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OD REDAKCJI 

Se11:0n wykopaUskowy 1978 prezentowany jest w dwunastym "In· 
formatorze. Ąr<;h.eol<;~gicznym 11 w sprawozda'niach z wykopalisk prowadza• 
nych ·na 30 5 stanowiskach .w Polsce i 11 za granicą /w 7 krajach/. 
Jest to nięmlll.kompletny, Żestaw, c~oć jak zwykle z kilku obiektów ba~~w• 
czych nie otrzyn'uiliśmy ' tadnych informacji. Sytuacja taka wynika 'nie~ 
kiedy z niefortunnego zbiegu okoliczności, jak choćby w ubieglytn sezonie, 
gdy niemal pełny zesta"N, komunikatów Muzel)lll Archeologicznego w Gdań• 
sku nie dotarł do, redakcji. Umieściliśmy je w dziale Uzupełnienia niniej• 

~ . 
szego tomu. Znalazły się w nim takte trzy sprawozdania z 1978 roku 
nadesłane jut po wykonaniu czystopisu całoAci. Wprbwadzenie ich na 
właściwe miejsce w ramach rozdziałów nie było jut motliwe. ChcielibY'· 
my jeszcze raz przypomnieć, te termin nadsyłania tekstów do 11Informa• 
tora" katdego roku upływa 30 listopada. O ewentualności nadesłania ich 
w p6tniejszym terminie nalety uprzedzać redakcjt. Techni~a reaiizacji 
"Informatora" Uniemotliwia przełamywanie tekstu i o.k. lO% spótnionycb 
sprawozdań prsesuwa termii1 ukazania się pUblikacji co najmniej o dwa 
miesiące, co wi·ęcej niweczy wysiiki kolegów, którzy podejmują starania, 
aby dotrzymać przyjętego terminu. 

Sezon 1978 w Polsce 

' 
Instytucje Pi lm n b h l rz wś pś n t razem 

UIKM PAN 2 g 2 6 l 3 9 . • 26 

muzea 7 13 30 12 5 17 20 17 3 124 

uniwersy• 5 7 6 . l 9 .13 6 3 · 50 
te ty 

KZA 2 . 4 2 6 3 . a lo l 37 

PPPKZ • 2 2 2 .. 2 12 11 14 45 

inne . • • 2 . 8 9 4 . . 23 
! 

Razem 16 29 42 28' lO 39 72 48 21' ' .3.05 -
-' 

W tabeli jednostką obliczeniową jest nie sprawozdanie, ·lecz' 11s~a• 
11 . 

nowisko stąd dane powytsze rótnią się od wyników mechanicznego doda• 
wania_umieszczonych w tomie tekstów. Pod sformułowaniem "irine" 
znajduj' , się instytucje firmujące badania takie jak PTAiN, sfo.wa,rzysze• 
hia kulturalne, Ośrodki Badań, Komisje itp. jednostki nie mieszczące 
się w pozostałych rubrykach. 
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Zestawienie powytsze nie odbiega od umieszczonych w poprzed
nich latach, zwraca jedynie uwagę przesunięcie ilościowe w okresach. 
Więcej nit w poprzednich latach prowadzono badań na stanowi,ską,ch 
neolitU i epoki brązu. nieco mniej w okresach od wczesnego średniowie
cza do no~otytnóści, zazwyc.zaj obejmujące nieco ponad 5!)% wszystkich • 
. Okc;>ło 50Gfo prac wykopaliskowych fiilal:isowali Wojewódzcy KOnserwatorzy 
,Z~tbytk~w:. sporą 'grupę dotOwali inw:estor~y. wśród których do najhojniej
s:zych nalety zalic::zyć: Okręgowe Dyrekcje. Gospodarki Wodnej, ,Dyrek
cje .RóŻ.b'!ldOwy Miast i Os.iedli ·wiejskich, Wojewódzkie Zarządy Inwesty• 
:cji RoP.lys:h. · Zar.z.ąd Autostrad. Urz.ędy Gmi~e i rótne Towarzystwa. 
W 1978 r. do .grona. wydawców "Iilforjna~ra" c;lołączył Ośrodek Dokumen
tacji z&byt.ków w Wa~sz.aw1e, ~tóey tet zajął si-ę j:ego .publikacją;. F'irian• 
sowały jak ,zwykle Mirli~terstwo ~ltUry f Sż.tUki, PoJska Akademia Nauk. 
i P. ];». PK.Z. tm, a .takte Pol,skiemu Towarzystwu Archeológ:icznemu 
i' Nuin:iz:rnatycznemu, które utycza swojej lirmy rede,kcji, wypada w imi.e
niu wszystkich korzystających z "Informatora" ser(iecznie podziękować. 



EPOKA KAMIENIA 

Paleolil l mezolit 
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BRZOSKWINIA-KRZEMIONKI, gm. Zabierzów 
woj. krakowskie 

Muzeum ArcheologicŻne 
w Krakowie . 

StanowiskQ__6 Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzU mgr Krzyl!izŁof Sobczyk /MA/, 
ogólna kooz:dynacja badań doc. dr hab. Bolesław ·· 
Ginter /UJ J. Finańsował Zarząd Autostrad /Kra
ków/. Piąty sezon badań. Stanowisko pracownia
ne z okresu paleolitu schyłkowego, związane 
z technokompleksem magdaleńskim. 

W związku z bezpośrednim zagroteniem stanowiska załotono wy
kop przy skarpie budowanej autostrady na przedłuteniu kopalnego klina lo
dowego odkrytego w roku ubiegłym podczas kontroli prac ziemnych. : 

Swym zasięgiem obejmował częś~ wykopu załotonego w roku 1974 
z domniemanymi krzemienicami. Odsłonięto zarys wypełniska kopalnego 
klina mrozowego w postaci węzła poligonalnego trzech zbiegających się 
kopalnych struktur klinowych. Taki stan rzeczy pozwoli na zweryfikowanie 
poglądu o · występowaniu w wykopie B I/74 krzemienic tkwiących in situ 
w utworze iluwialnym • . Nie zaprzecza to jednak ogólnemu poglądowi o pier• 
wotnym krzemienicowym układzie kompleksu pracownianego. Krzemienice 
te w okresie ocieplenia klimatycznego wpełzły niejako do istniejących 
znacznie wcześniej klinów lodowych. Na taką ewentualnoś~ wskazywać mo
gą obecnie odkrywane zabytki krzemienne tkwiące w wypełnisku kopalnych 
klinów w postaci pakietów kilkuset krzemieni naraz. 

Materiał zabytkowy w postaci kilku tysięcy krzemieni wykazuje 
zupełne podobieństwo z materiałem odkrytym podczas poprzednich sezo
nów badawczych. Na uwagę zasługują: szczątkowe rdzenie na krzemieniu 
bałtyckim i czekoladowym, wskazujące na kontakty z terenami południowo
wschodnimi i środkowopolskimi, a wśród narzędzi natomiast rylce: makro
rylec węgłowy oraz podwójny rylec jedynak. 

Materiał złotony został·w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Badania stanowiska zakończono. 

BURDENISZKI, gm. Suwałki 
woj. suwalskie 

Wojew..ódzki Konserwator 
Zabytków w Suwałkach 
tłniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Stanowisko 2 

Bada'nia prowadzili mgr Krystian Nowak i Karol 
Szymczak. Finansował WKZ w Suwałkach. Pierw
szy sezon badań. 
Obozowiska mezolityczne. 

ił 
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Stanowiska usytuowane są na południowym przedpolu wału moreno
wego nad tarasem zalewowym rzeki Czarna Hańcza. Na stanowisku wyró't.
niono kilka skupień zabytków krzemiennych. 

W miejscu skupienia 2 c załotono wykop główny /44 m 
2

/ dowi,zany 
do eondaty z 1977 r. Zlokalizowano w nim granicę między niewielkim 
zbiornikiem wytopiskowym a utworami wodno -lodowcowymi. Zabytki nie 
przemieszczone przez orkę zalegały pod warstwą torfu piaszczystego 
/subboreal? /w lutnym drobnoziarnistym piasku; większość zabytków leta
ła jednak w warstwie ornej. 

W iden~cznej _sytuacji zalegały zabytki skupiska 2 d przebadanego 
szurfem - 14m • Zbiornikiem wodnym były w tym wypadku rozlewiska 
rzeki Czarna Hańcza~ Sytuacja geologiczna i podobieństwo materiału sugeru
je jednoczasowość obu skupień przynajmniej w ramach okresu klimatyczne
go. 

Materiał zabytkowy zdaje się nawiązywać do zespołów typu Kudła
jewka, paniewat współwystępują w . ńim tylczaki /Stawinoga i lancetowate/ 
z liściakami. Ponadto wystąpiły: malY trójkąt,półtylczaki, wkładki retuszo
wane, rylce, skrobacze, drapacze oraz narzędzia wnękowe. Chronologię 
inwentarzy sugerują trapezy - okres atlantycki. 

Na stanowisku występuje sporadycznie ceramika średniowieczna. 
Z nią tet wiązać nalety znalezisko zdobionego fragmentu brązowej branso- . 
~~. . 

Badania będą kontynuowane. 

CHWALIM, gm. Kargowa 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko 1 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN 
w Poznaniu 
Zakład Archeologii Wiel
kowiski 

Badania prowadził doc. dr hab. Michał Kobusie
wicz. Finansował IHKM PAN. Czwarty sezon 
badań. Osada wczesnomezolityczna i neolityczna. 

Kon~nuowano badania poziomów kulturowych zalegających w war
stwach pochodzenia brganogenicznego przylegających do stoku terasy na 
której lokowano osady mezolityczną i neolityczną. Otwarto dwa wykopy tor
fowe. Pierws~y o wymiarach 3 -x 6 m oznaczony symbolem WKT I/78 
i drugi o wymiarach 4 x 2 m - oznaczony symbolem WKT II/7 8. Wykop 
1/7 8 jest n~jbardziej oddalonym od osady w głąb torfów. 

Pod warstwami jałowych archeologicznie torfów natrafiono poziom 
neolityczny /wytszy/ zawierający wyroby krzemienne, nieliczne fragmenty 
ceramiki, kości zwierzęce i dute ilości szczątków ryb. 
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Poniżej nie natrafiono na poziom mezolityczny /niższy/. Został on 
zniszczony w tym miejscu przez wody rzeki, która częściowo zmieniając 
koryto utworzyła zakole. nad którym osiedliła się pó:tniej ludność neolitycz
na, a które zniszczyło dawniejszy mezolityczny poziom kulturowy. 

W poziomie torfów fa spt>dem i szarych gytii muszlowych wypełnia
jących wspomniany łuk koryta rzeki/, w których wystąpiły zabytki neolitycz
ne, natrafiono na pokład gałęzi drzew oraz .pni drzewnych dochodzących do 
ok. 20 cm średnicy, noszących ślady łamania i obcinania bocznych gałęzi. 
Ze względu na małą powierzchnię wykopów nie udało się stwierdzić, czy 
układ tych gałęzi i pni był przypadkowy, czy też mogą to być pozostałości 
jakichś umocnień brzegowych. 

Wykop 11/78 powtórzył obserwacje stratygraficzne z wykopu .1.1/78, 
oraz dostarczył dalszych wyrobów krzemiennych, kości, rogów i ości 
oraz łusek rybich, a także kilku fragmentów ceramiki. Z obydwu wykopów 
pochodzą liczne węgle drzewne umożliwiające datowanie poziomu kulturo
wego, Pobrano także dalsze próbki do analizy palynologieznaj z warstw 
gytii leżących poniżej spągu torfów. 

D4BKI, gm. Darłowo 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 9 

Muzeum Okręgowe 
w Koszalinie 

Badania prowadziła mgr Jolanta Dębowska. 
Finansowało Muzeum Okręgowe oraz WKZ w Ko
szalinie. Drugi sezon badań. Osadnictwo mezoli
tyczne - kultura chojnicko-pieńkowska oraz 
neolityczne - kultura pucharów lejkowatych, 

Stanowisko leży na skraju piaszczysto-żwirowej wysoczyzny i za
torfionej zatoki jeziora Bukowo. Prace prowadzono na osadzie zachowanej 
w postaci bogatej krzemienicy /wykop I/78- 100m2/ oraz w torfowisku 
przylegającym do osady /wykop 11/78 - 5m2/. Przeprowadzono :również 
kilka linii wierceń instorfem, dzięki którym ustalono układ warstw natural
nych oraz zasięg warstwy kulturpwej. 

Z osady uzyskano 6 138 krzemieni, w tym 490 narzędzi i 264 
rdzenie. W inwentarzu znajduje się m. in. ciosak dłutowaty zbliwny do 
okazów rugijskich. Materiał krzemienny reprezentuje typowy zestaw cech 
dla grupy chojnickiej. Uzyskano ponadto narzędzia kamienne: siekierę, 
narzędzie dłutowate i rozcieracz z podkładką. Ceramika reprezentowana 
jest na stanowisku przez 74 fragmenty, Wystąpiła:w dwóch skupiskach: 
pierwsze zawiera ceramikę kultury pucharów lejkowatych, zapewne z fazy 
wióreckiej, drugie, mniej zawarte - silnie zniszczoną, mało charakterys
tyczną ceramikę, przeważnie .nie neolityczną. 

W torfowisku zachowały się warstwy kulturowe w układzie straty
graficznym, sugerujące przynajmniej dwie fazy osadnictwa, jednak mała 
powierzchnia wykopu i stosunkowo nieliczny, mało charakterystyczny ma-
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terlał /35 krzemieni i 4 fragmenty ceramiki/ ograniczają na razie wartość 
ustaleń stratygraficznych. Datowanie poziomów oraz odtworzenie środowis
ka naturalnego mo:tliwe będzie w mo~encie rozwinięcia na szerszą skalę 
badań torfowiska przylegającego d~ osady. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koszalinie. 

Badania będą kontynuowane. 

GR~DY-WONIECKO. gm.Rutki 
woj. łom:tyńskie 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Stanowisko l 

Badania prowadził doc. dr hab. Stefan Karol 
Kozłowski i Karol Szyniczak. Finansował WKZ 
w Lom:ty. Pierwszy sezon badań po przerwie od 
1973 r. /badania mgr. Krzysztofa Burka/. · 
Stanowisko wydmowe wielokulturowe z obozowis
kami mezolitycznymi, neolitycznymi i pó~niej
szymi. 

Celem badań było rozdzielenie stratygraficzne materiału zalegają
cego w ~~ntralnej części stanowiska w misach deflacyjnych. · 

Wykop /14m 2/ zało:tono na terasce u podnó:ta stoku wału wydmo
wego. Zabytki zalegały w piasku drobno- i średnioziarnistym. ·w którym 
wyró:tniono przysypany współcześnie poziom glebowy /próchnica i iluwium/. 
Pod nim wYdzielono położony nad drobnoziarnistymi piaskami rzecznymi 
drugi poziom humusowy /bez zabytków/. Pojedyńcze krzemienie i fragmenty 
ceramiki przemieszczone z górnych partii wydmy znajdowały się na powierz
chni wykopu. 

W inwentarzu silnie zaznaczają się elementy komornickie: drobne, 
jedno - i dwupiętowe rdzenie, tylczaki Stawinoga i lancetowate półtylczaki 
Komornica, trójkąt rozw&+tokątny, trójkąt z retusze_m trzeciego boku, 
trójkąt pieńkowski, drobne drapacze, rylce, przekłuwacz. Z zespołem tym 
wią:te się prawdopodobnie równie:t trapez sugerujący wiek atlantycki. Mniej 
liczna część inwentarza zdaje się nawiązywać do neolitu /niektóre rdzenie, 
grocik trójkątny, masywny półtylczak, czy trapez o pokroju wyratnie neoli
tycznym/. Równie :t liczne fragmenty ceramiki wykazują podobieństwo do 
zespołów pó~noneolitycznych, niektóre jednak przypominają materiały 
wcześniejsze lub pótpiejsze /do epaki :telaza włącznie/. Wstępna analiza 
stratygraficzna wykazała, :te ceramika zalegała wyratnie wy:tej ni:t krze
mienie kultury komornickiej. 

Ponadto założono cztery wykopy sonda:towe: dwa w centralnej, 
niezniszczonej części wydmy /po 2 m2 / i dwa na ni:tszych od wykopu głów
nego ~ziomach w stronę zmeliorowanego rozlewiska rzeki Narwi · /5 m2 
i 4 m /. Materiał z wykopów górnych nawiązuje do mezolitu /rdzenie po
dobne do janisławickich/, z dolnych zaś ao mezolitu /zbrojniki/ i neolitu 
/ceramika i niektóre wyroby krzemienne/. 
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Dodatkowo z powłerschni 56 m wysiano mateT'łłił poWierzchniowy, 
najpewniej przemieszany. 

Badania będą kontyhuowane. 

JANUSZKOWO KUJAWSKIE, gm.Nowa Wid Wielka 
woj. bydgoskie 

Muzeum Archeologiczne 
Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza Stanowisko 25 
Katedra Archeołc>gii 
Elespedycja Kujawska · 
w Pbznaniu 

Badania prowadzll dr Andrzej Pririke.· Finansowa
ła Katedra Archeologii UAM w Poznaniu. Pierwszy 
sezon badań. Stanowisko piaskowe kultury komor
rtickiej. 

Stanowi~ko lety na zaChodnim skraju. długtego walu wydmowego 
o orientacji wschód-zachód, bezpo!Arednio na ~noc od drogi polnej do No-
wej W s! Wielkiej oraz rozległego torfowiska.. , · 

. 2 . . . 
Odsłonięto 72 tn • Materiały zalegały ha głębokości O, 3-0, 6 m, 

w humusie leśnym oraz. występującym panitej piasku wydmowym. Składały 
się na nie: wyroby i odpadki krzemienne; drobne fragmenty przepalonych 
koŚci oraz 2 drobne fragm. ceramiki neolitycznej. Zabytki rozmieszczone 
były dość ~ównomiernie w płaszczy~nie rziomej i pionowej /od 4 do 9~. 
okazów/m , przeciętnie ok. 35 egz./m • W sumie znaleziono 2 337 okazów 
krzemiennych, w tym 206 rdzeni i narzędzi, a ponadto 258 fragm. ko•ci. 
W serii 30' zbrojników mikrolitycznych przewdały tylczaki typu Stawinoga, 
półtylczaki typu Komornica i trójkąty równoramienne. Całość inwentarza, 
z wyjątkiem 2 fragmentów ceramiki oraz fragmentu krzemiennego grotu 
oszczepu, posiada cechy charakterystyczne dla wczesnomezelltycznej kul
tury komornickiej • . 

. . 
Badania będą kontynuowane. 

KOCHLEW, gm. Wierzchlas 
woj. sieradzkie 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 

Stanowisko 1 w Lodzi 

.Warty. 

Badania prowadził mgr ~zysztof Cyrek. Finan
sował WKZ w Sieradzu. Czwarty sezcSn bad~ 
Obozowisko i pracownia krzemienlarska~ Faleolit 
schyłkbwj /krąg kultur z liJciakami/. 

Stanowisko znajduje się na cyplu wUrmsłdej terasy prawego brzegu 

2 
Przebadany dotychczas obszar powiększono do 387 m , uzyskując 

około 800 zabytków, w tym 29 rdzeni i 62 narzędzia. Tworzyły one jedną 
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dutą koncentrację. W jej obrębie dwie jamy iluwium odznaczały się więk
szym · z~gęszczeniem wyrobów. Wśród nich szczeg_ólnie interesujące s.ą dwa 
mikrolityczne liściaki ahrensburskie oraz tylczak o prostym tylcu. · Obecność 
tych form jest kolejnym dowodem zło~oności kulturowego charakteru zespo
łu, polegającej na współwystępowaniu elementów typologicznych świderskich 
i ahrensburskich. 

Badania będą kontynuowane. 

LIPNICA WIELKA, gm. Jabłonka 
woj. nowosądeckie 

Uniwersytet Jagielloński 
Ins~ytut Archeologii 

Stanowisko 2 

Badania prowadzili Jacek Rydlewski i Paweł 
Valde-Nowak pod opieką naukową prof. dr.hab. 
Janusza K. Kozłowskiego. Finansowała Komisja 
Archeologiczna Oddziału PAN w Krakowie. 
Pierwszy sezon badań. Obozowisko z paleolitu 
schyłkowego. 

Stanowisko zajmuje kulminację cyplowato rozczłonkowanej wypuk
łej formy terenow.ej wyniesionej ponad podmokłe dno doliny Czarnej Orawy 
625 m npm, ponitej ujścia potoku Lipnica. 

Wytyczetno dwa wykopy sondatowe, o ogólnej powierzchm 20m
2

• 
Wykop I/78, o powierzchni 16m2, dostarczył 39 wyrobów kamiennych. 
Wykop II/78, oddalony od wykopu I/78 o 12m na wschód, dostarczył 6 wy
robów. Lącznie z zabytkami zebranymi z powierzchni stanowiska liczba 
wyrobów osiąga 80. W skład inwentarza wchodzą: 2 rdzenie, 17 wiórów, 
23 odłupki, 24 fragmenty wiórów lub odłupków oraz 14 narzędzi. Wśród 
narzędzi wyst~pił : 1 tylczak, 1 fragment tylczaka /okazy lukowe/, 3 pół
tylczaki, 4 ~rótkie drapacze, 4 :rylce oraz atypowe narzędzie ze żłuszczo
nym wierzchołkiem, nawiązujące do nota typu Kostienki. Surowcem do 
produkcji wymienionych zabytków był krzemień jurajski podkrakowski 
/74%/, czekoladowy /8%/, narzutowy /3%/, radiolaryt /10%/, .:Ulne skały 
/5%/. 

Stratygrafia wykopów: ok. 20 cm gleby współczesnej, ok. 30 cm 
-tółto-brunatnej gliny piaszczystej. Warstwy te nakrywają poziom skośnie 
warstwowanych siwych iłów i piasków z wytrąceniami tlenków telaza. Pro
file z pobliskich piaskowni wskazują, te skośnie warstwowane serie iłów 
i piasków osiągają miątszość przekraczającą 4 m. Mają one genezę prawdo
podobnie przedczwartorzędową i. mogą być wiązane z procesami akumulacji 
wodnej. . ' · · 

Trudno obecnie o określenie przynaletności kulturowej z'espołu. 
Cechy wyrobów zdradzają jednak wyratnie związki z zabytkami znanymi 
ze stanowiska w Sromowcach Nitnych, woj. nowosądeckie. Najblitszą tery
torialnie analogię tworzą stanowiska tzw. grupy Ostroiner z terenu Czech, 
Moraw i Słowacji. 

Badania będą kontynu()wane. 

,· 
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L YKOWE, gm.· Wierzchilis 
woj. sieradzkie 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Lodzi 

Stanowisko 2 
l' 

i 

Badahis prowadzili mgr mgr Maria i Krzysztof 
Cyrek, Finansuje WKZ w Sieradzu. Pierw:szy 
sezon badań. Prawdopodobnie pracownia krze-

. tnieniarska.. Faleolit schyłkowy. 

'Stanowisko. polorone jest na wysokiej III terasie lewego brzegu 
Warty, ok. 1, 5 km od szosy Wieluń-Działoszyn. Jest ono zagro:tone przez 
zakładane w tym miejscu biwaki turystyczne; stąd pierwsze badania sonda
żowe przeprowadzono tli już w ubiegłym sezonie. Załorony wtedy wykop 
o ·powierzchni 18m2 dostarczył ok. 600 zabytków, w tym rdzeni i narzędzi. 
Jest to duże zag~szezenie zabytków, zważywszy, że wystąpiły one tylko na 
powierzchni 8m • Zabytki, jak się wydaje, w zdecydowanej większo4Cl 
znajdują się na zło:tu pierwotnym, w ciekawym układzie stratygraficznym 
z dwoma poziom~mi niewykształconej jeszcze całkowicie gleby. Wyjątkowo 
interesującym odkryciem była zbli:tona do ·owalu jama iluwium z wyrobami · 
krzemiennymi i z poloronym centralnie skupiskiem węgielków drzewnych 
/pozostałość pradziejowego ogniska/. 

Kontakt z podmokłymi łąkami terasy zalewowej Warty stwarza na• 
dD!ję na motliwość osiągnięcia danych palinologicznych. · 

W 1978 r. zało:!ono wykopy o powierzchni 40m2, nawiązujące do· 
omówionego sondażu, w wyniku czego uzyskano pełny obraz krzemienicy 
/? / i ok. 1 200 zabytków: liczne rdzenie .. przede wszystkim dwupiętowe, 
półsurowiec oraz narzędzia o charakterze podomowym: rylce, drapacze, 
tylczak /? /, pół~ytwór liściaka dwukątowe go. Siadem obecności na stano
wisku elementów pótniejszych jest trapez znaleziony w warstwie wtórnej. 

W celu uchwycenia sytuacji geologicznej stanowiska wytyczono 
wykop 46 x 1, 5 m po stoku, w kierunku ~podnóża terasy. Pobrano próbki do · 
badań glebowych i palinologicznych. 

Badania będą kontynuowane. 

MICHALOW, gm. Bełchatów 
woj. piotrkowskie 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne' vt Lodzi 

Stanowisko 1 

\ 

' Badania prowadziła mgr-Ewa NiesiołCJwska-Sre-
niowska. Finansował WKZ w Piotrkowie. 
Pierwszy sezon badań. Osada /obozowir,ko/ kui
tury ,komornickiej, starszy okres mezo~tu. 

Osada mezolityczna poło~na jest na wale wydmowym w sąsiedz
twie łąk. Przekopano łącznie 44 m • Odkryto szereg obiektów, z których 
należy wymienić przede wszystkim 2 duże jamy o średnicy około l, 5 do2 
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metrów /obie jamy nie rozkopane do końca/. głębokie około 70 ·cm, wypeł
nione w dużym stopniu węglami drzewnymi i popiołem. Blisko jednego 
z tych obiektów znajdował się rowek, długi na k~lka metrów /wchodzący 
dalej w niepr-zebadaną część fianowiska/. wypełniony piaskiem o innym za
bai:-wieniu niż w otaczającej go warstwie. Szerokość tego rowka ok. 30 cm. 
Funk:cja jego na razie niewyjaśniona. może stanowił on pozostałość po 
jakiejś zasłonie od wiatru. 

Natrafiono ponadto na rząd 9 palenisk, przy czym nie wszystkie 
zostały odkopane w całoś,ci. Niektóre z nich były obłożone kamieniami, in
ne nie posiadały żadnej obstawy. Dwa paleniska były Óuże i głębokie około 
l m z dużą ilością węgli drzewnych. · 

Zabytków ruchomych nie znaleziono wiele, jednakże uzyskano kilka 
ciekawych rdzeni, wśród nich jednopiętowe do odbijania regularnych wiórów 
mikrolitycznych, dalej dwupiętowe i o zmiennej orientacji. Ponadto wystą
piło 'kilka różnych rodzajów drapaczy, mniej skrobaczy i pojedyńcze inne 
formy narzędzi. Do wyrobu narzędzi używano surowca czekoladowego oraz 
narzutowego-bałtyckiego. 

bsada jest jednym z nielicznych stanowisk na terenie Folski środ
kow.ej·~ nie po.sladających domieszek innych kultur. Stanowis·ko leży w bez
pośrednim s.ą:ęiedztwie ter-enu, który do ostatnich niemallat był terenem 
bagiennym, co stwarza duże nadzieje na uzyskanie materiałów organicznych 
i możliwości datowania palinologicznego. Niestety stanowisko jest częścio
wo zniszczone przez wybieranie piasku przez miejscową ludność. 

Badania będą kontynuowane. 

Materiały znajdują się w MAiE w Łodzi. 

NOWODWORCE. gm. Wasilków 
woj. białostopkle 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 

Stanowisko l w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Krystian Nowak, finanso
wał WKZ w Białyll}stoku. Drugi sezon badań. 
Stanowisko wydmowe wielokulturowe. obozowiska 
schyłkowo paleolityczne, me_zolityczne i neoli
tyczne. 

Objęto badaniami wykop I i III oraz założono wykop IV będący 
wykopem torfowym i zarazem przedłużeniem wykopu I w kierunku północ
nym. 

Wykop I /55m
2

/ potwierdził obserwacje zeszłoroczne. ł;l'a całym 
obszarze lo cm nad serią warstwowanych piasków rzecznych leży gleba 
o charakterze inicjalnym /brak wyra:tnego poziomu .. iluwialnego/. W gle
bie tej wystąpiła krzemienica oznaczona jako poziom dolny. Kontynuowano 
eksi>lor:ację krzemienicy,a z zabytków charakterystycznych wystąpił jedynie 
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fragment stnukłego rdzenia dwupiętowego oraz 20 niecharakterystyczhych 
zabytków krzemiennych. 

Poziom górny jest trudny do s~harakteryzowania kulturowego. U!ty 
on głównie w poziomie słabego iluwium niezachowanej do dzisiaj gleby i wys
tąpiły w nim: długie wióry /6 x 1,5 cm/, 9 rdzeni jednopiętowych, póltyl
cz.ak janisławicki, 3 wkładki retuszowane, 4 fr. zbrojników, trapez, półtyl
czak, mały trójkąt, 2 rylce jedynaki, rylec klinowaty, ~ skrobacze, drapacz . 
ostrołukowy i rylcżaki. Powytsze zabytki wystąpiły głównie w południowo
wschodniej części wykopu i jeteli uwzględni się badania zeszłoroczne to 
świadczy~ to mote o przemieszaniu kulturowym. 

Wykop lii /40 m 
2/ całkowicie · potwierdził obserwacje zeszłoroczne • . 

K~lturę janisławicką dokument~ją: 2 rdzenie jednopiętowe, 3 półtylczaki 
janisławickie, duty trójkąt janisławicld, 3 fr. zbrojników, 1 fr. trójkąta, 
trapez oraz rylec jedynak i klinowaty, 3 skrobacze, ryleowce i rylczakio 
Ceramika wystąpUa w postaci małych okruchów w mniejszych ilościach nit 
rok temu. Dalej otwarty pozostaje problem synchronizacji wykopu UI z I. 

2 . ' 
Wykop IV. Przebadano 20 m do głębokości l, ęo m od powierzchni. 

Wykop \en ma dobrą sytuację stratygraficzną 1 i tak nie licząc współczesnego 
torfu wyrótniono 3 gleby ze słabo lub bardzo słabo wykształcor.ym : iluwium. 
Dolny poziom glebowy Wiązaćmotna/co wymaga jednak dalszego sprawdze
nia/ z dolnym poziomem w wykopie I. W wykopie IV w tym poziomie nie wys
tąpiły zabytki, a w całym wystąpiło ich bardzo mało. Z charakterystycznych 
mot na tu wymieni!5: fr.dutego tylczaka /3 x l cm/, fr. trójkąta, 3 rylce je
dynaki, . węgłowy smukły oraz jeden klinowaty, 3 rdzenie jednopiętow,e oraz 
jeden charakterystycznych fr. póinej ceramiki typu leśnego. Zabytki1 jak rów
nież zbyt mała powierzchnia wykopu, nie pozwalają zsynchroni~ować ich 
z Jedną z górnych gleb a takte doszukiwać się homogeniczności całego zespołu. 

Badania będą kontynuowane. 

NOWY DWOREK, gm. Swiebodzin 
woj. zielonogórskie· 

patt·z 
· wczesne średniowiecze 

Stanowisko 7 

NOWY MŁYN, gm. Mirzec 
woj. kieleckie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN Stanowisko 11Rydno 11 

w Warszawie 
Zakład Epoki Kamienia 

Badania prowadził prof. dr Romuald Sobild 
faut?r sprawozdania/ oraz mgr mgr HaUna . 
Królik i Maria Marczak. FiriansowaliHKM PAN. 
'trzeci sezon po przerwie od 1961 r, Kopalnia, 
stanowiska przetwórcze i o~ad.nictwo związane 

z eksploatacją hematytu /ochry/ z pótnego paleo
litu, mezolitu i neolitu. 
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W bie:tącym sezonie skoncentrowano się na badaniach ratowniczych 
_st~noWisk le:ią~ych w poblUu dwóch piaskowni przemysłowych zlokalizowa
riy~n ·ria-111 tarasie Kamiennej orąz wschodnio-południowym stoku wzgórza 
"triasowego w Nowym Młynie • . Nadal prowadzc:)llo równid prace geoiogiczne 

. na obszarz·e kopalni hematytu. Prace te miały za cel dokładne określenie 
warunków litostratygraficznych piaskowców wąchockich i zlepieńców dolno
trias.owych zawierających :twiry i otoczaki hematytu. ~nadto pr·zeprow·a- · 
dżono prace wykopaliskowe na stokowym tarasie bagna "Babica" w odległoś
ci" kilkUdziesięciu metr~w od kopalni. 

W pobli:tu piaskowni wyeksplorowano wykopy. I/78, ll/78 i III/78-. 
Wykop I/78 ujawnił obecność niewielkiego skupienia zabytków krzemiennych 
technokompleksu z tylczakami łukowymi schyłku paleolitu / Aller8df. 
Wykop II/78 · był wykopem jałowyl;Il pod względem archeologicznym podczas 
gdy wykop III/78 dostarczył materiałów krzemiennych niewielkiej pracowni 
krzemiemarskiej najpewniej nale:tącej do dutego obiektu .osadniczego pótno
paleolitycznego /.technokompleks z tylczakami łukowymi/ badanego w wyko
pie lli/77. Nadal prowadzono prace sandatowe w poblitu obu piaskowni 
w celu całkowitego przebadania terenu. w br. wykonano szurfy oznaczone 
jako 1-5/78. · 

W rejonie· kopalni wykonano 3 wykopy stratygraficzno-geologiczne 
/I/78, II/78/ oraz rozkopano większy obszar w rejonie zagęszczenia stano
wisk przetwórczych i obozowisk utytkowników kopalni /wykop ill/78/ • 
.Zgodnie z przewidywaniami wykop ten dostarczył bogatych materiałów zabyt-

_. kowych. p~inopaleolitycznych związanych głównie ż technokompleksem 
z tylczakami łukowymi / Aller8d/. Stwierdza się silne zagęszczenie osad
nictwa oraz liczne ślady. przetwórstwa hematytowego niewątpliwie związane 
z częstym zasiedleniem obszarów w najblitszej okolicy kopalni przez jej 
utytkowników. · 

SABINKA. gm. Siedlce 
woj. siedleckie 
Stanowisko l 

Państwowe Muzeum 
· Archeologiczne 
w ·warszawie 

Badania prowadziła mgr Hanna Kowalewska. 
Finansował WKZ w Siedlcach. Pierwszy sezon 

· badań. Stanowisko piaskowe z okresu mezolitu 
i neolitu. · 

Stanowisko usytuowane jest na wydmie polotonej w pobii.tu przy
stanku kolejowego Sabinka. Od północy sąsiaduje ż terenami bagiennymi. 
Badania miał:y charakter ratowniczy, objęły zachodnią część wydmy. 

Przekopano72m
2 

pÓwierzchni, otwarto sondat w .bagnie~-/2xl m/. 
przepraw ad zono dołkowania, zebrano te t materiał z całej powierzchni 

. :WY~my. wyrótniając skupiska. 

Uzyskano łącznie 2 401 zabytków krzemiennych fw tym ok. 160 
rdźeni i narzędzi/ oraz 743 fragmenty ceramiki. Materiał krzemienny -
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rdzenie, półsurowiec, narzę~zia i odpadki -ma na ogół małe rozmiary. 
Surowcem był głównie krzemień narzutowy, spotyka się równie:t krzemień 
świeciechowaki i czekoladowy. Wśród narzędzi najliczniejsze są drapacze 
i skrobacze, odłupki i wióry łuskane oraz zbrojniki/trapezy i trójkąty/. 
Wystąpiły pojedyńcze egzemplarze rylców, przekłuwaczy i grocików · 
trójkątnych powierzchniowo retuszowanych. 

Materiał ceramiczny pochodzi z naczyń płaskodennych, wykonanych . 
z gliny o dutej ilości gruboziarnistej domieśzki mineralnej oraz z naczyń 
cienkościennych, o krawędziach karbowanych, zdobionych wypychanymi 
od wewnętrz dołkami. · 

Materiały przechowywane są w PMA. 

SROMOWCE NIŻNE, gm. Czorsztyn 
woj. nowosądeckie 

f ' 

Uniwersytet J~gielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzili Jacek Rydleweki i Paweł 
Valde-Nowak pod kierunkiem naukowym prof. dr 
hab. Janusza K. Kozłowskiego. Finansował WKZ 
w Nowym Sączu i Komisja Archeologiczna Oddzia
łu PAN w Krakowie. Drugi sezon badań. Obozo
wisko z paleolitu schyłkowego. 

Badania podjęto w zachodniej części stanowiska, 'w miejscu odda
lonym od wykopu zeszłorocznego o 7 m. Wytyczono wykop IV /78, o wy
miarach 6 x 3 m, który dostarczył 753 wyrobów kamiennych, w tym 59 
narzędzi. Struktura grupy narzędzi, łącznie z egzemplarzami uzyskany
mi w roku ubiegłym, przedstawia się następująco: drapacze /32"/o/, ryl• 
ce /1611/o/, przekłuwacze /7"/o/, półtylczaki /6"/o/, tylczaki /15"/o/, . odłupki 
retuszowane i wnękowe /17'fo/, zgrzebła /3%/; narzędzia kombinowane 
/4"/o/. Podstawowym surowcem do produkcji wyrobów był radiolaryt 
barwy czerwonej; zielonej i stalowo-szarej, pochodzący ze złót pieniń
skich. W kilku wypadkach stwierdzono utycie krzemienia jurajskiego 
podkrakowskiego. Wystąpiły tet dwa wyroby z obsydianu. 

Badania tegoroczne miały między innymi na celu określenie roz
miarów procesu koluwialnego na stanowisku i wpływ tego zjawiska na 
dyslokację zabytków. Uzyskano pewność co do faktu występowania pewnej 
ilości zabytków w obrębie warstwy III /jasno-brunatna glina rezydualna/. 
Prawdopodobnie warstwa III stanowi pierwotne złote zalegania materiału. 
Równocześnie obserwacje terenowe, w połączeniu• z faktem uja.wnienia 
składanek pomiędzy wyrobami wskazują, :te przemieszczenie materiału 
nie mogło być dute. Stwierdzono takte większą miątszość warstwy II 
/koluwium stokowe/ w badanej części stanowiska, a takte wyratnie 
większe nasycenie zabytkami w tej partii obozowiska. Po obu sezonach 
wydaje się, te mamy do czynienia z rodzajem przydomowej pracowni 
wytwórczej, bazującej na surowcu miejscowym - ra~iolarycie pienińskim. 
Potwierdzone to jest przez znaczną liczbę rdzeni /40 egzemplarzy/ 

' ' 
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i odpadków związanych z cyklem produkcyjnym. a tak:te obecność tłucz
ków, 'w tym tak :te z radiolarytu. J ..... ...:... 

Uzyskany inwentarz mieści się w ramach szeroko pojętego lir,gu 
zespołów z tylczakami łukowymi i drapaczami tarnowiar\skimi, którego 
najbli:tszymi odpowiednikami terytorialnymi są tzw.· grupa Ostromer 
i witowska. 

Badania będą kontynuowane. 

• • 
.·WOZNA WIES, gro. Ra}gród . . '· patrz 
woj. łom:tyr\skie · neolit 
S~wisko l i 2 

i 

•' 
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BARYCZ, gm. Wieliczka 
woj. krakowskie 
Stanowisko 8 

Muzeum ŻUp Krakowskich 
Wieliczka · 

Badania prowad~ił mgr Adam Szybowicz. Finan• 
sowało Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 
Drugi sezon _badań;· Osada kultury lendzieiskiej. 

. l l 
. . 2 ~ 

Zalotono ogółem 6 wykopów o powierzchni około 76 m • Część 
wykopów załotono przy krawędZi zapadliska, a część nawiązano do ubie- · 
głorocznych. · 

. Odkryto 11 obiektów: dwie jamy produkcyjne, l jamę zasobowi&, ,. 
7 jam o nieokreślonej funkcji ora~ fragment szerokiego rowU /? J. Do 
szczególnie interesujących palety jama l. W rzucie poziomym po•iadała 
kształt owalny o wymiarach 4 x 3 m. W profilu posiadała kształt niel:lró· . 
waty. Zawartość jamy stanowiła popielato-czarna ziemia, w kt~rej, zna• · 
leziono ponad tysiąc fragmentów ceramiki, kilkadziesiąt WyrobÓW krze
miennych, fragment toP<>rka kamiennego, przęślik wykonany ze skorupy, 
fragment kamiennego rozcieracza i dutą ilość cegiełek polepy. Jama 
posiadała charakter produkcyjny. Prawdopodobnie warzono tu solankę. 
Pozostałe jamy posiadały kształt kolisty o średnicy wahającej się od 146 
do 192 cm. a jedna kształt prostokątny o wymiarach 170 :x 100 cm.' Za
wartość jam stanowiła ceramika i wyroby krzemienne, nalety więc sił- . 
dzić, te były jamami utytkowymi. Materiai z osady nalety łączyć ze 
średnią fazą kultury lendzielskiej. 

Materiał znajduje si~ w Muzeum ŻUp Krakowskich w Wieliczce. ' 

Badania będą kontynuowane. 
, , 

BRZESC KUJAWSKI 
woj. włocławskie 
StanoWisko 3 

l 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne · 
w Lodzi 

Badania prowadził nigr Ryszard Grygiel /autor 
sprawozdania/ przy współudziale 'Piotra Boguc-

. kiego /Harvard University, Ca,mbridge. u. S. A./. 
Finansowali: .WKZ we Włocławku. Urząd Miasta 
i Gminy w Brześciu Kujawskim oraz .Muzeum 
Archeologiczne i Eątograficzne w Lodzi. Konty
nuacja badań z 1937 roku. Osada i cmentarzysko 
kultury ceramiki wstęgowej rytej, osada i cmen
tarzysko grupy brzesko-kujawskiej kultury.len
dzielskiej, osada i cmentarzysko kultury amfor 
kulistych, osada kultury przeworskiej ze środko
wego okresu lateńSkiego; osada ze s9hyłku Ill 
okreąu wczesne.go średniowiecza. 
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Stanowisko 3 nalety do najmniejszych a zarazem najbardziej krań
cowych stanowisk na olbrzymin cyplu wcinającym się w bagna dawnego 
jeziora Smętowo. Odkryte zostało i częściowo przebadane przez pro-f. dr. 
Konrada Jddtewskiego .i Stanisława Madajakiego w roku 1937. W tegorocz
nych badaniach nawiązano się.tkę odcinków o wymiarach 5 x 5 m do grariicy 
północnej i zachodniej wykopów z 1937 roku. · 

.. 2 
W tym sezonie przebadano 725 m • ·zaobserwowano następującą 

stratygrafię: warstwa ziemi ornej O - 20 cm, warstwa kulturowa 20 - 70 cm 
fwystępowała ' tylko w pnypadku największego na~omadzenia obiektów/. 
gliniasty calec z wkładkami twiru i piasku, na więks~ości badanego obsza
ru zalegający tut pod warstwą ziemi ornej, na jego powierzchni -czytelnie 
rysowały się wypełniska c;>biektów. 

Z kulturą ceramiki wstęgowej rytej związanych jest szeŚć wyjątko
wo bogatych jam gospodarczych, zawierających materiały ceramiczne, 
kamienne, krz·emienne, kostne, ,a takte nieliczne ozdoby ceramiczne i z 
kości, jlonadto pojedyńczy grób ludzki przylegający do centralnego, naj. 
większego obiektu o dłUgości 12 m i szerokości 3 m. 

W przebadanej części stanowiska liczebnie zdecydowanie przewata
ły obiekty grupy brzesko-kujawskiej kultury lendzielskiej, które funkcjonal
nie są ściśle związane z dwiema chatami trapezówatymi z bad~ń w 1937 
roku /obiekty te przylegają bezpośrednio do dłutszych ścian chat/. W gru
pie odkrytych obiektów wyrótniono dwa zasadnicze rodzaje, z których . 
pierwszy, lir..zniejszy. związany jest z wybieraniem gliny na· budo\vę ścian 
chat, drug.i. natomiast stanowią jamy specjalnie drątone w glinie, przezna
czam! do magazynowania żółwi, małty i ryb. Obserwacja profili pierwszego 
rodzaju obiektów, tzw. glinianek,. wykazała; te tak te niektóre z . nich po 
uprzednim zasypaniu do odpowiedniej głębokości spełniały funkcję obiektów 
gospodarczych. Zwracają uwagę szczególnie dwie jamy o średnicy ok. 6 m, 
z których każda zawartością odpowiada jednej z dwóch chat trapezowatych · 
na tym stanowisku, powiązanych, ze sobą stratygraficzni-e. Nalety to spec
jalnie podkreślić. Obiektom tym towarzyszył bardzo liczny materiał, · 
głównie ceramiczny, krzemienny i· kostny, ponadto Płaskie, asymetryczne 
siekierki kamienne, jedno narzędzie wiercone oraz młot w kształcie dysku, 
ozdobny z miedzi, z kości zwi~rzęcych, z muszli małty oraz z bursztynu 
/figurka zwierzęca/. Do niezwykle rzadkich nalety równiet zaliczyć 
obiekty związane z produkcją toporów rogowych i śladami hutnictwa miedzi. 

· Z omawianą kulturą związane są ponadto dwa groby: ludzki w jamie gospo
darczej i zwierzęcy-psa, równiet w jamie. 

Z kulturą amfor kulistych wiątemy trzy groby ludzkie, zalegające 
we wspólnej jamie, grób świni a takte nieliczne materiały ceramiczne 
pochodzące z warstwy kulturowej. Nalety podkreślić wyjątkowo wczesną 
metrykę odkrytych materiałów tej kultury, mogących ewentualnie..wskazy
wać •W pewnych wypadkach na bliski związek z materiałami grupy brzefJkO
kujawskiej kultury lendzielskiej. Zagadnienie to wymaga jednak głębszej 
analizy posiadanych materiałów, jak równie t dalszych badań na tym sta
nowisku. 



,·· 

_, 
_, 25 

Kulturze pr:z;eworskiej ze ~rodkowego okresu lateńskiego odpowiada 
tylko jeden obiekt o charakterze półzi"'mianki /wymiary: długo~ć '1 m. 
szeroko~ć 3m i głęboko~ć 2, 30 m/ 1 zawierający bardzo liczny materi~ 
zabytkowy, w tym niezwykle rzadki dla ·tego okresu zestaw. form ceramicz
nych. 

Ze schyłkiem nt okresu wczesnego ~redniowiecza nalety wiązać 
cztery paleniska /obstawa. kamit:mna .silnie· przepalon,a i częściowo rozwle• 
czona przez głęboką orkę/ oraz studnię odkrytą na kulminacji stanowiska 
/głębokość do 3m bez lliladów cembrowiny/. Opisane obiekty ł4czą się 
·zapewne z krótkotrwałym osadnictwem, czasowo zblitonym do okresu lo• 
kacji Brześcia l{ujawskiego na -prllwach miejskich f ok. 1250 roku/. 

. Wzorem badaJ\ z lat ubiegłych przesiewano wypełniska obiektów ·. 
głównie neolitycznych, za j)omocą sita wodnego, co w wielu wypadkach 
pozwoliło stwierdzić obecno~ć spalonych ziarn zbót i roślin dziko rosną
cych, a takte szczątków ichtiologicznych. Zebrano równie:t liczne próby 
węgli drzewnych, które metodą radiowęglową c14 pazwolą olp-eślić wiek 
bęzwzględny obiektów neolitycznych. 

Materiały przechowywane są w MAiE w Lodzi. 

Badania będą kontynU<~wane. 
( : 

BUDZYN 
woj. pilskie 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznańiu 

Badania prowadził dr Andrzej Prinke. Finansował 
WKZ w Pile. Pierwszy sezon badań. Osada kultu
ry pucharów lejkowatych. 

Stanowisko lety w centrum rozległego, zalesionego kompleksu 
wydmowego, na północ od drof z Budzynia do Prosny. Załoł.ono 2 wykopy 
o łąc:~:nej powierzchni hs m. • . 

Inwentarz obejmuje wyłąeznie materiały zabytkow~ kultury pucha
rów lejkowatych: silnie rozdrobnione, dość liczne /do 121 szt.fm2f frag• 
menty ceramiki, znacznie rzadsze /do 9 szt.fm2f wyroby krzemienne 
/rdzenie, narzędzia i odpadki/ qraz stosunkowo szeroki zestaw narzędzi 
i wytworów pracowni kamieniarskiej /płyty kamienne do gładzenia, tłuczki, 
podkładki, bryły surowca ze ~ladami obróbki, półfabrykaty siekier i to-
porów oraz gotowe wyroby/. ' 

Duta część materiałów zabytkowych wystąpiła in situ w dwóch ja
m.~ch O wymiarach 4 X 1,5 m i głębokości 1,0-1, l m; jedna Z·niCh zawie
rała :większość okazów związanych z wytwórczością kamieniarską. Cechy 
materlałów ceramicznych /przede wszystkim wątki ornamentacyjne i obec• 
ność flasz z kryzą/ wskazują na związek osa~y z fazą wiórecką wymie-
~~~~~ . -

Badania będą kontynuowane. 



CHW ALIM, gm. Kargowa 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko 1 

D.łBKI, gm. Darłowo 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 9 

D:ę:BCZYNO, gm. Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 6 

D:ę:BCZYNO, gm. Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 39 

DOBCZYCE 
woj. krakowskie 
Stare Miasto 

GLUSZYNO, . gm. Potęgowo 
woj. słupskie 
Stanowisko l 

• 
GORZOW WIELKOPOI.SKI 
Stanowisko 10 
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patrz. 
paleolit imezolit 

patrz 
paleolit i mezolit 

patrz . 
okres wpływów rzymskich 

. patrz . 
okres wpiywow rzymskich 

patrz 
. pótne średniowiecze 

patrz · 
okres wpływ~ rzymskich 

Muzeum Okręgowe 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadził mgr Tadeusz SŻczurek. Finan
sowało Muzeum Okręgowe w Gorzowie Wlkp. 
Czwarty sezon badań. Pozostałości osady kultury 
pucharów lejkowatych, faza najinłodsza. 

Stanowisko polotone jest we wschodniej części miasta, na wy
soczytnie lfmiędzy ulicami Podmiejską i Warszawską. Wykop, objął ob
szar 200 m • Wyeksplorowano sześć jam osadniczych, w tym trzy, pale
niska. W dals-zym ciągu nie odsłonięto śladów konstrukcji mieszkalnych 
jak równie·! pozostałoŚci warstwy kulturowej. · . . 

Bogaty materiał ceramiczny charakteryzuj' dute fragmenty wię
kszych naczyń szerokootworowych z uchami taśmowatymi i uchami kolan ..r 
kowato zagiętymi, fragmenty naczyń cienkościennych /kubki, czarki -
w tym jedna wydobyta w dałości z jamy 21/. Ornament bardZo ubogi 

. l 
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i niemal wyłącznie plastyczny /przede wszystkim półksiętycowate listwy 
oraz guzki/. 

Materiał krzemienny, równie bogaty jak w latach Jx>przednich, 
oprócz dutej liczby odpadków produkcyjnych i drapaczy· z odłupków, zaWi«!• 
rał siekierkę krzemienną oraz trzy grociki krzemienne do strzał luku · 
łuskane na całej powierzchni, znalezione 'N skupieniu w jamie 24. 

z mniej licznych zabytków kamiennych na p.wagę zasługują trzy 
rozcieracze do taren, po raz pierwszy znaleziony fr~gment toporka oraz . 
kulka /do procy?/. ' 

Materiały zabytkowe stanoWią włllsność Muzeum Okręgowego 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania bądę kontynupwane. 

GR.łDY-WOlUECI,<O, gm. ltu.tki 
woj. łomtyńskie \ 
Stanowisko 1 

INOWROCŁAW, 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 95 

IW ANOWICE 
woj. krakowskie 
Stanowisko "Kiin" 

JANOWEK, gm. Skrzeszew 
woj. warszawskie 
Stanowisko 1 · 

JUSZKOWO, gm. Pruszcz Gdański 
woj. gdańskie 
Stanowisleo 1 

' KAMlEN MALY, grn. Witnica 
woj. gorzowskie . 
Stanowisko 2 

patrz 
paleolit i mezo1it 

·patrz 
okres wpływów r -zymsklch 

patrz 
okres brązu 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
okres wpływów rzymekich 

Muzeum Okr"owe 
w Górzowie ·Wlkp. 

B&:!i~1.a pro~adzili · ll)_gr Tadeus·z Szczur_ek i mgt: 
Tadeuez Seniów. Fina~ow&l W~ ·w GOrzoWie- WUcp. 
Pierwszy sezon badań. Cme~tarzyelto lcl,iitUry ce
ramiki sznurowej. 



Badania objęły t.eren odkrytego w okresie międzywojennym cmen
tarzysk ... szkieletowego kultury ceramiki . sznuro~ej. Stanowisko polotone 
jest na terenie piaskowni, na wschód od drogi do Kamie~a Wielkie g!). 
Prace badawcze wykazały, te cmentarzysko zostało całkowicie zniszczone 
w okresie powojennym na skqtek eksploatacji kruszywa. · 

Badania nie będą kontynuowane. 

KOR MA NICE 
woj. przemyskie 

PP Pr·acownie Konserwacji 
Zabytków 
Oddział w Rzeszowie 
Pracownia Archeologiczna 

Badania prowadził mgr Michał Proksa. Finansowała 
Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast .i Osiedli 
Wiejskich w Przj:lmyślu. Drugi sezon badań. Neoli
tyczna osada ku~tury ceramiki wstęgowej rytej. 

l 

Przebad~o około 23 ary. Prace koncentrowały się w:e wschodniej 
części osady. Odkryto zarysy kilku kolejnych domów słupowy-ch wraz z to
warzyszącymi iin jamami zgrupowanymi wokół domostw. Materiał zabyt
kowy charakteryzuje wystąpienie dutej ilości obsydianu. Niekiedy występu
je on l'azem z ceramicznym materiałem naletąc:Ym do kultury bukowogór
skiej. Znikoma ilość ceramiki bukowogórskiej świadczy raczej o istnieją
cych kontaktach handlowych nit o penetracji osadniczej ludności tej kultury. 
Duty -procent zabytków kamiennych tworzą nar'zędzia wykonane z krzemie
nia wołyńskiego. Narzędzia wykonane z surowca wołyńakiego, vi większości 
naletą do form charakterystycznych dla kultury bugo-dniestrzańskiej. 
Wydaje się, te import krzemienia wołyńskiego dokonywał się za pc;>średnic
twem ludności tej kultury. 

Do ciekawych odkryć w .tej części osady nalety znalezienie niewiel
kiej i1ości cerarri.iki z fazy tellezawsklej kultury ceramiki wstęgowej rytej. 
Je·st td o tyle .istotl)e, te. dotychczas najdalej na wschód wysunięte znale-. 
ziska teliezowskie grupowały się wokół Rzeszowa. 

. . 
. W zdecydowanej w1.ększości materiał znaleziąny na osadzie nal.e-

ty do fazy nutOwej kultury ceramiki wątęgowej mej • . z .tego okresu pocho
dzi większość obiektów na całej osadzie eksplorowanych.równiet w okresach 
wcze6niejszych przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. · 

Jamy słupowe, które stanowią relikty domostw rozrzucone są chao
tycznie. Dopiero szczegółowa analiza pozwala uchwycić zarys obiektów. 
Chaotyczność,występowania jam spowodowana jest najprawdopodobniej wie

loma fazami /chyba w obrębie fazy nutowej i początku tellezowskięj/ eksp1oa- · 
tacji osady i nakładaniem się młodszych domostw · na starsze. 

Przewiduje się kontynuow~e badaA. 

' . 
KRAKOW-BIE.t.ANOW GAJ patrz 

epoka brązu . 
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• 
KRAKOW -PYCHOWICE patrz . 
Stanowisko l i 2 epoka wpływów rzymskith 

KRUSZKI, gm. Lobtenł,ca 
woj. pilskie 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 
Ekspedycja Krajańska 

Stano'wisko l 

Badania prowadzili doc. dr ·Kazimierz Siuchnir\Ski 
i Stanisław Kukawka. Finansowało Pilskie 1'ow!l• 
.rzystwo Kultury. Pierwszy sezon badań. Pozoatil• 
łości osadnł,ctwa kultury pubharów lejkowatych; , 
cmentarzysko typu Dobre, osada? kultury wschod· 
niopomorskiej. 

Badania prowadzono w ramach programu studiów na'd przemiana• 
mi kulturowymi na przełomie neolitu i epoki brązu w strefie pojeziernej. 
Głównym celem eksploracji wykopaliskowej było określenie wielkości 
i stanu zachowania cmentarzyska typu Dobre dla programowania dalszych 
badań. 

Stanowisko znajduje się w obr~bie niewielkiej /około 2. 000 m 
2

/ 
spłaszczonej formy te.renowej pochodzenia dennomorenowego, zbudowanej 
z utworów piaszczystych. Wykopaliskami objęto około lOo/o tej powierzchni. 

Badania nie ujawniły grobów wczesno brązowych. ·W partiach 
szczytowych wzniesienia odkryto jedynie kilka nieokreślonych funkcjonal
nie i chronologicznie obiektów /niewielkie "jamy" ze spalenizną; jedyny 
inwentarz: kilka spaJonych kości zwierźęcych'l / oraz nieregularne /inten
cjonalne?/ ugrupowanie otoczaków. 

Nieliczny materiał archeologiczny /ceramika, polepa, artefakty 
krzemienne, rozcieracz kamienny/ odznacza się cechami charakterystycz• 
nymi dla kultury pucharów lejkowatych, typu Dobre i kultury wschodnio· 
pomorskiej. 

Dotychc.zasowe obserwacje pozwalają na sformułowanie kilku uwag 
o charakterze i s~anie zachowania cmentarzyska wczesnobrązowego: 

l/ najprawdopodobniej było ono niedute, liczyło kilkamiście grotiów i nie 
było ograniczone do kuhninacyjnej części wzniesienia; 2/skutldem in- · 

tensywnej uprawy • a w przeszłości takte eksploatacji piasku • zostało 
ono w znacznym stopniu /o ile nie całkowicie/ zdewastowane; S/ kontynua
cja badań systemem szaropłaszczyznowym nie wydaje się celowa z uwagi 
na szeroki margines ryzyka. 

Materiały znajdują się czasowo w Katedrze Archeologii UAM 
w Poznaniu. 

Nie przewiduje się kontynuacji badań. 



KRYLOW, gm. Mircze 
woj. zamojskie 

KRZA N 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko l 
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patrz 
okres nowo~ytny 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii 
Wielkopolskiej 
w Poznaniu 

Badania pod kierunkiem doc. dr. hab. Tadeusza 
Wiłlańskiego. Pierwszy sezon badań. Finansował 
IHKM PAN. Osada kultury pucharów lejkowatych, 
osada kultury łu~yc_kiej i wczesnośredniowieczna 
/IX/ w. 

Badania miały cłiar.akter wstępny. Chodziło o uchwycenie zasię
gu obozowiska kul~ry pucharów lejko.watych fazy lubońskiej połotonego 
na niskim tarasie piuzc,zytJtyn;l,w pobli~u terenów podmokłych. W roku 
bietącym udało się uchwycić kilka skupisk ceramiki wyznaczających gra
nice obozowiska od strony łąk. Jego całkowity zasięg nie jest jeszcze 
znany. Odkryto du~ą ilość materiału ceramicznego. Jest to pierwsze sta
nowisko kultury pucharów lejkowatych badane systematycznie w południo-
·wej Wielkopolsce. · 

, Na tym samym stanowisku odkryto kilka jam kultury łu~yckiej 
oraz domostw wczesnośredniowiecznych z IX w • 

. B.adania będą kontynuowane. 

KRZEMIENNE, gm. Supraśl 
woj. białostockie 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 

Stanowisko ll, Ill w Białymstoku 

Badania prowadził Marek Zalewski i mgr Krzysztof 
Burek. Finansował WKZ w Białymstoku. Pierwazy 
sezon badań. Stanąwisko wydmowe. Obozowisko 
kultury niemeńskiej z neolitu i wczesnej epoki 
brązu. 

Stanowisko polotone jest na prawym brzegu rzeki Supraśl, około 
400 m na południowy-zachów od wsi Krzemienne. Wydmę od wschodu ogra
nicza stare zakole rzeczne, od polUdnia rzeka Supraśl. Badania wykopalis
kowe miały ·~ celu kontynuowanie wcześniej rozpoznanego powierzchoi4>wo 
osadnictwa na wydmach we wsi Krzemien.ne ·/badania mgr. K. Nowaka, 
1977r. / Prowad~ono je na w)"suniętyin ·w stronę· rzeki cyplu /st. II/ oraoz 
na południowym stoku wydmy /st.lli/ około 40 m na północny zachód od 
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st. II. Lącznie przebadano 44 m 
2

• 

Na st. II materiał zalegał wyłącznie w warstwie próchnicy. -Wy$tą~ 
piły liczne fragmenty dość jednolitej ceramiki z domieszką roślinną i rni• · 
neralną, zdobionej ornamentem dołkowym i guzkowym. Ma terlai ·krzemie n.;. 
ny reprezentowany jest głównie przez odłupki i okruchy. Wystąpił. jeden . 

- grocik retuszowany powierzchniowo z wydłutonym trójkątnym ostrzem - · 
i słabo wydzielonym trzoneczkiem. Ujawniono tak:te kilka form rdz.enio-- · 
wych ,: fragment rozcieracza kamiennego i fragment gładzonego top()rka-, · 
kamiennego. W wykopie sondatowyro na południowym skraju cypla uchwy• 
cono na głębokości około 1 m od powierzchni wyratną warstwę pierwotnej 

. gleby. · ' · 

Badania na st. III miały na celu uzyskanie materiału z części wyd
my zniszczonej współczesnymi wykopami. W sześciometrowym wykopie 
wystąpiły trzy wyratne zaciemnienia. W zaciemnieniu w części północhej 
wystąpil liczny materiał krzemienny: grocik trójkątny, rdzeń jednopięto
wy odłupkowy oraz zapewne liściakpaleolityczny. Wystąpiło równie! wiele 
fragmentów odłupków kamiennych. 

W części południowej wykopu wystąpiło tut pod powierzchriią -
wyratne, silnie zwęglone owalne zaciemnienie. W jego obrębie odkrYto 
niecharakterystyczny fragment wylewu oraz odłupki i okruchy kamienne 
i krzemienne. 

Materiały znajdują się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Bi&łym-. 
stoku. 

Badania będą kontynuowane. 

LATKOWO, gm. Inowrocław 
woj. bydgoskie 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii Stanowisko 5 

Badania prowadził zespół pod kierownictwem doc. dr hab. Alek·· 
sandry Cofta-Broniewskiej. Finansował Uniwersytet Jagielloński. 
Pierwszy sezon badań.Osada kultury pucharów lejkowatych · /fa·
za V f, kultury amfor kulistych, kultury łu:tyckiej /V okres epoki 
brązu - Hallstattf, kultury przeworaklej /okres pótnolateński/, 
wczesnego średniowiecza /fazy B-C/. 

Stanowisko, dotąd nieznane, odkryto w efekcie sukcesywnie prowa
·dzonej akcji nadzorowania prac ziemnych w rejonie Inowrocławia. Teren 
cypla wysoczyzny, na którym jest ono usytuowane został przeznaczony do 
częściowego razplantowania celem przygotowania placu pod rozbudowę 
lotniska szybowcowego. 

W efekcie ~rac o charakterze wybitnie ratowniczym odsłonięto 
powierzchnię 550 m /wykop I-XIII/ rejestrując ponad 20 obiektów repre• 
zentujących pozostalości typowej dla tej strefy ""ysoczy~ny osady wielo~ 
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kulturowej m. in. kultury pucharów lejkowatych; amfor kulistych, kultury 
łużyckiej, przeworskiej i wczesnego średniowiecza. 

Badania będą kontynuowane. 

LUPAWA, gm. Potęgowo · 
woj. słupskie 
Stanowisko 2 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadziła dr Dobrochna .. Jankowska. Fi· 
nansował WKZ w Słupsku. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko megalityczne kultury pucharów lej
kowatych, cmentarzyskc:> kurhanowe kultury łutyc
kiej. · 

Stanowisko polotone jest w odległości 3 km na wschód od wsi Lu• 
pawa, na wysokiej terasie rzeki Lupa wy. w lesie iglastym. Składa się z 12 
grobowców megalitycznych Óraz około . 30 kurhanów. Kurhany te stanowią 
część składową znacznie rozleglejszego cmentarzyska, które ciągnię się 
na przestrzeni po~ad l km wzdłuż tej samej terasy. 

Celem prac było rozpoznanie typu obiektów i ich przynaletności 
chronologiczno-kulturowej. Zgodnie z tym zbadano częściowo l megalit ' 
i całkowicie 2 kurhany. Stwierdzono, że grobowiec /nr 1/ o wymiarach: 
31, 5m x 8 .m /czoło/ jest klasycznym bezkomorowym grobowcem trapezo
watym, po~iadającym analogie poza strefą łupaweką na Przycach i' Niżu \ 
Niemieckim. Zmarłych pochowano w nim prawdopodob'nie w obrządku cia-
łopalnym. Materiał ceramiczny pochodzący z obiektu mieści się w ramach 
starszego horyzontu grupy łupawsklej kultury pucharów lejkowatych. 

. Kurhany nr l i 2 zbud~wane były na planie koła o średnicy 8 m • . 
Posiadały starannie ustawiony z ..dużych otoczaków krąg zewnętrzny oraz 
piaszczysty nasyp pokryty kilkuwarstwowym· płaszcz~m kamiennym.· 
Kurhan l posiadał ponadto wewnętrzny krąg z dużych otoczaków. Pochówki 
ciałopalne typu bezpopielnicowego znajdowały się w centralnej części 
obiektów. przy kręgu zewnętrznym oraz poza kręgiem. Były one · zasadni• 
czo /poza nielicznymi ułamkami naczyń/ bez wyposatenia. W kurhanie l 
znaleziono wprawdzie miniaturowe /średnicy lO cm/ "tarno" kamienne, 
ale zapewne złożono je tam jako element bruku, a nie w charakterze daru 
grobowego. Obiekty można datować· orientacyjnie na schyłek epoki brązu. 

Badania będą kontynuowane. 

MAJDAN NOWY, gm. Wo~sławice · 
woj. chełmskie 
Stanowisko l 

patrz 
wczesne lłrecłnicMiiecze 



MIECHOWICE, gm. Inowrocław 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 7 

MROWINO, gm. Rokietnica 
woj. poznańskie 
Stanowisko 3 
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patrz 
okres brązu 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznańiu 

Badania prowadziła mgr Wanda Tetzlaff. Finanso
wał WKZ w Poznaniu. Szósty sezon badań;. Osada 
kultury pucharów lejkowatych oraz grób kultury 
amfor kulistych. 

2 
Na terenie osady załoMno dwa wykopy o łącznej powierzchni 

224m • Badania skoncentrowano w południowo-zachodniej cz~ści osady 
dą~ąc do uchwycenia jej zasięgu w kierunku doliny wysc:)thlętego jut obecnie 
cieku wodnego, nad którym była usytuowana. Celu tego ·jednak nie osiągnię• 
to- na całej przebadanej przestrzeni stwierdzono występowanie jam. Odkry• 
to ich 24 /nr 89-112/. FUnkcji większości z nich nie dało się określić. 
Niektóre z odkrytych obiektów interpretować motna jako jamy paleniskowe 
i to paleniska na wolnym powietrzu. We wszystkich paleniskach /płytkie, 
nieckowate jamy/ stwierdzono dutą ilość grudek polepy, przy czym na wie· 
lu z nich znajdowały się negatywy gałęzi, dranic oraz ślady obmazywad. 
Motna więc przypuszczać, te grupy gliniany tok paleniska znajdował się 

( ., 
n~ podkładce z gałęzi i dranic; być mote1 aby uzyskać większą przyczep. 
ność gliny do piaszczystego podłota. Tylko w jednym przypadku do budowy 
paleniska utyto kamieni. 

Wśród licznego materiału ceramicznego, reprezentowanego przez 
takie formy jak puchary, amfory, misy, dzbany i inne, na szczególną 
uwagę zasługuje wymodelowana w glinie główka zwierzęca, stanowiąca 
uchwyt nie zachowanego niestety naczynia. 

Osada datowana jest ila,luboóską fazę wschodniej grupy kultury 
pucharów lejkowatych. 

Na ter~nie osady odkryto równie t jeden pochówek ludzki ·naletąoy 

do kultury amfor kulistych~ Grób zawierał szkielet dorosłego osobnika, 
spoczywającego na boku, na linii SW-NE. Głową skierdwany był na południo
wy zachód, twarzą na południowy wschód. Kości szkieletu posiadały zakłó
co y układ anatomiczny. Kilka niectutych kamieni'tworzyło obstawę grobu. 
W jamie grobowej, między kośćmi szkieletu, znaleziono kilka ułamków 
naczyń kultury amfor kulistych. Znaleziono równiet nieliczne fraginenty 
ceramiki kultury pucharów lejkowatych, obecność ich jednak,zwatywszy 
te grób znajduje się na terenie osady tej kultury, jest całkowicie uzasadnio• 
na. \" 

Materiał znajduje się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. 
Badania będą kontynuowane. 



NAWINO, gm. Białogard 
woj. kQszalińskie 
Stanowisko '1 
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Uniwersytet im. Ada,ma 
Mickiewicza w Po.znaniu 
Katedr.a Ar~heologii 

Badabi.a prowadzili. Andrzej Krzyszkowski, in gr 
Henryk Machajewski, mgr Andrzej Sikorski. 
Finansował UAM w Poznaniu. Pierws~y sezon ·. 
badań. Punkt eksploatacji krzemienia i obożąwis
ko kultury pucharów lejkowatych /faza hibóńska/. 

l . 

Starowiska zlokalizowane jest na zachodnim płaskim ~ies"ieiiiu 
terasy nadzalewowej. . · 

Po szczegółowej penetracji stanowiska, w efekcie której rozpro• 
szenie materiału, głównie krzemiennego zanotowano na obszarze około 
O, 3 ha, załotono wykopy o 'powierzchni 100 'm2 w miejscu największej 

· koncentracji znalezisk. Materiał występował w szarobrunatnej lekko spiasz•· 
' czonej próćhnicy oraz na po'ziomie gliniastego, miejscamitwirowatego 
piasku calcowego. · 

Inwentarz zabytkowy tworzą krzemienne odpadki produkcyjne· bę• 
dące pozostałością po przygotowaniu obłupni 'i rdzeni wiórowych. Dominu• · · 
ją odłupki i rdzenie oraz pojedyńcze :iime narzędzia /rylce, drapf).cz~/: . 
Materiał krzemienny reprezentuje tradycje przetwórstwa neolitycztie.go.-' ·. 

Ob.iekty zwarte to 4 jamy z małą zawartością materiału cera- ·. 
n,t~cz~ego .kultury pucharów lejkowatych /fazy lubońskiej/. 

'Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii UAM w Poz
nailiu. 

Nie przewiduje się dalszych badań. 

NIECliMIRO W, gm. Burzenin 
woj. sieradzkie. 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Lodzi 

Stanowisko 6 

_) Badania prowadził dr Henryk Wiklak. Finansował: 
WKZ w Sieradzu. Obiekt wielokulturoWy •. · Pracow
nie krzemieniarskie z przełomu młodszej epoki 
kamienia i początku epoki brązu, ślady osadnictwa 
z wczesnego okresu lateńskiego i z III okreęu 
wczesnośredniowiecznego oraz z pótn~go' ś.redllfo'!" 
wiec za. 

~ 

Stanowisko polotone j~st po wschodr_llej stronie w~i, na prawym 
brzegu rzeki Oleśnicy, na zachodnim cyplu wzniesienia, zwanym "Lysą 
Górą", obok zabudowań Antoniego Olejnika. Rozrzut krzemieni.! ceramiki · 

.. . . 
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obejmuje swym zasięgiem /5 000 m
2 

/zachodni skłon wzniesienia ~pada
jącego w tym miejscu ku dolinie Oldhicy. PoHtdniowo-zachodnia krawęd~ 
zniszczona została ongiś przez piaśnice chłopskie. Obecnie stanowisko 
zarośnięte jest częściówo murawą i jałowcem. częściowo zaś jest odsło
nięte w postaci niewielkich wydm. 

) Celem badań było przede wszystkim ziokalizowanie obiektu i. us .. 
talenie jego charakteru, dlatego· wykopy rozmieszczone zostały w ·ta~ch 
punktach, które sugerowały największą motliwość jego rozpoznania. 
W S\lmie przebadano 8 odcinków O łącznej powierzćhni 162 m2. W wyrtiku 
badań odkryto następlijące zabytki: 

1. Materiał krzemienny składający się główbie z odłupków, kil
ku rdzeni i wiórów oraz z kilku narzędzi krzemiennych grutJ\ljąc~ch się 
zwłaszcza na zachodniej krawędzi wzniesienia. Według wstępnej analizy 
materiału krzemiennego zespół ten wskazuje na istnienie pracowni kr~e
mieniarskich, czego dowodem jest m. in. duta ilość odłupków przy J)rawie 
zupełnym braku narzędzi. Odbywała się tu najprawdopodobniej wstęp1a 
obróbka krzemienia. Posługiwano się surowcem jurajskim, pochodziłcym 
z miejscowych wychodni krzemieniarskich. Pracownie działały najprawdo

_podobnil!j w schyłkow"ym neolicie i we wczesnej epoce brązu. a utyŁkowane 
były przez ludność kultury ceramiki grzebykowo-dołkowej. 

2. Materiał ceramiczny znajdował się przede wszystkim na po
łudniowo-zachodniej krawędzi wzniesienia i pochodził z trzech r6tnych 
okresów: 

· a/ Większa część . ceramiki pochodzi z wczesnego okresu late~
skiego i Wiąte się z kulturą grobów kloszowych. Ponadto stwier-dzono w:y
ra"tną warstwę kulturową. wiątącą się z tą ceramiką i świadczącą o istilie• 
niu osady tej kultury. ' 

b/ Wyst_ępują tu ślady osadnictwa z III okresu wczesnośredniowiecz
nego w postaci ułamków naczyń gllnianych obtaczanych, z ornamentem łłob• 
kowań poziomych. · · 

c/ Najmłodszą ceramikę reprezentuje kilkanaście ułęmków naczyń 
pótnośredniowiecznych, toczony.ch na kole garncarskim, z ornamentem 
stempelkowym. 

Materiał z badań znajduje się w MAiE w Łodzi. 

Nie pr~ewiduje się kontynuacji badań • 

• 
NOWA HUTA-PLESZOW Muzeum Archeólo.giczJ)e 

w Krakowie Stanowisko 17 
Oddział w Nowej Hucie· 

:aa~ania prowadzili mgr Aurelia Kogus i mgr. An
dr:z.ej' Rach:W~niec f autor sprawozdania/. Finaris.o

· w·~-~ auta tm_. :Lenina. pwu~_ziesty dr~gi ~~~ .*>n . . 
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badań. Część osady wielokulturowej: neolit, epoka 
brązu oraz cmentarz kultury łu:tyckiej. 

Badaniami objęto północną część stanowiska pleszowskiego w pob
lUu s·zoljly Krak(>w-Sandomierz, w bliskim sąsiedztwie Kombinatu. Tego• 
ro.czne wykopaliska były uzupełnieniem wcześniejszych badań z lat 1973 
i 1975, prowadzonych równie:t w północnej części stanowiska.17. W sumie 
odałónię~o obszar o powierzchni 450 m2 i wyeksplorowano 18 obiektów 

'afcheol.Ogicznych. Warstwa. kulturowa była mocno zniszczona na znacznej 
przestrzeni wskutek przemysłowej działalności Komb.inatu. 

Dziesięć obiektów to groby ciałopalne, popielnicowe ;·kultury łu
:tyckiej datowane na sc.hyłek epoki brązu oraz jamy osadowe: eztery len
d'zielskiej kUltury w tynl. jedna z wczesnej fazy tej kultury, dwie ja:.my kul· 

· t~ry łu:tyckiej z IV okresu epoki brązu, pozostałe bez motliwoś_ci. okre"śle
nia przyilaldności kuiturowej i chronologii. · Materiał archeologiczny po
chóq~ący. z .warstwy kulturowej to głównie fragmenty naczyń glinianych 
kultu;d · lendz:i~lsklej i łutyc,kiej oraz kilkanaście skorup kUltury ceramiki 
s.zn~r()wej:. . . .. . . . . . . . . 

::. z zaiiyi~ów .ruchomych na uwagę zasługuje fragment bransolety 
. brąz~wej:; . dłUió. j:iiąiowe. ż . piętką oraz fragment k~ry do pasa wy~onanej 

· :z: b~~u : ~:·~szy~~~~-· :r;na)e zio.no.·w obr.ębi~ warstwi .kulti.J'r~;>w.ej. Pohad,tQ. na 
·. vWągę za's.łu'~Je . llÓ :(~·~.lainy .z wyodrębnionym kolc'em do rękojeści znale
''#ojjy ·w p&pi~:l,n.icy -grobti 1 ·4os. · 

..• -<· • -~_,· :·-·· . . ' : ·.: • ....,~; ~' .. •. ·- .: • . . . . . 

~·: · '· . .. ,': : :Mat-eri'ę.ły :są' pX:zechowywane w Nowohuckim Oddziale ·Muieum ... . :.~~~~~!Ó:::tit~:~·ęd~ ~~nt;nuowane. . 

~ '·; .. ··; . . ··... .· .. . :' . . . ! . 
·. NOW,l\;HtJTA-l?LESZOW 

'jłiąq&~~-k~ .1-7. - -~~ : . .~_: _,,. .... ·: . -. . . . . 

Muzew;n Archeologiczne 
w . Ifrako\vie· 
Oddział w Nowej Hucie 

Badania prowadziły dr Ewa Ro.ok i dr Marta. God· · 
iąwska. ~h:u~nsował~ :MA w grakowie. D\vudziesty

. ·drl,lgi . s e. zon badą.ń. os·a4n wie.loktilfurowa: nęOlit, 
. ·_ep(,ka brą~t.i, okr.es wpłyWów rzym~kicłl; średnio

. •N.iecze. · 

... ·.:- .·. :.' ::. ~!)~~rri~ti.W;~--:~e;d&;nią. 'Vi. i;oludriiow.ej i i~cho~niej częś.ci st~owj~~ 
_ )J:a;~ ,~_żębaJl~Jl? · <łw.a•ary_, _ .~. lą;óryoh stwier.dzoll() 16 obiektów. ·-~obeofu~·cz-

, ni.c:)h~ _·.w.:: tym: rs ·.jfiią t .rr~gm~nfwcż.eśJ1lej odlć,rjtego l'ówti', · ·. ·,. · ··• 

·_. :· ~- ·.·": .. : · : ·,: :_Oo :~~j~-~~~ iy~ ~~b.i.etci~~ _ naieiał~ j~y .. ~~ę.:ob~;>~e .. :~~turY.' i~·ndziel
.. ~k!eS~ . :"'śr~ .Tli ch ·~p,-:ótnil _się obiekt. cżęś1:iowo .żriis-~czony· ,p~ież =p.~_ce.o 
. (t,:}~~,~:z..y~~ti ~t:o:r:k~; . "!:i>.eb~i~ny:r~ii~t1caffii : p~żep8.1pnej kc)·~i;s~uk~~i. ffi91~P.a/. 

··~·~~--~J.;.z.pEI,~e~i,Qno lr~_g,lllęnty _ szlą.elę.tu . ludzi.P.ego. · W· p~dą~ym .~ :roku ·.bie~ą-
·- ·-··. •" . . . . . ' .. · . . . . . 
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cym odcinku rowu, który otaczał osadę kultury lendzielsklej zaobserwo
wano bardzo wyraźne ślady słupów wbijanych w jego dno, tworzących 
palisadę, 

Z pozostalych jam trzy zawierały trudne do bli:tszego określenia 
chronologicznego materiały neolityczne, a cztery wiąźą się z kulturą 
łuźycką. Nie dostarczyły one szczególnie interesujących materi~ów. 

W związku z prowadzonymi kotnpieksowymi badaniami geomorfo• 
logicznymi, paleobotanicznymi i glebowymi przeprowadzono głęboki wykop 
przecinający naturalne zagłębienie dzieląc badaną część terasy na dwa 
cyple, oraz w czterech punktach odsłonięto dolne części zachowanych 
profili starych gleb neolitycznych. 

Ponadto przeprowadzono badania na stanowisku 2a. Stanowisko 
to poło:tone jest na wyraźnie wyodrębnionym, następnym cyplu terasy, 
usytuowanym na wschód od badanych osad. Przebadano na nim 2 ary i stwier• 
dzono brak stałego osadnictwa prahistorycznego. Znalezione w warstwie 
nieliczne materiały.; głównie neolityczne mogą sugerować wykorzystywanie 
gospodarcze tych terenów, 

' Materiały są przechowywane w Muze~ Archeologicznym -Oddział 
w Nowej Hucie, 

Badania będą kontynuowane. 

NOWODWORCE, gm. Wasilków 
woj. białostockie 
Stanowisko l 

NOWY DWOREK, gm~ Swiebodzin 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko 7 

POGANICE, gm. Potęgowo 
woj, słupskie 
Stanowisko 4 

patrz 
paleolit imezolit 

patrz · 
wczesne średniowiecze 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
~tedra Archeologii· 

Badania prowadziła dr Dobrochpa-Jankoweka. Fi• 
nansował WKZ w Słupsku, Siódmy sezon badań, 
Osada kultury pucharów lejkowatych. 

Po dwuletniej przerwie wznowiono na niewielką skalę badanie 
osady, których celem było dokończenie eksploracji odkrytego w latach 
ubiegłych duźego obiektu, określanego roboczo jako "glinianka". W wy
niku tych prac ustalono, :te obiekt ten, o ,,wymiarach 13 x 8m, posiada 
zarys w przybli:teniu prostokątny i regularny, nieckowaty przekrój o mak-
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symalnej mią:tszości o. 7 m 'fponi:tej humusu/. Jego wypełnisko składa się 
z 2 warstw intensywnej próchnicy. ró:tniących się zawartością spalenizny, 
występującej w większej ilości na ni:tszym poziomie. Stopień nasycenia 
warstwy materiałem ruchomym /ceramika. krzemienie. przepalone kości. 
uszkodzone narzędzia kamienne/ jest bardzo wysoki /do 400 okazów z o. l 
m3 ziemi/. · 

Obiekt związany jest z naziemną konstrukcją słupową o nieokreś
lonym na razie ' charakterze. gdy:t nie rożpoznano jej w całości. W bez
pośrednim sąsiedztwie obiektu odsłonięto te:t fragment konstrukcji naziem
nej budowanej w stylu "lendzielskim" /rowy ścienne/! 

Uzyskane wyniki wskazują na konieczność kontynuacji badań wyko
paliskowych w tym rejonie. 

POLANOWICE. gm. Kruszwica 
woj. bydgoskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Stanowisko 3 

POTOK WIELKI, 
woj. kieleckie 

·sABlNKA. gm. Siedlce 
:w()j~ i:iiedle~ki.e · 
st&.no:wis ko 1 

STAWY, gm. Imielno 
woj. kieleckie 

' 

patrz 
okres .halsztacki 

patrz 
paleolit i mezolit 

patrz 
wczesne średniowiecze 

STRACHOW. gm. Łagiewniki Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 

woj. wrocławskie 
Stanowisko 2a 

Zakład Archeologii . 
Nadodrza 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła dr Anna Leciejewiczowa. Fi
·nansował IHKM P AN. Piąty sezon badań. Osady 
neolityczne ceramiki wstęgowej' rytej i kultury 
pucharów lejkowatych. 

. . Pra~e wyk,oPall.skowe obl!jrnowały zachodirlą~ część. osiedla. Celem 
ich było ustalenie : zasięgu zabui:lo:wy na .skłonie badanego· wyniesienia. Wy._ 
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kop.us)'tuo\vany .pr.os.topadle d.o ~esz~oroc·znego, miał 5 m szerokości · 
i- t ·oa ttt dłrig?.ś:ci~ 

f.od· ~-~exn;ią orną: óqs~onięto ś~dy ópiektó:w· gęsto sk:QJ)ionY,Qh nę, 
w-yżsż.ych ~P-~T~l~.'ch sto·ku. Po1ud_niowy, ła·g()d.nie opadają-cy J.ąJ. dolinoę .potą~ 
s-!cłon wzgói"ża nie był zabudo·wan_y, Na je.go wy.płaazc:.;one-j Iculń}inacji 
stwierdzo-no r.ównie.:t niellc·zne tytko, małe zagłębienia. R.ozinies.zcze~e 
j.am w badanej części stanowiska potwierdza przypuszczenie, :te osiedie 
złożone było ze skupisk zabudowy rozdzielonych wolnymi przestrzeniami. 
Wszystkie odsłonięte obiekty miały, jak się zdaje, charakter gospodarczy. 
Kilka i: · nich zawierało paleniska, Niektóre miały dość znaczne rozmiary 
- śre.dnice 3-4 a nawet 5, 6 m. Zawierały bogaty inwentarz ceramiczny, 
kariJ.ien.ny i krzemienny wykonany w większości z importowanego surowca 
jul-ajŚ:kiego. }14ateriały te, a zwłaszcza zdobnictwo niektórych naczyń św.iad· 
czą, · ~ę badana. cz_ęśĆ osiedla, podobnie jak pozo.stałe, rozwij~a się w ~~ .. 
n~j. s~"ąir.ec~iej-f. azi~ ·kultury cerain:iif:i wstęg-9.w.ej rytej. Ods~ottięto ~e.i 
dwie jamy z·aaobowe kultti-ry :pucqa.rów lej_ko-wątyi:h. fw .je_dneJ zna:l,ę _~iąno 
m • .in. kamień -tarnowy/. BJćmo-ie wyzriac·żają one żachodP.ią. k.r~w;ęM: -~a
budowań. osiedla tej kUltury badlinego na s~an. :2 w latacn pópr~ed.nich. 

. . . . . . 
Materiały znajdują się w Zakładzie Archeologii IHKM PAN ·we 

·wroCławiu. 

Badania będą kontynuowane. 

-l 
STRYCZOWICE, gm. Waśnió\V ., Państwowe Muzeum 

Archeologiczne woj. kieleckie 
Stanowisko l w Warszawie 

Konserwator ~abytków 
Archeo.lo.gic~nych 
w Kiełcilcit 

Badania prowadziła mgr Aril:lą Vzaro:wicz-Chmi~
lewska. Finansował WKZ w Kielcach. Drugi sezo~ 
badań. Osada kultury lendzielsklej i kultury pucha
rów lejkowatych. 

Zało~ono trzy wykopy na skraju północno-wschodnim osady, w miej
scu gdzie w/g informacji miejscowego rolnika miało się znajdować s~pisko 
dużych kamieni i fragmentów naczyń, które ulegały nis~czeniu, 

Przebadano łącznie powierzchnię ·80 m 2 •. Na dwóch ćwiartkach 
/5 x 5 m/ natrafiono na rów /fosę obronną/ okalającą osadę. Na przebada
nym 12 m odcinku rowu odsłonięto w wielu miejscach całą jego s~erokość. 
Zarys rowu ukazał się na głębokości O, 5 m t sięgał wgląd do 2, 7 ·m, najwię• 

·ksŹ!l jego szerokość wynosiła 4, 4 m, a najmniejsza przy dnie O, 6 ·m. Za-
. jl.-artą'~~ rowu była nienaruszona, dzięki czemu stan jego zachowania był 

l;>a'rc:lzo: dobry. Rów posiadał kllka poziomów osadów powstałych przy jego 
· W·.~~liueniu, które były wyra :tnie widoczne w profilach .poprzecznych -oplektu. 
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W górnej i środkowej części rów był wypełniony brązową lessową ziemią 
zawierc.jącą w środku zwęglowe i zbutwiałe pozostałości pierwotnej roś
linności barwy czarnej z węgielkami. W części tej w stropie obiektu na
trafiono na kamienie, .wszystkie obciosane ręką ludzką oraz płytę szlifier·
ską,ułamki naczyń i krzemienie typowe dla kultury pucharów lejkowatych;, 
Opisane wypełniska okalała od dołu gruba warstwa jasno-brązowego lessu :·. 
ze smugami wytrąceń telazistych, zaś w partii przydennej w kształcie · 
J:!krzyni z płaskim dnem, zalegał less szaro-brązowy, a pod nim jasi:Io . ·:·. · 
brązowy wyratnie warstwowany. Na głęboko~ci 120 cm i 150 cm przy .. 
ścianie zachodniej rowu odkryto dwie nisze stanowiące najprawdo podobniej-, . 
schowki. na narzędzia dla budowniczych obiektu. W niszach znaleziona .: ·. : ·.·, 
ko~ci zwierzęce wraz z kośćmi łopatkowymi krowy, które słutyły pierwąt-• 
nie do wybierania ziemi z rowu oraz rogi tura i fragmenty ~czyń. . ' · · 

Największe zagęszczenie zabytków wystąpiło w rowie w częś·.~i . · .·,. .. · 
przydennej. Obok licznych obrabianych ręką .ludzką kaml.erń 'znalezion'O-': :·· ... . 
w całości zachowany kubek z uchem ansa-lunata, liczne fragmenty naczy~ .· .... . 
krzemienie, rogi tura i bardzo liczne kości zwierzęce. ·W tr.z·e9im wYk<ip~e < 
na wschód od odkrytego roWu stwierdzo~ tylko ślady wiltoJ>CS:w noW.o:tY.i~yCh~ . 
a negatywny wynik badań na jego terenie'tx>zwala sądzić, :te póza rowe.ni ·. ną . 
zewnątrz osady nie ma śladów osadnic:twa• . ., 

Nale~y podkreślić następujące wyniki badań: odkryto:unika..W :~ów · 
obronny o nienaruszonej zawartości okalający du:tą os_ądę k!,titur.y ·Pti.c~arów,-.. 
lejkowatych oraz stwierdzono maksymalny zasięg osady w kier~ri:~ ,~1- · · 
nocno•zac~odnim. · · 

Materiały znajdują się w PMA w Warszawie~ · 

B.a,dania będą .kontynuowane. 

T A;ltGOWISKO, gm. Kłaj 
woj'. krakowe kie 

Muzeum Archeológic,z.ne · 
~nse~wat;e;r· z~~yt~6w:· . 
Archeo:Wgicżnych· ·.· · 

. 1 w. Krakowie·. · .. · 
\ 

\. 
Badania prowadzili dr Adam Krausa /autor spra
wozdania/ i dr Alina Wałowy. ~iriansó.wał· .ZB.r.z1łd ..... 
Autost:r.ad w Krakowie i ~nserwatox:.·:Zabytk~ · . · r 
Archeologicznych w Krą.ko:\Vie. · I;>r.u~ ·a~~qrt ·ha:ciai\. : 
Osada neolityczna, . kultur.y .lu·~ycki~J .i).rzewo~skiej; 

. :· · .... =· ... 

. . . . . . . ~nt1n~~wano badania. ~kopaliskow~ ~ t:iołudnlo~ aJ4onf:e ... 
nie~ielkiego wznle.s~enia, na lewym brzegu Raby, .w. ~łnoclle!,(fżęś'<ii · w$1;.: 
na . ~ere~e ·przyszłej drogi nybkiego z:-uchu /4.6. lttA/ ·~:akó~;..~d:e~~L :·" · 

. . . . . . . 2 . . .. · . ,• .. ·,' .. : . 
. ·· . · .. <;>dsło~ęto: PoWierzchnię .75 m · nat~afiaj.ąc na ··.3 . obi~lfi:Y- .. ~l~ry · 
lend~ie1skiej. Pie~wszy z .nicJt był ·jamą koli~tego ks .zt~tU () ~ 1\ł.r.ęt:II~ie)'~·_'· 
290 CJli, &~~gającą ~łębokośc~ 131) <;m. Wypełnisko jej stanc)wiłli . cz~~no.';.; .: . 
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brunatna próchnica zawierająca ułamki naczyń, wyroby krzemienne, kości 
zwierzęce, polepę i węgielki drzewne. Dwie pozostałe jamy, przebadane 
częściowo, zawierały podobny materiał zabytkowy. 

, W warstwie kulturowej odkryto wyroby krzemienne i ułamki na
czyń kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury lendzielskiej, kultUry 
łużyckiej z III okresu epoki brązu oraz kultury przeworskiej. 

Materiały złożono w MA w Krakowie. 

Badania będą kontynuowane. 

TARKOWO, gm. Nowa Wieś Wielka 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 23 

Uniwersytet im. ·Adama. 
Mickiewicza 
w Poznaniu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził zespół Ekspedycji Kujawskiej 
Katedry Archeologii UAM pod kierownictwem doc. 
dr hab. Aleksandry Cofta-Broniewskiej. Finanso
wał Uniwersytet Jagielloński. Pierwszy sezon 
badań. Osady kultury pucharów lejkowatych /faza : 
III/. 

St~nowisko uznano wstępnie za 11osiedle centralne 11 jednego ·z kÓm.;. 
pleksów osadniczych w ramach wschodniej części mikroregionu KPL zlo- . 
kalizowanego w rejonie źródeł ciekU Zielona Struga na óbszarze. Kotliny ·· 
Toruńsko-Bydgoskiej. W efekcie' analizy wyników szczegÓłowe{ inwentary
zacji powierzchniowej zauważono podział powierzchni stanow~ska. ria dwa 
człony w formie odrębnych osiedli. Na obszarze zwartego zasięgu _pOlepy · 
w obrębie obu osad założono wykopy: I .. 169m2, II· 187m2, III o. 1.00·m2, 
Objęto nimi około 25% powierzchni każdego z obiektów. 

. . . ' 

Obiekty zarejestrowano na poziomie s'p'ągu humu.su ws·p(Jłczesnego 
o miąższości 20/30 cm. w najogólniejszyin zróżnicowaniu ' można je podzie
lić na trzy grupy: aj obiekty częściowó n!lziemne /tzn. pie!;ef ~ około7; 
b/ tzw. jamy.., trudne do. zjnterpr.etowanta fóz:my zagospodarowania Po
wierzchni os.ieąu· :. około· 20 ·oraż .c/ dołki PQsłuwwe · . - ó.koło 1J:}.6~ w e:hwlli 
_obecnej istnieją poważrudrudrio'~ci .ż · r·e~O.~:ą-trtiltejti ·plańlgra:f:itzaQ.it~?"Y· 
wynikające z wielofazowości z·aa:iedlenia oraz częśCiow,ego rozpoznania 
powierzchni. zagospc)cłarowańej~ · 

Wstępna analiza inw€miarza ruchomego uwypukla rolę zajęt zwilł
zanych z obróbką kamienia W ·d'ziałalnoś-ci gQspodarczej badanej s_połecz
ności. Ceramika zdradza cechy ~&awansowanej ~ozwojqwo . s.1;ylistyki. w,i~
reckoMmątewskiej, stąd też wirma być datowana na koniec f.a~y III' - wiói;''ę~.;. 
kiej kultury pucharów lejkowatych. · · 

Badania nalety kontynuować. 
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TARKOWO, gm.Nowa Wieś Wielka 
woj. bydgoskie 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza 

Stanowisko 32 w Poznaniu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził zespół Ekspedycji Kujawskiej 
Katedry Archeologii UAM pod kierownictwem doc. 
dr hab. Aleksandry Cofta~Bronie~skiej. Finanso
wał UAM w Poznaniu. Pierwszy' sezon badań. 
Osada kultUry pucharów lejko?'atych /faza IJ.I/. 

Stanowisko zaklasyfikowano do rzędu "klasycznych" małych osied~ 
li współtworzących kompleks osadniczy zlokalizowany w dolnie rzeki Zie
lona Struga na obszarze Kotliny Toruńsko~Bydgoskiej. Leży ono na pół~ 
nocno-zachodnim stoku wału wydmowego ciągnącego się wzdłuż cieku. Na 
terenie osiedla /około 600 m 2 / założono w rejonie koncentracji materiału 
na powierzchni 8 wykopów o. łącznej powierzchni 125m2. 

Odkryto budowlę słupową o wymiarach 8 x 6 m. W obrębie chaty 
zarejestrowano niewiele ceramiki, krzemieni, polepy i kości. Nieliczne 
materiały zebrane z powierzchni i z warstwy wskazywałyby na mało sta
bilny charakter zasiedlenia tego punktu osadniczego. Poza obszarem bu
dowli na powierzchni zaobserwowano odpady poprodukcyjne związane 
z obróbką kamienia. Sondaże założone w tym rejonie dały wynik negatyw
ny, nie rejestrując udziału elementów antropogennych w warstwie. 

Analiza ceramiki wykazuje cechy stosunkowo wczesnego odcinka 
rozwoju cyklu stylistycznego wióreckiego - starszy odcinek fazy III kul
tury pucharów lejkowatych. 

Nie przewiduje się kontynuacji prac badawczych. 

TYNIEC MAŁY, gm. Kobierzyce 
woj. wrocławskie 

Muzeum Slężańskie 
w Sobótce 
Oddział Muzeum 
Archeologicznego 
we Wrocławiu 

Badania prowadziły mgr Elżbieta N?woryta i mgr 
Maria Górecka. Finansowało Muzeum Archeolo
giczne we Wrocławiu. Czwarty sezon ·badań. 
Osada i groby grupy jordanowskiej kultury len
dzielskiej. _. 

.. Celem tegorocznych prac wykopaliskowych było sprawdzenie wy-
·n~~ó.w ~stępn~c~. -~~dań archeologiczno-geofizycznych prowadzonych pod 
~ier,ó~ni~t\V.e.#l.·.~ro- J~.i;:~.~ Prz.eniosło przez mgr Andrzeja Deligowicza 

',! ril'gr~ ·;*·~ia-Ztofa Misiewic~.!'l /IHK.IVJ: PAN - Warszawa/. 
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Założono 2 wykopy sondażowe o łącznej powierzchni o, 5 ara. 
Na przebadanym· terenie odkryto i wyeksplorowano 5 jam osadniczych 
w tym fragment półziemianki i jamę zasobową /? / z dwoma szkieletami 
ludzki.mi ·na d~ie, negatyw po słupie ·oraz fragment ciągu rowów analo• 
giczny do odkrytych w poprzednich sezonach badawczych. Uzyskany 
w bieżącym sezonie materiał zabytkowy, głównie ceramika oraz· wyroby 
krzemienne i kamienne jest jednolity chronologicznie i wiąże się z grupą 
jord.anowską kultury lendzielskiej. · 

UMIANOWICE, gm. Kije 
woj. kieleckie 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład. Archeologii 
Małopolski 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Władysław Morawski. · Fi• 
rtansował Inwestor Linii Hutniczo-Siarkowej prze~ 
w·Kz ·w Kielcach. Pierwszy sezcm badań, Osada · 
wczesnośredniowięczna, osadnictwo. ~ltury pu_cha-: · 
rów le jkowatych, ślady osadni.ctwa kultur: mi.erza-
nowickiej, trzcini~ckiej i łużyckiej, · 

Stanowisko położ{?rie jest ri.a krańcu piaszczystego cypla terasy 
lewego brzegit Nidy, wyniesionego · ~koło 2.m ponad płaską rozlegią · po· - ·. 
wierzchnię doliny .zalewowej. Pow:ierzchniowo mateń ał archeolbgicz·ny 
stwierdzono · jedynie w obrębie chłopskiej piaskowni; W profilB.ch piask_ow
ni zaobserwowano; że 'zabytki występtiją w w.arstwie humusu kopalne·go 
i jego podglebiu przykrytego 7o-·go cm warstwą jałowej archeologicznie 
ziemi. 

Badaniami objęto teren na wschód od piaskowni ·w pasie budowy 
LHS o łącznej powierzchni około lo arów. Jałową arch.eologiczriie · warstwę 
ziemi zdjęto spychaczami pod kontrolą archeologów odsłaniając· pow:iei-'z_._· · 
chnię pierwothegohumusu. Da:Is·zą eksplorację podjęto z Żaętósowaniem · 
powszechnie przyjętych metod .archęólogic:z~ych. · · · · · 

·w humusie i -je~o Podgleh~tdu~t~a.f(bno··m1 : nie·wieiką, 'u.Óśliei~i,ki' 
.z ·kuJtur:_ miJęrzanowickiej, trzciryi~-~kiefi .~~yc~!~l. or·ąz .w. wię~s.~~:p)ą-i# .... 
z kulttir.y: pucharów lejkowatyqp ·· !l. · pr-ż.e·d:e · _wazy_stki.n'l ~}V-cz.esp.ego.· ~red~~<?:Wi~;;.· 
c za •. Za~ytki naie~ą'će .do trultti~y >p:ii~,har~w,:'l~)k(;i~.B.~ycij., . -~ -~~---~ ·r,de _l#ęi-_id.' . 
kar,nienne, częst.ó wystęjlowaly: w.:ski:iP.h:in:ra:ch:_by~ n'ioż~ _ sygna,Ii~jący~łi . ·. 
jakie'ś obiekty o n_ię'uch.w.}rtnych obe:Cnr~:.w-: r.'i~tach · l;)o ·~_io~ych' ·gr.anica:~ii: , 

·W.~ęks'z~Ś·ć c-era:rnik~ wczęspóśre'dniowie.cznej wystę.{IOwhl:a 'fi : ~ . 
diltych jarń'icli Q Wym~Ś.!S:ch. 3-4 X l, l)·- l, .B m. ·Jam.y· u_sy;t~Qwan.~ : były .j>a· .. · 
rami wz:dłuż liriU,bie_gnących mniej więcej pc; psj,. ·E _; • ·:w-.· -Wyj:Jell)iskó 'Jiim:' 
stanowiła piaszczysta ziemia o _zd.ecydow_ani~ ,: c~arni~vlym zfibarwienl.u~ · 

..... ··· .··· . . . 
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W jednej z jam natrafiono na palenisko wylotone dutymi kamieniami 
z pozostałościami spalonych bierwion. W obiektach stwierdzono skupie
nia ceramiki pochodzące z całych rozbitych naczyń lub dutych częś .ci. 
W jednej z jam znaleziono dobrze zachowany telazny nót gospodarczy 
z kolcem do rękojeści. 

Badania pozwoliły określić wschodnią granicę występowania ma
teriałów archeologicznych na stanowisku. Zrealizowane prace urnotliwiły 
w pełni uratowanie treści archeologicznych stanowiska w pasie zagroto
nym budową LHS • 

. Materiał tymczasowo przechowywany jest w ·Pracowni Archeolo· 
gicznej ZAM IHKM P AN w Igołomi. 

Prace badawcze zakończono. 

WIKTORYN, gm. 
woj. wrocł~wi;lkie . . 

patrz 
okres brązu 

WO.ZNA WIES, .gm. Rajgród 
woj. łomtyńskie 

Państ\y.owe Muzeum 
Archeologiczne 

Stanowiska l i 2 ' 

Stanowisko l. 

w Warszawie 

Badania prowadziły dr Eltbieta Kernpiaty i mgr 
Zofia Sulgostowska. Finansowało PMA i WKZ 
w Lomty. Piąty sezon badań. Stanowiska piasko
we od schyłkowego paleolitu do neolitu: 

2 Wykop I. Poszerzono wykop w kierunku wschodnim. Przebadano 
41 m • Materiały zalegały w próchnicy i iluwium przeciętnie do głębokości 
70-90 cm. '--

Rpzkład· zabytków w poziomie wskazuje na Żwiększoną koncentrac
ję w środowej partii wykopu, o powierzchni około 6 m 2. · 

Wydobyto około 2 000 wyrobów krzemiennych /rdzenie, półsuro
wiec, narzędzia i odpadki/ oraz około 2 100 fragmentów ceramiki. Wśród 
wyrobów krzemiennych wyrótniono 12 rdzeni i ich fragmentów, 2 łuszcznie, 
19 drapaczy, 19 skrobaczy, 11 rylców, 2 tłuczki, l ciosak, 7 zbrojników 
/trapezy, wiórki typu Borki, tylczak, półty~czaki/, S grociki neolityczne, 
12 odłupków łuskanych, 18 wiórów łuskanych, 20 fragmentów narzędzi 
/w tym 2 fragmenty siekier gładzońych/, 11 rylczaków i l rylcÓwiec. 

' . 
Ceramika nalety głównie ·do typu Dubiczaj, wśróQ niej fragmenty 

przykrawędne, zdobione oraz fragmenty spiczastych den. Wystąpiły- rów
nie t ułamki naczyń z ornamentem sznurowym oraz ceramika z okresu 
wpływów rzymskich. 
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Wyroby krzemienne, poza nielicznymi paleolitycznymi, pocho
dzą zapewne z epoki neolitu i tworzą rajprawdopodobniej całość z cera
miką typu Dubiczaj, część z nich posiada cechy mezolityczne. Być mo~e 
niektóre wyroby nale:ty łączyć z fragmentami z naczyń kultury sznurowej. 

Stanowisko 2. 

Wykop II. Ubiegłoroczny wykop sonda~owy rozszerzono we wszy
stkich kierunkach. Przekopano 57 m 2• w tym 53 m 2 w wykopie szeroko
płaszczyznowym, a 4m2 w sonda:tach o pow. 2 m2. w celu zbadania za
sięgu występowania materiałów. Zasięgu tego nie zdołano ustalić. · 

Zabytki zalegały w warstwach. Warstwą 3 tworzył cienki /do 
lO cm/ torf, nad którym znajdowały się zabytki naniesione przez wodę, 
a więc na wtórnym zło:tu, wśród nich liczne ułamki ceramiki, natomiast 
w warstwach pod torfem ceramika występowała sporadyc:z:nie. 

Ogółem wydobyto l 066 zabytków krzemiennych /głównie odpadków 
i półsurowca/. Wśród materiału krzemiennego wyróżniono: 9 rdzeni, 27 
wiórów i odłupków łuskanych, 11 drapaczy, lO skrobaczy, 6 rylców, 6 ryl
czaków ~ 3 pazury i wiertniki, 3 liściaki, 17 zbrojników /w -tym typu Wie• 
liszew, trapezy, wiórki typu Borki, grocik sercowaty/. 1 odpadek ryleow
czy, 1 fragment ciosaka i 11 fragmentów narzędzi nieokreślonych. Prócz 
tego znaleziono l kamienną podkładkę rozcieracza. 

Typalogicznie materiał krzemienny można zaliczyć do schyłko· 
we go paleolitu /elementy mazowszańskie f, mezolitu /elementy wiślańskie/ 
i neo.litu. 

Wydobyto też 236 fragmentów ceramiki, których średnica nie prze• 
kraczała 3 cm. Glina zawiera domieszkę mineralną, a na niektórych ułam;. 
kach widoczne są ślady toczenia na kole. 

W wyniku dołkow..ania stwierdzono, że osadnictwo epoki kamienia 
zajmowało również tereny na północny-wschód od wykopu, blUej ujścia 
rzeki z jeziora. 

Zbiory znajdują się w PMA. 

Badania będą kontynuowane. 

WYBRZEŻE 
woj. przemyskie 
Stanowisko l 

WYLAZLOW, gm. Pęczniew 
woj. ,sieradzkie 
Stanowisko 4 

patrz 
wczes~e średniowiecze 

patrz 
okres halsztacki 
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ZARZYCA, gm. Łagiewniki · 

woj. wrocławskie 
Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Olena Prus. Finansowa
ło Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu. Pier
wszy sezon badań. Osada kultury lendzielskiej. 

Stanowisko położone jest około 800 m na zachód od wsi, przy 
drodze polnej biegnącej w kierunku wsi Błotnica, w pobliżu koryta Małej 
!;lęży. 

W wyniku badań powierzchniowych stwierdzono obecność rozora
nych obiektów nieruchomych, pozyskano także większą ilość materiału 
ceramicznego i krzemiennego, 2 rozcieracze kamienne, siekierkę i fra
gment toporka kamiennego. 

W trakcie badań rozpoznawczych, ograniczonych przez rodzaj 
upraw /buraki 'oukrowe/ stw;ierdzono obecność i stałe niszczenie pozosta
łości osady neolitycznej, ludności kultury lendzielskiej. Cechy charakte• 
rystyczne materiału zabytkowego, który wystąpił w postaci ułamków cera-: 
miki, dużej ilości wyrobów krzemiennych oraz kilku narzędzi kamiennych, 
pozwalają na wstępne określenie chronologii stanowiska na wczesną fazę 
rozwoju kultury lendzielskiej na Dolnym Śląsku. 

Badania będą kontynuowane. 

ZAKRZEW, gm. Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 11 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Badawcza 
Archeologiczno-Konser
watorska 
Oddział w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Tadeusz Łaszkiewicz. 
Finansowała Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wod· 
nej w Poznaniu. Drugi sezon badań. Stanowisko 
wielokulturowe: obozowisko kultury pucharów lej
kowatych, osada kultury łużyckiej, cmentar~ysko 
kultury przęworskiej, nikłe ślady osadnictwa kul
tury przeworskiej oraz z okresów wczesnego 
średniowiecza i średniowiecza. 

Kontynuowano badania z roku poprzedniego. Wykopy o · ogÓlnej 
powierzchni· 6 000 m 2 przygoto;wano mechanicznie /przy użyciu spychacza/. 
Pobrano około 450 próbek ziemi na zawartość fosforu łącząc kilkoma 
profilami poszczególne partie stanowiska /mgr Antoni Balcerek/. 
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' . 2 
Obozowisko kultury pucharów lejkowatych. Zbadano powiet-zchnię 600 m 
odkrywając 1 obiekt /palenisko/. Ponadto wykonano szczegółową plani

. grafię materiału zabytkowego na kolejnych 4 poziomach eksplbrowanych 
warstewkarni mechanicznymi. Uzyskano około 300 fragmentów ceramiki 
i kamieni. 2 · ' 
Osada kultury łutyckiej. zbadano powierzchnię 5 400 m odkrywając po• 
zostałości około 170 obiektów, głównie jam, w tym zasol;>owych. Osadę 
datowa6 nalety wstępnie na okres halszt{lcki..; 
Cmentarzysko kultury przeworskiej. W r.atńach tego samego wykopli 
oprócz jam kultury !dyckiej o'dltryto taUe dalszych 27 pochówków ciało
palnych kultury przeworaklej /łącznie 41/, w większości z pótnego okresu 
lateńskiego, zaledwie kilka po·chodzi z fazy Bl okresu wpływów rzymskich. 

rcmentarzysko zładane zostało w całości, a w inwentarzach grobowych 
zwraca uwagę stosunkowo wysoka frekwencja zabytków metalowych, w tym 
liczne okazy broni, zapinek i innych, zabytków. 

Stwierdzono równie:t nikłe pozostałości osadnictwa kUlfury prze• 
worskiej z rozwiniętych fe:z okresu wpływów rzymskich oraz osadnictwa 
z okresów wczesnego średniowiecza l średniowiecza, 

Dokumentacja i materiały z badań znaj~ują się w PP PKZ 0/P~z-
nań, 

Badania zostały zakończone. 



EPOKA BRĄZU 

Okresy brqzu 



BISKUPICE, gm. Brwinów 
woj. warszawskie 
Stanowisko l 

BOCHENIEC, gm. Małogoszcz 
woj. kieleckie 
Stanowisko 2 

- ·51 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

"\ 
Badania prowadził mgr Andrzej Matoga, Finanso• 
wał WKZ w Kielcach. Piąty sezon badań. Cmenta
rzyskÓ ludności kultury łu~yckiej z ITI-V okresu 
epoki brązu i z okresu ha~sztackiego C. 

· Ba~aniami objęto zachodnlą partię cmentarzyska rozkopując ob• 
szaro powierzchni 650m2, Prace wykopaliskowe prowadzono zarówno 
w strefie grobów datowanych na III okres epoki brą'zu, jak równiet eksplo• 
rowano położoną bardziej na wschód młodszą partię cmentarzyska, .której 
chronolOgię wstępnie ustalono na IV okres epoki brązu. W sumie odkryto 
1~ płaskich, ciałopalnych grobów kultury łużyckiej /groby 89-fJ8/ oraz 

·niewielką jamę o charakterze prawdopodobnie osadowym, któr,ą ze względu 
na ofiarakterystyczną ceramikę nalety datować na okres halsztacki. 

Większość spośród odkrytych grobów stanowiły obiekty popielni
cowe za,wierające pojedyńcze naczynie - popielnicę ze spalonymi kośćmi 
wewnątrz. W jednym tylko przypadku /grób 94/ popielnicę nakrywały 
fTagmenty mocno już zniszczonej orką misy. W wielu grobach, wśród 
erzepaJpnycp kości wewnątrz popielnicy znajdowano drobne ozdoby brą
źowe. SPośród tej kategorii obiektów na uwagę zasługuje. grób 96, gdzie 
wewnątrz ni~wielkiej wazy • popielnicy znaleziono dwa guziczki oraz 
skrętek i. k~eczko brązowe, Chronologię obiektów nalety orientacyjnie 
ustalić na J.V oltres epoki brązu, przy czym ze względu na brak jedno znacz• 
nych wyznaczników chronologicznych nie można wykluczyć ich pótniejsze
go datowania w ramach V okresu epoki brązu. Jedyny odkryty podczas 
tegoroc~nych 'badań grób bezpopielnicowy /nr 98/ wystąpił w strefie 
stars.zej, · którą chronologicznie należy wiązać z lll okresem epoki brązu, 
Obiekt tworzyło ·niewielkie skupienie przepalonych, czystych kośc'i. 

Badan~a będą kontynuowane. 

BYSZ'i'NO, gm. Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 11 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza 
w Poznaniu 
Katedra Archeologii 

Badą.nia prowadzili mgr Henryk Macbajeweki 
i mgr Andrzej Sikorski. Finansował WKZ w Ko-
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szalinie. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
kultury łu:tyckiej /V epoka brązu - HC/D/. 

Cmentarzysko zlokalizowane jest na południowo-zachodnim ob- · 
ni:teniu płaskiego wyniesienia opadającego w stronę !'-~~ki Mogilicy. 
Badania Ilłi&.ły char,akter ratowniczy. Wykopy zlokalizowano w domniema-
nej centrl).lnej i południowej części stanowiska. 7.. 

Na obszarze około .2 arów zarejestrowano 45 obiektów, w tym 
SS grobów i 8 palenisk. Wśród grobów stwierdzono pochówk~ typu popiel
nicowego, niekiedy w obstawie kamiennej z resztkami stosu i bez oraz 
groby jamowe czyste. Wyposa:tenie grobów stanowiły popielnice w kształ
cie amfor oraz przystawki w kształcie mis i czarek. W jednym wypadku 
odkryto popielnicę amforowatą przykrytą płaską czapeczką z zakładką. 
Dominującym wątkiem zdobniczym na naczyniach jest motyw linii w uk
ładzie jodełkowym wykonany techniką płytkiego rytu lub tzw. pseudoęznura. 
Stwierdzono tak:te ornament plastyczny w postaci poziomych listew i ma
łych nalepianych guzków. ·wśród przedmiotów wykonanych z brązu uwagę 
zwracają szpile z wazowatą główką, z łabędzią szyjką ora~ fragmenty 
bransolet. 

Zarejestrowane paleniska tworzą zwarte skupiska, .w pobli:tu 
których nie stwierdzono przepalonych kości i elementów ściśle określa• 

· jących chronologię. 

W układzie przestrzennym paleniska zlokalizowane były w połud
niowej częŚci stanowiska. Na obecnym etapie badań trudno jest określić 
związek funkcjonalny grobów i palenisk. 

Materiały są przechowywane w Katedrze Archeologii UAM 
w Poznaniu. 

· Badania będą kontynuowane. 

CHOJNY, gm. Sobków 
woj. kieleckie 
Stanowisko 7 

PP -Pracownie Konserwa
cji Zabytków . 
Pracownia Archeologiczno-
Konserwatorska · 
Oddział w Lodzi 

Badaniami kierowali mgr z. Bolek, mgr G. Kot• 
kowski /autor sprawozdania/. Konsultanci doc. 
dr Zb. Bukowaki i mgr L. Gajewski. Finansowała 
Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krako-. 
wie. Pierwszy sezon badań. Osada kult\u-y.trzci
nieckiej i łu:tyckiej z ll-III okresu epoki brązu. 
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Stanowisko połowne jest na terenie I tarasu rzeki Biała Nida 
na wysoczy:tnie pochodzenia wydmówego. Obiekt przecina droga prowa
dząca z Chojn do Mostów, ponadto jest niszczony przez wybieranie 
piasku. Przebadano obszar -18 arów. Udało się zlokalizować szereg jam 
i palenisk, a także duż!l ilość ceramiki kultury trzcinieckiej i łużyckiej. 
Z ciekawszych znalezisk wymienić należy ślady po półziemiankowym 
obiekcie mieszkalnYm z paleniskiem na zewnątrz, usytuowanym w pół
nocnej części stanowiska. Obiekt ten posiadętł wymiary 4, 5 m x 2, 8 m, 
a jego wypalenisko zawierało fragmenty ceramiki łużyckiej. W poblitu 
tego obiektu zlokalizowano także dobrze zachowany grocik brązowy oraz 
naczynie zasobowe. W południowej części stanowiska znaleziono dutą 
ilość ceramiki kultury trzcinieckiej, dwa dobrze zachowane naczynia 
kultury łużyckiej, a także fragment sztyletu brązowego z n okresu epoki 
brązu. Materiały do chwili całkowitego opracowania przechowywane są 
w magazynach P AK w Łodzi. 

Badania zakończono. 

CHWARZNO, gm. Stara Kiszewa 
woj. gdę.ńskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Gabriela Jeziorska. Fi• 
nansowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury 
łużyckiej z przełomu epoki brązu i wczesl)ej epoki 
żelaza. 

Cmentarzysko położone jest w· południowo-zachodniej ·części Po
jezierza Kaszubskiego, na wzniesieniu, wypełniającym powierzchnię_ trój-·· 
kąta, utworzonego z rozwidleąią. dróg, ~ączących po lliJ.ii :N•S ~ek Ki.:. 
szewski z wsią ·Chwarzpo oraz od północnego zachodu i po~u~niowego . : . 
wscho~u Starą Kiązewę Ż Chwarznem. Stanowisko odległejest od ZamkU · 
Kiszewekiego o ok~ło 1 km. 
Jest to pole uprawne, · należące do gospodarza Henryka Platy • . 

Badaniami objęto prostokąt o wymiarach 40 x 14 m., węższym 
bokiem przylegający do drogi, biegnącej w stronę Zamku. Południowa 
linia wytyczonego terenu oddalona jest od rozwidlenia dróg o 229 m. 

Na badanym fragmencie pola wyróżniono 15 r6żny,ch obiel_dó~ ... 
które roboczo nazwano skupiskami. Odkryto w nich 3 groby pOpielnicowe, 
kilka zniszczonych grobów, przypuszczalnie jamowych, miej~ca. p~le~a 
ognia, bruki kamienne oraz kilka skupisk zniszcżonycn ąac~yń .. przypu
szczalnie przystawek grobowych. 
Mater'iał ceramiczny lepiony jest ręcznie z gliny schudzanej vuboziar• 
riistym tłuczeniem, a w kilku przypadkach domieszką naturalną. Cera• 
mika jest słabo wypalana. Przeważa barwa brunatna. Powierzchnie na
czyń BIJ gładzone lub schropOwacone. Nield6re naczynia zqobtono ąrna• 
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mentern geometrycznym linii rytych poziomych i skośnych. Znaleziono 
równie~ fragment krawędzi naczynia zdobionego guzkiem, 

W materiale wyró~niono formy naczyń - zachowanych jedynie 
fragmentarycznie - są to naczynia beczułkowate, amfory, dzbany, mi'sy 
czerpaki, 
Przebadany teren jest przypuszczalnie niewielkim fr.agmentem cmepta:
rzyska, 

Badania bę~ą. kontynuowane, 

I).BRQWA CZLUCHOWSKA, gm, Przechiewo Muzeum w Lęborku 
woj, słupskie 

:B~dania pró:wa9ziła mgr EUbieta Skarbek-Wąsiew• 
.s·.ka, 'Finansow·ał WKZ. w. Słupsku. IV-V o Ja-e g epoki 
brązu llÓoo-s:so p, .n. e. l · 

Stanowisko poło~one jest na niewielkim piaszczystym wźniesieniu, 
ok. Sóo m od skrzy~owania dróg we wsi, w kierunku północno-zachodnim, 
nad rzeczką Lipczynką, Przebadano obszar 4 arów i odkryto 15 grobów 
ci~łopalnych, przewa~nie uszkodzonych przez współczesne wykopy. 
·nobrze zachowały się dwa groby popielnicowe z resztkami stosu - w jed
nym z nich odkryto dwie popielnice zawierające kości dorosłej kobiety 
i dziecka •. Odsłonięto PS?nadto l grÓb jamowy, zawierający kości kobiety 
i .resztki stosu oraz 3 groby jamowe, w pobli~u których znajdowały się 
1~2 naczynia. Zawartoś6 pozostałych grobów stanowily przepalone kości, 
ceramika i węgle drzewne, przemieszane z ciemnobrunatnym piaskiem, 
Ceramika reprezentowana była przede wszystkim przez misy o wklęsłych 
szyjkach, z małymi uszkami poni~ej krawędzi, nacz~ia jajowate· o schro
powaconej, Jasnobrunatnej powierzchni i małe kubeczki wyrabiane· z jed• 
nego kawałka gliny. 

Na·-wzmi.ankę ·zasługuje popielnica dwusto~kowa o ostrym załomie 
·brżuś.ca z 3· nieregularnymi liniami dookolnymi po~~ej załomu - pówierz
chriia jasnobrumifna, w dolnej partii achropowaeona i obmazywana, odkry
to td popielnicę wazowatą o sto~kowatej szyjce i baniastym brzu~c:u, 
zdobionym na załomie grupami pionowych ~łobków 17-9 l. Podstawa szyjki 
wyodrębniona .dwiema dookolnymi bruzdami, Najbardziej typowymi okaza
mi są urny wazowate o wysokich, sto~kowatych szyjkach i baniastych 
brzuścach ze schropowaconą dolną partią brzuśca. Z przedmiotów metalo• 
wych znaleziono wyłącznie małe kółk·o brązowe i fragment stopionej, brą
zowej taśmy. 

Mate~iąły i dokumentacja przechowywane są w Muz.eum w · Lęborku. 
Badallia będą kontynuowane, 
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D.łBROWKA, gm. Klenica 
woj. zielonogórskie 
Stanowiska 9.10,13,14,14a, 20 

Muzeum Ziemi LubuskleJ 
Towarzystwo MiłoA.nik_ów 
Głogowa 

l 

Stanowiska: 9,10,13 

Badania prowadził dr Andrzej Marcinlda~ FinM• 
sował Wojewódzki Zarząd Inwesty~ji Rolnych 
w Zielonej Górze • .. Pierwszy seżon ba<lat\. Osiidy 
otwarte ludno~ci kultury łu~yckiej z epoki bi-ązit 
i wczesnej epoki ~elaża. 

Łącznie przebadano obszar około 4 arów odkrywając bardzo nikłe ślady 
osadnictwa z Ill·IV okresu epoki brązu. 

Stanowisko 14 

Na obszarze 1, 5 ara odkryto 8 jam z zawartością ceramiki i węglami 
drzewnymi. Osadę, a raczej obozowisko datować mo~na na IV •V okres 
epoki b~ązu. 

Stanowisko 14a ' ' 
. ... 

tła obszarze 2 arów wystąpiło 17 jam ró~nej wielkości wypełnionych szarą·, 
szarobrunatną ziemią z węglami drzewnymi i ceramiką. Osadę datować 
można na IV okres epoki brązu. 

Stanowisko 20 

Na obszarze 3 arów odkryto ślady prostokątnego budynku mi~szkalnegó · 
oraz 'T jam ró:tnej wieikoś ci i kształtu wypełnionych ceramiką, po1epi\ 
i węglami drzewnymi. Osada pochodzi z wczesnej epok_i _. ~elaz8.. ' · 

Materiały i dokumentacja z tych prac ratunkowych znajdują się 
u Konserwatora Zabytków Archeologicznych na woj. zielonogórskie. 

Prace na st,14, 14a i 20 będą kontynuowane. 
(' ' 

DOBCZYCE 
woj. krakowskie 
Stare Miasto 
DO LICE 
woj. szczecińskie 
DRZEWICA, gm. Bytnica 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko 6 

patrz 
pó:fne ·średniowiecze 

patrz 
uzupełnienia 1978 
Muzeum Ziemi Lubuśkiej 
w . Zielonej' Górze 

Badania prowadzili mgr Edward Dąbrowski i mgr 
KrŻysztof Onzol fauwr sprawozdania/ •. Finanso• 
wało- Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. , 
Pierwszy i ostatni sezon badań. Os~ąa. V okres · 

l. 
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epoki brązu - okres przedrzymski. Pole ·orne 
z okresu prŻedrzymskiego oraz z pótnego śred
niowiecza i czasów nowo:tytnych. 

Stanowisko poło:tone· jest około 100 m na wschód od ostatnich za
budowań wsi Drzewica i 50 m na północ od drogi do Bytnicy. Obiekt 
silnie zniszczony przez eksploatację piasku. Na przebadanym obszarze 
70 m2 ujawniono pięć jam oraz ślady dwóch poziomów orki. Pod grubą 
warstwą współczesnego, piaszczystego humusu zaobserwowano pierwszy 
poziom orki wraz ze śladami bruzd oddzielających od siebie poszczególne 
zagony o szerokości 4, 5 m. Drobny materiał ceramiczny z tego -poziomu 
wskazuje, i:t czas uprawy zagonów przypada na schyłek pótnego średnio
wiecza i czasy nowo:tytne, nie pótniej jednak ni:t do przełomu XVII 
i XVIII wieku. Pierwotny poziom rolniczego u~ytkowania odkrytego odcinka 
byłej uprawy miał miejsce we wczesnym i środkowym okresie lateńskim. 
Interesujące jest, i~ kierunek orki przebiegał niemal identycznie jak na 
poziomie pier:wszym, po linii północ-południe. Najstarszym obiektem na 
stanowisku była . niewielka jama /nr 4/ zawierająca wyłącznie materiały 

. ceramiczne kultury łu:tyckiej z V okresu epo~i brązu. Pozostałe jamy. 
o tru.dnej do ·ustalenia funkcji /jedna być mo :te stanowiła wędzarnię lub 

· dziegciarnię/ odpowiadają chronologicznie pierwotnemu poziomowi rolni
czego .u.:tytkowania terenu, przy czym w jednym przypadku stwierdzono 
dodatkowo tak:te ceramikę z okresu halsztacki~go. 

Badania zakończono. 

DUBlE, gm. Krzeszowice 
woj. krakowskie 

Muzeum Archeologiczne · · 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Stanisław Kowalski wraz 
z zespołęm. Finansowało Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie. Pierwszy sezon badań. Osada /?f 
z epoki brązu /kultura łu:tycka? /. · 

Stanowisko le:ty w miejscu zrianego . Óa~r$~g~ od~.ło~_~cla rn·ar:._ 
twicy wapiennej w dolinie Racławki, na terenie rezerwatu przyrodniczego 
/"Rezerwat Doliny Racławki"/. Dno doliny .wyścielają wielometrowej · 
mią~szości utw~ry rzeczne, wśród .nich pozipmy wspomnianej ~artwicy. 
Stwierdzono m. in., :te widoc:z:ny ju:t w . odsłohięciu naturalnym. poziom . 
-starej próchnicy holoceńskiej zawiera nieliczne fragmenty naczyń glinia-
. nych i sporą ilość węgla drzewnego. Ze wżględu na fragmentaryczność 
i nietypowy cłiarakter materiału zabytkowego brak jest podstaw do · dokład• 
niejazego datowania i interpretacji stanowiska •. Mo:tna jedynie przypusz-· 
czać• :te chodzi tu o krótkotrwałe osadnictwo' wczesnej fazy kultury łu
:tyckiej. · . · · . · · 

Dalsze badania powinny określić zasięg i chronologię osadnictwa. 
. . 
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• 
DUCZOW MALY. gm. Wołczyn Muzeum im. Jana 

Dzier:tona woj. opolskie 
Stanowisko A w Kluczborku 

Badania prowadziła mgr Gertruda Martyniak, 
Finansował WKZ w Opolu. Czwarty sezon badań. 
Cmentarzysko kultury łutyckiej z IV•V okresu 
brązu. 

Wznowiono prace prowadzone w latach 196S-i9as. Celem ich było 
uchwycenie zasięgu cmentarzyska od strony zachodniej, gdzie znajduje 
się czynna piaskownia. stanowiąca zagrotenie dla stanowiska .. 

. Przebadano obszh o powierzchni 350 tn 
2 odkrywając 13 grt>bów 

ciałop;ilnych. wśród których wyrótniono 2 popielnicowe i 6 jamowych. 
Pozostałe były częściowo zniszczone, co utrudnia ich określenie. 
Większość grobów /B/ wyposdona była jedynie w ceramikę. 4 obiekty 
oprócz ceramiki zawierały równiet przedmioty z brązu, w jednym 'Wypa.d
ku był to guziczek, w trzech drobne fragmenty wyrobów z drutu brązowego. L 

Jeden z grobów nie posiadał tadnego wyposażenia, zawierał tylkÓ przepa
lone kości • . 

Badania będą kontynuowane, 

GRZMI.CA, gm. Cybinka 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko 4 · 

Muzeum Ziemi Lubusldej 
Świdnickie Towarzystwo 
Kultury · 

Badania prowadził dr Andrzej Mar~inkian.· Ftntm• 
sowało Muzeum Ziemi Lubuskiej, Swidnickie 
Towarzystwo Kultury. Urząd Miasta f. Gminy 
w Cybince. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
ludności kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu. · 

Stanowisko polotone jest w wysokopiennym lesie na krawędzi pr.a• . 
doliny Odry. Odkryto 158 zespołów grobowych, przewatnie bard-zo silnie , 
zniszczonych. 
Groby lepiej zachowane usytuowane były na głęboko.ści ~o .. so ~ni • . i'fiekt6re l 
z zespołów usadowione były na płaskich kamieniach. W grobach w'yJ)os•tQ· 
nych w dutą ilość naczyń /od ośmiu wzwyt/ .wystąpiły ozdoby brąz.owe 
w ·tym kilkanaście szpil z wazowatymi główkami. W jednym z grObów Q<I.;. · 
kryto fragment złotej zawieszki skroniowej. . . . . 

. ,.;·, 

Jedną ze specyficznych cech cmentarzyska jest sto~unkowo znaczna ·iloś·Ć . . . . . · ·. 
/około 35•40%/ grobów. które najpraw.dopodobniej .są pochówk~f ·dtie.c:ii~ . · · . · :: ·.: ·: · ··. 
Materiały i dokumentacja z badań znajduje się w· Oddziale ··.Arclle~ló~czriYIXJ . ·-'. · · · . . , 
Muzeum Ziemi Lubuskiej. · . : · ·; ·: ·. . . 

Badania będą kontynuowane. 
. ·.· .. .. . . · . .. ·.: ,· ... 

': · .. . ' 
" . . . ··,. . :: : . . . . : . ; '. , ~ . 



IN'OWROCLAW 
woj. bydgoskie 
sb.t:towisko .9'5 

!)V ANOWiCE 
·wbj. krąkQwskie 
Sian9wisko "Klin" 
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.patrz 
okr.eę wpływów ~~yin.$k;ich 

Polska Akadem.ia N:auk 
~stytt~.t Histo~ii lWitury 
Materialnej 
Zakład Archeologii . 
Maiopolski 
w Krakowie 

Badania :prowadził p~of. dr Jan lV{aąhntk. AutQr 
ąprawoz~an.ia n:tgr Jerzy KQpacz. Fiqan~·ow;U 
IłiKM PAN • . 'trzeci sezon badafi. Stanowisko 
wielokulturowe - osady neolityc~ne . i c~ep~ar~yska 
z w~zesilego o~esu epoki brązu. ' · · · · 

Celem badali było uchwycenie .połudirlowego i zachodriięgo :zasię~ 
cinerttarzyskli. kUltury 'mierzanowickiej, . rozpoznanego częściowo· w ·l967 r. 
a znanego j~szcze przed 1914 r. z badań L. Kozłowski.fgo. Wy~ksplorowli• 
no dwa wykopy badawcze o łącznej powierzchni180m • W jednym ·z nich 
odkryto słabo zachowane groby szkieletowe. w pozycji skurczonej, bez 
wyposa~enia, wią~ące się ze wspomnianym cmentarzyskiem • . Wyznaczaj'ą 
one niewątpliwie zachodnią peryferię strefy grzebalnej.- Drugi"wykop, · 
usytuowany na południe od rozpoznanej wcześniej koncentracji grobów • 

· nie ujawnił ju~ bdnych po-chówków. Odk;ryto ponadto lo obiektów<os.ado:
wych, z których s zawierały materiał kultury ceramiki wstęgow.ej ril;ej, 
5 materiał środkaw~j fazy cyklu lendzielsko-polgarskiego /w tym ze·spói 
rdzeni wiórowych/, a 2 pozbawione były jakichkolwiek zabytków. 

Dokumentacja i materiały z badali znajdują się w Pracowni Ar~heo-
logicznej ZAM IHKM PAN w Igoło~i. . 

Bildania będą kontYnuowane. 

J~DRYCHOWICE 
woj. opolskie 
Grodzisko II 

Uniwersytet Jai!elloński 
Instytut ArcheolOgii 

Badania prowadzll dr Michał Parczew:ski /autor 
s prawo zdania/ przy w s półudziale prof. dr. hab. .·· 
Ąfarka Ged-la oraz mgr ingr Urszułi Bąk. Renaty 
Essen i Barbary Szybowicz. Finansował \voj. 
Zarząd Inwestycji Rolnych w Opolu • . Pierwszy 
sezón badań. Osada ·obronna z \YCŻEłsnej ewid, ' 
brąz~. · 
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Grodzisko II w Jędrychowicach na Płaskowy±u Głubczyckim /daw• 
niej na gruntach wsi Włodzienin, naz~ a przed 1945 r. "Schanze in dl!r 
Heecke" /leży na cyplu wzniesienia ograniczonym od północy doliną zalewo
wą Troi, ·!:)d wsch~du 1 zachodu dolinami prawobrzeżnych ~opływów Troi, 
około 800 m na południowy zachód od kościoła we Włodzieninie. Obiekt 
został zbudowany na planie owalnym o wymiarach około 200m /oś N-S/ 
x około 180m /oś 1?.-W f. Majdan jest otoczony fosą /szerokości 8-10 •.m/ 
i wałem /szerokości 10-12 m/. W związku z projektowaną inwestycją wodną 
i budową drogi -.obiekt zostanie zniszczony w strefie o szerokości 30m, 
przebiegającej przez jego środek wząłu± osi N-S. 

Badania ratownicze rozpoczęto na majdanie grodziska, usuwając 
ziemię orną za pomocą spychacza na przestrzeni 100 x 30m fary: VIII· 
XVII, XXXVIII·XLVII, LXVIII-LXXVII/. W sezonie 1978 wyeksplorow:ano 
część południo~ą wykopu fary: XVII, XLVII~ LXXVI i LXXVII całkowicie 
oraz ary XVI i XLVI częściowo/. 

Zazwyczaj bezpośrednio poniżej. ziemi ornej dawały się rozpoznać 
zarysy jam na tle caleowego podglebia, poza częścią południowo-wschodnią, 
wykopu, gdzie stwierdzono miąższą /do głębokości 105 cm/ warstwę kul• 
turową.' Łącznie ujawniono 21 jam. z których dwie /nr l i 9/ nie zostały 
na razie rozkopane. 

Spośród zbadanychjam najwięcej /nr 3,5,6,7,10,12,14,15,19i20/ 
należy do zasobowych jam gospodarczych o .kształcie ściętego stożka, po
szerzających się ku dołowi. Głębokość ich wynosiła 80-185 cm, a prze
wężenie sięgało od 90-150 cm /średnica najwęższego przekroju/ do 140-

, 215 .cm /średnica najszerszego przekroju przy dnie/. Ciekawą odmianę 
Opisywanych obiektów stanowiły jamy 13 i 21, które miały formę zbliżoną 
do ściętej przy wierzchołku piramidy czworościennej. Pozostałe obiekty 
charakteryzował zwykle kolisty zarys poziomy i misowaty lub nieckowaty 
przekrój pioriowy /nr 11,16,17 i 18/, albo też odznaczały się nieregularną 
formą /nr 2, 4 i 8/. 

Zawartość kulturową obiektów tworzy przede wszystkim ceramika, 
w tym charakterystyczne naczynia o chropowatym/' cementowym"/ brzuścu 
i gładkiej szyjce, typowa dla datowanej na wczesną epokę brązu tzw. kultury 
n owocerekwiańskiej. Znaleziono te± lu:fne ułamki naczyń neolitycznych 
oraz kilka fragmentów ceramiki nawiązującej do kultury mierzanowickiej. 

KlETRZ 
woj. opolskie 
Stanowisko l 

Uniwersytet Jagielloński 
InstytUt Archeologii 

Badania prowadził prof. dr Marek Gedl wraz z zes- . 
polem. Kontynuacja .badań zapoczątkowanych 

w 1956 roku. Finansowały PAN i Uniwe:t;,syt~t Ja
gi!'lll~ński. Cmentarzysko kultury łużyckiej z II 

·i III okresu epoki brązu, grób z okresu wpływów 
rzymskich. 
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Kontynuowano systematyczne badania wykopaliskowe najstarszej 
czędci cmentarzyska, u:tytkowanej w ciągu II i III okresów epoki brązu, 
Prowadzono uzupełniające badania na południowych i na zachodnich pery• 
feriach stanowiska, Zbadano. 188 obiektów archeologicznych /nr 3313-
3500/. Były to w większości małe groby ciałopalne popielnicowe lub bez• 
popielnicowe z wczesnej fazy kultury łu:tyckiej, datowane na s.~yłek n 
lub na Iii okres epoki brązu, Groby wyposa:tone były w ceramią oraz 
w drobne wyroby brązowe. W obrębie wczesnołutyckiej części cmenta· 
rzyska zbadano teł lO dutych grobów ciałopalnych jamowych, ze śladami 
trumien drewnianych i innych konstrukcji drewnianych. W jednym z gro• 
bów tego typu znaleziono brązową szpilę uchatą nawillzującą do form typo• 
wych dla kultury przedłutyckiej. Kontynuowano badania dutego obiektu 

· rowkowego, zapoczątkowane w 19'77 roku i zbaąano jeden zniszczony grób 
z okresu wpływów rzymskicha · 

' KLOPOTOW • gm. Lubin Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu woj. legnickie 

Badania prowadził mgr Jerzy Gołubkow. Finanso• 
wało Muzeum Archeologiczne we Wro,cławiu. Piąty 
sezon badań. Osada kultury łutyckiej epoki brązu. 

. 2 
W roku bie:tącym przebadano 190 m terenu na północnym krańcu 

ąsady w celu uchwycenia zasię~ występowania obiektów nieruchomych. -
Odsłonięto o 33 obiekty w tym: ziemianki, jamy odpadkowe i zasobowe, o 

wgiębione paleniska wylepione gliną i wylotone kamieniami i skorupami 
oraz 1Uady po słupach. 

Do bardziej interesujących nale:tała nieregularna w rzucie pozio• 
mym ziemianka zawierająca w wypałnisku ponad 100 głazów znacznej wiel
kod.ci - być mote rozsypisko umocnionych kamieniami ścian, Z obiektów 
i warstwy kulturowej wydobyto znaczną ilość naczyń, w tym· kilka małych, 
zachowanych w całości czerpaków. Wśród ceramiki przewatają skorupy 
chropowaeona • fragmenty garnków do gotowania i dutych naczyń zasobo-
wych. Naczynia motna datować na V okres epoki brązu. o 

Materiały złotono w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu. 
, 

KOSCIELISKA, gm. Radłów 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 18 

Stowarzyszenie Miłośników 
Ole s na 
Muzeum Regionalne 
w Olednie ~1. 

Badania prowadził mgr Wojciech Lonkk. Finanso• 
wało Stowarzyszenie Miłośników Olesna. Pięty 
sezon badań. Cmentarzysko kultury łutyckiej 
/V ok. epoki brązu/. : 
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Stan~:>.wiąko .położone jest na południowym stoku wzniesienia z·nJ~,j• 

duJącego się w póiQo.cnej wsi Kościeliska, około . 250 m na wschód od za• 
budowań Konrada Deji, 

Przebadano ob.szar około 7 arów, Odkryto 64 zespoły g.robowe 
/numeracja 133~196/; w tym 47 szkieletowych i 17 ciałopalriych. W wię• 
kszości groby posiadały obwarowania i nakryte były brukami. Nadal · 
ponad ·grobami i na brukach występuje materiał ceramiczny. Zestawy 
naczyń w grobach typowe dla cmentarzysk grupy górnośląsko-maiopolskiej, 
kultury łutyckiej /patrz sprawozdania z poprzednich badań/. Tegoroczny 
sezon poza ceramiką przyniósł znalezisko dwuzwojowej brązowej zawiesz-
ki /grÓb 140/ i toporka kamiennego /grób 137/. Ceramika w grobach · 
bardzo tle zachowana. Brak ś·ladów kości w grobach szkieletowych. 

Materiał i dokumentację złot~:mo w Muzeum Regtónaln:y.Jll w Oleś· 
nie. 

Badania będą. kontynuowane. 

' . 
KRAKOW•BlEŹĄN(}W GAJ Muzeum Żup Krakowskich 

Wleliczka 

Badania prowadził Kazimi-erz .Reguła, Finąnsowaio 
Muzeum Żup Krakowskich· Wieliczka, Piąty sezon 
badań. Osada otwarta z okresu neolitu oraz z epóki 
brązu i żelaza. 

P,race wykoP<illi!'lkowe skoncentrowane były w zachodniej i południC>• 
wej części osady, na obs.zarze SÓO ~2 , Odk.ryto: 8 paleniska, 2 zagadkowe 
obiekty ro.wkowe~ 11 jarn kulturowych, l prostokątną chatę naz~emną, o w:y ... 
miarach 27·6. X 390 cm i 3 ślady pO .ją.niach słupo~ych, ktÓ.re łączyć na,ldy . 
z górnośląsko-ma,ł_opo.lską. grupą kultury łu:!yckiej i datoWać na ni-v okr.łrs · 
brązu oraz na epókę żelaza /Iialls.tatt C-D/. ż cytowartyąh wyżej. obiektów.,. 
a t.akże z warstwy·kult\)rowej ·pochodzi· du:Ł.<; różnorodnego nl.!lterfału z·abjrt
kowego zacbowan~!go w ·postaci: waz z ornamentyką. guzową, mis z karbami 
na zSlomi-e, naczyń jajowatych, ·czerpaków stożkowa~ych, mis stożkpwatych 
z odCiskami pa,lcowymi na krawędzi, przykrywki stożkowatej, m&.łego płas
kiego naczynka z cylindrycznymi ściankami, ozdoby brążowej-w ksztelcie 
małego cienkiego krążka, dużego kawałka bryłki surowego brązu, guzie~"' 
kowatego przedmiotu telaznego, a ponadto oseł~ z kwS:rcytu, ba·z'altu, 
piaskowca, przęślik gliniany, paciorek gliniany i .dwa kamienie żarnowe• 

Okres neolitu reprez-entowany jest głównie przez cerami~ę i nie• 
liczny inw.~ntarz .kamienny, lu :t no znaleziony w obrębie warstwy kutturo• 
węj, mający powiąz·anie ze śrądkową fazą ~ltury lęndzielskiej, 

Materiały z badań q raz dok'~IXle·rttacja· .rysuri~<;>wa znajduję się· 
w lVIP~eu.m ~p· ·Krakow.i;lk.ich. Wię~ic::ł!~~ · · · 

·Badania ·na tęret1ie· osady :b~dą kon.tyQ.uo.w.ane w rPlćQ prż.Y:s .złym •. 

,.. 
J 
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KHZANOWICE 
woj. katowickitt 
Stanowisko l 
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Muzeum Górno.ląskie 
w Bytomiu 

Badania prowadzU mgr Marian Pawliński. Finan• 
sowali Wk.Z w Katowicach i Muzeum 06rno6lłłslde 
w Bytomiu. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko· 
kultury łu~yckiej od schyłku II do V okresu epoki 
brązu. 

Kontynuowano prace rozpoczęte w roku 19'76. Załoiono wykop 
długołoi 60 m i szerokołoi 5 m. W trakcie tegorocznych badań odkryto 
34 groby ciałopalne /numeracja grobów 61•94/, w tym: 21 grobów ciało• 
palnych popielnj,cowych i 13 ciałopalnych bezpopielnicowych~ W skład 
·grobu popielniCÓwego wchodziło naczynie zawierające prze~lone uczątki 
ludzki~. nakryte. zazwyczaj misą odwróconą dnem do góryA 'W kilku popiel• 
nicach wystąpiły drobne frapenty przedmiotów brązowych, n~o•ę•ciej 
szpil. Pi~ć grobów było grobami dwupopielnicowymi. Za popielnice alutyły 
naczynia wazowaŁe zdobione ornamentem 1\lZOWym, naczynia dwustołkowa
te karbowane na załomie, naczynia wat.owate o haplastym brzd.ou i zwę
łit.jącej się ku górze szyjce oraz garnki o jajowatym brzu.ou s wyodrtbnio
ną szyjką o ~rawędzi ro~chylonej na zewnątrz. W ll'Obaoh clałopalnycb 
bezpopielnicowych wysttlpiły fragmenty jednego lub· ldlku nao~yń. W ·jt~dnym· 
z nich od~yto fragmenty trr:ech szpil brązowych, w tym jednej uchatej. 
Wbód grobów jamowych na uwag~ zasługują obiekty dutych rosiOiaró.,v.; 
są to P.Odłutne .Jamy zorientowane wzdłu:& osi W-Ją lub ŃW-Sil .• W obr~bie 
ja,my grobowej zns,jd~je się prostok,tne zaciemnienie, które interpret~je 
•tę jako pozostało•ć trumny z kłody drewnianej. 

W oparciu o materiał ceramiczny 1 przedmioty brąsowe, 0men• 
tarzysko mo·t!Ja datować na ·~yłek n i m okres epoki brązu, z wyj,tkiem 
g~obu nr 90, ·który datowany jest na V ·okres epioki bt;'ąsu. ·· 

Badania będą kontynuowane. 

KRZEMIENNE, gm. Suprdl 
wo_j. białostockie 
Stanowisko D, m 

LATKOWO, gm. Inowrocław 
woj. bydgoskie 
s~owisko 5 

. ' .. 
LES~O, gm. ];lrusy 
woj. -bydgoskie 

patrz 
neolit 

pa tri& 
neolit 

P.a~.z 
ok"s Wplywc)w rzym~ld,ch 
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LUPAWA, grp. Potęgowo 
woj. Słupskie 

patrz 
neolit 

Stanowisko 2 

MADELY. gm. Pątnów
woj. sieradzkie 
Stanowisko l 

Muzevm Ziemi Wieluńsklej 
Muzeum Archeologiczn.e 
i Etnograficzne 
w Łodzi 

Badania prowadzili mgr Bogusław Abramek 
i mgr · Zdzisław Kaszewski. Finansował WKZ 
w Sieradzu. Cmentarzysko kultury łutycldej 

· z V okresu brązu i z okresu halsztackiego C 
/900-600 p.n.e./. 

Badania były kontynuacją prac prowadzonyclt w: 19" r. 

, Stanowisko znajd1,1je się na grzbiecie n~js~arszej tera13y pr84p
liny Warty porośniętej obecnie karłowatym lasem~ Przebadano obszar 
o powierzchni 250 m 2 • na którym odkryto 31 grobów ciałopalnych o r.ót• 
nym stopniu zachowania. Groby płytko zalegające były uszkodzone przez 
rolników. W zasadzie wszystkie groby przykryte były pierwotnie 'bruk~~m 
kamiennym, obecnie zachowanym w stanie szczątkowym~ Zdecydowaną 
przewagę miały groby popielnicowe, natomiast groby jamowe są niellcz·
ne. Ilość naczyń w-grobach wahała się 'od 3 do lo. Naczynia są stosunko
wo słabo wypalone /z wyjątkiem mis _o esowatym profilu/ i mało zrO:I:ni
cowane pod względem form i zdobnictwa. Jest to zresztą typowa cech·a 
podgrupy kępińskiej kultury hityckiej, do której zaliczane jest cmenta
rzysko w Madełach~ Na podkreślenie zasługuje f.akt znacznej rótnorod
ności w rozmieszczeniu naczyń w obrębie jamy grobowej. Niemal 
w katdym grobie spotykano po kilka ułam'ków . naczyń celowo rozbitych. 
W dwóch grobach wśród przepalonych kolki lud~kich odkryto niewielkie 
kółka wykonane z brązowego okrągłego drutu. 

·Rozmieszczenie grobów w przebadanej części cmentarzyałqt. 
oraz obecność na powierzchni ułamków naczyń i przepalonych koś'Ci na 
znacznej przestrzeni ws~azuje na jego wielkoś·ć. Wydaje się, :~:e jest· 
to jedno z największych ~ine11tarzysk kultur y łutyckiej nad górną Wartą. 

, MIECHOWICE, gm. Inowrocław 
woj. bydgos!de 
Stanowisko 7 

Uniwe.r:sytet im. Adama 
Mickiewicza 
Katedra A~cheologii 

·. w Poznariiu 

Bada~lia ·prowadził Zespól Eks~dycji Kąja\'ffil.k~ęj. 
pod kierowni'ctwem doc. dr hab. Aleksandry, ·Cof~ .. ~ 
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Broniewskiej. Finansowała Katedra Archeologii 
UAM. Pierwszy sezon badań. Osada kultury ce• 
ramiki wstęgowej rytej /faza nutowa/. Cmenta• 
rzysko kultury iwieńskiej,-, · 

Badania posiadały charakter sondatowo•rozpoznawczy. Sondate 
załoiono w miejscu rejestracji fragmentów ceramiki na powierzchni sta
nowiska. ·odkryto materiały kultury ceramiki wstęgowej rYtej ulegaj'łce 
intensywnej dewastacji pocz'łwszy od połowy· XIX w/, gdy teren ten \:lo s
tarczał gliny dla miejscowej cegielni. Wyeksplorowano najbardziej zagra
łonil część stanowiska. 

Zarejestrowano S obiekty: 1/I, 1/III i 2/ID. Dwa pierwsze nalełą 
do kultury ceramiki wstęgowej rytej: półziemianka i system glirianek, 
trzeci do kultury twieńakiej: grób szkieletowy • . W a zyatkie obiekty s'ł aU- · 

r nie zniszczone. W obrębie obiektów starszych zarejestrowano wyj'łtkowo 
bogaty zestaw materiałów archeozoologicznych, ceramicznych oraz. bar
dzo zrółnicowany zestaw narzędzi kojcianyoh nie znajduj\cyoh analogii 
w kujawakich tródłach tej kultury. Istniej" pewne przesłanki dla dopatry
wania się niejednoczesności półziemianki i glinianek, które generalnie 
odpowiadają fazom III-IV w systemie B. Soudskiego. Grób M'ieński repre
zentuje płodową formę pochówku, nikło wypoaałonego /jedno naczynie/, 
stąd te:t istnieją trudności w ustaleniu azcze~ółowej chronologii. 

Badania stanowiska nalały kontynuować. 

' 
MILOSŁA WICE, gm. Mili c z Wojewódzki 0jrodek 

Archeologiczno-Konser
watorski 

woj. wrocławskie 

we Wrocławiu 

Badania prowadził Ludwik A.Kamiń8ki .. Finansował . 

WOAK we Wrocławiu. Czwarty sezon badań. 
Cmentarzysko kultury łutyckiej z rv-v okresu 
epoki brązu i okresu halsztackiego. 

. 2 
W wykopie o powierzchni185m odkryto 72 obiekty nieruchome, 

w tym 85 grobów i. 7 skupisk kamieni. · 

Na całej powierzchni wykopu odkryto bruki kamieni polnych, któ
re w niektórych miejscach przetrwały w nienaruszonym układzie. Bruki 
przykrywały ~roby, które zwykle posiadały takie boczne obstawy z kamie
ni, lutnie i częściowo ogradzające naczynia. Wyj"łtkowo wyst'łpiły zabez;. 
pieczenia boczne grobów, ulotone ściśle i na całym obwocizie .w formie 
skrzyni. Groby zale-gały w czystym piasku, z wyjątkiem 8, w których 
stwierC:łzono jamy wypełnione pozostałościami stosu ciałopalriego. · 
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Groby zawierały póchówki ciałopalne i popielnicowe. Wypasałe
nie zdecydowanej większości grobów składało się wyłącznie z naczyń glinia
nych, tylko w kilku grobach wystąpiły przedmioty metalowe. Na uwagę 
zasługują 2 groby /132,156/. W pierwszym odkryto tulęjkowatą siekierkę, 
dłuto i kółko z żelaza, a w drugim - żelazną szpilę z łabędzią szyjką 
i tarczowatą główką, wyłoże)ną blaszką z brązu i pierścionek o ko't'teach 
skręconych w spiralne tarczki, wykonany takte z brązu. 

Zbadane groby datowane są na v· okres · epoki brązu i fazę C okre
su halsztaclriego. 

Zabytki i dokumentację złożono w archiwum WOAK-u we Wrocławiu. 

NIECHMffiOW, gro. Burzenin 
woj. sieradzkie 

Muzeum Okręgowe 
w Sieradzu 

Stanowisko 2 

Badania prowadziła mgr Anna Kufel-Dzierzgowska 
oraz Zofia i Marek Urbańscy. Finansował WKZ 
w Sieradzu. · Ósmy sez.on badań. Cmentarzysko wie
lokulturowe /od m okresu epoki brązudo okresu 
rzymskiego włącznie/. 

StanowiskO nr 2 w Niechmirowie położone jest· na ·lewy:ai brzegu 
Oleśnicy, w pobliżu granicy Małej Wsi, gm. Konopnica~ około 500 m na 
południowy-zachód od mostu. Jest to cmentarzysko ciałopalne datowane 
dotąd na IV-V okres epoki brązu. W 19'77 r., w czasie badań sondażowych, 
około 200 m na północny wschód od jego \·centrum natrafiono na 'l grobów 
ciałopalnych fw tym 6 jamowych/, datowanych na Il•I w. p. n. e·. Groby 
znajdowały. się na terenie gruntów należących do Małej Wsi. Stanowisko 
zostało oznaczone numerem 5. Celem tegorocznych badań było spraw
dzenie zasięgu obydwu cmentarzysk. 

. . 2 
Założono 5 wykopów o łącznej powierzchni 350 m na linii łączą• 

cej obydwa cmentarzyska. We wszystkich wykopach natrafiono na groby 
ciałopalne z różnych okresów. qgółem do tej pory odsłonięto na obydwu 
stanówiskach Sll grobów; 

. W wykopie XXI pod grobami popielnicowymi z przełomu epoki 
brązu i okresu halsżtackiego natrafiono na groby. które można datować 
na III okres epoki brązu. Do najbardziej interesujących obiektów z tego 
okresu nale:ty grób 264; gdzie funk~ję popielnicy pełnił tulipanowały 
garnek z taśmowatym uchem i powierzchnią pionowo obmazywe.ną palcami. 
W grobie 290 znajdowało się naczynie tulipanowate uszkodzone z jednej 
strony /brak około połowy brzuśca i prawie całego wylewu/. Garnek 
leżał na boku, stroną najlepiej zachowaną do góry. Znajdowała się w nim 
niewielka ilość dość grubych, przepalonych kości. Na nich pOłotono nie-

. wielki kubek o powierzchni obmazywanej palcami, Wypełniony kośćmi. 
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Z grobów datowanych na koniec epoki brązu najbardziej interesu
jącym obiektem jest grób 298, w którym w popielnicy - wazie i ukofl~e 
tłobkowanym brzuścu znajdował się naszyjnik z podwójnie złoł.onego brą
zowego drutu skośnie tłobkowanego, spięty 4 skuwkami. 

W wykopie XXIII obok gro,Qów z ko.ńca epoki brązu i wczesnego 
okresu halsztackiego odkryto grób jamowy z okresu rzymskiego. · Wypeł· 
nisko jamy grobowej stanowiły kóści przemieszane z resztkami stosu. 

· · Wiłród kości znaleziono fragment nota łelaznego, małe fragmenty sto
pionej fibuli brązowej, grzebień kościany, przęślik gliniany i część przy• 
denną glinianego naczynia. 

Badania będą kontynuowane • 

• 
NIECHMIROW • gm. Burzenin 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 6 

NOWA CEREKWIA, gm. Kietr.z 
woj. opolskie 

patrz 
neolit 

Muzeum Archeologiczne, 
we Wroclawiu , 

Badania prowadziły mgr 'Emilia Kunawicz•Kosiń~ 
ska i mgr Olena Prus. FinaJUJioweuo Mu·ze$ ~ 
Archeologlcznewe Wrocławiu,; Piąty sęzon bada6.... . ·~ 
Osada wielokulturowa z I-II okresu epoki brązu. 

:kontynuowa.no badartia w części naj~tarszej, · połu~~iowo~- : ., ~ 
zachodniej stanowiska. Wykop zliłotano· na działce l'Olbej nr· 189 ob. P:iotr.a 
'l' rusza. Był on kontyriuacją .viykoP\1 z ubiegłego: .rókti; .. popr~w~cb:ony w 
stronę WSChodnią na przedhiłeniu W, lini('J:iroatej i miał wymlilry 401 0 . X 

s. O m. W obrębie wykopu przebadano resztę odkrytej w ubiegłym roku 
fosy oraz cztery du~e obiekty osadnic'ze - trzy jamy ·i prawdopodobnie 
obiekt typu mieszkalnego. Ws~ystkie obiekty dostarczyły bardzo duł.o bo· 
gatego materiału ceramicz~ego oraz kamieni szlifierakich i łar.nówych. 
Materiał i górnych partii fosy był,jak poprzednio• •redniow~eczny 1 no:wo
tytny; tylko w dolnych partiach wystąpiły nieliczne fragmenty ceramiki 
datowanej na I/II okrei epoki brązu. Natomiast materiał ceramiczny . 
z jam J>ył jednolity. wskazujący na bogactwo i rółnorodnoflć form, które 
datować mo!na na I i n okres epoki brązu. 

Badania będą kontynuowane. 

' NOWĄ HUTA-PJ.;ESZÓW 
Stanowiska 17. 2a 

patrz 
neolit 



OBORNIKI SL4SKIE 
woj. wrocłę.wskie 
sta:nowis·ko 4 
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Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno
Konserwatorski 
we WrocławitJ 

Badania prowadził mgr Witoid Szmukier. Finan
sował WOAK we Wrocławiu. Pierwszy sezon 
badań. Cmentarzysko kurhanowe z II okresu 
epoki brązu. 

Badania na cmentarzysku kurhanowym w Obornikach Sląskich 
realizowane były w ramach programu weryfikacji tego rodzaju stanowisk. 
w woj. wrocławskim. Do badań wytypowano jeden spOśród dwu dobrze 
zachowanych obiektów. Usytuowane one były w miejscu wyręb6 leśnego 
w odległości 3 km na południowy wschód od miasta. 

Kurhan l. 

Był to stożek ze spłaszczonym wierzchołkiem o Wyso.kości l, 5 m i śred• 
nicy podstawy około 15 m. Nasyp zbudowany był z warstwy piasku, zale• 
gającej w górnej części bezpośrednio pod wierzchnią warstwą próchnicy 
leśnej. Głębiej piasek posiadał barwę jasnobrązową na skutek domieszki 

. organicznej, a w partii najniższej ciemniejsza warstwa nasypu spowodo
wana była zawartością węgli drzewnych. W centralnej części kopca 
stwierdzono ślady po nowożytnym wkopie rabunkowym, który zniszczył 
jamę grobową. Na głębokości około . O, 9 m zachowały się jedynie nielicz• 
ne kości szkieletu i część prawdopodobnej konstrukcji kamiennej grobu 
/bruk?/. Na głębokości zaś 1,10 -1,45 m, na poziomie calca fpiasek/ 
pojawił się krąg kamienny o średnicy około 12 m, z przerwą na odcinku 
około o, 6 m od strony północno-żachodniej. Pomiędzy kręgiem i jamą 
grobową stwierdzono ślady po pięciu paleniskach zagłębionych w calec. 

W nasypie kurhanu znaleziono niewielki paciorek bursztyrlowy, 
skorupę kultury ceramiki sznurowej i mało charakterystyczne fragmenty 
ceramiki z epoki brązu. 

Przewiduje się kontynuację badań. 

PLESZEW, 
woj. kaliskie 
StanowiskQ. l i 2 

PORZECZE, gm. Lęczyce 
woj. gdańskie 
Stanowisko 2 

patrz 
okres l~te·ński 

Muzeum w Lęborku 

Badania ·prowadziła mgr El:tbieta Skarbek-Wą
siewska. Finansował WKZ w Słupsku. Piąty 
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sezon badań. Osada ludności kulturY łutyckiej 
z V okres epoki brązu • wczesny okres halsztacki 
/850·500 p.n • . e./. 

Przebadano obszar o powierzchni l, 6 ara połotony na P<>łudhie 
od wykopów z ubiegłego roku. Bezpośrednio pod darnią i humusem za
legała warstwa· kulturowa o miątszości 50-60 cm. W miejscach zalegania 
grubego poKładu twiru warstwa kulturowa nie była' czytelna. · 

Odkryto w sumie 2 paleniska o przekroju nieckowatym, z których 
jedno powiązane było z niewielką jamą zawierającą dute, gliniane' naczy
nie. Ponadto odsłonięto l jamę zasobową o brzegach wyło_tonych kamienia
mi, zawierającą w dolnej partii warstwę gliny i otoczaków z licznymi . , 
kawałkami wapna. · Na uwagę zasługuje obiekt l w wykopie 3 • .Test to znacz• 
ny fragment'polepy o miątazości 15 cm i średnicy 160 xl20 cin z dwieOJa 
warstwami niewielkich otoczaków, ściśle do siebie przylegających. P<>d 
nimi zalega warstwa ciemnobrunatnego piasku z węglami drzewnymi. Od 
strony południowej przylegała do polepy jama o średnicy l '10 x 120 cm . 
i miątszości 60 c~. Wypełniska jamy stanowił cie~nobrunatny piasek · 
z węglami drzewnymi. W partii środkowej odsłonięto resztkę zwęglonego. 
drewnianego słupa. ' · 

Ceramika występowała głównie w obrębie jam i w poblitu pale• 
nisk. Najliczniej reprezentowane były garnki jajowate ' i beczułkowate 
o powierzchniach gładzonych lub schropowaconych. Wykonane przewatnie 
z chudej gliny z domieszką granitowego tłucznia i słabo wypalone.- Odkryto 
tet ułamki naczyń czernionych, .naczyń wazowatych o starannie wygladzo• 
nej powierzchni, zdobionych u nasady szyjki wypukłą listwą z ukośnymi 
karbami •. Bardzo Ucznie występowały "placki" gliniane, lepione z . chudej 
gliny i słabo wypalone. Znaleziono ponadto dwa przęilliki i ·kilka fragmen
tów naczyń sitowatych. 

Materiały i dokumentaela znajdują się w Muzeum w Lęborku. 
Badania będą kontynuov•ane. 

PROSzOWICE 
. w9J·· Kia~o~~k~e 

patrz 
okres h&lsztacki · 

.Jt.YJ3i\-Kt,·: gm. ,~ią.l!łtk.owó 

. woJ •. lointy~id:e · . . . . 
MuzeUOJ· Okręgowe 
w Lomty ·· 

St&J:lo~ąłcó l 

Badania pr~wadziła mgr Jolanta Deptuła;. Finan
sował WKZ w Lomty. Pierwszy sezon badat\. 
Osada grupy mazowiecko-podlaskiej kultury łu
tyckieJ. z V o.kręsu epoki brązu i okresu ·halsztac• · 
kiego. 

' 
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Stanowisko zostało odkryte w 1978 r. przez mgr Danutę Lempko
wą, Konserwatora Zabytków Archeologicznych. Poło:tone jest około 
400 m na południe od wsi Rybald na pastwiskach na1e:tących do wspólnoty 
wiejskiej. Zajmuje językowate wyniesienie na prawym brzegu rzeki Rut. 
Zachodnia partia obiektu · została zniszczona ha skutek .wybierania }:ńasku' 
do budowy drogi Rybaki·Miastkowo. Celem podjętych prac ratowniczych 
było rozpoznanie charakteru i chronologii stanowiska. 

2 ·. . 
Ogółem przebadano 147 m .oraz zebrano 1utno występujące za-

bytki z powierzchni 100 m2 lokalizując je w obrębie wytyczonych ław. 
Wyeksplorowano 9 jam odpadkowych oraz l półziemiankę. Jamy o ksztai• 
tach kolistych lub owalnych o średnicy 30-120 cm pósiadały hieckowate 
wypełniska o mią:tszości 25-50 cm. Najciekawszy materiał zawierała ' 
jama nr l, ~ której wyeksplbrowano ffagmenty co najmniej 4 naczyń be· 
czułkowatych o gładzonych górnych partiach i chropowacohytn bt-Żuścu. 
Pod krawędzią występował rząd niewielkich otworków. . .. 
Półziemianka w przybli:teniu prostokątna o wymiarach 3, 80 x lo, 20m, 
w profilu nieckowata, o mią:tszości do 50 cm. dostarczyła nielicznych. 
fragmentów naczyń. W zachodnio-południowym naroiniku natrafiono na 
skupisko kości zwierzęcych. 
Zarówno z obiektów jak i z warstwy kulturowej uzyskano 358 fragmentów 
naczyń, 122 zabytki krzemienne, w tym 5 rdzeni i 3 narzędzia óraz 
kości zwierzęce i bryłki węgla drzewnego. 

Datowanie stanowiska, mo:tliwe wyłączrtie w oparciu o materiał 
ceramiczny jest utrudnione; nosi on cechy właściwe dla grupy tnazowiec• 
ko-podlaskiej kultury łuiycldej z V okresu epoki brązu i okresu halszt,c
kiego. · 

Dokumentacja i materiały z badań znajdują się w Muzeum Okrę
gowym w Łomży. 

Badania winny być kon~y:nuowane. 

SIEMIROWICE, gm. Cewice 
woj. słupskie 

Muzeum Archeo1ogiczne 
w Gdańsku 

Stanowisko 12 

Badania prowadziła mgr Aleksandra Szym.ańska. 
Filiansowało Muzewo Archeologiczne w ' Gdańsku. 
Ósmy sezon badań. Cmentarzyśko kurhanówe 
grupy kaszubskiej kultury łużyckiej z IV-V okresu 
epoki brązu. 

Prowadzono prace na stano~isku 1/2 /grupa trzech kurhanów/ 
położonym nad rzeką Bukowiną w odległości okołó l km na północ od 
cmentarzyska liczącego 122 kurhanów i oznaczonego jako st. i .. Przeba
dano kurhan l o średnicy10m i wysokości l m. tirodek kurhanu w pro- . 
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mieniu l, 5 m był wybrany i nie śtwierdzono w nim obecności tadnego 
pochówka. Jedynie w dwóch miejscach, lumo w piasku, między kamie
niami natrafiono na nieliczne ułamki ceramiki i przepalone kości ludzkie. 
Podstawę kurhanu stanowiły dwa kręgi ~oncentryczne zbudowane ze 
ściśle do siebie przylegających kamieni. Krąg zewnętrzny posiadał 
średnicę 7, 50 m, krąg wewnętrzny• :: o średnicy 5, 50 m zbudowany był 
z kilku warstw kamieni i dochodził do wysokości 90 cm. 
Badania pozwoliły na poczynienie dalszych obserwacji odnośnie do kon
strukcji kurhanów łutyckich · w Siemirowicach. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku~ 

Badania zakończono. 

STARA. gm. Aleksandrów 
woj~) piotrkowskiE? 
Stanowisko 2 

.\. 
Muzeum Okręgowe 
w Piotrkowie Trybu-
nalskim 

Badania prowadzili mgr Marcin Gąsior i mgr 
Mirosław Szukała. Finansował WKZ w Piotrkowie. 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko kultury. łutyc
klej z IV /V okresu epoki brązu, 

S~anowisko polotone jest w cen~aln~j częl§ci wsi Stara. na tere
nie posesji J. Dziembora i S. Krętła. Jest to cmentarzysko z grobami 
ci&.łopalnymi i płaskimi. OdkrYto 23 /łącznie 28/ groby j;x,pielnicowe, 
jednostkowe. Wypasatenie grobów: nieliczne ozdoby z drutu brązowego. 
typu spirale, kół.ka. Wyroby brązowe niecharakterystyczne. Popielnice
typowe wazy o cechach zblitonych do ceramiki grup środkowopolskiej 
i górnośląsko-małopolskiej kultury łutyckiej, Cmentarzysko datowane 
jest na podstawie ceramiki na przełom IV i V .okresu epoki brązu. 
Zaliczenie -do jednostki kulturowej ,niemotliwe ze względu na skromną ilość 

.IP·a:teriałów~ · · · 

· .· Teren CD)entarzyska jest silni.e zniszczony • 

. . M~t~riały po .opracowaniu zlotone będą w Muzeum Okręgowym 
w. J?:i.o_trk9~e· :rryb:un~lsk~. · 

.a&.dairla· ukOńczo.no .. . ... . . ~ . . . 

~ .. s.1~W.v ,: gm. : ~ieirio . 
:w9.J~ .-·.k~~~e.~k~; : <. · .. . · 

... 
:S:Wx.łTNl~'• : .gm·~ ·Sobótka 
\V:o.j; :·~~~•w•Iąe · · · 

patrz 
: w:ąze~ne .6.reclri!Qw:iecze 

. . . . . 
.J'!łązęum · s1ę*E~.6skie 

·.w ·.Sołlót-c·e . · .. · · · 
Ocld~la( M.qz~~tl\ ,_ A.r.che.o.
lo~icznego W:eWroclawiu 
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Badania prowadziły mgr Maria Górecka i mgr 
Eltbieta Noworyta. Finansowało Muzeum Arcbeo
l~;>glczne we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. 
Cinentę.rzysko szkieletowe i ciałopalne, osada 
z il•IV okresU epoki "bj-ąiU;. 

Stanowisko znajduje się 800 m na· północ od północnego zachodu 
krańca wsi ~wiątniki, na niewielkim wzniesieniu w poblltu rzeczki Poł.ok 

_ Sull~trowicki, w miejscu wznoszenia Zakładu Uzdatniania Wody dla 
· :m;l:a-ata Sobótki.- W. sierpniu 1978 roku padczas niwelowania terenu pod 
-b_uciowę :2/akłi:i.d,tt ilatrafi.ono ·na groby ciałopalne i szkieletdwe z n-tv okresu 
e.Pc>k.i. . b,i•~riiu, ł,)oggto }Vyposdon.e w ceramikę i prawdopadobnie metale. 

: W · ·zio.riążłtti ż . tJn?.. ·*e nie ód~az.u pawiadom:io_no o ·znalezis~, jut w czasie 
tnter~~ncJl arch:eolo-gic-znej stwierdzono całkowite zniszczenie s~wiska 
11a.: · O:bs·iarz.~ c:>l)jęt~ _-ł;ni.dową." a według relacji" robo-tników znaczna częś6 
ceramiki i wszystk:i:e-~roby meta:iowe dostały: się W. ręce -pryw~tn-e; M#no 
podjętych stara"t'i.materi-alów tyćh nie odzyskano. · · 

. W: dnt~ch -odl. -VIii. do s. Vlii.l978 r. przeprowadzono prace :r.ę.~ 
towriic-zo ... ~.a.~.eżplec_zają~·e, w-wynikli. których u.zysk;ano dodatkowe 4-oqiekty 
óJ?adni~że~ · · · 

T Ą~Gt>wis-Ko.: w. !Q aj 
woj~ krakowskie -

patrz 
neolit ., 

TRZ~IĘL 
wój. · gorzo.wskie 

· Stariowis-k.o ·4 • 

MuzeUIXJ. Regionalne 
w _Międzyrze-czu Wieiko
polskim 

Badania _pr.owadził'a tń~ IJeiena ~s perska. :Firian
si:>w.ał ~KZ vi Górzowie -Wlkp, Pierwszy sezo_n 
bę.dą.ń. _ Ctnęritarzya·łt9 c_~e,lo~e lWltUry_ lu:tyc~i~j 
z. ·lll/IV. ?k.tę~u· -epoki · br.~t~u _i · Jtąltury .pr~e~~_s_idę:f 
z. · o~~-~su _wpłf.vów i:ż~sl.dąf.l. · · · · · · 

. Sf~nowie~o - pcilo~il_e jeęt W . żachp<łniel_c~_ęś~i mi~t-i ~a.. t~.r.~-~Ef 
budo\vy' b-l~.k~w _m:iE!'s-~kaJ.Dy_ch o.koio -2f;>O Jri. ·na· Po:hidnio\.v.Y.'~2la<:Ji~d-.od· _s_~_izy..;. _ 
:fo."'alńa ul. -ArriiH ·Czerwonej ·z drog_ą ·prowad~ą~ą .. <io ·i:niejs~owego: Oś~d~ · 
ka Zdrowia_. · · · · - . · .. : . · · · · 

.w trak~ie pra.c fatowQlcżych p_rżeb~de,ną QQ·~ar-:1~i:(: 'iri2i: -~ : ~brębi& 
·kiórego· Qdkpytt) 1- -~ekspJPro,wano :Hl :obl~kt&w.· ar.ch(!ąlągicznyPh~. '\:'f. _ łyiri h · 
gi-qtiów .1 ·_'/· jam z · żawa,rto~-cią· . sp~iemiiny i ·nielicznych rr.agin'!!ritc)w cer.ai.mlid~ 
Wf;. wschOdi~ej czę-~ci stanowiska od-krYt(> -5 grÓbÓW~ -iede.n:.'z. riich:,oi·Qap~;ll"c,;.:· 
.ny dwoma kamieniam~ ~ie za;wier~ ko~c~ /keriotar/. w ·op~.ciu -a: :~ateri&.ł .. 
-cera,rili_czny, char.akterysty~zriy lila za'Chodnio:~'Wlelkopolskiej - grupY kllltury i 

o .• . . . . . . . . .. . . . · . 
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łutyckiej, groby te motna datować na III i IV okres epoki brązu. 

W zachodniej. części stanowiska odkryto 9 grobów kultury prze-.. 
worskiej z okresu wpływów rzymskich. Wystąpiły wśród nich: 3 groby 
jamowe z resztkami stosu, 2 groby jamowe czyste i 4 groby popielnico
we. Oprócz ceramiki wśród zabytków wystąpiły: 3 zapinki /z kapturkiem 
na sprętynkę, jedna prŻepalona w ogniu/, sprzączkę owalną, fragment · 
dwuczęściowego grzebienia kościanego, kilka stopionych paciorków . 
szklanych oraz bardzo drobne ułamki stopionych przedmiotów z . brązu! ·. 

Uzyskany materiał pozwala datować tę grupę pochówków na podokr~s:. ~a 
okresu rzymskiego• · 

' . . 
Materiały są w posiadaniu Muzeum Regionalnego w Międzyrze-

czu Wielkopolskim. 

Badania powinny być kontynuowane. 

·UMIANOWICE, gm. Kije 
woj. kieleckie 

WIERZAWICE, grn. Letajsk 
woj. rzeszowskie 
Stanowisko 4 

patrz. 
neolit 

Muzeum Okr_ę~owe · 
w Rzeszowie 

Badania prowadził dr Kazimierz Moskwa. Finan
sowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Pierw
szy sezon badaó~ Osada kultury trzcinieckiej 
i cmentarzysko cielopalne wczesnej fazy ~py 
tarnobrzeskiej kultury łutyockiej. 

. ( \J . 

Stanowisko znajduje się-na piasz~ystym wzniesieniu, w 'polud·-
niowej części wsi, tut przy lewym skraju drogi do ·J~rosławia •. W jego 
wschódniej części znajduje się osada kultury trzcinieckiej, a :w zachQ·d- · 
niej - cmentarzysko łutyckie, które prawdopodobnie zajmuje część osady. 
Badania miały ·charakter Żwiadowczy. · 
. . . ' .. l 

W obrębie osady przekopano l ar. Stwierdzono, te warstwa 
kulturowa zalega w głębokościach 20-1.10 cm. · Zauwatono kilkanaście 
-ladów po słupach, hiewątpl,iwie iączą~ych się z b1,1dowlam.i naziemnymi. 
po_nadto drobne 'Uł~ki naczyó_. charakterystycznych dlaJcultury trzciniec-
kiej. · 

W zasięgu cmentarzyska łu.tyckiego wyeksploro'!aną 1, 25 aru 
i odkryto 21 grobów ciałopalnych - popielni.cowych i j~o.vrych • . WY-stępo
wały one w głębokościach 25-100 cm • . Kości Żll!ljdow~y się wewną~z 
popielnic, a w kilku wypadkach takte obok nicł\. ,Wyposatel}ie· gr'obó~ · 
stanowiły popielnice, misy, przystawki or«z w-yroby brązowe. Wymienić 
trze~: naczynia i naczyl\ka wazowate, garnki tulipanowate, misy pro;. 
filowane ąraz ozdoby brązowe • bransoleta, szpila i skręty druclatte,_ · 
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Stanowisko prezentuje dute wartości poznawcze· dla wyjaśnii:mia: 
genezy grupy tarnobrzeskiej. · · 

Badania będą kontynuowane. 

WIKTORYN, gm. Lubramec 
woj. włocławskie 

Muzeum .Ziemi _Kujli.wsk{ej 
i Dobr.zy'~skiej · 
we WłocławkU 

Badania prowadził mgr Pawel.Sobczyk. • Finahs<>·· ·· 
wał WKZ we Włocławku. Pie~ws-zy _sezon. badał\! . 
Osada z młodszej epoki kaniierua i .kultury. łu- : · 
tyckiej z lll-V okresu epoki brązu. . . . 

Badania rozpoczęto na wschodniej krawędzi kulminacji ·Wyriie.
sienia, na polu ob, Stanisława Paąturskiego, .w odległo~ci okoł_Q . 15o. m nil 
północny zacł\ód od zabudowań jego gospodarstwa w Wiktorynie~. . . . 

Prace miały charakter rozpoznawczy. Celem ic~ · l;>yło ustalenie 
charakteru stanowiska, na którym w trakcie orki wydobyto interesujące 
przedmioty metalowe z epoki brązu /grot oszczepu i nar:amiennik/. 
Zało:tono 12 wykopów o wymiarach 5 x 5 m. każdy, ·co:·'daje powierzchnię 
300m2 przebadanego terenu. Odkryto 7 ' obiekt6W. ·osadlrlc21y~h. Jeden 
z nich /jama '7, wykop lO/ ze względu ila charakterystyc'zńy materiał 
ceramiczny występujący w wypełnia ku jamy, naie:ty .wiązać z( kulturą . 
lendzielską. Spośród pozostałych 6 jam dwie /_3, wyk~ 4 i 5~·-wyk. 8/ nale
ty interpretować jako paleniska, cztery zad pozostałe, . jako JamY odpad~ 
kowe. Obiekty te zawierały ceramikę, datowaną na m~v· okres _.epc}kJ 
brązu, · · ·· · · · 

Jama 3 wykop 4 zawierała takte gliniany przę'dj:pJ~t ją.j~watego 
kształtu, z· dwoma otworkami rozmieszczonymi tJyme~eyc.~_~e.: tta; _k,oó.c.ch 
jego dłutszej osi. z ·zaby.tków metalowych w,Ystąpiły.-tylko:. tr_źy :nfelrieilde 
fragmenty brązowego drutu kwadratowego w · prŻekroj'ii f2;wyk._ ·a{. 

.. ., .... . • . . • . 

Ze względu na .fakt, it badania l)sada .le.ty ria i~~~nie"Qbj'~ in
tensywną uprawą, motnabyło przebadać tylko niewielką · jElj .. c~ęj~,. 
w związku z czym nie uchwycono zasięgu os~dnictw.a: Plantije, slę · konty• 
nuację badań w przyszłych s e żonach · z przerwą w 1'979 ·r; 

ZAKRZEW, gm. Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

:P.·P~ Praco:wiu~ l(rinser
wiilcji Zab~kóW . 

· P~a:oo~nia.' . Ąrobeologiczno-
·KOnserw·atorska · 
Oddział w Szczecinie 
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Badania prowadził mgr Roman Kamiński /ri.utor 
sprawozdania/ przy współudziale mgr Eugenfuna 
Wilgockiego. Finansowała Okręgowa Dyrekcja 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. . · 
Pierwszy sezon i ostatni badań. Osada kultury 
łu:!yckiej z IV f.,V okresu brązu ;. Hallstatt C/D. 

Stanowisko Zakrzew 2 zostało przebadane w ramach realizowa• 
nego od kilku lat programu badań archeologicznych w dolinie Warty qa 
terenie powstającego zbiornika wodnego 11Jeziorsko". Usytuowane jest . 
w zacho~rueJ. części wsi Zakrzew !18. granicy z Jeziorskiem po wschodńlej 

.. stro.nie drogi prowadzącej z Sieradza do Turka. Zajmuje część łagodne g!> 
stOk\i .schodzącego w. dolinę zalewową Warty. Obejmuje obszar ok~łą 

. o~ 5.3 ha. . · 

w trakcie wcześniejszych badań powierzchniowo-scnidatqwycłi 
odkryto trzy groby szkieletowe. · · 

, Przebadano obszar lO, 5 ara odkrywając około 50 obiektów . 
w przewdającej częŚci małych jam kilku palenisk i 2 skupisk· kości, być 

. mo~e ludzkich. Odkryte obiekty o chaotycznym rozplanowaniu, nie ma
jące charakteru stałych obiektów mieszkalnych, Powstały w wyniku 
krótkotrwałl;!gO osadnictwa otwartego. Być mo~e odkry.te ·skupiska kOści . 
oraz uchwycone w sonda~ groby ązkieletowe pochodzą ż resztek cmenta
rzyska wczesnośredniowiecznego rozciągającego się na południe i zachód 
od stanowiska 2. · · 

. . Watę~~a analiza materiału ceramicz~ego p;,zwala sądzić, · t .e 
zbadana oąąd& tria óhara!der jednołc;ulturowy i nalety do icultury iudności 
łu:ttckiej, lćtór.ą mo:temy datować na·IV /V okres··epoJA b~ązu .;, Hallstatt 
c~ . . 

ZAKR~W. gm. Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 3 

ZBROJEWS;KO, gm. Upie 
woj. częstochowskie 
Stanowisko s· 

patrz . 
okres halsztacki 

., 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut\ Ar ch~ logU 

: . 
. . 

, Badania prowadził prof. dr Marek Gedl. Kontynu .. 
acja badań wykopaliskowych, zapoczątkowanych 
w 1961 .roku. Finansował WKZ Częstochowa. 
Cmentarzysko grupy górnollląsko-małoj)olskiej 
kultury łu~yckiej z V okresu epoki brązu~· · 
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Kontynuowano badania ratowniczo-zabezpieczające w związku 
z projektowaną przebudową drogi. Zbadano 21 obiektów archeologicz• 

. 'nych /nr 612-632/. W większości były to groby klasycznej fazy · grupY · 
:: górnośląsko-małopolskiej kultury łu:!yckiej, datowane w przybliteniu . 
· na V okres epoki brązu. Groby nakryte były brukami kamieno,ymi, a; ja~ 
· my grobowe obstawione były kamieniami. Na uwagę zasługują ciałopalile 

bezpopielnicowe groby o regularnych prostokątnych lub prawie kwadrato
wych obstawach ·kamiennych. W niektórych wypadkach w obrębie grobu 
brak było śladów przepalonych kości. Były to zapewne groby szkieleto
we, w których szczątki szkieletu uległy całkowitemu rozkładowi,w piasku. 
Groby wyposa:torie były w naczynia gliniane. W jednym tylko znaleziono 
dwa skręty z drutu brązowego. Zbadano tet ' sześć palenisk· i jeden obiekt . 
z dużą ilością polepy, o bliżej nie ustalonej chronoloifi. · · · · · · · 

ZLOCIENIE C 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 4 

Muzeum Okrę'gowe 
Dział Archeologiczny, 
Konserwę-tor .Zabytków·· 
Archeologicznych .. · · · 
w .Kosz11-linie ... · · . ··.: , 

. . . ··. ~- . . . . 

.· ~ 

Badania pr.owadziU mgr Henryk Janacha i · ~gr 
Franciszek J. Lachowicz. Finansowaił KOriser~ · · 
wator Zabytków Archeologicznych vi Kos.zalini.e • . 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko Ciałopab.ti!: '. 
kultury łużyckiej' z rv-v okresu epokf .brą.zu. :. 

• ·~ <~, 

Podczas prac ziemnych w Złociel'icu natrafiono na rozległe ~en• 
~arzy.sko ciałopalfle. Przystąpiono niezwłocznie do prac raiowni.czo~zai 

.'bezpieczających. 

Cmentarzysko położone jest na pohidniowo-wschod~ ~ańcu · . 
iniasta Złocieniec przy ul. Fiaskowej na terenie wzoosz'onej )Ja~y pi{S.:.u • . 
Zasięgiem swym obejmuje kulminację niewielkiego wznies~ęnie.. ·pi~Z;czys
tego położonego w odległości ca .80m w kierunku południOWQ•W.eel\o~; · 
od ul. Piaskowej. . ' · · '· 

W rowie - sondażu o długości 40 m i szerokoś~i od .. 2·· .:;,:$:·~. : . 
wyeksplorowano 66 grobów. ciałopalnych. Pierwotnie było icii .. taiii.' ; ~JUi..ei~ 
nie więcej, ale zostały zniszczone. Wystąpiły groby popielnicowe:· czyste 
z obwarowaniem kamieno,ym i bez obwarowania, groby popielnicowe 
obsypane resztkami stosu w obstawie kamiennej i bez obst&_,., :gj'qf:i;y 
jamowę oraz groby symboliczne bez materiałów kostnych. · . .· ·. · · · 

• Za popielnice alutyły dute i średniej wielkości ~aczynią' o "kształ-
cie dwustożkowatym z ostrym załomem brzuśca górą wygładzane, a cło• · · 
łem schropowacone oraz całkowiCie wygładzane.- W kilku ·przyp&dkllch · 
za popiehtice posłużyły naczynia ksztaite~ zbliżor:te .dp a~or. Po.ć. lic·z-



76 

nie za popielnice słu:tyły również misy. Za pokrywy ZS!ówno popielnic 
jak i użytych do tego celu mis służyły misy. W trzech przypadkach stwier
dzonoużycie do przykrycia przepalonych kości w popielnicach większych 
fragmentów innych naczyń. · 

Przy kilkunastu g·robach stwierdzono występowanie przystawek 
obok popielnic i wewnątrz popielnic. W jednym grobie natrafiono na 
stopione przedmioty brązowe. Odkryte groby w omawianym sondażu 
bardzo wyra:fnie wskazują na ich rzędowy układ. 

Cmentarzysko to należy wiązać zzachodniopomorskągrupą kul
tury łużyckiej i datować na W-V okr-es epoki brą-zu. 

żARY 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko 3 

Muzeum Ziemi Lubuskiej 
w Zielonej Górze 

Badania prowadził mgr Krzysztof Onzol. Finan
sowało Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej 
Górze, Drugi, ostatni sezon badań. Cmentarzys
ko ludnoś c~ kultury łużyckiej z IV -V okresu 
epoki brązu~ 

Kontynuowano prace wykopaliskowe z 1977 roku. Na przebada
nym obszarze 170 m2 odkryto i wyeksplorowano 14 ciałopalnych grobów 
popielnicowych. Większość z nich znajdowała się w obstawie kamiennej. 
Zasadnicze wyposa:!:enie grobowe stanowiła ceramika, przeciętnie 
w ilości 3-4 naczyń. Grób nr 30 zawierał wyjątkowo dwie popielilice, 
pozostałe groby były jednopopielńicowe, Zaledwie w·dwóch przypadkach 
stwierdzono obecność zabytków wykonanych z brązu /złamana szpila 
i spiralka z ciEmkiego drutu/. Do interesujących nale:!:y odkrycie pod 
kamienną obstawą jednego z grobów glinianej miniatl:&ry siekierki /dłu
gości 5 cm, szerokości 2 cm/ oraz kulistej grzechotki ceramicznej. 

Materiały znajdują się w Oddziale Archeologicznym Muzeum 
Ziemi I.AJbuskiej. 

Badania zakończono. 
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Okres halsztacki 



BACZYN, gm Liszki 
woj. krakowskie 

79 

Muzeum Archeologiczne 
Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Janina Krauss. Finanso
wało Muzeum Archeologiczne - Konserwator 
Żabytków Archeologicznych w Krakowie. Szósty 
sezon badań. Cmentarzysko kultury łutyckiej 
z okresu halsztackiego. 

Cmentarzysko znajduje się na południowym skłopie wzniesienia 
opadającego ku rzece Sance, na pOlach objętych uprawą. Badany odcinek 
został w znacznym stopniu zniszczony orką. 

Ogółem odkryto 45 grobów płaskich /nr 245-289/. Wśród nich 
wyrótniono 8 ciałopalnyąh jamowych, 11 ciałopalnych popielnicowych, 
14 szkieletowych i 12, w który~h nie zachowały się szczątki kostne. 

' Groby ciałopalne znajdowały się na głębokości 20-60 cm. Dwa 
z nich obwarowane były kamieniami. W kilku zachowały się zarysy kolis
tych lub owalnych jam, mieszczących w centralnej części popielnicę 
lub skupisko przepalonych kości. Połowa grobów wypasatona była w od
doby brązowe i przystawki w ilości 1-3 • 

. Groby szkieletowe występowały na głębokości S0-70 cm. Połowa 
z nich posiadała obwarowania, a trżecia część nakrywy z lutno letących 
kamieni. Zmarli ułoteni byli na osi południe-północ, w pozycj_i wyprosto
wanej, głowami na południe i wyposateni w większości przypadków w na• 
czynia i ozdoby brązowe. Kilka pochówków szkieletowych nosiło ślady 
wyrabowania. 

Inwentarz grobowy zarówno w pochówkach szkieletowych i ciało• 
palnych stanowiły ozdoby brązowe: ~ólka i szpile oraz naczynia - garnki, 
czerpaki, miski i placki. · 

Materiały zostały zlotone w Muzeum Archeologicznym w Kraka-
wie. 

Przewiduje się kontynuację badań. 

' BIEZYN, gm. Krzywiń 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko l 

BOCHENIEC, ~· Małogoszcz 
woj. kieleckie 
Stanowisko 2 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okresy brązu 



BYSZYNO, gm. Białogard 
woj. k:oszaliliskie 
Stanowisko 11 

CEDYNIA 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 2a 

CHWARZNO, gm. Stara Kiszewa 
woj. gdańskie 

• 
D.6BROWKA, gm. Klenica 
woj. zielonogórskię . 
Stanowisko 9 •lo-, i 3114, 14a, ?O 

DlCBCZYNO, gm. Billlogard 
woj. koszalińskie 
Stąnowisko 39 

DOBCZYCE 
w0j. krak;owskie 
Stare Miasto 

DRZĘWICA, . gm. Bytnica 
w.oj. zielonogórskie 
Stanowisko . 6 

• 
GORZYCA 
woj. gorzowskie 

GRZYBlANY 
woj. legnickie 
Stanowisko l 
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patrz 
okresy brązu 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
okresy brązu 

patrz 
okresy bx:ązu 

patrz 
·okres wpływow rzymskich 

.patrz 
. · póine średniowiecze 

patrz 
okresy brązu 

patrz 
pótne dr~dnio'!V-iecze 

Polska Akademia Na\łk. 
Instytut Historii Kul\uey 
Materialnej 
w Warszawie 

Badanla.prowadzili doc. dr hab. Zbigniew Bukow
aki /kierownik ekspedycji i autor sprawozdania/ •· 
mgr Leszele Gajewski., mgr· Je-,..zy O.ul, mgr · · 
Kryąty.na Soko~owsl(a /Okręgowe. ~~.eum Miedzi 
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w Legnicy/ oraz studenci archeologii Uniwersy• 
tetu w Warszawie i Poznaniu. Finansował IHKM 
PAN. Szósty sezon badań. Osada otwarta kultury 
łutyckiej ze · schyłku epoki brązu i z okresu 
Hallstart C-D. 

Kontynuowano rozpoznawanie dalszych fragmentów wewnętrznej 
zabudowy osiedla otwartego kultury łutyckiej • . Badaniami objęto fragment 
osiedla zajęty przez pracownię brązowniczą. W bietącym sezonie dątono 
do uchwycenia pełnego zasięgu pracowni, odkrywając ogółem powierz
chnię około 200 m2, przy miąt~ojci nawarstwień o. 90 - 1. 20 m oraz 
kończąc eksplorację około 75 m powierzchni, niezbadanej w 197'7 r. 
z p)wodu pow:odzi. W trakcie badań ok!lzało się, t,a pracownia ta zajmuje 
znaćznie większą powier:!!c~nię /orientacyjnie około 100 m.2 f i nie udało 
się uchwycić jej pełnego zasięgu. '· :) 

Obserwacje w zakresie stratygrafii potwierdzają obecnojć trzech 
wyratnych nawarstwień osadniczych, związanych wyłącznie z kulturą 
łutycką: ' 

' 
I - nad gy:t~ą kredową /calec/ w cienkiej warstwie torfu glonowego ujaw-

niono ślady konstrukcji dre·wnianycb w postaci "ulicy", wykładanej 
poprzecznymi bierwionami oraz podłutnymi belkami /zapewne pozos• 
tał.ości legarów/ oraz prawdopodopnie związanego z nimi płotu 
/pozostałości drewnianych pali, usyttl9wanych w rzędzie/. Warstwie 
tej towarzyszył liczny materiał zabytkowy - ceramika i kości. 
Ceramika wykazuje wyratne rótnice w stosunku do występującej 
w pótniejszych nawarstwienia,ch /ll i mf, jest często wygład2;ana 
/ciemno-brą~owa oraz czernio.na/, bogato zdobiona oraz występują 
niektóre formy /wazy, amfory/, pojawiające się póbllej tylko spo
radycznie. 

Ponadto w warstwie tej 11·jawniono cały szkielet zwierzęcy 
/prawdopodobnie łosia/; albo była to ofiara kultowa albo td padłe 
zwierzę, przyniesione tu przez fale jeziora. Warstwa ta wykazuje 
wyratne ślady działalności fal jeziora w. części brzegowej. 

Po'łl(iązanie stratygraficzne wspomnianej konatrukcji z dob
rze zachowanymi elementami, ujawnionymi qprzednio /lata 1972-
'73/ w obecnym .pasie brzegowym jeziora~ motliwe będzie po wyko• 
naniu dodatkowego przekopu,· biegnącego od brzegu jeziora !io miej• 
sca pracowni. Stwierdzono, it omawiany poziom oddzielony jest 
od ·następnego /U/ warstwą namuliskową oraz cienką warstwą torfu, 
wskazującymi na z·naczną przerwę czasową w utyŁkowaniu półwyspu 
w charakterze miejsca na osiedle; · 

II • obejmuje ona nawarstwienia współczesne pracowni brął:ownlczej, 
ulokowanej w blitej jeszcze nie okrejlonej budowli: uchwycono jej 
ściany zachodnią i południową, wyratnie wyznaczone prnz pozoa-
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talości drewnianych bierwion i skupiska ceramiki, kości oraz roz
n.aite odpadki produkcyjne. Warstwa ta w profilu odznacza się 
wyra:tnie w postaci poziomu o szczególnie dutym nasyceniu w cera• 
mikę i polepę oraz kości /spąg warstwy/. Stwierdzono, U pracow
nia usytuowana była po linii SW-.NE. równolegle do przebiegu kra
wędzi półwyspu. Wyrótniające się w jej obrębie znaleziska omawia-
my ponitej; · 

warstwa związana z osiedlem, istniejącym po okresie trwania fazy 
z pracownią brązowniczą, stanowiąca bezpośrednią kontynuację 
poprzedniej /brak wyratniejszej granicy/. W profilu wyrótnia się 
obecnością kolejnego wyra:tnego nawarstwienia z ceramiką, kośćmi, 
a zwłaszcza polepą. W jej obrębie ujawniono kilka kamiennych pa
lenisk oraz stosunkowo bogaty i zrótnicowany material ceramiczny -, 
i kościany. Uderza jednak ubóstwo innych kategorii zabytków rucho-
mych. 

Bardzo słabo zaznacza się poziom średniowieczny /domniemana 
warstwa IV/, którego obecnoś.ć rejestrują nieliczne ułamki ceramiki 

. średniowiecznej i.nowotytnej. Brak materiałów wc.ześniejszych. 

Bogato reprezentowany materiał ruchomy, związany głównie 
()z warstwą n. obejmuje: 

1. zawieszkę brązową .w kształcie zwi~rzęcej figurki /byli./ długości 
28 mm, przedstawiającą zwierzę w formie naturalistycznej. Jest ona 
zaopatrzona na grzbiecie w ogniwko do zawieszania. Stanowi import 
zapewne wschodniohalsztacki, jakkolwiek podobne zawieszki, lecz 
gliniane, znane są z kilku obiektów ·"łutyckich" z terenu Polski /np. 
Smuszewo k. Wągrowca/; 

2. metalowy pierścień z pozostałością oczka. Bez wątpienia import po
łudniowy, typu dotąd nieznanego z obrębu kultury łutyckiej; 

s. cztery gliniane pintadery, tj. 'pieczęcie /trzy dalsze ujawniono w se
zonie 1977 r./. typu nieznanego w obrębie kultury łutyckiej. Odkrycie 
fragmentu formy odlewniczej z odciskiem podobnej pieczęci imotyw 
S ogniwek połączonych w formie trójkąta/ zdaje się sugerować, dt 
były one wykorzystywane m. in. w charakterze matryc do wytłaczania 
w formie odlewniczej negatywów· przedmiotów ozdobnych; 

4. dwie całe formy odlewnicze oraz około 800 ułamków dalszych, repre
zentujących głównie typ form do wytwarzania przedmiotów w formie 
bransolet oraz zapewne naszyjników; 

5. gliniane wylewy do form. czopy itp. ; 

6. fragmenty glinianych łytek odlewniczych, tygli oraz dysz, wykazują· 
cych silne przepalenie; 

7. duta ilość tu tli z tygli odlewniczych oraz rozmaite' odpadki produkcyj-
ne /m. in. silnie skorodowane grudki brązuj: . 
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8. znaczna Pość bryłek rudy :telaznej, przy czym chodzi tu o surowiec 
ujawniony na wtórnym złotu, tj. celowo przyniesiony w obręb pracow
ni; 

9. naczynia gliniane, w tym pozostałości kilku typu sitowatego oraz liczne 
naczynka miniaturowe /dozowniki?/; 

10. kilka g~\.tdek surowca bursztynowego. 

Uderza całkowity brak półfabrykatów brązowych lub fragmentów, stanowią
cych odpady produkcyjne, co wskazuje, :te były ozie dokładnie wybierane 
z form w wypadku nieudanych odlewów. 

Dotychczasowe. rezultaty badali wskazują na obecnol§ć wielkiej 
pracowni odlewniczej, nastawionej na masową produkcję, wstępnie dato• 
wanej na okres Hallstatt C-D. Fotwierdza to wielka liczba ułamków form 
odlewniczych i innych elementów, związanych z procesem produkcyjnym 
oraz nawatstwienia dutej mią:tszości, w obrębie pracowni dochodzącej 
do 25 cm. 

W poziomie II tu:t przy zachodniej Acianie pracowni stwierdzono 
pozo et alości materiału paleobotanicznego - ziarna zbó:t oraz :tołędzie -
związanego zapewne z zabudową mieszkalną bezpośrednio' przylegającą 
do budowli z pracownią. Z poziomami II i III związany jes~ bogato repre
zentowany materiał ceramiczny /głównie fragmenty naczyli chropowaco• 
nych typu kuchennego/ oraz .materiał kostny, w tym kości i kopyta m. in. 
tarpana. Uderza jednak fakt wystąpienia w warstwach II i III znacznie 
mniejszej liczby ułamków naczyń gładzonych /i zdobionych/ oraz poczer
nionych, ni:t to stwierdzono w warstwie I. Ponadto w materiale obu tych 
warstw nie z,aznaczyły się wyra:tniejsze różnice. mimo iż ich odrębność 
zaznacza się w profilu. 

Pobrano próbki palinologiczne z obrębu samego osiedla oraz 
jego najbli:tszego sąsiedztwa /nasada półwyspu/; natomiast z samego 
osiedla oraz miejsca na początku półwyspu pobrano próbki do badań ma• 
lakologicznych. Przewiduje się w naJbliższym czasie podjęcie badań 
specjalistycznych w celu odtworzenia technologii produkcji w oparciu 
o zachowane odpadki produkcyjn~ /mgr z. Hensel • Centralne Laborato
rium IHKM w Warszawie/. 

Coraz wyra:tniej rysuje się istotna pozycja osiedla w Grżybianacll 
w obrębie osadnictwa kulttiry łużyckiej okresu halsztackiego w tej części 
Dolnego ~ląska /skupisko w dorzeczu KB.czawy/. Na etolo wysunąć tu 
trzeba fakt ujawnienia pracowni brązowniczej, rozmiarów dotąd niezna• 
nych w obrębie tej kultury, wyróżniającej się ponadto bogactwem materia
łu zabytkowego. Dostarczyła ona, jak dotąd, najpełniejszego ilościowo 
i jakościowo materiału zabytkowego dla odtworzenia szczegółów techno· 
logii przetwórczości brązowniczej. Brązowa zawieszka w kształcie zwie• 
rzęcia oraz unikatowe pintadery, wskazują wyratnie na silne powiązania 
z południem /krąg wschodnJphalsztacki/. a odkrycie pierścienia, jak 
dotąd nie posiadającego w zespołach środkowoeuropejskich analogii. ma 
tu swą specjalną wymowę. 
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Zwraca te~ uwagę fakt, U na południe od Grzybian w rejonie 
Złotoryi /około 20 km/, w podgórskiej strefie Sudetów, ujawniono jut 
dawniej wyrobiska złót cechsztyńskich z rudą miedzi /a nawet samo
rodkami/. Nie wykluczone, U stamtąd mo te pochodzić surowiec, wyko
rzystany w w /w pracowni. Badania specjalistyczne planowane są na 
lata 1979-80, przy czym przewiduje się również podjęcie w tym rejonie 
szczegółowych poszukiwań terenowych. 

HOLENDRY 
woj. kieleckie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii 
Małopolski 

w Krakowie 

Badania prowadził mgr Władysław Morawski. 
Finansował Inwestor Linii H1,1tniczo•Siarkowej 
przez WKZ w. Kielcach. Pierwszy sezon badań. 
Osada kultury łużyckiej i nikłe ślady osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego. 

Stanowisko, badane w ramach akcji ratowniczej na trasie Linii 
Hutniczo-Siarkowej w województwie kieleckim, położone jest na cyplu 
/porośniętym lasem/ ograniczanym przez dolinki tródłowych strumieni 
rzeki Morawki, na gruntach Leśnictwa Jasień. Przed podjęcieq1 badań 
południowa część stanowiska została zniszczona robotami ziemnymi 
.przy budowie linii kolejowej LHS. 

W dwu wykopach sondażowych położonych równolegle do linii ko
lejowej, po jej północnej stronie stwierdzono w humusie i podglebiu 
niewielką 'ilość ułamków ceramitU wczesnośredniowiecznej i z okresu 
kultury łutyckiej. Poniżej w piaszczystym podło~u natrafiono na 3 płytkie, 
niewielkie jamy, w których wypeniskach znaleziono niewi!'!lkie ilości 
grudek polepy. przepalone kamienie granitowe, · ułamek żużla ~elaz.nego 
oraz fragmenty naczyń glinianych, Ceramika z jam pochodziwyłącznie 
z naczyń kultury łużyckiej. 

Materiał tymczasowo przechowywany w Pl'acowni Archeologicznej 
ZAM IHKM PAN w Igołomi. 

Badania zakończono. 

INOWROCŁAW 

woj. bydgoskie 
Stanowisko 95 

patrz 
okres wpływów rzymskich 



IZDEBNO, gm. Rogowo 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 5 
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Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków 
w Bydgoszczy 
Klub Archeologii Podwoe
nej 11Tryton11 

w Bydgoszczy 

Badania prowadziła mgr Olga Romanowska-Gra
bowska. Finansował WKZ w Bydgoszczy. Czwarty 
sezon badań. Osada obronna z wczesnej epoki 
:!elaza /HaD /. 

Badania wykopaliskowe prowadzono w miejscu odkrytej, w up
rzednich latach, drogi wjazdowej, tj. we wschodniej partii półwyspu. 
Zało:!ono dwa dodatkowe wlkopy /od 20/10 ćw. B i D/ w celu uchwycenia 
dalszego odcinka odsłoniętej drogi oraz bramy wjazdowej do grodu. 
Droga wjazdowa szerokości ca 5 m biegnie w stosunku do wału prawie 
prostopadle, a po minięciu jego wewnętrznej linii, przechodzi w jedną 
z ulic pOprzecznych. Droga ta łączy wschodni brzeg jeziora poprzez 
most z bramą grodu oraz jak wykazały podwodne badania, ma powiąza
nia z okrę:tną ulicą, biegnącą poża wałem, po wschodniej stroenie 
półwyspu. 

Na odc.l0/20 ćw. B. omawiana droga . zwę:!a się do szerokości 3, 80m 
i skręca prawie pod kątem 45° w kierunku bramy. 
Odkryta w Izdebnie brama wjazdowa do grodu znajdowała się w przerwie 
wału obronnego. Tworzyły ją wysunięte poza wał dwa rzędy równolegle 
biegnących słupów, otaczających z dwóch stron ulicę wjazdową. Długość 
.bramy wynosiła ca 7 m, szerokość w świetle wjazdu 2, 51 m i 3, 78 m 
od wnętrza grodu. 

Do ciekawych odkryć nale:ty zaliczyć odsłonięte w bramie drew
niane rynny, usytuowane wzdłu:t skrzyń wału, po obu stronach drogi 
wjazdowej, odprowadzające do poziomu falochronu, wodę ściekającą 
ze ścian wału. Falochron natomiast, wykonany z 9 rzędów pali dębowych, 
wbijanych ukośnie, znajdował się między drogą wjazdową a wałem. 
Podobny falochron, wykonany z 4 rzędów pali chronił tę drogę od .strony 
jeziora, 
Zarówno brama jak i droga wjazdowa nosiły ślady niejednokrotnych napraw 
i przeróbek. Całość omawianych konstrukcji pokrywała warstwa l(pale-
nizny. , 
Analiza dendrologiczna pobranych próbek wykazała, :!e wał, droga dojaz
dowa i most wykonane były z drewna dębowego, natomiast do wszelkich 
napraw utywano drewna sosnowego, brzozy i olszy oraz drewna dębowego 
do napraw konstrukcji nardonych na bezpośrednie działanie wody. 

Badania dostarczyły jednocześnie szeregu informacji na tematy 
budowy umocnień obronnych grodu. 
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Na odcinku 20/10 ćw. D odsłonięto 3 skrzynie wału, przylegają
ce do drogi wjazdowej. Zbudowano je z dębowych pali łączonych na zrąb 
i wypełnione piaskiem oraz kamieniami. u podstawy wał wzmocniony 
został po.dłutnymi legaran'li i dodatkowym·! poprzecznymi belami, two
rzącymi terasę. Konstrukcję tę od zewnętrznej strony zabezpieczały 
gęsto wbijane pale /tzw. piło ty/, do których bezpośredQio przylegał fa

:~5!~~, .. ·1?.9: ~~??"WY· ~eras palisadowych w Izdebnie utyto dyli kluczawato 
~{R?.:~~~F}~~,~~~~Ld,o.a~~wto.no trapezowy klin stanowiący naro
it-ntł' 'WJilu. M~~ży. t~ :kU:n6"m ' i drogą popr:r;eczną odsłonięto dutych 
ro.żrniaróW s~up dębowy wzmocniony kamieniami, być mote stanowiący 
element · związany z umocqwaniem właśnie w tym miejscu wrót, tj. na 
wewnętrznej linii wału. 
W trakcie wykopalisk wydobyto liczny materiał ruchomy - fragmenty 
naczyń, kości zwierzęce i fragmenty przedmioiów metalowych, datowa• 
nych na okres halsztacki. 
Równolegle z pracami na lądzie, reali2:9wano badania podwodne przy 
wschodnim brzegu póiwyspu. Za pomocą motopompy, z odpowiednio 
zredukowanYm. ciśnieniem ~ody, odsłoni.ęto na odcinku ca 16 m omawia
ną jut uprzednio - ulicę okrętną, biegnącą poza wałem oraz falochron 
- zlokalizowany ~iędzy tą ulicą a wałem. 

Wydobyto~ w ramach wytycznych sektorów prac podwodnych, 
w obrębie omawianych konstrukcji, zabytki ruchome. - fragmenty cera
miki, zabytki metalowe /haki, okucia, fragmenty noty/ - datowane na 
okres halsztacki /93% zabytków/ i na okres wczesnego średniowiecza. 

JANOWICE, gm. Słaboszów 
woj. kieleckie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

• 
JANOWEK, gm. Skrzeszew Państwowe ·Muzeum 

Ąrcheolo giczne woj. warszawskie 
Stanowisko l w Warszawie 

Badania prowadzili dr Jerzy Głosik i mgr Michał 
Dessoulavy. Finansowało PMA. Trzeci sezon 
badań. Cmentarzysko ciałopalne typu ''łutycko
kloszowego", pótno - halszt"ackie oraz z wczes• 
nego i środkowego okresu lateńskiego epoki 
żelaza. Osada wsp6łcze11.na cmentarzyska oraz 
ślady osadnictwa ze starszych epok, między in
nymi kultur-y pucharów lejkowatych. " 

.· . · .Prace wykopaliskowe prowa~:lzone były jednocześnie w dwóch 
partiach roziegłego /zńaleziska archeoiogiczne na przestrzeni kilku · 
hektarów/ tarasu nadzalewowego starorzecza Narwi, obejmującego stil~ 
nowiska 1. · 
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W pierwszym rzędzie kontynuowano prace wykopaliskowe na 
cmentarzysku ciałopalnym "łu~ycko-kloszowym"~ usytuowanym w "cen
tralnej" czędci tego tarasu. Przekopano 3 ary. które zlokalizowano 
wzdłu~ wschodniej krawędzi ubiegłorocznego wykopu. celem uchwycenia 
na tym kierunku zasięgu cmentarzyska. Odkryto tylko jeden grób "klo· 
szowy". oznaczony kolejnym /w nawiązaniu do lat poprzednich/ riumerem 
65. Smukły klosz "jajow.·aty" nakrywał oryginalną baniastą urnę. zdobio
ną trzema parami wypukłych "sęczków". rozmieszczonych na wysokoiłci 
brzuŚca. Du~a misa niemal w całości nakrywała niewielką urnę. zawie• 
rającą "przemyte" po spaleniu szczątki kostne zmarłego ulotone w po• 
rządku anatomicznym. 

. Podjęcie prac wykopaliskowych na skraju zniwelowanej krawędzi 
tarasu /około 160m na północny-wschód od wspomnianego cmentarzyska/ 
spowodowane zostało uprzednimi nieprzewidzianymi pracami. W tym 
eksponowanym miejscu /w bezpodrednim sąsiedztwie podmokłych łąk/ 
przekopano dalsze trzy ary. odkrywając dziesięć obiektów osadniczych, 
związanych głównie z osadnictwem halsztacko-lateńskim. w tym 3 pół
ziemianki. 2 paleniska otwarte. l jam·a gospodarcza /spichlerz na prze• 
chowywanie :tywnodci/. 2 jamy tzw. odpadkowe i najbardziej interesują
cy obiekt produkcyjny - piec do prymitywnego wypału naczyti glinianych. 
W całości zachowała się tylko dolna część pieca. obejmująca dute pale
nisko wylotone polnymi kamieniami i skorupami wylepianymi gliną 
/stanowiącymi zwartą masę ceramiczną/. Część górną pieca stanowiła 
właściwa komora /zachowana niestety w formie rumowiska/. oddzielona 
od paleniska rusztem. Od strony północnej zachowały się podwaliny 
kopuły pieca. w której wnętrzu znaj.dowało się kilka potłuczonych naczyó. 
W profilu pozostałości pieca /jako obiekt nr 71/. wyrdnie rysowały · 
się jak w formie czarnej nieregularnej plamy na tle jasnego piasku. 

W poblitu odkryto naczynie gliniane /górna część ścięta spy
chaczem/. wypełnione masą "telazistą". którego charakter okrdlony 
mo:te być po wykonaniu analiz specjalistyc~nych. 

Na całej odsłoniętej czędci stanowiska /w dolnych piaszczystych 
warstwach/. stwierdzono pozostałości osadnictwa ze starszych epok. 
w tym głównie bogato zdobionej ceramiki kultury pucharów lejkowatych. 

Materiały przechowywane są w zbiorach PMA. 

Badania będą kontYnuowane. 

JEZIERZYCE. gm. S~igiel 
woj. leszczyóskie 
Stanowisko 2 

JEZIORSKO, gm. Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 4 

pa b z 
wczesne średniowi~c~e 

PP Pracownie · Kansenracji 
.Zabytków 
Pracownia Badawcza 
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Archeologiczno-Konser
watorska 
Oddział w Poznaniu · 

Badania prowadził mgr Edward Krause. Finan
sowała Okręgowa Dyrekcja GosJ)odarkl Wodnej 
w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Stanowiskc;> 
wielokulturowe: osady kultury łutyckiej i prze
worskiej, osada wczesnośredniowieczna i> pótno
średniowieczna-nowotytna. 

Stanowisko polotone jest w obrębie wsi Jeziorsko, na jej pół· 
.nocno-wschodnim skraju, na wysokości środkowej terasy, . Warty, w pob-
litu starorzec:za~ ' 

Ba!Jania wykopaliskowe poprzedzone zostały wykc;)naniem planu 
.Sytui!L·cyjno .. WY:sol,cościowego1 planigrafil materiału pow:.ierzchniowego 
i bada~.wiertniczych. Objęty one obszar 20 arów. Przy utyciu spychacza 
zdjęto warstwę próchnicy ornej na głębokość około O, 40/0,.50 m. Wykona:

:no · ·dolrumeiitację rysunkową całej odkr;y.wki oraz wyeksplOrowano obiekty. · 

. . .W sumie na obszarze odkrywki wydzielono i wyeksplorowano 
około 200 obi.ei.Ctów·nieruchomych w postaci rótnego rodzaju i przeznacze
nia Jain,palenisk, ziemianek, dołków posłupowych; skupisk ceramiki, 
wolno stojący~h naczyń, itp. Dotąd trudno określić szczegółowo chrono
logię znac~nej J..tczby obiektów. Dla około 6() obiektów będzie ńieinotliwe , 
z powodu braku ątaŁEiriału tr6dłowego. 

Wyst_ąpuy obiekty kultucy łqtyckiej z V okresu epoki brązu 
i HC /jamy, doł~i pc:).slupowe l, kultury przeworaklej z okresu pótnola
teńsk~ego i . s~arsaego podokresu rzymskiego /jamy, obiekty mieszkalne, 
paienisk~/. · podobne z okresu wozesnośredniowiecznego oraz nieokreślone 
jeszcze biltej ·co do funkcji /być mo te glinianki /obiekty pótnośrednio· 
wieczne/ nc;>V{ot~ne • 

. J:lu:chomy. mat.eriał zabytkowy stanowiły ułamki naczyń. glinianych 
/okoł,o 5 tys.·sztu~/# kąści. zwierzęce /1.600 sztuk/, polepa /.350 sztuk/. 
Z pojedyrt~·~~c~ z·abytków wymienić nalety szpilę brązową z łabędzią 
główką ·kultury ł.utyckięj, Q fragmentów taren rotacyjnych, grzebień, 
paciorek· s~'klan.Y:• 2:. łi~ule kultury prze~!)rs·Jclej oraz· toporek telazny 
wczesnośredri.i,owie czny •. · · · · 

Z obiektów .pc;brano 66 próbek glebowych. n& oznaczenie zawartoś-
ci fosforu. · 

Materiały ! ·dokumentacja z badań· znajduje się obecnie w PBAK' 
PP PKZ 0/Poznań. ' 

Badania zakończono. 



JUSZKOWO, gm. Pruszcz Gdański 
woj. gdańskie 
Stanowisko l 

• 
KAMlEN MAŁY, gm, Witnica 
woj. gorzowskie 
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patrz 
okres wpływów rzymskich 

Muzeum Okręgowe 
w Gorzowie Wielkopolskim 

Badania prowadzili mgr Tadeusz Seniów i mgto 
Tadeusz Szczurek, Finansował WKT w Gorzowie 
Wlkp. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
kultury łu:!yckiej - okres halsztacki. 

Stanowisko usytuowane jest w zachodniej. czę~ci wsi 20 m na 
p6łnoc od dworca kolejowego. · . . . · 

2 . . . . 
Przebadano obszar o powierzchni 55 m i na powy:tszej prze

strzeni wyeksplorowano 14 grobów ciałopalnych kultury łu:tycldej 
z okresu halsztackiego. Groby te zalegały na głęboko~ci od· 0,25 do 
O, 70 m. Wszystkie usytuowane były na bruku z kamieni polnych. Słabo 
wyposażone w tzw. przystawki -obsypane resztkami stosu. W jednym 
z grobów znaleziono szpilę brązową z łabędzią szyjką. 

Materiały są w posiadaniu Muzeum Okręgowego w Gorzowie 
Wielkopolskim. 

Badania będą kontynuowane. 

KLUKOWO, gm. Zlotów 
woj. pilskie 
Stanowisko 2 

KOLUDA WIELKA, gm. Janikowo 
woj. bydgoskie 
Stanowisko l 

• • 
KRAKOW - BIE ZANOW GAJ 

KRAKOW - PYCHOWICE 
StanowiskÓ- ł i 2 

KRYLOW, gm. Mircze 
~oj. zamojskie 

; 

patrz 
okres lateński 

patrz 
wcŻesne średniowiecze 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres nowo:tytny 



90 

• 
KUZNICA SKAKAWSKA, gm. Wieruszów 
woj~ kaliskie 

Muzeum Archeologiczne 
1 EtnograficŻne 
w Lodzi 

Badania prow'adzUa mgr Irena iadcz.yk. Finanso• 
wał je WKZ w Kaliszu. Pierwszy sezon badań. 
Ciałopa~e cmentarzysko ·kultury łu:tyckiej 
z okresu halsztackiego. 

Cmentarzysko poło:tone jest. na piasz.czystym wzniesieniu tu:t 
nad pradoliną ·Prosny, około l 'km .w. linii prostej .od grodziska, ' letącego 
w Wie~szówie-Podzamczu~ badartego w poprzednich sezonach. : Cmenta .. 
rzysko jest wspÓłczesne z g'rodzlskiem. ·. · 

w okresie mi.ędz;Ywojennym 'prowadzono tu badania rato~b.icze. 
Obecne badania obejoitiją ju:t peryferyczną c'zęść cmentarzyska, - ~awiera• 
jl\cą groby o znaczn1,e· ubo:tszym materiale: zabytkowym. 

Przeko~ano - 225 · m2. odkrywając~). grobów .i jedęn b~dynek,. Groby 
zakładane w czy~tyin _piasku, zawierały pÓ -kilka naczyfl a cza.sem ~przed
mioty,.ineta'lowe; .przykrywa'n~ · były doś:ć ro1:ległynii j:lodwójnY#Ii łirukami 

:k~.teririymi~ · ·. : ·. · .. ·. ·. . , . · · .. : · . · .·. .. . . 
. ~i e udald. ą'ię :w_yo_qrę~nić.' ~am ~~óbowyc"ą~-· .a 'Yiydp~~any niater~łU ~abyt• 
·. !(owy 'by l -b~rd-io . ż,tiis z c.zo ny.. •, ... ,' . . . i . . . . 

· .. ._.-.: :· · :.Mi~~; -~oh~~~.: :~a P<>_:do·xri~~ -~-kOł~:· l · nHl~~szyni. nit -#oby, od
··krjrto.,z.arys :.dna .obiektu .o ścianach · P~e.ció~owych, bal'.qzó: W}'r,#hie od· 

. ~b~aJących ~{ęoii -o~ocz.enia; . w je_go. obi'ębie .ilie : zna~ziono , ~adiiych za
·.b~~~;. ·.w. odległo~ .c.i .ąkoło' .2ii,'cm : i)a-~~u~:iniowy_ z'a:chó<f~d wyni'ienlone:. 

go .ó.l?~e~ ·a.dkryto grób. ż' br~lde:m :~~ie~ym .. _: .. 
·. · • :_. · ~~ :~~~n.t&:~ż ··~c)!)Ów ··&idaa~ ·81ę: d~~~ b~lastę popl~mice 

6 _ gładkich sżyjkach ··i chropawat;fcb -brzuśca~ • .mfor~ o gł'&.dkiej 
i zdoblone_j j,owier.zchiu, cier.paid, w tym jeden P<>St~!tdajilcy na czarnym 
tle bogate źd9b:i.~nia, ró~nego rodz~ju miseczki. szpila i no:te :telazne 
oraz zapinl~a zniszczona w ogniu. · 

MateJiały znajdują się w Dziale Wczesnej_ Epóki .t.elaza w Mu· 
zeum Archeologicznym i Etnograficznym w Lodzi. 

Przewiduje się kontynuację badafl. 

LASZCZYN, gm. Rawicz 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko S 

L~ŻYCE, gm. Wejherowo 
woj. gdańskie 
Stanowisko S 

patrz . 
okres wpływów rzymskich 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku · 
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Badania prowadził mgr Olgierd Felczak. Finan
sowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury 
wschodniopomorskiej z okresu Hallstatt D. 

Powodem rozix>częcia badań było przypadkowe odkrycie w 1977r. 
zniszczonego grobu skrzynkowego zawierającego cztery naczynia, 
w tym dwie popielnice twarzowe. 

Cmentarzysko, na którym zna~ezio~ grób polotone jest na 
południowo-wschodnim zboczu wzniesienia 188, 2 usytuowanego w ·odle• 
głości 30~ m na północny zachód od drogi z Głodówka do Lętyc. 
Większa cz.ęść stanowiska została zniszczona w wyniku wybierania 
twiru. Mimo dokładnych poszukiwań, odkryto tylko jeden zniszczony 
grób skrzynkowy zawierający fragmenty trzech wpielnic, przepalone 
kości ludzkie oraz dwa kolczyki z nanizanymi paciorkami szklanymi 
i bursztynowymi. W najblUszym otoczeniu grobu i na całym przebada· 
nym terenie nie stwierdzono tadnych obiektów towarzyszących. 

Materiały archeologiczne z wykopalisk znajdują się w Muzeum 
Archeologicznym w Gdańsku. 

Badania zos.tały zakończone. 

MADELY, gm. Pątnów 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 1 

patrz , 
okresy b;rązu 

MILOSLAWICE, gm. MWcz 
woj. wrocławskie 

patrż 

okr.esy b~ązti 

MYSLIBORZ 
woj. gorzowskie 

patrz 
wczesne. śre~owieczi:! 

NOWY BARKOCZYN. gm. Nowa Karczma•Liniewo 
woj. gdańskie Muzeum Archeologiczne 
Stanowisko 3 w Gdańsku 

Badania prowadzU mgr Janusz Podgó~.:s·ki. Finan
sował WKZ w Gdańsku. Pierwszy sezon badilt\;. 
Cmentarzysko płas~e kultury łutyckiej z 0Jaęsu. 
Hal.istati c-c /D. · · · · · ' · · · · 

• 
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Cmentarzysko poło~one jest na niewielkim wzniesieniu,około 
1900 m na południowy wschód od kościoła W Nowym Barkoczyrńe i 50 m 
n·a j:lołudniowy zachód od zabudowań właściciela pola - M. Pellowskiego. 
W 1975 roku odkryto podczas orki grób skrzynkowy. 

Przebadano przestrzeń 200 m 
2 

na szczycie wzniesienia. Od· 
kryto 17 obiektów /nr 2-18/, w tym: 5 grobów skrzynkoWych, 3 groby 
obwarowane, 5 grobów jamowych, l grób popielnicowy, l grób popiel
nicowy z resztkami stosu, skupisko ceramiki /grób?/ i l jamę. Ze , 
względu na płytkie usytuowanie w ~wirowo-kamienistym podłoru więk· 
szość grobów uległa zniszczeniu wskutek orki. 

Wydobyto ceramikę - ułamki popielnic, pokryw i mis, ozdo
by z brązu /ułamki bransolet, kółka, spiralki i guzik/, fragment 
przedmiotu ~elaznego oraz przepalone kości ludzkie i węgiel drzewny. 
Na uwagę zasługuje grób nr 13, skrzynkowy, zawierający liczne wypo• 
sa~enie w postaci 7 zniszczonych popielnic i ozdób& z brązu. Materiały 
znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsląl. 

Badania będą kontfnuowane. 

OG~DOWEK, gm • . Kije 
woj. kieleckie 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

OLESNO-WALCE, 
.woj. częstochowskie· 
Stanowisko 4 

Muzeum Regionalne 
w Oleśnie ~ląskim · 
Stowarzyszenie Milośników 
Ole s na 

Badania prowadził mgr Wojciech Lonak. Finan• 
sowało S,towarzyszenie Miłośników Olesna. 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko kultury lu- · 
~yckiej z okresu halsztackiego. 

Stanowisko poło~one jest na terasie Stobrawy, na południowy
wschód od centrum miasta, około 500 m na północ od stan. s . 

. Przebadano łącznie około 4, 5 ara, odkryto 16 zespołów grobo
wych /nu~eracja 7-22/, w tym: 14 szkieletowych i 2 ciałopalne~ Groby 
w większości posiadały obwarowania i bruki kamienne. Odkryte w gro
bach naczynia są typowe dla grupy górnośląsko-małopolskiej kultury 
łutyckiej w okresie halsztackim. Najczęściej 'powtarzał się zestaw na• 
czyń składający się z· garnka, misy i czerpaka. Poza tym-odkryto na 

.·cmentarzysku . kilka ·zawieszek spiralnych z drutu brązowego, nagolenniki, 
bransoletę . oraz drobne fragmenty niezidentyfikowanych przedmiotów 
brą~owych. Jedyny zabytek hlazny to naszyjnik/?/ z grobu 1'5. WyrM.
niał . się on wśród odkrytych w tym sezonie, znaleziono~ nim takte 

• 
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2 nagolenniki, bransoletę, 2 zawieszki skroniowe oraz .3 naczynia. 
Ponadto na cmentarzysku odsłonięto część skupiska głazów zalegając~gb 

. w stropie calca i mającego charakter zapasu kamieni. W ohrębie w /w 
skupiska odkryto 3 przedmioty ~elazne, w tym radlicę. Zabytek ten na
laty datować wstępnie na okres średniowiecza. 

Materiały i dokumentacja złorone zostały w Muzeum Regional
nym w Oleśnie Sl. 

Badania będą kontynuowane. 

ORLE, gm. Mrocza 
woj. bydgoskie 
Stanowiska l i 2 

Stanowisko l 

Muzeum Okręgowe 
w Bydgoszczy 

Badaniami kierował mgr Wojciech Kuczkow,:ski, 
udział wzięli: mgr Maria Krygier i Jerzy Ze
garliński. Finansował WKZ w Bydgoszczy. 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko kultury 
wschodniopomorskiej z okresu halsztackiego 
i cmentarzysko szkieletowe z XII wieku /st. l/. 
Kurhany z .okresu wpływów rzymskich /st. 2/. 

Prace archeologi-czne były kontynuacją l:!adań z 1977 roku. Na przeba
danej powierzchni · 6 arów· od,kryto i wyeks.plor·owanó 4 groby skrzynko
we z obwarowaniem kamiennym oraz 3 groby szkieletowe. Groby 
skrzynkowe uległy znacznemu zruszczeniu. Zachowała się jedynie część 
płyt z piaskowca, tworzących komorę grobów oraz ob~arowanie z pol
nych okrąglaków. Komory grobów wymoszczone były niewielkimi płytka
mi i ciętymi kamieniami. 

Groby datowane na okres halsztacki, oprócz nielicznych, prze
palonych kości ludzkich nie zawierały ~adnej zawartodci. 
Pomiędzy grobami skrzynkowymi IJr lO i 11 zalega,ły 3 groby szkieletó'Ye• 
które zostały częściowe obudowane kamieniami .pochodzącymi z grobó~ 
skrzynkowych. 
Szkielety o długości l, 70. cm, zorientowane były na osi wschód-zachód. 
Przy grobie szkieletowym nr 12, w którym zachowała się jedynie czaszk~ 
oraz kości miednicy, odkryto brązowe, lane kabłączki skroniowe,· . kółka 
brązowe z zawieszkami, nó~ telazny w .pochew~e 2 brązu oraz teiazny 
grot bełtu. · 

Badania na ·stanowisku l żos tały. zalcóńczone. 

Stanowisko 2 

Stanowisko poło~one jest około 600 m na ~łnocny-zachód .oc:l gosi;lodar .. 
stwa Wojciecha Góry w Orlinku oraz 300m na północny-wsc~~<:ł'od .ię-
niczówki. Wstępne badania na tym stanowisku prow:adzii(? mu~e'iltn - -~~;-
goszczy w 1973 roku. · · · · · J 

' 
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Prace badawcze w 1978 roku objęły jeden z trzech kurhanów, zwanych 
przez n.iejscową ludność "Trzema Górkami". ' 
Przebadano częściowo ćwiartki b i c kurhanu nr l. Ji ćwial1ce b, którą 
wyeksplorowano do głębokości 2, U m /przy profilu/, odkryto krąg 
kamienny, w przybliteniu kolisty, o średnicy 18-20 metrów, · złotony 
z kamieni polnych o średnicy 20-40 cm. · 

·W nasypie ziemnym kurhanu, natrafiono na fragmenty ceramiki, nawią-
zującej do okresu pótnolateńskiego i ·rzymskiego. . . . 

Badania na tym stanowiskU będą kontynu~wane w 1979 roku. 

, 
'· OSTROWITE TRZEMESZENSKIE, gm. Trzemeszoo 
woj. bydgoskie Polska Akademia Nauk · 
Stanowisko l Instytut Historii Kultury 

Materialnej · 
Zakład Archeologii 
Wielkopolski 
w Pożnaniu 

J • 
Badania prowadzili mg~ Wojciech Smigielski 
i Alojzy Wawrzyński. Finansował IHKM PAN i 
WKZ w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badaii. 
Grodzisko z podokresu halsztackiego D. 
Grodzisko z X-XII w. 

Grodzisko polotone na Pojezierzu Mogileńskim, na wyspie 
Jeziora Ostrowickiego znane jest od 1886 r. W okresie międzywojennym 
prowadzono tu poszukiwania powierzchniowe, a w ·latach 195& i 1969 
niewielkie badania sonda:towe, podczas których stwierdzono istnienie 
nawarstwień z okresu halsztackiego i z wczesnego średniowiecza. Ce-

. lem badań było dokonanie przekroju przez wał oraz rozpOznanie jego 
konstrukcji i _ zabudowy wnętrza grodziska celem sprecyzowania chro-
nolo~. / 

Stwierdzono, te w podokresie halsztackim D ludność kul~ry 
łutyckiej zbudowała wzdłut brzegów wyspy wał o jądrze glinianym przy
krytym płaszczem kamienno-ziemnym, a od strony jeziora poszerzoną 

. ławą kllmienną. Na ruinach tego wału zbudowano w X wieku wał w kon- · 
strukcji drewniano-ziemnej. · wewnątrz grobu odkryto pozostało6ci . 
budowli ludności kultury łutyckiej. Konstrukcją nośną były słupy wkopy• . 
wane w calec, .a ściany zbudowane były z plecionki grubo obrzucąnej 
gliną. Pozostałości chat z wczesnego średniowiecza nie stwierdzono, 
jednak gruba warstwa kulturowa świadczy, te osadnictwo w tym czasie 
musiało być dość intensywne. Trwało ono ~o XI/Xll wieku. 

Materiał zabytkowy i dokumentacja znajdują się w Zakładzie 
Archeologii Wielkopolski IHKM PAN w Poznaniu. 
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PLESZEW 
woj. kaliskie 
Stanowiske. 1 i 2 

PODL]j:ŻE, gm. Niepołomice 
woj. krakowskie 
Stanowj,_sko 1 
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patrz 
okres lateński 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii 
Małopolski 

w Krakowie 

Badania prowadzili doc. dr hab. Zenon Wo:tDiak 
i dr Jacek Rydzewski {autor sprawozdania/. 
Finansował IHKM.PAN. Piąty sezon badań. 
Osada wielokulturowa z materiałami kultury 
łu~yckiej i z okresu pó:tnolateńskiego. 

Badania: w Podłę~u miały na celu uchwycenie zasięgu obu osad, 
występujących na stanowisku. Dotychczasowe akcje badawcze /1953, 
1964-66/ prowadzono bowiem tylko w zagrownej strefie stanowiska, 
w jednym tylko sezonie /1966/ próbując uchwycić jego zasięg. 

W roku 1978 załorono 17 wykopów archeologicznych w postaci 
niewiel!cich sonda~y /2 x 5 m/ w strefie prawdopodobnej granicy wystę
powania obiektów zabytkowych, dostosowując się do istniejącej starej 
siatki arowej. W ten sposób objęto kontrolą obszar południowej strefy 
osadnictwa na stanowisku. W zało~onych wykopach odkryto 18 obiektów 
/jam/, z których większość naldy do kultury łu~yckiej. Rozmieszcze
nie tych obiektów w wykopach pozwala przypuszczać, ~e wykryto połud
niową granicę .osady tej kultury. 

Tylko jeden z prlkrytych w tym roku obiektów mo~na bezspornie 
datować na okres pó:tnólateński; podobne materiały "Występują te:t po
jedyńczo w dwóch innych obiekte,ch oraz w górnych warstwach ziemi, 
lecz jako domieszka do przewa~ającego materiału kultury łu~yckiej. 
W wyniku tegorocznych badań nie uchwycono zasięgu osady pófuolateń
skiej; mo~na jedynie przypuszczać, ~e była ona zdecydowanie mniejsza 
od łu~yckiej. · . 

Badania będą · kontynuowane. 

POLANOWICE, gm. Kruszwica 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 3 

patrz-
wczesne średniowiecze 
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PORZECZE, gm. Lęczyca 
woj. gdańskie 

patrz 
okresy brązu 

Stanowisko 2 

POTOK WIELKI 
woj. kieleckie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii Mało
polski w Krakowie 

Badania prowadzil mgr Władysław Morawski. 
Finansował Inwestor Unii Hutniczo-Siarkowej 
przez WKZ w Kielcach. Pierwszy sezon badań. 
Osadnictwo kultury -łu~yckiej. Nikłe dlady 
osadnictwa neolitycznego i wczesnodrednio
wiec~nego. 

Stanowisko poło~ne jest na piaszczystej terasie prawego brzegu 
tródłowej partii lewostronnego dopływu Mierzawy. Materiał stwierdzono 
jedynie w chłopskiej piaskowni poło~nej na trwałym niewielkim past
wisku. Na polach wokół nie stwierdzano zabytków. , 

Niewielki wykop sonda~wy zBło~no na brzegu piaskowni 
w miejscu ·czędciowo ju~ zniszczonej jamy. W humusie i podglebiu zna
leziono nieliczne ułamki ceramiki wczesnośredniowiecznej oraz wyroby 
krzemienne /w tym rdzeń neolityczny/. Wyeksplorowano pozostałą 
czę'ć zniszczonej j~y. Jama pierwotnie średnicy ca l, 5 m, _.płytka, 
o dnie nieckowatym, zawierała 2 du~e kamieńie oraz ułamki kilku naczyń 
kultury łutyckiej. W kontrolowanych pozostałych profilach piaskowni · 
/obszar ca 30 x 30m/ nie zaobst!rwowano śladów i ·materiałów archeo-
logicznych, · 

Materiał tymczasowo przechowywany jest w Pracowni Archeolo
gicznej ZAM IHKM PAN w Igołomi. 

W ram·ach podjętej akcji ratowniczej ·na trasie LHS badania na 
tym stanowisku zak()ńczono. · 

PROSZOWICE 
woj. krakowalilie 

Muzeum Archeologiczne 
Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Krakowie 

Badania prowadzil dr Adam Kraus~. Finansowa
ło Muzeum Archeologiczne. w Krakowie - Kon-

. aerwator Zabytków Archeologicznych. Pierwszy 
, sezon badań. Osada i cmentarzysko kultury łu· 

tyckiej. · 
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Na południowym skłonie wzniesienia opadającego ku rzece 
Scieklec, na terenie Zakładów Wod. K....n. w Proszowicach, odkryto pod
czas prac przemysłowych zbiorowy grób kultury łu:tyckiej. 

Jak wynika z informacji odkrywców, w niewielkiej kolistej ja
mie o średnicy około 150 cm, sięgającej poziomu 70 cm, znajdowały 
się porozrzucane kości ludzkie 4 osobników i kilka naczyń. Spostrze:te
nia te zostały potwierdzone w czasie eksploracji rfiezniszczonej części 
jamy, w której natrafiono na pocięte i rozrżucone kości długie. Grób 
ten znajdowal się w sąsiedztwie niewielkich jam kultury łu:tyckiej • . 
Spośród częściowo odsłoniętych 13 obiektów na wyró:tnienie zasługuje 
du:ta ziemianka o średnicy około 4 m, o nierównym dnie sięgającym 
do głębokości ponad 2 m. Zawierała ona liczne fragmenty naczyń, kości 
zwierzęce, węgle drzewne oraz dutą ilość polepy rozrzuczonej po ca
łym obiekcie i skupionej szczególnie przy dnie. Na podstawie materiału 
zabytkowego osadę motna datować na kolieowe okresy epoki brązu i okres 
halsztacki. 

Materiały złotono w Muzeum Archeologicznym w.. Krakowie: 

Badania żakończono • 

• 
PRZEMYSL 
ul. Rycerska 

f 

RYBAKI, gm. Miastkowa 
woj. łom:tyliskie 
Stanowisko l 

, 
SAMOSTRZALOW, gm. Kije 
woj. kieleckie 

SOBIEJUCHY, gm. Zltin 
woj. bydgoskie 
Stanowiska. 2 i 3 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
okresy brązu 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej; Sekcja 
Paleodemografii Komite
tu Nauk, Demograficznych 

Badania prow~dzili: dr Janusz Ostoja-Zagórsld 
/IHKM PAN • Poznań/ i doc. dr habil.Jan 
Strzałko /UAM- Poznań/ przy współudziale 
dr. Bolesława Nowaczyka /UAM - Pozna.fl/ i stu• 
denŁów-magistrantów Katedry Archeologii UAM 
w Poznaniu i Zakładu Antropologii UAM. Finan
sowały: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, 
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Komitet Antropologiczny PAN i Wojewódzki Kon
serwator Zabytków w Bydgoszczy. 
sezon badań. Cmentarzysko kultury łu1:yckiej 
okresu halsztaclde&o, 

Kontynuowano prace wykopaliskowe prowadzone na tym obiekcie Qd 
1973 r. Przebadano obszar o powierzchni 1.150 m2 odkrywając i eiĆsplo• 
rując 35 grobów wyłącznie ciałopalnych. Groby odkryte /nr 428-462/ 
były przewdnie pochówkami jednopopielnicowymi i jedynie w trzech 
zespołach znaleziono po a popielnice. ilość naczyń przystawnych wahała 
się natomiaąt od 19 /grób m- 4.65/ do l. Wypasatenie grobów poza ce• 
r~miką ętanowiły nacstępujące zabytki wydzielońe: szpile 1:elazne. szpile 
brązowe, przybory toaletowe /szczypce 1:elazne/. zawieszki brązowe, 
drobne ułamki brązu, paciorki szklane, szpule gliniane i tzw. kadziel
nice. P~ow&dzone równolegle badania antropolog~czpe potwierdziły 
wcześniejsze przypuszczenia na temat systematycznie pogarszających 
się warunków naturalnycli 'wpływających niekorzystnie na prawidłowy 
rozwój biologiczny badanej populacji. W trakcie badań identyfikacyjnych 
ustalono podstawowe parametry demograficzne /wiek i płeć/ dla 2~ po
chówków. Na podkreślenie zasługuje wysoki udział pochówków małych 
dzieci /12 pochówków/ i osobników. którzy nie wkroczyli jeszcze w tzw. 
wiek reprodukcyjny /do 18 lat/ - 5 pochówków. Podkreślić równie1 na
le1y wyso~i wska~nik śmiertelności około porodowej kobiet. · 

Zakończono badania na stanowisku 2. Na podstawie wyników na
szych prac jak i wcześniejszych badań z. Bukowskiegq /lata 1964 i 1966/ 
- ustalono ostatecznie zasięg cmentarzyska. Usytuowane było one na 
terasowatym wzniesieniu /obecnie na skutek systematycznie prowadzo
nych prac polowych zupełnie nie/czytelnym/ na krawędzi II terasy wyso
czyzny i ciągnęło się pasem o s~erokości 60-65 m wzdług osi północ
południe. W trakcie prowadzonych badań odkryto ' i wyeksplorowano 562 
zespoły grobowe. Biorąc pod uwagę stopień nasycenia grobów w ramach 
poszczególnych grobów /25 grobów na l ar/ przyjąć motemy. it w nie
dostępnej obecnie /z uwagi na zabudowę/ części cmentarzyska znajdqje 
się nie więcej jak 100 grobów. W sumie cmentarzysko w Sobiejuchach 
/stanowisko 2/ miało nie więcej jak 700-750 grobów. Na podstawie wstęp
nej analizy materiałów zabytkowych przyjąć mo1emy, it funkcjonowało 
ono na przełomie HaC/HaD i było chronologicznie powiązane z młodszą 
fazą rozwojową grodu w Sobiejuchach f stanowisko l f. ' 
Stanowisko 3 

Podjęto takte .w&tępne prace wykopaliskowe na drugim cmentarzysku cia
łopalnym wią1ącym się, jak mo1:emy sądzić na podstawie analizy materia
łów zabytkowych z przypadkowo odkrytego grobu, ze starszą fa:zą grodu 
w Sobiejuchach. Ograniczono się do wytyczenia wykopu i usunięcia drzew 
z powi. erzchni 2 arów. 
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W b. r. prowadzono równie:! dalsze badania specjalistyczne. 
I tak dr Bolesław Nowaczyk z Zakładu Geomorfologii Instytutu Geografii 
UAM wykonał badania geomorfologiczne w obrębie rynny Jezior żniń
skich opracowując mapę geomorfologiczną całego mikroregionu. 

Badania będą kontynuowane. 

STROBIN, gm. Kanopnica 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 
w Lodzi 

Badania prowadził mgr Zdzisław Kaszewski. 
Finansował je WKZ ~ Sieradzu. Szósty sezon 
badań. Osada obronna kultury łutyckiej z okresu 
halsztackiego D i z wczesnego 'okresu lateńskie
go /550-300 p.n.e./. 

Badania były kontynuacją prac wykopaliskowych prowadzonych 
w latactll965 i 1974-1977. 

Stanowisko polotone jest na północnym skraju wsi Strobin 
w odległości 30m na zachód od drogi Konopnica-Osjaków. Badania obję• 
ły obszar l 050 m 2, ustyuowany w zachodniej części osady. Odkryto 
dalszy ciąg umocnień obronnych o konstrukcji skrzyniowej. Wypełniska 
wału zawierało fragmenty bierwion, dute ilości przepalonej gliny. i węgla 
drzewnego oraz ułamki naczyń typowych dla górnośląsko-małopolskiej 
grupy kultury łu:tyckiej /podgrupy kępińskiejf. 

W zachodniej części osady, w odległości 20 m od wewnętrznego 
lica wału, odkryto ślady dwóch chat. Chata nr 4 o wymiarach 8, 3x3, 8 
z paleniskiem w centralnej części, zawierała w swym wnętrzu nót 
brązowy, przęślik gliniany, fragmenty :telaznego :tu:tla oraz ułamki 
kilkudziesięciu naczyń. Chara nr 5 była nieco mniejsza /6, 5x3, 5 m/. 
W jej wnętrzu odkryto takte palenis.ko usytuowane centralnie, inwentarz 
składał się wyłącznie z fragmęntów rozbitych naczyń. Na obrzetu 
obydwóch chat stwierdzono ślady po dołkach słupowych. Warstwa kultu
rowa w /w obiektów mieszkalnych sięgała do głęb~ kości 170 cm. . 

Ceramika odkryta w osypisku wału i we wnętrzu obiektów miesz
kalnych pozwala datować osadę na okres halsztacki D i 'na wczesn~ ·.okres 
lateński. 

STRONNO, gm. Dobrcz 
woj. bydgoskie 
Stanowisko l 

Muzeum Okręgowe 
w Bydgoszczy 
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Badaniami kierował mgr Wojciech Kuczkowski. 
Udział wzięli mgr Maria Krygier. Finansował 
WK.Z w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko kultury wschodniopomorskiej 
z okresu halsztackiego i lateńskiego. 

Stanowisko polotone jest na terenie gospodarstwa Witolda 
Nitza, przy drodze Koronowo-Włóki. W 1974 roku odkryto na tym tere
nie grób skrzynkowy, zawierający 3 popielnice. 

l 

. Badaniami objęto Powierzchnię około 8 arów. W wykopie XX, 
na głębokości około 25 cm pod powierzchnią gruntu odkryto pozostałości . 
paleniska ciałopalnego, o kształcie owalnym, w przekroju soczewkowate, 
o wymiarach 110 x 160 cm. Zbudowane było z dutej ilości średniej wiel
kości kamieni, w większości ciętych. W obrębie kamieni i pod nimi, 
zalegała warstwa ciemnej, przepalonej ziemi l grubości 35 cm. l. 
Kamienie noszą ślady przepalenia w ogniu. W warstwach przepalonej 
ziemi znajdowały się nieliczne fragmenty wtórnie przepalonej ceramiki 
oraz przepalone kości ludzkie. 
W pozostałych wykopach sondatowych, w warstwach przemieszanej ziemi 
znaleziono fragmenty ceramiki, którą datować motna na okres ha:lsztacki 
i lateński. 

Badania będą kontynuowane. 

SUCHODoL, gm. Brody 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko l 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Zielonej Górze 

Badania prowadził dr Adam Kołodziejski. Finan• 
sował WKZ w Zielonej Górze. Pierwszy sezon 
badań. Osada kultury łutyckiej z epoki brązu ·· 
i okresu halsztackiego. 

Stanowisko polotone jest na północno-zachodnim brzegu Jeziora 
Suchodół, na niewielkim półwyspie. Badania podjęto ze względu na nisz
czenie stanowiska intensywną uprawą leśną. Przeprowadzono jedynie 
wstępne prace rozpoznawcze, zakładając dwa wykopy sondatowe o łącz
nej powierzchni 55m2. Wykop l zlokalizowano na największym obni:te
niu terenu, w poblitu brzegu jeziora, dątąc do uchwycenia ewentualnych 
śladów umocn,ień obronnych. Wynik był negatywny. Ujawniono jedynie 
wyklinowującą się warstwę kulturową. Wykop 2 usytuowany 'fi wy:tszej 
partii półwrspu, blitej domniemanego centrum osady, ujawnił niezwykle 
intensywną warstwę kulturową o mią:tszości około 2 m. Nie dotarto do 
calca ze względu na występujące jut na tym poziomie lustro wody. 
Pozyskano natomiast bardzo du:tą ilość ceramiki i kości zwierzęcych 



• l 

101 

oraz około 20 zabytków tzw. wydzielonych, w tym szpile brązowe, frag
ment naszyjnika z brązu oraz jeden przedmiot kościany. Na podstawie 
pozyskanych materiałów osada datowana jest na V okres epoki brązu 
i fazę C okresu halsztackiego. Niewykluczone, ~e chronologia ta zostanie 
rozszerzona po pogłębieniu wykopów do calca oraz zbadaniu partii naj
wyżej poło~onych, gdzie ceramiczny materiał powierzchniowy sugeruje 
trwanie osady także w fazie D okresu halsztackiego. 

Badania będą kontynuowane. 

WARKOCZ, gro. Strzelin 
woj. wrocławskie 

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno·- Konser
watorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Ludwik A. Kamiński. 
Finansował WOAK we Wrocławiu. Cmentarzysko 
kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. 

Cmentarzysko leży na niskim wzniesieniu, około 300 m na pół• 
nocny zachód od zabudowań wsi. Znane jest w literaturze z przypadkoWych 
odkryć i ratowniczych badań wykopaliskowych w związku z lokalizacją 
na jego obszarze piaskowni. Ratownicze badania przeprowadzono z powo
du wznowienia wydobycia piasku oraz budowy silosów fermy 'hodowlanej 
w wybierzysku piaskowni. 

Zbadano 14 grobów, w tym 'l odkrytych, podczas wydobywania 
piasku, a 7 odsłoniętych w wykopie, o powierzchni około 85 m2. Były to 
groby ciałopalne, popielnicowe, z l lub 2 popielnicami, z nikłymi pozos
tałościami stosu ciałopalnego, złożonymi w jamach grobowych. · 

Wyposa~enie grobów składało się z naczyń glinianych i przed
miotów metalowych. Ilość naczyń wynosiła od 11 do 21 sztuk. Stwierdzo
no obecność 3 naczyń malowanych. Z przedmiotów metalowych wystąpi
ły: szpile, 2 bransolety, kółko wykonane z brązu oraz no~e. fragmenty 
nieokreślonych przedmiotów z żelaza. Szpila i nó~ tworzą najczęściej 
występujący zestaw. 

Groby pochodzą z ·fazy C okresu halsztackiego~ 

Zabytki i dokumentacja znajdują się w WOAK we Wrocławiu. 

Badania będą kontynuowane. 

WICINA, gro. Jasień 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko l 

Muzeum Ziemi Lubuskiej 
w Zielonej Górze 
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Badania prowadził dr Adam Kołodziejski. Finan• 
sowało Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej 
Górze. Czternasty sezon badań. Grodzisko kul
tury łu~yckiej z okresu halsztackiego. 

Kontynuowano prace na największym obni~eniu obiektu, zmie
rzając do odsłonięcia drogi prowadzącej do grodu i umocnień bramnych. 
Odsłonięto zwalone drewniane konstrukcje palisadowe, fragment wew
nętrznej drogi przywałowej 'i rozsypisko wału. Od strony majdanu wyek· 
splorowano w obrębie wykopu intensywnie czarną, tłustą, o spoistej 
konsystencji i du~ej miąhzości warstwę kulturową oraz odkryto częścio• 
wo zarysy budynku, który prawdopodobnie wią~e się z poszukiwanym 
przejściem bramny. Dotychczasowe próby odnalezienia zewnętrznej 
drogi prowadzącej do grodu przyniosły wynik negatywny. Wśród mate~ 
rialu ruchomego bardzo obficie występuje ceramika i szczątki organicz
ne. W obrębie konstrukcji obronnych znaleziono szpile brązowe, grot 
od strzały łuku oraz pacior~i szklane. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Oddziale Archeologicz
nym Muzeum Ziemi Lubuskiej. 

Prace badawcze będą kontynuowane w dalszym ciągu na tym od
cinku, z uwzględnieniem rozszerzenia wykopów. Po zakończeniu badań 
projektowane jest zrekonstruowanie w tym miejscu fragmentu umocnień 
obronnych. 

WICINA, gm.Jasień 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko 11 

Konserwator Zabytków 
- Archeologicznych 
w Zielonej Górze 

Badania ..prowadził dr Adam Kołodziejski. Finan
sował WKZ w Zielonej Górze. Pierwszy i ostatni 
sezon badań. Osada otwarta kultury łutyckiej 
z okresu halsztackiego. 

Stanowisko poło~one jest około 1000 m na południe od wsi Wici
na i około 150 m na zachód od drogi do Roztok ów, na terenie dorywczo 
eksploatowanej :!wirowni. Ratownicze badania wykopaliskowe objęły całą 
krawędt wybierzyska kruszywa. Odsłonięto obszar trzech arów. Stwier
dzona została niezbyt intensywna warstwa kulturowa, o grubości nie 
przekraczającteJ 20 cm, w której wystąpiła obficie ceramika i kości 
zwierzęce;. W obręb,ie wykopu zlokalizowano i wyeksploro\VanO dwa pa
leniska oraz osiem jam, nie ujawniając jednak tadnych elementów kon• 
strukcyjnych. Zawartość jam stanowiła wyłącznie ceramika i nieliczne 
kości zwierzęce oraz w jednym przypadku dodatkowo dutych· rozmiarów 
ciętarek tkacki, zachowany w dwóch fragmentach. Osadę datować nalety 
na fazę D okresu halsztackiego. Stanowi ona kolejny zbadany punkt wi-
cińskiego zespołu osadniczego, koncentrującego się wokół grodziska, . . 
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któremu odpowiad&.i 'chronologicznie. 
Materiały znajdują się w Oddziale Archeologicznym MZL. 

Badania zakończono. 

' ' 
WIERZOWICE, gm. Letajsk 
woj. rzeszowie 

patrz 
okresy brązu 

Stanowisko 4 

WYLAZLOW, gm. Pęczniew 
woj. sieradzkie 

P. P. Pracownie Konser
wacji Zabytków 
Pracownia Archeoloifcz• 
no-Konserwatorska 
Oddział w Szczecinie 

Stanowisko 3 

Badania prowadził mgr Ryszard Rogosz. Finan
sowała Okręgowa Dyrekcja Goapodarki Wodnej 
w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Osada kul
tury łutyckiej /Halstatt C-D f, osada wczesno• . 
średniowieczna z X-XI wieku, cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne z 2 połowy XII wieku. 

W ramach programu prac ratowniczych na terenie zbiornika 
wodnego w "Jeziorsku", przebadano stanowisko nr 3 w Wylazłowie. 
U sytuowane jest na łagodnym płaskowytu prawego brzegu rzeki Warty, 
rozpoznane zostało szczegółowo w wyniku badań powierzchniowych, · 
eondatowych i wiertniczych, a następnie systematycznych obejmujących 
płaszczyznę 1000 m2. 

Wstępna analiza rozplanowania poszczególnych obiektów, ich 
funkcji i chronologii wykazała, tr rozległe stanowisko ma charakter 
wielokulturowy, na który składały się półziemianki, paleniska i jamy -
ludności kultury łutyckiej /Halatatt C/ skupione zwł~s zeza w obnitónej 
części zachodniej, liczne ślady baadnictwa wczesno,rednio~ecznego 
występujące na skraju osady starszej i kulminacji wzniesienia oraz po
jedyńcze groby szkieletowe z końcowej fazy wczesnego średniowic~cza 
skupione w części zachodniej. · 

Osada otwart~ z X-XI wieku charakteryzuje się zagęszczehlem 
pół i pełnych ziemianek o nieregularnych kształtach i wymiarach ca 
2, 5 x 3, 5 m, palenisk raczej krótkotrwale utyŁkowanych i jam gospodar
czych, przy stosunkowo ubogim naayceniu materiałowym.; Mało zrółni
cowany asortyment form przy ujednoliconym systemie produkcji wystę• 
pujących naczyń oraz sporadycznie znajdowanych innych materiałach 
ruchomych, pozwalają wnioskować, te osada wczeanoiAredniowieczna 
o raczej dosyć chaOtycznej zabudowie miała charakter eoapodarczo• 

., 
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rolniczy i spełniała tą funkcję przez stosunkowo krótki okres. 

Na miejscu osady, zwłaszcza w jej wschodniej i centralnej 
- maksymalnie wyniesionej terenowo części, w XII wieku w zwłaszcza 
w 2 jego połowie rozprzestrzenia się cmentarzysko ~zkieletowe. Nie
liczne pochówki zbadane w obrębie wykopu wskazują, te układ był 
usystematyzowany w osiach północ-południe, szkielety zwrócone głowa
mi na zachód, w pozycji wyprostowanej, zwykle wyposażone w noże te
lazne w pochewkach, kabłączki skroniowe z esowatym uszkiem i inne 
przedmioty metalowe. · 

Badania systematyczne 'obejmujące zaledwie 25·30% stanowiska 
zostały ukończone, a w najblitszych dwóch latach obiekt ulegnie likwi
dacji w trakcie zapełniania zbiornika wodnego w Jeziorsku. 

WYLAZLOW, gm. Pęczniew 
woj. sieradzkie 

PP Pracownie Konser
wacji Zabytków 
Pracownia Archeologicz
no-Konserwatorska 
Oddział Szczecin 

Stanowisko 4 

Badania prowadzili mgr Ryszard Rogosz i dr 
Eugeniusz Cnotliwy przy współudziale mgr.Ro• 
mana Kamińskiego i mgr. Eugeniusza Wilgoc
kiego /autor opracowania/. Badania finansowała 
Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Poz
naniu. Pierwszy sezon badań. Osada kultury łu
tyckiej, /IV-V okres epoki brązu - Hallstatt 
C/D/, osada wczesnośredniowieczna z XI-XII 
wieku. · 

Stanowisko badane w ramach ~ogramu prac arCheologicznych 
na terenie zbiornika wodnego "Jeziorsko". Usytuowane jest na zachod
nim stoku wyniesienia terenowego opadającego w kierunku rzecki Pich
ny, dopływu Warty. Stanowisko rozpoznano w trakcie badań powierz-

~ chniowych i w~rtniczych, a następnie wykopalisk obejmując powierŻ-
chnię 3. 600 m • . · . 

Stwierdzono, te rozległe stanowisko ma charakter wielokultu
rowy. Wyst,piły półziemiapki, palariiska i jamy z materiałem kultury 
łutyckiej ./datowany wstępnie na IV /V okres epoki brązu - Hallstatt 
C/D/ i z wcz~sn~go średniowiecza/. ()sade. lu~ności kultury łutyckiej 
z.lokalizowa~ była głównie w części niak.symalnie obnitaj'}cej ~ię ,~a 
zach,odn~ s~raj\l stoku •. Sporadyczne obiełcty kultury łutyckJ,ej · wystf":' 
pilją na całyn1 stanowili ku. Materiał ruchomy reprezentowany ja st. gł6w~ 
ni~ pr.zez fragmenty ~aczyń, je~t .mało .zrótnicowany j)od względem form 
naczyl\ i przedstawia Qiski poziom t~chniczny. · 



( -· 

105 

Osadnictwo wczesnośredniowieczne /XI-XII w./ w większości 
zlokalizowane jest na stoku łagodnego wyniesienia, na wschód od osad
nictwa łutyckiego, przy czym zaobserwowano nakładanie się obiektów 
wczesnośredniowiecznych na obiekty starsze. Obiekty motna podzielić 
na: półziemianki o nieregularnych kształtach i wymiarach ca 2, 5 x 3, 5m, 
paleniska o krótkotrwałym okresie utytkowania i rótnego rodzaju jamy 
gospodarcze. Materiał ceramiczny jest mało zró:tnicowany pod względem 
form. Całość materiału i raczej chaotyczna zabudowa pozwala przy
puszczać, i:t osada wczesnośredniowieczna miała charakter gospodarczo-· 
prodi:Jkc~jny. 

Na stanowisku odkryto tak:te kilka obiektów z materiałand kultu
ry amfor kulistych i kultury przeworskiej. 

Badania wykopaliskowe obejmujące 25tf, stanowiska zostały za
kończone, a w najbUtszych ~wóch latach obiekt ulegnie całkowitej likwi· 
da<:ji w trakcie zapełniania -zbiornika wodnego "Jeziorsko". 

"' 

ZAKRZEW, gm. Warta 
woj. sięradzkie 
Stanowisko 2 

ZAKRZEW, gm. Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowi~ko 3 

.1 
patrz 
okreśy brązu 

PP Pracownie Konserwa
cji Zabytków 
Pracownia Badawcza 
Archeologiczno-Konser
watorska 
Oddział w Poznaniu 

Badania prowadzili mgr Marek Cwetsch, Roman 
Fojud, dr Ryszard Mazurowski. Finansowała 
Okręgowa bYrekcja Gospodarki Wodnej w Pozna
niu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultu-

: ry łu:tyckiej. 

Stanowisko poło:tone jest na U poziomie terasowym doliny Warty 
/terasa nadzalewowaj. Terasa poszerza się w tym miejscu i przechodzi 

·w terasę denną suchej, peryglacjalnej doliny wykorzystywanej obecnie . 
przez rz. Teleszynę. Dno tej doliny bocz_nej jest nadwieszone nad dnem 
doliny Warty na !fYSOkości odpowiadającej poziomowi terasy II. Gleba 
bielicowa wykszWcona na piaskach aluwialnych. 

Badania poprzedzono wykonaniem planu sytuacyjno-w)osokościo• 
wego, planigrafil materiału powierzchniowego i badań geofizycznych. 
Zało:tono jeden wykop szerokoprzestrzenny o powierzchni 83 arów, zlo.• 
kalizowany w centralnej części stanowiska i obejmujący około 1/5 jego 
powierzchni. 
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·Odkryto 314 grobów ciałopalnych, z tego 261 popielnicowych 
i 53 jamowe. Większość grobów zabezpieczona była pierwotnie brukiem 
kamiennym obecnie - na większej części przebadanej powierzchni - częś
ciowo lub całkowicie zniszczonym. Zniszczone były równie t same groby, . 
szczególnie ich górne partie. W obu wypadkach główną przyczyną znisz
czeń nalety widzieć w stosunkowo niedawnym karczunku lasu. 

Inwentarz grobów był mało zrótnicowany. W grobach j:lopielni
cowych obok jednej, a dość często kf4llru popielnic występowały naczynia 
towarzyszące, /niekiedy b.licz"IE/ i raczej sporadycznie inne tródła-
na ogół niewielkie i nie najlepiej .zachowane ·ozdoby brązowe, wyjątkowo 
• narzędzia kamienne. Wśród grobów jamowych przewatał typ pochówka 
pozbawionego wyposatenia. Materiały' kostne liczne, albo słabO zachowa-
ne, niejednokrotnie rozwleczone poi& popielnic~. . . · . · . . 

W rozplanowaniu grobów widać Wyratną tendencj~ do tworzenia 
skupień zlotonych z kilkudziesięciu grobów rozmieszczaJtYch na obszarze 
kilku arów. ·-

Cmentarzysko datowane jest wstępnie na schyłek V· okresu epoki 
brązu i okres halsztacki. · 

Badania zostały zakończone. 

ZAKRZEW, gm. Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 11 

ZAKRZEW, gm. Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 12 A 

patrz 
neolit 

patrz 
wczesne średniowiecze 



Okres lateński 
) 
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BIAŁOGARD-KISIELICE 
WOJ. koszalińskie 

Stanowisko 2 

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza 
w poznaniu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadzili mgr Henryk Machajewskt 
t mgr Andrzej Sikorski. Finansował UAM 
w Poznantu. Drugi ·sezon badań /pierwszy 
w 1970 r./. Osada kultury pomorskiej /wcze
sny t środkowy okres przedrzymskif. 

l • l ? . 

Osada zlokaltzowat;la jest na płasktej terasie nadzalewowej rzeki 
Parsęty. Teren osady sys_tematycznte niszczony jest przez eksplorowa
nie · czynnych :!wirowni. Badania miały charakter ratowniczy. 

Wykopy o ~wierzchhi około 200 m 
2 zlo~altzowano w najbardziej 

zagrotonych częściach stanowiska .• Stwierdzono skupisko 9 palenisk 
oraz pozostałości kUku dalszych obiektów; Wśród materiałU. · głównie 
ceramic:znego. uwagę zwracają szerokootworowe · zasobowe. naczynia ba
niaste zdobione na zwieńczeniu szyjki i brzuśca plastyczną listwą 1 gru• 
parni podwójnych guzków w układzie festonowym. naczynia workowate 
z karbowanym wylewem t chropowaconym brzuścem. 

Na podstawie dyspersji materiału. ceramicznego oraz śladów po 
znisżczonych obiektach mo:!na przypuszcza.ć; te pi erwotnte osada roz,.. 
ciągała · się na obszarze około 2 ha. 

Materiały są przechowywane w katedrze ArcheologU UAM w Po~
naniu. 

Nie przewiduje się dalszych badań. 

BISKUPICE. gm.Brwinów 
woj. warszawskie 
Stanowisko l 

patrz 
okres Wpływów rzymskich · 

.BISKUPIN. gm. Gąsawa 
woj. bydgoskie 
Stanowisko l 7a 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie 
Oddział w ;Biskupinie 

Badania prowadŻUl mgr mgr Danuta i Wojciech 
Piotrowscy. Finansował WKZ w Byągoszczy~ 
Pierwszy sezon badań po przer.wt~ od ·uss .r. 
Cmentarzysko pótnolateńslde. · 

l 

' . 
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Stanowisko obejmuje obs·zar po obu stronach drogi Biskupin-Gą
sawa, w odległości około 200 m na południowy-wschód od parkingu Re
zerwatu w Biskupinie. Ostatnie i jedyne badania na tym stanowisku do 
1978 r. prowadzone były w 1966 r. przez mgr B.Balke. Podczas ko
pania rowu wodociągowego natrafiono na fragmenty naczyń i szkielety 
ludzkie. Wykopaliska ujawniły obecność 3 zniszczonych pochowków la
teńskich, sugerujących istnienie w tym miejscu cmentarzyska. 

W sezonie 1978 zało:tono wykopy tak, aby dowiązać się do działki 
z 1966 r. i przebadać jak największy obsz(lr stanowiska. Badaniami 
objęto teren o powierzchni 102 m2.W;ykopy sięgały kulminacji łagodnego 
wzniesienia i objęły częściowo rowy przy szosie. Materiał ·archeolo
giczny odkryty podczas wykopalisk ogranicza się do fragmentów naczyń 
lateńskich, węgli drzewnych, ułamków kości, ułamków ceramicznych 
częściowo lateńskiej częściowo łu:tyckiej proweniencji. 

W wykopie ·3/78 na głębokości 50 cm od powierzchni ziemi na
trafiono na palenisko z zawartością fragmentów ceramtki lateńskiej 
i węgli drzewnych. 

Badania nie będą kontynuowane. 

, , 
BRZESC KUJA WSK! 
w~. włocławskie 
Stanowisko 3 

D:U:BCZYNO, gm.Białogard 
w~. koszaltńskie 
Stanowisko 6 

D:U:BCZYNO, gm.Białogard 
woj. kos zal tńskie 
Stanowisko 39 

DOBCZYCE 
woj. krakowskie 
Stare Miasto 

IDZIKOW!CE, .gm.Namysłow 
woj. opolskie 
Stanowisko A 

patrz 
neolit 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz . 
pOtne średniowiecze 

Biuro Dolcuńlentacji 
Zabytków 
w Opolu 

Badania prowadzU mgr Krzysztof Spychała. 
Finansował Kombina~ PGR Namysłów. Pierwszy 
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sezon badań. Cmentarzysko datowaneł na 
~ ,J 

starszy i środkowy okres prze?rzymski. 

Cmentarzysko polotone jest na północnym stoku wzniesienia 
o wysokości 166•168 m n.p.m., w odległości około 650 m na połud• 
niowy-·zachód od wiaduktu kolejowego nad głównym korytem rzeki Wi
dawa i około 250 m na północny-wschód od stawu, który znajduje się 
po przeciwnej stronie drogi prowadzącej do Idzikowic. 

Badanta prowadzone były na terenie budowy osiedla mieszka
niowego i miały charakter ratowniczy. 

. 2 
Zbadano obszar o powierzchni 1160 m • na którym odkryto 27 

grobów ciałopalnych l 4 paleniska. Wśród obiektów wyrótniono groby 
brukowe, popielnicowe i jamowy. Znaleziono jeden grób trzypochów
kowy i jeden dwupochówkowy. Jako urn utywano naczyń rótnego ro
dzaju: dzbany, garnki o powierzchni chropowatej i bardzo dute misy. 
Część urn przykryto mniejszymi misami. KUka grobów wyposatonych 
było w małe dzbanuszki czarno wyświecane i w przedmioty brązowe 
i żelazne /m. in. szpila z łabędzią szyjką i szp.lla haczykowata z głów
ką płasko rozkutą, zawiniętą w uszko/. 

Wszystkie obiekty należy łączyć z ludnością kultury pomorskiej. 

Badania będą kontynuowane podczas dalszej rozbudowy osiedla. 

INOWROCŁAW 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 95 

JANÓWEK, gm.Skrzeszew 
woj. warszawskie 
Stanowisko l 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres halsztacki 

JASTRZ::t;:BNIKI, gm.BUzanów Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 

woj. kaliskie · 
Stanowisko "Modła" 

Kaliskie Stanowisko 
Archeologiczne 

Badanta prowadzU mgr Tadeusz Baranowski. 
Finansował IHKM PAN. Czwarty sezon badań. 
Osada z okresu pOtnolateńskiego i wpływów 
rzymskich, osada wczesnośredniowieczna. 
' 

l_ 
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Stanowisko leży na skarpie prawego brzegu doliny Prosny. Ba
dania miały charakter ratowniczy, obj'ęły powter.zchntę 70 m2 w miej
scu intensywnie niszczonym' przez obrywy piaśntcy. Wykopy zlokali
zowano na obszarze anomalii magnetyc:łnych, stwierdzonych podczas 
badań geofizycznych w roku 1977. Konfrontacja wyników prac geof't• 
zycznych z pracami wykopaliskowymi dała pozytywne rezultaty. 

Odsłonięto resztki pieca /zapewne garncarskiego/ • obiekt 4/78 
z okresu pó:tnolateńskiego. Zachow'tła się jedynie zagłębiona część 
pieca /o miąższości do 125 cm/. Zaryęy owalne o wymiarach 240 x 
190 cm .. W przekroju obiekt miał kształt w przybliżeniu prostokątny. 
Wnętrze jamy wypełniało rumowisko polepy. Różnej wielkości grudy 
polepy nosiły odciski elementów konstrukcyjnych pieca. Z użytkowa
niem pieca związany był otaczający go bruk kamienny, wśród niere
gularnie rozmieszczonych kamtent nie znaleziono jednak fragmentów 
przepalonej gliny. W trzech miejscach na obrzeżu pieca, ·na różnej 
głębokości odkryto dobrze zachowane, duże fragmenty trzech naczyń 
glinianych, które być może były odpadami produkcyjnymi i nie zostały 
nigdy użyte .. 

W roku 1978 po raz pierwszy na stanowisku "Modła" odkryto 
obiekty wczesnośredniowieczne /1/78, 2/78 i 3/78 -. palenisko i pozo
stałości zabudowy mieszkalnej - zapewne z XII w. Wypełniska tych 

obiektów zawierały znaczną Uoś ć fragmentów naczyń glinianych, kości 
zwierzęce, ~. także fragmenty przedmiotów żelaznych /3/ i osełkę 
z piaskowca. Dotychczas na stanowisku "Modła" przekopano· 325 m2, 
a 4 000 m2 zbadano metodami geofizycznymi. Odkryto 3 piece pówo• 
lateńskie, najprawdopodobniej do produkcji garncarskiej~ nikłą warstwę 

osadniczą z okresu około przełomu er, obiekty wczesnośredniowieczne 
oraz nieliczne elementy kultury łużyckiej. 

Zabytkami dysponuje Kaliskie Stanowisko Archeologiczne IHKM • 

. Badania zakończono. 

' 
KAMIENCZYK 
woj. ostrołęckie 

KLUKOWO, gm.Zlotów 
woj. pilskie 
Stanowisko 2 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Muzeum Okręgowe 
w Koszalin i e 

Badania prowadzU mgr Ignacy Skrzypek. 
Finansował WKZ w PUe poprzez PUskie 
Towarzystwo Kultury. Pierwszy seŻon 
badań. Osada i cmentarzysko luc:lności 
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kultury pomorskiej z wczesnego i środko
wego okresu lateńskiego. 

Stanowisko poło:tone jest około 900 m na południe od wsi Klu
kowo t około 120 m na zachód od polnej drogi Klukowo-Wąsoaz ną. 

szczycie niewielkiego wyniesienia /pole uprawne/. 

Ju:t w roku 1976 i 1977 natrafiono tutaj na pojedyncze groby 
skrzynkowe, częściowo zniszczone w czasie orki. Ze względu na 
dosyć trudny do ustalenia zasięg cmentarzyska, badania w Klukowie 
kontynuowano metodą sonda:tową. Zało:tono osiem wykopów o rótnych 
rozmiarach, rozpoczynając od najnitszego skłonu na kierunku SW-NO 
a:t do kulminacji wyniesienia. Ogółem przebadano teren o powierzchni 
18 7 m2. Na tak przebadanym obszarze odkryto dwa groby skrzynkowe, 
Jednostkowe, bez obwarowania, z popielnicami czapkowatymi barwy 
czarnej i żółto-brunatnej, o powierzchni zewnętrznej wyświecanej 
i schropowaconej. :Srak przedmi()tów metalowych. Oprócz tego, na kul
minacji wyniesienia, odsłoniętor 23 obiekty osadnicze /jamy, domostwa 
półziemiankowe i ziemiankowe, \piece, paleniska itp./ z zawartośCią ce
ramiki, polepy, węgli drzewnych i popiołu. Jest to więc ciekawy ze
spół osadniczy nakładający się na siebie w niewielkich odstępach czaso
wych. Całość należy datować na schyłek HA-D do środkowego podokresu 
lateńskiego. 

Materiały po opracowaniu znajdą się w Muzeum w Złotowie. 

Badania będą kontynuowane. 

KONOPNICA 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 7 

KRUSZKI, gm. Lobżenica 
woj.pilskie 

LATKOWO, gm.Inowrocław 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 5 

LASZCZYN, gm. Rawicz 
woj .leszczyńskie 
Stanowisko 3 

MYSLffi0RZ 
woj. gorzowskie 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
neolit 

patrz 
neolit 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
wczesne średniowiecze 
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NIECHMIRÓW, gm. Burzenin 
woj. sieradzkie 

pat:r-...
neolit 

Stanowisko 6 

PLESZEW 
woj. kaliskie 
Stanowiska l i 2 

Muzeum Okręgowe Ziemi 
Kaliskiej 
w Kaliszu 

·Badania prowadził mgr Edward Pudełko. 
Finansował WKZ w Kaliszu. Trzeci sezon 
badań. Cmentarzysko kultury wschodnio
pomorsklej z wczesnego i środkowego 
okresu lateńskiego. Cmentarzysko kultury 
łużyckiej z piątego okresu brązu i wczesnego 
okresu żeldza. 

Stanowisko l ul. Zielona 3. 

W celu określenia południowego i zachodniego z~sięgu cmenta
rzyska zbadano l, 5 ara odkrywając 12 obiektów, współczesnych ze 
wspomnianą nekropolą. 

Obiekty towarzyszące cmentarzysku to zapewne ślady styp lub uroczy
stości z~iązanych z kultem zmarłych. 

Badania zakończono. 

· Stanowisko 2 ul. Piaski 61 • 

Przeprowadzono ·ratownicze prace wykopaliskowe na _terenie czyn
nej żwirowni usytuowanej we wschodniej części miasta na południowym 
stoku terasy ponadzalewowej rzeczki Ner w odległości około 2 km od 
stanowiska l. Przebadano teren o powierzchni 3 arów odkrywając 24 
groby ciałopalne kultury łużyckiej. Większość grobów pokrytych było 
brukami kamiennymi złożonymi z otoc'zaków pochodzenia lodowcowego 
zazwyczaj nieregularnie układanych nad jamą grobową. Jeden grób 
miał orientowany regularny kwadratowy zarys . obstawy kamiennej o dłu
gości boku dvJu metrów. Przepalone szczątki ludzkie umieszczane były 
w popielnicach, które stanowiły naczynia dwustożkowe lub jajowate_, al
bo wsypywane były do jam gr0bowych. Wszystkie pochówki.wyposażone 
były w przystawki skupione wokół popielnicy lub jamy wypełnionej prze

. palmymi kośćmi ludzkimi, w postaci mis, czarek, kubków, dzbanków, 
czerpaków a czasem niedużych chropowaconych naczyń jajowatych. 
W trzech grobach odkryto ozdoby wykonane z brązu: _bransoletę taśmową, 
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pierścień zło~ony z kilku zwoJóW drutu oraz ozdobny dobrze zacho
wany naszyjnik ze skręconego drutu i końcach rozklepanych i zwinię• 
tych w uszka. 

Badania będą kontynuowane. 

PODL:ti:ŻE, grn.Niepołomice 
woj. krakowskie 

patrz 
okres halsztacki 

Stanowisko l 

SIEMI.6. TKOWO KOZIEBRODZKIE 
woj. ciechanowskie 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 

StanowiskQ l i 2 w Ciechanowie 

Badania prowadzU mgr Andrzej Gindrych. 
Finansował Urząd Gminy w Siemiątkowie. 
Pierwszy sezon badawczy. Cmentarzysko 
płaskie kultury pomorskiej lub kloszowej 
/łu~yckiej ? / oraz kultury wieibarskiej 
z okresu rzymskiego. 

Część materiału zabytkowego otrzymano od pracowników Urzędu 
Gminy w Siemiątkowie, którzy prowadzili eksplorację pokładów twiru 
wykorzystując go do budowy stadionu sportowego. Wśród pozyskanego 
materiału znalazły się między innymi fragmenty małego nacŻynia-przy
stawki datowanego na okres wczesnorzymski, pucharka z ornamentem 
meandrowym charakterystycznym dla fazy Bl-B2,· oraz sporo fragmen
tów naczyń z okresu lateńskiego a w tym ułamek czerpaka z uch~m taś
mowym przynale:!nym do kultury pomorskiej lub kloszowej. W jednym 
ze zniszczonych grobów popielnicowych znaleziono grzebień kościany, 
jednowarstwowy charakterystyczny dla fazy B2-C1, w innym z kolei 
odkryto sprzączkę brązową od pasa ze· skuwką i ośką typową dla fazy 
C1 okresu rzymskiego. Jedno z naczyń częściowo zrekonstruowane po
siadało charakterystyczny dla kultury wieibarskiej ornament trójkątów 
połączonych ze sobą. 

Badania wykopaliskowe podjęto na przy:Iegającym do twtrowni te
renie nie zniszczonym przez prace ziemne. Załqtono i przebadano trzy 
wykopy o powierzchni całkowitej ponad 100 m2. W wykopie nr III od
kryto trzy groby jamowe, z których jeden zawierał dwa pochOwki. 
Wszystkie były bardzo \lbogie i poza kilkoma fragmentami naczyń gli
nianych nie zawierały tadnego wyposatenia. ObÓk wystąpUy· równiet 
dw~e jamy, z których jedna zachowując regularny kształt chowała się 
w narotntku południowo-zachodnim. Po rozszerzeniu wykopu okazało 
się, te jama ta o kształcie .prostokąta o wymiarach 2 x 1 m posiada

,ła w części ce~tralnej nieckowate palenisko zaznaczające się wyratną 
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warstwą spalenizny i zapewne stanowUa obiekt ,• mieszkalny typu pol
ziemiankowego. W wykopie nr IV na głębokości około 60 cm odkryto 
grób popielnicowy. Naczynie spoczywało na tołtym piasku we wkopie 
grobowym. Urna była przykryta miską, kompletnie zgniecioną i częś
ciowo przepaloną. Obok znajdowała się przystawka grobowa w .posta
ci miski z uszkiem bardzo sUnie przepalonej w ogniu i zdeformowa
nej. Przepalone kości ludzkie znajdowały się zarówno w naczyniu jak 
i na zewnątrz. Na wyposatenie. grobowe składały się fragmenty okła
dziny kościanej z brązowymi hitami oraz k&.wałld stopionych drucików 
brązowych. 

Badania będą kontynuowane. 

·; ., 
Cmentarzysko kqrhanówe 

· z okresu rzym~kiego 
Stanowisko 2. . .~ .; ; 

W cxlległości około 2 łan na północny · wschód od. badanego cmen:. 
tarzyska płaskiego w Siemiątkowie odkryto podczas penetracji tereno
wej cmentarzysko kurhanowe. Połotone jest ·ono vi lesie. W .czasie · 
prac inwentaryzacyjnycli odkryto 30 kurhanów o rót~ch wymtar.ach. · 
NajwiękSzy z nich miał średnicę 23 m i wysokość _około .l, 5 m,; Nie 
brak równie t mniejszych o średnicy 4-9 m •. KUka. kurbanów · miało 

charakterystyczne zaklęśni.ęcia w części centralnej,, powaiałe p~wodo
podobnie po zapadnięciu się komory grobowej. Obiekty o kształcie· re
gularnym, z bardzo dobrym stanem zachowania. Brak zaby~ow na po
wierzchni. W kUku miejscach pomiędzy kurhanami wystawały z ziemi. 
olbrzymie głazy. . ·: · ~ 

Inwentaryzację przeprOwadzono pod tym samym klerońictwem · 
równolegle do prac . prowadzo~ch na .stanowisku nr l. ·,., .· ·., ..... 

Przewiduje się przeprowadzenie bad&rt ~ozpożW.:~~eych' ~ ··tym 
cmentarzysku w roku 1979. · · · 

STRONNO, gm.Dobrcz 
woj. bydgCBkie 
Stanowisko 1 

WIELICZKA 
woj • krakowskie 

ZADOWiqE, gm• Qodzlesze Wielkie 
woj. kaliskie 
Stanowisko l 

patrz 
okres ·halsztacki 

patrz 
okres _wpłyWów rzymskich 

Muzeum Archeóloglczne 
l Etno~flczrie: · 
w Łodzi · 
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Badanta prowadzUa mgr Eleonora Kaszewska. 
Finansował WKZ w Kaliszu. Dziewiąty sezon 
badań. Cmentarzysko ciałopalne płaskie 
z okresu lateńskiego i z okresu rzymskiego. 

Kontynuowano badanie południowej części cmentarzyska w nawią
zaniu do wykopów z lat poprzednich. Odkryto 9 grobów, w tym l po
pielnicowy i 6 jamowych z pó~ego okresu lateńskiego, .l popielnico• 
wy i l bardzo uszkodzony, mote tet popielnicowy, z okresu rzymskie
go. Wśród grobów pó~olateńskich najbardziej interesującym zespołem 
jest grób 773, będący pochówkiem popielnicowym. W dutej jamie o wy
miarach .146 x 134 cm pod warstwą brunatnej ziemi, w zachodniej częś
ci grobu stała popielnica, a obok niej dute baniaste naczynie odwrócone 
dnem do góry. We wschodniej części grobu były małe naczyńka, jedno 
pod drugim oraz wklęsłe koliste lusterko brązowe i profilowane ozdob
ne okucie z brązu, a takte nóż i grot tela'zny; W centralnej części 
grobu przy dnie znajdowało się skupisko ułamków naczyń. Wszystkie 
zabytki odkryto w warstwie intensywnie czarnej ziemi z dutą ilością 
drobny~b węgielków drzewnych. Pozostałe groby pOtnolateńskie były 
również dużych roz-!Jllarów i zawierały elexm nty uzbrojenia, fibule, no
że oraz liczne fragmenty naczyń, datujące zespoły na końcową fazę te
go okresu. 

W grobie popielnicowym z okresu rzymskiego popielnica stała 
we wschodniej części grobu i miała kształt dwustotkowaty. Na załomie 
brzuśca była zdobiona rzędem dolków. Od strony zachodniej, częściowo 
pod naczyniem, znajdowało się umbo z długim kolcem, 2 groty, imacz 
i nożyce - wszystko to przedmioty telazne. Wśród kości w popielnicy 
były kawałki grzebienia kościanego. Grób ten motna datować na fazę 
B2. 

W południowej części zbadanego terenu, odsłonięto du:tą Uość ka
mieni, w tym kUkanaście bardzo dużych. W centralnej części odcinka 
tworzyły one duże skupisko. Pod pierwszą warstwą kamieni była tam 
ziemia z popiołem i węglem drzewnym. Bezpośrednio pod kamlentami 
zajmowała ona przestrzeń o wyintarach 185 x 130 cm, nieco nUej 
135 x 125 cm. Znaleziono w niej nieliczne ułamki naczyń z okresu 
rzymskiego. Pod ziemią z popiołem i węglem był dość zwarty bruk 
z kamieni średniej wielko.ści, dochodzący do głębokości 83 cm od 
powierzchni. Funkcja opisanego wytej obiektu i związanych z nlą 
bruków jest niejasna. Być mote, wyjaśnią ją dalsze badania, panie
wat w sąsiednich odcinkach nieprzebadanych widać na niewielkiej 
głębokości podobne bruki. 

ZBROJEWSKO, gm.Lipie 
woj. c~ęstochowskie 

patrz 
pótne średniowiecze 



Okres wpłyWów rzyms]dch 
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BARKOWICE-MOKRE, gm.Sulejów 
woj. piotrkowskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

· Stanowisko l 

BIECZ, gm.Brody 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko l 

Konserwator Zabytków 
Archeologie znych 
W Zielonej Górze 

Badania prowadził dr Grzegorz Dornański 
/IHKM PAN Wrocław/. Autor sprawozdania 
mgr Krzysztof Onzol. Finansował WKZ 

. w Zielonej Górze. Drugi sezon badań. Osada 
i cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich. 

Kontynuowano prace ratownicze na niszczonym przez eksploa
tację piasku stanowisku kultury luboszyckiej, rozszerżając o dalsze 
120 m2 .'wykopy z poprzedniego sezonu. Wyeksplorowano tak~e więk
szość zagrotonych obiektów odkrytych w ścianach piaskownl. Główną 
uwagę skupiono na dokończeniu eksploracji dutego pieca odkrytego 
w roku poprzednim. Był to obiekt zbudowany z dutych kamieni polnych 
spojonych gliną, o wymiarach wewnętrznych 150 x 225 cm w partii 
górnej i 70 x 85 cm w partU deimej oraz o głębokości 185 cm od 
poziomu calca, na którym odkryto jego zarys. Wyrótniono trzy faży · 
utytkowania pieca. Pierwotnie słutył on do wypału wapna·, którego 
25-cm warstwa wypełniała dno obiektu. Następnie zalegała warstwa 
węgli drzewnych i spalenizny, związana z wtórną, niezbyt jasną, 
funkcją pieca, działającego zapewne w swy~ pięrwotnym kształcie. 
Trzeci etap utytkowania nastąpił po zawaleniu się nadziemnej /prawdo
podobnie/ konstrukcji i wypełnieniu pieca przez zwały polepy i dute 
kamienie. Wówczas zaczął on funkcjonować jako piec garncarski • 

. Z tej fazy utytkowania obiektu pochodzą ułamki pięciu bardzo słabo 
wypalonych naczyń. W zniszczQnej części osady, polotonej po prze
ciwległej stronie' piaśnicy odkryto drugi, niemal identyczny piec; 
eksploatację jego odlotono do następnego sezonu. Liczne ślady słu
pów odkryte wokół pieca jut w roku poprzednim, po rozszerzeniu wy
kopu wyznaczyły zarys budynku słupowego o długości,około 11 rn 
i szerokości dochodzącej miejscami do 4, 5 m. W obrębie budynku' 
ujawniono takte grób jamowy /oznaczony w nawtą~~iu do odkey.tych 
poprzednio jako nr 9/ z wyposdeniem typowym· <U;ą fazy B.2b fm~ ln; 
zapinka typu 41 Almgrena i stopione ft'agmenty di"ugle.j, przypu~szc~al
nie podobnęj /. Wszystkie wym ienio~e .obielrty, skupione :tUL niewielkiej 
przestrzeni, pochodzą z rótnych faz utytkow.a~ia - ~er·e.~;lu. Pie:J:"Wszą · 
z nich wyznacza grób, drugą · budynek ·słupo\\'y /faza Cl/., trzecią 
piec, zbudowany po zniszczeniu budynku. poża tyni .znaleziono ·ia~te 
ślady czterech mielerzy skupionych obok siebie i kilka jam, z któ-
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rych jedna stanowUa zapewne część zagłębionego budynku mieszkalne
go. 

Badania będą kontynuowane. 

l 

BIEŻYN, gm.Krzywiń Uniwersytet tm.Adama Mickiewicza, 
Katedra ArcheologU w Poznaniu 
Konserwator Zabytków 
Archelogicznych 

woj .leszczyńskie 
Stanowisko l 

w Les'znie 

Badania prowadzU dr Tadeusz Makiewł.cz. Finan
sował WKZ w Lesznie. · Pierwszy sezon badań. . ~ 

sanktuarium cmentarne kultury przeworektej oraz 
cmen.tarzysko kultury łu:tyckiej /ok,res halsztacki/ 

' 1 kultury przeworektej /stadia B1 1 B2 okresu 
rzymskiego/. 

Zbadano powierzchnię 450 m 2, skupiając wykopy w ~ejonie niszczo
nym przez eksploatację :twiru. Najciekawszym odkrytym obiektem jest 
fragment monumentalnego zało:tenia kamiennego w postaci 3 regularnych 
brukóW tmmiennych, biegriących równolegle do siebie, · Stanowiących naj
prawdopodobniej fragment znacznie większej konstrukcji. Dwa z nich · 
/nr l i 2/ polotone były w odległości 2, 2 m od siebie, szerokość ich 
wynosiła około 2 m, a boki wewnętrzne uło:l:one były z dutych kamieni 
/do. 90 cm/, tworzących wyratne linie proste, wystających znacznie 
/20-30 cm/ ponad poziom pozostałych, mniejszych kamieni bruku • . Taki 
układ świadczy, te mamy tutaj do czynienia' ze świadomie wyltonanymi 
licowymi ścianami bruków. Obydwa te bruki ulotone były na poziomie 
calca, a więc zapewne w celowo wykopanym rowie • . Trzeci bruk połoto
ny był w odległości około .4 m od bruku nr 2; rótnU się charaJeterem 
i wyglądem od bruków l i 2, a ponadto był silnie zniszczony przez 
współczesną orkę. Szerokość jego wynosiła zapewne około 6 ln. Kamie
nie tworzące ścisłą warstwę ulotone zostały na podsypce z ziemi /miąt.
szóść do 40 cin/, tak te pierwotnie. bruk znajdował się z pewnośCią na 
powierzc}tni gruntu, Był on równiet oblicowany dutymi kami_eniami, przy 
czym w tej chwUi lico takie uchwycono z pewnością tylko od strony po
łudniowej bruku. Uchwycona obecnie długość bruków wynosi odpowiednio: 
20m /bruk l/, 23,5 m /bruk 2/ i 10,5m /bruk 3/. 

Poza tym odkryto 28 grobów oraz kUkanaście · jam . i innych obiek
tów o zdecydowanie nie ułytkowym charakterze. 

Groby kultury łułyckiej były wyłącznie popielnicowe, wyposatone 
w zrótnicowanl\ Uość naczyń /od 2 do 27/, przy czym kUka z nich zo
stało zniszczonych przez bruk 3. Wśród odkrytych zabytkO~ na uwagę za
sługują 2 ł~lazne liściowate groty oszczepu, . nó! !elazny i ' l malowane 
naczynie. 



123 

Groby kultury przeworektej odznaczały się bardzo ubogim wyposa
teniem, a tylko jeden z nich posiadał wyposatenie wyrótniające się bo
gactwem. Wśród nich było 14 grobów jamowych i tylko l popielnicowy. 
Wśród odkrytych zabytków na uwagę zasługują: zapinka A-67, A•68 
/2 okazy/. umbo J-7. sprzączka półkolista. brzytwa półokrągła, grot 
z zadziorami ze zgrubieniem na tulejce. Na tej podstawie chronologię 
cmentarzyska określić motna na stadia B1t B

2 
okresu rzymskiego. 

Materiały z badań znajdują się w Katedrze ArcheologU UAM. 

Badania cmentarzyska będą kontynuowane at do całkowitego zbada
nia. przy czym w pierwszym etapie przewiduje się prace geofizyczne. 

BISKUPICE. gm.Brwinów . 
woj. warszawskie 
Stanowisko l 

Muzeum Staroiytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego 
w Pruszkowie 

Badania prowadzU mgr Stefan Woyda. Finansował 
WKZ w Warszawie, Muzeum Starotytnego Hutni
ctwa Mazowieckiego w Pruszkowie, Zarząd Auto
strad. Trzeci sezon badań. Osada kultury łu:tyckiej. 
Osada hutnicza pómolateńsko-rzymska. 

2 · 
Zbadano obszar 6. 959 m • na którym odkryto łącznie l. 625 obiektów, . 

m. in. l. 211 pieców hutniczych. 3 · ziemianki, 5 pieców do produkcji wapna. 
Wyróżniającym się elementem w materiale ruchomym były fragmenty cel
tyckiej ceramiki grafitowej. 
Osadę datujemy na I wiek p. n. e. - III wiek n. e. 
Najstarszą fazę osadnictwa na badanym terenie reprezentuje kUkanaście 
Jam zawierających nieliczną ceramikę kultury łużyckiej. 
Łącznie w ciągu trzech sezonów zbadano 17. 626 m2 osady odkrywając 
m.in. 2.128 pieców hutniczych. 
Odsłonięta w roku 1978 najlepiej zachowana partia piecowiska została za
konserwowana i zabezpieczona. ·Będzie ona objęta rezerwatem. który pla
nujemy stworzyć obok przyszłej autostrady W-E. 

Prace będą kontynuąwane. 

BYSTRZYCA OLAWSKA. gm.Oława 
woj. wrocławskie 

Wojewó<lzki Ośrodek 
Archeologiczno Konserwatorski 

. we Wrocławiu 

Badania prowadzU Wiesław Piszczałowski. Finan
sował WOAK we Wrocławiu. Drugi' sezon badań. 
Osada z okresu wpływów rzymskich. 
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B::tdania o charakterze ratowniczym prowadzono na powierzchni 
8, 5 ara. Wyeksplorowano ponad 100 obiektów. WstępJU!. anaHza mate· 
rtału oraz analiza rozprzestrzenienia obiektów .pozwala stwierąztć,. te 
zbadano część centralną osady oraz jej południowy i wschodni skraj, 
połotony na kulminacji wzniesienia terenowego. 

Wśród obiektów nieruchomych odkrytych na osadzie wydzielono 
m.in. budynki słupowe, paleniska, piec ·hutniczy, bruk kamienny,· jamy 
gospodarcze oraz jamy posłupowe. 
Relikty budynków słupowych o .wymtarach od 4, 50 x 3, 20 do 6, 50 x 5, 00 .. 
cm wystąpiły w centralnej części osady, w niewielkiej odległości od sie
bie. Wszystkie były osią dłutszą usytuowane w kierunku wschOd-zachód. 
W poblitu zabudowań, znajdował się piec hutniczy, bruk kamienny. oraz 
kilka jam gospodarczych. W części połUdniowej .i zachodniej zlokalizowa-

.. ne były jamy gospodarcze . oraz du~a U~ś~ jam po'słupowych. · 

Znaleziono wiele fragmentów ceramiki lepionej ręcznie. t' nieliczne 
przedmioty codziennego ut~ku, w tym· zapinka telazna .zblitona ~o typu 
A 132 datowana na drugą fazę i koni~c ~odokresu B2. ·. 

Materiały przechowywane są w WojewOdzkim Ośrodku Archeologicz· 
no Konserwatorskim we Wrocławiu • . 

Badania będą kontynuowane. 

D:ą:BCZYNO, gm.Btałogard 
woj. kos zali:ńskie 
Stanowisko 6 

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza 
Katedra ArcheologU · 
w Poznaniu · 

' . 
Badanta prowadzU prof. dr hab •. Jan Zak 
i mgr Henryk Machajewsk.i. Finansował UAM . 
w Poznaniu. Czwarty ·sezon badań.·. Obozowisko 
kultury pucharów lejkowatych, · c:ynentarzysko 
kultury pomorskiej, osada grupy:zachodnio-· 
pomorskiej, osada /?f kultury ·okresu wcze
snego średniowiecza. 

Wynik:,i ~egorocznych badań wno~zą nowe dane w kwestii utytkowa
nta terenu stanowiska. Na zbadanym w tym roku obszarze' 1.500 m2 zare-
jestrowano ślady następując.ych jednostek kulturowych: · h 

l/ kultura pucharów lejkowatych - jednostkowe znaleziska naczyń glinta-
~ch. . . . 

2/ kultura pomo.rska - nie stwierdzono w tym roku grobów /por. "lnfo~
mator Ar~heol~giczny .. Badania 1977 r.", s.114/, ... 
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3/ grupa zachodniopomorska /faza C l/ C2 pótnego okresu rzymskiego 
· i początki fazy D okresu wędrówek ludów/ - 246 obiektów, w tym 12 

półziemianek, l 7 jam o ró~nym przeznaczeniu i pochodzeniu, 75 pa
lenisk, l mielerz. oraz 141 jam posłupowych, z których zdecydowana 
większość stanowi współcześnie czytelne układy konstrukcji budowli 
słupowych. Obserwacje stratygraficzne w ramach tej grupy umożliwia
ją wydzielenie trzech poziomów zasiedlenia. Prawdopodobnie zareje
strowane w tym roku 12 półziemianek, uło~one w kształt nieregular
nego owalu częściowo zazębiającego się z analogicznym układem 
półziemianek stwierdzonym w ubiegłym roku, odpowiada dwom pozio
mom zasiedlenia. Kwestią do rozwiązania pozostaje m. in. określenie 
relacji chorologiczno-chronologicznych dwóch owalnych układów półzie
mianek. W warstwach i wypełniskach obiektów obok typowych form 
i zdobień naczyń z pótnego okresu rzymskiego i okresu wędrówek 
ludów zarejestrowano zapinkę żelazną z podwiniętą nó~ką grupy A VI, 
178, szklane naczynie czarkowate ze szlifowanymi poziomo pasami 
/typ 213 wg H. J : Eggersa/ oraz paciorki szklane. Ponadto stwierdzo
no 2 egzemplarze ~arn rotacyjnych, .. 

4/ kultura okresu wczesnego średniowiecza /VIII-IX w./ • jednostkowe 
znaleziska naczyń glinianych. 

Materiały przechowywane będą w magazynach Katedry ArcheologU 
UAM w Poznaniu. 

W 1979 r. planowane jest zakończenie badat\ na tym stanowisku. 

DEBCZYNO, gm.Białagard 
woj.,koszalińskie 

Stanowisko 3 9 

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza 
Katedra Archeologii · 
w Poznaniu 

Badania pro~adzUi mgr Henryk Machajewski 
i mgr Andrzej Sikorski. Finansował UAM 
w PoznaJliu. Drugi sezon badań. Ślady osad
nictwa kultury pucharów lejkowatych, kultury 
ceramiki sznurowej, osady /? / i cmentarzyska 
kultury łużyckiej, cmentarzysko kultury pomor
skiej, cmentarzysko kultury o}csywskiej, . ślady 
osadnictwa grupy zachodniopomorskiej z potnego 
okre~JU rzymskiego. 

Badania skoncentrowano w domniemanej centralnej części stanowi
ska. Celem badań było przede wszystkim określenie zjawisk kulturowych 
-z pótnego okresu rzymskiego z uwagi na bliskie położenie względem sku
piska osad grupy zachodntopomorskiej. 
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2 . 
Na obszarze około 100 m zarejestrowano 8 grobów dwóch jedno-

stek kulturowych: 

a/ kultura łutycka /N okres epoki brązu/ - l grób popielnicowy w ob· 
stawie kamiennej, 

b/ kultura oksywska /A2 'młodszy okres przedrzymski- Bl wczesny 
okres rzymski/ • 7 grobów popielnicowych i jamowych. Wśród po
pielnic uwagę zwracają małe .naczynia situlowate, dute naczynia 
wazowate z wypukłą częścią górną, dolJ;lą zwętoną, zdobione w gór
nej części plastycznymi kółkami. W grobie nr 4 - popielnicowym -
stwierdzono wyposd:enie pełnozbrojnego wojownika składające się 
z obosiecznego miecza typu I, pochwy telaznej typu I, umba typu I 
i telaznych okuć tarczy oraz telaznego smukłego grotu odmiany A. 
W pozostałych grobach jamowych i popielnicowych stwierdzono poje
dyncze egzemplarze zapinek odmiany M-N-0. 

Wyniki dotychczasowych badań nie pozwalają w pełni określić wszyst
kich rodzajów znalezisk. Stwierdzają natomiast występowanie na prze
strzeni 2 ha cmentarzyska kultury łutyckiej, kultury pomorskiej, kul
tury oksywskiej oraz obozowiska kultury pucharów lejkowatych. 

Materiały będą przechowywane w Katedrze Archeologii UAM 
w Poznaniu. 

·Badania będą kontynuowane • 

OOBCZYCE 
woj. krakowskie 
Stare Miasto 

patrz 
pótne średniowiecze 

GLUSZYNO/ gm.Potęgowo 
woj. słupskie 

Muzeum 
w Lęborku 

Stanowisko l 

Badania . prowadziła mgr Teresa 'Praaowska. 
Finansował' WKZ .w Słupsku. Pierws.zy sezon 
badań. ~lady osadnictwa ludności kultury pu
charów lejkowatych /na złotu wtórnym/; 
cmentarzysko z pó:fnego okresu wpływów 
rzymskich. 

Stanowisko znajduje się na piaszczystym wzgórzu na prawym 
brzegu rzeki Dartynki, w odległości około 300 m w kierunku wschod
nim od rzeki i około 500 m za wsią, w kierunku zachodnim od drogi 
prowadzącej z Głuszyn;a do Strzytyna. Na obrzetu piaśnicy niszczącej 
stanowisko i podczas badań ratowniczych /1977 r. • mgr E.Skarbek/ 
w południowej części wzgórza znajdowano ułamki naczyń neolitycznych. 
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Tegoroczne badania zostały podjęte w celu określenia charakteru 
i uściślenia chronologii osadnictwa neolitycznego. 
Cztery wykopy o łącznej powierzchni 130 m2 dostarczyły drobnych 
grudek polepy. 750 ułamków naczyń - głównie pucharków: lejk9wate
go i o profilu esowatym oraz 15 narzędzi krzemiennych wykonanych 
na odłupkach i wiórach krzemienia "bałtyckiego". Materiał zabytko-
wy zebrano z wierzchnich warstw wykopów i z nasypu kurhanu z okresu 
wpływów rzymskich. Nie stwierdzono śladÓw konstrukcji neolitycznych 
ani warstwy kulturowej z tego okresu. Analiza techniki, układu i treści 
wątków zdobniczych ułamków naczyń pozwala datować zabytki neolityczne 
z Gluszyna na fazę lubońską kultury pucharów lejkowatych. 
Pozostałości cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich zachowały się 
w północnowschodniej steli i zntązczonych częściowo kamiennych krę
gów. W południowej części stanowiska zostały odkryte 2 groby płaskie 
i kurhan z brukiem kamiennym oraz ułamki ceramiki prawdopodobnie 
ze zniszczonych grobó~. 
Nasyp kurhanu był prawie całkowicie zniwelowany do powierzchni gruntu. 
Około l m pod powierzchnią ziemi, w północnozachodnim skraju 20 cm 
warstwy bruku odsłonięto zarys trumny drewnianej /170 x 60 cm/. która 
zawierała: 3 fragmenty kości ludzkich, kolię 36 paciorków szklanych 
i bursztynowych różnych kształtów, 3 zapinki brązowe z resztkami tka
niny, dwustożkowy przęślik gliniany i jeden nit brązowy długości l cm. 
W odległości 150 cm od bruku w kierunku północnym, pod nasypem kur
hanu odsłonięto gliniany wazowaty pucharek z ostrym załomem brzuśca. 
W grobie nr l szczątki dziecka w wieku Infans I /ekspertyza antropolo
giczna dr F.Rożnowskiego/ wraz z resztkami stosu pochowano w kubku 
z kolankowatym uchem, któremu 'towarzyszył pucharek zdobiony powytej 
załomu brzuśca pasmem zygzakowatych nacięć. Grób nr 2 nie zawierał 
szczątków kostnych; jego inwentarz stanowił l przęślik gliniany, dwu
stożkowy, pucharek wazowaty i 3 nity brązowe długości l cm • 

. Odkryte obiekty można datować na ITI • IV w. n. e. 

GRZYBNICA, gm.Maoowo 
woj. koszalińskie 

Konserwator Zabytków 
Archeologie znych 
w Koszalinie 

Badania prowadzU mgr Ryszard Wołągiewicz. 
Finansował WKZ w Koszalinie. Piąty sezon badań. 
Cmentarzysko kultury wielbarskiej. Starszy okres 
wpływów rzymskich. 

Po zbadaniu w latach poprzednich kręgów kamiennych, grobów 
·oznaczonych stelami kamiennymi i odsłonięciu pierwszych grobów pła· 
skich, przystąpiono do systematycznego badania tych ostatnich. W tym 
celu założono w centralnej części cmentarzyska dwa prostopadłe do sie
bie wykopy sondażowe o łącznej długości około 200 m i powierzchni około 
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. 2 
200 m t powierzchni około 800 m • Odkryto osiem grobów płaskich, 
wszystkie pastadały nagrobne konstrukcje kamierme. Obok zwykłych 
bruków o . wymiarach 2 x 3 - 4 m, ujawniono obecnoś6 konstrukcji 
kamiennych podobnych do rdzeni kamtermych kurhanów typu 4 i 5 
fpor.R •. Wołągiewicz, Kręgi ka~ienne w Grzybntcy, Koszalin 1977/.' 
Konstrukcje te były j·ednak płaskie /jednowarstwowe/ i poetadały 
średnicę 51 71 9 m. Na szczególńą uwagę zasługuje konstrukcja ka
mienna grobu 12, .która oprócz wieńca zewnętrznego o średnicy 11 m 
pastadała dwa wieńce wewnętrzne i resztki promieniście rozchodził• 
cych się rzędów kamieni, zniszczonych przy rabowaniu grobu szkie
letowego. Konstrukcja ta poeta~ bardzo bliską analogię w Visby
Annalund IUl Gotlandtt / Gotliiidskt Arkiv 197 4, s .117/. PochÓwki . 
ma:jli btrytualny charakter i pochodzą z faz B2 i ·B2/Cl. Nowością 
są elementy fazy Bl w zespołach grobowych z P?czątku fazy B2. 

Badanta będą . kontynuowane. Wszystkie obiekty kamienne są 
~ekonstruowane w · celu ich ekspozycji w ramach planowanego· rezer-
watu zabytków archeologicznych. · 

INOWROCŁAW 
woj. bydgoskie 
S~anowisko 95 

Uniwersytet tm.Adama Mickiewicza 
Katedra Archeologu· 
w Poznaniu 

Ba~nta prowadził zespół pod kierownictwem 
doc.·dr hab.Aleksandry Cefta-Broniewskiej. 
Finansował Urząd Wojew~zki w Bydgouczy. 
Drugi sezon badań. Oscda i cmentarzysko 
kultury pu'charów lejkowatych /fazy rr-m/ l . 

osady kultury łu:tyckiej /koniec .epoki brązu
okres halsztacki/, osada .. kultury przeworakiej' 
/okresy pómolateński_ :. · pómorzymŚki/. · 

Celem ~egorocznej akcji badań było poznanie wycinka centralnej 
partii osady kultury przeworskiej, 'gdzie w . trakcie szczegóiowej in· 
wentaryzacji powierzchniowej stwierdzono IUljwiększą koncentrację ma
teriału. 

2 . 
Odsłonięto powierzchnię 1200 m , rejestrując ponad 700 rótnego 

charakteru obiektów głównie kultury przeworektej. 

Wcześn~ejsze etapy żasiedlenta terenu stanowiska repr'ezentują 
obiekty /9/ kultury pucharów lejkowatych /osadowe i sę~pulkralne/ 
oraz kultury łutyckiej - wyłąc~nie jamy /ponad 90/ • rótne:J wielkości 
l kształtu o ubogie~·. z reguły · zawartości antropogenicznej, głównie 

· ceramiki. 

Wśród obiektów przypisanych kulturze przeworektej "Wydzielono 
9 budynków mieszkalnych /~ zbadano w całości, 3 fragmentarycznie/, 
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ponad 250 dołków posłupowych, 4 pochówki zwierzęce i ponad 30 
obiektów o charakterze gospodarczym i produkcyjnym /piece, pale
niska m. in. dymarskie, dziegciarnia, jamy/. Godne podkreślenia jest 
littwierdzenie w kUkudziesięciu obiektach ziarniaków zbó:t m. in. :tyta, 
prosa i jęczmienia oraz wy:tszy od rejestrowaqego przeciętnie w ma
teriale ruchomym, udział importów. 

Badania będą kontynuowane. 

IZB I CKO 
woj. opolskie 
Stanowisko 2 

JASTRZĘBNIK!, gm. Blizanow 
woj. kaliskie 
Stanowisko "Modła" 

JEZIERZYCE, gm.Śmigieł 
woj .leszczyńskie 
Stanowisko 2 

JEZIORSKO, gm.Warta 
woj. sieradzkię 
Stanowisko 4 

JUSZKOWO, gm. Pruszcz Gdański 
WOJ. gdańskie 
Stanowisko l 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
okres lateński 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
okres halsztacki 

-Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania 'prowadzU mgr Janusz Podgórski. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Gdań
sku. Drugi sezon ·badań. Obiekt wielokulturo
wy: ślady osadnictwa neolitycznego kultury 
pucharów lejkowatych, cmentarzysko płaskie 
kultury łu:tyckiej z okresu Hallstatt C, osada 
otwarta kultury wieibarsklej ze atarazego 
okresu wpływów rzymskich i okresu wczesno
średniowiecznego /X -1'II w. /. 

Zbadano przestrzeń 575 m 
2

, na ktOrej odkryto l grób obwarowa
ny, 6 palenisk i l Jamę oraz uchwycono . warstwę kulturową. Z osad
nictwem neolitycznym wiązać mo:tna lutną ceramikę, · odkrytą głownie 

obok obiektu nr 18. Z cmentarzyska kultury łu:tyckiej pochodzi natomiast 
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grób obwarowany nr 23 oraz lu:tne ułamki ceramiki. Z 5 palenisk, po
chodzących z osady kultury wielbarskiej wydobyto ceramikę, kości 
zwierzęce i węgiel drzewny. Ponadto natrafiono na l jamę i l paleni
sko oraz fragment warstwy kulturowej, mtą:tszości .15-30 cm, datowa-
ne na okres wczesnośredniowieczny. Odkryto tu dutą Uość ceramiki, 
kości zwierzęce, węgiel drzewny, przęślik gliniany, jednostronny grze
bień rogowy t fragmenty innych grzebieni oraz przedmiot rogowy z otwor-
kiem. · 

KAMIEŃCZYK 
woj. ostrołęckie 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Wars·zawie 

Badania prowadziła dr Teresa Dąbrowska 
i mgr Anna · Urbańska przy udziale dr Teresy 
Ltę.ny. Finansowało PMA. Piąty sezon badań. 
Cmentarzysko kultury przeworektej z pOtnego 
okresu przedrzymskiego i wczesnego okresu 
rzymskiego. 

Badaniami objęto zachodnią i południowo-zachodnią częllć ·cmenta
rzyska, gdzie częściowo osiągnięto granicę obiektu. Przebadano 8 arów 
odsłaniając 95 grobów ciałopalnych: jamowych i popialntcowych. Przewa
:tały pochOwki z okresów B1 i B 2. Groby z fazy Ill okresu przedrzym
sktego, odkrywane tylko w części środkowej i północnej były nieliczne. 

W grobach z okresu przedr-zymskiego, na ogół jamowych, znajdo
wano zapinki odmiany M', N a tak:te sporadycznie O. Do interesujących 
znalezisk z tego okresu nale:ty miecz dwusieczny w telaznej, aturowej 
pochwie. · 

PochOwki z podokresu B1, dollć liczne, głównie popielnicowe, by
ły bogato wyposa:tone w fibule: typu A. 67 i 68 oraz wczesne trąbkowa
te t oczkowate serii głównej A. 53/. W jednym z grobów znaleziono do
skonale zachowany krótki' miecz obosieczny z łukowatym zwętentem koń
ca głowni i krótkim, trójkątnie ściętym sztychem. 

Groby z podokresu B pochodzą głowhie ze starszej i llrodkowej 
fazy /fibule trąbkowate, fi~ule A.llO, oczkowata serii pruskiej/. Spo
radycznie tylko spotykano formy pO:tne serii 8 grupy V O.Almgrena, 
zapinki pochodne od sUnie profilowanych oraz wczesne formy kapturko-
wate /A.3.8j3Jgf, . . 

Zasięg grobów i ich układ chronologiczny kate przypilszczać, te 
do przekopania pozostał jut tylko zachodni t północno-zachodni skraj 
cmentarzyska, g~zie najpewniej przewatać będ!l groby z potnego okresu 
przedrzymskie go. 

Badania będą kontynuowane. 



KIETRZ 
WOJ. opolskie 
Stanowisko l 

KURYŁÓWKA 
WOJ. rzeszowskie 
Stanowisko l 

KONOPNICA 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 7 
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patrz 
okresy brązu 

patrz 
okres nowo:!ytny 

Muzeum Ziemi Wieluńsklej 
w Wieluniu 

Badania prowadzU mgr Bogusław Abramek. 
Finansował WKZ w Sieradzu. Piąty sezon 
badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury prze
worakleJ z faz PL ill • D. 

W latach 1973-76 przebadano tę część cmentarzyska, która znaj
dowała się na otwartej przestrzenl poza młodym laskiem. Odkryto wów
czas 140 grobów ciałopalnych o zróżnicowanym wyposażeniu, w tym. wie
le ciekawych importów. Z planu ogólnego cmentarzyska wynikało, że 

dalsze groby winny znajdować się na terenie zalesionym. 
Tegoroczne badania prowadzone były w przybrzeżnej partii lasku, w trzech 
różnych wykopach, efektem których było odkrycie 30 dalszych grobów 
ciałopalnych. W liczbie tej wyróżniono 28 pochówków jamowych i tylko 
2 popielnicowe. Jak dotąd, tych ostatnich było na całym cmentarzysku 
zaledwie 7. 

Większość płytko zalegających grobów uległo częściowemu uszko
dzeniu w czasie przygotowywania terenu pod uprawy leśne. Z obu grobów 
popielnicowych zachowały się jedynie dolne partie naczyń. W przypadku 
grobów jamowych potwierdzUy się dawniejsze spostrzeżenia dotyczące 
pewnych cech obrządku pogrzebowego /np. rytualne tłuczenie naczyń 
i symboliczne wyposażenie grobów/ oraz zależności między wielkością 
i zabarwieniem wypełniska a chronologią. ' 
W badanej części cmentarzyska zwiększyła się liczba grobów datowa
nych na pó~ny okres lateński i wczesny okres rzymski. Wśród nich 
szczególnie wyróżniają się dwa groby: grób 141 ·gdzie obok umba z 5 
nitami, żelazną sprzączką i kawałkami bliżej nieokreślonych przedmio
tów żelaznych znaleziono brązową zapinkę pochodzenia panońskiego /wy
mienione przedmioty przykryte były umbem/ oraz grób 154 z brązowy
mi ozdobami pochodzenia celtyckiego. Ponadto w grobie 163 znaleziono 
kawałek stopionego złota. 
Zwiększyła się także liczba grobów z ceramiką typu terra sigUlata 
o dalsze 2 pochówki, tzn., że razem jest ich 19. 
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Grupa zabytków metalowych powiększyła się o dalsze 20 sztuk, w tym~ 
4 zapinki, 3 sprzączki,· 2 krzesiwa, umbo i pleciony z drutu pierścio
nek. 

Badania będą kontynuowane. 

KRAKĆW-PYCHOWICE 
Stanowiska l i 2 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 
Konserwator Zabytków 
Archeologicznych · 

Badania prowadzU mgr EmU Zaitz /autor 
sprawozdania/ przy współudziale mgr Marcina 
Biborskiego. :Ftną.nsowało Muzeum Archeolo
giczne i KZA w Krakowie. Pierwszy sezon 
badań. Osadnictwo z okresu wpływów rzym
skich oraz ślady osadnictwa wczesnośrednio
wiecznego, neolitycznego, kultury łutyckiej 
i z czasów nowotytnych. 

Badania archeologiczne o charakterze eondatowym podjęto w związ
ku z planowaną budową osiedla domków jednorodzinnych po południowej 
stronie wsi Pychowice. Tegoroczne prace miały na celu wstępne rozpo
znanie stratygrafii nawarstwień w obrębie obu stanowisk oraz określe
nie zasięgu stanowiska 1. 

Stanowisko 1. Połotone jest u zbiegu ul. Sodowej i Zakrzowieclrlej, 
po północnej stronie zabudowań ul.Sodowa 46, . około 200-300 m na za
chód od małego cmentarza komunalnego w Pychowicach. Badania nie 
doprowadzUy do odkrycia obiektów archeologicznych. Materiał .zabytko
wy zalegał w spągoy.rej partii humusu współczesnego. WystąpUy tu frag
menty naczyń pótnorzymskich, pojedyncze ułamki naczyń wczesnośred
niowiecznych /XI - XIII w. f i nowotytnych, a takte srebrria1 moneta pru
ska z 1881 r. W północnej_partii stanowiska odsłonięto ponadto mur /? ła
wę/ kamienny o szerokości 50-70 cm i długości około 12m, wykonany 
z polnych ./Obtoczonych/ ~amieni wapiennych bez utycia zaprawy murar
skiej. Uchwycono tylko l warstwę kamieni o dość zrótnicowanej średni
cy~ ·od drobnych - około 5-10 cm, do bardżo dutych o długości docho
dzącej do 50 cm. Mur ten posadowiony był w obrębie humusu współcze,.. 
snego. Poniiędzy kamieniami muru, a takte pod jego stopą wystąpiły po
jedyncze ułaDJ.ki naczyń z okresu wpływów rzymskich oraż fragmenty lljl• 
czyń nowotytnych /XVII - XIX w. /. Wydaje się, te jest to obiekt' nowo
tytny i stanowi pozostałość fundamentu blitej nie określonej budowli .. 
drewnianej. ' 

Stanowisko 2. Usytuowane jest w obrębie wsi, po zachodniej i po
łudniowo-zachodniej stronie kościoła parafialnego, na obszarze zamknię
tym ul. Wzgórze, Jemiołową, Ć:wikłową i Zakrzowiec~lł.·Wykop badawczy 
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zlokalizowano w południowej części stanowiska. Podobnie Jak na stano
wisku l, materiał zabytkowy grupował się głównie w warstwie humusu 
współczesnego. Stwierdzono w nim liczne ułamki naczyń glinianych 
z okresu wpływów rzymskich /przeważnie ceramika pó~norzymska/ 
oraz pojedyncze ułamki naczyń neolitycznych /kultura ceramiki wstęgo
wej rytej i kultura lendzielska ? /, kultury łużyckiej i wczesno,rednio
wiecznych /XI- XIII w. f. Z kulturami neo.litycznymi należy prawdopo
dobnie łączyć również pojedyncze wyroby krzemienne oraz 2 ułamki to
porków kamiennych. Ponadto odsłonięto i przebadano 5 jam zaglębionych 
w piaszczysty calec. W ich obrębie /w partii stropowej wypełniskaj 
stwierdzono pojedyncze ułamki naczyń i odłupki krzemienne. Materiał 
ten nie daje jednak podstaw do określenia chronologii jam. 

Materiały z badań przechowywane są w Dziale Krakowa Przedlo• 
kacyjnego Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 

KUCOBY, gm.Oleśno Śląskie 
woj. częstochowskie 
Stanowisko l 

Muzeum Regionallte 
im. J. N. Jaronia 
w Oleśnie 

Badania prowadzU mgr Wojciech Lonak. 
Pierwszy sezon badań. Osada z okresu 
wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone jest na piaszczystej wydmie oblanej przez 
Liswartę i wpadający do niej strumień. Obecnie teren Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Oleśnie. 

Odkryto 37 obiektów osadniczych. W większości były to jamy po
słupowe, ponadto zasobowe i odpadkowe. W wypełnisku obiektów odkryto 
polepę, przepalone kości i materiał ceramiczny kultury przeworskiej. 

Do najciekawszych· odkryć należy obok obiekt l /półziemianki? 
zniszczonej prawie w całości wykopem/ obiekt 37. Jest to ziemianka 
o wymiarach: długości około 3, 8 m i szerokości około 2, 5 - 2, 8 m 
·oraz głębokości l, 3 m od powierzchni terenu. W wypełnisku tego obiektu 
odkryto: około l, 5 tys. fragmentów ceramiki, fragmenty fibuli brązowej, 
kilka drobnych niezidentyfikowanych przedmiotów żelaznych, żużel że• 
lazny o strukturze dymarkowej, polepę, przepalone kości i węgiel drzewny. 
Wynik . analizy antropologicznej ustali charakter obiektu 6 •. · . 

Na podstawie materiału ceramicznego chronologię osady należy 
określić na II w. n. e. 

Materiały i dokumentacja złożone zostały w Muzeum RegioDBlnym 
w Oleśnie. ., 

Badania będą kontynuowane. 

•• 
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woj. bydgoskie 
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Uniwersytet Lódzki 
Kat~dra Archeologii 

- l \ 

Badania prowadzU dr Krzysztof Walenta. 
Filiansował WKZ w Bydgoszczy i UL. 
Czwarty sezon badań. Kompleks osadniczy 
z okresu rzymskiego II-III w. 

Badania skoncentrowano na cmentarzyskU kurhanowym. Badania
mi objęto kurhan nr 13· z nasypem ziemnym, otoczony wieńcem kamie
ni j średnica wieńca 13 m/. W centrum kurhanu odkryto grób popiel
nicowy z przemytymi kośćmi wyposatony w dwie brązowe zapinki 
/Alm.V/ oraz przęślik glintany dwustotkowy. W sąsiedztwie kurhanu 
odkryto ciałopalny grób jamowy ze zsypanym stosem. Ponadto prowa
dzono prace na płaskiej części cmentarzyska. Odkryto wieniec kamien
ny o średnicy 8 m, w centrum którego znajdował się mnięjszy wieniec 
o średnicy 2;5 m. W środk'u był grób popielnicowy z przemytymi kość
mi. Popielnica przykryta była naczyniem wazowatym. W grobie znajdo
wały się 2 brązowe zapinki /Alm. V/, przęślik płaski z łUpku oraz sto
pione paciorki szklane. W omawianym wieńcu kamiennym odkryto 3 pale
ntska kultury łutyckiej. Wykonano takte eondat w bagnie polotonym 
obok cmentarzyska, nie stwierdzając śladów działalności człowieka . 

. Materiały i dokumentacja znajdują się w Katedrze Archeologii 
Uniwersytetu Lódzkiego. 

Badanta będą kontynuowane. 

LAJSKI, gm.Skrzeszew 
woj. warszawskie 

P. P. Pracownie KonserwacJi 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadzUa mgr Agnieszka Kruk 
z udziałem mgr Marii Kulisiewicz. Finanso
wał Urząd Konserwatorski m. st. Warszawy. 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko kultury 
przeworaklej z okresu wpływów rzymskich. 

Badania wykopaliskowe koncentrowały się na skraju pOlnocnym 
i wschodnim cmentarzyska, gdzie uchwycona została granića występo
wania obiektów grobowych, oraz w części południowej. 

Przebadano obszar 745m
2 odkrywając 58 obiektów: .groby ciało

palne jamowe i popielnicowe. 
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Większość odkrytych grobów pochodzi z fazy B 1 i B.
2 

okresu 
wpływów rzymskich - wskazują ną to zapinki sUnie profilowane IV gru
py O.Almgrena, zapinki oczkowate należące do III grupy oraz zapinki 
trąbkowa te. 

Znaleziono również zapinki II grupy A z kapturkiem na sprężyn
kę oraz zapinki z wysoką pochewką i zapinki z podwiniętą nóżką cha
rakterystycznych dla fazy c1 • Odkryto tak:!! e dwa groby z bronią- gro-
ty oszczepu i umba tarcz. Z innych zabytków wymienić należy koś• 
ciane grzebienie, żelazne okucia zamków, klucze, sprzączki od pasa 
żelazne i brązowe, szpile i gliniane przęśliki. · 

Przyszłe badania wykopaliskowe prowadzone będą w części po
łudniowej i południowo- zachodniej cmentarzyska. . 
Materiały znajdują się w Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej 
P.P. PKZ O/Warszawa. 

Badania będą kon~uowane. 

ł.ASZCZYN, gm.Rawicz 
woj.leszczyńskie 

Stanowisko 3 

Uniwersytet im..Adama Mickiewicza 
Katedra Archeologii · 
Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych 
w Lesznie 

Badania prowadzU dr Tadeusz Makiewicz. 
Finansował Rolniczy Kombinat Spółdzielczy 
w Łaszczynie. Drugi sezon badań. Cmen
tarzysko /?f kultury łużyckiej, osady kul
tury przeworaklej z pó~ego okresu przed
rzymskiego i pó~ego okresu rzymskiego 
/st~dium c2- C3/. 

Wykopy ulokowano w rejonie koncentracji odkrytych w 1 .977 roku 
pieców i jam. Zbadano powierzchnię 175 m2, odkrywając tylko ~ obiekt, 
rodzaj pieca o bliżeJ nie <;>kreślonym przeznaczeniu. W wykopach nie 
zaobserwowano ciągłej warstwy kulturoweJ i występowała stosunkowo 
niewielka ilość ceramiki. Również obserwacja wykopów budowlańych 
i kanalizacyJnych wykazała brak obiektów. W teJ sytuacji badania przer
~ano. Jak się wydaje, jest to fragment produkcyjny osady o bardzo 
rzadkim rozrzucie obiektów. ., 

Łi=ŻYCE, gm. Wejherowo 
woj. gdańskie 
Stanowisko 4 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 
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Badania prowądzU mgr Olgierd Felczak. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku. Pierwszy sezon badań. · .
Osada kultury oksywskiej z przełomu er. 

Stanowisko usytuowane jest na północnym łagodnie opadającym 
zboczu wzniesienia 188,2 poło~onego 300 m na południowy· zachód od 
drogi prowadzącej z Głodówka do Lę~yc. Osada znajduje się w odleg· 
łÓści 30m na północ od cmentarzyska kultury wschodniopomorskiej 
z około Ha D. /por. Informator za 1977 r./. · 
Z uwagi na du~e zniszczenie stanowiska spowodowane działaniami wo· 
jennymi w czasie ctrugiej wojny światowej, przebadano jedynie jego 
niewielką część. Odkryto cztery obiekty: ~wa paleniska, półziemiankę 
oraż jamę. Zarys· półziemianki ukazał się w obrębie warstwy kulturo· 
wej na głębokośc·i 40 cm. Kształt jej zbli~ony był do nieregularnego 
prostokąta o Wymiarach ·a,,5 x 5, 5 m. Wypełnisko ~tańowiła w głównej 
mierze warstwa spalenizny ze sporadycznie występującymi kamieniami 
oraz w nieznacznej części warstwa ciemnobrunatnego piasku. W ·obrę• 
bie półziemianki odkryto palenisko a w jej południowo-wschodniej częś
ci nagromadzenie kamieni tworzące jakby rodzaj bruku. 
Maleriał archeologiczny stanowiły liczne fragmenty c;eramiki oraz je• 
den przęślik gliniany. · · 

·z powodu du~ego zniszczenia • okopy i leje po bombach • oraz 
obecności duotej ilości niewypałów, badania nie będą kontynuowane. 

MODRZYCA, gm.Otyń 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko 2 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w ZieloneJ Górze 

Badania prowadzU mgr· Krzysztof Onzol. 
Finansował KZA w Zielonej Górze. 
Pierwszy sezon badań. Osada z młodszego 
okresu przedrzymskiego i z okresu wpływów 
rzymskich. 

Stanowisko poło~one jest na teraale nadzalewowej rzeki Czarna 
Strutka, około 400 m na wschód od wsi Modrzyca, na terenie doryw
czo eksploatowanej piaśnicy. Przeprowadzono jedynie wstępne prace 
rozpożnaw~ze i przygotowawcze do systematycznych badań. Na obsza· 
rze 200 m odsłonięto strop warstwy kulturowej i zarejestrowano trzy 
obiekty o niesprecyzowanej jeszcze funkcji. W wykopie sonda-towym, 
pod 30 cm warstwą humusu wystąpiła intensywnie czarna, · tłusta o spoi
stej konsystencji warstwa kulturowa grubości 60-70 cm. Zawierała ona 
bardzo liczne fragmenty naczyń glinianych oraz kości zwierzęce, nie 
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wystąpUy natomiast ~adne zabytki metalowe. Na podstawie materiałów 
ceramicznych osadę datować nale~y ogólnie na młodszy okres przed
rzymski i pó:fne fazy okresu rzymskiego /III-V wiek n. e. f. 

Badaqia będą kontynuowane. 

MO DLA, gm. Wiśniewo 
woj. ciechanowskie 
Stanowisko I 

Muzeum Ziemi 
Zawkrzeńskiej 

w Mławie 

Badania .prowadzU mgr Andrzej Grzymkowski. 
Finansował WKZ w Ciechanowie. Trzeci se
zon badań. · Cmentarzysko kultury przeworaklej 
z wczesnego okresu wpływów rzymskich /I·II 
wiek n. e. f. 

Stanowisko usytuowane jest na kulminacji oraz na południowo
wschodnim zboczu wzgórza, w poblUu niewielkiego strumyka bez nazwy. 

Osiągnięto granicę południową cmentarzyska, by następnie przeba
dać teren w kierunku północnym i zachodnim. Badaniami objęto 11 arów 
/1100 m2f, odkrywając 42 obiekty, przede wszystkim groby ciałopalne 
/ponad 90%/, oraz szkieletowe i jamy. Wśród grobów ciałopalnych domi
nowały pochówki obsypane stosem, chocia~ było te~ kUka czystych. Poza 
tym odkryto i wyeksploatowano kUka obiektów kamiennych, przypominają
cych obudowę kamienną grobów, bez ~dnej na ogół zawartości wewnątrz. 
Sporadycznie znajdowano fragmenty ·ceramiki /najwy~ej kUka/. 

Większość grobów posiadała przedmioty codziennego użytku, głów
nie metalowe, jak: sprzączki żelazne, zapinki z brązu i żelaza, nóż, kół
ko żelazne, okucia; poza tym występowały w grobach: przęśliki gliniane 
różnych ksztahów i wielkości, paciorki /w tym duże meloriowate/. frag
menty bransolety, fragmenty igły kościanej. Większość materiału wyposa
żeniowego zachowała się w dobrym stanie. 

Materiały znajdują się w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. 

Badania będą kontynuowane. Flanujemy również przebadanie 
osady. 

NADKOLE, 
woj • siedleckie 

Państwowe Muzeum 
Archeologie zne 
w Warszawie . ' 

Badania prowadzUa mgr Anna Urbańska. 
Finansowało PMA. Drugi sezon badań. 
Cmentarzysko ciałopalne kultury wielbar
skiej z pó:fnego okresu rzymskiego. 
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Badano niezniszczoną, północno-zachodnią częlł6 cmentarzyska. 
Przekopano 2, 5 ara odkrywając 19 grobów ciałopalnych, w tym 17 ja
mowych i 2 popielnicowe. Zbadane groby zawierały poza ceramiką 
fragmenty brązowych sprzączek, brązowe fibule, nity 1 guzki brązowe 
oraz przęśliki i grudki przetopionych przedmiotów srebrnych i szkla
nych oraz fragmenty trójwarstwowych grzebleni kośctanych z poprzecz• 
nyml nitami. · 

Wstępna analiza zabytków · wykazała; te groby najpewniej dato• 
wać trzeba na fazę c1, mimo te niektóre odkryte w nich przedmioty 
/fibula zdobiona karbowanymi pierścieniami, sprzączka z półkolistą 
ramą, grzebienie z poprzecznymi nitami/ mogą być zarówno nieco 
wcześniejsze, jak i mogą jut pochodzić z podokresu c

2
• Wśród cera

miki, w cxłró:!:nieniu od materiałów z r ·oku ubiegłego, brak jest form 
pewnie datowanych na podokres B

2
/c1 , ' przewatafą natomiast naczynia 

wazowa te. 

Badania będą kontyquowane. 

~DZA 
woj. katowickie 

Muzeum 
w Raciborzu 

Badania prowadziła mgr Krystyna Kozłowska. 
Finansowało Muzeum w Raciborzu. Czwarty 
sezon badań. Osada z · okresu wpływów rzym
skich i wczesnośredniowiecznego. 

2 
Przebadano . ą~ło . 160 m • Jeden z odkrytych obiektów składał 

się z dwu części, obiektu prawdopodobnie mieszkalnego, który nie zo
stał w całości przebadany l przybudówki w kształcie kwadratu /4 m x 
4 m/ przylegającej do północno-wschodniego narotnika obiektu. W. ca
łości był to obiekt słupowy, a przybudówka miała na ścianie · zachodniej 
dwa rzędy słupów. Domniemany obiekt mieszkalny miał rozmiary 5 m x 
3 m, w przekroju był prostokątny o lekko zaokrąglonych krótszych bo
kach, głębokości około 75 cm. Pr:~;ybudOwka natomiast w przekroju niec
kowata, o głębokości 62, 5em. 

Znaleziono tu fragmenty c~ramlkl, 4 przęśliki /3 dwustatkowe 
1 l stotkawaty /, igłę brązową, fragment ostrogi telaznej mocno .skoro
dowanej, drobne grudki polepy i kości zwierzęce. 
Zabytki powy~sze datują obiekt na -okres rzymski. 

Odkryto 2 obiekty gospodarcze o wymiarach 4 m .x ~. 5 m; 5 m x · 
3 m zawierające: fragmenty ceramiki, zdobione między innymi ornamen
tem falistym i nacię6 na krawędzi wylewu, fragment przęślika dwustat
kowatego zdobit>nego pionoVfymi nacięciami, telazny grot strzały, drobne 
grudki polepy, prawdopodobnie osełkę i kości zwierzęce. 
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Obydwa obiekty słupowe, były ze sobą połączone ścieżką dłu
gości l 75 cm. 

Materiał zabytkowy pozwala datować te obiekty na okres 
wczesnośredniowieczny /od VI- X w./. 

Przyszłe badania powinny wyjaśnić między innymi plan ~bu
dowy osa.dy. 

NOWA HUTA - PLESZÓW 
Stanowiska l 7, 2a 

ODRY, gm. Czersk 
woj. bydgoskie 

patrz 
neolit 

Uniwersytet Lódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził mgr Maciej Trzcinski 
i zespół w ramach Pomorskiej Ekspedycji 
Archeologicznej UL. Finansował UL i WKZ 
w Bydgoszczy. Trzynasty sezon badań. 
Cmentarzysko płaskie i kurhanowe z okresu 
rzymskiego n-m w. 

2 
Przebadano 850m na cmentarzysku płaskim, gdzie odkryto 

13 grobów /nr 458-470/. W tej liczbie mieści się 9 pochówków szkie
letowych, l popielnicowy oraz 3 jamowe. Zbadano i zrekonstruowano 
krąg kamienny nr IX, w którym stwierdzono ślady wyrabowania grobu. 

Jednym z ciekawszych odkryć był grób szkieletowy nr 465, za
wierający ponad 150 paciorków szklanych, glinianych i bursztynowych, 
3 srebrne kółka ornamentowane karbowaniem oraz brązową sprzączkę 
i takież zakończenie pasa. 

Zbiory z tegorocznych bl/-dań będą przechowywane w zbiorach 
Katedry Archeologii Uniwersytetu Lódzkiego. 

Badania będą kontynuowane. 

' OGL~DOWEK, gm.Kije 
woj; kieleckie 

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

Badania prowadził mgr Władysław Morawski. 
Finansował Inwestor Linii Hutniczo-Siarkowej 
prze~ WKZ w Kielcach. Pierwszy sezon badań. 
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Osada kultury przeworskiP.j, . osada wczesno
średniowieczna i nikłe ślady osadnictwa kul
tury łutyckiej. 

Stanowisko badane w ramach akcji ratowniczej na trasie Linii 
Hutniczo-Siarkowej w województwie kieleckim. 

Stanowisko polotone na wysokiej /ca 15m/ krawędzi dolinki 
w !tródłowej partU lewego dopływu Nidy. Obszar stanowiska dobrze wy
płaszczony. Podłote stanowią niezbyt głębokie czarnoziemne rędziny. 

Załotono 5 wykopów /5 X 5 m/ w centrum pol& rozrzutu materia
łu powierzchniowego, w osi kulminacji, równolegle do krawędzi stoku, na 
długości 100 m po linii W-E. W .warstwie ornej, a szczególnie bezpoś• 
rednio pod nią znaleziono bardzo licznvr materiał zabytkoWy, często w 
skupieniach z dutą Uością kości. Obserwowana dystrybucja materiału, 
charakter warstwy świa.dczą o zachowaniu -warstwy kulturowej z okresu 
rzymskiego i wczesnego średniowiecza. Pod opisanymi warstwami na 
głębokości 40-50 cm rysowały się obiekty. Łącznie odkryto: 3 dute ja
my -półziemianki /wymiary 3 x l, 5- 3 m/, 8 jam małych /średnicy 
około l, 5 m/ oraz 26 dołków posłupowych. Większość obiektów drążo
na była w zwietrzelinie lub dość miękkiej opoce skalnej. Półziemianki 
/uchwycone jedynie częściowo .w wykopach/ mają kształt prostokątny 
o dnach płaskich. Małe jamy są kształtu owalnego lub kolistego o dnach 
częściej nteckowatych nit płaskich. Dołki poełupowe o płaskich na ogół 
dnach występują w podłogach półziemianek /1-3 sztuki/ lub dość bezład
nie w obrębie wykopów. W jelinym przypadku układają się w linie two
rząc jakby narotnik budowli. · 

Większość obiektów /10 - 'w tym wszystkie półziemianki/ nale:ty 
do kultury przeworskiej. Pozostałe zaś są wczesnośredniowieczne. 
W obiektach występuje bardzo liczny materiał /szczególnie w półzie
miankach/ często występujący w skupieniach. Poza ceramiką znalezio
no przęślik - guz kościany kultury przeworektej i zachowane w całości 
telazne notyce wczesnośredniowieczne. 

Badania w ramach podjętej akcji ratowniczej nie są zakończone. 

Materiał tymczasowo jest przechowywany w Pracowni Archeolo
gicznej ZAM IHKM PAN w Igołomi. 

OLESNO-WALCE 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 3 < 

POLANOWICE, gm. Kruszwica 
woj • bydgoskie 
Stanowisko 3 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 
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patrz 
wczesne średniowiecze 

RACZKOWICE, gm.Dąbrowa Zielona 
woj. częstochowskie 

Muzeum Regionalne 
w Radomsku 

Stanowisko 3 

Badania prowadzUa mgr Bo:t.ena Błaszczyk. 
Finansowało Muzeum Regionalne w Radom
sku. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko 
kultury przeworaklej z okresu wpływów 
rzymskich. 

Przekopano obszar 150 m 
2

, odkrywając 24 następne groby 
/łącznie 64 groby/. W starszej części stanowiska datowanej na II wiek 
n. e. znaleziono bogaty grób popielnicowy /nr 60/ podobny do znalezio
nego w 1976 r. grobu nr 18. Wyposa:t.enie w postaci: no:t.a, szpili tor
dawanej, fibuli :t.elaznej z szerokim taśmowatym kabłąkiem, 2 sprzą
czek /jedna miniaturowa/, fragment fibuli brązowej. okucia szkatułki 
z kluczem, zdobionego przęślika glinianego, ułamków szkła, czernionej 
czarki. Kości w czernionej , jednouchej popielnicy. W tej części stano
wiska znaleziono jeszcze l zniszczony grób popielnicowy bez wyposa
:t.enia. 

Pawstałe pochówki były grobami jamowymi. Trzy spośród nich 
wyró:t.niały się wielkością. Były to jamy zbli:t.one do prostokąta o wy
miarach około 80 x 170 cm, o głębokości 30-60 cm. Znaleziono w nich 
sporą Uość nitów :t.elaznych, fragment fibuli brązowej, stopione ułamki 
szkła, grudki bursztynu i innych przedmiotów oraz liczne ułamki cera
miki. 

Groby jamowe liczyły od kUkunastu do kUkuset drobnych ułamków 
ceramiki f równie :t. toczonej/. a w skład ich wyposa:t.enia wchodzUy przed
mioty wykonane z brązu, :t.elaza, szkła i kości. 

Datowanie cmentarzyska według obecnego stanu badań prawdopo
dobnie ulegnie przesunięciu na początek V w. n. e. 

Badania będą kontynuowane. 

RZYSZCZEWO, gm. Białogard 
woj. koszalińskie 

Uniwersytet im.Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra ArcheologU Stanowiska 6, l O 

Badania prowadzU mgr Henryk Machajewski. 
Finansował UAM w Poznaniu. Pierwszy se
zon badań. Osada i cmentarzysko kultury 
oksywskiej. 
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Stanowisko 6 i 10 stanowi częś6 wyra:tnego układu kulturówego 
uformowanego na przełomie er w dorzeczu Parsęty i bezimiennego cie
ku wodnego. Bliskie poło:tenie tych stanowisk na jednej trasie nadzale
wowej sugerować mo :te · zespół osadniczy. Tegoroczne badania miały 
charakter rozpoznawczy • . 

Efektem badań prowadzonych na osadzie /stanowisko 10/ było _za
rejestrowanie 2 palenisk oraz fragmentów naczyń glinianych, w tym form 
situlowatych z wydętą górną częścią, dolną sUnie podciętą. Uwagę zwra• 
ca naczynie zdobione kółkiem zębatym. 

Na cmentarzysku /stanowisko 6/ stwierdzono grób ciałopalny po
pielnicowy z resztkami stosu. Wyposa:tenie grobu stanowUo: naczynie 
wazowata z wypukłą częścią górną i dolną zwężaną, zapinka odmiany 
IV /wg J. Kostrzewskiego / oraz okucie pochwy miecza jednosiEicznego 
w przekroju trójkątne. 

Materiały przechowywane będą w magazynach Katedry Archeologii 
UAM w Poznantu. 

Badania będą kontynuowane. 

RZYSZCZEWO, gm. Białogard 
woj. koszalińskie 

Uniwersytet im .Adama 
Mickiewicza 

Stanowisko 14 w Poznaniu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadzUi mgr Henryk Machajawski 
i mgr Andrzej Sikorski. Finansował UAM 
w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Cmenta
rzysko ciałopalne kultury wielbarskiej fazy 
lubowidzklej. 

Cmentarzysko położone jest we współcześnie eksploatowanej piaś
nicy, usytuowanej na południowo-wschodnun stoku terasy nadzalewowej 
rzeki Parsęty. Badania miały charakter ratowniczy. Stwierdzono 26 gro
bów. Prawdopodobnie Jest to tylko · około 25% całości cmentarzyska. 

Dominowały groby typu jamowego i popielnicowego ze szczątkami 
stosu. W mniejszej Uości stwierdzono groby jamowe t popielnicowe 
z przemytymi koś6mi. 

Wyposatenie grobów stanowUy m. in. naczynia grupy Ib, ll, Ill, _ 
IV, Xlll według R. Schindlera, zapinki brązowe A II '41, A V 128, A m, 
srebrne klamerki esowate typu B według J. Kmiecińskiego, pozłacane 
paciorki wrzecionowate, brązowe sprzączki 'dwudzielne typu Dl według 
Raddatza, sprzączki półokrągłe Jednodzielne .z osobną skuwką oraz gli-
niane przęśliki. · 
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Regułą w wyposa~eniu jednego grobu było występowanie dwoch 
zapinek i przęślika względnie zapinki i sprzączki. 

W świetle pozyskanych materiałów cmentarzysko datować mo~na 
od przełomu faz B1 /B2 wczesnego okresu rzymskiego do fazy B2/C1 
powego okresu rzymskiego. 

Materiały przechowywane będą w magazynach Katedry Archeolo• 
git UAM w Poznaniu. 

SAMOSTRZAŁÓW, gm.Kije 
woj. kieleckie 

Folska Akademia Nauk 
Instytut HistorU Kultury 
Materialnej 
Zakład ArcheologU Małopol~ki 
w Krakowie · 

Badania prowadzU mgr Władysław Morawski. 
Finansował Inwestor Linii Hutniczo-Siarkowej 
przez WKZ w Kielcach. Pierwszy sezon ba
dań. Osada kultury przeworskiej, ślady osad
nictwa wczesnośredniowiecznego i nikłe kultu
ry łużyckiej. 

Stanowisko badane w ramach akcji ratowniczej na trasie Linii 
Hutniczo-Siarkowej w województwU~ kieleckim. 

Stanowisko położone wysoko /10-15 m/ ponad dolinką potoku 
/lewostronny dopływ Nidy/, w niewielkiej od niego odległości. Prak
tycznie znajduje się na wododziale Nidy i PUicy. na północnym obrze
~eniu znacznie wyniesionych masywów skał węglanowych, ob.ecnie sU
nie skrasowiałych. Teren stanowiska to pola orne na podłożu sUnie 
kamienistych płytkich rędzin. 

Wytyczono 5 wykopów /5 x 5 m/ kontrolujących obszar w wymia
rach ca 50 x 50 m, w miejscu · koncentracji materiału powierzchniowe
go w okolicy kulminacji wzniesienia we wschodniej części stanowiska. 

Materiały wczesnośredniowieczne i z kuitury łużyckiej występo
wały nielicznie w warstwie ornej i nieco poniżej, bez zauwa~lnych 
koncentracji. W tych też warstwach, nieco ·liczniej i obficiej w ·północ
nej części stanowiska. znaleziono ułamki cerauliki kultury przeworskiej. 
Natrafiono na 4 nieduże jamy z ceramiką kultury przeworskiej, 11 do
łków poełupowych i 2 równoległe wąskie /30-40 cm/ rowki. Słupy nie 
tworzą jakiś wyra~ych układów geometrycznych, będąc pozostałościa

mi /jak i rowki/ bliżej nieokreślonych budowli. Sądzić należy z dużym 
prawdopodobieństwem, że wszystkie /lub większość/ stwierdzone na sta
nowisku obiekty należy . wiązać z kulturą przeworską. 

Badania w ramach podjętej akcji ratowniczej na trasie Linii Hut
niczo-Siarkowej nie są jeszcze zakończone. 
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Materiał tymczasowo przechowywany jest w Pracowni Archeolo
. giczneJ ZAM IHKM PAN w Igołomt. 

SIEMM. TKOWO KOZIEBRODZKIE 
woj. ciechanowskie 

patrz 
okres lateński 

Stanowisko l 

SIEMIECHOW, gm.Wirlawa 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

Muzeum w Pabianicach 

Badania prowadziła mgr Maria Jatdtewska. 
Finansował WKZ w Sieradzu. Szósty sezon 
badań. Osada · ludności kultury wenedzkiej 
'z pó~nego okresu wpływów rzymskich. 

Kontynuowano badania osady na wzniesieniu zwanym "Piekło", na 
granicy wsi Siemiechów i Rychłocice. Odsłonięto w całości ślacly szó
stego z kolei obiektu mieszkalnego-półziemianki, częściowo odkrytej 
w ubiegłym sezonie, półziemtanki nr: VII, VIII, IX oraz fragment praw• 
dopodobnie dziesiątej. Wytej Wymienione obiekty o rzutach w przybli:t.e
niu prostokątnych miały przeciętnie wymiary 5-6 m x 3:4 m. Wypełni
ska stanowUa na ogół brunatno-szara ziemia z ceramiką ręcznie lepio
ną i toczoną, z przewagą pierwszej, z gutą ilością kości zwierzęcych 
i polepy. · . 

Najciekawszą była chata VII /4, 9 m c 3, 27 m/ z przylegającą do 
niej jamą, w której znaleziono notyk telazny, ceramikę i polepę. Wy
pełnisko chaty stanowi,ła częściowo smolistoczarna, gliniasta ziemia 
z bardzo dutą ilością kości zwierzęcych i ceramiki ./m. in. zgniecione 
naczynie z drobno połupanymi, spalonymi koś6ni zwierzęcymi/. W sa
mym środku chaty. na głębokości 80 cm od powierzchni gruntu widocz-

o n e było idealnie koliste zaciemnienie /średnicy l, l m/, które w przekro
ju przybrało kształt beczki, wkopanej w podłogę chaty. Po wyeksploro
waniu wypełniska chaty, na tle piasku były doskonale widoczne ślady du
tych słupów - po trzy pod krótszymi /wschodniej i zachodniej/ ściana-
mi chaty. · 

Tylko w jednej z chat, największej, o wymiarach 7 x 3, 30 m od
kryto dute. pa1enisko, zbudowane z lu~o ulotonych kamieni, częściowO' 
oblepionych surową ,gliną. Poza paleniskiem znaleziono sierp :Łelazny. 
ceramikę i kości zwierzęce. · 

Interesującymi by~ te:t. 'dwie jamy zasobowe w planie płaskim koli
ste, a w przekroju mające kształt odwróconej donicy - pows~łe prawdo
podobnie w wyniku wkopania w ziemię poJemników z materiału organicz
nego. Wewnątrz jam znaleziono Jedynie nieliczne fragmenty ceramiki. 
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Poza opisanymi obiektami odkryto 2 paleniska. 

Ceramika pochodząca z tegorocznych badań nie odbiega od form 
już znanych na tym stanowisku. Wśród fragmentów naczyń toczonych 
znaleziono /jak w latach ubiegłych/ kUka pochodzących z naczyń cien
kościennych, doskonale wypalonych, z ornamentem lb1ii falistych i li
stewek plastycznych. 

Materiały z badań znajdują się w Muzeum w Pabianicach. 

Przewiduje się kontynuację prac 

STERŁAWKI WIELKIE, gm.Ryn 
woj. suwalskie 

Muzeum Okręgowe 
w Suwałkach 

Badania prowadzUa mgr Krystyna Lenarczyk. 
Finansował W~ w Suwałkach. Drugi sezon 
badań. Płaskie cmentarzysko ciałopalne 

. z okresu wpływów J;"Zymskich. 

Cmentarzysko położone jest na porośniętej lasem wysoczywie na 
wschód od zamarłej zatoki jeziora Iławki, około 200 m na północ od 
stanowiska znajduJe się obecny cmentarz. 

Przebadano obszar 1050 m
2 odkrywając 32 groby. Uchwycono za

sięg cmentarzyska w kierunku północnym. Na podstawie rozmieszczenia 
grobów stwierdzono, że znaczna część cmentarzyska uległa zniszczeniu 
podczas wybierania piasku przez okolicznych mieszkańców. 

Spośród odkrytych grobów sześć zawierało s·zcżątki kostne w popiel
nicy, pozostałe były pochówkami jamowymi. Groby znajdowały się na nie
wielkiej głębokości /do 40 cm/ pod powierzchnią ziemi. W kUku przy
padkach górna część grobu zniszczona była przez pówiejszą orkę, któ
rej ślady stwierdzono na powie_rzchni wykopów. 

Groby zawierały bardzo drobne fragmenty przepalonych kości, 
ułamki węgla drzewnego, paciorki szklane, gliniane, brązowe, często 

przepalone, liczne żelazne okucia pasa, ułamki przedmiotów brązowych, 
których stan zachowania nie pozwalał na określenie rodzaju zabytku. Po
nadto, poza zespołami grobowymi, znaleziono monetę brązową o sUnie 
zniszczonej powierzchni. · 

Cmentarzysko datowane jest 
skiego. 

Badania będą kontynuowane. 

STROBIN, gm.Kanopnica 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 3 

na młodszą fazę okresu pómorzym-

Muzeum Ziemi Wieluńsklej 
w Wieluniu · 
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Badania prowadzU mgr Bogusław Abramek. 
Finansował WKZ w Sieradzu. Dziewiąty 
sezon badań. Osada z wczesnego okresu 
rzymskiego. 

Rozpoczęte w roku 1969 badanta ar'cheologtczne na !'ltanowtsku 
3 zostały ostatecznie zakończone. Rezultatem ostatniego sezonu badaw
czego było odkrycte .jeszcze dwóch chat oraz dwóch niewielkich pale
nisk. Obie chaty, które oznaczono numerami 33 t 34 dostarczyły obfi
tego t ciekawego materiału ceramicznego, a tak~e zwierzęcych kości. 
Chaty zbudowane na planie prostokąta o wymiarach 230 x 380 cm t 280x 
5.00 cm. Były to budowle drewniane z dwuspadowym dachem wspartym 
na sobhach. Obie chaty wgłębione były w ziemię. W kaMej z wymie• 
nionych chat znaleziono po l ułamku naczynia toczonego, malowanego 
zewnątrz na czerwono. Na samym spodzie chaty 34 natrafiono na 14 
jeszcze nie wypalonych glinianych ctę~arków do krosien · kształtu sto~

kowatego. 

Osada w Strobinie zajmowała obszar l ha, przy czym charaktery
styczną jej cechą był zorganizowany układ przestrzenny. Wszystkie oblek-o 
ty osadnicze · /chaty, paleniska, jamy, dymarki, piece/ rozmieszczone 
zostały wokół owalnego placu usytuowanego w centrom osady. Pośrodku 
tego placu stał l dom. Na sktaju osady od strony północno-wschodniej, 
ju~ poza zwartym zasięgiem chat. znajdowała. się pierwotnie jakaś ' 
drewniB.na , konstrukcja po ·której pozostała jedynie warstwa spalenizny, 
du:ta Uoś~ ceramiki i grot strzały łuku. 
Wśród obfitego materiału ceramicznego widoczne są stylistyczne nawią
zania do dawniejszych tradycji łu:tycko-kloszowych~ a tak~e gliniane 
naśladownictwa szklanych wyrobów prowincjonalno-rzymskich. Obok 
naśladownictw są tak~e oryginalne importy. jak: denar Trajana. szkla
ne paciorki, szpila brązowa posrebrzana, zapinka brązowa pochodze
nia panońskiego. ułamki terra sigUlata i naczyń toczonych malowanych 
na czerwono. Importy te oraz inne podobne znaleziska z rejonu górnej 
Warty świadczą o istnieniu nadwarciańskiego szlaku handlowego. 
W grupie zabytków metalowych, liczących łącznie ponad 30 ró~nych 
egzemplarzy, mo~na wymienić 2 ostrogi. 2 groty dzirytów i grot ' 
strzały łuku, 2 ~elazne zapinki, klucz i krzesiwo, szpilę brązową, 
okucie pochwy miecza, 3 no~e garbarskie /? /, brązowy gwótdt i :te
lazna pęseta. 

Kształt osady w Strobinte, rozmieszczenie i orientacja poszcze
gólnych chat oraz stosunkowo jednolita ich kons~rukcja przemawiaJą za 
prawie jednorazowym okresem zabudowy. W oparciu o uzyskane mate.; 
rtały mo~na wstęprtte przyją~. ~e osada istniała około 3 pQkoleń. Naj
starsze zabytki pochodzą z końca I lub początków II wieku n. e •• naj
młodsze zaś mo~na odnieść do początków ostatniej ćwierci n wieku. 
Przeprowadzone badania powierzchniowo-sonda~owe wskazują. te prze
badano dotychczas zasadniczą część osady. Kilkadziesiąt metrów daieJ 
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na wschód znajduJe się Jeszcze część produkcyJna, która w najbli:t
szym czasie będzie przedmiotem badań wieluńskf.ego muzeum. 

TARGOWISKO, gm. Kłaj 
woj. krakowskie 

TRZCIEL 
woj. gorzowskie 
Stanowisko 4 

WIELICZKA 
woj. krakowskie 

patrz 
neolit 

patrz 
epoka brązu 

Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce 

Badania prowadzU mgr Kazimierz Reguła. 
Finansowało Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka. Wznowienie badań na osadzie 
produkcyjnej z okresu przedrzymskiego 
f. rzymskiego. 

Pracami objęto teren o powierzchni 100 m 
2

• Zamierzeniem ich 
było u$wycenie dalszego ciągu biegu rowka l /69, w jego północno
wschodniej partii. Jednak z powodu wysokiego poziomu ~ód grunto
wych zdołano tutaj wyeksplorować tylko dwa obiekty, a mianowicie: 
jamę z okresu przedrzymskiego, o wymiarach 140 x 140 cm, z ce
ramiką grafitową, malowaną i ręcznie lepioną oraz palenisko wcze
snośredniowieczne. Rozpoczęto penetrację obszaru w wy:.!:szej części 
stoku, na którym znajduje się osada. Natrafiono na 3 paleniska, 4 ja
my, l ślad po słupie i l prostokątny obiekt rowkowy, zawierające za
bytki ceramiczne typologiczne związane z kulturą puchowską, a chro
nologicznie odpowiadające lli fazie tej kultury według K. Piety, m. in. 
fragment naczynia zdobionego wałeczkiem plastycznym uformowanym 
w kształcie półksię:tyca. Obecne znaleziska świadczą niezbicie o ciąg• 
łości osadniczej kultury p,uchowskiej, na terenie kotliny wielickiej, 
jeszcze w fazie B

2 
f. na początku fazy c

1 
okresu rzymskiego. Istnie

je pytanie czy w aalszym ciągu ludność tej kultury trudnila się · ~a-. 

rzeniem soli z solanek powierzchniowych. Nie potwierdzają tego przy
puszczenia jak narazie materiały wykopaliskowe /du:te ilości kości 
zwierzęcych, półkosek, krój płutny / przemawiające raczej za ;rolni
czym i hodowlanym charakterem zamieszkania. 

Badania będą kontynuowane. 



WOJCIECHOWICE 
woj. kieleckie 
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Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii Małopolski 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Władysław Morawski. 
Finansował Inwestor Linii Hutniczo-Siarkowej 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Kielcach. Pierwszy sezon badań. Osadnictwo 
kultury przeworskiej, ślady osadnictwa wczesno
średniowiecznego. 

Stanowisko polotone na niskim /3-4 m/ terasowatym cyplu pra
wego, brzegu Mierzawy. Odkryte przez PP PKZ Oddział Kraków. 
W trakcie powierzchniowego rozpoznania ratowniczego trasy Linii 
Hutniczo-Siarkowej na materiał nie ;natrafiono ze względu na pokry .. 
cle ugorowanego terenu trwałą rośllnnością. 

Wykopy eondatowe /6/ załotono w pasie zagrotonym budową 
kierując się posiadanymi opisami i morfologią terenu. W wykopach 
w warstwie humusu i podglebia natrafiono na nieliczny materiał ce
ramiczny z wczesnego średniowiecza oraz w jednym wykopie na po
zostałości bardzo płytkiej nieckowatej jamy z licznymi ułamkami na
czyń kultury przeworskiej. 

Rozpoznanie stanowiska pozwoliło stwierdzić, te część północna 
została w znacznym stopniu zniszczona wykopami ziemi na budowę na
sypu kolei Kraków-Warsz11wa. Pozostała, zachowana jedynie południo
wa, część stanowiska to peryferie osady kultury prz~worskiej i mote 
wczesnośredniowiecznej. 

Badania w ramach podjętej akcji ratowniczej na trasie Linii 
Hutnlczo-Siar~owej nie są jeszcze zakończone. 

Materiał tymczasowo. przechowywany jest w Pra·cowni Archeolo
gicznej ZAM IHKM PAN w Igołomi. 

WOJNOWO, ~· Zbójno 
woj. włocławskie 
Stanowiska l l 2 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 
we Włocławku 

Badania prowadziła mgr Olga Krut. · Finanso
wał WKZ we Włocławku. Pierwszy sezon ba- . 
dań. Cmentarzysko i osada z okresu wpływów 
rzymskich. 
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Badaniami obJęto zarówno teren cmentarzyska /stanowisko 1/ 
znaJduJącego się w obrębie zabudowań gospodarczych na szczycie nie
wielkiego wzgórza, w odległości około 50 m od drogi z Wojnowa do ' 
Obór, jak te:t osady /stanowisko 2/ poło:tonej na uprawnym polu w od- · 
ległości około 200m od cmentarzyska. Prace miały charakter ratow
niczy - /cmentarzysko, niszczone przez gospodarzy zamieszkujących 
na nim/ • zwiadowczy /osada/ i jako główny cel miały określenie sta
nu zachowania obiektów. 
Na stanowisku l - cmentarzysku zało:tono wykopy o powierzchni 272, 5 · 
m 2 , w których odkryto 13 grobów: 3 popielnicowe, 9 jamowych ze 
szczątkami stosu oraz l jamowy czysty. Groby o znacznym stopniu 
zniszczenia zawierały przepalone kości ludzkie, zwęglone fragmenty 
drewna oraz przepalone ułamki ceramiki; przewa:tała czerniona, cien
kościenna. W grobach popielnicowych grubościenna, chropowacona. 
Z zabytków metalowych nale:ty wymienić srebrne: .l fibulę /Alm.II 
-41/, klamerkę eso.vatą, 3 brązowe fibule /Alm.II-41, Alm. V-128, 
Alm. VI-162/, brązową sprzączkę do pasa. 
Jak wynika z przeprowadzonych obserwacji , cmentarzysko uległo 
znacznemu zniszczeniu przez wielokrotne zmiany posadowienia bu
dynków gospodarczych oraz przez indywidualne "poszukiwania" miesz-
kańców gospodarstwa. · 

2 Na stanowisku 2 - osadzie założono wykopy o powierzchni 81 m • 
Pod warstwą ziemi ornej stwierdzono występowanie warstwy kulturo
wej z licznymi ułamkami ceramiki. 
Odsłonięto jeden obiekt mieszkalny z dużą ilością polepy, ułamków 
ceramiki, węgli drzewnych·, jedno palenisko oraz 8 jam o niezidenty
fikowałtym przeznaczeniu. 
Nale:ty sądzię, że caada jakkolwiek położona na polu ornym posiada 
partie znacznie lepiej zachowane aniżeli cmentarzysko. 
Wstępna analiza materiału: ceramiki i zabytków metalowych obu sta· 
nowisk przemawia za da:towaniem ich na fazę B

2
, Cla/Clb okresu 

rzymskiego. 

Materiał zabytkowy znajduje się w magazynie WKZ we Włocławku. 

Badania zakończono. 

WOJNOWICE, gm.Osieczna 
woj .l es ze zyńskie 
Stanowisko 2 

WOŹNA WIEŚ, .gm. Rajgród 
woj. łom:tyńskie 
Stanowisko l 

patrz 
wczesne średniowiecze · 

patrz 
neolit 



' WYLAZLOW, gm.Pęczniew . 

woj. sieradzkie 
Stanowisko 3a 
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PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Szczecinie 

Badania prowadzU mgr Ryszard Rogosz. 
Finansowała Okręgowa Dyrekcja Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. 
Kurhan z okresu wpływów rzymskich /? /. 
Osada wczesnośredniowieczna z XII wieku. 

W ramach ratowniczych badań na terenie zbiornika wodnego 
w Jeziorsku badano koliste wyniesienie terenowe o średnicy 35 m 
i ró~nicy poziomów do 50 cm, położone wśród podmokłych łąk pra
wego brzegu rzeki Warty. Obiekt rozpoznany powierzchniowo, prze
badany w części geofizyczn'ie i wiertnie'fo zbadany został niemal w ca-
łości wykopem, o powierzchni ca 500 m • · 

1 

Ujawniono, te w środku wyniesienia istniał regularny krąg uło~o
ny z kamieni polnych o średnicy 19,5 m. · Wnętrze wypełniała 15-20 cm 
niemal jałowa warstwa układająca się bezpośrednio na calcu, w niej 
zaś nieliczny, mało charakterystyczny i szczątkowo · zachowany mate
riał ceramiczny. W środku kręgu wystąpU wyratnie rysujący się wy
kop przecinający wspomnianą warstwę, w kształcie owalu o wymiarach 
260 x 210 cm i głębokości do 200 cm wypełniony w całości warstwą 
· zwałowego piasku z domies~ką węgielków, próchnicy i du:tą ilością 
bezładnie zagęszczonych kamieni polnych, zawierający jeden nietypowy 
ułamek naczynia o trudnej do identyfikacji fakturze i strukturze. Jedy
nie pośrednio obecnie wnioskować można, . że obiekt ten jest pozosta
łością wyrabowanego kurhanu, o konstrukcji charakterystycznej dla 
okrei!IU wpływów rzymskich. 

Wtórnie, na mocno zniwelowanym obiekcie, odkryto ślady osad
nictwa wczesnośredniowiecznego. Były to pojedyncze i krótko użytkowa
ne paleniska skupione wokół kręgu oraz układające się na jego obrze
żach, jak też dwie owalne budowle słupowe o wymiarach 3, 5 x 4, 5, 
zlokalizowane w jego wnętrzu, nakrywające w części wspomniany wkop, 
zawierające nieliczny materiał zabytkowy, po~Y'alają datować tę fazę 
użytkowania obiektu na wiek xn. 

WYLAZLÓW, gm.Pęczniew 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 4 

ZADOWICE, gm. Godziesze Wielkie 
woj. kaliskie 
Stanowisko l 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
okres lateński 



ZAKRZEW, gm.Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 11 

ZAKRZEW·, gm.Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 12A 
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patrz 
neolit 

patrz 
wczesne średniowiecze 

· ZGLICZYN-POBODZY,gm.Bie:tuń 

woj. ciechanowskie 
Muzeum 
Ziemi Zawkrzeńskiej 
w Mławie Stanowisko l 

Badania prowadzU mgr Andrzej Grzymkowski. 
Finansował WKZ w Ciechanowie. Drugi sezon 
badań. Cmentarzysko kultury przeworaklej 
z wczesnego okresu wpływów rzymskich 
/1-IJ. wiek n.e./. 

Badania były kontynuacją zeszłorocznych prac ratown~czych pro
wadzonych przez autora oraz następstwem badań powierzchniowych 
z wiosny 1977 r. Przed laty znaleziono tu wiadro brązowe /patrz: 
J .Antoniewicz, Wiadra z delfinowatymi uchwytami •.• , "Wiadomości 
Archeologiczne!' T .XVIII, z.l-2/. W sezonie 1977 odkryto kUka ubo
gich grobów /dwa w dobrym stanie zachowania/, oraz kUka jam i piec 
wapienniczy. Zało:tono wówczas dwa wykopy i przebadano około 150 m2. 

W obecnym sezonie przebadano kolejne ary, odkrywając jamy 
i zniszczone groby, oraz jeden grobowiec typu ksią:tęcego. Był on lo
kowany w zachodniej części cmentarzyska, kilkadziesiąt centymetrów 
głębiej ni1 inne groby /i dlatego pewno nie uległ zniszczeniu/. Wiel
kość około 4, 5 x 2, 5 m, boki zbudowane były z ldlku warstw kamie-
ni polnych. Wewnątrz jamy grqbowej, "wyło:tonej" drewnem /pozosta
łość po trumnie? f, na samym dnie, le:tał ~e zachowany szkielet 
prawdopodobnie mę1czyzny. Wyposa:tenie: dwa du1e czarne naczynia . 
gliniane od strony wschodniej, jedno małe, :tebrowane /naśladownictwo 
w glinie rzymskich naczyń szklanych/ między stopami zmarłego,. czerpak 
brązowy - na wysokości piersi, zapinka z brązu, wykładana srebrem
przy głowie, oraz /skarb/ z lewej strony głowy, umieszczone prawdo
p~dobnie w drewnianej skrzyneczce /mo1e szachownicy? f; dwie ostrogi, 
dwa okucia rogów do picia, srebrna zapinka trąbkowata typu A-75, oku
cie końca pasa. 24 "kamyki" do gry z masy szklanej w 4-ch kolorach: 
białym, 1óhym, niebieskim i granatowym, oraz fragment ogniw łań
cuszka i nitów z brązu. Wszystkie bogato zdobione, z brązu i srebra 
/? /. Według wstępnych ustaleń jest to grobowiec typu lubieszewskiego, 
który mo1emy datować na l wiek n. e. Jest to pierwszy systematycz-
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nie przebadany grób typu ksiątęcego na Mazowszu, z wczesnego 
okresu rzymskiego t najdalej na wschód wysunięty obiekt tego typu 
w Polsce północno-wschodnieJ. 

Materiały znajdują się w Muzeum Ziemi ZawkrzeńskieJ 
w Mławie. 

Prace będą kontynuowane w przyszłym roku. 

ŻUKOWO, gm.Suchań 
woj. szczecińskie 

Muzeum Narodowe 
w Szczecinie 

Badania prowadziła mgr Małgorzata Sajkoweka. 
Ftnanso.vało Muzeum Narodowe w Szczecinie. 
Pierwszy sezon badań. Osada z okresu rzym
skiego. 

Osada jest połot()na po przeciwnej stronie rzeczki nit znane 
z odkryć przypadkowych cmentarzysko t zajmuje przestrzeń około 
l ha. W 1974 r. w trybie badań ratunkowych zbadano piece do pra
tenia wapna. W 1978 r. rozpoczęto systematyczne badania t na po
wierzchni 500 m 2 odkryto 2 półziemianki, paleniska i jeden bruk 
kamien.ny. W obiektach tych znaleziono ceramikę, kości zwierzęce 
oraz narzędzia. Wśród tych ostatntch ·not telazny zdobiony brązem. 
Ceramika datuje osadę na wczesny okres rzymski. · 

Badanta będą kontynuowane. 



W czesne średniowiecze 
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ANDRZEJOW, gm. Urazulin 
woj. chełmskie 

PP Pracownie Konser
wacji Zabytków 
Pracownia Archeologicz
no-Konserwatorska 
Oddział w Lublinie 

Grodzisko 

Badania prowadzili Jerzy Cichomaki /autor spra
wozdania/ oraz Andrzej Hunicz i Edmund Mitrus • 

. Finansował WKZ w Chełmie. Pierwszy sezon 
badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne /XIII w. J. 

Celem badań było ustalenie funkcji oraz chronologii obiektu. 
Grodzisko, obecnie cmentarz, leży na łagodnej kulminacji wysoczyzny. 
Rzut jego jest zbliżony do koła o średnicy 70 m. Wykop I zlokalizowano 
na stoku grodziska w jego południowo-wschodniej części. Układ warstw 
wskazuje, że część środkowa grodziska, wznosząca się ponad otaczają• 
cy tere11 na około 3 m, jest sztucznie podwyższona przez nasypanie 
ziemi wybranej z. fosy /głębokość fosy 3-3,5 m/. Obserwację tę potwier
dza wykop II zało~ny na linii pierwszego w dnie fosy oraz odwierty wyko
nane na majdanie grodziska. 
Wykop III zlokalizowano w centrum majdanu grodziska przy zachodniej 
ścianie cerkwi. Dostarczył on dużej ilości materiału zabytkowego głów
nie ceramiki, którą ogólnie można datować na XIII wiek. 

BARKOWICE MOKRE, gm. Sulejów 
woj. piotrkowskie 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 

Stanowisko l w·Lodzi 

Badania prowadził mgr Mieczysław Góra. Finanso
wał WKZ w Piotrkowie Trybunalskim. Stanowisko 
wielokulturowe. Osada otwarta z okresu pó:tno"! 
rzymskiego /III-IV w. f oraz osada obronna z okre
su wczesńego średniowiecza /VI-IX w./. 

Badaniami objęto ostatni fragment nieprzebadanej części cypla, 
gdzie przebiegał i-ów obronny nr l. W jego wypełnisku, w okolicy .central
nej partii osady, natrafiono na nikłe ślady. Był to rodzaj przepustu ziem
nego o dwumetrowej szerokości, który umożliwiał dotarcie na zamkniętą 
zasiedloną część cypla. W rowie nr l, tuż obok przepustu ziemnego zna
leziono ułamki naczyń glinianych, duże ilości polepy z negatywami odbić 
konstrukcji słupowych, liczne węgle drzewne, 3 żelazne groty strzał. 
Wszystkie zabytki dato'wane są na okres od końca VI wieku do 1 połowy 
IX wieku. 
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Na przedpolu osady, poza rowami obronnymi natrafiono na ko- ' 
lejne,szesnaste palenisko o wymiarach 2 x 3m. Jama paleniskowa za
wierała typowy materiał osadniczy: ułamki naczyń glinianych, kości 
zwierzęce, polepę oraz ·małe drobiny węgli drzewnych. Znaczna część 
materiału ceramicznego była ręcznie lepiona i górą obtaczana. Niektó
re fragmenty wylewów i brzuśców pokryte były ornamentem rytym . 
w postaci linii falistych, kropek i kresek, materiał charakterystyczny 
dla starych faz wczesnego średniowiecza. 

Materiały znajdują· się w MAi E w Lodzi. 

Badania zakończono. 

BJ::DKOWICE, gm. Sobótka 
woj. wrocławskie 

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno:- Kanser
watoraki 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Halina Śledzik-Kamińska. 
Finansowal WOAK we Wrocławiu. Trzeci sezon 
badań /drugi w 1967 r. f. Grodzisko wczesno• 
średniowieczne /Vill - -XII w. f • . 

Grodzisko poło~one jest około O, 80 km na północny zachód od 
wsi, po zachodni~j stronie drogi z Sobótki do Będkowic, u wschodniego 
podnó:ta Masywu Slę=':y, na wysokości 230m. n. p. m. 

Gród został zaio~ony na planie owalu, wydłu~nego po linii 
północ-południe, o wymiarach 75 x 65 m. Wały zachowały się na odcinku 
zachodnim oraz południowym. Od strony' wschodniej grani.ce grodziŚka 
wyznacza stromy stok wzniesienia, na którym zbudowano gród. W części 
północnej wnętrze grodziska jest wyhze, prawdopodobnie oddzielone od · 
części nibzej silnie zniwelowanym wałem. Zró~nicowana hipsometria 
grodziska sugeruje, ~e pierwotnie było ono dwqczłonowe. Od zachodu 
grodzisko otacza słabo zachowany rów /fosa? f. 

W południowo-zachodniej części grodziska zało~no wykop o wy• 
miarach lO x 50 m.; przecinał on wał w kierunku E-W, zachodnim krań-

. cem wychodził na przedpole wału, · a wschodnim na majdan. Na całej 
powierzchni, pod warstwą darni, wystąpiła warstwa próchnicy, grubości 
do o, 30 m. Przed wałem odsłonięto bezpośrednio pod warstwą próchnicy 
fragment dro~i o.nawierzchni z granitowego tłucznia i z okrzesków, 
szerokości do 2, 50 m, biegnącej u podnó~a wału. Droga utytkowana była 
w okresie nowo~ytnym, W fosie szerokości 3-4 m eksplorowano wierzchnią 
warstwę gliny przemieszanej z próchnicą. Po zewnętrznej stronie i na 
wierzchołku wału zalegała warstwa gliny z pojedyńczymi kamieniami gra
nitowymi, Po wewnętrznej warstwa przepalonej gliny. Na wierzchołku 
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walu po wyeksplorowaniu gliny grubości O, 80m ukazał się odcinek 
warstwy przepalonej gliny, w którym wystąpiło kilka pojedyńczych spa
lonych belek, długości o, 50 m, szerokości 0,10 - O, 20m, ulotonych · 
poprzecznie do biegu wału. Nie ustalono ostatecznego zasięgu warstwy 
polepy, poniewa:t warstwa gliny zalegająca na skłonie zewnętrznym walu 
nie została wyeksplorowana do końca. Warstwa gliny pochodzi zapewne 
z naprawy wału, który uległ spaleniu. 

Przebadano 15 .arów majdanu. Fokrywala go warstwa kulturowa 
miątszości 0,10 - o, 50 m. W pobliżu walu, na tle calca uchwycono za
rysy 12 jam posłupowych o średnicy 0,20 - o, 30m, tworzących nieregular
ny okrąg z 3 jamami po słupowymi pośrodku. Stanowią one prawdopodob• 
nie pozostalości konstrukcji naziemnej. Badane 4 obiekty usytuowane· były 
bli:tej wewnętrznego rozsypiska walu. Na uwagę zasługuje jama nr l 
o kształcie wydłużonego owalu, o wymiarach: 2, 20 x 5, O m, na osi 
wschód-zachód. Wkopana była w calec na głębokość O, 5 m. Na nieckowa
tym jej dnie odkryto szczątki roślinne /? /. stanowiące prawodopodobnie 
pozostałości wykładziny, w części połudhiowo-wschodniej znajdowało 
się palenisko ·wyłożone kamieniami. Ta część jamy oddzielona był~ 
warstwą gliny grubości do O, 30 m od wierzchniej warstwy wypełniska, 
którą stanowiła próchnica miąższości 0,16 • O, 20m, w części półno'cno,.. 
zachodniej zmieszana ze spalenizną i pojedyńc~ymi przepalonymi ziar• 
nami zboża, nielicznymi fragmentami ceramiki całkowicie obtaczanej, 
przęślikiem glinianym, fragmentami noża. Obiekt ten stanowi prawde-r 
podobnie pozostałość budowli typu półziemiankowego o charakterze . 
mieszkalnym. W odległości 1-3 m na południe i południowy zachód od 
półziemianki odkryto jamę /nr 2/ z gliną oraz jamę nr 4 gospodarczą /i f. 
Z półziemianką związane było także zapewne palenisko /nr 3/, letące 
około l m na wschód od niej. 

Wstępnie możn~ sugerować, :te wal o konstrukcji drewniano
ziemnej /?f został zniszczony pożarem, a następnie naprawiony przez 
nało:tenie płaszcza gliniane-go na zewnętrzną stronę. Na majdanie mo:tna 
wydzielić 2 fazy jego użytkowania: pierwsza wiąże się z okresem ple· 
miennym /w-wa kulturowa/, a druga - z wczesnopaństwowym /warstwa 
kulturowa i obiekty nieruchome f. 

W wyeksplorowanym materiale zabytkowym dominuje ceramika 
zróżnicowana pod względem technologicznym, przęśliki gliniane i ka
mienne, no:te, fragment podkowy, motyczka, kości zwierzęce. 

W czasie prowadzonej penetracji powierzchniowej na północny
zachód od grodziska, w odległości do 20 m, zlokalizowano 2 groble; 
a między nimi krąg kamienny zbudowany z dutych głazów. Chronologia· 
nie określona. · 

.. 
Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Wojewódzkim 

Ośrodku Archeologiczno Konserwatorskim we Wrocławiu. · 
Grodzisko zostało trwale oznakowane płytą kamienną. 
Badania będą kontynuowane. 



BOB~CIN, gm. Miastko 
woj. słupskie 
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Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika 
Instytut Archeologii 
i Etnografii 
w Toruniu 

Badania prowadzili dr Andrzej Kola i dr Gerard 
Wilke. Finansowała Rada Główna Socjalistycznego 
Związku Studentów Folakich w ramach Ogólnopol· 
skiego Obozu Studentów .Archeologii. Drugi sezon 
badań. Most z wczesnego średniowiecz~ . 

Kontynuowano badania metodą eksploracji podwodnej z roku · 
ubiegłego. Objęły one · ponownie obszar półkesonu eksploracyjna-dokumen
tacyjnego o rozmiarach 8 x 12m, usytuowanego na dnie jeziora w obrębie 
reliktów mostu, gdzie przy pomocy etektora wodnego oczyszczono drugi 
poziom rumowiska mostu. W trakci9 tych zabiegów technicznych wydobyto 
dutą ilość drobnego materiału ceramicznego, fragmentów obuwia ·skórza
nego, spalonego drewna, nasion zbót, oraz szczególnie interesujący 
zabytek związany z budow·ą mostu • . pałkę ciesielską o długości 93,5 cm 
i , średnicy obucha 15 cm. 

W nawiązaniu do 107 pali stanowiących elementy filarów mostu, 
odkrytych w roku ubiegłym w obrębie półkesonu badawczego, zinwentary
zowano daiszych 14 pali usytuowanych po jego zewnętrznych stronach. 
Mieścily się one w zasięgu dwóch nowo wytyczonych jednostek badaw- . 
czych o rozmiarach 5 x 12 m, przylegających bezpośrednio do dłutszych 
krawędzi półkesonu. Wśród wydobytego ruchomego materiału zabytkowe
go na szczególną uwagę zasługują dwa, prawie całkowicie zachowane 
naczynia gliniane, które motna datować na IX i X wiek. Nie mniej cały 
zespół materiału ceramicznego odkrytego wśród reliktów mostu pozwala 
obiekt ten datować wstępnie w szerokich ramach chronologicznych IX
XII wieku. 

Prace podwodne będą kontynuowane. 

, , 
BRZESC KUJAWSKI 
woj. włocławskie 
Stanowisko S 

BUCZEK. . gm. Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 13 

patrz 
neolit '·· 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza 
Katedra Archeologii 
w Poznaniu 
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Badania prowadzili mgr Henryk Machajewski 
i mgr Andrzej Sikorski. Finansował UAM w Poz
naniu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko · 
kurhanowe /? / kultury okresu wczesnego śred
niowiecza. 

Cmentarzysko zlokalizowane jest ·na płaskim szerokim obni~e
niu intensywnie zalesionym, od północy otoczonym podmokłymi łąkami. 

Na obszarze około 4 ha zlokalizowano dotychczas ponad 40 . 
kopców o różnych rozmiarach. Badania skoncentrowano przy kurhanie I. 
którego wysokość wynosiła l, 70 m, a podstawa w kształcie owalu 8, 20m. 
W nasypie ziemnym nie zarejestrowano ~adnych śladów ciałopalenia 

·bądi inhumacji. W spągu obiektu, tu~ nad warstwą pierwotnej próchnicy 
stwierdzono nieliczne fragmenty naczyń ceramicznych, które datować 
można na X-XI wiek. 

Na obecnym etapie badań nie można określić jednoznacznie 
charakteru stanowiska. 

Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii UAM 
w Poznaniu. · 

Badania będą kontynuowane. 

BUSOWNO, gm. Wierzbica 
woj. chełmskie 

PP Pracownie Konser
wacji Zabytków 
Pracownia Archeologicz
no-Konserwatorska 
Oddział w Lublinie 

Grodzisko 

Badania prowadzili Jerzy Cichomski, Andrzej 
Hunicz i Edmund Mitrus /autor sprawozdania/ • 
Finansował WKZ w Chełmie. Pierwszy sezon 
badań. Grpdzisko wczesnośredniowieczne. 

Grodzisko o obszarze około 9 ha, na rzucie kolistym. le~y 
w dolinie, wśród łąk, na pc>łudnie od wsi. Składało się ono z 2 koncen
try'/ cznych wałów oraz podwyższonego miejsca w formie stożka §cię
tego o średnicy 50 m i wysokości 2 m, znajdującego się w centrum. 
Grodzisko jest .." powa~nym stopniu zniszczone. W części wschodniej 
zachowały się obydwa wały. w południowej czytelny tylko wał zewnętrzny. 
natomiast w części północnej i zachodnie·j wały uległy zniszczeniu. Wał 
zewnętrzny zachował wysokoć do o, 5 m, szerokość od lO do 15m. 
wał wewnętrzny wysokość od o, 8m, szerokość od 15 do 18m. 
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Wykop I załotono w południowej części grodziska. Przecięto nim 
wał zewnętrzny od jego środka do wewnętrznego łrzegu. Stwierdzono wystę
powanie znacznej ilości kamieni, których układ wskazuje na motliwość 
licowania nimi. wału. 
Wykop ll załotono w połowie odległości między wykopem I, a centrum 
grodziska. Wystąpiła w nim warstwa kulturowa /do głębokości o, 5m/ ze 
znaczną ilością ceramiki. · . 
Wykop III załotono we wschodniej części grodziska, na zachodnim stoku 
wału wewnętrznego. U podstawy wału, po wewnętrznej stronie, wystąpiła 
warstwa bali drewnianych. Nie motna wykluczyć, te stanowią o.ne część 
moszczonej drewnem ulicy. · · 
Wykop IV .. w części środkowej grodziska natrafiono na jamę o głębokoś· 
ci 1, 5 m, w której licznie wystąpiła cerarnika oraz węgle drzewne. 
Cerarnika znaleziona na grodzisku, pozwiUa datować go na pótną fazę 
wczesne.go średniowiecza. · · 

CEDYNIA 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 2a · 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych . 
w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Antoni Porzeziński. Finan
sowała Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiej
skich w Stargardzie Szczecińskim. Drugi sezon 
badań. Osada wcz.esnośredniowieczna /X-XI w. f, 
cmentarzysko· wczesnośredniowieczne /XI/Xll-XID 
wiek/ i osada kultury łutyckiej z okresu halsztac
kiego. 

Nawiązując do wykopów wcześniejszych wytyczono dalsze sonda:te 
w kierunku północno-zachodnim oraz zachodrum. 

W części południowej sondatu północno-zachodniego stwierdzono 
występowanie nawarstwień kulturowych o miątszości 2 m, które dostar
czyły licznego materiału ceramicznego z wczesnego średniowiecza i okre
su halsztackiego. Uzyskano 2 szydła kościane i telazny grot kuszy. Natra
fiono na rozrzucone ' lutno kości szkieletó'Y• pochodzące ze zniszczonych 
grobów. Na odcinku następnych 30m sondatu poza strzelnicą stwierdzono 
występowanie pod warstwą ziemi ornej na głębokości od 25 do 30 cm dość 
dobrze zachowanych grobów szkieletowych /13 sztuk/, wyposatonych 
w no:te telazne, a takte w pojedyńcze znaleziska w postaci: :telaznej os
trogi, brązow.ego · naszyjnika z blachy, pierścionka z drutu brązowe·go, . 
glinianej pisanki i okucia telaznego do wiaderka. Zlokalizowane zostało 
w tym miejscu nowe cmentarzysko wczesnośredniowieczne z Xl•XII wie
ku, zajmujące powierzchnię około 100 x 30 m. 

w odległości około 40 m na północny zachód od tego cmentarzyska 
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natrafiono na dalszą część osady łu~yckiej i wczesnośredniowiecznej, · 
ciągnącej się do samej skarpy wzniesienia. Pozostałością w/w osady są 
4 jamy i l palenisko ze .spąrą ilością materiału ceramicznego. 
W części południowej osady /na południe od strzelnicy/ pod ziemią 
orną wystąpiła ciągła warstwa kulturowa o mią~szości od 30 do 70 cm, 
która zawierała znaczną ilość materiału ceramicznego :z: okresu wczesno
średniowiecznego i halsztackiego. W dolnej partii wypełniska odsłonięto 
3 groby szkieletowe z wczesnego średniowiecza, wyposa~one w 2 no~e 
~elazne, 2 brązowe kabłączki skroniowe, l wiaderko drewniane z ~elaz
nym kabłąkiem i okuciem, słaby stan zachowania, przykryte du~ym 
fragmentem tkaniny. 

Na głębokości od 40 cm do l m od poziomu powierzchni współ
czesnej odsłonięto zarysy górnej partii jam. Największe ich skupisko 
wystąpilo w obrębie ćw. A i C aru 65 -łącznie 19 jam~ Tu:t przy połud
niowej skarpie starej strzelnicy na przestrzeni 1.5 m natrafiono na owal
nie biegnący rów - fosę o szerokości od l, 5 do 2, 30 m i głębokości 
do l m. W obrębie wypełniska wystąpiła konstrukcja kamiemia posado
wiona na warstwie mocno przepalonych drobnych kamieni. Wystąpiła 
niewielka ilość materiału ceramicznego, głównie wczesnośredniowiecz
nego. 

Łącznie wyeksplorowano 41 jam i palenisk, w tym 3 obiekty 
wczesnośredniowieczne. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, 
U osada w kierunku południowym sięga do samej skarpy przy ul. Żymier
skiego. Materiał ceramiczny uzyskany w toku badań pozwala na stwier
dzenie istnienia w tym miejscu osady łu~yckiej z okresu halsztackiego, 
osady wczesnośredniowiecznej z X-XI wieku oraz cmentarzyska szkiele
towego z XI/XII - XII wieku. 

Badania będą kontynuowane w roku przyszłym. 

CEDYNIA 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 2 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Szczecinie 

Badania prowadziła mgr Helena Malinowska-La
zarczyk. Finansowała Dyr~kcja Rozł:!udowy Miast 
i Osiedli Wiejskich w Stargardzie Szczecińskim. 
Pziesiąty sezon badań. Cmentarzysko średnio• 
wieczne /X-XIV w./. 

Prace skupiały się w południowej i zachodniej partii, pr-Zesuwa
jąc s'ię ku krańcom cmentarzyska. Przebadario l ciałopalny i 54 groby 
szkieletowe średniowieczne. 
Pochówki znajdowały się w jamach lub w prostokątnych obstawach drew-
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nłanych, czasami z ·polnymi kamieniami. Zmarłych układano w pozycji 
wyprostowej, sporadycznie skurczonej, na prawym lub lewym boku. 
Ręce wyprostowane wzdłut, czasami zgięte i zlotone na miednicy lub 
klatce piersiowej. W przewatającej większości przypadków orientacja 
była południowo-zachodnia, rzadziej wschodnia i południowa. . . . 

Część grobów była pozbawiona wyposatenia. W nieltlórych wys• 
tąpiły ozdoby - kabłączki skroniowe, naszyjniki, pierścionki, sprzączki; 
w innych narzędzia utytku codziennego - note, przęśliki, osełki. W skład 
wyposatenia grobów cedyńskich wchodziły równie t monety. Na uwagę 
zasługuje po raz pierwszy występujący przypadek sfałszowanej monety. 
Był to denar Bogusława I z XII wieku. wykonany z mied~i i posrebrzany. 

l -
Opracowane materiały zostały zlotone w Muzeum Regionalriym 

w Cedyni. 

Badania będą kontynuowane. 

CZARNA WIELKA, gm. Grodzisk 
woj". białosto "ckie 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków 

Stanowisko l - "Mogiłki" Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadził mgr Maciej Czarnecki. Finan
sowal WKZ w Białymstoku. Dziesiąty sezon badań. 
Cmentarzysko szkieletowe z kamiennymi obudo
wami naziemnymi /XI-Xlll w. f. 

Przekopano 2 ary, przyległe od wschodu do arów badanych 
w ubiegłym roku. Odkryto trzy groby w zachodniej części badanego obsza
ru, letące blisko siebie, wszystkie bez wyposatenia. Szkielety letały 
na plecach, z głową na zachód, z rękami skrzy:towanymi na brzuchu. 
Podobnie, jak w ubiegłym roku, pochówki znaleziono na obszarze pozba
wionym naziemnych obudów kamiennych. Przekroje, wykonane w obrębie 
obudów, wykazały nienaruszony profil geologiczny. 

Badania będą kontynuowane~ 

CZERCHOW, gm. Ozorków 
woj. łódzkie 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 

Stanowisko l w Lodzi 

Badania prowadziła dr Aldona Chmielowska. ;Finan
sował je WKZ w Lodzi. Czwarty sezon badań 
/poprzednie sezony: 1938, 1975, 1977/. Grod:Usko 
pierścieniowate. /IX- XI w. /. 
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Badania prowadzono w południowo-zachodniej części grodziska, 
w wykopie o powierzchni150m2 do głębokości 2m. 

Stwierdzono, :te wał drewniano-ziemny, o szerokości około 12m, 
posadowiony .był na skraju piaszczystej kępy; piaszczyste jego jądro 
umocniono· od strony wewnętrz,nej drewnianym rusztem. zaś zewnętrzna 
strona wału posiadała -jak się wydaje - konstrukcję skrzyniowo-rusztową. 

Du:ta ilość kamieni występująca w wewnętrznym osypisku wału pozwala 
przypuszczać, :te na szczycie znajdowały się skrzynie wypełnione kamie
niami. Ruszt wewnętrzny uległ spaleniu, mimo U układ niektórych warstw 
drewna był dość czytelny. Tu:t pod wałem znaleziono du:te ilości ceramiki 
o cechach charakterystycznej dla końca n i początków III okresu wczesno
średniowiecznego oraz du:to kości zwierzęcych, fragmenty :telaznej 
miseczki, wędzidło, groty strzał, · no :te i inne przedmioty :telazne. Wystę
powanie licznych dołków słupowych wskazuje na istnienie pod wałem za
budowy mieszkalnej. 

W fosie szerokości około 8 m - okalającej grodzisko odkryto 
konstrukcje drewniane. Przylegały one bezpośrednio do wału i były za .. 
·pewne pozostałością przedwala. Materiał ruchomy stanowiła ceramika, 
kości zwierzęce i kilka fragmentów przedmiotów :telaznych. 

Badania będą kontynuowane. 

CZERMNO KOLONIA, ·gm. Tyszowce 
woj. zamojskie 

Archeologiczny Ośrodek 
Badawczo-Konserwatorski 
w Lublinie Stanowisko l 

Badania prowadził doc. dr Jan .Gurba i mgr Leszek 
Gajewski. Finansował wojewoda zamojski. Czwarty 
sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne 
/X /? f - XIII w./. 

Prace wykopaliskowe prowadzono we wschodniej części wnętrza 
grodziska w nawiązaniu do wykof>ów badawczych z 1977 roku. W wykopie 
o powierzchni 72 m 2 kontynuowano eksplorację rzędowego cmentarzyska 
szkieletowego oraz prowadzono drobiazgowe badania nad szczegółowym 
rozdzieleniem warstw kulturowych, bogato nasyconych materiałami da .. 
towanymi na XII - Xlli wiek przy nadzwyczaj nikłym występowaniu za
bytków. dabwanych. na wcześniejsze wieki. 
W warawie poni:tej poziomu pochówków odkryto ddlne części jam gospo
darczych; w wykopie u podnó:ta wału odsłonięto poziom związany z bu· · 
dową wału, zawierający du:tą ilość odpadków drewna budulcowego. Ma
teriał ceramiczny nie zezwala na datowanie warstw wcześniej ! ' ~i~ 
na XII stulecie. 
W warstwie ponad pochówkami odkryto m. in. dwie połówki enkolpionów 
brązowych. 
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Materiały, stanowiące własność Muzeum w Zamościu, do. czasu 
opracowania zdeponowane będą w zbiorach Zakładu Archeologii UMCS, 

Badania będą kontynuowane. 

D:U:BCZYNO, gm. Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 6 
CZERSK, gm.Góra Kalwaria 

DOBRZESZOW, gm. Lopuszno 
woj. kieleckie 
Stanowisko Góra Dobrzeazowska 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
uzupełnienia 1978 
Wojewódzki KOffiierwator 
Zabytków 
w Kielcach 

Badania prowadziladrEligia Gąssowska. przy 
współpracy doc. dra Zenona W o tniaka i mgra 
Rober,ta Sadowskiego. Finansowało WKZ w Kiel• 
cach. Czwarty sezon badań. Sanktuarium pogań
skie na szczyeie góry, wzniesione w okresie 
pótnolateńskim /?f, u~ytkowane do ± 795 r. p. n. e. 

W czwartym roku badań odsłonięto w całości zało~enie w obrębie 
tzw .• elipsy górnej i częściowo międzywala 1-2. Rozeznano system komu
nikacyjny wiodący z dwóch stron po przekątnej od tzw. schodów Żachod
nich i schodów SE. Wejście pierwsze prowadzilo międzywalem 1-2- do 
tzw. wewnętrznego przejścia wschodniego, wejście drugie w międzywale 
2-3 wałów półksię~ycowych. Załotenie zamyka na południu 11antywał 11, 
wał czwarty usypany tu na niewielkim odcinku i sąsiadujący ze ślepym 
wąwozem z nadsypanymi ścianami. Wejście główne i niektóre znaczące 
elementy wewnątrz ellpsy górnej zostały oznaczone stelami kamiennymi 
lub obrobionymi na okrągło płaskimi kamieniami. Załotono dwa wykopy 
badawcze, Jeden zlokalizowany w pobll~u zejścia pod wał 1. gdzie 
znajduje się kamień ofiarny, ujawnil w warstwie gliny zwietrzelinowej, 
układ pali drew.nianych, który zostanie rozeznany w przyszłych badaniach. 
Sporządzono analizę archeoastronomiczną i ustalono główne prawidło
wości pomiarowe w terenie. Oddano do analizy C-14 węgiel drzewny 
pochodzący ze stropu wału l, Wynik określa datę schyłkową u~ytkowania 
sanktuarium na lata około 795 r. n. e, 

Badania będą kontynuowane. 

DROHICZYN 
woj. białostockie 
Stanowisko l 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Białymstoku 
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Badania prowadziła doc. dr Krystyna Musianowicz. 
Finansował WKZ w Białymstoku. Piąty sezon 
badań. Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa 
/XII-XIII w. j. 

Podjęcie po kilkunastoletniej przerwie badań na stanowisku 1, 
spowodowane zostało rozpoczęciem prac pr:lly regulacji Bugu i projektem 
realizacji zalewu, który swym zasięgiem ma objąć część terenu osady. 
Badania prowadzono w działkach A, c. aru 74. ha XV stanowiących część 
peryferyjną osady, w kierunku północnym w znacznym stopniu znis.zczoną. 

Mią~szość ujawnionych warstw kulturowych wynosiła od O, 80 do 
1, 00 m. Wśród zniszczonych obiektów trudnych do. zidentyfikowania, ry
sujących się w postaci szerokich płatów polepy i warstw popiołów z drob• 
nymi węglami. czytelnych było sześć płytkich jam. o ró~nej wielkości, 
wypełnionych fragmentami ceramiki i ułamkami kośc;:i zwierzęcych. 
Warstwy kulturowe były bogate, o du~ej zawartości ceramiki, w przewa
~ającej mierze pochodzących z naczyń typu "drohiczyńskiego". Z ujaw
nionych przedmiotów ruchomych na uwagę zasługują: fragmenty dwustron
nych grzebieni, fragment niebieskiej, szklanej bransolety. okucie łopaty. 
gwotdzie. 

Prace będą kontynuowane. 

DROHICZYN 
woj. białostockie 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Krystyna Chilmon. Finan
sował WKZ w Białymstoku. Pierwszy sezon badań. 
Kurhan wczesnośredniowieczny /XI w./. 

Kurhan, poło~ony jest w odległości około 300 m od ostatnich za
budowań Drohiczyna, przy szosi~ łączącej Drohiczyn z Dziatkowicami, 
na gruntach Wiaczesława Słomczyńskiego. Wg relacji W. Słom czyńskiego 
znajdować się tu miały jeszcze dwa mniejsze kurhany, które uległy 
zupełnemu zniwelowaniu. 
Badany kurhan posiadający obecnie średnicę28m i wysokość około 1, 47 m 
był nasypem o konstrukcji ziemnej i pierwotnej średnicy około 20 m przy 
wysokości około 1, 80m. Otaczał go rów szerokości 3m. 
Materiał zabytkowy znaleziony w nasypie kurhanu to kilkadziesiąt niewiel
kich ułamków ceramiki barwy głównie brunatnej i brunatnoszarej, pocho- · 
dzącej z naczyń obtaczanych, średnio-ciennych, zdobionych pojedyńczymi 
Mobkarni lub pasmem ~łobków wykonanych narzędziem grzebieniastym. 
Oprócz ceramiki w nasypie znaleziono: kabłączek półtorazwojowy, brązo• 
wy, posrebrzany, fragment kółka brązowego być mo~e kabłączka esowa
tego, raka ~elaznego, osełki, przęślik gliniany dwusto~kowaty oraz fajkę 

glinianą. 
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Odkryto ślady birytualnego obrządku. Spalone szczątki zalegają w nasypie 
1
w rozproszeniu na ró:tnych głębokościach. W centralnej partii nasypu 
znajduje się wkop, a w nim na głębokości l, 20m szkielet prawdopodob
nie zorientowany na północny wschód. 
Znaleziony materiał zabytkowy pozwala datować badany kurhan na począ
tek XI wieku. 

Badania będą kontynuowane. 

GLUCHOŁAZY 
woj. opolskie 

l 
Uniwersytet Wrocławski 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził doc. dr hab. Józef Kaźmierczyk, 
przy współudziale mgr. Czesława Lipińskiego 
i mgr Barbary Wachowskiej. Finansował WKZ 
w Opolu i Uniwersytet Wrocławski. Pierwszy 
sezoń badań. Szyby górnicze związane z eksploa
tacją złota - wczesne średniowiecze. 

Badania prowadzone w roku 1978 poprzedzone zostały oglądem 
i inwentaryzacją wyrobisk poło~onych głównie w rejonie Głuchołazów 
w zasięgu Przedniej Kopy oraz Góry Zamkowej w latach 1976-1977. 
Odsłonięto dv..a ·szyby i sztolnię. 

Badania będą kontynuowane. 

GNIEZNO 
woj. poznańskie 

• 

Muzeum w Gnie tnie 

Badania prowadził mgr P. Swiątkiewicz. Finanso
wał Wydział Kulfury Urzędu Wojewódzkiego w Poz
naniu. Pierwszy sezon badań. Gród /koniec XI
XIV w./. 

Badania prowadzono na dziedzińcu kolegiaty na Górze Lecha, 
gdzie we wczesnym średniowieozu wznosił · się gród. 

Pod warstwami nowo:tytnymi, około 2 m miąhzości, zalegały 
warstwy późno- i wczesnośredniowieczne. Warstwy późnośredniowiecz
ne o ogólnej miąi.szości l, 20 m datować naldy na wiek XIV, stanowiły 
warstwę piasl<u z domieszką próchnicy i warstwa próch~.iC.ł'• PonUej 
zalegały warstwy wczesnośredniowieczne, gdzie wyró~nicmo ~ wczesno
średniowieczne warstwy piasku i 2 warstwy próchnicy. .. 
W warstwach piasku o mią:tszości do l, 5 m, rysowaTy s-łę ślady ko~str\lkcji 
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drewnianych słu:tących prawdopodobnj"l do umocnienia nasypanego pias
ku. Poza tym, w jednej z warstw odkryto fragment bruku kamiennego. 
Były one ubogie w materiał zabytkowy. Natomiast warstwy próchnicy, · 
o miąiszości 10-30 cm, ró:tniące się między sobą większą lub mniej
szą domieszką węgli i zbutwi~ego drewna, dostarczyły większości 
zabytków. Były to ceramika, kości zwierzęce, pozyskano m. in. l cały 
i 2 fragmenty przęślików z łupku wołyńskiego, oprawkę kościaną i or
namentowaną oprawkę rogową, 2 fragmenty' grzebieni rogowych. 

Zbiory znajdują się w Muzeum w· Gnie:tnie. 

GNIEZNO 
woj. poznańskie 
Stanowisko 5 

Muzeum 
w Gnie:tńie 

. , 
Badania prowadzili mgr P. Swiątkiewicz, P. Kiesz
kowski. Finansował Wydział Kultury Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznani1.1. Drugi sezon badań. 
Podgrodzie, osada otwarta. /IX-XIV w./. 

Badania prowadzone były w ogrodach kanonii przy ul. Tumskiej 
8. Pod warstwami nowo:tytnymi, około 80 cm mią:tszości, zalegały 
warstwy kulturowe, o mią:tszości około 60-80 cm, datowane na podsta
wie ceramiki na XI-XIII wiek. 

Odkryto w nich relikty konstrukcji drewnianych. Były to m. in. 
fragmenty 2 ulic moszczonych dranicami, co najmniej 3 domów i bu
dynków gospodarczych, stajnie o konstrukcji zrębowej. Domy wykazy
wały ślady naprawiania. Związane te:t z nimi było palenisko gliniano
kamienne i częściowo zachowany kamienny piec kopulasty. Oprócz 
ceramiki i kości zwierzęcych pozyskano fragment szklanej obrączki, 
gliniane przęśliki, cyrkiel(?) kościany. Warstwy te są prawdopodob:.
nie śladami istniejącej między XI-XIII wiekiem osady otwartej. 
Pod nimi zalegała warstwa piasku o mią:t~zości około 80 cm, w której 
odkryto ciekawe obiekty. Jednym z nich był fragment konstrukcji 
lll nieqciosanych kamieni spojonych zaprawą wapienną. Przypominała 
naroinik ławy fundamentowej. Pgn~dto we wkopie, spoczywały dwa 
pochówki trumienne. Qpkrytg w męh gbaotycznie ulotone szczątki 
dziecka i kości mętc;zy~py. 
Pod omawianą warstwą pias~u. l§fll@Sflł.y nawąrstwienia o miątszości 
około l m, datowane ceramiką na lX!"XI wiek. Zawier~y one znaczne 
domieszki -węgli drzewnych ·i pog!głu. Pozyskano z nich dute ilości 
kości zwierzęcych i ceramikę~ ggkryto fragment konstrukcji drewnia" 
nej zlotonej z poziomo uło~ny!'lh i przystających do siebie dłu:tszymi 
krawędziami dranic. Wydaje się, :te warstwy te mo:tna przypisać fun ~ 
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kcjonującemu tu między IX-XI wiekiem podgrodziu "drugiemu". 
Na tym stanowisku prowadzono równocześnie badania ratownicze, dzięki 
którym zlokalizowano przebieg niektórych fragmentów wału podgrodzia 
i murków ceglano-kamiennych posadowionych częściowo mr wale. 

Zbiory znajdują Śię w Muzeum w Gnie:fnie. 

HOLENDRY 
woj. kieleckie 

IZBICKO 
woj. opolskie 
Stanowisko 2 

patrz 
okres halsztacki 

Uniwersytet Wrocławski 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził dr Stanisław Pazda. Finanso
wał WKZ w Opolu. Trzeci sezon badań. Cmenta
rzysko kurhanowe z okresu wczesnośr~dniowiecz
nego /VII-VIII w. f, osada hutnicza z IV /V w: 

Zbadano kurhan nr 14 J?rzylegający od południowego wschodu 
do kurhanu nr 15 przebadanego· w roku 1970. Nasyp kopca miał u pod
stawy formę nieregularnego czworoboku o wymiarach 7, O x 8, 5 m 
i kop!Jlasty wierzchołek wyniesiony około O, 7 m ponad otoczenie. Kurhan 
usypano na miejscu nieco wyniesionym na warstwie bruku i hałdzie 
brył :tu:tla związanych z istniejącą tu wcześniej pracownią hutniczą___ 
z IV /V w. n. e. Pierwotnie miał on u podstawy kształt zbli:tony do pros
tokąta o wymiarach około 4, 5 x 5, O m. Od strony północno-zachodniej, 
północno-wschodniej oraz południowo-wschodniej wystąpiły podłu:tne 
niezbyt głębokie /do 30 cm zagłębione w calec/ doły przykurhanowe 
usytuowane równolegle do boków podstawy nasypu. Kopiec był usypany 
głównie z brunatnej i ciemnobrunatnej piaszczystej próchnicy "zawiera
jącej m. in. elementy pó:fnoprzeworskiej warst~ osadniczej. 

Przepalone fragmenty kości występowały w niewielkich skupis
kach w przypowierzchniowej warstwie nasypu, szczególnie w partii pod
nó:t·a. Największe skupisko kości wystąpiło · poza zasięgiem kopca od 
strony zachodniej i południowo-zachodniej, w miejscu gdzie nie było dołu 
przykurhanowego. Fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej, wśród 
których udało się wydzielić 6 naczyń występujących gniazdowo. wiątą 
się dość wyre;:tnie ze skupiskami kości lub dołami przykurhanowymi. 
Motna przypuszczać, i~ spalone szczątki zmarłego, dla którego wzniesio
no kurhan, złotono w popielnicy lub bez w postaci warstwy, w partii 
wierzchołkowej, pierwotnie zn!lcznie wytszego nit obecnie nasypu. Pó~
niejsze pocł)ówki natomiast składano u podnó~a kurhanu od strony zachod
niej w postaci warstwy lub w popielnicach. 
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Odsłonięto pod nasypem kurhanu i w jego okolicy obiekty w ty
pie mielerzy do uzyskiwania węgla drzewnego przypuszczalnie dla celów 
hutniczych oraz hałdę odpadków :t.u:Ua :t.elazistego i bruk kamienny, które 
związane są z późnoprzeworską osadą z IV /V wieku. 

Materiały źródłowe de czasu opracownia do publikacji przecho
wywane będą w zbiorach Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskie- · 

go. 

W najbli:t.szych latach nie planuje się kontynuacji prac .. 

IZDEBNO, gm. Rogowo 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 5 

JANOWICE, gm. Słaboszów 
woj. kieleckie 

patrz 
okres halsztacki 

Muzeum Archeologiczne 
Konserwator Zabytków 
Archeolo gicznych 
w Krakowie 

Badania prowadzili dr dr Janina i Adam Krausso
wie. Finansowało Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie - Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
wczesnośredi:dowieczne /XI w./. 

Cmentarzysko wczesnośredniowieczne odkryte podczas budowy 
domu mieszkalnego Floriana Białego, jest zlokalizowane na prawym 
brzegu Nidzicy, na południowym skłonie niewielkiego wzniesienia, przy 
drodze Miechów-DzBłoszyce. 

SJ)ośród 9 odkrytych pochówków większość została zniszczona 
pracami budowlanymi. Wszystkie groby były płaskie, wkopane w lesso
wą próchnicę na głębokość 60 cm. Zmarli uło:t.eni byli na wznak, z no 
gami i rękoma wyprostowanymi, zorientowanymi wzdłu:t. osi wschód
zachód, głowami na zachód względnie ila wschód. W dwóch przypadkach 
wyposa:t.enie grobów stanowiły: no:t.yk :t.elazny z zachowaną fragmenta
rycznie drewnianą okładziną rękojeści i naczynie ustawione w nogach 
zmarłego. Jest· to uszkodzony ,garnek, wykonany przy u:tyciu koła garn
carskiego, o brzegu wychylonym na zewnątrz, brzuścu zdobionym po
ziomymi :t.łobkami i wklęsłym dnie. Na podstawie tego naczynia cmen-
tarzysko mo:t.na datować na wiek XI. · l 

W warjltwie kulturowej znajdowały się ponadto fragmenty naczyń 
kultury trzcinieckiej i łu:t.yckiej. 
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Materiały złotono w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Badania zakończono. · 

JASTRZĘBNIK!, gm. Blizanów 
woj. kaliskie 

patrz 
okres lateński 

Stanowisko "Modła" 

JEZIERZYCE, gm. Smigiel 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko 2 

Leszczyńskie Towarzyst
wo Kulturalne w Lesznie 
Koordynator Badań 
Archeologicznych 

Badania prowadziły mgr Ewa Borawska-Reka 
i mgr Barbara ~rschke. Finansował Wojewódzki 
Zarząd Inwestycji Rolniczych w Lesznie. Pierw
szy sezon badań - osada otwarta z fazy D-E wczes
nego średniowiecza, a takte z okresu kultury łu
tyckiej i kultury przeworskiej. 

Stanowisko połotone na krawędzi terasy, na południowy-zachód 
od północnego krańca Jeziora Jezierzyckiego. 

N·a powierzchni l, 460m
2 stwierd~ono obecność" l33 rótnego 

rodzaju obiektów osadniczych: jam, palenisk. dołków posłupowych, 
Orientacyjnie -około 75% obiektów zaliczyć motna do okresu wczesnego 
średniowiecza, z przewagą obiektów z fazy E. W niektórych obiektach 
z ceramiką z rótnych okresów udało się ·uchwycić stratygrafię pionową. 

W ceramice większość stanowią formy grubej roboty - · szcze
gólnie w odniesieniu do kultury łutyckiej i przeworskiej. 
Z innych zabytków odkryto misę telazną typu śląskiego, którą w oparciu 
o współwystępujący materiał ceramiczny datować nalety na fazę D -
wczesnego średniowiecza. kilka fragmentów noty. brzytew i wędzideł 
telaznych, przęśliki gliniane oraz fragmenty przedmiotów telaznych 
o trudnej do ustalenia funkcji ze względu na znaczny stopień korozji. 

Nie stwierdzono ładnej regularności w układzie jam. które są 
obiektami z reguły niewielkimi, o średnicy+ 1, 5 m. 
Nie odkryto takte ładnych obiektów mieszkalnych, naziemnych. 

Mate-riał ceramiczny kultury łutyckiej charakterystyczny jest 
dla wczesnej epoki telaza: przeworski - przypuszczalnie na okres przed
rzymski. 

Materiały pochodzące z badań znajdują się w gestii mgr Ewy 
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Borawskiej-Reks i po opracowaniu przekazane zostaną do Muzeum Okrę
gowego w Lesznie. 

Badania zakończono. 

JEZIORSKO, gm. Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 4 

JUSZKOWO, gm. Pruszcz Gdański 
woj. gdańskie 
Stanowisko l 

KOLUDA WIELKA, gm. Janikowo 
woj. bydgoskie 
Stanowisko l 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewic-za 
Katedra Archeologii 
w Poznaniu · 

Badania prowadził zespół pod kierownictwem doc. 
dr hab. Aleksandry Cofta-Broniewskiej. Drugi 
sezon badań. Osada kultury łużyckiej z okresu 
halsztackiego, zespół osadniczy • grodzisko, 
podgrodzie, osada otwarta ? - z okresu wczesnego 
~redniowiecza /fazy B-E/. 

. 2 l W efekcie prowadzonych prac zbadano przestrzeń 85 m wy-
kopy X-XV f rejestrując kilkadziesiąt obiektów: palenisk, jam, chat 
i dołków po słupowych. Do najbardziej istotnych wyników badań· zalicza 
się: 

l. zweryfikowanie - z wynikiem pozytywnym - tezy o istnieniu drugiego 
wału i fosy położonych w kiel'Ullku na północ od grodziska. 

2. odsłonięcie fragmentu drewnianych konstrukcji umocnienia brz_egu 
i przyczółka mostowego_ u wylotu bramy grodu, 

3. stwierdzenie różnic w intensywno~cl i cz~ciowo charakterze zasied
lenia poszczególnych wyodrębniająeych się morfologicznie członów 
kępy. ' 

4. odsłonięcie ze11pbłu obiektów produkcyjnych usytuowanych na peryferii 
osiedla. · · , 

Chronologia badanego zespołu obiektów okredlona na podstawie m!lteria
łu ~eramicznego mieści się w ramach fa:z; B-E wczesnego dredniowiecza • 

. Badania b_ędą kontynuowMe. 



172 

KRAKOW- Stare Miasto 
i Grzegórzki 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Stare Miasto 

Badania prowadzili: mgr Stanisław Kołodziejski 
i mgr Emil Zaitz /autor sprawozdania/ pod kie
runkiem doc. dr. K. Radwańskiego. Finansowało 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Osadnictwo 
wczesnośredniowieczne, pótnośredniowieczne 

i nowo ~ytne. 

- ul. Senacka 3. ogród Muzeum Archeologicznego /św. Michał - ogród/, 
wyk. III. Prace ratownicze prowadzono w południowo-wschodniej części 
ogrodu, przy murze oddzielającym ogród od posesji przy ul. Kanonicz
nej 7 i 9. Stwierdzono nawarstwienia o miąhzości do 130 cm wchodzą
ce w skład jądra wczesnośredniowiecznego wału obronnego /X/XI -
XIII w./ oraz warstwy kulturowe związane ze starszym poziomem 
osadniczym Okolu /IX/X- X/XI w./. W obrębie warstw kulturowych 
uchwycono 3 poziomy konstrukcji drewnianych, być mo~e pochodzących 
z zabudowy wnętrza osady lub związanych ze starszymi umocnieniami 
Okolu /? /, a tak~e liczne fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych, 
l ułamek przęślika kamiennego .oraz du~e ilości szczątków organicz
nych; 

- ul. Kanoniczna 5, wyk. V. Stwierdzono pótnośredniowieczne i nowo~yt
ne warstwy kulturowe oraz mur nowo1;ytnego kanału blokowego; 

- ul. Solskiego 11 i Sławkoweka 3 /kino Apollo/. W wykopach budowla
nych stwierdzono późnośredniowieczne i nowo~ytne /? / doły chłonne 
z zachowę.nymi obudowami drewnianymi /konstrukcja sumikowo-łątko
wa? /. W jednym z nich znaleziono 7 naczyń glinianych zachowanych 
w całości i pochodzących z 2 pol. XV wieku; 

- Plac Hanki Sawickiej, wyk. I. W wykopie budowlanym zlokalizowanym 
w zachodniej części placu, w sąsiedztwie budynku ul. Skarbowa l, 
stwierdzono późnośredniowieczne. i nowo~ytne warstwy kulturowe. 

Grzegórzki 

• ul. Grzegórzecka 16 -ogród /Coll. Medicum/. wyk. I. W wykopie in
stalacyjnym usytuowanym po zachodniej stronie budynku, wz~u:t ul. 
Lazarza, stwierdzono warstwę kulturową z materiałem ceramicznym 
datowanym na XIII - XIV wiek oraz 5 grobów nowo~ytnych lub późno
średniowiecznych, przecinających powytszą warstwę kulturową. Zmarli 
pochowani byli bez wyposa:tenia w drewnianych trumnach uł'o~onych 
na osi N-S, z głową na północ. 
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We wszystkich powy~szych punktach uchwycono calec. Materiał 
zabytkowy z badań przechowywany jest w Dziale Krakowa Przedlokacyj• 
nego Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 

KRAKOW - Pychowice 
Stanowisko l i 2 

KRAKOW • Wawel 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Rejon X - południowo 

zachodnia część wzgórza 

Kierownictwo Odnowienia 
Zamku Królewskiego 
i Państwowe Zbiory Sztuki 
na Wawelu 

Badania prowadzili mgr Magdalena Szewczyk 
i mgr Witold Szmukier /autorzy sprawozdania/ 
pod kierunkiem mgr. s. Kozieła, przy konsul
tacjach doc. dr. hab. J. F razika. Finansowało 
Kierownictwo Odnowienia Zamku Królewskiego 
na Wawelu. Dwudziesty dziewiąty sezon badań. 
Grodzisko głównie IX•XIII w., zamek gotycki 
i renesansowy, oraz relikty osadnictwa staro
~ytnego. 

Kontynuowano badania wykopaliskowe z poprzedniego roku 
w wykopie szerokoprzestrzennym w pobli~u baszty Sandomierskiej, na 
zewnątrz średniowiecznych murów obronnych. 

Prace doprowadziły do pełniejszego odsłonięcia reliktów rotun
dy wczesnoromańskiej na rzucie koła /średnica wnętrza około 8 'm/ 
z apsydą wschodnią. Naziemne partie murów o szerokości 1,10 • l, 30m 
zbudowane były w technice opus emplectum, licowane ciosami piaskow• 
cowymi. W zachodniej części budowli w partii fundamentowej odkryto 
dwa przyścienne filary, prawdopodobnie związane z istnieniem empory, 
oraz młodszy mur z piaskowca. ' usytuowany po cięciwie nawy. Zniszczył 
on górną część grobowca murowanego, orientowanego zgodnie z osią 
kościoła E-W. W części wschodniej budowli /w tęczy/ stwierdzono pod
stawę ołtarza z płyt piaskowcowych. 

, Na podstawie ,dotychczasowych rozpoznań początki budowli mo~na 
odnieść do XI wieku, zniszczenie jej z.aś przypadło najpó:tniej na początku 
XIV_,wieku, w związku z budową obronnego muru gotyckiego. 

Badania pozwoliły równie~ ,rozpaznać , górne kompleksy warstw 
wczesnośredniowiecznych na zewnątrz rotundy. Wydzielono dwa bruko
wane poziomy z czasów u~ytkowairla obiektu, poziom z okresu budowy 
kościoła i skraj rozsypiska wału wczesnośredniowiecznego. 

Przewiduje się kontynuację badań. 



174 

KRETOlldiNO, gm. Manowo 
woj. koszalińskie 
Stanowisko l 

Muzeum Okręgowe 
w Koszalinie 
PTAiN Oddział w Koszalinie 

Badania prowadził mgr · Ignacy Skrzypek. Finanso
wał Konserwator Zabytków Archeologicznych 
przez Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Nu
mizmatyczne. Oddział w Koszalinie. Drugi sezon 
badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne /VIII
X/XI w. f. 

Badaniami objęto głównie południowy wał grodziska. Wykop 
o wymiarach 15 x 3 m, założony na osi północ-południe, przebiegał przez 
wewnętrzny skłon wału, jego kulminację do poziomu, otaczających go od 
strony południowej, łąk. Po zdjęciu cienkiej warstwy darni i humusu, 
w części ceJtralnej, odsłonięto przekładkowy układ spalonych konstrukcji 
drewnianych o szerokości 1'm i miąższości około 1,.10 ~· W trakcie 
eksploracji naliczono ogółem 12 warstw poziomych i poprzecznych dranic, 
które przewarstwiane szaro-brunatną próchnicą i gliniastym piaskiem 
tworzyły jądro wału grodziska. Od strony zewnętrznej imponująco przed
stawiało się gliniane umocnienie o szerokości około l, 5 m i miąższości 
około l, lO m. Poniżej, do głębokości 2, 20 m zalegały na przemian warstwy 
żółtoszarego piasku i próchnicy. Nad calcem zarejestrowano dwa poziomy 
drewnianych konstrukcji w układzie rusztowym. W stosunku do baóanego 
uprzednio zachodniego odcinka wału, brak było kamiennej ławy fundamen
towej. W obrębie spalonych konstrukcji wieńczącej koronę wału znaleziono 
kilka ułamków naczyń ręcznie lepionych, górą obtaczanych, mieszczących 
się w ramach chronologicznych VIII - 2 połowy IX wieku. 

Materiały znadują się w Muzeum Okręgowym w Koszalinie. 

Badania będą kontynuowane na terenie majdanu. 

KRUSZWICA 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej w Warszawie 

Badania pod kierownictwem prof. dr. Witolda 
Henala prowadził dr W9jciech Dzieduszycki. Fi
nansował IHKM PAN. Osmy sezon badań. Wczesno
średniowieczny zespół osadniczy: ogród i pierwszQ 
podgrodzie /VIII-Xlll w. f, zamek /XJ.V-XVII w./. 

Badania prowadzone były w środkowej części Wzgórza Zamko· 
wego. Kontynuowano eksplorację nawarstwień wczesnośredniowiecznych 
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w obrębie wykopu I. Objęto nią warstwy związane z konstrukcjami i roz
sypiskiem wału drewniano-ziemnego uchwyconego w południowej części 
wykopu. Odsłaniano obiekty zalegające pod wałem. Odkryto trzy poziomy 
jam palenisk datowane na 2 połowę XI wieku ulokowanych na stoku warstw 
destrukcyjnych, a tak~e ostatni zachowany poziom legarów podwalin wału. 
Poni~ej zalegały warstwy' kulttirowe zło~one ze szczątków organicznych, 
w których to odkryto m. in. obiekt /piwniczkę ? f o ścianach wylepionych 
gliną, zawierający ceramikę i fragmenty po'ro~a ze śladami cięcia. 
Obok znajdował się tok gliniany i pozostałości konstrukcji ·drewnianych 
budowli. Odsłonięto równie~ strop obiektów wchodzących w skład IX
wiecznego osadnictwa. 

Materiały przechowywane są w ZAW IHKM PAN Poznafl. 

Badania będą kontynuowane. 

KRYLOW, gm. Mircze 
woj. zamojskie 

patrz 
okres· nowo~ytny 

KRZA N 
woj. leszczyńskie 

patrz 
neolit 

LATKOWO, gm. Inowrocław 
woj. bydgoskie 

patrz 
neolit 

Stanowisko 5 

14D, gm. Lądek 
woj. konińskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadziły mgr Maria Zeylandowa, mgr 
Aleksandr~ Lipińska i mgr Krystyna Dębska 
/autorka śprawozdania/. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Poznaniu. Czternasty sezon 
badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne /VIII
XIII w./. 

Kontynuowano eksplorację wykopu przecinającego'o grodzisko po 
linii N-S. Uzyskano przekrój przez wał drewniano-ziemny datowany na 
X wiek. l{dlłstrukcje wału w górnych partiach zachowały sięatylko w pos
taci bardzo wyra:tnych przebarwień ziemi, ni~ej w postaci warstwy 
zbitego, zbutwiałego drewna, u samej podstawy, na poziomie wody grun
towej, wystąpiły częściowo zachowane bierwiona o układzie równoległym 
na caleowym piasku. Wał ten po zewnętrznej stronie przechodził w ro• 
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dzaj przedwala - małego niskiego wału. · Nie odkryto po jego zewnętrz
nej stronie fosy, ani te~ w najblUszej odległości 20 m śladów współ
czesnego mu osadnictwa, Poza tym wałem występuje osadnictwo XII
wieczne, a poni~ej odkryto ziemiankę ludności kultury łu~yckiej. 

Na skłonie wału z'achowały się ślady intensywnego osadnictwa 
z xr~xn wieku z piecem glinianym o nieustalonym przeznaczeniu. 
Silnie przepalony piasek wału, na którym ten piec zalegał, przema
wiałby za uzyskiwaniem w nim·wysokich temperatur, Zawartoś~ pieca 
obok ceramiki stanowiły ~elazny grot, klucz i ~u~el oraz przęślik 
gliniany. Większa iloś~ ~u~li ~elaznych wystąpiła dopiero w promie
niu od 3 do lo m od pieca. 

Z zabytków ruchomych na uwagę zasługuje rogowy przedmiot 
z otworem do zawieszenia /amulet ? f, na którym bardzo plastycznie 
wyrzetbione jest zwierzę /kuna?. łasica? f, datowany na X wiek, 
z zabytków szklanych znaleziono fragment pierścionka z oczkiem 
i fragment bransolety, Wśród licznych zabytków ~elaznych bieżący 
sezon dostarczył 9 sztuk gr0tów żelaznych, 

Dokumentacja i materiał zabytkowy znajdują się w. Muzeum 
Archeologicznym w Poznaniu. 

Badania będą kontynuowane, 

LEKARCIE NOWE, gm, Promna 
woj, radomskie 

P, P, Pracownie Kon
serwacji Zabytków 
Pracownia Archeolo
gicz no- Konserwatorska 
Oddział w Lodzi 

Badania prowadził mgr Romuald Dragan. Finan
sował WKZ w Radomiu. Pierwszy sezon badań. 
Grodzisko stożkowate z 2 połowy XIII w. 

Stanowisko położone jest wśród podmokłych łąk nad strumieniem 
Borówka lewym dopływem Pilicy. W ramach badań weryfikacyjnych 
wykonano wykop przez majdan grodziska, wiercenie geologiczne świdrem 
ręcznym na terenie osady przygrodowej oraz plan sytuacyjno-wysokoś
ciowy. 

Grodzisko u podnóża posiada kształt nieregularnego ow~lu o 
wymiarach 30 x 35 m, Wysokoś~ nasypu ponad współczesny poziom wody 
w fosie 660 cm. Majdan w centrum. jest obniżony w stosunku do najwyż
szego punktu na grodzisko o 200 cm. Szczyt grodziska posiad~ wymiary 
12 x 15 m. Na podstawie wykopu można stwierdzi~. że gród posiadał 
wał 'zewnętrzny na majdanie, przejście dookolne między wałem a budyn
kiem centralnym. O wysokości budynku brak danych, wiadomo jedynie, 
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• 
:te był podpiwniczony. Sciany budynku dr~wniane oblepione polepą. Gro• 
dzisko przestało istnieć w wyniku po:taru. Uzyskane materiały cera
miczne pozwalają datować ten obi~kt na 2 połowę XIII wieku. Ciekawym 
zabytkiem metalowym jest :telazńa dtwignia urządzenia spustowego 
kuszy. 

Materiał ceramiczny znaleziony na terenie osady pozwala dato
wać ją na koniec okresu wczesnośredniowiecznego i początek średnio
wiecza oraz na XVI i XVII wiek. 

Badania nie będą kontynuowane. 

LUBIN k/Kościana 
woj. leszczyńskie 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultu• 
ry Matet.ialnej 
Zakład Archeologii 
Wielkopolski 
w Foznaniu · 

Badania prowadzili doc. dr hab. Zofia Kurnatow
ska i mgr Henryk Mamzer przy współudziale · 
mgr in:t. RoberW. Knnkela z Instytutu Historii 
Architektury Folitechniki Warszawskiej. Finan
sował WKZ w Lesznie. Drugi sezon badań. Zes
pół klasztorny benedyktyński. 

Odsłonięto pozostałości zabudowy z ró:tnych okresów budowjr 
i u:tytkowania obiektu. Za najstarszy, pochodzący z epoki romańskiej 
nale:ty uznać fragment licowanego kostką romańską muru apsydy, od
krytego po południowej stronie dzisiejszego prezbiterium. Ujawnione 
w tej partii fragmenty innych murów pochodzą z następnych okresów 
budowlanych. 

Na południe od apsydy, mniej więcej wzdłut linii istniejącego 
do dziś muru gotyckiego natrafiqno na potę:tnie ufundamentowany mur 
kamienny. najprawdopodobniej obronny /z okresu pó:tnoromańskiego? l. 
Na dalsze części tego muru natrafiono w wykopach zało:tonych na .za
chód od kaplicy NMF po poludniowej stronie kościoła. W tej partii 
znalezione zostały groby cmentarz~ przykościelnego. 

W trakcie badań po północnej stronie kościoła odsłonięto znisz
czone częściowo zabudową barokową oraz ró:tnymi wkopami nowotytny
mi pomieszczenia wią:tące się z zabudową klasztoru pó:tnoromańskiego. 

Nawarstwienia przylegające bezpośrednio do murów romańskich 
w znacznej części zostały zniszczone przez p(>:tniejsze wkopy, a przede 
wszystkim przez liczne pochówki usytuowane w krutgankach, w pótnym 
średniowieczu i w czasach nowotytnych. Jedynie w formie szczątkowej 
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zachowały się przylegające do murów pozostałości warstw, zawiera
jące nieliczny materiał wczesnośredniowieczny z XI/XII wieku. 

LUBLIN- Stare Miasto 
Plac po Farze 

PP Pracownie Konser
wacji Zabytków 

. Pracownia Archeologicz
no-Konserwatorska 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Hunicz /autor 
sprawozdania/ oraz Jerzy Cichomaki i Edmund 
Mitrus. Finansował Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych w Lublinie. Drugi sezon badań. 
Zabudowa miejska. Przełom wczesnego i pó~
nego średniowiecza. 

W trakcie badań dokonano istotnych odkryć. 

Natrafiono na wkop grobowy. Górna jego część była zniszczona. 
W jednym z wykopów poza wschodnim fundamentem kaplicy św. EUbiety, 
znaleziono ułamki wczesnośredniowiecznych naczyń glinianych, 2 pier
ścionki z brązu, 2 brązowe sprzączki od pasa, mały kabłączek skronio
wy o zakończeniu esowatym. Na głębokości około l m stwierdzono za
głębione w less nienamazone wkopy grobowe oddalone od siebie około 
30 cm. 
Odkryto pochówki dwu kobiet. Szkielety uło:tone były na osi E-W z rę
kami ułożonymi wzdłuż ciała. 
Nie znaleziono gwo:tdzi, ani drewna, który wskazywałyby na pochówki 
w trumnach. 
Po obu stronach czaszki, w jednym z pochówków, znaleziono dwa duże 
kabłączki skroniowe wykonane z brązu o przekroju czworobocznym 
zdobione rytą linią zygzakowatą. Przy czaszce znaleziono ponadto 
resztki tkaniny przetykanej złotą nitką - pochodzącej zapewne z czółka. 

Również przy drugim pochówku znajdlYWałY się po obu stronach 
czaszki 2 brązowe kabłączki skroniowe o przekroju okrągłym i esowa
tym zakończeniu. Kabłączki zaliczyć należy do typu III wg K. Musiano
wicz i należą do najczęściej spotykanych w XII•XIII wieku. 
Na ten sam okres datować można znalezione pierścionki i ułamki naczyń. 

Są podstawy do wnioskowania, że badany teren· był także w o
kresie przedltlkacyjnym użytkowany~ jako miejsce grzebania zmarłych. 
Jeżeli uznamy, że z tych względów ta część wzgórza wyłączona była 
spod osadnictwa stanie się rzeczą zrozumiałą dlaczego w wielu wyko
pach tu usytuowanych jut na głębokości l, 20 - l, 50 m występuje czysty 
less. W innych miejscach na Starym Mieście warstwy osadnicze i na• 
sypowe mają miąższość kilku metrów •. 
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MAJDAN NOWY, gm. Wojaławice 
woj. chełmskie 

Muzeum Okręgowe 
w Chełmie 

Stanowisko l 

Badania .Prowadziła mgr Urszula Ruszkowska. 
Finansował WKZ w Chełmie. Drugi sezon badań. 
Grodzisko wczesnośrędniowieczne /VIII-X/. 
osada neolityczna. 

. T 
Wykop IX o wymiarach lO x 3 m wytyczono po wschodniej stro

nie wykopu II, celem uchwycenia dalszego zasięgu jam. Przy zachodniej 
ścianie wykopu ukazały się dwie jamy. 

Jama la jest przesunięta w stosunku do jamy l o . 30 cm na po• 
łudnie. Jest nieregularna, pierzasta, choć· zbli:tona do koła o najwięk
szej szerokości 150 cm i długości około 180 cm. Pojawiła się na głębo
kości 40-50 cm i sięgała do około 170 cm. W profilu ma· kształt głębo· 
kiej misy. Wypełnisko niejednolite. W warstwie szarobrunatnej wystąpi
ła ceramika kultury pucharów lejkowatych oraz nieliczne wyroby krze- . 
mienne, polepa gliniana i węgle drzewne. 

Jama nr 3 sięgała zaledwie do 20 cm w głąb. wykopu. W profilu 
w kształcie płytkiej misy o szerokości około 150 cm, pojawiła się na 
głębokości 60 cm i sięgała do 90 cm. Wypełnisko jednolite, nie zawierało 
~adnych zabytków. 

Jama nr 4 wystąpiła przy wschodnim profilu na głębokości 35 cm 
w kształcie owalu o wymiarach 90 x 70 cm i mią~szości lO cm, jałowej. 

Jama nr 5 na głębokości 55 cm o kształcie regularnego półkola 
średnicy 90 cm, była w profilu owalna i sięgała od 50 do 80 cm głębokości. 
Wypełnisko jednolite zawierało nieliczną ceramikę kultury pucharów lej-
kowatych. · 

Poza tym w wykopie wystąpiła warstwa kulturowa sięgająca do 
głębokości 40-50 cm z ceramiką, oraz wyrobami kultury pucharów lejko-
watych oraz z wtrętami kultury ceramiki malowanej. · 

. Wykop X o wymiarach lO X 8 ~. usytuowano w miejscu wjazdu 
do wewnętrznego gródka we wschodniej części ~'rodziska. Stwierdzono, 
~e wjazd nie był przekopany przez fosę i pomiędzy fosą miał szerokości 
około 6 m, a pomiędzy cyplami wału około 4 m. Między wałem a fosą 
wystąpiła warst~wka spalenizny z grudkami polepy glinianej, w przekro• 
ju owalna, długości około 40 cm. W warstwie kulturowej, sięgającej 
głębokości do 30 cm od pozioJilu gruntu, ·w miejscu wjazdu, odkryto cera
mikę wczesnośredniowieczną i neolityczną, nieliczne wyroby krzemienne, 
~elazny groctk do strzał z zadziorami oraz skupisko kamieni. 

Wymiary wału . jak i fosy, ró:tniły się od ubiegłorocznych, wyno-
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siły: szerokośćwału u podstawy 4, 80 m, wysokość od pierwotnego gruntu 
0,90 m; wysokość wału ponad powierzchnią fosy 1,45 m, szerokość fosy 
l, 80-3m i głębokości 2m. W płaszczu wału znaleziono ceramikę z VIII
X wieku, polepę glinianą oraz kamienie. Fosa miała kształt nieckowatY., 
a wypełniska jej składało się z trzech warstw. Wszystkie były bardzo 
miękkie. Warstwa I szarobrunatna, mią:tszości 80 cm, zawie.rała bardzo 
liczną ceramikę kultury pucharów lejkowatych i wczesnośredniowieczną 
oraz krzemienie. Warstwa II ciemnobrunatna mią:tszości 110 cm zawie
rała tylko ceramikę z VIII-X wieku oraz w s~ dwie wkładki przepalo
nego drewna. Warstwa III, mią:tszości lO cm barwy rdzawobrunatnej 
była jałowa. · 

Ponadto w miejscu wjazdu, między cyplami wału, ' na głębokości 
bezwzględnej około 100 cm, odsłonięto polepę glinianą z węglami 
drzewnymi oraz okalającym ją z dwóch stron skupiskiem kamieni. 
Obiekt nie zawierał :tadnych zabytków. 

Wykop XI o wymiarach S x 3 m w obrębie zachodniego między .. 
wala grodziska na .czołowym skłonie. cypla, dostarczył parę fragmentów 
ceramiki i krzemieni neolitycznych. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Chełmie. 

MIETLICA, gm. Kruszwica 
woj. bydgoskie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Matelialnej Stanowisko l 
Zakład Archeolofiil Wiel
kopolski 
w Poznaniu 

Badania prowadził doc. dr hab. Aleksander Dyma
czewski i dr Stephanie Jernigen z Uniwersytetu 
w Louisville Kentucky USA. Finansowano z kredy
tów amerykańskich, z funduszu Marii Skłodowskiej
Curie. Drugi sezon badań. Wczesnośredniowieczne 
grodzisko pierścieniowate i osada otwarta z /VII/ 
VII-X w./. . . 

Eksploracją objęto wschodnią część grodziska i wschodnią partię 
wału. Przeprowadzono tet badania na osadzie otwartej Złotowo 5, poło
:tonej na północ od grodziska. 

) . 
Na grodzisku uchwycono obraz rozplanowania zabudowy wzdłut 

wału wschodniego. Wyeksplorowano 7 ziemianek zagłębionych w glinie 
do 1,60 m wraz z pozostałościami zadaszenia. Do jednej z ziemianek, 
składającej się z dwóch pomieszczeń, prowadziły stopnie wycięte w glinie. 
Ziemianki datowane są na podstawie ceramiki na fazę B oraz głównie na 
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fazę C i D. Oprócz ceramiki znaleziono koś .9i zwierząt w tym kompletne 
szkielety, zabytki z rogu i kości, nieliczne telazne, fra~enty szkła 
oraz przęśliki. W obrębie wału uchwycono pozostałości drewnianych 
konstrukcji przekładkowych. Stwierdzono, te wał wzniesiono około 
połowy wieku IX na miejscu osady otwartej, z fazy B. Funkcjonował 
do X/XI wieku. Na osadzie Złotowo 5 uchwycono pozostałości domostwa 
oraz l8 jam w tym jedną z ceramiką z fazy B i 17 z ceramiką z fazy D 
i c. Ponadto przęślik gliniany i paciorek odcinkowy. Ogółem stwier
dzono, że początki badanego kompleksu osadniczego przypadają na Vll/ 
VIII wiek. Jego najintensywniejszy rozwój przypada na połowę IX 
i koniec X wieku. Osadnictwo zanika tu stopniowo w ciągu xi wieku. 

MOGILNO 
woj • . bydgoskie 

Uniwersytet im. Mikołaja 
Kopernika 
Instytut Archeologii 
i Etnografii 
w Toruniu 

Pracami terenowymi kierowała dr Jadwiga Chu
dziakowa f autorka sprawoŻdania/. Finansowane 
z kredytów problemu M III-5. Dziewiąty sezon 
badań. Osada wczesnośredniowieczna VIII/IX
X w., gród wczesnośredniowieczny X-XII; 
opactwo benedyktynów XI-XIX w. 

Badania skoncentrowano. nad dalszą rekonstru~cją układu 
przestrzennego zasiedlenia wzgórza klasztornego oraz nad rozpozna
niem najblitszego zaplecza osadniczego grodu mogileńskiego i zespołu 
klasztornego. 

Wykopy załotono od południowej · strony zabudowań klasztornych 
na najdalej na południe wysuniętym cyplu półwyspu. Do szczególnie · 
istotnych odkryć, z uwagi na skąpość uzyskanych w tym zakresie :tródeł, 
nalety odsłonięcie fragmentów dWóch półziemianek. Na odc.105/113 
odkryto półziemiankę zagłębioną w calcu do 90 cm, o nieregularnym za
rysie i wymiarach 2, 30m x 2, 80m. Zachowały się ~lady po słupach 
podtrzym1ających konstrukcję dachową. Przy południowej ścianie Z:ie
mianki odsłonięto palenisko zlotone z ·kamieni polnych i polepy. Odkryte 
w obrębie domostwa znaczne ilości ułamków naczyń motna chronologicz• 
nie odnieść do fazy C wczesnego średniowiecza. 

Drugi obiekt mieszkalny odkryto na odc.l21/120. Jest to równie! 
fragment półziemianki zagłębionej do 40 cm w .calcu. W przekroju two• 
rzy nieckę o nieregularnym płaskim dnie. W części wschodniej domostwa 
umieszczona była piwniczka zagłębiona do 80 cm w calcu. Był to obiekt 
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mieszkalny znacznych rozmiarów. Zachowany jego fragment, który sta
nowi około połowę wielkości, ma 2, 90 m x 3, 40 m. W tej części bada
nego terenu odsłonięte zostały wczesnośredniowieczne warstwy kultu
rowe o mią:tszości dochodzącej do l~ 50 m, w których obrębie odkryto 
dalsze fragmenty palisady.,. wyznaczające zasięg przestrzenny najwcześ
niejszych faz osadnictwa. 

Uzupełnieniem badań dokonanych w zakresie rekonstrukcji pier
wotnego zało:tenia kościoła, . było szczegółowe przebadanie styku apsydy 
transeptu z prezbiterium, gdzie uzyskano niezaprzeczalne dowody 
o jednorodnym zało:teniu architektonicznym w postaci prawidłowego 
wiązania północnej ściany prezbiterium z apsydą północnego ramie.nia 
transeptu. 

Najistotniejsze odkrycia dotyczące pótnośredniowiecznych faz 
osadnictwa, dokonane zostały na odc.llO, gdzie odsłonięto relikty fun• 
damentów kamiennych, interpretowane jako pozostałości po baszcie, 
która stanowiła punkt obronny i widokowy od strony przeprawy mostowej. 

l 

Zachowane fundamenty stanowią w x:zucie kwaterę wielkości 5, O m x 
4, 20 m /wymiary wewnętrzne murów f.· Od strony południowej zachowane 
są fundamenty przypory. Natomiast od strony wschodniej odkryte relikty 
łączą się w jeden ciąg obronny z odsłoniętymi w latach ubiegłych funda
mentami klasztornych murów obronnych. Obok odkrytych fragmentów 
baszty, stwierdzone zostały ślady drogi dojazdowej prowadzącej do prze
p~awy mostowej. Szerokość drogi umocnionej po bokach słupami, wyno
siła 3 m. Odkrycia te uzupełniają obraz pótnośredniowiecznych fortYfika
cji klas z toru. 

w zakresie badań nad bezpośrednim zapleczem osadniczym zes
połu klasztornego, kontynuowano badania podjęte w latach poprzednich 
w rejonie jeziora mogileńskiego. Prace archeologiczne przeprowadzone 
zostały na cmentarzu przy kaplicy św. Klemensa, gdzie zało:tono wykopy 
o charakterze sonda:towym. Miejsce to zakwalifikowano do badań ze 
względu na XII-wieczną metrykę kościoła św. Klemensa, który wymienio
ny jest w rzekomym dokumencie fundacyjnym klasztoru mogileńskiego. 
W wyniku przeprowadzonych prac nie stwierdzono jednak zalegania . 
warstw kulturowych wcześniejszych ni:t nowo:tytne. 

MORACZEWO. gm. Lubowo 
woj. poznańskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Stanowisko l 

Badania prowadzili mgr Czesław Strzy:tewski 
i mgr Zbigniew Szułczyński pod kierunkiem dr. 
Włodzimierza Błaszczyka. Finansował WKZ · 
w Poznaniu. Drugi sezon badań. Grodzisko. 
Okres wczesnośredniowieczny. /VIII/IX-X/XI w./. 
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Prace wykopaliskowe przeprowadzono na majdanie oraz wew
nętrznej stronie wału w części wschodniej grodziska. Równocześnie rea
lizowano szczegółowe prace powierzchniowe i sonda:towe /odwierty 
świdrem /na terenie grodziska i w jego okolicy. 

Badania prowadzone w 13 wykopach o łącznej powierzchni305m2 

wyjaśniły charakter pasm bruków kamiennych odsłoniętych w ubiegłym 
roku, jak równie~ rozplanowanie obiektu i jego konstrukcję. Okazało się. 
te najpierw zbudo~ano mniejszy gród, którego wał widoczny częściowo 
w centralnej partii pó:tniejszego grodu posiadał u swej podstawy ławy 
kamienne. Między kamieniami odslordęto ślady spalonej konstrukcji 
drewnianej wału. W odległości około l, 5 - 2 m od kamieni tworzących 
podstawę wału znajdował się centralnie zlokalizowany budynek. ukierun
kowany z północy ku południu, o wymiarach około 12 x 8, 5 m, wzniesiony 
w konstrukcji słupowej. Nie nosił on śladów spalenia. Resztki wału 
i częściowo wyeksplorowanego budynku starsze~o grodu odsłonięto w war
stwie IV pod grubą warstwą żwiru /warstwa III/. W części wschodniej 
stanowiska eksplorowano fragment fosy, która w czasie przebudowy gro
du w X wieku została zasypana. Stwierdzono. ża calec w tej części gro• 
dziska występuje na głębokości około 3, 5 m od powierzchni, podczas gdy 
w partii zachodniej jest jut na głębokości około O, 9 m. · 

Nieliczny materiał, głównie ułamki naczyń glinianych. które sta
nowią tylko 6, 5'ro całości znalezionej ceramiki, pozwala wstępnie datować 
powstanie grodu starszego na VIII - Vlli/IX wiek. Z tego poziomu pochodzą 
poza tym 2 fragmenty noży :telaznych. 

Gród młodszy, którego pozostałości odkryto w warstwie II, nosi 
ślady spalenia-;. Widoczne to jest na konstrukcjach drewnianych wału, na 
budynku naziemnym o wymiarach 14,1 x lO, 5 m, postawionym w miejscu 
chaty starszej oraz w półziemiance. Stwierdzono, że podczas przebudowy 
grodu zniwelowano wschodnią część wału grodu starszego, powiększając 
w ten sposób powierzchnię wewnętrzną obiektu. Ponadto wały podwybzono. 
Ślady spalorlej konstrukcji drewnianej znajdującej się w centralnej części 
grodziska wskazują, że główny budynek, w części zachodniej, był dodat
kowo oddzielony od niżej położonej partii dobudowanej w X wieku. 

W warstwie II wystąpiło ponad 65'fo wydobytej ceram'iki naczynio
wej, blisko 40% kości zwierzęcych, jak również fragmenty noży, półkoska, 
szydło, 2 ostrogi i 2 sprzączki żelazne, osełka, gładzidło kamienne oraz 
paciorek szklany. Materiał ceramiczny pozwala datować ten pozióm na 
X • X/XI wiek. 

W czasie badań powierzchniowych odkryto 22 nowe stanowiska 
w Moraczewie i Lednogórze, datowane głównie na okres wczesnośrednio· 
wieczny i IAredniowieczny. Stwierdzono występowanie intensywnego osad
nictwa w okresie wczesnośredniowiecznym bezpośrednio po północno
zachodniej, zachodniej i północno-wschodniej stronie grodziska, gdzie 
zlokalizowano kilkanaście silnie zniszczonych obiektów. 
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Materiały z badań wykopaliskowych i powierzchniowych znajdu
ją się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. 

Badania będą kontynuowane. 

MYSLIBORZ 
woj. gorzowskie 

Myślibarskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne 

Badania prowadził mgr Bogusław Bojanowski. Fi
nansowało Myślibarskie Towarzystwo Społeczno
Kulturalne. Drugi sezon badań. Grodzisko wczes
nośredniowieczne /VIII-XII w./ oraz ślady osad
nictwa z okresu halsztacko-lateńskiego /? /. 

2 
Badania na grodzisku objęły obszar o powierzchni 67,5 m • 

Wykop III. W odkopanej wewnętrznej części wału uchwycono kamienne li
co, zbudowane w formie muru, na który nakładane były kolejno warstwy 
ziemi oraz drewna' w postaci faszyny. Pod kamieniami znajdowała się 
czaszka psa stanowiąca formę ofiary zakładzinowej. W części przywało
wej zalegała warstwa osadnicza o miąższości około l, 5 m -w kształcie 
niecki. Przechodziła ona bardzo łagodnie w majdan grodu, na kt9rym nie 
natrafiono na żadne ślady zabudowy. Badania w tej części grodziska dos
tarczyły znaczne ilości materiału ceramicznego, m. in. prawie w całości 
zachowane' dwa naczynia, w których znaleziono dużą ilość łusek i kręgów 
rybich. Zabytki metalowe stanowiły poważny procent. Wydobyto m. in. 
sk'ebrne kabłączki skroniowe. brązowy naszyjnik z drutu, noże żelazne, 
dwa sierpy w bardzo dobrym stanie, groty strzał, klamry. Z przedmio
tów kościanych i rogowych z:wracają uwagę oprawy noży. szydła, igły 
i grzebień kościany - zdobiony. 

Wykop IV. Założono go po uprzednim oczyszczeniu niemieckiego wykopu 
sondażowego. Odkryta tu półziemianka znajdowała się w części południo
wej wykopu i usytuowana była prostopadle do biegu wału. Jedna ze ścian 
krótkich zniszczona została przez wykop niemiecki, druga znajdowała 
się w profilu wschodnim. Zachowane wymiary: 5 x 2, 5 m. Wewnątrz od
kryto półkę glinianą. jamę w formie piwniczki oraz ognisko o średnicy 
o. 5 m. Półziemianka zagłębiona była około l m w ziemię, jej dłu~sze 
ścianki obłożone były drewnem i przykrywał ją dach dwuspadow'y, czytel
ny w profilu wschodnim. Dach zawalił się szczytem do wnętrza obiektu 
i na profilu rysował się w kształcie litery V. Wewnątrz pomieszczenia 
odkryto wśród inwentarza ruchomego m. in. przęśliki gllniane, ciężarek_ 
kamienny.:zdobiony, noże, ceramikę i kości zwierzęce. 
W odległości około 2 m na północ od półziemianki znajdowało się jeszcze 
jedno palenisko o średnicy około l m, wyłożone gliną i kamieniami. Na
tomiast w odległości 26 5 m od wyżej wspomnianego paleniska jama dwu
poziomowa ze ściankami wyłożonymi patykami. W wypełnisku jamy odkryto 
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ceramikę i kości zwierzęce. 

Gród myśliborski zbudowany został prawdopodobnie u schyłku 
VIII wieku i trwał do początku Xll wieku. 

Materiały z badań przechowywane są w magazynach MyśliborM 
skiego Ośrodka Kultury. 

Badania ' będą kontynuowane. 

~DZA patrz 
woj. katowickie 
NIECHMIRÓW, gm. Burzenin 
Stanowisko 6 

okres wpływów rzymskich 
patrz 
neolit 

NIEM CZA 
woj. wałbrzyskie 

Uniwersytet Wrocławski 
Katedra Archeologii. 

Badania prowadziła mgr Barba·ra Wachowska, · 
dr Krzysztof Wachowski /z Zakładu Archeologii 
Nadodrza IHKM PAN we Wrocławiu/ przy konsulM 
tacji doc. dr. hab. Józefa Katmierczyka. Finanso
wał Uniwersytet Wrocławski. Wznowienie badań 
po kilkuletniej przerwie. Cmentarzysko szkieletoweM 
wczesne średniowiecze. 

2 . 
Na obszarze 435 m wyeksplorowano 14 grobów szkieletowych, 

z których dwa zawierały wyposa:tenie w postaci paciorków / gr~b 81/ 
i kabłąków /grób 88/. Natrafiono równie:t na pozostałości kamiennych 
fundamentów budowli, być mo:te tak:te sakralnej. 

Badania będą kontynuowane. 

NOWINKA, gm. Tolkmicko 
woj. elbląskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Stanowisko 1 

. Badania prowadził mgr Mirosław Pietrzak. Finan
sowało Muzeum Archeologiczne · w Gdańsku .. Siódmy · 
sezon badań. Cmentarzysko płaskie kultury prus
kiej /VIMVll w. n. e. f. 

Prace prowadzono na skłonie wżniesienia od stronl zachodniej 
w celu uzyskania granicy cmentarzyska; przebadano 200 m • , Odkryto 
i wyeksplorowano 18 obiektów. Wśród nich było 7 pochówków końskich, 
którym towarzyszyły ciałopalne groby ludzkie umieszczone nad pochów-
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karni kotiskimi. W grobach ciałopalnych ludzkich oprócz niewielkiej ilości 
kości przepalonych, węgli drzewnych i skorup nie odkryto :tadneg~ innego 
materiału zabytkowego. Pochówld końskie były wyposa:tone ubogo; w pys
ku ka:tdego konia tkwiło wędzidło :telazne dwu lub trójczłonow~. żaden 
z koni nie posiadał okuć uzdy. W jednym z pochówków końskich zachowały 
się fragmenty okuć :telaznych pochodzących prawdopodobnie od siodła/? f. 
Nie wszystkie ciałopalne groby jamowe występowały z pochówkami koń
skimi. Na· przykład grobowi wyposa:tonemu w jednosieczny miecz :telaz
ny i fragmenty okuć pasa nie towarzyszył poChówek koński. 
Tegoroczne badania nie wniosły zmian do ustalonych poprzednio chrono
logii, 

Badania będą kontynuowane. 

NOWY DWOREK, gm. Swiebodzin 
woj. zielonogórskie 

Muzeum Ziemi Lubuskiej 
w Zielonej Górze 

Stanowisko 7 

Badania prowadził mgr Edward Dąbrowski. Finan
sowało Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. 
Ósmy sezon badań. Osada wczesnośredniowieczna 
ze schyłku V do VII w. n. e. oraz osada neolityczna, 
obozowiska ludności mezolitycznej i schyłkowopa-
leolitycznej. " 

Badania koncentrowały się w obrębie aru czwartego,znajdującego 
się na kulminacji pagórka, na północny-zachód od dwóch arów eksploro
wanych w 1955 r. Oprócz owalnej, bardzo głębokiej jamy wczesnośredrv,o
wiecznej, w której wystąpiły większe i mniejsze fragmenty lepionych 
ręcznie naczyń glinianych, eksplorowano resztki wyklinowującej się war
stwy neolitycznej ludności kultury amfor kulistych, tudzie:t zalegającą 
poni:tej warstwę mezolityczną oraz pozostałości warstwy schyłko'wopaleo
litycznej, bezpośrednio spoczywające na :twirze plejstoceńskim. 

Warstwa mezolityczna odznacza się znaczną mią:tszością /od 
fl, 15 m do O, 40 m/; udało się wyodrębnić w niej poziomy starszy i miod
szy. W poziomie starszym /ni:tszym/ występują np. z reguły większe 
trójkąty janisławickie z utrąconymi końcami. natomiast w poziomie młod
szym /wy:tszym/ • oprócz trójkątów fprzewa:tnie mniejszych rozmiarów f 
spotyka się tak:te trapezy. Charakterystycznym składnikiem instrum·en
tarium mezo~tycznego są liczne drapacze, Te ~statnie stanowią zjawisko 
dość rzadkie w zespołach schyłkowopaleolitycznych; tu z kolei występują 
głównie rylce i przekłuwacze oraz zupełnie sporadycznie półksię:tyce 
i częściej, przewatnie uszkodzone, liściaki ahrenburskie i świderskie. 
Na wyró:tnienie zasługuje nieduty zespół artefaktów krzemiennych, który 
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niewątpliwie przetrwał in situ bez zakłóceń. Składają się nań dwa całe 
liściaki ahrenburskie /le'J.ące obok siebie/, rylce, półksię<J.yc, drapacz, 
du<J.y rdzeń, kilka wiórów i odłupki. 

Prace będą kontynuowane. 

OGL.iDOWEK, gm. Kije 
woj. kieleckie 

OLESNO-WALCE 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 3 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Stowarzyszenie Miłośników 
Olesna w Oleśnie Sląskim 
i Muzeum Regionalne 

. im. J. N. Jarania 

Badania prowadził mgr Wojciech Lonak. Finanso
wało Stowarzyszenie Miłośników Olesna. Drugi 
sezon badań. Osada wczesnośredniowieczna ze 
śladami osadnictwa łu'J.yckiego. 

Stanowisko poło<J.one jest na terasie Stobrawy, na południowy
wschód od centrum miasta. 

Przebadano 5 arów, Odkryto łącznie 11 obiektów osadniczych, 
w tym: l jamę wczesnośredniowieczną oraz lO obiektów kultury łu'J.yckiej. 
W jamie wczesnośredniowiecznej poza ceramiką natrafiono na brązowy 
kabłączek skroniowy. Obiekt ten mieści się w ramach chronologicznych 
całej osady. Wśród odkrytych obiektów kultury łużyckiej 6 było pasłupo
wymi jamami, pozostałe 4 miały charakter gospodarczy. W wypełniskach 
jam odkryto nieliczny materiał ceramiczny. Określenie bliższej chrono
logii na obecnym etapie badań jest trudne. 

Materiał i dokumentację zło'J.ono w Muzeum Regionalnym w Oleś-
nie. 

Badania będą kontynuowane. 

OLESNO-WALCE 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 4 

OPALINO, gm. Gniewino 
woj. gdańskie 
Stanowisko 14 

patrz 
okres halsztacki 

PP Pracownie Konserwa
cji Zabytków 
Pracownia Archeologicz
no-Konserwatorska 
Oddział w Gdańsku 
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-Badania prowadziła mgr Iwona Wolanin-Szułdrzyń
ska. Finansowało Z. E. "Wybrze~e" w Gdańsku. 
Pierwszy sezon badań. Osada wczesnośrednio
wieczna. 

Stanowisko poło~one jest w dolnej i środkowej części terasy ke
mowej niskiej nad zalewowej. Tworzy ono rodzaj cypla wcinającego się 
w dolinę rzeki Piaśnicy. 

Stanowisko odkryte zostało w roku 1978, na terenie prac związa
nych z budową E. J. "Żarnowiec". Przed rozpoczęciem prac wykopalis
kowych wykonano plan sytuacyjno-wysokościowy oraz przeprowadzono 
szczegółC~wą inwentaryzację materiału iródłowego. ceramiki, polepy itd., 
zalegającego na powierzchni stanowiska. Szerokopłaszczyznowymi bada
niami' objęto wschodnią część, która jest najfardziej zagro~ona. 
Na dotychczas pr~ebatlanym obszarze 250 m zarejestrowano kilkanaście 
obiektów, w tym: ziemianki, jamy, dołki poełupowe itd. Uzyskana cera
mika pozwala określić czas trwania osady na fazę C-E okres wczesno
średniowieczny. 

Badania będą kontynuowane. 

ORLE, gm. Mrocza 
woj. bydgoskie 
Stanowisk~ l · i 2 

OSTROŁ:ij:KA 

patrz 
okres halsztacki 

Stanowisko: Grodzisko-Stare 
Mazowiecki Ośrodek 
Badań Naukowych 
w Warszawie 

Badania prowadził mgr Marian Majka. Finansował 
WKZ w Ostrołęce. Trzeci sezon badań. Grodzisko 
wczęsnośredniowieczne i średniowieczne. /XI· 
XIV w./. 

Kontynuowano eksplorację warstw na majdanie grodziska od stro
ny północnej i - południowej. W środku majdanu, zalegała blisko metrowej 
mią~szości warstwa nasypowego piasku, poni~ej zwęglone relikty drew
nianej budowli, z du~ą ilością XIV -wiecznej ceramiki i kości zwierzęcych. 
Znaleziono Jl9Za tym kilka zabytków metalowych. m. in. nó~ ~elazny i ha
czyk do łowienia ryb oraz niewielką. wykonaną z rogu kostkę do gry. Po
ni~ej znajduje się strop nie eksplorowanej warstwy wczesnośredniowiecznej. 

W południowej części majdanu. pod osuwiskiem wału, odsłonięto 
nieregularny krąg kamienny o średnicy około O, 8m wypełniony warstwą 
zbitej, wypalonej gliny z du~ą ilością węgli drzewnych, kości zwierzęcych 
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oraz ceramiką XIII-wieczną. Być mo:te są to szczątki zawalonego pieca 
kopułkowego. 

W części południowej wykopu odsłonięto wał drewniano-ziemny, 
zbudowany w konstrukcji przekładowej, którego elementy drewniane 
zachowały się w postaci negatywów. Średnica wału u podstawy wynosiła 
około 6 m. Pod zewnętrznym skłonem wału natrafiono na pozostałości 
najstarszych umocnień obronnych. Układ zwęglonych konstrukcji pozwa
la przypuszczać, !e wał ten do połowy wysokości usypany był z piasku, 
powy:tej zaś wznosiła się konstrukcja przekładkowa. Brak śladów 
płaszcza kamiennego. 

Po stronie wewnętrznej wału, na głębokości około 4 m poni!ej 
obecnej korony wałów grodziska, zalegają jak mo:tna przypuszczać, 
zwęglone moszczenia, drewniane, najdawniejszej powierzchni majdanu 
na warstwie zorsztynowego piasku. Calec zalega na głębokości około 
4, 5 m poni!ej korony wałów. 

We wnętrzu najstarszego wału nie znaleziono zabytków ruchomych, 
powy:tej zaś, w warstwach wału pó:fniejszego, natrafiono na drobne 
ułamki ceramiki wczesnośredniowiecznej /XII-XIII w.? f. 

Flanowana jest kontynuacja badań. 

OSTROWITE TRZEMESZENSKIE, gm. Trzemeszno 
woj. bydgoskie 

OSTROW LEDNICKI, gm. Lubowo 
woj. poznańskie 

patrz 
okres halsztacki 

Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy 

Badania prowadzono pod kierunkiem mgr. Jerzego 
Lomnickiego. Finansowało Muzeum na Lednicy. 
Dziesiąty sezon badań. Grodzisko wczesnośred
niowieczne /X/XI -XIII w./. Cmentarzysko 
/XII w./.' 

Badania miały charakter ratowniczy. Obejmowały wykopy fun
damentowe pod nową konstrukcję dachu nad reliktami budowli kamien-
nej, które biegły w dwóch rzędach wzdłu:t północnej i południowej 
ściany budowli. Nien.aruszone warstwy kulturowe stwierdzono po połud
niowo-wschodniej stronie budowli kamiennej, w dolnych partiach wykopów. 
Wyró:tniono 6 warstw kulturowych datowanych roboczo na okres od 
X/XI-XIII wieku. Pod darnią z materiałem XIII•wiecznym wystąpiła 
warstwa popiołu, kamieni, zaprawy o miątszości 20-10 cm, zawierająca 
nieliczne ułamki naczyń XIII-wiecznych całkowicie obtaczanych, stalowo 
szarych. 

• 
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Na ej zalegała jednolita warstwa ziemi o mią:tszości ·około 40 cm. 
Zawartość jej stanowiły ułamki naczyń całkowicie obtaczanych XII/ 
XIII-wiecznych. Na jej B;ągu odsłonięto pochówki szkieletowe. Cmen
tarzysko odkryto przy części centralnej budowli. Wyeksplorowano 
32 pochówki. Wyró:tniono 3 poziomy grobów z zachowanymi częściowo 
śladami trumien i obudowy z płasko łupanych kamieni. Wyposa:tenie 
grobów bar.dzo ubogie. Znaleziono nó:t z pochewką skórzaną zdobioną 
okuciami brązowymi. fragment grzebienia rogowego. dwie obrączki 
brązowe i jeden pierścionek srebrny. Między grobami występują 
ułamki naczyń całkowicie obtaczanych z XII wieku. 
Groby wkopane były w warstwę osadniczą z fragmentami jam i palenisk. 

· Z zabytków występują tu jedynie ceramika całkowicie obtaczana, 
którą datować mo:tna na drugą połowę wieku XI. Funkcja jam i palenisk 
ze względu na ich fragmentaryczność trudna jest do określenia. 

W odległości 5 m od południowej ściany budowli pod wspomniaM 
ną warstwą,na niewielkim odcinku występiły fragmenty konstrukcji 
drewnianych /5 poziomów/ i warstewka gliny, które łączymy z kon• 
strukcjami wału .młodszego /X/Xl w./. 
Pod wymienionymi konstrukcjami zalegały warstwy niwelacyjne o mią~
szości 80 cm z dużą ilością ceramiki górą i całkowicie obtaczanej X/XI 
wiecznej;riale~y ją łĄczyć z niwelacją starszego wału z IX/X wieku. 
którego fragmenty odkryto w 5 .wykopach. 

Udało się wyró:tnić 24 poziomy słabo zachowanych konstrukcji 
·drewnianych. wykonanych z belek o średnicy około 15 cm. Biegły one 
równolegle i prostopadle do wału. Poziomy ·konstrukcji drewnianych 
przedzielone były zbitą gliną i piaskiem. 

OWIDZ. gm. Starogard Gdańs.ki 
woj. gdańskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Stanowisko l 

Badania prowadziła mgr Anna Wapińska. Finan• 
sowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 
Piąty sezon badań. Grodzisko wczesnośrednioM 
wieczne /IX-XII w./. 

Badaniami objęto wschodnią część grodziska dotychczas nie
rozpoznaną. Wytyczono 2 wykopy: 
Wykop 16- na osi E•W. Odkryto w .nim półziemiankę o wymiarach 
s. 80 x l, 60 m i mią~szości około o. 60 m. ponadto ślady kołków wbitych 
pionowo w ziemię. wią~ących się najprawdopodobniej z konstrukcją 
na:z:iemną. Odsłonięto równie:t dwa paleniska. Wewnątrz półziemianki 
odkryto liczne ułamki ceramiki całkowicie obtaczanej. kości zwierzęce. 
fragment dłuta /? / · ~elaznego. nóź, gwo:tdzie. 
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Wykop 17 - zawierał grubą warstwę Psadniczą, przebadaną do głębokości 
około O, 80 m ze śladami rozwleczonych palenisk, du±ą ilością ceramiki, 
głównie całkowicie obtaczanej i kości zwierzęcych. Zabytki ±elazne 
reprezentują: no±e, haki, gwoździe, klamra do pasa, kabłąki do wiader. 
Inne zabytki występujące w warstwie kulturowej, to: paciorek szklany, 
przęśliki, wytwory rogowe. 
Czas trwania obiektu określa się na IX-XII w. 
Opracowane materiały wczesnośredniowiecżnego grodziska w Owidzu 
przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku • 

• 
PIENKI-GRODZISKO, gm. Jedwabne Zakład Badań Archeolo• 

gicznych SSP "Univer
sitas" 

woj. łom±yńskie 
Stanowisko 3 

Badania prowadził mgr Włodzimierz Pela. Finan
sował WKZ w Lom±y. Pierwszy sezon badań. 
Osada podgrodowa z końca XIII wieku. 

Kompleks osadniczy składa się z grodziska, osady podgrodowej 
oraz cmentarzyska. Badania miały charakter sonda±owo-rozpoznawczy 
i przeprowadzone zostały na północny wschód od grodziska. Natrafiono 
na 5 obiektów: 4 półziemianki oraz jedną jamę, najprawdopodobniej 
współczesną. Całkowicie wyeksplorowano dwie półziemianki o czworo
bocznych zarysach /4,4 x 4, 3m/. Posiadały one· proste ściany oraz 
schodki. Jedna z nich miała dwa paleniska, druga natomiast w naro±niku 
północnym skupisko kamieni ró±nej wielkości. W czarnej przepalonej 
ziemi pochodzącej z wypełniska półziemianek, znaleziono fragmenty 
ceramiki, ±elazne no±e, okucie, fragment kółka ' oraz paciorek szklany 
i przęśliki. Pozostałe półziemianki wyeksplorowano częściowo. Jedna 
z nich była owalna w zarysie, nieckowato zagłębiona. Znaleziono w niej 
fragmenty ceramiki i przęślik gliniany. We wszystkich półziemiankach 
wystąpiła du±a ilość kości zwierzęcych. 

• 
PLONSK 

Materiał po opracowaniu przekazano do WKZ w Lom±y. 

Badania będą kontynuowane • 

woj. płockie 
Centrum Kultury 
woj. ciechanowskiego 

Badaniami kierował dr Bogusław Gierlach. Finan
sował Naczelnik miasta Płońska. Czwarty sezon 
badań. Gród ~czesnośredniowieczny. 

• 
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Głównym celem było przygotowanie danych do opracowywanej 
dokumentacji zagospodarowania obiektu. Przeprowadzono sonda~ rowem 
od wykopu zasadniczego poło~onego w centrum grodziska w kierunku . 
południowym do ulicy 19 Stycznia. W wykopie tym o szerokości 3 m 
odsłonięto zewnętrzne i wewnętrzne lico wału pokryte płaszczem ka
miennym. Podobne rowy sonda~owe przeprowadzono od głównego wyko
pu w kierunku wschodnim i zachodnim. W obu odsłonięto fragmenty wałów 
o takiej samej konstrukcji jak omówiony wy~ej. Ponadto w obrębie 
wykopu głównego odsłonięto budynek o kształceie prostokątnym wyłotony 
kamieniami, prawdopodobnie łatnię. W niewielkim stopniu ze względu 
na· niesprzyjające warunki pogodowe pogłębiono te~ wykop w najwy~szej 
części grodziska. Wykonano J>rojekt zagospodarowania grodziska dla 
celów rekreacyjnych i turystycznych. 

Z zabytków inwentarza ruchomego na uwagę zasługują dwie • 
kolejne znalezione pisanki kamienne znalezione w kamiennym licu wału. 
Jedna z nich była zdobiona ornamentem rytym. 

Planuje się zakończenie badań i zagospodarowanie obiektu w ro-
ku 1979. • 

. POLANOWICE, gm. Kruszwica 
woj. bydgoskie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Stanowisko 3 
Zakład Archeologii 
Wielkopolski w Poznaniu 

Badania prowadziła dr Botena Dzieduszycka pod 
naukowym kierownictwem doc. dr. hab. z. Hilczer
Kurnatowskiej. Finansował IHKM PAN. Pierwszy 
sezon badań systematycznych. Stanowisko wielo
kulturowe: neolit, osada i cmentarzysko kultury 
amfor kulistych, osada kultury łutyckiej, osa9a 
z wczesnego okresu wpływów rzymskich, osada 
wczesnośredniowieczna /faza B-C/, cmentarzys
ko wczesno ... i pótnośredniowieczne. 

Na stanowisku zlokalizowanym na łagodnym wyniesieniu nad 
doliną Smierni o wystawie południowo-wschodniej były prowadzone kil
kakrotnie badania ratownicze. Celem badań tegorocznych było wyjaś
nienie chrono~gii, charakteru i wielkości lokowanej tu osady wczesno
średniowiecznej datowanej na podstawie materiałów ceramicznych 
z dwóch dotychczas zainwentaryzowanych obiektów na fazę A wczesnego 
średniowiecza. · 

Wykopy zało~ono w południowej partii stanowiska. Zainwentary
zowano 31 obiektów z rótnych okresów, w tym 3 obiekty datowane na 

., 
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wczesne średniowiecze. Jeden z nich wystąpił w odległości kilkunastu 
metrów od jamy wczesnośredniowiecznej zainwentaryzowanej w 1976r. 
Teg.:;>roczny obiekt był niedu:tą jamą o nieckowatym wypełnieku spale- · 
nizny, przepalonej ziemi i licznych fragmentów przepalonej polepy, 
pra:tnicy i naczyń. Materiał ceramiczny odkryty tutaj /naczynia ręcz-
nie lepione, słabo profilowane, grubościenne o grubej i średniej do
mieszce schudzającej, brunatnej barwie powierzchni/ wskazuje,i:t egzysto
wał w fazie B - przypuszczalnie w VII wiekti. Kolejny obiekt wczesno
średniowieczny zainwentaryzowano w wy:tszej partii skłonu. Była to 
niezbyt du:ta, nieckowata jama o wypełnisku intensywnie czarnej ziemi 
wkopana w zalegający niżej obiekt łu:tycki. Materiał ceramiczny repre
zentowało kilkadziesiąt fragmentów naczyń, w tym obtaczane przykra
wędnie i do załomu brzuśca, o grubej . domieszce schudzającej, grubo
ścienne, brunatno-szarej barwie powierzchni noszącej ślady wygładza
nia. Były to naczynia o łagodnie wychylonych zaokrąglonych brzegach 
i lekko wydętym brzuścu, ornamentowane między innymi nieregularnymi 
pasmami zwielokrotnionej linii, falistymi liniami, krzy:tami wykonywa
nymi pięciozębnym narzędziem. Chronologię tego obiektu mo:tna okreś
lić. na fazę C, a w świetle analogii pochodzących z innych stanowisk 
kujawskich na wiek IX. 

Kolejny obiekt wczesnośredniowieczny wystąpił w kulminacyj
nej partii wyniesienia. Jego stropowa partia została zniszczona przez 
wkop. Odkryto jedynie niewielkie misowate zagłębienie zawierające 
kilka fragmentów naczyń, nawiązujących pod względem cech morfolo
giczno-technologicznych do zespołu · opisywanego wyżej. W warstwie 
ornej natrafiono na kilka fragmentów naczyń o podobnych cechach. 

Stan przebadania stanowiska oraz stopień rozproszenia mate
riałów wczesnośredniowiecznych datowanych na różne fazy wskazuje, 
U znajdowało się tutaj od VI/VII po IX w. z przerwami zaledwie kilka 
domostw. W świetle prawidłowości dotyczących osadnictwa wczesno
średniowiecznego oczekiwać nale:tałoby istnienia w najbliższej okolicy 
osady centralnej. z którą związane byłoby tego typu osady. Stosunkowo 
dokładna kwerenda archeologiczna jak i obserwacje profili glebowych 
wykonywanych na tym terenie w 'związku z melioracjami w znacznym 
stopniu prawdopodobieństwa wykluc·za istnienie takiej osady w promie
niu około 2-3 łan. 

Odkryciem tegorocznych badań było zainwentaryzowanie kilku 
obiektów datowanych na wczesny okres wpływów rzymskich. Wystąpił 
m. in. obiekt z trójpoziomymi pochówkami psów. Na podstawie wstęp
nej analizy materiałów tutaj odkrytych nalety sądzić, i:t osada ta jest 
wcześniejsza od znanej z badań na stanowisku 4. 

POTOK WIELKI 
woj. kieleckie 

patrz 
okres halsztacki 

• 
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PRZEMYSL 
ul. Rycerska 

- 194 -

Muzeum Okręgowe 
w Przemyślu 

Badan.ia prowadził mgr Andrzej Koperski. Finan
sowiu WKZ w Przemyślu. Trzeci sezon badań. 
Cmentarzysko "staromadziarskie" z X wie,ku, 
obiekty osady prahistorycznej z okresu ha1sztac
kiego. i z pó~nego okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko poło:tone jest w dzielnicy Zasanie, na wyeksponowa
nym wyc;nku jednego ze wzgórz, po lewej stronie Sanu. 

Odsłonięto dalsze cztery groby /nr 7-10/ stanowiące część 
cmentarzyska oraz przebadano cztery obiekty z osady prahistorycznej. 

. . 
Wśród grobów. w dwóch: nr 7 i 9 odsłonięto szkielety. Uchwy

cono prostokątny zarys jam1 grobu nr 9. Szkielety zalegały na głębokoś
ci około 60 cm1

• Złomne były w pozycji wyprostowanej, na wznak, z rę
kami wyciągniętymi obok. Pochówki zorientowane były wzdłu:t osi E-W, 
głową ku zachodowi. W obu grobach bx:ak było wyposa~enia • . Nieco od
mienne były pozostałe dwa obiekty grobowe /nr 8,10/, w których zacho
wały się jedynie zęby ludzkie i w obu wystąpiły naczynia wczesnośrednio
wieczne. Ponadto zaobserwowano nieznaczne zaciemnienia, mogące sta
nowić ślady jam grobowych. W grobie nr lO zauwa:tono, :te zęby w ilości 
29 sztuk znajdują się w układzia anatomicznym. Bez bli:tszych uściśleń 
antropologicznych trudno obecnie o szczegółową interpretację ostatnich 
dwóch obiektów. 

Ze wstępnej analizy planu dotychczas odkrytych 10 gorbów, molt
na odczytać układ cmentarzyska, które ulokowane było wzdłu~ krawędzi 
terasy na osi E-W. z kulminacją w części zachodniej, gdzie wystąpiły 
groby wojowników z koniem i bogatym wyposateniem. Prawdopodobnie 
groby ulotone były w niewielkich poprzecznych rzędach. W wyniku ostat
nich badań zarysowała · się granica północna i południowa cmentarzyska. 
Groby odkryte w 19.78 roku stanowią integralną część cmentarzyska, wią• 
zanego z kręgiem kultury "staromadziarskiej" i datowanego na X wiek • 

Z obiektów prahistorycznych na szczególną uwagę zasługuje 
obiekt oznaczo11y nr 13, o kształcie kolistym, średnicy około 3m, zagłę
biony do około l, 2 m o prostym dnie. Obiekt zawierał ponad sto fragmen
tów rogów zwierzęcych ze śladami·obróbki, w tym surowiec, odpady, 
półfabrykaty i gotowe wyroby, m. in. fragmenty płytek grzebieni. W obiek
cie wystąi>ił takte zespół interesujących zabytków, jak moneta rzymska 
z brązu /nieokreślona, ze względu na zły stan zachowania/, fragmenty 
brązowych zapinek w tym kabłąk zapinki z wysoką pochewką,' 2 :telazne 
dłutka, 2 szydła :telazne, :telazny grot oszczepu, drobne ułamki przed
miotów z :telaza i brązu, fragment bursztynowego paciorka., osełka ka
mienna /? / oraz duta ilość ceramiki głównie naczynia garnkowate, drobne 
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ułamki naczyń stołowych. fragmenty ceramiki siwej m. in. du~a część 
dzbana z ornamentyką gładzoną. który nawiązuje do form kultury czer-
niacho.wskiej. · 

Na podstawie wyposa~enia obiekt nale~y datować na pótny okres_ 
rzymski. być mo~e na jego wczesną fazę. Zwraca uwagę fakt. ~e jest 
to jedna z nielicznych w Polsce pracowni rogowniczych z okresu rzym• 
skiego. Z nią wydaje się być związany obiekt nr 16. który przypuszczal
nie spełniał funkcję mieszkalną. Odkryto poza tym obiekty:jamy zawie
rające ułamki ceramiki. w tym w oznaczonej nr 12 ułamki naczyń przy
puszczalnie grupy tarnobrzeskiej. 

Materiał i dokumentacja z badań znajduje się w Muzeum Okręgo• 
wym w Przemyślu. 

Ze względu na unikatowy charakter stanowiska i jego zagro~enie 
pilną potrzebę. jest kontynuowanie badań w 1979 _roku. 

PRZEMYSL 
Zamek - Przygródek 

PP. Pracownie Konserwa
cji Zabytków 
Pracownia Archeologiczna 
Oddział Rzeszów 

Badania prowadził mgr Stanisław Lewandowski, 
Finansowała Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy 
Miast i Osiedli Wiejskich w Przemyślu, Pierwszy 
sezon badań. Podgrodzie wczesnośredniowiecznego 
zespołu osadniczego. /XI-XII w./. 

Badania z}9kalizowano na północno-wschodnim skraju plateau 
wgórza zamkowego, 

Zaobserwowano układ nawarstwień z czytelnym śladem warstwy 
kulturowej XI-XII wiecznej. reliktami wału /? / oraz z szeregiem pozio
mów niwelacyjnych od XIII wieku po lata międzywojenne. 

Warstwy wczesnośredniowieczne były obficie nasycone materia• 
łem ceramicznym m, in. wystąpiły fragmenty amfor. naczynia typu prze
myskiego, pokrywki. 

Warstwa z XVI-XVII wieku zawierała fragmenty kafli, ceramiki 
siwej i białej oraz naczynia mezzomajolikowe, 

Przewiduje się kontynuację badań. 

PRZEMYSL 
Zamek 

P, P, Pracownie Konser
wacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczna 
Oddział w Rzeszowie 
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Badania prowadzili mgr Krzysztof Szwarowski 
i Michał Proksa. Finansowała Wojewódzka Dyrek
cja ~:tozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Prze
myślu. Piąty· sezon badań. Grodzisko wczesno
średniowieczne i zamek średniowieczny oraz no
wo~ytny. 

1. Sala widowiskowa Teatru Fredreum. Kontynuowano zbieranie 
nowo~ytnych nasypów wokół centralnie usytuowanego obiektu murowanego. 
Odsłonięto wschodni jego naro~nik o wysokości 40 cm z fragmentem 
południowo-wschodniej ściany, zachowanej na odcinku około półtora 
metra. T-e nowe dane potwierdzają ubiegłoroczne ustalenia odnośnie 
rzutu budowli, jak prostokąta. 

Eksplorowano tak~e nawarstwienie wczesnośredniowieczne we / 
wschodniej części widowni. Zarejestrowano kilka intensywnych poziomów 
osadniczych, przedzielonyc~ ' warstwami niwelacyjnymi. 

Przeprowadzona J tej częś'Ci sali seria wierceń. ujawniła zale• 
gające ni~ej, bogato rozbudowane układy stratygraficzne. Pozwoliło to 
na ustalenie ogólnej mią~szości nawarstwień na około 9,5 m, w tym oko
ło 5 m warstw wczesn~średniowiecznych. Niekorzystne warunku hydro• 
logiczne nie pozwoliły na eksplorację najni~ej zalegających warstw. 

2. Rejon Baszty wschodniej. Kontynuowano eksplorację nasypów 
u pod:fló~a baszty, do osiągnięcia calca. Nawarstwienia XVI-XVll wieczne 
zawierały du~ą ilość kafli, warstwy z XI-XV wieku były słabo nasycone 
materiałem zabytkowym. 

Przewiduje się kontynuację badań. 

PUDLISZKI, gm. Krobia Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu woj. leszczyńskie · 

Stanowisko 6 

Badania prowadził dr Andrzej Prinke. Finansował 
WKZ w Lesznie. Drugi sezon badań. Cmentarzys
ko kurhanowe z okresu wczeęnośredniowiecznego.-

Stanowisko le~y pomiędzy miejscowościami: Pudliszki, Karzec, 
Ziemlin i Kuczyna. Zbadano dwa dalsze kurhany, poło~one około l 700 m 
na południowY' zachód od Pudliszek i około 400 m na południe od szosy 
z Ponieca do Krobi. Nie zawierały one pochówków ani wyposa~enia. Na 
ich zwią;z:ek z wczesnośredniowiecznym cmentarzyskiem kurhanowym 
wskazuje jednak~e szereg przesłanek, m. in. podobne rozmiary /12,0 ;~e 
a. 8 i lo. 8 x 9, 6 m f oraz sposób konstrukcji /zwarty płaszcz kamienny 

. o zarysie zbli~nym do koła i grubości do o, 6 m/. Oba kurhany s~ ~j~ 
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prawdopodobniej grobami symbolicznymi. 

Dokumentacja znajduje się w WKZ w Lesznie. 

Badania zostały zakończOne. 

PULTUSK 
woj. ciechanowskie 
Rynek 

Ciechanowskie Towarzys
two Naukowe, Wojewódz
ki Konserwator Zabytków 
w Ciechanowie 

Badania prowadzili mgr Andrzej Gindrych i mgr 
Włodzimierz Pela /autor sprawozdania/. Finan• 
sował WKZ w Ciechanowie. Pierwszy sezon badań. 
Przygrodowa osada wczesnośredniowieczna XII
XIII w. , rynek średniowieczny i nowożytny XIV • 
XVIII wiek. 

Badania ·miały charakter ratowniczy, poprzedzały prace ziemne 
związane z wykonaniem kolektora. Zadaniem ich było rozpoznanie układu 
stratygrafl.cznego warstw kulturowych na odcinku ciągnącego się wzdłuż 
dłuższego boku rynku na jezdni pomiędzy Ratuszem a północno-wschodni·ą 

pierzeją rynku /od dzwonnicy do gmachu sądu/. Na odcinku tym długości 
około 400 m wykonano 13 wykopów archeologicznych o łącznej długości 
70 metrów i szerokości 3 metry każdy. 

Badania dostarczyły bogatego materiału źródłowego d_o ustalenia 
dziejów miasta. W pobliżu zamku, przy gmachu sądu, natrafiono na pół· 
iiemianki prawdopodobriie czworoboczne z materiałem zabytkowym /na
czynia, noże, oścień do łowienia ryb, grzęzidła, żarna obrotowe/ poz
walającym datować je na przełom XII/XIII wieku ewentualnie początek 
Xlll wieku. Obiekty te wiązać można albo z osadą poprzedzającą gród 
pultuski albo z podgrodziem. Nad półziemiankami występują· nawarstwie
nia z materiałem zabytkowym pochodzącym z tego samego okresu - pow
stałe, być może, podczas wykonywania fosy, 

W kolejnych wykopach, bliżej ratusza, natrafiono na warstwy 
kulturowe związane z początkami i rozwojem miasta od XIV do XVIII 
wieku. Dostarczyły one dużej ilości przedmiotów mówiących o ży9iu 
codziennym mieszkańców: fragmentów naczyń i kafli garnkowych, obuwia 
i pochewek ze skóry, przedmiotów metalowych- noży, ostróg, podków, 
okuć_, tkanin i plecionki z łyka. Natrafiono na ślady zabudowy terenu 
rynku - pozostałość piwnic domu? Brak natomiast pozostałości utwar
dzania powierzchni rynku poza wątpliwymi XVII-wiecznymi brukami. 
Stratygrafia przestrzenna wskazuje także, że teren użytkowania rynku 
był mniejszy w okresie od XIV do XVIll wieku niż obecnie. 

Prowadzony będzie nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi. 



RACI.ł.Ż 
woj. bydgoskie 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 
w Lodzi · 

Badania prowadziły mgr El~bieta Grzelakowaka 
i mgr Krystyna Włodzimierska. Opiekę naukową 
sprawował doc. dr Jerzy Kmieciński. Finansował 
Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Dziesiąty sezon 
badań. Grodzisko kasztelańskie /XIII w. f. 

Badania koncentrowały się w północno-zachodniej części gro• 
dziska mi obiekcie mieszkalnym i konstrukcji wału. W wypełnisku obiektu 
natrafiono na materiał zabytkowy charakterystyczni)" dla III okresu 
wczesnego średniowiecza. Wśród inwentarza zabytków występowały typy 
znane z wcześniefszych badaJ.\. Po raz .Pierwszy znaleziono trzewik 
pochwy miecza. Obiekt mieszkalny znajdował się w odległości około 2m 
od linii wału. W północnej Ćzęści grodu wał obronny stanowił nasyp ziem
ny ograniczony od strony grodu bel.Śmi drewna poziomo uło~onymi na 
sobie, które umacniały pionowo osadzone bierwiona. Drewniane konstruk· 
cje zachowały się na całej pdsłaniętej linii wału. Pierwotnie musif:lły one 
być oblepione gliną, która w ·czasie" po~aru grodu osunęła się do jego 
wnętrza. 

W wykopach zlokalizowanych na majdanie odsłonięto· 4 jamy .od
padkowe. Jedna z nich zawierała materiał ceramiczny charakterystyczny 
dla m okresu wczesnego średniowiecza, pozostałe datowane są na n 
okres wczesnośredniowieczny. 

Materiał archeologiczny znajduje się w magazynie terenowej 
Bazy Archeologicznej w Białych Błotach. gm. Chojnice, a dokumentacja 
w Katedrze Archeologii UL. 

Badania będą kontynuowane. 

RADZIKOWO STARE. gm. ·Czerwińsk 
woj. płockie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Epoki Metali 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Iwona Dąbrowska z ekipą 
Muzeum Narodowego w Prilepie w ramach polsko
jugosłowiańskiej umowy. Finansował IHKM PAN. 
Trzeci sezon badań. Wczesnośredniowieczne 
i średniowieczne miejscu kultowe. 
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Stanowisko zwane "Gaikiem", połowne na wzgórzu moreno
wym, w profilu posiada kształt ściętego sto:tka, w planie dość regu
larnego owalu o rozmiarach 40 x 60·m. 

, Badania koncentrowały się na osi wschód-zachód w jego po
łudniowej części. Przekopano łącznie 146m2. 

W wykopach XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI stwierdzono układ 
stratygraficzny analogiczny do notowanego w tej części stanowiska 
w latach poprzednich. W warstwie III tzw. kulturowej, mi-ejscami ze 
śladami spalenizny, zlokalizowano trzy paleniska. o konstrukcjach 
kamiennych, dziesięć jam w tym sześć po słupach oraz liczne bruki 
kamienne. Jama '1 /78, owalna, o rozmiarach 2, 6 x l, 6 m, mią:ts~ości 
O, 8 m. W obrębie jej zlokalizowano fragmenty naczyń wczesnośrednio• 
wiecznych, grot :telazny z zadziorami oraz kieł dzika. W tej części 
wgórza odkryto poza tym trzy wielkie głazy usytuowane w od~egłośći 
3·4 m od siebie, po linii wschód-zachód. 
W wykopie XIV na koronie wału w części wschodniej wzgórza zlokalizo
wano warstwy nasypowe związane najpewniej z okresem przebudowy 
i poszerzania stanowiska w kierunku wschodnim. 
W wykopach VII i VIII, część południowa wzgórza, odkryto dalszy 
wschodni odcinek bruku kamiennego w obrębie jamy owalnej z naczy
niem ofiarnym z XII/XIV wieku. Bruk ten o wymiarach 4 x-1, 5 m zbudo
wany niezwykle starannie z niewielkich polnych i łupanych kamieni 
zorientowany był po linii wschód-zachód. Eksploracja bruku oraz jama 
8/'18 dostarczyły niezwykle interesujący materiał. Jama posiadała 
w górnej partii kształt owalny, w dolnej prostokątny. W profi lach i w 
planach czytelna była wyratnie dwufazowa konstrukcja obiektu. W górnej 
partii zlokalizowano fragmenty naczynia obtaczanego z XI wieku, na 
dnie zaś fragmenty naczyń ręcznie lepionych z VII wieku. · 

Uzyskane wyniki badań pozwalają sądzić, i:t opisana wytej 
jama z brukiem w górnej partii budowana najpewniej w trzech fazach 
chronologicznych stanowiła miejsce ofiarne, którego długotrwałość od 
VII po wiek XIV, świadczy o szczególnej wadze i tradycji tego miejsca. 
Wyniki badań trzech kolejnych sezonów wykopaliskowych potwierdza
łyby przypuszczenie, i:t badane wzgórze pełniło funkcję miejsca ku.lto
wego nie tylko w okresie poprzedzającym przyj'ęcie chrześcijaństwa, 
ale i w wiekach pótniejszych. 

Badania będą kontynuowane • 

• 
RADOM·PIOTROWKA 
Stanowisko 2 

P. P. Pracownie Konser
wacji Zabytków 
Pracownia Archeologi
czno-Konserwatorska 
Oddział w Lodzi. 
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• 
Badania prowadził mgr Edward Cwiertak. Finan-
sowała Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast 
i Osiedli Wiejskich w Radomiu. Pierwszy sezon 
badań. Wczesnośredniowieczna osada przygrodo
wa z x-xu wieku. 

Badania prowadzone są w związku z budową kolektora przecho
dzącego przez teren stanowiska na odcinku 250m. Po wytyczonej osi 
kolektora przeprowadzono sondarowe wiercenia ręcznym świdrem geo
logicznym. Odwierty wykonano w odstępach co l m na głębokości 2. 5 m 
od powierzchni gruntu. Pozwoliło to na dosyć doklane rozpoznanie 
układu warstw oraz zlokalizowanie reliktów konstrukcji drewnianych. 
uchwycono równie:! głębokość posadownie calca na całym odcinku przez
naczonym do badań. W drugim etapie badań na wybranym odcinku dłu· 
gości 85 m i szerokości 5 m zdjęto przy pomocy sprzętu mechaniczne• 
go warstwę humusu współcżesnego. Niestety ze względu na wysoki stan 
wody gruntowej zaistniała kenieczność wstrzymania badań do momentu, 
a:! zostanie zapewnione wykonanie odwodnienia terenu. 

Badania będą kontynuowane. 

. RZYMOWKA, gm. Złotoryja 
woj. legnickie 

Uniw:ersytet Wrocławski 
Katedra Archeologii 

Stanowisko. l 

Badania prowadził mgr Karol Bykow~ki. Finan
sowało Centralne Biuro Studiów i Projektów 
Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt". Oddział , 
we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Grodzis
ko wczesnośredniowieczne /X-XII w./. 

W 1977 roku Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego 
rozpoczęła badania na terenie projektowanego zbiornika wodnego 
"Rzymówka". na rzece Kaczawie między Złotoryją a Legnicą. Przepro
wadzono wówczas dokładne badania-powierzchniowe i stwierdzono. U 
w rejonie zbiornika i jego najbli:!szej okolicy znajduje się kilka stano
wisk wczesnośredniowiecznych /m. in. grodziska w Rzymówce. Wyso
cku, Krajowie i Rokitnicy/. W 1978 r. rozpoczęto badania grodziska 
poło~onego w centrum wsi Rzymówka. W północnej części majdanu 
zbadano obszar o powierzchni 100m2• Wyeksplorowano pozostałości 
po ziemiance ~ieszkalnej /o pow.8m2/i dwu budowlach gospodarczych
/o pow. 6 i 8m?/. Drugi budynek mieszkalny wyeksplorowall.y został 
częściowo. inny zbadany będzie w 1979 roku. 

Mater~ał zabytkowy reprezentowany jest przede wszystkim przez 
liczne /ok. 4, 5 tys./ ulainki naczyń glinianych. pochodzące z dwu. ró~· 
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nych grup technologicznych. Pierwszą• mniej liczną - stanowią skoru
py z naczyń z wysoką. prostą szyjką bez wylewu. zdobionych wałkami 
dolepianymi w górnej partii brzuśca i bogatą ornamentyką w postaci · 
linii falistych, zygzaków i dołków. Grupę drugą /około 90o/o zespołu/ 
reprezentują fragmenty naczyfl jajowatych z rótnorodnie uformowanym 
wylewem, zdobionych linią falistą bąd:t dookolnie rytymi tłobkami. 
Z gliny wykonane są takte trzy przęśliki. 

Zabytki wykonane 'z innych materiałów są nieliczne / gwo:tdzie .. 
nót telazny.. krzesiwo /? /, telazny grot strzały do łuku typu I wg 
A. Nadolskiego i kamienny gładzik. 

Materiały :tródłowe z tych badań znajdują się w Katedrze Ar
cheologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Badania będą kontynuowane. 

SAMOSTRZALOW • gm. Kije 
woj. kieleckie 

patrz . 
okres wpływów rzpnskich 

SIERADZ 
Wzgórze Zamkowe 

Wykop nr 3. 

PP Pracownie Konserwa
cji Zabytków Pracownia 
Archeologiczno-Konser
watorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Urszula Perlikowaka
Puszkarska przy udziale mgr Anny Urban. Finan
sował WKZ w Sieradzu. Dziesiąty sezon badań. 
Gród i zamek /XI-XIV w./. 

Zakończono badania w '\fYkopie nr 3. Uchwycono XII-to wieczną 
zabudowę grodu. Natrafiono na fragmenty czterech spalonych chat zrębo
wych, z których zachowały się tylko podwaliny. Uzyskano bardzo duto 
interesującego materiału zabytkowego: fragmenty ceramiki, kości zwie
rzęce, przedmioty z metalu, kości, rogu, szkła. przęśliki. amul,ety. 
skóry oraz bardzo duto materiału paleobotanicznego. 

Wykop nr 3 B. · 

Wykop załotono w południowej części Wzgórza Zamkowego. Uch
wycono zewnętrzny stok tzw. wału młodszego, który jest datowany na 
2 ~łowę XIII wieku i początek XIV wieku oraz zasięg XII-to wiecznego 
osadnictwa w tej części wzgórza Zamkowego. 
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Wykop nr 11. 

Wykop załotono w ~łudniowo•wschodniej częś .ci Wzgórza Zam· 
kowego, jest on przed~u~eniem w kierunku wschodnim wykopu nr 9. Profil 
północny wykopu nr 9 był profilem wzdłu~ centralnej osi rotundy. Uzyska
no w ten sposób strat)[grafię po stronie wewnętrznej i zewnętrznej niurów 
rotundy, a poprzez przedłu~enie wykopu nr 8 w kierunku wschodnim 
otrzymano profil z pełną stratygrafią od XI do XX wieku. Zadokumento
wano dwa rzędy palisady oraz uchwycono zasięg osadnictwa z końca XI 
i XII wieku. Uzyskano przekroje przez zewnętrzny stok tzw. wału star
szego, który jest datowany na 2 połowę XII/XIII wieku oraz zewnętrzny 
stok tzw. wału młodszego datowanego na 2 połowę XIII wieku i początek 
XIV wielru. 

Pracownia Falinologiczna Zakładu Epoki Kamienia ffiKM PAN 
w Warszawie przeprowadziła badania przyrodnicze. 

Badania będą kontynuowane. 

STARE BIELSKO 
woj. bielskie 

Muzeum w Cieszynie 

Badania prowadziła mgr Małgorzata Płazak. Finan
sował WKZ w Bielsku-Białej, Szósty sezon badań. 
Grodzisko wczesnośredniowieczne /XII-XIV w./. 

Kontynuowano prace przy wale wewnętrznym w południowo
wschodniej części grodziska. w nawiązaniu do wykopu ubiegłorocznego. 
Uchwycono fragment jamy w większości przebadanej w roku 1977~ W war
stwie kulturowej występującej w wykopie dominował materiał ceramiczny. 
Wśród zrekonstruowanych fragmentów naczyń przewa~ają baniaste garnki 
oraz dzbany z uchem. Dość liczne są pokrywki z guzowatym uchem. 
Zdobienie stanowią dookolne ~obki poziome lub faliste, rzadziej ornament 
stempelkowy. Nieliczne występuje ceramika z zieloną lub brunatno-~6łtą 
polewą. Zabytki ~elazne, w bardzo złym stanie reprezentowane są głów
nie przez gwotdzie. 

Materiał zabytkowy złotono w Muzeum w Cieszynie. 

Badani·a będą kontynuowane. 

STAWY, gm.~ielno 
woj. kieleckie 

Folska Akademia Nauk 
Instytut HistorU Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii Mało
polski w Krakowie 
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Badania prowadził mgr Władysław Morawski. Finan
sował Inwestor Linii Hutniczo-Siarkowej przez WKZ 
w Kielcach. Pierwszy sezon badań. Osadnictwo 
wczesnośredniowieczne, nikłe ślady osadnictwa neo• 
·litycznego /?f i kultury mierzanowickiej. 

Stanowisko badane w ramach akcji .ratowniczej na trasie Linii 
Hutniczo-Siarkowej w województwie kieleckim. 

Stanowisko poło:tone na krawędzi i stoku cypla terasy prawego 
brzegu Nidy. Wyniesione ponad doliną zalewową 2-7 m. Północna· część 
stanowiska zagro:tona przez tzw. "Ukop" dla budowy linii kolei LHS. 

Zało:tono 9 wykopów sonda:towych kontrolujących przestrzeń 
około l, 5 ha w północnej partii stanowiska. Wykopy pozwoliły uchwycić 
północną granicę rozprzestrzenienia materiału zabytkowego. W wykopach 
stwierdzono w warstwie humusu i podglebia występowania niezbyt licz• 
nego materiału wczesnośredniowiecznego bez wyrairrlejszych koncentracji. 
W tym te:t poło:teniu wystąpiły bardzo nieliczne .fragmenty naczyń neoli• 
tycznych i kultury mierzanowickiej. W jednym wykopie natrafiono :na jamę 
/średnica l, 5 m/ z materiałem wczesnośredniowiecznym. W pozostałych 
natr,afiono na przydenne partie 5 jam o nieckowatych dnach i niewielkich 
średnicach z pojedyńczymi ułamkami naczyń nie pozwalającymi na pre• 
cyzyjniejsze datowanie. 

. Materiał tymczasowo przechowywany jest w Pracowni Archeolo
gicznej ZAM IHKM PAN w Igołomi. 

Wobec ubogich rezultatów oraz dzięki wstrzymaniu zagra:tającej 
stanowisku eksploatacji piasku badania w ramach podjętej akcji ratowni• 
czej na tym stanowisku zakończono. 

ST:U:ŻYCA . 
woj. gdańskie 
Stanowisko 9 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr El:tbieta Choińska·Bochdan. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 
Drugi sezon badań. Osada otwarta /XI-Xll w, f. 

Ogółem uchwycono i wyeksplorowano 7 jam osadniczych o długoś• 
ci 1,70-4,40 m, szerokości 0,95-1,70 m i głębokości O, 35 .. o,so m. 
Zawi~rały one paleniska zbudowane przewa:tnie z czterech warstw kamie
ni. Wszystkie obiekty zostały w górnej partii zniszczone i rozwleczone 
prz~z okrę. 



204 

Trzy jamy, przy których występowały ślady . .PO kołkach, mogły 
pełnić funkcję półziemianek, inne można interpretować jako zagłębione 
paleniska. 

Inwentarz jam stanowiła ceramika całkowicie obtaczana, frag
;menty prażnicy, żelazny grocik strzały łuku, nóż i w dwu przypadkach 
przęśliki. 

Materiały z badań przechowywane są w Muzeum Archeologicz-
nym w Gdańsku. · 

Badania będą kontynuowane. 

STRZELIN 
woj. wrocławskie 
Kościół Św. Gotarda 

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno-Konserwa
torski we Wrocławiu 

• 
Badania prowadziła mgr Halina Sledzik•Kamińska. 
W pracach uczestniczyli antropolodzy: doc. dr Bruno 
Miszkiewicz, dr Michał Magnuszewicz, architekt 
mgr inż. Mariusz Karst. Badania finansował WOAK. 
Pierwszy sezon badań. Kościół ~w. Gotarda /X.ll/ 
Xlll ? • XIV w. f cmentarzysko szkieletowe, przy• 
kościelne średniowieczne i nowożytne. 

W związku z opracowywanym projektem zagospodarowania koś• 
cioła prowadzono badania architektoniczne w celu rozpoznania fundamen-

. tów kościoła. Badany obiekt znajduje się w granicach średniowiecznego 
miasta, w części wschodniej. Zbudowany jest ze zniszczonej częściowo 
romańskiej rotundy oraz dwu naw: północnej - wczesnogotyckiej, połud· 
niowej - pó~nogotyckiej. Cała budowla wykonana z granitu łamanego 
łączonego zaprawą wapienną. 

2 Założono 4 wykopy na zewnątrz kościoła o powierzchni łącznej 
16 m • W wykopie A; usytuowanego przy ścianie wschodniej nawy pół· 
nocnej odkryto l szkielet .fragmentarycznie zachowany. W pobliżu szkie• 
letu znajdował się silnie skorodowany przedmiot z żelaza. 

W wykopie B, założonym od zachodu przy nawie romańskiej, 
rotundy, wyeksplorowano na głębokości l, 5 i 17m dwa groby /nr l i 5/ 
z fragmentarycznie zachowanymi szkieletami ludzkimi, ułożonymi w po• 
zycji wyprostowanej w kierunku wschód-zachód. Pochówek nr l złożony 
był w trumni&, w jego pobliżu odkryto gwo~dzie. 

W wykopie C, usytuowanym przy ścianie południowej nawy po. 
ludniowej kościoła, na głębokości l - l, 8m w przemiesza11ych nawar• 
stwieniach wyeksplorowano 11 bezładnie leżących fragmentarycznie za
chowanych szkieletów, naruszonych wcześniejszym wkopem architekto• 
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nicznym. 'Na głębokości l, 9 m w częściowo zachowanej jamie grobowej 
odkryto fragmentarycznie zachowany szkielet, przy czaszce wystąpił 
esowaty kabłączek skroniowy z brązu. 

Wykop D przylegał do północnej ściany nawy północnej kościoła. 
Na głębokości l, 6-2, 0-2,1 m odkryto 3 fragmentarycznie zachowane 
pochówki szkieletowe /nr 2, 3, 4/. Były one uło:tone w pozycji wyprosto• 
wanej w kierunku wschód-zachód, z głowami skierowanymi na zachód. 

Trzy wykopy zało:tono we wnętrzu kościoła. 

Wykop nr I w części południowo-zachodniej nawy rotundy. Pod 
współczesną posadzką pdkryto czworoboczną kryptę z dwoma pochówka• 
mi w trumnach drewnianych, pochodzącymi z okresu nowożytnego, zaś 
na głębokości O, 3 m w części zachodniej wyeksplorowano grób starszy, 
zniszczony wykopem pod budowę krypty • 

. Wykop nr II usytuowano od strony zachodniej częściowo w na
wie południowej i północnej, także częściowo w !lPsydzie rotundy. 
Wyeksplorowano nawarstwienia do głębokości 1,2 m. W wykopie nawy 
południowej odkryto 14 pochówków szkieletowych w kilku poziomach. 
Pochówki zostały złożone w okresie funkcjonowania nawy północnej• 
po zakończeniu jej budowy. Odkryte groby zalegały w warstwie zawiera
jącej dużą ilość okrzesków granitowych i zaprawy wapiennej. Zbadano 
tu groby oznaczone nr 8, Ba-12, 16-19, 23, 25, 26, 29. Wszystkie szkielety 
leżały w pozycji wyprostowanej, głowami skierowane na zachód. Kości 
rąk były skrzyżowane i ułożone na wysokości klatki piersiowej lub kości 
miednicy. Przy większości szkieletów stwierdzono ślady trumien drew• 
nianych, występowały też gwotdzie. Przy jednym z pochówków /grób 
nr 9/ na palcu lewej ręki odkryto obrączkę z brązu. Wyeksplorowany 
nieliczny materiał ceramiczny, z warstw zalegających między pochów• 
kami, pochodzi z XIV wieku. Fragment tego cmentarza zosiał zabudo
wany nawą południową. 

Wykop III założony w nawie północnej kościoła przylega do ścia• 
ny północnej, od zachodu do zewnętrznej ściany apsydy. Pod przemiesza• 
nymi nawarstwieniami związanymi z wkopem .pod budowę ściany północ• 
nej na głębokości 1,1 m odkryto fragmentarycznie zachowane 3 pochówki 
/nr 20, 21,22/ o układzie częściowo naruszonym. Przy szkielecie z grobu 
nr 21 na wysokości · · · miednicy odkryto sprzączkę z żelaza. Pochówki 
te znajdują się na wysokości fundamentów rotundy. 

Wśród dotychczas badanych pochówków najstarszy pochodzi . 
z grobu nr 6 /wykop C/ z kabłączkiem esowatym z brązu, dużych rozmia
rów. Chronologię jego określa się na wiek XIII. Omawiany grób łączy się 
z cmentarzem użytkowanym w okresie funkcjonowania rotundy. Wg usta
leń T. Kozaczewakiego pełniła ona rolę kościoła parafialnego przedloka• 
cyjnego Strzelina/lokacja 1292 r./. 
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Prace badawcze, na obecnym etapie, częściowo - potwierdzają 
wyró~nione we wcześniejszych opracowaniach fazy rozwoju przestrzen
nego i ich chronologię, natomiast nie pozwalają na dokładniejsze dato
wanie pierwszej fazy, którą jest romańska rotunda. 

Materiały zabytkowe i dokumentacja z badań znajdują się do 
czasu opracowania w WOAK-u we Wrocławiu, materiał kostny przeka
zano do analizy Katedrze Antropologii PAN we Wrocławiu. 

Badania będą kontynuowane. 

SZRENSK 
woj. ciechanow.!łkie 

Mazowiecki Ośrodek 
Badań Naukowych 
w Warszawie 

Badania prowadził mgr Marek Piotrowski. Finanso• 
wał WKZ i Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciecha• 
nowskiej. Czwarty sezon badań. Grodzisko wczes• 
nośredniowieczne, relikty zamku XVI w. · 

Pracy wykopaliskowe prowadzono na trzech wykopach, z których 
dwa usytuowane były na skłonie. skarpy dziedzińca zamkowego, jeden zaś 
w jego centrum. 

Wykop n. · 2 . . 
Powierzchnia 120m • Kontynuacja badań z 197'7 r. Usytuowany na skłonie 
skarpy, na płn. od wjazdu, odsłonił prostokątną budowlę ceglaną o charak
terze obronnym z XVI w. Eksplorację prowadzono głównie na zewnątrz 
murów w obrębie fosy. Wykop pogłębiono Ćlo poziomu wystąpienia wody 
gruntowej /dno fosy/. W warstwie nasypowej znaleziono znaczną ilość 
ceramiki całkowicie przemieszanych średniowiecznych i nowo~ytnych. W 
dnie fosy natrafiono na dobrze zachowane, pionowo powbijane pale drew
niane, stanowiące umocnienie brzegów. Trzema rzędami takich ·pali 
umocniono równie~ kamienną odsadzkę fundamentową, pod przyporą ceg• 
laną. Stwierdzono tak~e u~ycie do timocnienia·bagnistego i grząskiego 
terenu,ciętych wzdłu:t pni~drewnianych,umi eszczonych poprze~zilie JX)d 
konstrukcją kamienno-ceglaną. Być mo~e, :te konstrukcje drewniane mogą 
stanowić resztki wału wczesnośredniowiecznego. 

Wykop n. 
2 

Powierzchnia 40 m • Kontynuacja badań z 197'7 r. Usytuowany w centrum 
dziedzińca zamkowego. Pod warstwą czarnej, silnie przepalonej ziemi 
datowanej na XII-XIII wiek natrafiono na 50-60 cm warstwę sztucznie 
nawiezioneg;" piasku z kamieniami. Poni:tej tej warstwy /jałowej w zabyt• 
ki/ odkryto conajmniej trzy poziomy osadnicze, datowane wstępnie na 
XI wiek. Były to relikty dwóch chat /naro:tniki/ przedzielonych lO cm 
warstwą spalenizny. Chata w warstwie wy:tszej wg wstępnej interpretacji 
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określona została jako lainia z uwagi na znaczną ilość kamieni ulo:to• 
nych. w kształcie pryzmy i zajmujących większą część jej obszaru. 
Chata dolna połotona poni:tej warstwy spalenizny przesunięta była bar• 
dziej ku południowi i posiadała stosunkuwo dobrze zachowaną podłogę 
z drewna brzozowego, ulotoną na kamieniach. Po wyeksplorowaniu 
chaty- calec wystąpił na głębokości 4,05 m /od p~tu "O"/. W połud~ 
niowej części wykopu kontynuuje się od warstwy czarnej, przepalonej 
ziemi do głębokości 4, 05 m wkop o szerokości ponad 3 m, który mo:te 
stanowić pozostałość po XII w. ziemiance mieszkalnej. Prace na tym 
odcinku będą kontynuowane w roku 1979. 

Wykop IV. 2 · 
Powierzchnia 50 m • Zało:tony w obecnym sezonie na skłonie skarpy 
w celu uchwycenia przebiegu wałów wczesnośredniowiec~nego grodu. 
Wykazał istnienie resztek wału kamienno-ziemnego oraz usytuowanych 
ponitej spalonych umocnień drewnianych. Stosunkowo niewielki obszar 
wykopu oraz zniszczenie znacznej jego cż(iści przez dobudowanie do 
w /w ału w XVI•XVII wieku muru oporowego nie zezwala na pełniejszą 
interpretację reliktów wczesnośredniowiecznych umocnień obronnych. 
Eksplorację wykopu ukończono. Uzyskano znaczną ilość zabytków cera• 
micznych oraz tzw. wydzielonych, wśród których znajduje się pięknie 
zdobiony grzebień kościany. 

W roku 1979 zakres prac zostanie rozszerzony poprzez inten• 
syfikację badań architektonicznych. 
SZCZECIN-Stare Miasto patrz 
' J 

SWIECIE n. Osą 
woj. toruńskie 

u.zuoełnienia. 19'l8.k ł . umwersytet un. M1 o aJa 
Kopernika 
Instytut Archeologii 
i Etnografii w Toruniu 
Muzeum w Grudziądzu 

Badania prowadzili dr Andrzej Kola /autor spra• 
wozdania/, mgr Ryszard Boguwolski, mgr Marian 
KochanowsKi. Finansował Urząd Gminy ~wiecie. 
Trzeci sezon badań. Grodzisko, okres wczesno• 
średniowieczny. 

Kontynuowano prace prowadzone w sezonach poprzednich, sta• 
nowiące fragment badań nad wczesnośredniowiecznym obronnym osad
nictwem ziemi chełmińskiej. Zadaniem prac tegorocznych było kontynuo• 
wanie wzdlutnego przekopu przez majdan głównego /górnego/ trzonu 
grodziska, który realizowano wykopami o rozmiarach 4, 5 x 4, 5 m, od• 
dzielonych od siebie o, 5 m świadkami. Ogółem zało:tono 5 wykopów 
badawczych, które nawiązując do wcześniejszych oznaczono numerami 
od 11/78 do 15/78. Wykopy od 11/78 /najbardziej północny/ do 14/78 
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układały się w pasie stanowiącym przedlutenie wykopów ubiegłorocznych, 
natomiast wykop 15/78 został przesunięty ku wschodowi, tak, i:t jego 
naro:tnik północno-zachodni nieomal stykał się z naro:tnikiem południowo• 
wschodnim wykopu 14/78. W wyniku tego:t przesunięcia wykop 15/78 
obejmował swym zasięgiem obni:tenie wału grodziska w jego części połud· 
niowej sugerujące istnienie w tym miejscu reliktów bramy pomiędzy 
ni:tszym członem grodziska, a członem wy:tszym. • aktualnie badanym 
metodą wykopaliskową. 

W'wyniku przeprowadzonej eksploracji we wszystkich wykopach 
badawczych osiągnięto calec w postaci jasno-:tółtego pasku lub jasno• 
:tółtej, mocno spiaszczonej gliny, stwierdzając przy tym występowanie 
nawarstw-ień kulturowycą . z okresu wczesnośredniowiecznego o dość 
zróżnicowanej miąższości. Najpłycej zalegały one w wykopie 11/78 • od 
ca 60 cm do ca 180 cm; najgłębiej sięgały w wykopie 14/78 • od ca 310 cm. 
W wykopach 11/78 do 14/78 warstwy wyra:tnie opadały w kierunku wschod• 
nim, wyznaczając w partiach przywałowych wnętrza obiektu ślady zabudo• 
wy mieszkalnej grodu dookołnie otaczającej majdan tego członu. W wyko• 
pie 15/78, gdzie podobnie jak i w wykopie 14/78 zarejestrowano najwięk• 
szą miąższość warstw kulturowych, natrafiono zapewne /w świetle wstęp• 
nej interpretacji/na ślady wieży bramnej z reliktami bramy szczególnie 
czYtelnymi w południowym profilu wykopu. 

Uzyskano kilka tysięcy uł1Ullków naczyń glinianych, kilkanaście 
przedmiotów żelaznych oraz kości zwierzęce. W świetle tegoż materiału 
potwierdza się datowanie okresu użytkowania grodu w ~wieciu n. Osą na 
X·XII wiek. 

Badania będą kontynuowane. 

TULIGLOWY, gm.Rokietnica 
woj. przemyskie 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 
w Krakowie 

Badania prowadziła dr hab. Maria Gabalska. Finan• 
sował WKZ w Przemyślu. Czwarty sezon badań. 
Wieloc~łonowe grodzisko wczesnośredniowieczne 
/VIII do XI w./. 

Badania na grodzisku przeprowadzono w południowo-wschodnim 
narożniku grodu oraz w przyległej części majdanu. Wykop nr Ill zało:to• 
no wzdłu:t wału wschodniego, łącząc go z wykopami przy wale północnym. 
Na zbadanej przestrzeni odsłonięto 3 chaty, dwie jamy oraz narożnik 
budynku pochodzącego ze starszej fazy zabudowy grodu. Odsłonięty 
fragment był wgłębiony na głębokość l m w calec. Na najni:tszym jego 
poziomie pojawiły się ślady spalenizny, kości zwierzęce i drobne mało 
charakterystyczne skorupy ręcznie lepione • 

• 
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Trzy odkryte chaty nie odbiegają ani wymiarami. ani konstruk• 
cją od zbadanych w latach po~;>rzednich chat fazy młodszej. Całkowicie . 
odsłonięta chata l /78 ma wymiary 5;. 5 x 5 m, wejście od strony połud• 
niowej. W głębi,w naro:tniku północno-wschodnim w odległości l, 3m 
od ścian znajdowało się palenisko wyłożone kamieniami,· elipsowate, 
l, 3 x l, 6 m. Dwuwarstwowa wykładzina z dużych kamieni spoczywała 
na przepaloneJ z1emi. Chata 2/78 zachowana jest fragmentarycznie. 
Falenisko o średnicy l, 75 wyłożone było kamieniami w dwu warstwach. 
Długość chaty wynosi 5, 5 m. Stoi ona w odległości 7 m od wału wschod
niego. Najgorzej zachowana chata 3/78 leżała w odległości 4 m od chaty 
l /78, na południowym skłonie majdanu. Uchwycono zarys północnej 
ściany oraz ślad po ognisku w północno-wschodnim jej narożniku. Płyt
ka jama paleniska zawierała węgle drzewne, skupione przy dwóch kamie• 
niach. Szerokość chaty wynosi około 5 m. 

W efekcie dotychczasowych badań odsłonięto 16 budynków miesz• 
kalnych, ustawionych w luźnych rzędach, w znacznej od .siebie odległości. 
Wszystkie chaty mają wejście od południa i ognisko w narożniku. Tylko 
trzy paleniska wyłożone były kamieniami. W pozostałych ogniśko znajdo• 
wało się w jamie wgłębionej około 40 cm w calec. 

WARSZAWA-WILANOW 
Stanowisko 13 "Pasieka" 

P. P Pracownie Konserwacji 
Zabytków Pracownia Ar• 
cheologiczno-Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Hanna Młynarczyk. Finanso• 
wał Konserwator Zabytków m. st. Warszawy. Trzeci 
sezon badań. Wczesnośredniowieczna osada otwarta 
typu wiejskiego /XI/XII- XIII w./. 

Wykopy zlokalizowano we wschodniej części stanowiska. Celem 
badań było wyjaśnienie, czy odk~te uprzednio dwa obiekty łączą się 
ze sobą. 

Eksplorowane obiekty występowały dość płytko, na głębokości 
20-35 cm od powierzchni ziemi w wielu wypadkach tuż pod warstwą hu· 
musu w żółtym caleowym piasku. Odkryto dalszych 15. Część z nich 
stanowiły relikty mieszkalne, część jamy gospodarcze. 

Wśród materiału zabytkowego najliczniej reprezentowane były 
fragmeńty ceramiki oraz kości zwierzęce. Znaleziono przęśliki , gliniane, 
szydła kościane, fragmenty obrobionych ·rogów, nóż żelazny oraz bliżej 
nieokreślone fragmenty przedmiotów z żelaza. 

W wyniku badań stwierdzono łączenie się obiektów w jedną całość, 
co umożliwiło określić kształt osady na planie zbliżonym do owalu. 
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Materiały zabytkowe i dokumentacja znajdują się w PAK PK.Z 
O/Warszawa, ul. Czcionki 26. 

Prace będą kontynuowane. 

WIELICZKA 
woj. krakowskie 

WOJCIECHOWICE 
woj. kieleckie 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

WOJNOWICE, gm.Osieczna 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko 2 

Leszczyńskie Towarzystwo 
Kulturalne 
Koordynator Badań Archeo• 
logicznych w Lesznie 

Badania prowadziła dr Dobrochna.Jankowska i Raj• 
mund Madaj. Finansował Wojewódzki Zarząd Inwes
tycji Rolnych w Lesznie. Drugi sezon badań. Osada 
z okresu wczesnośredniowiecznego /XII-XIII w. f~ 
cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich. 

Badania prowadzono w rąmach prac ratowniczych~ w rejonie 
przyszłego zbiornika retencyjnego "Wonieść". Penetracja powierzchnio• . 
wa wykazała istnienie przy południowym skraju jeziora. starotytoego 
osadnictwa wielokulturowego, obejmującego obszar około 20 ha. Prace 
archeologiczne skoncentrowano w południowej części. 

W trakcie dwu sezonów wykopaliskowych załotono 22 wykopy. 
uzyskując dwa przekroje na osi W-E. Łącznie zbadano 66 arów • 

• 
Slady osadnictwa wczesnośredniowiecznego, które skupiało się 

w lekkim obniteniu terenu. oli:oło 50 m od obecnego brzegu jeziora. Była 
to osada o charakterze produkcyjnym, której mieszko:.ńcy specjalizowali 
się w wytopie telaza. Odkryto zesp·ół palenisk i jam przypaleniskowych, 
z dutą ilością tutla i szlaki /resztki dymarek ? f, resztki prostokątnego 
pieca o glinianych ś ciaokach oraz kilka jam głębokich do 2 m · o charakte
rze zasobowym lub odpadkowym. Obiekty te były osłonięte od strony jezio• 
ra wałem kamiennym. W południowo-wschodniej części stanowiska zaob
serwowano równie! ślady drewnianych zagród~ wykonanych w konstrukcji. 
plecionkowej. Nie natrafiono natomiast narazie na pozostałości tadnego 
obiektu o charakterze mieszkalnym. · 

Materiał ruchomy pozwala ną. datOwanie osady na XII•XIII wiek• 
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Na tym samym terenie stwierdzono istnienie cmentarzyska 
z okresu wczesnorzymskiego /Bp B2/. Odsłonięto 4 groby popielnico• 
we, w tym jeden zło:tony z lO naczyń z dwoma popielnicami, wyposa
iony w grot włóczni, brzytwę :telazną oraz osełkę z _piaskowca. Pozos
tałe groby były ubotsze, zlotone z 1-3 naczyń i dostarczyły tylko sil• 
nie zdeformowany w ogniu fragment zapinki. 

Badania będą kontynuowane. 

WOLIN 
woj. szczeciński.e 

Stanowisko l 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii 
Nadodrza Pracownia 
Archeologiczna 
w Wolnie 

Badania prowadzili dr Władysław Filipawiak 
i mgr Jerzy Wojtasik. Finansował lliKM PAN. 
Drugi sezon badań. Zabudowa przyportowa i ur.zą• 
dzenia portowe. ~redniowiecze i wczesne średnio• 
wiecze • 

. Przebadane zostały dwie warstwy kulturowe /Vll i VIll/ pocho
dzące z wczesnego średniowiecza /druga połowa XI do przełomu XI/XII 
wieku. W niektórych miejscach obie warstwy zostały naruszone przez 
głęboko wkopane fundamenty średniowiecznych śpichlerzy. Na nieznisz• 
czonych połaciach odkryto pozostałości zabudowy. tj. domów. pomiesz• 
czeń gospodarczych. ulic i przejść między domami. Stwierdzono, :te za• 
budowania wznoszono systemem międzysłupowym i prawdopodobnie 
zrębowym. Natrafiono takte na ślady plecionych ścian być może z opło
towań. Nawarstwienia mierzwy w pomieszczeniach gospodarczych oraz 
znaczne ilości kości świni, krowy, konia, owcy, mówią o hodowli, zwła
szcza świń, na co wskazują żołędzie, którymi karmiono te zwierzęta. 

W duiych ilościach wystąpiła ceramika, przedmioty i półwyt• 
wory z takich surowców, jak róg, kość, ielazo, skóra, drewno, szkło, 
tkaniny. W poszczególnych domach natrafiono na warstwy spalony:ch 
zbóż,na tarna kamienna, w paleniskach lub obok na fragmenty pratnic. 

Nisko położone stanowisko opodal rzeki Dziwny oraz dute opa• 
dy deszczu utrudniały prace. 

Badania będą kontynuowane. 

WYBRZEŻE 
woj. przemyskie 
Stanowisko l 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 
w Krakowie 
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Badania prowadził ·dr Michał Parczewski. Finanso• 
wał UJ oraz Muzeum Okręgowe w Przemyślu. 
Drugi sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowiecz• 
ne. 

Porlobnie jak w sezonie ubiegłorocznym, wykopy zlokalizowano 
na szczytowej części wzniesienia "Grodzisko", posiadającej charakter 
wylesionego plateau, lekko nachylonego ku północy i wschodowi. Rozko• 
pano obszar o powierzchni 163,5 m2 w celu całkowitego odsłonięcia obiek
tu 6 /częściowo rozkopanego w roku 1977/ oraz do uchwycenia stratygra
fii grodziska przy krawędzi południowej majdanu, J>rzechodzącego tu 
w stromą skarpę. 

Stwierdzono, ~e obiekt 6 jest pozostałością bardzo regularnej 
półziemianki o prawie kwadratowym /490 x 440 cm/ zarysie. Miała ona 
poziome, płaskie -dno .. zaś jej głębokość • wskutek nachylenia zbocza • 
wahała się od 1~5 m /część S/ do 65 cm /część N/. W naro~niku pół· 
nocno-wschodnim zalegały resztki pieca kamiennego. Przy ścianie po• 
łudniowej, w rejorne naro~nika półnÓcno-wschodniego, znajdował się ro• 
dzaj korytarzyka, prowadzącego do wnętrza domostwa. W naro~nikach 
odsłonięto dołki posłupowe. Wzdłu~ ściany zachodniej przebiegała ława 
ziemna. 

Próba odsłonięcia resztek zabudowy grodu /i ewentualnie umoc• 
nień/ w części południowej plateau dała tylko częściowy rezultat. Rów 
sondażowy' o wymiarach 18 x 3 m, skierowany w stronę centrum majdanu, 
nie dostarczył obiektów archeologicznych. Inaczej przedstawiała się sy• 
tuacja przy krawędzi skarpy, ograniczającej od południa plateau. Rozpoz
nano tu strefę czarnej /miejscami intensywnie czfJ,rnej/ ziemi, przebiega
jącej pasmem o szerokości około 2, 5 • 2, 7 m prawie równolegle do kra
wędzi skarpy. Poniżej wystąpiło kilka dołów posłupowych. W obrębie 
czarnej ziemi znaleziono liczne ułamki naczyń, grudki polepy, węgle 
drzewne i przepalone kamienie. Natrafiono także na przęślik i skorodowa
ny tulejkowaty grot strzały/?/. Interpretacja omawianej warstwy kultu• 
rowej musi być odłożona do czasu przeprowadzenia dodatkowych badań 
w sąsiedztwie. Mo~na ostrożnie zakładać, ~e mamy do czynienia z linią 
zabudowy, towarzyszącą umocnieniom. 

Przed przeprowadzeniem dokładniejszej analizy ceramiki można 
ramowo określić datowanie odkrytych zabytków na IX/? /-X·XIJ. wiek. 

Ponadto znaleziono kilka odłupków krzemiennych i parędziesiąt 
ułamków nacz?'ń prahistorycznych, . głównie , z młodszej epoki kamienia. 

WYDRZNO, gm. Lasin 
woj. toruńskie 
Stanowisko 1 

.Muzeum w GruĆłziądzu 
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Badaniami kierowali mgr Ryszard Boguwolski /autor 
sprawozdania/ i mgr Marian Kochanowski. Finanso• 
wali WKZ w Toruniu i Lasińskie To.warzystwo Kultu• 
ry w Lasinie. Trzeci sezon badań. Grodzisko wczes• 
nośredniowieczn'e /JX/X • XII/XIII w./. 

Badania kontynuowano we wschodniej części obiektu w partii wału, 
który przecięto wykopami zlokalizowanymi na przedłużeniu ciągu obejmu• 
jącego wnętrze grodziska. 

Odsłonięte nawarstwienia kulturowe stanowiły pozostałości po wale, 
grodu, jak równiet wyznaczały poziomy użytkowania tego miejsca w róż• 
nych okresach zasiedlenia. Potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia 
o istnieniu w tym miejscu przedgrodowego osadnictwa otwartego w JX i X 
wieku, bezpośrednio poprzedzającego wznieFJienie grodu, które nastąpiło 
w X lub w początkae!h XI wieku. Jądro wału wzmocniono drewnem, stosu• 
jąc konstrukcję przekładkową. 

Pierwsza faza u~ytkowania grodu końc~y się pożarem.; mimo które
go po dorainejlikwidacji zgliszczobserwować można dalsze jego zasiedlenie. 
Wówczas również gród przebudowano. Podniesiony został wał, przy czym 
największe wypiętrzenie dookolnego wału grodu przesunięto do wnętrza 
obiektu, poszerzając go kosztem wnętrza grodu. Po tych zmianach, jak 
świadczą warstwy kulturowe z wnętrza grodziska, użytkowanie jego trwało 
do XII wieku albo do przełomu XII i XIII wieku. 

Materiały złożone są w Muzeum w Grudziądzu. 

Badania zakończono • 

• 
WYLAZLOW, gm. Pęczniew 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 3 i 4 

' WYLAZLOW, gm. Pęczniew 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 3a 

ZAKRZEW, gm. Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 11 

ZAKRZEW, gm. Warta 
woj. sier{ldzkie 
Stanowisko 12 A 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
neolit 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków Pracownia Badaw• 
cza Archeologiczno-Konser• 
watoraka Oddział w Poznaniu 
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Badania prowadził mgr Tadeusz Laszkiewicz. Finan
sowała Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Osada wczesno• 

. średniowiecŻna, nikłe ślady osadnictwa kultur łutyc
kiej .~ · pr zewo r ski ej. 

Stanowisko polotone jest w dolinie zalewowej rzeki -Warty, na pół· 
nocnym skraju wsi i zajmuje niewielką łączkę /około o, 3 ha/ wyniosłą · 
maksymalnie zaledwie 40 cm ponad poziom okolicznych łąk, współcześnie 
znacznie podmokłych. 

· Badania poprzedzono wykonaniem bardzo szczegółowego planu 
sytuacyjńo .. wysokościowego i wierceniami świdrem ręcznym wąskootwo• 
rowym /180 odwiertów w trzech profilach/. Następnie załotono 5 wykopów 
badawczych na osi N•S o łącznej powierzchni 210m2. Potwierdziły one 
przypuszczenie o sezonowym /okresowym/ charakterze zasiedlenia na ba
danym stanowisku. Odkryto zaledwie kilka. obiektów: blitej nieokreślonych 
bruków kamiennych, minimalnych przegłębień gleby torfowej lub ewentual
nych konstrukcji drewnianych. Natomiast nasycenie wykopów materiałem 
ceramicznym było .znaczne - uzyskano około 2. 850 fragmentów ceramiki, 
ponadto nieliczne kości zwierzęce, grudy polepy. pojedyńcze inne zabytki. 

Na podstawie materiału ceramicznego stanowisko datować nalety 
. głównie na fazy B i C okresu wczesnośredniowiecznego /z · kontynuacją do 
fazy E/. Pojedyńcze fragmenty ceramiki reprezentują kulturę łutycką 
i kulturę przeworską. 

Dokumentacja i materiały z badań znajdują się w PP PKZ 0/Poz• 
nań. 

Badania będą kontynuowane. 

ZLOTOWO. gm. Kruszwica 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 5 

ZOCHOWO, gm. Potęgowo 
woj. słupskie 
Stanowisko 21 

patrz 
Mietlica • wczesne 
średniowiecze 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza 
Katedra Archeo1ogii 
w Poznaniu 

Badania prowadziła dr Dobrochna.~ .Jankowska. Finań~ 
sował WKZ w Słupsku. Pierwszy sezon badań. Gro• 
dzisko wczesnośredniowieczne /VII • VIII w ./. 
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Grodzisko poło~one jest w odległości około l, 5 km na północ 
od wsi Lupawa, na piaszczystej łasze wypiętrzonej nad bagnistą łąką 
między rzeką Lupawą, a biegnącym równolegle do niej kanałem melio• 
racyjnym. Obiekt niewielki, o wymiarach 80 x 44 m u podstawy. Wymiary 
majdanu wynoszą 62, 5 x 26 m. Wał znajdował się tylko od najłatwiej 
dostępnej strony południowo•Żachodniej. Jego zachowana wysokość wyno· 
si 4 m od poziomu łąki. 

Badania prowadzono na majdanie i wale. 

Stwierdzono, ~e obiekt w pierwszej fazie u~ytkowania był naj• 
prawdopodobniej osadą obronną nie posiadającą umocnień ziemnych. Faza 
ta przypadałaby na początek VII wieku. W fazie drugiej został zbudowany 
wał drewniano-ziemny, zapewne o konstrukcji skrzyniowej, na który 
brano ziemię bezpośrednio z terenu osady- rów wewnętrzny. 

Na terenie podwala i majdanu nie natrafiono narazie na ślady 
budowli mieszkalnych. Wydaje się. ~e obiekt był stosunkowo słabo u~ytko• 
wany i przypuszczalnie planowo opuszczony. Zupełny brak wśród znalezisk 
nieuszkodzonych przedmiotów u~ytku codziennego. mo~e na to wskazywać. 

Obiekt u~ytkowany był równie~ dość kró~ko na przeło~ie XII 
i XIII wieku. ~wiadczą o tym znaleziska materiału ceramicznego występu• 
jące w warstwie humusowej. Charakteru tego osadnictwa nie mo~na w tej 
chwili określić. 

Badania będą kontynuowane. 



Późne średniowiecze 



BAJTKOWO, gm. Ełk 
WOJ. suwalskie 

219 

Muzeum Okręgowe 
w Suwałkach 

Badania prowadził mgr Leszek Lenarczyk. 
Finansowało Muzeum Okręgowe w Suwałkach. 
Drugi sezon badań. Grodzisko średniowieczne 
/koniec XIII w. /: 

Grodzisko dwupłaszczyznowe położone jest około 150m na połud
nie od Jeziora Bajtkowo na terenie dawnego majątku ziemskiego. 

Przebadano obszar 45m2 W tym sezonie skoncentrowano się na 
odsłonięciu podwaliny kamiennej pod wieżę, na górnym majdanie gro
dziska. W wyniku prac wykopaliskowych natrafiono na podwaliny ścia
ny zachodniej o długości całkowitej około 7 m ·. 

Ceramika z badań tegorocznych reprezentowana była w większoś
ci przez fragmenty naczyń toczonych na szybkoobrotowym kole, zdobio
nych ornamentem linii poziomych. Wystąpił również jeden fragment dna 
ze znakiem garncarskim w kształcie koła szprychowego. Zabytki meta
lowe były nieliczne, poza fragmentami gwo~dzi wspomnieć należy o częś
ci okucia niewiadomego przeznaczenia. 

Badania będą kontynuowane. 

BOBROWNIKI, gm.Szpetal Górny 
WOJ. włocławskie 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego 
w Łodzi 

Badania archeologiczne prowadził mgr Ta
deusz J.Horba:cz /autor sprawozdania/, 
geofizyczne - mgr inż.Aleksander Różycki 
z PP PKZ Oddział Poznań. Opiekę naukową 
sprawował doc. dr Jerzy Kmieciński. Finan
sował Urząd Wojewódzki we Włocławku • 
. Trzeci sezon badań. Ruiny zamku /XIV
XVIII w./. 

Prace koncentrowały się w północneJ partii ~amku. Poszerzono 
znacznie płaszczyznę eksploracji /do około 150 m / opierając połud
niową granicę wykopu o kurtynę północną wewnętrznego muru obwodo-
w~go. . 

Natrafiono na stosunkowo dobrze zachowane relikty rozbudowane
go założenia bramnego. Odsłonięto wschodnią partię budynku bramnego 
z parterowym pomieszczeniem o powierzchni użytkoweJ 3,10 x l, 50 m, 
do którego weJście szerokości około 72-78 cm - znajdowało się w ścianie 
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zachodniej. Naprzeciwko wejścia umieszczone było gotyckie okienko 
o wymiarach 85 x 47 cm. Zachowały się takie fragmenty sklepienia 
pomieszczenia, widoczne wyJścia łuków "beczki". W partii północnej 
- wnękowej - odkryto sUnie zniszczone prawdopodobnie urządzenia 
ogrzewcze /? /. Między południową ścianą wspomnianego pomieszcze
nia, a występem północnym wewnętrznego muru obwodowego, znajdo
wało się przejście szerokości około 115 cm, łączące budynek bramny 
z obszarem międzymurza północnego. Było ono pierwotnie przeskle
pione łukiem ceglanym. Zachowały się 2 gniazda dla wrzeciądza, frag
menty 5 stopni ceglanych, destrukt zawiasu mocującego furtę, oraz 
relikty ceglanych "framug". 

Szerokość wjazdu do zamku wynosUa około 3 m, odległość mię-

' dzy "słupami" bramnymi, które były połączone progiem ceglanym sze
rokości 66-70 cm. Do skośnej przypory ceglanej przy północnym licu 
wschodniego "słupa" bramnego dostawiono mur ceglany długości 3, 20 cm 
biegnący prostopadle do południowego lica przedmurza, zewnętrznego 

muru obwodowego, z którym JeSt przewiązany. Podobny mur szerokości 
około 2 m, odkryto także po stronie zachodniej na długości około 2, 10m. 
Na przedłużeniu wzmiankowanych murów w kierunku północnym - do 
północnego lica przedmurza przylegają 2 skarpy ceglane, które są 
z nim przewiązane. 

Odsłonięte relikty przedmurza, muru obwodowego i "słupów"bram
nych, zbudowane techniką "opus emplectum ", są sadowione na funClamen
cie w postaci ławy kamienneJ; Wymienione mury, w partiach pozbawio
nych śladów napraw, są licowane cegłą w układzie polskim. Ten sam 
wątek, czasami tylko zakłócony, występuje w odkrytych w br. reliktach 
murów całkowicie ceglanych. ) 

Teren wewnątrz budynku bramnego, jak i ograniczony murami 
prostopadłymi, był wyłożony brukiem kamiennym z wyjątkiem partU 
przylegającej do zachodnieJ ściany wschodniego pomieszczenia partero
wego, gdzie natrafiono na belki drewniane. Bruk kamienny pokrywają
cy obszar od "słupów" bramnych w kierunku dziedzińca zamkowego sta
nowi gotycki poziom użytkowy; natomiast partia od "słupów" po mur 
przedmurza jest zdecydowanie młodsza /XVI-XVII-wieczna /? /. 

Analiza formalna i porównawcza zachowanych reliktów, oraz' bada
nia cegły pozwala na wstępną sugestię, iż mamy do czynienia z 2-ma 
fazami rozwoju założenia bramnego: faza I - wzniesienie urządzeń od 
północy muru obwodowego do "słupów" bramnych; faza n - dobudowa 
przedmurza i murów prostopadłych do niego, oraz przypór ceglanych. 
Obie fazy . są .i1iewątpliwie fazami gotyckimi, lecz trudno określić obec-=
nie dzielący je przedział czasowy. Istotne jest również stwierdzenie 
prawdopodobnej zmiany założenia architektonicznego partU północnej. 
Wiązała się ona z położeniem drugiej, młodszej partU bruku • aczkol
wiek trudnej do datowania, a także odkryciem śladów XVI-XVII-wiecz
nych remontów. Wyróżnienie 3 grup cegieł, 2 gotyckich i 3 rodzajów 
zapraw, wymaga potwierdzenia na drodze analizy chemicznej. 
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Materiał zabytkowy - mimo sweJ stosunkowej rożnorodności -
nie pof?iada walorów datuJących. Jest całkowicie przemieszany w wy
pełnisku omOwionych reliktów architektonicznych. Pochodzt z końca 
XIV do XVIII wieku i wiąże się z okresem użytkowania obiektu. Wy
stępuje także materiał XIX-wieczny i współczesny. Obok licznie repre
zentowaneJ ceramiki odkryto m. in. kUkanaście grotów bełtów tak z 
trzpieniem, jak t z tuleją, fragmenty gwo~dzi t nitów, przedmioty co
dziennego użytku noże, przęślik, igły, szpilki, fragmenty pucharków 
szklanych z XVI-XVII wieku. Odkryto w dużej ilości destrukty kafli 
z polewą . zieloną, niebieską i brązową oraz bez polewy, ułamki z li
terami i datą 1642 roku, a także szkła - głownie okiennego. W trakcie 
prac znaleziono 9 monet, przeważają szelągi z XVII wieku, wśród któ
rych znaJdował się sUnie zniszczony szeląg krzyżacki, odkryty na po
ziomie użytkowym przejścia łączącego budynek bramny z międzymu
rzem. Natrafiono także na 3 kamienne kule do bombard XV-wiecznych, 
z których jedna waży około 30 kg. 

Materiały i dokumentacja znajduje się w Katedrze Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego. 

Badania będą kontynuowane. 

BURDENISZKI 
WOJ. suwalskie 
Stanowisko 2 

, 
CIECHANOW 
Zamek 

patrz 
paleolit i mezolit 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno 
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie -

Badania prowadzila mgr Maria Pikulińska
Ciuk. Finansował WKZ w Ciechanowie. Piąty 
sezon badań. Zamek średniowieczny z końca 
XIV do XVII wieku. 

Tegoroczne badania stanowiły zakończenie prac rozpoczętych w ro
ku uóiegłym. Przedłużono wykop odsłaniający przedbramie, w kierunku 
zachodnim, uzyskując przekrój ~rzez fosę. Wykop miał powierzchnię 
około 80 m2 i kubaturę do 160 m • Odsłonięto młodszą fazę · przedbramia 
murowanego, drewniane umocnienie wewnętrznego brzegu fosy oraz bar• 
dzo sUnie zniszczony zewnętrzny brzeg. Na przedłużeniu południowego 
skrzydła murowanego przedbramia odkryto rząd dębowych słupów, stano
wiących relikty mostu. Słupy uległy spaleniu, a granica opalenia wyzna
cza pożiom wody w momencie zniszczenia mostu. Przyjmując, że dno 
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stanowh szary, bagienny piasek, mo:t;emy uwatać te głębokość fosy 
wynosiła od 1,20 m do 1,40 m. Uwzględniając znaczną szerokość fo
sy około 16 m i bardzo grząskie jej podłote .motemy przypuszczać 
te stanowiła znakomite za.bezpieczenie. 

Bardzo licznie /ponad 30 tysięcy fragmentów/ reprezentowany 
jest materiał zabytkowy. Najliczniej wystąpiły ułamki i całe naczynia 
ceramiczne, fragmenty kafli płytowych i garnkowych, ponad. 300 frag
mentów skóry w tym fragment pochwy z wytłoczonym napisem, ponad -
100 zabytków metalowych. Z tych ostatnich najciekawszy jest miecz 
/zachowany w doskonałym stanie/ obosieczny z rękojeścią oprawioną 
w drewn<;~ powleczone skórą. Według wstępnych ustaleń motemy dato
wać go na XIV wiek. Wydobyto go z dna fosy tu:t; przy drewnianych 
słupach mostu. 

Zabytki są w posiadaniu PAK PKZ w Warszawie • 

.. 
CIECHANOW 
Stanowisko I /Rynek/ 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Ciechanowie 

Badania prowadził mgr Andrzej Gindrych przy 
współpracy mgr Martyny Milewskiej. Finansował 
W{{Z w Ciechanowie. Trzeci sezon badań. 
Średniowieczna kamienica mieszczańska /od końca 
XV do połowy XVII w./ 

Kontynuowano badania średniowiecznej działki miejskiej przy za
chodniej pierzei rynku, pogłębiając istniejący wykop do calca. Osiągnię
to go na głębokości 3 metrów ponitej obecnego poziomu terenu. Stwier
dzono. iż stopy fundamentowe budynku którego ściany odsłonięto w roku 
ubiegłym, zagłębione były w calec zaledwie około 10 cm. Kamienną 
ławę fundamentową spojono zaprawą wapienną. W odsłoniętych . piwnicach 
kam\_enicy, bezpośrednio na calcu odsłonięto pozostałości drewnianej 
podłogi. Na niej zalegały gruzowiskowe warstwy zasypiskowe powstałe · 
po zniszczeniu w drugiej połowie XVII wieku sklepień i górnych partii 
~~- . 

W celu stwierdzenia przebiegu ściany frontowej kamienicy, z'ało
tono eondat który pozwolił na rekonstrukcję planu budynku od strony 
rynku. 

Z warstw zasypiskowych piwnicy wydobyto liczne fragmenty na
czyń ceramicznych, szklanych, kafli garnkowych oraz płytoWych, przed
miotów metalowych, kości ptasie, rybie i zwierzęce a takte dwie mo
nety Jana Kazimierza, tzw.boratynki, które datują zespół znalezisk na 
drugą połowę XVII wieku. 

Badania będą k9ntynuowane. 



CEDYNIA 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 2 
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patrz 
wczesne' średniowiecze 

D]i:BNO, gm.Nowa Słupia 
WOJ. kieleckie 

Muzeum Narodowe 
w Kielcach . 

Badania prowadził mgr Janusz Kuczyński. 
Finansowało Muzeum Narodowe w Kielcach. 
Drugi sezon badań. Średniowieczne grodzisko 
stożkowate /XIV w./ 

Celem prac było poznanie' zabudowy i umocnie.ń oraz uściślenie 
chronologii gródka. Ustalono, że na górnej płaszczyźnie, posiadającej 

nieco pi:>nad 200 m2, stał parterowy, prostokątny, dwutraktowy budy• 
nek o konstrukcji szachulcowej i wymiarach około 7, 5 x 5, 5, m. 
Obiekt był umocniony od strony najłatwiej dostępnej - fosy oddziela
jącej gródek od pozostałej części cypla terenowego • niskim wałem 
kamiennym. 

Oprócz ceramiki uzyskano dużą ilość wyrobów żelaznych, narzę
dzi or;:1z militariów, wśrÓd których dominowały groty bełtów do kusz, 
strzały do łuku, cstrogi, strzemiona itp. 

Badania udokumentowały krótkotrwałość istnienia gródka, który 
funkcjonował w drugiej i trzeciej ćwierci XIV wieku. Na podstawie 
niektórych militariów można. przypuszczać. że spalenie obiektu nastą
pRo podczas najazdu litewskiego w 1370 roku, kiedy to splądrowano 
również odległy o około 6 km klasztor świętokrzyski na Łysej Górze. 

Materiały zabytkowe znajdują się w Muzeum Narodowym w Kiel
cach. 

· Badania zakończono. 

DOBCZYCE 
woj. krakowskie 
Stare Miasto 

Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka 

Badania prowadził doc. dr Antoni Jodłowski. 
Finansowało Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 
Osada wielokulturowa i średniowieczne mury 
miejskie. 

Teren tzw. Starego Miasta usytuowany jest na cyplowatym wznie• 
sieniu prawego brzegu Raby, którego zakończenie stanowi zamek muro-
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wany z kamienia, badany w ub.roku przez Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka. Przedmiotem badań wykopaliskowych prowadzonych wbie
:tącym roku był obszar wzgorz9. miejskiego, z którego znane dotąd 
materiały powierzchniowe wskazują na istnienie osady prahistorycz• 
nej wielokulturowej oraz 'średniowiecznych zało:teń miejskich z koś-

. ciołem pod wezwaniem świętego Jana Chr.zciciela i fragmentarycznie 
zachowanymi murami obronnymi. 

. 2 
Zało:tono 4 wykopy sonda:towe o łącznej powierzchni 57 m , 

które zlokalizowano w południowej, północnej i zachodniej partii 
wzniesienia /wschodnia część wzgórza miejskiego była badania przez 
archeoloE$óW w latach 1960 .. 63/. W br. wykonano takie szczegółowe 
poszukiwania powierzchniowe w obrębie murów Starego Miasta. 

Stwierdzono, :te najstarsze ślady osadnictwa w tym miejscu po• 
chodzą z neolitu .i łączą się z ludnością kultury lendzielsklej /drobne 
skorupy na wtórnym zło:tuj. Znacznie bogatsze osadnictwo rozwijało 
się natomiast pod koniec epoki brązu i głównie w okresie halsztackim 
/kultura łużycka/. Zachowała ąię z tego czasu gruba warstwa kulturo
wa zarówno na północnym jak i południowym stoku wzgórza z du:tą · 
ilością ceramiki, m. in. naczyń z chropowatym brzuścem, czarek 
i · placków glinianych. Rów:qie intensywne osadnictwo istniało tutaj 
w okresie pó:fnolateńskim i rzymskim /ceramika grafitowa/. Zabytki 
wczesnośredniowieczne spotykane · są rzadziej i na · wtórnym zło:tu, na
tomiast systematyczny rozwój osady obserwujemy' od średniowiecza, 
głównie od XIII/XIV wieku. 

DRZEWICA, gm.Bytnica 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko 6 

patrz 
okresy' brązu 

FROMBORK 
woj. elbląskie 
Stanowisko 4 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 
w Elblągu 

Kaplica Św.Anny i szpital św.Ducha 

Badania prowadzili mgr Maria Dąbrowska, 
mgr Mirosława Gajewska i Jerzy Krupp.e 
jautor sprawozdania/. Finansował WKZ · 
w Elblągu. Czwarty sezon badań. Wnętrze 
szpitala i kaplicy oraz teren przyszpitalny 
XV • XX wiek. 

Badania nadal koncentrowały się .we wnętrzu obiektu. Objęto 
nimi wschodnią część nawy, boczne cele północne, tj. budynek daw• 
nego szpitala św.Ducha oraz prezbiterium • dawną .kaplicę św.Anny. 
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Zarówno w nawie jak i prezbiterium natrafiono na 18 pochówków. Na 
specjalną uwagę zasługują szczątki dwóch dziewczynek pogrzebanych 
prawdopodobnie jednocześnie w zachodniej części prezbiterium. Tru
mienki, w których je pochowano pomalowane były na żółto oraz ozdo
bione stylizowanymi kwiatami lilji, wianuszkami, krzyżami oraz lite
rami IHS wykoiJanymi czerwoną i czarną farbą. Dziewczynki miały na 
głowach wianki z papierowych kwiatków. Na silnie zetlałych kościach 
szkieletów zachowały się resztki bardzo cienkich tkanin, a na przegu• 
bach rąk kokardki z grubo tkanych wstążek przetykanych złotą nicią. 
W jednej z trumien natrafiono na drewniany krzyżyk ze strzępami ma
teriału, którym był pierwotnie obszyty. Jedynie na podstawie ornamen"' 
tyki trumienek oba pochOwki datować można wstępnie na XVIII wiek 
lub schyłek XVII wieku. 

W wyniku badań ustalono, iż pochówki w prezbiterium ułożone 
były w zasadzie w trzech poziomach, a do grzebanip. zmarłych wyko• 
rzystywano prawie całe jego wnętrze. Na ślady pierwotnej ceglanej po• 
sadzki natrafiono jedynie w apsydzie za głównym ołtarzem oraz przy 
północnym ołtarzu bocznym. Pochówki pochodziły z okresu od XV po 
koniec XVIII wieku. Pod łukiem tęczowym odsłonięto tzw. rolkę stano• 
wiącą pierwotny próg ceglany. Był on częściowo zniszczony przez póź• 
niejszewkopy grobowe. Od strony nawy dochodziła do niego posadzka 
ceglana z początku XVI wieku, której istnienie w innych jej miejscach 
stwierdzono już w sezonie poprzednim. 

Wkop usytuowany pośrodku nawy pozwolił na precyzyjne zlokali
zowanie istniejących piwnic, prawdopodobnie gotyckich oraz na poczy
nienie obserwacji odnośnie sposobu ich wybudowania. Ustalono także 
pierwotny poziom użytkowania terenu w tej części obiektu. W wykopie 
w celi północnej stwierdzono natomiast dwa poziomy posadzek cegla
nych o odmiennym układzie. Pod nimi warstwy kulturowe o charakterze 
nasypiskowym wykazywały silny spadek w kierunku północnym. Na nich 
też, a nie na calcu, posadowiono fundament północny zewnętrznej ścia
ny dawnego szpitala. Niższy po~iom posadzki wiązać należy ·z okresem 
wznoszenia tego pomieszczenia, natomiast wyższy pochodzi z tego sa
mego czasu co posadzka w nawie. 

W wykopie założonym na zewnątrz korpusu szpitala, opodal je
go południowozachodniego narożnika, odsłonięto resztki płytko sadowio
nego fundamentu ceglanego oraz rumowisko być może paleniska. Sądzić 
należy, iż są to pozostałości budynku gospodarczego istnieJącego w tym 
miejscu w drugiej połowie XVII wieku. Po:piżej zalegała warstwa kultu• 
rowa z fragmentami ceramiki z XV wieku. 

Znaleziska w postaci ułamków naczyń glinianych, kafli, nielicz
nych fragmentów wyrobów szklanych, metalowych i tekstylnych pochodzą 
z okresu XV .. XX wieku. 

Badania będą kontynuowane. 
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PP Pracownie KonserwacJi 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Gdańsku 

Badania prowadzU mgr Włodzimierz Piechocki. 
Finansowało Muzeum Miasta Gdańska. Pierwszy 
sezon badań. Zespół bramny ulicy Długiej XIV• 
XX wiek. 

Badania rozpoczęto w związku z prowadzonymi pracami konser
watorskimi -t.espołu bramnego. Celem prac było określenie rodzaju kon
strukcji mostu nad II linią fosy oraz ustalenie powiązań chronologicz.;. 
nych między szyją a bramą wjazdową /Katownią/. Prace· prowadzono 
w dwóch wykopach, zakładając je na dziedzińcu tegoż zespołu, przy 
południowym kurtynowym murze szyi, w celach "Sowa" /wykop I/ 
oraz "Zając" /wykop II/ wybudowanych w latach 1587•1604. 

Wykop I o wymiarach 4, 2 x 3, 4 m stanowU kontynuację badań 
.architektmiczno-wykopaliskowych przeprowadzonych w roku 1975 przez 
inż. Macura, W wykopie tym eksplorację zakończono po dotarciu do 
calca na głęb'Jkości l m n. p. m. W wyniku tych prac odkryto fragment 
łuku arkadowego mostu oraz filaru nośnego środkowego /2/ przęsła. 

Wykop II o wymiarach 4, 8 x 3, O m. Odkryto w nim środkową 
partię trzeciego przęsła mostu oraz zachowane do wysokości O, 9 m 
schody obudowane murem ceglanym. EksploracJę warstw, ze względów 
bezpieczeństwa zakończono na głębokości 3. 8 m n. p. m. 

Wyniki przeprowadzonych prac można ująć następująco: 

1/ Most zbudowany był w konstrukcji arkadowej, o przęsłach rozmiesz• 
czonych w układzie symetrycznym. 

2/ Pierwotnym zamierzeniem budowniczych było wybudowanie mostu 
o pełnych sklepieniach kolebkowych, z nieznanych bliżej przyczyn 
prac tych zaniechano. 

3/ Moment zasypania fosy .na tym odcinku wbrew dotychczasowym usta· 
leniom nastąpU przed rokiem 1519 /w momencie budowy bocznego 
wjazdu/ a nie w roku 1587. 

4/ w lata<;h 1'519•1587 tj. od momentu zasypania fosy na tym odcinku 
do wybudowania cel więziennych dziedziniec wykorzystywany był jako 
stały przejazd pokryty brukiem kamiennym, który sukcesywnie w mia
rę osia,dania wyrównywano i uzupełniano. 

5/ W wyniku przeprowadzonych prac odkryto materiał ceramiczny /XV• 
XVII wiek/ w tym fragmenty ceramiki siwej i szkliwionej oraz ma
teriał zoologiczny i fragmenty szklanych szybek. 
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Materiał przechowywany jest w Pracowni Archeologiczno .. Kon
serwatorskiej PKZ Oddział Gdańsk. 

Przewidywane są dalsze badania. 

GNIEW 
woj. gdańskie 
Stanowisko l b 

Polska Akademia Nauk 
Instytut HistorU Kultury 
Materialnej 
w Warszawie 
Muzeum Archeologiczne 
w. Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Choińska
Bochdan. Finansował Urząd Miasta i Gminy 
w Gniewie. Pierwszy sezon badań. Przedzam
cze zamku krzyżackiego wzniesionego po 1282 r. 

Na terenie Gniewu kontynuowane są od 1975 r. interdyscyplinar• 
ne badania podjęte w ramach rewaloryzacji zespołu staromiejskiego 
i założenia zamkowego. W latach 1975•1977 prace archeologiczne pro
wadzono tylko na terenie miasta /stanowisko nr 2/. W 1978 r. bada
niami archeologicznymi objęto również teren przedzamcza. Pierwszy 
wykop wytyczono w pobliżu tzw. "Pałacyku Marysieńki" na dziedzińcu, 
w nawiązaniu do wyników badań archeologiczno-geofizycznych, prowa
dzonych przez dr Jacka Przeniosłę z ramienia IHKM PAN w Warsza
wie. Badania geofizyczne mają na celu uchwycenie niezachowanych na 
powierzchni reliktów architektury średniowiecznej. 

Rezultatem prac w wykopie o wymiarach 5, 5 x 4, O m było odkry
cie fragmentu ujęcia spływu wody, skonstruowanego z kamieni i cegieł, 
datowanego na xvrn wiek. 

Przy wschodnim profilu vyykopu natrafiono na soczewkę średnio• 
wiecznej warstwy osadniczej, zawierającej łuski rybie i nieliczne, drobne 
ułamki ceran;liki silnie obtaczanej, wypalanej w atmosferze redukcyjnej, 
datowanej wstępnie na XIV wiek. 

Zbiory są przechowywane w Muzeum Archeologic·znym w Gdartsku. 

·Badania będą kontynuowane. 

GNIEW 
woj.gdańskie 
Stanowisko 2 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 
Polskie Towarzystwo 
Archeologiczne i Numizma
tyczne 
Oddział w Gdańsku 
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Badania prowadzUa mgr EUbieta Choińska
Bochctim. Finansował Urzęd Miasta t Gminy 
w Gniewie. Czwarty sezon badań. Miasto 
z . X!II/XIV • XVII wieku. 

Badania kontynuowano na ul. Dolny Dodmur w wykopie IX~ o wy
miarach 4 x 6 m, usytuowanym przy murze miejskim. 

W rezultacie odsłonięto na całej szerokości 4-metrową bruko
waną ulicę podmurną,. z rynsztokiem, datowaną wstępnie na koniec 
XIV wielru. Pod brukiem, w gliniastej warstwie niwelacyjnej w odleg• 
łości l m od ltc::a . fundamentu muru, odkryto pal drewniany o zacho· 
wanej wysokości l,o5 m i średnicy O, 35 m. 

Bruk nawarstwiał się skrajem na zniszczone przez mury kanaliza
cyjne, północno- zachodnie naro:te, dwudzielnego budynku drewnianego, 
zbudowanego w konstrukcji' sumiko"Y"o• łątkowej. Wymiary uchwyconego 
fragmentu: 2, 20 x l, 80 m. Roboczo chronologię budynku ustala się 
na drugą połowę XIV wieku. W warstwach zalegających pod budynkiem 
występowały fragmenty dranic i belek, co mo:te sugerować istnienie 
na tym miejscu starszych poziomów zabudowy. 

Z materiału zabytkowego odkryto ceramikę sUnie obtaczaną, 
głównie wypalaną w atmosferze redukcyjnej, nieliczną ceramikę polewa
ną, ułamki naczyń szklanych, fragmenty wyrobów skórzanych, przed• 
miotów :telaznych, kościanych oraz liczne kości zwierzęce. 

W stratygrafii wykopu wyodrębniono wstępnie 4 poziomy osadnt• 
cze: najstarszy z przełomu XIII i XIV wieku~ drugi z początku XIV~ · 
trzeci z drugiej połowy XIV wieku i czwarty z końca XIV•XV wieku. 

Zabytki są przechowywane w Muzeum Archeologicznym w Gdań-
s ku. 

Badania będą kontynuowane. 

GNIEZNO 
woj. poznańskie 
Stanowisko 5 i 15a 

GÓRZYCA 
woj. gorzowskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Muzeum Okręgowe 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadził mgr Tadeusz Seniów. 
Finansowało Muzeum Okręgowe w GorzoWie
Wlkp. Drugi sezon ba~ń. ~redntowtecze · 
/XV wielt:./ i· okres nowo:tytny /XVII•XVIII wtek/ 
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Prace prowadzono we wnętrzu ruin kościoła z XVIII wieku 
po str<.nie południowo-wschodniej. Odsłonięto dalszy ciąg fundamen
tów budowli z XV wieku /? / oraz kilka pochówków szkiel"!towych 
z XVII wieku . Stwierdzon<? istnienie dwóch faz odbudowy kościoła 
po po:tarach • natomiast funkcja i charakter odsłoniętych fundamen• 
tów nie jest jeszcze dó'kładnie zidentyfiko~ane. 

W przemieszanych warstwach znaleziono liczne ułamki naczyń 
kultury łu:tyckiej /grupy górzyckiej/ z okresu halsztackiego ze znisz• 
czonych uprzednio grobów ciałopalnych. · 

Materiały są w posiadaniu Muzeum Okręgowego w Gorzowie 
Wielkopolskim. 

Badania będą kontynuowane. 

GRÓDEK. gm.Drzycim 
woj. bydgoskie 

Muzeum 
w Grudziądzu 

Zamek 

Badaniami kierowali. mgr Ryszard Boguwolski 
i mgr Marian Kochanowski f autor sprawozdania/. 
Finansował WKZ w Bydgoszczy. Drugi sezon prac. 
Zamek krzyżacki XIV • XV wiek. 

Podobnie jak w poprzednim sezonie /1976 r./ skoncentrowano 
się głównie na możliwie maksymalnym odsłonięciu fragmentów murów 
obwodowych i wewnętrznych konstrukcji zamku, zachowanych na pozio
mie korony fundamentów. O Ue prace wcześniejsze polegały na ogól
nym zorientowaniu się odnośnie systemu założenia zamku i jego wiel
kości /wskutek braku ściślejszych danych ikonograficznych/, to prace 
tegoroczne miały na celu, w oparciu o dokumentację sprzed dwóch lat 
przebadanie całej partii północnej, południowej oraz wschodniej obiektu. 

W trakcie prac udało się w pełni zrekonstruować północny ciąg 
muru obwodowego i uchwycić fragmentarycznie narożniki: południowo· 
zachodni i południowo•wschodni na poziomie korony fundamentu, skon
struowanego z kamieniwotoczaków, złączonych zaprawą ·wapienną~ często• 
kroć uszczelnianych gruzem ceglanym. Szerokość muru obwodowego 
zamku wynosUa około 100-130 cm. 

Prace miały charakter ratowniczy, jako, :te na skutek podmywa
nia całego południowego zbocza prżez niewielki strumień skarpa w tej 
partii ulega systematycznemu obsuwaniu. 

Badania potwierdzUy wcześniejsze ustalenia, U nie ma bezpoś• 
rednich śladów w postaci materiału zabytkowego; pozwalających z ca
łą pewnością zało:tyć istnienie · grodu pomorskiego, który przeszedłby 
na początku wieku XIV w ręce Krzy:!aków. 
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Wznosząc murowany zamek w I połowie XIV wieku Krzy1;acy 
uwzględnili przy planowaniu bryły zamku konfigurację terenu /osta
niec wysoczyzny morenowej/, czego dowód w nieregularnym planie 
zamku. Ogólnie obiekt nale1;y do mniejszych tego typu - maksymalna 
długość 40 m, szerokość .23 m. · 

W trakcie prac znaleziono ciekawy zespół ceramiki średnio• 
wiecznej, wypalanej wyłącznie w atmosferze redukcyjnej, niektóre 
fragmenty z ornamentem stempelkowym; natrafiono tak1;e ·na liczne 
kości zwierzęce, .ułamki płytek posadzkowych, kafli, formatki cegieł 
i dachówek gotyckich, bryły polepy oraz /nieliczne/ zabytki metalowe 
kUka gwoździ 1;elaznych, sUnie skorodowanych. 

OdŚ~nięte relikty architektury średniowiecznej skłaniają do 
podjęcia dalszych prac, które miałyby na celu przebadanie całego 
wnętrza zamku na zachowanym do dziś· poziomie przyziemia, a w 
przyszłości zabezpieczenie istniejących dzisiaj fundamentów dalszym 
niszczeniem. 

Materiał zło1;ono w Muzeum w Grudziądzu. 

GR UT A , 
woj. toruńskie 
Stanowisko l 

Muzeum w Grudziądzu 
PTAiN Oddział 
w Grudziądzu 

Badania prowadz U i mgr Marian Kochanowski 
i mgr Ryszard Boguwolski f autor sprawozdania/. 
Finansował WKZ w Toruniu i Urząd Gminy 
w Grucie. Pierwszy sezon badań. Grodzisko 
późnośredniowieczne /Xill/XIV w. / 

Badany obiekt położony jest około 300 m na północ od centrum 
wsi, na naturalnym wypiętrzeniu morenowym. Rysuje się wyr9:źnie 
w terenie pierścieniowatym wałem o podstawie 60, O x 94, O m. Maj
dan w formie nieregularnego prostokąta posiada wymiary 32, O x 
75, O m. Od strony południowo•zachodniej zachowana jest na długoś
ci 25m sucha fosa. 

Prace skoncentrowano na majdanie grodziska w południowo-za
chodniej jego partii wzdłu1; wytyczonej magistrali; W wykopach I- m 
bli1;ej krawędzi majdana odsłonięto na długości 9, 5 m pozostałość 
jądra wału. Bezpośrednio przy zewnętrznym skłonie wału wyeksploro- 
wano nawarstwienia suchej fosy. Wypełnisko jej zarejestrowano na 
długości 4 m o maksymalnym zagłębieniu 4 m. W wykopach III -IV 
blitej środkowej partU majdanu, na długości 8 m eksplorowano war
stwę kulturową o przeciętnej mi~szości O, 5 m, funkcjonalnie zwią
zaną z okresem egzystencji osady obronnej. powstałej bezpośrednio 
po budowie wału. 
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Wydobyto ogoł~m 1234 fragmenty naczyń, w 90% wykonanych tech
niką ślizgowo-taśmową, całkowicie obtaczanych, wypalanych głównie 
w atmosferze redukcyjnej. 

Uzyskane zabytki metalowe - 201 sztuk w tym 93 gwo:tdzie oraz 
groty bełtów do kusz z trzpieniem, haczyki do wędek, nieokreślonego 
kształtu blaszki i okucia żelazne; skoble, haki, noże, kliny i klucz. 

Przewaga naczyń wypalanych w atmosferze redukcyjnej, wykona
nych dość prymitywną techniką pozwala na określenie dolnej granicy 
chronologicznej na koniec XIII, początek XIV wieku. 

Badania będą kontynuowane. 

INOWLÓDZ 
woj. piotrkowskie 
Zamek 

Ośrodek Badań i Dokumentacji 
Zabytków w L<;>dzi 

Badania prowadzU mgr Jerzy Augustyniak. 
Finansował WKZ Piotrków Trybunalski. Szósty 
sezon badań. Zamek XIV-Ą:VI w. Mury miejskie 
/pierwszy sezon/. · 

Ukończono odsłanianie całego zarysu zamku od zewnątrz. Ostat
ni etap prac prowadzono przy boku południowym wraz z przedbramiem. 
Odsłonięto mur długości 19 m i wysokości oko~o 3 m od obecnego po
ziomu gruntu. Stwierdzono, że materiał i technika budowy tego odcin
ka są podobne do odsłoniętych w 1977 r. muru północnego i wschod
niego. 

Szerokość budynku bramnego wynosi 8, 25 m, jest on wysunięty 
7, 25 m na południe poza lico muru obwodowego. Od wschodu przylega 
do niego nierozpoznana jeszcze konstrukcja, która być może była zwią
zana z wejściem dla pieszych. Budynek bramny ma swą kontynuację 
wewnątrz obwodu obronnego i powstał w jednym czasie z murem obwo
dowym południowym. 

Do budynku bramnego dostawione jest /świadczy o tym brak prze
wiązania muru/ przedbramie tej samej szerokości, o długości w kie
runku południowym około 3 m. Według obserwacji w toku dotychczaso
wych badań, zostało ono dobudowane podczas trwającej w XVI wieku 
rozbudowy zamku. 

Rozp~czynając realizację programu badawczego dotycząc~go mia
sta średniowiecznego, wykonano wykop sondażowy na skrzyżowaniu 
ulic PUicznej i Krótkiej w południowo-wschodnim narożniku miasta. 
Wykop potwierdzU istnienie murow miejskich. Wykonane są z tego sa
mego materiału /piaskowiec rdzawej barwy miejscowego pochodzenia/ 
i w tej samej technice co mury zamku. Szerokość muru O, 90 m wraz 



232 

z odsadzką l, 2 m. Odsłonięty relikt potwierdza tstnienie muru od 
wschodu, a więc od strony płynącej dziś PUicy. Istnieje podejrzenie 
/mające oparcie w przeprowadzonych badantach geomorfologicznych/, 
te w średniowieczu koryto PUicy usytuowane było na północ od mta· 
sta. 

Badania będą kontynuowane. 

JANOWICZKI, gm. Racławice 
woj. kieleckle 

Muzeum Ar~heologtczne 
w Krakowie 

Badanta prowadzU mgr Stanisław Kołodziejski 
pod kierunkiem doc~ dr hab. Kazimierza Radwań
skiego. Finansowało Ministerstwo Kultury t Sztuki. 
Pierwszy sezon badań. Zamek średniowieczny 
/XIV wiek/. . 

Stanowisko zwane Zamczysko lety na krańcu cypla wznoszącego 
się stromo nad potoktern Scieldec. Cypel ku wschodowi przechodzi 
w rozległe lessowe wzgórze. Od pozostałej części wzgórza oddziela 
chtekt dobrze zachowana, głęboka fosa. 

Załotono .trzy ciągi wykopów badawczych. 

W wykopach I i II biegnących po osi N-S odsłonięto, na· obu ich 
krańcach zewnętrznych, fragmenty fundamentowe muru tarczowego sze_. 
rokości 230-240 cm wykonan~ z kamieni łączonych zaprawił wapienną. 
Stopa muru N t S znajdowała się na głębokości 208-210 cm. W wyko
pie II odsłonięto równie! mur poprzeczny, łączący obie strony muru 
tarczowego. Był on wzmocniony w partii środkowej słupem fundamen
towym do głębokości 470 cm. Mur ten stanowU prawdopodobnie fun
dament wschodniej ściany budynku o wymiarach lO x 5 m dostawio
nego do zachodniej części muru czołowego • . We wnętrzu domniema· 
nego budynku stwierdzono wkop pod wymieniony jut słup fundamento-· 
wy. W spągu tego wkopu natrafiono na znaczną Uość zabytków. Nad 
jego stropem występowała cienka wa;r:stwa spalenizny, nad n tą polepa 
o miątszności 4·6 cm, zawierająca zabytki. Wytej, at do powierzchni 
występU gruz zawierający m. in. fragmenty cegły palcówki. 

Po zewnętrznej, północnej stronie mu'ru tarczowego ·odkryto 
cienką warstwę kulturową. ' · 

Wykop lii, zorientowany na .osi E•W pozwolU uchwycić następne .. 
'partie fundamentu muru czołowego. Od strony wschodnie został on 
częściowo rozebrany, prawdopodobnie jeszcze w średniowieczu o czym 
świadczą zabytki. 

Obserwacje poczynione w trakcie badań pozwoliły ustalić szereg 
następujących faktów: 
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l.- początki osadnictwa na wzgórzu wią:tą się z początkami zamku. 
Nie stwierdzono warstw kulturowych z okresów poprzedzających 
jego wzniesienie, 

l 
2.- ciąg muru tarczowego poprowadzono ściśle po krawędzi wzgórza, 

3.- zamek zajmował powierzchnię około 270 m 
2

• Zbudowany był 
przypuszczalnie na planie prostokąta, . z pomieszczeniem miesz
kalnym przylegającym do zachodniej ściany muru czołowego, 

4.- układ stratygraficzny warstw kulturowych, lokalizacja zaby,;tków 
ruchomych, brak grubszych poziomów u:tytkowych pozwalają wy
sunąć przypuszczenie, :te obiekt był u:tytkowany dość krótko. 

Zawartość kulturową eksplorowanych warstw stanowiły liczne . 
fragmenty naczyń glinianych, między innymi · ze znakami garncar
skimi, żelazne groty strzał i bełtów, ostroga z bodtcem gwiatdzi
stym, nóż, sprzączka do pasa, sierp oraz gwotdzie. · 

Budowę zamku w świetle pozyskanych materiałów zabytkowych 
c:rlnieść należy nie póiniej ni:t do wieku XIV. 

Materiały oraz dokumentacja z badań przechowywane są w Dzia
le Krakowa Przedlokacyjnego Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 

Badania będą kontynuowane. 

' JEZIERZYCE, gm. Smigiel Leszczyńskie Towarzystwo 
Kulturalne. woj .l es zczyński.e 

Stanowisko 4 w Lesznie 
Koordynator Badań 
Archeologicznych 

Badania prowadziła mgr EUbieta Ciesielska. 
Finansował Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rol
niczych. Pierwszy sezon badań. Stanowisko 
pótnośrednlowieczne. 

Osada poło :tona jest · w bezpośrednim sąsiedztwie doliny, na 
zachód od krawędzi Jez. Jezierzyckiego. 

. 2 
Podczas prac wykopaliskowych ·przebadano około 280 m , od-

kryto około 85 zabytków i 12 jam· /obiektów/. Na powierzchni 2 ćwiar
tek wystąpił lutny układ kamieni, który w północnej części otaczał 
warstwę zbitej przepalonej polepy koloru czerwonego. Na obecnym 
etapie badań charakter układu kamieni nie został jeszcze zinterpre-

. towany. 

W ceramice dominują formy typowe dla ceramiki XV wieku
garnki, dzbanki, pucharki, kubki, misy, pokrywki. Charakter cera
miki jednorodny. przeważa ceramika siwiona, ale wystąpiły te~ duże 
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ilości ceramiki czerwonej. WystąpUo du:to fragmentów naczyń pole
wanych - datowanych na drugą połowę XV wieku. 

Z innych zabytków odkryto 5 ostróg /ostrogi typ III z kółkiem 
gwia~dzistym/, datowanych na XIV wiek, a tak:te pó:tniejsze. Znale
ziono tak:te 2 figurki przedstawiające postać kobiecą - l ceramiczna, 
l gliniana, być mo :te są to średniowieczne szachy? Odkryto tak:te 
2 fragmenty przedmiotów miedzianych: ozdobny· nit i blaszkę orna
mentowaną. Ponadto na osadze odkryto szkielet konia, a także du:te 
ilości spalonego ziarna oraz grochu. 

Na podstawie ceramiki i ostróg wy:tej wymienioną osad·ę nale:ty 
datować ~ okres późnośredniowieczny - XV wiek. 

Nie odkryto :tadnych śladów chałup, a biorąc pod uwagę ilość 
zabytków /fragmenty uprzę:ty i ostróg/ odkrytych na tak niewielkiej 
powierzchni, nale:ty przypuszczać, :te mamy być mo:te do czynienia 
z wiejskim gródkiem rycerskim, a nie z typową osadą miejską. 

Badania będą kontynuowane. 

JEZIORO ZAMKOWE, gm.Koronowo 
woj. bydgoski e 
Stanowisko l 

Klub Archeologii PodwodneJ 
"Tryton" 
w Bydgos zezy 

Badania prowadziła mgr Olga Romanowska-Gra
bowska. Finansował WKZ w Bydgoszczy. Czwarty 
sezon badań. Penetracja podwodna przy ruinach 
średniowiecznego zamku. 

Kontynuowano podwodne badania realizowane w ramach wyzna
czonych sektorów, o wymiarach 10 x 10 m obejmujących teren jeziora 
między wyspą a półwyspem, na którym wzniesioflo w XIV wieku zamek. 

Efektem prac było wydobycie licznych zabytków ruchomych - jak 
bełtów, kusz /zachowanych w całości/, kafla z wizerunkiem orła dat. 
na XVIII wiek, flaszy podró:tnej z XVIII wieku, osmolonych żagwi wy
puszczonych z łuku w kierunku wyspy, szkła witra:towego, dachówek 

etc. 

Ponadto płetwonurkowie zlokalizowali bród biegnący od zamku 
do wyspy, zbudowany z grubej wa~twy gałęzi drzew iglastych i drob
nych kamieni' 
Penetrację utrudniała póma pora jesieni, w której prowadzono powy:t
sze badanta oraz gruba ponad 2-metrowa warstwa mułu, zillegająca 
w jeziorze. 

JEZIORSKO, gm.Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 4 

patrz 
okres halsztacki 
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woj. kaliskie 
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Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 
w Kaliszu 

Badania prowadzU mgr Jerzy Augustynlak 
/ŁOdł./~, Finansował WKZ w Kaliszu. Pierwszy 
sezon badań. Grodzisko sto:tkowate z XIV-XV w. 

Z okazji przygotowań do obchodów 700-lecia układu między 
księciem pomorskim Mszczujem II a Przemysłem II zawartego 
w 1282 roku w Kępnie, w którego wyniku nastąpUo pOwiej zjedno• 
czenie Pomorza· z Wielkopolską, podjęto badania wykopaliskowe na 
terenie miasta. Celem prac jest m. in. określenie chronologii gro
dziska sto:tkowatego. Jest ono poło:tone około l, 5 km na północny
zachód od rynku, w łąkach. Jego średnica przy podstawie wynosi 
35 m, średnica górnej części stożka - 20 m, wysokość od poziomu 
łąk - 3, 5 m. 

Wykop badawczy umieszczony na kulminacji wzgórza składał 
się z 4 odcinków 3 x 3 m i 2 odcinki 2, 5 x 3 m. Przebadano łącz
nie 105 m3. 

Uzyskano niezwykle obfity materiał zabytkowy: 1476 ułamków 
kafli, 218 sztuk przedmiotów metalowych lub ich fragmentów, 1079 
fragmentów kości zwierząt, 2792 ułamków naczyń glinianych. 

Wstępna analiza zjawisk przestrzennych i stratygrafii obiektu 
pozwala wyróżnić na obecnym etapie prac dwie fazy osadnicze: 

• pierwszą w początkach XIV wieku • budowla o wymiarach około 
5 x 4 m i ścianach drewnianych, 

- druga z drugi ej połowy XV wieku - budynek o wymiarach około 
7 x 7 m, wyposa:tony w piec kaflowy z podłogą drewnianą. Niestety 
brak podstaw do określenia programu wertykalnego budowli. 

W wyniku wstępnej analizy. materiału ruchomego dostrzec motna 
liczne analogie z materiałami czeskimi /kafle/ oraz śląskimi /cera-
mika/. · 

Zabytki po opracowaniu zło:ton.e będą w Muzeum w Kępnie, 

Badania będą kontynuowane. 

KOBIERNICE, gm.Porąbka 
woj. bielsko-bialskie 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Bielsku•Białej 

Badania prowadzU mgr Jacek Reyniak. 
Finansował WKZ w Bielsku-Białej. 
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Drugi sezon badań. Ruiny zameczku "Wołek" 
/XIV wiek/. 

Celem uzyskanta w miarę pełnego profilu krzy:towego, obejmu
jącego część fosy od strony wschodniej oraz zachodnią t północną 
część plateau warownego zameczku "Wołek" zało:tono trzy wykopy. 
Wykop II, ·przecinający fosę do głębokości 6 m,· pozwolił ustalić . 
wschodnią granicę umocnień zamkowych oraz profU fosy. Uchwycono 
wschodnią, zewnętrzną linię muru zamkowego oraz usytuo.wanyponi
tej, na skłonie stoku fosy, niski mur oporowy. Mury wykonane były 
całkowicie z miejscowego kamienia i posadowione bezpośrednio na 
skale macierzystej. 
Wykop III nawiązywał do fundamentów wiaty w części północno
wschodniej. Nie uchwycono powiązania warstw kulturowych z murem, 
gdy t oddzielał je stary wkop badawczy. 
Wykop IV, po zachodniej stronie zamkowego plateau, ujawnił skraj
ny, zachodni zasięg muru t>bwodowego. Po wewnętrznej stronie muru 
odsłonięto fragmenty zwęglonych kt>nstrukcji drewnianych. Ich układ 
1 położenie wydaje się wskazywać, te mogą to być fragmenty znisz
c·zonych konstrukcji drewnianych, stanowiących zwieóczenie muru 
/hurdycje?/. 

Obecne badania dostarciyły bogatszy materiał ceramiczny, 
wiele grotów :!:elaznych, ostrogi, figuralne kafle gotyckie. 

Badania będą kontynuowane. 

KOŁBACZ, gm.Stare Czarnowo 
woj. szczecióskie 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska · 
Oddział w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Roman Kamiński 
/autor sprawozdania/ i mgr Eugeniusz WUgocki . 
pod kierownictwem dr Eugeniusza Cnotliwego. 
Finansował WKZ w Szczecinie. Pierwszy sezon 
badaó. Zespół pacysterski /Xlli•Xl'V wiek/ 

BadantaJ koncentrowały się wokół tzw. domu opata. Miały one 
na celu odsłonięcie jego pierwotnych załoteń t związków jakie po
siadał z zespołem klasztornym. 
Dwa wykopy zlokalizowano przy ścianie zachodniej, dwa przed pół• 
nocnym szczytem obiektu. 

W wykopach l, 3 po stronie zachodniej "domu opata", odsło
nięto przedłu:!:ente istniejącej ściany ·zachodniej wraz z wejściem 
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i poziomem posadzek, jak te1 przewiązany z nim fragment muru, 
biegnący po osi wschód-zachód. Fazę jego budowy dokumentował 
materiał ceramiczny na XIII-XIV wiek. Odkryto równie:t posadowie
nie bramy, której fragmenty czytelne są w licu ściany zachodniej. 
W odległości 7 ·m od lica tej ściany uchwycono kamienny naro:tnik 
fundamentu gospodarczego budynku z XIX wieku. 
W pozostałych dwóch wykopach /2. 4/ odkryto fragment murów wraz. 
z poziomem posadzek i reliktami urządzeń ogrzewczych datowanych 
materiałem XVIII-wiecznym. Tutaj też uzyskano kontynuację odkry
tego wcześniej w wykopie 3 muru i fundamentu ściany zachodniej 
"domu opata" wraz z nawarstwieniami kulturowymi z XIIl .. XIV wieku. 
Od strony zachodniej odsłonięto również fragment szerokiego muru 
ceglanego na fundamencie kamiennym będącym zapewne zamknięciem 
budynku. We wnętrzu. zagruzowana piwnica z posadzką ceglaną dato
wana jest materiałem pOtnorenesansowym na XVII wiek. Poniżej za
legały warstwy średniowieczne. Na zewnątrz tego muru odsłonięto 
dwa poziomy bruków kamiennych a pod nimi duże w'ykopy budowlane. 

Badania będą kontynuowane. 

KRAKÓW 
Stare Miasto 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Kona e rwa torska 
Oddział w Krakowie 

Badania prowadzili mgr Teofil Dębowski, 
mgr Eligiusz Dworaczyński. mgr Halina 
Ginter. mgr Czesława Kozak. mgr Krystyna 
Kruczek. mgr Marian Myszka. Badania finan
sował Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabyt
kowych m.Krakowa. Trzeci sezon badań. 
Zabudowa s.taromiejska. Chronologia: od XIV 
do XIX wieku. 

W 1978 r. kontynuowano całoroczny nadzór archeologiczny przy 
pracach ziemnych w ramach prac górniczych przy zabezpieczaniu 
podłoża pod Starym Miastem. Prace górnicze mające na celu rozpoz
nanie podłoża pod zabudową staromiejską oraz prześledzenie stanu 
zachowania fundamentów budynków i wykonanie prac zabezpieczają
cych rozpoczęto pod koniec 1976 roku. · 

Zarejestrowano znaczną ilość danych dotyczących poziomów 
u:tytkowych w poszczególnych częściach Starego Miasta. 

W kilku sondach uchwycono średniowieczne warstwy osadnicze, 
które dostarczyły dużej ilości ceramiki, w tym kilkadziesiąt całyCh · . 
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naczyń /ul. Szewska 12/. W wykopach nadzorowanych na ul. Kanonicz• 
nej i Senackiej /blok 37, 38 i 39/ odsłonięto dobrze zachowane nawar• 
stwienia kulturowe z widocznymi poziomami ulic i brukow oraz z cie· 
kawyroi elementami architekonicznymi, sięgające XIII wieku. 

Nadzor prowadzonyCh prac ziemnych jest aktualnie kontynuowany. 

KRAKÓW-STARE MIASTO 
i GrzegOrzki 

patrz 
wczesne średniowiecze 

KRUSZWICA 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2 

KWIDZYN 
woj. elbląskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Muzeum Zamkowe 
w Malborku 

Badania prowadzili mgr Joanna Pawłowska 
i mgr Antoni Pawłowski /autor sprawozdania/. 
Finansowało Muzeum Zamkowe w Malborku. 
Drugi sezon badań. Zamek kapituły pomazań
sklej 

Badania prowadzono w obrębie nieistniejącego . skrzydła połud
niowego zamku. 

Odsłonięto wiązkę sklepienną w ścianie pOlnocnej skrzydła po· 
łudniowego, filar środkowy oraz fragment wiązki sklepiennej w ścia
nie środkowej, świadczące o istnieniu sklepienia krzyżowo-żebrowe
go, analogicznego, jak w zachowanej partU piwnicznej skrzydła 
wschodniego. Odkryto filar krużganka skrzydła południowego od stro
ny dziedzińca. Stwierdzono pierwotny poziom posadzki oraz istnie
nie schodów murowanych, prowadzących z naroża pOlnocno-wschod
niego piwnicy na mur środkowy i · wewnątrz niego, które wiodły do 
pomieszczeń przyziemia. 

Oprocz reliktow architektonicznych natrafiono na warstwę kul
turową z fragmentami ceramiki datowanymi na 2 połowę XIII wieku, 
poświadczającą istnienie osadnictwa poprzedzającego założenie zam-
kowe. . J 

Badania dostarczyły informacji dotyczących pierwotnego ukształ· 
towania wzgórza, na ktorym wzniesiono zamek. 

Na dziedzińcu, przy murze pOlnocnym skrzydła polUdniowego 
fwykOiJ 11/78/, poniżeJ średniowiecznego poziomu dziedzińca, odkryto 
skarb brakteatów krzyżackich, liczący 234 monety z końca XIII-XIV 
wieku. 
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Z obu wykopów uzyskano typowJ średniowieczny materiał ce
ramiczny. fragmenty glinianych naczyń nowo:tytnych, ułamki kani 
renesansowych i barokowych, naczynia szklane z XVI•XVill wieku 
oraz drobne przedmioty metalowe codziennego u:tytku. 

Materiał przechowywany w Dziale Archeologii Muzeum Zam
kowego w Malborku • . 

Badanta będą kontynuowane. . 

LUBIŃ k/Kośctana 
woj.leszczyńskie 

MALBORK 
woj. elbląskie 
Zamek 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Muzeum Zamkowe 
w Malborku 

Badania prowadzU mgr Antoni Pawłowski. 
Finansowało Muzeum Zamkowe w Malborku. 
Drugi sezon badań. Zamek krzy:tacki z ostat
niej ćwierci XIII-XIV wieku. 

Celem badań było uchwycenie pierwotnego poziomu fosy po
łudniowej Zamku Wysokiego, niewidocznych obecnie na du:tej prze
strzeni reliktów muru środkowego dzielącego fosę południową na 
dwie części, pierwotnych poziomów wysokościowych części północ
nej i południowej, fosy południowej oraz ewentualnych średniowiec z• 
nych reliktów mostu łączącego miasto z zamkiem od strony połud
niowej. 

W wyniku prac wykopaliskowych stwierdzono. :te pierwotny po• 
ziom południowej części fosy był wy:tej usytuowany w porównaniu do 
północnej części około 2 m. Uchwycono stopę fundamentową muru . 
dzielącego fosę na dwie części, co pozwala na wysunięcie tezy . , 
o istnieniu muru środkowego na całej długości fosy południowej. 
Odsłonięto równie:t murowany filar mostowy posadowiony na palach 
drewnianych, pochodzący jednak z czasów nowo:tytnych. Być mo:te 
w spągu nawarstwień fosy - dotychczas nie wyeksplorowanych • 
istnieją starsze relikty konstrukcji mostu. Prowadzone badanta mają 
dopro.vadzić do rekonstrukcji obwodu warownego zamku malborskiego 
oraz umo:Uiwić dokładniejsze wniknięcie w jego rozwój na przestrze• 
ni wieków. 

Z zało:tonych w tym roku trzech wykopów /7·9/78/ uzyskano 
materiał ceramiczny typowy dla pOtnego średniowiecza /XIV-:XV w. f. 
jak równle:t ułamki naczyń nowo:tytnych, fragmenty kani renesanso
wych l barokowych, fragmenty szkła o ró:tnej chronologii, kUkanaście 

... 
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fragmeT'tów skór ·z obuwia pó~nośrędntowlecznego.. monetę z XVIII 
wieku oraz ostrogę !!elazną z wieku XV. 

Materiał przechowywany jest w Muzeum Zamkowym w Malborku. 

Badanta będą kontynuowane. 

MOGILNO 
woj. bydgcekie 

NIECH~ÓW, gm. Burzenin 
woj. sieradzkie 
Stanowisko . 6 

• 
NOWA HUTA • PLESZOW 
Stanowiska 1 7, 2a 

NOWA CEREKWIA, gm. Kietrz 
woj. opolskie . 

OSTR,OŁi:KA 
Stanowisko Grodzisko S.tare 

PIOR UNKOWICE, gm. Prudnik 
woj. opolskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
neolit 

patrz 
neolit 

patrz 
okresy brązu 

patrz 
wczesne średniowlecze 

Muze\lJil w Nysie 

Badanta prowadzU mgr Wacław Romiiiski. 
· Finansował WKZ w Opolu. Pierwszy sezon 
badań. Zamek śrec:Iniowieczny, XIII-XV wiek. 

Zamek "Gry!!ów" połotony jest na wysokiej terasie brzegowej 
Setnawy Niem~dlińskiej ; prawobrzetnego dopływu Nysy Kłodzkiej, 
na południowy wschód od wsi Grytów l na zachód od wsi Piorunko
wice. · · 

Jest to .rozległe załotenie obronne o powierzchni około 4 ha. · 
Centrum jego stanowi wyniosły stotek, którego górna partia w kształ
cie nieregularnego czworoboku ma wymiary 34,60 x 30, 70'X 33,80 x 
x 42,30 m. Całość obiektu otacza fosa o głębokości lO m · oraz znacz
nych rozmiarów wały ziemne. 

Wykop zwiadowczy o wymiarach 2, 50 x 20. 00 m maj~~Cy na ce
lu uściślenie chronologii obiektu oraz wstępne określenie rozplanowa
nia zabudowy, został załotony w zachodniej części majdanu.' 
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Na krawędzi majdanu odkryto dolne partie muru obwodowego zamku 
wzniesione z kamienia polnego i cegły gotyckiej z zastosowaniem za• 
prawy wapiennej.: Mur został posadowiony na głębokości około 2, 90 IJl 

na poziomie tzw. prOchnicy pierwotneJ. Szerokość muru wynosi około 
2. 00 m. Zachowana wysokość od O, 30 do O, 40 m. 

W trakcie badań odkryto sporą Uość materiału zabytkowego w po· 
staci ułamków naczyń glinianych, kości zv,:ierzęcych, gwo~dzi telaznych 
i innych przedmiotów codziennego utytku, datowanych na okres od 2 
połowy XIII do połowy XV wieku. W warstwie tzw. prOchnicy pierwot· 
nej wystąpUa niewielka Uość fragmentów naczyń glinianych z VIII-
X wieku. 

Wśród zabytków metalowych nale:ty wymienić przede wszystkim 
4 groty bełtów do kuszy, 2 fragmenty wędzideł :telaznych oraz l kłódkę · 
walcowatą. 

Unikatowym znaleziskiem s .ą dwie wypukłe czworoboczne płytki 
:telazne z trzema nitami stanowiące przypuszczalnie część zbroi ry
cerskiej. 

W oparciu o uzyskane materiały, motna , fJtwierdzić, te teren 
na którym posadowiony został zamek był zasiedlony ju:t w Vill•X wielni. 
W połowie XIII wieku wzniesiono tu, głównie z cegły, kamienia polnego 
i łupku zamek, który został zniszczony w l połowie XV wieku. 

Było to ~ało:tenie . obronne składające się z obwodu muru na pla
nie nieregularnego czworoboku. Głównym punktem obronnym gry:tow• 
skiego zamku była wysoka cylindryczna wieta, której resztki znajdują 
się w południowo zachodniej partii obiektu. 

Materiały z badań zło:tone są w Muzeum w Nysie. 

Badania będą kontynuowane. 

POLANOWICE, gm. Kruszwica 
WOJ. bydga>kie 
Stanowisko 3 

POZNAŃ•STARE MIASTO 
ul. ul. Wrmiecka /Wolnica/i Stawna 
Stanowisko 9 ;. Brama Wroniecka 

patrz 
wczesne średniowiec'ze 

Muzero Archelogicz,ne 
·· w Poznaniu 

Badania prowadzili dr Włodzimierz Błaszczyk 
i mgr Zbigniew Karolczak. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Poznaniu. Czwarty sezon · badań. 

Fortyfikacje miejskie. Średniowiecze, czasy nowo
tytne. 
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Prace wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku nr 9 obej
mowały obszar połotony u wylotu ul. Wro~lecklej, przyległy do trasy 
ul.Solnej 1 objęły ary: 14•16, 24-26, 34•36, 44-48. Łącznie badania
mi objęto obszar 1000 m2, eksplorując 2. 300 m 3 do głębokości od 3 
do 5 m, usuwając około 3. 067 m3 /szacunkowo/ ziemi ł. gruzu. Przy 
pomocy młota pneumatycznego usunięto współczesny asfalt uliczny 
i betonowy· podkład, za pośrednictwem specjalnych słutb komunalnych 
przelotono lub odcięto około 40 ró:tnych ciągów instalacji wodociągowo• 
kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych oraz telekomunikacyjnych. 

Odsłonięto następujące elementy architektu·ry systemu /węzła/ 
cbronnego Bramy Wronieckiej: 

W wykopie I 

Faża I • odsłonięta północna · część wiety bramnej. i przedbramia 
z XITI wieku zbudowanych z cegły w wątku wendyjskim na 
fundamentach kamiennych oraz dochodzące od wschodu 
i zachodu do wie:ty ciągi murów miejsl!;ich zbudowanych 
z cegły w układzie wendyjsklnt, · w dolnych partiach z lico
wanego. kamienia i posadowionych na fundamentowej ławie 
kamiemiej. Odkryte odcinki murtl mają: od zachodu 1, 5 m, -
a od wschodu 28 m 1 szerokość l, l m. Mur północny wie
ty ma 7, 5 m długości i l, 45 m grubości. Przedbramie ma 
wymiary /w świetle murów/ 8, 7 m długości i 5, l m szero
kości oraz zbudowane są jednocześnie z murami wie:ty 
i nią przewiązane. · 

Faza n • wi~e się z likwidacją wjazdu do miasta przez wie:t.ę bramną 
1 przedbramie z fazy I. W latach 1430-1470 wzniesiono no
wy przejazd przez system szyi wjezdnej. Składa się on z na• 
stępujących elementów architektonicznych: fundamentów l 
ściany nośnej budynku wjazdowego /prawdopodobnie niegdyś 
dwukondygnacyjnegoj zlokalizowanego na wysokości przed
bramiB. z fazy I, lecz od strony zachodniej. Na jednej ze 
ścian f zachodniej/ tej budowli wybudowany jest budynęk 
mieszkalny ful. Wronlacka 10/. Szerokość wjazdu do budyn- · 
ku bramnego wyznaczają zachowane od północy węgary. 
Pierwotnie dolna kondygnacja była pr'zesklepiona a po jego 
likwidacji l załotenlu stropu wybudowany został podziemny 
/dolna kondygnacja/ korytarz biegnący na osi wschód·-za
chód. Do tego budynku przylegało od strony północnej trój
członowe, wydłutone przedbramie. Przedbramie posiada 

. okdło 18, 8 m długości i od · około 5, 80 f w poilidniowej częś
ci/ do 6, 85 m /w północnej/ szerokości. Podzlelone ono jest 
murami poprzecznymi na trzy części. W pierwszej . części 
występują resztk~ trompy. 
Z tą fazą ro.zbudowy węzła bramnego wiąte się · takte wznie
siony /w tym samym czasie/ zewnętrzny pierścleń muru 
obronnego. Od strony zachodniej odkryty on został t zakon- . 
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serwowany na odcinku około 42 m /mur jest częścią ściany 
nośnej budynku przy ul. Wroniecklej l O/, a od strony wschod
niej na odcinku około l, 5 m. Pomiędzy tym murem a cią- · 

giem muru obronnego z XIII wieku zamyka się przestrzeń 
międzymurza o szerokości 9,4 m. 

Faza III • to mur odsłonięty od strony zachodniej, biegnący ukośnie 
w kierunku na ul.Św.Wojciecha /N-W/. jeszcze nie w pełni 
rozpoznany. Jego długość wynosi lO, 4 m. Drugi /osłonowy/ 
odkryty w części wschodniej ma długość 7, 7 m. Obydwa mu-
ry mają szerokość 1,2 m. ' 

Faza IV- to dwa odcinki murów, ukierunkowanych na północny-za
chód. Stanowią one elementy architektonicznego węzła obron
nego, rozbudowanego i przebudowanego przedbramia /barba
kanu/. Długość wschodniego ramienia -wynosi l 7, 4 mb. Posa
dowiony on został na 4 łukach konst.rukcyjnych prześwitów 
łączących pięć słupów /3 środkowe, 2 zewnętrzne/, stano
wiące część składową arkad. 

Faza V- to fundamenty pornieszczeń gospcidarczych wzniesionych od 
strony wschainiej murów z fazy IV barbakanu. 

2 
Wykop II - /ul.Stawna/ o powierzchni 100 m . Odsłonięto fragment 
muru c:bwodowego z fazy I o długości15mb i bruk ul.Przyrnurnej 
lub Okrężnej. 

Bruk i: - I - pod asfaltem zalegał bruk z XVIII/XIX wieku. Odsło
nięto także ceglane podkłady dla szyn tramwajowych. 

II- zalegał poniżeJ 1,0 m obecnegopoziomu /59,63 m 
n. p. m. l i łączył się z fazą n. 

III- na głębokości 2, 5 m /58,12 m n.p.m./ wiąże się 
z fazą I . 

IV- to bruk ul.Przyrnurnej lub Okrężnej związany z fa
zą I. 

Wodociągi drewniane - odkryte zostały 3 nitki rurociągów wodnych, 
ułożonychpo osi NE-SW w dwóch poziomach datowa
nych od XIII-XVIII wieku. Jedna nitka rurociągu drew
nianego biegnie wzdłuż ul. Stawnej S-W. Rurociągi zo
stały zabezpieczone i poddane konserwacji. Odkryta 
architektura węzła bramnego Bramy Wroniecklej zo• 
stała zabezpieczona na zimę i w około 500/o zakonser• 
wo.wana przez brygady budowlane PP Pracownie kon
serwacji Zabytków w Poznaniu. 

Poważnie zaawansowana została także inwentaryzacja archi• 
tektoniczno-pomiarowa oraz badania specjalistyczne. 

Badania trwały od kwietnia do końca grudnia 1978 r. l będą 
kontynuowane w 1979 roku. 
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PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 

· Oddział w poznaniu 
Pracownia Badawcza 
Archeologiczno-Konserwa
torska 

Badanta prowadzU mgr Edward Krause. Finan• 
sował Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Drugi 
sezon badań /prace rozpoczęto w listopadzie 
1977 r. i zakończono w lutym 1978 r. f. Kamie
nica mieszczańska zbudowana w końcu XIII wieku. 

Zakończono badanta archeologiczne wykopów 2 /na terenie dawne
go pa:lwórza kamienicy f 3 i 4 f w piwnicy pierwszego traktu/. 

Stwierdzono brak śladów wcześniejszego osadnictwa niż z końca . 
XIII, ewentualnie początków XIV wieku. Wyniki badań archeologicznych 
nie przeczą wcześniejszym ustaleniom dokonanym na podstawie badań 
architektonicznych, że obiekt zbudowany został w końcu XIII wieku, 
a następnie był kUkakrotnie · przebudowany, co znalazło odbicie w stra

·tygrafii wykopów. 

Materiały z badań znajdują się obecnie w PBAK PP PKZ w Pozna• 
niu. 

Badania zakończono • 

• PRZEMYSL 
Zamek 

PUCK 
woj. gdańskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego 

Badania prowadzU dr Tadeusz Grabarczyk. 
Finansował Urząd Miasta i Gminy w Pucku. 
Drugi sezon badań. Zamek. /XV-XVII wiek/. 

Badania , prowadzono w rejonie ul. Za.mkowej. Odsłonięto kon
strukcję, która od strony wschodniej wykonana była z dużych głazów 
połączonych zaprawą, od strony zachodniej stanowUa fragment cegla
nego sklepienia beczkowego, dostawtonego do kamiennego muru. Skle
pienie zostało wykonane z cegły wtórnie użytej. Od strony zachodnie• 
go muru wstawiona była łata. również z ~tórnie użytych cegieł, która 
nie stanowi lica muru. Wskazują na to skute cegły, nie wygładzone 
fugi oraz istnienie fragmentów właściwego lica muru, a faktycznie 
wnętrza piwniey. 
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Mur kamienny można wiązać z czasami krzyżackimi, zaś piw
nicę, z częściowo zachowanym sklepieniem beczkowym, z okresem 
rządów Ernesta i Jana We)herów /1582-1626/. 

Ze względu na niemożność odpowiedniego zabezpieczenia konser
watorskiego, wykop po zakończeniu badań został zasyp~wy. 

Materiał archeologiczny oraz dokumentacja znajdują się w Ka
tedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 

Badania będą kontynuowane. 

PULTUSK 
woj. ci echanowakle 
Rynek 

PULTUSK 
woJ. ciechanowskie 
Zamek 

patrz 
wczesne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Oddział w Warszawie 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 

Badania prowadzili :mgr Andrzej Gołerobnik 
/autor sprawozdania/, mgr Dariusz Makowski, 
mgr Marek Mierosławski. Finansowało TLPZ 
"Polonta ". Trzeci sezon badań. Grodzisko 
i zamek biskupi /XIII-XVIII wiek/. 

W myśl zmodyfikowanego planu badawczego realizowanego przy 
współpracy z brygadą budowlaną restaurującą Zamek, w pierwszym 
etapie minionego sezonu prace wykopaliskowe skoncentrowane były 
w zachodniej części zamkowego dziedzińca, tj. w wykopach VI i VII 
/patrz Wormator Archeologiczny 19'16 i 19'1'1/. 

W pierwszym z nich odsłonięto rysujące się w planie fragmen
ty dwóch zabudowań o zrębowym wieńcu oraz fragment ulicy moszczo• 
nej dranicami. Analogiczny układ stwierdzono zdeJmując kolejne dwa 
poziomy osadnicze grodu. Zmianę w rozplanowaniu przestrzennym za• 
notowano po odsłonięciu czwartego poziomu, wstępnie datowanego na 
początek XIV wieku. W tym momencie prace w omawianym wykopie, 
w związku z niemożliwością powiększenia powterzchni, zawężone zo
stały do działań prowadzonych na niewielkim odcinku w zachodnim 
skraJu wykopu, w sąsiedztwie kamiennego fundamentu pierwszej fazy 
murowaneJ, datowanej wstępnie na połowę XV wieku. Podczas prac 
stwierdzono, że wykop VI chwytał zachodni skraj drewnianej zabudo
wy grodoweJ. W trakcie sprawowanego nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi ekip budowlanych, prowadzonymi w bezpośrednim 
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sąsiedztwie wykopu, na niewielkim odcinku stwierdzono występowanie 
usypiska wzniesionego z kamieni przewarstwionych gliną. Wyniesie
nie to jest najprawdq>odobniej pozostałością ziemnych fortyfikacJi. 

W wykopie VII prace rozpoczęto - po rocznej przerwie - od 
zwiększenia powierzchni wykopu tak, . aby krawędzie wschodnia i po
łudniowa wykopu dowiązane były do siatki arowej /wykop ten wytyczo-
ny był w 1975 r. przez ekipę MOBN/. Po zdjęciu nawarstwień kultu
rowych związanych z funkcjonowaniem murowanej rezydencji bis ku-
piej, na głębokości około 180 cm poni:tej obecnego poziomu użytkowe-
go stwierdzono występowanie pierwszych reliktów konstrukcji drewnia
nych. Wstępna analiza materiału zabytkowego oraz charakter odsłania
nych elementów konstrukcji pozwala przypuszczać, i:! pochodzą z prze
łomu XIV i XV wieku i stanowią świadectwo istniejącej tu osady z okresu 
pomiędzy najazdem Kiejstuta /1368 rdr./ a momentem rozpoczęcia budo
wy murowanego zamku /bp P. Giżycki? /. Poniżej zalegają już konstruk· 
cje kolejnych faz osadniczych średniowiecznego grodu. W wykopie VII 
stwierdzono występowanie sześciu poziomów. W każdym z trzech gór
nych, powieiających układ przestrzenny, o:lsłonięto trzy zabudowania 
mieszkalne o zrębowycp wieńcach i pomiędzy nimi zabudowanie gospo
darcze o lekkich ścianach wzniesionych w konstrukcji płotowej. Najle
piej zachowany jest poziom III, w którym zFębowy wieniec zabudowania 
mieszkalnego złotony jest aż po dziewiąty okrąglak licząc od przyciesi.. 
Tak znakomicie zachowane konstrukcje ze względu na czasową niemożli
wość usunięeia ich /w całości/ z wykopu, zawęziły jego powierzchnię. 
W trzech kolejnych poziomach odsłonięto na niewielkiej powierzchni 
fragmenty zabudowań wznoszonych w konstrukcji zrębowej, przy czym 
uwagę zwraca naroinik zabudowania wzniesionego z dębowych bali z pod
łogą wykonaną z dartych idesek, wylepionych gliną i ułożonymi nań otocz• 
karni. Ostatni poziom z zabudową o nieco odmiennej orientacji wzniesio
ny jest bezpośrednio na nasypie piaskowym tworzącym wzgórze. Ek
sploracja warstw usypiska prowadzona w wykopach VI i VII dostarczy-
ła dość znacznej ilości materiału zabytkowego, głównie dość prymityw
nej ceramiki, pozwalającej wstępnie datować moment powstania grodu 
na początek XIII wieku. Prace w omówionych wykopach kończą dwuletni 
etap rozpoznania archeologicznego tej części zamkowego dziedzińca. 

W drugim zaś etapie sezonu 1978, otworzono trzy nowe wykopy 
przy skrzydle wschodnim zamku. Wykopy VIII i IX to znaczne posze
rzenia sondaży z lat 1976/77 z zachowaniem tych samych oznaczeń nu
merowych. Pierwszy z nich, ograniczony od strony północnej i wschod
niej murem fundamentów zamkowych zajmuje powierzchnię 175 m2. 
W bieżącym sezonie na całej powierzchni wykopu zdjęto nawarstwia• . 
nia kulturowe związane z funkcjonowaniem biskupiej rezydencji oraz 
doczyszczono i zadokumentowano dwa pierwsze poziomy kohstrukcji 
drewnianych. Porlobnie zaawansowane są prace w wykopach IX i X. 
Ciąg wymienionych tu trzech wykopów, usytuowany wzdłuż skrzydła 
wschodniego, po zdjęciu świadków osiąga powierzchnię 465 m2. 
Dzięki tak szerokiej płaszczytnie działania, we wspomnianym rejo• 
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nie udało się odsłonić relikty gospoc1.rczego zaplecza murowanego 
zamku /w pierwszej fazie zaJmującego zachodnią część wzgórza/; 
a więc negatywu pomieszczenia piwnicznego i znacznych rozmiar6W 
ceglano-kamiennej konstrukcji piecowej z XVI wieku. Na tak znacz· 
nej powierzchni odsłonięto osiem zabud"owań mieszkalnych i gospo• 
darczych, ulicę okrę:tną oraz korony wieńców trzech izbic. Nie 
najlepszy stan zachowania elementów pierwszej warstwy konstrukcji 
drewnianych utrudnia na tym etapie badań interpretację. Jednak 
układ domostw i kierunek przebiegu ulicy okrę:tnej narzuca nieodpar
cie przypuszczenie o wielobocznym, a nie owalnym planie grodziska. 
Hipotezę tę potwierdzały pobie:tne obserwacje czynione podczas prac 
budowlanych, prowadzonych w południowym krańcu skrzydła wschod
niego. Brak m~Hwości przeprowadzenia. tam rozpoznania archeolo- · 
gicznego tiniemożliwU jednak dokonanie pełnej interpretacji. Prace 
w wykopach VIII~ IX i X potwierdzily także sygnalizowane ju:t 
przypuszczenie o istnieniu zabudowy drewnianej na przełomie XIV 
i XV wieku. Niezbitym tego dowodem są pozostałości niewielkiego 
zabudowania wzniesionego na moszczeniu ulicy okrężnej, odsłonięte• 
go w wykopie -IX. Interpretację układu przestrŻennego utrudnia 
wspomniane ju:t zasypisko póroośredniowiecznej piwn~cy, zajmujące 
znaczną część powierzchni wykop9w ~ i IX nis'zczące najprawdo• 
podobnieJ biegnący na tej linii rząd izbic. 

W bieżącym sezonie, w ramach zatwierdzonęgo projektu kon• 
serwacji reliktów zabudowań drewnianych· pultuskiego grodu, z wyko
pu I usunięto elementy konstrukcyjne zabudowania gospodarczego, 
o wieńcu zachowanym aż po dziesiąty okrąglak. Elementy te złożo
ne zostały w specjalnych basenach i oczekują na. podjęcie działań kon• 
serwatorskich. 

Uzyskany podczas prac materiał zabytkowy, z którego wyróż• 
nić należy noże o drewnianych rękojeściach, srebrne zawieszki, skła• 
daną jubilerską wagę, a także znaczną ilość przedmiotów drewnianych, 
znajduje się w magazynach ekspedycji w Pułtusku i w Pracowni Archeo
logiczno-Konserwatorskiej w Wą.rszawie. 

RAC~~EK, gm. Nieszawa 
woj. włocławskie 

Uniwersytet Lódzki 
Katedra Archeologii 
w Lodzi 

Badania prowadzU dr Leszek Kajzer. Finan
sował WKZ we Wła:ławku. Pierwszy sezon 
badań. Zamek średniowieczny /XIV wiek/ 
usytuowany na grodzie, wielokrotnie przebu
dowywany /2 połowa XIV - l połowa XVIII w./ 

Prace badawcze prowadzono na dziedzińcu zamkowym i wstępnie 
analizowano relikty murowane "kamienicy wielkiej". 
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W wykopie I odkryto i zarejestrowano stratygrafię dziedzińca. 
Około 3 m ponUej dzisiejszego poziomu stwierdzono obecnot!ć war
stwy osadniczej, o mią~s.z :ośći do 80 cm, w obrębie której występo
wała tylko brunatno-szara ceramika dookolnie :Uobkowana, nawiązu
jąca do trady,cji garncaratwa wczesnośredniowiecznego. Znaleziono 
w niej równie~ mocno znts z c zony obiekt produkcyjny związany z ob
róbką metali kolorowych. 

Powy~ej występowały warstwy nasycone gruzem ceglanym, zwią
zane z zamkiem murowanym wzniesionym przez Macieja z Gołańczy, 
po roku 1330, a następnie wielokrotnie przebudowywanym /2 połowa 
XIV wieku - ZbUut z Gołańczy; 2 poło.va XV wieku - Krzesław z 
Kurozwęk, Jan z Sienna, Piotr z Bnina; l połowa XVI wieku • J. 
Karnkowski; 2 połowa XVI wieku • H. Rozdra~ewskt; l połowa XVIII 
wieku - K. Szembek/. 

Odnośnie "kamienicy wielkiej" stwierdzono, ~e partie cegla
ne pochodzą dopiero z XV wieku, w związku z czym mo~na przy- . 
puszczać, i~ zamek Macieja i ZbUuta z Gołańczy składał się tylko 
z murowanego obwodu i drewnianej zabudowy wewnętrznej. · 

Z materiałów ruchomych znaleziono blisko ló 000 fragmentów 
ceramiki wśród której blisko 85o/o stanowią pozostałości ·naczyń wy
palanych w atmosferze redukcyjnej, du~y zbiór kafli o motywach 
narracyjnych i heraldycznych z około 1500 r. oraz destrukty XVIII
wiecznych butelek importowanych z Anglii. 

Badania będą kontynuowane. 

RADZIKOWO, gm. Czerwińsk 
woj. płockie 

RESZEL 
woj. olsztyńskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Muzeum .Warmii i Mazur 
w Olsztynie 

Badania prowadziła mgr Izabela Sikorska
Ulfik. Finansował WKZ w Olsztynie. Szósty 
sezon badań. Średniowiec·zny zamek: 

Badania były prowadzone na międzymurzu, przy południowym 
skrzydle zamku. 

Wykop 5 o wymiarach 6 x 13 m . znajdował się w odległości 
5 m od ściańy skrzydła południowego. Odsłonięto w nim fundamen
ty dwu murów l równoległych do południowej ściany zamku w od
ległości 7, ·s i 11, 5 m od niej. Oba mury, usytuowane na osi wschód• 
zachód, zbudowane były z dutych kamieni /miejscami z gruzu cegla
nego osadzatych w górnej partii w zaprawie, a w dolnej w glinie z pia• 
skiem. Lączyły się ściśle z fundamentem bramy wjazdowej, odkrytej 
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częściowo w południowo-zachodnim narożniku wzgórza. Stanowiły one 
fundamenty zewnętrznych murów obronnych, a równocześnie ściany 
budynku mieszkalnego, mieszczącego się na południowym ' międzymu
rzu, przy bramie. 

Wewnątrz budynku natrafiono na 2 piece i piwniczkę z XVIII 
wieku. · Jeden z pieców był piecem ogrzewczym, składającym się 
z dwu komór. W jedneJ komorze zachowały się 3 łuki ceglane, sta• 
nowiące ruszt pieca, na którym były ułożone w dwu warstwach duże, 
granitowe kamienie. Piec był zasypany gruzem ceglanym, przepalo
nymi kamieniami i grudkami zaprawy .wśród czego znalezione zo
stały fragmenty nac~,.ń i kafli średniowiecznych. Drugi piec będzie , , 
badany w przyszłym sezonie. 

Warstwy kulturowe w wykopie były zniszczone wykopami 
z początku XIX i XX wieku. Jedynie na małej przestrzeni, między . 

pierwszym murem, a ścianą zamku, zachowała się pierwotna war• 
stwa kulturowa datowana ułamkami naczyń na VI•VII wiek, z okresu 
najstarszego osadnictwa na wzgórzu. 

Prowadzono równocześnie nadzór w czasie odkrywania na 
międzymurzu zachodnim dwu murów obronnych. Po odsłonięciu mu• 
rów do wysokcści l m założono między nimi wykop 6 celem odkrycia 
fundamentu muru pierwszego i ustalenia średniowiecznego poziomu 
użytkowego między nimi. 

Badania będą kontynuowane. 

SANOK 
woj. krośnieńskie 
Wzgórze Zamkowe 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Kona erwatorska 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadzila mgr Maria Sydoruk. Finan
sowało Muzeum Historyczne w Sanoku. Drugi 
sezon badań. Zamek XVI-wieczny. Materiał 
z okresu pó:tnośredniowiecznego /XDI-XV wiek/ 
i nowożytny. · 

Kontynuowano prace w północno-zachodniej części Wzgórza Zam
kowego, gdzie odsłonięto relikty szesna,stowiecznej zabudowy. W opar
ciu o inwentarz z 1548 r. można sądzić, że obiekt został najprawdo
podobnieJ wybudowany przez starostę PUeckiego. 

W wykopach uchwycono zarysy murów wyznaczających dwa po
mieszczenia, z których jedno jest podpiwniczone. Przeprowadzono 
eksplorację wykqJu w północno-wschodnim narożniku budynku, co poz-



250 

wolUo pa uchwycenie na głębokości około 3 m stopy fundamentowej 
murów i rozeznanie przylegaJących nawarstwień, zawieraJących 

: znaczne ilości ceramiki. 
W celu ustalenia poziomów użytkowych rozeznano nawarstwienia 
w obrębie północno-zachodniego narożnika budynku przedłużając wy
kop na stok ska~y. 

Przeprowadzono badania geofizyczne w części południowej 
Wzgórza Zamko.vego. W oparciu o uzyskane wyniki zlokalizowano 
wykopy, które być może pozwolą wyjaśnić sprawę dawnego wjazdu 
na dziedziniec zamkowy. 

Pra:ce będą kontynuowane . 

SIERADZ 
Stanowisko 4 

PP Pracownie Konserwacji 
· Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Urszula Perlikowska• 
Puszkarska. Finansował WKZ w Sieradzu. Pierwszy 
sezon badań • . Kościół Św. Trójcy XIV, XV wiek. 

Stanowisko jest zlokalizowane przy ul. Zamkowej nr 26, na za• 
chód od Wzgórza Zamkowego, na tereni~ otoczonym dawn:Ym korytem 
Żegliny i stanowiącym po grodzie i podgrodziu, trzecią wyniosłość 
terenu w dolinie zalewowej Warty. Topogralicznie było to idealne 
miejsce dla rozwoju osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Celem ba
dań były poszukiwania kościoła Sw. Trójcy. który według iródeł pisa
nych funkcjonował około 1347 roku. 

Przebadano sondażowo obszar ·o powierzchni 8 m 2 • Na odcinku 
północnym i zachodnim wykopu natrafiono na ceglane fragmenty · fun• 
damentów. Mury miały szerokość · l, l O m, były wykonane z cegieł 
o nieregularnym układzie, łączonych gliną i zaprawą wap.ienną. Wy· 
miary cegieł: 14 x 6; 28 x · 8; 2 9 x 8 cm. · Badania przeprowadzone 
na północno•zachodnim odcinku muru północnego wykazały jego roz• 
warstwienie. Można przypuszczać, że natrafiono ·na narożnik budowli, 
z której zadokumentowano fragment muru północnego i fragment muru 
zachodniego o.raz na fragment muru drugiej budowli na odcinku północno_ 
zachodnim· wykopu. 

Na obecnym etapie badań nie udało się określić wzajemnej za• 
leżności, funkcji i chronologii tych obiektów. 

Materiał zabytkowy był fragmentaryczny i przemieszany, ~e 

względu na bardzo duże zniszczenie tego teren~. Uzyskano fragmenty 
ceramiki, które można datować na xm, XIV, XV wiek oraz fragmenty 



251 

ceramiki z XVI•XIX wieku. Nie uchwycono wyraźnej warstwy osadni
czej. 

Badania będą kontynuowane. 

SIERADZ 
Stanowisko 6 

Muzeum Okręgowe 
· W Sieradzu 

Badania prowadzila mgr Anna Kufel-Dzierzgowska. 
Finansował WKZ w Sieradzu. Pierwszy sezon badań. 
Stare miasto /XIV•XV wiek/. 

Badania prowadzono na podwórku Muzeum Okręgowego w Siera
dzu, przy ul. Dominikańskiej 2. Miały one na .celu wyjaśnienie chro
nolcgii budynku - siedziby Muzeum /tzw. kamienica pojagiellońska wy
mieniana w źródłach od 1450 r. f. W wyniku badań ·natrafiono na war
stwę budo.vlaną z początku XV wieku, którą można wiązać z wymie
nionym obiektem. Jednocześnie z kamienicą pobudowano drewniany, pod
piwniczony obiekt, o ścianach wylepionych polepi} i wymiarach 4, 5 x 
5, 8 m, z wejściem od strony S. Zachowała się dolna część piwnicy 
wraz z resztkami ścian stawianych na sumik i łątkę, wypełniona po
lepą. Warstwa , polepy miała grubość ok9ło 45 cm. Między jej bryła• 
mi leżały fragmenty zwęglonych desek i· belek, a także duże ilości ce
ramiki." Wiele fragmentów było przepalonych lub uległo zniekształce
niu· pod wpływem wysokiej temperatury. Przy N ścianie budowli oprócz 
ogromnej ilości ułamków ceramiki znaleziono · także kilkan~ście całych 
naczyń. Ceramika jest w dwu gatunkach: 

l f naczynia z białej gliny toczone na kole, zdobione ornamentem malo• 
wanym czerwoną farbą, 

2/ naczynia z czerwoneJ gliny sUnie obtaczane na kole - wszystkie 
mają ślady podsypki, a kilka z nich znak garncarski /ten sam/. 
Z czerwonej gliny wykonywano różnego typu naczynia • głównie 

dzbanki zdobione ornamentem radełkowym i wyświecanym, poza 
tym dmice, patelnie i bezuche garnki różnej wielkości. Kilka 
egzemplarzy ma ślady polewy. · 

W NW rogu piwnicy natrafiono na resztki zwęglonego worka z gro• 
chem i obok stos spalonych szmat. Pożar budynku nastąpU zapewne 
wkrótce po jego postawieniu - tzn. około połowy XV wieku. 

Piwnica obiektu była wkopana w warstwy. z XIV wieku, z których 
wydobyto poza ułamkami naczyń dużo fragmentów skóry /m. in. z ażu
rowym ornamentem c:raz fragment kurdybanu/, a także drewnianą łyżkę 
i kcEcianą płozę do sań. 

Z górnych warstw wykopu pochodzą ułamki kafli, ceramiki oraz 
naczyń szklanych /butelki, szklanki, puchary itp. f datowane na XVI
XIX ~k. 

Badania zostały zakończone. 
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Wzgórze Zamko.ve 

SKARSZEWY 
woj. gdańskie 
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patrz 
wczesne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno• 
Kons·erwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr M.a.rtyna Milewska. 
Finansował WKZ w Gdańsku. Trzeci sezon 
badań. Zamek średniowiećzny jod końca 
XIII wieku/. 

Badaniami objęto teren dziedzińca zamkowego. Załotono cztery 
wykopy o łącznej powierzchni 86 m2. W odległości około 50 m od 
zamku w kierunku rynku miejskiego odsłonięto fragment f~damentu 
kamiennego. Grubość jego wynosi droio 2 m,' a zbud~wany był z du
żych głazów, spojonych w dolnej partU gltną z ułamkami cegieł, 
w górnej zaś zaprawą wapienną. Sadowiono go na głębokości około 
l, 5 m poniżej dzisiejszego poziomu dziedzińca w ·piaszczystym calcu. 
Jest to zapewne fragment średnio.wiecznych murów obronnych. Układ 
nawarstwień oraz znaleziska ruchome, głównie ułamki naczyń glinia
nych tzw. siwaków, skłaniają ku przypuszczeniu, iż wybudowano go 
w 2 połowie wieku XIV. 

Porotędzy murem tYm a zamkiem natrafiono na skraj fosy pier
wotnie oddzielającej załoienie zamkowe od miasta. Badania nie przy
niosły jeszcze pełnego jej rozpoznania • ani co do szerokości, głębo
kości, ani też dokładniejszego czasu powstania. Z górnych nawar
stwień fosy wydobyto bardzo liczne znaleziska ruchome nowożytne: 
ułamki naczyń polewanych, pseudomajolikowych, fajansowych, kamion
kowych, szklanych, fragmenty kant płytowych, przedmioty metalowe 
oraz fajki ceramiczne. Nawarstwienia dolne dostarczyły ułamków si• 
waków pochodzących nie wcześ~iej, niż z 1 połowy wieku XIV. 

W pozostałych badanych punktach dziedzińca /przy ścianie fron• 
towej zamku oraz poza odsłoniętym murem obronnym, od strony mia• 
staj stwierdzono, iż bezpośrednio na calcu zalegały niewielkiej' miąż• 
szol!ci nawarstwienia oraz wkopy nowożytne. Brak natomiast osadni• 
czych nawarsJwień ś.redniowiecznych, zniwelowanych zapewne ·w cza• 
sach pó:!niejszych. Eksplorowane nawarstwienia przyniosły niewielką 
liczbę zarówno znalezisk pótnośredniowiecznych, znajdowańych tu na 
wtórnym złożu, jak nowożytnych·. Były to głównie ułamki naczyń gli
nianych, szklanych, przedmioty żelazn.e oraz kości zwierzęce. 

Materiały z badań znajdują się w PAK PKZ· w Warszawie. 

Badania będą kontynuowane. 



S LOSZEWY, gm.Bobrowo 
WOJ. toruńskie 
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Uniwersytet im. Mikołaja 
Kopernika 
Instytut ArcheologU 
i Etnografii 
w Toruniu 
Muzeum Regionalne 
w Brodnicy 

Badania prowadzili dr Andrzej Kola /autor 
sprawozdania/, mgr Zbigniew Połczyński. 
Finansował WKZ w Toruniu. Czwarty sezon 
badań. Grodzsiko, okres pó:tnośredniowieczny. 

Kontynuowano przekop przez majdan grodziska wzdłuż przyję
tej w roku ubiegłym magistrali wykopów usytuowanych w pasie zbli• 
żonym do osi S•N. Wytyczono dwa wykopy badawcze • 1/78 i 2/78 
O r<Emiarach 4 X 4 m rodzielone Od siebie l-metrowym ŚWiadkiem. 
Zlokalizowano je w południowej części majdanu na przedłużeniu wy• 
kopów ubiegłorocznych 1/77, 2/77, 3/77, 5/77 i 6/77, przy czym 
od ostatniego wykopu - 6/77. w którym w roku ubiegcym nie dokoń· 
czono eksploracji ze względu na znaczne zaleganie warstw kulturo• 
wych i zbliżającą się zimę, wykop 1/78 oddzielono 6•metrowym pa • 
sem. W pasie tym zaplanowano wytyczenie w roku przyszłym wykopu 
archeologicznego, który stanowić b'ędzie · uzupełnienie w magistrali 
wykopów północ-południe . Nie wytyczenie i nie podjęcie realizacji 
tegoż wykopu w roku bieżącym zostało podykto:wane względami prak
tycznymi: obawą przed możliwością osłabienia skarpy wykopu 6/77, 
w którym zamierzono w roku bieżącym kontynuować eksplorację. 

Całkowicie zbadano nawarstwienia kulturowe w obu wykopach. 
Ogólna miąższość nawarstwień wynosiła do l.a90 m w wykopie l /'18 
i do 2, 30 m w wykopie 2/'18. Stwierdzono zalegan ie nawarstwień 
wyłącznie pó:tnośredniowiecznych z XIV /XV wieku, w partiach 
wierzchnich nieznacznie zakłóconych lu:tno narzuconym materiałem · 
nowożyłnym /kafle plecowe, gruz ceglany, szkło butelkowe, ułamki 
naczyń, itp. f • . z obiektów nieruchomych stwierdzono występowanie 
tu kamięnnych partU fundamentowych nieznanej dotąd budowli, któ
rej główt}y trzon zalega poza obrębem tegorocznych wykopów, na 
wschód 0'6 nich, w południowo-wschodniej partii majdanu groclziska. 

Oprócz ułamków naczyń i kości zwierzęcych, uzyskano 52 
przedmioty żelazne, mocno skorodowane, głównie gwo:tdzie, haki 
1 groty bełtÓw do kuszy. · 

Wykop 6/77 wskutek zniszczenia nie nadawał się do dalszej 
· eksploracji i został zasypany. 

W trakcie prac porządkowych na obiekcie znaleziono lutno za• 
legaJące 3 groty bełtów do kuszy, typalogicznie odpowiadające grotom 
uzyskanym z tego stanowiska ju:t. w latach poprzednich. 

Badania będą kontynuowane. 



SMOLUGI, gm.Dziadkawice 
woj. białostockie 
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Państwowe ~uzeum 

Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadził dr Lechosław Ralihut. 
Finansowało PMA w Warszawie • . Czwarty 
sezon badań. Cmentarzysko z grobami 
w obudowach kamiennych z XII•XIII wieku. 

Prace podjęte w bieżącym sezonie po dwuletniej przerwie obję
ły środkową i częściowo zachodnią partię cmentarzyska na zachód od 
obszaru zbadanego w 1975 r. Część środkowa cmentarzyska, zgodnie 
z wcześniejszymi obserwacjami, jest doszczętnie wyrabowana z ka
mieni. Znajdujące się tu wyniesienie w kształcie płaskiego kopca, zba
dane w połowie, posiada jądro ułożone z kamieni wyrabowanych z gro
bów. Jak można wstępnie przypuszczać, jest to fundament współcze
snej budowli drewnianej, być może wdaix:aka. 

Na zbadanym terenie większość grobów jest prawie całkowicie 
zniszczonych. Dobrze zachowaną enklawę odkryto w południowej częś
ci badanego terenu, gdzie zachowały się nienaruszone groby. Uwagę 
zwraca fakt, że bruki nakryte były warstwą małych ·kamieni, a kamie
nie właściwych bruków wielokrotnie przykrywały kainienie obstaw. 
Podobnie jak w poprzednich sezonach odkryto kilka rzędów grobów 
orientowanych PnZ - PdW, przy czym nie stanowią one kontynuacji 
żadnego z rzędów zbadanych w poprzednich sezonach. Groby z obsta
wami z dużych kamieni narzutowych były zorientowane PdZ•PnW 1 po
siadały 3•5 warstw bruków. Podobnie -jak wszystkie dotąd odkryte, · 
groby nie były zagłębione w ziemię a trumny, o czym świadczą gwo:t
dzie, były ustawiane na pierwotnej powierzchni. Mimo nie zachowania ' 
się kości szkieletów, układy przedmiotów inwentarzy wskazują, że 
zmarli byli chowani głowami w kierunku PdZ. 

W skład inwenta~zy grobowych wchodziły: topory, groty osr:cze
pów, noże, krzemienie do krzesiw, krzesiwa, kabłączek esowaty, szpi• 
la z kółkiem, sprzączki brązowe, . kółka do pasa, pierścionki, pacior
ki szklane oraz przęśliki z różnego łupku. W grobach między kamie
niami bruków i pod nimi wystąpiły ułamki ceramiki wczesnośrednio
wiecznej. Na powierzchni bruków stwierdzono drobne skorupy średnio
wieczne i nowożytne. W opa~ciu o uzyskane materiały przyjęte dato- · 
wanie cmentarzyska na połowę XII i XII wiek pozostaje bez zmian. 

Tegoroczne badania dostarcżyły danych odnośnie rozmiarów 
zniszczeń w środkowej i zachodniej części cmentarzyska i \vykazały, 
że w większości przypadków, bez względu na stopień zniszczenia, gro
by zawierały prawie pełny inwentarz, nieco tylko przemieszczony. 

Prace będą kcntynuowane. 
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STARA RAWA, gm.Nowy Kawenczyn 
woj. skierniewickie 

Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków 
w Skierniewicach 

Badaniami kierował mgr Jerzy Gula. 
Finansowało Biuro Badań i Dokumentacji 
·zabytków w Skierniewicach. Grodzisko 
średniowieczne. 

Badaniami o charakterze sonda:t.owym objęto niewielkie grodzi
sko wło:t.one na zalewowym tarasie rzeki Rawki na krańcu wsi Stara 
Rawa. 

Przeprowadzono dwa wykopy badawcze o łącznej powierzchni 
ca 60 m2. Wykop nr Ol składający się z odcinków A• C po osi W•Z, 
w południowo•zachodniej partii obiektu, oraz wykop nr 02 składają• 
cy się z odcinków A•H po osi N•S /zaczynając od odcinka Ol-C/ 
w środkowej i północnej partii obiektu. 

Stratygrafia na badanym obiekcie składa się zasadniczo z dwu 
podstawowych warstw: I- humusu /zawierające nielic·zne pozostałoś
ci kulturowe w postaci fragmentów ceramiki i kości/, ll • calca /na 
ogół jasno:t.ółty, drobnoziarnisty piasek/. 

· W trakcie badań odsłonięto trzy obl~kty zakłócające wy:t.ej wspo
mnianą stratygrafię. Na odcinkach Ol•B, C i 02-E były to najprawdo• 
podobniej pozostałości zabudowy średniowieczneJ, być mo:t.e częściowo 
zagłębionej w ziemię. Na odcinku 02•0 odsłonięto natomiast głęboką 
jamę zawierającą w spągu fragmenty ceramiki nowo:t.ytnej /XVII wiek/. 

W trakcie badań wydobyto stosunkowo skromną ilość materiałów 
zabtykowych prawie wył,cznie w postaci fragmentów ceramiki 1 kości 
zwierzęcych. Nikłość śladów osadniczych, oraz jednolitość materiału 
ceramicznego sugeruje krótkotrwałość u:t.ytkowania obiektu.' Wstępna 
zaś analiza materiałów pozwala odnieść czas jego u:t.ytkowania do 
przełomu XIII/XIV wieku lub te~ początku XIV wieku . 

W świetle przeprowadzonych bad?-ń sonda:t.owych nie wydaje się 
celowe prowadzenie w chwili obecnej na omawianym obiekcie dalszych 
systematycznych badań. 

STARE BIELSKO 
woj. bielsko-bialskie 

STARE KOLNIE, gm.Popielów 
woj. opolskie 

patrz 
wc2;esne średniowiecze 

Muzeum Piastów Śląskich 
w Brzegu 
Oddział Muzeum 
~ląska Opolskiego 
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Badania prowadził mgr Piotr Kubów. Finan
sowało Muzeum ~ląska Opolskiego w Opolu. 
Pierwszy sezon badań. Ruiny zamku z okresu 
XIII/?/-· XIV-XV wiek, ślady osadnictwa kul
tury, łużyckiej. 

Ruiny zamku nizinnego, usytuowane są w widłach rzek Stobra
wy i Żydówki, w odległości około O, 5 kni 9d środka ·wsi; na histo
rycznym pograniczu Sląska ~rodkowego i Górnego. W literaturze 
archeologicznej obiekt ten zaliczany jest niekiedy również do gro
dzisk stożkowatych. 

Tegoroczne prace miały charakter rozpoznawczy, a ich wyni
ki są następujące: widoczna do dziś w niektórych dolnych partiach 
budowla kamienna wznosi się w zachodniej części owalnego nasypu 
długości l 00 m /N•S /, s zerokości 68 m /E· W/, wypiętrzonego 

· w stosunku do okolicznych łąk od O# 5 do 1 m; nasyp ten od strony 
północno-zachodniej posiada swe przedłużenie szerokości 36 m, pro
wadzące do wału powodziowego rzeki Stobrawy. Na całej powierzchni 
tego terenu występują średniowieczne skorupy. 

W oparciu o wykop sondażowy /6 x 2 m/, założony na wale 
ziemnym zakrywającym część północną fundamentów budowli, uchwy• 
cono lico wewnętrzne muru wraz z odsadzką, co pozwoliło na Wyty• 
czenie linii jego przebiegu w części, gdzie dotąd był on niewidoczny. 
W nasypie wału wydzielono sześć warstw, pięć zawierających zabytki 
wyłącznie średniowieczne oraz szóstą# nad calcem, w której wystą• 
piły fragmenty naczyń glinianych oraz przęślik z okresu kultury łu• 
życkiej; Wspomniana budowla została wzniesiona z kamieni polnych 
t rudy łąkowej najprawdopodobniej na planie podkowy, łukowatą częś
cią skierowanej na południe. Wymiary: szerokość podstawy 21 m, 
długość do największej wypukłości łuku 28 m. 

Inwentarz ruchomy: ponad 80 zabytków żelaznych /m. in. 10 
grotów do kuszy, fragment ostrogi/# kościany orzech do kuszy, kUka• 
naście kartonów ceramiki. 

W początkach XIV wieku zamek był własnością księcia legnic• 
kiego Bolesława; w roku 1317 książę ten przeniósł znajdującą się 
obok zamku, przy Stobrowie, komorę cła wodnego do Brzegu. Przed 
rokiem 1348 w posiadaniu Witka ze Smogorzowa.; zniszczony w cza
sie wojen husyckich w roku 1443. 

Zabytki, znajdują się w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. 

Badan~a będą kontynuowane. 

STARY OLKUSZ 
w q Jr.a towickie 

Konserwator Zabytków 
Archeolog"lcznych 
w Katowicach 
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Badanta prowadził mgr Jacek Pietrzak. 
Finansował KZA w Katowicach. Drugi 
sezon badań. Gród wczesnośredniowieczny, 
relikty średniowiecznego kościoła św. Jana 
Chrzciciela, cmentarz przykościelny z okresu 
średniowiecza /XIV wiek/ i czasów nowo~yt
nych /XVI•XVIll wiek/. 

Badantami objęto północną partię w~łu wewnętr.znego i fosy 
oraz zachodnią część majdanu grodu. ,.Kontynuowano prace w obrębie 
kościoła św. Jana Chrzciciela, usytuowanego na majdanie. 

Stwierdzono ró~nice w konstrukcji wałów i fosy. W partii połud
niowej przy budowie wałów wykorzy·stano naturalne podłoże skalne, 
wzmacniane konstrukcją drewntaną•ziemną, a fosę wykuto w skale. 
W partii północnej teren pod budowę wałów został przygotowany po
przez niwelację, fosa natomiast została wykopana w ~ółtej, gliniastej 
ziemi. Te różnice spowodowane były faktem zlokalizowania grodu ,na 
stoku wapiennego wzniesienia. 

Na majdanie wystąpiła intensywna warstwa 'Spale'nizny ze. znacz
ną ilością materiałów ceramicznych z Xlll/XIV-XIV wieku. Znalezio
no szereg innych zabytków J takich jak groty bełtów kusz, noże, frag
menty ostróg, sztylet. 

. Warstwa ta wskazuje, i~ gród zniszczono najprawdopodobniej na 
początku XIV wieku poczem wybudowano na jego majdanle kościół św. 
Jana Chrżciciela oraz zało~ono cmentarz przykościelny. 

' . 

Badanta prowadzone w cbrębie kościoła odsłoniły nowe mury, 
w tym mur przypory narożnej oraz kruchty. Te odkrycia potwierdzi .. 
ły dane, pochodzące ze :tródeł pisanych, iż kościół wielokrotnie prze• 
budowywano •. Pierwotnie była to budowla, wzniesiona na planie prosto• 
kąta, o wymiarach 16, 5 x lO, 5 m i posiadała przypory narożne i boczne. 
Czas jej powstania można roboc.zo datować na l połowę XIV wieku. 
W wieku XVI została prawdopodobnie przebudowana i pomniejszona do 
rozmiarów 9, 40 x 6, 80 m. Kościół istniał do wieku XVIII, z tego to 
bowiem okresu pochodzi jego wyobrażenie na starej mapie górniczej, 
gdzie jest on przedstawiony już jako ruina. 

Badanta będą kontynuowane ... 

STRZEL IN 
woj. wrocławskie 

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno• Konserwa• 
torski 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Halina Sledzik•Kamińska 
przy współpracy dr. Michała Magnuszewicza z Ka• 
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tedry AntropologU Uniwersytetu Wrocław• 
skiego. Finansował WOAK we Wrocławiu. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
szkieletowe, przykościelne od czasów 
średniowiecza do nowo~ytnych. 

, 
W związku z projektem zagospodarowania · kościoła Sw. Gotarda 

w Strzelinie prowadzono badania architektoniczne w celu rozpoznania 
fundamentów kc:Ecioła. W 4 wykopach, o łącznej powierzchni 16 m2, 
zało~onych na zewnątrz kościoła, natrafiono na szkielety ludzkie. 

W ąbrębie wykopów architektonicznych przeprowadzono ratow• 
nicze prace wykopaliskowe. 

Z ~ykopu A usytuowanego przy ścianie wschodniej nawy pół• 
nocnej gotyckiego kościoła, pochodzU l szkielet zachowany fragmen
tarycznie na głębckości około l m. W pobli~u szkieletu znajdował 
się przedmiot z ~elaza, 

W wykopie B zało~onym od zachodu przy nawie romańskiej 
rotundy /obecnie częściowo zniszczonej t · stanowiącej wie~ę kościoła 
gotyckiego z dwoma dostawionymi nawami: północną i południową/ 
wyeksplorowan'o na głębokości l, 5 i · l, 7 m dwa groby /nr l i 5/. 
Były to fragmentarycznie zachowane szkielety ludzkie uło~one w po
zycji wyprostowanej w kierunku wschód•zachód. Pochówek nr l zło
~ony . był w trumnie, w jego pobl~~u odkryto gwo~dzie. 

W wykopie C usytuowanym przy ścianie południowej nawy koś
cioła na głębokości 1-1,8 m w przemieszanych nawarstwieniach, wy-

·.eksplorowano 11 bezładnie le~ących, fragmentarycznie zachowanych 
szkieletów, naruszonych wcześniejszym wykopem architektonicznym. 
Na głębokości l, 9 m, w częściowo zachowanej jamie grobowej, od
kryto czaszkę z esowatym kabłączkiem skroniowym. 

Wykop D przylegał do północnej ściany nawy północnej kościoła. 
Na głębokości l, 6; 2, O; 2, l m odkryto 3 fragmentarycznie zachowane 
pochówki szkieletowe /nr 2, 3, 4/. Były one ulo~one w pozycji wypro• 
stowanej w kierunku wschód-zachód, z- .głowami skierowanymi na za• 
chód. 

Dolną granicę u~ytkowania dla zbadanej części cmentarzyska 
wyznacza się grobem ·w wykopie C, z kabłączkiem esowatym z brązu 
du~ych ratmiar ów. Jego chronologię na podstawie surowca i wielkości, 
określamy naJ wiek XIII. Omawiany grób łączyć nale~y z cmentarzem 
u~ytkowanym w okresie funkcjonowania rotundy, pełniącej rolę koś• -
cioła parafialnego przedlokacyjn~go , Strzelina /lokacja 1292' r. f. 

Materiały zabytkowe i dokumentacja z badań znajdują się 
w WOAK we Wrocławiu, materiał kostny przekazano do analizy 
antropologicznej Katedrze Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Badania będą kontynuowane. 



STRZELIN 
woj. wrocławskie 
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PP Pracownia Konserwacji 
Zabytków 

Dawny Kościół Parafialny 
~w. Michała 

Pracownia Archeologiczno.:. 
Konserwatorska 
Oddział we Wrocławiu 

Badania prowadzili mgr mgr Jerzy Romanow, 
Andrzej DwUewicz, Stanisław Florek, Krzysztof 
Rytka. Finansował Urząd Miasta i Gminy w Strze
linie. Pierwszy sezon badań. ~redniowieczny koś
ciół /początek XIV wieku/. 

Celem badań na terenie dawnego Kościoła Parafialnego pod 
wezwaniem Św. Michała było odsłonięcie zarysu kościoła · oraz wyko
nanie inwentaryzacji architektonicznej jego fundamentów. 

Kościół usytuowany we wschodniej części średni~wiecznego 
miasta, zachowany po wojnie w stanie ruiny, 2;ostał zburżoiiy na 
początku lat sześćdziesiątych. Dalsze zniszczenie nastąpUo w roku 
1977 w związku z budową nowego osiedla. · 

Odsłonięto i zinwentaryzowano wschodnią część prezbiterium, 
północnego skrzydła transeptu, północnej części korpusu i wie1;y od 
s trony zachcxiniej. 

Analiza układu przestrzennego i struktury fundament6w wska
zują, 1;e prezbiterium i korpus z transeptem powstały w ró1;nym cza
sie. Jednoprzęsłowe prezbiterium zamknięte oskarpowanym wielobo· 
kiem stanowi pozostałość architektury gotyckiej, zaś korpus z tran
septem wzniesiony został w stylu pó~nego baroku. 

Badania zakończono. 

STRZELIN 
woj. wrocławskie 
Kościół św. Gotarda 

STRZEL IN 
woj. wrocławskie 
Szpital 1. Kaplica św. Jerzego 

patrz 
wczesne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Pracownia Archeologiczno-: 
Konserwatorska 
Oddział we Wrocławiu 

Badania prowad z U mgr Jerzy Romanow. 
Finansował Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie. 
Pierwszy sezon badań. ~redniowieczny szpital 
i kaplica /około XIV wiek/. 
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Celem badań przy kaplicy, w obrębie przylegającej do niej muoo 
rów dawnego szpitala było wyeksplorowanie istniejących nawarstwień 
oraz uzyskanie informacji o głębokości posadowienia istniejących mu
rów. jak te~ raz:poznanie ewentualnych, zalegających ni~ej reliktów. 

Stwierdzono. ~e istniejąca kaplica stanowi część /prezbiterium/ 
niezrealizowanego kościoła. Przy zachodniej ścianie kaplicy odsłonię .. 
to zawiązlrl korpusu, wyratnie wymodelowane do którego w okresie 
pótniejszym dobudowane zostały znacznie wy~ej posadowione,. mury 
szpitala. 

W obrębie murów pOtniejazego sz-pitala /rejon ściany zachodniej 
kaplicy/ ~yto 25 szkieletów nawarstwiających się,o różnej orientacji. 
Jamy grobowe pozbawione były wYPOsażenta. Źródła historyczne datują 
kaplicę na drugą połoiwę XIV wieku. 

Ceramika odkryta na poziomie posadowienia kapUcy mo~e być 
datowana od połowy XIII wieku. 

·Przewiduje się rozszerzony program badań w roku 1979. 

STRZELIN. 
woj. wrocławskie 
Mury obronne 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno• 
Konserwatorska 
Oddział Wrocław 

Badania prowadzili mgr mgr Jerzy Romanow, 
Andrzej DwUewicz, Stanisław Florek, Krzysztof 
Rytka. Finansował Urząd Miasta i Gminy w Strze• 
linie. Pierwszy sezon badań. ~redniowieczne ·mu
ry obronne /XIII/XIV wiek/. 

Celem badań było odsłonięcie i zinwentaryzowanie północnego 
odcinka systemu obrameg{> miasta. co zostało wykonane na odcinku 
długości d<oło 250 m murów. Odsłonięto fundamenty dwóch wież na .. 
rożnych, wykonano szereg przekroi przez fosę. 

Prace będą kontynuowane w roku następnym • 

• SZCZAWNICA,- KROSCIENKO Uniwersytet Jagielloński .. 
Instytut Archeologii woj. nowos·ądeckie 

Badanta prowadził mgr Stanisław Kołodziejski, 
konsultantem była dr hab. Marta Cabalska. Fi
nanso.vało Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. 
Trzec·i sezon badań. Zamek średni!>Wieczny. 



261 

Główne wykopy o łącznej powierzchni 33 m 
2 

, założone zostały 
w dolnym rejonie zamku na przedłużeniu zeszłorocznych. Uzyskano 
dwa ciągi profilów: jeden równoległy do muru czołowego długości 16~ 5 m, 
drugi prostopadły o długości 12 m. 

Najciekawsze wyniki osiągnięto w wykopie IV/7P., o wymiarach 
9 x 2 m. Perl warstwę humusu odkryto wylewkę wapienną grubości 
10-20 cm, która zajmowała wschodnią stronę wykopu i ciągnęła się 
na długości 6 m. Wylewka stykała się z odsłoniętym, poprzecznie bieg
nącym murem zachowany_mdowysokości 70·80 cm od stopy )nie był on 
ujmowany dotychczas na żadnych. planach ani wzmiankowany w litera• 
turze dotyczącej Zamku Pienińskiego/. Od tego muru w kierunku muru 
czołowego biegła ściana zbudowana prawdopodobnie z desek, której 
zwęglone szczątki uchwycono w rzucie poziomym na odcinku około 
l m jak i na profilu poprzecznym. Z tego też miejsca pochodzi 12 że• 
laznych gwoździ, typowych dla średniowiecza. Odkryte resztki kon• 
strukcji pozwalają sądzić, iż są to pozostałości budynku, którego pod
łoże tworzyła wylewka wapienna, ścianę południową mur kamienny, po
zostałe zaś ściany zbudowane były z drE!wna. Jednocześnie założono 
wykop sondażowy 3 x 2 m, w środkowym rejonie zamku. Teren ten 
zostanie objęty szczegółowszymi studiami w przys~łych· sezonach badaw· 
·czy ch. 

Materiał zabytkowy stanowią liczne fragmenty naczyń ceramicz· 
nych przeważnie z XII wieku oraz zabytJ.<:i metalowe m. in. mały frag
ment brązowej buławki. Ponadto prowadzone były badania powierzch
niowe, którymi objęto cały stok Góry ZamkoweJ. Stwierdzono, że na 
wierzchołku Góry Zamkowej, na jej południowej grani istniał mur, 
którego nikłe resztki są bardzo słabo widoczne. Mur ten chronU za
budowania wewnątrz zamku przed atakiem od strony wyżej położonego 
Ostrego Wierchu. Odkrycie to w znacznej mierze uzupełnia plan zamku 
publikowanego w 1863 roku przez Szczęsnego ·Morawskiego,a· zmienia 
poglądy współczesnych historyków architektury militarnej na temat typu 
Zamku Pienińskiego. 

Badania będą kontynuowane. 

Materiały oraz dokumentacja po opracowaniu będzie przechowy• 
wana w Okręgowym Muzeum w Nowym Sączu. 

~WID NICA 
woj. wałbrzyskie 
ul. Zamkowa 

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno• Konserwa• 
torski · 
we Wrocławiu 

Badania prowadzili mgr Halina Śledzik-Kamińska 
i Ludwik ~miński /autor . opracowania/ przy współ· 
pracy architektów • dr. dr. J.Kościuka i St. Me
dekszy z Instytutu Historii Architektury, Sztuki 
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i Techniki politechniki Wrocławskiej, Finan• 
sował Świdnicki Ośrodek Kultury. Trzeci 
sezon badań. Zamek XIV•XVll wiek. 

Kontynuowano eksplorację nawarstwień w wykopach polotonych 
przy zachodnim skrzydle klasztoru prży równoczesnym zwiększeniu · 
ich powierzchni w związku z planowaną ekspozycją reliktów architek
tonicznych zamku. Odkryty ·tUtaj zachodni mur obwodowy zamku, włą
czony w linię obronnego muru miejskiego, rozpoznano na .długości 

44 m /wykopy 3, 9,17,18/ i ustalono jego zasięg w .kierunku północ
nym, zlokalizowaniem północno..,zachodniego naro:tnika obwodu /wy• 
kopy 18,17/. Mur zbudowany z łamanego kamienia granitowego na 
zaprawie wapiennej, szerokości l, O .. 2, 2 m, zalegał na O, 4 •l, 2 m, 
a poziom jego posado.vienia • 4, 6 m /wykop 3/ od powierzchni. Na 
zewnątrz zachodniego muru obwodowego odkryto mur, rozpoznany na 
długości okóło · so m, będący cembrowiną fosy /wykopy 3, 9,17, 18,28/. 
Biegnie on skośnie do muru obwodowego, z którym . się styka przy ,. 
północno•zachodnini naro:tniku obwodu zamku, Mur zbudowany z ła• 
inanego kamienia granitowego na zaprawie ·wapiennej, natomiast od• 
kryte na wysokości O, 7 .-1, 3 m lico zewnętrzn~ wykonano z ciosów 
granitowych, spOinowanych zaprawą cementową. Cembrowina zalega 
na głębokości O, 9 •1, 2m od powierzchni, a szerokość jej wynosi 
1,3-1,5 m • 

. W wykopach na zachodnim skrzydle klasztoru eksplorowano na
warstwienia nowożytne, głównie o charakterze niwelacyJnym, do gł~ 
bokości około 3 m. Z sondażowego rozpoznania stratygrafit /wykop 3/ 
wynika, i:t najstarsza warstwa, prawdopodobnie współczesna wznie• 
sienia zachodniego muru obwodowego, datowana jest materiałem ·ce
ramicznym na wiek XIV•XV. Występuje ona na głębokości poniżej 3m • 

. Rozpoznano przebieg północnego muru obwodowego w części na• 
' rożnikowej na odcinku 7 m, a muru wschodniego 29 m. 

Brak ·danych do wYtYczenia południowej linii obwodu obronnego 
zamku. Obecny zasięg zachodniego i wschodniego muru obwodowego 
w kierunku południowym ustalono na wysokości południowego skrzydła 
klasztoru /wykopy 98 16/. . . . 

Odległośći między odkrytymi odcinkami zachodniego i wschodnie
go muru obwodo.vego, określająca szerokość obwodu wynosi 40-42 m, 
zmniejsza się nieznacznie w kierunku południowym. Niepełną długość 
dJwodu obronl}ego wyznacza 44 m odcinek zac~odniego muru obwodo• 
wego. 

W celu rozpoznania zabudowy wnętrza obwodu zamkowego zało• · 
żono w obrębie dziedzińca i pomieszczeń klasztornych 7 wykopów /nu• 
meracja 20•26/ o. łącznej powierzchni 153 m 2• . 

W pomieszczeniu przyległym do muru wschodniego klas~toru, 
na głębokości O, 8 - l, O m odkryto wjazd na zamek, prowarlżący od 
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strony miasta /wykop 26/. Z wjazdu przetrwała nawierzchnia bru· 
kowanej ulicy, szerokości 4 m, długości 4, 5 m, z wyodrębnionym 
pośrodku rynsztokiem. Ulica wystąpiła tylko w obrębie zabudowy 
klasztornej, natomiast na zewnątrz uległa zniszczeniu wskutek niwe
lacji terenu po wzniesieniu klasztoru. Od północy równolegle do bie• 
gu ulicy odkryto relikt muru interpretowany jako południowy bok czwo
robocznej wie:t.y. Stanowi on ciąg dalszy muru odkrytego na zewnątrz 
klasztoru /wykop 2/, związanego prostopadle ze wschodnim murem ob
wodowym i wysuniętego 2m przed jego lico zewnętrzne. Bok wie:t.y 
ma 10, 5 m długości. Z nawierzchnią.ulic.Y łączy się bruk dziedzińca 
odkryty na dziedzińcu klasztornym /wykop 20, 24, 25/". Poziomowi jego 
zalegania odpowiadają skupiska bruku odkryte wewnątrz kościoła /wy• 
kop 14,15/. Ten poziom dziedzińca nale:t.y łączyć z ostatnią fazą za
budowy zamkowej. Odkryto równie:t. fragment starszego bruku, zale
gający około O, 5 m poni:t.ej najmłodszego bruku dziedzińca zamkowe
go /wykop 23/. 

Rozplanowanie wnętrza obwodu zamku mimo znacznej Uości od-
. krytych reliktów arc~itektonicznych nie zostało wystarczająco rozpoz
nane. W jego zabudowie wyro:t.nia się budowla usytuowana w północno
zachodnim nar<Eu obwodu; którą na długości 19 .m dobudowano do 
zachodniego muru obwodowego. Niepełna szerokość tej budowli mie• 
rzona wzdłu:t. południowego muru wynosi 15 m /wykop 17, 21} . - Budo• 
wę przedziela w połowie poprzeczny muz:.. Fragment innej budowli,· 
szerokości 6, 5 m, dostawionej do wschodniego muru obwÓdowego od· 
sło:t;tięto podczas ubiegłorocznych badań w kośqiele św.Antoniego /wy
kopy 8,10,11,14/. 

Pozostałe mury nie dają na obecnym etapie badań czytelnego 
cbrazu rozplano.vania zabudowy zamku. Spośród nich wyró:!nia się 
zachowanym całkowicie półkolistym łękiem fotwór drzwiowy/ i frag• 
mentern rozglifionego okna 10 m długości mur /wykop 4/. 

Wydzielenie faz budowy zało:t.enia zamkowego będzie mo:!liwe 
po zakończeniu rozwarstwienia murów. 

Badania będą kontynuowane. 

TY KOCIN 
woj. białostockie 

WARSZAWA• WILANÓW 

WITK6W, gm. Szprotawa 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko 6 

patrz 
okres nowotytny 

patrz 
wczesne średnlowiecże 

Muzeum Ziemi Lubuskiej 
w Zielonej Gorze 
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Badanta prowadzili · mgr Edward Dąbrowski 
/autor sprawozdania/ l mgr Krzysztof Onzol. 
Finansował WKZ w Zielonej Górze. Średnio
wieczna i renesansowa stanica rycerska, tzw. 
"wieta". 

z uwagi na niebezpieczeństwo zachwtańta równowagi statycznej 
zabytku architektonicznego /"wie ty"/, wytyczono wykop o s zerokości 
3m i - załamując go przed dojściem do pn muru "wlety" • zwętono 
do szerokości 2 m; długość wykopu wynosi 13 m. 

Wyeksplorowano' w całości warstwę datowaną na XV wiek oraz 
częściowo zdjęto górny poziom warstwy z XIV wieku. W części węt-

·. s z ej wykopu, przy północnym murze "wlety", odsłonięto niewielką 
przybudówkę gotycką niewiadomego przeznaczenia, wypełnioną at do 
spodu /stopa fundamentowa - głębokości do 3, 00 m/ gruzem renesan
sowym 1. wtórnie wykorzystanym w XVI wieku architektonicznym bu
dulcem gotyckim. Górny poziom wypełniska przybudówki zawie~ał gruz 
z XVII l XVII wieku. W odległości 7, 82 • 7, 66 m od muru "wiety" od
słonięto koronę muru obwodowego, otaczającego dziedziniec. 

W najnltszej warstwie, którą częściowo wyeksploro.wano, wystą
piła głównie ceramika kuchenna stalowo•.szara, nawiązująca do znanej 
zarówno w dutych ilościach z Dolnego ~ląska jak Wielkopolski. Z war
stwy wytszej, której mlątszość dochodzi do O, 80 m, uzyskano - prócz 
ceramiki kuchennej l budowlanej /takte kafle garnkowatej - znaczną 
Uość inhych zabytków. Wśród nich na wyrOtnienie zasługują monety 
/18 sztuk/, wszystkie z końca XIV i pierwszej połowy XV wieku. 
Oprócz okazałego grosza miśnieńskiego, znaleziono tet denar lwow• 
ski /rusktj Wł. Jagiełły, pta.stowskie brakteaty l denarki śląskie /m.in. 
moneta bita w Szprotawie, dwie w· Głogowle/. Z inny~h przedmiotów . 
potwierdzających chronologię warstwy na XV stulecie nalety wymienić 
liczne fragmenty naczyń kamionkowych, charakterystycznie zdobionych, 
do których wierne. analogie znane są z Niemiec i z Polskl /Dolny Śląsk, 
Wielkopolska, Mazowsze/. Z tejte warstwy pochodzą, fragmentarycznie 
zacho.vane, gotyckie figurki świętych, wykonane z gliny. Zarówno wy
mienione zabytki, jak liczne okucia z brązu lub mosiądzu /m.in. oku
cia ksiątek/ wskazują na wysoki poziom tycia właścieleli zameczku -
"wietty". Korespondują z tym fragmenty naczynia zaopatrzonego w in• 
skrypcję łacińską /litery gotyckie/, ulamld ozdobnych naczyń szklanych 

· a takte kosteczki. · · sześcianki do gry. Taką samą wymowę ma pięknie 
szlifowany kamleń półszlachetny. · 

Z wypełniska przybudówki zebrano dutą kolekcję kafl,l renesa.'l
sowych. Z górnego poziomu wypełniska pochodzi moneta austriacka 
z 1624 r., natomiast z poziomu "renesansowego" brakteat. Znaleziono 
tu takte m.in • . posrebrzany, bogato zdobiony "trzewik" szpady/? f, 
ostrogę telazną oraz pierścionek mosiętny, owijany cienkim drucikiem 
złotym. Wyjątkowo estetyczną formą odznacza się maleńki guzik w 
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kształcie rozetki, wykonany z tego szlachetnego kruszcu. 

Prace będą kontynuowane. 

WŁOCŁAWEK Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 
w Łodzi 

Badania prowadzU mgr Leszek Wojda, opiekę 
naukową sprawował doc. dr Jerzy Krnieciński. 
Finansował WKZ we Włocławku. Trzeci sezon 
badań. Miasto średniowieczne /XIV·XVIT wiek/. 

Badaniami objęto rejon staromiejski. 
1 . 

Wytyczono 4 wykopy 1 wykonano 7 odwiertów świdrem geologicz• 
nyrn, prowadzono penetrację architektoniczną piwnic na linii przebie
gu domniemanych murów obronnych celem uchwycenia wschodniej i za• 
chodniej granicy osadnictwa średniowiecznego oraz wyjaśnienia prze
biegu domniemanych murów miejskich. 

Wykop 7 • Nie odkryto żadnych śladów po murach obronnych i nie 
znaleziono średniowiecznej warstwy kulturowej. 

Wykop 8 zlokalizowany we wschodniej części Starego Miasta. 
Nie' natrafiono na średniowieczną warstwę kulturową. 

Wykop 9 usytuowano w zachodnim rejonie Starego Miasta. 
Odkryto dwa poziomy osadnicze, pierwszy z XVI•XVII wieku • sta
nowiły go ściek i bruk kamienny, przepalona ziemia, warstwa polepy, 
ślady spalmych belek drewnianych, kości, skupisko materiału ceramicz
nego i nieliczne przedmioty metalowe. Prawdopodobnie był to obiekt 
gospodarczy lub produkcyjny,·. Drugi poziom z XIV•XV wieku dokumen
towały poziomo ułożone belki drewniane, fragmenty skóry, kości i ma
teriał ceramiczny oraz liczne szczątki pochodzenia organicznego. Przy
puszczalnie był to poziom ulicy średniowiecznej. 

Wykop 10 założno również w zachodnim rejonie Starego Miasta. 
Analiza stratygraficzna wykazała przemieszany układ warstw, który 
jest wynikiem prac niwelacyjnych przy budowie wiaduktu mostowego. 
Materiał zabytkowy to: szkło, kafle, kości, nieliczne przedmioty me• 
talowe i beczka drewniana oraz cerarnika nowożytna i pótnośrednio• 
wieczna. 

Odwierty prowadzone we wschodniej części Starego Miasta pozwo-
. liły uchwycić granicę średniowiecznego osadnictwa, która przebiega na 

linii ul. Rybackiej. Z odwiertów uzyskano pOtnośredniowieczny i średnio• 
wieczny materiał ceramiczny oraz fragmenty skóry. 

W wyniku badań uchwycono przypuszczalną wschodnią granicę 
osadnictwa średniowiecznego, a także uzyskano pewnośĆ, że na Starym 
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Mieście nie było osadnictwa starszego nit koniec XID .i połowa XIV 
wieku. Stwierdzono, te dotychczasowa hipo~eza o przebiegu murów 
obronnych jest błędna. 

WOLIN 
woj. szczecińskie 
Stanowisko l 

ZAKRZEW, gm.Warta 
woj, sieradzkie 
Stanow~sko 11 

,. 
' patrz 

wczesne średniowiecze 

patrz 
neolit 

kBROJEWSKO, gm.Lipie 
woj. częstochowskie 
Stanowisko l 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadziła mgr Barbara Gedl. Finan
sował WKZ w Częstochowie. Kontynuacja ba• 
dań rozpoczętych w 1973 roku, Grób podkloszo
wy z wczesnej epoki telaza.. tredniowieczny 
gródek • 

. Podczas badań wykopaliskowych w zniszczonej częśpi średnio• 
wiecznego gródka odkryto pojedynczy, dobrze zachowany grób podklo
szowy z wczesnej epoki telaza. "Grób ten znajdował się ponitej po
ziomu utytkowego średniowiecznego gródka w partii częściowo zniwe
lowanej w latach międzywojennych. Jest to pierwszy grób podkl.oszowy, 
odkryty w dorzeczu Liswarty. 



Okres nowożytny 



BIEt.UŃ 
woj. ciechanowskie 
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PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
.Kons e rwa torska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Maria Pikulińska-Ciuk. 
Finansował Instytut Przemysłu Gurnowego "Sto• 
mU" w Piastowie. Drugi sezon · badań.· Zespół 
pałacowo•ogrodowy z reliktami fortyfikacji 
z . XVIII wieku, teren o tradycjach średniowiecz
nych. 

Wykopy zldcalizowano przy oficynie nazywanej "arianka" we 
wnętrzu i na zewnątrz przy ścianie południowej. Przy fundamentach 
oficyny wschodniej oraz w północno•wschodniej części fosy, zmienionej 
w trakcie kolejnej modernizacji parku na staw. Łącznie przebadano sie
dem wykopów o powierzchni 282 ni2 i kubaturze 280 rn3. 

We wnętrzu "arianki" natrafiono na ślady dwu kolejnych drewnia
nych podłóg. Nie były one związane z budynkiem· obecnie stojącym. 
Ni:tszą rno:Łerny uwa:tać za relikt niezidentyfikowanego budyzłku XVI
wiecznego. Tak pozwala datować materiał zabytkowy współwystępujący 
z nią. 

. w· wykopach przy oficynie wschodniej tak:Łe natraftono na war
stwę XVI-wieczną. 

W fosie na obszarze dwu arów odsłonięto ślady drewnianej kon
strukcji. Wydaje się, :te są to pozostałości podwodnego urnocnienia pa
wilonu cgrtdowego ustawionego "na wodzie". Sądząc po sUnie opalonych 
końcach słupów uległ on spaleniu. Tego typu romantyczne budynki zna• 
ne są z zało:Łeń ogrodowych XVIII i XIX•wiecznych. 

l 

Materiał ruchorny uzyskany z tegorocznych badań -jest liczny 
i reprezentowany przez: ceramikę, kafle płytowe i garnkowe, kości 
zwierzęce, szkło i metal. 

Zabytki archeologiczne do momentu zakończenia prac konserwator• 
skich są w posiadaniu Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PKZ 
w Warszawie. · 

BOBROWNIKI, grn. Szpetal Górny 
woj. włocł8wskie · 

CIECHANÓW 
Stanowisko I 
/Rynek/ i Zamek 

patrz 
pOtne średniowiecze 

patrz 
pOtne średniowiecze 



DR ZEWICA. gm.Bytnica 
woj. zielonog.órskie 
Stanowisko 6 

FREDROFOL 
woj.rfl-rzemyskie 
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patrz 
okresy brązu 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczna 
Oddział w Rzeszowie 

Badania prowadził mgr Michał Proksa. Finanso
wał Urząd Wojewódzki Wydział Kultury i Sztuki · 
w Przemyślu. Czwarty sezon badań. Okres nowo
tytny. 

W czasie badań wykopaliskowych ograniczono się tylko do eks-
ploracji studni umieszczonej wewnątrż baszty i genetycznie powią

zanej z jej murami. Miała ona kształt zblitony do kwadratu o bokach 
o długości około 230 cm. a w jej zasypisku . znaleziono wiele arte-
faktów datowanych na koniec XVI do połowy XVII wieku. · 

Analiza odkrytego materiału archeologicznego dpprowadziła do 
bardzo inter(lsujących wniosków. Okazało się. te powstanie zamku 
nie motna wiązać z nazwiskiem Andrzeja Maksymiliana Fredry ! .da
tować jego początku na pierwsze dziesięciolecia XVII wieku. Bezspor
nie motna wykazać. !e zamek. powstał w trzeciej ćwierci XVI wieku 
1 funkcjonował tylko do połowy wieku XVll. Został całkowicie zniszczo
ny w czasie wielkich zamieszek politycznych i wojskowych. które mia
ły miejsce w tym okresie. Myślę tu o potopie szwedzkim• najetdzie 
Rakoczego i najetdzie Tatarów w 1671 roku. Po zniszczeniu rezyden
cja magnacka nigdy ju:t nie odzyskała pierwotnego kształtu i znacze
nia. Z wielkiego załotenia bastejowego z czterema okrągłymi basz
tami w narotnikach pozostał niewielki fragment skrzydła zachodniego 
wraz z basztą południowo-wschodnią noszący zresztą silne ślady re
montów dokonywanych w okresach.pótniejszych. 

Chcąc sprawdzić hipotezę o basztowo-bastejowym zało!eniu 
obiektu z inicjatywy autora sprawozdania dokonano badań· metodą 

elektra-oporową. Wyniki badań w całości potwierdziły wcześniejsze 
przypuszczenia. z tym :te baszta południowo-wschodnia była najpraw~ 
dopodobniej b)lsztą kwadratową. Badania archeologiczne spowodowały 
odkrycie podwójnego muru kurtyny wschodniej. Skrzydło zachodnie 
było mieszkalne• natomiast p9zostałe pel:niJ37 tylko fUnkcję kurtyn. 

ca·ły materiał archeologiczny wraz z dokumentacją i pełnym 
opracowaniem monograficznym obiektu dokonanym przez autora spra
wozdania znajduje się w Pracowni Archeologicznej PP PKZ w Przemyślu. 

Badania .zostały zakończon~. 



FROMBORK 
woj. elbląskie 

GDAhSK 
ul. Długa 

GNIEW 
woj. gdańskie 
Stanowisko l b 

GÓRZYCA 
woJ. gorzowskie 
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patrz 
póine średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

GRODZISK-DMOSIN" gm.Ornosin 
woj. skierniewickie 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził dr Leszek Kajzer. przy współ
pracy mgr Tadeusza J.Horbacza. Finansował 
Zarząd Autostrad w Warszawie. Pierwszy sezon 
badań. Dwór nowożytey. 

Celem prac ratowniczych było przebada~ie nowożytnego stano
wiska ulokowanego na trasie planowanego przebiegu autostrady. Sta
nowisko zlokalizowane jest na cyplu wysoczyzny wcinającym się w pod. 
mokłą dolinę rzeczki Mrogi. Grunt ten należy administracyjnie do 
Grodziska; historycznie związany jest z Dmosinem, wsią f a. potem 
miasteczkiem/ o XIV -wiecznej metryce. położoną przy granicy Mazow
sza Rawskiego i ziemi łęczyckiej. 

Założono 11 wykopów badawczych o łącznej powierzchni 148.a.5 m 2• 
Stwierdzono" że dworek drewniany • stojący obecnie na stanowisku, nie 
jest posadowiony na starszych fundamentach. W trakcie prac okazało 
się, że północna część cypla była intensywnie użytkowana w końcu 
XVI-XIX wieku. Stwierdzono obecność grubej warstwy kulturowej, usy
tuowanej bezpośrednio pod darnią i kilku jam" nie posiadających ma
teriału zabytkowego. Na zachód od obecnego dworku zbadano relikt 
budynku, przynajmniej częściowo murowanego, który według relacji 
miejscowej ludności, rozebrany został na poc:eątku XX wieku. Budynek 
nie był fundamentowany. Powstał zapewne w XVIII wieku. 

Stanowisko interpretujemy jako pozostałość nowotytnego drewnia
nego dworu, składającego się z domu i zabudowań gospodarczych. 
Badania dostarczyły niemal wyłącznie ceramiki nowożytnej. 

Materiały będą przechowywane w Muzeum w Brzezinach. 

Prace nie będą kontynuowane. 
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HUTA LUKOMSKA, gm.Zagórów 
wej. kpnińskie 

Uniwersytet im.Adama 
Mickiewicza 
Katedra Archeologii 
w Poznaniu 

. Badanta prowadzUa mgr Marta Mucha /autorka 
sprawozdania/ pod kierownictwem doc.dr. Jerzego 
Olczaka. Finansowali Uniwersytet im.Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz Urząd Wojewódzki, 
Wydział Kultury ·t Sztuki w Koninie. Drugi sezon 
badań. Nowożytna huta szkła, XVIII wiek. 

Odkryto nową koncentracJę obiektów - pozostałości urządzeń pro
dukcyjnych huty - znajdującą się na nieznacznym wyniesieniu terenowym 
w odległości około 60 m na południowy wschód od zbadanej w roku ubieg
łym. Przekopano powierzchnię 550 m2. Wśród szeregu obiektów zwią
zanych z zabudową oraz działalnością produkcyjną huty na szczególne 
wyróżnienie zasługują pozostałości po piecach szklarskich, które można 
interpretować jako piece do wytopu szkła, odprężania wyrobów szkla
nych, wypalanta tygli, przepalanta surowców szklarskich. Są one skon
centrowane na powierzchni ponad l ara, usytuowane prostopadle lub 
równolegle do siebie. Najwi-ększy z nich, dwuczłonowy o wymiarach 
6, O x 3, 5 m w kształcie owalu zachował się w swojej partU wschodniej 
w postaci misowatego zagłębienia wypełnionego w centrum piaskiem cie
mnobrunatnym, a w partiach bocznych · i spągowych przemieszanymi war
stwami piasku, gliny, polepy, piasku przepalonego. Maksymalna miąż
szość obiektu /licząc do poziomu fundamentu/ wynosi O, 70 - O, 80 m. 
''Fundament" o wymiarach 2, 4 x 2, O m stanowUy kamienie większych 
i mniejszych :rozmiarów ułożone w warstwie gliny o miąższości O, 40-
O, 50 m, miejscami dwuwarstwowo. Drugim z większych obiektów są 
pozostałości pieca w przybliżeniu prostokątnego o wymiarach 6, O x 
2, O m, które tworzy warstwa spiaszczonej gliny, brunatnego piasku 
i polepy z zalegającą poniżej niej warstwą piasku przepalonego. Miąż-:
szość tego obiektu wynosi O, 30 -O, 40 m. W sąsiedztwie pieców odkryto 
resztki słupów drewnianych, które najprawdopodobniej stanowiły elemen
ty drewnianych konstrukcJi zabudowań huty. 

Uzyskano wiele brył masy szklanej z rOżnych etapów produkcji, 
brył surowców i spieków szklarskich, fragmentów donic, ułamków 
i większych fragmentów wyrobów szklanych /naczynia, szyby, szkło la
boratoryjne iJ apteczne/ oraz odpadów powstałych przy ich produkcji. 
Znaleziono fragmenty narzędzi szklarskich, między innymi, piszczeli, 
noży, nożyc, szczypiec oraz odważnik żelazny. Chronologię obiektu 
mogą przybliżyć wydobyte 2 monety z przełomu XVII na XVIII wiek. 

W1Jtiki tegorocznych badań pozwalają stwierdzić, iż w Hucie Lu
komskiej w niewielkiej odległości od siebie działały dwa zakłady, naj-
prawdopodobniej w różnych okresach czasu. · 

Materiał z badań znajduje się w magazynach Katedry ArcheologU 
UAM. 



JANOWIEC 
woJ .lubelskie 
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PP Pracownie KonserwacJi 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Kona e rwa torska 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadztla mgr Maria Supryn /autorka 
sprawozdania/ oraz Edmund Mitrus. Finansowało 
Muzeum w Kazimierzu Dolnym. Trzeci sezon ba
dań. Zamek /XVI-XVIII wiek/. 

t l • 

Prace koncentrowały się w środkowej partii dziedzińca, w reJO• 
nie wa:tnego węzła architektonicznego, łączącego zró:tnicowane chrono
logicznie i funkcjonalnie partie zamku. Kontynuując eksplorację wschod
nieJ części wykopu VII odsłonięto dolne partie fundamentowe muru para
wanowego, dzielącego dziedziniec na część wschodnią i zachodnią, mu· 
r.u północnej ściany wschodniej części skrzydła południowego oraz mu
ru fundamentowego biegnącej przed tym skrzydłem galerii. Rozeznano 
nawarstwienia na odcinku wy:tej wspomnianej galerii. ;przebadano frag-: 
ment północnej partii skraJnego, zachodniego, pOmieszczenia we wschod· 
nieJ części skrzydła południowego. Wśród odsłoniętych w jego obrębie 
warstw kulturowych wyró:tniono około 30 cm mią:tszości warstwę spale
nizny. Zawierała ona cenne okazy XVI-:2!;VII-wiecznych kafli, w tym 
z ornamentem figuralnym. 

Eksplorowano tak:te wykop IX w północno-wschodniej partii wschod
niego dziedzińca, w celu zweryfikowania wyników badań geofizycznych; 
w wykopie nie stwierdzono reliktów murów. 

Materiały znajdują się w Pracowni Archeologiczno-Konserwator
skiej PP PKZ w Lublinie. 

Badania będą kontynuowane. 

l 

JANOW PODLASKI 
woJ. bialskopodlaskie 

PP Pracownie KonserwacJi 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadztla. mgr Maria Supryn. Finanso· 
wało PP Stadnina Koni z siedzibą w Janowie Pod
lasktm •. Drugi sezon badań. Dawny zamek biskupi 
/XVII-XIX wiek/. 

Badania archeologiczne stanowtly kontynuacJę prac prowadzonych 
w 1975 r., a podjętych w ramach prac badawczych poprzedzających 
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projektowanie związane z przewidywaną adaptacją obiektu dla potrzeb 
Stadniny Kont. 

Prace koncentrowały się w południowej partU zało~enta, w reJO• 
nie istniejących skrzydeł .XVIII-wiecznego pałacu /wykop VI-IX/. 

Odkryto fragmenty murów dawnego, nieistniejącego obecnie 
w partiach · naziemńych XVII-wiecznego pałacu; ustalono, ~e budynek 
ten miał szerokość około 11,30 m. Mury pałacu wznoszonego w latach 
1770-1780 usytuowane w ten sposób, ~e oba jego skrzydła w swoich po
łudniowych partiach, niejako od zewnątrz obejmowały obrze~ne partie 
starego pałacu /wykop VI, IX/. 

Rozpoznano tak~e ziemne fortyfikacje otaczające zało~enie /wy
kop VII-Vlll oraz ciągi odwiertów archeologicznych/ ustalając częś
ciowo ich pierwotny narys oraz stwierdzając, ~e powstanie ich wią
zać należy z XVil-wiekowym zamkiem. 

Materiały znajdują się w Pracowni Archeologiczno-Konserwator
skiej PP PKZ w Lublinie. 

Badania zakończone. 

JEZIORO ZAMKOWE, gm.Koronowo 
woj. bydgoskie 

patrz 
pó~ne średniowiecze 

Stanowisko l 

\ 
JEZIORSKO, gm.Warta patrz 
woj. s ieradzkte 
Stanowisko 4 

KNYSZYN 
woj. białostockie 

okres halsztacki 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Białymstoku 

Badania prowadzU mgr Krzysztof Burek przy 
współudziale mgr Krystyny ChUmon. Finansował 
WKZ w Białymstoku. Pierwszy sezon badań. 
"Góra Królowej Bony" - miejsce domniemanej 
lokalizacji dworu króle~sktego Zygmunta Augusta. 

Sondażowe badania miały na celu lokalizacJę wzniesionego w po
łowie XVI wieku dworu myśliwskiego Zygmunta Augusta, w którym 
7. VII.l572 r. król zmarł. Według najnowszych ustaleń /Marian Pat
dzior, 1968/, analiza wzmianek archiwalnych ·pozwala na sformułowa
nie dwu przypuszczeń dotyczących miejsca usytuowania dworu. Mógł on 
się znajdować na miejscu tzW'. ·ro1Wa-rku przy drodze Knyszyn-Krjpno 
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lub w okolicach tzw. "Góry KróloweJ Bony", poło:tonej około l km 
na wschód od miasta przy dawnym trakcie Knyszyn-Białystok. 

Badaniami objęto teren "Góry Królowej Bony" i jej podnó1e. 
Zało:tono serię niewielkich wykopów sonda1owych /5 m x 2 m/ na 
plaskich kulminacjach dwóch wzgórz wchodzących w obręb "Góry 
Królowej Bony", na stoku wzniesienia, na domniemanej dawnej dro
dze prowadzącej na szczyt wzgórza i u zachodniej podsta~ wzniesie
nia, na polach ornych. Lącznie przebadano obszar 160 m • 

W tadnym z wykopów nie stwierdzono nawarstwień kulturowych 
ani śladów XVI-wiecznych konstrukcji przestrzennych. Jedynie w wy
kopie .XIII usytuowanym u zachodniego podnó:ta wzgórza, w warstwach 
zsypowych natrafiono na kilka fragmentów cegły "palcówki". 

Negatywny wynik badań sondażowych nie wyklucza możliwości 
lokalizacji dworu króleskiego na tym terenie. Możliwość taką zdaje 
się potwierdzać obecność cegieł "palcówek", jak te1 występowanie 
na powierzchni pól, u podnóta · wzgórza, ulB.mków ceramiki o cechach 
XVI-wiecznych. 

KOLBACZ, gm.Stare Czarnowo 
WOJ. szczecińskie 

KRAKÓW -STARE MIASTO 
I GRZEGÓRZKI 

KRAKÓW -PYCHOWICE 
Stanowiska 1 i 2 

KRASNE 
woj. ciechanowskie 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
pOtne · średniowiecze 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Agnieszka Kruk z udzia
łem mgr Marii Kulisiewicz. Finansował WKZ 
w Ciechanowie. Pierwazy sezon badań. Ruiny 
pałacu Krasińskich · z XIX wieku. 

Badania prowadzone były przy ruinach niemieckiej rezydencji, 
pobudowaneJ na miejscu .zburzonego w 1938 r. pałacu Krasińskich. 

Badania wykopaliskowe miały na celu odkrycie założeń pałaco
wych z 3 ćwierci XIX wieku. 
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2 . 
Przebadano powierzchnię 67 m • Wykopy załotone od strony 

północno- zachodniej ruin dostarczyły wiadomości .o układzie warstw. 

Wykop założony przy ruinach od strony południowej odsłonU 
zewnętrzne lico muru o szerokości 80 cm, zbudowanego w górnej 
części Z cegieł O wymiarach 13,5 X 7 X 20 cm, 28 X 8 X 12 cm 
o nieregularnym układzie. Od powierzchni do 90 cm cegły łączone 
były zaprawą cementową i otynkowane, od 90-110 cm zaprawą wa
pienną. Stopa fundamentowa wyst~uje na głębokości · 194 11cm od po
wierzchni. Fundament wykonany jest z dutych głazow kamiennych 
i mniejszych otoczaków łączonych gliną i zaprą.wą wapienną. Można 
przypuszczać, te są to szczątki murow rozebranego pałacu Krasiń
skich, częściowo wykorzystane przez Niemcow. 

Badania dostarczyły niewielkiej ilości fragmentarycznego, no
wożytnego materbtłu zabytkowego z XIX wieku. 

Prace nte będą kontynuowane. 

KRUSZWICA 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2 

• 

patrz 
wczesne średniowiecze 

. .. :· ~· 

KRYLOW, gm.Mircze 
l 

Archeologiczny Ośrodek 
woj. zamojskie 

l 
Badawczo-Konserwatorski 
w Lublinie 

Badania prowadzU doc.dr Jan Gurba. Finansował 
WKZ w Zamościu. Pierwszy sezon badal'i. Zam
czysko. /XVI-XVII wiek/ na wyspie na Bugu. 

Wykopy badawcze załotono w centrum i w pOlnocnej części maj
danu żarnczyska oraz na zewnątrz ziemnych kurtyn • ·u pÓdnota wału 
zachodniego i obok śladów pierwotnego dojazdu od strony południowo
wschodniej. w wykopie centralnym odkryto resztki ceglanego bruku 
dziedzil'ica. PonUej odsłonięto fragmenty spalonego obiektu, datowane-
go równie~ rui lata funkcjonowania zamku. · ·. . 

Stwierdzono, te zamek pobudowano na kulminacji wyłJpy zasied• 
lonej jut we wczesnym średniowieczu /Xll•Xill wiek/ i w pradziejach 
/ślady osadnictwa kultury łużyckiej, kultury ceramiki sznuroV!ej i kul• 
tury pucharów lejkowatych/. · 



• 
KURYLOWKA . 
WOJ. rzeszowskie 
Stanowisko l 
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Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie 

Badania prowadzUa mgr Aleksandra Gruszczyń
ska. Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszo
wie. Pierwszy sezon badań. Osada z okresu 
wpływów rzymskich, zało:tenie pałacowe - ·xviii 
wiek. 

Stanowisko poło:tone jest na wyniosłym wzgórzu, nad ·rzeczką 
Złotą, na terenie zabudowań plebańskich. Założono trzy wykopy. 
Jeden na stoku wzgórza, w celu uchwycenia śladów umocnień obron
nych, pozostałe zl~kalizowano w miejscu, gdzie na powierzchni grun
tu rysowały się korony murów. Odkryto dwa narożniki budowli. Przy 
narożniku południowo-wschodnim odsłonięto mur biegnący łagodnym 
łukiem w kierunku południowo•wschodnim. Fundamenty budowli zbu- . 
dowane były z dużych głazów kamiennych oraz cegły, łączonych za
prawą wapienną. Szerokość murów od strony wschodniej i zachodniej 
wynosUa 1. 35 m, południowej l, 2 m. Stopa fundamentowa wystąpiła 
na głębokości od 2 do 2, 4 m od powierzchni gruntu. ·Na podstawie 
płytkich odkrywek, udało się ustalić zarys t wymiary budowli. Posia• 
dała ona kształt prostokąta o długości 37. 5 m, s zerokości 20.3 m ·. 
Stwierdzono również przy narożniku północno•zachodnim mur biegną
cy łagodnym łukiem w kierunku północno-wschodnim. Mury o układzie 
łukowatym stanowUy zapewne połączenie z pozostałymi budowlami pa;_. 
łacowymt, których relikty stanowią dzisiejsza plebania t stodoła .• 

• 
Zródła historyczne wspominają o istnieniu na badanym wzgórzu 

w XVI wieku zamku Tarnowskich. Jednak w trakcie tegorocznych ba
dań nie natrafiono na jego ślad. Niewątpliwie przyszłe badania wyjaś
nią jego lokalizację, gdyż na całym wzgórzu udało się stwierdzić wy
stępowanie śladów budowli i murów kamienno-ceglanych. 

Materiał zabytkowy stanowią fragmenty naczyń, kafli, płytek 
posadzkowych, naczyniek szklanych. 

Ponadto w trakcie badań odkryto zniszczoną· poprzez budowle 
z okresu nowożytnego osadę z okresu wpływów· rzyinaklch. 

KWIDZIN patrz 
woJ. e~b ąskte wczesne średniowtcze 
LUBIN k/Kośclan_a .patrz 
woj.leszczyńskte wczesne średniowiecze 

ŁAŃCUT 
woj. rzeszowskie 
Fortyfikacje miejskie 

Muzeum Okręgowe 
·w Rzeszowie 



278 

Badania prowadziła mgr Aleksandra Gruszczyóska. 
Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. 
Pierwszy sezon badań. Fortyfikacje miejskie. 
Okrf!s nowotytny. 

· Badania eondatowe zostały przeprowadzone w związku · z plano• 
waną rozbudową Liceum Ekonomicznego. Wykop usytuowano na wale 
miejskim od strony wsch~dniej. Układ topograficzny terenu wskazuje, 
it dostosowano do obrony naturalną stromą ::; skarpę, zaś dodatkową 

przeszkodę stanowił jar potoku. Przeprowadzone badania wykBzały, 
U oprócz naturalnego zabezpieczenia na tym odcinku, dodatkową formę 
obrony stanowiła fosa oraz wał ziemny. SzerÓkość fosy wynosiła 5, 8 m, 
zaś· dno jej, wystąpiło na ~łębokości 3, 4 m od powierzchni gruntu. 
Rekonstrukcja wysokości wału nie jest mo~liwa, z powodu pOiniejszych 
prac niwelacyjnych prowadzonych na tym terenie. · 

Materiał zabytkowy to nieliczne fragmenty naczyń z XVI-XVII 
wieku oraz duta Uość zabytków c:eramicznych /fragmenty naczyń, 
kafli/ z ~VIII-~ . wieku. 

MALBORK 
woj. elbląskie 
Zamek 

patrz 
pO:tne średniowiec ze 

NIECZUJ, gtn. Burzenin 
woj. sieradzkie 

PP Pracownie Konśerwacji 
Zabytków . 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Urszula Perlikowska
Puszkarska. Finansował WKZ w Sieradzu. 
Pierwszy sezon badań. Smolarnia z XIX wieku. 

Stanowisko jest polotone w _ odległości 1125 m ha południe od 
wsi Nieczuj, na niewielkim wzniesieniu. w lesie. · 

2 
Przebadano powierzchnię 28 m • Na głębokościach 81-128 cm 

od punktu .zel"owego, na odcinku południowym wykopu odczyszczono 
fragmenty muru ceglanego oraz posadzkę z płasko ułotonycb cegieł 
w pozostałej części wykopu. Obiekt miał wymiary: 5, 20 m po osi NS 
i 3, 40 po osi WE. Pomiary wysokościowe wykazały duty spadek ulo
tonych cegieł do jego środka. W centralnej części obiektu natrafiono 
na głębokości 134, 142 cm, na wykonany z cegieł otwor ściekowy 
o wymiarach: długości '10 cm, szerokości 12 cm~ głębokości '1 cm. 
Wylot otworu ·ściekowego znajdował się w partii północno- zachodniej 
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obiektu i był oddzielony od jego części północno-wschodniej ścianką . 

działową. Wnętrze otworu ściekowego wypełniały węgle drzewne i grud
ki czarnej, smoło podobneJ substancji. Cała zewnętrzna powierzchnia 
cegieł była lśniąca, koloru ceglasto-czarnego i czarnego, co świadczy 
o produkcyjnym charakterze obiektu. W południowej części obiektu za
chowały się w postaci dwóch warstw cegieł fragmenty jego bocznych 
ścianek. Obiekt był wykonany z trzech warstw płasko uło±onych cegieł, 
łączonych gliną. Spoiny między cegłami miały 3-4 cm grubości. Wy
miary cegieł: 29 X 7,5 X 14,5; 29.5 X 7 X 14; 29 X 7 X 14,5; 29 X 7 
x 14 cm. 

Badania archeologiczne nie dostarczyły materiału. na podsta
wie k~órego mo±na by było ustalić chronologię obiektu. Przesłanką 
sugerującą nowo±ytną, prawdopodobnie XIX-wieczną chronologię są 
materiały :tródłowe oraz normalizacja wymiarów cegły. 

Przebadano część wschodnią obiektu, na podstawie której mo1:na 
wykonać jego rekonstrukcję. Obiekt został zasypany_. 

Dalsze prace badawcze na tym stanowisku nie będą prowadzone. 

NOWA .CEREKWIA, gm. Kietrz 
woj. opolskie 

OSTROL~KA 

Stanowisko Grodzisko Stare 

PIŃczów 
woj. kieleckie 

patrz 
okresy brązu 

patrz 
wczesne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków. 
Pracownia Dokumentacji 
Naukowo-Historycznej 
Oddział w Kielcach 

Badania prowadzU mgr Marian Gucwa. Finanso
wał WKZ w Kielcach. Pierwszy sezon badań. 
Pałac barokowy z połowy X VIII wieku. 

W trakcie badań architektonicznych w północnym skrzydle pa
łacu natrafiono na relikty wcześniejszej zabudowy. Sonda:t o wymia
rach ' 3 x l, 5 m usytuowany w pomieszczeniu nr 16 mial. za zadanie 
ustalić pierwotny poziom u:tytkowy w nawiązaniu do odkrytego naro1:
nika budowli pochodzącej sprzed powstaniem pałacu. 

Pod warstwą zasypiskową, na głębokości około 2 m od obecne• 
go poziomu, odsłonięto posadzkę kamienną o niejednolitym materiale. 
Między innymi, zalegały w niej wtórnie u:tyte marmurowe elementy 
architektoniczne. Badania potwierdziły, ustalollł' w poprzednim sezonie 



280 

f wykop I na zewnątrz północnegb skr~ydła obiektu/, zasięg niwelacji 
terenu z okresu budowy pałacu. 

l 

POZNAN-STARE MIASTO· . patrz 
Stanowisko 9 

l 

PRZEMYSL 
Klasztor Karmelitów 

. pOtne średniowiecze 

pp· Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczna 
Oddział w Rzes~owie 

Badanta prowadził mgr · Michał Proksa. Finan
sował Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Woje
wódzkiego w Przemyślu. Czwarty sezon badań. 
Okres nowożytny. 

Badania koncentrowały się w dwóch punktach: przy styku koś
cioła i klasztoru i przy murach wewnętrznych. Według koncepcji bu
downictwa karmelitańskiego w Polsce najpierw budowano kościół 
i skrzydło wschodnie klasztoru, następnie te dwa ·elementy od strony 
południowej !ączono dobudowywanym skrzydłem. W poprzednim sezo
nie w czasie badań udało się uzyskać dane mówiące o jednoczasa:yeym 
budowaniu skrzydła wschodniego i południowego. Tak · więc nie potwier
dziła się teza o sposobie karmelitańskiego budownictwa. Również w tym 
roku na styku kościoła i skrzydła południowego nie stwierdzono żadnych 
śladów łączenia czy dostawianta murów tych elementów budowli. Wobec 
tego można wysunąć tezę, że kościół, skrzydło E i skrzydło S były 
budowane w jl:ldnym czasie. Myślę tu oczywiście o ich partiach funda· 
mentowych. W partiach wyższych widoczne dylatacje w murze, świad
czyć by mogły o etapach budowanta kościoła i klasztoru. 

Drugi rejon badań dotyczył wewnętrznych murów klasztornych. 
Oprócz materiałów zabytkowych datowanych na przełom XVI i XVII 
wieku stwierdz.ono arkadowy sposób budowania> murów w partii funda
mentowej. 

Badania zostały zakończone. Pełne opracowanie wjrntków badań 
nastąpi w pierwszym półroczu przyszłego roku. 

~ 

PRZEMYSL 
Mury miejskie 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków ' 
Pracownia Archeologiczna 
Oddział w Rzeszowie · 

Badanta ·prowadził mgr Michał Proksa. Finan
sowała Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast 
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i Osiedli Wiejskich w Przemyślu. Pierwszy 
sezon badań. Okres nowo~ytny. 

Badania koncentrowały się wokół reliktów Baszty Kowalskiej 
przy murach obronnych. Zakres prac był bardzo zawę~ony. Chodzi
ło tylko o uchwycenie zarysu baszty bez uzyskania danych o głębo· 
kości Jej posadowienia i chronologii. Uzyskane wyniki mają być wy
korzystane przy remoncie odcinka murów miejskich. 

Prowadzone badania archeologiczne pozwoliły uchwycić zarys 
baszty. Miała ona kształt sześcioboczny o szerokości murów około 
430 cm. Powierzchnia wnętrza baszty wynosi około 200 m 2 • 

Na podstawie tródeł pisanych ustalono, ~e rozbiórka baszty 
nastąpila pod koniec XVIII wieku /lata 80-te tego stulecia/. Zachowa
ne korony murów wystąpiły na głębokości około 2-2, 5' m od dzisiejsze
go poziomu gruntu. Wystąpienie trzech monet w ró~nych punktach basz
ty, lecz zawsze na koronie istniejących murów z rokiem wybicia 1859 
pozwala mniemać, ~e relikty obiektu zostały zasypane na początku lat 
sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Być mo~e istnieje tu jakiś zwią
zek z niwelacją terenu wokół sąsiedniego klasztoru Karmelitów. Zie
mia z niwelacji być mo~e posłu~yła do zasypania w du~ej części ro
zebranych murów Baszty Kowalskiej. 

W wykopach usytuowanych w centralnej części Baszty Kowal
skiej znaleziono fragment -muru równoległego do muru miejskiego . 
Przy obecnym stanie rozeznania materiału archeologicznego i archi
tektonicznego mo~na chyba wysunąć tezę, ~e pierwotna baszta miała 
kształt zbli~ony do protokąta, pOtniej: nastąpiła zmiana koncepcji bu
dowy i powstało sześcioboczne puntonea. · 

Opracowanie uzyskanego materiału nastąpi w I kwartale 
przyszłego roku. . 

l 

PRZEMYSL 
Zamek i Zamek Przygródek 

PUCK 
woj. gdańskie 

PULTUSK 
WOJ. ciechanowskie 
Rynek 

RACJ:ł.ŻEK, gm.Nie s zawa 
woj. włocławskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
pótne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
pOtne średniowiecze 



SANOK 
woj. krośnieńskie 
Wzgórze Zamkowe 

SIERADZ 
Stanowisk&· 4 i 6 

SKARSZEWY 
woj. gdańskie 

• SOBKOW 
woj .• kieleckie 
Fortalicja 
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patrz 
pOtne średniowiecze 

patrz 
pOtne . średniowiecze 

patrz 
pOtne średniowiecze 

l 
PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Dokumentacji 
Naukowo-Historycznej 
Oddział w Kieleach 

Badania prowadzU mgr Marian Gucwa. Kierow
nictwo naukowe sprawowała dr Maria Brykoweka 
/Politechntka Warszawska, Instytut Podstaw Roz
woju Architektury/. Finansował WKZ w 'Kielcach. 
Pierwszy sezon badań. Osadnictwo i urządzenia 
obronne nowotytne. 

Prace archeologiczne podjęto dla potrzeb architektonicznych 
prowadzonych przez Instytut Podstaw Rozwoju Architektury Politech
ntki Warszawskiej. 

Rozpoznano południowe skrzydło fortalicji w rejonie budynku 
bramnego. W wykopie I o wymiarach 5 x 2, 5 m usytuowanym na osi 
przejazdu od strony pOlnocnej budynku odsłonięto poziomy brukow 
związane z utytkowaniem obiektu. Na zewnątrz: dwie warstwy bruku 
z drobnego kamienia wapiennego, wewnątrz: bruk z łamanego piaskow
ca /na głębokości 25 cm/ połotony na zasypisku pierwotnej piwnicy. 
Pod zasypiskiem, na głębokości 3, 5 m, odsłonięto stopę pOlnocnej 
ściany budynku. Z eksploracji uzyskano ułamki nowotytnych /XVll-
XIX wiek/ glinianych naczyń i kafli. · · 
Wykop II o wymiarach 2 x 2 m usytuowany na zewnątrz pOlnocno
wschodniego Jl8ro:!n1ka budynku bramnego pozw(il.U ustalić głębokość 
posadowienia fundamentu oraz uwidocznU brak powiązania narotntka 
z pOlnocnym murem skrzydła., 

Wyniki badań tej części fortalicji zostaną uzupełnione po prze-
prowadzeniu wykopu od strony południowej przejazdu. · 

Prace będą kontynuowane w przyszłym sezonie. 



SPYTKOWICE 
WOJ. bielsko-bialslde 
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PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwa torska 
Oddział w Krakowie 

Badania prowadzU mgr Teofil Dębowski. 
Finansowało Archiwum m. Krakowa. Szósty 
sezon badań. Dwór obronny z XVI wieku. 

- Zakończono eksplorację wnętrza spalonej budowli drewnianej na 
wewnętrznym dziedzińcu dworu /wykop XIII/. Ustalono, ~e miała ona 
ks .ztałt prostokąta o wymiarach 13 x 11 m. Zbudowano ją w konstruk
cji słupowej. Zachodnia połowa obiektu miała charakter półziemianki. 
W warstwach namuliskowych poprzedzających budowę znaleziono ułam
ki naczyń z przełomu XV i XVI wie~ . W miejscu,· gdzie północny 
mur szesnastowiecznego zało~enia obronnego wchodzi pod obecne za
chodnie skrzydło dworu - wykonano wykop sonda1;owy. Układ nawar
stwień w tym rejpnie potwierdza datowanie najstarszych partii obiektu 
na I połowę XVI wieku. 

W minionym sezonie zespół prof. dr. A. Nadolskiego opracował 
znalezione fragmenty zbroi. Pochodzą one z trzech egzemplarzy dato
wanych na koniec XV i I połowę XVI wieku. 

Materiał zabytkowy po opracowaniu zostanie przekazany Wojewódz 
kiemu Konserwatorowi Zabytków w Bielsku ... Białej. 

Badania wykopaliskowe zostały zakończone. 

STARA RAWA, gm.Nowy Kawenczyn 
woj. skierniewickie 

STARY OLKUSZ 
woj. kieleckie 

STRZELIN 
woj. wrocławskie 
Kościół św. Gotarda 

SZCZUCZYN 
woj. łom1;yńskie 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 
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Badania prowadził mgr Maciej Czarnecki. 
Finansował WKZ w Lom~y. Drugi sezon 
badań. Ruiny barokowego pałacu Szczukow 

. /przełom xvn;xvm wieku/. 

W trakcie badań ubiegłorocznych odsłonięto fundamenty alkierza 
przy naro~niku południowo-zachodnim pałacu. T·egoroczne wykopy usy
tuowano przy północno• zachodnim i północno-wschodnim naro~niku ruiny. 
Badania ujawniły fundament alkierza przy naro:tniku północno-zachod
nim oraz fundament północno-wschodni naro:tnika pałacu. Odsłonięte 

fundamenty są zbudowane z du:tych głazów spojonych zaprawą wapien
ną. Luki ·między słazami są wypełnione kamieniami ro~nej wielkości. 
fragmentami cegieł lub gruzem ceglanym. W wykopach znaleziono spo
rą ilość cegieł o wymiarach: długość 28,2-28.6 cm. szerokość 15-
16 • 4 cm. grubość 6. 9 - 7. 5 cm. Przy naro:tniku północno-wschodnim 
/elewacja tylna pałacu/ nie stwierdzono śladów alkierza. 

Badania będą kontynuowane • 

• SZRENSK 
woj. ciechanowskte 

• SW ID NICA 
woj. wałbrzyskie 
ul. Zamkowa 

. 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
pOtne średniowiecze 

WITKOW. gm.Szprotawa patrz 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko 6 

TYKOCIN 
woj. białostockie 

pOtne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
.Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadził mgr Maciej Czarnecki. 
Finansował WKZ w Białymstoku. 1/ Posesja 
przy ul.Swierczewskiego 12 /XTX-XX wiek/. 
2/ stanowisko na "Kępie" • pozostałości klasz• 
toru bernardyJlóW z XV wieku. 

1/ Badania na posesji przy ul~Świercze)II!Pkiego 12. prowadzone 
w ramach projektu re~onstrukcji dawnego krajobrazu miejskiego Tyko-
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cina. miały na celu odsłonięcie dawnych bruków. Przebadano ogółem 
80 m 2 • W pólnocnej części badanego obszaru, od strony ul. Świer
czewskiego. odsłonięto bruk podwórkowy oraz fundamenty budynku -
oba obiekty można prawdopodobnie datować na przełom XTX/XX wieku. 
W części południowej, od strony ul. Zatylnej. natrafiono na fundament 
budynku /według informacji ustnych, zebranych w Ty~ocinie, była to 
olejarnia, postawiona prawdopodobnie również na przełomie stuleci/. 
W tym samym wykopie, na głębokości ca l, 5 m, odkryto płat bruku 
kamiennego na podsypce z żółtego piasku, najprawdopodobniej będący 
resztką podłogi piwnicy jednej z poprzednich faz zabudowy posesji. 
Calec na stanowisku stwierdzono na głębokości ca 2, 80-3,40 m poni
żej obecnej powierzchni gruntu /co stanowi około 2, 30•2, 90 m poniżej 
poziomu ulicy ~wierczewskiegof. Usytuowanie odkrytych fundamentów 
nawiązuJe do usytuowania budynków stojących obecnie na posesjach są
siednich. 

2/ Pozostałości pierwszego klasztoru berna~dyńskiego /zbudowa
nego w II połowie XV wieku/. Z uwagi na niedostępność terenu dla ba
dań wykopaliskowych /zabudowania mieszkalne. i gospodarcze, garaże, 
warsztaty. parking ciężkiego sprzętu przedsiębiorstwa melioracyjne
go/ ograniczono się do wykonania wierceń sondażowych, które pozwo
liły uchwycić ogólne zarysy założenia klasztornego. W celu zweryfiko
wania wyników wierceń należy na tym stanowisku przeprowadzić ba
dania geofizyczne. Badania wykopaliskowe będą możliwe dopiero po usu
nięciu przynajmniej drewnianych budynk(lw . mieszkalnych. 

WŁOCŁAWEK 

ZAMOŚĆ 
Fortyfikacje · 

patrz 
pótne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Zamościu 

Badania prowadzU mgr Tadeusz Nawroiski przy 
współpracy mgr Zbigniewa Nowakowskiego. · 
Finansowała Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy 
Miast i Osiedli Wiejskich w Zamościu. Trzeci 
sezon _badań._ Fortyfikacje miejskie /XVI-XTX wiek/. 

Badania i nadzory archeologic"zne w obrębie fortyfikacji koncen
trowały się w 4 punktach: bastion 7, · brama Lubelska Stara i Nowa 
oraz kurtyna 1-2. Prace na bastionie 7 obejmowały powierzchnię 
550 m2 na plateau oraz cały nasyp ziemny przy północnym murze 
czoła bastionu. Rozpoznano wewnętrzny przebieg murów orylonu po-
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łudniowego, jego system konstrukcyjny i etapy rozbudowy. Ważnym 
elementem było uchwycenie muru kurtyny 7-1 wchodzącej w obręb 
dzisiejszego bastionu oraz korytarza komunikacyjnego, biegnącego 

równolegle do niej, usytuowanego od wnętrza miasta. Niezależnie 

od całej galerii strzelniczej wykonanej w XIX wieku przy murach 
czół bastionu, odkryto dwie poterny istniejące w grubości murów· 
orylonów i prowadzące obecnie z kazamat do wspomnianej galerii 
strzelniczej. Z kolei podczas usuwania. nasypu ziemnego w fosie 
zlokalizowano i zabezpieczono kojec narożny z korytarzem wewnę
trznym. Ustalono także poziom fosy bezpośrednio przy południowym 
kazamacie oraz czytelne ślady wbudowania jej w przestrzeń między 
kurtyną, ,a orylonem. 

Kontynuacja badań w bramie Lubelskiej Starej doprowadziła do 
odkrycia ilajstarszego, nieznanego dotychczas rzutu bramy, składa

jącego się z przejazdu głównego o wymiarach około 5 x lO m /peł
na długość rlie jest znana z · powodu zniszczenia północnej części 
bramy przez kanał/ i wartowni o wymiarach 3 x 4 m, usytuowanej 
przy południowo-wschodnim narożniku budowli. Odsłonięto kilka dal
szych reliktów· murów pozwalających ·na prześledzenie rozwoju bra
my Lubelskiej Starej od formy z końca XVI wieku do stanu zrealizo
wanego podczas generalnej przebudowy z początkiem XJ?C wieku. 

W trakcie wykonywania przekopu przez zasypisko fosy, tj. od 
zewnętrznej elewacji bramy Lubelskiej Nowej do rawelinu usytuowa
nego naprzeciw, odkryto nieznaną do tej pory furtę, usytuowaną po
nUej głównego przejazdu bramy, a powiązaną z galerią strzelniczą 
biegnącą również pod bramą, równolegle do kurtyny 5-6. Prace 
w tym rejonie powinny ujawnić relikty kojca, filarów mostu przerzu
conego nad fosą, a uzyskany przekrój pozwoli na obniżenie terenu 
do pierwotnych r"zędów i właściwe wyeksponowanie urządzeń obron:. 
nych. 

Podczas nadzoru archeologicznego przy kurtynie 1-2 odsłonięto 
relikty prawdopodobnie poterny zlokalizowanej w połowie kurtyny i pro
wadzącej z miasta na drogę wałową. Być może miała ona połączenie 
z galerią strzelniczą. · · 

Badania i nadzory archeologiczne będą kontynuowane. 

ZAMOSĆ 
Stare Miasto 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno- 
Konserwatorska . 
Oddział w Zamościu 

Badania prowadzili mgr Grażyna Nawrolska, 
mgr Tadeusz Nawrolski /autor sprawozdania/ 
przy współpracy mgr Zbigniewa Nowakowskiego. 
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Finansowała Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy 
Miast i Osiedli WieJskich w Zamościu. Drugi 
sezon badań. Miasto nowożytne /XVI-XJX wiek/. 

Głównym rejonem prac był Rynek Wielki, gdzie przystąpiono 
do obniżania terenu przy pomocy ciężkiego sprzętu mechanicznego. 
W wykopach o powierzchni 730 m 2 i nadzorowanyeh 6500 m2 pozy· 
skano około 100 000 przedmiotów ze szkła i żelaza, wyrobów cera
micznych oraz kości zwierzęcych. Północno-zachodni kwartał Rynku 
Wielkiego przeznaczono do badań systematycznych . gdzie przed scho
dami zewnętrznego Ratusza odsłonięto fundament pręgierza, pas bru
ku i cieku wodnego, wyłożonego deskami - reliktów pochodzących 
z XVll wieku. Badania prowadzone przed południową elewacją Ratu
sza ujawniły fundamenty odwachu z 2 połowy XVIll wieku oraz dwie 
fazy schodów, starszych od obecnie istniejących. 

Wyniki badań archeologicznych w tym rejonie · Zamośc:;ia zmie
niają w sposób zasadniczy dotychczasowe poglądy na temat rozwoju 
przestrzennego Ratusza, wyglądu Rynku Wielkiego i struktury jego 
poziomów w XVI-XIX wieku. 

Kontynuacja prac na zapleczu bloku III /Ormiańskiego/ dopro.:. 
wadziła do odkrycia zasięgów parceli i ich zmian przestrzennych. 

Nadzory archeologiczne pełnione nad wykopami budowlanymi, 
kanalizacyjnymi, wodociągowymi, .energetycznymi w różnych punktach 
Starego Miasta w czasie których wykonano pełną dokumentację pro
fili, inwentaryzację reliktów architektury, pozwalają na zorientowa
nie się w głównych poziomach użytkowych i budowlanych poszczegól• 
nych bloków i placów miasta oraz jego urządzeniach sanitarnych. w 
pierwotnej zabudowie wewnątrzblokowej, a także w XVI-wiecznej 
konfiguracji terenu, na którym zlokalizowano Zamość. 

Badania będą kontynuowane. 
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Uzupełnienia sezonu 1978 

Sprawozdania nadesłane po wykonaniu matryc maszynopisu 

na wiosnę 1979 r. 

CZERSK, gm.Góra Kalwaria 
woj. warszawskie 

Polska Akademia Nauk 
· Instytut HistorU Kultury 
Materialnej Stanowisko "Wzgórze Zamkowe" 
w Warszawie 

Badania prowadziła dr Jadwiga Rauhutowa, 
konsultantem był czł.rzecz.PAN, prof. dr Witold 
Hensel. Finansował WKZ m. st. Warszawy. Dwu
nasty sezon badań. Grodzisko i murowany zamek. 
Wczesne i póine średniowiecze. 

Odsłonięto dalsze fragmenty wału obronnego /działki 38 A i 37 
A-D/. Wał ten pochodzący zapewne z początku XIV wieku zbudowany 
był na rótnych odcinkach w odmienny sposób. Jego zachowany strop 
stanowiła konstrukcja rusztowa wzniesiona z szerokich, łupanych bier
wion układanych równolegle do przebiegu wału i spoczywających na 
bierwionach ułotonych'do niego poprzecznie. Poziomy pomiędzy nimi 
wypełnione były żółto-zielonkawą gliną.- W odmienny nieco sposób · zbu
dowany był wał na odcinku południowym /odcinek 38 ·Aj. Stanowiły go 
dyle ułożone poprzecznie w odległości około 3 m od siebie, dodatkowo 
umocnione brukiem kamiennym. W części południowej wał wykazywał 
wyraine odchylenie w kierunku północno-zachodnim. W części północnej 
/działki 37 A i c·zęściowo 37 D/ odsłonięto natomiast resztki skrzyń 
drewnianych, szerokości 3, 80m, stanowiących pozostałość konstrukcji 
izbicowej i wypełnionych żółto-zielonkawą gliną, miejscami przepaloną 
t ziemią. 

W rumowiskach wału XIV wieku znaleziono ułamki naczyń glinia
nych, kości zwierzęce, groty bełtów, kuszy, duży klucz żelazny, gwot
dzie, łupę telazną, półfabrykaty z wapieni - ciężarków do sieci i przęś
lików, dno naczynia z kory brzozowej. 

W bidącym sezonie odsłonięto takte relikty · budynków z 2· połowy 
XI.- l połowy XII wieku o konstrukcji zręboweJ, wyposażonych w kle
piska i urządzenia ogniowe /działki 41 C i 36 D/, resztki moszczenia 
dziedzińca zamkowego z XIV wieku /działki 17 C/, oraz naziemną bu
dowlę z dwupoziomowym klepiskiem z XV-XVI stulecia /działki 3 C-D/. · 

nadania będą kontynuowane. 

DO LICE 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 30 

Polska Akademia Nauk 
Instytut HistorU Kultury 
Materialnej 
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Zakład ArcheologU 
Nadodrza \ 

Badania prowadzU mgr Stefan ·Wesołowski. ( 
Finansował IHKM P AN. Trzeci sezon badań. 
Cmentarzysko kurhanowe kultury łu:tyckiej 
z IV okresu epoki brązu. 

Prace wykopaliskowe prowadzone w rejonie Dolic, związane 

z szerszym programem badawczym na Ziemi Pyrzyckiej objęły środ
kową czę_ść cmentarzyska. Poszukiwano także współczesnej cmentarzy.:. 
skowi osady. · 

Rozpoznano formy konstrukcyjne stosowane przy budowie kurha
nów, poznano nowe formy pochówku,uzyskano sporą Uość ceramikicraz 
odkryto osadę położoną w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska 30. 
Według wstępnej oceny wiąże się ona z IV okresem epoki brązu. 
W kurhanie l odkryto następne pochówki grobowe. Na poziomie naj
starszego b~uku kamiennego związanego z wewnętrznym kręgiem na 
płytach kamiennych posadowiony był ciałopalny grób popielnicowy 
/nr 2/, z którego zachowała się rozbita popielnica i ułamki kUku na-

czyń. W pobliżu powyższego grobu .wystąpU grób /? / pozbawiony całko
wicie inwentarza grobowego. Był zbudowany w formie skrzyni /O, 40 m x 
O, 40 m/ o ścianach z płaskich kamieni i dnie wyło:tonym małymi ka
myczkami. Wypełniska skrzyni stanowU żółty piasek, a na bruku zale
gała brązowa glinka. Za trzeci pochówek grobowy w tym kurhanie na
le:ty uznać grób popielnicowy usytuowany na zewnątrz kręgów pod 
płaszczem kamiennym kurhanu. Była to popielnica '? px:_zepalonymi 
kośćmi oraz misa. Poza tym w płaszczu kurhanu występowały skupi
ska skorup, a w jednym wypadku, w calcu wystąpUa jama ziemna z wy
pełniskiem czarnej jSJpopielonej ziemi i fragmentami kUku naczyń. 
W jamie tej nie stwierdzono przepalonych kości ludzkich. 

Rozkopany został:. także kurhan 2. Jest to obiekt ·w rzucie pozio
mym kolisty z jednym u podstawy kręgiem kamiennym, rysujący się 
w terenie jako kopulasty pagórek • . w kurhanie powyż.szym odsłonięto 

pięć· kolejnych płaszczy kamiennych przewarstwlanych żółtym piaskiem. 
W części centralnej kurhanu odkryto k o m o r ę g r o b o w ą z budowaną 
z trzech bloków oraz jednej płyty kamiennej. Wewnątrz komory, na 
płycie kam lennej posadowiono grób ciałopalny b e z p o p i e l n i c o wy 
/przepalone kości bez zawartości stosu/. 

Badania będą kontynuowane. 

SZCZECIN-STARE MIASTO 
Podzamcze 

Polska Akademia Nauk 
Instytut HistorU Kultury 
MaterialneJ 
Zakład Archeologii Nadodrza 
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Badania prowadzU mgr Marian Rulewicz. 
Finansowała Dy'rekcja Rozbudowy Miasta 
Szczecina. Czwarty i ostatni sezon wykopa• 
liskowy. Wczesnośredniowieczne podgrodzie 
w rejonie najstarszego portu. 

W czwartym, końcowym sezonie wy).{opaliskowym 1978 r. prace 
wykopaliskowe prowadzono na zawę~onej powierzchni ca 100 m~ i na 
głębokości wynoszącej do 2, 35 m ponUej poziomu morza. 

Prace archeologiczne skoncentrowane były w sektorach A i B 
na ćwiartkach: A2, 3, 4 i 4/5 oraz na B2. 3 i 3/4. Na odcinku A2 
odsłohięto pozostałości drewnianego budynku palisadowego /odkrytego 
w u b. r./, w postaci belki podwalinowej i resztek podłogi z desek, po
chodzącego z XIII wieku. Oprócz szczątków organicznych /kości zwie
rzęcych, łupin orzechów laskowych, szczątków rybich i fragment6w 
skóry/ wydobyto spore f+ości paUuczonych naczyń, toczonych na kole 
garncarskim. Z tego te~ czasu odsłaniano kolejne warstwy osadnicze 
na odcinku A4/5, datowane m. in. monetą /brakteatem/. Monety" te bite 
były od 1250-1325 r. w warstwach tego okresu znaleziono liczne frag
menty skórzanego obuwia, przedmioty metalowe /m. in. gwo:fdzie i oku
cia kowalskiej roboty/. fragment kościanego grzebienia do czesania ·lnu, 
ułamki naczyń glinianych oraz bardzo dużą ilość kości zwierzęcych, 
w tym zwierzyny łownej, zwłaszcza dzików, łupiny orzechów laskowych 
itp. Poniżej warstw średniowiecznych z~legały warstwy wczesnośrednio
wieczne, wypełnione oprócz nielicznych zabytków ruchomych, przede 
wszystkim konstrukcje nabrzeża z XI-XII wieku. Po odsłonię-
ciu wszystkich konstrukcji na odcinkach A2 do A4/ 5 stwierdzono, że 
nabrzeże to w kilku miejscach uległo zniszczeniu w czasie budowy 
drewnianego budynku z czasów polokacyjnych /po 1243 roku/ i pó:fniej
szej budowy dwóch domów mieszkalnych z XV-XVI wieku. Jednak~e .na 

ćwiartkach A3 i A4 o wymiarach 5, O x 3, 5 m i 2, 9 x 2.8 rń odsłonięto 
imponująco zachowane "skrzynie" /kaszyce/ nabrze~a. a w szczególności 
jego lico zewnętrzne od strony Odry. gdzie nakładały się na siebie kolej
no belki - łącznie 12 sztuk o przeciętnej średnicy 14 cm /dołem 20 cm/. 
Na ćwiartce A3 zachowała się w całości jedna z 6 skrzyń o wymiarze 
4, 6 m2. Skrzynia ta, odsłonięta na głębokościach + O, lO m do -l, 53 m., 
wypełniona została warstwami mierzwy z próchnicą, spalenizny oraz 
przepalonej gliny z kamieniami. Poniżej okorowanych nałożonych na sie
bie 10 belek, najprawdopodobnie dębowych, układających się w skrzynie 
budowane na zrąb, zachowały się jeszcze 2 częściowo spalone belki, po
chodzące z najstarszego nabrze~a. Możemy zatem przyjąć roboczo, że 
pierwsza faza nabrze~a pochodzi z XI wieku, druga z połowy XII wieku. 
Dotychczasowym kryterium dla ustaleń chronologicznych mogą być frag
merty glinianych naczyń i kilka zabytków ~elaznych z XI i XII wieku. 
To pozwolUo nam ustalić w północno-wschodniej części słowiańskiego 
podgrodzia jego granicę, a zatem i zmodyfikować rekonstrukcję układu 
przestrzennego XII-wiecznego miasta Szczecina. Między konstrukcjami 



294 

dwóch faz nabrze:ta wydobyto fragmentY ceramiki z XI i XII wieku. 
Z tego te:t czasu mo:te pochodzić :telazna siekierka, słutąca do pre
cyzyjniejszej obróbki drewna oraz przedmioty takie jak :telazny sztylet, 
kabłąk i ucho od drewnianego wiadra oraz gwo:tdzie kowalskiej roboty. 

' ' 

Na dwóch odcinkach - A3 i B3 f 4 oraz w głębi wybranego wypeł
niska drewnianej studni odsłonięto calec na głębokości 2,30-2,35 m 
poni:tej poziomu morza. Stwierdzenie calca na tych głębokościach po
twierdzają uprzednio przeprowadzone przez "Geoprojekt" UM w Szcze
cinie, wiercenia geologiczne. Ostatni sezon wykopaliskowy pozwolił 
równie:t na uchwycenie ówczesnej linii brzegowej Odry. 

W ostatniej chwili zakończenia badań odsłonięto zachowaną na głę
bokości 3, 5 m średniowieczną, drewnianą studnię, ~ dni~ której zna
leziono zespół interesujących zabytków z połowy XIV wieku. 

W porozumieniu z Kierownictwem Zakładu Archeologii Nadodrza 
IHKM PAN i Dyrekcją Muzeum Narodowego w Szczecinie, postanowiono 
wydobyć najlepiej zachowane konstrukcje nabrzeta i średniowiecznej 
drewnianej studni z przeznaczeniem na ekspozycję muzealną w gotyckim 
ratuszu - siedzibie Muzeum Historii Miasta Szczecina, Oddziału Muzeum 
Narodowego w Szczecinie. 

Pełne dokumentacja terenowa z zabytkami ruchomymi, znajduje 
się w Pracowni Archeologicznej ZAN lliKM PAN w Szczecinie, ul. Kuś
nierska 12/13. 

Badania zakończono. 

GNIEW 
woj. gdaMkie 
Stanowisko ·. 2 

Uzupełnienia sezonu 1977 

Muzeum Archeologiczne 
w GdaMku 

Badania prowadziła mgr Eltbieta ChoiMka
Bochdan. Finansował Urząd Miasta i Gminy 
Gniew. Trzeci sezon badań. Miasto z Xlll/ 
XIV- XVll wieku. 

Badania wykopaliskowe prowadzono przy ul.Dolny Podmur w oko
licy domu nr 31, w obrębie 3-ch wykopów /VIII-X/ o łącznej powierz- 
chni 40m2. Wykopy Vlll i IX wyeksplorowano do calca na głębokość 
3 m, a wykop X tylko do głębokości l, 40 m. 
Wykopy zostały wytyczone pomiędzy cmentarzem kościelnym a średnio
wiecznym murem miejskim - na osi E-W, prostopadle do muru, po-

przez ulicę z wyłączeniem chodnika. 
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W wykopie VIII eksplorację i obserwację warstw utrudniała ciekną
ca z profili woda podskórna zalewająca i niszcząca ilaste warstwy. 
W stratygrafii wykopu łącznie z calcem wyrO~niono 14 warstw; 5 gór
nych, to "rozbiórkowe", przemieszane z gruzem ceglanym, a VI do X 
to zniwelowane pokłady spieczonej gliny oraz rozlasowanego i stwardnia_. 
lego węgla, związane z po~arem domostwa /warstwa XI/ uchwyconego 
na głębokości l, 80 m fragmentarycznie w dolnej partii /wymiary: l, 50 x 
4, 30 m/. Zły stan zachowania drewna uniemożliwił dokłę.dne odczytanie 
konstrukcji. Odkryto pozostałości dwóch legarów leżących pod kątem pro
stym, do których po wewnętrznej stronie przylegały pionowo wbite deski, 
szalujące, zachowane do wysokości 50 cm • 

. W obrębie domostwa, uchwycono pod profilem północnym fragment 
skrzyni drewnianej o wymiarach l, 27 x O, 56 m, wypełnionej nawozem 
świńskim. Ponad skrzynią zachowały się ślady desek leżących schod 
Na wysąkości skrzyni zalegała warstwa /XII/ gliniasta z nawozem i wiO
rami drzewnymi. Ostatni poziom osadniczy /w-wa XIII/ był reprezento
wany przez warstwę piaszczysto-gliniastą z nielicznym rozlasowanym 
węglem drzewnym. 
Materiał zabytkowy w postaci ceramiki silnie obtaczanej stalowo-szarej, 
fragmentów nielicznych przedmiotów żelaznych',. skór i kości zwierzęcych, 
pozwala datować roboczo odkryty obiekt na koniec XIII lub początek XIV 
wieku. 

W wykopie IX uchwycono zbliżony układ stratygraficzny ż fragmen
tami plonowych pali pochodzących przyppszczalnie z konstrukcji ciągnącej 
się pod chodnikiem ulicy. 

W wykopie X, biegnącym przez jezdnię ulicy i dalej przez trawnik 
aż do muru, odkryto pod przemieszanymi warstwami niwelacyjnymi na , 
głębokości l, 30 m bruk kamienny z rynsztokiem. Ciągnął się on pod mu

rem, odsunięty od dzisiejszego ciągu ulicy. Na tej warstwie -eksploirację 
przerwano. 
Wstępnie bruk datuje się na XV-XVI wiek. 
Zabytki znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 

Badania są kontynuowane. 

JUSZKOWO, gm.Pruszez Gdański 
woj. gdańskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Stanowisko l , 

Badania prowadz~ mgr. Janusz PodgOr:ski. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Gdań
sku. Pierwszy sezon badań. Obiekt wielo
kulturowy: cmentarzysko płaskie kultury łu
życkiej z okresu Halistatt C, osada otwarta 
ze starszego okresu wpływów rzymskich, 
i wczesnośredniowiecznego /XI-Xlll wiek/ 
i średniowiecznego /XIV-XV wiek/. 

r 

,,• 
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Przebadano obszar 12 arów, na którym odkryto łącznie 16 obiektów, 
w tym 7 grobów obwarowanych oraz 8 jam i palenisk. 
Wśród grobów obwarowanych kultury łużyckiej 3 zostały całkowicie 
zniszczone przez dawną orkę. Niektóre obiekty posiadają bruki wyście
łające dno grobu. Odkryto: ułamki rozbitych popielnic, przepalone kości 
ludzkie, fragment kółkil brązowego i 2 niewielkie fragmenty przedmio-
tów brązowych. · 

Oprócz grobów natrafiono na 6 jam i 2 paleniska, zawierające nie
liczny materiał zabytkowy w postaci ceramiki, kości zwierzęcych i węgla 
drzewnego. Ponieważ, w związku z dawną uprawą roli materiał ceramicz
ny odkryty w jamach jest przemieszany, jamy i paleniska należy uznać 
za pozostałości osady ze starszego okresu wpływów rzymskich i wczesne
go średniowiecza, przy czym ścisłe określenie chronologii poszczegól-

nychobiektów nie jest obecnie możliwe. Na stanowisku występowały rów
nież ułamki cera:fDiki średniowiecznej. 

Ze względu na projektowane zalesienie nieużytku, zajmowanego 
przez stanowisko, wskazana jest kontynuacja badań. 

LUBISZEWO, gm. Tczew 
woj. gdańskie 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Choińska
Bochdan. Finansował WKZ w Gdańsku. Czwarty 
sezon badań. Grodzisko z JX'-X wieku. 

Prace wykopaliskowe kontynuowano na przedłużeniu wykopu VII, 
zlokalizowanego na łące u podnoża grodziska, w którym pod warstwą 
darni uchwycono w ubiegłych sezonach /1972-4 i 1974/ fragmenty kon
strukcji drewnianej. W wyniku badań uchwycono dalsze bierwiona le
żące równolegle i na przekładkę, pochodzące raczej z umocnień skarpy 
wzgórza, na którym był usytuowany gród, a nie z pomostu przez rozle
wiska Motławy, jak przypuszczano pierwotnie. 
Znaleziono drobne pojedyncze ułamki ceramiki gór~ obtaczanej. 

Dokumentacja i materiały zabytkowe 
Archeologicznym w Gdańsku. · 

przechowywane są w Muzeum 

Badania zostały zakończone .• 

OSŁONINO, gm.Puck 
woj.gdańskie 

Muzeum Arche9logiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Jerzy Szwed. Finan
sowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 
Po przerwie 10 lat,trzeci sezon badań. Osada 
z młodszej epoki kamienia. 
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Stanowisko poło~one jest około l lan na północny wschód od wsi 
Osłonino na. skraju wysokiego klifowego brzegu Zatoki Gdańskiej. 
Część badana podczas poprzednich sezonów wykopaliskowych znajduje 
się na wyodrębnionym zalesionym cyplu opadającym na zachód i pół· 
noc ku niewielkiej dolinie, dalsza część uchwycona w badaniach leży 
na południe od cypla na polu PGR Osłonino. W zalesionej części zało
żono kilka wykopów sondażowych, natomiast na po~U wykop lO x 5 m. 
W jednym wykopie uchwycono wypełnisko domostwa • była 'to warstwa 
o barwie popielatej ciągnącej się na przestrzeni około 6 m. Wystąpi
ły w niej ułamki ceramiki, odpady i kilka narzędzi krzemiennych. Na 
dnie wypełniska znajdowała się prostokątna konstrukcja kamienna, w ob· 
rębie . której, a także wokół niej, znaleziono ułamki ceramiki, 

W wykopie 10 x 5 m, w jednym z narożników wystąpUo kamien-
ne palenisko. · 

We wszystkich zało~onych wykopach znaleziono ułamki naczyń, 
z których część była zdobiona ornamentem sznurowym, wałkami pla
stycznymi, pionowymi słupkami oraz innymi rzadziej występującymi 
motywami zdobniczymi. Prócz tego wystąpiły narzędzia i odpady' krze
mienne oraz fragment małej bryłki bursztynowej. Część ceramiki 
kształtem i motywami zdobniczymi nawiązuje do kultury pucharów lej
kowatych, natomiast duża część reprezentuje formy typowe dla kultury 
rzu'cewskiej. 

Uzyskane materiały przechowuje się w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku. · 

Badania będą kontynuowane • 

.OWIDZ, gm.Staragard 
woj. gdańskie 
Stanowisko 1 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadzUa mgr Anna Wapińska. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku. Czwarty sezon badań. Gro
dzisko wczesnośredniowieczne /TX.-Xll ·wiek/. 

Wytyczono i przebadano 7 wykopów, dążąc do przebadania war
stwy kulturowej na osi dłuższej wschód-zachód i osi krótszej północ
południe, celem rozpoznania osadnictwa grodziska. Przebadano 'l wy
kopów /wykopy IX-XIV/ wszystkie o wymiarach 2 x 6 m. 

Wykopy 10, 12, 13 usytuowano na dłu~szej osi E-W będącej 
przedłużeniem linii wykopów przebadanych w ubiegłych latach. 
Wykopy 9, 11, 14, 15 wytyczone na krótszej osi N-s. biegnąc.ej przez 
środek grodziska. Wszystkie wykopy ujawniły warstwę kulturową o mią~
szości od 60-110 cm. 

..· 

Ił 
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Warstwy osadnicze stanowiła ciemnobrunatna ziemia ze śladami 
jaśniejszych soczewek gliny, w których odkryto resztki rozwfeczonych 
palenisk, węgiel drzewny. duże ilości ułamków ceramicznych - w war
stwach młodszych całkowicie obtaczanych i górą obtaczanych; w war· 
stwach starszych górą obtaczanych, bardzo du~~ kości zwierzęcych. z za
bytków żelaznych: 4 noże, 4 fragmenty narzędzi. haki i gwoździe. kabłą
ki do wiader. fragmenty okuć oraz rogową oprawkę grzebienia, igłę koś-
cianą i 6 kawałków surowca bursztynu. · • 
Czas użytkowania obiektu datuje się na IX-XII wiek. 

Opracowane materiały z wczesnośredniowiecznego gro.dztska w Owi
dzu będą przechowywane w magazynach Muzeum Archeologicznego w Gdań
sku. 

Badania będą kontynuowane. 

SIEMIROWICE. gm. Cewlee 
woj. słupskie 
Stanowisko 8 

Muzeum Archeologiczne 
w 9dańsku 

. . 

Badanta prowadziła mgr Aleksandra Szymańska. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Gdań
sku. · Pierwszy sezon bada.Jl • . Cmentarzysko 
kurhanowe grupy kaszubskiej kultury łużyckiej 
z IV i V okresu epoki brązu. 

Cmentarzysko kurhanowe · uczące 8 kurhanów poło:tone jest w od
ległości l, 5 km na po hl dnie od cmentarzyska kurhanowe go nr l, przy 
drodze biegnącej z Siemirowic do Bochówka. 

Przebadano kurhan I o średnicy 11 m i wysokości l, 50 m. Pod-· 
stawę jego stanowiły · dwa kręgi kamienne. koncentryczne, zbudowane 
z dużych, ściśle przylegających do siebie kamieni. Krąg zewnętrzny 
posiadał średnicę 8, 5 m, natomiast krąg wewnętrzny o średnicy 5 m 
i wysokości l m zbudowany był z czterech warstw kami11,ni. 

Inwentarz kurhanu stanowiły w centralnej jego części drobne 
ułamki porozbijanych popielnic i nieduża ilość przepalonych kości 
ludzkich. Kurhan był przypuszczalnie obw.arowany. 

Badania na stanowisku 8 nie będą kontynuowane. 

ZGORZAŁE, gm. Stężyca 
woj.gdańskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Choińska
Bochdan. Finansował Wojew6dzki Konser
wator Zabytków. Pierwszy sezon badań. 
Osada otwarta. XII wiek. 
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Osada połotona jest na wzniesieniu w poblitu wschodniego brze
gu Jeziora Raduńskiego. Na powierzchni pola zinwentaryzowano 18 
rysujących się jam i palenisk. Szereg z nich zostało zniszczonych na 
skutek orki. 

Zbadano 2 działki o wym larach 5 x 5 m, na których występowały 
zarysy 2-ch jam. 
Jama nr 8 o zarysie owalnym o wymiarach 2, 50 x l, 20 m głębokości 

o. 40 m. wypełniska stanowiło paleilisko kamienne i warstwa piaszczy
sto-twirowa przesycona węglem drzewnym. Z zabytków występowała 
duta ilość ceramiki całkowicie obtaczanej, l przęślik. l not telazny. 
Jama nr 13 o zarysie czworoboku o wymiarach l, 80 x l, O m, głębo
kości· o. 80 m, wypełniona była łupanymi kamieniami w zwartym ukła
dzie /rozmiary kamieni; O, 40 x O, 25 m do drobnych o średnicy lO cm/. 
Pomiędzy nimi znaleziono fragmenty rotacyjnego kamienia tarnowego. 
Z uwagi na przepalenie kamieni, obiekt interpretuje się jako palenisko. 
Materiały zabytkowe przechowywane są w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku. · 

Badania będą kontynuowane. 

ZUKCZYN, gm. Pruszcz Gdański 
woj. gdańskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Stanowisko l 

Badania prowadzil mgr Mirosław Pietrzak. 
Finansowała Północna Dyrekcja Okręgowa 
Kolei Państwowych w Gdańsku. Cmentarzy
sko płaskie kultury oksywskiej i wielbar
skiej z okresów późnolateńskiego i wpływów 
rzymskich /I wiek p. n. e. - II wiek,n. e./. 

Stanowisko polotone jest ca 650 m na południowy wschód od wsi. 
w rozwidleniu dróg polnych prowadzących do wsi Kleszczewko i Złej 
Wsi. W związku z wybieraniem żwiru przeznaczonego na budowę na
sypu noweJ linii koleJOWeJ do Portu Północnego, Muzeum Archeologicz
ne przeprowadziło badania ratownicze. 

Cmentarzysko w Zukczynie nalety odnieść do zespołu osadnicze
go grupującego się wokół Pruszcza Gdańskiego i należy do jednego 
z naJwiększych cmentarzysk tego skupiska. Jest ono typowe dla nekro
poli odnoszących się do kultur oksywskiei i wielbarskiej, z charaktery
stycznym obrządkiem pogrzebowym - ciałopalnym i szkieletowym. Od
kryto i wyeksplorowano 134 obiekty, z tego na groby ciałopalne przypa
da 108, na szkieletowe - 26. Wśród grobów ciałopalnych wyróżniono 
groby Jamowe, popielnicowe i popielnicowe "czyste". na groby Jamowe 
przypada 68 z tego 9 uszkodzonych, na popielnicowe 33 z tego 4 uszkq-:
dzone i 7 popielnicowych "czystych". Na uwagę zasługuje w grobach ciało-
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pal~ych! ldlka ~a pinek brązowych A 1. 20., /naczyń glinianych z orna-
memy"K( rytą w postaci meandra oraz odkrycie siekierki telazneJ dato
waneJ na połowę I wieku n. e. Ze względu na niesprzyjaJące warunki 
glebowe kości w grobach Sl!';kieletowych nie zachowały slę, z wyjątkiem 
grobu nr 9, a ponadto ·sz'ereg grobów szkieletowych nie posiadało tad
nego wyposatenia. 
Wszystkie ·wkopy grobów szkieletowych orientow.ane są na linii N-S. 
Na uwagę zasługuje grób n.r 9, w ktOrym zachowały się kości szkieletu, 
w których na wysokości kręgów lędtwiowych i piersiowych wbity był 
kołek drewniany. Naletał on do osobnika prawdopodobnie płci męskiej 
w wieku 25-30 lat. Grób datowany Jest na fazę B2 • Najwcześniejsze 
groby ciałopalne przypadają na I fazę okresu pótnolateńskiego, nato
miast naJpótnieJsze groby szkieletowe na fazę przejściową B

2
/c1 • 

Materiały z badań i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeo
logie znym w Gdańsku. 

Przewidziana jest kontynuacJa badań. 

., 
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BUŁGARIA 

Uniwersytet im.Adama 
Mickiewicza 
w Poznantu 

Badania prowadzU prof. dr Stefan Parnicki
Pudełko. Finansował Uniwersytet im.Adama 
Mickiewicza w Poznantu. Piąty sezon badań 
ekspedycji UAM, a dziewiętnasty ekspedycji 
polskiej t ekspedycJi bułgarskiej na terenie 
rzymskiego t wczesnobizantyjskiego miasta. 
Ekspedycja poznańska prowadzi badania na 
przemian z ekspedycją Uniwersytetu War
szawskiego. Okres od I do VII wieku n. e. 

Badanta skoncentrowano przy wczesnochrześcijańskiej bazylice, 
w któreJ JU~ podczas poprzedniego sezonu ekspedycji poznańskiej odkry
to pozostałości wschodniej ściany z trzema absydami. Poniewa~ w ciągu 
dwumiesięcznego sezonu wykopaliskowego nie było mo~liwe całkowite od
słonięcie resztektej wielkiej budowli, eksplorację przeprowadzono głów
nie przy tych fragmentach, których odkrycie pozwala ustalić wymiary 
t istotne elementy rzutu poziomego bazyliki. Odkryto więc wszystkie 
cztery naro~a budowli i prawie w całości resztki jej ściany zachodniej, 
dzięki czemu mo~na było stwierdzić, ~e długość kościoła łącznie z absy
dą środkową wynosUa 40, 60 m, a szerokość 24, 20- 24, 30 m. W fasa
doweJ ścianie zachodnieJ odkryte zostało trzy weJścia utworzone na 
osiach trzech naw. W części ołtarzowej przy absydzie południoweJ od
kryto chrzcielnicę, którą stanowU ceglany basen o kształcie .greckiego 
krzy~a. W pobli~u chrzcielnicy odkryto w gruzowisku kamienną kropiel
nicę z wykutym na jednym z jeJ boków krzyżem pomalowanym czerwoną 
farbą. We wschodniej części bocznych naw natraftono na znaczne pozo
stałości posadzki z płyt ceramicznych. natomiast w zachodniej części 
nawy środkoweJ na posadzkę wykonaną z wielkich płyt kamiennych. 
W konstrukcji murów bazyliki można wyró~nić dwa okresy budowy.Pier
wotnie bazylika, zbudowana prawdopodobnie w V wieku lub mo~e nawet 
w drugiej połowie wieku IV, miała tylko jedną, wielką, półkolistą absy
dę. W drugim okresie przypadaJącym prawdopodobnie na początek VI 
wieku w związku z rozwojem obrzędu religijnego rozbudowano część oł
tarzową dodaJąc dwie absydy przy nawach ·bocznych. 

Badania będą kontynuowane. 

CYPR 

NEA PAPHOS Polska Stacja Archeologii 
~ród ziemnomorskieJ 
w Kairze 
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Badania prowadził dr Andrzej Daszewski. 
Finansowała Stacja Archeologii Śródziemno
morskieJ w Kairze. Trzynasty sezon badań. 
Qkres hellenistyczny i rzymski. 

W c z ęśct centralnej północnego skrzydła pałacu odkryto s zer e g 
pomieszczeń o przeznaczeniu gospodarczym. Ten sam rodzaj pomiesz
czeń odsłonięto także w skrzydle wschodnim. W trakcie prac przy po
szerzaniu sondażu z roku ubiegłego pod poziomem pomieszczenia 69 
natrafiono na drugą część tygla z odlewniczego warsztatu z okresu II 
wieku p.p.e. W skrzydle zachodnim przy poszerzaniu sondaży SW/80/77 
i w W /80/77 natrafiono na partię dwóch koleJpych budowli pó:tno 
i wczesnohellenistycznych. Przebadano cysternę leżącą na południowy 
wschód od wieży 80,zawierającą szereg fragmentów architektonicznych 
i bloków z dekoracją polichromowaną pochodzących z budowli z I wieku 
n. e. Prace wykopaliskowe przyniosły wiele drobnych znalezisk Jak mo
nety brązo'!e, lampki terakotowe. hellenistyczne imadła amfor. 

ALEKSANDRIA 

EGIPT 

Folska StacJa Archeologii 
~ródziemnomorskiej 
w Kairze 

Kierownik prac wykopaliskowych dr Mieczysław 
Rodziewicz. Finansowała Folska Stacja Archeo
logii Śródziemnomorskiej w Kairze. Dziewięt
nasty sezon badań. Dzielnica mieJska. Okres 
rzymski, bizantyJski i wczesnego średniowiecza. 

Na terenie Kom el-Dikka badania prowadzono na dwóch odcinkach. 
Kontynuowano odsłanianie ruin bizantyjskiej części miasta /sondaż Wl/. 
Odkopano spory fragment dzielnicy z okresu V- VII wieku n. e. Wiele 
domów zbudowanych z wapiennych bloków zachowało się do wysokości 
pierwszej kondygnacji. 

Drugim odcinkiem była starożytna ulica R4 dzieląca dzielnicę miesz
kalną od łami i cystern. Odsłonięto na całej długości szczyt muru z blo
ków wapiennych, który odgraniczał prawdopodobnie cysterny od ulicy. 
Sondaż założdny między murem a cysternami wykazał brak zabudowy 
między tymi konstrukcjami. 
Na odcinku północno-wschodnim od dzielnicy mieszkalnej Wl przebada
no wczesnośredniowieczną warstwę arabską i stwierdzono brak w tym 
rejonie tzw. nekropolii górnej. 

W obecnym sezonie na Kom el-Dikka przeprowadzono również 
wstępne rozpoznanie stanu zachowania zespołu ła:tni i cystern i sporzą
dzono raport dotyczący przyszłych prac konserwatorskich tych budowli. 
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Folska StacJa Archeologii 
Śródziemnomorskiej 
w Kairze 
i PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 

Pracami konsęrwatorskimi kierował tn:t. Zygmunt 
Wysocki. Kierownikiem badań egiptologicznych 
był dr Janusz Karkowski. Finansowała Stacja 
Archeologii ŚródziemnomorskieJ w Kairze i Rząd 
egipski. Osiemnasty sezon badań. Okres staro
żytny, ptolemeJski i koptyjski. 

Na terenie świątyni Hatszepsut kontynuowano prace nad rekon
strukcją górnego portyku oraz półki skalnej nad górnym tarasem świą
tyni. 

Dwumiesięczne prace egiptologiczne trwały na terenie ptolem'ej- ! 
skiego sanktuarium poświęconemu dwóm mędrcom pisarzom i archi-
tektom egipskim - Amenhotepowi synowi Habu oraz Imhotepowi. San
ktuarium od połowy III wieku p.n.e. do II wieku n.e. było popularnym 
miejscem pielgrzymek nawet przybywaJących z odległych krańców Egiptu. 
Sporządzono rysunkową dokumentację ścian w skali 1:1 oraz uzupełnio
no materiał fotograficzny. Uzyskana dokumentacja została włączona jako 
matflriał ilustracyjny do monograficznej publikacji obiektu. 

Prace egiptologiczne równie:t prowadzono nad rekonstrukcją doty
czącą sanktuarium słońca, Amona oraz ścian górnego dziedzińca. Poza 
tym kontynuowano dokumentacJę i 'studia nad kaplicami Anubisa, Porty
kiem Folowań oraz filarami środkowego portyku w celu przygotowania 
publikacji. Dokumentowano tak:te graffiti i pozostałości malowideł kop
tyjskich na terenie świątyni w celu przygotowania monografii dotyczą
ceJ użytkowania budowli świątynnej w okresie koptyjskim. 

DEffi EL-BAHARI 
Świątynia Totmesa III 

Stacja ArcheologU 
ŚródziemnomorskieJ 
w Kairze 

Pracami kierowała doc. dr hab.Jadwiga Lipińska. 
Finansowała Stacja Archeologii Sródziemnomor
skiej w Kairze. Rozpoczęto prace rekonstrukcyj
ne w świątyni Totmesa III. Osiemnasty sezon 
badań. Okres starożytny. 

Budowla była zniszczona przez trzęsienie ziemi i osunięcia skal
ne prawie całkowicie rozebrana. 
Przez kUka lat prowadzono prace nad inwentaryzacją oraz dokumentacją 
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fotograliczną · zachowanych elementów - około ' 6 tys. większych bloków 
i prawie 20 tys. drobnych fragmentów. Podjęto prace nad teoretycznym 
odtworzeniem wyglądu . i rozmiarów świątyni. Rozpoczęto składanie więk
szych fragmentów ścian ! , przedstawień. 

' ' . DOLINA KROLOW 
Grobowiec Ramzesa ITI 

Stacja Archeologii 
~ródziemnomorskiej 
w Kairze 

Kierownik prac dr · Mare~ Marciniak. Finanso
wała Stacja Archeologii Sródziemnomorskiej 
w Kairze. Drugi sezon badań. Okres starożytny. 

Kontynuowano prace dokumentacyjne rozpoczęte w 1977 roku. Wobec
nej kampanii zakończono wykonywanie zdjęć fotograficznych, opisów i ko
pii przedstawień ściennych i inskrypcji zdobiących ściany grobowca. Wy
konano rysunki w· skali 1:20 przedstawień znajdujących się na ścianach 
dwóch sal grobowca i w jednym korytarzu, celem zadokumentowania resz
tek reliefów. Przeprowadzono kolekcjonowanie tekstów skopiowanych uprzed
nio oraz porównano kopie XJX -wieczne ze stanem aktualnym w zniszczo
nej części grobowca. 

MINSHAT ABU OMAR 
/Minszat/ 
Wschodnia Delta 

Państwowe Zbiory Sztuki 
Egipskiej 
w Monachium 

Kierownik prac wykopaliskowych doc. dr hab.Lech 
Krzy1;aniak. Finansowały PZSE w ·Monachium. 
Okres starożytny i rzymsko-koptyjski. 

Dwaj polscy archeolodzy doc.dr L.Krzy1;aniak i doc.dr Karol 
Myśliwiec wzięli udział w niemieckich wykopaliskach we Wschodniej Del
cie. Doc.Krzybniak pełnU funkcję kierownika prac, natomiast doc.Myś
liwiec był ekspertem w zakresie ceramiki. Wykopaliska przyniosły re
welacyjne odkrycie nekropoli z czasów pierwszej dynastU egipskiej, ze 
znakomicie zachowaną zastawą grobową, głównie ceramiką, naczyniami 
kamiennymi, bi1;uterią i narzędziami. 

Bezpośzlednio nad nek.ropolą wczesnodynastyczną leży mentarzyska 
ż czasów rzymsko-koptyjskie~ 

JUGOSLA WIA 

DEBRESTE, S. R. Macedonia Polska Akademia Naq~ 
Instytut HistorU Kultury 
Materialnej 
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Muzeum Narodowe 
w Prllepie 

Badaniami kierowała ze strony polskiej 
dr Jadwiga Rauhutowa, ze strony macedoń
skiej dyrektor Muzeum w Prllepie Bo~ko 
Babi~. Nadzór naukowy sprawował członek 
rzeczywisty PAN prof. dr Witold Hensel. 
Piąty sezon badań. Osadnictwo od neolitu 
do wczesnego średniowiecza. 

Celem prac realizowanych w 1978 roku była weryfikacJe~: danych 
uzyskanych w latach poprzednich, a ponadto dążenie do rozpoznania 
struktury osadniczej badanego obiektu, zwłaszcza poziomów łączących 
się z trójnawową bazyliką, baptysterium i budowlą z galerią. 

Odsłonięto całkowicie ruiny budowli z galerią, której wymiary 
wynosiły: 6, 90 x 5, 00 m, a szerokość galerii O, 84 m. Na jej wschod
nim murze znajdowały się trzy kolumny, z których zachowała się jedna 
baza marmu~owa, a ślady dalszej stwierdzono w narożniku północno
wschodnim. Stwierdzono co najmniej dwie fazy budowy i zapewne jedną 
przebudowę. 

Na wykopie przylegającym od północy do murów VI-wiecznej bazy
liki odkryto mury przybudówki kształtu ·prostokątnego o wymiarach 5, 00 x 
4, 70 m łącznie z murami. 

Badano także groby szkieletowe w skrzyniach kamiennych, pokry
tych płytami kamiennymi, z głową na zachód, a twarzą zwrócone na 
wschód. Chronologia tych pochówków pozostaje nadal niejasna. 

Z kulturą bjelobrdowską łączą się dalsze odkryte groby szkiele
towe. Zmarli pochowani byli głową na zachód w pozycji wyprostowanej, 
z różnie ułożonymi rękami. w dwóch grobach znaleziono ozdoby: srebr
ną zausznicę, brązową bransoletę z taśmy oraz dwa pierścionki, w tym 
jeden z oczki.em ażurowym /gr. 60/ a także kabłączki skroniowe i pacio-
rek gliniany /gr 84/. · 

W poszczególnych warstwach znajdowano nieliczne ułamki naczyń 
glinianych - z okresu neolitu, pó~nego brązu 1 hallstatt, z doby helleni
stycznej, wczesnobizantyjskiej 1 słowiańskie z VII-IX wieku. Wśród 
zabytków wydzielonych występowały najliczniej ułamki naczyń szklanych, 
szkła okiennego, ozdoby, dwie ozdobne szpile z brązu, kilka monet 
głównie rzymskich, oraz przedmioty żelazne i bryłki żużla. Płytki ce
ramiczne 1 kalllienne kostki, zapewne mozaikowe, łączyć należy z odkry
tymi budowlami sakralnymi. 
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PERU 

Polska Wyprawa Naukowa 
w Andy 

Badania prowadzU zespół archeologów pod 
kierownictwem mgr.Andrzeja K.rzanowskiego. 
/Autor sprawozdania - mgr Krzysztof Tunia/. 
Pierwszy sezon badań. Ruiny osiedla 
Intermedio tardio - · Horizonte tardio /X-XVI 
wiek n.e./ 

Stano\łisko le:!y w dolnej części biegu rzeki Cayash - dorzecze 
Huaura /zlewnia Pacyfiku/. Jest jednym z dwudziestu kilku odkrytych 
w trakcie badań Ekspedycji na terenie dorzecza Cayash. Ruiny, o po
wierzchni około 10 ha, zajmują rozległe wypłaszczenie i część stoków 
wzniesienia leżącego vi widłach rzek Cayash i Checras. Wysokość 
3600-3800 m n.p.m. 

W obrębie badanego stanowiska usytuowano dwa wykopy -pierwszy 
na tarasie między domostwami, drugi w obrębie jednego z budynków. 
Wykop I o powierzchni około 50 m2 osiągnął głębokość 2 m. Odkryto nie
widoczne na poziomie ziemi bruki, mury, ciąg komunikacyjny /rampę/, 
kanał oraz cztery pochOwki. Uzyskano znaczną ilość materiału ceramicz
nego i osteologicznego. W wykopie n - zlokalizowanym wewnątrz budyn
ku /w innej części stanowiska/ znaleziono nieznaczną ilość seramiki 
a tak:!e cztery pochówki. 

Wykonano ponadto szczegółowy plan geodezyjny całego kompleksu 
ruin oraz sporządzono inwentaryzację fotograficzną i dokumentację foto
grametryczną wybranych jego fragmentów. Teren stanowiska poddano 
szczegółowej penetracji powierzchniowej. 

Rezultaty badań pozwolą na określenie stadiów rozwojowych osied
la, sprecyzują jego chronologię a także przyczynią się do poznania wie.1u 
problemów szczegółowych zarówno tego obiektu, jak .i sieci osadniczej 
dorzecza . Cayash, której jest fragmentem. W świetle bowiem wstępnych 
ustaleń, wszystkie stanowiska zlokalizowano w obrębie wspOmnianego do
·rzecza nale:!ą do jednego zespołu kulturowego i w ostatniej fazie zasieo
lenia były zw_iązane strukturalnie z inkaskim organizmem państwowym. 

SUDAN 

DQNGOLA Stacja Archeolog{~ 
· · Śródziemnomorskiej 

w ~iri:e 
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Badania prowadził dr Stefan Jakobielski. 
Finansowała Stacja Archeologii ~ródziemno· 
morskiej w Kairze. Trzynasty sezon badań. 
Metropolia chrześcijańska. 

· Kontynuowano wykopaliska na przedmieściach stolicy chrześci
jańskiej Nubii. Został przebadany pasd AB dzielący dwa zespoły po
mieszczeń A i B, które w oryginalnym załoteniu stanowiły jeden kom
pleks. W pasatu tym, który był rodzajem odkrytego korytarza / gospo
darczego dziedzińca/, odsłonięto piec z systemem rur ceramicznych 
wbudowanych w ściany. Jak wykazały badania miał on na celu ogrze
wanie. wody i powietrza w pomieszczeniu 3 domu A, słutący jako ła· 
zienka. Odkrycie to - unikalne na terenie Nubii - świadczy o wysokiej 
technice budowlanej stosowanej w Nubii w początku IX wieku. 

PALMYRA 

SYRIA 

Polska Stacja Archeologii 
Śródziemnomorskiej 
w Kairze 

Badania prowadzil doc. dr hab. Michał 
Gawlikowski: Finansowała Polska Stacja 
Archeologii ~ródziemnomorskiej w Kairze. 
Dwudziesty sezon badań. Okres rzymski. 

Kontynuowano badania na terenie obozu rzymskiego. Uchwycono 
plan znacznej części koszar co "posiada du:te znaczenie przy .ustaleniu 
topografii i układu architektonicznego obozu Dioklecjana. Znalezisk brak. 



.• 

311 

~~M~~~G..~Q.łiĘ_..P~l:Q!:..,;. miejscowość, gmina, województwo, okres -
oznaczony literą, okresy dodatkowe /litery w nawiasie/, -strona. 

Q~N~,g~E.mA..9~.§Q.W...i pim - paleolit 1 mezplit, n - · n~olit, b - epo
ka /okresy l brązu, h .- okres halsztacki, l - okres lateński /przed
rzymski/. rz - okres wpływów rzymskich, wś - wczesne średniowie• 
c ze, pś - pó:tne średniowiecze, n:l: - okres nowo:l:ytny, u z. - uzupeł

nienia, b. z. - badania zagraniczne • 
• !łili.F1..§.!5SQ.IX: gm. - gmina, w. - województwo /brak skrótu oznacza 

gm. ~ub w. loco/, st. -stanowisko. 

Aleksandria /Egipt/, b. z. 304 
Andamarca /Peru/~ b. z. 308 

Andrzejów Nowy, gm. Urszulin, w.chełmskie, wś 155 

Baczyn, gm.Liszki, w.krakowskie, h 79 

BaJtkowo, gm.Ełk, w.suwalskie, pś 219 

Barkowice Mokre, gm.Sulejów, w.piotrkowskie, st.1, wś /rz/ 155 

Baryc_z, . gm. Wieliczka, w. krakowskie, st. 8, n 23 

Będkowice, gm.Sobótka, w. wrocławskie, wś 156 

Białogard- Kisielice~ woj. koszalińskie, l 109 

Biecz, gm.Brody, woj. zielonogórskie, rz 121 

Bie:l:uń, WOJ. ciechanowskie, nż 26 9 

Bieżyń, gm.Krzywiń, w.leszczyńskie, st.1, rz /h/ 122 

Biskupice, gm.Brwinów, w. warszawskie, st. l, rz /b, l/ 123 

Biskupin, gm. Gąsawa, w. bydgoskie, st. l 7a, l 109 

Bobę cin, gm.Miastko. w. słupskie, wś 158 

Bobrowniki, gm.Szpetal Górny, w.włocławskie, pś /n:l:/ 219 

Bocheniec, gm. Małogoszcz, w. kieleckie, st. 2, b/h/ 51 

Brześć KuJawski, w.włocławskie, st.3, n /1,\wś/ '23 

Brzoskwinia-Krzemionki, gm. Zabierzów, w. krakowskie, 
st. 6, pim 9 

Buczek, gm.Białogard, w.koszalińśkie, st.13, wś .-158 

Budzyń, w.pUskie, st.l, n 25 

Burdeniszki, woj. suwalskie, st. 2, pim /ś/ 9 

Busówno, gm. Wierzbica, w. c-hełmskie., grodzisko, wś 159 

Bystrzyca Oławs.ka,, gm.Oława, w.wrocławskte, rz 123 

• • 
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Byszyno, gm.Białogard, w.koszalińskie, st.ll, b/h/ 51 

Cedynia, w. szczecińskie, st. 2a, wś /h/ 160 

Cedynia, w. szczecińskie, · st. 2, wś /h/ 161 

Chojny, gm.Sobków, w. kieleckie, st. 7, b 52 

Chwalim, gm. Kargowa, w. zielonogórskie, st. l, pim /n/ lO 

Chwarzno, gm.Stara Kiszawa, w.gdańskie, b /h/ 53 

Ciechanów, Zamek, pś /no!/ 221 

Czarna Wielka, gm. Grodzisk, w. białostockie, st.l 
"MogUki", wś 162 

Czetchów, gm.Ozorków, w.łódzkie, st.l, wś 162 

Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, w. zamojskie, st.1, wś 163 

Czersk, gm.Góra Kalwaria, w. warszawskie, "st. Wzgórze 
Zamkowe", wś, uz.l978 291 

Dąbki, gm.Darłowo, w.koszalińskie, st.9, pim /n/ 11 

Dąbrowa Człuchowska, gm.Przechlewo, w.słupskie, b 54 

Dąbrówka, gm. Klenica, w. zielonogórskie, st. 9, lO, 13, 14, 
14a, 20, b /h/ 55 

Debre~te js. R. Macedonia, Jugosławia/ b. z. 306 

Deir el - Bahari /Egipt/, Świątynia Hatszepsut, b. z. 305 

Deir el ·- Bahari /Egipt/, ~wiątynia Totmesa, b.z. 305 

Dębczyno, gm. Białogard, w. koszalińskie, st. 6, rz /n, l, wś/ 124 

Dębczyno, gm.Białogard, w.koszalińskie, st.39, rz /n,h,l, 
wś/ 125 

Dębno, gm.Nowa Słupca, w.kieleckie, pś 223 

Dobczyce, w.krakowskie, Stare Miasto, pś /n,b,h,l,rz/ 223 

Dobrzeszów, gm.Łopuszno, w.kieleckie, st. Góra 
Dobrzeszowska41 wś /w Informatorze 1977 
w okresie rz/ · 164 

Qolice, w.szczecińskie, b, /uzupełnienia 1978/ 291 

Dolina Królów /Egipt/, Świątynia :Ramzesa, b. z. 306 

Dongola /Sudan/, b. z. 308 

Drohiczyn, w. białostockie, st.1, wś 165 

Drzewica, gm.Bytnica, w. zielonogórskie, st. 6, b /h,pś,n'!/ . 55 

Duble, gm. Krzeszowice, w. krakowskie, b 56 

Duczow Mały, gm. Wołoszyn, w.opolskie, st.A, b 57 

• 
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Fredropol, w.przemyskie. n~ 270 

Frombork. w. elbląskie. st. 4. pś /n~/ 224 

Gdańsk.ul.Długa. pś /n~/ 226 

Głuchołazy, w.opolskie. wś 166 

Głuszyno. gm.Potęgowo, w.słupskie, rz /n/ 126 

Gniew, w.gdańskie. st.lb, pś /nż/ 227 

Gniew, w. gdańskie, st. 2, pś 227 

Gniew, w.gdańskie, st.2, pś /1977, uz./ 294 

Gniezno, w.poznańskie, st.15a, wś /pś/ 166 

Gniezno, w.poznańskie, st. 5, wś /pś/ 167 

Gorzów Wielkopolski, st.lO, n 26 

Górzyca, w. gorzowskie, pś /h, nż / 228 

Grądy- Woniecko, gm.Rutki, w.łomżyńskie, st. l, pim /h/ 12 

Grodzisk- Dmosi.n, gro. Dmosin, w. skierniewickie, nż 271 

Gródek, gm. Drzycim, w. bydgoskie, Zamek, pś 22 9 

Gruta, w. toruńskie, st.l, pś 230 

Grzmiąca, gro. Cybi.nka, w. zielonogórskie, st. 4, b 57 

Grzyblany, w .legnickie, st. l, h BO 

Grzybnica, gm. Manowo, w.koszalińskie, rz 127 

Holendry, w.kieleckie, h /wś/ 84 

Huta Lukomska, gm. Zagórów, w. konińskie, nż 272 

Idzikowice, gm.Namysłów, w. opolskie, st.A, l 11 O 

Inowłódz, w.piotrkowskie, pś 231 

Inowrocław, w.bydgos~ie, st. 95, rz /n, b, h, l/ 128 

Iwanowice, w. krakowskie, st. "IG.in ", b /h/ . 58 

Izbicko, woj.opolskie, st.2, wś /rz/ 168 

Izdebno, gm.Rogov.o, Wio' bydgoskie, st. 5, h./wś/ 85 

Janowice, gm.Słaboszów, w.kieleckie, wś /h/ 169 

Janowiec, w.lubelskie, nż 273 

Janowiczki, gm. Racławice, w. kieleckie, pś 232 

Janów Podlaski, w. bialskopodlas kle, nż 273 
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Janówek, gm.Skrzeszew, w.warszawskie, st.1, h fn, 1/ 86 

Januszkowo Kujawskie, gm.Nowa Wieś Wielka, w. bydgoskie 
st. 25, pim 13 

Jastrzębniki, .gm.Blizanó~, w.kaliskte, st. "Modła" l /rz, wś/ 111 
.. , 

Jezierzyce, gm. Smigiel, w ,leszczyńskie, st. 2 wś /h, rz/ 170 

Jezierzyce~ gm.~migiel, w.leszczyńskte,st.4, pś 233 

Jezioro Zamkowe, gm. Koronowo, w. bydgoskie, st.1, pś /nt f 234 

Jeziorsko, gm.Warta, w.sieradzkie, st,4,h /rz,wś,pś,nt/ 87 

Jędrycho~ice, w.opolskte, Grodzisko I1, b 58 

Juszkowo, gm.Pruszez Gdański, w.gdańskie, st.1,rz/n,h,wś/ 129 
i uz.1977 i 295 

Kamień Mały, gm. Witnica, w. gorzowskie, h 89 

Kamień Mały, gm. Witnica, w. gorzowskie, st. 2, n 27 

Kamieńczyk, w. ostrołęckie, rz /1/ 130 

KępiJ.o, w.kaliskie, pś 235 

Kietrz, w.opolskie, st.1,b /rz.f 59 

Klukowo, gm. Zlotów, w.pilskie, st. 2,1 /h/ · 112 

Kłopotów, gm.Lubin, w.legnickie, b 60 

Knyszyn, w.białostockie, nż 274 

Kobierntce, gm. Porąbka, w. bielskopodlas kle, pś 235 

Kochlew, gm.Wierzchlas, w.sieradzkie, st.1, pim 13 

Kołbacz, gm.Stare ·czarnowo, w.szczecińskie, pś /nż/ 236 

Kołuda Wielka, gm.Janikowo, w. bydgoskie, st.1, wś /h/ l 71 

Konopnica, w. sieradzkie, st. 7, rz /1/ 131 

Kormanica, w.przemyskie, n 28 

Kościeliska, gm.Radłów, w.częstochowskie, st.l8, b 60 

Kraków-Bieżanow Gaj, b /n,h/ 61 

Krakow-Pychowice, st.1 i 2, rz /n,h? ,wś,nż/ 132 

Kraków-Stare' Miasto i Grzegórzki, wś f ś,nż/ 172 

Kraków-Stare Miasto, pś /ntf. 237 

Kraków - Wawel, wś 137 

Krasne, w.ciechanowskie, nż 275 

Kretomino, gm.Manowo, w.koszaltńskie, st.1, wś 174 
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Kruszki, gm.Lob:tenica, w.pUskie, st.l,n/1/ 29 

Kruszwica, w. bydgoskie, st. 2, wś fpś, n:t/ 174 

Krylów, gm. Mircze, w. zamojskie, n:t /n, h, wś/ 276 

Krzan, w .leszczyńskie, n /wś / 30 

Krzanowice, w. katowickie, st. l, b 62 

Krzemienne, gm. Supraśl, w. białostockie, st. II i III 30 
• Kucoby, gm.Oleano Sląskie, w. częstochowskie, st. l rz 133 

Kuryłówka, w. rzeszowskie, st. l, n:t /rz/ 277 

Ku:tnica Skakawska, gm. Wieruszów, w. kaliskie, h 90 

Kwidzyn, w. elbląskie, pś /n:t / 238 

Latkowo, gm.Inowrocław, w.bydgoskie, st.3,n/b,h,.l,wś/ 31 

Ląd, gm.Lądek, w.konińskie, wś 175 

Lekarcie Nowe, gm.Pros na, w. radomskie, wś 176 

Leśno, gm.Brusy, w.bydgoskie, rz/b/ 134 

Lipnica Wielka, gm.Jabłonka, w.nowosądeckie, st.2,p.im 14 

Lubin k/Kościana, w.lesz'?zyńskie, wś /pś,n:t/ l 77 

Lubiszewo, gm.Tczew, w.gdańskie·, st. l wś /1977 uz./ 296 

Lublin - Stare Miasto, Plac Po Farze, wś 178 

Lajski, gm.Skrzeszew, w,warszawsJde, rz 134 

Lańcut, w.rzeszowskie, nt 27 7 

Laszczy n, gm. Rawicz, w.leszczyńskie, st. 3, rz /h? ,l/ 135 

Lę:tyce, gm. Wejherowo, w.gdańskie, st. 3, h 90 

Lętyce, gm.Wejherowo, w.gdańskie, st.4, rz 135 

Lupawa, gm.Potęgowo, w.słupskie, st.2, n/b/ 32 

Lykowe, gm. Wierzchlas, w. sieradzkie, st. 2,pim 15 

Madeły, gm.Pątnów, w. sieradzkie, st. l, b /h/ 63 

Majdan Nowy, gm. Wojsławice, w. chełmskie, st.l, wś /n/ l 79 

Malbork, w. elbląskie, Zamek, pś /n:t/ 239 

Mała Wieś, gm. Konopnica, w. sier-adzkie, st. 5, rz 
/patrz Niechmirów / 65 

Michałów, gm.Bełchat~w, w.piotrkowskie, st.l,pim 15 

Miechowice, gm.Inowrocław, w. bydgoskie, st. 7, n/b/ 63 
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Mietlica,gm.Kruszwica, w.bydgoskie, st.1, w~ 180 

Mtłosławice, gm. MUicz, w. wrocławskie, b /h/ 64 

Minshat Abu~mar /Egipt/, b. z. 306 

Modła, gm. Wiśniewo, w.ciechanowskie, st. I, rz, 137 

Modrzyca, gm.Otyń, w. zielonogórskie, st. 2 /rz/ 136 

Mogilno, w. bydgoskie, wś /pś,n~/ 181 

Moraczewo, gm.Łubowo, w.pozna:ńskie, st.1, wś 182 

Mrowino, gm.Rokietnica, w.poznańskie, st. 3 33 

Myślibórz, w.gorzowskie, wś /h,l/ 184 

Nadkole, w.siedleckie, rz 137 

Na wino, gm. Białogard, w. koszalińskie, st. 7, n 34 

Nea Paphos /Cypr f, b. z. 303 

Nędza, w.katowickie, rz /wś/ 138 

Niechmirow, gm.Burzen in, w. sieradzkie, st. 2, b 65 

Niechmirow, gm.Burzenin, w.sieradzkie, st.6, n /b,l,wś,pś/ 34 

Nie czuj, gm.Burzen in, w. sieradzkie, n~ 278 

Niemcza, w.wałbrzyskie, wś 185 

NowaCerekwia, gm.Kietrz, w.opolskie, b /pś, nt/ 66 

Novae /Bułgaria/, b. z1, , 303 

Nowa Huta-Fleszów, st.17, n/b/ 35 

Nowa Huta•Pleszow, st.17i 2a, n/b,rz,ś/ 36 

Nowinka, gm. Tolkmicko, w. elbląskie, st.1, wś 185 

, Nowodworce, gm. WasUków, w. białostockie, st.1,p1.m/n/ 16 

Nowy Barkoczyn, gm.Nowa Karczma•Sieniewo, w. gdańskie, 
st.3, h 91 

Nowy Dworek, gm. Świebodzin, w. zielonogórskie, st. 7, 
wś/pim,n/ · 186 

Nowy Młyn, gm. Mirzec, w.kieleckie, st. "Rydno",p1.m 17 

Oborniki ~ląskie, w. wrocławskie, st. 4, b 67 

Odry, gm.Czersk, w. bydgoskie, rz 139 

Oględówek, gm. Kije, woj.kieleckie, rz /h, wś/ 139 

"'lesno•Waleę,w.częstochowskie, st. 3, wś /h/ 187 



Olesno·Walce, w. częstochowskie, st.4, h/wś/ 

Opal ino, gm. Gniewino, w. gdańskie, st.14, wś 

Orle, gm. Mrocza, w. bydgoskie, st. l l 2, h /wś/ 

Osłonino, gm.Puck, w. gdańskie, n /1977 uz./ 

Ostrołęka, Grodzisko•Stare, miasto, wś fpś,nt/ 

Ostrowite Trzemeszeńskle, gro. Trzemeszno, w. bydgoskie, 
st.1, h /wś/ 

Ostrów Lednicki. gro. Łubowo, wś 

Owidź, gm. Starogard Gd., w. gdańskie, st.1, wś 
/takte 1977uz./ 

Palmyra /Syria/, b. z. 

Pieńki- Grodzisko, gm.Jedwabno, w.łomtyńskie, sto 3, ·wś 

Pińczów, w.kieleckie, nt 

Piorunkowice, gro. Prudnik, w. opolskie, p~ 

Pleszew, w. kaliskie, st.1 i 2, l /b, h/ 

Płońsk, w.płoekie, w:ś 

Podłęt.e, gm.Niepołomice, w.krakowskię, st.1, h? /1/ 

92 

187 

93 

296 

188 

94 

189 

190 
i 297 

309 

191 

27 9 

240 

114 

191 

95 

Pogantce, gm.Potęgowo, w. słupskie, st. 4, n 37 

Polanowice, gm. Kruszwica, w. bydgoskie, st. 3, wś /n, h, rz, wś/ 192 

Porzecze, gro. Kęczyce, w. gdańskie, st. 2, b/h/ 

Potok Wielki, w. kieleckie, h /n, wś/ 
Poznań-Stare Miasto, st. 9, pś fntf 

Poznań-Stary Rynek nr 48, pś 

Proszowice, w.krakowskie, h /b/ 

Przemyśl - Klasztor Karmelitów, nt 

Przemyśl - Mury MieJskie, nt 

Przemyśl, ul. Rycerska, wś /h, rz/ 

Przemyśl • Zamek- Przygródek, wś fntf 

Przemyśl • Zamek, wś fpś,nt/ 

Puck, w. gdańskie, pś /n t/ 
Pudliszki, gm.Krobie, w.leszczyńskie, st.6, wś 

Pułtusk, w. ciechanowskie, Rynek, wś fpś, ntf 

Pułtusk, w. ciechanowskie, Zamek, pś 

67 

96 

241 

244 

96 

280 

280 

194 

195 

195 

244 

196 

197 

245 



3:1:8 

Ractąt, w. bydgoskie, wś 

Ractątek, gm.Nieszawa, w.włocławskie, pś /nt/ 

·-' 

198 

247 

Raczkowice, gm.Dąbrowa Zielona, w. częstochowskie, st. S, rz 141 

Radom-Piotrówka, st.2, Wś 199 

Radzikowa Stare, gm.Czerwińsk, w.płockie, wś /pś/ 198 

Reszel, w.olsztyńskie, pś 248 

Rybaki, gm. Miastkowo, st.1, b /h/ 68 

Rzymówka, gm.Złotoryja, w.legnickte, st.1, wś 200 

Rzyszczewo, gm.Białogard, w.koszalińskie, st.6,10,rz 141 

Sab,tnka, w. siedleckie, st.1, p~ /n/ 18 

Samostrzałów, gm. Kije, w.kieleckie, rz /wś,h/ 143 

Sanok, w. krośnieńskie, Wzgórze Zamkowe, pś /nt/ 249 

Siemiątkowo Koziebrodzkie, w. ciechanowskie, st.1 i 2,1 /rz/ 115 

Siemiechów, gm.Widawa, w.sieradzkie, st.2, rz 144 

Siemirowice, gm.Cewice, w. słupskie, st.8, b /1977 uz./ 29R 

Siemirowice. gm.Cewice, w.słupskie, st.12, b 69 

Sieradz, Wzgórze Zamkowe, wś /s/ 201 

Sieradz, st. 4, pś /nt/ 250 

Sieradz,. s't. 6, pś /nt/ 251 

Skarszewy, w. gdańskie, pś /nż/ 252 

Słoszewy, gm. Bobrowo, w. toruńskie, pś 253 

Smolugt, gm. Dziadkowice, w. białostockie, pś 254 

S9biejuchy • gm. Zntn, w. bydgoskie, st. 2 i 3, h 97 

Sobków, w. kieleckie, Fortalicja, n:! 282 

Spytkowice, w. bielsko-bialskie, n:! 28 3 

Sromowce Nt:!ne, gm.Czorsztyn, w.nowosądeckie, pim 19 

Stara, gm.Aleksandrów, w.piotrkowskie. st.2, b 70 

Stara Rawa, fm.Nowy .Kawenczyn, w.skierntewickie,pś /ni/ 255 

Stare Bie! sko, w. bielskobialakie-, wś /pfJ./ 202 

Stare Kolnie, gm.Poptelów, w.opolskie, p~ 255 

Stary Olkusz, w.kieleckie, pś Jnt/ 256 

,Stawy, gm.~ielno, w.kieleckie, wś/n,b/ 202 



Sterławki Wielkie, gm.Ryn, w.suwalskie, rz 

Stężyca, w. gdańskie, st. 9, w~ 

Strachów, gm. Lagiewnil<l, w. wrocławskie, st. 2a, n 

· Strobt~,gm. Konopnica, w. sieradzkie, st. 2, h/1/ 

Strobin, gm. Konopnica, w. sieradzkie, st. 3, rz 

Stronno, gm.Dobrcz, w.bydgoskie, st.1, h/1/ 

Stryczowice, gm. Waśniów, w.kieleckie, st.1, n "' 

Strzelin, w.wrocławskie, Kościół św.Gotarda, wś /pś,nż/ 

Strzelin, w.wrocławskie, pś /nż/ 

Strzel in, w. wrocławskie, Kościół św. Michała, pś 

Strzel in, w. wrocławskie, Szpital i Kaplica św. Jerzegq, pś 

Strzelin, w. wrocławskie, mury obronne, pś 

Suchodół, gm.Brody, w. zielonogórskie, st.1, h 

Szczawntca-Krościenko, w.nowosądeckie, pś 

Szczecin -Stare Miast0 , wś /pś/ uzupełnienia 1978 

Szczuczyn, w. łomżyńskie, nż 

Szreńsk, w. ciechanowskie, wś /nż/ 

~wiątniki, gm. Sobótka, w. wrocław~kie, b 

Swidnica, w. wałbrzyskie·, ul. Zamkowa, pś /nż/ 
Świecie · n/Osą, w. toruńskie, wś 

Targowisko, gm.Kłaj, w.krakows.kie, njb,rz/ 

Tarkowo, gm.Nowa Wieś Wielka, w~ ·bydgoskie, st. 23, n 

Tarkowo, gm.Nowa Wieś Wielka, w.bydgoslde, st.32, n 

Trzciel, w. gorzowskie, st. 4, b f rz f 
Tuligłowy, gm.Rokletnica, w.przemys.kie; wś 

Tykocin, w.białostockie, ri~/pś/ 

Tyniec Mały, gm. Kobierzyce, w. wrocławskie, n. 

Umianowice, gm.Kije, w. kieleckie, n /b/ 

Warkocz, gm. Str.zelin, w. wro·cławs·kie~ h 

Warszawa-Wilanów, st.13 "Pasieka n, wś /ś/ 

Wicina, gm. Jasień, w. zielonogórskie, st.1 i 11, h 

Wieliczka, w. krakowskie, rz /1, w-ś/ 

144 

203 

38 

99 

144 

99 

39 

204 

257 

259 

259 

260 

100 

260 

292 

283 

206 

70 

261 
207 

40 

41 

42 
'\ 71 ), 

•, ,, 
208 

284 

42 

43 

101 

209 

102-103 

147 



320 

Wier'l:awice, gm. Le:tajsk, w. rzeszowskie, st. 4, b /h/ 72 

Wiktoryn, gm.Lubraniec, w.wrocławskie, b /n/ 73 

Witków, gm.Szprotawa, w.zielonogorskie, st.6, pś/n-1/ 2"63 

Włocławek, pś /nż/ 265 

Wojciechowice, w .kieleckie, rz /wś/ 148 

Wojnowice, gro.Osieczna, w.leszczyńskie,~t.2, wś /rz/ 210 

Wojnowo, gm. Zbójno, w. wrocławskie, st.1 i 2, rz 148 

Wolin, w.szczecińskie, st.1,wś/pś/ 211 

Wo:tna Wieś, gm.Rajgród, w.łomżyńskie, st.1 t 2, n/ptm, rz/ 44 

Wybrzeże, w. przemyskie, .st.1, wś /n/ 211 

Wydrzno, gm.La'stn, w.toruńskie, st.1, wś . 212 

Wylazłów, gm.Pęczniew, w.sieradzkte, st.3, h/wś/ 103 

Wylazłów, gm.Pęczniew, w. sieradzkie, st. 3a,rz /?./ /wś/ 150 

Wylazłów, gm.Pęczniew, w. sieradzkie, st.4, h/n,rz.wś/ 104 

Zadowtce, gm.Godztesze Wielkie, w.kaltskie,st.1, l /rz/ 116 

Zakrzew, gm. Warta, w. sieradzkie, st. 2, b /h/ 73 

Zakrzew, gm.Warta, w.sieradzkie, st.3, h/b/ 105 

Zakrzew, gm. Warta, w. sieradzkie, st.ll, nfh,rz.wś,pś/ 46 

Zakrzew., gm.Warta, w.sieradzkie, st.12a, wś/h,rz/ 213 

Zamość, fortyfikacje, n:t 285 

Zamość, Stare Miasto, nż 286 

Zarzyca, gm. Lagtewniki_, w. wrocławskie, n 46 

Zbrojewsko, gm.Lipie, w.częstochowski~, pś /1/ 266 

Zbrojewsko, gm.Lipie, w.częstochowskie; st.3, b 74 
1 

Zgliczyn-Pobodzy, gm. Bieżuń, w. ciechanowskie, st. I, rz 151 

Zgorzałe, gm.Stę:tyca, w. gdańskie, wś /1977 uz, f 298 

Złocteniec, w.koszalińskie, st.4, b 75 

Zochowo, .gm~Potęgowo, w.słupskie, st.21, wś· 216 

Żary, w. zielonogórskie, st. 3, b 76 

Żukczyn, gm.Pruszez Gd., w.gdańskie, st.1, rz /1977 uz./ 299 

Żukowo, gm.Suchań, w. szczecińskie, rz 152 


