza I - ze średniowieczem i czaj!I8Jii nowotyt
nytli;• W nawarstwieniadl fazy II i III wys~ o\ttite nady apa
lelli.my w postecJ, zwulonych kawal:k6w drewri8 !w tym dranic -
4-lAl<lalli spalenia/ 1 płatów grubych warstw po.Piolu, płatów ctllnY, 
~ kallieni zapewne po paleniak.aob /wyka~cych ci,stO 
silne przepalenie/ ore.z zgrupowania w kUku miejscach brył 1 drob
nyoh odłamków polepy~ 

Material: z fazy I ol>ejmuje nieliczne ulamk.i 9eram1kJ. jred,
niowieeznej 1 nowożytnej oraz 2 glln1ene citżarki aiecia jednak
te nie udało sit z ~' powi,zać bardziej czytelnych •ladcSw ukła.J 
du zabudowy przestrzennej. 
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Na szczególną uwagę zasługuj~ nawarstwienia, zwi~e z fa
z~ II, o ogólnej mi~tszości 25-30 om. W północno-zaohodniej częś
ci wykopu, na przestrzeni około 15-16 m2, natrafiono na fragment 
pozostałości budowli drewnianej, usytuowanej ~4n1• 4o przebie
gu wykopu. Zawierała ona du!yob rozmiarów pracownię odlewnicq 
metali kolorowych l głównie miedzi-brązu/; W biet,oya sezonie zba
dano tylko jej frar.ent /ok. 1/3 powierzchni/. Od strony połud
niowej l od jeziora , zasięg w/w budynku wyznaczony jest pozosta
lościami spalonych belek, atanowi~cych resztki fundamentu drew
nianej ściany. W podstawie tej budowli /zapewne pod podłogą/., na
trafiono na dwa szkielety zwierzęce, zapewne kozy /lub owcy/ oraz 
cielaka, będące najpewniej ofiarami zakładzinovymUI 

Podkreślić należy, że elementy związane ze vspo-ai~ pra
cowni~ wystąpiły wył~cznie w . obręble wspomnianego doaoatwa. Obej
mowały one kilka kamiennych palenisk, płaskie kamienie - podkład
ki, skupiska polepy glinianej, będ~cej najpewniej pozostalościami 
zburzonych urządzen typu piecyków, związanycq z prooeaami obróbki 
metali kolorowych /służ~o do iob roztapiania/; rekonatrukcjaotych 
urządzeń okazała się niemożliwa• Material zabytkowy jest azczeg61-
nie cenny dla poznania wielu szczegółów z zakresu technologii me
talurgii br~zu. Obejmuje on: 2 cale gliniane forary odlewnicze na 
wosk tracony /óo produkcji bransolety i ~oika strzal/ oraz oko-

olo 800 ułamków dalszych form tego o typu, lejki• glinian• do wlotu 
form, dalej łyżki i tygielki odlewnicze, ułamki dysz gl.Wanyoh 
do miechów, ulamld wyrobów określonych jako p61-fab%'!kit /jak o16w 
/lub cyna/ w sztabcel, wreszcie liczne sople b!'łlZU l odpady produk
cyjne/, zakrzepłe wewn~trz "gałek" 1 "spodk6w" z liiialkiego węgla 
drzewnego i gliny oraz liczne żużle. Na uwagę zasłucuje nient1elk1 
młoteczek rogowy , tzw;cyzelerski, który zapewne zwi,zany był z o 
obróbk~ i zdobieniem wyrobów brązowych• 

Wśród dalszego materiału natrafiono na górski krysztal, wy
korzystany w charakterze ozdoby, na 3 gliniane przedmioty z uchwy
tami, przypominające sztance do stemplowania wzorów /tzw.pintade
ry/, dotąd zresztą nJ.e maj,ce analogii v znalezi skach •l~yokicb•, 
na szrdła i szpile kościane, liczne kamienne rozcieracze oraz na . 
du!ą lo4ć ceramild., v tym zarówno na naczynka miniaturowe, jak 
1 na du!e, rozbite naczynia kuchenne typu jajowatece oraz na aa
fory. 

Badania pracowni odlewniczej, datowanej wstfapnie na Hac-D, 
bę~ kontynuowane. 

Stanowisko 2 
Kontynuowano badania rozpocz~te w 1972 r. na povierzclmi 

1, 5 ara, lokujE\ C wykopy na przedłużeniu do~d zbadanej ozt~ci 
obiektu. Dzi~ki temu uchwycono dalszą cz~ść j.-y /nr 9/ z prze
łomu okresu lateńskiego 1 wpływów rzymskich, zawiera~~ prócz 
tużll, liczne ułamki ceramiki. W br.odkryto og6la 12 obiektów, 
w tym 9 grobów •łużyckich• oraz 2 jamy i dymark' •rzyukie•; 
wszystkie wystąpiły bezpośrednio pod CierOOl VaJ'a"tw\ h::r:t wy-
kazuj~C silne zniszczenie górnych nawarstwień oraz pe w 
grobach• 

Y gr.11, 13-17 ujawniono tylko ceramiktJ gr. 12 1 19 - do
starczyły kilku naczyń malowanych /miseczki, czerpaczki, ea!orlca/1 
gr.13- pr6oz zniszczonej popielnicy zawierał miatp ~d kt6~ 
ujawniono b!'łlzove kółko-pierścionek• W gr. 14 - na-trafiono na 
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kieł zwierzęcy-wisiorek; w gr. 16 - v przeciwieństwie do odkry
wanych uprzednio, v popielnicy zachowała się duża 1lo4ć przepa
lonych k-o4ci ludzk.iCbł natomiast v gr. 18 - pr6cz spalonych koś
ci natra.tiono na silnie &korodOW&ru\ hlaznll bransoletę oraz na 
bJ'\ZOWil szpu,. 

Groby zawierały przeciętnie 3-7 naczyń, w tym liczne naczy
nka miniaturowe, doskonale zachowane, od.znaeza~ąoe eię bogatym 
zdobieniem powierzobni oraz pseud.ografi towaniem. 

Jemy dostarczyły nielicmych ulamk6w cel"aCiki, v tym tzw~ 
aiwe.j, toczonej na k-ole, polepę, fragmenty węgli drzewnyoh, ko'
c.i zwierzęcycb itp• Natomiast dymarka nie została w br. przeba
dena do końca• Towarzyszący jej materiał ceramiomy &!tuje na 
aoby~ek tazy rzymald.ej~ 

W br. podjęto badania stan. 1 i 2 z pol1lOCł\ metod geofizycz
llY'Cltł prowadził ;)e zesp6ł pod kierownio'bwem dr. J • Przeniosło a 
llltM-P.A:N. Uzyskano int&r&sujące 1 zasługtQąoe na uwagfi wyniki v 
2lakrM.ie ta.k określenia stratygrafll obiektu, jak i rozpo~
Ria obiektów pod z.i~ /zwłaa'Zf;,Z& w obrębie cmentarzyskal, szcze
g6lnie przydę.t&e prry pl.anowan.iu b::ldań w następnyąh sezonach. 
Pos;ad:to pobrano pr6błd do badań palinologicznych /dr P.Szozypek 
z Uniwersyte't\l Wrocławk!:~' dla profilu z fazy istnienia osied-
U OrH próbki dó ba.dsA olog1cznych /dr A.Dz1ęczkowski z 
llłOt PAN7 i p.Ueobotrmioznyeh. Na uw~ zaslug\!je wykorzystanie 
JMCheDJ.cmego 'spychacza prCKiuko~1 radzieckiej /17-bie.gfY'łlego/, 
nader przyda-tnego tak do zdejmowania warstewek mechaniemych l z 
dokłe.dDośO.f.A\ do ~ 3 om/, jak i zasypywania wykop<Sw • . 

Oba obiekty datowąile w ramach - koniec AaB-Ha.D/ osiedle 
/i Hei)-D/ cmentarzysko/, ~za.ne są z ~tury ł~yek.t.ej~ 
Podlc.rHl..16 n.l.~y, u aiqdzy stenowiakielll 1 i 2 na sltlonie wz
ni.eei.U.., ujawniono w obrflbi• uprawnych pól w kilku m.iejacach 
na <:lu!.e bryły tutll !elaznyoh, co mote sugerować obecno§c! w tym 
miejscu zespołu dymarek z okresu wpl:yw6w rzymskich. 

GRZYBlANY 
woj .l&BJUckie 
Bad. ge<>fiZY'QZI1e 

Polaka Akademia Nauk 
Instytut HistorU Kul tury 
Materialnej SamodZielne 
Stanowisko ds.stosowania 
Metod Geofizycznych 

Badania prowadzili: dr Jacek Przenioslo,mgr in.t. 
Aleksander Jagodziński, mgr Iwona Modrzewska -
Marciniak /autorka komunika~ ,mgr Tomasz Her
bich, mgr Krzysztof MJ.siewicz. Finansowal IHKM 
PAN. Pierwszy sezon badań geofizycznych.Osada 
Kultury łutyckie;). 

Badania prowadzone w roku 1977 poprzedzone zostały kr6tk1m 
rozpomaniem geofizycznym w roku 1976. W trakcie ostatniego se
zonu wykonano 15 ciągów aondowd tj. 6932 pomiary na 304 punktach 
znaj~ącyoh ai' w odległo6ci 2,5 m jeden od drugiego. 
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Zastosowano typ sondowań elektraoporowych o zmodyfikowanej wer
sji układu Schlumbergera /tzw.mikrosondowania geoelektryozne 
elekrooporowej e Stosowano aparaturę typu FKE 8 1 PUł. Badania 
prowadzono r6wniet na cmentarzysku. Teren ok. 1000 112 przebadano 
•szukaczem górniczym". 

Otrzymane krzywe sondowań przetransformowano na układ dy
ferencyjny w celu zwiększenia kontrastowo4ci. Na podatawie krzy
wych transformowanych wykre4lono izoomy przekroj6w pionowych 
daj,cych obraz jak.o~ciowy. Na podstawie 1lo4ciowej interpreta
cji krzywych otrzymano obraz fizyczny nadzwyczaj złotony /war
stwy niskooporowe 9-20 omm, wysokooporowe ok. 60 o-J. Przypo
rZ\dkowanie wyznaczonym warstwom znacz~a kul turoweao ~dzie 
motliwe po weryfikacji archeologicznej• 

GZIN, 
woj.bydgoskie 
Stanowisko 1. 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Instytut Archeolopi 1 Etnogra
fii w Toruniu 

Badania prowadziła dr Jadwiga Chudziakowa. Finan
sował WKZ w Bydgoszczy. Dziesiąty sezon badań. 
Grodzisko kul tury łużyckiej - !łan/L. 

Kontynuowano prace systematyczne w ob~bie stanowieka 1 
oraz przeprowadzono badania powierzchniowe i eondatowe na tere
nie Gzina w jego bezpo~rednim oraz dalszym 8\Siedztwie. 

Na stanowisku 1 zakończono prace na arze 119, 6w.c, gdzie 
pod.jtte zostały badania już w ub.aezoni.e. Y wyniku prac przepro
wadzonych na tym odcinku, przebadano wal od strony wewnętrznej, 
stwierdzaj'c ślady przekładk~=~fo układu konstrukcji drewnianej, 
które uległy całkowi temu spa u. Przy wewnętrznej jo1anJ.e walu 
odalonięto relikty budynku mieszkalnego wraz z paleniakiece 

Następne trzy wykopy badawcze zalotono na terenie obecneao 
wjazdu na grodzisko 7ar 409, 374, 375/, celem stwierdzenia, czy 
nie jest on kontynuacj, pierwotnego stanu. W wyniku tych prao 
odsłonięto czytelne ślady nieprzerwanej linii walu z dobrze za
chowanymi fragmentami spalonych konstrukcji drewnianych skrzyń, 
umocnionych od strony wewnętrznej i zewnttrznej konatrukoj' · 
przekladkową. Nie stwierdzono tadnych §lad6w, które 110tna by 
interpretować jako pierwotny wjazd na teren grodu. Spalone kon
strukcje wału zalegały na głębokoś6 .5 m od obecneso poziomu 
wjazdu. Calec uzyskano na głębokości 5 m. LiCZ\O 7 a od najwył
azego punktu wjazdu do wierzchołka zachowanych do chwili obec
nej walów, uzyskujemy 12 m wysokotłci. Dodajł\C 1,5 - 2 a na mi
azczenie, otrzymamy około 14 m pierwątnej wysoko,oi valu. 

W wyniku badań sonda.towych 1 powierzchniowych zarejestro
wane zostały trzy dalsze atanowiska kul tury lutyck.iej w ze apole 
gzi.ńskim, uzupełniaj, c e o b raz zasiedlenia tego llikroreponu. 

Badania będ!\ kontynu~wane. 



IWANOIICB 
woj.krakOYIIlde 
Stanowieko 10 
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Polska Akademia Na"* 
Instytut HistorU Kul 'bUry Materia].• 
nej 2aklad Archeologii Małopolski 
w KN.koW1e 

Państwove Muset.a Aroheoloclcme 
w Warszawie 

Badania prowadzili dr Jerzy· Gloaik 1 IIII" M10b:al 
Deaeoulevy.F.inarulowalo PMA. Druai ae~ badali. 
Cmentarzysko ciałopalne typu •łutycko-kloezowego" • 
p6~no - halsataekie orar: z vo&~~IJO i '%"0dkowego 
okresu lateóskieco epold telaza. Póaost:a2o•c1 oM-
dy współczesnej omen\arzyskue · 

Kontynuowano badańia na cmentarzysku cialopal.nym typu •łuiyo
ko - ltl.oazowegq• l stanowisko 1/ oraz przeprowadzono prace eondato
w na osadzie l•tanowisko 2/. 
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Na cmentarzysku przekopano pię6 1 P-Ół ara, od.słaniając 35 · 

obiektów, w tym 17 grobów ciałopalnych 73 popielnicowe, 5 l<):>szo
wych i 9 jamowych/, pojedyńczyoh 1 zbiorowych oraz 9 palenisk 
obrzędowych l ognisk palonych pr;y grobach], 7 skupisk ceramiki 
/potłuczonej w celach rytualnych/ jak tet pozostałe dwa obiekty 
związane z konstrukcjami drewnianymi. 

Z bardziej ).nteres1.1jących zespołów grobowych, wymien16 mot
na: grób nr 43 {kolejno'ć numeracji w nawiązaniu do be.dań ubie
głorocznych/, w którym popielnica nakryta misą stała na przepo
łowionym tarnie kamiennym, dalej pochówek jamowy nr 61, wokół 
kt6re6o z kolei stwierdzono regularne ślady po kołkach drewnia
nych /ogrodzenie wokół grobu, a być może rówDiet nakrycie dasz
kowate/ oraz grób popielnico~ nr 64, w którym funkcję popiel
nicy pelnil niewielki kubek /przypuszczalnie pochówek dziecka/ 

nakryty kłodą drewnianą. 
Spośród zabytków wym1eni6 należy, fragmenty ozdób brązo

wych /np.zawieszki, spiralny pier~c1onek z drutu, fragment za
pinki i szpili /, przęśliki oryginalnie zdobione /w celach ma
giczno-wierzeniowych/ jak tet bryłki bursztynu, przypuszczal
nie używane przy czynnościach kremacyjnych~ 

Na osadzie /stanowisko II/ przerrowadzono dwa sondaże, 
rozkopując ogółem 50 m2, odsłoi:lię:to dwie ziemianki oraz pale-

. nisko otoczone regularnym kręg18Dl /ok.1 ,8 111 średnicy/ polepy 
i fragmentów tłuczonej ceramiki /przypuszczalnie miejsce kul
towe/. Ogółem na tym stanowisku odsłonięto cztery obiekty• 
Slady przepalonych konstrukcji drewnianych mają obarakter no
wożytny. 

Mniej więcej współczesna z cmentarzyskiem osada jest w 
znacznym stopniu zniszczona, przez wybieranie piasku w latach 
poprzednich. Usytuowana na d.o'ć wysokim tarasie nądzalewcnfylll 
l dawne rozlewiska Narwi i jej mniejszych dopływów/, rozciąga 
się na przestrzeni około 150 m. 

Przewidziana jest kontynuacja badańe 

KIETRZ, 
woj.opolskie 
Stanowisko 1 

KRAKCW • BIEUNCW GAJ 
Stanowiako XII 

KRUPICE, gm.Siemiatycze 
woj. białostockie 
Stanowisko 5 

NOWA CEREKVIA, gm.Kietrz 
woj.opolskie 
Stanowieko 18 

patrz 
okresy brązu 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
wczesne •redniowiecze 

patrz 
epoka brązu 



NOWY BROWINim, p.Lubru 
wo~.opobkie 
Stanowbko 2 

ŁAGIEWNIKI, p. Kruszwica 
woj. bydcolkie 
StenowUko 5A 

lłO PIEXAASIU,p.Dobra 
w i). kciD1ńakie 
StllnoVleko 1 · 

ORLI_, P•MX"ooza 
wo~.~· 
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OSIEK-PRACZ,gm.W,rrz78k 
woj. p1lekie 

llueeum Olerogowe 
w B~dgo•soę 

Badania prowadsił mgr Wojoieoh · 
Kuoskowaki. Pinanaował WKZ • Pile~ 
Ss6•t~ aeson badaó. o .. ntar.,_ko 
kulłur,r wsohodn1opomorsk1ej 1 tul
tur,r grob6w jamo"7oh • okreiiU hal
aztaokiego, lateńakieso 1 wpłJW6w 
rąukioh. 

ltODłJDUOWaDO badania B lat 1972-1976. Wa przebadanej 25 
arowej powierao.bD.i oTAentarąaka odJa7to 20 grob6w o1ałopel
D;Foh w t)'lXlt 4 popielnioowe, 1 atrąnkOQ" s obwarowanie• ka
aiaiUQ'II. 

Posałałe to grob~ jUlOWa 11 okreau wpłJW6w rąmakioh. 
Wiota•o'ó grob6w datowanroh na II 1 III podokrea ~1 w.r
atu1ła • południowo - wschodniej ozotioi otHntars)'8ka. 

Grob7 jamowe • kaztałoie nieokowatym lub lejkowałJa sa
wierał.J bardso n1ew1elkfł 1lo'6 ko,o1 ludzkich, a niekt6re • 
nich b7ł7 supełnie 1oh poabawione. lra uwago sasługujegrób 
J-OW7 nr 445, .. wieraJłlOJ' pucharek o puatej n6łoe, pebifłO~ 
tunkojo popielnio7, grot oasozepu, not,.oe łelaane, tl..rt do 
pasa, ostrogo, kabł4k i obrooze łelazne do wiadra n6ł 1 1słt 
łel&BZlłl, trseaiwko. 

l lnn7oh ze•połaoh groboW,Joh anajdowal,- •1t fibule br'
ISOWe, prt~tał11k1, no te łelaee, kółka brfłBOWe 1 łelame. R6w
nolegle prowadzono badania pow1ersobn1owe na terenie 08&47 
tultur,r waohodniopomorskiej z otreau halaztaotiego 1 latańa
ttego, tł 6ra alokalisowana je at w odległo,oi 1, 5 t1lo•łra 
od cmentarz78ka. 

o 



PALUOJI!', ... lieDWa 
wo~. F"lll•tte 
haDOW'l•to 1 

-to-

.. 



SOBIEJUCHY, gm. ~in 
woj. b,-dgo•kie 
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Polaka Akadeaia ~aut 
Inat,-tut Hiatorli Kultur.r 
Materialnej 
Sekcja Paleodeaogratii 
Komitetu ••ut Deaogratios
Jl70h 

Badania/rowadsilit dr Janus O.toja - Za
ScSraki IliKII PAI' - Pomań l 1 doo.dl' hab. 
Jan Strsalko l VAJI - Posnań l pr.r wap6ł
udsiale mgr Wieaław,r 8.,-mander.r l UAM -
Pomali l. Piłlt7 a .. on badań. 71nanaowali a 
Komitet Antropologio~ PAI' 1 IliKII IKZ 
w B,-dgoascą. 

Kont,.nuowano prace ękopaliakowe prO.adeone w 1976 r. 
Rospomano obasar o pow. 1100 a2, od.Jcr.rwa.1łlo i eJcaploruj,o 
87 grob6w w,rł-acSDie oiałoJ:l!l7oh 1 5 Jn naletf&ąoh do o•a4 
woseano,redl1iow1eosaej • aą E /wiek XII/. 

Odkr.Jt• grob7 b7ł7 pochówkami wielopopiel.Dioow,.ai. W kil-
ku s niob natrafiono DA azcs-atki atoau któr,rai ob~e b.Jł7 
nao.,nia ... ieraj4ce materiał toet117. W7Po•atel11e grob6w,obok 
oeraaiki pehiłloe~ ~oje DAOQń prąatan;roh, at&Dowiq •po
r&ęo&nie W7•topuJłlo• imle dar:r grobowe. Stanowią j~t prsedaio
t7 oodeiellllego ął.Jtku QkoDaDe 1 telasa /b!e.pną brątę, 
tragment7 ••pil/, brf&IU /kółka, aspile i tragment7 p1er•otoDk6w/, 
gliniane laspule i trapent7 tads1ell11o/ oru kaaie11118 /trag
•nt torrq o4len1osej/. ADalisa •hrt.łu ceramiomego oru 
sab,-tt6w QddeloQJoh poswala na utalel11e chronologii badauj 
w br. atre!7 c•ntarąata . DA p~sełoll HaC HaD. Udało •1t r6w-
n1eł uohw7oł.6 saobodni ... itg 1f78łopowan1a grob6w. 

W trakcie badań aondał01f7oh prowadsoąoh na połudl11owpi 
końcu nekropoli uJawniono b!e.pent,- oaa~ otwartej s taą B · 
wosee.~ 'redl1iowieosa. 0dll:r7ło ) j-.y soa~- o WTdaraob 
0,5 x O 6 • i dwie o oharatłerse ll1e•ska1Qfa /W71l. 2 x 0,9 -
1 • l. ł,-pemuto jaa atuowiła oerallilca grudki pol•P7 s o4oi•
tui s1aren sbół i traw oras wogiel drsen;r. 

Prowadaone r6wl1olegle badania utropologiosu. do•taros,-łF 
4alaąoh 111tereauJłl070h da117oh. Stwierdzono ił w 87 ae•połaoh 
grob01t7oh słoiODe soataą przepalODe asos-at'i koatne ot. 175 
oaolmU:6w. W w,.nitu ••osegółowej analią •teri&ł6w koał:D:tob 
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atwierdzono atosunkowo wyaoki /1f!l/lt/ uddal po~ Qiaoitofab'' 
Do kategorii 130 osobniktsw doroalych zallczoaoa !K> kobiet. ltcr 
Jlłtczyzn, Płci pozostałych oeobnikóv nia udało lit na podstawia 
wat1pnyoh ~dań pol~ch blitej okre411~. 
Vaąpna analiza rozkładu wieku zmarłych potwierda nasza dawDJ.aj
.ze spostrz.etenia na tetDa.t niski-co po'beno.)alu biolociomeao .",._ 
Vf.utytku.jąc.ej c:mentarzyako iwy•okiej '-iertelno4oi o.oml.k6i, 
którZy nie zakodozyll cyklu reprodukcy~~ . 

Badania ~ kon'tynuoWaM' 

S1'ROBIH, •• Kcmopni,ca 
woj.eiera~ 
Stenowid'o 2 

-
Cenatka odkryta w oaypiekU walu 1 we = trw obi *W 

aiNZkalneSO pozwala datowaó ten obiekt OM O&y Da Ok:ria 
balaztaoki D 1 wozasny okrea latedaki. 

TAROOWISKO, r.•lUaj 
woj.k.J'akowek • 
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WIERUSZOW-PODZAMCZB 
woj.kaliskie 

Muzeum Aroheolopczne 1 BtDo
graticzne w Łodzi 

Badania prowadzna mgr Irena Jadozykowa • . P'ilum
sowal WKZ w Kaliszu. Pi'ty sezon badali. Grodzis
ko kultury lutyoklej z okresu Hal.Utatt D. 

Grodzisko polotone w widlach rzek Nieaobu 1 Promy je.t aa.1-
w1ększyua z dotyobozaa odkrytych w Polaoe lrodkowej. Prace .tao
wi\o• kontynuację ba.cW1 zeazlorocznych, koncentrowały ai.. ". .... 
trzu· grodz.isu. Y dalaZJ11 ciągu badana by la aagi.atrala pólnoc -
poludnie oiągr:aąca aię od walu do rzeki N1es6b. PrzebadaDo pas 
zi8JI1 o szeroko,ci 2,5 • a dlugo'ci 230 m. Zarys warstwy kUl.turo
wej był najczytelniejszy na glęboko,ci ok. 50-60 Cll aierzllo o4 
powierzobni ziftl.i. Waratwa kulturowa nie atanowil:a jednoliteao 
ciągu, a najczę,c1ej były to bardzo słabo czytelne juy zawiera-
j,ce ~CDO zniszczony •terial oeraaiozny. . 

Do najciekawszych zabytków ~et,t !rapent bnlzowej lliseoz
. ki, !rapent miaeozld gl.1nlanej oraamentowanej na o&lej powierz
chni dol.kalli paznoko1owyai, !ra.penty zdob10DJCh talerzy, prqj.. 
lik sHnłanye . 

Do najciekawszych naletfl jednak odkryte UIIOODienla obi'OIIIle 
/'ł /oi,S~Uloe się wzdlut rzeki "Niea6b, po k1:6ryoh zaobowd a1• . 
pas ciemnej z1&1 o bardzo regula~ zarysie. Pu..tc poa1a4al · 
ok• 100 ca szerokośoJ. 1 byl nieokowaty w przekroju• Przebieaal 
resularn~ luki•• Z jego wnętrza udalo aJ.' od4d.el16 art arzw 
i&laatyob/'ł l natoaiaat nie zawierał on •terialu ceraaiozuao'' 

Material wykopallakowy znajduje aił w Muze\.8 Arobeologlo»-
nya 1 Btnogra.ticznya w Łodzi. . 

·BacSania będfl kontynuowane'~ 

WRONOWICE-PARZYCA, gm. Tyszowce 
woj.zuao4ak1e 
Stanowisko 5 

ZAKRZDI, P• Warka 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 11 

patrz 
neolit 

patrz 
okres lateńald. 

Instytut AroheclosU 
Uniwersytetu YarsZawakieao 

Badania prowadzili dr Bolesława Choaentowaka 
1 mgr Jan Michalskie FiDazulowala Dyrekcja 
Elektrowni Polanieo w budowie. Czwarty aesca 



Ztlt<'W, p. Przelewice 
wo~.azozectdakie 
Ste.nowhko 3 
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patrz 
wczesne 'redniow1ecze 

IConserwator Zabytków Archeo
logiozayoh w SzczeoiDie 

. . 
Badania prowad%Ua mar Bwa lławrolakaeP1naiO-
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val WKZ w Szczecinie. Trzeci sezon badali. 
Osada ludnotłoi kultury lutyokiej z okresu 
halsztackiego oraz osada z początku okresu 
wplyw6w rzymskich. 

Wielekul turowe stanowieko 3 w Zukowie znane jest od XIX w. 
Odkryto na nim U4dy osadnic'b.-a od neolitu do wczesnego tłrednlo
wiecza. Jut w ubieglym stuleciu było ono niszozona przez wybi ... 
ranie piasku, co aktualnie zostało wstrzyane. Zabezpieczono 
takte krawędzie wybierzyska. 

W ramach tej akoji rozkopano w 1977 r. 1 arowy odciDek we 
wachodniej partii piunicy nardcny na zniszczenie wskutek poci
kopehia kraw,dzi. Bezpośrednio pod humusem wystę~a ozamo -
szara warstwa kul turowa o gi'Ubolłci 7G-8Q cm, przesycona kotłćml 
zwierztoym.l, ułamkami naozjli i grudkami .polepy. Znaleziono w 
niej takte telazne szydełko 1 przttłllk1~ Na gltbokośoi oa Ot60 • 
od powierzolmi zarysowało. sit wydłutone, nieckowate .zagłtbienie 
o wymiarach 3,0 x 2,0 m 1 głębOkotłoi oa 0,3 - 0,4 m. llypelniała 
10 intensywnie czarna, piaszczysta ziemia z dutą ilotłclą humusu• 

Y Z86~tb~en1u, będący~~ prawdopodotsde pozostałości' •lej 
. budowU o<1kryt0 liczne ułamki nac'zYń i grudki polepy. Ceruika 

z zao~ienia 1 warstwy kul turowej reprezentuj• bardzo jedno li ty 
zespół datowany na początek okresu wpływ6w rzymskich. f>atowanie 
to potwierdza takte data C14 uzyskana z analogicznego obiektu 
odkrytego na tyra stanowisku w roku ubiegłym. 

Ponitej warstwy kul turowej z okresu wplvw6w rzymski oh za
' legała waratwa kul turowa z oeramiq kul tury ~utycldej z okresu 
halaztack.ieao. Na piaszczystym calcu nie zarysowały sit wyrat
niejaze ślady po słupach, obserwowane w skarpie pidnicy w od
ległotłoi kilku metrów od wykopu• 

Badania błdl\ kontynuowane. 



. 
Oaee lateński 



BIALll s-.~raoianka 
woj.p lakie 
Stanowiato 1 

•iałal s-.Trsoianka 
woj.p letie 
Stanowiato 26 
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pat re 
otree bale~taoki 

Kuaeua Arobeologioane 
w Poananlu . 
Badnotectle Towar.,atwo Spo
łeoano-Kulturalne w Plle 

BadaDla prowadsił agr Zbigniew turawati.PtDan
aował ~o•b1Dat RolnJ "Bote6" w Strseloaoh, t. 
Ohodaieł;f. Drugi aeson bacla6. OMntarąako tul
tur.r po.orekiej s wcseenego otreau late4et1eso. 

ltontJ!luowano prace W7kopal1etowe w nawt,uniu do W7kop6w 
ub1egłoroo11J17oh. Praeba4ano obesar o powlersobnl 8 ardw • na 
tt61"Jil odałontoto 6 dalaąoh grob6w, w tp 1 całkowiole a 4 
ellnie snieaosone, 1 paleniato oras 2 niewielkie 3-.r o bll• 

· iej nieotre,lo~ ob.aratłerse. Do najwauiejaąob ocltr76 nale
ą nienarueso117 sr6b 11 /)-pop1eln1ooę/ o regularnej aknpt 
grobowej, ailnie obwarowanej t1lku4ziea1to1oaa otoosataat. 
Obiekt ten aawierał a.iD.jeąa.a na t111l etanowiatu pop1eln1ot 
twarsow, s plaet7osn1e tf7obrałonra noeea i ussaal w ttór,rob 
saobował7 ato reastki b~2soęoh 1 łelasnrcb/?/ tołoąk6w. •a 
powiersobni wewnttrSDej oi~ saobodniej toao~ srobu ora• 
n1ekt6r.roh kaaieniaoh o._arowania etwierdsono 'la47 o .. rwono
brunatnego barwnika-oohr.f /?/. 

Kateriał7 prseohQWJWane •ta w lluuua ArobeologiOSDJII 
w Posnaniu. 

Badania btdłl tontJUuowane. 

BIBI:tJPIOB, ga.Erw1D6w 
woj.warasawetie 

BRZBM KUJAWSKI 
woj.włoo~etie 
Stanowiato 4 

ozttr>w. p.r:le .. oaów 
woj.;iotrkowetie 
Stanowiato Dtb7 1 

patrs 
neolit 

pa tra 
otree balastaoti 



CZY~W, gm.Kleas~s6w 
woJ.piotrkowatie 
Stanowiato Dtb7 2A. 
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PP Pracownie ltouerwaoJ 1 Za
bJtk6w Oddsiał w Posnaniu 
Zakład w Łodd Praooemia Bada•· 
oza Aroheologiomo-Konaerwator-
aka 

Badania prowadsił ~~gr RoiiiU&l.d Dragan. •1Dan8ował 
Centralą o.6roclet Baduoso Projekt~ Górnictwa 
OdkrJ'Wtowego "POLTBGOR" we Wrocł .. iu. Pierwsą H• 
son badań. C•nłarz)"Slr:o tul t \UT p-ob6w · pod.klo.so
ąob • okl"eau wczeanolateńetiego • ..co..da tulłuą 
pl'HWONt~:~ oleren lateJ1a1dego. ola4 oeaclniotwa 
• okre.u aztackiego. 

llt9CZDIO • p.Białop1"4 
woj .to..aliUtie 
8t&I10Wi.ako 6 

oDdw, 
woj.tratowakie 
Stanowiato II 

patrs · 
on..a wpłp6w rą.attoh 

pa tra 
neolit 



CllfDIOIO, p.dlliaiel 
woj.leasosj6ak1e 

QOLDICD, P•lll"'l1b6n 
woj. aonowllkie 

DOWROOUW 
woj.b7dgoatie 
8tanowbko 95 

JAJdlll, p.Str.eaaew 
woj.war~~s .. akie 

r&ITifCZIX,ga.J1*sk6w 
woj.oatrołtokie 

IIftRZ, 
woj.opolakie 
•tuowtato 1 

IO!OI'IOB, p.BrwWw 
woj.war~~sawak1e 

IIVPI0&1 ga.81ea1ałJ'Ose 
woj.bi~oatookie 
ltu.ow1ako U 

J.fQ PIIIURSltl, p.Dobra 
woJ.koni..Uk1e 
lt•ow1ako 1 

~ III4t ga.~onopn1oa 
woJ.aierao.stie 
ltmlOttiaJco 5 
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płlłr• 
otrea bab•taok1 

patr• 
epoka b~u 

pat n 
okna wpł;rwcSw rą.kiob 

pat n 
otrea wpił;Tw6w rą.t1ob 

pa tra 
okrea bl'~su 

pa tra 
. okrea wpqw6w ~lob 

patrs · 
olcrea wpqwcSw rąMtiob 

patr• 
okna wpił;Tw6w n.pat1ob 

Kuuwa Okrtgowe . 
w Sieredsu 

' 



, 
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Je4:fn1 gr6b popielnioOWJ' 111~ - tak jat 1 grob)- ~..,..,_ -
WJra4n1• Hl"POWU4 J ... grobow,. lfa Jej hł.e lełało Wiadro b~
.owe do połoW7 w;rpebli.OM prH~loD71d to~ai. Wiadro sacbowau 
J••t w dobrra ••~te. J.••ł to w,rr6b ital•ti /O&DUa/ • II-I •• 
11M• Potle t,.. jaaie grobow.j w.retopował:J ~1 oeruaiti roo•
Die leploaej. 

Ołltl'oaolocit odbtt•so tr.c-ntu c•nt.,..,.eta 110ł1H uta-
116 Da tORt-o II 1 I W • p~e • 

B8c111Dia bfd4 kOilłJDUOWUoe. 

,.t r. 
~· Mt.staokl 
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Kateriał pozwala datowa6 o•adt na otre• p6inolate6•tt 1 
okre• wpł7W6w rar .. ktcb. O•ada o do-.r6 anac~ aaet••c•eniu 
obiektów aiała k•ztałt owalu o W,Faiaracb 120 x 100 •· w.rdłuło
nego na o81 p6łnoc - południe 1 roslokalisowanego wsdłul pra
wego brzegu rseti PiobnJ. 

PLISZIW 
woj.kalbtie 
Stanowisleo I 

Wojew6dst1 ~onaerwator Zab,Jłt6w 
Kuseua Okrtgowe Z1ea1 ltal18kiej 
w l:ali .. u 

Badania prowadsił mgr Bdward Pudełto. 7tnan.o
wał WltZ w ~a11 .. u. Drufi •••o~a ba4al1. 0Mnta
r•7•ta tulturt poaonk ej • tultuą prsewontiej • 
o•ada wose•nołredniowieosna. 



- 104 -

w,p.bliata aaw1eraq sieilit be1'W7 aaaro-osaraej • duł' 1l~oi4 
oeraait1, UaieDi 1 tojo1 IWieratąoh. 'f jMie 15/77 atw1erdao
Do WrftfPOhl11• ~1 po~ J'O•i.lu'6w rop b,-cllto,ob. 
o~a ł.Jl)OWa dla woM81leCO jredJl1ow1eoH - toosODa Da kola • 
w Wifknońi Kobioaa. »-• uoąllia poaiadaq "J'PQkłe saati 
~ w poataoi krtl1*7 .. dDaob. 

•teriaą aaj<Nj' ait • lluHull OJaoHeWTa 11.-.1. bliAldej • 

..a-u Dt44 kcllltJ'JIU.Ciftll•· 
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w•r6d pooh6wk6w adeo;rdowanie przewatałf grob:r jamowe • 
re•atkami •to•u - 12 ob1ett6w. Ponadto o~łonioto ) grob:r po
pielnicowe oba;rpane reazttami eto•u, 2 grob:r popielnicowe cs:r• 
•te 1 1 gr6b jamow,r oz;ret;r. 

Orob7 b;rty •1ln1e ani•scsone •zoeeg6lnie popielnicowe, 
• uwagi na bardzo pł1tk1e wkopanie w ziemit, ledwie 20 oa pod 
powierzohnit.W•z:r•tkie pooh6wk1 usytuowane byq na kula1naoji 
wenteaienia morenowego w jego oso6o1 zachodnlej. Ilewielka 
1lo'6 pocb6wk6w w stosunku do odkrJt:roh i prae&adan•i powieraoh• 
ni niezbicie ••kasuje na uobwroenie naturalQJoh gran o o .. nta
rs;reka. Tat wite odsłonioto p6łnoono saobodnie i południowe pe-
17ter1e omentarąska. 

R6wnieł materiał kulturQW7 s grob6w rr.rt&rJjQJoh nie b7ł 
sbrt· licZQJ ani teł zr6lniooWAQ1. Poch6wk jamowe i popielni
cowe z reaztakmi • ~oau poaa 1ntenaTW01e oaar.n, •palenian, • du
łfmi fragmentami aWfglonego drewna pos1adał1 niewielk, ilo•6 
kulturowego materiału ruchomego, bardzo 'l• sreaat, saobowaneao. 
W,Jrob7 s łelaea •ilnie •korodowane b7lr ozo•to kultowo niasoso
ne przed włoteniem do grobu. R6~et ko,oi ludskie bardeo •l• 
saobowały ait do nus;rob o&d6W. B7ł7 prsewalnie •1ln1e rosluo
wane 1 drobno pokruszone. Z metali na uwago ad~e odkr7oie 
kilku sapinek łel&EQJob sruP1 ·-I/wg Xo•trseW8k1eio/, 4wuda1elnej 

· kl8.1D17 do paaa o odwrotnie w:rsiot:roh kOJioaoh, • ceraalki a 2 prą
stawki• miniaturowe naos:rnta e baniaat;rm brsU.oea l kr6tk' w.r
obylon~ na sew04trz ac;rj~ s pogrubionym breegiea oras trasment 
popielnic:r wasowatej w prs;rbliłeniu dwuetotkowatej o saokr"lo
~ załomie brauAoa zaopatrzone w dwa usska ta,mowate prsewtło
ne w 'rodtu 1 pogrubion~ tzw. taoetow~ krawod' w,rlewu, a se 
wzkła - tragment:r rozkruszonego paciorka. 

Badania zo•tatr zato~ozone. 

SAROZ, gm.Tracianta 
WOj • pilskie 
Stanowieko 2 

SIDIROWICR, gm.Oewioe 
woJ.•łupakie 

BTOBIIOA-TRZYMOROI, gm.Roozno 
woj.pidtrkow•kie 
Stanowisko 2 

8TROBII, s-.Xonopnioa 
woj.aieradskie 
Stanowieko 2 

pa t ra 
olcree wptJw6w rąukioh 

pa tra 
neolit 

patrz 
okrea bal•staoti 
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SZCZAiłfO-!OPDL, p.Bursenin 
woj .•1era4Hice 

lfllseUil Okrtsow• • S1era4su . 

pał n 
Melit 

h4ania po4jtto • ••14nu a plenowaJl4 buctCMt, clrop aąbt1e-
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so ruchu, na odcinku Ballee - Stani,tki. Stanowi•ko połotona 
je•t na skłonie niewielkiego wzniesienia, na prawobrcetnej te
ra•ie wi,lanej, po lewej •tronie drogi Podłtśe - Wieli~cka. 

Przebadano powierzcbnit 5) m2, odkr.JWaj,o ozt•6 dutego 
obiektu mieszkalnego o wymiarach /w odkrytej czt,ci/ Bx) m, 
Wgłtbionego w calec do pozio.u 1,60 m oras łra~nt drugiej 
jamr mniejszych rozmiarów o obarakterze go•podaro~. 

W wnałni•ku obiektów snajdowała eit duła 1lo'6 frapen
t6w ceramiki, ko,ci zwierztcych, grudki polepy i łułla łelas
nego. W .ateriale ceraaicsnym wyrółniono kilka drobQyoh ułaa
k6w nao~ lateńskiej ceramiki "eiwej" wykonanej na kole i gra
fitowej oraz d~ 1lo•6 rocznie lepionej ceramiki kultur.r pr .. -
worekiej. Z wytej wspomnianych obiektów poohodsi tak .. zapinka 
łelazna tnu jrodkowo - lateukiego, szydło i bacsyk do Wtdki. 
Ba •zozeg6ln' uwago sasługuje odkr.Jcie niewielkiego fragmentu 
fortą glinianej do wyrobu kr'łków menniczych. Jest to drugi 
okas tego typu znaleziony na terenie Polsk1. 

Materiał przeohow,rwany jest w Xuzeum Aroheologicanra w 
ltrakowie. 

Badania btd4 kontynuowane. 

ZADOWI OB t r.·Godzie•z• 
woj.kalisk • 
Stanowieko 1 

Muzeum Aroheologiosne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadziła mgr Eleonora Ka•sewska.~i
naneowało Muzeum Arob~ologiczne i Btnogratica
ne w Łodd oraz WKZ. Os~ eezon badań.Omenta
rzyeko ciałopalne pła.kie z okresu lateńskiego 
i z okre.u rS}'liiSkiego. 

Kontynuowano badania w południowej oso'ci cMnt&rJI78ka 
! ·odkryto grób z wosesnef. okresu lateAakiego oraz 11 grobów 
• p6tnego okresu late~•k ego. Grób weceanolateński motna uzna6 
sa pochówek •7Uboliosny, poniewał nie zawierał przepalonych 
ko,oi. Znaleziono w nim jedynie miso odwr6ooq do ~r.r dnea. 
Lełała ona w asarej Biemi w jamie o "Ylliarach 1)0xf)6 om. 
W grobie tym nie było bruku ani obstawy z kamieni. 

Wszystkie grob.fJ6tnolateuk1e były jamowe 1 zawiera17 
w Witkszo,ci liczne amk1 naoz76. Biektóre wyposałone b7ł7 
w fibule łelasne i w przt,liki. Oiekaws~ pochówkiem był 
grób 769, w kt61'711 w czośoi południowej znajdował sit duq 
kaaie~, pionowo ustawio~ na skraju j&IQ". Pod t7a laulieniea 
znajdowała sit witkaso•6 ceramiki. Przepalone to,oi i nie
liczne uła~i nao&~ roz•y~ane był7 głównie w jego o&t,ci 
'rodkowej, natomi .. t w csoa§oi p6łnoonej lełało małe naoą6ko 
W7Pełnione drob~i przepalonymi ko,6ml. Pooh6wek ten Jeat 
pi,tya grobem ce atel, • tego cmentarzyska. 
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llatert.aą s badd powojen.D7oh majduj' dt " JIAi.l " Z.odd. 
Praoe b~ tontJUuowan• at do c&łtowiteso sbadania stano

"l•n. 



OkNa wpłtw6w mti"eJdch 
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BARKOWICE MOKRB,gm.Sulej6w 
woj.piotrkowskie 
Stanowuko 1 

BIBCZ gm.Brod1' 
woj.mlelonog6rakie 

patrs 
wczesne 4redniowieome 

lluzeum Ziemi Lubusttej 
w Zielonej G6rme 

Badania prowadził mgr KrZJ&stot Onsol. Pi
nanaował WKZ w Zielonej Górze. Pierwem7 ••
eon badań. Osada i cmentarc711ko z olcre.u 
wpłJwów rC7tll8lcich • 

... 
Stanowieka połołona ·~ na odosobnio~ wzgórzu snajduj~

o,-. eit na zacb6d od północnego krańca wsi oraz na połuanie od 
cmentarza. Stanowisko jest bardso zniszczone przez liczne wto
n po ębran;re piasku. Przebadano obszar 411 1112. 

. W,fkop ISOStał zlokal1SOW&n7 Da kraWfdz1 piaskowni W miej-
SCU gd~ie w latach 1881! 1939, 1973 1 1976 odtr.rto poJed7dose 
grob7 oraz obecnie w 'o anie W7bierz7aka dute paleniako. 
W7ekaplorowane zoatał7 kolejne ozter.y grob7 jamowe ludno4o1 
kultur.y lubosz7ckiej z przełomu tam B2 1 01 oraz piec, ozter7 

ia~ 1 32 4la~ ałup6w z oaad7 datowanej na acbyłek taZJ 01 
, fazo 02. lłajliozniej W7poaaton.7 gr6b, oznacmoJ27 jako nr 8! 
uwierał mitdz7 i.n.D.Tm1 grzebie6 kośo~ trz7 telaz:ne okuo a 
końca pasa! dwie sprz~czki, krzeaiwo1 n61. Odkr,rt7 piec, owal
D.T w Z&r78 e, miał poata6 niecki o ~ęboko,oi 40 om w,rło!cnej 
kamieniami polnymi spojonymi glin4• Prawie całe wnotrze w.JP&ł
nione było dułYmi br.yłami polep7 konstruko7jpej spojonej prze~ 
palOD4 glin~. Solidna konstrukcja wskazuje, łe jeet to aolna 
partia dutego pieca, przypuezczalnie chlebowego lub do W7Pału 
ceramiki. Jedna z wyelcaplorowanyob jam zawierała 1Dteresuj'c7 
aateriał • postaci o1otarlc6w tkackich, przolllitów, lic~cb 
ułamków ceramiki, w t7tll takie toozonej,oraz szydŁa. Ba dnie 
ja_, apoosywał oboioty róg jelenia. 

Prace bodą kont7Quowane. 

BISKUPICE, gm.Brwinów 
woj .warszawskie 

lluzeum Staroł7tnego Hutnic
twa ~ow1eck1ego w Prusz
leowie 

Badania prowadził mgr Stefan Woyda. Pinanaował 
Zarząd Autostrad. Drugi sezon bada6. Osada tul
tury łutyoklej z epoki br~zu 1 osada produkcyj
na p6tnolateńsko-rzymska. 

Kont7Quowano ratowniose badania ozo'oi atanowia~ zagro-
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pałrs 
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WoJeHdUi KODM.l'Wał~ ~kcSw 
.l.l"ołaeologio11J17oll • ()polu 
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Materiał i dokumentacjo ~łołono w Muzeum Regionalnym w 
ltluozborulcu. 

Badania b~d' kontynuowane. 

DJBCZYNO, gm.Białegard 
woj.koaaalińskie 
Stanowisko 2a 

Un1wereytet im.A.Mickiewiosa 
w Poananiu Katedra Archeologii 

Badfnia prowad&il mgr HeDr7k Kachajew•ki i stu
dent Andrzej Sikorski pod kierunkiem pro~.dr. 
hab. Jana ~aka. Finansował U.AJI w Posnaniu. Pierw
szy •e&on bada6. Obozowiato kultury puchar6w · 
lejkowatych, oeada grupy zacbodniopomorakiejt 
'lady osadn1otwa z okreeu woze•nego średniOW1e
oza. 

Stanowi&ko zlokalizowane jeat na etoku terasy nadaelewowej 
rzeki Mogilioy, b .. po,rednio na waobód od oaentarąaka grupy 
aaohodniopomor•kiej w Dtbo&Ynte /stanowi&ko 2 - badania H.J. 
Bggeraa i Os.Strzyłew•kiego/. , 

•a ob•zarze 360 m2 sarejeetrowano 57 obi ektów przynaleł
n7Cb do dw6ob jednostek kulturowych a 
a/ tultura pucbarów lejkowatych /~aza lubo6aka/ - 4 j~ wras 

• frasmentami nao~ glinianych ornamentowanych pionowymi 
i uko~i nacitoiami, półfabr.ykatem toporka kamiennego i 
wi6r~m1 krzemiennymi se śladami regularnego retU8BU, 

b/ grupa &achodniopomoraka /fasa 02 p6tnego okre•u r~kiego/ 
- 8 palenisk, 2 ja~t 2 p6lziemianki, 41 jam poełupOW,Jcb, 
•tanowi,oe w witk8zoeci układy konstrukcji •lupoęob prą 
p6biemiankaoh. l' inwentanu rucbotQlll uwago 11W:rw.oaj' naoą
nia czarkowata zdobione niekiedy plaat7osnym! liniami pio
nowymi, naoQUia bec&\Ukowate s nie wyodrtbnion:Jla dnem1 .... 
~ragmenty nao~ zdobione o~amentem palcow7W oras ••k~ 

, paciorek kuli&tJ koloru bltk1tnego, p6łfabr,tkat bura&tJnu 
1 nit łelasn7, 

o/ tultura okresu woze•nego średniowieosa /X-II w./ - fragmenty 
naczyó glinian7oh sdobione wielokrotn, liniłl ~al1•t,. 
Materiały przeohow,wane bod' w magas.y.naoh Katedr.f Archeo

logU UAM w Poenaniu. 
Badania btdfl kontJnuowane. 



DłBCIYlfO, p. Białogard 
woj.toesal~tte 
SłMOW1eto 6 
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Untwer.7tet 1m.A.M1otiew1csa 
Katedra Archeologii 
• Pomanlu 

~t n 
neolit 



DOBRZESZ6W, gm.Łapuszno 
woj. łtieleokie 
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Stanowisko Góra Dobrzeszow•ka 

Wojewódzki Konserwator Za
bytków w Kielcach 

Badania prowadzi~dr Bligia G~seowska. Pinaneo
wał WKZ w Kielcach. Trzeci rok bada6 /pierwese 
sprawozdanie w IA/. Sanktuarium pogańekie na 
szczycie góry, wmnieaione w okresie pótnolateó
skim/?/, utytkowane w okresie rB111l8kim. 

· Jest to najlepiej zachowane i nieco odmienne typologioznie, 
trzecie obok Łyeej Q6ry i Góry Grodowej w Tumlinie, eanktuarium 
pogańskie w Górach Swi~tokrzyakich. G6ra Dobrzeazowska tworzy 
zwarty masyw /)67,5 m npm/ • wydat~ garbem o długości 2,5 ta 
i najwi~kszej szeroko~ci 1000 m. P6łnocno zacbodnia partia szosy
tu, najazersza i stosunkowo płaska, została otocsona potr6jnya 
ci.giem wałów na planie eliptycznym o osi wzdłużnej pokrywaj~oej 
eio z kierunkiem przebiegu grzbietu. Wały zoetały usypane ze 
zwietrzeliny miejscowego piaekowca triasowego bez użycia kam1e-

· nia specjalnie łamanego w ławicach skalnych, lecz z daleko i44-
oym przystosowaniem podłoża zbudowaniem atopy • dużych bloków, 
mniejszych ułożonych wytej l narzuceni em na wierzch drobniejszego 
piargu. Obecna wysokość wałów wynosi przeototnie ok. 1,) do 1,6 
m, szerokość ) m. Obłe, spłaszczone przekroje poprzeczne oras 
rozsypiska świadcz,, że wały pierwotnie "1ższe 1 bardziej strome 
'Uległy naturalnej erozji. 1f nieznacznym tylko atopniu 1 na nie
których odoinkach zostały zniszczone prze• średniowiecsną 1 no
wo~t~ wybiórko kamienia. 

1f pierwszym roku bada6 /1975/ wały i obszar mtodzywałowy 
oczyszczono z poszycia leśnego celem zorientowania sio w iob 
rzeczywistej konr1guraoj1 oraz przecioto wał 1 /najw,ytazy/ 1 2 
/środkowy/ z miodzywalem 1-2, wykopem o szerokości 3 m1 długości 20 m. Jednym z najwatniejseyob stwierdze6 było ustaienie, ie 
wały na całej długości zostały nasycone treści~ kulturow~ w po
staci grubej warstwy spalenizey 1 popiołu. Jest to pierwsą 
przypadek uchwycenia /w tego t7pu obiektach w Polsoe/ w~tw.t 
kulturowej zwi~zanoj niew~tpliwie a okresem ut7tkowan1a, co da
je motliwo'6 ścisłego określenia chronologii ojrodka, tak na 
podstawie zabytków wtopionych w warstwt/W wale 1 ceramika rs.ym
ska/, jak analiz1 014. Układ, miątsao~ó, etratygratia zalegania 
i stopie6 przepalenia płaszcza kamiennego świadczą o rółQJa 
eytuowaniu ognisk. Ha wale 1 ognie palono na kulminacji i po
cbyło,c1 od strony wewn~trznej w stosunku do elipsy g6rnej /•łeA
eiwego sanktuarium/, na wałach 2 ) ·przeci.uie głównie na po
cbJłościacb zewnotrznycb. W partlach miodzywałow.rch, • wyj,t
kiem obrze~enia głównego wejścia, śladów ognisk nie stwierdzono. 

Szczeg6łowy plan obiektu został rozpoZD&nJ w pełni w dru
gim roku badań. Wał 1 tworzy obwód zamknioty, wałf 2 i 3 /wył
sze i wyeksponowane p6łksiotyoowo od południa/, otaczaj, wał 1 
11 trzech stron, opiersj,e sto kraócami ramion o urwiat~ grań 
skaln' na zaob6d. Hajwioksza rozpivtoś6 całego założenia na 
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W badaniach uczestniczyła doc.dr hab.K. Konecka-Betley 
a Instytutu Gleboznawstwa 1 Chemii Rolnej SGGW. 

GOOOŁKOWO, gm. ~in 
woj. bydgoskie 

GRZYBlANY, gm.Pole Legnickie 
woj .legnickie 
Stanowisko 1 i 2 

GRZYBNICAl gm.Kanowo 
woj.koaza idak1e 

patrz 
okres halsztacki 

patr~ 
okres halsztacki 

Konserwator Zabytków Arohe
ologioznych w Koszalinie 

Badania prowadził ~ Ryszard Wołąg1eWi9z.~1-
nansował WKZ w KQazalinie. Czwarty sezon bada6. 
Cmentarzysko z krogami kamiennymi kultury wiel
barskiej. Okres wp~6w rzymskich. 

Odkryto zbadano i zrekonstruowano krąg IV oraz dalsze 
groby na cmentarzysku. Krflg miał płaskie kolisko o 'rednioy 7 11; 
'6 głaz6w ustawionych na obwodzie i stel~ na środku. W jego obrt
bie nie stwierdzono 'lad6w pooh6wka. Krąg zbudoW&n1" z wolno 
stojących głaz6w naldy do odmiany 1 /wg klasytikaoji R.Woqgie
wioza/ . Spośród odkr,Jtyob pochówków na· uwago zasługują dwa groby 
szkieletowe nakr:yte brukaJqi 1 oznaczone atelami długości 1 ,2 -
1,5 m ustawionymi w północnym tońou jam grobowyoh. Jeden s tych 
grobów posiadał na dnie kłodo drąton'l, a w niej arebrnfl zapinkt 
c garniturem ozdobnych p1e~o1eni /Almgren, · gr.VII/, jednowar
stwowy grzebień kościany z przynitowanymi na trawodziach sobami 
z br,zu i półkoliat, sprz,czkt s brązu. 

W świetle dotychczasowych badań w latach 1974-1977 cmenta
rzysko w Grzybnicy składa alt t krogów kurhanów, bruków o~s 
grobów płaskich ciałopalnych i azkiele!owyoh w czterech wypad
kach oznaczonych stelami kamiennymi i było u~tkowane w tazaoh 
B2.C1a okresu rzymakiego. 

Badania bodą kontynuowane. 

INOWROCŁAW 
woj.bydgosk1e 
Stanowisko 55 

patrz 
neolit 



IJJOWROOŁAW 
woJ.~ti• 
st~1eko 95 
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Be4aia arot.ologio&Do-geofb70W FO'flld•ono pft7 poiloc7 
"asulaaosa s6miczego" /urs.Hn1a do ąkr,y1łan1a Mkl6oe4 pola 
elekiroagnet7cMMgo/ oru aparatury do w.D poelekh7osn;rch 
elettrooporow.,oh. · 

Preebd.ano reJon o pott.ot. 4000 a2• 174a.1• e1t, te bada
nia poswolil7 slotal1sowa6 esereg· ob1ekt6w arobeologioZQ1cb, 



\ 
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usytuowanych na niewielkiej globokotłoi /do 0,5 m/, o o.b&rak- · 
terze er6tnioowanym, przewatnie aktJ"Wn7oh magnet7oznie /co praw
dopodobnie związane jeat z przepaleniem/. 

W miejscach zagoszoze6 obiektów w.rkr.rt7oh szukaczem, prze• 
prowadzono badania uzupełniające aparaturą elektrooporow,. Za
rejestrowano szereg stref e elementami "1'80koopor0WJ11i, kt6r;roh 
identyfikacja mołliwa bodzie po przeprowadzeniu prac ąkopali
akow.roh. 

ltAMIElfozYJt, gm. W,.azk6w 
woj • .oatrołookie 

Pa6atwowe lluseum Archeolo
giczne w ware,awie 

Badania prowadsiła dr Teresa DąbroW8ka i mgr 
Anna Urbwka oraz mgr Daniel .UtplOWaki. fi
nansowało PIIA. Czwarty sezon badaiS.. O•ntarą
ako kultur,y przeworakiej z p6tnej prze~
akiej epoki łelaza i z wczesnego okresu wplr
w6w r~kioh. · 

Badania konoentrowalJ' sit na południowo-.aohodnim i wachod
nim skraju omentarZJ"akal gdsie oaiąsnitto granice obiektu,pr .. -
kopując S u6w i odałan ajł}O 31 grobów oialopal.n7oh, jamoąch 
·1 popielnioow.rch /og6lem odkr,Jto 222 groby/. 

Przewałał7 poch6wki a podokresu B2. W jedn7m z grob6w od
krTto zapinkt s trzema grzebykami -/A 96/, na;tp6miejuy jak 
dotąd zabytek! pochodaąoy juł z podokresu B2f 01. Gr3b połoło~ 
był na pobldn owo-wschodnim skraju cmentarzyska. Opr6os grob6w 
s podokresu B2 odkąto trą poch3wk1 z II 1 D:I f'aą p6tiiej 
przedrzymskiej epoki łelaza. W jedQym s nich znaleziono, obok 
:fibul odmi~ 11, zdobioną łelazn, branaoletł. 

. W.lłr6d sabytk6w rzadko apot71t&Qfoh 1f7aieni6 nale~ łela~ 
p6lkose1t snalesiOQ7 w grobie kobieo,.m z podokresu B~C1 oraz 
gr6b a podokresu B2 w kt6r,ra obok zestawu broni /umbo1 i.aoz 
grot7/ ąstąpUa brązowa t:apinia kapturkawata tJ"PU A -'9•. 

Analiza rosplanowania grobów ~~:wala 8ądzi~ te przebada
no ponad połowo obiektu. Dalaae ba ia prowadzone bodll w o•t-'· 
ci zachodnieJ, gdzie najpewniej snajduje· ~io skupisko grob6w 
• p6tnej przearz,..akiej epoki telaza. batowanie przebadanej 
ozo-'oi cmentarzyska ulega niewielkim korekturom, g6~ grani
ot jego u6ytkowania WJznaoą6. trzeba na podokres B2/01 1 poel
ozu gą clot7chczas ustalano ją na podatawie fibul A .3~ na 
podokres B2. · 

Materiały znajdują sit w PMA. 
Badania btclą kontJ'Duowane. 



KARCZYlł, gs.Inowrocław 
woj'. byd1J08kie 
Stanowisko 18 
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~ORIICB, gs.Pietrowioe Wielkie 
woj.katowickie 
Stanowisko 11 

~OŁUDA ~.gm.Janikowo 
woJ. b.r48oetie 
Stanowisko 1 

ltOTO'fiOE, gm..BrwincSw 
woj.warsr.ewstie 

patrz 
neolit 

patrs 
neolit 

patrs 
wczesne 'redniowieose 

lluzeWI Staroątn.ego Hut
nictwa ~owieckiego 
w Prusskowie 
Uniwereytet Warezawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzili Iaret Tereszkowaki 1 mgr Ste
fan lfoyda • .Pinaneował Zarz(łd Autostrad• Drug1. ae
l'lon badań. Osada produkcyjna p6tnolatelisto-rzym
aka i osada 'redniowieosna Xll-XIV w. 

~ont7Jl'UO'ftM1o ratownicze badania czt~i stanowista zagro*:f: budo•~ta autoet~. OdJeryto 88 ob ektcSw. Z fas;,.. pierwasej 
l p61Enolate6ako-rQ1118ka/ poohodsi 20 pieo6w do wytopu tela•, 9 ~eniat, 27 ja o obarakterze oeadnicQ'lll. Z fElą drll
gieJ /oeada ńoed.Diowieoma/ 7 p6łzietai.anek tllieazkal..n7oh, 24 ja1Q' 
o obarakterze oeadnic~1 1 studnia. ~cznie w ci(łgU dwu eezo
n6w sbedano obszar 11. 700 1D2, realizuJ.t&C cały program prao ra
townicąob. 

ilateriał słotono w Jluseum Staroątn.ego Hutnictwa Mazowiec
kiego w Pruastowie. 

Badania sakońosono. 

ltOWA.UC:, gm.TTcbowo 
woj.toasal16akie 
Słanowieko 1 

Uniwersytet 1•.A.K1okiewiosa 
Katedra Archeologii 
w Poznaniu . 

Badania prowadsiła mgr Hanna Koóka-Krens pod 
kieruntie• prof.dr.hab.Jana taka • .Pinanaował 
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UAK w Poznaniu. Sz6aty i ostatni sezon ba
dań. Stanowieko Wielokulturowe. 

Badania w 1977 r. skoncentrowano w południowej czo,ci eta• 
nowieka celem uchWycenia jego południowej granicy a nłuzcza 
zasiogu cmentarzyska. Ba obszarze 450 a2 odsłonioto 26 obiektów 
archeologicznych w tym 21 jam ) groby, 1 palenisko i 1 pieo, 
a takte 11 jam posłupow.yob. Odałoniote obiekty układaj• eit w 
trzech poziomach osadniczych, a mianowiole s, to 2 oead7 i 1 
omentarzys to. 

Pierwszy poziom osadniosy stanowi oeada z kt6r, wi'*- eit 
11 jam w postaci dulfcb owalnych plam aieowa!yob w profilu. ) • 
niob zawierały fragmenty ceramiki, a dwie tylko ~nty Wfgll 
drze~ob. W pozostałych nie stwierdzono zawarto,oi archeolo
gicznej. Oeada ta na podatawie ceramiki datowana jeet na wczes
ny okres late6ski 1 wi,te sio s kultur4 pomorską. 

Drugi poziom osadniozy etanowi cmentarzysko s pótnego okre
su rz.Jlll8~iego. W obecnym sezonie odsłonioto ) pooh6ik1 eakiele
towe, z kt6rycb 1 /grób 23/ w.yposażony b;rł w ceramikt, 8prJ5łloz
kt do pasa z fra~ntami sk6ry i fragmenty dwóoh telasnyoh sapl
net konstrukcji kuezowatej. Posostałe dwa poch6wki zawierały 

· je~ie oeraalto. Groby były bardso ełabo zachowane. Szkielety 
rodoł;t;ty sio całkowicie. Cmentarzysko to 1118 charakter birytual
Q7 /zarejeetrowano na nim tr111 pochówki ciałopalne/ i datowane 
jest na fazo C1,C2, D okreeu wpłyWów rzymskich. 

Trzeci poziom oeadnic111 stanowi osada, z kt6r, Wi4ł4 · •1t 
-2 jalll;f, 1 palenisko i 1 piec. Jedna z jam zawierała artefakty 
krzemienne, 2 nikłe fragmenty ceramiki 1 wogle drzewne. 
Palenisko o lułnym układzie kamieni obok spalenizny 11 woglami 
drze~ zawierała tułle łelazne. Pieo, najbardziej na połud
nie w.yeunioty obiekt tego stanowiska, ekonetruow&Q7 był 11 nie
wielkich rozmiar6w kamieni otoczonych warstw, mocno prsepalanej 
polepy. Osada ta datowana jest aa V wiek nassej er.y. 

Badania w Kowalkach zako6czono. 

IRUPICB1 gm.Siemiatyoze 
woj.bia~ostockie 
Stanowieko IA 

Konserwator Zabytk6w !rcbeolo
giczn.ycb 
w Biaqmstolcu 

Badania prowadził dr Jan Jaakania.J-inanaował 
IKZ w Białymstoku. Czwarty sezon bada6. O•n
tarzysko kultur.y przeworeklej otreeu p6tno
late6skiego 1 rzymskiego, z grobami kultur.r 
wielbarsko-ceoelskiej. 

Celem bada6 było uobw,Jcenie północnego kra6oa omentar.,a
ka. Przebadano przestrze6 o ł4cznej powierzchni 80 a2 s~iaduj,-
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.,_tra 
neolit 

On1wer8J1e1 1a.A.M1ok1ew1osa 
w PoaD81liu Katedra Archeologii 
n.,eąoja KuJ .. •lra 
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ni,cy się od wszystkich dotychczasowych kilkuset zarówno swoi
ud rozmiarami, gł,bokołici,, zawartości' i nietypow, stratygra
f!,. Obiekt ten odsłonięty został tylko czościowo, jednakte na 
podstawie uchwyconych 2 krańców /południowego i północnego/ 
oraz dokonanych wierceń1 motoa orientacyjnie u.talić, ił ros
miary jego wynou, ok. 13 x 1 B m l ok. 200 m2 p~wierzchni/. 
W jego wn,trzu, wyeksplorowanym dotychczas w 2~, znaleziono 
na rólDych głębokościach 13 pochówków zwierzocyoh. Pozoatałe, 
jak 1 szkielet człowieka, wyatopowal:y w najblUszym s•ieds
twie. Oharakter.ystyczne ukształtowanie, globoko wciotych w 
calec, ścian i dna jego rozmiary 1 nietypowe wypałnisko wno
trza ł'cznie z kontek:atem wsp6łwystopuj,cych znalezisk rucho
~ch i nierucho~ch przemawiaj~ za specyficz~ - aakraln' tunk
cj~ obiektu. s,dz,c z obserwacJi stratygraficznych byłaby to 
najataraza śwt,tynia wśród sanktuariów kruaza6skich. 

Z dalszych tegorocznych odkr.yć na uwago zasługuje tet 
odsłonlocie pracowni rogowniczej, sygnalizowanej wielk' kon
centracj, /ole. 400 sztuk/ kawałków rogu od aurowca poprzes 
wa~stlcie stadia obróbki do wykończonych przedmiotów. 

Przewiduje sit kontynuacjo badań. 
Materiały a, przechowywane ' Katedrze Archeologii UAK 

w Pcznaniu. 

LE §No, gm.Brusy 
woj. bydgoskie 
Stanowisleo 1,2a, 3 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził mgr Krzysztof Walenta.~inan
aował WKZ w BydgoszcZJ oraz Katedra Archeolo
gii UŁ. Trzeoi sezon badań. Cmentarzysko i osa
da kultur.r wieibarskiej z okresu wpływów r.,a
alciob oraz cmentarzysko i osada kult~ łu~c
kiej IV-V okres epoki br,zu. 

Badania prowadzono na trzech stanowiakach. Ba stanowisku 
1 gdzie wcześniej odkryto fragment wieńca kamiennego analoficz
nego do wieńca oakr.ytego w roku 1975 badaniami objęto pow erz
cbnio 5 arów. Odsłonięto wieniec ułotony z niewielkich po!n7ch 
kamieni o średnicy 20 m a w centrum ślady bruku pokr.yWaj,cego 
pierwotnie czoś6 środkow, omawianego wieńca. l trakcie etaplo
racji odsłonioto rar.ra 2 jam grobowych o wymiarach 2,5 x 4,5 •· 
W centrum wieńca, pcmi~dzy jamami grobowymi zauwatono wkop 
przecinaj,cy południowy skraj ja~ Rrobu nr 1 oraz skraj pół
nocny jamy grobu nr 2. Ba głobokości 1, 70 m od powierzchni od
ałonioto kamienne leomory grobowe ułotone z dulroh polnych ka
mieni. W grobie nr 1 odkryto fragmenty naczyó w układzie iwiad
oz,cym o ich przemieszczeniu oraz dwa miniaturowe paciorki bar
wy pomarańczowej. W grobie nr 2, na poziomie zalegania zwłok, 
znajdowała sio wyratnie odoinaj,oa sit warstwa azaroniebiealca
wej gliny, w której odkryto silnie skorodowan, srebrD4 zapin
ko, br,zow, aprz,czkt do pasa oraz dwa paciorki szklane. 



LBWBlt 
woJ.rseeSOWIIIIie 
atanowi.ako ) 
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zewnątrz! do'6 znaczn.y odsetek atanowią fragmenty ceram11d 
osamej śniącej a takte "siwej". 

Ponad warstwą kulturową znaleziono lenny szeląg pruski 
1530 r. bity w Królewcu na atopt polską. Moneta ta nie pozo
ataje w żadnym związku z zasiedleniem w tym czasie /XVI w./ 
omawianego stanowiska. 

Badania będą kontynuowane. 

LUBOSZYCE, gm.Grabice 
woj.zielonog6rakie 

Polaka Akademia Nauk 
Instytut H~torii Kultur,r 
Materialnej Samodzielne 
Stanowieko ds.Stosowania 
Metod Geofizycznych 

Badania prowadzili dr Jacek Przeniosło i agr 
Krzysztof Misiewicz. linansował lBKK PAB we 
Wrocławiu. Cmentarzysko z okresu lateńskiego 
i wpływ6w rzymskich. 

Badania przeprowadzone- zostały na terenie eksplorOWanfSO 
w poprzednich sezonach cmentarzyska, w celu otwierdzenia ewen
tualnej obeonośoi dalszych grobów. Przy pomoc7 "szukacsa gór
piczegon - urządzenia do w.ykr,rwania zakł6ce6 pola elektromag
net7oz.nego, przebadano teren o powierzchni ok. 3 500 1112. Nie 
stwierdzono zakł6ce6 związanych z obecno,ci' obiektów aroheo-
logioznyoh. · 

ŁAGIEWIJIXI, gm.Kruszwioa 
woj.bydgoskie 
Stanowisko 6 

ŁAJSKI, gm.Skrzeszew 
woj.warazawskie 

patrz 
neolit 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków Pracownia Archeo
logiozno~onserwatoreka 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Agnieszka Kruk z udziałem 
mgr KarU Kulia1ew1oz. linansował Konserwator 
Zabytków m.st.Warazawy. Pierwe~ sezon bada6. 
Cmentarzysko z okresu wpływ6w r~kich. 

Cll18ntar~:ysko położone jest na piaszczystym wydmowym wznie
eieniu. 
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Odsłonioto obszar 700m2, odkr.ywaj,o 84 obiekty, e czego 
)1 to groby s pooh~kiem popielnicow.rm, 20 z poch6wk1em jamo
w,m, pozostałe o nieokreślonym charatterse. 

Groby łflcmie doataroQ"~ 1)7 sabJ'tk~ metalowych. &a 
wśr6d nieba 4 llieoH, 5 Ullb i 1•oQ' tarca, 13 grot6tr oszosepu, 
grocik atrz~ łuku, .oatrogi, nołe, noąoe, okucia zuk6w i 
klucze askatubk, aprałlczkł. od pa8a 1 eepinld.. Ponadto wśr6d 
maleliisk znajduj' ait k~ciae grsebtenle, asJ'(lła, p~liki. 

Do WJjfłtkQWl'Ob ek8ponat~ sal1oąó DalelJ' 1-eieozn:r sieos 
i br,zow, półkaiołoowat, z .. ieeskt s ewali' - uj.-niaJ,oe po
chodzenie j)6hooDe - .atpakie. 

OdlcrJ't7 •teriał Mbft1cOW7 pochodzi s trcseenego oltreau 
wpqw~ ~kich, recaeJ s jego pcSm1eJ•MCO odoinka B1 i B2. 

llater~ znajduj' ait w Pracowal .lrobeologiomo-EOM8r
watorekiej PP PU Odda1ał wara ..... 

Bedłal1a ~ kocł7Jw~. 

LASZCZD, p..S.loa 
woj.aeS'OQ-Mkie 
8~1dlOWiBko ) 

lt<mHNAtor Za~k~ Archeo
logioSQFOh w Leeanie 

Badania proftdsU . 11&1" l&arian G17P• PinaD8o
wał Rolnic~ ~oa~inat SP4łdzielosy w Łaaso-r
nie. P1el'W8ą H&Oil badim. Osada s okresu wpły
w6w r~Jd.ob.. 

Oeeda jeet połoł'Ona na n1ew1elk:la wm1es181liu około 100 m 
ue. pobdn1e od aabucl.olra Sp6łds1eln1 JlolnicseJ 1 na noh6cl od 
c1roc1 s Z..soQ'St& do a.io-. 

Badata ll1&ł:r obarakter ratOWJdoą, aęt stanowieko jeet 
-cratOM ~ s1e..,.,_. 

· Ołl:6łe• -prsebed.Do około 400 a2 elalplo~<\0 12 ob1ekł6w 
• tJil ~ piece oru jeden obiekt .lli .. u.~ /obiekt nr 5/. 
Je4el1 s pieo6w /obiekt nr 2/ poe~ HQtłraq ściankt zbu
dolraDf& s kaaieai od wew114trs dodałkowto cl:.!:ł~ąob Wtar8tw' 
gli.Ją. W wntelnieku obiektu nr 5 obok oe i duteJ Uośc1 
polepy odlc.ryto pne411t1. Ia RollcScl od tep obiektu ąek9lo
row.no Jllllt., ostśolowo sniesos<>JW& prses Ńlf tund•entowy/obie" 
nr 6/l • ktorej WJ1Jełniłt1cu snalesiODo dułtl ilo~ o1tłark6w 
t•k oh. 

Do oiekawaąoh BD&lesiak s łereau oeaą obok oiołar1c6W 
. tkaok~oh naleę saliosń t:rapellł7 4wu naoQii saeobQW7oh, tor
~L· nłaason ulr.estałłowaniem 9lewu DaWi.-uj,oyoh do nao~ 
póboręMtioh ł7Pu "ltraueengetu .. •. 

Obok oeadniołwa datowanego na ókree wpłJW6w r~tioh 
•twierdzono śla4r oaadniotwa ludno,oi tultur.r łu_,okiej /pod-
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osaa prao ziemnych, odk.ryto gr6b ciałopalny/ oraz pozoatało,ci 
osadnictwa wozeanoaredniowieczneco. 

Badania bodą kontynuowane. 

~G PIEKARSKI, gm.Dobra 
woj.konińskie 
Stanowiako 1 

Muzeum Archeologiczne 1 Etno
graficzne w Łodzi 

Badania prowadził prof.dr.Konrad Ja!dżewaki i kon
serwator Staniaław Madajski. linansował WKZ w Ko
ninie. Trzeci /ostatni/ sezon badań. Cmentarzysko 
grob6w ksiątvcych grupy lubieszewakiej z wcuenego 
okresu rzymstiego, cmentarzysko kultury grob6w 
kloszowych. Slady ąaadniotwa kultury ceramiki amu
rowej i z epok p6zniejszych. 

Badania wykopaliskowe prowadzono mivdzy grobami ksiąłooy
•i "A", I II i III, odkrytymi w latach o~. r. 1840 i ponownie 
w roku 1976, oraz w latach 1933, 1936 i 1947. Zamierzeniem tych 
badań było przekonanie sio,cą na przestrzeni mivdzy tymi gro
bami nie znajdował sio jeazc~e dalszy gr6b lcsiąt~cy. W tym celu . 
,przeprowadzono na przestrzeni 450 m2 11 row6w próbnych o ł,cz
nej dłutości 307 m, o szeroko~ci 0,5 m i o średniej głębokości 
0,75 m /czasem przekraczającej 1 m/, w odstvpach 1-metrowyoh. 
W rezultacie nie natrafiono już na żaden dalszy gr6b kei,żocy 
z wczesnego okresu rzymekiego. Jedynie w rowach pr6bnych 1, 2, 
3, B i 9 napotleano na zabytki archeologiczne innego rodzaju, 
na ogół w lutDym rozrzucie, a niekiedy tylko w .słych skupie
niech. W innych rowach pr6bn:rch nic nie znaleziono. Dominował:y 
l~tno rozrzucone ułamki naczyń /cześciowo przepalone/ kultury 

r ob6w kloszowych z pogranicza p6tnego okresu halsztackiego 
wczesnego okresu lateńskiego• 

W jednym wypad.ku /w rowie próbnym nr 2/ duże ułalllk:i. naczynia 
kloszowego, skupione w jednym miejscu, mogły naauwa6 do~ł,że 
znajdował sio tu ongiś gr6b kloszowy, zniszczony zapewne jesz
cze w 1 poł. XIX w., gdy powstawało tu gospodarstwo /budynki 

1 Wok6ł podw6rza/. Poza tym natrafiono tu na nieliczne ułamki na
czyń kultu17 ceramilei sznurowej, na kilka odłupk6w krzeaiennych 
oraz na fragment przepalonej miseczk~ z okresu rZJmekiego. 

W dalszym otoczeniu grobu kaiążvcego "A" /o~ego ok.r. 
1840 i na nowo badanego • r. 1976/ znaleziono w głobokośoi ok. 
)0 cm po powierzchnią, na wt6rnym złożu, cześoi cylindr,yczne
go, lekko ku f6rze rozszerzającego sio kubka szklanego /szkla
nicy/, z ailn e wywinięt, krawędzią, silnie spatynowanego/kil
ka warstw patyny opalizującej/, o bardzo cienkich ściankach i 
o doś6 grubym dnie. Bie motna wyłączyć możliwości, że kubek ten 
a6gł stanowi6 cztś6 inwentarza grobu książęcego "A", Wyrzuoo
nego przez chłop6w na wierzch przy kopaniu atudni ok.r.1840. 

. " 
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\ 
Zaaiereona anslisa aekła z tego naczyńka wykate, czy dGmfsł 
ten ma uzasadnienie. Nie motna jednak w.Jł~czyó motliwo,ci,te 
maę tu do cąnienia z wyrobem aslr:lan;rm 11 1 poł • .XIX w. lub 
se wcse4niejszYch stuleci czaa6w noWo~łn7ch. 

Na tym zakończono badania w Łęgu Piekarakim na atanowi
atu 1. Posyt~ rezultatea wsąa~lr:ich trzech kampanii w.Jko
palieJcoęcb z lat 1975-1977 b7ło precyzyjne ustalenie połote
nia weąatkicb grob6w uU&żeeycb1 dotycbcsaa prąpadkawo od
lr::r7t7ch /w latech 19JJ, 19)6 i 1~47/ na t)"1l stanOW1sk\4 po
~tenie iob Uoałci o gr6b "A", WJ'Arzeball7, a nie zauwaton7 
w r. 1840 /wras s jego imrentarsell/, dalej p0111otenie inwen
tarsa grobu III o MbJ'łki nie W71copene i nie zauwatone w r. 
1947, odkr7oie w bespomdnia otoczeniu grobu III "tłukowiaka" 
kiltuaa8tu ~1or6w szkl&nlob oraz poznanie "tła" zabytkowego 
tego .tanowialr:a w postaci nad6w osadnictwa z kcmca neolitu, 
reestek aniasosonego omentarzyak« kultur7 grobów kloszowych 
oras kilku "poepoU.tszy-oh" płaskich grob<Sw oiało~l.nyoh z okre
eu r.,._.tiego. Posnano pon&dto dokładnie topograf'iQ okolic 
atanowialta 1 w Łtgu Pietar.kia wras z koreaponduJ~cya z nia 
"~•••D711 'IlU, SDaiQ'lll stanawiskin /omentarąakiem ciałopal
~ • Xaittycb ~ch po drugiej/wscbodniejl stronie Warty. 

WJEWO 1 . gm. Inowrocłalr 
woj. bJ'agoekie 
Stanowisko 1 1 1A 

patrz 
neolit 

Badania prowadziła 1Dg1" Jolanta Deptuh.Pinan
sCMtało lluseUII OJcrtgowe w Łoaty. Drugi sezon 
badali. CMntarzyslr:o plaskie, ciałopalne z I w. 
pne - III w. ne. 

ltontJ'1lUOW&D.O badania w p6łnocnej i zal:otono nowe W"ykopy 
w południowej czt,oi stanowiska. Przebadano 90 m2 odk:rywająot 
6 jaa, 7 grob6w jamowych, 2 peleniska i ) wap6łczesne Wkopy 
rabunkowe. Zar.J&7 obi•ttow WJ'StQpowaq na głobokości 0,2 -
O,J a. . 

J-.r o nieokre.lOQJa pr&esnaczeniu, koliałe o 'rednicy 
O,) - 0,6 • 1 ai~zo~i 0,14-o,) a ,.._ierałJ nieliczne, nie
ob&ratłe178t7cue ułallki naczyli orac 'la~ wogla d.rsewnego. 
Odsłonitło je- • p6łnocDej osodci, na •kraju c•ntarsyaJca. 

Jaa:r grobowe koliete lub owalne 4rednicy 0,6-1,5 a, w 
protilu nieckowate, o mt,taso,oi 0,2-o,) m. Inwentarz grobOWJ' 
•tanowiłr spalone ko,c1 ludzkie i ułamki rtcsnie lepionych 
naosy6. Jedynie grób nr 10 zawierał opr6oc ceramiki n6t telas
lrl• 
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Paleniska 'rednicy O,B i 1,2 m zbudowane by~ z kamieni 
polnych 'redniej wielko~oi. Z paleniska ńr 2 wyeksplorowano 
dułe fragmenty rocznie lepionego naczynia, ozv6ciowo wtórnie 
przepalonego. Materiał zabytkowy pozwala datowaó odkr.yte ze
społy na wczesny okres rz7M8ki.Badania pozwoli~ uohwyoió 
północno-wschodni i południo-.r zaai9g omentarz.1ska. 
Materia~, zabytki i dokumentacja z badań znajduj- sio w Mu
zeum Okrogowym w Łom.,. 

Badania b9dą kontynuowane. 

MODŁA gm.Wiśniewo 
woj.~leohanowskie 
Stanowisko I 

Muzeum Ziemi Zawkrzeńakiej 
w nawie 

Badania prowadził -sr Andrzej Grz7&kowski.~i
nansował WKZ w Ciechanowie.Drugi sezon bada6. 
Cmentarzysko kultur,r przeworskiej z wczesnego 
okresu wpłyWów rzymskich /I -II w. ne/. 

PO uchwyceniu granicy południowej omenta~ska przebada
no obszar w kierunku pólnocnym i zachodnim, chcąc uchwycić 
maksymalny zasiog stanowiska. Przebadano 1075 1112, odkrywając 
64 obiekty, przede wszystkim ~oby /ponad 90%/, oraz j~ • 
. Dominowa~ pochówki ciałopalne/popielnicowe i jamowe/! obsy
pane stosem. Wystąpiło kilka grobów popielnicowych o ałopal
nych, ozyatych. Natrafiono równiet na trzy pochówkł szkieleto
we, w tym dwa dsiec1. 

W grobach snsleziono głównie ceramiko oraz zapinki /1) 
• brązu 4 z telaza/, w tym wczesne - Al~n, grupa IV nr 
68, paclorki szklane z niebieskiego przetrocz~stego lzk1a, 
przośliki gliniane dwuatoikowe/rómQ"ch odmian/, no te telazne • 
szydła łel., trag. ozdób z brązu i tel.1 sprzączki łelazne /óaemkowate, z rozwidlonym końcem/, oae~ki, ~agment miecza 
telaznego 1 inne. 

Kateria~ znajdują sit w ~zeum Ziellli ZawkrzeD.skiej 
w nawie. 

Badania bedą kontynuowane. 



JIOS'l.'Y, gm.Chtoi.D7 
woj.kieleokie 
Stanowi8ko XI 

- 1)0-

PP Pracownie Kon•erwacji Za
bJtk6w Pracownia Archeologies
no - KOOM:rwatoraka 
Zakład w Lodsi 

Pwtwowe KUHua Aroheolo
sicsne w Wansewie 
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Materialf snajduJ' ait w PIA. 

Badania btcl4 kont1Jluowane. 

' .mmYBIA, &11•Prs•IV•l 
woj.prMrvakie 
Stanowisko 1 

BOlA BUTA - Ple•s6w 
woj.Jcratow•kie 
Stanowako 17 

:IOI.l ~.l - Pl .. s6w 
woj.tratow•kie 
StanoWiato 19 

pa tra 
woaeane •redD1ow1eoM 

pat n 
neolit 

Museua .lroheologiosne · 
• Irakowi• 
Oddsiał w Bowej Huoie 

Badania proWadsili q:r Gr;r•llda lałka
Tobola 1 mgr Tadeusa 16jo1k. ~1nansowało 
Kuseum Aroheologiosne w Krakowie~ Druci 
aeson badad. O•ada kultur.y prseworskiej 
s okreau wpqw6w ręutioh oras osa4D1o
two wo•••no,redn1ow1eosne. 

l 
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z okresu rzymskiego /w tym 4 piece garncarskie/ oraz jladi 
osadnictwa wczeenojredniowiecsnego. Stanowisleo połołone jest 
w dolnej partii teraa7, ponad dolin~ Wia~. Teren ten jak 
r6wniet obszar zaj~t-7 przez dwa aąsiednie atanowiska 17 i 18 
narażony jest na znisao.r.enie w W)'niku prac tnweatyo7jeych 
Hu~y im. Lenin&. 

Wykop son.ddoW7 o ~h 15 x 2 m u.ąłu0tfan7 został 
w odle~oeoi )O a na itaob6d od graniOJ' terenu badanego w 1954 
roku. w wYkopie wrat~ił grus budowlany o aiątazojci docho
dzącej do 100 011. Poc1 nim sal•pł leaa • w lń61711 nie stlfier
dz<>na WJ'S~tpOWU1.a kladcSw OHdłiiotwa pradziejowego. Analiza 
stratygrafii wuww W,.ll:asała, U u łerenie tl'Ul zaszły znacz
ne Z11li&ey w ~iku budOWf rurociu6W. Drugi WJ"kop o wymiarach 
5 x 5 m z.ałotono w odległ0łłc1 )5 • Da p6łnoc od wykopów z 
1954 r. I w tym wypadku g6rfte warstwy o charakterze Za&7pis
kowo~ozym byq pozostałości~ prao zie1DD7ch prottadzo
nyea w okresie ostatnich 20 lat. 
Pod nimi zalegała warstwa kulturowa o mi~ższości od 50 cm do 
170 cm. Znac~na m~żezość warstwy kulturowej jest wynikiem 
J.>r<>C8'86w erozyjn;roh stoku terasy. Materiał ruch~ wyBtępu
j~cy w w&retwie datować nalety w większo~ci na p6~ okres 
wpływów rzymskich m.in. ceramika siwa. W niewielkiej ilości 
wyetąpiły fragmenty naczyń neolityczeych i okresu lateńskiego, 
a także zapinka o konstrukcji p6źnolateńskiej. 5ie odkryto 
obiektcSw. 

Przelfiduje się kontynuację badań, jednakte zmiany jakie 
zaszły w konfiguracji terenu narzucaję konieo«DDŚĆ 19kalizo
wania dalszych badań w w.y~zej partii terasy. 

NOWA SŁUPIA 
woj .kieleckie 
Stanowisko 11 

Kuzeum Archeologiczna 
w Krakowie 

Badania prowadził doc.dr hab.Kazimierz Bielenin. 
Finansowało llu.zeum .Archeologiczne w Krakowie. 
Pierwszy sezon beda6. Stanowieko tuUa - pieco
wisko dymarskie z wczesnego okresu wp~óW rzym
skich. 

Stanowieko tuUa połośone jest ok. )QO m na p6łnoc od 
stanowiska Nowa Słupia 2 znajdującego sio w ob~bie pawilonu 
będącego obecnie Muzeum Staro~tnago Butnictwa Swi~tokrzys
kiego w Nowej Słupi. Wystopuje ono na polach uprawn;y-ch prze
cbod~cyoh w kierunku południowo zachodnim • teren lea§ny ato
ku ŁyseJ Mey. 

Zbadano całe stanowieko tutla. Odsłonioto w snacznym 
stopniu zniszczone • czo,ci g6rnej całe piecowisko dymarskie. 
Dadane piecewieko naleły do grupy tzw. piecowisk uporsądkowa
nych t7pu1 dwa ciągi czw6rek. W obrtbie piecowiska ~to 
pozostałC?'Ci 102 pieców ~kich. W civ;u prawym /zachodnim/ 
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zltajdowały sit a$lady 58 pieców • w ciągu lewym /waohodnitll/ 
pozoetało~oi 44 pieców. 

lla azosególną uwagt zaalugują wypel:nt..ka kotlinek nr 11 
1 12 prawego oi~ u któX7ch w ich czo'ci przydennej odkr,fto 
celowo wykonany otwór wypływowy dla tutla. Otwór kształtu po
dłutnie owalnego szerokosoi ok. 22 cm i wysokości ok. 15 om. 
Zachowane fragmenty tej czości kotlinki wypełnione;aą zaatyg
niotą masą tutla wyp~ająoego na zewnątrz pieca. Slady tego 
rodzaju tutla wystopują równiet obok inQTob kotlinek pieco
wiaka. 

Cztery próbki wogla drzewnego przeelano do anali~ 014. 

ODRY • gm.Czarek 
woj.bydgoskie 

Xatedra Archeologii Uniwer
sytetu Łódzkiego 

Badania prowadziła Pomorska Ekspedycja jrcbeo
logiczna Uniwersytetu Ł6~kiego. Autor sprawoz
dania 111gr Tadeusz Grabaroeyk. Jlinanaował Uniwer
sytet Łódzki oraz Urząd Wojewódzki w Bydgoszo-r. 
Dwunuty sezon badań. Cmentarzysko płaskie i 
kurhanowe z okresu wpływów rzymskich II-III w. 

Przebadano 1490 m2 na omentarzysku płaskim. gdzie odkr,r
.to 41 grobów /nr 417-457/ a w tym 22 szkieletowe. 18 jamowych 
i 1 pópielnioowy. Zbadano i zrekonstruowano kurban nr 14, w 
którym od~o grób szkieletowy. 

Wśród pochówków na szczególne wyrótnienie zasługuJe nr 
423 grób szkieletowy, w którym wystąpi~~ pucharek na nótce, 
ribula /A1m.VI/, br~owa sprzączka do pasa 1 takiet zako~cze
nie pasa, brązowa pinceta oraz kompletnie zachowane nao~ie 
typu "terra aigillata" wykonane z czerwonawej gl~ z dookol
nym przedstawieniem scen mJŚliwskioh. , 

Wszystkie groby jamowe zaw1erał7 przemJte kości 1 nie 
odkryto • niob tadnych zabytków. 

Badania prowadzono przy ut7o1u sprzotu z~chanizowanego, 
który był m.in. prezentowany na Mitdzynarodowym Sympozjum 
Archeologioznyoh Prac Polowych w dniach 15-17 września 1977 r. 

Zbiory z tegorocznych bada6 są przechowywane w Katedra• 
Archeologii Uniwersytetu Ł6dzkiego. 

Badania bodą kontynuowane przede wszystkim na krogach 1 
kurhanach. 

OSIEK - PRACZ. gm.W,yrzysk ~ 
woj. pilsicie 

patrz 
okres halsztacki 
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OSTR6W WARCKI, gm.Warta 
woj .sieradzkie 
Stanowiska 1, 2 

OSTIIDW WARCKI, gm.Warta 
woj .sieradzkie 
Stanowisko 12 

patrz 
epoka brązu 

PP Pracownia Konserwacji Za
bytków Pracownia Archeolo
giczno-Konserwatorska 
Oddział w Szczecinie · 

Badania prowadził mgr Eugeniusz Wilgocki.Finan
sowała Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Osada z okresu 
wpłyWów rzymskich, osada z XVII/XVIII w. 

Badania o obarakterze ratownicz.ym prowedzono na powierzch
ni 9 2 ara. lf7ekeplorowano ponad 1)0 obielct6w. Wstepna analiza 
rozplanowania obiektów pozwala stwierdsi61 te zbadano central
ną. i ~łudniową częś6 osady t przy czym ca.toś6 obejmowała prze
atrzen około '90 x 80 111 połozoną na południowo wschodnim stoku 
wzniesienia. U:tytkoWana była w ok.reaie wpł;yw6w rz)'liiSkich.Cztść 
centralna charakteryzowała· sie du*rm zageszczeniem obiektów 
mieszkalnych /ziemianek/ ułotonych na osi wschód zachód, zgod
nie ze spadkiem terenu. Przestrze6 wokół nich wypełniały nie
liczne paleniska i jalą gospodarcze. Regułą było tfystępowanie 
małej ilości ceramiki ręcznie lepionej, mało urozlllaiconej w 
formie o słabym zaawansowaniu technicznym. Sporadycznie wyet~
puje ceramika o dobr.ym ~wansowaniu technicznym. Brak jest 
przedmiotcSw codziennego uQ-tku. 

Ia południową czoś6 osady starszej nawarstwiają się ślady 
osadnictwa "podworskiego" datowanego ogólnie na XVII/XVIII w. 
Wyst~pują tu budowle ziemiankowe i liczne jam.y gospodarcze. 
Zagęszczenie obiektów tej osady znajduje się na południe od 
obiektów osady starsz.j. Znaleziono przede wszystkim ceramikę 
oraz fragmenty naczyó szklanych, takte przedmioty żelazne. 

Materiały będą przechowywane w Pracowni Archeologiczno
Jtoruterwatorekiej PP PKZ Oddział Szczecin. 

Badania na stanowisku 12 zostały w całości zakończone. 

~ 
woj.sieradzkie 
Stanowisko 1 

PP Pracownie Konserwacji Za
bytków Pracownia Archeolo
giozno~onaerwatoraka 
Oddział w Szczecinie 

Badania prowadzilit mgr Ryszard Rogoaz /autor 
sprawozdania/, 1llg1' Roman Kamiński, 111gr Eugeniusz 
Wilgocki. Finan8owala Okrogowa Dyrekcja Gospo-
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darki Wodnej w Poznaniu. Pierwszy sezon ba
dań. Osada z okresu wpłyWów rzymskich. 

Badania o obarakterze ratowniczym objęły powierzobnię 35 
arów badanych krzytowo załoionym wykopam.Wyeksplorowano ponad 
250 obiektów. Wst~pna analiza materiału oraz analiza rozprze
strzenienia obiektów pozwąla atwierdzić, te zbadano część cen• 
tralną oeaą oraz jej północny i zachodni skraj, przy czym ca
łość obejmowała przestrzeń około 200 x 150 m, połotoną na kul
minacji wzniesienia terenowego. 

Obiekty mieszkalne, głównie w postaci du~ch /nawet 4x6 /, 
kilku-warstwowych ziemianek, układały się pasmami na osi pcSł
noo ~ południn, rzadziej,! to zwykle na obrzeżach występowały 
półziemianki i budowle naziemne - słupowe. Między obiektami 
mieszkalnymi i gospodarczymi, na sa~ szczycie wzniesienia, w.r
•t~iło znaczne zasęszczenie pieców o kolistych kształtach 
/do 150 m drednicy/, z kt6:eych przynajmniej kilka słu~ło do 
wypału wapna, inne zaś znacznie mniejsze do w,rtopu telaza o 
czym świadczy ich konstrukcja 1 du~a zawartość tużlt. 

Ceramika i nieliczne przedmioty codziennego ut:ytku pozwa
. lają wstępnie· datować osado na okres wpływów rzymskich. 

Badania zostały w całości ukończone. Obie~ ulegnie ltt.i
dacji w trakcie budowy tzw. zapory bocznej przy zbiorniku wod
nym w Jeziorsku. 

PłCZl'liEW 
woj .sieradzkie 
Stanowisko 4 

patrz 
okres lateMki 

PIASKI, gm.Kleazcz6w 
wojepiotrkowskie 
Stanowisko 1 

PP Pracownie Konserwacji Zabyt
ków Oddział w Poznaniu, Zakład 
w Łodzi Pracownia Badawoza Ar• 
cheologiczno-Konserwatorska 

Badania prowadził mgr Romuald Dragan. ·Finan
sował Centralny Ośrodek Badawczo Projektowy 
Górnictwa Oclk:rJwkowego 11POI.lrEGOR11 we Wrocła
wiu. Drugi sezon badań. Cmentarzysko ciało
palne kultury przeworektej i dobrodzieńakieJ 
z II/III i IV w. ne. 

W ciągu dwóch sezonów badawczych przebadano 2300 m2. 04-
kr.rto 375 grobów ciałopalnych. Kotna przyj~6, że cmentarzysko 
to zostało przebadane w cało~c1. Na terenie cmentarzyska mołna 
wydzielić dwie fazy jego u~kowania. W części wschodniej Wy• 
stępują groby ciałopalne jamowe oraz popielnicowe datowane na 
podstawie ceramiki na prze~om e U na III "• ne. 
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W części zacbodniej cmentarzyska występowa~ groby warstwowe 
kultury dobrodzieńsklej datowane na schyłek IV w. ne. W tej 
cze~ci cmentarzyska wyjątek stanowił gr6b nr 1 /popielnicowy/, 
który na podatawie ceramiki można datować na III w. ne. Wyet~~
powanie grobów warstwowych pokryWa się z występowaniem cerami
ki toczonej. 

Po opracowaniu materiały zostaną przekazane do dyspozycji 
Muzeum Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. 

Badania nie będą kontynuowane. 

PIWNICZNA 
woj.nowoeąue~kie 
Stanowiak-o A 

Polska Akademia Nauk 
Oddział . w Krakowie 
Komisja Archeologiozna 

Badania prowadzili mgr Renata Kadyda-Legutko 
i m~ Krzysztof Tunia. Finansowała Komleja Ar
cheologiczna Oddziału PAN w Krakowie i Muzeum 
OJcrt.gowe w Nowym Sączu. Pierwszy sezon badań. 
·Oeade z okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko ~ołone jest na wierzchowinie wys-okiego wznie
sienia usytuowanego w wid~acb Popradu i wpadającej do niego 
Łomniczanki. Yf trakcie badań o obarakterze sonduowym odsłonię
to 2t5 ara powieTZCbni stanowiska, natrafiając na pozośtałośoi. 
3 ob ekt6w. Na UWBgt zaaługuje obiekt 3 będący pozostałości~ 
konetrukcji mieszkalnej usytuowanej wzdłuż osi zacb<Sd - wschód. 
Rzut poziomy n,ieregularny, o wymiarach ok. 12,5 x 5 m. 
W wypełnisku, o mi~ższości ok. 20 cm, znaleziono zestaw lepio
nej ręcznie, toczonej i obtaczanej ceramiki oraz telazny grot. 
W ~ietle wstępnych uatale~, uzyskany materiał można datować 
na rozwini~tą faz~ okresu p6źnorzymskiego. 

Materiał po opracowaniu zostanie złotoDT w lfuzeum Okrv
gOWYlJI w NOWYlJI Sąezu. 

Badania nie ~ą kontynuowane. 

PLESZEW 
woj .kaliskie 
Stanowisko I 

POMIABOWO gm.Bidogard 
woj.koezalińskie 
Stanowisko 5 

patrz 
okres lateńSki 

Uniwersytet im.A.K1ok1ew1cza 
Katedra Archeologii w Poznaniu 

Badania prowadE1ła mgr Danuta Kinta /autor spra
wozdania] pod kierunkiem prof.dr hab.Jana Żaka. 
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linansował UAK w Poznaniu. Pierwszy sezon 
badań. Osada z przełomu okresu wczesno
rzymskiego na p6źnorzymski, nadto z ele
mentami z okresu późnorzymskiego oraz 
wczesnośredniowiecznego. 

Osada jest usytuowana ole. JOO m na południe od zabudowm 
wat Pomianowo, po obu stronach drogi Pomianowo-Dargikowo. Sw,rm 
zasiQgiem obejtllUje JculminacJ9 oraz obszar po jej zachodniej 
atronle, opadaj~oy od wys. 40 m do 25 m npm w kierunku prado
liny ParettY /obszar podmokłych ~,k/. 

Badania miał)' obarakter prac penetracyjnych i prowadzone 
były w cztści zachodniej osady w celu ustalenia z .. itgu zachod
niego, pó~ocnego i południowego osady. wykopy i sondałe objolr 
94,24 m2 powierzchni osady, w których odkryto zarysy 9 palenisk 
/wykazuj,cycb znacz~ koncentracjo - 6 palenisk na przestrzeni 
5 x 6 m , przy ozym czoś6 z nich wystQpowa~a w otoczeniu dołków 
poełupowych /22/ budoWli nażiemnych, 1 półziemiankt zachoWaD4 
~ragmentarycznie i tworz~c~ układ s dwoma paleniaka'lrl, nawaret
wiaj,oy sit na wozelniejaze palenisko, a takt. 4 j~ /w tym 1 
r;uobowa/. 

W trakcie badań ur;yakano oko~o tyai,oa t~agmentów naczyń 
głównie rvcznie lepionych, datowanych przede waz.ratkim na prse
łom okresu wosesnorzymakiego na późnorzymski przy nieznacznej 
ilości ceramiki datowanej na otres późnorzymski i wozesnośred
niowiec~/ W78tvpuje ł'oznie w obiekcie nr 17/. 

PRZEDBOJEWIOE, gm.Kruszwiea 
woj.bydgoakie 
Stanowisko 1 

Uniwersytet im.A.Kickiewicza 
Katedra Archeologii 
w Poznaniu 

Badania prowadzi~ zespół Ekspedycji Kujaw
skiej Katedr.f Archeologii UAK pod kierow
nictwem doo.dr.bab.A.Ootta-Broniewakiej. 
Jltnanaowa~ WKZ w Bydgoszczy. Pierwaą ••
zon badad. Osady kultur,r lendzielakłej, 
kultur.y przeworektej - od p6śnego okresu 
late~kiego po 'rodkowy okres wp~ów 
rz711l1Jkioh. 

W ramach bad~ wiellciej aglomeracji osadniczej emporium 
handlowego w lruaą Zamkowej przyat~iono do eksploracji w.yko
paliakowej osady kultury preeworskiej na stanowisku 1 w Przed
bojewicaoh, leł,cej w obrtbie jednego z kilkunaatu jej zespo
łóW aatelita~ch. Z prączyn obiektywnych ograniczono aio 
jednakie tylko do bada6 wstopnyoh w ramach ) wytopów o ~,oznej 
powierzoboi ok. 70 m2. U~skane materialr pozwalaj' atwierdz13, 
it stanowieko zasiedlone było przynajmniej w 2 okresach - w 
młodszej epoce kamienia przez ludnośc Jcultur.r lendzielakiej 
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1 od I w. pne do •rodkowego podokresu wpływ~ rzJW8kicb. 
w toku bad8l1 odkryto 31 ob1ekt6w z czego na UW&gf zuhlguj' 
rQW7 poałupowe chatf typu brzealelego kultur,r lendzielakiej, 
4 pochówki pe6w /w 't7m 1 gr6b podw~jrq/ z podokresu późnola
teńskiego oraz reestlci W&l'lłztatu tlc.ckie.go z o'lcre'eu wPbW~ 
rą1119kicb. Odełoniccie na tak lDBłej przeetrseni 4 obie.Jrl~ 
•iłl~h z pocłl6w1cami pe6w atanowi powierdMnie wgeetii, 
it zwyon.j 1nt'e1lejonalnego g:rsebenia t7cb swierSłlt jest u 
~~ gruP7 k:rueM6ekiej kulttuT przeworeklej zJ•i
lflci.ftl poweaeebrqc, epotTlt:a!J3'11 w ke.Mej oeadzie. 

Ma.teri.ab p:MMH>bow,ftne ., w -.gaęDeeb Itałedr7 Arche
ologii UAM w Pozoaniu. 

Badani& bt'd4 kult~. 

PRZY~, gm.Wi&r.chlee 
ttO>j.sierad.złde 

PUC1C 
woj. gdański t 

JlunUil Zi..U W1elu6ekiej 
w lf1e1tmiu 

patrz · 
Ok1"88 DOWOfl;rt%1J 



- 139 -

PUŁAWY-WŁOSTOWICE 
woj .lubelskie 
Stanowisko 2 

Uniwersytet Marii Curie-Skło
dowskiej Zakład Archeologii 
Polski w Lublinie-

Badania prowadzili Mariusz Matyaszewski i Grze
gorz Miliazkiewioz przy konsultacji doc.Jana 
Gurby. Finansował WKZ w Lublinie. Trzeci aezon 
badań. Grób kultur.y amfor kulistych 1 osada 
z okresu WpłyWów r~kioh, kultura przewc~ka. 

fJkop ratowniczy o powierzchni 29 m2 załotono w odległo'
ci ok. 30 m na pólnocny zachód od miejsca wykopalisk w 1974 r. 

Po zdjociu warstwy orne~ /0-25/30 cm/ z której uzyekano 
ceramik~ wyłącznie z okresu wpłyWów rzymsk!~~ł D& gł~bokolci 
)0/45 cm ukazała sio obstawa grobu kultur.y or kulistych o 
wymiarach 2 7 na 2,5 osią dłutszą zorientowana w kierunku pół
nocno saohocb;.im. Obstawa zbudowana była z jednej warst.,. śred
niej wielkoiŚci kamieni wapiennych o l4cznej wadze około 200 kg. 

Grób zawierał szkielety przynaj~ej J dorosłych osobni• 
ków i prawdopodobnie dziecka, wszyscy leteli w piasku ponad 

· •tropem calca /ów 60 cm od powierzchni ziemi/. W,yposateniet 
2 naczynia, 2 gładliione siekierki krzemienne trag111ent szydła 
lub ostrza ko~cianego, cztery szable dzika l belemnit. Ponadto 
w warstwie zasypowej grobu, zniszczonej przez osadnictwo kul
tur.y przeworskiej, znaleziono rdze6 z krzemienia świeciecbcw
akiego, kilka narzodzi, kilkadziesiąt odłupków i okruchów krze- · 
~ennych z r6tnego aurowca oraz jeszcze jedną azablo dzika. 

Czoś6 komor.r grobowej została przebita at do calca przez 
wkop datowany na okres wp~ów rzymskich. Z tego czasu poch~
dzą takte dwa paleniska zalegające na obstawie grobowej, dla 
obudowy których zniszczono ją wówczas na kilkudziesiociocen
trmetrowych odcinkach. 

W kierunku zachodnim, w odległości 1 , 5 m od grobu, na
trafiono na pionowo wbitą w calec i obudowan4 kilkoma "Wap
niakami" kośó zwierzoc4, być m9te związaną z zespołem grze
baln:fla. 

Dotychozaa jest to je~ grób neolityolilny w zachodniej 
ozo'o1 WyłrDY Lubelskiej po~otony poza obszarem lessowej Wy
soczyzny. 

lU.OZKOIICE, g111.D4browa Zielona 
woj.oz~stoohowskie 

Muzeum Regionalne 
w Radomsku 

Stanowisko ) 

Badania prowadziła mgr Botena Błaszoeyk. Jlinan
sowało Muzeum Regionalne w Radomsku. Drugi ••
zon badań. Cmentarzysko kultury prmeworskiej 
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a okresu wpływ6w rzymskich. 

Przekopano obszar 175 m2, odkrywając 20 dalszych grob6w 
jam01fych /.łącznie jO obiekt6w/. W oz~śoi południowej •tanowi
ska znajduje aig 3 4 og61nej liczby p~h6wków. Są to groby 
wyłącznie jamowe, w przekroju nieckowate\ workowate, kol i ste 
o ró~j głębokości. ZawieraJą ·~rą ilość ulamków ceramiki 
/w Enaeznym atopniu przepalonej/, f~gmenty drobnych przedmio
tów z telaza 1 brązu, paciorki i ułamki naczyń s~klanych, fra
gmenty- zdobionych grzebieni kościanych oraz duto ubuak6w to
czony-ch n-a kole. 
w pozostałych grobach /w o~śoi p6blocnej/ wy&ttpuje ceramika 
w.yłącznie lepiona ręcznie. 

Opr6cz materiału eharak~eryatycznego dla kultur,r prze
woraklej natrafiono na kilkanaście ułamków ceramiki k:ultur.y 
pucharów lejkowatych fragment ostrza toporka kaaienn~go i 
cz~śó płaskiego prz~hik-a glinianego. kb7łki łe ~majdowaq 
sio w materiale luźnym z warstw po&zesegą~ch Jdoink6w. Sta
nowią one nieznaczny procent og6lnej ilOści zabytków. 

Wydaje a i~, te w materiale z tego omen~k-a mośn.a wy
dzielić dwie tazy u~tkowania - starszą w ez~śei pótnoonej 
/II w. ne/ oraz młodszą - III-IV w. ne, kt6ra aawiązuje do 
ementar~sk typu dobrodzie~kiego. 

Badania będą kontynuowane. 

;~~bl!~~łggard ~t:ra 
okrH lateńald 

f(OOOW OPOLSKI, gm.Krapkowice 
woj .opolJJkie 

Konserwa~or Zabytków Archeo
logiezurch " Opolu 

Badania prowadził Wi&eław Piezczalowskt. 
Pinansował WKZ w Opolu. Trzeci aeeon ba
dań. Oea"Cia s okresu wpł:yw6w rz;rmsk1ch. 

Kontynuowano ratownicze badania. Wykop aaw1~o bezpo
tSrednio do żeadorooznego. Przebeda.no około 90 l'A2, odkryto 
ozter.y niewielkie Ja~ oraz obiekt częściowo odkryty w roku 
ubiegłym~ S~ to resztki budowli mieszkalnej bądt gosPOdarezej 
o Bilnie wydłużonym kezt alcie , 1 w.ymiaraoh 9 20 x 2 , bO m, 
w znacznej częś-oi zniazozonej Wkopami nowoątny~~i. Zachowały 
a~ ślady kilku kołków /brak śladów po słupach/. Wewnątrz 
obiektu znaleziono kawałki polepy, kości, tu~la oraz liczne 
fragmenty ceramiki. 
Ha podatawie materiałów • obiekty datowatS motna na fazy- B2, 
01, 02 okresu wpłyff6w reym.sk1oh. 

Opraoowane mater1ał7 z ba~ btdą słotone w Muzeum 
Opolskim. 

Stanowieko w obwili obecnej nie jeat zagrotone, jednak 
wakazana jest jego kontrola, 1 ewentualne prowadzenie badań 
ratowniczych. 



SIEMIECHOW, gm.Widswa 
woj . sieradzkie 
Stanowisko 2 
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Muzeum w P~bianicach 

Badania prowadziła mgr Maria Ja~dtewska.Finan
sował WKZ w Sieradzu.Piąty sezon badań. Osada 
ludności kultury wenedzkiej z p6~nego okresu 
wpływ6w rzymskich. 

Badania skoncentrowano w południowej czvści osady, odkr.r
wając dalszych B palenisk /numeracja od 46 do 53/ luźnych,jed
ną wyra~ie zaznaczoną p6lziemiankv, w przybliteniu prostokąt
ną, drugą niepewną, oraz dwa bardzo ciekawe, a o niewyjaśnionej 
funkcji obiekty gospodarcze. 

Palenieka luźne i dwie chaty nie odbiegały formą 1 zawar
tością od przebadanych dotąd. 

Obiekt I o wymiarach 2,70 x 2,30 m ustawiony był dlu~szą 
odą w kierunku wscb.6d zach6d. Była to jakby "wanna" zbudowana 
z głaz6w ulo~onych owalnie, wypełniona gliną. G6rną warstwo 
•tanowiła zbita, przepalona glina /30 cm pod powierzchnią ziemi/. 
Kamienie z obudowy miały średnict przecivtną 50 cm.Były one 
silnie przepalone, kruszące sit• Wypałnisko obiektu stanowiła 
glina czerwona, surowa, z tkwiącymi w niej wielkimi bryłami i 
"plackami" polepy. W g6rnej czvści obiektu znaleziono niel1cz
pe ułamki ceramtki i kości zwierz~oych. W czości p6łnocno -
•sohodniej obiektu można było wyróżnić niewielką warstwo •pa
leniskową z polepą i węglami drzewnymi, 
Po wyeksplorowaniu wypełniska obiektu I widoczna była kilkuwar
stwowa obudowa z głazów, sięgająca 1,40 m pod pow.ziemi. 

Obiekt II - 3,10 x 2 ,20 m UB7tuowany był r6wnież dlutszą 
osią w kierunku wsch6d- zaoh6d. Warstwy surowej, czerwonej 1 
szarej gliny układały się tu wyraźniej nit w obiekcie I. Dno 
siogało 1 a pod pow. ziemi. Obstawa kamienna była jednowarstwo
wa. W obiekcie II znaleziono kilka ~agment6w ceramiki toczonej 
oraz mnóstwo brył polepy /ok.100 kg/. 

We wspomni&n1oh na wstopie obiektach mieezkalnych i poza 
nimi znaleziono dutą ilość kości zwierzvoyoh fragmenty cerami
ki lepionej rocznie i toczonej /m.in.fragmenty naczynia z orna
mentem stempelkowym- listewek plastycznych 1 linii falist~ob/. 
Ceramika ta jest charakterystyczna dla III-IV wieku ne. 

Materia~ z W7kopaliek zło~one eą w Muzeum w Pabianicach. 
Badania bodą kontynuowane. 

SIEMIROWICE, gm.Cewioe 
woj. słupskie 

patrz 
epoka brązu 
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STERŁAWKI WIELKIE, gm.Ryn 
woj .suwalskie 

lluzeum Olerogowe 
w Suwałkach 

Badani& prowadziła mgr Kr,yat,rna Lenarczyk.Ji
naneował WKZ w Suwałkach. Pierwaz1 sezon badań . 
Płaakie cmentarzysko ciałopalne z okresu wpły
wów rzJW~kich. 

Cmentarzyato le~y na porojniętej lasem wysoczytnie na 
wech6d od zamarłej zatoki jeziora !ławka. 

Badania miały charakter ratowniczy. Przebadano obszar 
125 m2 odkrywaj~c 34 groby i jeden proatok~t~ obiekt o nieWJ
ja~nionym przeznaczeniu. Przewstały pochówki jamowe1 tylko w 
czterech przypadkach azczątk1 koetne umieszczone by(1 w popiel
nicy. Groby zalegały płJtko pod powierzchniĄ ziemi /do 50 om/, 
oz~sto górna częó6 grobu zniazozona była przez orkt wykonan~ 
przy sadzeniu lasu lub wcze,niej. 

Groby zawierały bardzo drobne przerlone ko~ci, du~~ 
ilo'6 paoiork6w zar6wno glinianych jak aalclan,ch /ponadto 
w grobie nr 11 cnaleziono trzy paciorki s brĄsuł w grobie nr )2 reiorek bureztynowy/. Licenie WTStępowaq r6wn et okucia pasa 

fragmenty blaezek brĄ&ow.Jcb o trudnej do identyfikacji tunk
cji. Na azczeg61DĄ wt~ zasługuje grób nr 11 popielnicOWT, 
zawieraj~cy pięć naczyń, z kt6ryoh dwa wypełnione były• ko~ómi. 
Pr6oz tego w grobie znajdowały sio trzy zapinki zblitone do 
typu A 168, trzy paciorki br,so~e, fras-ent blaszki br~zowej 
1 przedaiotu telaznego. 

Cmentarzysko datowane jest na młodsZĄ fazt okresu pcStno
rzymskiegc. 

Badania btdĄ kontynuowane. 

STOBNICA-TRZYMORGI, gm.Ręczno 
woj.p1otrkowak1e 
Stanowieko 2 

BTROBIN, gm.Konopnica 
woj .sieradzkie 

Muzeum Ziemi Wieluńekiej 
w Wieluniu 

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. Jtnan
eował WKZ w Sieradzu. Był to 6emJ aezon badaw
csy. Osada • okresu wpł7w6w rzymaleich B1-B2. 

Prowacieone od roku 1969 badania archeologiczne na t7m obiek
cie zoeta~ w zaaadzie juł cakońozone. Prsewidsiano jeazcze na 
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przyszły rok pewne prace uzupełniaj~ce ale nie bed~ one miały 
wpływu na dotychczasowe wnioski. 
Plonem ostatniego sezonu badawczego, w którym uczestniczył 
barceraki obóz archeologiczny, było odkrycie 9 chat o obarak
terze mieszkalnym, 1J rótnycb palenisk, dymarki, kilku jam 
o blitej nieokreślonej funkcji oraz du~j ilości materiału 
zabytkowego. 
Do najciekawszych znal ezisk można zaliczyć ułamki naczynia ter
ra s igillata, szklany prześlik - wisiorek oraz ciekawy grot 
włóczni. 

W świetle dotycbozasowyoh badań osado w Strobinie a JJ 
chatami nalety postawić w rzodzie najwiekszych obiektów osad
niczych na obszarze kultury przeworskiej, odznaozaj~oych aio 
ponadto planow~ zabudow~. Osada zajmuje przestrzeń o powierzoh
ni 1 ha, przy czym budynki, paleniska, piece i dymarki roz
mieszczone były na planie koła /typowa okol~/. Wewn~trz koła 
znajdował sio pusty plac, na którym stał tylko 1 dom mieszkal
ny. Jest prawdopodobne, te ten dom spełniał w osadzie tunkojo 
wio~cą. Prawie wszystkie chaty orientowane były wzdłut linii 
południowy zachód - północny wschód. Były to budowle o konstruk
cji sumikowołątkowej /poza jedną plecionkową/ kształtu prosto
kątnego, mniej lub bardziej wgłębione w ziemio. W większości 
chat znajdowały si~ kamienne paleniska. Gliniane prz~śl1k1 znaj
dowano bez wyj~tku we wszystkich chatach, a ciętarki tkackie 
w 5 chatach. 
Obarakterystyczną cechą tej osady są małe rozmiary domów, mak
simum do 20 m2 powierzchni oraz dość jednolita ich konstrukcja. 
Znaleziony w wypełniskach chat materiał zabytkowy wskazuje, 
te r ótnica chronologiczna między najstarszą a najmłodszą cbat~ 
wynosiła nie wiocej jak kilkadziesiąt lat. 

Wśród du~e j liczby palenisk wystepująoych zarówno w sku- · 
piskach jak i w rozproszeniu, wyróżniono paleniska małe kształ
tu prostok~tnego z brukiem kamiennym na spodzie oraz paleniska 
dute i owalne bez kamieni. Niektóre z nich posiadały pierwot
nie jakąś formo zadaszenia! na co wskazują ślady w dołkach 
alupowych. łunkoja tych pa enisk nie jest w pełni jasna. 
Odkryte na osadzie w Strobinie dwie dymarki nalet~ do dutych 
obiektów. Obie wkopane by~ w ziemie od 60 do BO cm, przy czym 
ścianki ich wykonano z ieu. Kotlinki dymarek liczyły 90 i 120 
om średnioy i wypełnione były ~u~mi klocami tu~la. 

Oeada w Strobinie dostarczyła obfitego i . zróżnioowego 
materiału zabytkowego. Obok naczyń miejscowej produkcji znale
ziono ułamki toczonej ceramiki panońskiej oraz ułamki terra 
e1g1llata. 
Licznie reprezentowane s~ przę~liki i oi~~arki tkackie. Wy
jątkowym znaleziskiem jest gliniana figurka kaczki. Dut~ gru
PO stanowią kości zwierząt hodowl&Qych i dzikich oraz ptactwa. 
Z ciekawszych zabytków metalowych można w~ieni6 2 groty włócz
ni, 2 ostrogi , srot strzały, krzesiwo , klucz, 2 zapinki, 2 
brązowe szpile /W tym 1 posrebrzana/, kilka tłoczków, kawałki 
igieł, denar Trajana i okucie pochwy miecza. 
Strobińeka osada le~ała na trasie szlaku handlowego , którego 
obecność niedawno ujawniono w wyniku badań aroheologicznyoh 
prowadzonych od kilkunastu lat nad górn~ Wartą. Planuje si~ 
dalsze prace wykopaliskowe na etanowiskaoh z okresu rzymskie
go w najblitszym sąeiedzt~ie Strobina. 
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§WILCZA 
woj. rzeszowakie 
Stanowioko ) 

Muzeum Okregowe 
w Rzeszowie 

Badania prowadziła ~ Aleksandra Gruszczyńska. 
Finansowało Muzeum Okr~gowe w Rzeszowie . Siódmy 
sezon badań. Osada z późnego okresu wpływów 
rzymskich. 

Badaniami objęto południowo-zachodnią częś6 osady. Na głę
bokości 200 cm odkryto 4 obiekty, które wyeksplorowano częścio
wo. Materiał zabytkowy atanowią nieliczne fragmenty nacz~i oraz 
kodci zwierzęce. 

Badania będą kontynuewane. 

TARGOWISKO, gm.Kłaj 
woj.krakowakie• • 

Muzeum Archeologiczne-Konser
wator Zabytków Archeologicz
D3Ch w Kraleowie 

Badania prO'IfadzU dr Adam Krauas. Finansował 
Zarząd Autostrad w Krakowiep Muzeum Arcb~olo
giczne - Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w KrakOtfie. Pierwszy seźon badań. Oeada z okre
su wpłyWów rzyD~kich, kultura przeworska. 

Badaniami objtto południowy skłon niewielkiego wzniesienia 
na lewym brzegu Raby /46 km autoetrad7/. Ha odsłoniętym terenie 
60 m2 natrafjeno na warstwo kulturow~ silnie zniszczoną przez 
orko z zawarto4cią nielicznych fragmentów ceramiki, w tym neol i 
tycznych /przypuszczalnie kultury lendzielskiej/, kultury łu
$7okiej, kultury przeworaklej i nowożyt~oh. W wykopie I na tle 
żółtego caleowego lessu, na gł~bokości 60 cm zarysowały się dwa 
rowki ezeroko,oi J0-60 om, w pr~ekroju w przybliżeniu prostokąt 
ne siogające do poziomu około 110 om. Wypałnisko rowków stano
Wiła czarnobrunatna pr6obnioa, miejscami przemieszana e żółtym 
leesem, zawierająca drobne Wtgielki drzewne, grudki polepy i 
bardzo nieliczne fragmenty naczyń. Obiekty te przypuszczalnie 
można datowaó na okres Wpływów rzymskich. Z uwagi na fragmen
taryczne odołonlocie rowków trudna jest ich interpretacja. Nie 
jeet Wykluczonr związek rowk6w z warzelnictwem aolnfm po~wiad
ozonym w rjonie wiel1oko-boobeńak1m. 

Materiały przechQW7Wane •ą w ~eum Archeologicznym w 
Krakowie. 

Badania btdą kontynuowane. 



UJAZD, gm.Kołacące 
woj.krośniet.kie 
Stanowisko 1 
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Muzeum Regionalne 
w Jdle 

Badania prowadziła mgr Elśbieta Pohorska.Yinan
sował WKZ w Kro,nie. Trzeci sezon bada4. Oeada 
z pótnego okresu wpłyWów rzymakioh. 

Kontynuowano badania w południowej czo,ci oaad7, gdzie 
przebadano obszar o powierzchni 1 ara. ZareJeatrowano B obiek
tów 17 jam 1 1 akupislco ceraut11c1/ analogicznych do oc1Ja7tyoh 
w ae~onie 1976. J~ o kształtach najoztściej koliatych lub 
owalnych o średnicy od )5 cm do 88 cm, w prołilu nieckowate 
lub lejkowate o głoboko,oi od )0 om do 111 om wypełnione był;r 
dut, ilo,ci, bryłek poler noszących odcieki dr;wnianyoh ele• 
mentów konstrukcyjnych. trzech jamach mitdzy bryłkami pole
py wystąpiły fragmenty naczyń, głównie zasobowych, ozosto ze 
śladami wtórnego przepalania. 

Materiały ~ajduj, ait w lluseua RegionalQTm w Jaśle. 

WARSZAWA - Zamo'6 
ul. Zakamarek 
atenowieko 1 

PP PracownieKonserwacji Za
bytków Pracownia Archeolo
giczno-Konserwatoraka 
Oddział w Warsz~ie 

Badania prowadziła mgr Maria Kulisiewicz przy 
udziale mgr Agnieszki Kruk. Finanaow~ Konser
wator Zabytków m.at.W&r8zawy. Drugi ••zon ba• 
dań. Oaada produkcyjna z wozeanego okresu wpły
wów rzymskich /I-li w. ne/. 

Prace koncentrowały aiv na wysooeytnie tarasu oraz w osoń
ci północnej wzniesienia. Załotono 12 wykopów o wymiarach 5 x 
10 m 1 5 x 5 m. Badaniami objoto obszar o powierzchni 470 m2. 

Odkryto 19 obiektów aroheologioznyoh, w tyma 1 chato-pół
ziemiankę, 1 dymarko, 8 jam gospodarczych, pozostałe o 
charakterze nierozpoznanym. · 

Obiekty koncentrowały sio głównie w górnej partii atoku 
i układały sio po linii północ - południe. 

Ba uwago zasługuje chata typu półziemiankowego o wymia
rach 2,5 x 3 m. l trakcie eksploracji znaleziono dute ilości 
ceramiki, polepy, ko~ci zwierzooe oraz gliniane przośliki. 
W odległości ok. 4 m na południe od półziemianki zlokalizowa
na Eostała dJmarka typu kotlinlcowego. 

Datowanie etanowiska motliwe jest wyłącznie na pod•tawie 
ceramilei na I-II w. ne. 
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Material ceramiczny charakter.r•tJOznJ jeet dla wozeenej faz1 
okresu wplyw6w rz1makicha 1 - WfGtopowanie form naczyń ostro 
profilowanych o powierzcbniaoh l'niąoych, czarnych ora~ 2 • na
czyń zaaobow.ych1~grubo~oieftD1oh o powierzchniach ohropowaco
Dfch. Słabe jlaQJ facetowania. 

Materiał zabJ'tkow.J znajduje e1t w Pracowni Archeologiczno
Konaerwator.kiej PP PKZ Oddział War.zawa. 

Badania nie btdą kont7Jluowane. 

IENEOJA 06RBA, gm. trlin 
woj. bydgoakie 

wow m:~ 
woj.łombńakie 
stanowisko 1 

ZADOWIOE, gm.Godzieaze 
woj.kal1skie 
Stanowieko 1 

ZARZYOA; p.Kondratow1ce 
woj.wrocł nkie 
Stanowieko 2a 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
neolit 

patrz 
okres latetiaki 

patrs 
okres late'-ki 

lluH'Uil Arcb&ologicme 
we Wroołuiu 

Badania prowadziła ~ Olena Pl'ua.l'i.nanaowuo 
Kuzeum Archeologiczne we 1rrooław1u .. Drugi se
zon badań. Osada z okresu p6tnoraymek1ego 
/okres wodrówek lud6w/. 

Badaniami objtto OZ91łó północno saobOdnią atłonu wzgdrza 
o ok. 250 m na zaob6d od centralnej partii wzniee1en1a, gdzie 
w 1975 roku odałontoto fragment ofłed7 tultury puohar6w lejko

. watvoh /Informator &a 1976, usupeł:nlenia, • .329•330/. 
Prt;ebadano obasar ok. 3 arów. Tut pod waratwą bu111Włu /na 

&łtbollo,oi 0,25..0,)0 .; Za.I780W&ą dt obiekty nieruobome, któ
r:yob g6rne partle a011tały naruacone przn orkc. 

Szozeg6ln1e intereeuj,co przea.t .. ia ait ~ cbatJ 
/3.60 x 5 i/ o czJtelQJob ele.antaob tonatrukcJJDTob w postaci 
jam poełupow.rob WJIDao&ajco7oh &ar.187 'oiaD 1 wejjoia •loka
lizowanego w •olanie ••o&Jtowej. 
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l WJpelnisku chaty wyst~iła Witksza iloś6 du~oh br.ył polep7 
z wyratnymi odciekami konstrukcji drewniaQJoh, ułamki ceramiki, 
osełka kamienna ora~ przt,lik glini&nJ• 

Obiektowi mieszkalnemu towarZJ&zyło kilka płftkich mocno 
zniuczonJch jam a takt. płytki r6w otaczający chato od atro127 
zachodniej. 

l Wfpełnisku chaty o~z rowu wystąpiła licznie ceramika 
w poetacki fragmentów jednolitJeb stylistycanie naoZJń, zdobio
nych strefowym ornamentem, składającym aio z r.rtJoh proatych i 
falistych linii oraz du~oh naczyń zasobowych z masyw~ zgru
białym brzegiem. W7dobyto takte kilkadziesiąt ailnie akorodo
W&nJch fragmentów przedmiotów telaznyoh. 

Analiza ?eramiJd. wykazującej wyratne oeob;r ceraUliki p6t
norzymsk1ej analogiczne a tzw. "ceramiką typu Boegego" poswala 
watopnie datowa6 oalf aeap6ł osadniozy na V w. ne. 

Katerialf IUl&jduj' ait w Kuaeum AroheologiclUQ"ll we lro
cawiu. 

ZAWADA, gm.Połanieo 
woj.tar.nobrzeekie 

tuK6w, gm.Przelewice 
woj.azczeoi6ak1e 
Stanowieko ) 

patrs 
okrea halaztaok1 

patrz 
okres halsztacki 



W c:zeaDe 6redD.lowlec:ze 



BAJTKOWOi gm.Ełk 
woj. •uw a skie 
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'Muzeum Okrogowe 
w Suwałkach 

Badania prowadził mgr Leszek Lenarozyk.Jinanao
wało Muzeum Okrogowe w Suwałkach. Pierwaz~ sezon 
badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne i dred
niowieczne /XII -XIV w./. 

Stanowieko połotona jest około 50 m na południe od drogi 
Ełk - Pisz. Badany obiekt jest grodziskiem dwupłaszczyznowym 
otoczonym pierścieniowatym wałem. Obie płaszczyzny maj, k8ztałt 
zbli~ony do półkola. Wysoko66 wału wynosi około 6 m. W północ
no-wschodniej czości wał na przestrzeni 10 m jest zniszczony. 

Badania prowadzono na obu płaszczyznach grodziaka, górnej 
i dolnej 1 wykonano tak~e przekop przez wał od stronT południo• 
wej. Na dolnym majdanie usytuowano trzy wykopy o W7Utiarach 3x5 m 
/wykopy I,II,III/. 
w wykopie I stwierdzono wretepowanie dwóch warstw kulturow.rcb. 
Starsza charakteryzowała sit nie~ielk4 mi,tazo,ci, oraz apora
dycZDTm wyst~powaniem ceram ki rocznie lepionej, w niew~elkim 
atopniu obtaczanej. 
W)-daje się, że chronologio tej warstwy nalety wi,zań z XII. 
XIII wiekiem. Waratwa młodsza, o mią~azości )0-60 cm, wysto
puj,oa we wszystkich wykopach zawierała cerawikt toczcnąt do• 
brze wypaloną, z XIII/XIV wieku. Z warstwy tej pochodzą dWa 
.zabytki metalowe n6ż żelazny i tragment okucia oraz duża iloś6 
kości zwierzocyob. Wystopowanie w warstwie młodszej dużej iloś
ci kamieni w pobli~ skupisk węgla drzewnego, przemawia za 
istnieniem na dolnym majdanie konstrukcji drewnianej /pomiesz
czenia gospodarcze ?/ umacnianej kamieniami. 

Dokonano dwumetrowej azeroko~c1 przekopu przez wał w 
kierunku południowym. W czości górnej wału nie natrafiono na 
ślady umocnień. W cztści dolnej, od strony wewnttrznej, stwier
dzono występowanie dutej ilości bezładnie zgormadzonych kamie
ni WQgli drzewnych i polepy. Wydaje sio te wskutek działal
no~ci erozyjnej opad6w atmoe!eryoznych element7 konstrukcyjne 
umocnień wału znalaz~ sit u jęgo podnóża. 

Na g6rnym majdanie usytuowano również trzy wykopy o wy
miarach Jx5 m /wykop IV VII i VIII/. Występowanie warstwy 
starszej stwierdzono tylko w wykopie VII, miąższo~6 jej wy
nosiła okolo 10 cm. Warstwa ta zawierała wogle drzewne, pole
po 1 ceramiko o cechach prymitywnych. 
Z warstw, młodsz, · wi,zaó nale~ obiekt, którego wycinek w po
staci regularnego pasa kamieni oraz negatywów słupów odkr7to 
w wykopie IV. W pobli~ tego obiektu ~leziono fragment wo
dzidła żelaznego. 

WJkop VII, prz7legaj,o,- do kraWodzi spadku miodz,- g6rJlłł, 
a doln4 płaazczyzną, odełonił dlady umocnień mitd~ gó~ 1 
do l.nyll maj dane m. 
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1'7daje d t • t. młodl&łl fast ut;rtkowuia gro4s18ta wi,n.6 
motna e dzialalno-'oiłł Zak<>nu Jtrz7ł.ackiego, 1łar1154 nał0111ia1Jt 
b76 mo te • 11 wozeno,redniow1eosn, Ja6wle *-'• 

Badania bfd.-a kont111uowane. 

BARKOWIQE IIOłtRE,gm.SulejcS.r 
woj.piotrkowskie 
StelOWieko 1 

.US.um Arobeologiosne 1 Btno
grafiome w Łoclsi 

Wojewódzki O'rod•t Arobeolo
giozno-Koneerwatoret1 
we Wrocławiu 
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dań. Cmentarzysko kurhanowe, z okresu wczes
nego średniowiecza /VII-X w./. 

Stanowisko znajduje si~ około 800 m na północny wschód od 
wschodniego krańca wsi, na zalesionym w~órzu, po prawej stro
nie szosy ze Zgorzelca do Lubania. Na omentarzysku zainwenta
qzowano 167 kurbanów. Zbadano 2 kurbany całkowicie 1 2 częś
ciowo. 

Kurhan 19/77 miał podstawę kolistą o średnicy 4 m, zacho
waną wysokoś6 około 0,6 m. Od zachodu. ! południa otoczony był 
rowem. Nasyp zbudowano s piasku. Pod.etawę tworzył lcrąf średni
cy 2 •• ułożony z drobnych kamieni polnych. Z przypow erzeh
niowej warstwy nasypu wyeksplorowano 3 przepalone kości. Odkry
to fragmenty naczyń pochodzące z okresu VIII-X wiek6w oraz prze
palony paciorek z agatu. 

Poza rowem kurhanowym odsłonięto ślady 2 ogniak. Równoleg
le d~ siebie po południowej i północnej stronie kopca podwójny
mi ciągami na długości około 9 m, w kierunku południowy zachód
północny wschód wystąpiły 53 jamy po słupach o zarysach ozworo
bocmcyoh. 

. Kurhan 20/77 miał podstawę kolistą o średnicy 4,5 m. Wy-
sokość jego wynosiła 0,4 m. Od zaohodu i południa otoczony był 
rowem. Pod nasypem z piasku odkryto w podstawie krąg z kamieni 
polnych. Jego średnica wynosiła 3. ,3 m. W spągu nasypu, w obro• 
bie kręgu, wcyeksplorowano 1 przepaloną kość. Innych zabytków 
nie odkryto. Znikoma ilość materiału kostnego w obu kurhanach 
.nasuwa przypWJzczenie, że jest to być może wynikiem napowierz
chniowej formy pochówka. 

Kurban 121/77 miał prawie kolistą podstawę o średnicy 7 m, 
zachowaną wysokość około 0~6 m. Do podstawy jego od zachodu 
przylegał r6w. Dotychczas przebadano północno - zacbodnią 1 po
łudniowo - wschodnią 6wiartkt• Tworzywo kurhanu staDoWił piasek. 
Pod wierzchołkiem na głębokości Ot) - 0,4 m odsłonięto fragmenty 
2 zwoglonych belek drewnianych o erednioy 0,1 - 0,15 m, stano
wiących pozostałości konstrukcji, prawdopodobnie czworobocznej. 
Po wewnotrznej stronie południowej belki znajdowało się skupis
ko przepalonych kości i węgli drzewnych. Pod wierzchołkiem, 1~
no zalegały lcamien1e. Z wierzohołka oraz ze zbocza wyeksploro
wano fragmenty naczyń glinianych z VII - VIII wieku. 

Kurhan 122/77 miał w przybliżeniu podstawo kolistą o wy
miarach 7xB mt wyeokośó jego dochodziła do 0,7 m. Prz.r po~ta
wie kurhanu od zachodu i północy W,JSt~puJą rowy. Przebadano 2 
przeciwległe ówiartki. Kopiec usypano z piaaku. W centralnej 
cz~ści nasypu, pod wierzchołkiem wystąpiłY w skupisku 4 dute 
~łazy. Pod nimi zalegała aż do calca waratwa piasku nasycona 
drobnymi wvgielkam1 drzewnymi. Dot~d a nasypu wyeks~lorowano 
tylko 1 przepaloną kośó i nieliczne fragmenty nacz,Jń prawdopo
dobnie z VIII wieku. 

Badania bodą kontynuowane. 



B~KOWICE, gm.Sob6tka 
woj .wrocł:SW'Skie 
Stanowisko 15a 
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Wojew6dzk1 ~rodek Archeologicz
no Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła 'IQgl' Halina ~~edzik-Kamińska. 
PinansoWa~ WOAK we Wroc~iu. Pierwszy sezon 
badań. Cmentarzysko kurhallowe, z wezesnego śred
niowiecza /VII-VIII w./. 

Ba wschodniej krawędzi maeywu ~lęty, na skraju lasu, oko
~o 600 m na południowy zach6d od noweJ leśnioz6wki znajduje 
się skupisko 9 kurhan6w. 

Kurban Im miał podstawę zbl1żo114 do k<>łia o WJ'IIliaraoh 
8x9 m. Zachowana WySokOść na&ypu wynesU:a 0,9 •• Od pół:noq 
kurhan otoo-zony l>ył rOW'elD. Kopiec został \2'87P81'lY z gliny zmie- . 
azanej z próchnicą po oozyezozeniu podlołóa z łu1mueu. l pomd
ni.<>WO - wachodniej 1 poludniowo - zaeh<>dniej c.zP'ci n.asypu,na 
gł~bokości 0,6 m od wienchołka, <>dk.eyto BZCZl\tki dwóeh -zwęg
lonych belek o · d.łv.gośc.i oko-ło 2 1 2, 7 m, szerokości do 0,12 m, 
tworzących nar<>tnik czW'Or<>bocznej konstrukcJi drewnianej. 
lfztdłuż bel~k "'19tęU:y ~ przepalotJ&j gliny, nad belkami 
leżaq przepalone kośe1. Układaq <me stt w dość ~ sku
piska, oz-ęśeiowo w:ych<>d.zące poe-a dretn1181l~ koDStrukcję. W cen
tl'WII kopca, ne. głębokości 0,3 - 0,4 11, odsł~Dięto owalny krąg 
o wylDiarach 1,6 x 2,6 m, zbudO'W'aą z {>OJed:rliozych kamieni. 
Wy$-kepl<>ro:.~ano nieliczne ~amki nac.zJń gl1nian7ch z VII-VIII 
wieków. 

Kurban II/77, granicz.ĄCJ' z kurtxtlne11 1/17, a1aa; ~Jłiet 
w prz~litełliu kolistą podatatłę o W)'Wliarseh 6,5 x 7,5 •· Za
cbowal:la tflł'Bolcość 'll<>g1ły lf7llo&U:a około 1 a. Od półnoo.y kurban 
otac'Z'tW: rów. K<>piec usypano z glią Z'lllieezanej 11 pr6olmicłl• Na 
gł~boltoiic1 o, 5 m od wierzchołiks C>ds.łOłli~o czworo~ kon
strQkeję z prZ6palonych belek o długości od 2~2 do 2,6 a, &red
nicy do O, 1 •• SIU:ad:aj~ aię z j-edl!lego po-ziet~U d.MtPna. lliędzy 
bel..k111!11 zal.ega glina nie r6t.n14c& aię od wo~ naeypu.Wzdłull 
bel&k w.rattP<?W&ł::r śl..ad)- J)"rzepal.ent. gliJq, Dad a .i.t skupiska 
epalonyci1 Jro:lłc~ł powy'żej luźno, pojeclyńcze kami•Die. l'lieliozne 
f:ra.gment;, naeQn d&tOWUle 8fl na VIII W<iek. 

Kurb.aD:J I'AIIfieraq materiał)"' ne<>lityozne 1 s eJ><>Id brązu 
o charaktern oeadniczyu. B1e •twierdzono jednak r;aleganie 
waretw kulturowych 1 obiektów nieruch~oh W<i~tących ait 11 tym 
e>kreeem. 

Przebadane kurbaDy noełcoruttruowano, a •tanowieko b-wale 
oznakoWano p-ątami k.amienąm:i. 

B<>BiOII, gm.Miastko 
woj.l!tłupekie 

Uniwera,-tet Jilik~aja Kopernika 
w Toruniu1 :ID8tJ"tut .A.robeologii 
1 Btnog:rat11 

Badania prowadzilit dr Andrsej Kola., rQgr Gerard 
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Wilke/autorzy sprawozdania/, mgr Wiesława 
Matuszewska-Kola. Pinan8ował IKZ w Słupeku. 
Pierws~y ·sezon badań. Grodzieleo i oeada pod
grodowa okresu wczesnośredniowiecznego. 

Badania na grodzisku i osadzie otwartej /wyspa jeziora/ 
etanowiły fragment kompleksowych bada6 wozeenośredniowieozne-

'

o zespołu osadniczego, w skład którego wchodził jeszcze most 
badania podwodne/. 

W trakcie tegorocznych, wsttPQroh prac wykopaliakow.ych zało
iono dwa wykopy o rozm1araoh 4x4 m na grodzisku oraz 1 wykop 
20 x 1 m na osadzie otwartej. 

W wykopach na gro4111sku zadokumentowano układ etrat7gra
ticzny na kt6r.y składało ait 8 warstw kulturowych aiogaj4cyoh 
do głobokośoi 250 om. Układ tych warstw pozwala wnosić, ił ma
-r tu do czynienia z reliktami dw6oh domostw p6łziem1ankowyoh. 
Ich lokalizacja w obrtbie majdanu pozwala przypuszczać, ił w 
rozplanowaniu przestrzennym zabudowy wnotrza grodu istn1ał7 
dwa rztdy domostw półziemiankowych usytuowaD7ch koncentr,vcznie 
przy wewnotrznej stopie wału. Z obu wykopów zlokalizowanych 
we wnotrzu grodziska uzyskano kilkaset tragment6w nao~gti
nianych poohodz~oych z okresu od IX do XII wieku. 
Poza materiałem ceramicznym wydobyto st4d 21 przedmiotów meta
lowych, wśr6d niob 3 fragmenty br4zowej pozłacanej ozdoby, 
fragment nota ~elaznego oraz inne, mocno skorodowane, blizej 
nieokreślone przedmioty. 
Z zabytków glinianych wymienió tet nalety okaz ~totkowate
go przłślika. OdrtbJUl grupo materiałów uzyskan.ych z tych badd 
stanow ły liczne kości ~ierzooe zalegaj~ce we wszystkich w.r• 
mienionych warstwach kulturowych. 

Oelem bada6 na osadzie otwartej miało byó uchwycenie p~
cz6łka mostu i zarejestrowanie nawarstwień kulturow.roh p~
brzetnej partii wyspy. Ek8ploraojo prowadzono tu do głoboko,oi 
ca 150 om, przy o~ jut na słtbokości 90 cm wyat4Pił poziom 
wody jeziora. Uchwycono tu, poza waretw4 humuaow4 o nieznacsneJ 
millłezo,oi /10-15 om/ pawarahienia niwelacyjne oraz 1ntenayw
n4 wczesnośredniowie o~ warstwo kul turow~, na kt6r~ składał 
sit czarny piasek przeeyoony spalenizn4 o mt,tazo,oi około 20-
30 cm. Do najciekawszych odlc:ryó pocęuio)l7ch w tym wykopie na
let1 stwierdzenie zalegania tej warstw., około 70 om ponitej 
obecnego lustra jeziora, co ilustruje zmiany polliomu wod;r w eło
sunku do okresu wozesnosredniowiecznego. Pozwoliło to równie• 
na okre,lenie przebiegu dawnej linii brzegowej W7•P1 i uaytuo
wanie przyczółka mostowego, kt6r,r zalega obecnie w toni jezio
ra w odległo,oi około 30 m od współczesnej linii brzegowej. 
W wyniku tranagresji jeziora w warstwie kulturowej zalegaj,oei 
poniłej lustra jeziora zachowały sio liczne •zoz-tki i za~ytk 
organiczne, m.in. nasiona owoców 1 zb6t, szoz,tki ekórzanego 
obuwia, szcz,tki drewna, oraz liczne fragmenty ceraad.ld i ko'
oi zwierztce. W 'wietle uzy•kanego materiału ceramicznego oaado 
otwart, datowaó można na okres IX·XII w. 

Badania btdll kontynuowane. 

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



BOB:JCIN, gm.Miastko 
woj .słupskie 
stanowiwko l&oet 
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Uniwersytet im.K. ~oper.nika 
lnetytut Archeologii i Etnogra
fii w Toruniu 

Badania prowadzili dr Andrzej Kola, 11gr Gerard 
Wilke. Pinaneował• Rede G~ Socjaliet7CII
nego Zwi4zlcu Studentów Polatich. Badania pro
wadzono w 1"1UaCh Og61nopolat1ego Obozu &tuclen
t.6w Archeologii. Pierwszy sezon bedeli. 11oet 
/U-ni w./. 

BYSZYNO, gm.B1a2e>gard 
woj.koezal16ekie 
Stano.rieko 8 

Uniwere,.tet im.A.Kioti .. iosa 
Katedra Archeologii 
• Poznaniu 

Badania prowadsili •tudenci AndrzeJ ~·ow-
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aki,Andrzej Sikorski pod kierunkiem prot.dr. · 
hab.Jana taka i mgr.Henry-ka llachajewaldego. 
linansował UAM w Poznaniu. Drugi seson badań. 
Cmentarzysko kurhanowe z okresu wczesnego śred
niowiecza /VIII w./. 

Tegoroczne prace archeologiczne skoncentrowano przy kurha
nie IV, który badanoczościowo w 1976 r. W obiekcie tym, kt6re
go wysoko'ó wynosiła 1,20 m, stwierdzono owalną podstawo o · 'red
nic7. B m oras ślady rowu przykurhanowego. 

Odnośnie rodzaju pochówka, wnioskować motna na podatawie 
warstwy ciałopalenia, nielio~ch kości ludzkich oraz fragmen
tów llrawdopodobnie 2 naczyń glinianych 1 wiórów krzemien.D3'chl 
rejestrowanych w wypałnisku obiektu. Był to kurhan z pochówk em 
ciałopalnym typu warstwowego. 

W o~oiu o fragmenty naczyó glinianych chronologio kurha• 
nu IV określić motna na scb1łek VIII wieku. 

Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii UAK w 
Poznaniu. 

Badania będą kontynuowane. 

CEDYBIA 
woj.szozecińakie 
,,stanowisko 2· 

CBDYlfiA 
woj.szozecińskie 
Stanowieko 2a 

patrz 
okre_s halsztacki 

Konserwator Zabytk6w Archeolo
gicznych w Szczecinie 

Badania prowadzili mgr mgr Helena Malinowska
Łazarcz.yk /autor sprawozdania/ i Antoni Porze
ziński. Finansowała Dyrekcja Rozbudowy Jliast 
i Osiedli Wiejskich w Stargardzie Szczeo168kim. 
Pierwszy sezon badań. Osada średniowieczna 
/XII-XIII w./, ślady osadnic~wa halsztackiego. 

Stanowisko położone jea~ u podn6ła omentarzyska /stan.2/, 
po jego południowej stronie, na terenie przeznaczonym pod budo
wo szkoł;y. 

Badania miały obarakter sondatowo-rozpoznawo~.Załołono 
dwa wykopy o wymiarach 40 x 1 m katdy; jeden na osi wschód -
zachód drugi północ - południe. 

W trakcie badań odkr,yto warstwo średniowieczną o miątszo•
oi około 60 om z zawartością ceramiki z XII i XIII w., dwu
stożkowaty przęślik gliniany oraz żel~ grot strzały. OdkrTto 
r6wnieł dwa paleniska z zawartością ceramiki śre~iowieosnej• 



- 158 -

a w je~ znis.zczony szkielet ludzki. Ponitej tral'lltą 8re<ln1o- · 
ttie"C1'm'&j natrat'iono na ślady oeadnict1u~ z okl:'88U haleztaokiego. 

Jlaterieq zoriał:1 opracowane 1 doione w lluzeum Regional
I11'111 " ·O'e<łyni. 

BedSrd• w1Jm:r b76 kontynuowane. 

patrz 
p6~ 'redniowiecze 

Polaka Akade111a lłaak 
Instytut Hietorii Kulturf Ma
terial.nej Zatkd Arobeolas11 
B'adod.rr.a we Wrocłariu 

'l ooaai-e te.gol'OC$nego -eezom1 wykope.liekoWego prz&bŚdano 
6-50 112 odNia»ieJ4C 4 dal.łłse obiekty oraz łt1.lll:adz1ea1,t aetrów 
k:Wadre.~h waretw.r kulturot;ej. Ocik'ryte obiełtt:y nieruehoae 
nie odbie.ge,ją 4Mf7111 <>łranłkterea od eksplorowan:yo.h "' latoach ubie
gł;ylch. ŁącZBie w ciągu ·trzecm aez~ Oćlałonitto obesar o po
wierzchni 't817 112. 

~.!e podtłuaowenie ~P.?Bików eą naetopu;J~ t 

1. Osade. w ChW8.lkow1.e pochodsąca. z VI-YII Wieku j~at piezw
IłSTil art.e.nowiakieG w poludniowej c-~~1 Dolnego Sląska, które 
Z'O&talo p1"!D&badalle e;ya'"-'Q'czni.e na es&reaej przeet~ni. 

2. <>eada ~ na łe.godJ17a atołr.u, prawie u atóp 1118QWU ~lo.
łq ~ ait c.o DaJliniej z 14 d0110fłtw roZ'IIlieaaezo~o.h 
piadoW<> na przestrzeni o.lcoło 1 ba. Slady zabttdow;y w poat-a
c-1 ,pł.ytlc1ob. ,1-aa o ~h od 1, 5 x 3 d9 2 x 5 11 w k!sztalcie 
~owali aug&rują, łAt bJ'ły ło doraoetwe DBSieaM 

e o kOD&truk~ji sroboWej. 

J. ~ a.ter:tał kulttJr011r7 jeet nie licsny - ceraika, p6Ua
b17bt~ h:ren, kilka ~lilrow gl~an;yoh, prr;edaio~cSir t.-. 
laz~h-, • tym ,ne>te 1 ~nt .s..ąt/ craz ~nt:y pl"ałnio. 
J~ ze wzglfdu ne swóJ <>haralcterl jeet barc\so iato• dla 
uet.al&Ji cłn-onolog$-caQ"Ch O'l'U okrei wia Mj tć llłieazkańc6w 
oeed1'. Zapewne obole rolnictwa 1 hodowli. trudnili •1t wytwa
r2161liem k:aaieni ~cb 11 gl'lltliłu &lt-Wakiego. P011;rakano 
teka dow~ ńiad~e o Pfd.ztmiu dziegcitu. Cetramika ZWła
&~za zeapo~ jejj(),wat7Ch nao~ oałkowieie rocznie leplon1eh 
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wnoszą oenne dane do wypracowania kr,yteri6w obronologicznych 
najstarseejAfazy wczesnego a§redniowieoza w południowej czta§
oi Dolnego o:;,ląeka. 

Charakter zabudowy osa~, budownictwo gniazdowe, naziem
ne oraz ruoho~ materiał kulturowy, głównie ceramika, mimo 
pewnych element6w typu praskiego pozw~laj~ wtąza6 osadnictwo 
w Chwałkowie ze strefą kulturową nitu a§rodkowopolskiego. 

4. Z uwagi na chronologiv i obarakter zajv6 mieaske6oów osa47 
atanowi ona ważne ogniwo w rozpoznaniu lcształtowania sio i 
rozwoju osadnictwa w mikroregionie masywu Sltty• 
Materiały 1 dokumentacja z bada4 znajdują ait w Zakładzie 

Archeologii Nadodrza IHDl PAR we Wrocławiu. 

OlCHOWO, gm.Krzywiń 
woj.leszozyńskie 

CZARNA CERKIEWRA,ga.Grodzisk 
woj.białoatookie 
Stanowisko .3 

patrz 
wczeane 'redniowieoze 

Pańatwowe Muzeum Arobeologiosne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Ludgarda Długopolsta.ri
nansowało PMA w Warszawie. Pierw•~ aezon badań. 
Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w obudowie 
kamiennej. 

Stanowisleo położone jest na twirowym wzniesieniu oddalon:Flll 
o około 600 m w kierunku północ~ od ostatnich iabudowa6 wsi 
i około 200 m w kierunku wachodnia od drogi prowadzącej z Czar
nej Cerkiewnej do Siemion. Wzgórze zostało w 2/.3 roswiezione1 a pozostała 1/.3 uległa powałonym zniszczeniom. Z 1ntoruaaoji w.rd
oiciela gruntu wynika, że prsy kopaniu twiru wydobywano szkiele
t7 zalegające na głvbolco,oi 1,5 - 2,0 m. Ocalała powierzchnia 
wzgórza wynosi około 1600 m2. Najlepiej zachowana jeat ozt'ó po
łudniowo zachodnia /arya 7 ,8,9, 10/ z wldoo~ na powierzchni, 
ozt,oiowo zacbow&ny1Di, kam1eniami obstaw. . 

Badania w czarnej Cerkiewnej podjvte zoataly ze wzglodu na 
s7atematyozne niszozenie obiektu przez W7bieranie twiru. B7lr 
to przede wszystkim badania aprawdzające i miaq na oelu ustale
nie atanu zniszczeń pozostałej ozo'oi omentarzyska oraz ogólne 
zorientowanie sio w t7P&oh wyatopująo7ch tu grobów. 

Og6łem przebadano 200 m2. Badania prowadsone b7ł7 na arze 2, 
najbardziej zniszczon;rm, pr~legaj,cyua bezpo,rednio do ob1'J'WU 
piunicy i na arze 7. Ba arme 2 na głvbokośoi 40 i 60 om od po
wierzchni odkryto trzy azkielety pozbawione w.rpoaatenia. Brak 
kamieni obstaw i zwartych bruków. Ar 8 w ozfŚCi zachodniej po
siadał czośoiowo zachowane kamienie obstaw i do'6 zwarte bruki• 

Badania bodą kontynqowane. 
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OZARHA WIELKA,gm.Grodziek 
woj.białoetookie 
8t1Jnoolf1ako 1 "ll<>giłlci" 

PP Pracownia KOllłlerwacJ i Za
.b1tk6w Prao~a Archeologios
no-Koneerwatorska 
Oddział w Warezawie 

~ Jfnacnlil Are.beologios
Dew.._....U · 
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Z 1) jam - 7 zawierało materiał z XII-XIII wieku, 1 s VII~ 
lii wieku 1 5 - ceramikt kultur.J łulyckiej. 

Ja~ datowane na XII-XIII wiek b7ł,J owalne, długo,oi od 1 
So ) m, c kamieniami, oeramiq i kośćmi nierztc7U'i w czarnej · 
aiemi ępełnislca. Stanowią one na hnnie cMn &ra78ka w daleląll 
tiuu sagadko. 

Jama s VII-VIII wieku lliała nieregularny, owalJJ.T kaztałt i 
5, 5 1ll długo, ci. l jej part"ii 'rodkowej znajdowało •it rozrsuoone 
palenisko. l bardzo osamej zieai cnaleciono dute ilo,oi ceraai
ki, ko,ci zwierzvce, dwa ułaaki noly łela11D7ch rrag.ent oeełki 
kallliennej i gładzik z kamienia. 

Z jam łuł)-ckich na uwagt &aSługuje bardzo ngu.l.arDa w pla• 
nie 1 protilu jam 71 z dużą lo,oią ulamk6w naosy.6 i war.twą 
spalaniz~ na dnie wnełniska. . 

Bajwatniejst,rm zab7tkiem jest ostroga telazna s zaczepami 
zagiot,..U do 'rodka, którą moina datować na koniec VII wiekulW7-
stąpiła ona w resztce waretę kulturowej z tego okresu, sachowa
I»J na badanyla odcinku terenu. 

TegorocmEI prace W7kopallslcowe pozwolib uobtf7oi6 północno 
wschodni• granico cmentarQ"Ska, gdzie W78lalplorowano dwa ostat-

"nie grob7. Ba uwago zasługuje od.kr;yoie leolejnej chat7 s pocs,t
k6w wczesnego ~dniowiecza o t7Pie analogio~ do sbadanej 
tf7r1Wkowo w 1976 roku na tennie rozproszonej oe&ą /st.Ill/. 
Ogóbm na stanowisku I przebadano 115 grob6w i 77 ju. 

Materiały i dokumentacja znajdują sio w PMA w Warszawie. 
Badania cmentarzyska! lctóre znajdują sit na uko6oseniu,jalc 

teł osady na st. III - na et.ałoby- kont:)'Iluować. 

OZERCH61,gm.Ozork6w 
woj.łódzkie 

lłuzeWI A.roheolog1czne 
1 Etnograficzne w Łodsi 

Badania prowadziła dr Aldona Chmielowslca.Pinaneo
wał WKZ w Łodzi. Badania 1975-1977. Grodzisko 
wczesno,redniowieczne. 

l 1975 r. wznowiono - po :n-letniej przerwie - bad•n1a 'fi7-
kopaliskowe na grodzisku wosesno,redniowieozn111l w Cserohowie, 
gm.Ozorków, woj. ł6dzlc1e. 

Grodzisko, polotone w dorzeesu p~obrzetnej Bzur,r, znaj
duje lłio na zachodniej granic7 pól wsi Onrchów i północnej gra
niCY" wsi Opalanlci. Od zachodu i północy okalaj'l go podmokłe łąki, 
przez które przepqwa &trwztYk• Przeprowadzone prsed II wojną 
światowił cmośoiowe prace mel1orac7jne spowodowaq, U teren gro
dziska wraz z jego najblił.aąm otoczenie• zaomoto tf7korQ"S~a6 
do celów rolniczych. 
Obecnie jest ono ayatematJ"oznie rozorywane., w tf7D1ku czego waq 
dochowałY" ai~ do wysoleości od około 1 do 2 m ponad dsieiej1117 po
dom łąk. 





- 16J -

zewnętrznej części wału a sitgającej jego azoz7tu, oraz w prze
dłużeniu uzyskanego zewnętrznego profilu w stronę majdanu wew
nątrz grodziska. 
Poza wykopem założonym u podnóża wału w żadQJm ~ejacu nie do
tarto do calca, natomiaet uzyskano prawie pe~ aohod..kowat,- pro
fil zewnętrzny. Podatawę wału, dziś znajdującą się ok. 1 m po
nUej poziomu dna dolin7, stanowi pomost beli drewnianych lU:oło
~oh proatopadle do linii korony wału. Ha tak prZTgotowany po
most usypano ziemną podstawę wału miąższości ok. 4 m, na której 
umieszczono właściwą konstrukcj~ obronną w postaci wypełni~c& 
ziemią skrzyń drewnianych oblepio~ch gliną. Konstrukcja drew
niana uległa spaleniu, tworząc w wewnvtrznej części grodziska 
wyratną warstwę destrukcji z dużą ilością polepy glinianej. 

·u wewnętrznego podnóża wału, panitej tej warstwy stwier
dzono w wykopie o pow. 45 m2 istnienie cmentarsyska szkieleto
wego. Zmarli - kobiety i dzieci - ułożeni w przewstającej więk
szości głowami ku zachodowi. Stwierdzono kilkakrotne nawarstwie
nia pooh6wk6w. Groby bez wyposażenia. W waretwie poniżej poziomu 
destrukcji wału a pochówkami odkr7ło m.in. dwa enkolipiony brą
zowe /kompletny i jedną połowę/ oraz maleńk' k~~ą ikonkt• 
We wszystkich wykopach waratwa kulturowa naaycorlR~fitym mater
iałem zabytkowym, datowanym przede wszystkim na XII-XIII w. 

llateriał:y do czasu opracowania znajdują się w zbiorach 
Zakładu Archeologii UKOS. 

Badania będą kontynuowane. 

OZERSK, g111.Góra Kalwaria 
woj.warszawskie 
Stanow:lsko "Wzgórze Zamlcowe" 

Polska Akademia Hauk 
InstJ'tut B1ator11 Kultur)" Ma
terialnej Zakład .Epoki Ketali 

Badania prowadziła dr Jadwiga Rauhutowa, konsultan
tem był ozł.rzeoz. PAN, prof.dr Witold Henael.~inan
aował WKZ m.at.Warezawy. JedenaatT sezon badań.Gro
dzisko i murowan;r zamek. Wczesne i p6tne średniowie
cze. 

W południowo-zachodniej części wzgórza ods2on1ęto pozosta
łości drewnianej b~ wjazdowej oraz fragment,- drewniano-ziem
~ch umocnień pocliodzących z tego samego czasu. 
Przez bramę szeroko6ci 5 m, wepartą na pot~tnych słupach drew
nianych, znajdujących się po obu jej stronach prowadziła droga 
wymoszczona drewnianymi bierwionami. Odkryte umocnienia pocho
dz' z XIV wieku, a sama brama nalety do jednej z najlepiej za
chow~ch konstrulcoj 1 tego t7Pu odkopanych na terenie Polald 
datowanych na początek późnego 6redniowiecza. 

Do wyjątkowo rzadkich znalezisk nalety oda~on1!c1e,w rumo
wisku wału obronnego, ja~ wylepionej gliną, wypełn onej rogami 
i ko66mi zwierzęcymi. 
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DfBCZYNO, p.Bialogard 
woj.koszalińskie · 
Stanowisko 2a 

~ZYNO, ga.Bialogard 
woj.koszalińskie 
Stanowieko 6 

DJBCZYNO, ga.Bialoprd 
woj.koszalfńakie 
Stanowisko 39 

oosczycg 
woj.krakowsk1e 
Zalilek 
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patrz 
okres wplyw6w rzyask.ioh 

patrz 
okres wpływ6w nyuldoh 

patrz 
neolit 

patrz 
P<Stne 'redn1ow1ecze 

DOŁHOI..iKA, p.M1ęd.zyrzeo Podlaski Uniwersytet 1a.Mar11 Curie 
woj.b1alako-podlaak1e Skłodowskiej 

Zakład Arobeolop1 
w Lublinie 

Badania prowadził mgr Sławolilir Jastrztbaki.F.tnan
aował UMCS w Lublinie. Pierwszy sezon badań. Gro-
dzisko wozeanołredn1ow1eozne /IX-X w./. . 

Grodzisko polotone jest 600 • na południowy-waohcSd od zabu
dowań wsi Dołholfłka, na altraju lasu zwaneco Horodyazoz. Ma ono 
kntalt w przybl.Ueniu kolisty o średnicy 75x60 •· Zachowaaa wy
aokoj~ walów od 1 • w cz,jc1 zacbodniej do 40 ca w cz,jci wsohocl
niej. Od strony zachodniej, &dzie otaczający teren jest nieoo 
wytwzy, wyatąpU.. wyra~ e !osa lltbokołoi około 2 •· Badania 
prowadzono w celu watępneso rozpoznania obiektu oraz uatalenia 
jeso chroDoloau. Wykopy, o osólnaj powierzebni 60 112, objtłY 
aajdan, wal oraz frapent terenu poza wa1aa1. 

Jądro wału stanowiła waratwa silnie przepal.onej gllny o 
szerokości 175 ca zachowana do wysokołoi około 70 ca. Była ODa 
pierwotnie ogran1czona konstrukcją drewnianą l skrzynia t /l o 
czya jw1adczy jej reJUlarnoj6 oraz fragmenty spalonych be ek 
uchowane w partii dennej. Waratwa gliny wkopula zoa~a w war
atwt piaskU o azerokojot około 3,5 a, u.ayp8Dil na poz10111e pier
wotnej pr6cbnloy• Rekona~wana szerokołć podatawy walu WJDO
si około 4,5 •• 

W odle&łośc1 około 2 • od poelatlwy walu, na aa.jdanie ocl
ałonitto wachodni kranieo obiektu oiągnąceso sit róWDoleile do 
wału, o nieckowatym dnie, które wyatąpUo na «l'lbokojc1 90 ca 
od pow1erzohn1. Wypełnisito stanowiła c1811Da ziemia z wtllald 
drzewnymi i licznie wyattpąjąc, cerallli.ą. Miao niewielkiej aze
rokojc1 obiektu /1,6 - 2 ia/ 1 nieckowatego dna trudno wykl.uozf6 
jeso lllieazk.alny obarakter l obecno86 przfł4llk6w/. . · 
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W pozoatałych wykopach -.l...,ah. o1eaka waratwa kUl twoowa 
/2.5-40 Oa/, doS"tał'C~ea jedynie ul..st6w O&J'WDW. Cedly 'for
~ 1 omaslełltacy• }»zwala~ datowiac! ~na IX-«~. 

Mit~Q nił'Wielki.,ą si:o~6. ~badQ!a obi~ 1IOha itwi.r
-~ ~ ~~a.zowo~ 1 Ja~t.rwlo61! oee"ntctw. ,. 

1..abytk1 ~ •• w l.a«lacl:de A~eolosU tMC8 w 4ibl.We. 
Bitd:aD1a Di• ~ kent~ w Dał)blJ..tseya oMal .. 
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trójpoziomowych w asymetrycznym układzie, o zasięgu głfłboko,ci 
2,, do 5 m. Ogółem w tym rejonie wykonano 1400 pomiaróW uzys
kując wykresy za burzeń bardzo zlotone, co spowodowane było &t
atą. siecią kanallzacy~ oraz zagruzowaniem jwiadczącya o obeo
ności zniszczonych muróW miejskich. Brama Wodna - w tya rejonie 
zastosowano układ asymetryczny /ullcea Pod BaaZ'tą, Yąak.a, Dolny 
Podmur/. 
Wykonano tu 8 profilowań dwupoziomowych, których obraz graficz
ny jest znacznie zaburzony ze wzgltdu na obecno'6 kanalizacji 
oraz posadowienie fundamentów domów na miejscu Braay Wodnej• 
Rejon ulicy Dolny Podmur oraz Okrze1 - w celu lokalizac:r:kon-
atrukcji kamiennych wykonano 4 profile w układzie aayme ZD)'II 
dwupoziomowrm o zasięgu glębokoac1 1,5 do ' m. Na podstaw e kon
trastowych WYkresów motna atwierdz16 istnienie zniszczonych kon
atrultcji kamiennych wraz z elementami drewnianyai. 
Prezbiterium kościola św.Mikołaja badano, w celu atwierdz«Dia 
istnienia krypt, układem aymetryomya dw\lpozioaaowym do gl.fłbok.o•
ci 0,8 m. Wykonano łącznie 18 profj.lowań dostosowując krok po
miarowy do wymiarów pl:yt posadzki /0,47 m/. Wydzielone elementy 
wyaokooporowe, ulotone ukośnie w stosunku do oai prezbiteriua 
pozwal.ają sugerować istnienie krypt kościelnych. 

W Gniewie wykonano łącznie 7~ pomiarów na 3000 punktach. 

GOLBNICE, gm.MyUib6rz 
woj. gorzowskie 

patrz 
epoka brązu 

~łKOWO, gm.tnin 
woj.bydgoskie 

patrz 
okres halsztacki 

IŁZA, 
woj.radomakie 

Politechnika Wrocl:awak.a 
Instytut Historii .lrch1 tektu
ry Sztuki 1 Teobntkt 

Badania prowaclził Andrzej Kudła 1 dr Stanialaw 
Medeksza. Finansował Urząd Miasta 1 Gminy w Ilty. 
Szósty sezon badań. Stanowieko wielekul turowe a 
górny palecli t, grodzisko wozeanoałredniowieozne 
IX-X w., zaaek XIII-XVIII w. 

Bad.anialll1 wykopaliskowymi ~tato teren zamku dolnego, na 
przestrzeni 100 x 120 m. W polu owo wschodniej ozęałoi wzgórza 
zalikawego odsłonięto warsW. tółtawego ilku o m1ątszo'c1 0,50 a, 
zawierającą dut' 1loś6 silnie atoailizowanych kości zwierzęcych, 
kllkandeie odłupków kamiennych 1 torm wiórowych datowanych na 
palecli t górny. 
We wachodniej części terenu, na krawędzi suchego rowu, odkryto 
relikty wal:\l ziemnego o podstawie wzmocnionej od wewn.ątrz kaJiie-
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zarejestrowano szeres obiektów archeologicznycht jaa, ak.upiak 
oeraa1k1, pozoatało6c1 paleniu. 

IW ANOWICE 
wojekrakowakie 
Stanowiako 10 

IZIBllłO, p.Rogowo 
woj.byd&osk.1e 
Stanowieko 5 

Jil)RZEJOV 
woj.k1eleck1e 
Opactwo oo.Cystere6w 

patrz 
okrea bal.a&tack1 

PP Pracownie Konserwacji Zabyt
k6w Praoownia Archeologicmo
Konaerwatoraka Zakład w Łod&1 

Badaniuli kierowal agr Zb1&n1ew Leohowioz kon
sultant doc.dr Jen:y <ąeaowak1. FiJWl~ WltZ 
w Kiel~ch. Przedeyeterald ko,c16ł rouń.lki 
/XII w./. Krypty /XIV-XVII ••/ 

W ramach nadZorów nad praoalli zieJmymi prowadzonYIIi Wftno\tr& 
ko4oioła klasztornego /z XIII w./ zadokumen~wano relikty tunda
aent6w ko,oioła przedoyeterakiego /z XII w./. Uchwycono jeso zaak• 
ni•oie od strony waohodniej. Czlł~ zachodnia jest wkoaponowana w 
faaadt ko4c1ola z XIII w./. Pozwoliło to okrejli~ je10 for.t arcb1-
tekton1oznAl, jako jednoprzeatrzezml\ dwuapaydial.DAl, & wieq nad 
apay&l zachodni~, eiiPO~• 
Warstwy z okresu wozemeso 6redn1ow1ecza niezachowały 81,, 1n1oja
tywy budowlane 1 pochówki nowo~ytne narwszyły je at d.o calca. 
Opróoz XII -wiecmeao ko6c1ola zad.ok~entowano k1lka krypt ocl XIV' 
do XVII wieku, trapenty poaadzk1 z XIII wieku 1 tp. 

Materiały do zakOJiczenia ioh opracowywania przechowywane ~ 
w aagazynach PAK Zakład w Lod%1. 

K.IETRZ 
woj.opolłkie 
Stanowie o 6 

KOŁUDA. miKA, p.J anikawo 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 1 

patrz 
epoka brtlZU 

Uniwersytet ta~.Miokiewioza 
Katedra Archeolo&U 
v Pomaniu 

Badania prowadził zeaj>6ł Eluspedycji Kujawakiej 
Katedry Archeologii UAM pod klerovniotvea doo • . . . 
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aienia wapienneao, połąozoneao zapraw' wapienną. 
Jeden mur biegł w kierunku półnoo - południe. Pozoatałe dwa mu
ry usytuowane były po oai wschód - zachód. Stopa jednego z nJ.ch 
tj. auru IX letała na głtboko4oi 1,8 m. 
Przy murze IX wya~ily, nad oalcea odkrytym na ałtboko4o1 1,8 •, 
waratwy kulturowe w dutym atopniu zniszczone, o ai,tazo,oi 90 ca. 
Zawierały one uła.mki ceraalki wozeanośredniowieoznej, w tya r6w
nJ.et białe. W g6myob J*rtiaoh waratwy zaobserwowano niewle~ 
1lo~ ceramiki 'rednlowieoznej. 
XykfP III załoiono po wachodniej stronie dziedzińca. Uchwycono 
w n m warstwy kul turowe na odcinku 10 ~~~ Natomas t na nJ.ewielkia 
odcinku odsłon1tto tylko p1aazczyaty calec na sltboko,o1 2,2 •• 
W calcu zaobserwowano !rapent jaay o lli,tazo,ci 60 ca, zawiera
jącej oeramikt wczesno4redniowieo~. W pozoatałych ozt,o1ach 
wykopu wyattpowal materiał ceruJ.ozny jred:niowiecz:ny 1 nowotył;ny. 
Natrafiono na trac-enty czterech murów o kierunku wach6d - zaohad 
z których jeden jest kontynuaoj' auru IX z wykopu II. 
Pozostałe wykonane s' z kaaienia 1 cegły. 

KRAK<'fi - Stare Miasto 
. ul.Waryńskiego- Planty 
Skarpa 

MuzeUJD Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadzil mgr Emil Za1 tz pod kierunk1ea 
mgr Teresy Radwańakiej i <lr.Kazimlerza Radwańa
kiego. Finansowało Muzeum Aroheologlozne w Kra
kowie. Siódmy sezon badań. Osadnictwo i umocnie
nia obronne wozeano,redniowieczneao Okolu /IX -
XIII w./ oraz 'redniowieczny mur obronny. 

Kontynuowano badania w pólnocnej oz,jci tzw.Skarpyi po ws
chodniej stronie ogrodu klasztornego SS Bernardynek. Ce em prac 
było dalsze rozpoznanie wozeanośredniowieoznych aawaratw1e6 oaad
niozyoh i umocnień obronnych p6łnoono-wachodniej ozt~c1 Okolu 
oraz uzyskanie danych odno,nie posadowienia średniowiecznego 
auru obronnego. W trakcie obecnego sezonu odkryto 1 przebadanos 
1' Nawarstwienia wezesno4redn1owieozne r.i~zane ze atarazya 

horyzontem osadniczym Okolu /IX-X w •• L~czna mi'tszo46 war
stw z tego okreau kształtuje sił w granicach 7o-ao c11. Y 1oh 
obrębie wyattpują fragmenty naczyń wczesnośredni,owiecznycb 
i prehistorycznych /neolit/, wyroby krzemienne /paleolit 1 
neolit/ oraz koici zwierztoe, węgle drzewne, grudki polepy 
1 zbutwiałe azoz,tki drewna, kory oraz innych materiałów or
gan1emyoh. Z tą seri, nawarstwień zwi'zani byl tak.te obiekt 
jamowy o blitej nieokreślonej fUnkcji. Poa ada on kształt 
owalny, mocno wydłutcny, o oai dłutszej na lln11 północ -
południe. Szerokość w partii przydennej wynosi 180-240 ca, 
natollliaat długość nie została uchwycona, maoznie przekracza. 
480 ca. Płaekie dno obiektu usytuowane było na pęboko,c1 
280 - 300 011 ponitej wap6łozemego 111u poziOIIU u.tytko~f:; 
Na dnie obiektu wystąpiła waratwa b~zowo-brunatnej 
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W spągu walu stwierdzono lawę kamienną. Był on posadowiony na 
zniszczonej budowli romańskiej. Rozpoznano dwa lub trzy wyb~ 
kowane poziomy utytkowe po stronie zewnętrznej apsydy, odsło
nięto jej dalszy fragment w kierunku poludniowo - zachodnia , 
znacznie zniszczony z końcem XVIII w. podczas budowy !ortyfi
kacji kleszczowych w tym rejonie. Wykonano tet niewielki prze
kop do wnętrza apsydy, aby tmierzy6 grubość muru. Na całej 
długości posiada on przebieg półkolisty, wykonany jest w tech
nice opus empleotum, licowany kostką wapienną średniej wielko,oie 
W części poludniowo-zachodniej posiada grubość ok. 140 cm• Po 
stronie zewnętrznej ława fundamentowa występuje na znaoz:rl.\ l ok. 
150 cm/ odległoaić poza lico częaici naziemnej muru. 

Z całej budowli zachowała si• jedynie apsyda niemal v peł
nym zarysie. Utrudnia to znacznie rekonstrukcję świątyni. Suma 
dotyobczasowy~h rozpoznań terenowych skłania do stwierdzenia, 
te mamy do czynienia z pozostalością kościola jednonawowego o 
niezbyt wydlutonej nawie. Fundamenty hipotetycznie rekonstruo
wanego uprzednio aneksu od strony pólnocnej - wobec nowych usta
leń - należy uznać za część wysuniętej lawy fundamentu apsyd{• 
Na pod.stawie analizy materialu ceramicznego oraz cech techno o
gil muru okres powstania budowli datować można na schyłek XI .. 
pocz. XII w., za8 ostateczne zniszczenie - na ok• polowę XIII w. 
Wysoce prawdopodobne jest powiązanie kościoła z wezwaniem 'w• 

· Jerzego, wzmiankowanego w źródłach historycznych dotycztlcych 
Wawelu. 

,KRAK<'ł - WAWEL 
Rejon X - zachodnia 
część wzgórza 

Kiero'fłDictwo Odnowienia Zamku 
Królewskiego i Państwowe Zbio
ry Sztuki na Wawelu 

Badania prowadzi].! mgr Magdalena Szewczyk i mgr 
Witold Szmukier /autorzy sprawozdania/ pod kie
runkiem mgr. Stanisława Koziebl. Finansowało 
Kierownictwo Odnowienia Zamku Królewskiego na 
Wawelu. Dwudziesty ósmy sezon badań. Grodzisko 
głównie IX - XIII w., zamek gotycki i renesan
sowy oraz relikty osadnictwa starożytnego. 

W październiku 1977 r. podjęto prace wykopaliskowe w dutya 
wykopie kolo baszty Sandomierskiej, na Zewnf\trz średniowieczne
go muru obronnego. 
Przedmiotem eksploracji archeologicznych były głównie warstwy 
nowożytne nawiązuJące do przemian w murowanej zabudowie tej 
części Wawelu zachodztlcych w XIX - XX w. Najmłodsze z nich po
wstały podczas prac konserwatorskich w pierwszych latach po
wojennych, gdy wyburzono pobliski budynek szpitala austriao
kiego i zrekonstruowano gotyckie mury obronne. 
Z lat okupacji hitlerowskiej pochodzą wkopy powstałe podczas 
budowy portierni przy bramie BernardYńskiej i sąsiedniego po
aieszczenia na przedłuteniu budynku 9~ Fragmentarycznie zacho
wał się te~ poziom z 2 połowy wieku XIX kryjący niwelacyjno-

• 
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K011Hrwator ZabyUtcSw Ai'dleolo
pozaycb w Opo1u 



KRP:rOMINO, p.Manowo 
Stanowiako 1 

- 175 -

Muzeua o~aow• 
w KoezalinJ.e 

Badania p~dzil 11&1' I_gnacy Skrzypek /autor 
aprawozdan1a/, •&r Franciszek J .X..cbowicz 1 liCI" 
Jolanta ~bowaka. FiDaDaowal WKZ w Koazalln1e 
poprzez Polalde Towarzystwo Arcbeolod.czne 1 
Nua1zmatyczne Oddział w KoazaHnse. Pierwszy 
sezon baaań. Grodzisko wczemo,redniowieozne 
/2 pol• IX w./. 

Qrodziako polotone jeat 0,5 kil na 'P6lnoony-wacb64 od aalN
dowati we1 Kretoliino, bezpo,rednio na poiuclnle od rzeki Dzlen.
oinki na terenie wojakOWJ'ID 1 przez długi okres czasu było niea
czone pracall1 ziemDymie 

Wykop I o wymiarach 15 x 10 a zalotono w tiejaou1 &Ul• te
ren najbardziej byl rozkopany podozas wybierania zieu. Zlokali
zowano 10 około 2 11 od torów kolejki ąakotorowej po atronie po
łudniowej na oa1 waoh<Sd - zaoh6d. Podzielono 10 na trzy 6wiar1:łd. 
A, B i C o wyaiaraoh 10 x 5 •• 

Prace ratownicze prowadzono na ~rtce A, w lliejsou adzi• 
pierwotnie znajdowal sit wal grodziska - obecnie jut zupelnie 
aplantowany. Po zdjtciu warstwy h~owej, nasypiskowej o~
azo4ci około 30 c•, natrafiono na wara~ brunatno-ci.-e z1ea1 
z dut, zawartości' oeralliki wczeanośredniowieoznej datowanej 
roboczo na 2 ~loWł IX wieku. PonUej tej warstwy, w profilu 
'zacbodnill wys"tąplly aauc1 apalone10 drewna, jako pozoe1:aloś6 po 
przepalonych .drewnianych. konatrukcjaob \IIOCn.ł.eDia walu.•a 11.
boltoici 110 - 115 011• w czt,ci pólnocno zachodniej odalOD1.,to 
waratwt kaaienl polnych a~oyoh weWDt't:rzn.\ lawt \110cm1mlo
"' walu 'grodziska. W czt,c1 poludniowej wykopu, w aiejacu roa
eypieka walu, odał.onitto sru~ waratw• epa1~ch kon.atrukoji 
drftDianycb, atanowt,oycb pozoetaloścS po spalonej pe.llaadzie 
zwalonej do wnttrza grodu w trakcie pota.ru; Intereauj,ce reml.• 
taty jakie uzyskano zauezaj' ~ cunimla atar&Ji, a~ atuowi
ako to w przyazlo,oi przeba<S.6 eyat-tyczn1ee 

KRUPii:ł ,a.S1emiatycze 
woj.b oatoolde 
Stanowieko lU 

Konaerwator Zabytków 
ArcbeolopOZDJcb 
w BiałJUtoku 

Badania prowaddla agr Kryst,Da Chilaon.riMuowl 
WKZ w Bialyutoku. Pierwszy sezon badd. C.eta
rzyako kurbanowe wczemo,redniowieome. 

Caentarzyako aklada~ce a1' z 9 kurbanów polotone jeat oko
~ lo 400 • na poludnie od drosi polnej z Krupio do wai Bujaki, w 

11\•iedztwie zabudowań lupnil Jtr61. 
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lepiej zachowanym bruku chaty nr 1/pas 2 wykop VII/ czytelne 
było jego obrzetenie wykonane pojedynczymi większymi kamieniaai. 
Zarys bruku tej cbaty o wymiarach 5 x 4 m skierowany był bokiea 
dłuższym z pólnocnego zachodu na południowy wschód podobnie jak 
1 chat pozostalych.· W naro!niku poludniowo-wschodnim znajdowało 
s1fł regularne, prostokątne palenisko, o wymiarach o,a x 1 a, zbu
dowane z większych kamieni, spękanych w wysokiej temperaturze, o 
ostrych krawędziach. 
Od strony pólnocnej paleniska tkwił pionowo drewniany kolek! na
tomiast przy południowo-zachodniej krawędzi zalegały w skup skU 
fragmenty jednego naczynia. · 
Interesującym też obiektem jest inne palenisko, jut wolno stoj'• 
ce poza obrębem chaty nr 1, w odległolici 1,5 m na poludniowy 
wschód od niej. 
Zbudowano je zupełnie odmiennie od poprzedniego, z grubej wy
kładki gliny tworzącej kolisty zarys &trednicy 1 m obrzetony ka• 
mieniami. 
Osada wczesnośredniowieczna powstała na warstwie silnie prze
mieszanej ze śladami osadnictwa wcześniejszego prawdopodobnie 
kul tury łużyckiej oraz przeworskiejl •ygnallzowanego ulamkaai 
naczyń. Uzrskane zabytki znajdują s t w zb1Qraoh Muzeum Okrę
gowego w B alymetoku • 

. KRUSZWICA 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kul tury 
Materialnej w Warszawie 

Badania pod kierownictwem prot. dr. Witolda Henela 
prowadził mgr Wojciech Dzieduszycki. Si6dmy sezon 
badań. Wczesnośredniowieczny zesp6l osadniczy& . 
gr6d i pierwsze podgrodzie, zamek /'YJ.V-XVII w./. 

Badania skoncentrowano w liroełkowej 1 południowej cz~&toi 
Wzgórza Zamkowego. Kontynuowano tu eksplorację wczesno4redn1o
wiecznych nawarstwień kulturowych 1 odkrywano ceglane konatruk• 
oje zamku kazim1erzowsk1ego. -
Eksploracja warstw wozesnośredn1ow1eoznych pozwoliła na uohwy-_ 
cenie dalszych partii drewnianej zabudowy podgrodzia - pozosta
lości domostw, palenisk, piec6w, a takte szeregu poziomów kon• 
strukcji drewnianych układanych w systemie rusztowym. Zaobser-· 
wowany tu ostry stok przebiegu nawarstwień pozwala przypuazoza6 
te istnieje tu możliwość uchwycenia walu obronnego. Z zabytków 
ruchomych na uwagę zasługujął oprawki grzebieni, Obl't\Czka bl'fl• 
zowa, srebny szelt\g krzyżacki z początku XV wiekU. 

W trakcie prac w obrębie ~u kazimierzowakiego odsłonit
to jedno z pomieszczeń - fragment części parterowej i partie 
piwniczne w kt6rym odkryto pozostalości kuchni zamkowej. W po
mieszczeniu tym odsłonięto piec kamienno - ceglany, który da
tować motna na podstawie znalezionej tu monety, szel\ga rys
kiego, na około polowfł XVII wieku. Jest wifło prawdopodobne, te 
kuchnia ta utytkowana była w ostatnim okresie egzystencji za.
ku k.az!mierzowakiego, a "'-'o po zajęciu Kruszwicy przez wojaka 
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KRZlBt UfjiDWA-II'IWA .... Zbuczyn 
woJ. ai.edleokie 

&adeftta prowadzi..ła dr Me.r1a MUk.iewioa • lUtytu
tu Ał"Ctieoloell UW • F1.neDecN&ł W% w S1edl.eaoh. 
Pier,recy HZOB be<tel4.. ~ wo..-ołredldo
wieo.... 



W BLIN 
ul.Koohanowskiego 68 
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Uniweraytet tm.Marii Curie 
Skłodowskiej 
Zakład Arcbeolo&11 
w Lublinie 

Badania prowadziła Małgorzata Szewczyk pod k1enm
k1• dr Stanialawy Hoozylt.Siwkowej. ł'inanaowal Km
aenrator Zabytków Arobeologiomych. Drup aezon be
dalł. Osada /n-VII w./. 

Kontynuuj,o wieloletnie badania wozeco,redniowiecznef: & ... 
apolu osadniczego w Lublinie przeprowadzono penetraojt pow erzo.h
niawą· w poludniowej oat•ci aiaata i wattpne prace wykopa}iakowe 
na oaadzie ząajduj,cej ait na lewya brzegu Czerniej~ ul.Kooba-
nowakiego68/. · 

Wykop o wyaiarach .5,5 x 2 • zalotono wzdlut zacbodniej •eta
ny budynku llieazkalnego. Warstwa kulturowa o benrie o1.-obruDat.
nej zalepla od gltboko,oi 20 ca, osiąsaj,o at,t.zo~ około 30 Olle 
W zarysie ziemi, którego granica przebiegała w odlesto,ci 70.90 011 
od •etany zacbodniej wylltopu, eksplorowano dwuwarstwowy pozioe ka-. 

· aieni /•rgiel wapienny/ roZIIieazozonych nieregul.anliei Zaobserwo
wane z~e większej 1lo,c1 kaaieni ze •le.dalli działania oe
nia/palenlako/ w czę,ci południowo-wschodniej. Funkcja aieazkalna 
/?l odkrytego obiektu podkre,lona jest przez wyetępowanie oprdoz 
wtgl1, ko,ci zwierztcycb i frapentcSw ceram1ki. Pocho~ one w 
witkazo,ci z naczyó lepionych ~cznie, nieobtaczanycb. 
\Jedno, zrekonstruowane w calo,ci, wykazuje 'lady słabego obtacza
nia przykrallfłdnego 1 zdobione jest nieudolnie wielok.rotnyai linia
a! fallatyale Prawie wszystkie trapanty wykazuj' w 1lini• d~ 
ilo'6 doaleszki gruboziar.niategą tluoznla. ZPale&iono kilka po
jedyóozyob skorup z VIII-IX wi 'wiadcqoyobiaporadycmej penetr.
óji osady w pótniejszya okresie. 

LUBLIN- Stare Miasto 
Zespól klasztorny 
O.O.Doa1nikan6w 

ŁASZCZ'iN, P• Rawicz 
woj.leazczjńskie 
Stanowisko ' 

MlJDlN N~t p.Wojslawioe 
woj. chelaalUe 
Stanowisko 1 

patrz 
pótne 'redniowiecze 

pa tra 
wczesne 'redniowieoze 

Muzeta OU,gowe 
w Chełmie 

Badania prowadziła mgr Urazula Ruazkowak:a.Finanao
wał Wydziel Kul tury i Sztuki Urz'du Wojew6dzkieso 
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w Chełmie. Pierwszy sezon badań. Grodzisko wczesno
średniowieczne /VIII-X w./ i osada neolityczna• 

Stanowisko polotone jest na cyplu lessowy~~ otoczonym z trzech 
stron gl42bok.imi jarami. Od strony polnocnej u podnót a cypla wy
t ryska źr6dl.o. 

~znie przebadano 224, 5 ~. Wykop I w postaci rowu usytuowa
no, od środka aajdanu poprzez oba wały i fosy ku zewnętrznej stro
nie grodziska. StwierdEOl)O, te wal wewnętrzny posiadał u po<!nóta 
około 5,20 llll a wyeok~ 1,20 • od pierwo-blego gruntu. Płaszcz n
l u składał s 41 z jasnobrunatnego, sypkiego lNsu, wydobytego praw
dopodobnie z fosy 1 nawiezionego. Na głębokości 80 cc od szczytu 
walu wyS"UtPiła czarnobi'\1M.tna warstwa lli~azośei 1o-20 Clll, a dłu
gości 2,00 a , będ.\ea śladem konStrukcji drftnianych. Po wewnętrz
nej stronie wału, od strony ajdanu wys~Uo skupisko cerami1d 
z VIII-X wieku wraz z dut' iloaoią kamieni. 

Fosa • kształt nieokowaty szerokości 11 80 - 1 , 10 • • gl'tbo
ko4ei około 1 •· Wypeł.niako citM~Dobrunatne, be.rdzo ai•kki• nie za
wiere.ło te"dtlycb zabytków, oprócz kalllieni na dnie. 
Wał ~trzny zniszczony ork\ zachował aił do wyeoko,ci około 
00 011 ~ pienldtnego gruntu, • szeroko~ około 3 a u podnóta. 
Fosa kształtu niec:kowateco o zaoJuW.onya dnie • szerok~ około 
2 a, a głębokość 1,10 •• Zar6wno wal, jak i fou ltewn'trma nie 
zawiere.ly te.dllyeh zabytków. · 

Wykop II o długości 16 m 1 3 • szerokoaci usytuowano po środ
ku wschodniego Id~ grodziska, od strony wyaoczymy. Przy 
wachodniej acienie wykopu, na głębokości 40 J. 60 011, odslonitto 
dwie je.lry kultury pucbaróW lejkowatych. Obiekt nr 1 u kształt 
w ~CIIie regul..a.meao kola 'rednicy 2,40 • u &6ry tzn. na pozio
llie 60 ca, 1 60 ~ na dnie. V pionie rysuje ai' jako jaDa około 
1 • u•boka o aisowatyla dnie zaclębioa w celeo. goianka p6łnoo
na oa lł~bołtoiłc1 90 a., jeet pionowa, 4o1anka- poludniowa ukob 
praecftodz1 w pioa dopiero na głęl:::utoałci 1,40 c:a. 
Wypelnisko jezly cianobnmatne, zawierało .ceraa1.k• kul tury pu
ohar6w lejkowa't7Ch i wyroby krZemenne. 

Obiek-t ar 3 jui na Sł.boko'c1 40 ca rysował •1• w postaci 
pros~tne.j plamy dlugości przy 'cianie 2,80 •• szeroko&ci O,~ 
1, 10 a o zao~onycb ll8rotacb. W profilu ja~~a ~et • kształt 
prc>~ta, głębokości około 00 OIDe Wypelniako niejednol!te, u 
S6ry o.i.ellinobrunat:ne nitej bnma'tne z wtrttami jasnym11 zawierało oeNdllikca i wyroby krzemienne kultury pucbarów 1ejkowa'1lfoh• 
Pooadtó w -ar-atwie kul turowej • sitgającej od powierzoboi do głt-: 
bok.~oi 40-60·cm meleziono dut' lloic! wyrobóW krzemieonych ",rod 
kt6~3 majdowaly ai' nieliczne fr&EPDenty ceraaiki kultury trzei
niecki~. 

W pozostalyob 5 wykopach, o wyaiaracb 3x.4 a. sytuowanych w 
obr4łb1e ~ego lli~ala i na przedpolu grodziska nie na
~iono na taden obiekt. Caleo ukazywal a1fł na «łęboko6c1 40 Cllla 
V warstwie ZDaleziono cerallik' kultury pucharów lejkowatyCh 1 
kultury ceramiki malowanej, wyroby krzellien:ne obu kultur, nielicz
~ ceraaik' wczesno&re4niowieoZI'Ul oraz n6t 1 ~ s1ek1erkłł telaz
Q\• Jedynie w wykopie VIII o wymiarach 4x1, 5 • usytuowanym w u
łym, nieokowatyla zaglfłb1eniu na przedpolu grodziska wara1:wJ kul-
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turowa sięgała głębokości 80 cm 1 zawierała bardzo lic~ cera
llik• i wyroby krzemienne kultury pucharów lejkowatych i kultury 
ceramiki malowanej. 

Materiały przechowywane a~ w Muzeum Okręgowym w Chelaie. 
Badania będą kontynuowane. 

MIETLICA, p.Kruazwica 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 1 

Poleka Akademia Nauk 
Zakład Archeologii Wielkopol
ski Instytut HistorU Kultury 
Materialnej w Poznaniu 

Badania prowadził doc.d.r hab.Alebander .D7fa&oMw•ld i 
dr Stephanie Jernigen z Uniwersytetu w Louiaville 
Kentuoky USA. Finansowane z kredytów amerykańskich, 
z funduszu Marii Curie Skłodowskiej. Pierwszy sezon 
badań. Vozesno4redni9wieozne grodzisko pier4cienio
wate. 

Badaniami objęte brło grodzisko w ramach tematu: "Przemiany 
osadnicze rejonu lU'uszw oy w ataro~ytnołloi i we wczesnym 'rednio
wieczu". Stanowi ono wraz z S\Siednimi, współczesnymi mu ~daai, 
~eden z wozeano4redniow1ecznyoh kompleksów osadniczych, ua~uowa
nyoh w zwartej jednostce fizjograficznej - w rynnie jeziora Gopła. 
Wyjaśnienie relacji tego kompleksu do Kruszwicy i jej najblitsze
go zaplecza stanowi zasadnicze zelotanie podjętych badań. 

Celem wyjaśnienia chronologii grodziska oraz konstrukcji wa
lu, wykopami obj,to zachodnią part!~ lepiej zachowaną. W rezul ta
cie stwierdzono obeono•ć warstw XVII-wiecznych w pobli~u walu! 
dobrze datowanych monetami Jana KaZimierza i kaflami. W parti 
centralnej grodziska zalegały warstwy: wczeano4redniowieczna z 
nienaruszonym.l pozostalo,ciami wi,kszych budowli, datowana na 
VI/VII wiek oraz lutyoka z pótniejazych okresów epoki bi'I\ZU• 

W obrębie nawarstwień wozesno4redniowieoznych wyeksplorowa
no 43 obiekty: - półziemianki, jamy, paleniska, :: materiałem ce
ramicznym grubej roboty, słabo obtaczanym przykrawędnie. Taki aam 
material wystąpił równie~ w płaszczu walu. Z po,ród przedmiotów 
zabytkowych na uwagę zasługuj,a telazny grot strzały z zadziorami 
i fragment lytki telaznej znalezione w obrtbie półziemianki dato
wanej na fazfł B/C oraz frapent rogowej płytki jarZIDOwaj uprz,ty 
końskiej. 

Na rok następny przewiduje się poszerzenie odkrywek oele• 
uzyskania pełnych planów budowli pólziemiankowyoh, wykonanie peł
nego przekroju przez wal oraz eondata na stanowisku 2 i 3, osady 
wozes~ośredniowieozne współczesne badanemu grodowi. 



MOGILNO 
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Uniweraytet ia.M.Kopernika 
Zqp<Sl Naukowy przy Ut« 
w Toruniu 

Radmiami kierow~ dr Jadwip Chudziakowa/au-o 
torka sprawozdania/. FinaDaowal ~rodek DokuMD
taoji Zabytk6w w Warszawie. 0-r sezon badań. 
o.iada obrorma /VIU/IX-'X w./, C!'Ochi•ko /X-XI.I/ 
nu "•/J. pobetledyktyUaki n8JXU arohitektonic~ 
Jl'f /7:1.-XJ.X w./. 
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ko,cioła, gdzie odkryto elementy p6inoromańakiej i gotyckiej 
przebudowy tej partii obiektu. 

Badania będą kontynuowane. 

MORACZEWO, gm.Łubowo 
woj.poznańakie 
Stanowisko 1 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowad%111 mgr Czesław Strzyteweki i 
mgr Mateusz Łaatowiecki pod. kiel'\mkie11 d.r.Ylo
dz1JDJ.erza Blaszczyka. Finansował WKZ w Pozna
niu. Pierwszy sezon badań. Grodzisko wozemo
'redniowieozne. 

Znane z literatury grodzisko w Moraczewie jest polotone 
około 2,5 km na zach6d od jeziora, Ledniokiego, a około 0,6 ka 

. na p6lnocny- zach6d. od szosy prowadzącej z Pobiedzisk do Gniez
na. Znajduje si4ł na p6łnoonym s~~ polodowcowego wyniesienia 
wyró1niająceso si' w równinnym krajobrazie. · 

Podjęte badania w 1977 r. są integralnie zwic\zane z reall
zacj~ Szlaku Piastowskiego, a obiekt zostanie ud.osttPDiony spo
łeczeństwu dla cel6w turystycznych po zakończeniu prac tereno
Wych. 

Omawiany cbJ,ekt nalety do typu grodzisk piericieniowatyo.b 
l dwuczłonowych ? l 1 pąslada kształt o~y. Obecnie grodzisko 
posiada wymiarya 120 /NO - SW/ x 10' m/ zewn,trzne/1 około 7' 
x 42 m /wewnttrzne/. W ozt,c1 poludniowo-zachodniej obiektu 
l człon 1/ wysokodć walów wynosi ooecnie około 1, 5 m /licząc od 
zewnątrz/ i około 4 m /lic;o od w~trz/. Wały w cztśoi p6ł
nocno-wachodn1ej groddaka cz.lon 2/ uległy silnej nive~aoji 
1 posiadają obecnie wysokość ,_, •• 

W 1m r. pracuJ. badawozyai obj'to 15 wykopów o lącmej 
powierzchni YT5 1112, mieszczący'* sit przy glcSWnej osi grodzieka 
na d.lugo,ci 75 m poczynając od wewnętrznej podstawy walu czło
nu 1 po szczyt walu członu 2. Wykopy zostały pogltbione prze
o1,tnie do 0,5 - 2 m, nie doobodząo jednak w niob do podemu 
celca. 

W wykopao.b odałonitto tragmanty kilku pasa bruk6w kaaien
nych szerokości około 1 a, jak równiet - w ich poblitu - pale
niska oraz jaaay zawierające ulamld naoz}'Ji sllnianyoh g6~ 1 
całkowicie obtaczanych oraz dutą Uojć frapent6w ko,ci zwie
rztcych. 

Wyr6tniono 6 warstw, z kt6rych I i II powstaly w wyniku 
procesu niwelacji terenu oraz waPółozeanej orki. Znaleziono 
w niob frapenty naczyń wczesnośredniowiecznych, •redniowieoz
nych oraz nowotytnych, ulaakt ko,ci zwierz,oycb i fras--nty 
nieokreUonych przed.rliot6w telaznych. V warstwach III, IV, V 
1 Va wystąpiły dute ilości fragmentów orna.lll8ntowanych naozyl\ 
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glinianych datow.nyob gl6wnie M X "•• uł•kt ko.oi zwierz~, 
nieokrŃlone przedllioty telazne 1 ornuetow.n:y plaeki p~Uk 
~enn.y. 

KitdZY. człon. 1 1 2 od.alOillfto w.aratwt tw1ru wraz z kOD
atrul.to.14l dutych kulJ...U, kt6n JtOtna qozY'! prawclopo4obnh z ~ 
•tawlt walu PQPJ'HC~:~M&O, odd21elają.ce&o ola całQDJ. J ettnooz-'ide 
atwi~, ~· strop wars~ kulttiroft~ M ~· celonu 1 wy
~ okol o 3, 5 - 4 • wytej o4 po&io.u atl'opu ~ kul'turo
wej aa MJdifti• cd.oma 2, 

Matwl.al tródłow,. me.j<Nje •1• w MuHta Aroheolope&a,a 
w ~ZMOiu. 
~ btdil k011tyrn~~. 
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Wymienione przedmioty metalowe, ko4ciane i rogowe pozwala~' 
okreałlić wstępnie czas trwania grodu na VIII-X wiek. 

. Materiały z badań przechowywane ~ w magazynach My411bors
kiego O~rodka Kultury. 

Badania bę~ kontynuowane. 

NEHRYBKA, gm.Przemyśl 
woj.przemyskie 
Stanowisko 7 

Muzeum O~gowe 
w Przemyałlu 

Badania prowadził mgr Stanisław Lewandowski. Finan
sował WKZ w Przemy4lu. Pierwszy sezon badań. Stano
wisko wielofazowe, osada grupy tarnobrzeskiej z epo• 
ki br,zu, kul tury przeworaklej z p6tnego okreau wplyo
w6w rzymskich, osada wczeano,redniowieozna, 'ladt 
osadnictwa neolitycznego oraz wczesnq/b~zowego /kul. 
Monteoru ? l. 

Stanowisko usytuowane jest na grzbiecie oy.pla oraz na wachod
nim i południowym skłonie lewobrzemej terasy Sanu i Wiaru. Odkry
te zostało w trakcie badań powierzchniowych w dolinie Sanu. 

Badania miały na celu rozeznanie problematyki stanowiska oraz 
·sytuacji zalegania· materialu zabytkowego. Zalotono czte~ wykopY 
sondażowe: I/77 dlugo4o1 53 m, Il/77 dlugo,ci 17 m, III/77 dlUCi 
na 46 m oraz wykop IV/77 długi na 12 m. Utworzyły one kształt 
k.rz~a, którego .dłuższe ramiona przecięły całe stanowisko w po
przek. Po wschodniej stronie grzbietu cypla wykonano dwa wykopy 
szerokoprzestrzenne o l,cznej powierzchni 80 m2. Ogółem przebada-
no obszar o powierzchni 336 m2. · · 

W wyniku badań odkryto ponad dwadzie~cia jam, tylet 4lad6w 
po słupach oraz cztery paleniska wykładane pole~ i kamieniami. 
Stwierdzono występowanie kllkualojowej wa~stvy kulturowej o lllit'lt
szo,ci docho~cej do 120 cm. 

Material neolityczny repreuntowany był przez ceramikt, k.tcS
rej stań zachowania nie pozwala na zrekonstruowanie form naozJ1511 

Zabytki z wczesnej epoki b~zu zalegały g16wie w warstwie 
kulturowej. Zaobserwowano fragmenty naczjń o esowatym profilu, 
formy zdobione ornamentem rytym i plastycznym, nawi,Zuji\Ce do 
inwentarzy kul tur komarowaklej i Monteoru. 

W4r6d materiałów grupy tarnobrzeskiej wystfłpujll fragmenty 
garnków tulipanowatych, jajowatych, mis półkulistych i profUowa-: 
nych, czerpaków oraz talerzy kr!l~kowyoh. Zauwatono szereg frag
mentów o gładkich czernionych powierzchniach. 

Okres rzymski reprezentują naczynia lepione z,cmie oraz 
tormy misowate toczone na kole typu ceramiki eiwej. Material wy
sttpuje w kilku jamach, a t~e w obrtbie warstwy kulturowej• 
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trapenty sk6ry w tym jeden trzewik, cialej przedmioty drewniane 
loh trag~~~enty m ln. klepka, fragment prawdopodobnie płozy sań, 
pławiki z kory, przę~llld wapienne i stotkowaty otbtatnik z wa
pienia, fragment zdobionej okładziny z kości, trapent lytki 
ko-'cianej, hetki z kości oraz p6łtabrykat uchwytu z rogu, n6t 
i szydło telazne, kabłączek lub pier,oionek z drutu zaplatanego, 
fragment pier,cionka i paciorka szklanego oraz kilka łuczyw' 
Materiały z badań wraz z dokumentacją znajdują sit w Pracowni 
Archeologii Sląska ZAN IHKM PAN we Wrocławiu. 

Zakończenie badań wykopaliskowych na OstrcSwku przewidziane 
jest na 1978 rok. 

OSTROLiKA 
Stanowisko Grodzisko
Stare Mlasto 

Mazowiecki o•rodek Ba4a6 
Naukowych w Warszawie 

Badania prowadził mgr Marian Majka, koneultantea 
był d.r Bogusław Gierlach. Bac1ania !inanaowl YKZ 
w Ostroł,ce. Drugi sezon bad.aJi. Qro4z1sko wczemo
'redniowieczne i średniowieczne. XI-XVI w• 

Kontynuowano eksplorację wykopów z ubiegłego sezonu. Na pod
grodziu stwierdzono istnienie ciw6ch faz osadnictwa zaJilYkajl\oego 
si' w okresie od XII-XIII w. Wcze~niejsze budynki z XII w., pros
to~tne o wymiarach około 5 x 3 m zbudowane były w konstrukcji 
zrębowej' i słupowej. Były to chalupy naziemne, prawie nie zagłt
b1one w z.1em.1. Zabudowa Póbu.ejaze. XIII /?l to obiekty 111liejsze 
/około 3,5 x 2 m/ półziemiankowe, o konstrukcji prawdopod.omie 
słupowej. Jeden z obiektów był prawdopodobnie pomieszczeniem in
wentarskim. Znaleziono dutą iloi6 kości zwierząt hodowlanych 
/nierogacizna i bydło/, a takte kości zwierząt 4z1kich i SZCzt\'t.
ki ryb. 
Nie zachowały sit tadne inne SZ9Zł\tld organiczne. Z !onych za
bytków znaleziono hlazny n6t oraz liczne okucia telazne i odwat-
niki ołowiane. · 

W !osie odsłonięto resztki kaJIJ.ennyoh t1.l..ar6w wspierających 
by6 mote most wiodący z podgrodzia do grodu• 

Na grodzisku pod 2 m warstwą nasypowego -piasku zalega in
tensywna warstwa kulturowa, Zll8111onujfle& 1stnienie 4rewnianej 
zabudowy XI-XII "• /ceramika/. Zabudowa ta 1 jej zniszczenie 
poprzedziła p6tn1ejszą przebudo"' gr64ka• 

Wydaje alt, te XI-XII w. całe wnętrze gródka było zaj41te 
przez intensywną zabudowfł d.rewn1.aną• 

Konstrukcja -walu jest kompletnie ZWfłglona i trudno w tej 
chwili określil jej charakter. Była to prawdopodobnie konstruk
cja typu rusztowego. Y "i.stwie piasku nasypowego znaleziono 
brązowy krzytyk XII w./? • 



- 186-

Na &r6dku natrafiono na duż' 1l.o~ ko•oi zwierz4lt dzikich~ 
Badania ~~ kontynuowa.:o.e. 
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P.ij:C2NIE« 
woj. sieradzkie 
Stanowbko 3 

PP Pracownie Konserwacji Za
bytków Pracownia Archeologicz
no-Konserwatorska 
Oddz~ał w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Ryszard Rogosz oraz mgr Ro
man Kamiński i Eugeniusz Wilgocki. Finansowala 
Qkrę$0wa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Poznaniu~ 
I?rug1 sezon badS.ń. Osada kul tury przeworaklej 
l okres późnolateński - okres wpływów rzymskich/ • 
osada wczesno4redniowieczna z 2 pol . XI - polowy 
XIII wieku. 

Kontynuację badań podjęto w dwóch wykopach o ogólnej po
wierzchni 54,5 arów. Eksplorowano lo~e występującą warstwę 
wczesno4redniowieozn~,w tym ponad 360 obiekt~w. 

Wstępna analiza ich rozplanowania, funkcj~ i chronologii 
wykazała, te rozległa osada utytkowana w okresie p6źnolateńsld.Ja 
i wczesnym okresie rzymskim obejmowala pólnocny i zachodni stok 
łagodnego wzniesi enia na przestrzeni o powierzchni ca 220 x 

· 180 m. Część centralna charakteryzowała się dutym zafęszczeniea 
obiektów mieszkalnych w postaci pól ziemianek rzadz ej budow~ 
naziemnych zaznaczających się śladami jam poslupowych. Obiekty 
mieszkalne układały się pasmami na osi pólnocny wschód - połud
niowy zachód, zgodnie ze spadkiem terenu. Przestrzeń między nimi 
wypelniały paleniska, nieliczne piece o zróżnicowanej funkcji 1 
' jamy gospodarcze. Występowało duto ułamków naozyń zwykle ~cznie 
lepio~o mało urozmaiconej formie i słabym zaawansowaniu 
technicznym wykonania. Rza~ej natomiast występowała ceramika 
toczona o charakterystycznym połysku, dobrym zaawansowaniu tech
nicznym, sporadycznie też znajdowano przedmioty co~ennego utyt
ku pojwiadczające gospodarczy charakter oaadye 

Bezpo4rednio na reliktach osady starszej wys"Uu>iły jl,ady 
osadnietwa wozesno4redn1owiecznego datowane ogólnie na 2 pole 
n do poł.XIII wieku. Dwuczłonowa osada ulokowana została w e.n
tralnej części osadnictwa starszego, niszcząc w wielu przypedkaob 
obiekty kultury przeworskiejł Człon główny - gospodarczy o jre4-
nicy do 7D-80 m zabudowany był pól i pełnymi. ziemiankami utyt
kowanym1 cz,sto wielokrotnie, rzadko 1 to zwykle na obrzet.ach 
domami o konstrukcji słupowej, za4 mifłdzy nimi licznie wyatępu
;),eymi paleniskami i jamami goapodarczy1111. 
Drugi człon oaady~funkcjonujący w tym samym okresie,oddalony był 
około 30 m na południe, posiadał około 60 m średnicy, charakte
ryzował slfł mniej zwartą zabudO\fl\• Obok ziemianek ze śladami 
konstrukcji słupowych i resztkami drewnianych podłóg vys~powaly 
licznie niewielkie i płytkie paleniska z dużą zawarto4c1' tut~. 
po'wiadczające rzemieślniczo-gospodarczy charakter osady. 

W najblit.szych dwóch latach obiekt ulegnie likwidacji w 
trakcie budowy tzw. zapory bocznej przy zbiorniku wodnya w Je
z1orsku. 

Badania ukończono~ 
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pat n 
okrea la tel1ak1 



- 191 -
a6w oraz bogato zdobione romboidalne okucie sakwy - /gr6b 6/, 
brod - telazny czekan, groty strzał 1 okucia tulu - /grób 6/ł 
oz,6ci rzfłdu końskiego: telazne w•dzidlo, strzelliona, sprzłlczki 
/f.6b 6/; narz,dzia telazny nót, top6r, kamienna osełka - tgr6b 
5 , telazne krzesiwo ze skalq, szydło 1 dłutko - l ter6b 6/ł na
czynia gliniane - l grób 2,4/. Wyjł\tkowo bogate 1 r6inorodne jest 
wypoaatenie grobu 6. 

Typ pochówk6w gł6wnie z koniem 1 ioh wypoaa.tenie znajduj' 
analogie szozeg6lnie w p6lnocno - wachodniej oz,,ci w,gier, w do
rzeczu Cisy. Pozwala to wił\za6 przemyskie groby z kz'łgiea kultury 
•ataro~~adziarakiej• 1 datować je na X wiek. 

Być mote ~ cmentarzyskieaa nalety łł\Czye obiekt 1/77 o cha
raktene owalnej jury, zawieraj,cy ozaszkł konia uł••ki naczyń 
wczeano,redniowleczny~ oraz znajdujł\ce ai' na ~rnya zlotu 
ułaaki naczyń prahistorycznych. trudrio o sprecyzowanie funkcji 
teao obiektu. 

Rozpoznano r6wniet 3 jury z oaad prahistorycznych. Dwie za
wierały spo~ 1lo'ć ulu.k6w naczy11 grupy tamobrzeskiej z okresu 
halsztackiego. W trzeciej znaleziono rrapenty naczy11 z p6mego 
okresu wpływ6w rzyaskich. 

Ze wzglłdu na unikalny obarakter caentarzyaka, konieczne 
jest kontynuowanie badań w 1978 rblru. 

Materl.ały 1 dokumentacja z be.dad znajduj' ai' w MuzeUIIl Okrt-
gowym wPrzemy,lu. · 

PRZDIY~L- Zamek PP Pracownie Konserwacji Zabyt
ków Pracownia Archeologiczno -
Konserwatorska 
Oddział w Rzeszowie 

Badania prowadził mgr Krzysztor Szuwarowski. Finan
sowala Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast 1 Osiedli 
Wiejskich w Przemr'lu• Dziesił\ty 1 jedenasty sezon 
be.d.&xi. Gród wozeano,redniowieczny, zaaek jrednio
wieczny 1 nowotytny /X-XIX w./. 

Badania wykopaliskowe - o powierzohni zw1,kszonej do 450 ~ 
- koncentrowały sił szczególnie w trzech rejonach. · 
1. Sala widowiokowa Fredreua 

Eksploraoj, objłto gl6wnie warstwy wczesnojredniowieozne, któ
rych llli,tszo~ wynosi ponad 2 m. Stwierdzono, te we wczesnya 
jredniowieczu istniało tu potętne obnitenie w kształcie leja, 
ze jc1anam1 uformowanymi schodkowato. Warstwy niwelaayjne i 
osadnicze zalegaj,ce we wnłtrzu tego dołu wykazuj' doJE dla,l, 
być mote 400 lat trwający okres jego utytkowania, zakończony 
najprawdopodobniej w XVI wieku. 

/ 
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RAOI.łt, gm.Tuobola 
woj.bydgoeJcie 
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Uniwersytet Łódski 
Katedra Archeologii 

Badania prowadziła ~ Kałgorsata Kowalesyk 
1 zeepół w ramaob Pomorekiej Ekspedycji Arohec
logicznej UŁ. linansował Uniweraytet ~ódski 
oras Urz,d Wojewódzki w Bydgoeaosy. Dsiewi,ty 
eeson badań. Orodzieko wcseenojredniowiecsne 
/XI-XIII w./ - etolica taeztalanii. 

Praoe wykopallekowe kontynuowano na obiekole mieeatalnJa 
we wachodniej cstjc1 grodu. Doko6czono ekeploraojt pari11 
jrodkowej, gdzie w odcinku p6bloono-saobodn1m, od strony 4sie
da16ca odełonitto wejjcie do budynku. Wew~tr& obiektu natra
fiono na lioane ekupieka kojot swierstoyob - ałodego bydła ro
gatego, niń, saabowce w porqdku anatollicllll11ll• Prą aak1.ele
tacb odkeyto łelasne łallcuoby, którymi prawdopodobnie W~aallo 
bydło. 

Eksplorowana csojć budynku sawierała takie etupiaka prae
palonyoh siam sbół - tyta, ,-eenicy, jocsaienia oras licsne 
ułamki naczyń s III okresu wcaeanego jredn1ow1eosa. Batrafiono 
teł na naczynia m.in. do pr .. obowywania płynów saohowane w oa
łojci. Bie Wykluoaone, łe importowco je • dolnej Sa1alon11,ale 
naleły równieł aio licsyć • aołliwo'o~ wykonania iob na Po.a
~zu przez obcyob rselliejlDików przybyłych s łierwa._ tal' ko
lonisaoyjzua na te tereny. Z preedaiot6w meta owycb maleaio
nyoh. w tym budynku na uwagt zuługuj' note łelasne, groty beł
tów, obrocz e od wiadra drewnicego, gliniana foraaa odlewniosa 
do wisiorków t epr._oaki do pasa, gwoźdsie budowlane, kluose 
oraz narzods1a rybackie. 

Wykopy usytuowane w póbloono-wsohodnill naroinitu majdaDu 
WyjaŚDi~ rodzaj atoeowanycb w tej oz~jo1 umocnień wałowych, 
nie były one je&nolite na całej długości wałów. 
Uaocnienie tego odoinka Wykonano • posiomo u2oł~cb drewnia
nych bali, twora,oych ściano oblepion, warstw, gliny. Oałoj6 
konstrukcji utrsy.,wa~1 od atrąny sewnotrsnej pionowo wbite 
ałupy drewniane. 1 

Barołnik konstrukcji wałowej w tej cztjci podobnie, jak w połud
niowo-wachodniej sała~ał alt pod kątem prostym. UayetaDe pro
file o..-ianycb wykopów ukazały wyraźnie 2 fazy istnienia cro
du raoiąakiego. Zaobserwowano siemny nasyp wału s I fasy iatnie
nia grodu, eprzed 1256 r., waretwt epalenisny s połaru, który 
sniasoaył gród w 1256 r. oraz II faso grodu po odbudowie - na
eyp wału wraz • konatrukcja11l1 drewntan:y11l1, które ule~ ania&• 
cseniu podcaae drugiego potaru w r. 1)00 definitywnie ko6os,ce
go ... tedlenie grodu. 

W celu uobwyoenia prz~puasozalnie iatniej~oego poł,csenia 
wyspy grodowej z l'dem etatym usytuowano wykopy na terenie ba-

łiennym połołonyua na południe od grodsieka. 
wyniku przeprowadzonych bada6 stwierdzono obeonoj6 fragmen

tów konetrukoji drewnianych, być mote pomostu, oo ostatecznie· 
wyjaśni~ prsyeałoroczne ~adania. 
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Ba ty• o4oinku aastoeowano po ras pierw••Y euplo:raojo prą 
uł7oiu wypłu)r:uj~ego silnego •trusienia •odJ' prą ~.aDoosN
Qfa ułyoiu •slamowej pompy odwadniaj,oej. 

Prace ba4awose grodu raoi4Skiego bf44 kontynu<MfaDe • ro
ku prą • .a,.. 

RADZlEOIO ftARlł .ga.OzerwiJWk 
woj.płookie 
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Ba uwag~ e.-luguf• tatle od8lonivta w wykopie aondatow~ł 
na stoku wz rsa, apa ona tonetrutoja drewniana, kt6r~ atanaw 
korytowate o rowu o azeroto,ci około 1 m. Brak aateriał6w sa
byttowych, a tatłe do•ó niejasna stratygrafia tej c•o•c1 atano
wiata utrudnia datowanie odkrytej konstrukcji. 

Wetopna analisa wyników badań poewala a~dzić, ił zarówno 
owalne ja-.y jat i bruk kallieDDJ' pełniQ funkcje IUejao ot1ar
D7Cb w poescseg6lnych fazach roswoju badanego stanowiska. Od
krJte dno rowu u.ytuowane u podn6ta nadsypanej sztucanie o•o•
c1 wsg6rsa w1~a6 aołna z okresem rozbudowy i poaseraania sta
nowista w kierunku wsohodnim. 

Wyniki badań wytopaliatowych dWóch kolejnych seaon6w ba
dawczych pozwalaj' a,dsić • dutym prawdopodobieństwem, ił ba
dane wzgórze spełniało tunkcjv aiejsca kultowego nie tylko w 
okresie popraedzaj,cym przyjocie chrześcijaństwa, ale i w Wie
kach p6tniejeaych. 

ROOOIO, ga.Biuogard 
woj.tossalińatie 
Stanowiato 9 

SIDIIROWIOB, ga.Cewice 
woj .ałupllkie 

SIERADZ 
Wzgórze Z&llltowe 

patrz 
okres lateńtlt1 

PP Pracownie Konaerwacj i Zabyt
ków Pracownia Arcbeologicano
Jtonaerwatorsta 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła - mgr Urazula Perlitoweta-Puaa
tarsta przy udziale mgr Ha.DD1 llqnarcsyt. :Pinan
sował WIZ w Sieradzu. Dziewt,ty sezon badań.Or6d 
1 zaaek /XI -XIV w./. 

Wykop nr 9 
Badania archeologio&ne prowadzono po zewnotrznej stronie 

.arów absydy "rotundy" wadłut centralnej osi obiektu. Uzyskano 
profil dochoc-.cy do .uru 1 zinterpretowano utlady stratygra
ficzne we wnotrR i na aew~tn obiektu. Powf.4zano czas powsta
nia 1 ułyttowania "rotundy" z przylegaj,oym do jej arów se
wnotranyoh tzw.wałem młodszym datowanym na 2 polowo IIII wieku 
1 poc"'tet XIV wieku. 

Wytop nr 3 
Przebadano powierzchnio )2 112. Zadokulllentowano fragmenty 

negatywów aur6w obWodowych 1 "domu dutego", zwf.4zUQ'ch z XIV 
wieo&D4 zabudow, aaatu. 
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Uolląooao Da,1uoct.-. tast hw.wału .ao._ .. ., MłCJWa4 • 
poo-.t•t UT wieka 1 ._ienJ..,. •terW 4•trab7JQ Da wt6r
~ ~oa ~o:r a.ill. • atłrM aroctu t • I'O•alł•Jra w
dotli oegliDej • XIli wieku. 

:hdeDia prael'Wallo •• wqlf4u Da ęaoki po~~ioa woą. 

Je4Gooa-'111e • ·~~iaJaa p~oeo 1 

1/ '*""ł• pełrocnfio-. M.PJWł - I.bozoałort.• •aWioeo ...__ 
. o .. WKI o.~. 

2/ ....._,. pnrrołaioM - Praooeia lalillolodo ..... »aft 
•poki ~ IIIIII P.ta w ~te. 

llałerieł Młą't~ al:ołooo • haOOIIIl1 Al'oboloeloao
J:c••.,..tonkie.j • .......... 111. Oaotoald. 16 • .__ta .,_.. Jtoai~e. 

80IDIUOBI. p. biD 
W03•~· 

hdlłłwowe ..._ • OieaaJDie 
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STARE BIELSKO 
woj.biel8ko-bialak1e 

Pańatwowe Muzeum w Oleszynie 

Badania prowadziła mgr Kałgoreata Płaaak. 7i
nanaował WKZ w Bielaku-Białej. Piąty sezon ba
dań. Orod~iako wczeano,redniowieozne /XII-XIV 
wieku/. 

Kontynuowano badania wewD4tra grodziska na powierzchni 
120 1112. 

Wykop o powierzchni 50 m2 &lokalizowano w południowo-weohod
niej caw,ci ~odziaka. Wchodził on osodoiowo w prawie całkowicie 
sniwelowaay wał wewnotr~. Uchwycono podstawo wału w poataci 
pieraotnego humusu około O, 1 m grubości, nad kt6~ ulepło uy
p1ako a t6łtej gliny oaloowej, przemie•aanej z dużą ilojotą oto
csak6w. Bezposrednio nad usypiskiem zalegała współczesna wantwa•· 
orna. 

U podn6ta wału odsłonioto jamo w kaztałcie wydłutonego owa
lu /5,0 x ) O m/, usytuowaną dłutszą osią równolegle do wału. 

' Wypełniato jamy atanowiła ciemno brunatna ziemia zawierająca 
wogiel drzewny i polepo, .•zczególnie •kupione .na obrzełach j.-,. 
W jamie, obok charakterystycznej dla stanowieka ceramiki, zna
leliono topór bojowy z XIV wieku, ) ogniwa masywnego łańcucha, 
•ilnie skorodowany i połamany n6s oraz kilkanaście gwotdzi. 
Eksploracji obiektu nie ukońocono s p~odu ulewnych deaaoa6w. 

' W drugim wykopie, o powierzchni )O m2, poło~onym blitej 
centrum grodziska, pod O,) m warstwą orn' odsłontoto bruk ka
mienny w kształcie nieregularnego owalu ok.),6 x 2,0 m/ uło
łony z średniej wielko4ci otoczaków 'cidle prsylegająoyoh do 
aiebie. Ha~ brukiem i w jego obrobie znaleziono dutą ilość oe
raaiki, fragment sierpa, n6i1 kilkadziesiąt skorodowanych gWO'
dz1 oras kilkana4cie brył łuzla telaznego. 

Dwa pesostałe wykopy o łącznej powierzchni 40 m2 okasał7 
sio jałowe. 

Badania bodą kont;ynu.owane. 

STARY OLitUSZ 
woj.katowiokie 

Xonaerwator Zabytków Archeolo
gicznych w Katowioach 

Badania prowadził mgr Jaoek Pierzak.Pinaneował 
WKZ w Katowioach oraz Kombinat 06rniozo-Hutni
czy "Oltuaz-Pomorzany" w Bukownie k.Olkuaza. 
Pierwszy sezon badań. Or6d wozeano4redniowieos
DY, relikty dredniowieoznego kościoła iłw.Jana 
Chrzciciela, cmentarz przykościelny a okreeu 
'redniowieoza i czaa6w nowożytnych /III/XIII
XVII wieku l. 

Stan~iako połołone 'jest n~ przy drodse Katowice~6w, 



- 198 -

pał :n 
n•ol1ł 

UDJ.•eN7ł.t Jlar11 Our1•
Sk.łoclonk1ej 
Zakład .lrobeolog11 Pol8Jd 
• Lublinie 

h4an1a prowaclaiła 11gr Irena XUtyłoweka.71naa-
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aował Wydsiał Kultury w Chełmie Lubelskim. 
Dru~i sezon badań. Gródek WO$esno,redniow1eoz
ny /XI-XIII w./. 

W biet~oym sesonie małotono dwa wykopy w obrtbie gródkat 
wytop nr 9 o wymiarach )x6 m na północnym zboczu 1 wąski wykop 
aondatowy nr 10 o wymiarach 9 x 1,5 m w centralnej partii maj• 
danu. 

Wykop nr 9 miał na oelu u.talenie pierwotnego ... itgu na
sypu gródka w kieruDku północnym oraz od8łonito1e tundamentów 
pólnocnej ściany wieży. Jat a1t okazało, północne mboosa gród
ka są dobrze zachowane - nasyp rumoszu wapiennego ma prawie 
pionowe zbocza z widocznymi odotakami belek mewnttrznego obli
cowania. Układ warstw oaloowyoh 1 nawarstwień gródka, poza war
atwą VA, jest analogiczny do odałonittego w wykopach na połud
niowym i wschodnim zboosu w 1976 r. Waratwa VA mi~łazośoi 10-
20 om zalega mivdzy waratwą VI-oaloową, a waratwą V, którą sta
nowią przepalone konstrukcje drewniane pod nasypem gródkac 
Struktura warstwy VA jest charakteryetyczna dla warstw budow
lanycha grudki zaprawy, drobny gruz kamienia wapiennego i &le
pieńoa, ułamki oesły palcówki oraz powiązanie jej z wkopem 

· tundamentowym wiety wskazują, te jest to waratwa budowlana 
wieły. lUndamant zagłvbiony jeat w oaloowej rtdzinie na głvbo
koś6 40-50 om i posadowiony na stropie marglu kredowego. Sta
nowią eo dute glasy zlepieńca ulotone bez zaprawy i śoi,le wy
pełniaJ~oe wkop. Materiał zabytkowy uzyskany w tym wykopie • 
nawarstwień gródka atanowia niewielka ilość ceramiki w.czes
nośredniowieoznej , z XI-XIII wieków, fragmenty cera11liozn:yoh 
płytek glazurowanych, ułamki oegly palcóWki oraz kości. 

Wykop 10 caloliono na majdanie w celu prześledzenia nawar ... 
atwień ~wiąaanyoh z utytkowan1em gródka i ewentualnej zabudo
wy w partU centralnej. Bk8plorowano go do gittboko,oi 90.140 
om, to jest do stropu waratwy IV - atanow~oej nasyp gródka. 
Poziom ułytkowy wyanaosa bruk kamienny. Układ nawarstwień nad 
brukiem jest analogiomyt do odsłoniętych w sezonie ub1egłoro
o~. Nowych danych dostaromyły układ i strukturo warstwy II. 
Jeat ona rozs~piakiem obiektu, prawdopodobu1e o konstrukcji 
drewniano-glinianej zlokalizowanego przy południowym zboczu 
gródka. Po potarze obiekt ten czvśoiowo runął do wnttrza, •-' 
poeostałe relikty obiektu utworzyły wynie81enie, wyra~ie 
g6ruj,oe do dzU, nad poziomem majdanu. lUeatety sypkie gru
sowiako tworsąoe waratwt II utrudnia eksploracjo i uniemotli~ 
wia odoątanie planu tego obiektu. 

Podozas prao badawczych wykonano tnwentaryzaojt totogra
metryceną w1eły. Wysokoś6 jej obecnie wynosi około 20 m; z zew
nątrz była prostok~tna, wewnątrz okrągła /średnica od 3 do ),6 
a l do wyaoko,oi 15 m. Ba tej wysokości wuotrze rozszerza sit 
i zmienia swój rzut na oktogon s niesami i kolistą apsydą w 
'olanie w•chodniej. To niewątpliwie sakralne pomieszczenie o 
wymiarach 4,9 x 5,2 m~ wszystkie 'ciany licowane oegłą pal
cówką. 

Prace archeologiocne i badania architektoniczne bt~ pro
wadzone w dalaz,m ciągu. 

Zabytki znajdują ai~ w zbiorach Zakładu Archeologii UKos. 
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i płat7 wełni~oh tkanin, efektowne naoa,.nie z zielonkaW, na 
zewn~&trz glazur~& 1 niebieskimi nakładanymi rozetkami oraz dwie 
miniaturowe r.ybki w,rkonane z ołowiu. aJbki te w płetwach ogo• 
now7ch posiadalf !rójkłltne otworki. Jedna z niob o długo~oi 
5,2 om, przy otworze g~bowym posiada przylutowane zgrubienie. 
Jeet to prawdopodobnie poaostało'6 po urwanya hac~ i b76 
mofie rybki te spełn1ał7 funkoj~ smtuomej prąn~ty wodek. 

Pod najniżej poło~on, podłogę maleńkiej przybudówki WpU8a
czono drewniailłl kanalizację, której długośó w stanie odsłonio
~ w.rnosiła 4t80 m, szeroko'ó 0,27 - 0,22 m. Pro•to~tne w 
przekroju i Wy<lr~&żone z jednego pnia kol")"to 1 polcr;yte było na 
~Wie całej długości des~. 
Setekowe koryto z resztkami g~stej czarnej cieczy uoytuowane 
było w kierunku na ówczesną zatoko Odr,r i globoko wkopane w 
iatniej,oe wcze,niej konstrukcje nabrzeta. . 

Odsłoniote nabrzeże w gór.QYoh partiach pokr,rte było dwoma 
poziomami konatrukcyjQymi rusztowego wymoszczenia, zbudowanego 
z okorowanych i nieokorow&QYoh pniaków, śoi,le pr~legaj~&OJ'Ch 
do siebie. Ponitej rusztu odkr.yto ułożone juł w 1nQr system 
okorowane okrąglaki z bardzo twardego, dobrze zachowanego drew
na buozJ"nl' lub dębu /?/. Twforąq one zwarte sk:rz,.nie wi,zane 

. wogłami. W świetle dot7ohozaeow,rch obserwacji możemr mówió o 
dwóch pasach nabrze ta, biegn,ce~ zakolem w kierunku na północ
~ zaoh6d atoj~&cej obecnie późnośredniowiecznej Baszty Siedmiu 
Płaezczy. 

Jtfiodą dwoma pasami skrz,.niowefo nabrzeża, od atro~ lewe
go brzegu Odry, w środkowej ·• jak s t w.ydaje szerokości jego · 

' odcinka - odkryto w grubej warstwie namuliskowej dretmi8D4 
palisad~. Pragmentar.ycznie odsłonitte skr~ie oznaczono nu.e
rami l na osi p6~oc - południe l od 1 - 6. Na wypeinisko 
skrzyń użyto przede wszystkim drobnych kamieni, praemieszane 
waratą ~iellli 1 mierzą oraz ubite warstwy glin1' l na ćwiartce 
A) /. Liczne bierwiona wcho4Zą w protil śoia~Q' zacbodniej et,d 
trudnodó z podaniem dokładQ7oh wymiar6w poszoseg6~oh skrs76. 

W profilu śo~ zachodniej widoczne aą warstą spalenis
ny1 zalegające bezpoiłrednio na wypełniakaoh glinia~Q"oh. Pod 
wp~ywe~ silneJ temperatury gliniane wypełniska przetworsone 
zostały w zb1t6 ceglaste grudy. W kilku miejscach le!~&oe w wył
szych partiach okrąglaki zostały nadpalone w czasie potaru. 
Z obserwacji warstw spalenizn,., widocznych w profilu doiany 
zachodniej /skrzynia )/ możemy mówić o trzykrotnym połarse na 
tym odcinku. Hajniłej wyat~puj§ce dot~ 'ciany skrzYń nabrseła, 
zachował7 aio na -.,sokości 4·~ nałożonych na siebie bierwion, 
okrflgłyoh w przekroju. W w,.niku rekonstrukcji stwierdsono, łe 
skrzynie nabrzeża układano w ksatałty zbliżone do trapezu 1 że 
posiadały one zróżnicowaną powierzchnio. Najniłej posadowione 
bierwion,. wyatopowały na siobokości 40-50 om poniżej poaiomu 
aorsa. 

Na podetawie czystego zear.łu ceramicznego, zalegaj,oego 
wjr6d konstrukcji nabrzeża, ob ekt ten mołe~ datowaó na dru
gą polowt XI wieku 1 wiek XII. 

W reaultacie badań sezonu 1977 odałonitto dwa meapoły 
arohitektonioznea wczesnośredniowieczne umocnienia nabrzeta 
1 polokaoyjną zabudowt ~ jego zrębach. 
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Waayatkie .ater1817 fr6dłowe snajduj' ait .w Pracowni Ar
obeolog1oane3 Zakładu Archeologii Badodrsa IBKM PAI w Sscee
o1D1e. 

•a4anta bt~ kont711uowane. 

SIRdSlt 
woj.oleobanowatie 
Stuowuko z.-k 
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to wJDiki apoatrzełeń s ubiegłego roku o konoentr.yo~. pr.,
walow.ya rozloko~aniu zabudowy grodu. 

Badania w Świeciu n.oa, b~d' kontynuowane. 

TULIGŁOWY, p.Ro1detn1oa 
wo~.przeę~~tie 

Uniwer87łet Jagiello~ki 
Ipatytut Archeologii 

Badania prowadzUa dr bab .Karla Oabalłlka. 
Pinansowal IKZ w Prse~'lu. Trzeci aeson 
badań. Wielkie grodzuko wozeanośrednio
wieosne /VIII -XI w./. 

Kontynuowano badania w,rkopal1akowe, tonoentruj'o prace 
w obrtbie grodu właśoiwefo• Wał obwodowy wysoki 1,5 m, &&mJka 
przestrzeń sbliio~ do p to1oboku o powierzchni otolo pół he
ktara, roaoi~j,oa 81t na pooh:rlośoi; spadek 16 • po o81 
pólnoc - południe. 

Ba majdanie wykonano 12 aondaty, przy pomocy któ!"1oh ata
rano sit uoh-.foió obszar najw1~k8zego zagoszczenia chat, od
ległości .todsy niai oraz wyznaoa:ró tereny niezabudowane w ato-
aunku do wału p6bocnego 1 wschodniefo• · 
'Catśó wykopów D&Wi,zuj~&o do badań s 975 r. umoUiwih uaya
tanie profili oii&SlYch po oai waoh6d-aaoh6d i północ-polu4D1e. 
Odkryto 5 chat, ua;rtuowaD7oh w środkowej partii majdanu. 

W efekcie trzechletnich badań odalonioto 1) chat oo dało 
aołnoś6 odtworzenie zabudowy majdanu. Do~ przeciotnie o wy
miarach 4,5 x 5 • atał7 w lutnyoh ratdaob na oai weob6d -
aaob6d. •••T&tkie a1ał7 otwarte pale~ka uai!iuowane w jaaaoh 
w póboone~ ozt,oi bu~. Wej,oia znajdow sit od poładnia. 
W ohaoie nr 9 badanej w biet,o,a roku palenia o w.ylołone było 
k1lkou waratwBllli kallieni. Pitó Bbada~Q"oh w tym roku do110atw, 
atoj§oyoh w odleglo,ciaoh od 4 do 2 •r od siebie wras z chat' 
1/1975 atanowU:r oentrua oaady. Poaoao;ałe dOlą ą;ą rosrsuoo
ne w kilku ratdach w odległo,ol 6-8 1ll od siebie, na poaiotąob 
taraaaob achodkowato opadaj,oyoh ku "poludniu. 

Ie wsayetkloh w,rkopaoh prsylegaj,oyan do wału nie a~wler• 
u ono war~~tw.r aleaBkalD.eJ. l stoSUDku do wału póbooneso chata 
3/11 atol w odległości ) m, a chata 1/76 - 3,5 •· Póboono
waobodni naroinit grodu nie było zabudoW&Q7. Bie wykluesone 
jeet, łe w wytopach 4 1 5/1977 uJaWniono n1kle 'lad:r naJdalej 
ku we chodowi ayaunittyoh bu41nk6w. llołlla by wnoaió, te wsdhł 
Walu wachodniego roaol~a sit wolna prseetrae~ poso•t .. iona 
ze waglfdu na aołliwe z tej strony polf&oze111e • podgrodsiea • . 

' chatach znaleziono wyrob:r łelazne. z narsodsi naJ11os-
111ejaae ., nołe, 7 aatut, ••z:rettie • koloea do rokojeao1 1 
proat;ra tyloea. Liome ., h'agment:r uprstt.J oraz broń w poata
o1 grotów do OBBozep6w 1 do łuku. 
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Konserwator Zabytk6w Aroheolo
giosnych w Białymetoku 

Badaniami kierował doc.dr hab.Jersy Oęaaowaki. 
Pinanaował WKZ w Białyutoku. Czwarty sezon ba
dań. Grodzililko 8łowiańsk1e wczeanoairedniowieos
ne ./XII-XIII w./. 

Badaniami wykopaliskowymi objoto odoinek wału w oz~'oi 
północno-zachodniej. Wykop długo,oi 12,5 m aseroko,ci 2,5 a 
aałołono od strony majdanu, obejmujęo wysokodć litoku od pod
stawy wału do jego korony. Na odcinku położonym najbliłej ko
rony Wału odkryto na gł~boko4oi 0,2 - 0,4 m od powierzchni 
liome kalllianie zwi4zane sapewne z konstrukcję wału. Zalega
ły one na warstwie gliny prsemieaaanej a piaskiem i prseayoo
nej spaleniznę i pojedynczymi woglami. Ba głoboko,oi 1,34 a, 
na tym saiQlll odcinku, wyatvUy aUa~ belek nieprzepalo~ch 
i przepalonych ozodoiowo. Resztki konstrukcji drewnianych wy
stępiły takłe na całej długo,ci małołonego wykopu. 
Poniewat prace badawofle nie l!lOataq ukońosone, trudno jeat 
okre.l16 • oałę pewno,cię charakter konstrukcJi wału. 
Inwentars rucho~ w.yatopował tu sporadycznie. w warstwach sau
wowych &naleziono ułamki ceramiki, kodci zwierzoce oraz żelaa
~ grot dairytu. 

Matłriał znajduje aio w abiorach Muzeum Okr~gowego w Bia
łJ1118toku. 

Badania b~c!Al kontynuowane. 

WARSZAWA - Wilan6w 
Stanowieko 13 "Paaieka" 

PP Pracownie Konserwacji Zab11-
k6w Pracownia Archeologioano
Konserwatorska 
Oddział w Warasawie 

Badania prowadziła mgr Hanna Młynarczyk z udsia
łem mgr Urazuli Perlikowakiej. Pinansował Kon
serwator Zabytków m.at.Wa...-ezaę. Drugi sezon ba
dań. Wczeano,redniowieczna osada otwarta \ypu 
wiejakiego /XI/XII-XIII w./. 

W roku bieżęcym kontynuowano badania na osadzie odkr7tej 
w 1976 r. Położona jest ona na lewobrzeżnym tarasie Widy na 
niewielkim piaszczystym wzniesieniu. Stałe ~kowanie pól pr~ 
jednoozeaDy"B płytkim ęatopowaniu obiektów, 20-35 om od po
wieraohni aiemi apowodowal1 doai6 Gnaozne mniazozenie atanowiaka. 

Badaniami obj~to teren o powierzchni 7 arów, o~aj,o 
dallsyob 7 obiektów. Sę to poao•tało,c1 po 8palo~cb obataob. 
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Z W&r8łw w,rekaplorowano liosne akorup7, ko,oi, reaztki r,rbie 
oras sab7łki • łakloh aurowo6w jak łelaao, anale kolorowe, 
81Skło, bura&tJU, dnwno, kaaiel1, r6g, ko•o, glina, •k6ra oras 
nu l. 

Stwierdzona &abudowa lredniowieosna je•t awi_.ana • ukła
dea ulio i po•iada obarakter dzielnio7 pr~rtowej /apiohle
rze/. 

Badania btd' kontpuowane. 

WROCŁAW 
Eo,oi6ł •w.Bltbiet7 

WROCŁAW • Ołbin 

WYBBZBŻI, 
woj.prze!Q'8kie 
Stanowieko 1 

patra · 
p6tne średniowieoae 

Uniwe~7tet Jag1ellol1ak1 
Instytut ArohaologU 
w Krakowie . 

Ia W7aoko,oi wag6rsa •Qrodsi•ko" kol1o87 •1t kilkukiloa.
trow.r prsełoa dol~ Sanu 1 raeka wptJwa na rosległe obnitenie 
Iotl~ Dubieckiej. WSD1••1en1e, g6ruje około 65 • ponad lu
ałre• wod7. Ssoąiowa cst~, o powiersobni 1,11 ha, • obarak• 
ter plateau nacb7lonego ku P6łnoc7 1 ••chodowa jeat upnwtaa. 
Poao•łałoloi umocnieJ1 Die aaohował7 eit na powlersobni aniaa
osone sapewne prses lioane okOP7 wojenne. 

Prubadano teren o powierŚobni 95 112. l)koP7 Młotono prą 
krawtds1 południowej plaateau w celu roaposnan1a ewentualnej 
sabudoą oru • oatioi p6łnOCDej gdsi.e w łrakoie badal1 powiers
obniow,rob aaob•erwowano o~ •aagt sielli 014UPU&Q.\ •1t wsclhł 
garbu, 00 aogłob7 niadoąó o obeono,oi t087• 

Łf&osnie ocl.kryto 6 obiekt .SW • • osego t7lk0 2 soataq w ca- . 
ło,oi w.retaplorowane. Obiekt 1 - •asłtb1ona o•t•6 obał7 aieaa
kal.Dej - kasłałł nieregul.amego onoroboku o 8)'111araoh około 
)80 x 350 oa dtboko,o1 95 o•~ o •Unie zaotruJ,OIQ'ob narołlli• 
kacb. WJP8łnla1Co b7ło roadsielou. na dwa posi01ą prse• WU'IItew
kt sielli oaloOIIłej • salepj,oej na W780ko,oi 2o-25 oa ponad. wa. 
W obrtb1e g6rner. posio111 prą narolinitu połudlli011to aaohocbd_. 
snajdował •1t t e saobOW&Q7 kaaienQJ piec t7Pu podkowiaeteso. 
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Obiekt 3 uohW7COUO w pełni dopiero na słtbokojoi 1' oa, pHia
dal to~ proatok,ta o .,.taraoh 220 x 160 ca. Ob ekł7 4 1 5 
sabesp1eosono w celu oało,oiowej etaploracji w D&8łtPQfOh la
tach. Od8łon1tt7 w rejonie ••pomnianego garbu terenweao olaie
kt 6 wbrew p~aosenioa nie •tanowił tre,..atu tow,r. 

W"'kia /300 CTJ/ ąko;e• prseoitto dwa nakłacł&jfloe ait na 
Biebie obiektf aie•atalDe7?/, kt6re pierwotnie two~tr ..,... 
ae 021tiWO Wou.cba ł0110•tw, c~oefo ait wsdblł !!U'bu łen
a.ongo. ~uaoja sabulloą w h~ pan 1 grocłdal:c ale ~eał 3M
Mit ąjUil1ona. 

llialeaioao około 1400 Ubmk6w D&o~, jedno oałe, JUSA łe• 
~~ 2 aieokft,looe prse4miot7 łela::t~~tcl• 4netłlle, pąle-
Pł i.&Moi 8Wien...,.łtpoa anallaa oe ponal&. utalicS 
ObtM tunkojonowaaa ba4ane3 osaą na X-i.tti w:lew. 

w poblUv. połataka utratiOilO aa clWie 08&ą otwarł• • u
.,. okreau. 
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Liome 'lad.T apalenisą, a prałona w ogniu gllna ••oug61Die 
w badan7oh parUach wabl, wekasujłl na prąoąnt ~acb- gro4u, 
która naetviła sa~tme na prMło'aie XII i XIII wieku • ok
reeie illten-.rfikaoJi najasd6w pruekioh na tereQT sie;! oheł-
11dńekiej. 

Badenia btdłl kon't7Duowane. 
Kateriaq słotone •łl w Kwseua w Grudsifldzu. 

WXLAZWW 
woj.sieradl:kie 
stuowako 7a 1 7b 

FP Pracownie ltouerwaoji ZabJ"ł
ków Pracownia Badawon .lrchaolo
giosno~Oll8erwatorska 
Oddział w Posnaniu 

Badallia prowadsił ~ Marek Oweteoh.~1Dall8owa
ła Okrfgowa D;rrekoja Goapodarki Wodnej w Poaa
niu. Dra.c1 eezon badaai. Oea<W eezonowe s olae
eu woseeno,redniowieosnego /tas7 B i O/. 

PrsebadaD.o 34 U7 odkr1waJłlo 145 obiektów arobeoloposąoh. 
W'r6d nioh dold.n\1.14 palenieka orae obiekt~ t7pu goepod.arongo 
13.-.:r saaobowe • pieoe, wodsarnta, etudnia/. 
W centralnej partii •~anowiaka 7a oclla7ło lłlad7 sagroq dla b7-
dła. 

Zbior.r anajdujfł eit • Praoowni Koneerwaoji Z&b7tk6w Oddeiał 
PoloDałi. 

Praoe -.rtopaliekowe sakońosono. 

ZAKRZD, P• Warta 
woj.eieradskie 
Stanowisko 11 

patrz 
okree late:óaki 

' 

zlm.'6w 
woj.pilakie 
StaDowieko ) 

llwaeum Olerogowe 
w Koazalinie 

Badania prowadzili mgr Ignacy Skr~k /autor 
eprawozdania/ 1 11gr Henryk Janooha.P1nu8owa
ło Musewa Okrtsow• w Pile poprses Kossaliń
etie TowarsJ8two Społeozno-Kulturalne.!rseoi 
eeson badań. Oeada wosesnośredniowieosna 1 
'redniowieoana oras zamek średniowieOISIQ'. 

Bad&De etanowieko, połołone jeet w północno-saohodniej oso'-
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tiRIIIIł ,..ao~k'
wo~.tle eokie 
ftaowt.ko 1 
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PP INGonie &:ouel"Wao~1 ~~
tcłw Praoonia uobeolopoano• 
&:ouel"Watonb 
lakła4 • łao4•1 



Póme średniowiecze 
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BAJ'lXOWOi gm,Elk 
woj,auwa akie 

BOBROWNIKI,gm,Szpetal 06rny 
woj,wlocławakie 

patrz 
wczeane •redniowieoze 

Uniwersytet Ł6d&k1 
Katedra Al'CheologU 

Badaniami kierowal doo.d.r Jerzy lllitóiUkt.Rra
oe prowad.zll aagr Tadeuaz J •Horbaoz /autor apra• 
wozdania/. finansowal WKZ we Wloołavku, ~ 
sezon badaJ\, Ruiny zaaku pokrzyżackiego /? r a 
XIV w, 

Wykop o wymiarach 20x2 m /prostopadle do zaohowan,oh fragmen• 
t6w pólnocmego 1INhl obwodowego zuku/, .. przecinaj\C obszar llli•d8J
aarza p6lnooneao - mial na celu rozpozrw1ie jeao obecmyoh D&wara
tw1el1, oraz odaloni,cie 1 atwierdzenie stanu zachowania reliktów 

· prze411urz.a północnego. 
V wyniku badalt atwierdzonot 

' 1/ obeono•6 reUkt6w przedmuru p6łnoonego o azeroko,oi ok.240.. 
260 Cli 1 wyaoko,oi zach. około 250 oa 3\dro- etanowi\ rdtnej 
wielko,oi kamienie polne pol,ozone zapraw\ wapienn\S od p61.no
oy 1 poludnia ~ioo ceglane - W\tekwendyjaki 1 pola~ lniesta
rannie ulotony/ł prawiłopodolmie fundament arkadowy / brak .ot
uwo•ci poszerzenia WYkopu, obrywy i . osypyW&Ilie alt snpu nie 
pozwoliły w br. na ostateczne rozwi,zanle- tej kwestii l t 

2/ zalep.nie w poludniowej partii wykopu - na dl.uaolc1 około 7 a 
- lu!no ul:otonego, r6wr'\aneso do poziomu, jednowarstwowego bru
ku z kamieni polnych, pod kt6rym nie odkryto tadriych nad.6w 
kulturowych, 

3/ cbeoao46 znacznej 1lo,oi gruzu oeglaneso i dachcSwkowaao ores 
ltu.ieni, kt6ry przykrywa kilkumetrową wara~ teren llitdzr
a&na, a takie majduJe sit na prze4polu oółnooneao przedar 
raa. Zdaje si• to wykluczać 110tl1wou; odslonitcia aitdzyD.Ina 
w przypadku podejmowania prao konserwatorakich obiektu - w 
obecnya atanie wydaje sit ono lepiej zabezpieczone prze4 ;,p~ 
waa1 zewnttrmyuu., 

Uzyskany materiał zabytkowy - fragmenty ceramiki, kafii, · 
ko,oi zwien,oyoh, azkłal przedmiot6w utalowych l gl6wn1e poi
dz.i/ ,· itp. - ~eat oal:kow o1eJnem1eazany w wypełnialtu ai•ctzy· 
IIUr&a 1 111e.So1 ai• w przed.zi e ozaaowya k. XIV - XVIII w, 
Brak jakiohkolwiek aater1a1.6w wozejniejazyoh, 

Badania ~q kontynuowane~ 

BUDZYiłBK, p,Dal1k6w, 
wo3.a1eradzkie 

Muzewa Okrqgowe v Sieradzu 



C.EDYMU 
woj.a&ozecińakie 
StaDowieko 2 

CBIMłU 
woj. azce.oińalde 
StaDowiliko 2a 

CIECKANC)t 
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aowal WKZ w Sieradzu. I>ru&1 sezon badań. No
wo~ytny dwór obronny - XV - XVII wiek. 

patrz 
okrel halsztacki 

patrz 
wczesne 'redniowieoze 

Stanowisko I /A.ynek/ 
1fojew6clzld Konaerwator 
Zabytków w Ciecbanowie 

/ 

Badania prowadził mar Andrzej Gindryoh przy 
wa'P6lpracy agr Martyny Milewakiej.Finanaowal 
WKZ w Ciechanowie. DrUc1 .. zon BadaJ\. Srednio
wieozna kaJI1enica llienczańalca /od kol\oa XV 
do polowy XVII w•/, 

Kontynuowano ubielloroczne badania narotnej /p6lnoanej/śre4-
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Diowiecznej działki miejskiej przy zachodniej pierzei rynku• · 
Załoiono wykop nr 2 o wymiarach 5x12 m, po osi wsoh6d-zaoh6d. 
W trakcie prao odalonitto poludnioW\ i zachodni' joian' poaiesz
ozed piwnicznych kamienicy1 oraz schody prowa~oe z przyziemia 
do pi'WI'Uo, usytuowane w po:tucbll.owo - zachodnim narotniku budynku. 
VftD!ltra pomieazczed odsl:oniłto fragment 'cianki działowej~ Do 
dow tundulent6v t>raz podl:oai piwnic jeszcze nie dotarto. Na za
p~eozu posesji, od. strony zaoho~!i budynku, od.sloniłto dosta-
nony do nieao płytki fundaliant enny spojony gl.!Ju\, szeroko•· 
oi okol b 1,' •• o nierozpoznanyul do~d. przeznaczeniu• 

Na~ataraze nęwaratwienia, poobod.zQce z podwórka kamienicy, 
doataroąłf ułamków gl.inianyoh naczYii lredniowieoznych, trap-.
t6w pnedll1ot6w hlaznyoh oraz ko,cl swierz,oyob. OdaiOniłto tu 
takie resztki wylepion•ao ali~ pieca o blitej nierozpo~Danej 
jeezo• funkcji. Wewnl.\tra piwnio eksplorowano zasypiskowe Daftl'
aw.t,enia nowoł.y1:fte, ąwieraj,oe du!fl llozbfł ulamk6w naozyd cera
lliO&Yoł.\.r paeud.a.ajolikowych, szklanych, frapenty k.n.J. amko
YJ'Oh l ~ytowyoh, przed.llioty metalowe oraz ko,oi rybie, ptasie 1 
&YlerzłC•· 

. Wyck;byto takie siedea monet z okresu od. XVII do XIX wiekU~ 
Wyda-je llit, 1t llrea funkcjonowaniu kamienicy połotyty zniaz

o..Ua wojny azwedakiej z polowy XVII wieku. 
Badenia bł&l kontynuowane. 

PP Pracownie Konserwacji Zabyt. 
kóv Pracownia Aroheolo&iczno
Konserwatorska 
Oddział w Warazaw!tp 

Badania prowadziła msr Maria Pikullńska-Ciuk• 
Finanaował. WKZ w CiecbanoWiei Czwarty ae~ 
badań /po ,_.le'bliej przerwie • Zamek ałrednio
wieczny z c1rug1ej polowy XIV-XVII wieku~ 

Ba4uia akonoentrow,ly ai' przy bramie zamkowej.Mialf one 
rozwka.6 oaly szereg zap.dnieó zwit\Z&nyoh z pierwotnY~~ wjazd• 
u dz!edzJ.nieo zamkowy a takie wyj-aśn16 problea komunikacji przea 
t o•t• Ze wagl,~ na &lotonoł! apra• a takie trudno,oi obiektrwn• 
teF 88SODU, caloM spraw rozlotono na bie~oy 1 uat•pny rok. 
W WJDiku prao teaoroomyoh uzyekaD.o naatUuj,oe infomaojec · 

\ . 
1/ prze4bru.ie w fol'llie kwadratu o wyaiaraoh oa :, x 5 • zoatalo 

dostawi one do auru kurtynowego zuku, 

2/ przeelbrude ŻOatalo wybudowane jut po rrkonaniu podwytazenie 
·tel'ellu na clzi~ou l wok61: zamku ozyl najprawdopodolmiej 
w pierwnej polowie XV wieku, . 
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. 
4/ UZfO.OO cklue 1DtorMo3• dotyoZ\oe twłt••• -.n"U INi t)bO"' 

...., t t\adnllltu wiety poWowo za0bo6Ue~, 

'' m..llozay •terial abytttowy reprez•tow.r jea'\ proz s cera· 
aik4h azklo, ..tel, koJot &Vierqce, kafie. 
Za~ ~ do~ w Praoowi ArolleoloSlo_.~ PICZ. 

CIR.I.POWC), ... DóiU..Dowo 
wo,1.powea$11łde 
St.Dowiwko 1 

Muze\.8 Arcbeolopome 
w Pomaa1u 



CHOJNICB 
woj.bydgoalde 

... 219 ... 

Uniweraytet Ł6dzk1 
Katedra Archeologii 
Pomorska Ekspedycja Archeolo
giozna 

a-daniami kbrowal doo.dr Jerzy 1Cmieoi11sk1.Au
tor sprawozdania mgr Leszek Wojda. a-dania .ti• 
nanaowal Urqd Wojewódzki w lydgoszc~ i Uni
wersytet ł.64iki. Pierwszy sezon badań. Miaato 
Z Xl'l • XV We • 

Badania prowedzono na terenie miasta. Wykop o wymiarach 5x2;5 
a wytyczono pray vewn,trznej •oianie llliejskieso auro obronne&O na 
ul. Po~ej. Celei!D badań było rozpoznanie układu stratygra.fioz
neao i odaloni.oie wewn,trznego lica muru. Podozaa badad odsłonit
to vewn,trme lioo muru obronneso zbudowanego z dutych głazów ape.
janych Z8Pl"a'W\ wapieJ:IIUl• Stop• 1\mdamentolft4 muru tworzyły 1\d.ne 
głazy posadowione na podaypoe z piasku, oo dal;o w efekcie swobod
nie pra~~ konatnlkoj,. Wkop tundamen~ /szerokolłoi od 9,90 

.• w partii -.topy do _2,50 a v partii lawy/ pod IIIUJ' przecina wcz ..... 
niejeze waratwy 4redn1ow1eczne. 

W czasie eksploracji odsloni,to poziom podłogi /przepalone 
cteaki i polepa/ •redniowieoznej cha~y 'ł. Pod omawianym poziomem 
odkryto znia&ozonll varatvfł vczeanolłredniowieczną. Material uzy
skany w trakcie badali to ceramika XIV - XV w. i z okresu wozea
nolłrednioviecznego /II/ oraz fragmenty przedmiotów aetalowych v 
tym telazny grot bełtu. 

Badania ~&\ kontynuowane• 

CZARNA WUIJCA, p.Qrodziak 
woj. białostockie 
StaDowieko 1 •Mogilki" 

patrz 
wczesne •redniowiecze 

CZORSZTYN 
woj.nowoall4eck1e 

Kierownictwo Odnowienia 
Zamku Królewakiego na Wawelu. 

Badania prcwactzone pod ldenmld,ea agr.Staniala
va Koziela /autor sprawozdania/ przez Leelawa 
Lakvaja. Finanaowalo Kierownictwo Odnowienia 
Zalllku Królewskiego. na Wawelu. Pi'ty sezon bad.a6. 
Ruiny zaaku z XIV w• przebuctowanego w XVII w; 

Prace wykopaliskowe prowadzone na zamku v Czorsztynie ~ 
oz••oi' azeroko zakrojonej &koji konaerwatoraldej zaierzaj,oej 
do zabezpieczenia i utrwalenia IIUl"'wanej aubstanoji tego ired-
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OZIIlSI, p.G6n Kalwaria 
wo~.waN ... •ki• 
Stanowiliko "Wsg6rse lUlkowe" 

pał n 
•o••~ •re4aiowieo .. 



DOBO Z Y Ol 
woj.krakow•kie 
z ... t 
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•u .. ua tup Kruow•kioh 
Wielioaka 

BadaDla prowadsił dr bab. Antoni Jodł~•k1. 
r~owało •useua tup lrakow•kioh Wielioaka. 
O.ada wielokulturowa i ru1n7 •re4niowieoa
DJOh aałołe6 obronQJoh. 

Z.-k W1JtuowaJ17 j .. t na wag6rau prawego braegu Rab7, • 
dobr' widoomo,oi, na Aolint raeki. Baclania WJkopaliakowe pro
wadaone b7ł7 w ub. lataoh praea •uaeua ~roheologioane w ~ra
kowb. Oelea ba4al1 w br. b7ło Witalenie obronologU naatarai&JOh 
.ur6w obroDQ7oh, ioh roapl&Dowania prse•trsennego 1 •tratygra-

0 tU nawa1'1łtwie11 kul turOWJoh na wsb6rsu aalllkotf7111. o 

04krrto pieo • koaiDea poohoda,cJ • XY 1 XVI w., kt6r.r 
b7ł abuclowaa:r • k.-ielli 1 oe&ł7 Mlo6Wk1 ukła4anej na •ubej 
aaprawie piDianej. W rauob poalOIQll pOłliadd batałt pro
•toqta o ~h o 305 z 1 )O oa. iJrąlegał do południowe i 

· 1 weoho41liej •otaa:r pollie•aoHDia eaakalllego bw. 4ułe.1 ab7 • 
Bklepiellie pieoa.1 pierwotllie aapewne kopułowe, uległo oałkotrih-

. au muaoHJaiu. Fieo po•iadał poł,oHDie • kollinea \UiytUOWaD;Ja 
po HWilfłrtiMj •trollie rłu4n1owej •otaa:r iab7, Da 4s1ebi6ou 
saku pmeso. ~olliD b7 abuclowaą w oało,oi • kaaieni, • rsu
o1e poaioiQII bataU pro41toqta o ~oh 16<>x125 oa. Wew
D4łra otworR koainoweso Da poaio.ie •klep1e~a1a pieoa SD8Jdowa
ł7 •1t re•stki IIUUW)" łelamej w poataoi ailllie •koro40W&D;foh 
pł7ł. 

Druai• obiektea prHbadaQJa w br. b7ło wnttrse piwnio7 
w p6łlloODo-aaohoclDiej o•t•oi Uliku, prsesnaoaonej do obudoą 
w a.Jbl1*-.,ob latao&. 
W ąpełlllaku o lli_..ao,oi 30-50 oa, salegaj,op Da oalUnie, 
~o oe1'aikt kult1117 łuQ'okiej /Da ri6rą. •łołu/ woH•
DO,re4DiowieOSJl4 1 m4Diowieo~. Zaątki po•alaJ' A.•owa6 
ąpełlliako Da XI'f poo~tek X'l •• 

BadaDia b~ k01lt7Jauowane ~ 
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sował WKZ w Elblągu. Drugi sezon badali. grednio
wieczny klasztor dominikański /od drugiej polowy 
XIII wieku/. 

Po rocznej przerwie kontynuowano rozpoczęte w roku 1975 ba• 
dania na terenie zabudowy klasztornej, w celu :U.okalizowania 111 .. 
~yeh partii założenia klasztornego. Wytyc~no trzy ~t')'kopy o 
łł\cznej powierzchni 38 m2, oznaczone numerami od 3 do 5~ · 

Wykop 3 - usytuowano przy wschodniej tłolanie zaohowane. ~ za
chodniego skrzydła klasztornego od strony dziedzil1ca, w llie sou 
nieznacznego załamania sit lica bud?n}tu. Sugerowa.lo ono nie ao
czasowo8ć tej części zabudowy. Odało.nięcie partii ftmdamentOwych 
budynku zaprzeczyło jednak tym przypuszozenioa. Fundament, sado
wiony około 340 cm poniżej obeonego poziomu utytkoWBDia terenu w 
bagnistym oal.ou, budowany był do poziomu około 270. OUJ z dutych 
kamieni narzutowych spojonych gliW\, wyżej zal z oesiel epo~~ 
zaprawą wapienną. Do fundamentu dostawiona byla 4oianka oef 
szerokości okołó 30 om, za którą odsłonitto ostrołukowo ak epio
ne przejŚeJ.e, wysokości około 220 om; Byló to zapewne piei'WQtne 
wejście do przyziemnych kondygnacji skrzYdla klaaztomeao. ZUnr 
,towanie r jeszcze W Ś~edniowieozu Wi~zalo Sił być mote ze zai~ 
konoepoj u!ytkowania budynku. W R6rnych partiach nawarstwi~ 
p6tno-aredniowiecznych odslonięto dwa prostokątne peleniska oegl.a
no kamienne, jednakże na r6tnyob pozioma@• .1edno z nioh nóaUo 
ślady . poziomej o budowy drewnianej. Interpretacja blltaaej fUnkcji 
tych obiektów nie jest w tej chwili możliwa~ 

Najstarsze nawarstwienia kulturowe, kt6-re datowaó mo~ na 
~ polo.,.. XIII, XIV i XV wiek, dostarozył.y material6w za~o
wyob w postaci ulamk6w nacz)'l1 ceramicznych, kamio~owyoh i pr•e4-
alot6w ~el.aznyoh. Na uwagę zas1:uguj(\ bardzo Uozne znaleziska 
lłc1ank6w sk6r oraz fragmentów zniszczonego obuwia. Ich zagęszoa .. 
nie w jednej tylko warstwie oraz zgrupowania na wprost odeł.oni.,_ 
tego wej~cia do bućlf.nku sugerowa6 może, U w~trz działał war
sztat szewski, z kt3rego odpady wyr~.1cano 'bt\di wymiatano na zew
nątrz• 

Nawarstwienia nowożytne /XVI - XVIII wiek/ przynioely dale
ko JmiejsZt\ lioz~ ulamk6w naczyń polewanych, )>.eudomajolikowycht 
szklanych oraz szkła okiennego. 

Wykop 4 i 5 - założono na dziedzidou klasztornym, w celu 
uchwycenia zarysu 1 zasięc flmdament6w odaloniętego trarenta
rycznie w roku 1975 tzw. domu spowiedniego• • W wykopie natra
fiono na fundament, kt6ry willZac należy z zaobodnil\ 4oi~ tego 
budynku, w wykopie 5 - ze ścianą pólnóOWl; Obydwa budowane bfły 
i sadowione analogicznie, w bagnistym oalcu, około 380 cm poit!• 
tej obecnego poziomu użytkowania terenu. Do pozio~ około - · ~o 
om wznoszone były z dużych kamieni narzutowych s:pojonyoh ~. 
wytej zad z cegieł spojonych zapraW\ wapienną• Oparto je na 
łukach arkadowyeb, wzmacniających konstrukcję fundamentu w bett
nietym podłożu. W wykopie 5 ~dsłonięto także dostawiony od p6ł
nocy do lłciany "domu spowiednego• 1\mdament ceglany J11e~1detlty
fikowanego dotąd budynku z p6lnocnego skrzydla zabudowy kl.aaz
tornej. Sadowiono go nie w calcu, lecz w średniowieczn:yoh war
atwach kulturowych, około 340 cm ponUej o be onego poziomu tere-
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nu, na jednej tylko waratvie kamieni. W t111 samym wykopie na gł.
boko,oi około - 350 om odaloni~tto ruszt drewniany uletony z dwóch 
waratw let,oych na aobieJoprzeoznie desek, azerokodoi około 40 om. 
Około 100 cm wytej odslo ~t to klepisko gliniane, groboałoi około 
5 om. Zarówno ruazt jak klepisko 8'\ zapewne pozostalo,oil\ zabudowy 
•r~owieoznej, wcze,niejazej od odaloni,tych w wykopie fundamen
tów. 

Nawarstwienia kulturowe w wykopach 4 i 5 ~awierały znalezi
ska pótno4redniow1eozne /2 polowa XIII - XV w U t oraz nowotytne 
/XVI - XVIII wiek/• Były to ułamki naczyń oeramioznych, SZklanych, 
szkła okiennego, fragmenty przedmiotów· telaznyoh oraz du!a liczba 
kodci zwierz,oyoh • 

. Materiały znajduj' si• w Pracowni Aroheologiomo-KonseNa
torakiej PP PKZ w jarszawie. 

FRCJ.tBORK 
woj.elbll\&kie 
Stanowiako 4 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Slbl'gu 

·kaplica dw.Anny 1 
szpital dw.Duoha 

Badania prowadzili mgr Maria 01\browska, mgr Miro
sława Gajewska, doe.dr Jerzy K:ruppe /autor spra
wozdania/. Trzeci sezon badań. Teren przyszpital
ny i wn'łtrze szpitala XV - XVIII w~ 

Po rocznej prz~rwie wznowiono prace z szeroko zakrojonym pro
sremem badań. Obj•to nimi przede wszystkim wn'łtrze budynku szpital• 
nego oraz oz,,oiowo przyległy do niego teren od zachodu 1 połud
nia. Prace wewnątrz szpitala miały charakter rozpoznawczy! gdyt 
dotychczas nie było ono dost,pne dla badań. W nawie zloka 1zowano 
2 wykopy, w których odaloni'łto po sadzkił ceglaną. Wiłlza6 j' na1ety 
z poziomem utytkowania budynku wzniesionego w drugim dziesiątku 
lat XVI w. Pod posa~ zalegała na pieszozystym calcu cienka war
stewka z zawarto,oil\ fragmentów naczYń p6ino4redniowieo%Dyoh, by6 
mote z XV w. 

Y wykopie zlokalizowanym w bliakośoi przej~oia do kaplicy 4w. 
Anny zaobserowano w posadzce prostokl\tn,, starannie wstawioJlłl 
lat,. Po zdj,oiu cegieł w toku eksploracji natrafiono na drewnia-
01\ trumnt bez wieka zorientow&nl\ po osi wschód-zachód. Zawierała 
ona oalkow1oie zetlały szkielet prawdopodobnie m~ttczyzny. 
Dzitki bujnym, rudawym włosom zachowała ei' czt4~ kaloty. Nie 
atwierdzono tadnego wyposatenia, co uniemotllw1a wydatowanie po
chówku. 

Iksploracja oalej powierzchni przedsionka 1 cz,do1 nawy pod 
ob6re• doprowadziła do odsloni,cia ceglanych reliktów woze4niej
azeao zalotenia arohi tektonicznego. Natrafiono na korytarz piw
niczny oraz achody prowadz,ce z. poziomu parteru jak tet na dwa 
polllieazozenia odohodz,ce na poludnie od wspomnianego korytarza. 
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Po ~eksplorowaniu jednego z nion w dcianie wschodniej /wzdłut
nej/ odsłonięto po dwa le~~oe nad sobą otwory pr%esklepione.Po 
usuni,oiu warstw zasypiskowych ustalono! it były to wloty do 
dwóch pieców ceglanych. Otwory dolne zw ~zane były z koasonuai 
paleniskowymi a górne prowadziły do kom6r wypełnionych otooaa
kalli kalłiennyai. Sklepienie g6me komory pieca zlokallzowme 
pod po•~ prz..S.ionk.a było oz,.oiowo miszezone pnea praoe 
~lane prowadzone w 1686 roku. Nad pieculi ••sala pierwot
nie zwi~zana a Dim1 podłoga z kt61'\ poł&\ozone t>yły otworaai weo
tylacyjnJili wYłtonanya1 w atlepbn1aeb. Obiekty te interpretowacS 
D&lety jako pleoe łaziebne . , 

Ya~ane drugie pomieszczenie piWniczne nie było ekaplo
rowue z uwaa1 na srotny atan teobnicmy jeso stropu. Przed u
~o6osłlni• badań archeologiomych 1 . arohi tektonicznych trudno 
je4DoQaomie wydatować odśłonl,te relikty arobi tektoniczne. 
ll óbrili obecm~"~'• 1t wi.4\za6 je l'lalely z nieznanya dotyob,oo; 
OIIU 080baya bu ea pocho~oym z 1 po~. XV "• t nalet\CJII 
jeclllak do azp~~ • W oaade prac budwlanych przeprowa4tianyob 
pru a htoal t6w w pooZ&\tkU XVI wieku zoatal on wl\OZODJ w po
aa.r'ZOIW aalołlllie u pi telńe • 

YJkopy załoione w piwnicy, a przede wezyatk111 na Zewnt\tl"a 
korpu8U obiektu, pozwoliły ~ uzyskanie no~oh danyoh ocmomie 
de. poaaclow1.Ua f\mda.JDentW, jak tet zaleP.nia warstw kulturo
WJ'Oh• Dostarczyły one takte ldlkudz.ieaito!u tyaitor mal.Hiak 
~oh, przede vazyatkim oerem.Ud. 1 kojo! zwierqoyoh a olire-O 
w ocl aohylku p6tneco •redniowiecza po wiek XIX. 

· Badania terenowe winny by6 jeazoze kontynuowane1 aby w pe'bi 
roaw14\za6 1atniej4\oe problemy merytoryczne tycZ&\oe •1• tarówno 
upite.la jak kaplicy łw.Anny. 

PP Pracownie Konserwacji Zabyt
k6w Zeap61 Badań Archeologiemo
Konserwatorskich 
Oddział Wrocław 

Badania prowadził mgr Jerzy Romanow, finana~la 
Dyrekcja Rozbudpwy Miast i Osiedli Wiejakich w 
Nysie. Zakończenie badań) Wielofazowe zaloienie 
zamkowe od przełomu XIII XI V w. do XIX w • 

Praedaiotft badań był dz.ied.zinieo oraz teren podzaJDCza Z..:. 
ku 06rneao w Glo«Mu. Zame"k usytuowany jest w p6lnocno-zacbod.- · 
niej oztłc1 aiaata. Wznosi sit na 'O'•okiej, ~tromo opadajł\Oej 
wruie rzeki Oaoblop. Celem badań było •~•rdzenie wozehlej
azyoh, wzaiankowanyoh w tr6dlaeh zaloteri, d.atuj~oyoh •1t apne4 
okresu budowy obeoneco obiektu, tj. z przed roku 1569 oraz uata
l«Die lokalizacji wZIIiankowanej w tr6dlaob z XVI w. tzw. Sali Jtai'
ttoej 1 okre,lenie jej cbronolog11. 

Badania prowadzono systemem wykopów azero~oprzeatrzennf~• 
k:tórych ł&\Czn& pow. wyniosła 11Q0 1112• Wynikiem badali bylo ocucrr-
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oie na terenie dziedd.ńca Zamku Górnego całej dolnej kondygnacji 
czworokt\tnej wiety kaaiennej, zaopatrzonej w narom• przypory l 
• dobrze zachowanya wewnttrznya systemem działowym. Budowla po
aadowiona była bezpo.rednio na sliniaatym calcu i posiadała wys• 
do 2 • 70 m. ł'odom oaloa po a tronie zewnttrznej budowli opad.al o 
około 1 do 1, 50 111 penHej poziomu posadowienia, co dowodnie waka• 
auje, h odkr)ta wiata ot.wi6dziona była dooko~ follAl i w związ
ku z tya w swoilll czasie stanowiła aamodzielną budowlt wolnosto~
~ w typie wiaty rycerskiej na gródku atotkowatym. 

Uzyskany material ceramiczny datuje wiet' na przełom XIII 1 
XIV wiek. Od strony pólnocnej i wachodniej stwierdzono dobijają .. 
oe, lub stojące w pt.otnym oclstfł}te od wlety elementy budowli 
cellanych o wątku gotyckim, ozt,ciowo zniszczonych w trakcie bu
dtlwy obecnego zamku. fłajba.rdziej czytelny uklad tych budowli wy
a~il od strony w,.chodniej, gdzienajprawdopodobniej 1118J1Y do czy
nienia z~ soty~ką wiat, bl'8.111W\ oraz z dutym odcinkiem IIIUrU kurty
DOW810• Oclkryte elementy budowli ceglanych stanowią drugi etap 
rozbudowy badaDeso obiektu. Chronologicznie odpowiada on penova
Diu kaiąt\t opolskich /XIV, XV wiek/, którzy w tym czasie wa ist-

. Diej,cych tróael zakładają w Glo~ svojll dru~ re~dencjtU 
Gotycki zamek kaiątąt opolskich, któ~wchłonąl wczełiniejazą 
vieit kuiemną uler zniszczeniu na s tek potaru. Po potarze za-

. Mk uż'-~owany jes w dalszym ciągu. wiadczy o tym zakrojona na 
d~ a t naprawa nadwątlonych m~w, które od strony zewnttrz
nej Mbezpieozone zostają ceglaną akat'p\. Trzecia faza rozbudowy 
vi~e alt ze wznieeieniem tzw. Sali Ks1ąt,o~j' która dobija do 
zwnttrznego JDUrU gotyckiego od strony poludnl.owej zamku• Funda
aenty Sali K&1flłtcej dostaWione są j~ do muru skarpowanego,Sala . 
1taiłlt•oa jest już budowlą reneaansQWll. Odkryto elemanty kamlentuki 
jej port&lu, Powstała na przełomie XV 1 XVI wieku. 
Ra~ł.niej do polowy XVI wieku. Y tym czasie czworokątna wieia 
kaaieJma otrz)'IIIU3e !Nmeeanaowe sklepienia kolebkowe. Kolejna IV 

. teza rozbudowy wiąte eit ze wmiesieniem obecnego Zamku o3rnego, 
~d budolft\ kt3rego zniwelowano dotychozaa iatniejł\ce budowle 
/rok 1569/e Obecny zamek ozfł,oiowo wzn1ee1ony jest na dawnych 
t\Jndall81'1taoh zamku piastowskiego' Opracowany został projekt ~ 
ekapozycji ~yob obiektów, które vyeksponoYane zoat&DA\ w po
staci zarysów zaa poziome dzied%111oa. Zbiory po opracowan.iu prze
kaune zoa~ do Muzeua w Gloa6wku• 

Badania zoataly zakonczone' 

Muzeua OU.gowe 
w Gorzowie Yielkopolakia 

Bedania prowadził IQgr Tadeuaz Sen16w, Finanao
walo Muzewa Oknaowe v Gorzowie Wlkpe Pierwszy 
aezon bada6. Sredniowiecz. 1 okros nowotytny. 

) 

BadaDia aialy ~ 081U UObWJ.Cenie dollnieiDI.nrch .lad6w budow
U •redniovieomyoh /aakralnycb], zwi\zanyoh z etnieniell biakup
~twa lubuekie~o w 06rzycy• 
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Prace prowadzono na obiekcie usytuowanym w samym centrum 
wsi, wok61 ruin ko,ciola z XVIII/XIX w. 
Wykopy nr 1 1 1 ' zalo!ono w p61noono-vachodniej cz,loi na zew
DAltrz ruin koiciela. Wykop nr 2 we wn4łtrzu ru1n - po strotde po
łudniowo - 'Wschodniej, a wYkop nr 3 na przeciw vy1lopu nr 2 po 
zewnłtrznej stronie IIUrU. bg6lem przekopano 132 a2e 

lf wYkopach nr 1 i 1 'w przaieszanyoh warstwach malezioęo 
liczne uł&Jiki naczy11 lredniowieoznycb - natouaat Da &!tbokoł
ci od 1, 50 - 1175 a uchwycono pochiSwki szkieletowe • M l w. 
Y narotn!ku poł.udniowo - wachodnia wykopu nr 1 '- ba gł•bokolci 
od 1,50 - 1,55 • odaloni•to 5 grobcSw ciałopalnych kultury lutyo
klej IJ'UPY 16rzyck.iej z okresu halsztackiego• 

W wykopie nr 2 odslonitto trapent ~duentcSw budovll pn.w
do90dobnie z XV w. , a po e tronie poludniowej od powyłazeao traa
mentu auru - wyekeplorow.no 3 poeh6wki azldeletqwe z XV w~ Y jecl-c nioh w ustach z-.rleso znaleziono monett /denar voze~oja

ellońaki z XV w./. 
ter odalonitteso trapentu budowli lredniowieoznej nie jest 

jeszcze zidentyfikowany. . 
Materiały ~ w posiadaniu Muz&\8 Okrtsoweso w Gorzowie Wlkp. 

Baclania ~41\ kontynuowane-. 

ORZYBIAWY, p.Pole Legnickie 
woj. lesnJ.okie 
Stanowisko 1 i 2 

patrz 
okres halsztacki 

IłŻA 
woj. radellSki e 

patrz 
wczesne lredniowieoze 

lfojew6dzlti Konserwator Za~ 
ków Olrodek Badati 1 Dolruitenta
cji Zabytków w Łodzi 

Badania prowadził mgr Jerzy Auguatyniak.Finan
aow.l YKZ w Piotrkowie frybunalakia. Pi'lty se
zon badań. Zamek XIV-XVI w. 

W wynikU badaJ1 odaloniłto lico zewn,trme llÓlnoonego 1 va
obodn1ego auru obwodowego. Wykonany jest on z nleregulamyoh o4-
lupk6w piaskowca llliejaooweso pochodzenia. W murze p6lnoeftJ11 aa
ohowanya do wysoko, o! około 2, 5 - 3 • vYI'Ótniono dwie warstwy ",_ 
r6wnavcze w odległolei około 1, 7 •• Grubol6 IIIUrU 2,4 •· 

lf pólnocno-zachodnia narctniku aur6w obwodowych odaloni•to 
p6lłlkl't\sl\ BkU'Pfł• R6tn1ca w materiale budowlanym vaka~e, te 
nie pochodzi ona z pierwotnego XIV - wiecznego zalotenia• 
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V narobiku p61Doono-waobodnia odkryto relikty o•aioboome~ 
wieły o •redDioy 10!5 •• P61noona oa,6d wiety llliaaoaoaa aupel
D.ie poaoatale o•••o aaohowalle do wyaoko.oi okÓlo 0,5 - 1r5 •-ocl 
a'toPJ fWldaaelltoweJ. Relikty wiety aostaly aabeapieoaoae vwue 

·p~ aaatoaowniu Mterialu z oz~ob do 4a.U kopalni Qai-.la .. 
w Inowłodau. 

Vaobodni aur obwodowy uchowany na cllup.oi 19 a do wyaoko•oi ,_, •. 
Material zabytkowy pra..teazaą, lł6wnie nhakt oeruikl, 

uru a nv-xvu w. . 
•tel'iał &abytkOWJ• po opraoonniu &loł0J11 aoatanie w Mua .. 

\11 w ToaaaZOWie ,..., 
· Badaia ~ kontynuowane, d do odłłoni,o1a oale10 załoi .. 

nia. UoaytelDJODY aarya zaak\1 aoatanie aabeapleoaony 1 udoatu
niODY 11Wiedaa.1,oya. 
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Jednocze,nie w sezonie bielącym prowadzone badania geomorfolo
giczne i palinologiczne na grodzisku. 
Obok w/w prac, kontynuowane badania podwodne na jeziorze Wolskim, 
otaczającym z trzech stron półwysep; 
Wykonawcą prac był Klub Archeologii Podwodnej "Tryton" w !yc~Fsz .. 
czy. Badania poąwoćlne prowadzono meto~ sektorowll, obejmuj,o, 12 
metro-.1 szarokolłoi pas jeziora we wschodniej cz,łc1 p6byapu; sy
stematyczną penetraojłl• W wyniku badań zlokalizowano .t dokuaentO
wano dalsze elementy mostu oraz sporządzono przekop przez funda
menty wiety •redniowieoznej, zlokalizowanej przy p6łnoonym oyplu 
I>CSlwyałlu• 
i'ydobyto w trakole poazuk.iwal\ 118ter1al głównie jredniowieozny, 
" Dla bosak telazny. siek.ierk' m!niatUI'OWI\, srot oszczepu, klaa
~ do pasa oraz !1'. naczyń, nierzadko zachowanych w ~o,c1. 

Korpleksowe badania na p61wyapie 1 jeziorze bfłdA\ kontynuo
wane. 

J~t1W 
woj .kieleckie 
Opactwo oo.Cystera6w 

KOBIERNICB, p.Porłlbka 
woj• bielsko-bialskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Konserwator Zabytków Archeolo• 
gicznych 

Badania prowadził mgr Jacek Reyniak• Finansowal 
WKZ w Bielsku-Białej. Pierwszy sezon be.dań.Rui
ny zamku z XIV "• 

Podj•te łltaoe mialy na celu rozpoznanie zal:oteń obronnych 
uaeo&ku nale&łlo•so do ryce~-rabuai6ws SkrzYńskioh, połotone
lO _na no= gcSry zw."Wolek , nad doliną Sol:y. Załoteni• ba-
dań było ei prze,ledzenie najstarszych warstw oaadniozyoh 
~~&oaetólowa inwentaryzacja pomiaro .. zaohowanyc~ resztek 

Oalf obiekt składa aj,• z partli zabudowy poludniowej /mi,azke.l
ne3/ oraz p6lnoonej /wiety? l, zachowanych jedynie w partiach 
:fundaaentowych, otoozónrch resztkami muru obwodowego, fos, 1 wa
łea zewn,trznym w obrłb e k011m1nacj1 wzg6rzae 

Wykop l przebiegaj,cy z p6łnooy na południe, długo,o1 16 
a, przecinał poludniowy fragment zaloted zamkowych. PozwolU 
on uohwycJ.6 stratygra.!iomy układ warstw, który w g6rnyoh per
tiaob aktadal al• w~zewadze z fragmentów deatrukc~i laurcSw 
oraz uata116 :frapen podz1.al6w wewn41trznyoh tej oz,,oi zabudo
wy. Wykop odsłonU te stopy fundamentowe mur6w, posadowionych 
na altale 1118.C1erzystej o r6tnej glfłboko,ci wystfłpowaniat od 155 

do '20 cm• . 
Mury zabudowy południowe~ wykazywały jednolity charakter 

'W\tku, na kt6ry składały się kamienie miejscowe o wymiarach o~ 
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15s10 ·oa, do 40x20 •• Mury partU p6lnoonej WJka~ ..S.e~ ;jed.o 
aollty obarUter 1 noa~ 'lady napraw 1 uaupeln1e6 oe~' 
Ob•erwao~• atntypoatiome utrudnialy zaMdniozo Uome •lady 
utywne~ d•łalalDO.oi •ponukiwaoay akarb6W•. Swierdaoao pona4-
to ilady cłaWIIJOh, Diwdoku.entowanyoh wykop6w badawoayoh a 188'7N 

Badallia ~"' kontynuowane& 

KOIIIICB, ... P1etrow1oe Yiellde 
wo~.katowiok.le 

~tra 
neolit 

Stanowbko 11 

ltO'l'OWlCB, p.lrwincSw 
wo;j.wan.awld,e 

patrz 
okree wpływów I'ZJillkioh 

ltlWtOW 
ul.Baaatowa 
Wykop nu 11x 

Muzeua Archeoloslome 
w Krakowie 

Badania prowadzili agr Stanialaw Xolod.z1•3~k1, 
Boteu a.y.m..Urbdaka /auto~l:rzdaniat 
pod kiel'\mki• qr Tereay Ra •3• J1Dm-
80Walo Muaeu;a A.robeoloiJ.cma w ltrakowie. Pier
waay aeaon bacW1. Yaretwy •redniowieome 1 no
wołyt.D•• 

Muzewa A.rcheolocioZM 
w Krakowie 

Badula prondzUi agr Stanialaw lto1odz1~:: 
/autt>r aprawozdania/ 1 Botena 1\eyMJl-Ur &' 
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Finansowało Muzeum Archeologiczne w Krakowie. 
Drugi sezon badań. Okres ~redniowieozny 1 no
wotytny. 

W trakcie prac instalacyjnych kontrolowano wykopy usytuowa
ne wzdłuż ulicy. Wykop VIII przebiegał od ul. Aspyka do ul..Krowo
derekiej, a wykop IX od ul. Zacisze do ul. Pawiej• 

Pr~ebadano 6 odcinków w wykopie VIII i 3 odoinki ~ wykopie 
IX• W 8 punktaoh uchwycono caleo w postaci żółtego piasku. W wy-. 
kopie IX oaleo wys~ił w jednym punkcie, jut na gl~bokodoi 60 om 
ponitej obecnego chodnika. Warstwy nad calcem mialv{ tu charakter 
przemieszany 1 zawierały wyłącznie nowotytny mater al zabytkowy• 

lf wykopie VIII caleo zalegał między 158 a 186 om poniżej po
wierzchni chodnlka. Na uwagfł zasługuje tu bruk uchwycony w 4 p\JDoo 
ktach na głfłbokości 148 cm, utworzony z małych wapiennych kaaieni. 
Zalegająca nad nim warstwa kulturowa, o mią:tszości 3C>-38 Ollt za
wierała średniowieczne ułamki naczyń. 

Wymienione badania stanowią kolejny przyczynek do studiów 
nad odtworzeniem pierwotnej topografii tej ozfłdoi Krakowa obję
tej późniejszym osadnictwem. 

KRAKCW 
Ko4ci6ł dw.Marcina 
Wykop X 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadzili mgr Stanisław Kol:odziejski 
/autor sprawozdania/ 1 Bożena Reymąn-Urbańska 
pod kierownictwem mgr Teresy Radwańskiej.Fi· 
nansowało Muzeum Archeologiczne w Krakowie. 
Trzeci sezon badań~ Okres 6redniow1eozny. 

Podozas ziemnych prac instalacyjnych mi'łdzY kościołem 4~. 
Marcina a ul. Grod.zk.ą odsłonitto mur o przebiegu północ-południe. 
Wystąpił ~n pod obecnym ogrodzeniem i został wykorzystany jako 
jego podstawa. Przebieg muru nie jest całkowicie zgodny z cią
giem ogrodzenia. Po stronie zachodniej ogrodzenia w odległodoi 
130 cm od jego lica na głębokości 40 om odsłoni'łto fragmenta
rycznie zachowane lico omawianego muru. Tworzyła je jedna warat
wa regularnych kostek wapiennych o wymiarach 25x25x10 cm, poni
Uj zalegał ftmdament z łamanego kamienia wapiennego• Mur odsło
nitato do głfłbokośoi 120 om ponitej obecnej powierzchni chodnika
stopy nie uohwycono. 

Nie natrafiono na materiał zabytkowy przydatny do •oi,lej• 
szego datowania. Jedynie wzmianki historyczne wskazują U od
kryty fragment muru mógł stanow16 w średniowieozu oz~4! tron~ 
wej i!oiany gotyckiego kośoiołai przesuni~tego następnie ku ws.;. 
chodowi 1 przebudowanego w sty u barokowym. 



· IRAK"" - Wola Ju.etow•ka 
Nlao Deoj.u.eza ' 
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fotlzeum Arcbeologlome 
w Krakowie 
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tektoniozrte pod kierunkiem prot.clr. w. Zina i dr. A.Kadluozk1. 
Materiały z badań archeologicznych przechowywane llł\ w Dziale kra-
kowa Przedlokacyjnego Muzeum Aroheolog1czneso w Krakowie~ · 

!UW{~ 
Stare Miasto 

PP Pracownie Konaerwaoj1 Zabyt
ków Pracownia Archsoolopbmo
Konserwatoraka 
Oddział. w Krakowie 

&dania prowadzili: mgr Halina Ginter, marKa':" 
z1m1erz Bu .. J'dl.ik, Lucyna .Dtbowakaj q:r Ellsiwsz 
Dworaozyńaki, mar Czesława J{ozak, erzy Kozak, 
mar Krystyna Kruczek i mar Marian Myszka~ FinaD
aowal Zarzlld Rewaloryuoji Zespol6w Zabytkowych 
m.Krakow. Druc1 sezon badali. Zabudowa ataro
miejaka od XIV do XIX w. 

Kontynuowano całoroczny nadz6r aroheolopezny nad praoaai 
ziemnymi wykonywanyal przez ekipy &6rn1k6w, w raaoh prosruu 
rozpoznania podlot& pod zabudoq staro..iejak, oraz sten• zacbo
wania tunduent6w budynków. 
Nadz6r aroheolopczny, rozpocz,ty pod koniec 1976 roku stanowi 
jeden z członów wstftpneso pro8ftilU badawczego, poprzedzajflceso 
tzw•rewaloryzacjfł zabudowy Starego Miasta. 
W trakcie nadzoru uzyskano i zadokumentowano maksyma~ 1lo'6 
danych, dotyeztloyoh cłcSwnie po&ioacSw ~koWfoh oraa sposobu po
sadowienia muróW. W cz,,oi aond udało •l• uohWyci6 'redniowieoz
ne warstwy osadnicze, zawierajflce material ceramiczny z XIV - XV 
wieku / np. Szp1 talna 8, Solakiego 6 i Bracka 10 /. 

Do najciekawszych nalety zlok.allzowanie tzv~laiejskioh do-
16w chłonnych, ·obudowanych doskonale zaohowanyai belkami d'bo
"11!1, zaw1erajflcyoh u.terial ceramiczny z XV i XVI wieku oraz 
p~znl.ejszyoh ka.Da.l6w blokowyolU 

Na uwan zasługuje takt, U większo'6 nao~ zachowała aił 
w oalo,oi~ 

We wszystkich, wykonanych dotychczas sondach oalec stanowi 
t6lty piasek• . 

JCJWtdW - Stare Miasto 
ul.WaryJiskiego - Planty 
Skarpa 

KRAKOW 
pl.Wiosny Lud6w 3/4 

patrz 
wczesne •redniowieoze 

patrz 
wczesne 'redniowiecze 



ltiWBZWICA ;w.,. bJ4Fak1• s 1-a 2 
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Odkryto pozostalo,ci ur~dz..S. koamalnych pocho~cyoh a 

XIV - XV wieku. Zbadano 3 IUoaki zalotone na planie kola o •red
nicy 1,2 - 1 ,4 11. Sciany zbudowane były w konstrukcji pleo10Dko
wej z p~tcSv o 'rednicy 2-3 oa~ Y ich wn>elnieku majdowaly •1• 
111~ 1nnJ111 naczynia aJ.1n1ane, trapenty naczyli azklanyoh 1 drew
Dianycb, wyroby skórzane, a ponadto jedna podkowa• 

WBUłł • Stare Miaato 
Zeap6l Jtluzton\}' 
o. o. Dolli.nJ.Jcan6w 

PP Pracownie Koneerwao~1 Zabyt
ków Pracownia Arobeolopomo
Konaerwatoraka 
04dzial w LubliDie 
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LUBI...IK • Stare Miasto 
Plao Po J'arze 

PP Pracownie Konaerwaoj1 Zabrt
k6w Pracownia Aroheoloclomo
Konaerwatorska Oddzial w LubliDie 

Naw& 
wo,jł byc:lgoskie 

Badania Jll'OWad.zil mgr Andrze~ Htmio& l autor spra
wozdania/ oraz mgr Maria Sydonlt 1 Jerzy CicbOuki'• 
r~owal Miejski Zarząd. Bu~6w MieażkalnYGb 
w Lublinie. Pierwszy sezon bedańł Zabudowa mleł
aka. Sre4niowiecze 1 okr•• nowotytny. 

· Muzeum w Grudziądzu 

Badania prow.dzil mgr Ryazar4 Boguwolaki oraz 
m.gr Dorota Partyka-!urowaka /autorka sprawozda
nia/ 1 mgr Marian Kochanowski. ·Finansował WKZ 
w Byc:lgoazczy • Drugi sezon bac!ań. Zamek krzytao
ld z pierwszej polowy XIV ",. 

Prace aroheologiozne byly cz,~cią planu adaptacyjnego tej 
bwlowU na IU.ejeki Oom Kul tury. Miały one na celu uzupełnitmie 
WJDi,ków bed.al\ z 1975 r., zmierzających do uatalenia fa~ budowy . 



MOOIIMO 
woj~ bfdao•Jd.• 
Stuowtako 1 

ICOW't JASINIBC, p.Koronowo 
StaDOWiUo 1 
Jezioro -..atowe ( 



.... 
w~.opol8kie 
ul.Biakupa Jaroalawa 

Muzeta w Nyale . 

• 



• 

OIXUSZ 
woj• katowickie 
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PP Pracownie Konserwacji Zaby:t
k6w Pracownia Archeologiczno
Konserwatoraka 
Oddziel w Krakowie 

Badania prowadził mgr Marian Myazka.Finansowal 
Ur~d Miasta i Gminy w Olkuszu.Pią~y sezon ba
dań.Sredniowieozne mury obronne. 

Badania prowadzono w p6łnoono-zacbodn1ej oz~4ci miasta i do
tyczyły one p6łnoonego odcinka mur6w obronnych. 

Za.łotony wykop /VI/ obejmcntał cz-a46 miasta przylegająeł\ do 
muru oraz przedpole muru obronnego. 
Odsłonięto relikty muru obronnego grubości 2"2 m, zbudowanego w 
II polowie XIV wieku z czerwonego piaskowca /lic8/ i wapienia 
/wnętrze/. Mur usytuowano polllifldzy walem ziemnym i fosą z I po-
lowy XIV wieku. 
Wal ziemny o wysokości ponad 1 m i szerokości podstawy około 6 m 
usypano z gliny z drobnym gruzem wapiennym i domies~ piasku. 
Przed walem przebiegała fosa gl-abokodci ponad 2 m i szerokości 
około 5 m, wykuta w skale. 
Pófniejsza fosa, szerokości ponad 10 m przeb~egala w odległości 
10 m od muru obronnego. 

Znaleziono liczne fragmenty naczyti z XIV i XV wieku, kt6re 
wys'btpowały przewatnie w obl'fłbie murów obronnych i w zasypisku 
fosy z I polowy XIV wieku. . 
Zabezpi eczono o~ryte relikty muru obronnego oraz zasypano wy
eksplorowane partie wykopu. 

Be.dania będą kontynuowane• Wyniki badań zostaną wykorzy
stane do projektu zagospodarowania przestrzennego miasta. 

Material zabytkowy zostanie przekazany Muzeum w Olkuszu• 

PLEMiiTA, gm. Gruta 
voj.torwSskie 
Stanowisko 1 

Badania prowadził mgr Ryszard Boguwolski /au
tor sprawozdania/ przy współpracy dn Andrzeja 
Koli i mgr. Mariana Kochanowskiego. Finansował 
WKZ w Toruniu. Czwarty sezon badań. Gródek ry
cerski /poc~tek XV w., 1414 r./. 

Prace wykopaliskowe skoncentrowano do wnętrza odsloni~tego 
w roku ubiegłym przyziemia viety wzniesionej w konstrukcji slu
powej na planie prostokąta o rozmiarach 760%960 cm. Obraz tej 
~onstrukeji zachował si' wyjątkowo czyteln.ie poprzez negatywy 



.. 

. P02'JIAił - stare lllia•to 
Ul. ul.YI'Oftieoka/Wolnica 
Siluowiliko 9 

lluze. Archeolopcme 
w Pomaniu 

• 







PR.USZK<'W -2bik6w 
woj.warazawakie 

PRZBMY~L - Zaaek 

PUDLISZKI, fDeKrobia 
woj.leazozynakie · 
Stanowieko 6 
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PP Pracownie Konaerwao~1 Zabyt
ków Praoownia Aroheolopomo
Konaerwatoraka 
Odd.zial w Warszawie 

patrz 
wczesne •redniowieoze 

Muzeta Archeologiozne 
w Poznan1u 

.. 

Badania prowadził dr Andrzej Prinlte;Fin.ansowal 
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YKZ w Leaznie. Pierwazy sezon beda6. Cmentarzya
kc kurhanowe z p6tnego średniowiecza. 

Stanowieko lety na poludnie od drogi z Krobi do Ponieoa,mit• 
dzy miejscowo4oiamit Pudliszki, Karzeo, Ziemlin i Kuezyna. W 1973 
roku odkryto tam cmentarzysko kurhanowe. Obecne badania objtly 2 
groby l~ąoe najblitej Pudliszek, około 350 m na południe o4 drogi 
i około 250 m na poludniowy wsobód od przylegająceso do niej stawu. 

Kurhan 1, o wymiarach 10,6 x e, 4 m i wysokodoi 1,4 m, za oho
wał się w stanie nienaruszonym. Pod płaszczem kamiennym, zlotonyut 
z trzech waratw bruku, spoczywało kilkanaście całych 1 oz~ściowroh 
pochówków szkieletowych. Charakterystyczną cechą części z nich by
ło· z~rientowanie odwrotne do ogólnie praktykowaneso w tym okresie 
l glolf\ na pólnoc 1 twarzą na zachód/. Wstępna analiza antropolo
giczno wykazała zdecydowaną przewagę osobników dorosłych obu płoi. 
Na wyposażenie kurhanu składają sitt fragmenty telaznych oku:S wia• 
der k.lepko-wyoh /w tym: obręcze z 5 okazów i 3 kabłąk17, 3 not• łe
lame, osełka kamierma 1 bryłka bursztynu. 

Kurhan 2, niemal całkowicie zniwelowany 1 z zaohowanYJt jedy
nie !ragmentarycznie płaszczem kamiennym, zawierał sZCZt\tki 11 
osoblik6w. Dwa spąśr6d nich wyróżniają sifł nietypo'Ą orientaoj\ 

· /wzdłu1 osi NE-SW/. Znacznie uboższe wyposażenie tego obiektu za
wierał ołowiany kabłączek skroniowy, niSż żelazny i dwa bliżej 
nieokre4lone przedmioty żelazne. 

Zarówno w płaszczu obu kurhanów, jak 1 pod nim, znaleziono 
niezbyt liczne, drobne fragmenty ceglastoczerwonej. oienkodoien
.nej ceramiki toczonej na kole, pochodzącej z XIV-XV w• 

Badania zostały zakończone. 

PUŁTUSK 
woj.ciechanowskie 
Zamek 

PP Pracownie Konserwacji Zabyt
k6w Pracownia Aroheologicznoo
Konserwatoraka 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadził mgr Andrzej Golembnik 1 msr 
Marek Mierosla1tski. Finansowało Tl.PZ •Polonia• 
Drugi sezon badań. Grodzisko 1 zamek biskupi 
XIII-XVIII wiek• 

W wyniku prac prowadzonych bez przerw w sezonie zimowyra 
1976/77 otworzono cztery wykopy w pomieszczeniach zamkowych, 
mające wyja4n1ć 1 uatali6 chronologię ftmdamentów zamkowych• 

Y tym celu otworzono wykop I strefy B - stanowiącej wntt
rze zamku - w ostatnim pomieszczeniu centr&lneso ciągu pi~cz
neso skrzydla zachodniego tak.t aby. dłu.bzym bokiem przylegał do 
wewnętrznego Uoa fUndamentu lJOmu ~eso. W trakcie prac okaza
ło ai• jednak b piwnice te zostały pogl41bicne w czasach nowo
tytnych w ~u czego zdj11te zostały dredniowieozne nawarat\fie
nia kulturowe' Fundamenty budowane teohnikll wkopu Wł\ekoprzePł 
trzennego wpuuczone są w jałowy piasek atanowił\cy nasyp posz.
rza.1ąoy Wzs3rz•• 
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Wykopy .II i IV otworzono w pomieszczeniach parterowych cen

tralnej cz,,ci skrzydla zachodniego. Dzitki pracom w tych wykopaoh 
odsloni'to fundamenty t Domu Dutego i Wiety, nat~iaj,o w t,a Pl'SJ'
padku na warstwy kul.turowe z eksploracji których 'uzyskano m.ln,1 

trzy monety, tzw. grosze praskie. W trakcie bada!i uzyakallo potwie~ 
dzenie ustaleń dokonanych przez archi tekt6w o XV wiecznej metryce 
obiektów murowanych Wzg6ra Zamkowego• 

Wykop III. wytyczono w ostatnim pomieszoz.Uu part~rowya 
skrzydla wschodniego, znajduj,cym dt jut na poludniowym ki'aJ\ou 
Y:łg6rza. Po zdjtoiu naW'arstwleń nowot}"tnyoh o~łonitto 11UJ'7 nie
znanego buctynku z pocZ\tku XVII wieku. Prace w tym wykopie prze~ 
wano ze wzsltdu na bardzo zly stan mur6w zamkowych grot'oyob P!ZY 
dalszym odsłanianiu zawaleniem budowli• 

Sezon viisenny rozpo.oz'to pracami na stoku, u poc!ncSta Wz~ 
rza /strefa C od strony wschodniej, gdzie otworzono sonda~ o wy
aiaraoh 5~ metry. Celem tyoh prac było uahwyc.Ue altboko,o1 a
lepnia 1 ustalenie rodzaju calca• Celu tego jednak hie osi\ln1.
to ze wzS].,du na wysoki stan w6d Narwi. 
Sezon wiosenno/letni preyn16sł ze aobil zmiant udań stawiutyob 
archeologom /In!;.Aroh. 1976, str. 282 l• 

W wykopie I, Sdzie w ubiegłym roku odsł~tto relikty pier
wszego poziomu utytkowego Zl'illzanego z konstrukojud drewnlrn· 
zd.j•to cztery dalsze, atan~oe centralne pollieszoz8D1e t ~ 
boweso zabudowania wzniesioneao· komblnaoj' technik u,bowej pło
towej. W trakcie doozyazozania poazozeg61Jiyoh pozi01116W ekaploro- · 
wano warstwy mierzwy, ~yskujflo wiele cennych zabytlt6w wykcmaD7oh 
z surowców orpnioznych, takich jak drewno i akcSril. Dc)momentu 
aporZ\dzan'a niniejszej notatki osJĄgni'to V pozi011 utytkowy; bt
&\cy zarazem drug1m, datowanym na X11I wiek. Praoe w wykopie pro
wadzone btdlł zlmfl• 

W wykopie VIII, gdzie w odcinku A otd,ągni•to an:!:f'OZIW 
poziom, zd.jtto cztery warstwy drogi moazozonej drani i trzy 
poziomy- niewielkiego zabudowania wzniesionego na Zrtlb z zaohowa
n~J~ progiem, przedprotem i otwol'aJIIi IIIOOujl\CJ1U azwie 
Włr6d masy zabytków t'Uohomyoh na~ zaal\lgUje uohowany w 
znakollli:tym stanie {i'.lgi.nU o ko4cianej rtkojełcl.• Y odoinkach B 
1 C tesot wykopu ~djfłto trzy poziomy utytkowe konstrukcji drew
nianych wstrzymuj,o jednak prace ze wzgl•du na zbyt mal'l po
wierzobni• objł~ eksploraoj,, co uniemotliwial~ prawidlOlf\ ~ 
terpretaojt odsłanianych rellkt6w architektury grodowej• 

Wyko~ IX, o wymiarach 10x2,5 11 zlokalizowany zo~~ w te 
sposób, aby profil E stanowilo lloo fundamentu SkrZydla wachoeS
niego, a profil s był przedluteniell ciągu analogiomych profiU 
wykopów IV, V i VI. W trakole badaJ1 wy1cop ten został poszerzony 
ze wzsJ.tdu na o~lonitoie skrzyni,. 'bł&loej oz.ścil\ skladOWl\ XIV 
wiecznych fortyfikacji Jrodowyoh. Skrzynia zlotona ze ~boweso 
wieńca czternastu okl'l\gl.akÓW, o długo, c! na osi N-8 340 a i · wy
sok~ o! 160 om, zniszczcna jest od strony 1 · wkope111 pod fun<leaent• _ 
Yypelniona była ubi q gl.i.nfl i zaparta od strony ..dziedU!ioa kcn
•trukojll przekładkoWfl, na której zalep.j' cztery poziomy ulicy 
oU.tnej. Y posadowienia skrzyni natrafiono na końsq oza•zk• 
bfad.tlcl\ najprawdopodobniej jej ofilł.%'\ zakladzino"'l• Bkaploraoj• 
w tym wykopie doprowadzono do XIII wiecznego poziomu utytkowego, 
odalaniająo zalegające pod stopą skrzyni elell8nty konstrukcyj
ne chaty, posadowione w warstwie mierzwy'· 
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Rarzuca to wniosek, te gród XIII wieku zajmował wi•kaZ\ po
wierzchni' i nie posiadał tak potttnych totrytikacj1~ 

Przypuszczenie to potwierdzone zostało pra08Jili w wykopie 
II strefy c, zlokalizowanym na s-E kraJicu Wzft6rza. Odsloni•to 
tu akrzyni• wału posadowi~ na waratwaoh kul-turowych zwiłlza
D7oh z XIII wiecznym grodem. Ogółem zdj,to w tya wykopie 5 ll 
nowotytnyob 1 'redniowiecmych waratw kul turowych oaiuająo 
poziom piaskowego nasypu poszerzaj,oego vzg6rze gr'Odowe,•-nut
ki uzyskanemu materialowi zabytkowemu IDOlaant owego poszerzenia 
watępnie datowa6 nalety na I połow, XIII wieku• 

Ma'Mriały zabytkowe znajduj' sit w. Pracowni Aroheologioz. 
no-Konaerwatorskiej w Warszawie oraz na terenie ekspedycji 
w Pałtueku. 

Prace 8ł\ w toku 1 btdą kontynuowane' 

RISZBL 
woj.olaztyńakie 
ZUek 

Muzata Warmii i MaZ\U" 
w Olsztynie 

Be.dania prowadziła mgr Izabela Sikorska-UUik• 
Finansowal WKZ w Olsztynie• Pi.ą'ty sezon badaJt. 
~redniowieczny zaaek • . 

Program badań w zwi'lzku z rozpoozttya remontem dachów, zo
~atal ..Ue jazcny tylko doEazerzmia · wykopu 4 na llitdzymurzu, 
od p6łnocnej strony • V ub1e ym roku stwierdzono w wykopie na 
~boko4c1 280 cm, spalone • Teaoroozne badania pozwol11y 
wpnvdzie na odkrycie dalszych trapeiitów drewna, ale sten ich 
z.cbowan1a był znacznie aorszy i trudDo jeszcze, bez prz-r-o-
d.aeaJ.a dodatkowych badali, wyjamt6 przeznaoa.Ue i obroDo op' 
konatrukcji• 

W obrębie wykopu, przy •oianie zamku znajdował sit dół na 
wapno, wykonany w czaeie remontu zamku w latach powojennych• 
D61 te zniszczył układ warstw do głęboko,oi około 2,5 oa 1 na 
przestrzeni 4 aetr6w. 

Y ob~bie wykopu odkryto w calo •. ci fUndailant zevnttrzn.ego 
auru obronnego. Fundament ai•gał do gltboko,c1 3,20 a 1 zbudo
wanr był z kamieni r6tnej w1e1ko,o1 l gruzu ceglanego~ Caleo 
na • wykopie zalegał na gltboko,oi 2,90 11. Warstwy kulturowe· 
zaoboWane w· ńienaruszonym Układzie zaW1eraly nieliczne trapen
ty oeraaiki •redniowiecmej. 

Na d&ied.zilicu zukowyll sprawdzono tylko w WllSk.ia /o sze
roko'ci 1 a i długotło i 4, 5 m/ aondatu styk mur6wł fundallen tu 
akrzydla p6łnocnego 1 fundamentu !U'Utpnka bie~oego wzdlut 
akr&ydla wschodniego. 
Poaiewat nie było motliwo,ci wykonania w tym mi:~ou szarazego 
vykop\l, kt6ry ~ pozwolił na zbadanie uklaclu war kul turowyc.łt, 
eondat zoatal wyznaczony w ·obrębie naruszonych jut waratwe Bo
wi• w latach powojennych, w oelu zabezpieczenia 'oian budowli 
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przed wilgoci~, odkopano fundament 1 zabezpieczono go przez 
smołowanie~ 

W sonddu tym stwierdzono, U fundament 4oiani akrzydla pól
nocnego jest posadowiony na fUndamencie krutganku jest od nit
go mlodazy. 

Dalsze badania Y Reezlu na dziedzi6ou 1 miłdzymurZU uzalet
nione ~ od harmonogramu prao budowlanych. 

ROGOtNo - Zamek 
woj. toruńskie 
Stanowisko 2 

Muzeum w Orudzi~dzu 
Uniwersytet Mikoł:it ltopern.ika 
Instytut Aroheolo i Etnoll'
tii w Toruniu 

Badania prowadzili& dr Andrzej Kola, mgr Ryszard 
Boguwolski i qr Marian Kocbanowaki /autor spra
wozdania/. FiDanaowal liKZ w Toruniu~ Cmentarzysko 
lłredniowieozne. 

W związku z pracami adaptacyjnymi na terenie zamku k.rzytac
kiego, prowadzonymi przez PP FKZ w 1'oruniut na podzamczu zevnt
trznya zar~dzono nadz6r archeologiczny Y trakcie budowy zbiol'
nika na gnoj~k~. 

Wytyczono wykop badawozy o wymiarach 6x6 m, zlokalizowany 
w odleglo,ci 2 m Y kierunkU poludniowym od sondatu archeologicz
nego z 1975 r. Wykop ten protUm wschodnim przylegał bezpolredo
nic do muru obwodowego wacho~:~ partii przedzamcza zewn,trzne
go~ Lokalizacja ta, poza wyao budowlanymi spełniała postulat 
badawczy, jakim jest kwestia osadnictwa grodowego, wzaJankowane
go w źródlaoh pisanych. 

Wyekap],orowano na gl'boko,ci 235-270 cm /l!CZł\0 od. powierz
chni l(Ykopu/ dwandcie pooh6wk6w szkieletowych oeolmik6w obojga 
ploi /w tym r6wniet dzie~, usytuowanych Y pozycji wyprostowa
nej, na wznak, z rękoma zlotonymi na klatce piersiowej. Wszyst
kie szkielety znajdowały sił w jamach grobowych o konsystencji 
piaszcz~tej, bez 4ladów konstrukcji zabezpieozaj,oych. Zorien• 
towane ly na osi wsoh6d-zach6d l g}.t:IW&/ ~ Tylko w jednym· przy-
padku or entacja byla pólnoo/glowa/-poludn1e~' · 

Oprócz tego natrafiono na glęboko~o1 ca 155 om na la._. tun
damen"tow\, usytuowani\ w centrum wykopu1 proatopadle do muru· ob
wodowego skonstruowana była z kallleni lł\czonyoh zapraW\ wapien
IUl 1 uszczelnionych ~entami cegieł• Zachowana wysoko'ć lawy -
około 50 om, szeroko'6 - przeo1,tnie 100 om. 

Znaleziony nieliczny material ceramiczny w kontekjuie jaa 
grobowych jak 1 w ~oh waratw kulturowych datuje oalo~6 na 
okres iredniowieozny /XIV-XV w./ł 

Material zabytkowy jest przechowywany w Muzeum w Orudzi,~ 
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woj•lro8n!eń8kie 
WzgcSrze Zamkowe 

' 
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PP Pracownie Konaerw.oj1 Zabyt
ków Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Maria Sydoruk l autorka 
sprawozdania/ i mgr Maria Ziellńska-Durda~· Fi
nansowało Muzeum Historyczne w Sanoku.Pierwszy 
sezon badań. Zamek XVI-wieczny. Material z okre
su p6tno•redniowieczn'go /XIV-XV we/ i nowotyt
ny. 

Badania archeologiczne na terenie Wzs6rza Zamkowego -.1łl 
dostarczy6 danych do projektu zabezpieczenia i zagoepodarowariia 
obiektu. Cel• badaJ\ aroheoloD.oznyoh jest odslonitcie reliktów 
najatarazej zabudowy na terenie Wzlórza Zallkoweso oraz uata1e
n1e pierwotnych puzloiiCSw oaadniozyoh, poprzedza3,oych powstanie 
ZUk\U 

Badania sondatowe na WzacSrzu Zamkowym prowadzon.e były w la
. taoh 1961-63 r. przez mgr A. Kuny•za• 

Odaloni'te zostały w6wozas przybudowane do zamku dwa skrzy':" 
dl.aa p61Docne 1 poludniowe oraz relikty ·blltej lliezidentytikowa• 
nych ilur6w postawionych na terenie omentarzyska szkieletowego, 
da~ego XI-Xli-Xlli wiek' 
, Y bie~cya roku badanlud objtte zostalya az,,6 poludniowo-
wsohodnia dobudowanego po wieku m poludniowego s~a zallku 
/V'/k.Op nawi'zu.1'oy do ~prze&lio prowadzonych prac/ oraz ozfł.S 
p61Dooao-zaaho&ii& wz~rza przy mrze obwod0WJ11• 

Y ozt•oi p6lnocno-zaohodniej W~rza Zamkowego odslonitto 
relikty mUr6w azesnaatovieoznej za oz,,ciowo podpiwni• 
ozoneje Opieraj'o 81' na inWentenu z 1 r•• o~l~'łty obJakt 
Dajprawdopodo'tmiej żostU wybudowany przez staroa-q Plleokiego. 

Sklepienia piwniczne znajduj,ce sifł w cz,,ci wschodniej 
budyDku IN\ czfllciowo miszozone a same piwnice zasruzowane, oo 
utrudn1a ustalenie ohl"onclosU obiektu na obecnym, wst4tPnya 
etapie badańe . 

Zarówno w wykopie nav1,zująoym do baW lat poprzedniąh 
jak 1 w odsloni,tym, podpiwniczonym budynku, znaleziono poka~ 
nil Uol6 zabytltów ruchomych, . glcSWie w postaci ulalitów naczyzi . 
alin1anyoh z p6~eao •redniowleoza 1 ozaaów nowotytnyohe 

Prace wykopa]J,skowe ~d\ kontynuowane w celu odaloni,cia 
pozoatałych reliktów najstarszej zabudowy Vz~rza Zamkowego, 
ustalenia komunikacji na Zamek oraz uchwyqen.fa pierwotayoh 
pozioe6w oaadniczyoh. 

SIERADZ 
Wza6rze Zulkove 

patrz 
wczesne •redniowieoze 
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Uniwersret Mikołaja Kopemika 
Instytu Archeologii i Etnoara
.tii w Toruniu 

Badania prowadzUi dr Andrzej Kola l autor epra
wozdan1a71_mgr Wiesława Matuszewska-Kolowa,.,r 
Gerard WilKe. Finansowal WKZ w Torun!u. 'rrzeoi 
sezon t.dań , grodzisko p66lo.redniowieomee 

Wykopy badawcze zlokalizowano w •rodkowej i pólnocnej ~
ci majdanu grodziska. Obejmowały cne ~siedztwo partii prze -
nyoh w sezonach popnednioh. Ogółem zaletono 6 ~op6w aroheolo
lioznyoh o rozmiarach 4xl+ m oddalonych o4 siebie /lub wykopów • 
lat poprzednich /1-metrowym.i 4wiadkamU Eksploracjt warstw kul• 
turowych prowadzono w ramach warstw meohaniomyoh o przeoittnej 
lli'lte~oi 15-20 om. We wszystkich ~kopach z wyj'~- oe~ 
ni'to caleo. Wystfulil on na gl'bolto•ci od 160 c1o 340 ome SttiDo
wU co mocuo epiaazczony, zbity U miejsoaai nrze~oy w ja.e
nobruna:tnll gllnt /wykop 5/Tl lub t6łty piasek/ wykop 4/77/. 
Y wykopie 6/TT, zlokalizowanym po4rodltu majdanu aobeetwowuo 
silne opadanie warstw kul turowych w kierunku ~łudniOWJII 1 _.. 
ohocSnim. W wykopie osi'llnitto gltboko4~ około 4,5 a, nie o.t,
&&j'lO w rejonie 4c1any J>eludniowej calca~. W zwi'lZku z taq ey
tuaoj, zabezpieczono wy'kop postanawiaj'lO dalallil jego eksplora
cjt kontynuowa6 w roku przyszłym• 

W wyniku prac tegorocznych natra.tiono na pozi011 h\INBU. 
piervott}ego w ~opaoh zlokallżowanyoh w p6łnocnej cat•ci obi U.. . 
tu /1-3/77, 5/7? l, oraz na pońom ulytkowy 're4niow1eoznep wnt
trza grodtl, nie stwierdzaj,o w tym miejscu wyra:Ioh 4lad6w •
budowy. W wykopie 4/77 we wschodniej partii gro alca, odeloni._ 
to .trapent domostwa badanego w latach 197' i 1974. NatrafiODO 
tu na zwalieko dolnej partii wschodniej jo1any tegot budynkU 
oraz na slup konatl'\łkoy;)nf wapieraj,cy •oiant od etrony zewnt-

1 trznej. W wykopie 6/77, mniej witoej po'rodku majdenu, natraflo-
no na gl,boko eięgajlloe nawaratw1en1a o trudnej na tym etapie 
t.dań do zinterpretowania sytuacjU By6 aote, ił amy tu do CJY• 
nienia ze miazoZOIUl studni,, kt6rej pierwazy rzut znajduje sit 
poza obrtbem wykoJnU SWiadozyłyby za t,. sltboko opadaj,ce wal"
atwy kul turowe oraz i oh zawarto~, znaczne skupiska kaaieni i 
cegieł~ -

Z ~stw kulturowych, azczes6lnie .z o'brtbu dOCDOs'twa w ~'~ 
lto~1e 4/17, uzyskano do~ znaCZN\ ilo~ materialu zabytkoweao, 
w tyli oeram.ikt p6tno,redn1owieo~, .trapenty polepy, w•lll 
drzewnych, szld.el, cegieł "palcówek•, ko,o1 zwierz,oych, ora::& 
przedmiotów hlaznych. 
Z tych ostatnich, na cs6~ !lo~ 89 sztuk, macmil Uo~ ata
nowlly llil.i taria, glcSwtiie groty belt6w do kun• oraz •terialy 
pooho~oe ze zniszczonych konstrukcji domostwa, takie jakt ha• 
ki, skoble, gwotdzie, zawiasy itpe 

Uzyskany z badań material zabytko~ potwierdza datowanie 
tego tlednofazowego obiektu na okres_ ~6tńodredniow1eozny XIV-XV w. 
a konfrontacja yYnik6w badali wykopallakowych ze trcSdlaai pisa-
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tlJIIIl. pozwala wi,zac! jego zniszczenie z wo~ polsko-kr~aoq w 
1414 r. 

Badania ~d(\ kontynuowane• 

SMOłJ>ZINO 
woj.slupskie 
Stanowisko 4 lłltowokół" 

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza 
w Poznaniu Zakład AntropologU 
Yytsza Szkoła Pedagogiczna 
w Słupsku Zakład Biologii i 
Zakład HistorU 

Badania prowadzili pro.t.dr hab.Andrzej Malinow
ski, doo.dr babeTadeusz Malinowaki /kierownicy 
bad&ń/ i dr Franciszek Romowaki. Finansowal 
Zakład Antropologii UAM, ponadto pracowali spo
łecznie członkowie obozu naukowego Akadeadi M ... 
dycznej w Szczecinie. Drugi sezon badań. Cmen
tarzysko •redniowieczne, ilady osadnictwa staro
tytnego /m.in~kultury am.tor kulistyobi, wczesno
ałred.niowieoznego• i pi5~odredn1owiecznego~l 

Stanowisko jest połotona ąa górze 11Rowokół'*, najwyłszym wz.. 
nies~eniu w okolicy /115 m·npmt. Pierwsze badania na tym stanowi
sku prowadziło Muzeum Pomorza Zachodniego /obecnie Muzeum Narodo-. 

'We/ w. Szczecinie w 1962 r~· Prace wykopellakowe sezonu 1977 cbj.
ły obSzar 87,5 m2 usytuowany w pólnocno-wschodniej CZfł,Ci stano-
n~. . 

W trakcie badan stwierdzono, te· zasadnicle nawarstwienie 
stanoviska, to rumowisko budowli ceglaneje Jego bardzo istotnym 
akl:adnJJr.iem były .fraglllen~ cegły oraz ułamki innej ceramiki bu
dowlanej l zwłaszcza ·dachóWek/ • Wystłpowal:y tam teł U o me kute 
gwotdzie telame oraz ulamld szkla, przypuazczalnie z naczyń oraz 
azyb, WZglfłdnie wit~ty_. _W obrfłb1e tego rumowiska, na wtórnym 
&lotu, majdawano zabytiU pocho~ce ~rzed okresu zniazozenia 
buc1ynku ceglanegol m•in• ulamld. naczyń i przedmioty krz811.1enne 
kul tury amlor kul stych, wozesnodredniowieozne ułamki na ozy!\ oraz 
XV-wiecDle monety • · 

Ponitej rumowiska odkryto 9 grob6w szkieletowych kt6re były 
wk~~e w calec• Najcz,4ciej pochówkom nie towarzynyiy tadne .za
bytKJ.. 1f jednym grobie natrafiono na azpilkł IIU.edZiuut lub lmł
ZOW\ oraz 2 kłódki pierwotnie zawint•te w tkaninfł, oraz na denar 
poeorald z XV w• Inny grób zawierał denar sl~~=ki z okolo 1420 N 
Monety te q wyznacznikami chronologiomymi cmentarzyska~' 
Ra przebadanym terenie nie uchwycono natomiast nawaratwid wzgl'łd
nie obiektów nieruchomych pochodząoyoh z woze,niejszyoh okrea3w, 
poMadozonyoh lutDymi znaleziakami na wtórnym zlotu~· 

Materialy ·czasowo znajdujfl sił w Zakladzie Biologii /antro
pologiczne/ 1 w Zakładzie Alstorii /aroheologiozne/ VSP w Slup-

. aktU' 
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STARY BRZESC,gm.Brze•6 Kujawski Uniwersytet Ł6dzki 
woj.wloolawskie Katedra AroheólOiii 

Badania prowadził mgr Tadeusz Horbaoz. ł'iDanao
wal WKZ we· Yłooła*U. Pierwszy aezon badad. 
Osac2n1otwo 'redni.owieozneł• 

Przeprowadzono prace rozpoznawcze na Diazozej'oya ataDowia
ku polotonya na terenie pia,n1oy w Starym Brze•ciue Y pro~ilu 
p61noaneso stoku pidnioy nat~iono na bardzo czrtew obiekt 
produkoyjny/najprawdopodoblliej jama 4o -wytopu telaza/ • Y swe~ 
pertii poludniowej ulesl on oalkowitemu zniazounluł Przekr6~ 
przez obiekt zachował sit bardzo ozytelnie w profilu pidnioy' 
Y wykople o Wyaiaraoh 1x1,5 a na lltboko•oi 30 oa o4 powj,en
ohnl ziemi znaleziono trap en ty eera1k1l _łulla, oraz llo,oi zwie
rztcyoh. Na sl•boko,oi " oa zarys jamy uyl wyramie ozytel.ny , . 
M1ala ou kształt •oitteao proato~ta. Ma Cltboko•o1 65 011 vn ... 
tne ju;y zajiiOftla stewokowo 81lnie przepU.oaa llJ,na o kol.orae 
rdawot61tJae Była to oatatnia waratwa ekaplo~ao obiektu. 
lłie znaledono w n1e3 rucmc.e,o materialu zabytkowe10ł 

Lf.ome malez1aka tutlaw pozostałyoh zni,z,zoayob jut ~ 
tiaoh pidnioy wskazuj' na istnienie llo~YQh ? oblutaw pro
dukoy.)lyobe Podozaa penetrowania tereu wokół pidnioy- M polu 
ob.Zypunta KatoUka - odkr.Yto dut' 1lo~ ~rqMDt6w o.ruJld. 
•rec2n1ow1eomej /XJ.V/XV w.r- ana.lopoznyoh do odkrrlYob w wy
eksplorowanym obiekole produkoyjnya - oraz ko•o1 awlentoyołU 

STARY OIJtUSZ 
wojłkatowiokie 

patrz 
wczesne 'redniowieoze 

STRZELCB JtRAJ!l(SKIB 
woj.sorzowald.e 

Muzewa OkrtiOW 
w Gorzowie Yielkopolald.a 

Badania prowadz11 mgr Tadeusz SzcZ\1rek4 FinaDa~ 
wało Muze\ID ~sow• w Gorzowie Ylkp. Skarb mo
net z XIV i XV We 

Skarb Qdkryto w centrum miasta poaitdzy ulloual J6iwiaka 
1 Saperów, podczas kopan.1a t\mdamen~ pocl budynek llie•zkalnf• 
lłatyobliastow. interwencja polegala na zabezpieczaDiu Wf'doby'ł;yoh 
przez robotników 11011et oraz przeprowadzeniu prao rato.doz)'Oh 
u.j,oyoh na celu uzyskanie wazyatkioh monet rozproazonyob na ",_ 
kopie budowlanJI' i uzyskanie 1ntormaoj1 o kontelejole archeolo
giomyae 

Skarb odkryto na gł,bokodoi ca 1,20 ca od wap6lozeane3 .PO
wierzchni u!ytkowej, na samym apllgu 4redniowieoznej warstwy ltul-
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turowe;)• "on•ty zabezpieczone były ~ wzgl,dnie ddaninAh 
nie atvierdzonc zd naczynia lub lnneso po~emnika' 

Y wyniku kilkudniowych badaJi ratowniczycli uzyskano okolo 
2ł~ mąnet, z ozeso a eszemplarzy ~ srosze /zapewne wszystkie 
P.r&akie/, a pozostale to denaryr.&:rowenieno~i pomorakie~ 
7m.in. PJI zyoe, Golen.16w, Star , • Skarb Ukryto w XV 
wieku, leoz dokladniejeze usta enia o nolopozne nie ., 110!
liwe przed dokonaniem konserwacji zabytków• 

Skarb jest w posiadaniu Muzeum ~sow•so w Gorzowie Wl.kp~1 

SUIBJOW 
woj.piotrkowakie 
Poclklaactorze 

PP Pracownie Konserwacji Zabyt
k6w Oddzial w Poznaniu, 
Praoownia Aroheolodozno-Konae:r
watorska Zaklad w todd. 

Badania prowadzili mgr Edward ~iertek 1 av An
drzej Y6jo1k, Finansowal WKZ w Piotrkowie Irrybu
nalakim. Czwarty, sezon badali. Pocysteraki zeapcSl 
klasztorny z XIli - XVIII w• 

Y rokU bie!flOYIIl zakodozono prace zwiflzane z ro~znanin 
stra~~ii zabudOwd klasztornych w jego ozt•oi pólnocnej 1 
~luaD!owej' Uchwycono posadowienie iatnlej,cych budynk6w łkrz1-
-dla poludniowego w rejonie baazty llaJ11'e:tdsk1ej oraz m,zanej 
z nim1 XVII wiecznej warstwy budowlanej• Poziom budowlany nale
taloby odnied6 do okresu przebudowy klasztoru w okreaie XVII -
XVIII wieku• Y 1taratwie tej o~o skupisko reneaanaowroh katl1 
plytkowyoh z przestawieniami figUralnymi, zoomor:tioznJII1 i ro•u
nymi'' UohWyoono przebies fosy okal.ajflcej klasztor od ·~ pcSl
nocnej 1 zaohodnlej w Xln - X\' w' 
Prowachono r6wniet uaploraojt piwnicy budynku sospo4arozeao ~ 
alOD.it'tll przy skrzydle pólnocnym klasztoru lli:'dzy bantui - au
zyo~ 1 krakowską' P1WD1oe ,;e motna datowa6 na okres XVII -
XVIII w• R6wnoozeinie z be,danhmt ataojonamyai ,!r:Jrowdzoa)" 
nadzór archeologiczny nad praoaai ziemnymi zw1fl z adapta-
o~ aabudow.ó klasztornych na oele rekreacyjno - wypoczynkowe' 

Badania bę&\ kontynuowane' 

SZCZAWNICA.-KROSCIBNKO 
woj.nowo8\deokie 
lallek P1ttnS6ski 

UniwersYtet Jag1eUo6aki 
Instytut Arobeolog11 

Badania prowadzil mgr Stanialaw Kolodziejski. 
Konsultantem naukowym byla dr bab~ Cabel
lka. Finansowało Muzeum O~gowe w Rowya s,oau. 
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Drugi sezon badaJi. Zaaek 'redniowieozar. 

Badania w 1m roku stanowiły kont,n~oj' aapooZtltkowanyoh 
D& nowo w poprzec!nim aezooie syat ... tyoznyob ~o •opallakowyoh. 
/IA-1976 pod at. Kro.oienko/ 2 wykopy badawcze, o ~omej powierz
chni 30 112, zoataly załotoae w dolnej ozt•oi zallkU, po wewnttrz
nej stronie muru tarozoweao. 
Wykop I/'n o wyaiaracb 3x2 • przyle~ł beq>O,rednio do IIUI"\1 1 D&• 
wi,zyval do zeazłoroczneao wykopu 11176. Bkaploracj' doprowadzono 
do stopy IDUJ'U, poaadowioneao D& atl'OlDo opadaj,oej ekale~ 
Wykop 11/77 o wymiarach 12x2 • u.artuowano na dolne~ •oiełoe tuzT
atyomej, prowadqoej na szczyt Gary Zallkowej. Lokall•c~a ~ 
w~ula ait z konieomo•ol\ przebadan.la waratv kul:tw•owyob Mrdo
l'lJ'Ob w najwi,kazya atopniu D& minozenle. W wykople tya odsłonit
to a1t4zy lnnymi waratwt wapna, a pod nill pozoatalo•cl apalcmeao 
drewDa~· W ni:lazycb wantwach uollwyoono •1a4y po drewD.iaDJob kol
kaob, ał~oyob praw4opodobn1e 4o \DOoniellia ziemi na po4lołu skal• 
n,.., kt6re na atoku paltownle •1• obnitalo• 

w•r6d wydobytych .zabytk6w wn-6tn16 naleł1 ąynkowe, .ainlaturo
we •uoay!Sko-pojelll1k• a niebieakia barwnild• /'l.uuryt./, aohowa
ne w niwielldob trapentaob oraz potdale~ Z 11cmeao Mteriału 
oeraaioaneao na uwan zaal\JI\ljł\ trapmty naczynia z oyllnclryca
nya wylew•~ Wedlus· dotyobozaa ~racowanyob kryteriów obronolo
KioZD.J'~..J. odkryte trapenty naozyn w w1t~zo.c1 datow6 110łna o4 
2 pol• Xl.U wieku. Tylko ?nlellozne uł&Jiki motu odzUełó do ozaa6w 
p6iD!.ejazyoh /XIV - XV w. e 

Badania ~dll kontynuowane• 

SZCZICIH 
Zamek 

PP Praoownie Xoneerwaoji Zabyt
ków Pracownia Arobeolopomo
Konaerwatoraka 
OddZiał w Szczeoinie 

Badania prowadz.U dr Eugeniusz Cnotliwy przy 
wap61praoy agr.Tadeuna Hawrolaki•SO'' PJ.Dauowal 
WydZiał Kultury 1 Sztuki Urztdu Yo~ew6dzk.1eao 
w Szczecinie• P1erwuy aezon b&da1h Zabudowa 
Z811ku z XIU - XVI w. 

Badanieai objtto HW czt•6 4z.1edz1J1ca gl6wneso• Jut w lataoh 
1948-50 odkryto relikty na~starazydl budowli murowan.YOh ~ Wy
kop posiadał 220 112. Cel• badaJi bfła oalkowi ta ekepl.oataoja na
warstwi d pocbo~oyob z XII-XVI w•, atwi,rdzenie 10b powi'unia 
z rellktaai arob1tektoniomYJI1! oraz u.atalenie relacji obronolo
giomyob 1 fUnkcjonalnych. Stw erdzono, te w miejaou w kt6rya 
powstała w XIV w • murowana zabudowa zamkowa zalea:.alr ~~ej 
4wa pozioay zawieraj,oe duł' ilo.S ulUik6w eiwak~ nao~ ka
lliODkovyOh~ 
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Pozlomy te motna wst~pnie odnie•6 na XIII - pocz~XIV wieku 
l dolny po szczegdłowej analizie materialu mot e okaza6 ei' stal'- · 
azyl• Z jednym z tych poziomów nale~y wt,za6 niewykcniczonłl •stud
ni4ł" • kt3rą po zaniechaniu prac zasypano. W zasyplaku oprócz ułaJD
k6w naoZ)'l\ gl..1.ĄJ.anych znaleziono także !rapenty nacZYJi szklanych 
1 drewnianych /klepkowe 1 toczone/ a po1e tym frapenty butów l 
•oianki sk6ry. Zespól ten motna datOwać na 2 połow' XIII i połowt 
XIV w~ 

Z wybzymi nawarstwleniami nalety ląozy1! mur obronny nnie- · 
aiony na słupach fundamentowych połączonych lukami konstrukcy3-
nymi, oraz fragment płytko fundamentowej budowli zamkowej, do kt6-
rej przytykała od poludnia furta dla pieszych i brama• 
Mur z bl'dll wydaje si4ł elementem starszym nit budynek• Su budy
nek o szerokoici 10,30 111 zachował się w ikonografii XVI w• 
Y turole Sf\Sladujfłoej z ~ynk.lem i na dzitdziziou odslonifłto llale 
partie posadzki ceglanej wyznaczaj,oej poziom utytkowy. 

Z zachodniej strony zabudowy zamkowej odkryto mur otaczaj, .. 
cy koałc16łek pod wezwaniu 4w,ottona~ Mi,dzy murem a ko4cioł• 
znaleziono 7 pochówków ludzkich, jeden w tnuanie drewniane;U' Poza 
tym odkryto tu ałlad rozebranej jut przed XVI w• lllllrOW8Dej krypty . 
grobowej. Z relacji nawaratwieli na wąskill prze81Dyku ai4łdzy a.a
wianya lllUl'ell a budynkiem zukowya okazało ai,, te ten ostatni jest 
znaomie tiodszy' 

Z zabytków ruchomych na uwan zasługuje liliedziana pokrywa 
dzbana zakończona uchwytem w postaci psa, poza ·tym dwie monety 
i !'rapenty kabl'tozka typu pomorakieio• 

. Badania w tym miejscu zakończono dochodząc do pozioa6v oaali-
,niotwa wczesnojredniowiecznego. · 

S1.RmSK 
woj•cieebanowsk1e 
Stanowisko Zamek -
Da1edz1n.1eo 

Mazowiecki 04rodek BadaJt 
Naukowych Warezawa 

Badania prowadził mgr Marek Piotrow8ki~l'inanao
walo Towarzystwo MUoiSnik6v Ziemi Cieohanowakie~ 
i WKZ w Ciechanowie. Trzeci aezon badaJ1•Rodzaj 
atanowiska .. ~dzisko wozesnołredniowieczn• oraz 
relikty zamku XIV-XVI w• CJaronolog1a atanowialta 
XI-XVIII w' 

Kontynuowano prace na dziedz.iJS.cu zamkowya, -~ce na celu 
uchwycenie reliktóW zabudowy grodu a takte rozpoozęto badania na 
aklonie skarpy wzgórza zamkowego, których zamierzenie~~ bylo zlo
kalizo'W&Die konstrukoji obl"Onnych grodu' 

· lfykło 13 - o wymiarach 10x10 11 zalołC)D!' na kra".dzi lkai'P1 
na pm.o we jola na d.ziedzinieo wykazał doł6 nieocz,kiw.nie iSt
nienie mur6w obrolmyoh oraz budynku bra11111ego lwietył UJiku pty-
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okiego z XIV-XVI w. Od strony zewnttrznej . murów, w wantwie na• 
aypo~•l'lietniskowej znaleziono dute lloici ceramiki n-XVIIIw., 
monety XVI-XVII w., znaczne ilo,ci metali /gwol.dz.J.~ okuoia itp./. 
Stwierdzono, te mury posadowione ., na warstwie z -XIII wieku 
atanowi,oej prawdopodobnie resztki zniszczonych wal6w srodu• 

- o wymiarach 3,5x10 m atanowi rozszerzenie o4 stro-
ny za wykopu I, co daje przebadany obszar w centrula dzie-
dzil\ca 1 • 

Na przebadanym obszarze a'tWierdzono kilka pozioa6w osadni
czych: 

1. XV-XIX w; - kilkakrotne niwelacje terenu, oraz dwa po
ziorq bruku. 

2. SiWe zniszczone Uady zabudowy z XIII-XV w. na sUoke 
140-1.60 ca l od powierzohni terenu /. 

3. Waratwa czarnej, przepalonej ziemi' m1,tazo•o1 ?Ó-90 oa 
jest poaoatało.oi' po zniszczonym_ groclzie najprawdopodobaie~ 
w wyniku na~az4U Prua6w w XII wieku,' · 
Waratwa ta datowana jest oe~ Da XII-XIII w~ Y atropie ftJ"o:" 
atwy natrafiono na Uady krcStkotrwałeco obcaowiska w poetael 2 
jednorazowych osniak, oraz ~ej ilo.oi ko,ci ZWier&l\t ·~· 
ł poblitu j&dnego z ocniak %naleziono złoty wisior o en; 4,5 011 
w kaztaloie 2 kulek pustych w •rocDtu i ~l,ozonyob la6cuazk1• 
'S zapitoin. 

4~ Pon!tej warstwy spalenizny na gl.ok. 3 11 natrafiono na 
warstwy t6łtego oraz az9.ro-t6ltego piasku z nieregul.amie ~oło
nyai kuieniami, . Uadaąa! po kolkach oraz niello~ zabyt:b.ai 
oeraaioznymi XI-XII w~ . · 

'· w•ród zabytk6w znalezionych w obrtabie WJkopu wyaiea.icS 
nalety& szydła koic1ane1 grzebień kojclany1 __ notyk1 telazne, 
sprZC\ozk, b~zolf\, prz,alilt1 gl.łnłane, groq- strzał . lukU. i 
kuszy• 

Badania bił&\ kontynuowane. 

SZYDŁdW 
voj.kieł.eokie 

Vojew6dzk1 Konserwator Zabytk6w 
w Kielcach · 

Badaniami arch1 tektonicmo-archeolosicznyai kiero
wal prot.dr JeAdam Milobtdzki, prace wykopallekowe 
prowadziła dr Elida ~aaowska. P1el'W8zy rok badaJ\. 
Finansowal WKZ w itielcaohe Palac kr6lewak1 zwanJ 
Sala\ Ryceralal z XIV w~ · · 

Celem ba'dań jest ujeUlenie datowania gotyokieco palaou a 
XIV w., rekonstrukcja j:r pierwotnego wysll\du, uchwycenie kolej
nych napów przekszi:alo tormy 1 f\mkoj1, a takte uzyskanie da
nych o wypoaateniu, og6ln1ej o kulturze uzytkownik6w• Skala 1 
progru zalotenia 81\ nie spotykane w polakich siedZibach kr61.,... 
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akioh XIV w., jakoś6 teohnioma, doakpnaly kami~ detal, ok
"'la~ rann bistoryc~ J?8laoue Dzi' jest to onclygnaojo
wa, jednotraktowa budowla l z aneksem od poludni , zachowana 
prawie ~ wysokodoi korony mur6w• Główna kondygnacja aklada sit 
a proatoqtnej sali od wsohądu i kwadratowej komnaty od zachodu'' 

Bad&ntamt archeologicznymi obj'to wschodni' oz,,6 pałacu, 
prz.de wszystkill wn'trze, w mniejszym atopniu teren przyległy• 
Odozytano zmienne poziomy caleowego wapienia, poziomy posadowie
nia iaar6w i uiytkowa.nia przyziemia, warstwy Wri'ównawoze pod na
wierzchnie, rozpomano atratygran, warstw potarowych, sruzowiak 
rozbi6rkowych, miejsc odkładania si• r6sztek w trakcie kolejnyob 
prac budowlanyche 

Badania architektoniczne objfłly zachowane i odsłoni,te w wr
kopa.!)h mury. Ustalono technikę iCh posado"'!wu~ł rozpoznano ozt
j6 •oian mifłd,zy nieznanymi dotąd pomieezcz przyziellia, cd.
kryto na osi budynku resztki c1osowegą filal"a podtrzymanie prze
krycia Mll ?h Atwierdzono, te niektóre •ciany przyziemia były 
Uoowane cegl' w układzie "polskim",. 

~leziono pc>nadto pozostal:olłci ako~pUk~Oh ur~d.zd 
oSJ11owycb o nierozpoznanej jeszcze tunkc,11 /łaQda, hypocawttu.f/ł· 
Szcze&6łowa analiza kallieniarld okiennej umoiUwiła rysunk'"" 
rekonstrukojfł, dz1'k1 czuu 110tna. było ustali6 jej zwi'lzki z naj
barciziej styll~tycznie posqpowymi warsztatami czynnymi w Cze
U.cb i na w,grzeoh około polo-wY XIV wł Bad.ania poza rozw1flZ8D1• 
niektcSrych problemów, ujawniły cały szereg nowych zagadek arohi• 
tektonicznych i archeologicznych• 

. Badania ~"' kontynuowane•· 

TYK OC IN 
wojł białostockie 
Stenowisko 1 

patrz 
wczesne dredniowiecze 

UJAZD SLłSKI 
woj.opolskie 
Zamek 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Zespół Bada6 Archeolodczno-Kon
aerwatorskioh Oddziallfroola w 

Bad.ania prowadził mgr Jerzy Romanow, przy współ
udziale mgr mgr Stanisława Florka i Krzysztofa . 

. Rytkił Finansowal WKZ w Opolu. Zakoxiozenie bada%t. 
Zamek z przełomu XIII 1 XlV wieku c1o wiekU XIX. 

Obiektem badali były ruiny zamku o bllteJ nieokrenoneJ 
chronologii. Zallek byl wielokrotnie przebudowywany, zniazo~ony 
w roku 1945. Rajetaraze tr6c1lo zwi'lzane z cbiektea wapolllinaj' 
o kurii biskupiej z XV wielnU 
Z alejacowo'o!'l Ujazd S~aki zwi'lzane B'l informacje o istnie
niu grodziSka wczeano•redniowieczneso 1 gr6dka atotkowatego~ 
Biadania miały na celu zweryfikowanie tr6deł oraz ustalenie ich 
ewentualnego zwi'lzkU z iatniej'loym zamkiem. Badania prowadzone 
były w obrttbie piwnic oraz na ZelfWltrz obiektu. 
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Wynikiem badań było stwierdzenie, te obecna budowla, wielokrot. 
nie przebudowywana, nos%Alca dlady wielu atyll arobitektoniomyoh 
wznosi Bill na pierwotnym załoteniu, którym bil zamek kamienny, 
usytuowany na gródku stotko'łatym• Na podstaw e dokonanych prze
kroi stwierdzono, te plateau gródka posiadało wymiary około 20x 
30 m• Plateau gródka w dutym stopniu zniwelowano pod budo"' w ce
lu wyt1·s.oenia znacznego, naturalnego spadku te:r~mu~ 

Gródek polotony jest na kraw•dzi cyplowatego pl aakowytu, 
wznoszącego &1fł nad bagnis~ doli.n.\; Od pozoatalej czfł,Ci plae
kowytu oddzi elony jest fosą o glfłboko4oi około 3 • i szeroko,oi 
okoio 12 m, która jednocześnie otacza cale plateau gródka' Od 
strony doliny stwierdzono naturalny wal! kt3ry powstal w wyniku 
wydrąhnia fosy ponihj kraw.dzi wmiea enia; Wal ten, jak wska
zują nady by l nadbudowany dodatkowo glJ.nll pocho~cą z fosy~ 
W tym samym rejonie, na odcinku przylegaj'lcym do płaskowyta st
wierdzono drugie obnUenie fosy oraz kolejny. wal, jut o charak
terze odcinkowym. Najatarszą budowlą wzniesie~ na plateau gródka 
był kamienny mur obwodowy o szerokości około 2 m zbudowany z &la
z3w narzuto"Yoh 1 prawdopodol:*lie czworokątna wieła kaJDienna z 
przyporami. Budowla ta datowana jest oeram.iJu\ na przełom XJ.Il/ 
XIV wieku. Mur o bwodo:r zachował ai' tylko na pewnych odclnkach; 
Prawdopodobnie w XIV w eku został zniszczony; Odbudowa została 
dokonana przez uzupełnienie· i dostawienie muru róWDiet kamienneao, 
lecz o nieco odmiennym układziet przy zastosowaniu kamienia wa
piennego i cz,,oiowo cegły. Cz.a6 nadziemna zamku odbudowana zo
stała przy ~yciu cegły układanej w wątku ~!Xcldm• Dalsze bada-
nia obiektu kontynuowane są przez Zespól Ba Arohitektonioznyoh 
PP PKZ O'ddzial Wrocław. 

Zbiory przekazane zostaną po opracowaniu do Muzeum Ziemi 
Opolskiej w Opolu. Projekt ekspozycji opracowany zostanie na 
wndoaek WKZ w Opolu. 

Badania zostały zako~ozone. 

WARSZAWA - WILA.N<'ł 
Stanowisko 13 "Pasieka" 

patrz 
wczesne 'redniowieoze 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadzil dr Andrzej Nowakowski, finanso
wal WKZ we Włocławku. Drugi sezon badań. Miasto 
'redniowieczne XIV - XIX w~' 

Badaniami objęto rejon staromiejsld ze szczególnym uwzal•d
nieniem Starego Rynku i domniemanych murów miejsldche 
Celem ich było ustalenie metryki nawarstwień kulturowych miasta 
lokacyjnego wraz wyjaśnienie, czy było ono otoczone murem. Og6-
lem wytyczono 5 wykopów o globalnej powierzchni ca 120 m2e Prace 
trwały od czerwca do wrze,nia 1m r • 

• 



p. tra 
voaeme 'redniowiecze 

WROC2.4Y PoU teobnika Vrool:.awaka 
Xo4oi61 lw.lltb1ety · Inatytut HistorU Arohi tektury 

Sztuki i TeobDiki 

Badania prowe.d%11 qr Czealaw t.aota oraz prot~ 
dr hab.Jerzy RoZJ)ł40waki. l'i.Dmlowal l.onaerwat.or 
Za~6w we Yroolawiu. Caentan /11.-"Xll w./, ko
'oi~l paratialDy /pierwaz, teroja XIIl•ll polowa 
nv w.[, . 
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~~ W pierwsaej tercji XIII w.zoatalo wzniesione dwuprstalowe 
prezbiteriua o wymiarach 18,60 x 7 ,eo •• przedzielone po
•rodku surtem, zamkni'te od wschodu •ci~ pros-q_• JCakrywa
ly 10 sklepienia tebrowe1 prawdopodobnie ••••ciodzielnee 
Sklepienia splywaly na ezu.tld stoj,ce na cranJ. towyoh be uch, 
dekorowanych szponami~ 

2. Pierwotny korpus powstal przypuszczalnie w latach 1245-12'7 • 
Była to budowla nieoskarpowana, tr6jnawow o \lklad&ie naj• 
pewniej beaylikowya nakryta nropui. Illuco~ korpuau ~ 
sUa 28 a, natolliut azeroko•6 20 ·~ 

3• V ostatnich ddesitoioleo1ach XIII w. dostawiono do p6łnoo
nej •oiuy preab1 ter1~ wydlu.tony aneks. Mie.oUa ai' w n1a 
prawdopodobnie zakrystia 1 nkola parafialnał 

4. Do budowy btniej,oeao korpusu przye~iono w I 6wieroi 
XIII w. %&chowane przy •olanie zachodniej potr6jne aluiki 
weka~'' U llial on układ pseudobazyliltowy• 

'· V II polowie XIV w• ko,ci61 otrzyal obeoD\ tol"8t, a miano
wicie wmiesiono nowe prezbi teriua 1 zalepiono pseudobaaylJ.
kOWJ korpus na be.zyllkt • . 

Budowa •wi'tJni nieopodal rynku w1,aala ai' z reali~oj' 
proer-u aiaeta lokaąrjneso. W okreaie poprze4uj,oya retozwt 
aiej.ą na terenie p6łidejazej działki ko,oielnej majdowal 
ai• oaentarze Dowodz' teao wyeksplorowane pod poaa~ piel'
wotneao ko,oiola groby. Uzyskane materiały neoropollome da-
tuje si' na XI-XII w • -

WROCŁAW 
Ko.oi61 fw.Jakuba 

Pol1teohn1ka Wroolaweka 
Inatytut H1ator11 A robi tektury, 
Sztuki 1 Techniki 

Badania prowadzili mgr Czealaw t.aota OJ."aZ prof. 
dr hab.Jerzy Rozp,dowaki. Fi.nanaowal Konaenrator 
Za~6w we Wrocławiu. Ko.o16l tranciezkaliaki 
/1234/6 r. - II polowa XV w•/~ 

Y Wyniku badali wyr6tniono pi~ faz rozwoju przeatrsenne.O 
ko,oiola• Dwie n~atarsze fazy prezentuje ,wi,tyqia pierwotna. 
Tr6jpnędowy chór zakonny powstal w latach 1234/6, natólliaet 
koi_"PWW o trzech nawach ukończono w 1257 r. Plan p1erwotneao 
ko•ciola 1 ohronoloci• procesu jeao realiaaoji Zoataly arek~ 
a1:ruowane Da podatawie wczdniejazych prao wykopaliakowyoh. 
Badania WJkonane w 1m r. pozwoliły uzupelnl6 l awentlkowa6 
ten plan, a ponadto potwierd%16 ustal~ poprzednio ohronoloP.•. Pod poaadzk, w prz,ne zachocSnia prezbl ter1~ zoatala o<7ro 
kryta ~aka jeszcze w tor.!e, pi,oioprz,alowa krypta o ~ 
liiarach 11,50 x 4,50 • • 



• WN)(li.AV - Olbb PoU teobldka YJ'Oolawaka 
lJletyt\.rt H1etor11 A.roh1 tek1l.try 
Satuk.ii Teohil1k1 . 
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bł,ozki skroniowe. C.entarz sostal zlikwidowany -.1 zwi'zkU z po
trzeb\ uzyakania terenu pod dale&!\ rozbud~ opaotwał 

Faz' IV prezentuj' relikty aotyokieao kla .. toru wmiedone-
10 na da~JII oaentarzu. Z klantoru teao od.aloni'to 4alne pal\
tie skrzydla veobodni•IO 1 oz,,oiowo krutpnek uay1:uowan.J wadlut 
południowej 'ciany ko,oiola •v.Winoenteao. 

WYJ:ItZNO, p.Łaain 
woj. toruóalde 
Stanowiako 1 

ZAKRZEW, p. W arka 
voj.81eradakie 
Stanowilko 11 

ZE!ROJEWSKO, p.Lipie 
voj.oz,stoohowlkie 
Stanowisko 1 

ZŁO'tl1W 
voj.p1lskie 
Stanowieko 3 

patrz . 
wozem• 'redrliowieoze 

patrz 
okres latabid 

Uniweraytet Jag1ello6aki 
Inatytut AroheololiJ. 

patrz 
vozesne •redniowieoze 
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PP Praoowie Jtou~rwao~i · 
Zabyt:k6w, Odd•łal v Pom.uUu 
PnóoWDia Aftłleot.liomo
Jt-._...tonlła 

Zakla4 " Lod&l 



Oka•• DOWoltiDJ' 



•Dtd 
wo~.oieobaDow•ki• 

OliWJOlO, p.DCMiiACMto 
wo~.poiiDdikie 
lłaaowi8ko 1 
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~p Pracownie Koa.e~ao~i labfł• 
tów Pracownia Arobeoloctoaao
~oue~ałonta 
044a1ał w WaH ... 1e 



CZECHOWlOB POŁUDNIOWE 
woj.katowiokie 
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Koneerwator Zabytk6w Archeolo
gioznrch w Katowioach 

Badania prowadził mgr Jacek Pierzak. Pinanaował 
WKZ w Katowicach. Drugi aeson badd. Bpioblers 
ll Xfi - XX w. 

Czeohowioki spichlerz ua7tuow&Q7 jeat na wsnieaieniu, 
u kt6rego podn6ła od atro~ p6tnoono-sa9hodniej oi~ ait 
dawne ata-.r rybne. Poaiada on bardzo intereauj_c, arohitek
turt, akłada ait bow1ea s trzech akrądeł, uatuioD,Joh w pod
kowt, z prZ7legająoą od atroD,J p6tnoono-waohodniej, osworo
qtną wieżą. 

Zar6wno położenie, jak i układ wakaeują 1 1ł mógł on nie
sd7' epetnia6 tunkojt recydenoji obronnej. To prąpuazosenie 
potwierdsaj- zarówno preet&ą uatneł jak 1 'r64ła piaane. 
Według nich, na aiejaou obecnego ob eletul lliał ait snajdowaó 
w XIII wieku drewniaD,J zameczek _,,liwak , W,Jbudow&Q7 przes 
keitoia oieell76ekiego, K1easka III. W XIV •• coatał on ~
łownie przebudowany,aa do I pol. XVIII •• b7ł aiedsibą rodów 
panuj4oych w Caeohowioaoh. 
Po wybudowaniu w pobliłu nowej resydenoji - rokokowego pałaou 
- obiekt ten traci awe dawne snaozenie, 1 soataje saaienioQT 
na apiohlerz. Obecna bryła budynku pochodzi najprawdopodob
niej z XVI, lub pooz,tku XVII w. 

Badaniami objtto s.ar6wno wsnieaienie, na Jct6r.fll uanuo
•&D.J jeat apiohlers, jak i samo jego wnttrse. Ia wcniealeniu 
salołono trzy W7kopy, których numeracja była kont7Duaoj' uata
lo~oh w sezonie ubiegQlll oznaosed. W7kop IV, o WJ'1Riaraoh 2% 
5 m, salożono na wprost wej,cia do apiohlerza. W wykopie t~ 
odkryto mar s kamienia raeocnego, biegD4oy równolegle do po
łudniowej 'oiaD7 obiektu, w odlesłośoi 215 oa od niej. Grubo•6 
IIUru 80 Olll .. chowana W7aoto'6 - 120 o .. 
W7konane, !odatkowe ękopy aonddowe na do11111e.nej linii prH
'biegu IIXLlru W7kaaaq, U 111a on około 15 a długo,o1, l u &&la
muje alt w partii poludniowo-wachodniej pod qtem proat~, 
kierując ~ił w atront południowej •oiaD,J apichlersa. Wi,te ait 
on naJprudopodobn1eJ se wtara._ tas- rosbudowy obiektu, 1 
atanowi by6 mole posoatało•6 po wapomi~ w •r64łaoh. saaku 
'redn1ow1eo!ID,Jlll. Potw1er4nłaby to r6wnieł ceramika 4rednio
wieosna, odkryta w po'b11tu muru. W.,kop ten doetaro_,ł r6wn1eł 
bardzo ciekawego znalez1aka, a mianowiole aiedsianej p1eo•to1 
• inicjałami A.P.l kt6ft łącą6 aoma • ~ Porobak,, włd
oioiel~ zamku w ataoh 1615-1617. 

W.,kop V! usytuowany w poludn1owo-Wiohodn1e~ o•t•ci wzn1e
aien1a, potw erdzil litnienie odkr,ytej w roku ubiegłYm, war
•twt apalen1eny, kt6ra do•taro.,la atrakcyjnego pod wsglodea 
ekapo~oyjnya, materialu oeramioanego, w postaci katli herbo
w,roh, katli s ornamentem tigura~ 1 ro,linnya, r6tnorodnej 
pod wzgltdem to~, jak 1 tunkoj1 ceramiki u~tkowej. Katerlal 
ten datowa6 mośna na XVI-XVII w. 



OIOU&!D 
Wo~ •DOIJO•--ok~ 

.. h·• . 
pc5óe 'redalwieoH 

... 

Koa~OiaDO ba4an1a Da4 DOWOa,1~ AU~Dio-w•a ••kła W 
W1•1k~pol8oe. 

Bł•wuto połołon• ~··' D& DiesuoiiQJil WJD.1••1eaiu '•:re
~oąw/pole v.prutU/ • o4l•cło,o1 100 a D& noh64 oct •kra3u •-· 
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budowań leł,oJob po prawej etronie drogi • Łukcala 4o Gr4-
dsenia oras około 170 a na północ od dro•~ polllej prowadq
oej praea wiej. Prsetopano powieraobnit )25 a2, na kł6rej 
od8łonitto aseref obiett6w s kt6r,ob ) aolna interpretowa6 
jako posoetałojo po piecach estlarekiob. 84 one ekonoen
trowane na ob .. arse ponad 1 ara i uaytuowane r6wnoleS].e 
lub proetopadle do eiebie. Twora4 je pomarańoaowe i oesl .. -
te waretwy polepy lub pia•ku preealeesaneso • poleP4, o a14-
łeeo,oi od kilkunaatu do kiltudaieeitoiu oenłyaetr6W, poni
łej tt6ryob aalesa niekiedy prsepalony pi .. et. 

Bajwitkeay • ob1ett6w, dwuo•łonow,.1 ~ o wyaiaraob 4t5x 
7 ,o a poeiada astałt nieregularnie owa~, naetop~ je1ł 
w preybl1łeniu proetok4tnf o wymiarach 2,5 x 6,0 a, naj
an1ejnJ lioa,oy 1,5 x 2,5 a charatte17•uje lit niereplar
nie owa~ aaryle~ Roapl~owanie ob1ekt3w, iob roaaiar,, 
aatałt a w dutej aierse równieł 1 Wypełniata nawi4suj4 do 
woce.n1ej odtr,Jtyoh obiektów na terenie pobl11k1ej IVli -
wiecmeJ huty ••kła w Butowea. Obiekty te 1tanowie. najpraw
dopodobniej relikty pieo6w ełuł4010b ~o ~palan{a lurow
o6w, wytopu lakła, odprtłania naoayń Isk oh, rosproeto-
wywania i odprtłania esyb oru wypalania donio. · 
W •411ed.stw1e p1eo6w natrafiono na 'lady aapewne po dupaob 
drewn1~oh konetrukoji aabudowań huty. Badania doltarosiły 
lioanego materiału tr34łoweso w poetao1 ponad 20 tya1toJ od
·pad6w produkcyjnJoh takich jak fragmenty. ap1ek6w bryłek aa
ay eatlanej, "łeaek", ponad 1 ty1i4o fras-ent6w donio,około 
12 tyaiooy ułaak6w naosyń laklanych oras eayb, ponad 5 ty
liteJ fragaent6w oeraaiti, polepy, cegieł. Znaleaiono r6w
nie6 fragmenty narsodsi łela&nyoh oraa 2 aonety s XYIII w.· 

Kate~iały prseobow,.wane 14 w l&tediae Aroheolosii UAM 
w Posn.aniu. 

Badania bt44 kontJDuowane. 

IZ.U 
wo~iradout1e 

nolłADZ 
woj.piotrtowekie 
Za~ek ' 

J.&liOWIEC 
woj. lubeleJcie 

pa tra 
woaeane 'redniowieose 

pa tra 
p6tne 'redniowieose 

PP Pracownie Koneerwaoji Zabyt
ków Pracownia Arobeologiocno
Jtoneerwatoreta 
Oddsiał w Lublinie · 

Badania prowadsiła mgr Maria Supr,r.n. Pinaneowało 
Museum w Kaz1mierau DolDya Drugi eeaon badań. 
Zuelc /XVI-XVIII w./ .. 

Kon~ynuuj40 prace badawoae • 1976 r. słoiono dwa wykowa 
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KOIIIOI03 - · l'JUIJilOPOL 

laba 
epoka br_.u 

PP PraoOWDie I0118erwaoj1 Za
b7tk6w h'aoonia A.rolwologioa
no-Kon .. rwa~orwka 
04daiał • Rae•aowie 

• i. "' • 

BeclaDia prowabU -er Jliobał Protaa. lillaMo
wał RZ w Prse.,,lu. Druci •••on bacld. Zamek 
/nl•DUI w./ • . 
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D4 ma' kurtyna wschodnia c dw6ob łańouob6w .ur6w oddaloQToh 
od •1eb1e o około 50-70 c~. Do budOWf t1oh .ur6w uł7to taateń 
polny 1 cegło wi~aD7ob sapraw, wap1•Dn4• 

Uchwycono r6wn1eł aar1• bra~ wjasdowej. Poaa.tałośc1 jej 
w partii tunda~entowej ••tasuj,, łe bfła wysunitta w tlerunku 
saobodnim i diłlsana ae •tr•Jdłea saobodnia saliku-r Bramo wju
dow, abudowano • duł7ob, regularn.7oh tara1en1 piutowo~h na 
aapraw1e wapiennej. 
Szeroto'6 mur6w wahała a1o od 100-180 oa. W b1eł:~r- •••onie 
prowadaono r6wnieł praoe badawose w baasoie połu owo-saohod
niej. Odkr:Jto tu obiekt IIIU'OWaD;r • kalllenia na plan1e kWadra
tu o •tarannie WfkOD&Q1a liou .wewnotrSD711• Ze waglod6w o ... o
Wfcb nie uchWJeono •top7 tunaa..ntowej obiektu. Zale1a ona na 
głtbotośoi ) • od pow1erschn1 ułJttowej b .. st7. 
Ze wattpneJ analia7 W7Q1ka łe .._, tu do CBJU1en1a se •tud
niłl wewn,trs budfnku. Sot•ieJ••• otre,len1e tunkoji btdaie ao
łliwe w prsyss~ •••onie. 
Ze waglfdu na n1eaołnoś6 W7kouan1a prac s1e~oh w północnej o•x!:i całołenia zamkowego, proponuje •1t w7tonan1e badań .. -
to geo~1&JCCD711i• 

llateriaą snajduJ, •1J w Pracowni .Arobeclosiosno-I~er
watoratieJ PP PKZ w Prse~ lu. 

KRAKÓW 
ul.B .. &towa 
Wy"kop VIII 1 IX 

JOWt6w 
pl.W1o•Df Lud6w 3/4 

IOWtÓW 
Stare Kluto 

KRAKÓW - Wawel 
Rejon .l 

IRAKÓW - IOLA JUSTOWSU 
Pałac Decjuaza 

IRUSZWIOA 
woj.b:ycłgoekie 
Shnowi•to 2 

pa tra 
p6jne 'redDiowieoae 

pa tra 
wose•ne 'redniowieose 

patr11 
p6tne •redn1ow1ecse 

pa tra 
wozeane 'redn1ow1ecae 

patrz 
p6tne średniow1eo .. 

pat re 
woaeene 'redniowieoze 



JI)QIUf() 

W03ebfdptie 
Stuowialco 1 
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l 

l'ol.łlka Abdellia ••uk 
lDałfłut Bi8łor11 Xultur,r ... 
~erialnt3 Zakład irobeoloaii 
Polati Srodtowej w Łodai 

pa tra 
wo .. .ne lre4Diow1eoae 

pa ba 
wose.ne •re4D1ow1eoaa 



JJOWE 
woj.bydgoakie 

OSTR6W WAROKI 
woj.aieradmkie 
Stanowiato 12 

pnfoz6w 
woj.kieleĆkie 
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patrs 
p6,ne •redniowieose 

patra 
okrea wpłJW6w r~kioh 

PP Pracownie Jtonael"Waoj 1 Zab7't
k6w Pracownia Dotu.entaoji •a
ukowo-H1ator.rosnej 
Oddsiał w Jtieloao& 

Badania prowadsił mgr JlariaD. Guowa. JlinaD8ował 
IKZ w Kielcach. Pierwaą •••on bada6. Pałao )a• 
rokow.r l a poł. XVIII w./. 

Badania aondałowe prowadsono w swi.-ku • badaniaai hiało
r,rosno-arobitekłon1o&n7Wli pałacu Wielopolakioh W7kQD1W&QJai 
jednooze•ni• • jego reaon!e-. Oelea badań b7ło rospoananlt 
atrat7grafii otocsen1a obiektu połołonego w północnej c•t•oi 
aiaata u podn6ła wsg6rsa Makowego. Załąłono trą aonda.. o 
ł,osnej powiersobni około 11 a2. 

Wyeaplorowano• 
- Son4ał II o wymiarach 4%1 m1 prąlegaj,c7 proatopadle do pO

łudniowej elewacji pałacu. odałonitto w nim •topt tun~n
tow, na głoboko,oi około 1,5 a, wkop b7ł aagltb10Q7 w calec. 
Vob-.,cono postom terenu praed budow, na słtboko,oi około 1 a 
w poetaoi buauau pierwotnego oraa •~twt piaaku • sapraw, 
z okreau budoW7, 

- Bondał III o ~b 2x1 • sałołoą w piwnią. B7ł on pro
•topadł7 do p6łnoonej •ci~ pałacu 1 poswolił okre.l16 po
aadowienie - wkop b7ł sagłtbiOD7 w caleo. 

Prace w aondału I r6wnoległ:Ja do saobodniej elewacji pałacu ., 
kontJUUOWane. Z aondał.T I 1 II UJWkano ldllcadsie•14ł drobu;roh 
tra~nt6w naoQń oras kafli • okreiiU oclpowiadaj,oeso budowie 
i u tkowaniu pałacu. 
Bkap oraoja •ondału III nie pr&Jnioeła aateriału sab7'tkowego. 
W -.,nitu dot.Jchozaeow.roh badań nie natrafiono na •1a47 wo•••-
niejaaego o•adnictwa. · 

POZI.d • a-lARB JIIA.MO 
Stanowiako 2,9,14,15 

PRUSZK6W • ~1k6w 
woj .waramaw•kie 

pat n 
p6tne mclniowieon 

pat re 
p6tne 'reclniowieose 

pał n 
wczeane 'redniowieose 



PVOK . 
woj.gdaUkie 
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Uniwer•ytet Ł64st1 
Katedra Aroheolo&11 

Badanta toncentrowały alt w rejbnie ul.Zaakote~, ldsie 
dokaliaowaą był S&Mll: tręłaotl, a~oy po 1466 r. jato 
aied&iba ataroat6w puokioh. IJtyo•o.ao 1 •badano d•a wykopy o 
~h 4s6tl 1 5x7 •· Pie:rwa•y BlokalisOW&n7 soatał na te
nas.. tafq saatowej. Staatcd pooho"--1 najwit o•~ •teriału,ał6w
Die oerall1omeao, • tt6ryoh najatarasa to n1ew,tpl1w1e pera
lłita kolODisaoyjna, datowana na 2 poł.XV •· Dla o ... cSw P6'Jliej
•arob do.iaowały prsede wasyatkia kafle piecowe • o~nły~ 
rołl~. •1• nat~iono na poso•tało.oi tonatrukoji. 
W WJłtopie ~ odałonitto tunclaent taaienD,T, poohodqoy praw

. clopoc!obllle • okrMu prsebudQW7 autu ti• • ll:ońoa Dl 1 pooqt
ll:u X'fil' w • , sa pt~DOftnia We,1łler6w • Oko o 15 oa pod at o~ tunda
..ntowłl Ealeaiono altarb WJTOb6w. burastyn~oh • p6tneao ot:reau 

•rsy.stieso. Ze aniasosonego gliDianeco naosyn1a, •YJtto prso•-
Uk sU..Dl&D.y r b~owłl tibult /J. la. TI/, 17 paoiort6w 1 21 6aea
towatyoh wia1ork6w wykonanych s lnlnstynu • 

.. teriałJ słotono w Xatedrae Aroheolosii Uniweray1etu Ł6ds-
tleco. . 

Badazlia b .a- II:ODtJD.UOW&U e 

lUROSit 
woj.oieohaDowakie 
Z-k . 

lłU8Zdw 
StallOWiako /B/ 1 

l 

11\lseua Ot:rtsowe 
w Rsea11ow1e 

Badania prowadsił acr J.l.ekaan4n QruasoQ'Uka. 
JliDaUowalo liwieUli Okrfpe • Rseasow1e.Dru31 
HSOJl badań e JlortTfikao3e Idejakie • Okna JlOWO• 
ątą. 



SANOK 
woj.kro.nieóskie 
Weg6rze Zamkowe 

SllOŁt>ZIKO 
woj.ałupakie 
Stanowisko 4 "Rowok6ł" 

8PYTIWWICE 
woj.b1el8ko-bialak1e 
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patrz 
p6,ne 'redniowieoae 

patrz 
p6,ne 'redniowieoae 

PP Pracownie Jtoue:rwao31 Zab7ł• 
k6w Pracownia .lro.beolo&iomo
ltonae:rwatoraka 
Oddział w Krakowie 

Jtont)'nuowano ekaploraąjt apalonej budowli drewnial:le~ na 
wewnotrsDTa dsiedzióou obecnego dworu /w.Jkop IIII/. 
Odsłonitło pełn7 •akr.J8 apalonego bu4Jnku • 1 połow.r XVI w. 
Prąpucosalnie etanowił on w okresie popr .. daaj,o,a wmie
aienie obiekt6w murowaQJob - muru obWodoweso • oaworok,t~ 
baastami na naroiach 1 buquJtu mienlcalnego 't7110auowe achro
nienie dla ludzi 1 akład materiałów budowl~oh. 
w•r6d ceramiki naJlicsniejas, grupv atanewiły kafla Wa1J8t
k1ch tn6w, m.in. niesąkle e~ekłowne olcaą • ornamentem ti
suralnTm oras p~ki poaadekowe. Beo~a ., ałoaunkowo n1e-
11osnea na uwago suługuje &nalesiako pucharka i poje476oąoh 
fragmentów naoiy.d t7Pu Loatice. 
Prsedmiot)- metalowe -.r•tvtł7 w l1oab1a parn t,.it07 ••tuk. 
Znales1ono dalase ~nt7 sbroi odkrJtej w ••••łfa roku, 
atoeunkowo dobrse saobowanr aieca, k1lkads1ea1,t crot&. beł· 
t6w Jru.as r6in7oh tn6w • hapent7 ntd6w k*kioh, a. in. oało
bne atrsemit łelacne poltr,fłe mieds~ oras lioane narstdsia. 
W obrtbie budowli W7tltv1ł:J akupiaka ·~lonego aiarDa ab6ł, 
proaa, ałoą, liChu 1 łyka drzewnego. 
Biepreebadane partie budowli natr.rto dache~ 

Katerlały s bada6 zo•t~ praekaaane inweatorow1. 
Badania bt~ kont7nuowane. 

ST.AltY OUWSZ patrz 
woj.tatowiokie wcseane •redniowieose 

8ZOZAWIO~OPIBL, gm.Burzentn patra 
woj.•ieradskie okrea late6ak1 



' IIQIUOZD 
woj.ł~kie 

8IUI& 
·•o~. oieohealould.e 
Sł.-owiako 1-k 

tJJAID fLtm 
woj.opolaJde 
z-Je 

... 215 -
PP Praconie Xoue~aoji Zab7ł• 
k6w Pracownia Arobeologioano
Eouel'Watonka 
044a1ał • Warea .. ie 
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nej nie wyetopują podziały wewnotrzne. ADalisa sapraw w.rkasa~ 
ła ten •am •kł&a chemiczny zaprawy w tunda .. noie muru p6łnoo
nego zewnotrznego i muru dw6oh widoc1n70h na powiersobni po
mie•zcae6. Całojó od•łoniotego załołenia •kład& •1t • ost6oi 
północnej o ąmlarach około 10 x 20 11 i poludniowej • dWóch 
pomieeaoze6 o w~araob 5,5 x 7,3 m i 5,5 x 10 •· 

w p6lnoono-w•obodn1a naroinitu odełonitto p6łb~ la
ry• fundament6• •i e ty. 

Badania bod~ kontynuo•ane. 

ZAJCRZBW, gm.Warta 
•oj.•ieradzkił 
Stanowi~~tko 11 

pat n 
otre• late6•ki 

PP PraoOtłnie Jtouertłaoji Zab71-
t6w Praconia .lrołwologiomo
lConeeNatoNka 
Oddział w Zamo,ciu 

Badania prowadzili mgr mgr. Graiyna i Tadeues Ba
wroleoy. Pinaneo•ała Dyrekcja Rosbu4Qtł7 Mia8ta 
Zamo,cia. Drugi ... on badań. Jort~ikacje aiej•
kie /XVI-XII"·'· . 

Prace W7kopaliakowe obejmował.T kilka odcinków fort~ika• 
oji. Bajwiocej u•agi po,wiocono bastionowi VII,gdzie kont~u
owano badania rozpoczote w 1976 r. pnee ekiPO KuseUli Arche
ologicznego w Krakowie. Zaletono 4 dal••• w7kopy, konoentruj,o 
prace w poludniowej ozo,c1 b .. tionu. 

Podcz.. tegorocznych bada6 odsłonioto " 7~ elelepienie 
XII-wiecznej kazamat7 wbuda.anej w poludniowy bark b .. tionu. 
Uchwycono tatła na dlur.'oi 23 m korono muru or;rlonu. 1fyton 
przecinające poprzeczn e or;rlon poStłolilr sorientowaó sio " 
jego zabudowie we•notrznej oraz •trat~itacji. 
Stwierdzono, !e mur czoła bastionu jak i mur or.Jlonu wsmcenio
ne były tebr&1111 konatruko7jn:ymi. Ba nioh przy 111\ll'Zł Or.Jlonu 
w p6tniejezyoh okre•aoh, wybudowano systemy •klepie6 kolebko
wych, biegnących prostopadle 1 równolegle do muru. 1fewnątra 
orylonu uchwycono poziomy budowlane p6lniejszyoh fas muru. 
Stratyfikacja i••t aakł6cona i tylko w kilku miej8oaoh aołna 
sugerowa6 1•tn enie ziemnych wałów. 

Wykop VIII, 11ało~on7 przy nad•za6ou, poezersyl uzyskane 
dotychczas informacje o pochylni 1 ayetemie prse•tlepi0n7ch 
chodn1t6w, które czościowo zo•tały aniezozone od~tz1eniea 
kazamaty. Niemniej w obecnej obwili motna m6w16 o 6 fasach 
przebudo"Y arobitektury obronnej istniejącej wenątra bastio
nu. 
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PP Pracownie Eouerwaoj 1 Z&bTt
kcSw Pracownia J.roheólo&iomo
lon .. rwatorall:a 
044a~ " Zaaoloiu 

Ba4a1a p1'0Wa4a111 1IIC'!' -sr QrałJD& 1 Tadeu.a ••
wrolłloł"• :ll.J:aaMowała l).rrikoja lloabu40W7 lliuła 
Z~o1a.P1erwaą ·•••on b&d8ń. Miuło nowołTtn• 
/XTI~ •• ,. . . 
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Uchwycono tak~• utward&OD4 nawiersohnit ul.Brukowanej, a po 
jej południowej •tronie niea:naome pod~usenie terenu, dułłł• 
ce pr&TPUB&osalnie do komunikacji pieazej. 

1f dobrze cachOQ"Wan.,-ch warstwach, pow•t&ąoh od XVI do n 
wieku uzyskano ponad 6000 tragment6w oeram1ki, oo poswoli na 
sorientowanie aio w aaort~noie wyrob6w i w w,ranaoanikaoh ohro
hologioz~ch zawart7oh w tej kategorii 'r6deł. 

Prace badaltoze prowadlllono na ul.Pereoa, Pl"Z7 bloku III, 
gdzie odkr.Jto relittJ sabudow.r drewnieDej, sawierai'cej 11oa
~ material w poataoi atłuozki ••klanej 1 ~eramiki koJoi 
nierzooyoh. 1faq. eleMntem b7l:o "71"~muenie wyrob6w ,.1&4· 
oz~oyoh o kontaktach handlow,roh Zamo,oia • Gdańakiea /nac.,nia 
•ztlane, kamionkowe/. Prseprowadsono takie rosposnawoae bada• 
nia na capleoau bloku III, gdzie o41łon1tto tun~nt.J sabu• 
dow,r murowanej oraz poprzedzaj,cej j~. - dreWnianej. 

Dal8s711 punktem badawc..,. bJło rosposnanie ••rat.Jfikaoji 
na zapleosu kamienieJ Koranda /blok XVIII - 1Aro•k1•so 24/, 
pierwotnie niesabudow~ O~o tutaj atudnit otglan, oras 
poaio~ ułyttowe, na których pótniej cbudowano niepodpiwni
ozon~ kamienico. 

Oprócz wymienionych badań prowadaono atałe nadaery arohe
ologioane nad wykopami 1natalaoyjD1Ui WJkonyw~ na ulioaoh 
aiuta oraz nad sbio:mikiem retenoyjn.;yt~, uaJtu<*aD.:fVI pray- Bra
mie Lubelskiej Starej.Dokum.ntaoj, aroheologiosn' objtto •7-
kopy o długo,oi 375 mb 1 powierzchni oa 1700 m2. Da1tk1 temu 
Ułl1'8kanO ozt,oiowe rozpoznanie praebiegu, •t~j IVI-wieoanej 
kanaliaaoj 1 oraa miflłtls.o,o1 1 obarakbru nawarabiezS.. 

Zgromadsone materiały prseohowy-wane •• w Pracowni Arobe
ologioano-Xon.erwato~kiej w Zamojc1u. 

Badania btd' kontynuowane. 

zŁOT61f 
woj.p11ekie 
Stanowi•lco 3 

patrs 
wcze•n• •redniowieose 



\ 
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BIAL&l ga.Trsoianka 
woJ. p laltie 
8t1111owieko 1 
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Museum Archeologioani 
w Pomuaniu 

MUseua Arohloloa~osne 
• Po&D&D1u 

Badania prowad8111 agr Zb1sni•• t~ati /autor 
apr.wosdania/ 1 -sr o ••• ~ 8trątewet1.~inan
•owalo Museua A.robeolog1ome • Po&DaDiu orae 
IKZ w Pile. Henraą eeson badań. Ounłarsl"'ko 
bU1Ul"7 poiZlOraldeJ s wose1111eao okresu lahutieao. 

O•ntarą.ko połolont 2"ł na kulainaoJ1 ąaotieso, piusoą• 
atego wsnieeienia, swaneso larzełcz, Gór'"• • o4leslo,o1 około 
O, 7 ba na wacb64 od ubutlowaó wei Biała. 
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We wachodniej i poludniowo-wschodniej cz~~ci wzg6rsa znajduj, 
ait stare nieczynne wybier~ka piasku1 ozt'6 południowo-aaobod• 
nia niezezona jest uiytkowaną obecnie du*' piaśniołł a oentrua 
płaskiego szczytu dwoma pl7tkami wyb1erzyekam1. 

StanowiAto 11oatało ocltr7te • trakcie ba4em weątikao,-jno
aondałowycb, podczas których wyeksplorowano tutaj pozoatalo'• 
o i 4 grobów, w tyuu wyrabowanych wap61Hdnie 2 akreynkow,-oh 1 
czt~ciowo uszkodzonych 2 popielnicowych z obatatłami kamiennymi. 

Pracami ratownicz~ objtto teren 220 ~ bezpo,rednio sa
grotone,so centrwa omentar11yaka. Odkryto 4 dal•ze ob1elct,-,wu6d 
kt6ryoli wyrółnionoa 1 grób skrzynkoę • obwarowaniemi 1 popiel
nicowy z obataw,, 1 popielnicow,- 11 brukiem oraz 1 pa eniako -
miejsce cialopalenia. Do najlepiej eaohOWaD7Ch nalelf grób 7 
/"robinny", akr11ynk:QW7 11 obwarowaniea/. Preylcryt7 dut-a pQ't-a 
kamiennłł, oblotonłł od strony pólnocnej kilkunastoma otoczakami, 
posiadal p1oc1oboczDłł komort grobowłł B W,Jbruk:Otfanya dnea, u.r.
czelnion-a .i obwarowan, k1lkudziesitc1oma kamieniami. Wewn-atra, 
zasypane piaskiem! ataly dwie nienaruasona popielnioe zawiera
j,ce zlotone oddz elnie przepalone asoz,tki kostne kobiety ~ 
łej w wieku Adultue oras noworodka-n1emowlooia? /0-6 mieait07/• 
W pochówku kobiet,- stwierdzono 'lady niezachowanego prsedaiotu 
11 br,zu. R6wn1e cennym odkr.yoiem jest palenisko 1 • koli8to-n1e
okowatl'lll brukiem kamie~ o wymiaracha 1 ,B5x1, 75 m, wypeln1one 
intena7Wllłł spalenizną z licsmyud. wvgiellcazli drzewiQ"'Il1 1 clrobQili 
fragmentami naczyń, które, s uwagi na konatrukcjt oraz obecno'6 
przepaloąch kości ludzkich, mołna interpretowa~ jako t:.c011ł&• 
a:o'6 stosu cialopalnego. Ba uwagt r;asluguje ponadto je <Mf& 
orientacja grobów akrzYDJtow,.ch wzdłuł osi BW-80 oras stwierd .. -
nie dw6oh przypadków celowego wkop.rwania grobu w pooh6wek obro
nologicznie starszy l grób 3 • 2 i gr6b 5 w 6/. 

Materia~ przeoh01f7Wane •• w Muzeum Archeologio~ w Po- · 
znaniu. 

Badania bod' kontynuowsne. 

BIAŁA! ~.Trzoianka 
woJ.p lak1e 
Stanowiato 37 

Kuzeum Aroheologiozne 
w Poznaniu 

Badania prowadzili mgr Ozeaław Strz,-łewski 1 
mgr Zbigniew ~urawaki /autor aprawozdania/.71• 
nanaowało Mueeum Archeologio~• w Poznaniu 1 
WKZ w Pile. Pierwszy ••zon badań. Stanowieko 
wielokulturowes osada kultur.r łut,-ckiej,oaada 
kultur,y pomorskiej 'lady o•adnictwa s okreau 
wp17W6w rzymakich 1 okresu wczeeno,rednio,ieoe
nego. 

Stanowisko połotona jest w odleglo6c1 okolo 1,650 km na 
pólnoc od skraju zabudowan wsi Biała, w dolnej p~i1 zachod
niej kraw~dzi doliny Boteoi, na jej terasie nadzalewowej. 
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·patn 
wc•••ne •redD1ow1eoce 

pa1:rz 
oJcre• Wpł:JW6w l"QMidoh 

Kuseua Aroheologiosna 
W PO&DalliU 

Badania prowadsiła asr llg1" .lleuandra LipiUll:a, 
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Er7•tyna LutO'Iła, Maria Ze71AD4otta /autorka apre• 
wosdania/. linan8owało Jluaeu A.roheologiosne w 
Poananiu. Trzynaa~l_aeaon badaó. Qrodmllko woael• 
no,redniowieoane {VIII-XIII/. 

Jluseua .UOhtologioane 
• Poananiu 

Badania prowadsił llg1' Andrn3 PriDke. Jlinauował 
WKZ w Koninie. Pierwszy •••on bad&d. l)d.awe ała
nowisko gdl'Do.zoli t,'ome. 

Stanowbko mane j .. t od lat 20-tych /badania pow1ersobD1owe 
J .xoatnewaJdego/. Le t)" w dolinie Warty, na rosległej, WJ'IIOkie~ · 
ądmie, bezpo,rednio na południe od aabudottd wai, w raa4ld.ll sa
pjn1ku. Materiał;)- mabytkowe W)"ator.w&Q w duQ11 roaproaHniu 
na pow1ersobn1 1 • cienll:iej Wal"'tw • piuzosJIIhj sl•b7 lead 
/do słtbokości O,) m/. Pierwotn:y uleład sabytk6w sakł6ooą soatał · 
Jcilkakrotn'l ortaa. 



•u.s•ua .&roheoloctoSM 
W PoSD&Il1U 
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POzul 

.U.eua Aroheologioane 
W PoiUlalliU 

Stare Jliaato 
Stanowi1kaa 11,12,1) 

•us•WI AroheoloaioiiiW 
• Po8D8Diu 

Badania prowadaU: lłC1' Zbipi .. Karolosak,ł'i• 
naneowało lluseUII Aroheoloaiome • Pomuiu, 
Miuto •:redniowieome, l.etfobaebe - klłariał 
p6booą 1 ••chodni, parcele bu4owlueeulloe 
- trakt)- t•rec1Diow1eost, oaaą nowoątlw/. 

stpO!itko pr 11 /ul.Śluapk! 5I 





!OZNAI - Stare Kiasto 
Wst6rze iw.Wojoieoha 
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Muzeum Archeologiocne 
w Poznaniu 

Podet .. QW1W .. daniea badawczTCD, realir;owan,yaa w br., b7ła 
w•ttpna penetracja prze•trsenna, ohronolog1cana i t~lo&iosaa 
rejonu ko,oioł6w - '-• Wojciecha /przed 1~44 r./ i ... J~se~a 
/d.,w.Jersego, przed 1376 r./. Realisowano 3e, prowads4c praoe 
o charakterze ratownioąm w g16w~ ci~ WJ>kopu 1Datala07.3U-

r. - aagi8tral1 cieplnej /na odcinku 370 mb/ pokrJWa.iłlC ra.n1eł 
re~ prąległe rospomawoc)'lrl W)"kOP.am.i •onA.łOQ'Ili /W IlUide 

20 l i wierceniami archeologie~ 7w euait 60 odw1ert6w/. 
W Wyniku prHprowadzolJ,7ob badań ustalono, łe 1 

1/ •ladf o•adniotwa /WTrObT krceaienne/ •1tgaj4 •ob7łtowego 
paleolitu /rejon trseoh wsg6rz, •etto~ ~ !, II, III/, 

2/ o•ada z okreau halsztackiego /kultura łuł.rok&/ reprezentuje 
sar6wno o~a War8twa oaadniosa, _j&k rcs.tnieł obieką o oba• 
ratterse aieazkalno-goapodaro.,_ /Wzg6rze fw.Wojoieoha -
•ektor I, ~a G6ra- •ektor III/, 

J/ •l•~ o•adniot.•• woso•no,redniowieosnego /~nt oeraaiki 
naczyniowej/ pojawiaj' •it u ao~łku XI 1 XI/III •·l•cttor I/, 

4/ od poł. XII w. o•adniotwo to prąbiera . toZ'Ilt trwd41 o oąa.' 
niadoą W7•tvien1e Ullaretwień oras obiektów ~·poaaroąob 
l••ttor I, na S 1 a-w od ko,oioła lw.Wojoieoha /, 

5/ o•ada tat jato •wid n.Wojciecha", rosw1;J&34oa sit inhn• 
8J"W111e OQ !Ill po Wiek XVI! o ape~iosnej po8tao1 1 tre'
oi •połeomo-goapodarozej l ~U1'7d7ka/, w Dl w. prsekastal-
oa •1t w prsedmie,oiel ronljaj4o sit pne•trsennie na poh4• 
niotf7 sach6d Hoh6d p6bl~ sachód /rejon ko,oioła łw. 
J6zeta - aektor II,, o·o uąeku.'je potw1erd11enie w odałon1t-
t7oh uwaratwieniao oaadnio~cb 1 aateriale. · 

Zlokaliaowanie na południe 1 południow,r sach64 o4 ko•oio
a:a •w. Wojciecha ąlcop6• •ondał()W7ch• miało na oelu uo~oenie 
i dowi,zanie •trat7f1kacji do iatnie~,cego obiettu1 sł6wn1e dla 
poznania hatorii budowlanej tego terenu. z W7Pr .. uen1e•, to• 
niecSQJa dla og6lner. zorientowania ait w uka:&a.ie tołogratios
IQ'\I wag6rs., teren en objoto aeri• waroel\ aroheopo ogiosąoh 
oras sdołono B •ondaą, tt6re ponolił:r na uohlfJoenie WJ'Oi.Db 
oaentarsa prątojoielnego uqtlcowanego o4 XIV do DrU w. 
l • •Uide 50 poch6wt6w a;lepj,c70h w J do 5 posia.aob/, jak 
rcSwnieł na odałoniocie, zarcSwno partii tundallentOW7Ch' ilaW7 po
łudniowej ko,cioła oraa n1es1dent7fikow~oh na obeonra etapie 
badań, partii tundallllntoąoh • relikt6w obiektu w•nieaionego 
tu przed wiekiem XIV, Witałtacego sit s otre•em budotf7 zuo&enia 
ąprzedzaj4oego obecnie 1•tn1ej,ce. 
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l'UY8ImtA B1'ARA,p.8tue Bojanowo 
woj.~easo~akie 
Stuottiako 4 

lluu1111 .lroheolopcsne 
• Posnaniu 
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mieni tamowych. Ohronologit o•adf okre,li6 motna na VIII-poca. 
XII w. 

Materiał eabytkow.y ełotono w Muzeum Aroheologioznrm w Po• 
.mani u. 

Badania eakońoaono. 

SAROZ! gm.Trzoianta 
woj •P leJcie . 
Stanowiako 2 

Muzeum Aroheologiosne 
w Posnaniu 

Badania prowads111a mgr Oseaław S~r~łewaki /au
to~ aprawoadania/ 1 mgr Zbigniew Zurawati.~inan
aowało Museua Aroheologiosne • Pozn&Diu 1 IKZ w 
Pile. Pierwa_, aezon badań. d1a47 oaa4niotwa • 
e!~ego .. solitu 1 neolitu oraa omen~arc,rako kur• 

owe a otreau p6tnolałeńekieao/? /1 wpątr6w r&711-
at1oh/f/ 

01dntal"'Q8ko, odkryte ' w kwietniu 1976 r. ,jeat ł:!ołone oko-
ło 250 m na p6ł:noo od jesiora 8aro111ego, na terenie u prseana-
osonego do wycinki. Dot;rohosu alokalisowano około 20 ku:rhaD6w 
w.r•ttpuj,o;rch w ) grupach na obasarze 400x140 •· 

Badania ratownio111e podjtto na kurhanie 1 rozkopuj-o trag• 
Mnt o powierachni około 125 112. Pod warata, pr6obnio7 pierwo
tnej atwierdzono w.rattpowanie 'lad6w orti oras w~tw.r kultu
rowej, w której odałon1tto Jut apaleniakOWfl• U •tropu tej war
•tw.r analeziono t~nty nao~ pradz1ejQW10h ora1 ułamki prze~ 
pala.Q7oh ko4o1 ludzkich 1 zwierzooej. W niła11170h partiach war
atw.y kuUurowej .,._tęiq ułUild. nao~ kultuą pucharów lejko• 
wat;roh 1 ltultur.r aator tulietych oraa kiltadaieal,t artetakłów 
krsemiennTch a g6rnego .. solitu i neolitu, w t7a w16r,r1 rdzenie, 
odbpki, ak:robaose, w16row1eo i abrojnild oras dwa WJ'&tt&dzone 
taalienie. 

Po południowej atronie jeaiora o4Jtr7to dwa dalsze omenta
rąaka kurhanowe połołone na terenie Trao1ank1-8arosa, • Jct6r,roh 
at anowieko 1 liczy ponad ·6 aaohOWaz~70h ku:rhancSw, a stanowieko 
2 ponad 20 obiekt6w. Prawdopodobnie nalei;r w1-sa6 wezyetkie wy
mienione omentarzyska 11 ~1 stanowiatami • Białej i Trs~ 
oianoe·-euowie • okresu p6mola'teńakiego 1 woHanorQ'liiiJldego. 

Watomiast materiał •rcSdłow.y enajduje e1o t711ocaaowo " llu
••um Archeologio~ w Poananiu. 

Badania btd' kontynuowane. 

SAJIBOROWIOE, gm.Pietrowioe Wlk. 
woj .katowickie 
/badania 1976/ 
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BULG4RIA 

Un1wer.Jtet •~ .. ••ki 
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Zabytki wypoł,yozone- zgodnie z umowłl poleko-bułgarską -
na okres dwóch lat praez pol8ką ek8pedyoj~ uw, powrócą w 1979 
roku do magazyn6w w Bovae k.Swisatowa. 

ODEROI 
Okrvg Tołbucbin 

Polaka Akademia Nauk 
Inatytut Biatorii Kultur.r 
Materialnej • Warszawie 

Badania prowadził prot.dr Witqld Henael. Pinan
aowała,Polska Akademia Nauk. Osmy sezon badaó. 
Stanowisko wielokulturowe okres halsztacki -
wczesne średniowiecze IX-XI w. 

Skoncentrowano ait na trzech kierunkach badań wykopalią
koęcba 

1/ odałonlocie planu budowli bizantyjskiej nr I na wykopach 
V IV w 'rodkowo-zaobodąiej ozo'oi oaady i wyjaJnienie 
stratygrafii domostwa woeeanośredniowiecsnego nr 17, w 
stosunku do nawarstwień staraeycb okreeów na wykopie XX, 

2/ zbadanie zachodniej •oiany obronnej, przede wezyatkim . 
pod wzglodem rozmieazcsenia wiei i wej'ó do twierdzy oras 
apoaób wykorzystanis tych budowli w cza~aob pobisantyj~ 
akich, 

3/ w,rjaśnienie atoaunkU fUndamentóW wiały pitoioboosnej do re
liktów' murów o obarakterze halamtackich i ••an saohowania 
nawarstwień halsztackich • 

.i 

Uzyskano naattpuj,oe resultatya 

1/ domoatwo bisantyjakie tunkojonowało w drugiej fazie utytko
wan1a twierday w oaaaaoh bisantyjakioh. Stwierdzono, it 
wykorzywtano ioi~ poaoatałe • pierwszej fasy zaeiedlenia 
bisantyjakiego uzupd:niaj'c je IIUl'&mi o w-atku atoaow~ · 
w drugiej fazie Baaiealenia. Kotna było równiet poł,czyó 
fazy zasiedlenia a warstwami kulturowymi bitantyjakimi 
oddzielonymi warstwami spalen1any. Domostwo woceanojrednio
wiecane na W7kopie XX powstało przez uzupełnienie poeoata
ło,oi 'o1an obiektów • drugiej fazy zas1edlen1a bizantyj
skiego, ścianami licowanym! tylko od strony wewnotrznej o 
w,tku oharakter.yatycznym dla naj•tarszej fazy zabudow,r z 
pierwszego państwa bułgarskiego. Pod klepiakiea tego domo
atwa znajdowała sio warstwa bizant~i•ka oraz klep1ako do
mostwa z tego okresu wraz z piecem fragmentem łoi~ ka~ 
miennej. Domostwo bizantyjskie apoozJwało bezpo,rednio aa 
lkale stanowi,oeJ oaleo, 

2/ w ozas1e badań dciany obronnej uzyskano potwierdzenie obec
no,ci bardzo silnie zniszczonej wieły prostokątnej na na

. rożniku p6łnocno-wschodnim. Wiata ta odpowiada kształtem 
1 połoten1em ana~ogioznej wieł7 na narożniku p61nocno-za-
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ohodnim. Prze,ledsono preebies •ci~ zachodniej na 42u
ao•o1 60 •• lfie atwierdsono obeono~i br&IQ'. Jn3ra b16 
mołe ulesła dew .. taoji w ocaaie prsebUdOW7 w drasiej fa
zie ... 1edlenia bi1ant7J•kieso. 
Prą 'oianie •aohodniaj •aobae"owano r6wnieł W1•ttpowa
n1e waratw kulturowych odda1elQI11ch waxwtwaai apalen1SI17• 
Koło& tutaj zaobeerwowa6 swi_.ti t70h ~arB~ • odpowied
nim budowlami. 

3/ wieła pitoioboozna wi,aała eit • waretw' baleataok' 3•~
llie od atro!Q' wewnttranej, natoil.iaat po a tronie •ewnttn
nej .. teriał halestaoki był ~e·~ e praewałaj'o~ 
.. ierlałea biB&Dtyjakia. 

OXPR 

tolaka Stacja Archeologii 
Sr6dde•o.a~k1ej 
w Iah'se 

Badania prowadeU dr AndHej Daasewaki. liDanao
wah Stacja. Dwwlaaty 8eson badań. Budowla pe.U
oowa s IV - VI w. 

JOIP?: 

tollka Staoja Archeologii 
Sró4•1emooao~k1•3 
w Iairse 

Badania prowadsili 4r dr Blłbieta 1 Mieo.,ał .. 
ąodsiewioz. linanaowala Polaka Staoja ArcheoloGii 
Sr6dziemDomol"'lkiej w ltaine. OaieiiDWit7 HSOD 
bada6.Ds1elnioa mlejaka z III w. pne - XIV ••n•• 

Xont711uowano praoe w,rtopaliakowe pr., odkr,rWaniu tolejD7ch 



- 296 -

domów z okreau bizantyńskiego, fr,rg1dar1um s wielkiego zało
tenia łaziebnego oraz eksplorowano groby na nekropoli araba
klej. W domach pochodzących z okreau bizantyńskiego odkrfto 
fragmentar.1cznie zachowane mozaiki oraz resztki urz,dseó ka
nalizacyjnych. W fr.ygidarium natomiast przeprowadsono prace 
maj,oe na celu salotenie na tym terenie lap14ar1ua tragmen
tów architektonicznJch znalezionych na terenie -.rtopaliak 
w Aleuandri:l. 

~olaka Stacja Archeologii 
Sr6dsiemnomorek1ej 
w Kairse 

W osaaie trzymieaitoznej ~mpanii -.ykonano pełne sa~•
p1ecsen1e 'Oi&nJ za p6lnoo~ kolumnad' 'rodkowego taraau, 
W&nieaiono ceglaną konatrukcjt zachodniej •elany g6rnego por
t,-ku w skrądboh p6bloo~ i poludniOWJ11l, wnontowuj,o eae
reg or,rgina!nych bloków. Kontynuowano równieł rekonatrukojt 
półki akalnej nad górnym taraaem. z prao kamieniarakich W,Jko• 
nano 4w1e kolu~ łrodkowego rztdu w g6rQTm port7ku oraz roz
pooztto montai trzeciej. 
Prace egiptologiczne w aezonie 1977 to przede wa~atkim -.rko
nywanie dokumentacji /opisowej 1 totogratioene~/tilar6w por
t,-ku Iarodzin 1 Punktu na •ro~oąa taraale, port7Jc6w Obelis
ków 1 Polowa6, Kaplicy Anubiea i rodsio6w królowej Ratasepaut 
oraz prZJ' ołtarsu ałoneczn7m i pra7 •etanie pólnocnej górnego 
ddedz14oa. 

~olska Stacja Archeologii 
Sr6dziemnomorekiej 
w Kairze 

Badania prowadził dr Marek Marciniak. J'inanaowa
ła Stacja. Grobowiec Ramzeaa III. 

W robowou Ramzesa III prowadzone aą prace wylącmnie doku
mentacyjne. W roku 1977 koncentrowano aio na fotografowaniu 
wnotrz 1 kopiowaniu tekat6w ze ścian oraz przer.raOWJ'Waniu prsed
•tawien reliefowych. Grobowiec Ramzesa III jeei jedQJa s wat
niejacyoh z odkr,rt7ch w Doltnie Kr616w1 a poziom artyat,-ozD7 
3ego dekoracji stawia go w rztdzie unixala7ch zab7tk6w. 
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GBIIL liA.BfJ. 
PUiitpia Zaobo4iliłl 

Bl!r.dc1a b7~ koDłf!tuaOj4l prao nier .. J,c,-oh do poJDUia 
· J)i'MUtol'U Putpi ZaobodnieJ :roapooat11f0b w 1912 r. 1'7kQ»al1•

ka w njOSU. Gebel •cta prowadaODe juł b7ł7 • ••aonaob 1974 
1 1975. . 
. Pzoaoe w eeaOQie 1977 •to».oe~t~row&D~ b7ł.7 ~6wn1e u •tano• 
w1akaob ep1paleolił,a~ob 1 wo•••noaeolitJCCQTob. Prsebadano 
oicSlea ·7 ataDow,..k. Oelea ł)'Oh etaplosracji b,-~o abdCie aa•d
nleta1a prsej.oia o4 ep1pal.eol1 łu do woHnego neolitu łJ'PU ••-
bal1'~•k1•_., /obari~kt•ao/. · . 

Ua7•kano aaterialy ' ko•tne awier._t u4oaowi~cb u etanowi
•aoh atowaJUch na oa 6200 lat PD•, a pozwtto .,.aobJto eaca,t
ki ab6• 1 r04lin udomowiOQJCb. Pod ••lltdea tecbnololii kraeaia~ 
Diartlkiej 1 taoi'toloc11 na.1•łu ... uteriał7 neolitroan• a tego 
rej~u ~1--uJ, do •••po161 ep1paleol1tJOSQJoh. · 

Ba4ali1a pologic•n• poawolU:r na saewg u•cUleń o4nom1e 
ohronol0&11 1 »r&ebiegu taw. bolcoe48kie~ taa7 W1lcotnej na 
Sabir••· 

1f7dob7łe Mter1&2:r praechOWJWan• &f& w B&nłian Jluaea, 
Southe~ Ketbo41•t Un1Yere1ł7 1 lHKK PAI. 

iol•ka Stacja Archeologii 
Sr6da1emnomor•kiej · 
w Kain• 
Pracownie Jtouerwaoji Zab7łk6w 
w l&ni&W1e 

Badania i prace koneerwatorako-arobeolog1osne 
prowadził inł.arob.J. lliedumiak. f1nan8owa~a 
etactja 1 r114d egipaJd .• Pierw••:r •••on badań • 
.. czet Bllira lCurkutna•a• 

Pol•ko-Bg1pek1 Ze•p6ł da.badań nad architektur, Isl..u 
kont:rAuował prace ko~erwatoreko-arobeologiosne prs.r meoseoie 
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Emira· Kurkumaaa. W tym czasie oczyszczono półnoonr dsiedsinieo 
grobowy przylegający do Mauzoleum oraz zako6czono doku~nta~o 
konserwacji minaretu. Ukończono równie~ monta~ marmurowej w.r
kładziny w tzw."~iwanie kibla", za' na minarecie założono zre
konetruowane balustrady kamienne oraz chełm z kopułkf!&• Przepro
wadzono również badania antropologiczne zmumiti.kowanych pooh6w-_ 
ków w dziedzińcu p6~oonym przy mauzoleum. 

PRILEP S.R.Maoedonia 
Stanowisko "Korkowe Kula
Główne Porta" 

Polaka Akadelllia llauk 
Inetytut Historii Kultur.r 
Materialnej Muzeum Barodowe 
w Prilepie 

Pracami terenowymi kierowała mgr Ryta Kozłowska. 
lUerownik ekspeqcji ze stronr polskiej - prof. 
dr w. Beneel. Kierownik etroą macedońskie~ D7• 
rektor llarodowego Ku~eum w Prilepie Boiko Babi6. 
:nnaneowało Narodowe Muzeum w Prilapie. onart,
aezon badań. Twierdza z okresu wczesnego 'rednio
wiecza, ~lady okresu hellenistycznego. 

Stanowiły dalszą kontynuacjt programu realiaowanago w ra
mach umow,r miodz,- IHKK PAN a Muzeum Narodowym w Prilepie. 

Prace W1'kopaliakowe akoncentrow~ sit na doko6ozeniu eks
ploracji warstw kulturowych w wykopie I, prC7legająo,-m od s~ro
D1 południowej do odkr.1tych, w latach ubiegłych pomieszoze~ ka• 
mia~ch. W w,.niku, odałontoto pozoatało,oi kamienne! •tanowią
ce fundament 2 domostw oraz w ich pobl16u 2 murów sa egająoyoh 
od strony wschodniej i południowej. 

wypełniska domów stanowiła warstwa •iemi o miątazo,oi oko
ło o, 5 m, charakteązujf!&Oa eit barwf!& azaro-brun3tn,, prsemi.•
azana z soczewami gliny barWy pomaraóczowej. Z wara~wy w.r-kaplo
rowano materiał ceramiczny, nalefląo7 w pałości do· okresu hel
lenistycuego. 

Pod W7Pe~1akiem domostw odałoni~to j~ wykute w •kale. 
Poeiadał)- one zrótnicowane kształty i rozmiary, w wiolan:o,oi 
nie zawieralJ inwentarza ruchomego. Z niekt6r,roh tylko wydoby
to fragmenty naczyń, które w przewadze aą chronologicznie r6w
noozeane z materiałem wyeksploroWaQ7'1D z domoatwt ~darz&jf!& •it 
jednak takte fragmenty naczYń. które roboczo mozna datowa6 na 
pó'ny okres brązu lub wczesny okres telaza. 

Oba nowo odsłoniote ~j podobne a, w konatrukoji do muru 
nr 39 z wykopu nr 15 ot-az do fragmentów murów odełonittyoh w 
w.ykopie nr 22B. Mury te ze wzglodu na aw, konetrukcje nie &f!& 
związane z kamiennf!& arobitekturą wczeenośredniowiecZDf!& odkr,Jt, 
w latach ub1eg1Jch. 
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PRILBP-ViB~J,a.R.Kaoedonta Kuseua •arodowe w Prllepie 
Zakład Archeologii Uniwerw,r
tetu im. K. Ourie -
StłodowBkiej w LabliDie 

Badania prcwa4s1ł agr,Sł.-omir J .. trstbwki pod 
kierunkiem BoJko Babioa. Pinaneowało Kuseum Na~ 
rodowe w Pr1lep1e. PierwBeJ semon badań. Stano• 
WiBko - Oerkiew ,w.Atan&8a. OBada XII-XIV •• 

Stanowisko połołona jest u et6p g6r7 Karkowe Kule w sakolu 
drogi prowad~cej do kl .. storu •• .K1o.bała..,Arob.an1oła. Stanowi 
JHSbioo~ etraJ 'recl.niowieomej oaaą VaroJ. llalploraojt prawa
asono • dwóch wykopach /5x5/ - 6wiartki 52 1 62. w trakcie wy
'kopaliBk o~l~n1tto na słtboko,c1 około 40 oa południowy trag
mant BilDie mni•sceonej kODBtrukoji kamiennej, prawdopodobnie 
budynku •tesckalnefo /6x5/. Za tak' interpretaoj' prse..-ia WJ
et~ienie w połudn owej partii obiektu obrobionych płyt kamien
n7ch twors~cyoh rodsaj podłogi usupełnionej w inn7oh partiach 
nieobrob1oflł'ld .kamieniami /w partU saohodnlej tragmant mmJ./. 
W oent~ na poziomie podlogi anajdowało eio paleniako. Kilka 
~_,oh paleni•t /pieo6w/ odtr7to w poblltu obiektu Da słvbo
to•oi 60-ao om. •1ekt6re w Dioh słuQó 110gl)- do. Q"topu telasa, 
na co wakaauje dute nagromadceDie łułla • ·•~twie kulturowej. 
Głtboko'6 warst-.r tulturowej/calcem jeBt •kal1Bte podłołe/ od 
160 do 210 oa. Wyr6tniono dwie taą ułyt.kowanta terenu. G6rna 
wawwa Piłl&&Da • obiektem 1 palelliłłkam.i, oraa dolna s k-t6-
rej pocbods' dwa oałe naos,nia. Oddsielone ., waratewk, pra•-
8JOOJ14 •oglełll drzeWIQ'a. . 

Ceramika obu warstw ni• r6łD1 ait *asadniosoa w dolnej · 
ąattpuje oei'allilca Xll•XIll w. • w g6mej ocl XIII w. po nowo
ł7t!lll• W obu waratwaoh odlc:7to bardso duło pneda1ot4w awi,ca
a,ch z tkaotwea oraz m.in. monet7 od greckich po aonett oara 
D~•ana /poł.XIII •·l datuj'o' ob1e.k1 .kalliennt• Bajoiekawe.,a 
~b7tk1ea oatasała •it b~aowa helleniat7oana t1surka wojow• 
nita saob.oWana w b. clcbJ.'711 etanie. 

ZabJtld. uajcluj' Bit • Jluseua llaroclOQ"'Il w Prilep1e. 
Badania btd' kontJDUOWane. 
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DEBRE~TE,S.R.Maoedonia Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Muzeum Narodowe w Prllepie 

Badaniami kierowała ze etronr polskiej dr Jad
wiga Rauhutowa, ze strony macedońskiej dyrektor 
Muzeum w Pr1lep1e Bolko Babi6. Nadzór naukow~ 
sprawował czł.rzecz.PAN prot.dr Witold Henael. 
Pinanaowało Muzeum Narodowe w Prilepie. Czwart7 
seeon badań. Oaadniotwo p6tnorzymak1e, woseeno
bizantyjskie 1 wczesnośredniowieczne. 

W biet,oym sezonie ekaplorowano nasttpne działki polotone • 
w poblitu bra~ wschodniej twierdzy bisantyjskiej, na zaoh6d 
od odkr,Jtyoh w poprzednich sezonach, murów bazyliki 1 baptys
terium. Uzyskane materiał~ pochodzą s ostereob faz ohronolo
gics~cha 11 IV /V, VI, VIII/IX i X-XII wieku. 

z IV/V stulecia odsłonioto fragment muru kamiennego, aze
roko,oi 1,20 m stanowi-oego dalszą ozoś6 budowli roakopanej
czt'ciowo w latach poprzednich. Ia .urze 1 podobnej kon.truk
cj zbudowane zosta~ fragmenty absydy bazyliki. Stanowi ona 
prawdopodobnie fragment dutej budowli publicanej. 

Stoaunkowo najwiocej i sarasem najoiekawsayoh informacji 
dotycz~ VI stulecia, tj. okresu budowy i utrtkowania bazyliki. 
Z tego czasu pochodzi, odełonitta prawie całkowicie, cst'6 
wschodnia budowli kam1ennej z galerią długo~ci 5 m wraz a ea
chow&Q4 'in situ w ~oianie wachodniej galer11 bazą kolumny. 
W śoian1t wewn,trznej znajdowal ait otw6r wej,oiowy seerokoeo1 
o, 90 m. Slady Jego samurawania świadcz, o opuascseniu w peWII,flll 
okrea1e budynku, a naattpnie pr~ebudowie 1 ponownym jego uc,t~ 
kowaniu. 1f delii wyyełniaj,cej galerit enaleaiono liczne kawał• 
ki nao11yń azkl&Q1ch i azkła okiennego. Wydaje a1t! te budowla 
ta wyr6m1aję.oa sio aolidnę. konatrukcj' mur~w kam e~oh spo
jo~cb 11aprawę., mosla atanowi6 rezydenoJt biakupa lub miała 
inne watne prse&naceenie w 6wo11esnej adminiatraoji ••ieckiej. 

W obrtbie cerkWi odałanioto dalaze dwa grobowce /nr 70 i 
71/ wymurowane 11 kamieni .1 pqt cegaJ.n:rch, pok:ryh pqtami ka
miennymi. Ha jednej z pqt, po stronie wewnotr~ej, enajdował 
ait w:yeyty krz~lls r3wnoramien1'l3. Na dnie grobowców zalegaq 
azcz,tki szkieletów. Poniewał układ ioh był oao~oiowo praemieaz
azoxq, motna s4dz16, łe 1 te groby aostab obrabowane. Ty-lko 
na OliaSilee azkieletu 71 aaohowały sio •łote nitki a rozłotonej 
tkaninJ, kt6rę. owinitto głowt zmarłego. 

Relikty osadnictwa • VIII/IX wieku stanetri zapewne iama 
1fTpentona ko,cld zwierztc71Di, a interpretowana jako piWU ozka 
w bu4Jnku naziemnym o konstrukcji drewnianej, tt6ry ulegl cał
kowitemu zniszczeniu. 

Z X-XII wieku poohodeę. natomiast groby w obstawie kamien
nej. Do ciekawszych naletT pooh6wek w któr,rm zalegały bezpo
'rednio nad eob4 dwa azkielet:r nr 44 i 44a. Pr&y caaazoe szkie
letu 44 ~aleziono dwa srebrne kabłączki skroniowe, na palcu 
lewej roki pierścionek srebrny zdobiony granulację., a w pobli• 
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łu pua piłcS ertbl'Jl70h =net l'6łąoh e1lie.11 • oz .. cSw panowania 
JU.ohała VI 1 jego ło117 Jlarii /1071-1078/. 

Intenauj~OJ' ądaje e1t bf6 takie grób ekraJ'D.)toą nr 68! 
abudow~ • kamieni 1 płJ't oeglaD7chl posbaW1oQ7 ko,o1 ludst ob. 
l)peblieko gl'Obu etanowiła lliellia, • ejeoaai pl'aeP&lona, • lioz
QJWd kamieniamit •'r64 któr,roh snaleziono drobne ko,oi ••1~r•to•. 
P~dopodobnie b7ł to grób ... t,po~ na ttór,ra odpl'aWiono uoałt 
po.aiertJJ4. 

Z ~•b7tk6w ruoho.,oh UZJ'Bkan7ch w bie*'c,-m aesonie na uwa
&ł ... ługuj- monet" rzJmakie i wome.nobisant)'jatie, .fibule/w 
łJ"'l jedna anbrne/ oru dute ilo,oi u);allków askła. Poudto na
trafiono na łuile lelazne oras fragment łup.r łelaanej ••taauJ~
oe na miejaoow~ produkcjo -.,rob6w łelaSQ7cb. 

· Badania b t~ kont:rnuowane. 

K.UliBO !.Y-2-ł.! Stacja Archeologii §r6dsiea
nomorakiej w Kairze 
Kuseua Archeologiecne 
w Posnaniu 

Badania w,rtopal1akowe prowadził ·doo.dr hao.Leoh 
Jtrątaniak. P1nansowała polaka Stacja Archeologii 
Sl'6dsiemnoaorek1ej UW w Kairze. Pi~tJ' i az6atr 
sezon ba~. /aezon 1976 1 1977/ Oaada wraz z 
omentara11fkiea s ok. 4000 pne /neol1 t/ o ras outl
tarąako kultta7 meroioldej • 1 poł. I t)'8.ne • . : 
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~L!JLL! 
~olska Stacja Archeologii 
Sródziemnomorskiej 
w Kairze 

Badania prowadził doc.dr hab. Michał Gawlikoweki. 
linansowała Stacja. Dziewiotnaety eeaon badań. 
Starołytna dzielnica miajeka I w. pne - VI w.ne. 

Zakoóozono prace nad cełanianiem temenoau św1łlt1tli Alalat, 
u.talaj'o jego granice i preoyzui'o chronologio. Zbadano rów
nież p6łnoono-aaohodnią ozod6 dz elnioy uetalaj'o plan założe
nia woiakowego z koóca III w., które eąaiadowalo z pryncypiami 
rzymek mi. W jednYm z pótnyob fundamentów na terenie eanktua
riu Alalat znaleziono fragmenty monumentalnej rsetby z począt
ków I wieku poata6 lwa o wyeokodci .3,5 m. Rsetbo to udało sio 
zrekonetruowa6 w całodoi jeezose w czaeie trwania kampanii wy
kopaliekowej. 

OAPAOOIO VECCHIA 
Prowincja Salerno 
Stanowiakaa 
Orto della llennola 
Sagrato 

Polska Akademia Iauk 
Instytut H1etor11 Kultur,r 
llaterialnej 
Istituto dl :filologia e Storia 
Jledievale Uniwereytetu 
w Salerno 

Badania prowadzili doo.dr hab.Stanieław Tabaczyóaki 
i prot.Paolo Delogu, przy wepółudziale dr Gabrielli 
Kaetzke, dr Paola Peduto oraz mgr Andr•eja Buko i 
mgr Tadeusza Baranowekiego /autora eprawozdania/. 
Oałośoi, prac kieruj, prof.dr Witold Beneel i prof. 
dr Nicola 01lento. W badaniach ponadto WISioli udział& 
abeolwenci i ~tudenci Un1weraytetu w Salerno,r.yeo
wnik Bogdan Kowalczyk, a także antropolog i paleo
botanik. Pi,ty eezon bada6. Oaadniotwo woaeenej epo
ki łelaza, okreeu kolonizacji greckiej oraz wozeene
go 1 pótnego średniowiecza. 

Prace wykopaliskowe kontynuowano w trzech punktach miasta 
- na "Sagrato" 7preed kościołem lladonna del Granatol oraz w nił
... j czt6oi .miaata, etanowiako "Orto della Jlennola", w sektorse, 
gdzie odkryto cmen~arzyeko i w obrobie zabudowy miesskalnej. 

Ia "Sagrato" badaniami objoto 7 działek, konoentruj'c aio 
głównie na rozpoznaniu układu przestrzennego obiektów murowanroh 
- w tym pałacu biskupiego 1 ko6oioła przedromańakiego /odkr.yte
go w roku 1976/. Dzioki wykopaliakom w roku 1977 zna~ą już cały 
plan tej budowli. Prace w jej wnotrzu wstr~o ze wzglod6w kon-
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•erwatoretich. lła cantars,-elcu wcseano,redniowiecsn:ra, prs,-
le.-J,o,-a do to,oioła, od•Łaniano dalase posio~ pooh6wt6w oras 
kilka pos1om6w po•ad&ek wapienQJoh. Intereauj,o,-ai obiektami, 
w,rkaSUJ4«rmi ato•pl1koWBD4 a,-tueoJt •trat,-gratics~ tego •et
\ora ., .urowane ljbowoe. Nadal pesostaje otwarta aprawa prs,-
o.,n .. ,_.tr.ro~ •abudow,- weg6rsa - braku obiektów w ~~:noo
ao-waohodnie~ ost ci placu prsed dsi•iejas,.a to,oiołea onna 
del Oranato. Cało'ó od8łonitł7oh na t,.a •tanowiatu •••połów da• 
~· alf wattpnie pods1el16 na tr~oie tas. 

lato6os.mo prace ątopaliatowe W nU8 .. j OSf,Oi 8łanOW18• 
ta "Orto della Kennola"• Prsebadano naJ•tarese waratw.r wos••
~rwdniowieosnego lliuta, odkr,rwajtao · aitdą 1.JmJ11i dal• .. par
Ue sabudow,. 1lll.ll"Oeanej, a takie oblatt7 o oharakterse go•podar
cSTa - piece najprawdopodobniej do -.,pietu chleba. W t,.m punk• 
oie badano ) 4slałk1. 

•• •tanowiatu "Orto della Kennola" - omantar.,..to, badano 
) 4s1ałk1, •tupiajtac a1t głównie na próbie w,.ja'nienia to~ 
1 oha.rakteru sabudoą murowanej, głównie obiektu oltre,lonego w 
l'Ok\ł 1976 jako ko,ciół. Do je1o lllir6w prąlep. c1111ntarąako 
wose•no4rwclniow1eoa»A. WJ'Diki ąkopaliak 1977 roku wnioał;J' no-

. we intcmaaoje oo do l'Osplanowania ko,oioła, ko•plituj,o Je~o
osalnie •P~ł rekonstrukcji a.!fll saohodztaC70h w aabudowie te-

. go terenu. OdbTło bowiea nuttpn4 eerit aur6w /budowli •akral
~j 1 domów a1easka1Qrcb/ poos._waa,. od wcse•nego 'redniow1ecsaL 
na os .. aoh nowoęt11;7oh ko6oa,c. Z cłal1;7oh uą•kan7oh w roku 197"1 · 
ao*Da wnio.kowaó o oo najiiD1ej 8 fasach uąttowania badanego 
frapantu lłiuta. 

Poniłej warstw woaeano,rtdniowieo~oh natrafiono na war- · 
•t.,- o•adnloce • okre8u ' kolo~1saoJ1 greoki!Jt _w kt6r,roh oera.t
ka aitj•cowa ••p6łw7•t·~· .• oera.ik4 o łr&Q70j1 er-oklej. 

. Prace w roku 1977 doataroą~ dalas70h unik&tOW,.ch •łez•ia
łcSw ceraaiosn;roh, paleobotanioz~h itp. , co • du._ snaosenie 
/sw1tk8sone pe~ aołliwo,ci.-1 datowania sa poaoo, anales18k 
aooeł/ dla rekonstrukcji sa;adnie6 zwi,&&nJ'Ch • tunkojonowaniea 
wosaano,redniowlecmeso lliuła Oapacolo. 
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'--~--~--'--~--~ 
P-tP-SZCZOD DAI'Ia llieJeoowo•6, palna woJncSUtwo,otre• .. 
oiaeeiOQi-IIłir-; okree7 dodatKowe /llter.r w ~1 .. 1e/, etrona. . . 
oz•ACZ~~IA o~~·· pia - paleolit 1 ... olił, n - neolit, b -
;~-s~u;16 --str.• balaataoki, l - o~• lateteki, ra -
one• wp):pów ~kioh, •• - woM•ne 'redniowbose, p• - p6•· 
ne lh-l4nlow1eo .. , nł - okree nowoł,J"tn7. · 

l!!! SKBdTYa p. - -1na, •• - wojew6detwo /brak omaouniat p. -!Ub'w:'"'looo/, eł • - et anowato • b. pot. - baclania pofi-
. C7owne, b.a. - badania cagraaioane. 

llek:~Mnch1.a /&cipt/, b. •• 295 

Bajtł&:OIJło, gu.l~, w.IIUwalekb, d/pd/ 151 
· BertowiCHa Xotcre, p.Sulej6w, w.p1otrtowatie, at.1, 

"""' 152 . ._,.os, w.ltralcowakie, et.VII1, n 21 
Btdtowioe, gm.Sob6łka, w.wrooł .. akie, at.15a,w,/n,b/ 154 
Biała, ~!rcoiaDka, w. p1lak1e, at.1, h /n,l/ 75 
Biała, j.w. , •t•1• ba4ania 1976, 1, Uaupełnlenia 281 

-~1&ła, j.w., et.26,bad&D1a 1976, 1, Uaupełnienia 281 
BUła, J•••, at.26,b 99 
Biała, j.w., at.J7 ,badania 1976,/rs,w•/Usupełnienia 282 
Blala, J••• • ał.BJ,b /h/ 53 
B1ałoe6rce, .-.zgor .. leo, w.Jeleniogdretie, at.2,•• 152 
Bleoa, .-.Brody, w.a1elonog6r8k1e, ra 111 
Bie*Uó, w.o1eob&DOWek1e, nł 265 
B1ekup1oe, S'I•Bnrinów, • .wareaaw•lcie, ra/b ,l/ 111 
Bobto1n, s-.~aatko, w.ałupekie, "'• 154 
Bobtoin, ge.Ml .. tko, w.ałupat1e, at.Mo•'·•• · 156 
Bobrownik1, p.Sapetal 06raT, w.wloolawakie, pj 215 
Bocbenieo, ... Małoaoaso&, w.kieleokie, at.a,b/b/ 54 
Bronooioe, ga.Da1ałosa7oe,w.t1eleok1e, B 21 
Br&e~ luJ .. aki, w.włooławek1e, •t.4, n/pim,b,lera/ 23 
Brcoatw1n1a-Jtratl\l.onk1, BID• Zabieraów, • .t:ratOW8kie, 

•t.5,6e7 pia 9 
BudiiJ'!Mk, p.Dal1k6w, • .deradak1e, pl/nł/ 215 
BJ•.,no, a-.Białogard, •·ko•aa1168k1e, at.a, •• 156 
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Capaocio Veochia /Włochy/, b.z. 302 
Cedynia, w.ezozeci6skie, at.2, h/wś,pś/ 76 
Cedynia, w .azozeoińekie, s t .2a,wtVpś ,h/ 157 
Ciarki, gm.Lasowice Wielkie, w.opolakie,rz 112 
Ciohowo, gm.Krzywi6, w.leszczyńakie, h/wś/ 76 
Ciechanów, at.I /Rynek/, pś/n~/ 216 
Ciechanów, at.Zamek, p~/nt/ 217 
Chłapowo, gm.Dominowo, w.poznańskie, st.1,pś/nś/ 218 
Chojnioe, w.bydgoak1e, pś/wś/ 219 
Chwalim, gm.Kargowa, w.zielonogórskie, at.1,p1m/n/ 10 
Ohwalków,gm.Maroinowioe, w.wałbrzysk1e,at.1,w8 158 
Czarna Cerkiewna, gm.Grodziak, w.b1ałostookie st.),wś 159 
Caarna Wielka, gm.Grodziak, w.b1ałoatook1e, at.1 

"MogiŁka", wś/pś/ 160 
Ozeobowice Południowe, w.katowiokie, nt 266 
Czekanów, gm.Jabłonna Lacka, w.aiedleokie, at.1 

· "Tureckie Mogiły", wś/h/ 160 
Czerohów, gm.Osorków, w.łódzkie, wś 161 
Czermno Kolonia, gm.Tyszowoe, w.zamoJskie, at.1,wś 162 
Ozerek, gm.Góra Kalwaria, w.warazawskie, st."Wzgórae 

Zamkowett, wś/pś/ 163 
Czorsztyn, w.nowoaądeokie, pś/nt/ • 219 
CzYtów, gm.Kleazozów, w.piotrlcowslcie, at."Dobyn 1, 

WU H 
Czyt6w, gm.Kle•zczów, w.piotrkowskie, at.2A 1 2, . uw 100 

Dąbki, gm.Darłowo, ~.koazali6akie, at.5, n 25 
Dąbki, j.w. at.9,p1m /n/ 10 
Dąbrówka Ko~oielna, gm.K1•zkowo,w.poznańakie,at.1,wś 164 

V Debreste, SR Macedonia /Jugosławia/, b.z. 300 
Deir el - Bahari /Egipt/, b.z. 296 
Dobozyno, gm.Białogard, w.koaEalińskie, at.2a,rz 

/n,wś/ 113 
D~bozyno, j.w. at.6, rz/n,l,w~/ 114 
Dobczyno, j.w. at.)9, n/b,rz,wś/ 26 
Dobozyce, w.krakowakie, Zamek, p'/wś,~/ 221 
Dobrzeazów, gm.Łopuazno, w.kieleokie, st.Góra 

Dobrzeazowska, rz/1/ 115 
Dolioe, w.azozeoińskie, st.30,b 55 
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Dolina lr616w /lgipt/, b.a. 
Dołbol'tka, &~:~••1t4Qraeo Po4l .. k1, •. bialeko

po4l .. k1e, •• 
Dsiersgdw, ga. ~1ebor6w, w.ekiern1ew1ok1e,n 

llblu, 11Mstor 40Wlini~t1, p4/nł/ · 

~bors,gm.Bru~ IUJawelci, w.włooł .. ekie ••t. 1, 
b/n,wj/ 

Y~rk, w.elbl48k1e, at.4,pj/nł/ 
~l)dmen, w.nowo.,deokie, et.1, n 

i96 

165 
17 

221 

79 
22) 

28 

Oebel J"abta /Bgipt/, b.a, 297 
. G.W., w.krekowekie, at.II, n/l,ra/ 28 
Ołc)g6iłet, w.opolakle • Zamek, pj/nł/ 224 

. Oniew, p.fosew, w.gda6.ekie, b,geot. ·•• 166 
OBi .. ~, ~dUigiel, w.leeao.,6etieJ at.),n 

/h,H,Wj 29 
Gntewowo, J••• et.6, b/l/ 79 
Ooe6łkowo, p.~tn, w.lJ74goet1e, b/rs,••l 80 
' . 
Golm1oe,(!llł.ll;rl11b6n, w.gorsowek1e, b/h,l'•'l 56 
Oors6lt W1elkopolJik1, et.1o, n )O 

061-a Słrtkowa, p.ZMła47, • .Łomą6ek1e ,at .1, b 
/ .11,a/ 56 

Gózotąa., w.gonottekie, p4 /b,nt./ 225 
Gl'O'l~, p.oatrow1oe, w.koazal1Ukie, n 116 
G~ i~, . ga. Pole Legnickie, • .legDiolcie, at .1 l 2 • 

h /b,ra,pl/ 81 
GnJblanJ, J••• ba4.geot. 84 
Orąbllioa, p.llanowo, w.ko.sal!Utie, rs 117 
Ortą'bowe G6ra, p.K1rHo, w.tieleokle,at. "łl74Do•, 

. pia/n/ 11 
O. in, •. bJ'dsoatie, at .1, h 85 

Iłta, w.rada.ekie, •• /p,pl,nł/ 167 
nu, J·•· b.geot. 168 
lnowł64s, w.piotrkowetie, Zamek, pl/nł/ 226 
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Inowrocław, w.bydgoakie, at.55, n/rs/ 32 
Inowrocław, " at.95, rz/1/ 118 
Iwanowioe, w.krakowakie, •t.10,b/n,w'/ 86 
Izdebno, gm.Rogowo, w.bydgoskie, et.5,p,/h, , w•/ 227 

Janowiec n/Wiał_, w.lubel•kie, Zamek, nł · 268 
Janówek, gcn.Skrzeszew, w.wanzawskie, h/l/ 86 
Jaetrzebia Góra, gcn.Wladysławowo, w.gda6ak1e,at,4, 

pim 112 

Jaetrzobniki, gm.Blizan6w, w.kaliakie,bad.geot. 118 
Jedrzejów, w.k1eleok1e, Opactwo oo •. oy-aten6w,w' 

/p,,nt/ 169 

Kadero /Sudan/, b.z. 
Kair /Egipt/, b.z. 297 
Kamieńozyk, gm.Wyezk6w, w.oetrołtok1e, rs/1/ 119 
Karesy-n, gm.Inowrooław, w.bydgoakie, et.18, n )J 
Kietrz, w.opolekie, at.1, b/h/ 57 
Kietrz, j.w. •t.6, b/n,wś,pś/ 58 
Kłopotów, gm.Lubin, w.legniokie, •t.1 1 b 59 
Kobiernice, gm.Por-bka, w.b1elako-b1alek1e,p' 228 
Koohlew, gm.Wierzoblas, w.eieradzkie, •t.1, pt. 13 
Kołuda Wielka, gm.Janikowo, w.bydgoek1e,at.1 

wś/rs/ 169 
Komice, gm.Pietrowioe Wielkie, w.katowickie, 

st.11 n/pim,ra,,/ 35 
Kormanioe, gm.Predropol, w.prze~akie, n 34 
Kormanice, j.w. , nt 269 
Kościeliska, gm.Radt6w, w.czoatoobowek1e,at.1B,b 59 
Kotowioe, gm.Brwinów, w.wanzawakie, rrz./1,•'•'' · 120 
Kowalki, gm.Tyohowo, w.koazali6alc1e, at.1, rz/1/ 121 
Krak6w, ul.,w.Anny 11, wykop 11, pś/nł/ 229 
Kraków, ul.Baaztowa, wykop VIII 1 IX, p'/nt/ 229 
Kraków-Bidanów Gaj, at .XII, b/njh/ 60 
Kralc6w, Ko,ciół św.Marcina, w,rkop x, pś 230 
!traków-Stare Miasto, p'/nł/ 232 
Kraków-stare Miaato,ul.War.yńskiego-Planty)Skarpa, 

wś/pś 171 
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1Nlt6W-w .. el, re3.VIIIt •• 172 
n.k61f-W•el• rej.X, d/nł/ 173 
liU6w-pl.YiQft7 Lud6w )/4, ••/p.,nł/ 170 
J:1'06w-wola Jdtowata, Paiao I>eo3UłSa,p,/nł/· 2)1 
~ioe, w.opolaldt, at.A, •• 114 
Jtlieło.iD.o t 18• . JlaDOWO t Wek011Hli.Uldt11ł •) ••• 175 
K~pioe, .-.Bie•lat~o••• w.btało•toc:!il't.IA, 

121 

I:NJtloe, 3·•· at.), •• 17' 
J:rUpiol, j.w. 1t.5, /h,ra/ 176 
lNIŃa la.kowa, P• Inowrooł:•, w. b~ctaoatie, at. 3 • 

· . ra/D/ · 122 
lt~• Zill*oWa, j .w. •t .a a, n/rs/ 36 
~1oa, w.~kie, at.2, ••/p4,nł/ 177 

. l:l'SellOWioe, w.katowioki•, at. 1, b 60 
J:n.et ~low.-«iwa, p.Zbuo&JU, w.aiedlloti•,•• 178 

. XwidaJB, w.elbl .. kie, z .. t, p•/D.IJ 233 

~ . . ... ~k. w.koa.16illl:le, •• 283 
Le*• .. .Bru.11, •·b7dcoekie 1t.1. 2•,3, n/b/ 123 
~ . 
~k, w.rseeaowekit, et.)• rs/••1 124 
wblAłMwo, w.~Jde, nt 271 
Lublill, ul..locbaDontl•ao 68, •• 179 
Lublill, Stare XiMło, Z11p6~ 11M•to1"1:1l: oo Dolli-

nikall6w • p41•• ,ntl 234 
IMłtliA, 8łere Jllaało 1 łl.aO Po :JarM, p4/nł/ 235 
LułMaąoe, • • Grabtoe, w.ai•lo.noa6Nk1e, b.pot. 125 
lAIMit f~11:1, •·.1•1enloa6rsk1e, p 233 

Laci~1k1, .-.xruaawloa, ••b74se•k1e,at.3,5A,6, 
, fl/h,n/ )6 

kjlki, p. su ...... , w.warac~akie 125 
Łal&o.,a, ... ftaw1oa, w.leleo&76ak1•1 at.),ra 

/'A,wa/ 126 
~ooiD, p.Inowrooław, w.b7dgolkie, at.6,n 37 
Ł41s Pilareld, p.Dobra, w.konińekie, ał.1, 

rc/n,h,l/ 127 
Lojewo', p.Inowrocław, w.b)-dgoskie, at.1 1 1A, 

n /ra/ 38 
Łupawa, s-.Połtso-o,w.ałupakit, st.18.nlh/ 39 
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lladeły, gm.P,tn6w, ". deradzkie, b 61 
Majdan Nowy, gm.Wojaławioe, w.cbełmskie, et.1, "' 

. /n,b/ 179 
Mała Wie,, gm.Konopnioa, w.aieradzkie, st.5, l 101 
Miaetkowo, w.łomtyńekie, at.1, re/l/ 128 
Mietlica, gm.~ruaewioa, w.bydgoakie,at.1,w' 

/b,nl 181 
Modlioa, gm.Pyzdr.f, w.konińakie, p1mlbad.1976, 

Uzupeln enia 284 
Modła, gm.W1,n1ewo, w.oieobanowakie,at.I,re 129 
Mogilno, w.bydgoakie, et.1, "'/p,,rz/ 182 
Moraozewo, gm.Łubowo, w.poznańakie, et.1,w' 183 

Moaty, gm.ObtoinJ, w.kieleokie, at.XI, rz 1)0 
Krowino, gm.Rokietnioa, w.pozn~kie, at.),n/w•/ 40 
Mydlib6rz, w.gorzowakie, •• /h,l/ 184 

Nadkole, gm.Łocb6w, w.aiedleckie, rz 1)0 
Iłea Papboa /Cypr/, b. z. 295 
Nebrybka, gm.Prze~•l, w.prze~ekie,at.1, "' 

/n,b,rz/ 185 
Nieborowa, gm.Sawtn, w.chełmakie, et.2,pimłb/ 14 
Bieobm1.r6w, gm.Burzentn, w.eieradzkie, b 62 
Bovae /Bułgaria/,b.s. 293 
Nowa CerekWia, gm.Kietrz, ~.opolakie,et.18,b/b/ 63 
Nowa Huta - Pleaz6w, at.17, n/b,ra/ 40 
Bowa Huta- Pleaz6w, et.19, rz/n,l,w'/ 131 
Bowa Słupia, w.kieleokie, at.11, ra 132 
Nowe, w.bydgoakie, p'/nt/ 235 
lfowodworoe, gm.Waa1lk6w, w.b1ałoatook1e,st.1, 

pim/n,b/ 14 
lowy Browinieo, gm.Lubrza, w.opolakie, at.1 1 2, 

n /b/ 41 
Nowy Jaa1n1eo, gm.Koranowo, at.1, Jezioro Z&mkowe,p' 2)6 
Nowy Młyn, gm.Mirzeo, w.kieleckiet at."~dDo", 

plm/n/ 15 
Wyaa, w.opolakie, p' 237 

Odercy /Bułgaria/,b.z. 294 
Odr;y, gm.Czerak, w.bydgoskie, rz 133 
Olkusz, w.katowiokie, p4 2)8 
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Opole - Otttr6wet, •• 
Orle, gm.Krooaa, w.b7dgoekie, h 
Ottiet - Praos, p.W7rą.t, w.pilltie, h/l,ra/ 
Otttroltka, Stare lliuto, .. /p'/ 
O.łr6it 'laroki, p. Warta, w.aieraduie ,.t.1 1 a, 

b/h,ra/ 
Otttr6w Warct1, j.w. at.12, rs /nł/ 

Palęra /B7ria/, b.a. . 
Paluc,hJ, p.S1en1awa, w. prserąetie, et .1 , b/h/ 
Pelo.,.te, p.Złota Piltosottek•• w.kieleokie,w• 
Ptcaniew, w.eieradskie, lt.11 .r• · . 
Ptosniew, .1••• et.4, l/re/ 

. Ptosniew, w.a1eradak1e, •t.34,, b/h/ 
Ptosmiew, .1••• et.), •• /l,rs/ 

.Piaaki, ~Kleesozów, w.p1otrkow8kie,et.1,r• 
Pil1ez6w, w.tteleolde, n! 
PiWD.ic&Da, w.nowo~otie, et.t,rc 
Ple itta, ~Gruba, w.toruńatie, et.1,p• 
~l••sew, w.taliekie, et.I, 1/ra,w'/ 
Pol6wta, a-.Brse~ ~uj .. lki,w.włoo~•t1e,lt.t,n 
~o, p.Białosard, w •. ko1Salil1ak1e et. 5,ral•'l 
Pol'Moce, aa.Łtoąoe, w.gda:6.st1e, b/b/ 
Posnad • st~ Kiuto, •t.2,14,15,p,/ni/ 
Pozna6 - Stare Kiaeto, 1t.9, pl/Ił/ 
PoZn.d - Stare Kiaeto, et.11,12,1),bad.1976,Uaup.p' 
Po&ba6 - Stare •iaeto, Ws~rse '-.Wojoieoha,ba4.t976 
PoZD&6 - 8t&r7 ~k 48,p' 
Pratkowioe, sa.W1elgomłr.n7, w.piotrtOWikie,et.t,b 
Prilep, SR.Macedonia/Jugoeławia/b.a. 
Prilep-Varol, · j .. w. 
Pruaek6w-tbik6w, w.warezuatie, p'/nt./ 

186 
88 
89 

187 

64 
134 

)02 

65 
188 
134 
102 

66 
189 
135 
272 
1.36 
2)8 
10) 

42 
1.36 

67 
240 
2)9 
286 
288 
240 

68 
298 
199 
242 

Prsedbojewioe, ,_,xruaswioa, ••b74goakieijat.1,rs 
/n, 137 

Pl'HIQ',l, ul.Iqcereka, d, /n,rs/ 190 
Prze~ąn - z.-t, ••Jp•,nt/ 191 
Prz,aieka Stara, gm.Bt.Bojanowo, w.leesc~kie,at.4, 

bad.1976,•• 289 
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Przywóz, gu~. Wierzchlas, w. aieradekie, rm 138 
Puok, w.gdańakie, n~/rz/ 27) 
Pudliazki, gm.Krobia, w.leazczyńakie, at.6,pj 242 
Puławy-Włoatowioe, w.lubelekie, at.2, rs/n/ 1)5 
Pułtuak, w.cieonanowakie, Zamek, pj/nś/ 24) 
Raoi~t, gm.Tucbola, w.bydgoakie, "' 19) 
Raozkowioe, gm.D~browa Zielona, w.oatatoohowakie 

at.), rs/n/ 139 
Radsitowo Stare, ga.Oserwi4ak, w.płookie, •• 194 
Reasel, w.olactYJSakie, Zatllek, pj 245 
Rogowo, gm.Bialogard, w.koazali6ak1e, at.9,1/rs/ 104 
Rogów Opolski, gm.Krapkowioe, w.opolakie,rz, 140 
Rog6fno-Zatllek,w.toruńek1e, st.2,p' 246 
Rseae6w, at./H/1,nł 273 

Samborowioe, gm.P1etrow1oe Wielkie, w.katow1ok1e 
b/n/ 68 

Sanok, w.Kro,nieńak1e,Wzg6rze Zamkowe,p,/nt/ 247 
Saroz, gm.Trzcianka, w.pilakie, et.2, rs/m,n,l/Usup. 290 
Siemiecbów, gu~.Widawa, w.a1eradzkie,at.2,ra 1'41 
Siem1rowice,gm.Oew1ce, w.słupakie,b/l,rs,wś/ 69 
Sieradz, Wmg6rze Zamkowe, wś/p'/ 195 
Skarbienice, gm. ~nin, w. b;rdgoskie, n 43 
Skoom6w-Miodzyśw1ed, w.bielako-bialskie,wś/b/ 196 
Słoamewy, gm.Bobrowo, w.tordak1e,~ 248 
Smołdaino, w.ałupakie, at.4/aRowkół"/,pj/n,w'/ 249 
Sobiejuohy, gm.~tn, w.bydgoakie, h/wj/ 91 
Sp.ytkowioe, w.bielako-bialakie,nł 274 
Sromowce Bitne, gm.Caoraat1n, w.nowosqdeokie,pim 17 
Stare Bielsko, w.bielako-b1alsk1e,wś 197 
Stary ~rad6,' gm.Brmdó Kuj. w.włooławak1e,pś 250 
Stary Olku8z, w.katowiokie, wś 1•,nt/ 197 
Stetankowioe, gm.Hrubieam6w, w.zamojakie, n/b/ 44 
Sterławki Wielkie, gm.Ryn, w.auwalakie,rz 142 
Stobnioa-Trmymorgi, gm.Rtozno, w.piotrkowakie 

at.2, n/b,h/l,rs,wś/ 44 
Stołpie, gm.Kowoa16lko, w.ohełmekie, at.1,wś 198 
Strachów, gm.Kondratowioe, w.włoolawakie,at.2a, n 45 
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8trob1n, p.Konopnioa, w.aieradllkie, rtt 

8bob1Ji, 3·•• · .~.2, b/l/ 
lłneloe lraj.Ułd.e, w.aonow•k1e1 p' 
łhale3dw-Po4klustone, p.8ulejc5w • •· piołrkCMtatie ,,. 
IH.-pi~oienko, z-t Pienbtekit w.nowotl,• 

4eotte, ,. 
8HMifDO-Topiel, p.Bunezd.A, w • .teradskie h/nt./ 
IH..oia-&ł&N .i .. to Po4~H, •• 
8tteMOill ~t, p6 
l~.,a, w.ł~eki••. ni 
hleo.boin, p.Biah P~łtowo, w.poanaulde, ••·' i 3-, 

D 

a~, w.oteobeDow•tte, et.z ... t, p'l••lnł/ 
8.,.U6w, w.tieleokie, ,. 

142 
92 

250 
251 

251 
106 
200 
252 
275 

46 
253 
254 

"'ieote, •~tona6at1e, •• 202 
· '-tloM, •• r•••ow.atie, et.), ra 144 

f'uwoWieJro, .-.Jtłej, w.krakoweJde, ~/D,'b./ 144 
~az1nMło, p.Wowa Wt•• Wielka, w.bJ'4aoet1e, •t.5ę,n · 47 
'bl~, ... aottełnto•, w. p1"H.,.k1•·• •• 203 

... Baro..wo, w.,ola•~•, et.2. 
. "R7baoa6wta•, •• 204 

f7koo1D, w. bi~oetookie, et .1, ••1,.1 205 

11,1ucl, •.Xoaoąoe, w.trolnidtikb, et.1,rs 145 
11~ 11. t w. opol.elde, z ... t,,./Dł/ 255 

hrit ....... uu6w, et .13 .,...:s..ta•, ••lp'l 205 
. wu. .... ..z..,,6,ul.lakeNNk, eł.1;ra . 145 . 
w..Mo,1a 06raia, &LłDill, tt.b74,oet1e,b/n,w•l 70 
Wiezua6w-Po4c.-o•, p.W1e~a61r, w.talietie ,h 93 
Włoołeht, ,. /Dł/ 256 
Woj.C..ioe, p.Z4u6ata Wola, w.e1eradst1e,nł 275 
WoliD, •·••oseo16ek1e, ał.1 1 •'1»41 206 
Wo4u Wi•'• w.ło.ąóekie, et.1 1 2, D/pia,rr./ 47 
Wrooł•, lto~16ł ,. .llłbietJ, p' 1••1 257 
Wrocław, lto,o16ł n .Jatuba, p' · 258 
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Wrocław-ołbin, pś/w'/ 
Wronotfioe - Parąca, gm.~zowoe, w.s .. ojatie,at.5,., 

n/b,h,l/ 
J7brsełe, w.prse~akie, •ł.1, •• 
W)dr~o, c-.Łaain, w.łoru6•k1e, at.1 ••tp•/ 
W7lazł6w, w.a1eradzk1e, at.7a 1 7b, •• 

Zadowice, gm.Oodsi••••• w.kali•kie, at.1 1/rz/ 
Zakrzew, gm.Warta, w.aierad~k1e 1 at.11, 1/n,h/rs, 

"'•P•• nł/ 
Zakrm6w, ~.Wiepołonioe, w.krakotłek1e, 1/rs/ 
Zamo,ó, Jort7tikaoje, nł 
Zamo,cS, Stare lliaato, nł 
Zar~oa, gm.~ondratowioe, w.wrooławatie, at.2a,r• 
Zawada, gm.Pałanieo, w.tarnobrzeekie, at.1,b/rs/ 
Zbrojewato, gm.Lipie, w.oso•toohowskie, et.1,P' 
Zbrojewako, j.w. at.),b 
Złot6w, w.pilakie, et.),wś/ś,nt/ 
Złot6w, gm.Trsebnioa, w.wrooławekie, n 
Zło~7 Potok, gm.Jan6w, w.osostochowak1e, at.), 

w l/p•/ 

tar,y, w.e1elonog6rakie, b 
tern1k1, gm.Sobk6w, w.tieleokie, •t.1,w./b/ 
~ern1k1, j.w., et. ~rs7łe pokutnic .. , p• 
tut6w, gm.Pr•ekWioe, •·••oseo16ek1e, at.), h/re/ 
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