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OD REDAKCJI 

Sezon 1 979 przyniósł w trzynastym "Informatorze Archeologicz
nym" sprawozdania z wykopalisk prowadzonyc:;h na 285 stanowiskach 
w Polsce i 18 za granicą fw 9 krajach/. W rzeczywistości- liczba podję
tych badań w Polsce była zapewne nieco większa /ok, 290-295/, a więc 
nie odbiegała od normy, którą notujemy od kilkunastu lat, niemniej była 
nieco nihza nit w 1978 r. Z sezonu poprzedniego w niniejszym tomie 
zamieszczamy 16 sprawozdań dodatkowo nadesłanych, w sumie więc 
zapewne przeprowadzono ich w sezoqie 1978 około 318-320. Na ogół 
wszystkie instytucje archeologiczne prowadziły w 1979 r, w mniejszej 
ilości prace wykopaliskowe z wyjątkiem uniwersytetów, których aktyw
ność w tym zakresie wyraltnie wzrosła, 

Sezon 1979 nale:ty jednak zaliczyć do szczególnie owocnych w walt
ne i interesujące znaleziska, i to niemal ze wszystkich okresów i epok. 
Do najcenniejszych odkryć nalety zaliczyć skarb :telaznych grzywien 
z Krakowa, dom kupca wikińskiego na Wolinie, unikatowy zespół osadni· 
czy kultury grobów kloszowych w Brześciu Kujawskim, dalsze odkrycia 
grobów ksiątęcych z okresu rzymskiego fa tak:te sanktuarium/, w końcu 
bardzo rótnorodne i wzbogacające o .nowe ustalenia wyniki badań na stano• 
wiskach neolitycznych i mezolitycznych. Oczywiście kontynuowano badania 
na czołowych stanowiskach badanych od kilku lat, jak w Pułtusku czy Grzy• 
bianach, które zawsze przynoszą wiele nowych i naukowo istotnych odkryć, 
A oto, jak prz~dstawiają się liczbowe wyniki prac wykopaliskowych ostat
niego sezonu, 

Sezon 1979 w Polsce 

' 
Instytucja p im n b h l rz wś pś n :t razem -
IHKM 

1, 
2 4 3 2 1 4 2 1 19 -

Fuzea 2 17 9 12 6 14 25 25 1 111 

uniwersytety i wytsze 
5 14 7 2 2 15 18. 7 2 72 uczelnie 

KZA 4 1 5 3 3 3 9 7 - 35 

PPPKZ l 1 1 4 l 2 5 . 13 8 36 

inne - - - 1 l - 7 3 - 12 

Razem 14 37 25 24 13 35 68 57 12 285 
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Jak wynika z przedstawionego zestawienia 50o/o badań archeologicz
nych w Polsce wiąże się ze średniowieczem, Zwraca przy tym uwagę 
wyrównanie się ilości badanych obiektów między wczesnym i późnym śred
niowieczem, Prace na stanowiskach innych .okresów rozkładały się propor
cjonalnie. I tak ,badania nad epoką kamienia, nad okresami brązu i halszta
ckim oraz lateńskim fprzedrzymskim/ i rzymskim prowadzono na ok, 50 
stanowiskach, co stanowi blisko 20% dla kaMego działu, · 

W innych sprawach, jak np. w kwestii finansowania badań sytuacja 
w porównaniu z poprzednimi sezonami nie · uległa zmianom. 

Instytucjom finansującym 'i wspomagającym przy wydawaniu "Infor
matora", jak zwykle serdecznie w imieniu współautorów i wydawców ser
decznie dziękujemy. 

Uwzględniając liczne postulaty odbiorców "Informatora" ponownie 
zwiększyliśmy jego nakład tym razem do 600 egz. /przed 13 laty ukazał 
się w nakładzie 400 egz., który wówczas wydawał się_ zupełnie wystarc'za.; 
jący / • 



EPOKA KAMIENIA 

PaleoW l mezolit 
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BURDENISZKI, gm. Suwałki 
woj, suwalskie 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Suwałkach 
Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Stanowi s k0 2 

Badania prowadzili mgr mgr Krystian Nowak 
i Karol Szymczak. Finansował WKZ w Suwałkach, 
Drugi sezon badań. Obozowiska mezolityczne. 

Celem badań było dokończenie eksploracji skupiska 2c na stanowis
ku Burdeniszki 2. Przekopano 39 m 2 /łącznie w ciągu 2 lat - 83 m 2 /. 

Pozyskany materiał potwierdził sugerowaną ju:t przynale:tność ze
społu do kultury Kudłajewka. Z form narzędziowych znaleziono: fragment 
tylczaka /? /, półtylczaka, rylce wszystkich typów, drapacze, skrobacze, 
narzędzia wnękowe. Zbrojniki reprezentowane były tym razem tylko przez 
wkładki retuszowane. Całość materiału wydaje się być jednorodna plani
graficznie /mimo zniszczeli spowodowanych głęboką orką/ i stylistycznie. 

Potwierdzonq równie:t zeszłoroczne obserwacje geologic.zne i gle-
b owe. 

Eksplorację skupiska 2c w Burderuszkach zakończono. 

W przyszłym roku planuje się badanie skupisk sąsiednich na tym 
samym stanowisku /2d i 2e/ oraz st. Burdeniszki 4. 

CHWALIM, gm. Kargowa 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko 1 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury Material
nej PAN w Poznaniu 
Zakład Archeologii Wielkopolski 

Badania prowadził doc. dr hab. Michał Kobusiewicz. 
Finansował IHKM PAN. Piąty sezon badań. Osada 
wczesnomezolityczna i późnoneolityczna. 

Kontynuowano badanie poziomów osadniczych zalegających w torfach 
i gytiach przylegających do stanowiska le:tącego na terasie :twirowej północ
nej Gniłej Obry, na której lokowano kolejno osady wczesnomezolityczną 
i neolityczną. Wyeksplorowano trzy wykopy torfowe oznaczone symbolami 
WKT I/79, WKT II/79 i WKT III/79. Miały Ot;le wymiary kolejno: 2 x 6 rp, 
2 x 5 m, 2 x 4 m. Łącznie przebadano 30 m 2 powierzchni. Głębokość wyko
pów wahała się w zale:tności od poło:tenia w stosunku do krawędzi terasy 
od 1. 5 do 3m. 

· Jak w poprzednich sezonach pod warstwami jałowych archęologicz
nie torfów natranono na poziomy osadnicze - wy:tszy - neolityczny i ni:t
szy'- mezolityczny. Z obu poziomów z wszystkich trzech wykopów uzyskano 
dalsze materiały krzemienne, szczątki fauny- ssaków, ryb i ptaków, oraz 
z poziomu neolitycznego spore ilości fragmentów naczyń., w tym jedno 
niemal całe naczynie. Powtórzył się także układ gałęzi i pni drzewnych 
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rzucanych celowo na krawędzi bagna. Wiązać go należy z poziomem neoli" 
tycznym. Uzyskano dalsze bogate próbki węgli drzewnych i drewna do 
datowania metodą radiowęglową. Z dolnych partii wykopu torfowego III/ 79 
pobrano też rdzeń uzupełniający do analizy palynologicznej, 

Na powierzchni terasy, w miejscu rzeczywistego osadnictwa wyek" 
splorowano dalsze5m2 wykopu lll/77, uzyskując kolejne zabytki krze
mienne, 

Dzięki serii kilkudziesięciu wierceń instorfem odtworzono morfo
logię stanowiska przed pokryciem zagłębień utworami organogenicznymi. 

DRABY, gm. Działoszyn 
woj, sieradzkie 
Stanowiska 3 i 5 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków W Sieradzu 
Uniwersytet Warszawski 

Badania prowadzili: dr Jerzy Głazek, mgr Kry
stian Nowak, mgr Adam Szynkiewicz, Finanso
wał WKZ w Sieradzu i Uniwersytet Warszawski. 
Szósty sezon badań /omówiono łącznie ostatnie 
lata badań/. Stanowiska jaskiniowe. Zapewne roz
, . .,. wleczone pozostałości ohoZ/Owiska myśliwskie" 
go z paleolitu dolnego. 

Na górze Draby leżącej przy drodze Działoszyn-Parzymiechy 
stwierdzono 10 stanowisk krasowych ze szczątkami kręgowców. Starsze 
plioceńsko- staroplejstoceńskie stanowiska /Draby: l, 2, 7 i jaskinia Ewy/ 
wyłączono z penetracji archeologicznej. lVlłodsze stanowiska /Draby: 3, 4 
i 5/ zawierające osady wielkiego interglacjału ze szczątkami Ursus Spe- . 
laeus zostały już opisane /Acta Geol. Polon. -Vol. 26, No. 3/ str. 451-466; 
Kras i speleologia, t, l, str.42"58/. Badaniami archeologicznymi objęto 
szczególnie stanowiska Draby 3 i 5, 

W sekwencji osadów wypełniających formę krasową wydzielono 7 
warstw piasku, iłów i gliny złożonych w jaskini w środkowym plejstocenie. 
Osady te przykryte są warstwą bloków wapiennych powstałą w wyniku za" 
walenia się stropu jaskini. Bruzdę powstałą na miejscu jaskini zapełniają 
piaski fluwioglacjalne zlodowacenia Warty, które z kolei przykrywa war
stwa gruzu peryglacjalnego z ostatniego zlodowacenia z rozwiniętą w stro .!. 
pie glebą współ~zesną. 

Bada~ia prowadzono w wykopie długości 15 m, szerokości 2, 5 m. 
głębokości 3 m, Przebadano dotychczas jedynie część wykopu na stanowi
sku 3, a na stanowisku 5 -4m2. Uzyskano l ostrze z kości długiej dużego 
ssaka mające przy podstawie 4 wgłębienia mogące być śladami nawierca
nia oraz odłupki typu klaktońskiego, pontiańskiego i zwykłe. Odłupków tych 
nie można wiązać bez wątpliwości z działalnością człowieka, ponieważ w 
skale otaczającej jest bardzo dużo konkrecji krzemienia i stąd istnieje 
możliwość powstawania pseudo" zabytków. Zastanawiające są formy rylców, 
ale struktura tamtejszego krzemienia jurajskiego nadaje się głównie do 
wytwarzania tego typu narz ędzi /por. badania K. Cyrka w Kochlewie, woj. 
sieradzkie/. 
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Osady zawierając ~ zabytki są starsze od zlodowacenia Warty 
i mogą reprezentować interglaciał lubelski bąd:t Wielki. 

Badania będą kontynuowane. 

Materiały po opracowaniu będą przechpwywane w Muzeum Okręgo
wym w Sieradzu i w Muzeum Wydziału Geologii UW. . . 

GRZYBOWA GORA, gm. Mirzec 
woj. kieleckie 
Zespół stanowisk "Rydno" 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził doc. dr hab. Stefan Karol Ko
złowski przy współpracy mgr mgr Janusza Bu
dziszewskiego /autor sprawozdania/ Karola . 
Szymczaka oraz studentów UW i UMCS. Finan
sował UW. Drugi' i trzeci sezon badań. Osadni
ctwo od schyłkowego paleolitu po wczesny brąz 
związane z eksploatacją hematytu /ocllry/. 

Badany zespół stanowisk połotony jest na północnym tarasie rzeki 
Kamiennej, na uroczysku. zwanym "Nad Piaską" oddalonym niespełna 2 km 
od kopalni hematytu. W sezonie 1978 zało:tono tam 3 wykopy • R IV/78, 
R V/'18, R VI/78, zaś w 1979 dalsze trzy: R I/79, R II/79 i R III/79. 

Wy~opy R IV /78, R I/79 i R III/79 o łącznej powierzchni ok. 80m
2 

usytuowane były w pobli:tu zniszczonej krawędzi tarasu. Dostarczyły one 
ok. 6 500 zabytków krzemiennych- w tym niespełna 350 form nax'zędzio• 
wych i charakterystycznych form technicznych oraz ponad 1 000 fragmen
tów ceramiki. Zabytki le:tały we współczesnej glebie leśnej i starym pozio
mie iluwialnym oraz w dwóch obiektach - palenisku i jamie osadniczej. 
Zabytki krzemienne nie tworzyły na ogół wydzielających się skupień, tylko 
w północno-zachodniej części badanego obszaru uchwycono na powierzchni 
2 m2 część wydzielającej się kr'Zemnicy. W inwentarzu krzemiennym wy
stąpiły elementy paleolityczne f Świderskie f, mezolityczne, neolityczne 
i wczesnobrązowe. Wśród ceramiki udało się wyró:tnić fragmenty naczyń 
k"\lltur: pucharów lejkowatych, amfor kulistych, KM, KT oraz fragmenty 
zdobione ornamentem bruzdowym. Znaleziono te:t całkowicie zachowany 
pucharek lejkowaty zdobiony ornamentem .sznurowym pod krawędzią. 

Wykopy R V f 78 i R II/ 79 o łącznej PO\;Vierzchni 59 m 
2 zało:tono w 

odległości ok. 70 m na północ od brzegu tarasu Kamiennej. Były one kon
tynuacją wykopuR VII/77. Uchwycono w nich zachodni skraj .krzemnicy 
świderskiej związanej z obiektem wypełnionym piaskiem z domieszką· roz

mytego hematytu. Większą część tego obiektu zbadano w roku 1977. W od• 
ległości ok. 8 m na południowy wschód od krzemnicy świderskiej przebada.:. 
no niewielką krzemnicę janisławicką, równie:t le:tąpą w piasku z domieszką 
rozmytego hematytu. Pomiędzy krzemnicami odkryto bardzo zwarte skupisko 
27 wiórów częściowo tworzących składanld: - "skarb"? W sumie wykopy 
dostarczyły ok.1 850 zabytków krzemiennych, w tym ok. 100 form narzę
dziowych i charakterystycznych form technicznych. W trakcie badań uzy-
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skano równie~ interesujące dane dla rekonstrukcji procesu niszczenia 
stanowisk piaskowych przez wykroty drzew. 

Wykop R VI/ 78 założono w pobliżu skraju tarasu Kamiennej między 
wykopem R Vl/77, a wykopami s. Krukowakiego z 1957 r. Na powierzchni 
niespełna lO m2 wyeksplorowano wyramie zarysowaną, choć niewielką 
krzemnicę /kultura świderska? / leżącą w piasku z domieszką mocno roz
mytego hematytu. Zawierała ona ok. 1 250 zabytków krzemiennych~ wśród 
których wyróżniono tylko kilka form narzędziowych. 

Na obszarze kilkudziesięciu arów przeprowadzono badania sonda
żowe metodą dołkowania, lokalizując kolejne 3 niewielkie krzemnice oraz 
północną granicę strefy występowania zabytków w rejonie wykopów R IV/78, 
R I:III/79. W miarę mo:Uiwości kontynuowano także badania powierzchnio
we kompleksu "Rydno". Doprowadziły one do odkrycia kilku dalszych sta
nowisk. 

Badania będą kontynuowane. 

Materiały znajdują się w lA UW. 

JANUSZKOWO KUJAWSKIE, gril. Nowa Wieś Wielka 
woj. bydgoskie Uniwersytet im. Adama Mic-
Stanowisko 25 kiewicza w Poznaniu 

Katedra Archeologii 
Zespół Badań Kujaw 
Muzeum Archeologiczne Poznań 

Badania prowadził dr Andrzej Prinke. Finansował 
WKZ w Bydgoszczy i Katedra Archeologii UAM 
w Poznaniu. Drugi sezon badań. Stanowisko pia• 
skowo-torfowe kultury komornickiej. 

Stanowisko leży na zacąodnim skraju długiego wału wydmowego o 
orientacji wschód-zachód, bezpośrednio na północ od drogi polnej do Nowej 
Wsi Wielkiej oraz rozległego torfowiska. Kontynuowano eksplorację wyko
pu wydmowego, usytuowanego na południowym zboczu wału, poszerzając 
go w kierunku płn., wsch. i płd. o dalszych 136m2. Materiały archeolo
giczne zalegały począwszy od powierzchni do głęb. l, 2m. 

Uzyskany inwentarz krzemienny liczy l 291 okazów wydzielonych 
/rdzeni i narzędzi/ oraz 6 820 egz. z kategorii wyrobów masowych /pół .. 
surowiec i odpadki/. Ponadto odkryto 828 drobnych fragmentów kości oraz 
7 fragmentów ceramiki schyłkowoneolitycznej. Podobnie, jak w poprzed
nim sezonie, zabytki zalegały w układzie bezkrzemienicowym, dość rów
nomiernie rozmieszczone w płaszczytnie poziomej i pionow.ej, rzednąc 
jedynie na południow~ skraju wykopu, P!'ZY granicy z drogą polną. 

Skład typologiczny inwentarza krzemiennego potwierdził dotych
czasowę datowanie stanowiska na wczesny mezolit i jego przynależność do 
kultury komornickiej. Na wschodnim skraju wykopu odkryto 4 dołki posłu.: 
po~ę .. ~ z. ~órych trzy tworzą skupienie o średnicy poniżej l m. W tym samym 
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rejonie zaobserwowano dość wyra:tne zagęszczenie materiałów krzemien• 
nych. 

W .. celu ustalenia relacji stratygraficznych między wydmą a sąsia
dującym z nią od południa torfowiskiem, wytyczono wykop ll/79 o wymia• 
rach 11 x l m. Jego eksploracja dostarczyła kilkunastu zabytkóW' krze
mieMych i kościanych, zalegających w warstwie torfu, co skłania do kon• 
tynuacji badań torfowych stanowiska na szersz~t skalę. 

KOCHLEW, gm. Wierzchlas 
woj. sieradzkie 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Stanowisko l 

Badania prowadził mgr Krzysztof Cyrek. Finan
sował WKZ w Sieradzu. Piąty f oatatnj.f sezon 
badań. Obozowisko z pracownią krzemieniarską. 
Faleolit i:u;:hyłkowy. 

Stanowisko je.st poło~one na południoWym cyplu wysokiej - trzeciej 
terasy prawego brzegu Warty. Przekopano80m2 powiększając przebadany 
obszar do 467 m 2• Uzyskano 2~2 zabytki /ogółem w czasie pięcioletnich 
badań- około 7 000 f, w tym 24 rdzenie i 14 narzędzi spośród których na 
wyró~nienie zasługuje mssywne ostrze półtylcowe. Zabytki zalegały na 
peryferiach obozowiska, o czym świadczą wyniki sondowania świdrami 
geologicznymi niezbadanego, sąsiecbliego obszaru. 

Założono m. in. wykop geologiczny /22 x l, 5 m/ usytuowany na 
stoku III terasy, od płaszczyzny terasowej do jej podnóża oraz na powierz
chni II terasy. Wykop ten, pod warstwą utworów stokowych, ujawnił u pod• 
nóża m terasy dwie warstwy torfu oraz kopalną glebę bielicową. Pobrane 
z tych utworów próbki do analizy pyłkowej będą być może pomocne przy 
określeniu chronologii stanowiska. Na podstawie analizy techniczno-typo
logicznej i geologicznej stanowisko można orientacyjnie datować na IX tys. 
p. n. e. /młodszy dryas/. 

Tymczasowo, przed dokładną aną.lizą całości materiałów, wydaje 
sfę. że było to sezonowe obozowisko oraz pracownia wiórów i narzędzi 
użytkowane przez grupę schyłkowopaleolitycznych łowców. ren zwarty 
f po wyeliminowaniu małej domieszki materiałów wczesnobrązowychi ze
spół zawier!l następujące elementy kulturowe: Świderskie, ahrensburskie, 
lyngbijskie i epimagdaleńskie/? f. 

Badania na stanowisku zakończono. 

Zabytki po opracowaniu będą dostępne w MAIE w Łodzi. 

KRAKOW - Zwierzyniec 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne w 
. Krakowie 
Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

\ 
( 
( 
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Badania prowadził mgr K. Sobczyk z Muzeum 
Archeblogicznego .w Krakowie przy ogólnym 
kierownictwie naukowym prof. W. Chmielewskie
go z Uniwersytetu Warszawskiego. Finansowały 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Uniwer
sytet Warszawski. Siódmy sezon badawczy. 
Odsłonięto poziomy górnopaleolityczn:e wielokul
turowego paleolitycznego stanowiska otwartego. 

Przekopano i odsłonięto osa<:!r 1essowe do gł, 6 m od współczesnej 
powierzchni, na przestrzeni 27, 5 m , uzyskując dwa przekroje:jeden o 
przebiegu NS, drugi o przebiegu EW. Dały one okazję do prześlfldzenia 
struktury najmłodszego lessu oraz Fltruktur peryglacjalnych występujących 
w tym l~ssie /zjawisko soliflukcji/. 

Materiały zabytkowe / głqwnie krzemienne i kilka z radiolarytu/ 
w liczbie 2209 sztuk odkryte podczas tegorocznego 13e~onu badawczego, 
nie tworzą jednolitego zespołu kulturowego. Obok egzemplarzy, które mo
temy zaliczyć do kultury oryniackiej, występują elementy szeleckie, gra
weckie i jerzmanowickie /? / 

Główny poziom kulturowy /cztery warstwy/ obejmował spągowy 
poziom soliflukcyjny lessu młodszego górnego, podściełającą go zaburzo
ną glebę kopalną oraz stropową partię lessu zglinionego wyróżnionego 
przez L. Sawickiego. Wśród materiałów zabytkowych na uwagę zasługują: 
du:!e rdzenie jednopiętowe oraz ich fragmenty, zgrzebła, w tym jedno 
podłużne proste wykonane na wiórze korow)rm, drugie poprzeczne lekko 
wypukłe o retuszu stopniowym, liczne drapacze, w tym spora ilość wyso
kich, rylce klinowate i węgłowe oraz odłupki i wióry retuszowane. Nieste
ty nie natrafiońo na. ostrza tak licznie występujące we fragmentach w sezo
nie 1978 roku, Wtórność złoża i jego zmieszanie zaistniałe podczas pro
cesów soliflukcyjnych, nie pozwalają na precyzyjne usystematyzowanie 
zabytków pod względem kulturowym. 

Badania były kontynuacją badań prowadzonych przez prof. W. Chmie
lewskiego przy udziale Muzeum Archeologicznego w Krakowie, rozpoczę• 
tych pod koniec lat sześćdziesiątych. W następnych sezonach dokończona 
zostanie eksploracja poziomów górnopaleolitycznych i przystąpi się do od
słaniania poziomów śro~kowopaleolitycznych. 
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_ŁYKOWE,., gm.Wierzchlas 
woj. sieradzkie 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 

Stanowisko l w Łodzi 

Badania prowadzili mgr mgr Maria · Cyrek 
i Krzysztof Cyrek. Finansował WKZ w Sie
radzu, Drugi sezon badań. Mezolit. 

Stanowisko zajmuje ,:!ały, rozległy cypel wysokiej terasy lewego ' 
brzegu Warty. Badania objęły obszar 103 m2, przynosząc około 4 000 
zabytków krzemiennych i fragmentów ceramiki. Wykonanie sieci kilku
dziesięciu dołków sondażowych ułatwiło właściwe usytuowanie wykopów. 

Zabytki krzemienne zalegały w kilku niezbyt wyraźnie wyodrębnio
nych krzemienicach • . Niektóre z nich wchodziły w skład wypełnisk 
jam gospodarczych, . natomiast większość fragmentów ceramiki koncen
trowała się w obrębie palenisk lub w ich najbliższym sąsiedztwie. 
Na wyróżnienie z.asługuję duża /4 x 3 tn / prostokątna jama sypkiego 
piasku zmieszanego z próchnicą pierwotną. Wzdłuż jej obry-su zacho
wały się okrągłe ślady po słupach lub żerdziach konstrukcyjnych. 
WśrÓd niewielu zabytków znalezionych wewnątrz tego obiektu, zwraca 
uwagę duży udział zbrojników i odpadlj:ów mikrorylcowczych. Na wyróż
nienie zasługuje także jama o intensywnie czerwonym zabarwieniu, pow
stałym w wyniku dużej domieszki iłu żelazistego, którego wychodnie 
znajdują się kilka kilometrów na północ od stanowiska. 

Na skraju osady znaleziono 3 pochówki szkieletowe złożone w po
zycji leżącej wyprostowanej. Zwraca uwagę brak we wszystkich trzech 
przypadkach kości przedramion i uszkodzenia czaszek oraz usytuowa
ny w sąsiedztwie grobów pochówek cząstkowy, gdzie złożono fragmenty 
kości długich i czaszki. Z uwagi na brak wyraźnie intencjonalnego 
wyposażenia i jakiejkolwiek jamy grobowej, chronologia pochówków 
i ich ewentualny związek z osadą są chwilowo niewyjaśnione. 

Materiał krzemienny stanowią nast\!pujące wyroby: obłupnie, 
rdzenie :.. przeważne wiórkowe z char~terystyczną "rękojeścią", 
odłupki, wióry i wiórki często ułamane oraz zatępce i odnawiaki. 
Wśród narz'ędzi interesującą grupę stanowią regularne, najczęściej 

krępe lub krótkie drapacze, smukłe wiórowe rylce or~z przekłuwa
cze i pazury. Na podkreślenie zasługuje obecność ciosaków. Bardzo 
liczna i urozmaicona jest grupa ostrzy i zbrojników. Należą do niej: 
tylczaJ.<i, półtylczaki, trójkąty, trapezy. oryginalne liściaki oraz duie 
trójkątne groty; formom tym towarzyszą specyficzne mikrorylcówce. 
Poszczególne grupy wyrobów tworzyły niejednokrotnie funkcjonalne 
skupiska. Wykryto liczne składanki świadczące o jednoczasowości 
znakomitej większości materiałów. Ich doraźna analiza przekonuje 
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o mezolitycznym /w sensie gospodarczym/ charakterze stanowiska 
i ujawnia postmaglem oskie elementy kulturowe. Mezolitycznym za
bytkom krzemiennym w skupiskach i jamach towarzyszyły dwa typo
logicznie oqmiE!nne rodzaje ceramiki: ceramika kultury grzebykowo
dołkowej oraz ceramika grupy wschodniej fazy wióreckiej kultury 
pucharów lejkowatych. Szc ze gólowa analiza stratygrafii stanowiska 
powinna rozstrzygnąć; który rodzaj ceramiki wią:!e się z zabytka
mi krzemiennymi. 

Pobrane próbki do analizy pyłkowej oraz datowanie węgli z pa- -
lenisk metodą C14 pozwolą sprecyzować chronologię stanowiska, 
które obecnie można bardzo orientacyjnie datować na IV tysiąclecie 
p. n. e. 

Badania 'będą kontyńuowane •. 

MICHALOW, gm. Bełchatów 
· woj. piotrkowskie · 

Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 
w Łodzi 

Badania prowadziła mgr Ewa Niesiołowska
~reniowska. Finansował WKZ w Pi.otrkowie. · 

· Drugi sezon badań. Osada /obozowisko/ kul
tury komornickiej, starsza faza mezolitu. 

Przekopano 32 m2. W roku bieżącym odkryto kolejną, trzecią 

jamę, analogiczną do dwu pozostałych, odkrytych w roku ubiegłym. 
Jama w przybliżeniu kolistego kształtu, o średnicy około l, 5 m, łą
czyła się na swej krawędzi ż niedużym paleniskiem. Była ona za
głębiona nieckowato na głębokości około 70-80 cm poniżej współ
czesnej próchnicy i wypełniona znaczną ilością węgli drzewnych 
i popioło. Ponadto w jej wypełnisku znaleziono 2 rodzaje <~ęgli 

drzewnych i popiołu. Ponadto w jej wypełnisku znaleziono 2 rdze
nie wiórowo-odłupkowe o zmienionej orientacji pięt. l trójkąt roz
wartokątny, dodatkowo załuskany na stronie spodniej oraz ! ' frag
ment dużej płyty piaskowcowej, obok dość znacznej ilości materiału 
'odpadkowego. Charakter jamy nie ustalony. 
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Odsłonięto całkowicie wszystkie obiekty odkryte częściowo w ubieg
łym roku, natrafiono równiet na dwa nowe paleniska. 

Materiał zabytkowy znaleziony podczas tegorocz-nych badań jest 
nieliczny. Z form . charakterystycznych nalety wymienić kilka rdzeni 
wiórowo-odłupkowych o zmienionej or~entacji 'pięt, kilka skrobaczy i po
jedyńcze ipne formy narzędzi. Wydobyto równiet 2 mikrorylce. Zabytki 
te pozwalają datować stanowisko na schyłek starszej fazy mezolitu i wią-
zać je z kulturą komornicką. · · 

Ponadto wykonano szereg wierceń świdrem geologicznym, które _ 
wykazały, te 'torf znajdujący się na łąkach w sąsiedztwie stanowiska jest 
bardzo młody i nie zazębia się z warstwami na stanowisku. Wiercenia te 
rozwiały nadzieje na motłiwość ps.Unologiczne go' datowania stanowiska. 

MOSTY, gm. Chęciny 
woj. kieleckie 
Stanowisko 13 

P •. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków · 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Lodzi 

!Jadania prowadził mgr Krzysztof Cyrek. Finan
sowała Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. Drugi sezon badań. Starsza czę'ć 
paleolitu schyłkowego. 

l 

Stanowisko polotone jest ok. l km na północny wschód od centrum 
wsi ~erniki, na południowy zachód stoku rozległego wzniesienia zwanego 
Wzgórzem Setaców, w widłach Białej i Czarnej Nidy. Stok jest fragmen
tem lewego obrzetenia bardzo szerokiej w tej okolicy doliny Białej Nidy. 
W centrum atapowiska znajduje się płaszczyzna będąca prawdopodobnie 
piaszczystym, rzecznym poziomem terasowym. 

Penetracja powierzchniowa i dolkowanie ujawniły obecno'ć kilku
dziesięciu zabytków w warstwie kulturowej z licznymi węgielkami drzew
nymi oraz sugt:lrowały częściowe zniszczenie stanowiska przez procesy 
slokowe. · 

. ' . 2 
Metodą wykopaliskową przebadano dotychczas 72, 5 m , uzyskując 

357 zabytków, w tym 31 narzędzi oraz l rdzeń /nie liczono tutaj wyrobów 
zebranych z· powierzchni/. 

Zabytki zalegały w dobrze wykształconym iluwium gleby bielicowej •. 
Interesującym obiektem była zblitona kształtem 1do owalu jama próchnicy 
pierwotnej o wymiarach /150 cm x 250 cm/ do l ~ głębokości. W jaj 
głębszej części znajdowało się skupienie przepalonego piasku z w-;gielka
mi drzewnymi, będące prawdopodobnie pozostałością paleniska. Wewnątrz 
oraz w najblitszym sąsiedztwie jamy stwierdzono obecno'ć ciemnych, ko
listych plam. Nie motna wykluczyć, te przynajmniej część z nic'h to ślady 
terdzi konstrukcyjnych funkcjonalnie zwiąŹanych z jamą. którą motna 
hipotetycznie interpretować jako obiekt mieszkalny typu szałasowego. Od
kryto równiet zarysy innych jam kulturowych w wypałnisku których obok 
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zabytków, wystąpiły liczne węgielki drzewne. 

Wyroby krzemienne (poza obiektem mieszkalnym/ koncentrowały 
się w dwóch krzemiericach f każda o średnicy ok. 3 m/. Wśród narzędzi 
znaleziono: 6 wiórowych drapaczy łukowych lub prostych, smukłych 
i krępych (m. irt. z łuskanymi bokami/, l rylec węgłowy, smukły, l prze
kłuwacz zagięty (typu Zinken(, l półtylczak typu Kostionki, 3 zwykłe pół
tylczaki poprzeczne, fragmenty wiórowców, 5 odpadków mikroryleow
czych oraz interesujący zestaw mikrolitycznych ostrzy, Wśród tych ostat
nich są formy geometryczne: półksiężyc oraz dwa tylczaki o tylcach pro
stych (w tym wiórek tylcowy(, jeden tylczak o falistym tylcu z retuszem 
podstawy, dwa tylczaki łukowe z wierzchołkiem w przysęczkowej części 
wiór /mikrograwety(. Na szczególną uwagę zasługuje duże, dość masywne 
ostrze liściowate z bogatym płaskim załuskaniem dolnej strony nasady 
oraz posiadające w części wierzchołkowej słabo wydzielony masywny kolec 
przekłuwacza, również załuskany płasko na stronie dolnej. Do wyrobu na
rzędzi służył niemal wyłącznie półsurowiec wiórowy~ wiórkowy, który 
uzyskiwano zarówno z jednopiętowych jak i dwupiętowych rdzeni. Później
szą domieszką są bardzo drobne fragmenty ceramiki "sznurowej" z epoki 
brązu zalegające w próchnicy. 

Trudno w tej chwili jednoznacznie określić chronologię i charakter 
kulturowy zespołu. Można jedynie stwierdzić, że zawiera on elementy 
charakterystyczne dla szeroko pojętego "magdalenienu". 

NOWODWORCE, gm. Wasilków 
woj. białostockie 

Konserwator Zabytków Archeo
logicznycł:I w Białymstoku 

Stanowisko l 

Badania prowadził mgr Krystian Nowa. Finanso
wał WKZ w Białymstoku, Trzeci sezon badań. 
Stanowisko wydmowe wielokulturowe, obozowiska 
mezolityczne i z epoki brązu, 

Badaniami objęto jedynie wykop IV będący wykopem torfowym i za
razem przedłużeniem wykopu I w kierunku północnym oraz założony 10 m 
na W od wykopu IV wstępny wykop w centrum krzemienicy. 

Wykop IV. Przebadano19m
2 

do głębokości l, 70-1,90 m od powie- . 
rzchni. Badania tegoroczne potwierdziły istotę wiązania /stratygrafia i za
bytki/ dolnej gleby z wykopu IV z dolną glebą w wykopie I /por, lA - i978(. 

Poziomy kulturowe przedstawiają się w wykopie IV następująco: 
f schematyczny opis podaję dla części południowej wykopuf 

l - piasek nawiany, drobnoziarnisty, f do 20 cm od pow. f. Zabytki: 
fr. szkła, fr, ceramiki trzcinieckiej i ceramiki typu leśnego, rdzeń 
dwupiętowy, rylec węgłowy; 

2 - piasek średnioziarnisty, resztki torfu piaszczystego f 20-22 cm/ 
podglebie /22-40 cm/. Zabytki: 4 m al~ tylczaki i fr., trapez z re
tuszem podstawy i l fr, trapezu, wkładka retuszowana, skrobacz, 
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rylczak, rylec klinowaty, 2 wierzchniki rdzeni jednopiętowych i 2-
rdzenie jednopiętowe oraz duża ilość bliżej nieokreślonej cerami•, 
ki -typu leśnego. Synchronizować ten poziom można z wykopem II 
/zachodnim/ -/por.IA- 197'7/; 

3 - piasek drobnoziarnisty, słabo gliniasty /40-48 cm/, Zabytki: 5 
rylczaków, drapacz i skrobacz oraz nieokreślone okruchy cerami
ki; 

4 - piasek drobnoziarnisty, lu~ny, iluwium /48-80 cm/. ZabYtki: 1 
trójkąt z retuszem trzeciego boku /TE/, 2 fr. zbrojników, rylec 
węgłowy duży, rdzeń jednopiętowy płaski oraz charakterystyczna 
ceramika, która wystąpiła w wykopie III/centralnym/. Synchroni
zacja z wykopem III wydaje się oczywista· - tym samym potwierdza 
to spodziewane rozdzielenie zabytków zaliczanych do tzw. mezolitu 
ceramicznego, co najmniej na dwie· fazy! Niektóre zabytki z tego 
poziomu -występujące w spągu w-wy, można synchronizować z po
ziomem górnym w wykopie l, lecz wymaga to dalszego sprawdzenia; 

5· • inicjalny poziom glebowy/?/, piasek drobnoziarnisty w spągu po
ziomo laminowany /80-105 cm/. Zabytki: rylec węgłowy, skrobacz, 
2 rdzenie, w tym jednopiętowy ·i dwupiętowy. Synchronizowany z wy~ 
kopem I • poziom .dolny; · 

6 - mułek biały, poziomo warstwowany, w spągu wytrącenia manganowe 
/105-140 cm/. Zabytków brak. Poniżej bruk kamienisto-żwirowy 
/kamienie do 20 cm śr. f /140-160 cm/ i na gł. 160-190 cm - .piasek 
gruboziarnisty, facja korytowa.' 

W wykopie obok/5m
2

/ trafiono w niezwykle bogatą krzemienicę z 
elementami kultury ceramiki strefy leśnej przemieszaną z kulturą .trzci- . 
niecką fpor. IA- 1977/. 

Mater~ały przechowywane będą w Muzeum Okręgowym w Białynlstoku. 

Badania będą kontynuowane. 

NOWY MLYN,..gm. Mirzec 
wpj. kieleckie 
Kompleks kopalniano
przetwórczy hematytu 
RYDNO 

' \ Polska Akademia Nauk 
Instytut Hist.Dl"U Kultury 
Materialnej 
Zakład Epoki Kamienia 
w Warszawie · 

Badania prowadził prof. dr Romuald Schild f autor . 
sprawozdania/ oraz mgr mgr Halina Królik i Maria 
Marczak. Finansował llłKM PAN. Czwarty sezon 
badań po przerwie od 1961 r. Kopalnia~ 13_Łanowiska 
przetwórcze i osadnictwo z eksploatacją hematytu 
/ochry/ z pó~nego paleolitu, mazolitu i neolitu. 

W bieżącym sezonie prace skoncentrowały się prawie wyłącznie na 
eksploracji pola górniczego kopalni hematytu Rydno, położonego w Nowym 
Młynie, gdzie rozkopano 3 wykopy o .łącznej powierżchni l, 5 ara. Zostały 
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one zlokalizowane w zachodniej partii pola górniczego /wykop I/ 197.9 
i w jego części wschodniej /wykopy II/19.79 i III/1979 /. Ten ostatni 
przytykał bezpośrednio do wykopu Rydno Kopalnia I/1977 i był jego 
bezpośrednią kontynuacją w kierunku wschodnim. 

Poza obszarem kopalni przebadano kilkanaście metrów kwadrato
wych obszaru będącego kontynuacją w kierunku południowym i zachod
nim wykopu I/1978, gdzie uprzednio wystąpiło kamienne ognisko dato
wane C 14. Badania te nie dały wyników archeologicznych, 

W wykopie I/1979 kopalni, odkryto jedno, niewielkie i płytkie roz
grzebisko w warstwie zlepieńca bematytonośnego związane najpewniej 

·z technokompleksem z tylczakami łukowymi. Wykop II/1979 był archeo
"logicznie jałowy, natomiast wykop III/1979 odsłonił fragment wielkiego 
systemu eksploatacji odkrywkowej zlepieńca hematytonośnego, kfórego 
przebadana część zagłębiała się do ponad 2 m i miała długość około 
7 m przy szerokości przekraczającej 5 m. 

SROMOWCE WYŻNE, gm. Czorsztyn 
woj, nowosądeckie 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzili mgr Paweł Walde-Nowak, 
Jan Rydleweki pod kierunkiem naukowym 
prof. dr. hab. Janusza Karola Kozłowskiego. 
Finansowało Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 
oraz Komisja Archeologiczna Oddziału PAN 
w Krakowie. Pierwszy sezon badań. Obozo
wisko - /paleolit schyłkowy/. 

Stanowisko z~jmuje dobrze eksponowaną, crplowato ukształtowaną 
powierzchnię, związaną z erozyjn;ym poziomem lewobrzeżnej terasy Du
najca. Zlokalizowane zostało w miejscu zwanym "Między Potokami". 

Wytyczono. trzy wykopy o łącznej powierzchni 50m2• Poświadcza
ją one zgodnie następujący układ warstw: około 15-30 cm gleby współ
czesnej, około 10-75 cm żółto-oliwkowej gliny, będącej utworem stoko
wym. Powyższe warstwy nakrywały grubej miąższości poziom jasno
brunatnej giiny zwietrzeliskowej z dobrze wykształconym systemem 
pokorzeniowym. Głównym złożem zalegania zabytków był poziom kolu
wialny /w-wa II/, którego miąższość, a co za tym idzie, nasycenie za
bytkami zmieniało się w zależności od położenia na stoku, Powyższe 
spostrzeżenia prowadzą do wniosku o zaburzonej strukturze pozostałości 
osadniczych. 

W wyniku eksploracji uŻyskano 854 wyroby kamienne". w tym: 22 
rdzenie, 607 odłupków, 180wiórów i 45 narzędzi. Wśród narzędzi wy
różniono: 5 drapaczy, 3 rylce, l półtylczak, 8 przekłuwaczy, l wióro
wiec /fragm. f, 2 zgrzebła, l zbrojnik geometralny, 23 odłupki i wóry 
retuszowane. 

Do produkcji wyrobów użyto radiolarytu pienińskiego /98%/. 2% 
przypada na importowany krzemień czekoladowy i jurajski podkrakowski 

W aspekcie techniczno-typologicznym wyrobów inwentarz należy 
łączyć z kulturą magdaleńską późną i końcową. 

Badania będą kontynuowane, 
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'' BRZESC KUJAWSKI 
woj. włocławskie 
Stanowisko 3 
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Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadził ~r Ryszard Grygiel /autor 
sprawozdania/ przy współudziale Pio~ra Boguc
kiego /Harvard University, Cambridge, U. S.A./. 
Finansowali: WKZ we Włocławku, Urząd Miasta 
i Gminy w Brześciu Kujawskim oraz MuzeUm
Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Kon
tynuacja badań z lat 1937 i 1978. Osada i cmen
tarzysko kultury ceramiki wstęgowej rytej, 
osada i cmentarzysko grupy brzesko-kujawskiej 
kultury lendzielskiej, osada i cmentarzysko 
kultury amfor kulistych, osada kultury grobów 
kloszowych z późnego okresu halsztackiego, 
osada kultury przeworskiej ze środkowego okre
su lateńskiego, osada ze schyłku III okresu 
wczesnego średniowiecza. 

Z uwagi na zagrożenie stanowiska 3 /budowa ogródków działkowych/ 
całkowicie spenetrowano jego układ osadniczy. Zasadniczą płaszczyzrtę 
wykopów skoncentrowano w północno-zachodniej części stanowiska, co sta
nowiło kontynuację badati z lat ubiegłych. Ogółem w tegorocznych badaniach 
przebadano obszar 775 m 2 /łączna powierzchnia przebadanego dotychczas 
terenu stanowiska 3 wynosi : l 950 m 2 f; Stwierdzona stratygrafia badanego 
wycinka stanowiska nie różniła się od zaobserwowanej w roku ubiegłym -
odkryte obiekty w przewadze zalegały w gliniastym calcu, bezpośrednio 
pod warstwą humusu. 

W całości odkryto, co należy specjalnie podkreślić, pozoatalią 
część osady i" cmentarzyska kultury ceramiki wstęgowej rytej, z którą 
wiąże się dalsze dziesięć obiektów gospodarczych f jamy, paleniska/ oraz 
grób ludzki. Wstępna ocena bogatego inwentarza zabytków f ceramika, 
krzemienie, nB!zędzia kamienne i ozdoby z kości/, pochodzącego z tej 
właśnie części osady, wskazuje jednoznacznie, że są to najstarsze dotych
Cfas materiały tej kultury na terenie Kujaw. 

Grupie brzesko-kujawskiej kultury lendzielskiej odpowiada zespół 
glinianek, których największa koncentracja wystąpiła na przedłużeniu 
ścian dwóch powiązanych stratygraficznie ch<!-t trapezowatych, jedynych 
na tym stanowisku, pochodzących z badań K. Jażdżewskiego i St. Madaj• 
skiego oraz grób ludzki w jamie gospodarczej. Tylko nieliczne tego typu 
obiekty, znacznie oddalone od ścian chat obfitowały w materiał zabytkowy. 
Zwracają uwagę szczególnie dwa z nich, które oprócz dużej ilości cera
miki, krzemieni, dostarcżyły o_z'Cłób z kości i gliny zdobionych motywami 
geometrycznymi. 1 

Z kulturą amfor kulistych związane są dwa pochówki zwierzęce-4 -
pochówek świni, odkryty w "korytarzu" jamy grobowej zawierającej trzy 
groby ludzkie, oraz _parzysty pochówek owiec w obstawie kamiennej. 



Na południowym skłonie stanowiska, bezpośrednio prV dawnej 
granicy brzegu jeziora, założono wykop o powierzchni 225 m , w obrębie 
którego zlokalizowano i w całości odkryto kompleks obiektów kultury gro
bów kloszowych z późnego okresu halsztackiego. Centralny punkt tego 
kompleksu stanąwiła chata o długości 12 m i szerokości 5 m, wokół której 
wystąpiły koncentrycznie rozmieszczone jamy gospodarcze. Ol;łkryty 
wwypełnisku chaty bardzo liczny inwentarz ruchomy, wszelkiego rodzaju 
wyroby ceramiczne 1 ozdoby z kości zwierzęcych i ludzkich bogato zdobio
ne motywami geometrycznymi, z brązu /m. in. zausznica gwoździowa ta 
typu scytyjskiego/ oraz fragment grotu oszczepu, wyraźnie nawiązują do 
podobnych znalezisk z obszarów połudnfowo-wschodriicq, związanych z krę
giem oddziaływań kultury scytyjskiej. Ze względu na stwierdzóne silne 
zniszczenia pożarowe całego obiektu, trudno prześledzić jego konstrukcję. 

W dalszym ciągu przesiewano wypełniska obiektów za pomocą sita 
\\lodnego, co w wielu przypadkacł:t pozwoliło stwierdzić w nich obecność 
drobnych szczątków paleobotanicznych i archeozoolpg~cznych. 

Materiały przechowywane są w MAJE w Łodzi, 

Badania będą kontynuowane. 

BUDZYN, 
woj. pilskie 
Stanowisko 1 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadził dr Andrzej Prinke, Finanso
wał WKZ w File. Drugi sezon badań. Osada kul
tury pucharów lejkowatych, osada kultury amfor 
kulistych. 

Stanowisko leży w centrum rozległego, zalesionego kompleksu 
z wydmień /eoliczne piaski pokrywowe wysoczyzny denno-morenowej/, na 
południe od drogi z Budzynia do Prosny. 

a/ Zakończono eksplorację pracowni"kamieniarskiej, wytwarzają
cej gładzone narzędzi<& kamienne - siekiery oraz prawdopodobnie również 
topory. W tym celu rO"zszerzono wykop A/78 w kierunku północnym, połud
niowym i zachodnim na tyle, na ile pozwalał otaczający go· gęsty zagajnik, 
tj. o dalszych 77 m 2. Odkryto dalsze cztery jamy kultury pucharów lejko
watych o głębo~ości sięgającej do 1, 5 m oraz niewielką budowlę kultury 
amfor kulistych. Obfite materiały archeologiczne /ceramika, wyroby ka
mienne, kości/ występowały pc;madto pomiędży obiektami, w jasnożółtym 
piasku wydmowym, zalegając do głębokości O, 7 m. 

b/ Ustalono zasięgu stanow~ska we wszystkich kierunkach, Wyko• 
nano 16 sondaży o powierzchni l m2. Uchwycono jedynie północny skraj 
stanowiska, odległy o około 150 m od wykopu A, W pozostałych kierunkach, 
do odległośc~ 50 m, wszystkie sondaie zawierały materiał zabytkowy. 

c/ Spenetrowano najbliższe zaplecze stanowiska /w promieniu 1 km/. 
Najważniejszym obiektem, odkrytym podczas tej penetracji, jest cmenta
rzysk<' grobów kurhanowych kultury pucharów lejkowatych w Prośnie, stan. 7, 
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oddalone o około 400 m od omawianej osady i być mo~e tworzące wraz z 
. nią jeden kompleks osadniczy /por. sprawozdanie: Prosna, gm. Budzyti, 
.stanowisko 7/. 

Ma..teriały zabytkowe i dokumentacja znajdują się w Muzeum Ar-
cheol?gicznym w Poznaniu, ' 

Batlania będą kontynuowane. 

D4BKI, gm. Darłowo 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 9 

Muzeum Okręgowe w Koszalinie 

Badania prowadziła mgr Jolanta Dębowska. Finan
sowało Muzeum Okręgowe i KTSK. Trzeci sezon 
badań. Osadnich":'o wczesnoneolityczne. 

Stanowisko le~y na skraju piaszczysto-:twirowej morenowej wyso
czyzny i zatorfionej zatoki jeziora Bukowo, Prace prowadzono w części 
południowej osady zachowanej w postaci bogatej krżemienicy '/wykop WK 
1/79 ,.. 35m2 f oraz w torfowisku przylegającym do osady /wykop WKT 
I/79 - 8m2 f. · 

Materiał uzqrskany z osady, 99 o/o krzemienny, nie odbiega typola
gicznie od uzyskanego w sezonach ubiegłych. Godna odnotowania jest obec
ność w zespole ciosaków i zbrojników trapezowatych, Ceramika stanowi 
zaledwie O, 7% materiału, jest silnie zniszczona i słabo zachowana. 

W torfowisku przylegającym do osady stwierdzono obecność warstwy 
kulturowej /miąższość do 70 cm/ związanej z torfem turzycowym. Jest · 
ona silnie nasycona szczątkami organicznymi, w tym drewnem /równie~ 
przepalonym/ oraz szczątkami rybimi, często w wyra~nych skupiskach 
f w jednym wypadku w naczyniu/. Z warstwy uzyskano bogaty zbiór kości 
zwierzęcych. Wśród kości ssaków 30 % pochodzi z domowych /świnia, 
krowa,pies/, 70 o/o z ssaków dzikich /przede wszystkim bóbr, jeleń, dzik; 
tur, w mniejszej ilości sarna, łoś, kuna i wilk/.. Oznaczeń dokonał prof. 
dr hab. Marian Sobociński. 

Z warstwy uzyskano 3 topory rogowe jporo~e jelenia/ oraz 3 szydła, 
wykonane z kości śródstopia łosia i sarny oraz z kości strzałkowej dzika. 
Materiał krzemienny /rdzenie wiórowe i łuszczniowe, ciosak rdzeniowy, 
skrobacze, przekłuwacze, wióry łuskane i ich fragmenty/ nie odbiega typo
logicznie od uzyskanego z samej osady, zarówno w sezonie obecnym, jak 
i w ubiegłych. 

Z warstwy kulturowej w torfie uzyskano wyjątkowo interesujący, 
nietypowy zbiór ceramiki. Stanowi ona zespół bardzo jednorodny technolo
gicznie i stylistycznie. Przeważają fragmenty pochodzące z naczyń gru
bościennych, wykonanych z gliny z domieszką grubego tłucznia, słabo wy
palonych, o powierzchniach wygładzanych, · sporadycznie przecieranych 
wiechciem. Pochodzą one z naczyń szerokootworowych, najczęściej worko
watych, sporadycznie wazowatych i mis. Nie stwierdzono w materiale 
płaskich den, godnym odnotowania jest natomiast obecność części przydennej 
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naczynia ostrodennego oraz dolnej części naczynia o kulistym dnie. W 
materiale wystąpił te~ fragment niewielkiego naczynia o dnie wypukłym. 
Zdobnictwo naczyfl ogranicza się do karbowania krawędzi i przekłuwania 
rzędu otworów pod krawędzią. Jedynie w 2 przypadkach stwierdzono do
datkowo obecno~ć delikatnych odcisków palcowych na brzuścach. naczyń, 

Zespół ~awiązuje do żnalezisk kultury Erteb~lle. 

Obecność w torfowisku jednej warstwy kulturowej oraz du~a jed
norodność materiału pozwalają uznać stanowisko za obiekt jednokulturo
wy, stosunkowo zwarty chronologicznie, typalogicznie wczesnoneolitycz
ny z silnymi tradycjami mezolitycznymi w krzemieniaratwie /kultura 
chojnicko-pieflkowska/ i wyrainymi wpływami północnymi w ceramice 
/kultura Erteb;lle/. Przynale~ność kulturowa zespołu jest na obecnym 
etapie rozpoznania wcz~snego neolitu strefy ·litoralnej niemożliwa do 
ustalenia. · 
Chronologię bezwzględną stanow~ska określono typologicznie na V.-IV 
tysiąclecie p. n. e. 

Materiały znajdują się w Muz_eum Okręgowym w Koszalinie. 

Badania będą kontynuowane. 

DĘBCZYNO, gm. Białogard 
woj. koszaliflskie 
Stanowisko 2 A 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadzili: mgr Andrzej Sikorski 
i Andrzej Krzyszowski. Finansował UAM w 
Poznaniu. Drugi sezon badań. Obozowisko kul
tury pucharów lejkowatych /faza wióreckaf, 
osada grupy zachodniepomorskiej z pó:tnego 
okresu rzymskiego. 

Badaniami objęto połudmwą c21ęść stanowiska poło~onego na połud
niowym stoku terasy nadzalewowej rzeki Mogilicy. 

Zbadano powierzchnię 52 m 
2

, odkrywając 19 obiektów /11 jam nie
wielkich rozmiarów, 2 paleniska i 6 jam po słupowych/. W wypełniskach 
obiektów stwierdzono materiał ceramiczny /mało charakterystyczny/, 
krzemienny f m. in. fragmenty gładzonej siekierki krzemiennej, l drapacz, 
małych rozmiaró~ wióry i odłupki oraz materiał kostny f. 

Nad poziomem neolitycznym zarejestrowano spływową warstwę 
kulturową z materiałem ceramicznym datowaną na okres póinorzymski, 
wiązaną z osadą grupy zachodniopomorskiej. 

Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii UAM w Poz-
naniu. 

Badania będą kontynuowane. 

DĘBCZYN:O, gm. Białogard 
woj. kpszalińskie 
Stanowisko 6 

patrz 
okres wpływów rzymskich 
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DWORZAKOWO, gm. Białośliwie 
woj. pilskie 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 
Ekspedycja Krajeńska 

Stanowisko 2 

Badani.a prowadzili: doc. dr hab. Kazimierz 
Siuchniński /autor tekstu/ i mgr Stanisław 
Kukawka. Finansowało Pilskie Towarzystwo 
Kultury i UAM w Poznaniu. Pierwszy sezon 
badań. Obozowisko kultury pucharów lejkowa
tych i osada kultury wschodniopomorskiej /Ha D/. 

Prace wykopaliskowe realizowano w ramach programu studiów nad 
przemianami kulturowymi w neolicie i we wczesnej epocu brązu w strefie 
pojeziernej, Celem wykopalisk było określenie charakteru punktu osadni
cz1ego kultury pucharów-lejkowatych, jego układu przestrzennego i stanu 
zachowania m. i~. dla programowania dalszych badań. 

Stanowisko ujawniono w obrębie południowego skraju dolnego piętra 
płaskiej wysoczyzny czołowomorenowej, bezpośrednio na północ od dna 
doliny rzeki Noteci. 

Pracami objęto zarówno piaszczysto-żwirowatą krawęd~ wysoczy• 
zny jpow, 100m2 J, jak również skraj dna doliny Noteci fok, 70 m2J, 
Na wysoczy~nie zarejestrowano tylko nieliczne ułamki naczyń kultury 
pucharów lejkowatych i półwytwory krzemienne zalegające albo na złożu 
wtórnym /próchnica orna/, albo na słabo czytelnym poziomie użytkowania, 
Nie stwierdzono obiektów neolitycznych. Osadnictwo kultury wschodnio
pomorskiej zaznaczyło się wyramiej /m. in. obiekt mieszkalny z paleni
skiem, kilkaset ułamków naczyń/, choć i ono zostało zatarte dewastacją 
/współczesna orka/, 

Interesujące poznawcze wyniki uzyskano w obrębie dna doliny No
teci, gdzie w zasięgu pierwotnego brzegu rzeki zarejestrowano 2 poziomy 
uwarstwień kulturowych. Starszy, poniżej warstwy torfu, wyznaczają 
pozostałości kultury pucharów lejkowatych /ognisko, ceramika, kości 
zwierzęcej, P.oziom młodszy /kultura wschodniopomorska/ określa układ 

,Pij>Ziomych drewien /gałęzie/ umocowany gęstą siecią słupków /umocnie
nie brzegu? , przejście przez rzekę? J. 

Zarejestrowane fakty dokumentują mało intensywny sposób eksploa
tacji terenu ·w bezpośrednim zasięgu wielkiej .rzeki. 

Materiały znajdują się czasowo w Katedrze Archeologii UAM w 
Poznaniu. · 

Nie przewiduje się kontynuacji badań, 

DWORZAKOWO, gm, Białośliwie 
woj, pilskie 
Stanowisko 3 

Uniwersytet im, Adama 
·Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 
Ekspedycja Krajeńska 
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Badania prowadzili: doc. dr hab, Kazimierz 
Siuchniński /autor tekatuf i mgr Stanisław Ku
kawka, Finansowało Pilskie Towarzystwo Kul
tury i UAM w Poznaniu, Pierwszy sezon badań. 
Osada /obozowisko/ kultury pucharów lejkowa
tych i osada kultury wschodniopomors.kiej. 

Wykopaliska· przeprowadzono w ramach studiów nad przemianami 
kulturowymi w neolicie i w początkach epoki brązu strefy pojeziernej. 

Stanowisko znajduje się przy południowej krawędzi ni:tszego pozio
mu wzniesień czołowomorenowych, bezpośrednio na północ od płaskiego 
dna doliny Noteci f ok, O, 2 km na zachód od stan. 2 w Dworzakowie f.
Eksploracją - w nawiązaniu do układu materiału ceramicznego na po
wierzchni - objęto wyłącznie krawęd:t wysoczyzny fpow. 100 m 2 f. Lącz
nie odkryto pozostałości 'lo obiektów nieruchomych kultury pucharów lej
kowatych i kultury wschodniopomorskiej, ponad l OQO _fragmentów roz
drobnionej ceramiki i ponad 100 artefaktów krzemiennych. 

Wyra:tniej zaznaczyło się osadnictwo neolityczne poświadczone 8 
obiektami /3 paleniska; 4 płytkie jamy, o średnicy ok. l m, z nikłą 
treścią \rulturową; zarys prostokątnej /?f budowli naziemnej; ok. 400 · 
ułanków naczyń i artefaktów krzemiennych/. W ceramice przewa:ta orna
mentyka wiórecka z małym udziałem północnej. Do kultury wschodniopo
morskiej przyporządkowano 2 obiekty, w tym l nieckowatą jamę o śred
nicy ok. 2, 5 m, zapewne mieszkalną, 

Osadnictwo neolityczne można interpretować jako pozostałość 
krótkotrwałych /sezonowych? f obozowisk nielicznych grup ludzkich ek
sploatujących gospodarcze obrze:tenie doliny Noteci. Osada kultury 
wschodniopomorski'ej odznacza się większym stopniem stabilności. 

Materiały złożono okresowo w Katedrze Archeologii tJAM w Poz-
naniu. 

Flanuje się kontynuację badań. 

FALBORZ, gm, Brześć Kujawski 
woj, włocławskie 

Muzeum Ziemi Kujawskiej 
i Dobrzyńskiej we Włocławku 

Stanowisko l 

Badaniami kierowała mgr Janina Dąbrowska 
przy współudziale .r:p.gr Olgi Krut i Pawła Sob
czyka. Finansował WKZ we Włocławku, Stano
wisko wielokulturowe: osada ceramiki wstęgowej 
rytej, osa~a kultury lendzielskiej, osada kultu
ry łużyckiej, osada i cmentarzysko wczesno
średniowiec:z:ne. Piąty sezon badań. 

Stanowisko poło:tone jest na lewobrzeżnej terasie rzeki Bachorzy, 
w strefie :tyznych gleb i w bezpośrednim sąsiedztwie łąk doliny Bachorzy, 
w od_le_głości 4 km od neolitycznych stanowisk w Brześciu Kujawskim, co 
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niewątpliwie miało związek i wpływ na charakter osadnictwa kultury cera• 
miki wstęgowej i lendzielskiej. 

Badaniami objęto północną krańcową część stanowiska. Zbadano 
obszar 4, 5 ara. . Odkryto 29 obiektów osadniczych, w tym 24 obiekty 
związane z osadnictwem kultury lendzielskiej,' z jej młodszej fazy oraz 
5 z osadnictwem kultury łu:tyckiej /IV-V okres epoki brązu/. Na badanym 
obszarze nie stwierdzono śladów osadnictwa kulturpoznanych w poprzed-
nich sezonach badawczych. · · 

Obiekty kultury lendzielsklej związane są z ziemiankowym osad
nictwem mies'zkalnym i gospodarczym. Są to jamy kształtu .. prostokątnego 
i owalnego o płaskich ,-dnach;w wypełniskachich wystąpiła polepa ze śla
dami odcisków :terdzi. Liczne, w jednej z jam, fragmenty pancerzy tółwi 
i muszli mał:ty dowodzi o specyficznym jej przeznaczeniu. Wszystkie 
obiekty wykopane były bezpośrednio w mocno zbitym gliniastym calcu. 
Nie zauwata się występowania obiektów lendzielekich na stokach terasy, 
gdzie bezpośrednio pod humusem występuje piasek lub twir. Wypełniska 
jam są jednolite. Stanowi je brunatno-szara ziemia o dość dutej spoist<Hici. 
Wśród inwentarza r~~homego najliczniej reprezentowana jest ceramika. 
Są to fragmenty mis, naczyń wazowatych, naczyń gruszkowatych, czarek 
oraz .cylindryczny paciorek. Z reguły .naczynia posiadają karbowane krawę
dzie wylewów i uch oraz żalomów brzuśćców, rzadziej występuje ornament 
rzędów nakłuć oraz plastycznych listewek. Wśród współwystępujących ko
ści zwierzęcych zauwa:ta się du:tą ilość kości krowy, świni i owcy oraz 
poro:ta jelenia. Poza tym znaleziono szydło kościane, siekierkę kamienną 
oraz półfabrykat motyki z poro:ta jelenia. 

()biekty kultury łu:tyckiej, która jak wynika z poprzednich badań 
zlokalizowana jest na zachodnim ·stoku terasy, stanowią jej krańcowy za
sięg. Wystąpiła w nich charakterystyczna dla tej kultury ceramika prze
watnie grubościenna o schropowaconej i obmazywanej powierzchni oraz 
szpila brązowa z półkolistą główką. Osada datowana jest na IV-V okres 
epoki brązu. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dob
rzyńskiej we Włocławku. 

Badania na stanowisku będą kontynuowane. 

GORZOW WIELKOPOLSKI 
Stanowisko lO 

Muzeum Okręgowe 
w .Gorzowie Wielkopolskim 

Badania prowadził mgr Tadeusz Szczurek. Fi
nansowało Muzeum Okręgowe w Gorzowie Wlkp. 
:Piąty sezon badań. Pozostałości osady ~ltury 
pucharów lejkowatych fazy młodszej. 

Badaniami objęto obszar 400 m 
2 /łącznie przebadana powierzchnia 

wynosi 1.070, 5m2/ w północnej części osady, stanowiący przedlutenie 
. wykopów z lat ubiegłych w kierunku północnym. 
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W bieżącym roku pie uchwycono pozostałoaści jam osadniczych lub 
podobnych obiektów, Eksplorację w całym wykopie doprowadzono do głę
bokości 90 cm, stwierdzając na całej miąższości występowanie materiału 
kulturowego, Założone przy profilach północnym i wschodnim rowy son
dażowe o szerol,toaści l m i długości lO m każdy, ujawniły obecność - zabyt

ków do przeciętnej głębokoaści 210 cm. Mniej obfity materiał kulturowy 
w roku bieżącym składał się głównie z drobnych fragmentów naczyń • 
i materiału krzemiennego o charakterze odpadkowym; na uwagę zasługują 
trzy laurowate grociki krzemienne dokładnie łuskane na całej powierzchni. 

Kontynuowane w roku przyszłym badania winny zmierzać do ukoń
czenia eksploracji wykopu z roku bieżącego i wyjaśnienia pierwotnej fun
kcji zagłębienia fro?'ll? f w północnej częaści stanowiska. 

Zabytki stanowią własnoaść Muzeum Okręgowego w Gorzowie Wlkp. 

GRZYBOWA GORA, gm. Mirzec 
woj. kieleckie 

patrz 
paleolit i mezolit 

Zespół stanowisk "Rydno" 

JANKOWO, gm. :Pakość 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 4 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 
Zespół Badań Kujaw 

Badania prowadził zespół pod kierunkiem doc. dr 
hab. Aleksandry Cofta-Broniewskiej. Finanso
wała Katedra Archeologii UAM w Poznaniu. Drugi 
sezon badań, Osady kultury późnej ceramiki 
wstęgowej flendzielskiej/ z fazy la i Ilb, osada 
kultury amfor kulistych i kultury przeworskiej. 

Stanowisko było odkryte i badane wykopaliskowo w 1969 r. przez 
P. P. PKZ w Poznaniu w związku z akcją badań ratowniczych podjętych na 
terenach zalewowych zbiornika wodnego "Pakoaść". Wznowienie badań 
miało na celu dokodezenie eksploracji jedynego, znanego dotychczas z 
terenu Niżu obiektu fnr 15/ reprezentującego fazę la /"samborzecką"/ 
kultury późnej ceramiki wstęgowej oraz uzyskanie ewentualnych dalszych 
tego typu zespołów, 

Sondaż~ w liczbie 7 f ogółem 98, O m 
2 f założono w partii przylega

jącej do wykopu z 1969 r., w którym zlokalizowany był obiekt 15. Poza 
końcowym fragmentem tego obiektu, dalszych analogicznych zespołów nie 
odkryto. Należy wnosić, że osada z fazy ia ulokowana była w niższej, 
obecnie zniszczonej, partii stoku doliny. 

Poza wymienionym obiektem odkryto: szczytowy fragment chaty 
typu biskupińskiego, /faza Ilb /?f kultury późnej ceramiki wstęgowej/; 
jedną jamę kultury amfor kulistych oraz dwie jamy kultury przeworskiej, 

Nie przewiduje się kontynuacji badań. 



JĘDR YCHOWICE 
woj. opolskie 
Grodziska II 
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Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził dr Michał Partzewski przy 
współudziale prof. dr hab. Marka Gedla oraz 
mgr mgr Urszuli Bąk, Jana Chochorowskiego 
i Renaty Essen. Finansował Wojewódzki Zarząd 
Inwestycji Rolniczych w Opolu. Drugi sezon ba
dań. 'Osada neolityczna, osada obronna z wcze~ 
snej epoki brązu. 

Kontynuowano eksplorację majdanu grodziska w pasie terenowym 
o szerokości 30 m, który zostanie naruszony przez budowę projektowanej 
drogi, Rozkopano obszar ok, 27 arów /VIII-XV, XVIII; XXXVlli-XLV, 
XLVIII, LXVIII-LXXV, LXXVIII/. Przygotowano do badań- odgarniając 
spychaczem ziemię orną - dalsze fragmenty grodziska wraz z przedpolem, 
usytuowane na trasie przyszłej drogi, o powierzchni ok. 30 arów. 

Wyeksplorowano prawie 250 obiektów. W większości były to jamy 
zasobowe o kształcie ściętego stożka, poszerzające się ku dołowi. Odkryto 
też dalsze przykłady ciekawej odmiany tych obiektów, o formie piramidy 
czworościennej ściętej przy wierzchołku. Natrafiono również na jamy o 
nieckowatym przekroju pionowym, jamy o nieregularnym zarysie oraz doły 
po słupowe; 

Rozległa osada neolityczna, głównie kultury pucharów lejkowatych, 
wykracza dalek.o na południe, poza obwarowania grodziska, zajmującego 
północny cypel wysoczyzny. Ogromną większość wśród przebadanych obiek
tów stanowią jamy datowane na schyłkową fazę wczesnego /I/ okresu epoki 
brązu i zaliczane do grupy nowocerekwiańskiej. Ślady tego osadnictwa wy
ratnie koncentrują się na przestrzeni obwiedzionej fosą i wałem. W cen
tnum osady uchwycono pozbawiony zabudowy placyk. Oprócz licznej typo
wej ceramiki grupy nowocerekwiańskiej odkryto w obiektach ró~ne wyroby 
kościane i kamienne oraz nieliczne, mało charakterystyczne przedmioty 
brązowe lub miedziane {paciorki z blachy zwiniętej w rurkę, ułamki szpil{. 

KIETRZ 
woj. opolskie 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Oddział we Wrocławiu 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska · 

Badania prowadzili mgr A. Dwilewicz, mgr St. 
Florek, mgr K. Rytka. Finansował Komb.inat Rol• 
ny "Kietrz". Pierwszy sezon badań. Osada kultu
ry amfor kulistych. 

Badania ratownicze prowadzono na odcinku rozległej osady neolitycz
nej w obrębie nowobudowanego osi~d~a mieszkalnego. 



32 

Stanowisko poło:tone jest na południowym skłonie rozległego pła
skowy:tu uformowanego ze zwałowej gliny lesso~ej. 

Odsłonięto sześć obiektów archeologicznych oraz nikłe ślady war• 
stwy 'kulturowej związanej z osadnictwem kultury pucharów lejkowatych 
i kultury amfor ,kulistych. 

W wyeksplorowanych wypełniskach jam stwierdzono nieliczne frag
menty ceramiki, kości zwierzęcej, polepy, węgli drzewnych oraz wyro
bów krzemiennych, których charakter wskazuje na związki z kulturą amfor 
kulistych. Ponadto z ciekawszych zabytków wymienić nale:ty kilka przęś
lików, fragment toporka z nefrytu, szydło z rogu i niewielkie bryłki ochry. 

Badania będą kontynuowane w miarę da\szej rozbudowy ·osiedla 
mieszkaniowego. · 

KIETRZ 
woj. opolskie 
Stanowisko D' 

Konserwator Zabytków Archeo
logicznych· w Opolu 
Muzeum Śląska Opolskiego 
w Opolu 

Badania prowadzili: mgr Wojciech Blajer, mgr 
Klemens Macewicz, mgr Kazimierz Spychała, 
mgr Sylwia Wuszkan, Finansował WKZ w Opolu. 
Pierwszy sezon badań. Osada kultury pucharów 
lejkowatych. 

Podczac prac ziemnych odsłonięte zostały liczne obiekty i nawar
stwienia kulturowe osady neolitycznej. 

· Stanowisko żalega we wschodniej części miasta, po południowej 
stronie ul. Głowackiego, u jej wylotu z miasta. Celem zabezpieczenia 
najbardziej nara:tonych na zniszczenie jam ósadniczych ha profilach wyko
pów pod fundamenty oraz pełnego zinwentaryzowania wszelkich śladów 
kulturowych w obrębie wykopów towarzyszących /kanalizacyjnych, wodo
ciągowych, kablowych itp./, przeprowadzono niezbędne badania. 

Wyeksplorowano wypełniska 4 dutych i 2 mniejszych jam osadni· 
czych z bogatą zawartością ceramiki, kości' zwierzęcych, polepy i węgli 
drzewnych, a tak:te wyrobów krzemiennych. Ponadto z ciekawszych za
bytków wymienić nale:ty kilka przęślików, fragment toporka z nefrytu, 
szydło z rogu i , niewielkie ~ryłki ochry. 

W wykopach instalacyjnych zlokalizo~ano 61 obiektów. Wykonano 
dla nich pełną dokumentację, ale ich nie eksplorowano z uwagi na wyjąt
kowo trudne warunki atmosferyczne /zima/ i ograniczone motliwości fi
nansowe. 

Kontynuacją powy:tszych prac były badania ratowniczo-wykopalisko
we na tere~e przewidzianym na dwa kolejne bloki mieszkalne tego:t osied
la w marcu i kwietniu 1979 r. prowadzone przez Pracownię Archeologicz
ną PP PKT we Wrocławiu. 

W okresie od maja do paidziernika 1979 r. prowadzone były syste-



matyczne kontrole terehU budowy, w trakcie których wyeksplorowano da1-
azych 5 obiektów osadnic&ych i zinwentaryzowano 21 obiektów na profilach 
-wykopów instalacyjnych. 

. ' 
Materiały znajdują Bił w Muzeum Sląska Opolskiego w Opolu. 

Badania będą kontynuowane w. ':Jliarę dalszej rozbudowy osiedla 
mieszkaniowego, 

KIETRZ 
woj. opolskie · 
Stanowisko P 

' Muzeum SJ4aka Opolalde•o 
w Opolu 

Badania p,rowadził Wojciech Blajer, Finansowało 
Muzeum SJ4ska Opolakiego w Opolu. Pierwasy 
.ezon badaJ\. Osada z epok neolitu i brąau. 

Stanowisko znajduje się na wschód od miasta, na południe od dro
gi do ·Raciborza, na ~sokim /do 227,4 m n, p. m./ cyplu lewobradnej 
terasy Troi, nachylonym ku południowi i wschodowi. Dawniej &nane teł 
jako stan. 2 w miejscowolici Kietrz-Lęgi. Zasię1 matel'iałów obejmuje 
ok. 450 m ze wschodu na · zachód i ok. 350 m z północy na południe. 

Załotono 4 wykopy w lrodkowej, najwyhzej czf'ci stanowiska, 
Stwierdzono wystwowanie warstwy kulturowej /do głębokolei 80-80 cm/. 
Natrafiono na 8 obiektów - przewatnie nieckowatych lub trapezowatych 
jam /głębokolć 120-250 cm/, które eksplorowano w pai'tiach objfŁych 
granicami wykopów. Jedna z jam jest zapewne pozostałolcią pieca, druga 
- llladem po słupie. 

W warstwie kulturowej i w 4 obiektach znaleziono liczne kawałki 
polepy i ułamki naczyń, a takie lazemienie /m. in. drapac sef, ułamki 
gładzonych kamieni i przęllłliki. Charakterystyczne, te Ułamki ceramiki 
kultury łutyckiej z III okresu brązu stwierdzono jedynie w warstwie kul
turowej, dające się zali datować jamy były neolityczne - zawierały cera
mikę kultury pucharów lejkowatych. f np. uszkodzoną flaszę z kryzą/. W 
warstwie kulturowej napotyka się sporadycznie skorupy z ornamentem aznu
rbwym. W jednej z jam neolitycznych wystąpiła prztfdnia częl~ szkieletu 
dułego przetuwacza /czaszka, kręgi szyjne i piersiowe, tebraf i róg 
jeleni, 

Przy obecnym systemie u:tytkowania ziemi nie ma grotby znisz
czenia głębszych warstw. 

• 
Materiały przechowywane są w Muzeum Sląska Opolskiego, 

Dalszych badań nie przewiduje się. 

KOLO, gm. Brody 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko 4 

patrz 
okres wpływów rzymskich 
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kRAKÓW-NOWA HUTA- Krzesławice III 
Stanowisko 41 

patrz 
okres lateński 

i 

KRAKOW- W i tkawice 
Stanowisko l 

Muzeum Archeolbgiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Marcin Biborski. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne i Kon
serwator Zabytków Archeologicznych w Kra
kowie. Pierwszy sezon badań. Osada kultury 
ceramiki wstęgowej rytej i kultury przewor
skiej z pó.:tnego okresu przedrzymskiego. 

Stanowisko położone jest na lewym brzegu terasy zalewowej 
potoku Prądnik, i,la polach Stacji Hodowli Roślin w Folanowicach 
z siedzibą w Górce Narodowej, około 500 m na wschód od ulicy 
Głogowej. Badaniami objęto teren o powierzchni 200 m2 . 

Z kulturą ceramiki wstęgowej rytej związanych jest 11 obiek
tów o charakterze gospodarczym zawierającym materiały ceramicz
he, krzemienne i kamienne . Przeważyły jamy owalne o średnicy 
od 2-4 m w przekroju trapezowate. W 3 jamach, w których odkry
to znaczne ilości odłuJ:Ków, wiórów, rdzeni i tłuczków z krzemienia 
jurajskiego, można sądzić, że funkcjonowały przydomowe pracownie 
~rzemieniarskie. Matetiał ceramiczny reprezentowany jest przez 
liczne ułamki naczyń grubościennych, z dużą ilością domieszki 
schudzającej oraz cienkościennych z typowym ornamentem dla fazy 
żeliazowskiej tej kultury. W kilku jamach natrafiono na nieliczne 
wyroby z obsydianu /rdzeń, wióry i odłupki/ oraz fragmenty cera
miki bukowo-górskiej, świadczące o kontaktach z południem. Natra
fiono również na ślady 2 palenisk z dużą ilością przepalonej polepy 
i przepalonych krzemieni. Liczne jamy poełupowe o nieregularnym 
układzie r:ie pozwalają w pełni zrekonstruować zarysów obiektów 
mieszkalnych ze względu na zbyt mały obszar przebadany. 

Kulturze . przeworskiej, ze schyłkowej fazy okresu przedrzym
skiego odpowiada 8 obiekt ów, zniszczonych w górnych partiach przez 
głęboką okrę. Uchwycono jedynie dna niewielkich jam w kształcie 
zbliżonym do prostokąta o wymiarach około 40 x 120 cm, zawiera
jące nieliczny materiał ceramiczny i kości zwierzęce. Najczęściej 
występują ułamki cienkościennych naczyń o czarnych, lśniących po
wierzchniach i facetowanych brzegach oraz fragmenty ceramiki gru
bościennej, ręcznie lepionej. Występujące na tym stanowisku frag-
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menty malowanych i toczonych na kole garncarskim naczyń pocho
_dzą jak ą~tychczas jedynie z warstwy ornej. 

Badania będą kontynuowane. 

KRZAN 
woj.leszczyńskie 
Stanowisko l 

Polska Akademi!l Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii ·Wielko
polski w Poznaniu. 

Badaniami kierował doc, dr hab. Tadeusz Wiś
lański. Drugi sezon badań. Finansował _IHKM 
PAN i WKZ w Lesznie, Osada kultury irucha
rów lejkowatych, kultury łu~yckiej i wczesno
średniowieczna /JX w. / . 

. Celem badań było określenie wielkości i charakteru osadnictwa 
ludności kultury pucharów lejkowatych, Żało~on'o sieć 13 rowów son
da~owych /łączna powierzchnia 189 m2/ obejmując nimi przestrzeń 
o dłUgości 80 m na linii N-S i szerokości 72 m na linii E- W. 

Na całej tej powierzchni stwierdzono obecność materiałów ce
ramicznych i krzemiennych omawianej kultury /ze względu na silne 
zbielicowanie podło~a nie wyró~niono obiektów/. W związku z tym 
przyjąć nale~y. i~ mainy do czynienia z jednym ze stałych punktów 
osadniczych, będących miejscem cyklicznych lokalizacji osad lub 
obozowisk w ciągu kilkuset lat. 

Ponadto oPkryto 39 obiektów /półziemianki, jamy, paleniska/ 
kultury łu1;yckiej /okres halsztacki i lateński/ oraz 5 obiektów 
/zrótnicowanie- funkcji j. w./ wczesnośredniowiecznych /JX w,/. 

' \ 
Badania będą kontynuowane. 

KRZEMIENNE, gm. Supraśl 
w oj ;białostockie 

Kc;mserwator Zabytków 
Archeologicznych 

Stanowisko II w Białymstoku 

Badania prowadził Marek Zalewski i mgr ·Da
nuta Jaskanis. · Finansował WKZ w Białymstoku. 
Drugi sezon badań . . Stanowisko wydmowe. 
Obozowisko kultury . niemeńskiej z neolitu 
i wczesnej epoki brązu. 
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Sadania stanowiły kontynuację wykopu .l na • stanowisku I~ i mia
ły na celu uchwycenie rysującego się zagęszczenia zabytków w częś
ci południowo-wschodniej wykopu, 

Łącznie przebadano 43 tn2, Liczny materiał krzemienn,Y i ce
ram.iczny zalegał wyłącznie . w grubej /około 30 cm/ warstwie współ
cześnie wykształconej próchnicy. Zabytki wystąpiły w wykopie w tzw, 
układzie bezkrzemienicowym. Ceramika ma dość jednolity charakter. 
Niewiele uzyskano 'fragmentów charaktery~tycznych /te motna zapewne 
łączyć z kulturą trzciniecką/. Zdecydowanie ciekawszy jest materiał 
krzemienny. Na uwagę zasługuje seria łuszczni dwubiegunowych. 
Uzyskiwano z nich · dość masywne odłupki, z których wytwarzano bar
dzo słabe technologicznie narzędzia , Wśród ciekawszych narzędzi wy
stąpiły dwa łukowate drapacze, dwa regularne grociki trójkątne re
tuszowane powierzchniowo /jeden posiada powierzchniowo retuszowa
ną wyłącznie stronę wierzchnią/ oraz dwa przekłuwacze. Wystąpił 
takte bardzo regularnie powierzchniowo łuskany wiórowiec oraż 
fragment zbrojn~a mezolitycznego /trójkąt z retuszem 3 boku/. 

Materiały znajdują się w zbiorach Muzeum . Okręgowego 
w Białyinstoku, 

·Badania będą kontynuowane ze szczególnym uwzględnieniem 
elementów geologiczno-geomorfologicznych stanowiska, 

KRZEMIONKI, gro. Bałzechów 
woj, kieleckie 
Rezerwat Archeologiczny 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadził mgr Jerzy Bąbel. Konsul
tantem naukowym był qr Jacek Lech /IHKM 
PAN w Warszawie/. W pracach udział wzięli 
mgr mgr Anna Kowalewska, Zofia Sulgostowska, 
Ewa Gieysztor /PMA/, Franciszek Stępniowski 
i Piotr Miglus · /doktoranci IA UW/, Janusz Bu
dziszewski /IA UW f oraz Wojciech Kotasiak 
/MR w Ostrowcu/. Finansowało Towarzystwo 
Przyjaciół Górnictwa, . Hutnictwa i Przemysłu 
Staropolskiego w Kielcach. Pierwszy sezon 
badań. Kopalnia krzemienia pasiastego /neolit, 
wczesna epo~~ brązu/. 

Prace wykopaliskowe prowadzone na terenie kopalni w Krze
mionkach k. Ostrowca są częścią programu kompleksowego zagospo-
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darowania rezerwatu archeologicznego, którego celem jest zbudowa
-nie podzi~mnego tunelu ekspozycyjnego i przebadanie znajdujących 
się na jego przebiegu szybów i wyrobisk górniczych. Magistrala 
proje~towanego tunelu przebiega w poprzek i>ola górniczego, na pół
noc od obecnych pawilonów muzealąych przez reper ·nr 38. 

Załoiono 3 wykopy o ogólnej powierzchni i46 m2 /wykop 1/79 -
66 m2, wykop 11/79 - 40 m2, wykop III/79 - 40 m2/. Wykopy umiej
sc.owiono po zewnętrznej i wewnętrznej stronie paraboli pola górni
czego, na obszarze, gdzie projektuje się ewentualny wlot i wylot 
tunelu. Wykopy miały na celu zlokalizowanie granic pola górniczego 
oraz rozpoznanie stratygrafii geologicznej na osi planowanego tunelu. 

Na terenie wykopu I/79 wystąpiły ślady obozowisk prahisto
rycznych. Odkryto dwa nieregularne zaciemnienia, w których natra
fiono na fragmenty polepy i krzemienia /obiekt 1 /. Obiekt 1 był 
wypłukanymi pozostałościami ogniska, którego ślady znaleziono w 
spągu humusu 25-35. cm od powierzchni ziemL 

· W wykopie 11/79 stwierdzono występowanie pozostałości rozora
nych warpi przyszybowych i górnych zasypisk szybów, których licz
by nie udało się jeszcze na osiągniętej głębokości ustalić. W wykopie 
tym wystąpiła duża ilość brył i okruchów wapiennych oraz materia
łów krzemiennych. 

W wykopie III/79 odkryto jedynie ślady po fundamentach starej 
strażnicy, która spłonęła w 1932 r. Materiały, które znaleziono 
wśród tych pozostałości pochodziły, jak się wydaje, z różnych sta
nowisk osadniczych i kopalnianych znajdujących się w rejonie Krze
mionek i wiązały się z działalnością naukową S. Krukowskiego, 

W sumie uzyskano 13 725 sztuk artefaktów /wykop I/79 -
180 szt., wykop 11/79 - 12 368 szt., wykop III/79 - l 169 szt. f; 
konkrecji naturalnych 69, form zaczątkowych nieokreślonych 253, 
w

1
czesnych półwytworów narzędzi 101, półwytworów siekier czwo

rościennych 24, półwytworów siekier dwuściennych 17, półwytworów 
dłut 2, półwytworów kilofów 7, półwytworów ' narzędzia zgrzebłowa
tego l, półwytworów innych narzędzi "rdzeniowych" 4, form przed
rdzeniowych 6, rdzeni a. wiórów i ich fragmentów 245. odłupków 
6 354, odpadków 5 701, naturalnego druzgotu 845, fragment odłupka 
z siekiery z krzemienia swieciechowskiego l, wiói'owców ·2, na
rzędzie zębate l, odłu{ków retuszowanych 26, tłuków kamiennych 
i krzemiennych oraz ich fragmentów 27, gładzik /? / z otoczak~
granitowego l, naciskaczy 3. naciskaczy z półwytworów kilofów 
krzemiennych 2, zgrzebeł /? / 4, kilof /? / l, narzędzie nakopai-. . 
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niane /? / l, zniszczony fragment' tcporka lub młotka kamiennego l, 
drapacze /? / 2, rylec jedynak 11 pazur ·makrolityczny l, fragment 
wióra retuszowanego l, obusirończe narzędzie notowate l, podkład
ka-tłuczek l, fragment topora kamiennego 1, fragment kości obro
bionej /? / 1, fragmentów ceramiki kultury pucharów lejkowatych 7. 

Część materiałów z wykopu III/79, a takte druzgot naturalny 
ze wszystkich wykc?pów zostałY poddane selekcji. 

Pozostałe materiały zabytkowe umieszczone zostały w magazy
nach Muzeum Regionalnego w Krzemionkach, 

Badania będą kontynuowane. 

LOJEWO, gm. Inowrocław 
woj. bydgoskie 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza 

Stanowisko 35 w Poznaniu 
Katedra Archeologii 
Zespół Badań Kujaw 

Badania prowadził zespół pod kierunkiem 
do c, dr. ha b, Aleksandry Cofta- Broniewskiej. 
Finansował UAM. Piel'wszy sezon ~dań, 
Osada kultury ceramiki wstęgowej ·rytej 
i kultury pucharów lejkowatych, 

Stanowisko polotone jest na niewielkim czarnoziemnym wy
niesieniu w obrębie górnej partii stoku doliny cieku przecinają
cego wysoczyznę. Badania podjęto w związku z akcją poszukiw'a
nia cmentarzysk kultury przeworskiej powiązanych z osadą w Kru
szy Zamkowej, stan. 3. 

Zbadano powierzc~nię 522 m2. W efekcie odkryto bardzo duty 
ft:agment słupowej chaty kultury ceramiki wstęgowej rytej /faza 
nutowa/. Jest to budowla ściśle odpowiadająca klasycznym wzor
com budownictwa ·w s ęgowego znanym m, in. z terenu Małppolski 
/orientacja NW-SE, pięciarzędowy układ słupów, glinianki w oto
czeniu/. Wymiary: ~ługość fragmentu 34, O m, szerokość /pełna/ 
szczytu SE - 7, 5 mi. 

l 



. . . 

s9 

W 'i?,óinocnej ~zęści odkryto skui:ńako trzech jam 
czych kultury pucharów lejkowatycfl /faza il/ d bogatej 
ceramiki kolei zwierzęcych i muszli mięczaków. ~ 

gospodar-
zawartości 

' . 

Badania będą kontynuowlUle. .. ' ... 

LliPAWA, gm. Potęgowo , 
woj. słupskie 

Uniwersytet im. Adama' 
Mickiewicza 

Stanowisko 2 w Pozniiniu 
Katedra ArcheologU. 

:Badania prowadził zespOI pod kierunkiem 
dr bobrochny Jatlkowskiej'~ Finansował 

,. WK2( >. w Słupsku. Drugi sezon bidat\, 
. Cmentarzysko megalistyczne kultury pucha

rów lejkowatych. 

.· 

Zakończono eksplorację obiektu nr 1 /por. Informator '1978/, 
Jest to duty bezkomorowy grobowiec trapezowaty, przypuszczalnie 
wielopochówkowy / 3 ? /, utyłkowany w obrządku ciałopalnym. · Po
nadto zbadano całodeiowo obiekt nr 2 i częściowo obiekt nr 3, na
letące do kategorii bezkomorowych grobowców trapezowatych śred
niej wielkości. Grobpwi-ec 2, o wymiarach 12, 5 · x 6, O x 4, O m po• 
siadał obstawę z dutych kamieni polnych i na,;~yp kamienno-ziemny. 
Zawierał preypu:nczalnie jeden pochówek ciałopalny;; W grobowcu S, 
silnie zniszczonym, o wymiarach podstawy ' 12, O x 5,t0 m wykona
nym według podobnych reguł, na razie śladów pochówku nie stwJ.er• 
d zono. 

Materiał żabytkowy składa się niemal wyłącznie z Ułamków 
nacsy(l /zastanawia znikomy udział okazów z krżem~enia w kon
tekście pozostałych stanowisk tego typu z rejonu Lupa wy/. Cerami
ka ze wszy~tkicłt obiektów wykazuje wyratne zbietności stylistyczne 
i odpowiada · starszej fazie rozwojowej grupy łupawsklej kultury ·pu-

\ charów lejkowa tych. l ' 

Badania będą kontynuowane •. 

.. 



MASLOMĘCZ, gm. Hrubieszów 
woj. zamojskie 
Stanowisko 9 

MILOCIN-Kolonia, gm. Jastków 
woj. lubelskie 
Stanowisko l 
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patrz 
okres wpływów rzymskich 

. 
Uniwersytet im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Lublinie 

Badania prowadził mgr Sławomir Jastrzębski. 
Finansował WKZ w Lublinie. Drugi sezon badań. 
Grobowiec megalityczny kultury pucharów lejko
watych i związane z nim cmentarzysko płaskie. 

Stanowisko l w :Miłocinie-Kolonii położone jest na łagodnym wynie
sieniu lessowym c;>padającym w kierunku północnym, 200m na północ od 
drogi Lublin-Nałęczów. Badania sondażowe prowad~one były w pa:tdzier
niku 1975 r., weryfika~yjne i w:maju i czerwcu 1978 r. Ogółem przebada
no powierzchnię 535 m • 

Odkryto konstrukcję megalityczną typu grobowca kujawskiego o · za
rysie w ·przybliżeniu trójkątnym, zorientowaną czołem na wschód. Grobo
wiec odsłonięto na długości 28 m. Jego czoło posiadało szerokość 6, 5 m, 
wierzchołku nie uchwycono. Obstawę grobowca stanowily "murki" ułożone 
z dużych konkrecji łupanej skały wapiennej. Obstawie boków towarzyszyły 
bruki,z drobniejszych kamieni wapiennych,o szerokości do 150 cm. Grób 
centralny przykryty wielowarstwowym brukiem odkryto 6, 5 m od czoła 
grobowca. Jego wyposażenie stanowiła flasza z kryzą i wiórowiec z "pa
siaka". Pod brukami towarzyszącymi obstawie nieco bliżej czoła grobow
ca, odkryto 2 dalsze groby przykryte wielowarstwowymi brukami. Jeden 
z nich wyposażony był w wiór z surowca nadbużańskiego. Dwa kolejne 
groby bez wyposażenia odkryto na północ od grobowca. Wszystkie pochów
ki zorientowane były głową na zachód. Nasyp grobowca został całkowicie 
zniwelowany, nie stwierdzono warstwy kulturowej. W odległości 3, 5 m 
na południe od obstawy grobowca odkryto analogiczną konstrukcję kamien
ną o równoległym przebiegu, stanowiącą prawdopodobnie obstawę sąsied
niego grobowca.; 

Całe cmentarzysko zaliczyć należy do grupy południowo-wschod
niej kultury pucharów lejkowatych, nie precyzując na razie jego chrom
logii. 

Zabytki znajdują się w Zakładzie Archeologii UMCS w Lublinie. 

Badania będą kontynuowane. 

MODLNICA, gm. Wielka Wieś 
woj. krakowskie 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 
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Badania prowadziła mgr Anna Ruszar. Finanso
wało Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Pier-
wszy sezon badań. Osada kultury lendzielskiej. 

Stanowisko poło:l:one jest na niewiell.dn;J. cyplu, po lewej stronie 
drogi· biegnącej z Krakowa do Olkusza, na granicy pól między Modlnicą 
a Szycami'. Obejmuje obszar około 4 ha. 

Stanowisko było już badane t>rzez J. Zurow.skiego w latach 1924 
i 1926. W wyniku badań weryfikacyjno-powierzchniowych, których celem 
było zlokalizowanie stanowiska w terenie na podstawie zachowanych pla
nów i notatek J. Zurowskiego, stwierdząno występowanie na powierzchni 
stanowiska bardzo du:l:ej ilości materiałów krzemiennych i ceramicznych 
nale:l:ących do kultury lendzielskiej. 

Przeprowadzone następnie badania wykopaliskowe miały charakter 
wstępny. Celem ich było rozpoznanie stopnia zniszczenia stanowiska, · 
~raz próba ustalenia granicy starych wykopów. W wytyczonym w najwy:l:
szej c~ęści, środkowej partii stanowiska wykopie o łącznej powierzchni 
110 m stwierdzono .występowanie 4 obiektów. Dwa z nich zawierały ma
teriał kultury lendzielskiej, w dwóch pozostałych nie stwierdzono materia
łu. Oprócz tego przebadano obiekt poło:l:ony na skraju stanowiska, odsło
nięty w przeprowadzanyni tam rowku gazowym, w którym stwierdzono 
niewielką ilość materiału neolitycznego, trudnego do bli:l:szego określenia 
chrohologi~znego. 

Nie udało się niestety dotrzeć do granicy starych wykopów. Praw
dopodobnie badania J. Zurowskiego objęły jedynie skraj stanowiska, na 
co pośrednio wskazu~ą równie:l: stare plany. 

Materiał ceramiczny zarówno z badań powierzchniowych, jak 'i z 
obiektów wią:l:e się z· fazą modlnicką kultury lendzielskiej. Nie stwier
dzono natomiast występowania materiałów kultury ceramiki promienistej, 
dość licznie występujących w starych badaniach. 

Materiał został zło:l:ony w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Badania będą kontynuowane. 

MROWINO, gm. Rokietnica . 
woj. poznańskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Stanowisko 9 

Batlania prowadziła mgr Wanda Tetzlaff. Finan
sował WKZ w Poznaniu. Siódmy sezon badań. 
Osada kultury pucharów lejkowatych. 

Badania prowadzono w południowo-zachodniej części osady. W ce
lu ostatecznego ustalenia zasięgu jej w kierunku południowym, zaio:l:ono 
wykop o długości 60 m i szerokości 5 m i 2 m /łącznie przebadano obszar 
o powierzchni 240 m2f i ustalono przebieg granicy osiedla. 

Na przebadanej przestrzeni odkryto 12 jam /r:r 113-124/ oraz 
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d lady 2 słupów /nr 19 i 20/. Jama 113 była jamą paleniskową. Wypałnisko 
jej stanowiła intensywna spalenizna, Paleniako wylotone było warstwą ka· 
mieni, wdród których znajdował się jeden kan1ień łarnowy. Funkcję pozo
stałych jam trudno określić. W jednej z nich /jama 123/ znaleziono dutą 
ilodć polepy twqrzącej na dnie j~y rumowisko, ponitej którego stwier
dzono C)becnodć dodć znacznej ilodci ułł!Jrtków ceramiki. 

Poza zasięgiem zwartego występowania jam, w warstwie tółtego 
piasku występującego pod współczesną warstwą orną, natrafiono na dute 
skupisko ceramiki, zawierające ułamki kilku naczyń. 

Materiał zabytkowy odkryty w mifl;ionym sezonie wykopaliskowym 
reprezentowany jest głównie przez ceramikę. Poza tym znaleziono frag
ment przędlika glihianego, 2 szydła kodciane, półfabrykat siekierki ka
miennej, fragment toporka, 2 kamienie tarnowe i rozcieracz oraz kilka 
fragmentów płytek kamiennych słutących do wygładzania powierzchni na-
rzędzi. ·. 

Osada datowli.na jest na lubbrtską fazę wachodniej grupy kultury 
pucharów lejkowatych. 

W odległo-ci 45, 65 i 85m na północ od badanego teremi osady, 
· na polu 9rnym, na którym powinien znajdować się dalsży jej ciąg, zało·

tono 4 wykopy eondatowe o wymiarach 1 x 2 m. W jednym z nich, w war
stwie piasku panitej gleby ornej, znaleziono kilkanadcle ułamków naczyń 
kultury pucharów lejkowatych oraz fragment siekierki kamiennej, nato
miast w trzech pozostałych wykopach nie natrafiono na taden materiał 
zabytkowy. Stwierdzono, a potwierdziły to teł ustne informacje miejsco
wej ludności, te teren ten zniszczony był częlciowo przez współczesną 
zabudowę. 

Dokumentacja i materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum Archeo
logicznym w Poznaniu. 

Badahia będą kontynuowane. 

NOWY BROWINIEC, gm. Lubrza 
woj. opolskie 
Stanowisko 2 

OSLONINO, gtt:l. Puck 
woj. gdańskie 
Stanowisko 2 

patrz 
okres halsztacki 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Danuta Król. Finanso
wało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Czwar
ty sezon badań. Osada kultury rzucewskiej. 

Stanowisko polotone jest we wschodniej czędci Kępy Puckiej, przy
legającej do stromego brzegu zatoki. Badania były kontynuacją prac z lat 
1964-1965 i 1977. Załotono 4 wykopy, z których jeden stanowi nawiązanie 
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do prowadzonych jut prac, pozostale zad objęły południowi ezę6ć osady. 
Eksplorację przeprowadzono łącznie na powierzchni 90 m • 

odsłoni.ęto przypuszczalnie 11Uady słupowego domostwa o wymia
rach: ok. 4 m x 6, 5 m, w którym· znajdowało się amforowate n6czynie 
z wyr.obami bursztynowymi /w tym guzki i 1 półwytwór f. . 

Uzyskany materiał zabytkowy Pr-ezentowany jest przez ceramikę 
t echnologicr.:nie zróiłnicowaną z ornamentem sznurowym, stempelkowym 
i gr.zebyk:owym, krzemienie ; w tym narzędzia /drapacze, skrobacze, 
grociki laurowate, 1 fragment toporka kamiennego i wyroby bur••.tyoowe/ 
zawieszka, gt)zy /. 

1 _. 

Materiały przech~_wywane są w Muzeum Archeologicznym w Odań-
sku • . 

Badania będą kontynuowane. 

PELCZYSKA, gm.Złota 
woj. kieleckie 

PIANKI, gm. Zbójna 
woj. łomty1\skie 
Stanowisko 1 

patrz 
uzupełnienie 19 78 

. l 
Uni:wersytet Warszawski 
Ihetytut Archeologii 
Zakład Badań Archeologicznych 
s. S. P. "Universitas" 
w Warszawie 

. Badania prowadził dr Ryszard F. Mazurowski • . 
' Finansował WKZ w Lomty. Drugi sezon badań 

ratowniczych. Obozowisko se~tonowe kultury 
niemeJisklej i llilady osadnictwa wczesnojrednio-
wiecznego i średniowiecznego, ·..:... 

Przebadano obszar .150 m 2 lokując wykopy we wschodniej,lłrodko
wej i zachpdniej częjci rozległej wydmy, polotonej na krawędzi wysokie
go terasu 'starorzecza Narwi. We wszystkich wykopach wy.stąpił następu
jący układ stratygraficzny: warstwy I-m /współc~tesny poziom glebowy, 
iluwium gleby współczesnej, piaski warstwowane/ - brak liladów osadnic
twa pradziejowego; warstwa IV /pierwotny poziom glebowy/ • występowa
nie w ciągłej waratwie kulturowej ceramiki w;częsnoliredniowiecznej oraz 
głównie llredniowiecznej, lAlady orki w postaci wyratnych smug i bruzd 
zorientowanych na linii SE-NW, a t~kU! lAlady gospodarki wypaleniskowej; 
warstwa V /iluwium silne gleby pierwotnej/ - obfite występowanie materia
łów zabytkowych kultury niemeńskiej; warstwa VI /iluwium słabe gleby 
pierwotnej/ - spodaryczne występowanie materiałów kultury niemeJ1skiej 
wczę!Aci E stanowiska; warstwa VII/ piasek calcowy/ - brak zabytków. 

Badania pozwoliły ustalić zasięg oqozowiska /lub obozowisk ? f 
kultury nieme6sld1!j na linii E-W, a takte wskazały na miejsca koncen
tracji zabytków ruchomych. W materiale ceramicznym wspomni.anej kul-
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tury dominują formy naczyń szerokootworowych o lekko wychylonej na zew
nątrz krawędzi wylewu najczęściej zdobionej nacięciami lub odciskami pal
cowymi. U ·niektórych form występują pod krawędzią otwory lub guzki wyp
chane od wewnątrz, odciski paznokciowe w układzie poziomym linii uzupeł
niane niekiedy poziome linie małych dołków. Stwierdzono równie !t sporady
cznie oz.-nament tkiegu bruzdowego. W części wschodniej stano:;viska wystą
piły dwa fragmenty ostro zakończonych den naczyń. Dosyć częste są formy 
naczyń szerokootworowych, niezdobionych, o lekko pogrubionej krawędzi 
wylewu. W materiale ceramicznym wyra~nie wydzielają się dwie grupy na
czyń pod względem technologicznym, a zapewne i funkcjonalnym: a/ grubo
ścienne ze ~rednio- i gruboziarnistą domieszką tłucznia; są one słabiej 
wypalone, b/ formy cienkościenne z domieszką drobnoziarnistą, doskonale· . 
wypalone. W obydwu przypadkach spotykane są analogiczne rodzaje orna
mentu. W identyczny sposób wykańczano .równie :t powierzchnie tych naczyń 
f ślady przecierania wiechciem trawy w ró:tnych kierunkach/. 

W materiale krzemiennym do najbardziej char:akterystycznym form, 
obok półsurowca wiórowego i odłupkowe{P, nale:tą: rdzenie wiórowe o 
kształcie sto:tkowatym, klockowatym lub nieregularnym, łuszcznie jedno-
i wielobiegunowe, rylce klinowe i węgłowe, ,kilka odmian drapaczy, 3 tra
pezy, 2 male liściaki trzpieniowate, skrobacze odłupkowe, półtylczaki; 
l ciosak odłupkowy. ' wykonano je prawie wyłącznie z narzutowego krzemie
nia bałtyckiego. 

Ponadto znaleziono kilkanaście fragmentów drobnych kości zwierzę
cych, fragment ozdoby /?f bursztynowej i węgle drzewne. W czę6ci W sta
nowiska /wykop V f wystąpiło skupienie małych kamieni polnych, pod którymi 
odkryto dwa ornamentowane fragmenty naczyń kultury niemeńskiej oraz 
węgle drzewne f obiekt I/. 

Według dotychczasowych obserwacji wynika, :te zabytki kultury nie
meńskiej występują w niezakłóconym układzie stratygraficznym i jednorod
nym kulturowo, Z tego względu stanowisko I w Piankach jest bardzo istotne 
dla badań nad problematyką osadnictwa subneolityoznego w Polsce północno-
wschodniej. · 

Przewiduje się kontynuację badań w następnym sezonie. 

PODGAJ, gm. Aleksandrów Kujawski 
woj. włocławskie 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 
Zespół Badań Kujaw 

Stanowisko 32 

Badania pod kierunkiem doc. dr hab. Aleksandry 
Cofta-Broniewskiej. Finansował UAM. Pierwszy 
sezon badań. Obozowiska: kultury ceramiki wstę
gowej rytej, kultury pucharów lejkowatych i z 
okresu schyłkowego neolitu. 

Badania podjęto w ramach planu studiów nad wczesnoneolitycznym 
kompleksem osadniczym zlokalizowanym na obszarze gleb lekkich w do-
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rzeczu Tążyny. ·Eksplorowano jedno z obozowisk kultury ceramiki wstęgo
wej rytej obejmując wykopami całą powierzchnię osiedla f ok. 3 ary f. 

Zarejestrowano pojedyrtezą trapezowatą budowlę szałasową o dht
go,ci 13m i szerokości 6,5 m, zlokalizowaną na osi E-W. W obrębie 
budowli, w w ni~ym procencie poza jej zasięgiem, wystąpiły bliżej nie
okre.glone ,funkcjonalnie obiekty wziemne oraz :tródła ruchome: ceramika, 
krzemienie i narzędzia oraz odpady wytwórczości kamieniarskiej. Zarów-

. no forma konstrukcji, jak i struktura poszczególnych grup tródeł rucho
mych należą do zjawisk unikatowych w kulturze ceramiki wstęgowej rytej. 
Sądzić należy~ że zaobse"'awano tu przejawy fazy adaptacji tego systemu 
kulturowego p6d wpływem warunków środowiskowych Nitu. 

W obrębie wykopu zarejestrowano takte fragmenty obozowisk: lwi
tury pucharów lejkowatych /faza III B? f i społeczeństw schyłkowo-neoli~' 
tycznych. 

PODGAJ, gm. Aleksandrów Kujawski 
woj. włocławskie 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 
Zespół Badart Kujaw 

Stanowisko 34 

Badania pod lderuJłkiem doc. dr hab. Aleksandry 
Colta-Broniewskiej. Finansował WKZA we Włoc
ławku. Pierwszy sezon badał\. Grobowiec kurha
nowy kultury pucharów lejkowatych. 

Badania prowadzono w ramach realizacji . planu studiów nad genezą 
rozwoju kultury pucharów lejkowatych w strefie I<ujaw. Zbadano jeden z 
obiektów /kurhan I/ rozległej nekropoli, w obrębie której zarejestrowano 
wiele zróżnic.o~anych form budowli kurhanowych wiązanych hipotetycżnie 
z tą kulturą. 

Tzw. kurhan I należy do konstrukcji typu bezkomorowego, aczkol
wiek ró~ni się znacznie od znanych nam dotychczas obiektów tego typu z 
terenu Kujaw •.. Jest to nasyp ziemny uformowany na planie trapezu o dłu
go,ci 18-20 m przy szerokości czoła ok: 11 m i ogona ok. 8 m, zbudowa-
ny bez użycia kamieni w przyziemiu. Komorę grobową, obłożoną nieregu
larnymi otoczakami, zlokalizowano w cz~ci przyczołowej na osi W-E. 
Wyposażenie zmarłego, którego szkielet nie zachował się, stanowiły: 
grudka hematytu oraz półwytwory i odpady wytwórczo•ci kamieniarskiej. 
Nad komorą wzniesiono "pierwszy nasyp", sytuując na jego lilzczycie 
stosunkowo rozległą "kapliczkę". Obiekt ten spłonął i w tym · zapewne 
momencie zaczęto wznosić "drugi nasyp". Zachowana współcześnie łączna 
wysokość obu nasypów wynosiła, w najwyższym punkcie, ok. 2, 4 m. Wew
nątrz nasypu znaleziono kilkadziesiąt fragmentów ceramiki kultury pucharów 
lejkowatych oraz kilka schyłkowoneolitycznych, jak ·również półwytwory 
i odpady wytwórczości kamieniarskiej. 

Na podstawie wstępnej analizy ceramiki kurhan I nalety datować 
na wcześniej nit na fazę III B i stąd też reprezentuje on najmłodszą ze 
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znanych nam form grobowca bezkomorowego na Kujawach, 

PROSNA, gm. Budzyń. 
woj. pilskie 
Stanowisko 7 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadził dr Andrzej Prinke, Finanso
wał WKZ w Pile. Pierwszy sezon badań •. Cmen
tarzysko kurhanowe kultury pucharów lejkowa
tych, 

Podczas penetracji zaplecza badanej wykopaliskowo osady kultury 
pucharów lejkowatych w Budzyniu, stn,l fpor. sprawozdanie w niniejszym 
tomie "Informatora Archeologicznego"/, w odległości około 400 m na za
chód od tego obiektu odkryto cztery niskie, regularne nasypy. Mają one 
kształt zbli~ony do trójkąta oraz wymiary około 25 X 6 m, Na powierzchni 
brak śladów obstawy kamiennej. Wykop weryfikacyjny o wymiarach 8 X lm, 
wykonany poprzecznie w pierwszym nasypie od strony północnej, dostar
czył kilkunastu fragmentów cerarniki kuftury pucharów lejkowatych, przy
puszczalnie z jej faz IV • V, a poni~ej odsłonił skraj bruku kamiennego o 
szerokości l m, z tkwiącą w nim siekierą kamienną. W świetle powyż
szych danych, stanowisko uznać mo~na za pierwsze cmentarzysko kurha
nowe wymienionej kultury z terenu Wielkopolski. Istnieje możliwość kon
tynuacji obszaru cmentarzyska w kierunku południowym, gdzie zwarty. 
wysokopienny las utrudnia przeprowadzenie penetracji. 

Materiały zabytkowe i dokumentacja znadjują się w Muzeum Archeo
logicznym w Poznaniu. 

Badania będą kontynuowane. 

BRZYBRANOWO, gm. Aleksandrów Kuj, 
woj. włocławskie 

Uniwersytet im, Adama 
Mickiewicza w· Poznaniu 
Katedra Archeologii 
Zespół Badań Kujaw 

Stanowisko 10 

Badania pod kierunkiem doc. dr hab. Aleksandry 
Cofta-Broniewskiej, Finansował Rejon Dróg Pub
licznych w Radziejowie. Pierwszy sezon badat .. 
Osada kultury amfor kulistych. 

Badania ratownicze podjęto w strefie zachowanego fragmentu wie
lokulturowego stanowiska, Zarejestrowano na powierzchni ok. 3 arów 
pozostałości osady kultury amfor kulistych. Obiekt zaliczyć możemy do 
kategorii osiedli "trwałych". Pierwotna jego wielkość wynosiła ok, 900-
1 200 m 2, z czego współcześnie zachowała się ok •. 30o/o. 

We wnętrzu osady odkryto 3 budowle naziemne oraz 2 domniemane 
półziemianki, zbudowane na planie trapezu. B:.ldowle zlokalizowano praw• 
dopodobnie na planie koła lub owalu. Obiektom o charakterze mieszkalnym 
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towarzyszyły zrótnicowane funkcjonalnie obie łct!y gospodarcze, w tym m. in. 
bli:ł:ej zinterpretowane: paleniska /poza bll;dynkami/ i składowiska surowca 
·oraz odpadów wytwórczości kamieniarskiej, ~ajwięcej informacji uzyska
no co do obróbki surowców nieorganicznych, głównie kamienia. Odkryto 
takie stosunkowo bogaty zestaw narzędzi i odpadów wytwórczoa§ci krzemie
niarskiej. 

Na szczególne podkredlenie zasługuje znalezienie w jednej z hipo-
. tetycznych półziemianek miedzianej zawieszki w kształcie stylizowanej 

figurki antropomorgicznej. Drugi podobny egzemplarz znaleziono na złotu 
wtórnym w zdewastowanej części stanowiska, Najblihze analogie dla oma
wianych form pochodzą z terenów zakarpackich. Osadę motna datowa~ na 
przełom faz II/lila kultury amfor kulistych, 

REWA, gm. Kosakowó . 
woj, gdańskie 
Stanowisko l 

·.• 

Muzeum Archeologi.czne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Olgierd Felczak. Finan
sowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 
·Pierwszy sezon badań. ·Osada kultury rzucew
skiej. 

Stanołfisko nr l jest nową osadą kultury rzucewskiej odkrytą w 
1979 r. połotoną w nadmorskim pasie Wybrzeta Wschodniego, na skraju 
pradoliny zwanej Meandrem Kaszubskim. Osada usytuowana jest na 
piaszczystym wzniesieniu w pobli:ł:u cypla rewski~go i w odległości 500 m 
na zachód od wschodniego brzegu morza,; 

W celu ustalenia zasięgu osady załoiono 3 wykopy - w zachodniej 
i wschodniej' częśei wzniesienia, a tak:ł:e na jego kulminacji. Ogółem łącz
na powierzchnia wykopów wyniosła 80 m 2• 

Obiekty archeologiczne w postaci 7 jam osadniczych odkryto w więk
szości w obręb~e wykopu zlokalizowanego we· wschodniej części wzniesie
nia. Na kulminacji wzniesienia wystąpiła jedna jama, a w części zachod
nfej nie odkryto tadnych obiektów nieruchomych. Jamy wystąpiły bezpoś
rednio pod 20-30 cm · warstwą orną, a głębokość ich zalegania w calcu wa
hała się w granicach od 30 do 60 cm. Największa ilość ceramiki i krzemie
ni wystąpiłą w obrębie wykopu zlokalizowanego we wschodniej części wznie
sienia. 

Inwentarz obejmuje materiały archeologiczne naletące wyłącznie do 
kultury rzucewskiej: liczne fragmenty ceram\ ki /najczęściej zdobione or
namen:tem sznurowym i stempelkowym/, wyr oby krzemienne /5 grocików 
lancetowatych, drapacze, skrobacze, rdzenie, odłupki/ oraz dwie niewiel
kie grudki bursztynu odkryte w jarnie nr 2. Na podstawie dotychczas prze
badanego obszaru oraz rozrzutu ceramiki, nale:ł:y przypuszczać, te osada 
zajmowała obszar około 2 ha. 

Badania będą kontynuowane. 
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SLONOWICE, gm, Kazimierza Wielka 
woj. Idelecide 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Stanowisko "011 

Zakład Archeologii Małopolski 
Pracownia Archeologiczna 
w Igołomi 

Badania prowadził mgr Krzysztof Tunia, Finan
sówał IHKM PAN . . Pierwszy sezon badał\. Osada 
obrónna ze starsz,ej epoki brązu /?f, osada kul
tury pucharów lejkowatych, lAlady osadnictwa 
kultury ceramiki sznurowej i Chłopice-Vesele, 

Stanowisko le:ty w obrębie zachodniomałopolskiego płata lessów, 
zajmując kilkuhektarową powierzchnię stoków szerokie'go cypla łagodnie 
schodzącego w stronę zalewowej· doliny Małoszówki f prawobrze:tny dopływ 
Nidzicy/. 

Na terenie stanowiska załotono 3 wykopy o -łącznej powierzchni ok, 
7 arów. W ich obrębie zlokalizowano 41 obiektów • jam, grobów, rowów. 
:N'ajstarsze materiały wią:tą się z ~lturą pucharów lejkowatych i chronolo
gicznie odpowiadają jej pómej fazie wióreckiej fw Małopolsce tzw. klasy
czna, stempelkowa/. WIAród ceramiki natrafiono na fragment puchara z 
r.ytem przedstawiającym zapewne fragment wozu. W szeregu obie.ktach 
odkryto ceramikę kultury trzcinieckiej i madziarowskiej. Z tym tet prze
działem chronologicznym łączą się zapewne pozoatalotki umocnień w po
staci rowu o sze~o~oiAci kilku, a głębokołoi ok. półtora metra, otoczonego 
od zewnątrz palisadą. Odkryto równie:t grób niszowy kultury ceramiki 
sznurowej, kilka grobów szkieletowych bez wyposatenia oraz jamę z ce
ramiką grupy Chłopice-Vesele. 

Badania będą kontynuowane. 

SOBIEJUCHY, gm. żnin 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 3 

patrz 
okres halsztacki 

ST OB NICA -TRZYMORGI, gm.Ręczno 
woj. piotrkows~ie 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Lodzi 

Stanowisko 2 

Badania prowadził dr Henryk Wiklak, Finanso
wał WKZ w Piotrkowie Trybunalskim.. Dziewiąty 
sezon badań. Obiekt wielokulturowy. Osada z 
młodszej epoki kamienia, lAlady osadnictwa z III 
okresu epoki brązu i z okresu halsztackiego, 
pótnego okresu lateńskiego, okresu rzymskiego 
oraz z wczesnego średniowiecza, 
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Celem tegorocznych badań było: a/ ~abezpieczenie jam osadniczych 
na krawędzi niewielkiej pia4nicy od strony rzeki Stobniczanki, b/ zbadanie 

- odsłoniętych przypadkowo bruków kamienflycłl mi. wschodnim krańcu wydmy, 
c/ zamknięcie poj~dyńczymi wykopami luk w zwartej cz~ci badanego obiek
tu. Przebadano teren o powierzchni 314 m 2• , 

Odkryto następujące obiekty: 1f dwa domy t:zwóroboczne /nr 6i 7/ 
o konstrukcji słupowej, kultury przeworskiej z pótnego oki'elilu latet\ekie
go: 2J illady po dwóch obiektach szdciobocznych o niewyjailnionym prze
znacteniu, datowane ułamkarni ceramiki na półny okres lateósłd: 3/ dwa
naście palenisk /57-68/, z których tylko jedno znajdowało się wewnlłtrz 
domu: 4/ kilkandcle dołków, z których tylko częilć wyznaczała zarysy 
domów 6 i 7. 

Uzyskano liczne materiały ruchome: prr.:edmtoty krzemielUle w po
staci odłupków, wiórów, rdzeni i kilku ciekawych narzfdzi kultury cera
miki grzebykowo-dołkowej, ułamki ceramiki. kultury przeworsldej z okre
sów pótnolateńskiego i rzymskiego oraz z okresu wczeanołredniowieczne• 
go, grudki polepy, kilkanucie drobnych koilei zWierzęcych z t-leniaka 
nr 57; jeden fragmept łu:tla lE!laznego, węgle drzewne. 

Na szczególną uwagę zasługuje tu odkrycie jladów do~ów. 6 f 7: 

Dom 6 - kwadratOwy o konstrukcji słupowej, wymillrach 4 x 4 m, 
dwuizbowy, orientowany' S-N z paleniskiem w pomieszczeniu więka&ym. 
Zarys jego wyznaczała brunatna plama piasku z węgielkami drewna 
i lAlady słui>ów w postaci dołków na jej obrzetach. Pomieszczenie więk
sze znajdowało się od zachodniej strony i miałó wymiary 3 x 4 m. ·Po
mieszczenie mniejsze zajmowało część wschodnią domu i miało wymiary 
l x 4 m. Pomieszczenia te dzielić musiała ściana, na co wskazują .alady 
po słupach biegnące równolegle do ściany wschodniej budynku; 

Dom 7 - prostokątny o konstrukcji słupowej i wymiarach 3 x 4 m, 
prawdopodobńie dwuizbowy, orientowany S-N z niewielkim przedsionkiem 
wewnątrz. Jego •lady wyznaczała rówbie! brunatna ziemia z dOłkami 
regularnie układajłłcymi się na jej obrzetach. 

Interesujące wydają się być równie! ślad;Y niewielkich szdciobo
cznych obielrt6w, w postaci rowów szerokich l m, a głębokich zaledwie 
50 m. Jeden z nich odkryto na najwy:tszym punkcie w południowo-wschod
niej części osady, a drugi w llłrodkowej części ,na jej południowym obrze
!u. Oba te obiekty .otlkryto dopiero w połowie ich rzutu poziomego, pozo
stałe illady tkwią w profilach niezbadanej cz~ci osady. 

Osadnictwo wczesnośredniowieczne reprezentują tylko ulamld na
czyń gliriianych z Ill okresu wczesnośredniowiecznego. 

Materiały z badań znajduj~ się w MAiE w Lodzi. 

Badania powinny być kontynuowane. 

STRACHOW, gm. Łagiewniki 
woj. wrocławskie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Histro1i Kultury 
Materialnej • 
Zakład Archeologii Nadodrza 
we Wrocławiu 
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Badania prowadziła dr Anna Leciejewiczowa, 
Finansował lHKM.J>AN, Szósty sezon badań. 
Osady neolityczne kultur ceramiki wstęgowej 
rytej i pucharów lejkowatych, 

Badania wykopaliskowe objęły część stanowiska 2, w ktprej odsło
nięto poprzednio ślady stosunkowo dobrze zachowanego domostwa słupo
wego kultury ceramiki wstęgowej rytej, W wykopie o powierzchni 250 m 2 

odkryto dalsze partie tej budowli szerokości ok, 5 m, długości ponad 19 m 
fw części dotąd przebadanej/. Wzdłuż jej dłuższych ścian ciągnęły się 
jamy "budowlane" ze śladami palenisk wewnątrz i inne obiekty gospodar
cze. Znaleziono liczne ułamki ceramiki zdobionej m. in. typowym dla 
późnej:fazy tej kultury ornamentem szareckim, a także narzędzia kamien
ne - głównie ostrza siekier i tzw. motyk - oraz krzemienne wykonane w 
większości z surowca jurasj"skiego-krakowskiego. 

W wykopie tym natrafiono również na ślady osadnictwa kultury 
pucharów lejkowatych, Przebadano kilka jam, witród których na szczegól
ną uwagę zasługuje obiekt o nieregularnych kształtach, wymiarach 9 x 5 m, 
głębokości 2, 2 m, z paleniskiem wewnątrz. Prawdopodobnie była to zie
mianka mieszkalna, Znaleziono w niej bardzo liczne fragmenty naczyń; 
24 przęśliki, ciężarek tkacki oraz rozmaite narzędzia kamienne i krze
mienne. Charakter inwentarza każe łączyć badane osiedle z późną fazą 
południowej grupy tej kultury. 

Rówmeż na stanowisku 2a w wykopie o powierzchni 150 m 2 odsło
nięto ślady konstrukcji słupowej i jamy z materiałami kultury ceramiki 
wstęgowej rytej oraz jeden obiekt kultury pucharów lejkowatych. S~i to 
pozostałości tych samych osad, które odkryto na stanowisku 2. 

Materiały znajdują się w ZAN IHKM FAN. 

Przewiduje się kontynuację badań. 

STRYCZOWICE, gm. Waśniów 
woj, kieleckie 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie 
Konserwator Zabytków 
Archeologicznych w Kielcach 

Stanowisko l 

Badania prowadziła mgr Anna Uzarowicz-Chmie
lewska, Finansował WKZ w Kielcach i PMA w 
Warszawie. Trzeci sezon badań, Osada kultury 
pucharów lejkowatych ze śladami kultury cera
miki wstęgowej rytej. 

Celem wykopalisk było zorie-ntowanie się, jak daleko od fosy oka
lającej osadę, wewną~rz niej, znajdują się ślady zabudowań, i jaki one 
mają charakter, Drugim zamierzeniem było uchwycenie następnego odcin
ka fosy. Założono dwa wykopy oddalone 44 m od siebie, 

W wykopie I przebadano 282 m 
2

• Odkryto w nim lO jam i stwier
dzono ich wyraźną koncentrację w kierunku północno-zachodnim: Na tych 

l 
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odcinkach natrafiono te~ na warstwę kulturową w stropach dwóch jam, 
która została tam zsypana przy niwelacji jam, obfitującą w zabytki i po- · 
twierdzającą intensywne osadnictwo w rejonie północno-zachodnim osady. 
Stwierdzono równie:t: brak 6ladów osadnictwa w kierunku północno-wschod
nim blihzym fosy. 

Dwukrotnie natrafiono na jamy połączone w górnych partiach. Natra
fiono równie t na jamy zasobowe f jama 7 i 15/ zawieP.ające liczne fragmen
ty naczyń, płyty szlifierskie, drapacze, sierpy i wiertlo krzemienne, 
przęl!iliki gliniane, dłuto i szydło kodciane, topory kamienne i wisior z kła 
dzika. w wielu jamach natrafioho na ślady palenisk;w jamie 12 znaleziono 
szkielet dziecka na dnie. Dziecko było pochowane z rękami zgiętymi w łok
ciach i dłońmi przy twarzy oraz skrzytowanymi nogami. 

Wykop n stanowiły 3 rowy sonda~owe stykające się ze sobą o po
wierzchni łącznej 19, 2 m2. W rowie bardziej wysuniętym w kierunku pół
nocno-wschodnim natrafiono na głębokodoi 60 cm na zarys odcirlka fosy, 
okalającej osadę, która sięgała tu do głębokodoi 200 cm, W fosie tej o kon
strukcji bardzo wyratnie rysującej się w ścianie rowu sonda~owego znale
ziono du~e fragmenty naczyń. Odkrycie następnego odcinka fosy potWier
dza jej charakter okalający osadę, prawdopodobnie w kształcie owalnym. 

Nale~y podkreślić następujące znaleziska: 

1/ Odkrycie rejonów i kierunku najgęstszego osadnictwa kultury pucharów 
lejkowa~ych i zorientowanie się w jego usytuowaniu w stosunku do fosy 
okalającej osadę, 

2/ Wydobycie bardzo du~ej ilości zabytków, w tym kilku unikalnych, lud
ności kultury pucharów lejkowatych. 

3/ Odkrycie dalszego odcinka fosy okalającej osadę i tym samym daisze 
wyznaczenie jej przebiegu. 

SZCZEBRZESZYN 
woj, zamojskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

SZYCHOWICE, gm • . Mircze 
woj. zamojskie 

Uniwersytet im. Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie 
Zakład Archeologii Stanowisko l 

Badania prowadził mgr Sławomir Jastrzębski. 
Finansowała Rada Uczelniana ZSMP UMCS 
w Lublinie w rama~h Studenckiego Obozu Nauko· 
wego. Osada kultury pucharów lejkowatych. 

Stanowisko zlokalizowane jest na łagodnie wyodrębniającej się te
rasie nadzalewowej w dolinie zmeliorowanego cieku, będącego dopływem 
rzeczki Bukowej, niewielkiego dopływu Bugu. Stanowisko położone jest 
na terenie Spółdzielni Produkcyjnej. 
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Osada rozpoznana została w czasie badań powierzchniowych prze
prowadzonych w 1978 r. Stanowi ona cię~ć wielokulturowego kompleksu 
osadniczego, w którym rozpoznano powierzchniowo materiały kultury łu
życkiej, pomorskiej oraz kultury przeworskiej i lipickiej. 

W częśCi północnej, gdzie na powierzchni stwierdzono wyłączni~ 
materiał kultury pucharów lejkowatych, przeprowadzono badalti.a sonda
żowe o łącznej powierzchni 112 m 2• Odkryto 5 obiektów KPL, przy czym 
są to zarówno rozległe jamy gospodarcze z bogatym inwentarzem cera
micznym, kościanym i krzemiennym, jak również niewielkie obiekty o 
średnicy do 1 m z nielicznymi zabytkami. W jednej z jam osadowych od
kryto pochówek ludzki w pozycji charakterystycznej dla kultury pucharów 
lejkowatych. Nad jamą stwierdzono rumowisko utworzone z dużych frag
mentów polepy, niekiedy z odciskami palików oraz przepalonej ceramiki, 
mogące sugerować istnienie niewielkiej konstrukcji naziemnej nad jamą 
wtórnie wykorzystaną jako miejs.ce pochówku. Pochodzący z osady inwen
tarz krzemienny wykonany jest prawie wyłącznie z krzemienia wołyńskie
go, przy czym dysponujemy śladami miejscowej obróbki tego surowca. 

Materiały należy wstępnie datować na fazę klasyczną grupy połud
niowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych, 

Materiały znajdują się w Zakładzie Archeologii UMCS. 

Badania będą kontynuowane. 

SWIĘTNIKI, gm. Sobotka 
woj. wrocławskie 

TARGOWISKO, gm. Kłaj 
woj. krakowskie 

patrz 
okresy brązu 

Muzeum Archeologiczne 
Konserwator Zabytków 
Archeologicznych w Krakowie 

Badania prowadzili dr Adam Krausa /autor spra
wozdania/, dr Alina Wało:wy i mgr Krzysztof 
Sobczyk. Finansował Zarząd Autostrad ~ Krako
wie i KZA.w Krakow~e. Trzeci sezon badań. 
Osada neolityczna i kultury łużyckiej. 

Kontynącwano badania wykopaliskowe na wielokulturowej osadzie 
położonej na południowym stoku niewielkiego wzniesienia, na lewym brze
gu Raby, na terenie 46 km pasa przyszłej autostrady Kraków-Przemyśl. 

Wyeksplorowano teren215m
2 odkrywając 19 obiektów archeolo• 

gicznych, w tym 6 rowkowych. Wśród obiektów wyróżniono 4 duże jamy, 
z których dwie, przebadane częściowo, były zapewne mieszkalnymi. 
Sięgały one głęboko~ci 250 i 180 cm. Wypełnisko ich stanowiła czarno
brunatna próchnica z zawartością dużej ilości ułamków naczyń i wyrobów 
krzemiennych kultury lendzielskiej. W dolnych partiach obiektów znajdo
wało się zgrupowanie polepy i węgielków drzewnych. Pozostałe jamy 
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kształtów nieregularnych, kolistych i owalnych, sięgały poziomu 60-100 cm, 
Wypełniska ich stanowiła również czarnobrunatna próchnica z zawartością 
ułamków naczyń i wyrobów krzemiennych, które znajdowały się również 
w warstwie kulturowej. Wiliród ceramiki wyróżniono pucharki na pustej 
nóżce, naczynia wanienkowata oraz fragmenty. innrch naczyń gładkich 
i zdobionych ornamentem rytym i plastycznym, cHarakterystycznym dla 
grupy malickiej, Wyroby krzemienne reprezentowały zgrzebła, sierpaki, 
drapacze, wiertniki, rdzenie, wióry i odłupki oraz kamieńie do szlifowa
nia, siekierki i rozcieracze, Prócz wyrobów neolitycznych kultury len
dzielskiej i kultury ceramiki wstęgowej rytej na terenie osady odkryto 
fragmenty naczyń kultury łużyckiej, znajdujące się również w jednej ja
mie wraz z bransoletą brązową. 

Materiały złożono w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Badania będą kontynuowane, 

T ARK OWO, gm, Nowa Wieś Wielka 
woj, bydgoskie 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 
Zespół Badań Kujaw 

Stanowisko 2 3 

Badania prowadził dr Aleksander Kadko przy 
współudziale D. Kaczówki. Finansował UAM, 
Drugi sezon badań. Obozowiska z przełomu ho
r.yzontów klasyczno- i pótnopucharowego /fazy 
liT/IV / rozwoju kultury pucharów lejkowatych 
na Kujawach oraz ślady osadnictwa kultury amfor 
kulistych. 

Kontynuowano badania szerokopłaszczyznowe z 1978 roku. Zbada
no powierzchnię 9 arów, uzyskując z niej: w kategorii tródeł ruchomych 
- 398 fragmentów ceramiki zdobionej kultury pucharów lejko~atych, 3 292 
fragmenty ceramiki niezdobionej tejże, 125 fragmentów ceramiki kultury 
amfor kulistych, 148 wytworów krzemiennych, 350 wytworów kamiennych 
nieliczny materiał kostny i polepę oraz w kategorii tródeł nieruchomych 
_194 dołki posłupowe, 34 jamy /gospodarcze? f i 3 paleniska, 

Efektem jest uzupełnienie danych w zakresie szczegółowej plani
grani obiek~ów osadowych, co pozwoliło na wstępną rekonstrukcję formy 
zabudowań mieszkalnych /czworokątne budowle słupowe o średnich wy
miarach 5 x 7 m/ i ich rozplanowania /wzdłuż południowego stoku wału 
wydmowego/. Ponadto w południowej partii stanowiska zarejestrowano 
trzecią /C/ koncentrację materiału archeologicznego. Szereg jego cech, 
m. in. ·wysoki wakatnik intensywności zdobienia ceramiki, wystąpienie 
nietypowych dotychczas dla tej strefy wątków ornamentacyjnych, np. nar
racyjne, silne nasycenie zabytkami krzemiennymi /m. in, sierplec z krze
mienia wołyńskiego f i kamiennymi /m. in, dwa fragmenty toporków z· gu·
zikowatym obuchem, dwie siekiery czworościenne, płyty szlifierskie o 
znacznym stopniu Ztlżycia, młoty/ wskazuje na odmienną funkcjonalnie 
strefę eksploatacji stanowiska. 



54 

Oceny chronologiczne nowo pozyskanych materiałów komunikują 
z ustaleniami ubiegłorocznymi. Na podstawie wstępnej analizy zdobnictwa 
łączyć je nalety z cyklem młodszych stylistyk wióreckich f schyłek fazy 
III rozwoju kultury pucharów lejkowatych na Kujawach, odznaczających się 
silnymi wpływami z ·wielkopolski. 

· Badania będą kontynuowane. 

Z~ZYCA, gm. LagieWhiki 
woj. wrocławskie 

\ 

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Olena Prus. Finansowa
ło Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu. Drugi 
sezon badań. o ,sada kultury lendzielskiej. 

Praoe wykopaliskowe prowadzone były na obszarze ·objętym w uJ>ie
głym sezonie badaniami sondato'VYDli• Wykopy o łącznej powierzchni ok. 
4 arów zlokalizowane zostały w odlt:igłości ok. 500 m na zachód od drogi 
prowadzącej z Wójcina do Jakubowa, po prawej stronie drogi polnej bieg
nącej w kierunku wsi Błotnica. Odsłonięto i przebadano is płytko zalega
jący~h obiektów nieruchomych, których partie stropowe nosiły wyratne 
ślady rozorania. 

Na szczególną uwagę zasługuje obiekt mieszkalny, półziemianka 
o wymiarach 7 x 10 m, ;agłębiona w calec do głębokollici 1 m, wyznaczają
ca dłutszą osią kierunek N-S. Domost~ towarzyszyło palenisko wylepio
ne gliną zlokalizowane poza jego obrębem w niewielkiej odległoiloi od wejiA
cia znajdującego się w południowej dcianie obiektu oraz zespół jam o cha-
rakterze gospodarczym. · 

W wyniku eksploracji obiektów pozyskano znaczną ilodć mateliału 
!llabytkowego, w tym ponad 3 tys. ułamków ceramiki, willród których wy
rótniono m. in. fragmenty pucharów na pUstej nótce, mis, naczyń szero
kootworowych, naciyti wanienkowatych owalnych i czworo~ątnych, amfor 
o masywnych rotkowatych uchach i innych naczyń charakteryzujących się 
powszechnym w tym zespole ornamentem guzowym. Ponadto wydobyto 
fragmenty oraz nieuszkodzone narzędzia kamienne /m. in. toporek z pow
tórnie.. przewierconym otworem/, a takte kamienne półfabrykaty i odpady 
produkcyjne, przęśliki gliniane, ciętarek tkaaki, gliniany, kilka rozcie
raczy kamiennych, fragmenty płyt szlifierskich oraz wyroby i półsurowiec 
krzemienny. 

Cechy stylistyczne cerSJ?iki nawiązującej ściśle do form typowych 
dla starszych faz kultury lendzielsklej na terenach ol1ciennyoh pozwalają 
na zaliczenie tego zespołu do unikalnych, jak dotychczas, znalezisk repre
zentujących fazę poprzedzającą rozWój grupy jordanowskiej na obszarze 
Dolnego Śląska. 

Mate~iały złotono w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu. 

Badania będą kontynuowane. 



EPOICA ·BRĄZU 

Obest brqn 
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BISKUFICE, gm. Brwinów 
woj. warszawskie 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

BOCHENIEC, gm. Małogoszcz 
woj. kiele.ckie 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Stanowiskó 2 

Badania prowadził mgr Andrzej Matoga. Finan
sował WKZ w Kielcach przy udziale Urzędu Gmi
ny w Małogoszczy. Szósty sezon badań. Cmen
tarzysko kultury łutyckiej z III-V okresu epoki 1 

brązu oraz grób kultury trzcinieckiej, 

Badaniami objęto północno-zachodnią część cmentarzyska rozkopu
jąc obszar o powierzchni 490 m2. Wśród 15 odkrytych obiektów kultury 
łutyckiej /nr 99-113/ przewa~ały groby ci~opalne, popielnicowe, dotone 
z reguły z pojedyńczego naczynia wypełnionego przepalonymi kośćmi. Do 
nielicznych należały ,groby bezpopielnicowe. W jednym z takich obiektów 
/grób 107 f, wśród przepalonych kości tworzących owalną skupienie znajdo
wały · się, Ódwrócone dnem do góry dwę. naczynia -misa i kubek, Stosunko
wo często natrafiano na groby tzw. symboliczne, bez śladów kości, złożone 
zwykle z dwóch lub trzech polotonych n8. boku naczyń. 

Inwentarz g;r:obów stanowiły prawie wyłącznie naczynia. Do najcz~
ciej spotykanych należały garnki o esowatym profilu i wygładzonej, bąd:t 
schropowaconej powierzchni zewnętrznej oraz wazowate, dwustotkowate 
~ub o wyodrębnionym brzućcu i stożkowatej szyjce. 

Większość odkrytych grobów kultury łużyckiej można datować na 
III okres epoki brązu. Chronologię grobów pozostałych o mało charakte
rystycznym inwentarzu trudno jest dokładniej ustalić. Wydaje się jednak, 
iż mogą one należeć również do najstarszych na cmentarzysku, gdyt wz:az 
z grobami raczej pewnie datowanymi na III okres epoki brązu, odkrytymi 
w bieżącym sezonie i w latach ubiegłych, tworzą one skupienie dość wy
raźnie oddzielone od strefy grobów młodszych, datowanych na IV i V okres 
epoki brązu. 

Do znalezisk wyjątkowych należy zaliczyć odkryty w bieżącym se
zonie zbiorowy grób szkieletowy kultury trzoinieckiej. Obiekt wystąpił na 
głębokości ?0-80 cm i składał się z podłużnej konstrukcji kamiennej o roz
miarach 160 x 400 cm, zorientowanej w przybliżeniu wzdług osi j>ółnoc
południe. Konstrukcja ta miała kształt Óbwarowania ułożonego z pięciu 
warstw ściśle przylegających do siebie kamieni. Wewnątrz obwarowania 
znaleziono dwa silnie uszkodzone naczynia, a poniżej wystąpiły nie spalone 
kości prawdopodobnie czterech osobników. Pochówek centralny, kobiety, . 
usytuowany był w północnej części jamy grobowej. Szkielet spoczywał na 
boku, w pozycji lekko skurczonej, z głową skierowaną ku północy. W środ
kowej i południowej części jamy grobowej stwierdzono ułożone bezładnie 
fragmenty czaszek i kości długich trzech dalszych osobników. W przyden
nych partiach jamy grobowej, również bezładnie rozmieszczone, wystąpiły 
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trzy kółeczka brązowe oraz szpi.la brązowa z główką rozklepaną i zwinię-
tą w uszko. · . 

Badania będą kontynuowane. 

DĘBCZYNO, gm., Bi~~gar'd 
woj. koszalióskie -

Uniwe~sytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii Stanowisko 10 · 

Badania prowadził mgr Henryk Machajewsłd.. 
Finansował l1AM w Poznaniu. Pierwszy sezon 
badań. Cmentarzysko kultury łutyckiej, z IV . 
okresu EB, elementy osadnictwa grupy zachod
nio-pomorskiej z fazy C pótnego okresu rzym
skiego, .. osada kultury okresu wczesnego •red
niowiecza z Vlll•Xll w. 

Stanowisko zlokalizowane jest na południowo-wschodniej teraaie 
nadzalewowej rzeki Mogilicy w miejscu współczeAnie eksploatowanej 
pi&Anicy. Badania miały charakter ratowniczy. · ' 

. ' . 2 . 
Na zbadanym obszarze 2'60 m zarejestrowano ślady następujących 

kultur: 

1/ kultura łu:Łycka - cmentarzysko; 2 groby popielnicowe z resztkami 
stosu, 1 

2/ grupa zachodniopomorska-osada /?f; ślady konstrukcji słupowych 
oraz naczyhia cet-amiczne zdobione ornamentem krokwiastym, 

3/ kultura okresu wczesnego średniowiecza - osada; 20 jam, w tym o prze
znaczeniu zasobowym. W wypełniskach obiektów stwierdzono naczynia 
ceramiczhe z fazy.IIv /typ Gołal\cz-Bardy/ i fazy V wg. Wł~ Losiń8kiego. 

Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii UAM w Poz-
naniu. 

Ba~ania będą kontynuowane. 

DĘBCZYNO, gtn. Białogard 
woj. koszalirtakie 
Stanowisko 41 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadzili: mgr Andrzej Sikorski, An- . 
drzej Krzyszowski, Józef Marcinkiewicz. Finan
sował tJAM w Poznaniu. Pierwszy aezon badał\. 
Osada ludności kultury łutyckhlj z IV-V okresu EB. 

Stan<?wisko zlokalizowane jest około l, 2 km· na północny wschód od 
wsi· Rogowo, na wschodniej krawędzi terasy nadzalewowej rzeki Mogilicy. 
Badaniami wykopaliskowymi objęto powierzchnię około 10 m2 rejestrując 
3 jamy oraz warstwę ~lturową /o miątszości O, 4 m/. Ułamkowy materiał 
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ceramiczny fdo~inacja fragmentów naczyń gruboliclennych z ornamentem 
bruzdowym/ i krzemienny f odłupki i wióry z krzemienia miejscowego/ 
pozwala jedynie datowa l! osadę w szerokich ramach chronologicznych prze
łomu okresów IV /V i V epoki brązu, 

Badania będą kontynuowane, 

DOLI CE 
woj. szczeei(lskie 
Stanowisko 40 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zaldad ArcheolOgii Nadodrza 

·Badania prowadził mgr Stełan Wesołowski. Fi
nansował IHKM P AN. Czwarty sezon badań. 
Cmentarzysko kurhanowe kultury łuł;yckiej z IV 
okresu epoki brązu, 

Badania wykopaliskowe prowadzone w rejonie Dolic- mające na 
celu rozpoznanie osadnictwa ż epoki brązu i okresu halsztackiego w wy
branym mikroregionie nad Małą. lną - koncentrują się obecnie· na zespole 
cmentarzysk kurhanowych o zblitonej metryce, a zarazem reprezentują
cych przypuszcżalhie jednostkę demograficzną. 

' ' 
Do ,systematycznych badań wykopa~skowych wytypowano grupę 

kilkunastu kurhanów. zlokalizowaną na zachodniin skraju cmentarzyska. 
Przebadano powierzchnię230m2 z dwoma kurhanami i przestrzeń między 
kurhanową f jeden grób{. 

Kurhan 1. Kopulasty pagórek o kolistym obwodzie, lirednicy 8m 
. i wysokości względnej: l. 20 m, posiadał konstrukcję kamienno-ziemną. 
Osnowę kurhanu stanowił krąg zbudowany z dwóch poziomów kamieni, 
W częilci centralnej kurhanu znajdowała się komora grobowa o wymiarach 
1,20 x l, 60 m, zbudowana z trzech bloków kamiennych i płyty .przykry

wającej, Od strony południowej wejście do komory zabezpieczała ułołona 
ukośnie płyta i ,wystąpiły dwa rzędy kamieni promieniście rozchodzące się. 
Wstępnie, powytszą konstr":lkcję okrelilamy jako korytarz prowadz,cy do 
kpmory grobowej. Wewnątrz komory grobowej znajdowały się dwa groby 
ciałopalne popielnicowe usytuowane piętrowo, · 

Kurhan 2, W rzucie poziomym kolisty o średnicy 7, 70 m i wyso
kości względnej O, 80 m, zbudowany z płaszc!?y kamiennych przewarstwio
nych gliną, Podstawę kurhanu tworzył krąg kamienny. W płaszczu kurhanu 
wystąpiły pojedyńcze ułamki naczyń glinianych. Komorę grobową, połotoną 
centralnie na poziomie osnowy kurhanu, tworzyły pionowo ustawione płyty 
kamienne. Komora miała nieregularne wymiary o. 90 X o. 80 m i głębokośc! 
o, 40 m i nie posiadała płyty przykrywającej, a jej dno wylotone było pły
tami kamiennymi, Wewnątrz komory grobowej wystąpiły przepalone ludz
kie szczątki kostne {bez zawartości stosu ciałopalnego/ oraz naczyrtko 
gliniane. 

Grób l, Na zewnątrz kurhanu 2 odsłonięto bruk kamienny z rysują-
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cym i się wieńcami kamiennymi o średnicy O, 50 m. Eksplorując jeden z 
powytszych wieńcy odsłonięto ciałopalny grób popielnicowy, którego ob
warowana kamieniami popielnica została obsypana szczątkami stosu 
ciałopalnego. 

Badania'będą kontrmowane. · 

DUCZOW MAŁY, gm • .Wołczyn 
woj. or)olskie 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych w Opolu 

Stanowisko F 

Badania prowadzili mgr Klemens Macewic z, 
mgr Gertruda Martyniak, mgr Sylwia Wuszkan. 
Finansowała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
w Ducz.pwie Małym. Drugi sezon badaó. Osada 
kultury· łu:tyckiej z epoki brązu i cmentarzysko 
kultury przeworskiej z okresu latel'\skiego. 

Na wniosek inwestor.a budowy bazy hodowlahej /owczarni/ w Du
czowie Małym przeprowadzono ratownicze badania wykopaliskowe na te
renie przewidzianym pod zabudowę na powierzchni około 30 arów. 

Odsłonięto i przebadano łącznie 150 obiektów, w tym 146 jam 
związanych z osadnictwem ludnodoi kultury łu:tycłdej. Górne zarysy jam 
ukazywały się na głębokolAciach od 30 do 55 cm. Wypełniska miały rótną 
mią:tszość - od kilkunastu do 120 om, zawierały jedynie ułamki naczyń 

, glinianych. 

W środkowej czędci badanego terenu odkryto 4 pochówki ciałopalne 
jamowo-popielnicowe kultury przeworskiej. Wszystkie były czę~Aciowo 
uszkodzone. W jednym zachowały się szczątki wyposa:tenia w postaci 
fragmentów kilku naczyń glinianych, 1 nota :telaznego i uszkodzonej za
pinki telaznej. W pozostałych grobach wystąpiły wyłącznie fragmenty 
naczyń glinianych. · 

Materiał znajduje się w Muzeum w Kluczborku. 
\ 

Koh~ynuacji badań nie przewiduje się. 

GRZYBIANY. 
woj. legnickie 

' 
GRZYBOWA GORA, gm. Hirzec 
woj. kieleckie 
Zespół stanowisk "Rydno" 

JĘDRYCHOWICE 
woj. opolskie 
Grodztsko II i 

1 .. 

patrz · 
okres halsztacki 

patrz 
paleolit i mezolit 

patrz 
neolit 
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• 
KAMlEN MALY, gm. Witnica Muzeum Okręgowe 
woj. gorzowskie 
·Stanowisko l 

w Gorzowie Wielkopolskim 

Badania prowadził mgr Tadeusz Seniów oraz 
mgr Tadeuąz Szczurek. Finansował WKZ w Go
rzowie Wlkp. Drugi sezon badali. . Cmentarzysko 
ciałopalne ludności kultury łutyokiej z IV-V 
okl'esu epoki brązu. 

Stano~isko polotone jest w zachodniej cz~ci wsi ca 20 m · na pół
noc od stacji kolejowej i 10 m na zachód od sklepu spo!ywczego. 

. . ·2 
Przebadano 175 m • W trakcie badań wyeksplorowano 30 grobów, 

które zalegały na głębokodoi od 0,40 m do o. 65 m. Częiłć z nich posiada-
ła brok lub obstawę z polnych kamieni, pozostałe były czysto j~owe. 
Przewatnie były wyposa~one w jedną popielnicę i niewielką ilolllć przysta• 
wek. Wśród przepalonych kolilei ludzkich znaleziono pierlłcionek a drutu 
brązowego zwiniętego spiralnie, fragmenty bransolet i innych prawdopodob
nie· ozdób z brązu i paciorki cylindryczne z brlłzu. 

Materiały znajdujll się w Muze~m Okręgo~ym w Gorzowie Wlkp. 

Badania zakończono. 

KASZYCE MILICKIE, gm • .2:migród Wojewódzki ~rodek Archeolo
giczno-Konserwatorski woj. wrocławskie 
we Wrocławiu 

Badania prowadził Cezary Bualko. Finansował 
WOAK. Pierwszy sezon badali. Osada kultury 
łutyckiej /IV- V okres epoki brązu/. 

Stanowisko le:ty około ·1, 5 k:rn na południowy wschód od wsi, na 
wzniesieniu częścio~o zalesionym. Jest żniszczone eksploatacJI\ kruszywa. 
Wśród odkrytych s!l'eillciu obiektów na szczególną uwagę zasługuje jama 
nr 4. Był to budynek słupowy zorientąwany po linii północny zachód-połud
niowy wschód, o wymiarach 4, 5 x 3, O m. W jego wypałnisku odkryto 
fragmenty dwóch tygli, rdzeń gliniany, fra~ment sierpa, grudki brązu, 
ułamki nisz~zejących form odlewniczych i kilkaset ułamków naczyń. Od 
strony wschodniej do budynku przylegało palenisko /60 x 50 cm/, w którym 
znajdowała się kamienna for.ma słutąca do jednoczesnego odlewania czte
rech prętów o ró:tnej średnicy. W odległotłci O, 5 m od południowo-zachod
niej ściany budynku znajdował się kopulasty/?/ piec gliniany. W jego wy
pełnisku odkryto m. in. rdzeń gliniany, 2 ułamki tygli, rozcieracz ka
mienny, ułamki <'eramiki. 

Uzyskany materiał pozwala na stwierdzenie, te odkryty zespół 
obiektów stanowił pracownię odlewniczą. 

Badania będą kontynuowane. 

• 



KAZIMIERZA MAŁA 
woj. kieleckie 
Stanowisko 5 
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Polska Akademia Nauk 
Instytut Histroii Kultury 
Materialnej 
4akład Archeologii Małopolskiej 
Pracownika Archeologiczna 
w Igołomi 

Badania prowadzil mgr Krzysztof Tunia, Finan
sował Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych 

.w Kielcach przez Instytut Historii Kultury Ma
terialnej PAN. Pierwszy sezon badań! Osada 
kultury trzcinieckiej, !Ślady osadnictwa kultury 
przeworskiej z pó~nego okresu rzymskiego i 
wczesnego !Średniowiecza. 

Badania sondażowe w Kaiimierzy Małej przeprowadzono w ramach 
nadzoru archeologicznego nad pracami melioracyjnymi w dolinie Nidzicy, 
Stanowisko zajmuje niewielkie podwyżs_zenie tere,nu /deniwelacja ok. 2 m/ 
w obrębie płaskiego dna zalewowej doliny tej rzeki, W jego obrębie zało
żono 6 wykopów ó łącznej powierzchni ok. l, 8 ara. Stwierdzono występo
wanie znacznej iloiŚci materiałów kultury trzcinieckiej f głównie ceramiki/, 
występujących zarówno w warstwie humusu, jak i w kilku wyróżnionych 
obiektach. Zlokalizowano również niewielką iloiŚć ceramiki z pó~nego 
okresu rzymskiego fm. in. tzw. siwej/ oraz wczesnoiŚredniowiecznej • 

. Badania będą kontynuowane. 

KIETRZ 
woj. opolskie 
Stanowisko l 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzili prof. dr Marek Gedl i mgr 
Renata Essen. Kontynuacja badań zapoczątko
wanych w 1956 roku. Finansował PAN i Uniwer
sytet Jagielloński. Cmentarzysko kultury łu
życkiej z II i III okresów epoki brązu, groby 
z okresu wpływów rzymskich. 

Kontynuowano systematyczne badania wykopaliskowe najstarszej 
częiŚci cmentarzyska użytkowanej w ciągu II i III okresów epoki brązu. 
Zbadano 141 obiektów archeolog! cznych /nr 3501-·3641/. Były to w więk
szoiŚci groby ciałopalne popielnicowe z wczesnej fazy kultury łużyckiej, 
datowane n:a III okres epoki brązu. Nieliczne z nich datować można jesz
cze na młodszą fazę II okresu tej epoki. Należą one do najstarszego ho
ryzontu grobów popielnicowych kultury łużyckiej. Odkryto też ponad 
trzydzieści małych grobów ciałopalnych jamowych, zaliczanych do wcze
snej fazy kultury łużyckiej oraz 10 grobów założonych w dużych jamach 
zorientowanych wzdłuż osi wschód-zachód. W jamach tych. występowały 
podłużne zaciemnienia, stanowiące pozostałość po trumnie drewnianej 
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mieszczącej wewnątrz przepalone ko~ci. W niektórych grobach tego typu 
/tzw. groby typu kietrza1\skiego/ wystąpiły .Uady po czterech słupach, 
pomiędzy· ·którymi ustawiona była trumna. Wyroby brązowe występuj,ce 
w owych grobach, zwłaszcza szpile, pozwalają na datowanie ich na III 
okres epoki brązu. W południowo-wschodniej częlłci cmentarzyska wcze
snołutycki.ego odkryto cztery groby z, okresu wpływów rzymskich, w tym 
dwa bogato wyposatone pochówki kobiece. 

KOLO, gm. :!:}rody 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko 4 

KRAKOW-NOWA HUTA-BRANICE 
Stanowisko 41 

KRZEMIENNA, gm. , Supraśl 
woj. białostockie 
Stanowisko II 

KRZEMIO~KI, gm. Bodzechów 
woj. kieleckie 
Rezerwat Archeologiczny 

MADELY, gm. Pątnów 
woj. sieradzkie 
Stanowisko l . 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres lateliski 

patrz 
neolit 

patrz 
neolit 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Zdzisław Kaszewski.. 
Finansował WKZ w Sieradzu. Trzeci sezon 
badań. Cmentarzysko kultury łutyckiej z V 
okresu epoki brązu i okresu halsztackiego C 
/900-600 p.n.e./. 

Ko~ynuowano prace z lat 1977-78. Przebadano obszar o powierz
chni 300 m ~ na którym odsłonięto 35 grobów. ciałopalnych. Około 30 '
zbadanych obiektów zalegało bardzo płytko, na głębokości 20-25 cm od 
powierzchni zalesionej wydmy i czę~ciowo uszkodzonych przez korzenie 
drzew. 

· Odkryto 30 : grobów popieWic owych, w tym 16 z obstawą kamienną. 
Wyposatone były stosunkowo bogato - poza popielnicą od 2 do 9 naczyń. . 

Funkcję popielnic na)częściej pełniły zdobione amfory typu C-2 i m!sy 
typu G-9. W obrządku pogrzebowym zaobserwowano zwyczaj odwracania 
naczyń do góry dnem, a niektóre popielnice nakryte misą. 

Odkryto 5 grobów jamowych; 3 miały obstawę kamienną. Jamy 

,, 
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• l 
grobowe były niewielkich rozmiarów, kształtu kolistego lub owalnego. 
Zawierały one celowo potłJ:lczone ułamki naczyń, które w jamach grobo
wych tworzyły obrębne skupiska i nie były przemieszane z przepalotlymi 

. szczątkami ludzkimi. Wypasatenie podobne jak V( grobach popielnicowych. 

Odkryte 'formy naczyń orłlz ich ornamentyka pozwala zaliczyć to 
cmen:tarzysko do grupy górnojląsldej•niałopolskiej /podgrupa kępińska/. 

~l 
RYB N O :;: ~ , gm~ Gniewino P. P. Pracownie Konserwacji 

Zabytków woj. gdańskie 
Stanowiska 3, . 3a Pracownia Archeologiczno

Konserwatorska 
Oddział w Gdańsku 

Badania prowadzU mgr Zbigniew turawski. Fi
nansowRl Zespół Elektroc~epłowni "Wybrzełe". 
Pierwszy sezon badai\. Cmentarzysko kultury 
lutycldej z V okresu epoki brązu, osada z okre
su wczesnojredniowiecznęgo /faza C-E/ - ·sta• 
nowisko 3; cmentarzysko kultury pomorskiej · 
HaC/HaD - stanowisko 3a. 

Stanowisko usytuowane jest w górnej i środkowej partii południo
wego stoku wysoczyzny morenowej /stan. Sa/, wcinajlłćego się cyplowatą 
podstawą /stan. 3/ w dolinę dopływu rzeki Pidnicy. Prace miały charak
ter ratowniczy. 

Stanowisko 3 

Badania wykopaliskowe poprzedzono wykonaniem planu sytuacyjno
wysok~ściowego ?raz szczegółową inwentaryzacją materiału tródłowego 

2 
zalegającego na powierzchni. Do badań wykopaliskowych wytypowano 150m 
zagratonego terenu stanowiska. {)dkryto 6 grobów ciałopalnych fw tym 5 
jedno- i l dwu-popielnicowy/ z obstawami kamiennymi, zbudowanymi 
z niewielkich otoczaków. Obiekty te z uwagi na wysoki stopieti rozdrob
nienia nac.zyń oraz brak innych wyznaczników chronologicznych datować 
motna ogólnie na V okres epoki brązu - HaC. Ponadto odkryto 2 pale-
niska wyznaczające północny zasięg osady z okresu wcze~nojredniowiecz-
nego /faza C-E/. · 

Stanowisko 3a ~~ . . 
2 Badaniami w kopaliskowymi objęto zagratony obszar 900 rn 

wschodniego skraju mentarzyska. Łącznie oqkryto 36 obiektów, wjród 
których wyrótniono: 20 grobów /w tym 3 całkowicie zniszczone oraz l 
współcześnie wyra:b wanyf, 4 stosy_ ciałopalne /w tym jeden z 3 pozioma
mi spalenizny, prze 

1 
zielonymi warstwami niewelacyjnym1/, 4 paleniska, 

·8 jam /w tym obie&c:Ł Lpełniący prawdopo~obnie funkcj~ "warsztatu kamie-
niarskiego" .foraz ki!lka niegrobowych skupisk ceramiki. 

Wjród 16 zachowanych zespołów grobowych /15 grobów skrzynko
wych ż dodatkowym obwarowaniem. ora~ l grób .z ob13tawą/ s~zczególną 
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uwagę zwracają dwa z nich: obiekt nr l /3-popielnicowy/ zawierający 
m. in. popielnicę domkową, zbudowaną na planie prostokąta, z dwuspado
wym dachem, płytką zasuwą otworu "wejściowego", wspartą na 4 nóltkach, 
jak również obiekt nr 22 otoczony regularnym więńcem kamiennym o 
średnicy blisko 4 m, Na wyposażenie poszczególnych pochówków złoityły 
się ozdoby: naramienniki, bransolety, szpile, kolczyki, kółka - wszystkie 
wykonane z brązu, paciorki z masy szklanej, zawieszka i paciorek z koll§ci, 
jak również sierp, jedyny przedmiot wykonany z żelaza, Ponadto natrafio
no na żarno nieckowate, wtórnie wykorzystane do budowy komory gruntu. 

w oparciu o dotychczasowe rozpoznanie wyróźnić można 2 strefy 
chronologiczno-przestrzenne cmentarzyska: północną, datowaną na okres 
HaC /popielnice: domkowa, oczkowe oraz pozostałe o stylistyce "łużyc
kiej", bransolety o zw.oju· powrotnym, naramienniki w typie wielkowiej
skim szpila z łabędzią szyjką oraz prosta z kulistą główką/ - w której 
wystąpiło 14 grobów /1 do 6 popielnicowych/ ·- oraz odzielaną od niej 
plisko 20 m przerwą strefę południową, datowaną na HaD /popielnice 
twarzowe, bransolety w typie wielkowiejskimi - w której natrafiono na 6 
grobów /2-9 popielnicowych/. W obu strefach zwraca uwagę regularność 
w sytuowaniu poszczególnych grobów. W północnej skupiały się one w 3 
wyra:tnych rzędach, biegnących wzdłuż osi W-E, przy czym przerwy po• 
między grobami w rzędzie wynosiły od l do 5 m, Natomiast w stre~ie po
łudniowej groby wystąpiły w układzie "krzyżowym", w którym czytelne 
są zarówno osie W-E, jak i N-S, przy jednocześnie zwiększonych odleg
łościach pomiędzy poszczególnymi grobami do 7-11 m. W strefie tej wy
stąpiły wszystkie z wymienionych obiektów towarzyszących f stosy, pale
niska, jamy oraz skupiska ceramiki/. 

Materiały oraz dokumentacja z badań znajdują się w archiwum Pra
cowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PP PKZ O/Gdańsk. 

Badania będą kontynuowane. 

I W trakcie opracowania materiałów zmieniono nazwę stanowiska pierwot
x nie o2;naczonego jako Marszewo. 
MIERKOW, gm. Lubsko Konserwator Zabytków Archeo-
woj. zielonogórskie logicznych w Zielonej Górze 
Stanowisko 3 

Badania prowadziła mgr Krystyna Otocka. Autor 
sprawozdania mgr Krzysztof Onzol. Finansował 
WKZ w Zielonej Górze. Pierwszy sezon badan. 
Cmentarzysko ciałopalne ludności grupy sasko
łużyckiej kultury łużyckiej ż IV- V okresu epoki 
brązu. 

Stanowisko położone jest na północ od Mierkowa, na krawędzi 
wysoczyzny, około 100m na północny wschód od dużej żwirowni. 
W trakcie krótkotrwałych badań odsłonięto obszar 55 m 2 i wyeksplorowa
no lO grobów ciałopalnych. Większość obiektów zalegała bardzo płytko 
pod powierzchnią ziemi, co stało się przyczyną silnego rozdrobnienia 
materiału ceramicznego, Wśród typowych grobów popielnicowych, wypo-

/ 
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sażonych przeciętnie w 5-8 na'czyń glinianych i bardzo rzadko w przed
mioty metalowe f w trzech przypadkach fragmenty szpil brązowych/, pew
ną odmianę stanowi grób jamowy-bezpopielnicowy będący ewenementem 
w tym czasie i na tym terenie. Wszystkie groby, bez wyjątku, posiadały 
mniej lub bardz~ej regularną obstawę kamienną. 

Materiały ceramiczne z cmentarzyska w Mierkowie nawiązują do 
form grupy sasko-łużyckiej kultury łużyckiej /wschodnia peryferia za
sięgu tej grupy f i można je datować na IV- V okres epoki brązu. 

, Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym 
Srodkowego Nadodrza w Świdnicy /k. Zielonej Góry. _ 

Badania będą kontynuowane, 

MOSTY, gm. Chęciny 
woj. kieleckie 
Stanowisko l O 

patrz 
okres ba~sztacki 

NIECHMffiOW, gm. Burzecin 
woj. sieradzkie 

Muzeum Okręgowe w Sieradzu 

Stanowisko 2 

Badania prowadziła mgr Anna Kufel-Dzierzgow
ska, Finansował WKZ w Sieradzu, Dziewiąty 
sezon badań, Ciałopalne cmentarzysko wielokul
turowe l od m okresu epoki brązu do okresu 
rzymskiego włącznie/ • 

Cmentarzysko położone jest na zwydmionej terasie lewego brzegu 
doliny Oleśnicy, w pobliżu jej ujścia do Warty, Administracyjnie leży 
częściowo do Małej Wsi, częściowo do Niechmirowa. Pierwotnie trakto
wane było jako dwa oddzielne stanowiska, Po badaniach w 1978 roku oka
zało się, że jest to jedno cmentarzysko zajmujące obszar około 9 ha. 
Uti:'zymano jednak osobną numerację grobów dla części małowiejskiej fod 
l do 25/ i dla części niechmirowakiej cmentarzyska /od l do 326/, 

Przebadano obszar 3, 5 ara odkrywając 27 grobów kultury łużyc
kiej i 11 grobów kultury przeworskiej, Wśród grobów kultury łużyckiej 
7 było zniszczonych przy karczowaniu lasu. W pozostałych - w 8 pochowa
no dorosłych, w 8 dzieci fw tym w dwu przypadkach były po dwa pochów-
ki w jednym grobie f. W 4 grobach nie stwierdzono śladów kości, natomiast 
naczynia wypełnione były kamieniami. Groby kultury przeworaklej - to 
groby jamowe. · 

Do najciekawszych obiektów należały: 
grób 303 - w popielnicy znajdowały się kości bardzo małego dziecka, 
Obok stała amforka, a przy niej, w niewielkiej jamie leżały zsypane kości 
starszego dziecka f zachowały się mleczne siekacze/. Kości te były przy
kryte misą na nóżce odwróconą do góry dnem; 
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grób 309 - popielnica z I okr, epoki brązu zawierała szczątki dorosłego 
osobnika, Wazę, w której znajdowały się kości przykryto częścią przyden
ną innego· naczynia; 
grób 325 - obok popielnicy umieszczona była niewielka amforka gliniana 
oraz bransoleta brązowa, szpila brązowa z gwotdziowatą główką, kamie
nny toporek i skÓrzana przepaska z nąszytymi dwoma rzędami guziczków 
brązowych i przyczepionymi rurkami brązowymi oraz nasżyjnik brązowy, 
Jest to jeden z najbogatszych grobów kultury łu:tyckiej na tym cmentarzy
sku. Na uwagę zasługuje fakt, :te zachowały się resztki skóry z pl-zepaski. 

Z jedenastu g~obów kultury przeworskiej :ta szczególnie interesu
jący naldy uznać grób 16 fwyeksplorowan2 tylko czę6ciowof. Odkryta 1 

część grobu miała powie~zchnię około 8m , głębokołć jamy grobowej 
dochodziła dó 140 cni, Wypełniska stanowiła czarna. piaszczysta ziemia 
z dutą ilością węgli drzewnych, przepalonych kości i ułamków cerami!p, 
Większość fragmentów naczyń ma facet ówane brzegi. Niektóre zdobione 
są delikatnym ornamentem rytym /trójkąty, meandry, swastyki/. Z in
nych przedmiotów pochodzących z wypełniska nale:ty wymienić szczyt· 
umba :telaznego, fragmenty skrzyneczki drewnianej z resztkami :telaznego 
zamka, fragment tniecza z pochwą, 2 note telażne i fragment fibuli :te
laznej. Część zachodnia grobu przykryta była potrójnym brukiem kamien
nym. Grób ten datowany jest na koniec okresu lateńskiego. 

Badania będą kontynuowane. 

NIESULOWICE, gm. Milfez 
woj. wrocław.skie 

'Stanowisko 2 ~ 

-· 

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Joanna Domańska. 
Finansował.o Muzeum Archeologiczne we Wroc
ławiu. Trzeci sezon badal\, Osada wielokultuNJ
wa kultury łutyckiej i kultury przeworskiej. 

Wykopy· o powierzchni l, 5 ara załoitono na kulminacji wzniesienia. 
Zbadano 13 jam paleniskowych, odpadkowych i produkcyjnych kultury 
h.ltyckiej z V okresu epoki brązu i okresu halsztackiego. W jednej z jam 
z zawartością popiołu, spalenizny i przepalonych kamieni odkryto frag
ment brązu i część formy odlewniczej na wosk tracony. spąg jamy zajmo
wała warstwa przepalonych kamieni. Innym interesującym obiektem była 
płytka jama o rdzawwyro zabarwieniu, zawierająca znaczną ilość ceramiki 
i kilka grodek spieczonej rudy darniowej. Z zabytków specjalnym w jamach 
znaleziono żarna protorotacyjne, 2 szpile z brązu, fragment :telazny 
i niew~elką ilość kości zwierzęcych. 

Odkryto takte ślady obiektu mieszkalnego kultury przeworskiej, 
Budynek był zagłębiony w ziemię, wsparty na 4 słupach. Posiadał wymia
ry 4 x 3, 6 m. 

Badania będą kontynuowane. 
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NOWA WIES', gm. Domaszowice 
woj. opolskie 

Konserwator Zabytków 
archeologicznych 

Stanowisko E w Opolu 

Badania prowadził mgr Klemens Macewicz, 
Finansował WJ{Z w Opolu. Pierwszy sezon 
badart. Osada i cmentarzysko ludności kul
tury łutyoklej z IV- V okresu epold brązu, 

Stanowisko znajduje się około 1 250 m na północny wschód od 
Nowej Wsi i około l 900 m na wschód od Wielołęki, po wschodniej 
stronie przysiółka Międzybrodzie, Odkryte zostało w 1978 rokU w 
trakcie badali powierzchniowych. Duta ilolllć materiału ceramicznego 
na powierzchni, syngalizawała zagrotenie atanowiSka, Dla ustalenia 
charakteru stanowiska, jego zasięgu i stopnia zagrotenia załotono w 
lipcu 19"19 r. sieć wykopów kontrolnych, któr,e objęły obsz\r kilku 
hektarów• Lączna powierzchnia 6 wykopów wyniosła 2SO m • Odsłonię
to i przebadano 32 obiekty osadnicze oraz ·s groby ciałopalne, 

Na badanym terenie zlokalizowane są najprawdopodobniej dwa 
stanowiska. Na głębokollici około 30 cm dookoła 80 cm .zaleea osada 

· luc;łności kultury hiłyckiej, wytej zu, w obrębie warstwy ornej i tut 
pod iuą, resztki prawie doszczętnie zniszczonego cmentarzyska ciało
palnego, identycznego kulturowo z osadą lecz nieco młodszego chrono
logicznie, Zasięg tych stanowisk jest duty,· obejmuje kilka hektarów, 
w tym równie! wyodrębnione podczas badali powierzchnionych sąsiadu
jące od strony wschodniej stanowisko F. Odkryte obiekty osady świad
czą o znacznym rozproszeniu poszczególnych obiektów mies~Zkalnych 
i jam gospodarczych. 

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum w Kluczborku, 

Badania z uwagi na zniszczenie cmentarzyska będą ko.ntynuowane, 
l 

' 
NOWODWORCE, gm, Wasilków 
woj. białostockie 

patrz 
paleolit i mezolit 

Stanowiskó l 

OBORNIKI SL.'\SKIE 
woj. wrocławskie · 

Stanowisko 4 

Wojewódzki OArodek Archeo
logiczno-Konserwatorski 
~e Wrocławiu 

Badania archeologiczne prowadził mgr Witold 
Szmuld.er, __ Finansował WOAK, Drugi sezon 
badań. Cmentarzysko kurhanowe z II okresu 
epoki brązu, 

Kontynuowano badania kurhanu l. Zdjęto krąg kamienny, Od
czyszczono całą powierzchnię eksploracji, Przeprowadzono sondate 
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i ustalono, że nie is.tniały konstrukcje podkurhanowe. Udało się równie::t 
stwierdzić, że przerwa w ciągłot1ci kręgu od strony północno-zachodniej 
ma charakter wtórny. W miejscu przerwania kręgu stwierdzono 1111ady po 
wkopie długości 3, 50 m i szerokości O, 55 - O, 70 m, co najmniej sprzed 
kilkudziesięciu lat. Po zakończeniu badań kurhan zrekonstruowano z na
sypem w granicach kręgu kamienn~g9~ który usytuowany jest na jego ob-
wodzie. · 

. Kurha,n 2 - oddalony kilkadziesiąt metrów na wschód od wcsefniej
podanego. Ostatni na cmentarzysku, bardziej zniszczoey, ma 6rednicę 
nasypu około 25m i .wysokot1ć l m. Przebadario 2 ćwiartki do głębokojci 
l, 5 i l, 2m. Natrafiono na dobrze zachowany krlilg kamienny. Brak jak 
dotąd śladów komory grobowej. W nasypie znaleziono kilka fragmentów 
ceramiki sta:cożytnej i fragmenty haozynia pótnoprzedłużyckiego, względ
nie wczesnołużyckiego z órnamentem guzowym. 

Przewiduje się kontynuwację badań. 

OLESNO- WALCE 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 3 

PIANKI, gm. Zbójrta 
woj. łomżYńskie 
Stanowisko l 

patrz 
wczesne6redniowiecze 

patrz 
uzupełnienia 1978 

Rybno, gm.Gniewino /d. Marszewoj patrz strona 64 

SIEMIROWICE, gm. Cewice 
woj. słupskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdatisku 

Stanowisko 11 

Badania.prowadzUa mgr Aleksandra Szymauka. 
Finansował Urząd Wojewódzki w Słupalcu. Pier
wszy sezon badań. Osada grupy kaszubakiej 
kultury łużyckiej z epoki brązu. Ślady osadnictwa 
z młodszej epoki kamienia. 

Stanowisko nr 11 poło::tone jest na polu uprawnym, w odległo6ci 
około l km od wsi, po prawej stronie drogi S,.emirowice-Bochowo, za 
strumykiem bez nazwy wpadającym do rzeki Bukowina • . 

Badaniami objęto obszar 316 m
2

• Odkryto 25 obiektów osadniczych, 
wll§ród których na uwagę zasługują 2 paleniska i 5 jam. Faleniska częścio
wo zniezczone o ll§rednicy l x l, 20m i l, 50 x l, 80 m, zagłębione .w piasku 
do 25 cm, wypełnione były dużą ilością kamieni, węgla drzewnaego i ka
wałkami spalonych bierwion. Spośród 5 jam, największa o wymiarach 2 x 
2, lO m i głębokości do 30 cm posiadała w rzucie poziomym kształt kolisty, 
a w przekroju prawie prostokątny. Dostarczyła ona największej ilości 
ceramiki. Pozostałe obiekty występujące w dużym skupisku o przeciętnej 
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•rednicy około l m i zagłębione w piasku do 50 cm, miały kształt kolisty, 
wypełnione były rótnej wielkości kamieniami, niektóre z nich były prze
palone, nielicznym węglem drzewnym i być mote stanowiły takte paleni
ska utytkowane jednorazowo, 

Materiały - ·ceramika, krątek gliniany, polepa, osełka oraż drob
ne przepalone kollici zwierzęce nie pozwoliły na precyzyjniejsze okrelllle
nie chronologii i charakteru osady nawiązującej - być mote - chronologicz
nie do badanego na ~tanowisku l w poprzednich latach cmentarzyska kurha
nowego. 

Badania będą kontynuowane. 

SLONO.WICE, gm. Kazimierza Wielka 
woj. kieleckie 
Stanowis,ko "G" 

SOBIEJUCHY, gm. tnin 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 3 

Sl'ANOMINO, gm. Białogard 
woj. koszalióskie 
Stanowisko 4 

patrz 
neolit 

patrz 
neolit 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadzili: mgr Andrzej Sikorski i An· 
dr.z·ej Krzyszowski. Finansował UAM w Poznaniu. 
Pierwszy sezon badatt. Osada ludnoilłci kultury 
łutyckiej z IV /V i V okresu epoki brą;r;u. 

Stanowisko polotone jest na póJnocny zachód od stoku łagodnego 
wyniesienia opadającego ku rzece Topiel, na terenie współczesnego wy
bierzyska· piasku, około 200 m na południe od zabudowań wsi Stanomin. 
Badania mTy charakter ratowniczy. Na zbadanej sandatowo powierzchni 
około 10 m stwierdzono 2 paleniska i l jamę. Ze względu na mały zbiór 
materiału ceramicżnego i krzemiennego uzyskanego w czasie badań po
wierzchniowo .. wiertriiczych i sonda!owych, osadę wstępnie datować motna 
na IV /V i V ok~ es epoki brązu. ~ 

Materiały przechowywane są w KatedJ;ze Archeologii UAM w Poz-
naniu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

Sl'OBNICA-TRZYMORGI, gm. Ręczno 
woj. piotrkowskie 
Stanowisko 2 

patrz 
neolit 
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SZARBIA, gm. Skalbmierz 
woj. kieleckie 

Po1ska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Stanowisko l 
Zakład Archeologii Małopolski 
w Krakowie 

Badania prowadzila mgr Barbara Baczyńska. 
Finansował WKZ w Kielcach przez Urząd Gminy 
i Miasta Skalbmierz. Pierwszy sezon badań. 
Osada kultury mierzanowickiej, osada wczesno
średniowieczna, dlady osadnictwa okresu wpły
wów rzymskich i lateńskiego. 

Stanowisko leży w obrębie zachodniomałopolskiego płata lessów, 
zajmując kilkuhektarową powierzchnię stoków rtiewielkiego wzniesienia, 
łagodnie schodzących w stronę doliny zalewowej Potoku Rosiejowskiego. 
W celu rozpoznania całego stanowiska założono trzy wykopy sondażowe o 
łącznej powierzchni 2, 5 ara. Wykop I o powierzchni O, 5 ara zlokalizowano 
na południowym skłonie wzniesienia, nieco powyżej doliny zalewowej. Na
trafiono tam na bardzo grubą warstwę akumulacyjną o miąższości około 
120 cm. W warstwę tą wkopana była chata l, którą na podstawie dwóch 
grzebieni kościanych i fragmentów ceramiki datować można na okres wcze
snośredniowieczny, X-XII w. Na poziomie 130 cm zaobserwowano zarys 
cha ty 2 z paleniskiem i śladami po słupach. Na podstawie ceramiki należy 
datować j\·, ńk VII-VIII w. n.e. /wczesne średniowiecze/. Na głębokości 
140 cm zaobserwowano zarys chaty 3, którą należy wiązać z późnym okre
sem rzymskim. Poniżej tej chaty do głębokości 310 cm wystąpily jamy o 
charakterze gospodarczym z materiałem z okresu rzymskiego i lateńskiego. 

Wykop II o powierzchni l ara założono na południowym skłonie wznie
sienia, powyżej wykopu t. Nie zaobserwowano w nim żadnych obiektów ar
cheologicznych, tylko dwie warstwy kulturowe /wczesnośredniowieczne/, 
które można wyróżnić w obrębie akumulacji. Jedna z zaobserwowanych 
warstw wystąpiła na głębokości 140-160 cm, druga zad 240-260 cm. W ich 
obrębie wystąpił doś. ć liczny materiał archeologiczny: fragmenty ceramiki, 
kości zwierzęGe, polepa. 

Wykop III o powierzchni l ara założono na kulminacji wzniesienia. 
Odsłonięto w jego obrębie 12 obiektów archeologicznych f jam/ zawierają
cych niewielką ilość materiału, głównie kości zwierzęce, fragmenty ce
ramiki, sporadycznie - narzędzia krzemieonę i kościane. Jamy miały 
kształt trapezowaty o głębokości 100-230 cm. 

Na podstawie wydobytego materiału należy te obiekty wiązać z kul
turą mierzanowicką. 

SW!4TNIKI, gm. Sobótka 
woj. wrocławskie 

Muzeum Slężańskie w Sobótce 
Oddział Muzeum Archeologicz
nego we Wrocławiu 
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Badania prowadziła mgr Maria Górecka przy 
współudziale mgr Oleny Prus, Finansowało 
Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, Drugi 
sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne i szkie
letowe z II/III okresu epoki brązu, obiekty 
osadnicze z epoki neolitu i okresu l~teńskiego, 

Badaniami objęto obszar o łącznej powierzchni l, 5 ara, Odsłonię
to osiem grobów ciałopalnych, w tym 3 wysposażona w przedmioty brą
zowe: groty, szpile, fragmenty drutu brązowego, pozwalające datować 
je na przełom II-III okresu epoki brązu oraz jeden grób szkieletowy. 
Ponadto w trakcie badań uzyskano 9 obiektów osadniczych, które łączyć 
należy z epoką neolitu i okresem lateńskim. 

Badania będą kontynuowane, 

SWIECIEC~OW 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowiska l, U, III 

Uniwersytet. im. Marii 
Skłodowskiej-Curie 

Zakład Archeologii w Lublinie 

Badania prowadziła Joanna Kociuba pod kierun
kiem doc, dr Jana Gurby. Finansował UMCS 
w Lublinie, Pierwszy sezon badań. Cmenta
rzysko ciałopalne kultury łużyckiej z przełomu 
V okresu epoki brązu i okresu halsztackiego. 

W czasie badań powierzchniowych zdjęcia archeologicznego kraju 
w ramach akcji "WISLA" stwierdzono dalsze zagrożenie cmentarzysk 
kultury łużyckiej. Podjęto badania ratownicze w obi'ębie 3 stanowisk, znaj
dujących się w północnej części wsi, na wydmach piaszczystych, wznoszą
cych s-ię ponad krawędź doliny Wisły. 

Stanowisko I. Odkryto łącznie 70 grobów ciałopalnych w postaci popielnic, 
przykrytych misami, odwróconymi do góry dnem, Przy kilku grobach 
stwierdzono obstawę kamienną/? f, w 3 grobach - przystawki. Do chwili 
obecnej nie badano zawartości popielnic; w pięciu uszkodzonych naczyniach 
między przepalonymi kośćmi znaleziono skręty z brązowego drutu, Na 
cmentarzysku eksplorowano również jamę, której wypałnisko tworzyła 
przepalona ziemia z zawartością węgli drzewnych, polepy glinianej oraz 
fragmentów ce~amiki, Znaleziono także toporek wykonany z wapienia, 
z niedowierconym otworem. 

Stanowisko II. W czasie badań· odkryto ułamki naczyń oraz krzemienne 
sierp i fragment zniszczonej siekierki, 

Stanowisko III. Odkryt? tu jedynie ułamki naczyń i przepalone kości ze 
zniszczonych grobów. 

Uzyskana na wszystkich stanowiskach ceramika należy do grupy 
tarnobrzeskiej kultury łużyckiej i jest' datowana na przełom V okresu epoki 
brązu i okresu halsztackiego. Mate.riał do cza;JU opracowania złożono w 
Zakłaqzie Archeologii UMCS. 

Badania będą kontynuowane. 



TRZCIEL 
woj. gorzowskie 
Stanowisko 4 

73 

Muzeum Regionalne 
w Międzyrzeczu Wlkp. 

Badania prowadziła mgr Helena Kasperska. 
Finansował WKZ w Gorzowie Wlkp. Drugi se
zon badań. Cmentarzysko kultury łu:tyckiej z 
ill/IV okresu epoki brązu i kultury prżerowskiej 
z młodszego okresu przedrzymskiego oraz ze 
starszego okresu wpływów rzymskich. 

Cmentarzysko położone jest w zachodniej części miasta ok. 200 m 
na północny zachód od skrzy:towania ul. Armii Czerwonej z drogą prowa
dzącą do miejscowego Ośrodka Zdrowia. 

Kontynuowano prace w zachodniej części stanowiska, z~szczonego 
w znacznym stopniu podczas budowy bloków mieszkalnych. Przebadano 
obszar 252 m2 odkrywając 15 obiektów archeologicznych. · w tym l grób 
kultury łużyckiej, 5 grobów kultury przeworskiej oraz l bardzo tle zacho
wany grób szkieletowy o niesprecyzowanej chronologii. Fazostałe 8 obiek
tów to jamy · z resztkami spalenizny. 

Bezpopielicowy f? f grób kultury łużyckiej /częściowo uszkodzony/ 
zawierał fragmenty około 20 naczyli glinianych oraz mały brązowy pierścio
nej ż drutu o końcach zachodzących na siebie. Wśród ceramiki w grobie 
wystąpiły: ·dwustożkowate naczynia z ornamentem guzowym, naczynia jajo
wate, naczynko z pokrywką. Jedno z naczyń odwrócone było do góry dnem, 
pozostałe najprawdopodobniej skierowane były wylewem do góry /ustalenie 
położenia i pozycji naczyń utrudniało zniszczenie grobu/. Spalone kości 
tworzyły dość zwarte skupisko w jamie grobowej. W oparciu o materiał 
ceramiczny, charakterystyczny dla zachodniopomorskiej gruPy' kultury 
łużyckiej, grób ten można datować na III okres epoki brązu. Wśród ciało
palnych grobów kultury przeworskiej wyróżniono: 3 groby popielnicowe 
czyste, l grób popielnicowy obsypany szczątkami stosu oraz l grób jamo
wo czysty. Grób popielnicowy obsypany szczątkami stosu zawierał l popiel
nicę f szerokootworowe naczynie z wywiniętą krawędzią i przewężonym 
uchem/, 2 żel'azne zapinki o konstrukcji charakterystycznej dla okresu 
środkowolateńskiegoJ oraz żelazny no:tyk sierpikowaty z długą rękojeścią 
skręconą wokół własnej osi. Wyposażenie grobu datuje się na starszą fazę 
młodszego okresu przedrzymskiego. 

Groby popielnicowe czyste f jeden uszkodzony/. datowane na fazę 
B

2 
starszego okresu wpływów rzymskich zawierały jajowate naczynia bez 

wyodrębnionej szyjki o schropowaconych powierzchniach. W jednym z nich 
znajdował się grzebień kościany z dwoma długimi nitami. Zniszczony w 
górnej partii grób jamowy czysty zawierał jedynie fragmenty stopj.onych 
bliżej nie określonych przedmiotów brązowych. Na okres wpływów rzym
skich zapewne można datować też jedną z odkrytych .jam z resztkami spa
lenizny, która zawierała paciorek melonawaty z zielonego szkła, dwustoż
kowy przęślik gliniany oraz brązową ozdobę w formie kabłączka /branso
letka dziecięca? f. 
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Pozostałe jamy nie zawierały datującego materiału archeologicz-
he go. 

Zabytki znajdują się w Muzeum Regionalnym w Międzyrzeczu 
Wlkp. 

Badania zakończono. 

WENECJA GORNA,· gm, .Znin 
woj. bydgoskie 

Państwowe Muzeum Archeo
logiczne w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Danuta Piotrowska 
przy współudziale mgr Wojciecha Piotrowskiego. 
Finansowało PMA w Warszawie. Drugi sezon 
badań. Osada wielokulturowa. Okresy: kultura 
łutyoka ż wczesnej epoki brązu, okres wczesno
i pó:tnośredniowieczny. · · 

Stanowisko odkryto wiosną 1977 r. w trakcie badań powierzchnio
wych. W tym samym roku rozpoczęto badania. Stanowisko znajduje się. 

ria półn~cnym brzegu Jeziora Weneckiego, w odległoiAci około 40-50 m od 
niego, na polu F. Charzewskiego. Obszar stanowiska wynosi ponad l ha. 

· W/kopy dowiązano do badań z ubiegłego sezonu. Ogółem przebada-
no 208 m • Odsłonięto 22 jamy, w tym jedną ze śladami prawdopodobnie 
konstrukcji szałasowych - łutyckie i wczesnośredniowieczne. Były one 
wypełnione obfitym materiałem ceramicznym i kostnym. Przewatały 
fragmenty naczyń łutyckich i wczesnośredniowiecznych, natrafiono rów
nie t na ułamki naczyń kultury pucharów lejkowatych i kultury iwieńskiej. 
Najciekawszym znaleziskiem były 3 szkielety - 2 osobników dorosłych 
i jeden dziecka - dobrze zachowane, ulotone na wznak w kierunku południo
wo-zachodnim. Na •lady wyposatenia grobowego lub trumien nie natrafiono, 
z wyjątkiem kilku drobnych fragmentów ceramiki. Jamy grobowe wkopane 
w jamy łutyckie sugerują wczesnośredniowieczną chronologię pochówków. 
Z zabytków naleey wymienić: fragment kościanej oprawki nota z ornamen
tem rytych trójkątów, zdobiona obrączka z brązu, telazny grot włóczni, 
nót telazny, krzesiwko telazne kabłllkowe, szydła kodciane, kościany grot 
strzały, pr~ · !ęślfki gliniane łutyckie i wczesnośredniowieczne, 

Badania będą na osadzie kontynuowane. 

WOJNOWICE, gm. Kietrz 
woj. opolskie 
Stanowisko A 

, 
Muzeum Sląska Opolskiego 
w Opolu 

Badania P,rowa-dził Wojciech Blajer. Finansowało 
Muzeum Sląska Opolskiego w Opolu, Pierwszy 
sezon badań. Osada z epoki brązu, ślady osad
nictwa pó:tnośredniowiecznego. 
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Stanowisko znajduje się na połudn,i.owy wschód od wsi, na południo
wy zachód od drogi do Kietrza, na lewobrze~nej terasie- małego strumie-. 
nia /prawego dopływu Troi/. Teren obnita się tu ku północy, wschodowi 
i południowemu wschodowi. Rozrzut materiałów sięga ok, 800 m z połud
niowego zachodu na północny wschód _-zdłut tęrasy/ i 300 m w głlłb wyso
czyzny, 

Wykonano 3 wykopy w środkowo-zachodniej partii stanowiska. War
stwa kulturowa sięgała 50-100 cm, a objęte wykopami partie obiektów 
do 120-200 cm. Pozyskano bardzo liczne ułamki cerarniki kultury łutyckiej, 
które datować motna na V okres epoki brązu, dutą ilość polepy /m. in. 
z pieca/ i niezbyt liczne kości zwierzęce. Nadto w wykopach I i lA odkryto 
częściowo rozwleczony szkielet ludzki; przy czaszce wystąpiło kółeczko 
z drutu brązowego, Materiały kultury łutyckiej znajdowały się zarówno 
w warstwie kulturowej, jak i w wypełniskach wuystkich dających się okreś
lić chronologicznie jam osadowych /łącznie 6 z ogólnej liczby a l. w war
stwie kulturowej wystąpiły tet ułamki naczyń pótnoiłredniowiecznych /XIV· 
XVI w./, a podczas badań powierzchniowych znależion.y został fragment 
kamiennej formy odlewniczej /na jednej stronie sierp, na drugiej narzędzie 
- nót /? /, brzytwa f?/ - z kółkiem przy rękojdci/. 

Stan zachowania stanowiska motna okre,lić jako dobry, jakkolwiek 
strop warstwy kulturowej" jest niszczony przez orkę, 

l 

Materiały przechowywane są w Muzeum Sląska Opolskiego. 

Daiszych badań na razie nie planuje się. 

ZA W ADA, gm. Połaniec 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko l 

ZBROJEWSKO, gm, Lipie 
woj, częstochowskie 
Stanowisko 3 

patrz 
uzupełnienia 1978 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził prof. Dr Marek Gedl. Kon
tynuacja badań wykopaliskowych, zapoczątkowa
nych w 1961 roku. Finansował WKZ w Częstocho
wie, Cmentarzysk.o grupy górnośląsko-małopol
skiej kultury łutyckiej, zgrupowanie grobów 
fazy wczesnej datowane m. in. na III okres epoki 
brązu, 

W dalszym ciągu prowadzono badania ratowniczo-zabezpieczające 
w związku z zagroteniem stanowiska przez eksploatację piasku i prace 
budowlane. Wykopy załotono na północnej peryferii przebadanej dotąd 
części cmentarzyska, celem wyjaśnienia zasięgu występowania grobów w 
tym kierunku, Odkryto lO obiektów archeologicznych /nr 633-642/, w tym 
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9 grobów, które mo~na zaliczyć wstępnie do wczesnej fazy górnośląsko
małopolskiej grupy kultury łu~yckiej. Na uwagę zasługuje ciałopalny grób 
nr 640, wyposa~ony w brązową szpilę o profilowanej główce, pozwalają
cej- na datowanie owego obiektu na III okres epoki brązu. Groby grupowały 
się w południow,ej częll!łci przebadanego obszaru, w bezpośrednim nawią
zaniu do zgrupowania grobów odkrytego w latach poprzednich. Pojedyńcze 
pochówki rozrzucone były dalej ku północy. Ich obecność nie p~zwala na 
zdecydowane stwierdzenie, ~e udało się tu ddrzeć do północnej granicy 
cmen tarzyska. 

Badania będą kontynuowane. 



EPOKAmAZA 

Okl•• hal•aacld 



BACZYN, gm. Liszki 
woj. krakowskie 

79 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Janina Krauss. Finan
sowało Muzeum Archeologiczne - Konserwator 
Zabytków Archeologicznych w Krakowie, Siód
my sezon badań. Cmentarzysko kultury łu:tyc
kiej z okresu halsztackiego. 

Kontynuowano badania na cmentarzysku połoźonym na południoWym 
skłonie wzniesienia opadającego· ku rzeczce Sance. 

Odkryto 8 płaskich grobów f nr 290-297/, spośród których wyróż
niono 4 szkieletowe, l ciałopalny popielnicowy i 3 ciałopalne jamowe. 
Pochówki były w znacznej części zniszczone uprawą pola, a jeden z nich 
o obrządku szkieletowym nosił ślady wyrabowania. cz·ęść grobów posiada-

ła nakrywy lub obwarowania kamienne, 

W grobach szkieletowych zmarli ułożeni byli na głębokości 60-90 cm 
na osi S-N,w pozycji . wyprostowanej, głową ku południowi. Wyposa:tenie 
ich stanowiły ozdoby brązowe oraz naczynia w liczbie 1-2 ustawione w oko-

licy głowy. 
Jedyny grób ciałopalny o obrządku popielni,cowyrn zawierał na głębo

kości 60 cm naczynie wraz z przepalonymi kośćmi, popiołem i kółkami 
brązowymi. 

Groby ciał"opalne jamowe odkryte na ~oziomie 40-60 cm, oprócz 
przepalonych kości mieściły w jednym przypadku ułamki naczyń, a w innym 

ozdoby brązowe, 
Materiały zostały złożone w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, 

Przewiduje się kontynuację badań. 

l 

BIE~YN, gm, Krzywiń 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko 1 

BOGUCIN, gm. Kołobrzeg 
Stanowisko 6 

BRODNIA 
woj. s~eradzkie 
Stanowisko 15 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres lateński 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Szczecinie 
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Badania prowadzili dr Eugeniusz Cnotliwy i mgr 
Ryszard Rogosz. Finansowała Okręgowa Dyrek
cja Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pierwszy 
sezon. badań. Osady z okresu halsztackiego, 
wczesnośredniowiecznego i nowożytnego. 

Badania ratownicze prowadzono w obrębie zbiornika wo'dnego "Je
ziorsko". Stanowisko wytypowano do badań w wyniku rozpoznania powierz
chniowego. 

Ogółem odsłonięto i zbadano · powierzchnię 36 arów, obejmującą 
centralną część stanowiska, usytuowanego na łagodnym zboczu. terasy 
prawego brzegu rzeki Warty. Rozpoznano dwa człony rozległej, wielokul· 
turowej osady, z których część południowo-wschodnia położona bliżej 
kulminacji, użytkowana była w okresie halsztackim przez ludność kultury 
przeworskiej. Z tego okresu czasu po.::hodzą stosunkowo słabo zachowane 
resztki jam gospodarczych, wątłe paleniska i nielic_z.ąe obiekty mieszkalne 
typu półziemiankowego niewielkich rozmiarów. 

Część północno-zachodnia stanowiska, rozplanowana u podnóża 
wzniesienia zajęta była przez intensywne osadnictwo wczesnośredniowiecz
ne, głównie z XI i XII wieku. Obok typowych jam gospodarczych, palenl.sk, 
budowli zapewne szałasowych, lepiej zachowanych, rozległych półziemia
nek, odnotować należy resztki pieców obudowanych kamieniami. Ponadto 
w różnych punktach stanowiska występowały szczątkowo zachowane obiekty 
póinośredniowieczne i młodsze. wśród których na uwagę zasługują resztki 
drogi ze śladami kolein, użytkowanej w okresie przed uwłaszczeniowym. 

Badania zakończono. 

'' BRZESC KUJAWSKI 
woj. włocławskie 
Stanowisko 3 

' 

patrz 
neolit 

DUC:ZOW MAŁY, gm. Wołczyn Konserwator Zabytków Archeo
logicznych w Opolu woj. opolskie 

Stanowisko H 

Badania prowadziła mgr Sylwia Wuszkan. Finan
sował WKZ w Opolu. Pierwszy sezon badań. 
Osada ludności kultury łużyckiej z okresu hal
szatackiego. 

Stanowisko położone jest na polu ornym przy drodze z Duczowa Ma· 
lego do Jedlisk, na prawej terasie Ćzarnej Wody /dorił.ywu Stobrawy/. 
Odkryte zostało podczas badańrwierzchniowych w 1978 r. Założono wykop 
sondażowy o powierzchni 50 m , celem stwierdzenia charakteru stanowiska 
i stopnia zagrożenia. 

W wykopie odsłonięto dwa obiekty, z których j<:!den jest pozostalością 
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po budynku mieszkalnym słupowym, a drugi - jamą gospodarczą. Z ma
teriału zabytkowego na uwagę zasługują fragmenty ceramiki w dość dutej 
ilości i jeden fragment silnie skorodowanego przedmiotu telaznego. 

Stropowe partie obiektów zostały zniszczone przy pracach polowych, 
zachowały się jedynie pozostałości występująće pod warstwą orną do głę
bokoś-ci 50 cm. 

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum w Kluczborku. 

Nie przewiduje się kontynuacji badań, 

DWORZAKOWO, gm. Białośliwie 
woj. pilskie 

patrz 
neolit 

Stanowisko 2 

DWORZAKOWO, gm. Białośliwie 
woj. pilskie 

patrz 
neolit 

Stanowisko 3 

FALBORZ, gm. Brześć Kujawski 
woj. włocławskie 

patrz 
neolit 

Stanowisko l 

GRZYBlANY 
woj. legnickie 
Stanowisko l 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej w Warszawie 

Badania prowadzili doc. dr hab. Zbigniew Bu
kowski /kierownik ekspedycji./. mgr Leszek 
Gajewski, mgr Jerzy Gaul, mgr Izabella Gło
wacka, mgr Krystyna Sokołowska /Okręgowe 
Muzeum Miedzi w Legnicy/ oraz studenci ar
cheologiiUniwersytetów w Warszawie i Pozna
niu. Finansował IHKM PAN. Siódmy sezon ba
dań. Osada kultury łutyckiej ze schyłku epoki 
brązu i z okresu Hallstatt C-D. 

Prace prowadzone były w dwu sektorach stanowiska. Sektor połud
niowo-wschodni: strefa obecnej krawędzi północnej brzegu Jeziora Kosko
wickiego; af odcinek środkowy, będący kontynuacją wykopalisk z roku 1978, 
ok, 55. m 2, b/ odcinek północny, będący przedłużeniem wykopalisk z ta• 
1973-1978, ok, 75m2, Sektor południowo-zachodni: strefa obecnej kra
wędzL wschodniej brzegu Jeziora Koskowickiego: a/ odcinek środkowy, 
będący przedluteniem wykopalisk z lat 1970-1972, ok, 15m2, b/ odcinek 
północny, będący przedluteniem wykopalisk z r. 1972, ok. 40m2. Ze 

' 
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względu na ukształtowanie terenu, przekopano nieomal dwukrotnie większą 
ilość metrów sześciennych nawarstwień ni~ w roku ubiegłym. 

Najwa~niejsze wyniki dadzą się streścić w następujących punktach: 

I, Młodsze okresy epoki brązu - wczesny okres epoki ~elaza. 

l, Odsłonięcie północno-wschodniego krańca drewnianej nawierzchni 
/drogi lub pomostu/, odkrytej częściowo w latach 1970-1973, zbudowanej 
z grubego drewna. Są to bale okrągłe, często nieokorowane, pochodzące 
z drzew młodych fok, 20-30 lat/ i starych fpowytej 40 lat/, przewa:tnie 
z sosny. Kłody układane były częściowo na podlotu gruntowym, którym są 
tu torf glonowy i gytia, anitej piaski i twiry, częściowo zaś na podbudowie 
z gałęzi, chrustu i terdzi z sosny, brzozy, olchy i dębu, Podbudowa wzmoc
niona była kłodami i umocniona rzędami pali z drewna iglastego /materiał 
sosnowy/ i liściastego /materiał dębowy/. Przy końcu pólnocnym nawierz
chnia zbudowana była z Jdód układanych równolegle do dolnego pasa stoku 
krawędzi brzegowej jeziora, Przy końcu wschodnim natomiast nawierzchnia 
zbudowana była z kłód układanych prostopadle d-o dolnego pasa krawędzi 
brzegowej jeziora. Zasługuje na uwagę znalezienie w poziomie spągu drew
nianej nawierzchni, w dawnej przybrzetnej płyci:tnie, tut przy pierwotnym 
zasięgu krawędzi dna misy jeziernej, wyrótniającego się okazu "łutyckiego" 
kubka z utrąconym uchem / najpewniej naczynie ofiarne/, nieznanej dotąd 
formy. 

2, Odsłonięcie między drewnianą nawierzchnią a otwartym jeziorem 
fragmentu wyspy "barierowej" o szerokości nie przekraczającej 12 m, 

3, Stwierdzenie, te wyspa "barierowa" zajęta była od strony wschod
niej ftj. od strony drewnianej nawierzchni/ przez wał ochronny, a od strony 
zachodniej ftj, od strony otwartego jeziora/ przez pomieszczenie typu miesz
kalnego lub magazynowego. 

4. Rozpoznanie dawnej formy i struktury wału ochronnego. Jego pod
stawa wynosiła ok. 3, 5 - 4 m, wysokość zaś mogła dochodzić do 3 m /lub 
wię~ej/. Trzon wału tworzył nasyp ziemny wsparty na dwu pr.sach niespojo
nych ze sobą dutych graniaków układanych obok siebie równolegle do biegu • 
wału. Lico oblotone było drewnianymi belkami okrągłymi pochodzącymi 
przewatnie z sosny oraz warstwą gliny i mułu bagien nadbrze~nych. Od 
strony drewnianej nawierzchni wał miał odsadkę ziemną {lub drewniano
ziemną/, a od strony pomieszczenia tyj'm mieszkalnego J.ub magazynowego -
wąski rów /foasf, powstały mote przy wybieraniu materiału do budowy wału. 
Przez pewien qzg,s był on wypełniony wodą, jak świadczy o tym laminacja 
osadów w rowie, które składają się z naprzemian~egłych w profilu pionowym 
warstewek o grubo·ści kilku milimetrów lub centrymetrów' drobno - lub 
bardzo drobnoziarnistych piasków z iłów i glin, a więc materiałów zwykle , 
Jransportowanych przez wody w za~~esinie. 

5. Szczegółowy rozkład i plan wewnętrzny odsłoniętego fragmentu 
pomieszczenia typu mieszkalnego lub magazynowego. Z elementów konstrukcji 
ścian znaleziono względnie dobrze zachowany f do wysokości ok, O, 5 m/ od
cinek ściany wschodniej, wzniesionej z okrągłych belek z sosny grubości 
ok. 10 do 15 cm. Od wewnątrz ściana była wyprawiona grubą powłoką gliny, 
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Od strony zachodniej, tf.- od otwartego jeziora, nie natrafiono na badanym 
odcinku na ślady dciany. Wewnątrz pomieszczenia wyposatone było w pio
nowe słupy. Wokót ~go ze słupów i obok niego znaleziono kilka rozgnie
cionych /.dawniej ustawionych przewdnie dnami ku górze/ dutych naczyti 
zasobowych. Na podłodze pomieszcz.enia wyst-ępuje poza tym dość gruby, 
zwarty pokład skorup potłuczonych naczyń /amfory, czerpaki, misy etc. f., 
a takte połupane i spopielone kości zwierzęce, uszkodzone narzędzia ko•
ciane i rogowe / szpiłe.4 szydła, motyki etc./ oraz liczne rogi jelenie ze 
śladami obrabiania /głównie cięcia i łam~ania/~ Na uwagę zasługuje odkry
cie w poziomie podłogi, tut obok średniej wielkodoi graniaka, koilei szkie
letu najpewniej dziecka {paliczki i kości śródręcza/. 

6. Rogi jelenie i róg łosia ze śladami obróbki f głównie cięcia i ła
mania/, które spoczywały na dnie obszaru dawnej prżybrzetnej płycizny. 
Pochodzą one z nieznanej pracowni rogowiarskiej, zostały zaś znalezione 
w miejscu ich zrzucenia przez działalność wód. 

7. Stwierdzenie zniszczeń dokonanych przez ogień, tak w obrębie 
pomieszczenia typu mieszkalnego czy magazynowego, jak w wale ochronnym 
i w drewnianej nawierzchni /drogi lub pornostuf i prawdoJ)odobne opuszcze
nie tej części osiedla w początkach wczesnego okre.su epoki łelua. 

II. Wczesne okresy epoki tela:t.a. 

1. Ustalenie północnego zasięgu placu roboczego, na którym we 
wcze'snych. okresach epold. telaza wykonywano zabiegi przy · przeróbce .brązu 
na ozdoby, narzędzia i inne wytwory. Tamte znaleziono dalsze doły- piece 
związane przypuszczalnie z topieniem i prze~róbką łniedzi lub jej stopów.· 
{tfu. surowiec do wyrobu przedmiotów z miedzi rzemieślniczych Grzybian 
mogli uzyskiwać w postaci miedzi rodzimej, bądt tet łupków niiedziono
nośnych, które rozsiane są - a zwłaszcza były - gęściej, nit się wydaje, 
w bogatych w rudy miedzi sąsiednich miejscowościach, np. Nowy Kołciół, 
Złotoryja. Bolesławiec{. Odkryto równie! liczne fragmenty glinianych dysz 
do miechów, fragmenty tygliiłytek Odlewniczych, a takte okazy form odlew
niczych do jednot-azowego utytku fjednoczęałciowe formy gliniane na wosk 
tracony f oraz kilka gotowych wyrobów z brązu, przede wszystldin szydła 
lub s z pile f. 

9, Odkopanie pochówka tarpana, odkrytego częściowo w r.1978, 
w bezpośrednim sąsiedztwie placu roboczego. 

10. Znalezienie przy placu roboczym pięknego okazu naszyjnika 
z brązu. 

11. Bardzo liczne okazy zachowanych we fragmentach i w całości 
naczyń okresu halsztackiego i zapewne wczesnolateńskiego. · 

III. Pótne średniowiecze i czasy nowotytne. 

l. Pewna ilość fragmentów wyrobów ceramicznych szkliwionych 
{naczynia stołowe, naczynia kamionkowe etc. f i nieszkliwionych /naczynia 
kuchenne i stołowe/ oraz elementy architektoniczne f cegły, dachówki/. 

2. Do tej grupy znalezisk dochodzi ld.lka silnie skorodowanych drob-
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nych wyrobów z :telaza fgwo1.dzie, okucia/ oraz guz brązowy /tzw. pągwi• 
caf, będący zapewne ozdobą stroju. 

Przewiduje się kontynuację badań. 

IZDEBNO, gm, Rogowo 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 5 

Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Bydgoszczy 
Klub Archeologii Podwodnej 
"Tryton" w Bydgoszczy 

Badania prowadv;iła mgr Olga Romanowska-Gra
bowska. Finansował WKZ w Bydgoszczy. Piąty 
sezon badań. Osada obronna z wczesnej epoki 
:telaza /H aD/ •. 

Kontynuowano prace wykopaliskowe, podwodo~, geomorfologiczne, 
paleobotaniczne i historyczne na tym znanym w literaturze obiekcie, 
Dostarczyły one bogaty zasób informacji na temat rozplanowania i zabudo
wy grodu łu:tyckiego oraz wyjaśniły wiele kwestii związanych z osadnictwem 
wczesnośredniowiecznym i pó1.noi\redniowiecznym na półwyspie. 

Analiza przekroju poprzecznego południowego odcinka wału pozwo-
liła odtworzyć poszczególne fazy jego budowy. · 

Wał grodu starszego był posadowiony na grubej, silnie zbitej war
stwie szczątków organicznych, które oddzielała elementy konstrukcyjne od 
naturalnego podło:ta wyspy. Warstwa ta została następnie przysypana 
piaskiem, czerpanym z jeziora. Na tak przygotowanym podło:tu spoczywały 
zasadnicze elementy konstrukcyjne wału, Tworzyły je dwa rzędy drewnia
nych skrzyń, wypełruanych kamieniami i gliną. Fundament wału od zewnątrz 
wzmacniała terasa i rząd pionowych pali ftzw. pilotów f, do których bez
pośrednio przylegał falochron, Wzdłu:t wału do strony wewnętrznej biegła 
ulica okrę:!na f szer. ca 3 m/, zabezpieczająca od tej strony stopę wału, 

W młodszej fazie grodu łu:!yckiego do starszego walu dostawiono 
dodatkowy rząd skrzyń /wymiary 150 x 70/ posadowionych na ulicy okręt-
nej starszego grodu i to tylko w odcinku południowym, Ulica okrętna młod
szego grodu była wę:!sza od starszej i niestarannie wykonana z cienkich, 
obciosywanych belek dębowych i brzozowych. Dośtawienie dodatkowych 
skrzyń, zmniejszyło powierzchnię u:tytkową grodu,. lecz jednocześnie wzmoc
n/iło południowy odcinek wału w miejscu najłatwiejszym do zdobycia, Na 
odcinku 5/15 uchwycono styk odcinka wschodniego wału z południowym, 
Nie tworzył on łuku, jak w groozie biskupińskim, lecz kąt prosty, Konstruk
cje wałowe przykrywała gruba warstwa spalenizny. Spalenie odkrytego 
fragmentu wał.u na~tąpił?. dopiero w II fazie grodu łutyckie,go. Na jego gru
zach w połudruoweJ partu półwyspu, · ·w okresie wczesneg9Aredniowiecza, 
zbudowano wał poprzeczny o konstrukcji drewniano-ziemnej, 

Badania prowadzone na majdanie przyniosły wiele danych na temat 
zabudowy grodu łu:!yckiego, Odkryto fragmenty dwóch chat, jednak:!e 
z uwagi na nierozpoznanie ich w całości, trudno było ustalić ich rozmiary 
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oraz określić wielkość powierzchni u:t.ytkowej. Przylegały one do drogi 
okrę:t.nej i niewielkiego pJacyka. Oddzielała je ulica poprzeczna. 

omawiane domostwa charakteryzowała starannie wykonana drew
niana podłoga i wyra:tnie wyodrębniający się przedsionek. W czę~ci pół
nocnej-wschodniej izby mieszkalnej znajdowały się piece z glinianY:mi ko
pułami. W pobli:t.u jednego z nich /chata 1/ odkryto dyszę glinianą. W obu 
obiektach znaleziono sporą ilość . :t.aren i rozcieraczy: przedmioty te znaj
dowane tak:t.e w wypełnisku skrzyń wału. 

W omawianym sezonie wykopaliskowym uzyskano informacje o za
bezpieczeniu brzegów wyspy i osłonie wałów. 

Od południowo-zachodniej strony brzeg wyspy chroniły poziomo na 
siebie układane belki, a cialej rzucbne gałęzie i konary drzew, wzmocnione 
kamieniami. Do wału, jak wykazały badania podwodne, od strony jeziora 
przylegał falochron /3 rzędy/ oraz droga - pomost biegnąca pOza wałem. 
Droga ta była posadowiona na legarach, a pOprzeczne bierwiona zaostrzo
ne od strony jeziora, tworzyły elementy konstrukcyjne drogi właściwej. 
Droga ta łączyła się z drogą dojazdową do grodu, a dalej z bramą grodu. 

Materiał ruchomy prezentowała ceramika i kości zwierzęce, wyro
by z kamienia, kości i poro:t.a oraz jedyny metal~ fibula brązowa typu 
Certosa. · 

Równolegle z pracami na lądzie, realizowano badania podwodne, 
przy zachodnłro brzegu półwyspu. Odsłonięto na odcinku 8m omawianą 
drogę okrężną, obecnie zalegającą na głębokości od 1-2 :rrt od lustra wody. 
Wydobyto liczne zabytki ruchome datowane na okres halsztacki /90 %/ 
i na okres wczesnego średniowiecza. 

Dodatkowo w trakcie badań podwodnych ,;robiono przekop przez 
fundamenty niewieikiej budowli średniowiecznej, zlokalizowanej w odleg
łości ca 20 cm od północnego brzegu wyspy. na· niewielkim wypłyceniu 
jeziora Wolskiego. Badania wykazały, :t.e budowla ta została spalona do 
fundamentów w czasie najazdu krzy:t.ackiego w Hi31 r. Pozostały po niej 
spalone bale drewniane, cegły, dachówki oraz liczne zabytki, jak: miecze, 
bełty kt!sz, groty strzał, włóczni, topory, kotły. okucia, haki etc. oraz 
liczne fragmeilty ceramiki. Cały materiał datowany jest na koniec Xlli 
i 'początek XIV wieku. 

Materiał ruchomy znajduje się w magazynie Biura Badań. 

Badania będą kontynuowane. 

JEN IN, gm. Bogdanie c 
woj. gorzowskie 
Stanowisko 2 

Muzeum Okręgowe w Gorzowie 
Wielkopolskim 

Badania prowadził mgr Tadeusz Seniów or.az 
mgr Tadeusz Szczurek. Finansował WKZ w Go
rzowie Wlkp. Pierwszy sezon badań. Cmenta
rzysko ciałopalne ludno~ci kultury łużyckiej 
z okresu halsżtackiego. 
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Stanowisko usytuowane jest na terenie prywatnej posesji /na pod
wórzu/ nr 10 na wschodnim kralicu wsi na północ od drogi prowadzącej od 
Gorzowa Wlkp. do Kostrzynia n/ O. 

Przebadano 15 m 
2

• Odsłonięto i wyeksplorowano 3 groby na: głębo
kościca O, 75 in. Miały obstawę z dutych polnych kamieni, Nie udało się 
jednak pozyskać tadnego naczynia w całości, były bowiem doś~ mocno 
zgniecione ciętarem ziemi. W jednym z grobów znaleziono toa-
letowf, . pinsetę .telazną. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Gorzowie Wlkp. 

Badania nie będą kontynuowane. 

KIETRZ 
woj. opolskie 
Stanowisko Y 

Muzeum Sląska Opolskiego 
w Opolu 

Badania prowadził mgr Wojciech Blajer, Finan
sowało Muzeum Sląska Opolskiego w Opolu. · 
Pierwszy sezon badali. Osada z okresu halsztac
kiegą. C. 

Stanowisko znajduje się na wschód od miasta, na południe od drogi 
do Gródczanek, na prawobrzetnej terasie Troi, . nachylonej lcu, północy. 
Materiały wystąpiły wzdłut terasy na powierzchni 600 x 150 m. 

Wykonano 2 wykopy w środkowej części stanowiska. Warstwa kultu
rowa występowała do głębokości 30-50 cm. Eksplorowano tet uchwycone 
w granicach wykopów partie obiektów, osiągające głębokość 70-150 cm. 
W wykopie I natrafiono na 3 obiekty - nieckowate, lub rozległe, w przybli
:teniu płaskodenne jamy, zawierające ułamki ceramiki kultury ~u:tyckiej 
i gładzone kamienie. W wykcpie II uchwycono część płaskodennego obiektu 
o prostym przebiegu krawędzi - jak się wydaje, jest to przydenna partia 
prostokątnej półziemianki, obok której mo:tna wskazać 2 ślady słupów. 

Z warstwy kulturowej wykopu I pochodzi duta ilość ułamków cera
miki, charakterystycznych dla kultury łu:tyckiej z okresu Halstatt i kawałki 
polepy, Nieliczne skorupy z ziemi ornej z wykopami II mo:tna tak :te przy
pisywać kulturze łu:tyckiej. 

W niektórych miejscach materiały zalegają płytko i systematyczna 
głęboka orka mo:te doprowadzić do całkowitego zniszczenia warstwy kultu-

rowej, 
• 

Materiały z badali przechowywane są w Muzeum Sląska Opolskiego, 

KLUKOWO, gm, Zlotów 
woj. pilskie 
Stanowisko 2 

Muzeum Okręgowe w Koszalinie 
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Badania prowadził mgr Ignacy Skrzypek. Finah
aowal WKZ w Pile przez Pilskie Towarzystwo · 
Kultury. Drttgi i ostatni sezon badań. Osada 
i cmentarzysko ludności kultury pomorskiej 
ze schyłku okresu halsztackiego D. 

l 

Stanowisko położone jest około 900 ma na południe od wsi Klukowo 
i około 170 m na zachód od polnej drogi Klukowo-Wąsosz, na kulminacji 
niewielkiego wyniesienia piaszczystego /pole uprawne/. 

Prace· prowadzone, podobnie jak w ubiegłym roku, systemem rowów 
kontrolnych oraz pojedyftczych sonda!y. Celem badali było rozpoznanie 
rozplanowę.nia przestrzennego stanowiska oraz ró!nic we współwystępowa
niu obiektów grobowych i osadniczych na badanym terenie. 

Założono 11 wykopów o różnych roztniarach /27 x 5; 10 x S; S x 2/ 
oraz 17 sondaży o wymiarach 1 m2. Razem przebadano obszar· o powierz

·chni około 300m2. Duże wykopy zlokalizowano na kulminacji wyniesienia, 
natomiast sondaże w części północno-zachodniej i południowej obnitenia 
terenowego. staranO.. się skontrolować obszar na którym w roku ubiegłym 
wystąpiło zagęszczenie obiektów. Sondaże na skłonach miały okrełlić 
zasięg przestrzenny stan~wiska archeologicznego na badanym polu. 

Odkryto 55 obiektów, w tym: 1 grób s~zynkowy, kwadratowy bez 
płyty:, zawierający 3 popielnice z pdtrywami, wewnątrz których włród 
przepalonych kości znaleziono ułamki spalonych brąŻówJ 2 groby kloszowe 
/zniszczone/, z których jeden zawierał popielnicę nakrytą kloszem, na
tomiast drugi miał na wyposażeniu 2 misy z czego jedna służyła jako po• 
krywa, a druga jako przystawka; 2 paleniska wykorzystywane przy prakty• 
kach obrzędowych oraz 50 obiektów osadniczych {jamy, piece f? f, domo
stwa półziemiankow~/. Obiekty te rysowały się w terenie jako słabo czy
telne plamy o kształcie okrągłym lub nieregularnym wyznaczane najczfd
ciej na powierzchni grudkami polepy na zaciemnionych obrzeżach. Po 
wykonaniu przekrojów poprzecznych jamy były zagłębione w piaszczystym 
calcu od 20 cm do 1 m o dnie półokrągłym lub prostokątnym. W rzucie 
poziomym obiekty posiadały wymiary od 80 cm do 2 m. W kilkunastu przy
padkach badania obiektów były ograniczone rozmiarami wykopów, co 
ograniczyło eksplorację do mniejszych lub większych fragmentów. Wypeł
niska odsłoniętych obiektów stanowiła w większości polepa z odciskami 
bierwion lub gałęzi, w kilku wypadkach fragmenty ceramiki "osadniczej", 
mało chara~erystycznej oraz drobne fragmenty przepalonych kości ludz
kich, co można by tłumaczyć współwystępowaniem różnego typu grobów 
przemieszanych z jamami. Wśród zespołu jam, dwie zasługują na wymie- · 
nienie fnr 31 i 33/. W jednej odkryto kości zwierzęce złożorie na warstwie 
kamieni /piwniczka/, a w drugiej zanotowano obecność dużej ilości polepy, 
ceramiki i przęślika, co sugeruje, iż są to relikty pi.eca. 

Udało się określić zasięg przestrzenny stanowiska wyznaczonego 
przez skłon wyniesienia. Poza tą granicą nie natrafiono na żadne obiekty. 
Całe stanowisko rozciąga się na około 1 ha powierzchni. Wyraźnej granicy 
pomiędzy pochówkami i obiektami osadniczymi nie uchwycono. Przyjąć 
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nale:ty, te opuszczone przez ludnodć miejsce osadnicze wykorzystane 
zostało bezpośrednio na cmentarzysko. Całolllć nalety datować na schyłek 
·okresu Hallstatt D do wczesnego okresu lateńskiego. 

Materiały po opracowaniu znajdą· się w Mu.zeum w Złotowie~ 

KRUSZWICA 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2 

KRZAN 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko l 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
neolit 

KUZNICA SKAKAWSKA, gm. Wieruszów 
woj. kaliskie 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadziła dr Irena Jadczyk. Finanso
wał je WKZ w Kaliszu. Drugi sezon badań. 
Ciałopalne cmentarzysko kultury łu:tyckiej 
z okresu halsztackiego. 

· Cmentarzysko polotone jest na piaszczystym wzniesieniu tut nad 
pradoliną Prosny, ok. l km w linii prostej od grodziska, letącego w Wie
ruszowie-Podzamczu, badanego w poprzednich sezonach. Cmentarzysko 
jest współczesne grodzisku. 

Obecne badania obejmują peryferyczną częlllć cmentarzyska posia
dającą bardzo ubogi i fragmentaryczny materiał zabytkowy. W obecnym 
sezonie wykopaliskowym, przebadano 275m2 nie znajdując ani jednego 
grobu, a tylko lu:tno porozrzucane pojedyńcze fragmenty ceramiczne. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficz
nym w Łodzi • . 

Nie przewiduje się kontynuacji badań. 

LUBSKO 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko l 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Zielonej Górze 

Badania prowadziła ni gr Krystyna Otocka. Autor 
sprawozdania mgr Krzysztof Onzol. Finansował 
WKZ w Zielonej Górze. Pierwszy i ostatni sezon 
badań. Cmentarzysko ciałopalne ludnolllci grupy 
białowickiej kultury łutyckiej z okresu hałsztac
kiego. 
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Stanowisko położone jest w zachodniej częt1ci miasta, na piaszczy
stym pagórku przy ulicy Korczaka, objętym zabudową domków jednorodzin
nych. Wykap o powierzchni 60 m2 założono w jedynym dostępnym jeszcze 
miejscu, na terenie działki nr 67/5. Odkryto 4 groby ciałopalne, · z których 
tylko jeden zachował się niemal w całości f grób nr 1/. Zawierał on 26 
fragmentów naczyń oraz część szpili z brązu i nieokreślony inny przedmiot 
brązowy, Pozostałe groby były bardzo silnie zniszczone - zachowały się 

z nich tylko nieliczne fragmenty naczyń glinianych i spalone kości ludzkie; 
w jednym wypadku było to tylko skupisko ceramiki i kości na wtórnym zło
żu fwe współ~zesnym wkopie/. 

Z informacji uzyskanych od mieszkańców ulicy Korczaka oraz na 
podstawie obecnego uksztiJ.}towania terenu, a także w wyniku penetracji 
przyległego obszaru można wnioskować, iż ·uchwycony został północny 
skrawek cmentarzyska, zniszczonego całkowicie przez wcześniejszą za
budowę i kolejne niwelacje płaszczyzny pagórka. 

Na podstawie analizy materiału ceramicznego stwierdzić można, że 
na cmentarzysku w Lubskuchowała swoich zmarłych ludność grupy biało .. 
wickiej kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. 

, Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym 
Srodkowego Nadodrza w Świdnicy fk, Zielonej Góry. · 

Badania zakończono, 

ŁASIN, 

woj. toruńskie 
Stanowisko l 

MAD EL Y, gm, Pątnów 
woj, sieradzkie 
Stanowisko l 

MŁYNY STRACHOCKIE 
woj, konińskie 
Stanowisko 9 

patrz 
okres lateński 

patrz 
okresy brązu 

P, P. Pracownie Konserwacji . 
Zabytków, Pracownia Archeo
logiczno-Konserwatorska 
Oddział w Sżczecinie 

Badania prowadził mgr Eugeniusz Wilgocki, Fi
nansowała Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wod
nej w Poznaniu. Pierwszy sezon badań, Cmen
tarzysko ludności kultury łużyckiej /?f, punkt 
osadniczy. z okresu średniowiecznego i nowożyt
nego-, 
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Stanowisko 9 badano ratowniczo w związku z budową zbiornika 
wodnego "Jeziorsko", Program badań oparty został . na wynikach badań 
powierzchniowo-sondatowych, 

Badania prowadzono na powierzchni 6, 25 ara, Wyeksplofow_ano 
około 4.5 obiektÓw w większości nieokreślonych funkcjonalnie, Obiekty -
jamy kolisto-owalne o powierzchni ca O, 3-0,5 m2 w większośCi nie zawie
rały tadnego materiału archeologicznego, Jeden obiekt l grób ? l z nie
liczną obstawą kamienną zawierał fragmenty 3 miniaturowych naczyń lud
ności kultury łużyckiej. Nieliczny materiał ceramiczny zalegał na pogra
niczu warstwy ornej i calca. 

Badania zakończono, 

MŁYNY STRACHOCKIE 
woj. konińskie 
Stanowisko 11 

P, P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków. Pracownika Archeo
logiczrio_.Konserwatorska 
~dział w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Eugeniusz Wilgocki • . 
Finansowała Okręgowa Dyrekcja Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. 
Punkt osadniczy ludności kultury łutyckiej, kul
tury przeworskiej i z okresu nowotytnego. 

W związku z budową zbiornika "Jeziorsko" stanowisko 11 w Młynach 
Strachockich zostało wytypowane do. badań archeologicznych, Program 
badań wykopaliskowych oparto na wcześniejszych us~aleniach badań powie
rzchniowo-sondażowych, 

Badania o charakterze ratowniczym prowadzono na powierzchni 
9, 5 ara. Wyeksplorowano około 30 obiektów w większości nieokreślonych 
funkcjonalnie. Większość obiektów wystąpiła w części południowo.;.wschod
niej, stanowiska w dutym rozrzucie, Tylko w kilku z nich znaleziono 
fragmenty naczyń, Na całym stanowisku brak jest warstwy kulturowej, 
a nieliczny materiał ceramiczny znaleziono na pograniczu warstwy ornej 
i calca. 

' ) 

Badania na stanowisku 11 zostały zakończone. 

MONICE, gm. Sieradz 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 3 

MOSTY, gm. Chęciny 
woj, kieleckie 
Stanowisko 10 

patrz 
okres lateński 

P. P, Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Łodzi 

\. 

· •· 
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Badania prowadzili mgr Andrzej Bartczak 
oraz mgr Romuald Dragan /autor sprawozda- ' 
nia/. Finansowała Okręgowa Dyrekcja Gospo
darki Wodnej w Krakowie. Osada kultury łu- . 
:tyckiej z pó.:tnego okresu halsztackiego -oraz 
dwa obiekty kultury mierza.nowickiej z wcze
snej epoki brązu. 

Stanowisko znajduje się u podnó~a góry Setaców na terenie ll ta
rasu rzek Białej i Czarnej Nidy. Ogólna jego powierzchnia stanowiska 
została oszac~wana na 3 hektary. Na podstawie rozprzestrzenienia zabyt
ków na powierzchni stanowiska wytypowano do badań szerokopłaszczyz
nowych dwa wykopy po l 000 m 2 ka~dy. Za pomocą sprzętu zmechanizo
wanego zdjęto z tych dwóch odkrywek warstwę ziemi ornej. 

Na terenie wykopu II,mimo. ~e na powierzchni występowały liczne 
ułamki ceramiki. nie zaobserwowano obiektów archeologicznych. Z po
wierzchni jedrtego aru tego wykopu pobrano próby ziemi celem poddania 
ich analizie na zawartość fosforanów. · 

Na terenie wykopu nr I odkryto łącznie 205 obiektów. z tego 203 
mo~na przypisać ludności kultury łutyckiej. a 2 ludności kultury ttlierza
nowickiej. 

Jednym obiektem kultury mierzanowickiej były dwa naczynia wolno
stojące w obl'lębie małej kulistej jamie. Mała amforka była przykryta 
du~ym naczyniem szerokootworowym zdobionym pod krawędzią dookolną 
listwą. Dno tego naczynia zostało zniszczone przez orkę. Wewnątrz tych 
naczyń nie znaleziono innych zabytków. W odległości. około 4 metrów od 
tych naczyń odkryto grób zwierzęcy w komorze kamiennej. Na podstawie 
zachowanych szczątków kostnych motna przypuszczać. ~e tył to intencjo
nalny pochówek bydlęcy. Ze względu na brak zabytków datujących, motna 
na podstawie analogii . przypuszczać,~e nalety on do kultury mierzanowic-
kiej. · 

Pozostałe obiekty na tym stanoVIisku nalety przypisać ludności kul
tury łu~yckiej z okresu halsztackiego jako pozostałości po osadzie lub 
obozowisku. ' · 

Odkryto liczrie jamy posłupowe, paleniska oraz jamy zasobowe. 
Około 50 obiektów o wyra:tnym zarysie i regularnym kształcie i jamy 
w rzucie kopstym - nie posiada,ły ~adnego \ryposatenia, 

Mała ilość zabytków znalezionych na tym stanowisku mote dwiad
czyć o krótkotrwałym zasiedleniu tego terenu. 

Dokumentacja oraz materiał zabytkowy do czasu opracowania będą 
znajdowały się w magazynach PKZ 

Badania rue będą kontynuowane. 



MYSLffiORZ 
woj. gdańskie 
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patrz 
wczesne ~redniowiecze 

NIESULOWICE,, gm. Milicz 
woj. w,r~cławskie 
Stanowisko 2 

patrz 
okresy brązu 

' NOWY BROWINIEC, gm. Lubrza 
woj. opolskieą 

Muzeum Sląska Opolskiego 
w Opolu 

Stanowisko 2, L, R, K 

Badania prowadzili mgr Barbara Uków 
/autorka sprawozdania/ oraz okresowo: mgr 
Piotr ·Kubów, mgr Klemens Macewic z, mgr 
Gertruda Martyniak. Firiańsował Rejon Dróg 
Publicznych w Głubczycach. Drugi sezon 
badań. Stanowisko 2 - wielokulturowe f głównie 
kultury łutyckiej oraz kultury neolityczne/, . 
stanowisko L - wielokulturowe f głównie kultura 
łutycka oraz wczesne IAredniowieczef, stanowi
sko R, stanowisko K • 

. Kontynuowano prace ratownicze na ~erenie budowy drogi otaczają
cej od północy wieś Nowy Browiniec. Całkowicie przebadano główny pas 
wytrasowanej drogi bez dróg dojazdowych. Łącznie na odcinku o długości 
1. 037 m przy szerokości ok. 30 m odkryto i przebadano trzy nowe stano
wiska L, R, K oraz dalszą część stanowiska 2. 

Pracami badawczymi objęto dalszą część stanowiska 2 /jamy nrl-
10 wyeksplorowano jut w 1977 r./. W trakcie prac ratowniczych przeba
dano 2. 710m2~ na których odsłonięto i wyeksplorowano 103 jamy osadni
cze fnr 11-113/. Trzy spośród obiektów, a mianowice nr 14,16,44 o 
bardzo du~ych rozmiarach fnp. jama nr 44 o wym. 8 x 6 m/ pełniły funkcje 
mieszkalne. Większość stanowiły jamy średnich rozmiarów pełniące rótae 
funkcje gospodarcze. Małe jamy stanowiące negatywy słupów występowały 
rozproszone na obszarze całej osady lub w poblitu obiektów mieszkalnych 
tworząc z nimi integralną całość. 

Wyposa.tenie obiektów stanowiły przede wszystkim fragmenty na
czyń glinianych, tzw. "grubej roboty" zdobione ornamentem plastycznym 
w postaci listew z dołkami palcowymi. W znacznie mniejszej ilości wystą
piły fragmenty naczyń cienkoiAciennych, tzw. "delikatnej roboty". m. in. 
fragmenty czerpaków, mis, waz f zabytki kultury "lutyckiejf. W jamach 
z inwentarzem neolitycznym wystąpily ułamki naczyń glinianych cienkoŚ
ciennych z ornamentem nutowym /kultura ceramiki wstęgowej rytej/ oraz 
zdobione odciskiem sznura /kultura ceramiki sznurowej/. 

Osada ta jest stanowiskiem wielokulturowym. Stwierdzono na niej 
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aiady osadnictwa głównie kultury łu~yckiej z okresu halsztackiego . 
fw poprzednim sezonie badawczym odkryto jedynie obiekty z inwentarzem 

.kultury łutyckiejf oraz w mniejszym stopniu z młodszej epoki kamienia -
/fragmenty naczyń glinianych kultury ceramiki wstęgowej rytej oraz kultu
ry ceramiki sznurowej/. , · 

14 
. 

Dla jamy 14 z ceramiką wstęgową rytą uzyskano datę C · - 4. 23~ 
55 p.n.e. ' · 
Materiał zwierzęcy oddano do analizy. 

Stanowisko L - polotone jest na wschodnim skłonie oraz we wschod
niej części du~ego, płaskiego, lessowego wznie"sienia, w odległości ponad 
100 m nazachód od granicy stanowiska 2, na północ od zabudować wsi 
Nowy· Browinie c. 

Pracami ratowniczymi objęto teren o długoaci 320 m, szerokoaci 
ok. 25-30 cm. Oczyszczono go z warstwy humusowej oraz licznych pryzm 
przy pomocy spychacza pod nadzorem archeologa. Na obszarze tym odsło
nięto i przebadano wraz z pełną dokumentacją naukową 39 obiektów osad
niczych ró~nej wielkości. Wśród jam osadniczych moina wyróinić duiych 
rozmiarów obiekty lllieszkalne /półziemianka nr l ze śladami pieca kopu
lastego ? , półziemianka nr 22 z resztkami paleniska/, średniej wielkoaci 
obiekty o ró~nych funkcjach gospodarczych oraz małe obiekty· - słupki. 

Oprócz wfw jam odkryto równie~ ciałopalne groby ludzkie /nr 5-10/ wy
posatone w ozdoby z brązu. Na znacznej płaszczytnie wykopu odsł,onięto 

ślad ·po og:r;odzeniu lub pozostałość rowu o blitej nieokreślonej funkcji. 

Na stanowisku tym wystąpiły obiekty z zabytkami o rótnej chrono
logii. Większość jam osadniczych oraz groby na podstawie materiału cera
micznego i wyrobów z brązu motna datować na okres halsztacki kultury 
łutyckiej. Wypasatenie obiektu nr l stanowiły fragmenty przedmiotów 
telaznych i ułamki ceramiczne z końcowej fazy wczesnego średniowiecza. 

Stanowisko R - polotone na płaskim wzniesieniu lessowym w odle
głoaci ok. 100 m na zachów od granicy stanowiska L i w odległości ponad 
100m na wschód od stanowiska K, na północ od budynków Kółka Rolniczego. 

Obiekty osadnicze wystąpiły na terenie o długości 118m i szerokoa-
ci ok. 25-30 ~~ · 
~arstwę humusową oraz występujące lic.zne pryzmy usunięto podobnie jak 
na stanowisku L przy pomocy spychacza pod kontrolą archeologa. Na 
obszarze tym· odkryto i wyeksplorowano 40 obiektów. Większość jam to 
pozostałości po słupach lub obiekty średniej wielkości pełniące rótne 
funkcje gospodarcze. Na dutej płaszczytnie wykopu odsłonięto rów f obiekt 
nr 15/ oblitej nieok~eślonej furikcji; podobnie jak na stanowisku L. 

Wypasatenie jam osadniczych, stanowiła niewielka ilość materiału 
zabytkowego w postaci pojedyńczych, mało charakterystycznych skorup. .. . . . . 

Stanowisko K - polotone jest na zachodnim zboczu lessowego wznie
sienia, w odległości ok. 160 m na zachód od stanowiska R. w niewielkiej 
odległości od wylotu budowanej drogi do szosy w Iderunku na Prudnik. 
Jamy osadnicze wystąpiły na przestrzeni ó wymiarach 60 x ok. 25-30 m. 
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Teren stanowiska oczyszczono z warstwy humusowej i licznych 
pryzm przy pomocy spychacza pod nadzorem archeologa. 
Na odsłoniętym obszarze odkryto i wyeksplorowano 11 obiektów małej 
i średniej wielkości z pojedyńczymi, małymi, mało charakterystycznymi 
ułamkami naczyń glinianych. 

Materiał zabytkowy przechowywany jest w Muzeum Sląśka Opol
skiego w Opolu. 

NOWY TARG, gm. Stary Targ 
woj. elbląskie 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

OLESNO- WALCE 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 4 

Muzeum Regionalne w Oleśnie 
Stowarzyszenie Miłośników 
Olesna W- Oleśnie 

Badania prowadził mgr Wojciech Lonak. Finan
sował WKZ w Częstochowie. Trzeci sezon 
badań. Cmentarzysko kultury łu:t.yckiej z okresu 
hals z tacki e go. 

Stanowisko polotone jest na terasie Stobrawy, na południowy wschód 
od centrum Olesna, ok. 200 m na południe od ruin majątku Walce. 

Przebadano łącznie ok. 3, 5 ara. Odkryto 34 zespoły grobowe /nu
meracja 23-36/, wszystkie szkieletowe •• Groby posiadały zazwyczaj ob
warowania i bruki kamienne. Zarys wypełniska jam grobowych odcinał się 
często od otaczającego calca. W grobach występowały zazwyczaj zestawy 
naczyń składające się z garnka, misy i czerpaka lub kubka, niekiedy były 
to pojedyńcze naczynia, zazwyczaj garnki, rzadziej misy. Ogólnie wystą
piła ceramika typowa dla grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łu:t.yckiej 
w okresie halsztackim. z m etali odkryto na cmentarzysku 2 brązowe bran
solety, nagolennik brązowy, kilka zawieszek skroniowych w postaci spira
lek z dru~u brązowego oraz ok. 20 guzów brązowych fw większości zacho
wanych fragmentarycznie i w bardzo złym stanie/. Z przedmiotów telaz
nych odkryto nagolennik oraz nót z kolcem do rękojeści. W jednym z gro
bów odkryto toporek kamienny. 

Na podstawie dotychczasowych badań motna . stwierdzić, :te groby 
na cmentarzysku w Oleśnie-Walcach układają się w wyratne rzędy. Ciągi 
tych rzędów bywają niekiedy zakłócone przez zgrupowania grobów dziecię
cych. Orientacja grobów N- W f S-E. Występujące w grobach zabytki typu 
zawieszki skroniowe lub nagolenniki jednoznacznie przemawiają za ulote
niem zmarłych głową na osi N-W. --

Materiały i dokumentacja złotona w Muzeum Regionalnym w Oleśnie. 

Badania będą kontynuowane. 



OPATOWIEC 
woj. kieleckie 
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Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzili mgr Krystyna Piotrowska 
i mgr Andrzej Matoga. Finansował WKZ. w 
Kielcach p~zy udziale Urzędu Gminy w Opa
towcu. Czwarty sezon badań. Cmentarzysko 
kultury łu:!yckiej z okresu halsztackiego. 

Kontynuowano badania ratownicze prowadzone uprzednio w latach 
1975-77. Przebadano obszar o powierzchni 160m2 odkrywając 35 ciało
palnych, popielnicowych grobów kulturyłu:!yckiej /nr 185-219/. Więk- -
szość odkrytych obiektów· składała się z pojedyńczego naczynia - popiel
nicy, wypełnionego przepalonymi kośćmi. Do nielicznych nale:!y zaliczyć 
groby, w których popielnicę nakrywała misa odwrócona dnem do góry. 
W grobie 186 jako nakrycie popielnicy u:!yto placka ·glinianego. ·. 

Sinomnie przedstawia się wyposa:!enie grobów w dodatkowe wyroby 
ceramiczne. Pojedyńcze czerpaki zawierały groby 202 i 206, a przy 
popielnicy z grobu 191 znaleziono ·ustawione ukosem dwa naczynia - nie
wielką misę i czerpak. Często natomiast wśród przepalonych kości, wew
nątrz· popielnic, znajdowano drobne ozdoby brązowe. 

Na popielnice u:!ywano niemal wyłącznie naczyń wazowatych i garn
ków.· Wśró~ waz .do najczęściej spotykanych nale:!ą formy o baniastym 
brzuścu i wyodrębnionej, sto:!kowatej szyjce. Zwykle były one zdobione 
u nasady szyjki pojedyńczymi lub podwójnymi lini~i, a poni:!ej, na górnej 
części brzuśca grupami na przemian ukońnych, głęboko rytych Mobków. 
W kilku przypadkach stwierdzono te:! ornament wykonany przez odciśnięcie 
na powierzchni naczynia skośnie Mobkowanego naszyjnika. Do ~jątków . 
nale:!ą wazy zdobione ornamentem plastycznym. Jeden tego typu egzemp
larz z grobu 195 zdobią umiesżczone poni:!ej największej wydętości 
brzuśca listwy z dołkami palcowymi. 

Wszystkie odkryte podczas ~egorocznych badań _garnki nalety zali
czyć do form jąjowato-beczułkowatych. 9dznaczają się one schropowaconą 
powierzchnią i są zwykle zdobione w górnych partiach pojedyńczymi guz
kfJili lub listwami karbowanymi, nalepionymi poziomo lub ukośnie. 

·· Misy pełniące na cmentarzysku funkcję naczyń ·nakrywających po
pielnice nalety zaliczyć do form półkulistych lub o brzegu zagiętym do 
wewnątrz. Powierzchnie mis są gładkie lub s.chJ;'opowacone. Do nielicznych 
nale:!ą okazy zdobione. 

Badania będą kontynuowane. 

RUMIA, 
woj. gdańskie 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 
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Badania prowadziła mgr Barbara Wiącek. 
Finansowało Miejskie Przedsiębiorstwo Budo
wy i Konserwacji Terenów Zieleni - Zakład 

Koordynacji Budowy i Eksploracji Trójmiej
skiego Parku Krajobrazowego w Gdańslru. 
Osada kultury łu~yckiej z okresu · H~;~-.llstatt C 
oraz nikłe ślady osadnictwa średniowiecznego. 

Stanowisko poło~one jest na południowo-wschodnim stoku "Góry 
Markowca" najwy:tszego wzniesienia w Rumi, usytuowanego na północnym 
brzegu Zagórskiej Strugi. W roku 1913 i 1935 odkryto na południowym 
stoku tego wzgórza, w miejscu bli:tej nieokreślonym, 2 rodzinne groby 
skrzynkowe z popielnicami twarzowymi. Poniewa:t na tym terenie ma 
powstać park krajobrazowo-wypoczynkowy przeprowadzono w okresie ba
dania sonda:towo-ratownicze w celu lokalizacji cmentarzyska. W pierwszej 
fazie prac stok wzgórza został poprzecinany rowami sonda:towymi o g!ębo
kości dochodzącej od 7o do iOO cm, uzale:tnionej od n:aturalnego układu 
warstw geologicznych. Na ślady cmentarzyska nie natrafiono, natomiast 
w profilu rowu wysuniętego najbardziej w kierunku południowjm zaryso
wała się warstwa kulturowa w postaci ciemnoszarego, przepalonego pia
sku, ciągnąca się na osi zachód-wschód, sugerująca istnienie osady otwar
tej. 
W nawiązaniu do uchwyconej warstwy wytyczono 4 wykopy sonda:towe o 
szerokości od l do 2m usytuowane w kierunkach N-S i W-E o długościach 
od 48 do 102 m obejmujące stok i podnó:te góry i sięgające do aktualnie 

, uprawianych pól. 

Stwierdzono istnienie dwufazowego osadnictwa: 

a/ z okresu pófnego średniowiecza /przełom XIII/XIV wieku/ z warstwą 
kulturową pozbawioną niemal:te materiału archeologicznego, datowaną 
na podstawie nielicznych ułamków ceramiki; 

b/ z początków wczesnej epoki :telaza, bez warstwy kulturowej, wstępnie 
datowanej na okres Hallstatt C /650-550 p: n. e./. Odkryto występujące 
na głębokości przeciętnej 45-55 cm w warstwie piasku 5 palenisk ze 
spękanymi kamieniami słabo nasyconymi warstwą spalenizny, sugerują- . .. 
f:ą krótkotrwałe u:tytkowanie oraz luźne ułamki ceramiki, bryłki słabo 
wypalonej polepy i kółko z brązowego drutu. 

Z uwagi na słabe nasycenie stanowiska matl:!riałem archeologicznym, 
nie zaistniała ~onieczność przebadania całego obszaru zwłaszcza, :te prace 
ziemne związane z planowaną inwestycją będą zagra:tać osadzie. 

Materiały z badań znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 

Badania zakończono. 

RYBNO, grn. Gniewino /d. Marszew-;/ 

SIEMI,aTKOWO KOZIEBRODZKIE 
woj. ciechanowskie 

patrz okresy brązu 

Ciechanowskie Towarzystwo 
Naukowe 

Stanowisko l w Ciechanowie 
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Badania prowadził mgr Andrzej Gindrych. 
Finansował WKZ w Ciechanowie. Drugi se
zon badawczy. Cmentarzysko płaskie z okre
su halsztacko-lateńskiego oraz okresu 
wpływów rzymskich. 

BaClania kontynuowano na tererrle cmentarzyska. Zało:!ono i prze
badano cztery wykopy o powierzchni ponad 220m2. 

. W wykopie Nr VII odkryto ogółem 18 grobów, w tym 13 jamowych. 
Pozostałe groby zawierały misy lub kubki. Płytko pod ziemią w Młtym 
piasku zlotone były czyste przepalone kości. Natomiast wszystkie groby 
z naczyniami były obsypane szczątkami stopu i przepllonymi kośćmi. 
Groby były bardzo ubogie, bez :!adnego wyposa:!enia, rzadko obwarowa
ne kilkoma kamieniami. Ciekawym grobem był obiekt nr 16. Była to 
ustawiona na :tółtym piasku miniaturowa miseczką. z uchem wykonana --
z czarnej, cienkiej gliny, nakryta tak samo wykonanym niedutym kub- · 
kiem z uchem. Wkoło wystąpiły przepalone kości, a całość była obsta- .... 
wiona kamieniami. Za najciekawszy, uznaf ·· trzeba grób popielnicó
wy, w którym popielillca oraz kilka towarzyszących jej naczyń było sil
nie przepalonych w ogniu przez popękane i zdeformowane. Urna bała -
na:krjrta misą dosyć dobrze zachowaną. NaJbogatsze było równie:! wypo
sa:tenie grobowe, na które składały się: mały gliniany wazonik, :!elazna 
sprzączka do pasa, kluczyk do szkatułki, pierścionek, fragmenty stopio
nych fibul brązowych, dwa melonowate paciorki barwy niebieskiej oraz 
cztery przęśliki. Całość były obsypana spalonymi kośćmi przemiesza- · 
nymi z szarą ziemią. W wykopie tym odsłonięto równie:! dwie dute jamy 
zaznaczające się intensywną spalenizną przemieszaną z szarym piaski~m. 

W wykopie nr IX odsłonięto cztery groby7 w-tym dwa jamowe. Po
zostałe posiadały naczynia: grób nr 3 bardzo ładną urnę, wykonaną z 
czarnej tłustej gliny z uchem. Niestety stan jej zachowania był bardzo 
.Słaby. Urna obsypana kośćmi oraz obwarowana kamieniami. Grób nr 4 
zawierał małą miskę z uchem wykonaną z :tółtej glinki. Przepalone ko6lci 
wraz z szarą ziemią_ były na zewnątrz. Grób obstawiony był kamieniami • . 

Według wstępnych ocen stanowis~o nr l kryje co najmniej dwa 
nflw~rstwiające się na siebie cmentarzyska: 

1/ -ze schyłkowej fazy kultury łu:!yckiej z wyra~nymi elementami wcze• 
sno:!elaznej kultury kurhanów zachodniobiałtyjskiej, 

2/ - z przełomu wczesnego i pótnego okresu ·wpływów rzymskich 
/fazy B2-C1/. 

Badania będą kontynuowane. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowymyt Ciechanowie. 

SIEMIROWICE, gm. 
woj. słupskie 
Stanowisko 11 

patrz 
okresy brązu 



SOBIEJUCHY. gm. Znin 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 3 

.. . 
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Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej i Sekcja.· 
Paleodemografii Komitetu 
Nauk Demograficznych 

Badania prowadzili: dr Janusz Ostoja-Zagórski 
/IHKM·PAN-Poznafl/ i doc. dr hab. Jan Strzałko 
/UAM-Poznaś/ przy współudziale mgr Alicji 
Budnik /UAM-Poznań/ oraz zespołu geografów 
pod kierunkiem dr. B. Nowaczyk /UAM-Poznafl/ ,
Finansowały: llłKM PAN, Komitet Antropologicz
ny PAN i WKZ w Bydgoszczy. Osadnictwo z · 
epoki neolitu i brązu, grób z okresu halsztackiego. 

r, 
Kontynuowano badania na·· stanowisku 3 w Sobiejuchach zlokalizowa-

nym na zachodnim brzegu jeziora Dobrylewekiego w odległości 2 km na 
południowy-zac~d od grodu w Sobiejuchach /stanowisko 1/ i 800m na po
łudnie od zabudowań wsi. 

' Celem badań było ustalenie zasięgu nekropolii oraz przebadanie .. 
50 grobów ciałopalnych. W traksie badań uzyskano 3ednak wynik negatyw
ny. Odkryto mianowi de pojedyńczy grób ciałopalny - popielnicowy wypo
sa~ony w 6 naczyń przystawnych oraz fragmenty przepalonego przedmiotu 
wykonanego z brązu. Analiza uzyskanego materiału ceramicznego pozwala 
datować ten zespół grobowy na starszą fazę okresu halsztackiego /Ha C/;.. 
Mimo szczegółowych badań w najbli~szym rejonie występowania pojedyń
czego grobu ludności kultury łu~yckiej nie natrafiono na dalsze zespoły 
grobowe. 

Badania doprowadziły natomiast do odkrycia osady ludn~ci kultury 
pucharów lejkowatych /faza wiórecka/ oraz południowego skraj,u osady 
z wczesnej fazy epoki brązu /ku~tura iwieńskaf. 

Pozostało.ci osady pucharów lejkowatych stanowiły: 9 jam odpado
wych o kolistych kształtach i llłrednicach nie przekraczających O, 50 m, za
wierających w swoim wypełni s ku ułamki naczyń i drobne grudki polepy. 
następnie 3 niewielkich rozmiarów paleniska uło~one z drobnych, wtórnie 
obecnie przepalonych kamieni polnych, przemieszanych z ułamkami węgiel• 
ków drzewnych oraz fragmentów bli~ej nieokreślonego domostwa w postaci . . 
śladów po słupach o średnicy od 15 do 20 cm i fragmentu klepiska glinia• 
nego. Analiza materiału ceramicznego, stanowiącego obok gładzika kamien
nego wypełniska poszczególnych jam, pozwala ustalić chronologię osady na 
llrodkową fazę epoki kamienia; Analiza pianigraficzna elementów osadni
czych związanych z tym okresem chronologicznym pozwala na ustalenie 
domniemanego zasięgu występowani~ odkrytej osady. Zajmowała ona wytszą 
strefę doliny jeziernej i ciągnęła się pasem o szerokości 60-80 m po osi 
N-S nie wkraczając na wytszy poziom terasowy /kulminacja wzniesienia 
zalegającego bezpośrednio nad dnem doliny/. Pozostałością osadnictwa 
z wczesnych· faz epoki brązu były fragmenty zniszczonej całkowicie jamy, 
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w której odkryto .fragmenty dwóch mis, charakterystycznych dla tzw. 
kultury iwieńskiej. Przypuszcza~ motemy, it uchwycony tu został skraj . 

-pełudniowy osady z wczesnej epoki brązu, ciągnącej się rówDiet por. osi 
· N·S. jednak w kierunku przeciwnym, a więc w stronę zabudowaii wsi •• . . 
Osada ta była usytuowana ·na wytsz·ym· poziomie terasowym /nad krawę
dzią dolin~/. 

Zespół geografów kontynuował rekonstrukcje środó~iska przyrod
niczego w mikroregionie Sobiejuch w oparciu o fotointerpretacje -zdjęć 
lo~niczych wykonanych w trakcie nalotów wiosennÓ-zimówych 1978/1979. 

Badania będą kontynuowane. 

STOBNICA-TRZYMORGI. gm. Ręczno 
woj. piotrkowskie 

patrz 
neolit 

Stanowisko 2 

STROBIN. gm. Konqpnica 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Lodzi 

Badania prowadził mgr Zdzisław Kaszewski. 
Finansował je WKZ w Sieradzu. Siódmy sezon ... 
bada_ń. Osada obronna kultury łutyckiej i okre
su halsztackiegon i z wczesnego okresu la
teńskiego /550-300 p. n. e. f. 

·- Kontynuowano prace wykopaliskowe prowadzone w latach 1965 
i 1974-78. 

Stanowisko poło:!one jest na północnym skraju wsi Strobin w odleg
łości 30 m na zachód od drogi Konopnica-Osjaków. Badania objęty obsza,r 
725m2, usytuowano w zachodniej części osady. Odkryto dalszy ciąg 
umocnień obronnych o konstrukcji skrzyniowej. Wypełnisko wału zawiera
ło fragmenty Qierwion. du:!e ilości przepalonej gliny i węgla drzewnego 
oraz ułamki naczyń typowych dla górnośląsko-małopolskiej grupy kultury 
łu:!yckiej f podgrupy kępińskiejf. 1 

Odkryta część wału zostaia spalom~. Kamienie wypełniające skrzy
nie i ułamki· naczyń odkryte w wypełrisku wał~ noszą ślady przepalania, 
uwidacznia się to zdeformowaniem kształtu i z:!u:!leniem powierzchni. 
Warstwa spelanizny posiada te:! większą miątszość, miejsca,mi grubość 
jej dochodzi do 120 cm • 

. Ceramika odkryta w osypisku wału i na jego przedpolu poz~ala da-
tować osadę na okres halsztacki D i na wczesny -okres la~eński. · · 



SWIECIECHOW 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko I, ll, m 

ZAWAJ.)A, gm. Połaniec 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko l 
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patrz 
okresy brązu 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzili dr Bolesława Chomentowska 
i mgr Jan Michalski. Finansowała Dyrekcja 
Elektrowni Połaniec w Budowie. Sz6s~y sezon · ·· 
badań. Osada kultury trzcinieckiej, osada kultu
ry łutyckiej z okresu halsztackiego i cmenta
rzysko z okresu wpływów rzymskich. 

Przebadano obszar ok. 450 m 2• Wykopy usytuowane na wybiegają-~·· 
cym w kierunku północno-zachodnim nieco wyniesionym ponad teren cyplu, 
wykazały istnienie dutego skupiska jam. Wydaje się, te niektóre z nich 
mogły mieć charakter produkcyjny. W jednej z jam /obiekt 162/ odkryto 
w cało~ci zachowany tygiel odlewniczy ze jladami metalu /brązu? l oraz 
dutą ilo~ć węgli. Uchwycono dalszy przebieg rowów odkrytych w poprzed
nich latach na odcinku 4, 20 m, mniej więcej po osi N-S, w południowo
zachodniej czę~Ci stanowiska. Wewnątrz rowów i obok nich odkryto liczne 
~lady pionowo i sko!Anie wbitych pali. W wykopie załoionym w tej czę~ci . 
stanowiska w warstwie kulturowej wystąpiła duta ilo~ć fragmentów cera
miki kultury trzcinieckiej pochodzącej prawdopodobnie z osady. Na całym 
badanym obszarze wystąpiła warstwa kulturowa znacznej grubolici o dutym 
nasyceniu materiałem zabytkowym. Z osadą łutycJ:cą oprócz znalezisk ce~ 
ramiki nale:ty wiązać przę~liki gliniane oraz liczne fragmenty tygli odlew
niczych. 

Faza z okresu wpływów rzymskich była reprezentowana przez nie
zbyt liczny materiał ceramiczny występujący lu:tno w warstwie ornej 
i stropie warstwy kulturowej. · 

Badania będą kontynuowane. 
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BISKUPICE, gm. Brwinów 
woj. warszawski e 
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patrz 
okres wpływów rzymskich 

BOGUCINO, gm. Kołobrzeg Konser.wator Zabytków 
Archeologicznych i Muzeum 
Okręgowe w Koszalinie 

Stanowisko 6 · 

Badania prowadzili mgr Henryk Janocha i mgr 
Franci szek J. Lachowicz, Finansował WKZ A 
w Koszalinie. Trzeci sezon badań . Osada z okre
su lateńskiego i wczesnorzymskiego. ' 

Po siedmioletniej pezrwie, wznowione zostały prace badawcze na 
części osady najbardziej zagro:tonej niszczeniem przez eksploatację pia
sku. Prace badawcze skoncentrowano w piaśnicy nr l, poło:toriej w północ
nej części wzniesienia morenowego. Przebadano północno-wschodni skraj 
wybierzy~ka piasku na długości 270 m, głównie dla wyeksplorowania wy
stępujących w nim op~ektów zabyt~owych. 

Odkryto dalszych 13 obiektów, w tym 9 jam spaleniskowych, 2 pa
leniska kamienne oraz warstwę kulturową ciągnącą się pasmami na ogólnej 
długości 70 m. Jamy spaleniskowe w rzucie poziomym miały kształty 
zbli1(one do kolistych i owalnych, o średnicy od 60 do 160 cm i mią:tszości 
od 20 do 50 cm . Trzy spośród nich zawierały materiały zabytkowe w po
staci ułamków naczyń glinianych. Paleniska, w rzucie poziomym, o kształ
tach zbli~onych do owalu i średnicy od 130 do 250 cm, zbudowane były 
z drobnych i średniej wielkości kamieni •.t uło:tonych w jednej warstwie na 
podłożu piasku, popiołu, polepy i węgli drzewnych. Wystąpiły w nich po· 
jedyńcze ułamki naczyń glinianych. · 

Na znacznej przestrzeni badanej piaśpicy, wystąpiły odcinki war
stwy kulturowej o uchwyconej długości 20m, 15m, 13m, 8m.. Na zawar
tość tej warstwy składał się ciemny piasek zmieszany ze spalenizną, 
węgle drzewne, pojedyńcze osmolone kamienie i grudki polepy oraz ułamki 
naczyń glinianych. Warstwę tę wiązać mo:tna ze spalonymi zabudowaniami 
mieszkalnymi 'i gospodarczymi. 

l 
Ruchomy materiał zabytkowy jest na ogół dość skromny i ograni

cza się w zasadzie do ceramiki. Zebrane ułamki pochodzą z ró:tnych typów 
naczyń, zarówno grubościennych o powierzchniach schropowaconych, jak 
i gładzonych , cienkościennych o podobnej fakturze. Na ogół w zebranym 
materiale dają się wyró:tnić takie formy, jak: naczynia baniaste z dwoma 
uchwytami zgrubiałą lub facetowaną krawędzią, naczynia ważowate z za
okrąglonym brzuścem i sto:tkowatą szyjką, naczynia dwusto:tkowate oraz 
kubki baniaste i wysmukłe. Część zebranych ułamków posiada doś.ć bogaty 
ornam ent z motywami geometrycznymi, motywami ró:tnych ukośnych 
nacię < i kresek, punktów itp. Zdecydowana większość zebranego materia
łu ceru , icznego jest charakterystyczna i ~ypowa dla okresu pó~nolateń
skiego i 11czesnorzymskiego. 

Znaleziono tu równie:t podobnie jak w latach poprzednich, ułamki 
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naczyń i szpilę brązową z główką typu wrzecionowatego przynale:tne chro
nologicznie do ludności kultury pomorskiej ·z wczesnego i środkowego 
okresu lateńskiego. Na tej podstawie mo~na wnosić, ~e na omawianym 
wzniesieniu istniało równie~ osadnictwo kultury łu~yckiej. 

_z uwagi na du:te zagro:tenie obiektu przez ciągłą eksplQatację :twiru, 
należałoby prace badawcze kontynuowa .ć. w znacznie szerszym zakresie. 

BRZESC KUJAWSKI 
woj. włocławskie 
Stanowisko 3 

patrz 
neolit 

CHWARZNO, gm. Stara Kiszewa 
woj. gdańskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Gabriela Jeziorska. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Gdań
sku. Drugi sezon badań. Cmentarzysko kultury 
wschodniopomorskiej oraz groby z okresu 
wJ)ływów rzymskich. 

Badania cmentarzyska skoncentrowane były na południowym stoku 
wzniesienia. Objęto nimi prostokąt o wymiarach: 21 x 15 cm. W obecnym 
sezonie odkryto: 
- 4 groby skrzynkowe, które zawierały od 1 do 7 popielnic, 
-- 2 groby popielnicowe z obstawą kamienną, 
- 1 dziecięcy grób popielnicowy bez obstawy, wkopany w miejsce palenia 

ognia, :~olę popielnicy spełniał czerpak przykryty misą: 
- konstrukcję kamienną, 

- miejsce ciałopalenia. 

Groby występowały na głębokości 25-30 cm, zaś w jednym przy
padku pionowe ściany skrzyni występowały ponad powierzchnię. 
Zły stan zachowania wszystkich znalezionych naczyń spowodowany był 
silnym nawilgoceniem słabo wypalonej gliny, co sprawiło wiele trudności 
przy wyró~nianiu form ceramicznych bez uprzedniego wyklejenia. W te
renie udało się jedynie wyró~nić naczynia baniaste i wazowate ze sto~ko
watą szyjką oraz czerpaki, misy i dzbanki. Z metali znalezionych na 
cmentarzysku wyró~niono szczypce do depilac::ji owłosienia i kolczyki 
składające się z kółek, łańcuszków i paciorków. 

. Konstrukcja kamienna - to dwa rzędy głazów rozwidlające się, 
częściowo zniszczone orką. Konstrukcję przebadano fragmentarycznie, 
zostawiając odsłonięcie jej w całości na przyszły sezon. 

W odległości 7 m na północ od wspomnianej konstrukcji, na szczy
cie wzniesiehia, odsłonięto częściowo miejsce · palenia zwłok fustrynę/. 
Były to płytkie wgłębienia w piasku, wyło~one grubą warstwą gliny i bru
kiem ~amiennym. Pomiędzy kamieniami zalegał'a 20 cm warstwa popiołu 
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oraz częściowo zwęglone, du:Łe fragmenty drewna. Wielkość obiektu:około 
4 x 5 m. -Na obrze:Łach znajdowały się trzy slj:upiska ułamków naczyń. 
-W mią:Łszu spa~enizny natrafiono na 3 małe fragmenty kości oraz na fibulę 
inkrustowaną blaszką srebrną. Jest to trójgrzebykowa za_pinka w/g Alm-. 
grena typ V nr 96, datowana na II-m w. n. e. 

Badania będą kontynuowane. 

D:Ę:BCZYNO, gm. Białogard 
wÓj. koszalińskie 
Stanowisko 6 

DUCZOW MALY, gm. Wołczyn 
woj. opolskie 
Stanowi'sko F 

GNIEWOWO, gm. Szhigiel 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko 3 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okresy brązu · 

Leszczyńskie Towarzystwo 
Kulturalne w Lesznie 
Koordynator Badań Archeolo
gicznych WKZ 

Badania prowadziła mgr Ewa Borawska-Reks. 
Finansował Wojewódzki Zarząd Inwestycj~ Rol
nych w Lesznie. Trzeci sezon badań. Osada 
wielokulturowa. 

Kontynuowano badania uzupełniające, prowadzone w ramach prac 
ratowniczych w rejonie budowy zbiornika retencyjnego "Wonieść". Celem 
ich było uchwycenie południowego zasięgu osady. ZałoiŁono rów sondaiŁo
wy o wymiarach 50 x 2, 5 m. Odsłonięto powierzchnię około 125m2 

stwierdzając na całym obszarze warstwę kulturową o miątszości około 
O, 5 m. W wars~wie naletącej do osadnictwa kultury łutyckiej, wystąpiły 
obiekty tej kultury z okresu lateńskiego - 2 jamy i dość liczne ułamki 
ntczyń. Ponadto stwierdzono występowanie śladów osadnictwa wczesno
średniowiecznego. Poza ceramiką łutycką i wczesnośredniowieczną nie 
występowały inne materiały ruchome. 

Materiał znajduje się w opracowaniu~ zostanie przekazany do Mu
zeum Okręgowego w Lesznie. 

KAF,TOSZYNO, gm. Krokowa 
woj. gdańskie 
Stanowisko 4 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Gdańsku 
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Badania prowadzila mgr Iwona Wolanin-Szuł
drzydska. Finansował Zespół Elektrociepłowni 
"Wybrze:ł;e". Pierwszy sezon badad. Osada 
kultury pomorskiej . 

. Stanowisko poiotone jest na wschodniej stronie jez. Zar.nowieckiefo 
w górnej czędci stotka napływowego. Dotychczas przebadano pow.l50 m 
w centrum osady. Odkryt'o szereg obiektów mieszkalnych i gospodarczych 
/jamy, układy dołków posłupowychf , których funkcję będzie mo!na dokład
niej udcidlić po uzyskaniu wyników analiz na zawartodć fosforu i mikro
szczątków organicznych. Uzyskany materiał ruchomy stanowi ceramika 
naczyniowa oraz wytwory i półsurowce krzemienne. 

Materiały oraz dokumentacja z badad zmijdują się w archiwum Pra
cowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PP PKZ 0/Gdadsk. 

Badania będą kontynuowape. 

KLUKOWO, gm. Zlotów 
woj. pilskie 
Stanowisko 2 

KONOPNICA, 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 7 

' 
KRAKOW-WITKOWICE 
Stanowisko l 

KRUPICE 
woj. białostockie 
Stanowisko I A 

l 

patrz 
okres halsztacki 

pą.trz 

okres wpływów rzymskich 

patrz 
neolit 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Białymstoku 

Badania prowadzU dr Jan Jaskanis. Finansował 
WKZ w Białymstoku. Piąty sezon badad. Cmen
tarzysko kultury przeworskiej okresu pótnola
tedskiego i rzymskiego z · grobami kultury 
wielbarsko-cecels_kiej. 

Prace skoncentrowano głównie na wschodniej peryferii cmentarzy
ska w celu uchwycenia jego zasięgu oraz południowej, żniezezonej groba
mi w obstawach kamiennych, char~kterystycznymi z wczesnego drednio
wiecza. Przebadano łącznie 650 ·m odkrywając 63 groby. 

Tak jak i w latach poprzednich, groby z bronią skupiały się na kul
minacji wzgórza zajętego przez cmentarzysko w jego czędci południowo
wschodniej. Podród nich uwagę zwraca_ bezpopielnic?wy gró~ nr 332 bogato 
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wyposa:tony w dwa zespoły broni wyra~nie oagraniczone od siebie, zale
gające na przeciwległych skrajach jamy . .. 

Interesującym odkryciem równie:t w tej partii cmentarzyska był 
podbrukowy grób ciałopalny, w którym kolisty, trzywarstwowy bruk ka- · 
mie~y nakrywał jamę średnicy l m wypełnioną ziemią z intensywną za
wartością spalenizny i przepalonych szczątków kostnych. 

Odrębnością cech wyró:tnia się spośród wszystkich 372 przebada
nych grobów, !pochówekciałopalny nr 313 wyposatony w 11 naczyń zrótni
cowanych typologicznie, z których 3 egzemplarze stanowią typ nie wystę-. 

pujący dotych~zas, a reprezentujący reliktową formę środkowego okresu· 
lateńskiego. 

W przyszłym sezonie przewiduje się jeszcze sprawdzenie zasięgu 
cmentarzyska od strony zachodniej. 

KRAKOW-Nowa Huta-Eranice 
Stanowisko 41 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 
Oddział w Nowej Hucie 

Badania prowadzili mgr G. Tobołowaka i mgr 
Tadeusz Wójcik f autor sprawozdania/. Finan
sowała Huta im. Lenina. Pierwszy sezon 
badań. Osada wielokulturowa. 

Stanowisko 41 położone na wysokiej, lewej terasie Wisły /teren 
intensywnej gospodarki rolnej/ zajmuje obszar ok. 25 hektarów. Odkryte 
zostało w wyniku planowych badań powierzchniowych wiosną 1979 r. 
Przeprowadzono badania ratownicze, odkrywając w kilku wykopach son
dażowych, o łącznej powierzchni 3 arów, dwie jamy i dziesięć śladów 
po słupach. J'ama nr l zawierająca bardzo dużą ilość polepy i zwęglone 
szczątki ziarn zbó:t mo:te być datowana na podstawie nielicznych fragmen
tów naczyń na pó:tny okres lateński. Obiekt nr 2 zawierał elementy. wcze
snobrązowe, wśród których wyróżniono materiały kultury trzcinieckiej. 

Nie pr~ewiduje się w najbliższym czasie kontynuacji badad. 

KRAKOW-Nowa Huta-Krzesławice ITI 
Stanowisko lU 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 
Oddział w Nowej Hucie 

Badania prowadzili dr Małgorzata Kaczanowaka 
/autorka sprawozdania/ i mgr Tadeusz Wójcik. 
Finansowała Huta im. Lenina. ·Drugi sezon 
badań. Osada z okresu lateńskiego i neolitu. · 

Na stanowisku tym w roku 1957 odkryto podczas robót ziemnych 
na terasie lewego brzegu Dłubni obiekty neolityczne związane z kulturą 
ceramiki wstęgowej rytej oraz chatę z celtycką ceramiką malowaną. 
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Celem tegorocznych prac było określenie zasięgu osadnictwa neolitycznego. 
W tym celu załotono na terenie stanowiska · szereg rowów sondatowych 
o łącznej powierzchni 363m2. Rowy o przebiegu po osi NEE-SWW obejmo
wały teren od skraju terasy Dłubni w. jej głąb. 

W wynilfu badań stwierdzono ślady osadnictwa neolitycznego, silnie 
zniszczone przez pó~niejszą erozję, .oraz liczne obiekty związane z osad- · 
nictwem grupy tynieckiej kultury celtoprzeworskiej, w pcs taci jam zaso
bowych, palenisk oraz 4. prostokątnych chat zagłębionych w ziemię, ze 
śladami słupowymi pośrodku, prawdopodobnie związanymi z konstrukcjami 
dachu. W warstwie kulturowej, jak i w obiektach znaleziono liczne fragmen
ty ceramiki toczonej na kole, malowanej czerwono i biało. Osadnictwo 
neolityczne reprezentowane było przez materiał kultury ceramiki wstęgowej 
rytej, pochodzących w większości ze złota wtórnego oraz obiekt związany 
z grupą Wyciąf.e-Złotnik;i. 

W wyniku badań uzyskanci" równie f. niezwykle interesujące · profile, 
pozwalające na rekonstrukcję procesów erozyjnych ·na terenie Dłubni. 

KRZAN 
woj. les.zczytiskie 
Stanowisko l 

patrz 
neolit 

MASLOMECZ, gro. Hrubieszów 
·woj. zamojskie 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Stanowisko 9 

LUZINO, 
woj. gdańskie 
Stanowisko 17 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Barbara Wiącek: Kon- · 
tynuacja badań z 1971 r. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku. Osada produkcyjna 
kultury wschodnio-pomorskiej. 

Na stanowisku, na którym w 1971 r. odkryto fragmentarycznie 
zachowaną łód~ dłubankę wraz z zespołem palenisk, wznowiono badania 
z powodu niszczenia osady. 

Wytyczone sonda:t.e i w)rkopy o łącznej powierzchni 2, 5 ara miały 
na celu uchwycenie zasięgu osady od strony zachodniej, północnej i częś
ciowo południowej na· nienaruszonym jeszcze obszarze. Odkryto 30 obiek
tów głównie palenisk zgrupowanych w większości w wykopie nr 7, w pasie 
o wymiarach 6 x 12 m ciągnącym się w kierunku północno-zachodnim. 

Faleniska składające się z 2-3 warstw spękanych i rozkruszonych 
kamieni były nasycone na ogół warstwą intensywnie przepalonej ziemi 
z zawartością węgla drzewnego oraz ułamków ceramiki. Cechą charakte-
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rystyczną jest dute zagęszczenie obiektów, przez co niekiedy trudno 
wydzielić granice poszczególnych palenisk. Występowały one na piaszczy·

·stym, caleowym podlotu na głębokości od 25 do 50 cm. Skutkiem płytkie-
go zalegania część z nich została zniszczona w górnych partiach w czasie 
orki. 

B'adania będą kontynuowane w następnym roku w północrio-zachod
niej części stanowiska. 

LA SIN 
woj. toruliskie 
Stanowisko 1 

Muzeum w Grud:l!iądzu 

Badaniami kierował mgr Ryszard Boguwolski 
przy współpracy dr.Andrzeja Koli i .~gr.Maria

na Kochanowskiego f autor sprawozdania/. 
Finansowało Towarzystwo Miłośników Lasina 
i WKZ w Toruniu. Pierwszy sezon badali. 
Osada kultury łutyckiej i średniowiecza,. 

W rejonie .,Jeziora· Łasiliskiego trzy wyspy zlokalizowane w północ
nej części alcvvenu wodnego zakwalifikowano do badali w wyniku odkrycia 

· tam stanowisk archeologicznych. 

W wykopach 1-3 stwierdzono istnienie warstwy kulturowej słabo 
oddzielającej się od humusa o miątszości ca 50 cm. Skład geomorfologic-z
ny warstwy kulturowej to ciemnoszara, tłusta próchnica z zawartością 
węgli drzewnych, kości zwierzęcych i licznych szczątków organicznych. 
w wykopach5-7 nie stwierdzono istnienia warstwy kulturowej, zaś w wy
kopie 4 warstwa ta występowała we wschodniej partii wykopu o miątszości 
ca 20 cm. 

Ułamki naczyń występowały w wykopach zlokalizowanych w cen
tl'um wyspy /wykopy 1-3/. Ogółem znaleziono kilkaset fragmentów cera
miki. Prawie ~5 o/o znalezionego matęriału, to ułamki naczyti kultury łu
tyckiej /fazy najmłodsze/. Zaledwie u ·,fragmentów ceramiki mótna chro
nplogicznie odnieść do okresu pó~nośredniowiecznego /XTII-XIV w./. 

• Z typów naczyti wczesnolateliskich znaleziono materiał, kt6ry re
prezentuje zarówno dute naczynia zasobowe o średnicy wylewu 25-35 cm, 
misy, dzbany, ·dzbanki i mniejsze naczynia z.asąbowe. Jeden ułamek na
czynia reprezentuje okres halsztacki D - jest to zapewne fragment popiel
nicy o powierzchni czernionej. 

Znaleziono tylko jeden zabytek metalowy - nót telazny, zachowany 
w dobrym stanie. 

Materiał złotono w Muzeum w Grudziądzu. 

Badania będą kontynuowane . 

. ' 
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MASLOM:Ę:CZ, gm. Hrubieszów 
woj. zamojskie 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Stanowisko i5 

MASLOM:Ę:CZ, gm. Hrubieszów 
woj. zamojskie 

Uniwersytet im. ~arii 
1 C~rie·-Skłodowskiej w Lublinie· 

Zakład Archeologii Stanowisko 22 

Badania prowadził mgr Andrzej Kokowsld. 
Finan'sowała Rada Uczelniana SZSP UMCS w 
Lublinie. Pierwszy sezon badań. Slady osad
nictwa ludności kultury zarubinieckiej z okresu 
pó:!nolateńskiego. 

Stanowisko poło:tone jest na zachodnie-południowym stoku małego 
wyniesienia około 5 000 m na wschód od drogi Hrubieszów-Dołhobyczów, 
na południowym skraju zabudowań wsi Masłomęcz. 

Prace miały charakter rozpoznawczy. · Przebadano obszar powie
rzchni 32,5 m2. Nie stwierdzono śladów obiektów. Charakterystyczna 
stratygrafia stanowiska pozwala przypuszczać, :te mamy do czynienia z 
przemieszczonymi śladami osadnictwa~ Uzyskany materiał zabytkowy - · 
bardzo du:ta ilość ceramiki z karbowanymi krawędziami, naklejanymi 
listwami pod krawę'dzią, ornamentem szczypanym oraż spora ilość polepy 
i kości przemawiają tak:te za istnieniem obok osady ludności kultury za
rubinieckiej. 

--
Materiał na .podstawie cech ceramiki /kilka fragmentów i faceto-

wanym brzegiem/ mo:tna datować na wczesną fazę okresu -pr:i:edrzymskie
go /lateńskiego/. Z innych zabytków nale:ty wymienić rozcieracz kamienny 
i kawałki drutu /? f brązowego. 

Materiały znajdują się w Zakładzie Archeologii UMCS. 

Badania będą kontynuowane. 

MONICE, gm. Sieradz 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 3 

konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Sieradzu 

Badania prowadziła mgr Barbara Głowacka. 
Finansował WKZ w Sieradzu. Pierwszy sezon 
badań. Osada kultury pomorskiej z przełomu 
okresu ·halsztackiego i lateńskie go. 
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Stanowisko rir 3 w Monieach le:t.y na skarpie ok. 100m na zachód 
od ostatnich zabudowań wsi, po prawej stronie drogi wiodącej do ~egliny, 

-Jest to piaśnica znajdująca się na polu uprawnym, z której miejscowa 
ludność czerpała piasek. Na powierzchni zalegały liczne ułamki ceramiki 
w du:t.ym rozrzucie . 

Badania miały charakter ratowniczy. Wytyczono wykop 10 x 2m. 
Wystąpiło w nim 16 zaciemnień - 8 z nich nie zawierało materiału zabyt
kowego, w pozostałych wystąpił on w ró:t.nych ilościach. Najwięcej ma
teriał~ zawierała jama nr 5, prawdopodobnie obie.kt mieszkalny - wystąpiły 
tu · bardzo liczne ułamki ceramiki oraz fragmenty kości zwierzęcych. Ja .. 
my nr 2, 8, 10,11 mo:t.na identyfikować z dołkami po słupach . Przekopano 
całą zagro:t.oną część. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Sieradzu, a doku
mentacja w Biurze Dokumentacji Zabytków. 

Badania nie będą k?ntynuowane. 

NOWY TARG, gm. Stary Targ 
woj. ~lbląskie 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

OSIECZNICA, gm. Krosno Odrzatiskie 
woj. zielonogórskie 

Muzeum Archeologiczne 
Srodkowego Nadodrza 

Stanowisko 3 w Swidnicy k/ Zielonej Góry 
Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Zielonej Górze 

Badania prowadził mgr Edward Dąbrowski. 
Finansował GS "Samopomoc Chłopska" vi Kroś
nie Odrz. Pierwszy sezon badań. Rozległa 
osada otwarta z przełomu środkowego i pó:tne
go okresu lateńskiego. Osada wczesnośrednio
wieczna /VI oraz XI w . /. Ślady obozowiska 
ze schyłkowego paleolitu /? /. 

Stanowisko 3 poło:t.one jest nad prawym dopływem Odry- Bielą, 

na południoy.y wschód od wsi, w pobli:t.u szosy Krosno-Słubice, w zachod
niej części wydłu:t.onego, dyluwialnego pagórka, · na łagodnym jego stoku, 
obni:t.ającym się stopniowo z południowego zachodu w kierunku pasma pod- . 
mokłych łąk. 

Prace wykopaliskowe miały charakter ratunkowy. Na powierzchni 
ponad '3 arów odsłonięto i wyeksplorowano 8 jam i częściowo uszkodzony 
zarys naziemnego budynku mieszkalnego wraz ze znajdującym się wew
nątrz paleniskiem. Cztery spośród odkrytych jam i zarys chaty nale:t.y 
datować na sam przełom środkowego i pó:tnega. okresu lateńskiego. Upo
wa:t.niają do takiego datowania dość liczne relikty "łu:t.yckie", wyra:tające 
się zarówno sposobem zdobienia ceramiki, jak przetrwaniem niektórych 
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cech formalnych i całych form, m. in. talerzy glinianych; inne szczegóły 
stylistyczne, wśród nich facetowanie brzegów naczyń i niekiedy przewę
:tone klepsydrowato ucha zbli:tają odkryte zespoły ku początkom pó~nego 
okresu lateńskiego. Ewenementem jest odkrycie w najbliższym sąsiedztwie 
paleniska chaty,kilkunastu fragmentów naczyń f od 2-3 egzemplarzy.? f, · 
zdobionych kółkiem zębatym,. Najbliższe terytorialne i czasowo analogie 
do tych motywów zdobniczych znaleziono na terenie Czechosłowacji w 
przeżytkowych zespołach kultury łużyckiej, gdzie datowane są na środko
wy okres lateó.ski. Jedna z odkrytych jam /w większej części zniszczona 
spychaczem/ zawierała, oprócz ułamków naczyń glinianych, znacznej 
wielkości soplawaty wytopek :telazny. Sporadycznie ślady produkcji żelaza 
występowały także w warstwie kulturowej. · 

Z tą fazą osadniczą należy wiązać fragmenty ozdoby brązowej oraz 
kamienny, obtaczany krążek z obustronnymi wklęsłościami - analogiczny • 
do występujących w zespołach grobowych grupy górzyckiej kultury łużyc-

. kiej. 

Z pozostałych obiektów na szczególną uwagę zasługuje jama odzna
czająca się smoliście czarnym zabarwieniem. W wypełnisku jej - oprócz 
łupanych kamieni polnych - znaleziono znaczną ilość większych i mniej
szych fragmentów naczyń glinianych, wykonanyc~ wyłącznie techniką ręcz
nego lepienia. Charakterem swoim odpowiadają one ściśle zespołom dato
wanym na VI w. n. e., odkrytym w Osiecznicy na stanowisku l. 

Inne 3 jamy, zawierały także fragmenty wczesnośredniowiecznych 
naczyń, lecz całkowicie obtaczanych, nierzadko bogato zdobionych. Drobne 
fragmenty naczyń lateńskich znalazły się w tych obiektach niewątpliwie 
na wtórnym złożu. Z powyższą fazą osadniczą /XI w. f wypada łączyć zna
lezione w pobliżu opisanych jam: nóż żelazny, fragment siekiery /?f 
i przewierconą kość skokową dużego przeżuwacza ftalus s. os tarsi ribiale/. 

Na całym badanym odcinku występowały artefekty krzemienne. Naj
pewniej należy je wiązać z sezonowym osadnictwem schyłkowo-paleolitycz
nym. 

Materiały znajdują się w Muzeum Srodkowego Nadodrza w Swidnicy 
k/ Zielonej Góry. 

Badania będą kontynuowane, 

REGOW 
woj. skierniewickie 
Stanowisko l 

RYBNO,.._ !!m. Gniewino 
WOJ. gaaustne 
SIEMUTKOWO KOZIEBRODZKIE 
gm.Loco 
woj. ciechanowskie 
Stanowisko l 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz okresy brązu 

patrz , 
okres halsztacki 
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STOBNICA-TRZYMORGI, gm.Ręczno 
woj. piotrkowskie 
-Stanowisko 2 

STROBIA, gm. Konopnica 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

SZARBIA, gnL Skalbmierz 
woj. kieleckie 
Stanowisko I 

SWL6TNIKI, gm. Sobótka 
woj. wrocławskie 

TRZCIEL, woj. gorzowskie 
Stanowisko 4 

WILKOWICE, gm. Wartkowice 
woj. sieradzkie 

patrz 
neolit 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
okres brązu 

patrz 
okresy brązu 

patrz 
okresy brązu 

Uniwersytet Łódzki 
w Łodzi 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził mgr Jacek Błaszczyk, kon
sultował doc. dr Jerzy Kmiecióski. Finansow9.ł 
WKZ w Sieradzu • . Pierwszy sezon badaó. 

· Osada kultury przeworskiej z okresu pótnola
teóskiego, ?sada wczesnośredniowięczna. 

Osada poło:tona jest na prawym /wschodnim/ brzegu r zPh.'i Ner, na 
krawędzi doliny rzecznej. 

Przebadano obszar ok. 7 50 m 
2

, ~dkrywając dwie chat·y kultury 
przeworskiej, jedną jamę kultury przeworskiej i cztery jamy z okresu 
wczesnośredniowiecznego. 

Chaty zbli!tone były kształtem do pro~to~ątów , o wymiarach 3 x 6 m 
i 3 x 6 m. 
W północno-zachodnim naro:tniku chaty znajdowało się palenisko z lutno 
ulotonych kamieni, pomiędzy którymi występowały ułamki naczyó glinia
nych. Na obwodzie chaty odkryto kilka dołków słupowych. Wewnątrz jamy 
kultury przeworaklej znajdował się częściowo zniszczony klosz i du:ta 
ilość ułamków grubościennych naczyó zasobowych. Opisane wy:tej obiekty 
datować mo:tna na pótny okres lateóski. Jamy wczesnośredniowieczne 
miały kształt owalny, wymiary 1, 5-2 na 2; 5-3 m. Wypełnisko jam stano
wiła czarna ziemia, drobne silnie przepalone kamienie oraz liczne ułamki 
naczyń glinianych. 

Badania będą kontynuowane. ' 



ZADOWICE, gm.l Godzisze Wielkie 
:woj. kaliskie 
Stangwisko 1 
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patrz 
okres wpływów rzymskich 



Okres wpływów rzymskich 
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BABICE STARE 
woj. war-szawskie 

-Stanowisko 1 
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P. ~. Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie . 

Badania prowadziła mgr Hanna Młynarczyk. 
Finansowała Dyrekcja Budownictwa Ogólnego. 
Pierwszy sezon badań. · Osady z wczesnego -·
okresu rzymskiego i z wczesnego średniowie
cza XII w. . 

Stanowisko polotone jest przy ul. Rynek, na niewielkim piaszczystym 
wzniesieniu, które obnita się w kierunku północnym i południowym. Na 
całym obszarze występuje w niewielkiej ilości materiał archeologiczny. 

Celem badań było rozpoznanie rodzaju 'i chronologii sta~owiska 
oraz uchwycenie jego zasięgu i określenie intenąywności występowania 
obiektów za~ytkowyc~. -

Na powierzchni 40 arów załotono 20 wykopów sandatowych o wy- · 
miarach 10 x 2, 5 m katdy . Łącznie przebadano obszar o powierzchni 5 
arów, odkrywając 6 obiektów. Były to jamy występujące na głębokości od 
30 do 50 cm od powierzchni ziemi, we wszystkich wypadkach mocno 
znisŻczone. p~zez współczesne wkopy oraz istniejący tu do niedawna sad. 
Miały one ksżtałt wydłutonego owalu, w profilu nieckowate. 

Badany obszar stanowił peryferię dwóch osad, starszej z wcze
snego okresu wpływów rzymskich i młodszej z wczesnego średniowiecza. 
Wydaje się, te centrum osadnictwa z obu okresów przesunięte jest na 
zachód. · 

Mater.iały znajdują się w PAK PKZ O/Warszawa. 

Badania stanowiska nie będą kontynuowane. Przewiduje się jedynie 
nadzory archeologiczne, 

' . 
~IEZYN, gm. Krzywiń 
woj. leszczyńskie · 
Stanowisko 1 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza 
Katedra Archeologiczna 
w Poznaniu 
Konserwator Zabytków 
Archeologicznych w Lesznie 

Badania prowadził dr Tadeusz Makiewicz. Dru
gi sezon badań. Sanktuarium cmentarne. kultury 
przeworaklej oraz cmentarzysko kultury łu
tyckiej /okres halsztacki/ i kultury przewor
aklej /stadia B 1 i B

2 
okresu rzymskiego/. 

Kontynuowano badania rozszerzające powierzchnię wykopów na 
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północ i południe w celu uchwycenia zasięgu występowania grobów oraz 2 
konstrukcji kamiennej w tych kierunkach. Odsłonięto powierzchnię 450 m 
f w sumie l 100 m2 /, odkrywając 49 grobów oraz dalsze fragmenty bruków 
kamiennych. 

Przy konstrukcjach kamiennych skupiono się na badaniach bruku 
nr 3, położonego najbardziej na północ. Uchwycono go na odcinku długości 
34m, ustalając zarazem, że jego szerokość wynosiła około 6 m. Jedno
cześnie zaobserwowano, że w części zachodniej, w odróżnieniu od części 
wschodniej, kamienie bruku układano na poziomie calca, a nie na warstwie 
podsypkowej. Starano się więc wyraźnie , aby kamienie bruku tworzyły 
układ poziomy. Bruk był silnie zniszczony przez współczesną orkę. Sprzy
jające układy str.atygraficzne /groby pod brukiem, wkopane w bruk i poło
żone na bruku/ pozwoliły na stwierdzenie, że konstrukcje kamienne wznie
siono u schyłku stadium B

1 
lub w początkach stadium B

2 
okresu rzymskie

go. W odniesieniu do pozostałych bruków nr l i 2 nie stwierdzono nowych 
elementów, gdyż badania skupiły się w partii, gdzie ~ostały one niemal 
całkowicie zniszczone przez eksploatację piasku. Ponieważ nie odkryto 
nowych bruków położonych na północ lub południe od znanych dotychczas, 
można sądzić, że znane dotychczas 3 podłużne układy ~amieruie, są frag
mentem monumentalnego założenia w kształcie wyraźnie liniowym. Można 
jednocześnie zaobserwować , że groby kultury przeworskiej koncentrują 
się wyraźnie wokół bruków, a nieliczne odkryte dotychczas groby ze sta
dium B

1 
są wkopane w bruk. Sądzić wi ęc można, że badane konstrukcje 

kamienne były widoczne na powierzchni i odgrywały istotną rolę w obrząd
kach pogrzebowych miejscowej ludności kultury przeworskiej. Zasięg 
cmentarzyska kultury łużyckiej jest znacznie szerszy, przy czym jego 
centrum leży zdecydowanie na południe od bruków kamiennych. 

W trakcie badań odsłonięto 49 grobów, w tym 21 grobów kultury 
przeworskiej. Groby kultury łużyckiej są w większości popielnicowe, 
aczkolwiek stwierdzono także groby bezpopielnicowe. Z ciekawszych za
bytków na wymieniel)ie zasługuje sierp brązowy, nożyk żelazny, fragment 
naszyjnika brązowego i 2 szpile brązowe. 

Wśród grobów kultury przeworskiej trzy można datować na stadium 
B

2
, pr-zy czym wyróżniają się one bogatszym inwentarzem. Większość 

grobów była jamowa, a tylko dwa popielnicowe . Groby w stadium B są 

wyraźnie ubożej wyposażone i zawie rają tylko pojedyńcze zabytki. :ka spec
jalną uwagę zasługuje odkrycie żelaznej zapinki celtyckiej,#L kulkami na 
kabłąku, typowej dla stadium LT c1 wg P. Reineckego; znaleziono ją w ko
biecym grobie jamowym ze stadium B

2 
datowanym dwoma zapinkami z płyt

kowatymi główkami. Poza tym wymienić również należy 4 groty żelazne, 
umbo żelazne /J. 5 lub J. 6/ oraz zapinkę A 45. 

Materiały znajdują się w Katedrze Archeologii UAM. 

Badania cmentarzyska będą kontynuowane. 

BISKUPICE, gm. Brwinów 
woj. warszawskie 

Muzeum Starożyt-,nego Hutnictwa 
Mazowieckiego 
w Pruszkowie 
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Badania prowadzili mgr Stefan Woyda i mgr 
Dorota Rudnicka. Finansowało muzeum w Pru
szkowie i Stołeczna Pracownia Dokumentacji 
Dóbr Kultury. Czwarty sezon badal'i. Osada . :· 
kultury łutyckiej, osada produkcyjna pótnola
telisko-rzymska, ślady osadnictwa wczesno
średniowiecznego. 

Na obszarze zbadanych 42 arów odkryto łą-cznie 929 obiektów, w tym 
5 ziemianek, 3 studnie, 1 palenisko, 124 piece hutnicze i 796 jam. Osadę. 
kultury łutycldej reprezentuje ok. 500 jam. Zawierały one wyłącznie cera
mikę najczęściej w niewielkiej ilości. Jedna jama datowana jest na wiek 
XI n. e. Zawierała ona 2 całe naczynia i parę obrotowych kamieni tarno- . 
wych. · 
Pozostałe obiekty wiąte się z osadą produkcyjną istniejącą między I wie
kiem p. n. e. , a ITI wiekiem n. e . W materiale ruch·omym zwrac·ają uwagę 

zabytki wiątące się z kulturą celtycką f ceramika grafitowa, paciorek, · 
bransoleta szklana/. 

Badania będą' · kontynuowane. 

BOGUCIN, gm. Kołobrzeg 
Stanowisko 6 

CHWARZNO,- gm. Stara Kiszewa 
woj. gdaliskie 

CZARNOW~SY, gm. Dobrzeli Wielki 
Stanowisko E · 

patrz 
okres lateliski 

patrz 
okres lateliski 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Opolu 

Badania prowadzili mgr Klemens Macewicz, 
mgr Kazimierz Spychała, mgr Sylwia Wuszkan. 
Finansował WKZ w Opolu. Trzeci sezon badali. 
Osada kultury przeworskiej z pótnego okresu 
wpływ;ów rzymskich~ 

Kontynuując prace ratownicze, przebadano najbardziej naratony 
na zniszczenie odcinek o powierzchni około O, 5 ara. · 

Odsłonięto 1 duty obiekt mieszkalny oraz kilka jam posłupowych. 
Odkryty obiekt zalegał na głębokości 30 cm, był większy z przebadanych 
do tej pory na stanowisku; Jego wymiary w rzucie poziomym wynósily: 
ok. 5, 5 m X ok. 3m, głębokOŚĆ wypełniska 0, 5 m. Jamy poslupowe odkryte 
zostały w obrębie wypełniska obiektu /6 przy obrzetach i 2 w partiUrod
kowejf. Podczas eksploracji budynku mieszkalnego wydobyto dutą ilość 
ceramiki, polepy i tutla dymarkowego. 
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W odległości około O, 7 m na wschód od chaty wystąpiła jama o wy
miarach O, 5 x O, 35 m i głębokości o. 44 m .- o charakterze gospodarczym. 

Na terenie otaczającym obiekty wystąpiła nieznaczna ilość materia
łu ceramicznego i małe fragmenty :Łu:Łla dymarkowego. Jedno du:Łe skupisko 
tutla zlokalizowano w sąsiedztwie obiektu mieszkalnego przy jego Ściance 
północnej. 

Materiał zabytkowy znajduje się w Biurze Dokumentacji Zabytków 
w Opolu . 

W wypadku zagro:Łenia badania będą kontynuowane. 

D~BCZYNO, gm. Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 2 A 

D~BCZYNO, gm. Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 6 

patrz 
neolit 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził prof. dr hab. Jan Zak i mgr 
· Henryk Machajewski. Finansował USM w Poz
naniu. Piąty, ostatni sezon badali. Obozowisko 
kultury pucharów lejkowatych, cmentarzysko 
kultury pomorskiej, osada grupy zachodniopo
morskiej, osada l? l kultury okresu wczesnego 
średniowiecza. 

Wyniki tegorocznych badali wnoszą nowe dane w kwestii utytkowania 
terenu· stanowiska przede wszystkim przez grupę zachodniopomorską. Za
rejestrowano dalszych 148 obiektów, w tym 3 półziemianki, 5 jam, 27 pa
lenisk, l piec gospodarczy i 112 jam posłupowych, w większości tworzące 
współcześnie czytelne układy kontrukcji budowli słupowych, które w gene- · 
ralnym ujęciu "dopełniały'' południową część zarejestrowanego w ubiegłym 
sezonie owalnego układu półziemianek, Wśród ruchomego materiału cera
micznego, uwagę zwracają formy baniaste, wazowate, w tym egzemplarze 
zdobione motywami stempellowymi w postaci kwiatu tulipana i rozety oraz 
szklane paciorki koloru czarnego zdobione białą i czerwoną przeplataną 
linią falistą. · 

Rezultaty badań ująć mo:Łna następują·co: 

l l aspekt kulturowy: stwierdzono obozowiska kultury pucharów lejkowatych 
fazy lubońskiej; cmentarzysko klłltury pomorskiej; osadę grupy zachod
niopomorskiej; osadę l? l kultury okresu wczesnego średniowiecza, 

2l .aspekt przestrzenny: na zbadanym obs.zarze O, 5 ha zdecydowanie domi
nują elementy grupy zachodniopomorskiej, określone układem dwóch 
częściowo zazębiających się owali półziemianek o wymiarach 50 x 25m. 
Bezpośrednio w zewnętrznej strefie owali usytuowane są obiekty "to-
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warzyszące" /budowle słupowe, paleniska, piece i jamy gospodarcze/ 
tworzące wyratne ugrupowania; paleniska i piece gospodarcze w części 
południoWo-zachodniej i południowo-wschodniej; budowle słupowe mię
dzy półziemiankami i w części południowej. Strefa wewnętrzna owali, 
poza jednostkowymi obiektami była nie zab1,1dowana. Elementy pozosta
łych kultur repreżentowane są w o):>u strefach śladowo, nie tworząc 
ugrupowań., przy czym sugerować mo~na, ~e cmentarzysko kultury 
pomorskiej zlokalizowane było prawdopodobnie w części · północnej zba
danego ohszaru, 

sr aspekt chronologiczny: kultura pucharów lejkowatych reprezentowana 
jest przez elementy fazy luboń.skiej; kultura pomorska określona jest 
ogólnie na środkowe odcinki starszego okresu przedrzymskiego; kulturę · 
okresu wczesnego średniowiecza określają elementy z VIII-IX w. ; 
grupa zachodniopomorska f ostatnio sugerowana nazwa - grupa dębczyń
skaJ datowana jest od fazy B 2jc1 

pó:fnego okresu rzymskiego do fazy .. 
n

2 
okresu wędrówek ludów, przy czym w ramach tej grupy zarejestro

wano ti.ly poziomy osadnicz·e: I /faza B 2/C
1 

·- schyłek c
1 

- północny 
u~ad półziemianek/, II f sc_hyłek c1 :początek c2 - strefa przejściowa 
m1ędzy północnym a połudmowym układem/, III 7Początek c

2
-D

2 
-po

łudniowy układ półziemianek/, generalnie odpowiadające pierwszemu 
/B2/C1-c2 - dębczyń.skiemu/ i drugiemu /C

2
-D2 -dziedęciń.skiemu/ 

etapow1 przemian grupy zachodniopomorskieJ. 

4/ aspekt społeczny: dyskusyjny jest problem eksplikacji pod względem 
społecznym a tym bardziej etnicznym, jakkolwiek wiele cech kulturo
wych zwłaszcza w ramach grupy zachodniopomorskiej zbli~onych jest 
do nadłabskiego systemu kulturowego . 

Materiały znajdują się w Katedrze Archeologii UAM w Poznaniu. 

Badania terenowe zakończono . 

DEBCZYNO, gm . Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 6 A 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził mgr Henryk Machajewski. 
Finansował UAM w Poznaniu. Pierwszy sezon 
badań.. Osada grupy zachodniopomorskiej 
z pótnego okresu :r;-zy:mskiego /faza c

2
-Df. 

Elementy kultury łu~yckiej z V EB. 

Stanowisko zlokalizowane jest na południowej płaskiej terasie nad
zalewowej rzeki Mogilicy, między całościowo zbadanym cmentarzyskiem 
/Dębc~yno, st. 2/ i osadą /Dębczyno, st. 6/ z pó:fnego okresu rzymskiego. 

Badania miały charakter rozpoznawczy. Przed przystąp~eniem do 
badań. wykopaliskowych wykonano nawierty _warstw na obszarze około l ha, 
rejestrując obiekty i warstwę kulturową. Prawdopodobnie równie~ na tym 
stanowisku .f por. Dębczyno, st. 6/ obowiązywała reguła owalnego układu 

·' 
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półziemianek. Na zbadanym obszarze 70 m 
2 

zarejestrowano 7 obiektów: 
l półziemianka, 5 palenisk, l jama. Wśród materiału ceramicznego uwagę 
zwracają naczynia misowate zdobione motywem ornamentu stempelkowego 
oraz pótne formy naczyń baniastych. 

Elementy kultury łu:tyckiej reprezentowane są śladowo. 

Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii UAM w Poz-
naniu. 

Badania będą kontynuowane. 

DĘBCZYNO, gm. Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko l O 

patrz 
okresy brązu 

DEBINA, gm. Ustka 
woj. słupskie 

Stanowisko l 

Wy:tsza Szkoła Pedagogiczna 
w Słupsku 
Zakład Historii 

Badania prowadził doc. dr hab. Tadeusz Malinow
ski, z zespołem. Finansowała WSP w Słupsku 
oraz Instytut Archeologii UJ w Krakowie. Pier
wszy sezon badań. Cmentarzysko kultury wiel
barskiej, okres wpływów rzymskich. 

Stanowisko znajduje się na granicy gruntów Dębiny i Poddąbia, 
w rozwidleniu drogi polnej do Dębin2 i ~uktu leśnego do Rąbczyna i Glinnik. 
Zbadano obszar o powierzchni 75 m w wykopie przylegającym do 3 stoją
cych oraz obalonych głazów, odkrywając fragmentarycznie zachowane 
dalsze kamienne pozostałości kręgu o średnicy ok. 6 m . Stwierdzono, :te 
jeden z największych głazów, stojący w pierwotnej pozycji i wystający po
nad powierzchnię terenu, był w dolnej części podparty kamieniami polnymi. 
W obrębie kręgu i poza nim występowały ślady drewnianych słupów i ognisk, 
zagłębienia oraz nieznaczna ilość ceramiki, -prawdopodobnie nieco wy
przedzające czas budowy kręgu, w którego zbadanej części nie natrafiono 
na pochówki. Wykonane dodatkowo rowy sonda:towe o łącznej długości 34 m 
nie ujawniły - poza jednym zaciemnieniem z węgielkami drzewnymi - dal
szych obiektów cmentarzyska. 

Badania nie będą kontynuowane. 

GARNKI, gm. Karlino 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 2 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadzili: mgr Henryk Machajewski, 
mgr Andrzej Sikorski i Andrzej Krzyszowski. 
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Finansował UAM. Pierwszy sezon badań. 
Osada grupy zachodniopomorskiej fazy B2/C1 · 
pó:tnego okresu rzymskiego. · 

Stanowisko poło~one jest na północnym i północno-wschodnim ła

godnym stoku opadającym w kierunku, małego cieku wodnego, około 1, 2 km 
< l 

na północ od wsi Garnki. . 

Po wstępnej lokalizacji obiektów za pomoc.ą nawiertów, badania 
wykopaliskowe skoncentrowano w centralnej części osady. W wykopach 
Wi i W2 o powierzchni łącznej około 35m2 stwierdzono: 1 półziemiankę,. 
2 jamy i 1 palenisko. W półziemiance, o zarysie prostokątnym, w spągu · 
zarejestrowano drewnianą konstrukcję /ze śladami obróbki/ przykrywają
cą jedną z jam. Palenisko zaś o zwartym, wielowarstwowym układzie 
kamieni wyznacza prawdopodobnie strefę produkcyjną osady. 

Inwentarz z osady ogranicza się do fragmentów naczyń ·wazowatych 
i beczułkowatych, przęślika glinianego i krzemieni. · · 

Badania będą kontynuowane • . 

GORA, gm. U stków 
woj. sieradzkie 
Stam>wisko 2 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 
w Łodzi 

Badania prowadzili mg:r;: Eleonora Kaszewska 
i mgr GabrielRycelf autor sprawozdania/. 
Finansował WKZ w Sieradzu. Pierwszy sezon 
badań, Cmentarzysko kultury przeworskiej 
z okresu wpływów rzymskich, 

Stanowisko usytuowane jest w odległości około 100 m na wschód od 
wsi, na szczycie wzgórza - moreny czołowej, nalef.ącej do zlodowacenia 
środkowopolskiego i około 300 m na północ od miejsca odkrycia wczesno
średniowieczne_go cmentarzyska szkieletowego, badanego -w 1958 r. przez 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. \ 

Odkryto na wysokim, wschodnim stoku ~wirowni, dobrze zachowany 
grób popielnicowy, bogato wyposa:toriy m. in. w wisiorek szklany, opasany 
taśmą· brązową, fibule, ,wisiorki kapsułkowa te z ornamen~em, krzesiwo, 
klucz z okuciem zamka, sprę~ynkę oraz grzębięń i ornamentowaną szpilę 
kościaną. W br. podjęte zostały stacjonarne badania o charakterze ratow..: 
niczym. Przebadano obszar 400 m2 ratując groby zlokalizowane w pobUtu · 
krawędzi iwirowni, na odcinku naJbardziej zagro~onym. Odkryto 15 gro'
bów lcl;Jltury przeworskiej, w tym 3 popielnicowe i 12 jamowych /szczegól
nie mocno uszkodzonych przez głęboką orkę/. Oprócz ułamków naćz~ 
i przepalonych kości ludzkich, znaleziono ielazny grot oszczepu zdobiony 
ornamentem. wybijanym f grób 7 l, brązową spręiynkę fibuli i część kościa
nego, zdobionego grzebienia l grób 12/ .. zdobiony grzebień kościany f grób 
14/ oraz fragmenty ceramiki siwej. znalezione w obrębie odcinka nr 5. 
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Na podstawie inwentarza odkrytych grobów, cmentarzysko motna 
datować na II/III w. n. e. 

Badania będą kontynuowane. 

GORZYCA 
woj. gorzowskie 
Stanowisko "Targacz" 

Muzeum Okręgowe 
w Gorzowie Wielkopolskim 

Badania prowadził mgr Tadeusz Seniów. Finan
sowało Muzeum Okręgowe w Gorzowie Wlkp. 
Pierwszy sezon badań. Osada z młodszego 
okresu rzymskiego /300-375 n.e. f. 

Stanowisko usytuowane jest na mŚłym wzniesieniu porośniętym 
krzewami ok. 550 m na północny zachód od granic wsi i ok. 200 m na za
chód od drogi z Kostrzynia do Słubic. W potocznej nazwie mieszk~ńców 
miejsce to nosi nazwę "Targacz". 

Wykopy załotono w południowej części wzniesienia w kształcie nie
regularnego krzyta. Przekopano 60 m2 na głębokość ok. O, 95 m, tj. do 
calca. Warstwa kulturowa posiadała miątszość od 50 do 50 cm. Odsłonię
to na głębokości ok. O, 78 m 4 paleniska kształtem zblitone do prostokąta 
oraz palenisko okrągłe, duty fragment zbitej polepy owym. 50 x 60 cm 
i tarna rotacyjne i 2 jamy wypełniskowe. Podczas eksploracji palenisk 
i jam znaleziono dutą ilość ułamków naczyń i kości zwierzęcych, a w war
stwie kulturowej znaleziono wyroby z kości f szydła/, kilka fragmentów 
nieokreślonych przedmiotów z telaza oraz 2 sprzączki telazne do pasa. 

Wskazuje to, te odkryto obiekt mieszkalny, lecz z racji krzy:tują
cych się wykopów nie zdołano ustalić zarysu budowli. 

Materiały znajdują się w Muzeum..Okręgowym w Gorzowie Wlkp. 

Badania będą kontynuowane. 

GRZYBNICA, gm. Manowo 
woj. koszalińskie 

Konserwator Zabytków 
Arcłłeologi~znych 

.l 

w Koszalinie 

Badania prowadził mgr Ryszard Wołągiewicz. 
Finansował WKZ w Koszalinie. Szósty sezon 
badań. Cmentarzysko kultury wieJbarskiej 
ze starszego okresu rzymskiego. Rezerwat · 
zabytków. archeologicznych "Kręgi kamienne". 

Po zbadaniu i zrekonstruowaniu stojących kręgów kamiennych 
i odkrytych dotąd bruków nagrobnych, które udostępniono do zwiedzania, 
prace koncentrują się w środkowej części cmentarzyska. Spośród odkry
tych grobów ciałopalnych i szkieletowych - dwa zasługują na uwagę. Jeden 
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z nich zawierał j>ochówek szkieletowy z fazy B2/Cl i był nakryty kolistym 
brukiem o ~rednicy 4 m otoczonym nieco oddalonym wieńcem kamieni 

.o ~rednicy 800 m. Drugi z nich zawierał dwa pochówki szkieletowe z fazy 
B2; trzeci pochówek szkieletowy bez wyposa:tenia nakryty brukiem z dwoma 
koncentrycznym.! wieńcami o ~rednicy 3, 60 i 7, 60 m i był otoczony rowem 
o ~rednicy 10, 60 m. 

Prace będą kontynuowane. 

JANKOWO, gm. Pako~ć 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 4 

KRUPICE 
woj. białostockie 
Stanowisko I A 

INOWROCŁAW 

woj. 'bydgoskie 
Stanowisko 9 5 

patr z 
neolit 

patrz 
okres lateński 

Uniwer.sytet im. Adama 
Mickiewicza 
w Poznaniu 
Zespół Badań Kujaw 

Badania prowadziladoc. dr hab. Aleksandra Cofta
Broniewska.fautor sprawozdania mgr Józef 
Bednarczyk/. Finansował Urząd Wojewódzki 
w Bydgoszczy. Trzeci sezon badań. Obozowiska 
i cmentarzysko kultury' pucharów lejkowatych, 
osada kultury łu:tyckiej, osada kultury prze- · 
worskiej. 

Celem tegorocznej akcji badań było poznanie wschodniej partii cen
trum osady kultury przeworskiej, obejmującej strefę szczególnej koncen
tracji materi~u :fródłowego na kulminacji kępy tera~y nadzalewowej. 

Zbadano powierzchnię l 8 70 m 
2

, rejestrując ponad l 250 obiektów · 
reprezentujących trzy jednostki .kulturowe: 

l. kultura pucharów lejkowatych - ponad 30 obiektów: odcinków rowów 
i dołków ·posłupowych, jam i pochówków będąi::ych pozostało~ciami co
najmniej dwu obowzowisk z faz II-III i IV; 

2. kultura łu:tycka - około 400 obiektów: jam i dołków po słupowych, o ubo
giej tre~ci kulturowej, tworzących kilka, niewspółczesnych czasowo 
/V 'okres epoki brązu ~ wczesny i środkowy f? J okres lateńskif, typo
wych dla tej jednostki kulturowej, ukł~dów przestrzennych, trudnych 
do przyporządkowania konkretnej formie zasiedlenia. 

3. kultura przeworska - ponad 700 obiektów z trzech faz osadniczych 
fpó:tny okres lateński - pó:fny okres rżymski/ zró:tnicowanych funkcjo-
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nalnie na: budynki mieszkalne /12/, paleniska /11/, piece /1/, studnię 
/1/, obiekty gospodarczo-produkcyjne, ·O nię zawsze jednoznacznie 
określonym przeznaczeniu f 60 f, sanktuarium /budowla słupowJL, układ 
pochówków zwierzęcych, skupiska naczyt\ glinianych/, stodołę - spich
lerz /naziemna konstrukcja słupowa w kształcie prostokąta o wymiarach 
ok . . lO x 7 m/. 

W dwu budynkach mieszkalnych wystąpiły pozostałości warsztatów 
tkackich f jeden in situ/, w dwu dalszych ślady produkcji hutniczo-kowal
skiej ftutel, narzędzia, półwytwory i gotowe wyroby telazne/. 

W materiale na szczególną uwągę zasługuje obecność dutej ilości 
ceramiki /20-30 o/o/ wykonanej przy utyciu koła, w tym takte ńaczyt\ za
sobowych tzw. Krausengefllsse, duta próbka zwęglonych ziaren zbota 
/kilkanaście kg/ oraz liczne importy /monety, zapinki srebrne, fragmenty 
naczyt\ szklańych i terra sigillata, grudki bursztynu/. 

; . 

KAMIENCZYK, gm. Wyszków 
woj. ostrołęckie 

Paristwow~ Muzeum Arc~eologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła dr Teresa Dąbrowska przy 
udziale dr T. Liany i mgr mgr Anny Urbariskiej 
i Mariana Kaczyt\skiego. Szósty sezon badali. 
Cmentarzysko kultury przewors.kiej z pó:tnego 
okresu przedrzymskiego i wczesnego okresu 
rzymskiego. 

Badaniami objęto północno-zachodnią i północną część cmentarzy
ska, gdzie osiągnięto granice obiektu. Przekopano 14, 25ara odsłaniając 
79 grobów ciałopalnych /jamowych i popielnicowych/, Przewatały pochów
ki z .pó:tnego okresu przedrzymskiego i podokresu B

2
. 

W grobach z okresu przedrzymskiego znajdowano fibule odmiany 
K i H oraz towarzyszące im nieliczne zapinki o konstrukcji środkowolateri
skiej. Stosunkowo rzadsze były zespoły z fibulami odmiany M-N. Do in
teresujących znalezisk z tego okresu naletą telazne okucia rogów do picia. 

Wśród znalezisk z podokresu B 1 odnotować nalety dwie fibule brą
zowe typu A. 236. Z zespołów podokresu B 2 pochodzą fibule oczkc:>wate - : 
serii pruskiej, trąbkowate odmiany 2, fibu1.e typu A.llO i 148 oraz pochod
ne od silnie pr9fHowanych. W inwentarzach zespołów kobiecych znaleziono 
brązowe bransolety sztabkowate i brązową klamerkę esowatą. 

Ogółem na cmentarzysku odkryto 396 grobów; najstarsze · pochodzą 

z fazy II /względnie końca fazy I/ pó:tnego okresu przedrzymskiego, naj
młodsze z końca podokresu B

2 
wczęsnego okresu rzymskiego. Po przeko

paniu około 50 arów cmentarzysko zostało całkowicie zbadane, Odkryto 
takte nieliczne materiały neolityczne, z wczesnej epoki .brązu oraz nowo-
tytne . · 

Prace zostały zakończone, 



KARLINO ' ' 
woj. koszaliliskie 

.Stanowisko 46 · 
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Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza 
w Poznaniu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadzili: mgr Henryk Machajewski, 
. mgr Andrzej Sikorski, Andrzej .Krzyszowski, 
Józef Marcinkiewicz. Finansował UAM w·Poz- . 
naniu. Pierwszy sezon· badali. Osada kultury 
wieibarskiej z okresu wpływów rz~skich. 

Stanowisko polotone jest około l, 2 lan na południe od Kar lina, na · 
południowo-zachodni~ stoku łagodnie opadającym ku szerokiej pradollnie, 
w środkowej i dolnej części wyniesienia. 

Badaniami wykopaliskowymi objęto peryferyjną część ąsady roźko- . 
pując powierzchnię 25m2. w wyratnej :koncentracji zarejestrowano 13 pa- · 
lenisk o wielowarstwowym, zwartym układzie kamieni. w wypełniskach . 
obiektów stwierdzono materiał ceramiczny, kos~ny i iutel. Silnie rozdrob
niony inwentarz ceramiczny pozwolił rozpoznać fragmenty naczyń i kra
wędziach facetowanych i lli/IV grupę wg R. Schindlera, 

W palenisku nr .12· stwierdzono nieckowatą kotlinkę iutlową /ognisko 
dymarskie/. 

Badania będą kontynuowane. 

KOLO, gm. Brody 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko 4 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii Nadodrza 
we Wrocławiu 

Badania prowadził dr Grzegorz Doniatiski. Fi
nansował WZffi w Zielonej Górze. Pierwszy 
sezon badali. \ Osada z okresu wpływów rzym
skich /C2/ i wczesnego średniowiecza /VI-Xm 
wiek/. 

Prace ratownicze na terenie objętym kompleksowa\ melioracją ·pól. 
Przebadano· przestrzeli 575 m 2• W rowach sondatowych~ rowach meliora
cyjnych i wykopach szerokopłaszczyznowych odkryto łącznie 35 jam, 4' pa- . 
leniska i 27 śladów słupów oraz dwie studnie. Z okresu wpływów rzymskich. 
pochodzi naczynie wkopane poprzez humus do warstwy wodonośnej spełnia
jące rolę prymitywnej studni oraz bogaty materiał cer&.miczny /m_._in. ce
ramika siw~/ odkryty w warstwie kulturowej. Na powierzchni znaleziono 
fragment paciorka melonowatego i brązową zapinkę typu 174 Almgrena. 

' . . 
Z ró:2:nych faz wczesnego średniowiecza pochodzą pozcstałe obiekty, 

m. in. odkryta na łące studnia ·z drewnianą cembrowiną o wymiarach 82 x 
88 cm. Ten ostatni obiekt datowany jest na X-Xlll wiek. Na powierzchni 

-~ . 
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osady odkryto du:!ą ilodć wiórów, odłupków i narzędzi krzemiennych oraz 
grocik sercowaty kultury ceramiki sznurowej. Znaleziono tak~e nieliczne 
ułamki ceramiki kultury łu~yckiej. 

KONOPNICA 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 7 

Muzeum Ziemi Wieluńskiej 
w Wieluniu ·-

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. 
Finansował WKZ w Sieradzu. Sz~sty sezon 
badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury prze
worskiej z faz PL lli-D. 

Badania prowadzono w południowo-zachodniej partii cmentarzyska. 
Odkryto dalszych 23 grobów ciałopalnych. Wśród nich wyró~niono 2 po
chówki popielnicowe, l prawdopodobnie warstwowy -i 20 jamowych. 

Oba groby popielnicowe zachowały się w dobrym stanie, a ich nie
wielkie jamy wypełniały resztki ciałopalnego stosu. W grobie 187 znajdo
wała się czerniona popielnica wypełniona kośćmi, a nad nią 2 groty. za
kończenie pasa, długi nó~. no~yk sierpikowaty, okrągła sprzączka, krze
siwo i notyce. Na dnie jamy obok popielnicy znaleziono umbo. Grób ten 
datowany jest na I wiek n. e. Drugi grób popielnicowy za-wierał jedy.nie 
popielnicę z kośćmi, a na nich liczne ślady stopionego brązu • . 

W grobie jamowym 176 znaleziono m. in. · ~elazny klucz, 3 przęśliki 
i złote kuleczki wtopione w ułamki naczyń. Na dnie jamy grobu 181 zna
leziono imacz z trapezowatymi końcami, prostokątną sprzączkę i du~y 
fragment brązowego kociołka skodnie Uobkowanego z nó~kowatym dnem. 
Dalsze fragmenty kociołka znaleziono w grobach 176 i 182. W wyposa~eniu 
grobu 185 znajdował się du~y kawałek grafitu, fragment 6rązowej zapinki 
z· a~urową pochewką i kubek z uchem zakończonym wąsami. 

PotwiElrdziły się wcześniejsze spostrze~enia dotyczące· niektórych 
cech obrządku pogrzebowego, jak: rytualne Uuczenie naczyń i symboliczne 
wyposa~anie grobów oraz wr.zucanie do jam wtórnie przepalonych ·skorup. 
Potwierdziła się te~ zale~ność między wielkością i zkbarwieniem wypełni
ska a chronologią danego grobu. 

Grupa importów zwiększyła się o kociołek brązowy, kawałki sto
pionego szkła i 35 ułamków terra sigillata znalezionych w 4 g.J:!'obach. 
W wyrobach miejscowego pochodzenia na uwagę zasługują fragmenty dwóch 
du~ych i czernionych naczyń wazowatych bogato zdobionych, znalezione · 
w kilku .. grobach. · 

Badania będą kontynuowane •. 

KUCOBY, gm. Olesno 
woj. częstochowskie 
Stanowisko l 

Muzeum Regionalne 
w Oleśnie 
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Badania prowadził mgr Wojciech Łonak. Drugi 
sezon badań, Osada z okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko polotone jest na piaszczystej wydmie oblanej przez Li
swartę i wpadający do niej od zachodu Prąd. Teren Ośrodka Sportu i Re
kreacji w ?leśnie. 

Przekopano 2 , 5 ara powierzchni. W trakcie badali odkryto 14 jam, 
w ich wypełnisku odkryto niewielką ilość ceramiki i polepę. 

Chronologia· .osady określona została na II w. n. e. Materiały i do
kumentacja zlotone zostały w Muzeum Regionalnym w Oleśnie. 

Badania będą kontynuowane. 

LESNO, gm. Brusy 
woj, bydgoskie 
Stanowiska nr 2,1, 3 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził dr Krzysztof Walenta. Kon
sultacje naukowe doc. dr Jerzy Kmieciliski. 
Finansował WKZ w Bydgoszczy oraz Uniwersy
tet Łódzki. Piąty sezon badali. Cmentarzysko 
kurhanowe kultury wieibarskiej - st. 2, cmen
tarzysko grobów ksiątęcych - st. l, osada kul
tury wieibarskiej - st. 3, 

Badania prowadzono na trzech stanowiskach leśnieliskiego kompleksu 
osadniczego. Na stanowisku nr l - cmentarzysku grobów ksiątęcych zało
tono ykopy eondatowe w północnej części stanowiska. Przebadano łącznie 
125m • Odkryto następny grób ksiątęcy. Jamę grobową o wymiarach 5 m 
x 2, 5 m pokrywały fragmenty zniszczonego bruku. Na głębokości ok. 50 m 
od powierzchni rysował się zarys kolistego wkopu rabunkowego, znajdują
cego się w centrum jamy. W wypałnisku wkopu odkryto fragmenty popiel
nicy kultury wielbarskiej, przepalone kości ludzkie, fragmenty przetopio
nych przedmiotów srebrnych, brązowych i szklanych. 

Na głębokości ok. 90 cm od powierzchni zauwatono zarys następ
nego wkopu, wydłutonego, obejmującego swym zasięgiem miejsce złotenia 
zwłok. Na głębokości 165 cm od powierzchni odkryto niewielkie naczynie 
baniaste /wys. ok. 11 cm/. Na głębokości ok. 200 cm w wype lnisku wkopu 
odkryto gliniany przęślik i fragment brązowej sprętyny zamka skrzyneczki~ 
Na głębokości 220 cm w północnej części jamy grobowej na granicy wkopu 
rabunkowego odkryto szklany pucharek bardzo ile zachowany. Obok znaj
dowolą się importowana gliniana czarka z dwoma uszkami na brzuścu, 
zdobiona mewielkiroi guzkami, osadzona na prostej nótce. Powierzchnia 
naczynia pokryta była zieloną polewą. Wnętrze pokryte brunatno-Z1eloną 
polewą. Naczynie było spękane i w kilku miejscach posiadało . niewielkie 

ubytki. Omawiany typ naczynia nie posiada: jak do tej pory analogii z ob
szaru Pomorza! nalety niewątpliwie do wyrobów prowincjonalnorzymskich. 
Jama gro}"lowa zniknęła na głębokości 245 cm od powierzchni, 
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Na stanowisku nr 2 - cmentarzysku kurhanowym badania prowadzono 
na kurhanach nr 2 i 7 oraz w części płaskiej cmentarzyska, gdzie odkryto pięć 
wieńcó'w . · kamiennych. Wymienione kurhany reprezentowały typ kurhanu 
b nasypie ziemnym bez :tadnych dodatkowych konstrukcji. W kurhanie nr 2 
odkryto grób sz,kieletowy, niestety wyrabowany. W grobie zachowały się 
jedynie fragmenty kości czaszki i fragmenty szczątków organi<?znych. 
W kurhanie nr 7 odkryto grób popielnicowy. Popielnica dobrze zachowana 
reprezentowała typ naczynia silnie profilowanego, krawęd·i wychylona na 
zewnątrz. Szyjka naczynia oddzielona od brzuśca listwą plastyczną. Partie 
brzuśca między listwą a największą wydętością zdobione ornamentem 
szachownicowym z jednej strony, z drugiej ornamentem trójkątów wyzna
czających linię łamaną. W popielnicy obok przepalonych kości -znajdowały 
się: brązowa zapinka oczkowata oraz sprzączka do pasa. 
Niezwykle interesujące okazały się wyniki badań w płaskiej części cmen
tarzyska, gdzie odkryto pięć wieńcy kamiennych. 

Najbardziej interesujący okazał się wieniec _ kąmienny nr 2 o śred
nicy 7 m. W odległości ok. l m od wieńca znajdował się pas czarno-szarej 
ziemi przemieszanej z drobnymi węgielkami drzewnymi, otaczający wie
niec na całym ob~odzie z niewielką przerwą od strony południowej. 
W centrum wieńca znajdował się grób szkieletowy. Szczątki kostne uległy 
całkowitemu rozkładowi. Na wyposa:tenie grobu składało się: brązowa za
pinka Alm. V, fr.drewnianej skrzyneczki z brązowymi okuciami, brązowa 
szpila w drewnianej pochewce. Omówiony powy:tej grób szkieletowy 
niszczył wcześniejszy grób popielnicowy, o czym świadczą · liczne fragmen
ty naczynia i przepalone kości ludzkie, znajdowane w wypełnisku jamy gro
bowej. Tak:te groby szkieletowe stwierdzono w wieńcach nr 3 i 5. W Obu 
wypadkach gropy były wyrabowane, zachowały się jedynie nieliczne zabytki, 
jakfr.szpil czy sprzączka do pasa. 
W wieńcu kamiennym nr 4 odkryto grób ciałopalny z zsypanym stosem 
i w tym wypadku jama grobowa naruszona była wkopem. 
W wieńcu nr 6 zachowanym fragmentarycznie nie stwierdzono pochówku, 

Na stanowis~ nr 3 - osadzie kultury wieJbarskiej badaniami objęto 
powierzchnię 200 m • W bie:tącym roku przed rozpoczęciem prac eksplo
racyjnych wykonano pomiary elektrooporowe. Po usunięciu warstwy próch
nicy odsłonięto jedenaście jam i pięć · palenisk. W palenisku nr l wystąpiły · 
fragmenty żużli żelaznch. 
W jamach występowały liczne ułamki ceramiki oraz w kilku przypadkach 
przepalone kości zwierzęce. 

Prace badawcze będą kontynuowane . 

ŁAJ SKI, 
woj. warszawskie 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 
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Badania prowadziła mgr Agnieszka Kruk z udzia
łem mgr Marii Kulisiewicz-Kubielas. Finanso
wał Urząd Konserwatorski m. st. Warszawy. 
Trzeci sezon badań. Cmentarzysko kultury prze
worskiej z okresu wpływów rzymskich. 

Badania koncentrowały się w czę!Ści południowej i zachodniej cmen
tarzyska, gdzie uchwycona została granica występowania obiektów grobo
wych. 

Odsłonięto obszar l 02 3 m 
2 odkrywając 71 obiektów: groby ciałopal

ne popielnicowe i jam owe f ogółem odkryto 211 obiektów f. 
Przewa~ał materiał z fazy B

2 
i c

1 
okresu wpływów rzymskich. 

Natrafiono na 9 grobów z uzbrojeniem, wystąpiły groty oszczepu, groty 
strzał łuku, umba i imacze tarcz, ostrogi. Ponadto wystąpiły młodsze 
formy"fibul oczkowatych i silnie profilowane zapinki trąbkowate, zapinki 
kolankowate, tak~e zapinki z wysoką pochewką oraz tzw. zapinki z podwi
niętą nó~ką. Do najciekawszych zabytków zaliczyć nale~ałoby 2 srebrne 
dwusto~kowate paciorki oraz srebrną klamerkę esowatą z ob.155, a tak~e 
z ob.161 równie~ srebrne koraliki, które charakterystyczne są dla kultury 
wielbarakiej. Z innych zabytków wymienić nale~y okucia zamków szkatułek, 
sprę~yny i klucze, sprzączki i końcówki od pasa, krzesiwa, note no~yce, 
szpile, grzebienie, przęśliki. 

Badania nie wniosły zmian co do chronologii cmentarzyska, którego 
początki wiązać nale~y z drugim dziesięcioleciem I w, n. e., natomiast 
koniec z połową III w. n. e. 

Materiały zabytkowe znajdują się w Pracowni Archeologiczno-Kon
serwatorskiej PP. P. K. Z. O/Warszawa, 

Badania zostały zakończone. 

MASLOM:ij:CZ, gm. Hrubieszów 
woj. zamojskie. 

Uniwersytet im. Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie 
Zakład Archeologii Stanowisko 9 

Badania prowadził mgr Andrzej Kokowskl.. 
Finansowała Rada Uczelniana SZSP UMCS w 
Lublinie. Drugi sezon badad, Osada kultury 
lipickiej /?f. 

Badaniami objęto północną część osady, gdzie w trakcie badaft 
powierzchniowych w 1978 roku zarejestrowano stosunkowo naJwięcej ce
ramiki toczonej na kole oraz importy rzymskie. 

Przebadano 8 7, 5 m 
2

. Materiał zabytkowy występuje do głębokolilei 
100 cm od powierzchni. Obserwacje stratygraficzne pokrywają się ·ze 
spostrze~eniami z sezonu poprtedniego. 

Odkryto: trzy półziemianki o charakterze mieszkalnym i konstrukcji 
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słupowej z paleniskami, jedną budowlę słupową o wymiarach 4 x 2 m, dwa 
piece gliniane fjeden z zachowaną dolną partią komory i fragmentami 
ścianek/ oraz szereg dołków posłupowych. 

Na szczególną uwagę zasługuje półziemianka z paleniskiem _i jamą 
wgłębioną w dno chaty, w obrębie którego znaleziono szereg ciężarków 
tkackich o różnym kształcie oraz 7 naczyń: 4 toczone na kole i:·trzy lepione 
w ręku. '~ 

Zabudowa osady - naziemna /domy słupowejlub półziemiankowa -
nie wpływa na dobre zachowanie się _ obiektów. Ich kształty ze względu na 
nie naruszanie calca czytelne są z zasady do nieznacznej głębo~ości /30-
40 cm/. 

Materiały znajdują się w Zakładzie Archeologii UMCS. 

Prace będą kontynuowane. 

MASŁOM~CZ, gm. Hrubieszów 
woj. zamojskie 

Uniwersytet im. Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie 
Zakład Archeologii Stanowisko 15 

Badania prowadził mgr Andrzej Kokowski. Fi
nansowała Rada Uczelniana SZSP UMCS w Lub
linie·. Pierwszy sezon· badań. Cmentarzysko 
z okresu przedr~ymskiego i okresu rzymskiego C. 

Cmentarzysko położone jest po wschodniej stronie bezimiennego 
cieku odgraniczającego je od osady Masłomęcz stan. 9. Zajmuje ono wyra:t
nie eksponowane wyniesienie /deniwelacja 3, 5 m/, od północy i wschodu 
otoczone oczkami wodnymi i od zacho-du wyżej wspomnianym ciekiem. 

Badania ~kopaliskowe na powierzchni 50 m 
2 pozwoliły zlokalizować 

miejsce grzebalne po południowej stronie wyniesienia, nie obejmujące jed
nak jego wierzchołka. Zlokalizowano cztery pochówki o obrządku ciałopal
nym i ciałopalno-szkieletowym, wkopane w calec do głębokości o. 5 m od 
powierzchni. Na szczególną uwagę zasługuje grób kobiecy/? f wyposażony 
we fragment małej czarki i kolię z paciorków bursztynowych, szklanych. 
fajansowych, kościanych i metalowych. · 

Materiał znajduje się w Zakładzie Archeologii UMCS. 

Badania będą kontynuowane. 

MŁYNY STRACHOCKIE 
woj. konińskie 
Stanowisko 9 i 11 

MODŁA, gm. Wiśniewo 
woj. ciecnanowskie 

patrz 
okres halsztacki 

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej 
w Mławie 
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Badania prowadził mgr 'Andrzej Grzymkowski. 
Finansował WKZ w Cie'chanowie. Czwarty se- . 
zon badati. Cmentarzy:.fo ciałopalne i szkiele
towe. Okres wczesnorzymski i początki pótno
rzymskiego /I-II w,. n. e. J.·. Kultura przewor.ska. 

Stanowisko usytuowane jest na . południowo-wschodnim zboczu wzgó
rza morenowego i jego kulm.inacji, w pobli~u ~rómy&a bez ·nazwy. 

Kontynuewano badania w części zacho~ p6łilocnej cmentarzy
ska, osiągając p~a.wdopodobnie jego krawędt Róhk>cno-zachodnią. ·Prze- . 
badano część a.F~,· .9dkrywając 28 obiektów, w tym' f'!'zede wszystkim 
groby ciałopalne: j~e i popielnicowe. ' 

Domi:flo.w.aly voc~ówki z fazy Bt i B 2, a_ szeże~e bogato wypo
sa~one w liciriy-z~ naczyń i metali pochodz:ity. gł~ftie z odcinka B 
i B 2 . Z tej ostat~e-ftazi pochodziły obydwa po~wkf-ezyste fgrób nr P~ 
i 1'3'/, bogato wyposa~one :m.in . . w zestaw brązów, w ttrn parę okuć końca 
pasa, zapinki · zbli~·ane- ·cto typu A--148, poza tym Jlr-.120' /~elazna, naprawia
na, z jednoboczną gp,r~i- ośk·ą B-brązu/, gu:ly zestaw: okuć pasa 
/brązowych i ~elaznych-f, przęśliki, igła z br~~. szpila::z-kości, paciorki 
melonowate, klucze ~elaz.ne, wisiorek srebrny, z~trąbkowate drugiej 
serii. Były to pochówki i8.m.owe. 

Nadal dość llcżne- są pochówki wczesne z zapinkami typu A-68 i A-
52, oraz późniejsze z z&pinkami typu A-57-58 : Najliczniejsze jednak 
w tym sezonie były zapinki typu A-120, wczesne. Większość zabytków 
metalowych pochodzi z grobów ciałopalnych, jamowych; obsypanych sto
sem. Z nich najciekaws.ze-były groby nr l, 3, 4, 17. Sz'czególnie.grób l za
sługuje na uwagę, jako jeden z rzadkich okazów z "bronią". na tym stano
wisku. Posiadał w swoim wyposa~eniu m. in. : parę ~elaz01'.ch 6stróg krze
słowatych, imacz ~elazny; okucia pasa, pięknie profilowaną spr.aączkę 
z brązu. Wstępnie datow_any na Blb' · 

Materiały znajdują. się w Muzeum w :Mławie. 

NIECHMIRO W; gm. Burzenin 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

NIESULOWICE, gm. Milicz 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 2 

NOWY TARG, gm. Stary Targ 
woj. elbląskie 

patrz 
okresy brązu 

patrz 
okresy brązu 

Muzeum Zamkowe 
w Malborku 
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Badania prowadziła mgr Ewa Kazi~ierczak. 
Finansował WKZ w Elblągu. Piąty sezon . badań. 

Cmentarzysko ciałopalno-szkieletowe od końca 
epoki brązu do V w. n.e. 

Pracami objęto obszar 2, 5 ara w południowo-wschodni~j, peryfe
ryjnej c.zęści cmentarzyska. Odsłonięto 52 obiekty, wśród których więk
szość stanowią groby szkieletowe datowane na podstawie wyposa~enia na 
fazę B

2
c

1 
okresu rzymskiego. 

W 17-tu przypadkach grobom tym towarzyszyły kamienie w wielo
warstwowym układzie, ponaej których fna głębokości ok. 200 crnfrysowała 
się dopiero regularna, owalna jama grobowa. Do ciekawszych pod wzglę
dem wypo.sa~enia nale~ą groby 548 i 556 zaopatrzone w niewielkie srebrne 
klamry esowate. Nadal najczęściej spotyka się w grobach paciorki szklane 
i bursztynowe, przęśliki, zapinki brązowe ró~nych odmian oraz końcówki 
pasa. Najstarsze, nieliczne groby popielnicowe halsz~ackie i lateńskie 
występowały płytko pod powierzchnią ziemi, co spowodowało ich silne 
zniszczenie i przemieszczenie. Porlobnie jak w latach poprzednich wystą
piły regularne okrągłe 'jamy wypełnione intensywną spalenizną, pozbawione 
całkowicie wyposa~enia. 

Po pięciu sezonach badawczych liczba obiektów wzrosła do 561. 
Badania tegoroczne pozwoliły ustalić południowo-wschodnią granicę cmen
tarzyska. 

PRZE.BROD, gro. Suwałki 
woj. suwalskie 

Muzeum Okręgowe 
w Suwałkach 

Badania prowadziła mgr Krystyna Lenarczyk. 
Finansował WKZ w Suwałkach. Pierwszy sezon 
badań. Cmentarzysko z okresu wpływów rzym
skich. 

Cmentarzysko poło~one jest na niewielkim wzniesieniu ok. 50 m na 
południe od drogi Suwałki-Olecko, przy zachodniej granicy wsi. 

Przebadano powierzchnię 175m
2

• Uchwycono zasięg stanowiska 
na wschód. Odkryto 8 grobów, w tym 2 jamowe i 6 popielnicowych. Na · 
szczególną uwagę zasługuje grób nr 5, popielnicowy, zawierający sześć 
naczyń. Trzy z· nich były to du~ych rozmiarów popielnice, pozostałe to 
miski nakrywające popielnice. 

W popielnicach, oprócz przepalonych kości ludzkich, nie stwier
dzono obecności materiału zabytkowego. 

W grobie nr 2 znaleziono pod nakrytą kamieniem ' popielnicą ~elazny 

sztylet i grot oszczepu, natomiast w grobie nr 3 /jamowym/ nó~ ~elazny. 

Wstępna analiza ce_ramiki i zabytków metalowych pozwala datować 
stanowisko na późną fazę okresu wpływów rzymskich i określić przynale~
ność kulturową do kultury zachodniobałtyjskiej. 



ODRY, gm. Czersk 
woj. bydgoskie 
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Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadziła mgr Krystyna Włodzimier
ska i zespół w ramach Pomorskiej Ekspedycji 
Archeologicznej Uniwersytetu Łódzkiego pod 
kierunkiem doc. dr Jerzego Kmiecińskiego. . . 
Finansował Uniwersytet Łódzki 1 Urząd Woje
wódzki w Bydgoszczy. ·czternasty sezon bada1i. 
Cmentarzysko płaskie i kurhanowe z okresu 
rzymskiego n-m w. 

. 2 : 2 
Przebadano łącznie powierzchnię 639 m , w t)ml 385 m na cmen-

tarzysku płaskim. Pozostałe 254m2, to powierzchnia _kurhanu nr 15. 

Na terenie płaskim odkryto 14 grobów /nr 472-485/. W.. tej liczbie · 
mieści się 6 gropów ciałopalnych jamowych, 5 grobów szkieletowych i 3 
groby ciałopalne popielnicowe. Przebadano kurhan 15 rótniący się od 
pozostałych niewielką ilością lu:tno letących kamieni w nasypie, nie two
rzących zwartej pałszczyzny. W jego centralnej części znajdowała się 
jama, nie zawierająca wyposatenia. Zrekonstruowano takie krąg kamien
ny nr 1X i przebadany w tym roku obs:ża~. 

Najciekawszym grobem był niewątpliwie grób szkieletowy nr 484 
zawierający: 2 brązowe fibule z pozłacanymi okładzinami f Alm. V f, 
s·rebrną klamerkę esowatą, igłę brązową, przęślik gliniany, fragment 
brązowej bransolety tmijowatej, szpilę brązową, sprzączkę brązową, 

fragment przedmiotu telaznego. 

Drugim bogato wyposa:tonym grobem był grób szkieletowy nr 476 
zawierający: kolię złotoną z ponad 30 paciorków /25 bursztynowych, 4 
szklane, 1 gliniany i 2 srebrne dwustatkowatej, srebrrtą klamerkę eso
watą, igłę brązową, szpi~ę brązową, naczynie gliniane i druciki brązowe: 

Materiały znajdują się w Katedrze Archeolgoii Uniwersytetu Lódz-
kiego. 

Badania będą kontynuowane. 

OLESNO-WALCE 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 3 

PIANKI, gm. Zbójna 
woj. łom iyńskie 
Stanowisko 7 

PIASKI, gm. Zduny 
woj. kaliskie 

Stanowisko 1 

\ 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
uzupełnienia 1978 

patrz 
wczesne średniowiecze 



PRUSZCZ GDANSKI 
woj. gdańskie 
Stanowisko 5 

' REGOW 
woj. skierniewickie 
Stanowisko l 
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patrz 
wczesne średniowiecze 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził mgr Adam Waluś. Finanso
wał WKZ w Skierniewicach. Trzeci sezon 
badań. Osada z okresów póinolateńśkiego 
i rzymskiego. 

Badania prowadzone były w połud,niowej partii osady. Głównym ich 
celem było ustalenie charakteru ·.i funkcji du:tego nasypu ziemnego w for
mie kopca, znajdującego się przy południowej kraw-ędzi osady na łąkach. 
Miał on ok. 30m -u podstawy, a jego wysokość wynosiła l, 4 m na poziom 
otaczających go ł~k. Zbadano obszar o powierzchni 125 cm. 

W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, :te kopiec był twor.em 
sztucznym i powstał w wyniku nadsypania nieznacznie wyniesionego terenu, 
który był poprzednio najprawdopodobniej zalewany wodą po podniesieniu 
się poziomu wody w rzeczce przepływającej koło osady. Na szczycie tak 
powstałego wzniesienia znajdował się budynek z-apewne o charakterze mie
szkaln"ym.. W trakcie badań odsłonięto kamienną konstrukcję pełniącą rolę 
fundamentu. Przestrzeń od połudriiowej strony budynku w kierunku starego 
koryta rzeki wymoszczona była kamieniami, a samo zejście do wody fa
szyną. Wokół budynku znajdowały się pozqstałości jam i ślady po słupach. 
W świetle uzyskanych materiałów zabytkowych czas powstania kopca 
i znajdującego się na jego szczycie budynku odnieść nale:ty do pótnego 
okresu wpływów rzymskich. Pomiędzy północną krawędzią kopca a granicą 
pól ornych i łąki stwierdzono występowanie warstwy kulturowej z materia
łem pótnorzymskim. W związku z tym wydaje się, :te osada zajmowała 
równie :t obszar, na którym znajdują się obecnie łąki. ' 

Z uzyskanych w trakcie badań materiałów zabytkowych na szcze
gólną uwagę zasługują: brązowa fibula pótnolateńska o konstrukcji środko
wolateńskiej, toczony paciorek rogowy oraz trzy ·paciorki szklane, · 

' Badania na osadzie nie będą kontynuowane. 

ROGI, gm.Miejsce Piastowe 
woj. krośnieńskie 
Stanowisko 2 

Muzeum Okręgowe 
w Krośnie · 

., 

Badania prowadziła mgr Eltbieta Pohorska-Kleja. 
Finansował WKZ w Krośnie. Pierwszy sezon 
badań. Osada z okresu wpływów rzymskich. 
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Stanowisito znajduje się w południowo-zachodniej części wsi, na 
polach ornych poło:tonych na północno-wschodniej stronie zbocza wznie
.sienia Kochanówka, pomiędzy drogą Rogi-Lubatówka, a potokiem zwanym 
Debrza. 

2 
Badaniami o charakterze sonda:towym 'objęto obszar o powierzchni 

150 ni . Odkryto 15 obiektów osadniczych. Najciekawszym był obiekt l 
/mieszkalny? f o wymiarach 5, 7 x 2, 2 m i głębokości ok. O, 4 m, w wy
pełnisku którego odkryto: nót telazny, fragmenty ·naczyń lepionych ręcz
nie, toczonych na kole i zasobowych typu "Krausengeftłsse" oraz drobne 
gr·udki polepy. Z pozostałych obiektów /jamy niewielkich rozmiarów . 
o nieokreślonej funkcji/ pochodzą drobne ułamki naczyń najczęściej lepio
nych ręcznie. 

Na podstawie uzyskanej ceramiki osadę motna datować na pótny 
okres wpływów rzymskich. 

Materiały i doktimentacj ę złotono w Muzeum Okręgowyin w Kro śnie. 

SIEMUTKOWO KOZ'IEBRODZKIE, 
woj. ciechanowskie 
Stanowisko l 

SIEN(IECHO;W, gm. Widawa . 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

patrz 
okres balsztacki 

Muzeum ·w Pabiairlcach 

Badania prowadziła mgr Maria Jatdtewska. 
Finansował WKZ w Sieradzu. Siódmy sezon 
badat\, Osada ludności kUltury wenedzkiej 
z pótnego okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko polotone jest na niewielkim wzniesieniu z w. "Piekło", 
na granicy gruntów wsi Rychłoelce i Siemiechów. Przebadano teren o 
powierzchni 320 m2, odkrywając trzy kolejne obiekty mieszkalne ..: pół
ziemianki, dw.~ dute paleniska poło:tone poza chatami, liczne jamy za
wierające niewielkie ilości ceramiki oraz zagadkowy obiekt - /piec ? , 
pbzostałość konstrukcji drewniano-glinianej ? f - schodkowato ulotone 
warstwy polepy, zajmujące powierzchnię ok. l m2, 

Dwie chaty, budowane na planie pra~e prostokątnym fok. 3 x 6mf · 
dostarczyły bardzo duto ceramiki lepionej ręcznie, toczonej na kole 
oraz kości zwierzęcych. W obiekcie trzecim - pierwszą war.stwę stanovri· · 
ły wyratne ślady spalonych belek drewnianych, ulotonych równolegle -
prawdopodobnie zwa1ony strop. W obiekcie tym poza ceramiką znaleziono 
dwie szpile fibul- brązowej i telaznej o konstrukcji drucikowatej; · z pod
winiętą nótką, VI Almgrena, typ 156-159, datowane na drutJą połowę 
III w, n. e, 

Na MPeej~ln' uwagę zasł\11{\l~ę cer@.inika too~om' na kgle, ~ bQIAt!ł 
orrmmentyk" tJtęmpęll(owl\ 1 ttowkami p lty<łllnymi. S angwi Qn fg mf 
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unikatowe i mo:t;na przypuszczać, :t;e była wytwarzana w lokalnym warszta- · 
cie garncarskim. Wśród naczyń lepionych ręcznie dominują formy dość 
prymitywne, kształtu przewa:t;nie tulipanowatego, ale są te:t; liczne frag
menty naczyń wazowatych, na wysokich pustych nóżkach oraz ułamki tzw. 
naczyń "sitowatych". Znaleziono tak:t;e kilka du:t;ych fragmentów brzegów 
wielkich, obtaczanych naczyń zasobowych ze zgrubiałym brze~em. 
2 paleniska odkryte poza chatami były du:t;e, nieckowate, wyło:t;one silnie 
przepalonymi kamieniami. Są one typowe dla osady w Siemiechowie. 

Badania będą kontynuowane. 

SOBKOW 
woj. kieleckie 
Fortalićja 

STOBNICA-TRZYMORGI, 
gm . Ręczno 
woj~ piotrkowskie. 
Stanowisko 2 

STROBIN, gm. Konopnica 
woj. sieradzkie 
Stanow'isko 3 

patrz 
okres nowo:t;ytny 

patrz 
neolit 

Muzeum Ziemi Wieluńsklej 
w Wieluniu 

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek . . 
Finansował WKZ w Sieradzu. Dziesiąty sezon 
badań. Osada z okresu rzymskiego. 

Rozpoczęto prace na terenie drugiego członu strobińskiej osady, 
odkrytego nied!iwho w wyniku badań powierzchniowo-sondażowych. Znaj
duje ·· się on zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej na południowy wschód 
od dotychczasowego miejsca badań. Ta część osady poło:t;ona jest tak:t;e 
nad Wartą przy krawędzi wysokiego brzegu, a jednocześnie blisko ujścia 
Wę:t;nicy. 

Efektem tegorocznych badań było odkrycie dymarki, trzech chat 
oraz 37 palenisk zgrupowanych na małej przestrzeni. 

W zachowanej partii, wkppanej w ziemię do głębokości około 80 cm, 
dymarka liczyła l m średnicy. Scianki jej zbudowano z gliny, które na
stępnie obło:t;ono iłem wziętym · z podnóża wysokiego brzegu. Na spodzie 
dymarki zalegała warstwa iłu, nad nią zaś warstwa węgli i duey kloc żuUa. 
Na wschód od dymarki znajdowały ' się cha.ty nr 36 i 37 ora~ odsłonięta 
częściowo chata 38. Wymienione chaty, podobnie jak poprzednio odkryte, 
orientowane były wzdłu:t; linii wschód-Źachód. Miały one kształt prosto
kątny i zbliż?ne wymiary, a więc 4 m długości i około 2, 20 m szerokości. 
W ścianach szczytowych znajdowały .się po 3 symetrycznie rozmieszczone 
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ślady po słupach, wskazujące na zastosowanie konstrukcji sumikowo-łąt
kowej. Cały materiał zabytkowy stanowiły ułamki naczyt\ i nieliczne kawał
ki kości zwierzęcych. 
Odkryte paleniska stanowią jedynie fragment większego ich skupiska, usy
tuowanego bezpośrednio przy urwistym brzeglł. Faleniska miały z reguły 
kształt prostokątny w rzucie pożiomym, zaś w przekroju nieckowaty • . 
Wewnątrz znajdowały się bruki kamienne, przy czym wszystkie kamienie 
niezale±nie od wielkości były przepalone. Pod brukami i nad nimi znajdo
wano du±e fragmenty spalonych bierwion i węgla, -natomiast sporadyczńie 
±użle i ułamki ceramiki. Rozmiary palenisk wahały się od 100 x 80 cm do 
240 x 140 cm,' zaś głębokość od 15 do 80 cm. Funkcja odkrytych pa~enisk 
jest trudna do określenia. 

Badania będą kontynuowane. 

SZARBIA, gm. Skalbmierz 
woj. kieleckie 
Stanowisko I 

SZARLEJ, gm. Kruszwica 
woj. bydgoskie 
Stanowisko l 

patrz 
okresy brązu 

Biuro Badaft i Dokumentacji 
Zabytków 
w Bydgoszczy 

Badania prowadziła mgr Barbara· Maciukiewicz
Czarnecka. Finansował WKZ w Bydgoszczy. 
Pierwszy sezon badań. Osada z okresu wpływów 
rzymskich /II w. n. e.f. 

Stanowisko usytuowane jest na południowym cyplu, wschodniej tera
sy jeziora szarlejskiego. Wysokość wyniesienia w stosunku do lustra wody 
wynosi ok. 7 m. 

Badania wykazały, i± obiekty wczesnośredniowieczne i średnio
wieczne odkryte podczas badaft powierzchniowych, zostały niemal całkowi
cie zniszczone podczas zakładania parkU /koniec XVII w .f. 
Pod warstwami niwelacyjnymi zalega znakomicie zachowana warstwa z okre
su wpływów rzymskich. Mią±szość jej dochodzi w niektórych partiach do 
2. 80 m. W profilach czytelne są trzy fazy osadnictwa z licznymi obiekta- ' 
mi mieszką.lnymi i gospodarczymi , z du±ą zawartością materiałów zabyt
kowych. Dobrze zachowały się materiały organiczne - znaczne ilości kości 
zwierzęcych, a tak±e warstwy organiczne-izolujące, zalegające w obrębie · 
obiektów mieszkalnych. Inwentarz ruchomy, to przede wszystkim znaczne 
ilości ceramiki, kości ssaków i ptaków, ości rybie, wyroby z bursztynu 
i bryłKi tego surowca, przęśliki, wyroby kościane, ±u±le oraz znaczne 
ilości polepy. Materiał ten pozwala datować odkryte stanowisko na II w. n. e. 
W oparciu o wyniki wierceń geologicznych, wykonanych w obrębie badanego 
stanowiska, powierzchnię jego określono na ok. 3 ha. 

Badania blfdą kontynuowane • 

• 



TRZCIEL, 
woj. gorzowskie 
Stanowisko n 
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patrz 
okresy brązu 

ZADOWICE, gm. Godziesze Wielkie 
woj. kaliskie 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w ·Lodzi 

Stanowisko l 

Badania prowadziła mgr Eleonora Kaszewska 
f autorka sprawozdania/, przy udziale mgr 
Gabriela Rycla. Finansował WKZ w Xaliszu. 
Dziesiąty sezon badań. Cmentarzysko z okresu 
lateńskiego i z okresu rzymskiego. 

Badania prowadzono w południowej części cmentarzyska. Odkryto 
15 grobów, w tym bardzo uszkodzony grób skrzynkowy z wczesnego okre
su lateńskiego, 8 grobów jamowych z pó~nego okresu lateńskiego, 2 gro
by jamowe i 3 popielnicowe z wczesnego okresu rzymskiego oraz grób 
z trzema warstwami bruku datowany ogólnie na okres rzymski. 

Pó~nolateńskie groby jamowe miały ró:tne rozmiary. Większość 
wypo.sa:tona była w ceramikę i drobne przedmioty metalowe, jak szydła, 
no:te, fibule. Jedynie grób 784 wyró:tniał się bogatą zawartością. 
W części wschodniej złotono w nim przedmioty metalowe /umbo, groty, 
fibule/, a w części zachodniej większość ceramiki. · 

Grób 783 był czystym pochówkiem popielnicowym datowanym na 
okres wczesnorzymski. Popielnica była nakryta naczyniem, pod którym 
były fragmenty innych naczyń, a nitej tylko przepalone kości. Pozostałe 
2 groby popielnicowe były obsypane resztkami stosu. W obydwu znalezio
no miecze i groty telazne. · Popielńice stały częściowo w jamie, a częścio
wo w glinie, która jest calcem w tej częś_ei cmentarzyska. Groby jamowe 
z okresu rzymskiego zawierały fragmenty przepalonych naczyń i nieliczne 
przedmioty metalowe. 

Omówione wytej pochówki znajdowały się między dutymi kamie
niami, których 7 odkryto bezpośrednio pod powierzchnią. Kamienie miały 
wysokość od l, 2m do 2, 6 m. Wszystkie były prz.ewrócone, jednak zacho
wały się ślady w postaci ciemniejszej ziemi i ,m8.ł:ych kamieni w miejscach, 
gdzie głazy te pierwotnie stały. Małe kamienie słutyły. jako podpórki. 
Dolne części 6·kamieni były obciosane i przez to wętsze. Odległość. między 
wszystkimi wynosiła prawie dokładnie 5 m . . l)kładały się one w półkole. 
Interpretacja i chronologia tego obiektu jest obecnie trudna do ustalenia, 
poniewa:t mo:tna się spodziewać dalszych odkryć tego rodzaju w nieprze
badanej części cmentarzyska. Zaz~czyć równiet trzeba, :te w niewielkiej 
odległości od odkrytych głazów w poprzednich latach znajdowały się bruki 
kamienne. 

ZAWADA, gm. Polaniec 

woj: tarnobrzeskie 

patrz 

uzupełnienia 19 7 8 

• 



ZAWADA, gm. Połaniec 
woj. tarnobrzeskie 
..Stanowisko l •' 
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l· 
r 

pa~~ 
okres halsztacki 

ZGLICZYN-POBODZY, gm. Bietu1i 
woj. ciechanowskie 

Muzeum Ziemi Zawkrze~skiej 
' w :Mławie . 

Stanowisko l 

Badania prowadzU mgr Andrzej Grzymkowsld. 
Finansował WKZ w Ciechanowie. Trzeci sezon 
bada~. Cmentarzysko ciałopalne i szkieletowe. 
Kultura przeworska. Okres wczesno;rzymsld 
i początki pótnorzymskiego /I-II w • .n. e./ •. 

. Kontynuowano prace w zachodniej i północno-zachodnieJ. czę•ci 
cmentarzyska; 

Przebadano 3, 5 ara. Odkryto 12 grobów ciałopalnych. Były one 
ubogo wyposa:t:one, czasami z obstawą kamienną. M:o:t:na je watępnie dato-
wać l_)a B2b. Niektóre zapinki sugerują wpływy wielbarskie: · 

Materiały znajdują się w Muzeum Ziemi żawkrzeliskiej w :Mławie. 

Prace będą kontynuowane. 



W czesne średniowiecze 



BABICE STARE 
woj. warszawskie 
.Stanowisko l 

145 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

BĘDKOWICE, gm. Sobótka 
woj. wrocławskie 

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno- Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Halina Sledzik-Kamió.
ska. Finansował WOAK we Wrocławiu. Czwarty 
sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne 
/JX-XI w./. 

Celem dalszych badaó. grodziska było przede wszystkim rozpozna
nie zabudowy jego wnętrza i konstrukcji wału. W tym celu eksplorację 
prowadzono w obrębie wykopu I z 1978 r. oraz w przedłu:tonej części 
wykopu /o 10 m/ w południowo-wschodniej części majdanu. Chodziło głów
nie o odsłonięcie da~ęzej partii zabudowy oraz o poznanie konstrukcji urzą
dzeó. obronnych w po.staci wału i fosy. · 

l 

Na majdanie, pod . warstwą darni, próchnicy i warstwą kulturową, 
na tle calca na głębokości O, 70 m, odkryto dalsze partie zabudowy przy 
wale, w postaci czworobocznej jamy o wymiarach 3, O x 4, O m, osią 
dłu:tszą dłu:tszą usytuowana po linii południowo-wschód i północny-zachód 
/wchodzi częściowo w świadek a częściowo zniszczona wykopem z 1967r. / .· 
W części południowo-wschodniej obiektu znajdowało się palenisko o wy
miarach O, 60 x l, 20 m, wyło~one kamieniami. Wypełniska wierzchnich 
warstw obiektu stanowiła próchnica fwypełnisko nie eksplorowane ze wzglę
du na niesprzyjające warunki atmosferyczne/. Dalsze ślady zabudowy 
odkryto tak~e w części południowo-wschodniej majdanu. 

W części południowo-wschodniej wykopu przy zniwelowanym na tym 
odcinku wale odkryto skupisko kamieni nr l, w rzucie poziomym, o kształ
cie półkolistym, długości 7 m i szerokości 3m. Nawierzchnia wykonana 
była z drobnych kamieni, m. in. otoczaków. Na powierzchni tego skupiska 
kamieni wyek~plorowano fragmenty naczyń. Obecny stan rozpoznania tego 
obiektu nie pozwala w chwili obecnej na <;>kreślenie jego funkcji. 

W części wschodniej grodziska odkryto ' fragmenty brukowanego 
wjazdu o powierzchni 5m2• Zbudow§lny był w formie nieckowatego rowu 
wyło:tonego 'drobnymi kamieniami. Wjazd ten prowadził w kierunku pół
nocno-wschodniego i południowo-wschodniego ramienia wału. 

Wśród wyeksplorowanych zabytków najliczniejszą grupę stanowi 
ceramika. W zasypisku jamy nr 5, w partiach wierzchnich odkryto cera
mikę, górą obtaczaną i fragmenty kości zwierzęcych. Na powierzc-hni 
obiektów brukowanych, między kamieniami, wyeksplorowano nieliczny . 
materiał ceramiczny - górą i całkowicie obtaczany oraz fragment sierpa 
z :telaza. 

Eksplorowano tak~e nawarstwienia wału, od strony wewnętrznej 



146 

w warstwie polepy odkryto kolejne przepalone fragmenty drewnianych 
belek uło:tonych poprzecznie do biegu wału i stanowiących prawdopodobnie 
pozostałości po konstrukcji przekładkowej. Od strony zewnętrznej eksplo
rowano nawarstwienia glinianego płaszcza nasyconego kamieniami. 

Chronologia obiektu na podstawie dotychczas uzyskanych materia
łów nie ulega zmianie /IX-XI w. f. 

Na obszarze-przylegającym do grodziska od strony północno-za
chodniej, wzdłu:t fosy /zasypanej podczas budowy drogi/ zlokalizowano 
silnie zniwelowany wał. Zachowana jego wysokość wynosi 1-0, 6 m, sze
rokość 5, 0-10, O m. Przebiega on równolegle do wału grodziska na dłu
gości około 70 m, a następnie skręca w kierunku zachodnim do kamien
nego kręgu /?f, na tym odcinku jest bardziej zniwelowany. Wał otacza · 
koliste zagłębienie, średnicy około 100 m, ograniczone od południa i za
chodu naturalnym wyniesieniem. Rozpoznano częściowo stratygrafię 
wału na odcinku wzdłu:t grodziska. Wał przecięto prostopadłym wykopem 
[ozna.czonym jako Aj-79} w miejscu wcześniejszego· wkopu. Pod kilkuna
stocentymetrową warstwą humusu wystąpiła warstwa brunatnej gliny, 
stanowiącej główny budulec wału. Jej mią:tszość sięgała O, 25-0, 60 m. · 
Po stronie zachodniej wału w warstwie brunatnej gliny wystąpiło zwarte 
skupisko kamieni, zalegające na calcu, od centrum wału na szerokości 
około \8 m, w kierunku zachodnim, na wysokości około O, 55 m. Po stro
nie wschodniej wału, nad calcem, wystąpiła warstwa polepy i zwęglone 
fragmenty drewnianych konstrukcji uło~onych wzdłuż wału. Skupisko ka
mieni uznać należy za kamienną oblicówkę dla drewnianych konstrukcji 
wału, zachowanych w postaci zwęglownych szczątków. Z nawarstwieil 
wału wyeksplorowano nieliczne fragmenty naczyfl glinianych z okresu 
młodszych faz wczesnego średniowiecza oraz średniowiecza. 

Założone wykopy na dalszych odcinkach wału nie zostały wyeksplo
rowane do calca, stąd stratygrafia obiektu została rozpoznana tylko -
w partiach powierzchniowych, dlatego te:t w chwili obecnej brak jest pod
staw do określenia ich funkcji i chronologii. 

Materiały przechowywane są w WOAK we Wrocławiu. 

Badania będą kontynuowane. 

BIAŁOOORZE, gm. Zgorzelec 
woj. jeleniegórskie 

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno-Konserwatorsld 
we Wrocławiu . 

Badania prowadziła mgr Halina Sledzik-Kamiń-
ska. Finansował WKZ w Jeleniej Górze. Po 
rocznej Rrzerwie - szósty sezon badań. Cmen
tarzysko kurhanowe z okresu 'wczesnego śred
niowiecza /VII"-X w./. 

Kontynuowano eksplorację dwu przeciwległych ćwiartek, tj. połud
niowo-zachodniej i północno-wschodniej kurhanu 121 i 122. ~eksplorowano 



147 ' -

wypełniska czworobocznych jam odkrytych przy kurhanie 19 i wypełnisku 
rowu przykurhanowego oraz przy kurhanie 20. Przebadano około 5 m 2 

·przestrzeni międzykurhanowej i około 6 m2 przestrzeni poza kurhanami. 

W wyniku przeprowadzonych prac wykopaliskowych wstępnie usta:.. 
łono ~astępujące dane: ' 

l. Teren w miejscu usypania mogiły 'uprzednio oczyszczono z humusu 
pierwotnego f kurhany 19, 20, 121, 122/. 

2. Wła~ciwej kremacji dokonano poza miejscem usypania kurhanów. Na . 
stosie zostały przepalone także przedmioty wchodzące w skład inwen
tarza grobowego, m, in. są to ozdoby: paciorki odcinkowe ze szkła, 
zawieszka z bursztynu/? f kurhan 121/, paciorek z agatu /kurhan 19/. · 

3. Na poziomie tzw. podglebia pierwotnego zbudowano czworoboczną/? f 
konstrukcję drewnianą: kurhan 121 - zachowany riarożnik zbudowany 
w konstrukcji zrębowej, o wymiarach 2, 2 x l, 8 m, kurhan 122 - zacho
wany także tylko narożnik zbudowany o pojedyńczej belki łączonej na -· 
styk/? f o wymiarach l, 4 x l, l m. Konstrukcje te uprzednio prawdo- -
podobnie spalono •.. W kurhanie 12 i 20 na poziomie analogicznym zbudo
wano kamienny krąg z kamieni polnych. 

· 4. PÓzostało~ci stosu f w ·postaci węgli drzewnych bez ko~ci, które oddzie
lono/ złożono w obrębie kręgu kamiennego. Warstwę ciałopalenia /wg 
te.rminologii H. Zoil -Adamikowejf nakryto jeszcze płaskimi pojedyń
czyroi kamieniami /kurhan 121/lub dużymi głazami /kurhan 122/. 

5, Następną czynnością było usypanie kopca, na który częściowo wzięto 
materiał z dołów przykurhanowych u podstawy mogiły oraz terenu przy
ległego, W kurhanie 121 etap ten poprzedzony był złożeniem przepalo
nych szczątków kostnych na warstwie ciałopalenia w formie kopczyko
watej /?f. 

6, Właściwy pochówek fpo którym podkryto tylko pojedyńcze kości/ umie
szczony był najprawdopodobniej w partii wierzchołkowej lub w stropie. 
warstwy nakrywającej kurhan. Przypuszczalnie były to pochówki kur
hanowe - be~popielnicowe /kurhan 19, 20,122/. 

7. Fragmenty naczyń występujące w zewnętrznej warstwie kurhanów oraz 
w stropie warstwy nakrywającej, a także w wypełnisku rowów i jam 
przykurhanowych są najprawdopodobniej pozostałoś'Cią ~ladów praktyk 
ku czci zmarłych, niekiedy odległych ńawet o 5 wieków /kurhan '19/ • . 

8. Czas powstania kurhanu 19,20 wstępnie określa się na podstawie cera-. 
miki na IX-X w., zaś kurhanu 121 i 122 na VII-Vm w, Stars.zy wydaje 
się kurhan 121 /na podstawie obserwacji stratygrafii nawarstwień 
świadka pomocniczego wspólnego dla kurhanu 121 i 122/. 

Materiały z badań znajdują się w WOAK we Wrocławiu, 

Badania ratownicze będą kontynuowane, 

Stanowisko zostało trwale oznakowane płytami kamiennymi, 



BOBĘCIN, gm. Miastko 
woj. słupskie 
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Uniwersytet im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 
Instytut Archeologii · 
i Etnografii 

Badania prowadzili dr Andrzej Kola i dr Ge
rard Wilke. Finansowała Rada Główna Socjali
stycznego Związku Studentów Polskich w ramach 
Ogólnopolskiego Obozu Naukowo-badawczego 
i Szkoleniowego Studentów oraz WKZ w Słupsku. 
Trzeci sezon badań podwodnych. Relikty mostu 
wczesnośredniowiecznego. 

Kontynuowano w dalszym ciągu badania reliktów mostu metodą ek
sploracji podwodnej. Badania objęły obszar półkesonu dokumentacyjno
eksploracyjnego o rozmiarach 8 x 12 m, usytuowanego na dnie jeziora 
na nowym odcinku badawczym. Przy pomocy e~ektora wodnego, umiesz
czonego na pływającej bazie nurkowej, oczyszczono rumowisko mostu 
z namuliska, odsłaniając łącznie 102 pale pionowe wbite w dno jeziora, 
stanowiące relikty konstrukcji filarów mostu. Układały się one w środko
wej partii baclanej jednostki, w postaci kilkunastu skupisk pali, stanowią
cych cią'g filarów wspierających pierwotne jednfł '-~ strorię mostu. Du~a 
ilość pali oraz niezbyt regularny ich układ wskazują, i! mamy tu zapewne 
do czynienia z kilkoma fazami przebudowy tego obiektu. W tej sytuacji -
przyszły wysiłek badawczy będzie skierowany na szerszą analizę plani
styczną reliktów mostu oraz na poznanie. szczegółów technicznej obróbki 
pali, gatunku drewna i określenie ich chronologii bezwzględnej w oparciu 
o badania dendrachronologiczne jak i C14. Realizując wstępnie tenpostu
lat wydobyto 20 fila.rów, stwierdzając, it wbite były one w dno na głębo- · 
kość od 50 do. 140 cm, oraz· zaciosywane w formę ost~osłupa od 3 do 10 
ścian, przy czym przewa~ały formy 5-6 ścienne. 

Do interesujących znalezisk zaliczyć mo~na, poza fragmentami 
i całymi egzemplarżami naczyli glinianych - pałkę ciesiellijką, klepki 
i dno beczki i dobrze zachowany okaz dłubanki o długości 390 cm i szero
kości 45an z dwoma grodziami. Le~ała ona wzdłu~ krawędzi mostu, 
pomiędzy filarami. Eksploracja wnętrza dłubanki, wypełnionej całkowicie 
du~ymi kamieniami polnymi wskazała na celowe jej zatopienie. Być mo~e. 
mamy tu do ' czynienia z przykładem ofiary zakładzinowej związanej z bu
dową mostu, lub te~ z symbolicznym pochówkiem. 

. ' \ 

Ju~ poza polem badanej ~dnostki, P,rzy północno-zachodniej części 
eksplorowanego półkesonu, od!cryto du~y fragment dłubanki z grqdzią, 
oraz potę~ne rumowisko poziomych ęlementów konstrukcyjnych mostu, 
m. in. elementy stę~ni z otworam~ czopowymi. Ta część ódkrytej konstruk
cji poddana zostanie szczegółowej eksploracji w kolejnym sezonie badań. 

W świetle uzyskanego materiału zabytkowego relikty mostu dato
wać mo~na na okres od IX do Xll w. , co potwierdza wcześniejsze jut 
datowanie. · · 



BRODNIA 
woj. sieradzkie 
.Stanowisko 15 

BRZESC KUJAWSKI 
woj. włocławs.kie 

Stanowisko 3 

CHEŁM-BIELAWIN 
Stanowisko l 
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patrz 
okres halsztacki 

patrz 
neolit 

Muzeum Okręgowe 
w Chełmie 

Badania prowadziła mgr Urszula Ruszkowska. 
Finansował Wydział Kultury i Sztuki Urzędu 
Wojewódzkiego w Chełmie, Drugi sezon badai\. 
Gródek z wietą murowaną . wczesno6redniowiecz

ny i 6redniowieczny. 

Wykop II o wymiarach 8 x ·2 m usytuowano na przedłutemu wykopu I 
z 19'Z6 r., na zachód od niego. Objął on swym zachodnim zasięgiem po
łudniowo-wschodni uszkodzony narotnik wiety na przestrzeni l x l m. 
U st~p narotnika na głębokoiŚci 90-110 cm znajduje się odsadzka ławy ka
miennej szeroko6ci ok. 120 cm, składającej się z jednej warstwy bruku 
przewatnie wapiennego, z nielicznym glaukonitem, spojonego zaprawą 
wapienną. Mur musiał w tym miejscu być jut IdedylA odsłonięty, ponie-
wat przykrywał go przemieszany gruz z bardzo nielicznym materiałem 
ceramicznym i kostnym. Pierwotny układ warstw zachował się we wschod
niej czę6ci wykopu i częściowo nawiązuje do wykopu z 1976 r. Kontynuo
wana tu jest szara, sypka ziemia z gruzem, ceramiką z X-XID w. i kolAćmi 
miątszości 30":'60 .cm oraz szaroczarna ziemia z bardzo licznymi krzemie
niami i ±wirem, będąca zapewne humusem pierwotnym, mią±szo6ci 40· · 
90 cm, posiadająca jedynie w stropie nieliczny materiał zabytkowy; war
stwa ta podścielała ławę kamienną przy murze, a pod nią występował calec 
w postaci margla. '· 

l' 
Najbogatszy w obserwacje był wykop IV o wymiarach 8 x 4 m 

usytuowany w poprzek południowego muru wie:ty, w odległości 2m od wy
kopu n. Mur wie±y ukazał się ukośnie pod warstwą gruzowiska na głębo
koiŚci 30-35 cm i przedzielił wykop na dwa odcinki: odcinek A przed zew
nętrznym licem muru i odcinek B za wewnętrznym licem muru. Strop 
muru jest nierówny, uszkodzony skutkiem eksploatacji. SŻerc;ko6ć muru 
bez ławy kamiennej wynosi 165 cm. Odsadzka pojawia się na· głębokoiŚci 
80-105 cm w odcinku A, ma 20.-30 cm szerokości, a głębokolAć ławy do 
stopy fundamentowej wynosi 30-40 cm. Ława jest tu zbudowana z ~wóch 
warstw bruku. Obok rysuje się rów fundamentowy o szerokoiŚci 40 cm 
i głębokoiŚci 30 cm, wypełniony gruzem. Wewnątrz wie±y w odcinku B 
odsadzka jest na głębokoiŚci 90 cm, ma szerokolAć 60-70 cm i głębokość 
do stopy fundamentowej 20-25 cm. Rów ·fuńdamentowy ma szerokość 
30-75 cm i głębokość 35 cm i jest wypełniony jasnobetową ziemią /war
stwa VI/. Zarówno mur, jak i ławy ~hodowane są z nieciosanych lub 

• 
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bardzo lekko obciosanych dutych głazów wapiennych, sporadycznie in
nych, lecz nie glaukonitowych. Utywano zaprawy wapiennej. Wewnętrzne 
lico muru jest rapowane. 

Stratygrafia warstw kulturowych układała się następująco: 

Odcinek A 

I a - gruzowisko dosyć zwarte zmieszane z szarą ziemią obejmujące-

niemal cały odcinek prócz części południowo-wschodniej, miąt
szości 130 cm, zawierało nieliczną ceramikę i kości, 

I b - rumowisko zlotone ze zwartych dutych i małych kamieni wapien-

II 

nych i sporadycznie glaukonitowych, niekiedy spojonych zapra
wą wapienną, widoczne jedynie w profilu wschodnim, miątszość 
ok. 90 cm, 

- zbita twarda, trudna w eksploatacji szaroczarna ziemia, prze-
mieszana z ułamkami cegły i zaprawy, z drQbnym gruzem, 
wkładką piasku glaukonitowego, datowana nieliczną ceramiką 
na XIV-XVll w./? f, widoczna w części południowo-wschodniej, 
miątszości 130 cm, 

III - czarna, sprasowana ziemia z nielicznymi ułamkami cegły, kości 
. i ceramiki średniowiecznej lub nowotytnej, zalegającej pod 
warstwą I i II i fragmentarycznie widoczna we wszystkich trzech 
profilach; równo odcina się od rowu fundamentowego; miątszość 
5-30 cm, 

IV - humus pierwotny - brunatna twarda ziemia, podścielająca po-
przednie warstwy, miątszości 10-30 cm, 

V - sypki piasek drobnoziarnisty, segregowany, barwy szarotółtej, 
miątszości - 5-15 cm, 

VI - gruby żwir z krzemieniami w ciemnobrunatnej ziemi, miąższości 
7-33 cm, 

vn - biały margiel, pojawiający się na głębokośc:l. 170 .. 190 cm. 

Odcinek B 

I - gruzowisko zlotone z rótnej l wielkości kamieni wapiennych i spo-
radycznie glaukonitowych, zaprawy, ułamków cegieł w sza rej 
sypkiej ziemi, w części wschodniej przedzielonej dawnym humu
sem f.spr;zed zniszczenia północnej ściany wieży przez Niemców 
w 1944· r./, z kośćmi zwierzęcymi i ceramiką z połowy X-poł. 
XIII w., mią:tszości przy wewnętrznym licu muru 35-70 cm, 
a przy profilu północnym 75-110 cm /miejscami graniczy tu 
z warstwą VII/, 

n - ~ółtobrunatna ziemia z glinką i nielicznym gruzem oraz soczew-
kowatymi wkładkami" rótowawej wapiennej zaprawy w stropie, 
datowana bardzo liczną ceramiką, dwoma fragmentami branso
let ·s;z;klanych na połowę X-poł. Xlli w., mią~szość 12-30 cm, 

\ 
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ITI - intensywnie czarna spalenizna z nielicznymi węglami drzewnyx;ni, 
.zawierająca liczne kości i ceramikę z pol. X-pol. Xlli w., mią:t-. 

szości ok. 5 cm, 

IV - piasek be:towo:tółty, sypki z nieliczną ceramiką z poł. X - pol. 
xm wieku, mią:tszości ok. 10 cm, 

V - kruszywo wapienne z zaprawą wapienną oraz · wkładką zielonego 
piasku glaukonitowego w stropie, mią:tszość 5-30 cm, 

VI - jasnobe:towa ziemia, jako wypełnisko ro\vu fundamentowego oraz 
resz.tki hałdy z tego:t rowu widoczne w profilu zachodninl., zawie
rająca ceramikę i 2 fragmenty bransolet szklanych z pol. X - pol. 
XIII w. oraz kości zwierzęce, miąższość 15-35 .cm, 

VII r czarna, ·przepalona, twarda ziemia równo odcinająca się od rowu 
fundamentowego i nienaruszona na całym pozostałym odcinku, 
miąższości ok, 20 cm. W jej spągu na tle warstwy następnej 
zarysowała się bardzo wyra:fnie jama kształtu owalnego, wcho
dząca w profil' północny. Na głębokości ok. 115 cm jama ma 
długość pr~y samym profilu ok. 160 cm i sięga ok. 100 cm w głąb 
odcinka. Miąższość jamy ok. 40 cm. Wypełnisko identyczne jak . 
warstwa VII. Zarówno warstwa VII, jak i jama zawierały cerami
kę typu chodlikowskiego z VIII-IX w., 

VIII . - humus pierwotny w postaci brunatnej ziemi z nieliczną ceramiką 
z -VIII-IX w. w stropie. 

Ponadto wyróżniono jeszcze caleowe warstwy IX-XI synchroniczne 
z warstwami V-VII w odcinku A, podobnie jak warstwa Vill odpowiada 
warstwie IV w odcinku A. Odcinek B wyeksploatowano do głębokości ok. 
2m. 

Wykop III o wymiarach l x m i V o wymiarach 3 x 4 m usytuowano 
na płaskiej łące bez gruzowiska, w odległości 10-12 m od zachodniej 
ll!iciany wieży, naprzeciw jej narożników . . Oba wykopy zawierają szaro
czarną,mało spoistą warstwę kulturową, w stropie lekko shumusowaną, ·-
w spągu nierówną, porytą kretowinami i przemieszaną z calcem miąższoś
ci w wyk. ITI 7Q.:.9o cm, w wyk. V ok. 45 cm. Zawierała ona bardzo liczną 
crramikę przeważnie średniowieczną i nowożytną i nieliczną wczesno
średniowieczną oraz · kości zwierzęce. Pod nią występowały warstwy cal
eowe w postaci piasku, grubego :twiru i miejscami margla przemieszanego 
z mułem i ~em na głębokości 60-70 cm w wyk. V. 

Materiały przechowywane są w Muz-etim Okręgowym w Chełmie. 

CZARNORZEKI, gm. Korczyna 
woj. krośnieńskie 

Muzeum Okręgowe 
w Krośnie 

Stanowisko 2 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Pohorska
Kleja. Finansował WKZ w Krośnie. Drugi se
zon badań. Cmentarzysko kurhanowe wczesno
średniowieczne. 



Badaniami o charakterze ratowniczym objęto dwa kurhany /l i 2/. 
których eksplorację rozpoczęto w 1975 r. Badane kurhany poło~one są 
w zachodniej części cmentarzyska, w bezpośrednim sąsiedztwie leśnej 
drogi prowadzącej z rezerwatu "Prządki" do zamku odrzykońskiego. 

Kurhan l posiadał podstawę kształtu owalnego o średnicy 4, "BO x 
3, 70 m i zachowaną wysokość ok. 45 cm. Badania ograniczono.do od
czyszczenia profilu S-N/ ćwiartki "b" i "d" przebadano w 1975 r./. 
Stratygrafia kurhanu trudna do odczytania, Wyrainie widoczna jest tylko 
warstwa humusu współczesnego. Warstwę wewnętrzną tworzył piasek 
w partii stropowej sypki, u podstawy silnie zbity. W warstwie nakrywa
jącej odkryto kilka bardzo drobnych fragmentów ceramiki. 

Kurhan 2 posiadał podstawę prawie kolistą o średnicy 5 x 4, 60 m 
fpierwotna wielkość ok. 3, 40 m/. zachowaną wysokość ok. 40 cm. Kon
tynuowano rozpoczętą w 1975 r. eksplorację ćwiartek "a" i'tl". Stwier
dzono rodzaj pochówka: podkurhanowy. warstwowy płaski. 

W obrębie warstwy ciałopalenia obok liczne występujących drobnych frag• . 
mentów przepalonych kości odkryto kilka ułamków naczyń glinianych. 
Warstwę wewnętrzną stanowił _ piasek z drobnymi kamieniami. Kurhan 
przykryty był brukiem kamiennym. 

Uzyskaną w czasie badań ceramikę prawdopodobnie mo:tna datować 
na IX w. 

Materiały i dokumentację złożono w Muzeum Okręgowym w Krośnie. 

Po zakończeniu badań kurhany zrekonstruowano, 

CZERMNO KOLONIA, gm. Tyszowce 
woj. zamojski"e 

Uniwersytet im. Mari!Curie
Skłodowskiej w Lublinie 
Zakład Archeologii Podgrodzie "bli~sze" 

Badania prowadzili doc. dr JanGurbai mgr Le
szek Gajewski. Finansował Wojewoda Zamojski. 
Pierwszy sezon badań. "Bli~sze" podgrodzie. 
X II-XIII wiek. 

Badania podjęto na terasowej wyspie, położonej w najblihzym 
sąsiedztwie grodziska /stan. 1/. zwanej "małym zameczkiem" lub "wała
mi". Wyspa ta połączona była z grodziskiem pomostem drewnianym 
/wykop 2 A. badania 1975/. 

Wykopy badawcze zało:tono w pięciu punktach: 

Wykop l B - przy południowym skraju wyspy. Stwierdzono tu resztki w~u 
obronnego. postawa szerokości ok.· -7, O m. usypanego na położonym na 
calcu podkładzie z torfu, umocowanej kłoilami drewnianymi. Na torfie 
zalegała :izolacyjna warstwa kory, ściągniętej z połówek lub ćwiartek Qel 
drewnianych; powyżej zalegały warliltwy nasypowe wału. Wał na badanym 
odcinku uległ zniszczeniu na skutek braku konserwacji /nie liltwierdzono 
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po~aru/. U wewnętrznego podnó~a wału stwierdzono istnienie niewielkich 
11 koszowych11 - magazynowych obiektów gospodarczych. Materiał ruchomy 
datowany na XII-Xlll w. 

Wykop l C - poło~ony na kulminacji znajdującej się w północnej części 
wyspy, Stwierdzono tu resztki wału obronnego', podstawa o szerokości 
ok. 7 ~O m, usypanego ·na izolacyjnej warstwie kory, zalegającej na zbu
twiałej warstwie przekładki drewnianej przesypanej ziemią, uło~onej 
bezpośrednio na calcu. Materiał ruĆhomy datowany na Xll-Xill w, 

Wykop l D -na terasie zalewowej w obni~eniu między wyspą podgrodzia, 
a grodziskiem, na linii łącżącej południowy wał grodziska z południowym 
wałem /wyk. l B/ podgrodzia. Na głębokości poni~ej O, 5 m od dzisiejsze} 
powierzchni łąki, wystąpiła warstwa drogi /ulicy ? / wymoszczonej drew-

. . l 

nem. Poni~ej, częściowo zaląne wodą gruntową, tkwi świetnie zachowana 
konstrukcja dolnych części drewnianych skrzyń wału, budowanych z belek 
drewnianych, fragmentami z plecionki. Materiał datowany na ~11-Xill w. 

Wykop l E - na prze.wę~eniu między 11bli~szą11 i drugą wyspą terasową 
/stan. 2, bad.l975 r./. Na głębokości O, 5-0,9 m. występują warstwy za
wierające materiał osadniczy f ceramika, kości, · ~u~le, wyroby ~elazne 
i rogowe/, zalegający na wtórnym zło~u. datowany na XIII w. 

Wykop l F • na terasie zalewowej w obni~eniu między wysilą podgrodzia, 
a grodziskiem, na linii łączącej północno-wschodni odcinek wału grodzi-

. ska że wsc~odnim skrajem wyspy. Pod warstwą torfu stwierdzono częścio
wo zatopione w wodzie gruntowej fragmenty konstrukcji drewnianych, naj
prawdopodobniej związanej z budową umocnień/wału?/. Materiał zabyt
kowy XII-XIII w. 

CZERMNO KOLONIA, gm. Tyszowce 
woj. zamojskie 

Archeologiczny Ośrodek 
Badawczo-Konserwatorski 

Stanowisko l w Lublinie ::. 

Badania prowadził doc. dr Jan Gurba i mgr Le· 
szek Gajewski. Finansował Wojewoda Zamojski. 

t' Piąty sezon badań. Gród średniowieczny /XI
XIII w. f. 

Wykopaliska zlokalizowano w północno-wschodnim sektorze grodu~ 
nawiązując do wyników badań terenowych, wy,koąanych metodami geofizycz
nymi przez dr. J. Przepiosłę i zespół z ffiKM PAN w Warszawie. 

Najwdniejsze rezultaty wykopalisk przedstawiają się następująco: 

l. Odsłonięcie niewielkich połaci nienaruszonych nawarstwień ' 
kulturÓwych pochodzących sprzed okresu ulokowania tu cmentarza·.-

2. Uchwycenie śladów zabudowy gospodarczej /? / w postaci nikłych 
zarysów części dolnych jam, 1zapewne głó~nie u~ytkowanych jako pomie
szczenia typu magazynowego, w dolnych starszych warstwach. 
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3, Uchwycenie śladów zabudowy gospodarczej lub mieszkalnej w 
postaci pieca lepionego z gliny, w górnych warstwach młodszych, W przy
ległych do pieca warstwach znalazł się m. in. brązowy klucz do kłódki, 
:telazna ostroga platerowana srebrem l z b li :tona do typu V wg klasyfikacji 
KirpiĆnikoval, )rtórą na podstawie analogii ruskich datować mo:tna ·naj
wcześniej na l pol. Xlli wieku oraz brązowy trzewik pochwy miecza, 
nawiązujący do form krajów bałtyjskich. ·· 

4, Odkrycie · dalszych grobów ludzkich bez wyposa:tenia. Nale:tą 
one do cmentarza odsłoniętego częściowo podczas poprzednich wykopalisk. 
W jednym z grobów znajdował się rozczłonkowany szkielet, w dwu innych 
grobach zachowały się tylko czaszki. 

Materiały będące własnością Muzeum w Zamościu, do czasu opra
cowania zdeponowane są w zbiorach Zakładu Archeologii UMCS w Lublinie. 

Badania będą kontynuowa~e. 

D~BCZYNO, gm. Białogard 
woj, koszalitiskie 
Stanowisko 6 

DĘBCZYNO, gm. Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko lO 

DROHICZYN 
woj. białostockie 
Stanowisko XX:ll "Cerkiew" 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okresy brązu 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Krzysztof· Burek. Finan
sował WKZ w Białymstoku. Pierwszy sezon 
badali. Osada wczesnośredniowieczna IXll-
Xlll w. l. Ślady osadnictwa średniowiecznego 
i nowo:tytnego. 

Podczas wykonyW-ania wykopu gospodarczego 12 x 4 m/, na terasie 
cmentarza przycer~ewnego przy Placu· Kościuszki, natrafiono na nawar
stwienie nowo:tytne,· średniowieczne i wczesnośredniowieczne. Badania 
miały charakter ratowniczy. Sprowadziły się. do eksploracji warstw nie
uszkodzonych pracami ziemnymi, dokumentacji odsłoniętych profilii, 
zebrania materiału zabytkowego wyrzuconego na hałdę. 

. We wschodniej części wykoptr, na poziomie około 180 cm od po
wierzchni, natrafiono na relikty chaty w postaci bardzo ~le zachowanych, 
rozło:tonych, elementów drewnianych przyziemia i dobrze zachowanego 
paleniska, o · średnicy około O, 80 m, z du:tą zawartością przepalonej c e- ' 
ramiki, W wypełnisku chaty i w sąsiadujących z nią warstwach wczesno-
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6redńioWiecznych, osiągający~h mią~szoś~ O, .3 ~ O, 50 m, ujawnion'? 
du~ą ilością ceramiki, pochodzącą przede wszystkim z naczyli typu 
-''drohiczyflskiego" oraz ko6ci zwierzęce. 

Warstwy zalegające ·powy~ej poziomu wczesnośredniowiecznego 
i war!'ltwy wczesnośredniowieczne, w zachodniej części wykopu, były w 
du~ej mierze zakłócon·e wkopami ró~nej głębokości. W wypełnisku tych 
warstw wystąpił liczny materiał ceramiczny o cechach średniowiecznych 
i nowo~ytnych, ! ragmenty kafli, kilka ułamków na~zyli szkl&nych, kodci 
zwierzęcych. W hałdzie - oprócz licznej ceramiki -·znaleziono wcze
sno6redniowieczny grzebieli. 

Badania zakończono. 

DROHICZYN 
woj. białostockie 
Stanowisko XIII 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych ·. 
w Białymstoku · · 

Badania prowadziła mgr Krystyna Bielikowska. 
Finansował WKZ w Białymstoku. , Drugi sezon 

.· badali. Kurhan wdzesn.ośredniowieczny /XI w./ 
i pochówek /XIV w. J. 

Ukończono eksplorację ćwiartek A i D. Wykryty w ubiegłym sezo-. ~ 

nie badawczym wkop w centralną partię nasypu zawierał czędciowo zacho-
wane i przemieszane ·_ ze sobą kości dwóch osobników oraz fragmenty 
pokrywy glinianej o cechach XIV -wiecznych. 

Na obrze~u nasypu kurhanowego w jego północnej partii f ć~. A/, 
zalegał szczątkowo zachowany w partii tułowia szkielet na osi północny 
wschód - południowy zachód. 

. ·• 

Wyniki tegorocznych prac potwierdziły sugestie, i~ kurhan zbudo-. 
wany został w XI wieku i reprezentuje typ grobowca z ciałopalnym· pochów
kiem napowierzchniowym, którego nasyp wykorzystywano w•.Qłobie śred-
niowiecza. 

. ) 
DZWIRZYNO, gm. Kołobrzeg 
Stanowisko 1 · 

FALBORZ, gm.BrześćKujawski 
woj. włocławskie 
Stano"1sko 1 

GNIEW 
woj. gdańskie 
Stanowisko 2 

\ 

' 

patrz 
pó~ne dredniowiecze 

patrz 
neolit 

patrz 
pó~ne średniowiecze 



GRONOWO GORNE 
woj. elbląskie 
Stanowiska 2 i 2a 

!56 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr 'Mieczysław Haftka, pod 
kierunkiem dr. hab. Leona Jana Lulą.. Finanso
wało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Pierw
szy sezon badań. Osada ze schyłku okresu 
wędrówek ludów i początku wczesnego średnio
wiecza. 

Przeprowadzone na niewielkiej przestrzeni w rejonie Gronowo 
Górnego szczegółowe badania powierzchniowe ujawniły istnienie kilku 
punktów osadniczych położonych w strefie depresyjnej, zalewowej jeziora 
Drużno • 

. Stanowisko 2. Sonda nr l o wymiarach 2 x 2 m została wytyczona w miej
scu, gdzie zlokalizowano, podczas badań powierzchniowych, fragmenty 
ceramiki i nikłe ślady spalenizny. Nieliczne fragmenty ceramiki całkowi
cie ręcznie lepionej wystąpiły łącznie z częściowo przepalonymi kamie
niami, tylko w warstwie humusowej. Na powierzchni warstwy II /jasno._ 
żółta gliniasta ziemia przemieszana z soczewkami piasku/ odsłonięto 
mocno zniszczone orką palenisko • . 

Liczne odwierty wykonane wokół sondy wykazały, że palenisko 
zostało założone na niewielkiej /7 x 5 m/, piaszczysto-gliniastej łasze 
utworzonej przez wodę. Miejsce to jest nieznacznie, kilkanaście centy
metrów wyżej położone od okolicznych łąk i nadawało się na czasowe zało
żenie obozowiska. 

Stanowisko 2a. Zlokalizowane podczas badań powierzchniowych bryły 
żużla i sople żelaza występowały na niewielkiej przestrzeni. Obszar około 
l ha poddano bardzo szczegółowym badaniom powierzchniowym oraz wy
konano 38 odwiertów na głębokość od 120 do 180 cm. Tylko w jednym 
profilu zdołano uchwycić nikłe ślady warstwy kulturowej. Inwentarz r~
chomy bardzo skromny - kilka brył stopionego żelaza, w tym l wylewka 
z dna pieca z odciskiem płaskiego kamienia. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdań-
s ku. 

Obserwacje będą kontynuowane. 

IZDEBNO, gm. Rogowo 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 5 

JEDWABNO, gm. Lubicz 
woj. toruńskie 

patrz 
okres halsztacki 

Uniwersytet im. Mikołaja 
Kopernika 
Instytut Archeologii i Enografii 
w Toruniu 
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Badania prowadził dr Jan Grześkowiak przy 
współudziale mgr Urszuli Huszczy. Finansował 
WKZ w Toruniu. Drugi sezon badań w trzeciej 
kampanii wykopaliskowej. Grodzisko wczesno
średniowieczne. 

Kohtynuacja prac wykopaliskoWych miała na celu poznanie dalszych 
szczegółów budowy umocnień obronnych. Badania .prowadzono w trzech 
wykopach o powierzchni25m2 ka~dy. Usytuowano je w nawiązaniu do wy
ko.pów z roku ubiegłego. Lączna mią~szość nawarstwień wahała się od 3 
do 5, 5 m. W Clwóch wykopach nawarstwienia wczesnośredniowieczne zale· ~ 
gały pod dochodzącą do l m warstwą późnośredniowieczną, nie zawierają
cą jednak ~adnych śladów. konstrukcji a wyłącznie inwentarz ruchomy 
f ceramika, kości, przedmioty ~elazne, ułamki cegieł/. 

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne w dwóch wykopa.cłi to pozo
stałości wału drewniano-ziemnego o konstrukcji przekładowej /w jednym 
z nich mo~liwe wyątępowanie konstrukcji skrzyniowej - interpretacja 
utrudniona przez słabe zachowanie spalonych i zbutwiałych resztek drew
na/. Na uwagę zasługują tu skupiska dość du~ych kamieni, które mogą się 
konstrukcyjnie łączyć z wałem. Inwentarz ruchomy, głównie ceramikę, 
dałować mo~na na IX-Xll. w. Badane partie wałów pochodzą więc 'ze sto
sunkowo późnych faz okresu wczesnośredniowiecznego l stanowisko dato
wane. jest od końca "!Cll w./. 

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne w trzecim wykopie interpre
tować nale~y jako rozsypisko wału i zalegające pod nim ślady bli~ej nie
określonych konstrukcji drewnianych. Rozpiętość czasowa inwentarza ru
chomego l ceramiki przede wszyst~l jest tu du~a IVill-Xlll w. f, ale 
jest on p~zemieszany w ró~nych warstwach na ró~nych głębokościach. 

Badania będą kontynuowane. 

JEZIERZYCE, gm. Smigiel 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko 3 · 

Leszczyńskie Towarzystwo 
Kulturalne 
w Lesznie 
Koordynator Badali Archeolo
gicznych 

Badania prowadziła mgr Barbara Kirschke. Fi
nansował Wojewódzki· Zarząd Inwestycji Rolni
czych w Lesznie. Pierwszy sezon badali. Osada . 
wczesnośredniowieczna z fazy E. · 

. Badania sonda:towe prowadzono w ramach prac ratowniczyc.h obej
mujących rejon· przyszłego zbiornika retencyjnego "Wonieść". 

Stanowisko poło~one jest na krawędzi terasy, wypoczynkowej, na 
południowy zachód od północnego krańca jeziora Jezierzyckiego, od za• 
chodu graniczy z badaną wcześniej średniowieczną osadą z XV w. Jezie
rzyce stan. 2. 
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Na odsłoniętej powierzchni 150 m 
2 

odkryto 16 obiektów osadniczych, 
w których wystąpiła jedynie ceramika "grubej roboty". 

W układzie obiektów nie stwierdzono :tadnej regularności. U chwy
cono natomiast południowy skraj osady. 

Materiaiy z bada.d są w opracowaniu i zostaną przekazane do Muz e-
urn Okręgowego w Lesznie, ·· 

Badania na tym stanowisku zakoticzono. 

KALISZ-ZA WODZIE 
ul. Bolesława Pobo:tnego 

Polska Akademia Nauk 
Instytut· Historii Kultury 
Materialnej 
Kaliskie Stanowisko 
Archeologiczne 
Wojewódzki Konserwator 
ZabytkÓw w Kaliszu 
Okręgowe Muzeum Ziemi 
Kaliskiej 

Badania prowadzili mgr Tadeusz Baranowski 
/IHK'M/, mgr Damian Borczyk /OMZK/ i mgr 
Jerzy Wojciechowski /WKZ/. Pierwszy sezon 
badati, · Osada wczesnośredniowieczna i śred
niowieczna, cmentarzysko z tego samego okresu. 

Przy wykopach pod rury wodociągowe, wzdłu:t ulicy Bolesława Po
bo:tnego, nieopodal grodziska na Zawodziu, na południe od kościółka św. 
Wojciecha, prowadzono obserwacje profilu na odcinku ponad 150 m. Spo
rządzono dokumentację nawarstwień kulturowych występujących w ścianie 
rowu. Pod nawierzchnią ulicy i warstwami niwelacyjnymi zalegała jasno
brązowa warstwa osadnictwa nowo:tytnego; pod nią warstwy średniowiecz
ne i wczesnośredniowieczne, Warstwa wczesnośredniowieczna miała 
barwę czarną lub ciemnoszarą i mią:tszość około 20-60 cm. Nie jest 
jednak znana pierwotna /przed niwelacją terenu pod drogę/ miąhzość 
warstw. W profilu wyró:tniono 24 obiekty - chaty i jamy gospodarcze 
o głębokości do 120 cm. Pod obiektami lub warstwą wczesnośredniowiecz
ną zalegał piasek calcowy. Uzyskano fragmenty naczyti glinianych, kości 
zwierzęce oraz kilka przedmiotów :telaznych. 

Wykop i założono w pobliżu kościoła św. Wojciecha, zbadano 20 m 2• 
Uzyskano potwierdzenie układ~ stratygraficznego zaobserwowanego w wy
kopie wodociągowym. Zbadano fragment jednego obiektu o mią:tszości do 
55 cm, zapewne z wieku XII-XIII oraz 2 pochówki - dziecka i osoby doro
słej. Zmarli le:teli głowami na południowy zachód, brak ,było wyposa:tenia. 
W jamie grobowej nie wystąpiły ślady trumien, a w wypełnisku znajdowały 
się fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych. Pochówki przykrywała 
warstwa osady wczesnośredniowiecznej, w której nie stwierdzono śladów 
w~opów grobowych. Z porównania z wynikami badań prowadzonych w latach 
pięćdziesiątych, byłyby to najstarsze groby z odkrytych na tym · 
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cmentarzysku. W wykopie l natrafiono na dwa wkopy nowo!ytne, w tym 
·jeden zawierający szczątki krów. Nad warstwą wczesnośredniowieczną 
.wystąpiła·niwelacyjna warstwa nowo!ytna, zawierająca znaczne ilości frag
mentów szkła, ceramiki i kości zwierzęce. 

Dokumentacja i materiały w Kaliskim Stanowisko Archeologicznym 
IHKM PAN. 

Badania ukończono. 

KOŁO, gm. Brody 
woj. zielonogórs.kie 
Stanowisko 4 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

KRAKÓW-Stare Miasto /blok 37-39/ . 
ul, Kanonicza l, 7, 9, 11, 13, 17-22·, 24 
Pl, Wita Stwosza 2 

Muzeum Archeologi,czne 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Emil Zaitz /autor spra
wozdania/ przy współudziale mgr mgr Marka 
Cwetscha, Krzysztofa Sobczyka i Stanisława 
Kołodziejskiego. Finansowało Muzeum Archeo
logiczne w Krakowie. Pierwszy sezon badati. 
Osadnictwo wczesnośredniowieczne, pó:tnośred
niowieczne i nowo!ytne. 

Badania archeologiczne prowadzono w szybikach geotechnicznych 
wykonanych przez Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne Budownictwa 
Wodnego 11 Hydrogeo11 • Prace ratownicze objęły 55 szybików zlokalizowa
nych na podwórzach budynków /26 wykopów/ , w piwnicach /28 szybików/ 
i na Plantach f przy murze oficyny Kanonicza 13/. Odkryto: 

a, nawarstwienie wczesnośredniowiec:-:ne związane ze starszym 
/IX-X w. f i młodszym horyzontem osadniczym Okolu /Xl.-Xl.II w. f. W 
obrębie nawarstwień stwierdzono ułamki naczyń glinianych, tzw. pra!nic, 
g~dki polepy, ułamki kości zwierzęcych i drobne węgielki drzewne. Na 
wtórnym złotu w wykopie budowlańym stwierdzono tak!e pojedyńcze 
ułamki naczyti datowanych na Vill wiek /Kanonicza•lf;. 

b. pozostałości obiektów o che.rakterz,e półziemiankowym /Kanoni
cza l, 7, 9 i 24/ oraz jam gospodarczych /Kanonicza 20/ z materiałem 
zabytkowym, głównie ceramicznym, datowanym na 2 pol. JX i X wieków; 

c. relikty wczesnośredniowiecznego wału obronnego związanego 
z młodszą fazą umocnieti Okolu /XI-Xill w. f. Nasypy ziemnego trzonu 
wału stwierdzono w rejonie oficyn przy ul. Kanoniczej 11 i 13 fna Plan-
tach/; ' 

d. nawarstwienia pótnośredniowieczne i poziomy u!ytkowe /bruki/ 
z materiałem _ zabytkowym datowanym od 2 pol. XIII-XV wieku; 



e. relikty średniowiecznego, kamiennego muru obronnego Krakowa 
/XIV w. f przebiegającego wzdłu1 zachodniej ściany oficyn po zachodniej 
stronie ul. Kanoniczej. Niewielkie odcinki muru rozpoznano w oficynie 
posesji nr 13 i 17; 

f.relikty' średniowiecznej f? f budowli wykonanej z kamieni Wapien
nych i cegieł o cechach gotyckich Jwym. 8-9 x 13 x 26-27 cm/ "' w północnej 
części dziedziflca p:zy ul. Kanoniczej l; 

g. tzw.doły chłonne /kloaczne/ z materiałem zabytkowym datowanym 
na XV i l poł. XVI w. ful. Kanonicza 18, 20/ oraz na XIX i XX w. /Kanonicza 
22 i 11/; . -

. l . 

h. nawarstwienia i poziomy użytkowe /bruki/ z czasów nowo1ytnych; 

i. relikty kanałów blokowych f ul. Kanonicza 13 - Planty f. 
W piwnicach oficyny przy ul. Kanoniczej '13 natrafiono tak1e na skarp grzy
wien sielq.eropodobnych f zob. Kraków-Stare Miasto,_ u).. Kanonicza 13/. 

KRAKOW-Stare Miasto 
ul. Kanonicza 13 - piwnica 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Emil Zaitz f autor spra
wozdania/. Finansowało Muzeum Archeologicz
ne w Krakowie. Pierwszy sezon badań. Osad
nictwo wczesnośredniowieczne /IX-XI w. f, 
skarb grzywien siekieropodobnych /IX w. f oraz 
relikty średniowiecznego muru obronnego i no
wo~ytne poziomy u~ytkowe piwnicy /XVII-XX w. f. 

Badania archeologiczne podjęto w związku z odkryciem skarbu 
g.rzywien siekieropodobnych w piwnicach oficyny przy ul. Kanoniczej 13. 
Miały one na celu wyeksplorowanie skarbu oraz rozpoznanie i przebadanie 
nawarstwień w jego sąsiecztwie. Odkryto: · 

a. nawarstwienia wczesnośredniowieczne związane ze starszym 
horyzontem osadniczym Okołu. Stwierdzono w nich ułamki naczyń wcze
snośredniowiecznych, datowanych na IX i X wiek oraz drobne grudki po
lepy, węgielki drzewne i ułamki kości zwierzęcych; 

b. relikty ziemnego jądra wczesnośredniowiecznego wału obronnego, 
związanego ze starszymi, palisadowymi umocnieniami Okolu /-2 pol. IX 
·i l pol. X wieku/; 

c. (lwię jamy osadowe, o nie określonym bliżej przeznaczeniu. 
W ich wypełnisku stwierdzono liczne ułamki naczyń glinianych datowanych 
na 2 pol. X i początek XI wieku, a tatde drobne węgielki drzewne i grudki 
polepy; 

d. re.likty póinośredniowiecznego muru obronnego Krakowa /XIVw. f 
wykonanego z łamanych kamieni wapiennych łączonych zaprawą wapienną. 
Na badanym odcinku posiadał on szerokość około 260 cm. Na koronie muru 



I6J 

posadowiony był fundament ściany zachodniej .budynku oficyny /XVII w. /; 

e; nawars~wienia i wkopy związane z okresem u:tytkowania piwnicy 
"/poziomy'u:tytkowe datowane na okres od XVII do XX w. f. 

Wspomniany skarb :telaznych grzywie~ siekieropodobnych zalegał 
w piaszczystym calcu, w obrębie wkopu obudowanego deskami lub drani
cami /jodła- i dąb/. Zło:tony został prŻed usypaniem wału obronnego z kon
strukcją P!illisadową, a więc najpó:tniej w 2 pol. IX w. W skład skarbu 
wchodziłó .4 212 grzywien o łącznej masie 3 630 kg :telaza. Wszystkie 
okazy nale:tą zasadniczo do jednego typu - o starannie ukształtowanym 
obuchu i roz~lepanych f rozszerzonych/ ściankach bocznych otworu. Dłu
gość ich waha się w granicach 27-41 cm, natomiast waga kształtuje się 
w granicach pomiędzy O, 35 a l, 75 kg. W kilkuset przypadkach.na liściowa
tym ostrzu grzywien stwierdzono charakterystyczne nacięcia lub niewiel
kie ubytki /wycięcia o pow .1-3 cm2 f :telaza. Są one zapewne pozostałością 
"badań" jakości :telaza u:tytego do wykonania grzywien. 

KRAKOW- Wawel 
Rejon X i_YIII 

Kierownictwo Odnowienia Zamku 
Królewskiego i Państwowe

Zbiory· Sztuki na Wawelu 

Badania prowadzili mgr Zbigniew Pianowski 
i Janusz Firlet /autorzy sprawozdania/ pod 
kierunkiem mgr Stanisława Kozieła. Finanso
wało Kierownictwo Odnowienia Zamku Królew
skiego na Wawelu. Trzydziesty sezon badali. . 
Grodzisko głównie IX-XIII w., zamek gotycki 
i renesansowy oraz relikty osadnictwa staro:tyt
nego. 

Rejon X, koło baszty Panieńskiej 

W związku z realizacją rezerwatu archeologicznego rotundy romań
skiej odkrytej w 1977 r. w południowo-zachodniej partii Wawelu /koło 
baszty Sandom,.iEn~skiej/, wykonano w bie:tącym roku wykop instalacyjny, 
w

1 
celu przemieszczenia ciągu kanalizacyjnego z obrębu planowanego re

zerwatu. Wykop przechodził pod stopą austriackiego muru obronnego na 
drogę wiodącą na Wawel od ulicy Bernar~yńskiej. Rozpoznano tam nawar
stwienia nale:tące do czterech kompleksów stratygraficznych: 1/ współ
czesne, uks'ztałtowane w okresie międzywojennym i po II-giej wojnie świa
towej, 2/ nawarstwienia XIX-wieczne, związane głównie z budową przez 
Austriaków zewnętrznego muru obronnego /1850-1854/, 3/ warstwy 
wczesnośredniowieczne, stanowiące prawie wyłącznie relikty najstarsze
go wału obronnego oraz 4/ pierwotne nawarstwieriia pokrywające ~!ezbyt 
grubą powłoką powierzchnię skały wapiennej, zawierające materiał wyłącz
nie staro:tytny. 

Najbardziej interesujący z punktu widzenia badawczego okazał się 
rozbudowany /miąższość do ok. 4 m/ zespół warstw wału wczesnośred- • 
niowiecznego /rozpoznany w kilku sąsiednich wykopach z lat 1953-1956/. 



I62 -

Istotnym uzupełnieniem związanych z wałem stało się odnalezienie i zin
terpretowanie resztek jego drewnianej konstrukcji. Ustalono - po raz 
pienwszy w sposób niewątpliwy - te wał zbudowany został w konstrukcji 
skrzyniowej na specjalnie przygotowanej "ławie fundamentowej" wyrównu
jącej pochyło~c! terenu. S~zynie wypełnione były głównie gliną, piaskiem 
i kamieniami wapiennymi. Slady nadpalenia konstrukcji /obser:y10wane 
równiet' na innych wykopach/ świadczą o gwałtownym przerwaniu funkcjono
wania tego załotenia obronnego, którego chronologię motna umieszczać 
w ramach od IX do ok. połowy X wieku. 

Uzyskano wyczerpujące informacje dotyczące sposobu budowy 
i posadowienia austriackiego muru obronnego, na tym odcinku.- Mur ten 
wykonany był głównie z kamienia wapiennego, licowany cegłą. Posiadał 
system odsadzek wzmacniających jego konstrukcję_ i stabilizację w związ·

ku z dutą rótnicą poziomów wewnątrz i na zewnątrz muru. 

Rejon Vlll, za budynkiem nr 8 

Projekt innego rezerwatu archeologicznego, w okolicy romańskie
go kościoła jednonawowego f odkryty w 1976 r./, wymaga znacznego obni
tenia poziomu terenu w celu wyeksponowania odkrytego reliktu. 

Tegoroczne badania objęły obszar na zachód od pozostało~ci ap
sydy, w ' wysuniętym na zewnątrz narotniku nowotytnego muru fortecznego. 
Eksploracje odbywały się jedynie po~ród współczesnych i nowotytnych za
sypisk o sporej miątszo~ci. Odsłonięto w obrębie wykopu ceglane i cegla
no-kamienne lico muru obronnego. Nawarstwienia współczesne to kilka 

' kolejnych, ukształtowanych w l poł. XX wieku poziomów oraz warstw za
sypiskowych. Kompleks warstw austriackich, złotony z kilku nasypów 
gruzistych, powstał po podwytszeniu muru obronnego w latach 1852-1854. 
Zamyka go warstewka cegliny /pozostałość dawnegp placu musztry/ 
z brukiem ściekowym przy licu muru. Ponitej wystąpiły nawarstwienia 
z okresu Wolnego Miasta Krakowa, znowu zakończone brukiem ~ciekowym 
i towarzyszącą mu szkarpą gliniastą .. W~ród kilku poziomów, z tego okre
su, rozpoznano ten, z którego podjęto akcję nadmurowania korony muru 
kleszczowego /lata 1830-1831/. Wątek kleszczowej fazy fortyfikacji 
/datowanej na schyłek xvm w./ odsłonięto jut tylko fragmentarycznie. 

Badania w tym rejonie będą kontynuowane. 

Wykop instalacyjny wzdłut gotyckiego muru obronnego, między 
basztą Złodziejską, a budynkiem nr 8 /nadzorowany przez mgr S. Alfawic
ką/ ujawnił poz.os~ało~ci murów austriackich - szpitala wojskowego, zbu
-rzonego w pierwszych latach po wojnie. 

KRETOMINO, gm. Manowo 
woj. koszalińskie 
Stanowisko l 

• 

Muzeum Okręgowe 
w KoRzali'nie 
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Badania prowadził mgr Ignacy Skrzypek.• Finan
sował WKZ w Koszalinie i Koszalińskie Towa- · 
rzystwo Społeczno-Kulturalne. Trzeci sezon 
badań, ostatni. Grodzisko wczesnośredniowiecz
ne /Vlli-X w./. 

Badaniami archeologicznymi objęto centralną część majdanu1·1 Wy
tyczono wykop po osi N-S, o rozmiarach 20 x 3 m; dzieląc go na 4 działki 
jA, B, C,Dj, o wymiarach 5 x 3m. W miarę prowadzonych badań i uzy
skiwanych rezultatów działki C i D poszerzono w kierunku zachodnim o 
dalsze 2m. ' 

\ 
Z powodu silnej niwelacji terenu, w czasie budowy kolejki wąsko-

torowej, majdan grodziska pozbawiony był zupełnie warstwy humusowej. 
Tut pod bardzo cienką warstewką darni zalegała ciemnobrunatna warstwa 
z zawartością materiału ceramicznego. ' 

Odsłonięto negatywy sześciu obiektów archeologicznych, które 
wyznaczała spalenizna, wtręty popiołu i przepalone kamienie. Obiekty 
miały charakter mieszkalny i gospodarczy. Były częściowo zagłębione 
w ziemię lub naziemne. Największy z obiektów, o rozmiarach 4 x 3, 5 m 
/działka C/, który odsło.nięto prawie w całości wyznaczała warstwa bruku 
kamiennego z bardzo dutą ilością przepalonego drewna, popiołu i ułam
ków naczyń. W części południowej obiektu stwierdzono obecność paleniska 
kamiennego. Po wykonaniu przekroju poprzecznego przez środek obiektu 
na osi N-S .miątszość wypełniska dochodziła do O, 50 m od powierzchni 
darni. Jego zawartość była identyczna jak na stropie, z wyjątkiem ka
mieni, które wyznaczały jednowarstwowo poziom obiektu. 

Analizując na roboczo funkcję opisywanego obiektu należy przy
jąc, te był to budynek częściowo zagłębiony w ziemi o przeznaczeniu 
mieszkalnym. Bruk kamienny wyznaczał poziom podłogi, a dute ilości 
węgli drzewnych świadczą o spalonej solidnej konstrukcji drewnianej 
ścian. Podobn,Y charakter miał zapewne obiekt nr 6 zlokalizowany na 
działce D, gdzie przy profilu zachodnim udało się . tak~e odsłonić część 
paleniska kamiennego. Inne obiekty uchwycono jedynie fragmentarycznie, 
bowiem więks~a ich część wchodziła w proile wykopów. 

W trakcie badań zebrano l. 087 ułamków naczyń i kilkadziesiąt 
bryłek przepalonej polepy. Zaszeregowano je do jednego zespołu, albo
wiem wykazują cechy podobne - tak ze względu na formę, ornamentację, 
jak i technikę wykonania. Odkryte ułamki poz.waliły na wydzielenie kilku 
grup typologicznych: naczynia słabo profilowane, baniaste, jajowate 
i dwustożkowa1.e, ujęto w ramy chronologiczne od połowy VIIl, a być 
może z przełomu VII/VIII wieku do przełomu IX/X wieku . 

. Grodzisko w Kretominie nalety zaliczyć do obiektów związ_ąnych 
przede wszystkim ze starszą fazą osadnictwa wczesnośredniowiecznego 
w rejonie dolnej Parsęty, a ściślej mikroregionu koszalińskiego połoto
nego dosyć peryferyjnie od głównego cent~m. którego osią była zawsze 
rzeka Parsęta. 



KRUSZWICA 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii Wielkopolski 

Badania pod kierownictwem prof. dr. Witolda Hen
ela prowadził dr Wojciech Dziedusz.ycki. Finan
sował IHKM PAN. Dziewiąty sezon badań. Osada 
halsztacka /HaC, D/, wczesnośredniowieczny 
zespół osadniczy gród i pierwsze podgrodzie 
/VIII-XIII w. f, zamek /XIV-XVII w. f. 

Badania skoncentrowano w centralnej i południowej części Wzgórza 
Zamkowego. W wykopie II kontynuowano eksplorację nawarstwień wczesno
średniowiecznych, w tym warstwę wią~ącą się z XII-wieczną destrukcją 
wału obronnego. Badaniami objęto tak~e starsze relikty osadnicze datowane 
na VIII-IX w., zalegające na pozostałościach nawarstwień związanych 
z egzystencją osady ludności łu~yckiej /HaC,D/. Osadnictwo łu~yckie re-· 
prezentowane było przez liczne obiekty f 13 jam, półziemianka/, a tak~e 
przez materiał. ruchomy zło~ony z ceramiki, kości, szydeł, rozcieraczy. 
W południow.ej partii stanowiska 2 prowadzono prawe w nowo załG~onyn1 
wykopie · IV f 60 m 2 powierzchni/. U chwycono tu relikty XV -XVII-wiecznej 
zabudowy zamkowej, w tym magazyn zbo~owy zawierający spalone ziarno, 
fragmenty spalonego chleba i in. Opisywaną komorę od pozostałych pomie
szczeń zamkowych oddzielał mur posadowiony na gruzowisku powstałym 
prawdopodobnie w końcu XVI w. W wykopie III odsłonięto zarys fundamen
tów prostokątnej budowli o wymiarach 3, 23 x 2, 30 m. Relikty te pokryte 
były kilkoma warstwami zaprawy stanowiącej być mo~e posadzkę. Wypeł
niska budowli złożone było z licznych ułamków ceramiki, kości, przedmio
tów ~elaznych i szklanych. Natrafiono także na szczątki ludzkie. W połud
niowej części. wykopów III 1 IV pod pó:tnośredniowiecznymi i nowo~ytnymi 
nawarstwieniami odkryto gliniany płaszcz wału wczesnośredniowiecznego, 
na którego to kulminacji posadowiony został XIV -wieczny mur obronny. . 
Poszczególne poziomy owego wału eksplorowane były w wykopie V, w któ
rym odkryto tak~e stopę fundamentową kamiennych podwalin muru zamko
wego. W wykopie tym odsłonięto tak~e relikty warstwy halsztackiej i zale
gające pod nią dwie jamy. 

Materiały przechowywane są w ZAW IHKM PAN Poznań. 

Badani~ będą kontynuowane. 

KRZA N 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko l 

KRZESK-KROLOWA NIWA, gm. Zbuczyn 
woj. siedleckie 
Stanowisko l 

patrz 
neolit 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 
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Badania prowadziła mgr Joanna Kalaga. Finan
sował WKZ w Siedlcach. Trzeci sezon badań. 
Grodzisko wczesnośredniowieczne /VII-IX, 
XI-XII w.f. 

· Kompleks osadniczy w Krzesku, składający się z grodziska pierś
cieniowatego o podwójnej linii wałów, 11 osad otwartych i cmentarzyska, 
poło~ony jest w dolinie trzech niewielkich dopływów rzeki Krzny. 

Celem badań było rozpoznanie zabudowy majdanu i konstrukcji wa
łów. Łącznie przebadano 385m2 powierzchni, w tym 275m2 majdanu 
i 100m2 wałów, przy przeciętnej głębokości 2, 5 - 3, 00 m. 

Na majdanie rozpoznano 7 obiektów: 2 półziemianki, 4 jamy i l roz
wleczone, samodzielne palenisko. Półziemi~ki nale~ą do obiektów o owal
nych zarysach nieckowato zagłębionych. Skupiają się w partii przywałowej 
majdanu, w odległości kilku metrów od wału. Centrum majdanu pozosta
wało niezabudowane. W czarnej, przepalonej ziemi, z wypełnisk obiektów 

. odkryto ' ceramikę ręcznie lepioną i obtaczaną górą, - ~elazne no~e i przęś
liki z łupku wołyńskiego 
OdJ>Owiednikiem chrÓnologicznym zabudowy majdanu jest system wałów 
ziemnych, wzmocnionych płaszczem kamiennym. Zespół ~n nale~y wiązać 
z drugą fazą funkcjonowania grodu, przypadającą na XI-XIl wiek. Faza ta 
poprzedzona została wcześniejszym osadnictwem z Vll-VIll wieku. Znaj
dowała się w miejscu osada otwarta, którą otoczono podwójną linią umoc
nień. Obwarowanie zewnętrzne stanowił wał o niejednolitej konstrukcji 
drewnianej. Częściowo były to izbice wypełnione gliną, piaskiem i kamie
niami. W innych odsłoniętych fragmentach stwierdzono poziomo uło~one 
belki, wspierające się podobnie, jak izbice, na pionowo wbitych słupach. 

Wał wewnętrzny stanowił konstrukcję jednolitą. Składała się ona 
z beleczek o kilkunastocentymetrowej średnicy, układanych na przemian 
wzdłu~ i w poprzek wału. Od strony zewnętrznej znajdowała się okładzina 
z pionowo ustawionych, szerokich dranic; natomiast od wewnątrz okładzi
nę z dranic, uło~ono poziomo, opierając na krótkich pionowych kołkach. 
Zarówno po stronie zewnętrznej, jak i wewnętrznej, konstrukcji znajdo
wały się proatppadle wbite kliny, zabezpieczające stabilność. W dolnych 
p~rtiach, po stronie zewnętrznej, stwierdzono występowanie warstwy 
du~ych kamieni podpierających konstrukcję drewnianą. Zachowała się ona 
do wysokości 150 cm. Drewniane obwarowania pierwszego grodu zostały 
zniszczone przez po~ar. W tym samym miejscu usypano następnie wały 
ziemne obło:!one płaszczem k$iennym. Na majdanie dotychczasowe ba
dania nie ujawniły osadnictwa z I fazy. 
Osadnictwo starszych faz wczesnego średniowiecza stwierdzono wyłącznie 
w wykopach znajdujących się na wałach. 

· Materiał i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii Uni
wersytetu Warszawskiego. 

Badania będą kontynuowane. 



. 
KRZESK-KROLOWA NIWA, gm. Zbuczyn 
woj. siedleckie 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Stanowisko 3 w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Barbara Hensel. Fi
nansował WKZ w Siedlcach. Pierwszy sezon 
badań. Osada otwarta /XI-XIII w./."' 

Stanowisko le:ty po obu stronach drogi do Maciejowic, ókoło 150 m 
na południe od grodziska Krzeak-Królowa Niwa f st. l/. Badaniami wyko
paliskowymi objęto zachodnią krawędź osady ~po zachodniej st~onie drogi 
do Maciejowic/. Przekopano łącznie 192, 5 m . 

Odkryto 7 oblekt~w: 3 jamy odpadkowe o ·powierzchni 7m
2

, O, 8m2, 
O, 22m2; ślady po 3 zniszczonych obiektach: ziemiankę o przeznaczeniu 
go'Spodarczym. Ziemianka nr 6 zachowała się do głębokości l m. Dno 
i ściany obiektu do wysokości O, 6 m były wyłożone <;ir!lnicami. Dodatkowe 
wzmocnienie ścian uzyskano przez wylepienie polepą i wyłożenie brzegów 
du:tymi fragmentami skorup i kamieniami. 

Materiał zabytkowy stanowiska tego był jednolity chronologicznie. 
Składały się nań głównie fragmenty ceramiki. Ponadto wystąpiły nielicżne 
i słabo Żachowane fragmenty przedmiotów żelaznych, przęślik gliniany 
i kości zwierzęce częściowo przepalone. 

Materiał do opracowania w magazynie !A UW, potem u WKZ w Sied
lcach. · 

L~D. gm . Lądek 
woj. konińskie 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadziły mgr mgr Krystyna Dębska
Luty, Aleksandra Lipińska, Maria Zeylandowa 
/autorka sprawozdania/. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Poznaniu. Piętnasty sezon 
badań.Grodzisko wczesnośredniowieczne /X
XIII w. f. 

Zakończono badanie wału grodu X-wiecznego. Odsłonięto zewnęt
rzną część wału zbudowaną z dość dobrze zachowanych dranic. Dranice 
te tworzą płaszczyznę pomiędzy skłonem wału, a małym przedwalem. 
Jest to konśtrukcyjn~ i nietypowe założenie· obronne. W tej jakby natu
ralnej kotlince - w wieku XI i XII powstały duże budowle słupowe, zapew
ne mieszkalne. Warstwy kulturowe ~_wiązane ze śladami budowli nasyco
ne są dużą ilością zabytków. 

Badania po raz pierwszy objęły te_ren poza wałami grodu X-wiecz
nego od strony południowej, uważanego za gród kasztelański XI-XII wieku. 
Odkryto podgrodzie związane z grodem X-wiecznym. Obiekty mieszkalne, 
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po których została intensywnie zabarwiona warstwa kulturowa, zakładane 
były bezpośrednio na calcu lub wkopane w niego. Wy~ej zalegały warstwy. 
młodsze, .XI-XII..-wieczne, które ograniczał wał słabo zachowany na bada
nym odcinku. Wał ten będzie przedmiotem badań w roku następnym. 

Dokumentacja i materiał zabytkowy znajdują się w Muzeum Archeo
logicżnym, w Poznaniu. 

MAŁY PLOCK 
woj. łom ~yńs~ie 
Stanowisko 2 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 
Zakład Badań Archeologicznych 
SSP "Universitas" 

Badania prowadziła mgr Ewa Twarowska . .Finan
sował WKZ w Lom~y. Drugi sezon badań, Osada 
przygrodowa, produkcyjna z wczesnego śred-
niowiecza /XII-XIII/. · 

Celem prac było rozpoznanie chronologii i rozwoju ·przestrzennego 
osadnictwa wokół grodu od strony wschodniej, południowo-ws~~odniej /na 
wprost bramy grodu/ i południowej. Przebadano łącznie 252 m . 

We wschodniej części nawiązano do badań z lat ubiegłych. Wyek
splorowano drugą połowę półziemianki z paleniskiem w naro~niku . północno

zachodnim 'f wymiary 2,2 x 2,8; głębokość 90 cm/. Oba te obiekty znajdo
wały się na linii równoległej do skarpy wysoczyzny, co wskazuje na regu- . 
larny Jwzdłu~ skarpy/ układ zabudowy tej części osady. Charakter materia
łu zabytkowego, w tym du~a ilość ~użla żelaznego, potwierdza produkcyjny 
charakter tej części osady, którą wstępnie datową.ć mo~na na XII-XIII w . . 

Na południe od grodu, na niewielkiej kulminacji wysoczyzny, zało
~ono wykop o ·powierzchni 122m2, przecinający ją ze wschodu na zachód 
do połowy. Odkryto zespół produkcyjny hutniczo-kowalski, w skład którego 
wchodziło 7 palenisk z charakterystycznym ~u~lem wskazującym na miej
scowy wytop. Obiekt ten zajmował powierzchnię 30 m2, Odkryto w nim 
wiele narzędzj,_ ~elaznych /dłu'ta, świdry, no~e. półwytwory oraz kawałki 
s~rowcaf. 

W pobliskim sąsiedztwie wystąpiły dwa , dalsze mniejsze obiekty 
o podobnym charakterze i zawartości oraz dwie częściowo wyeksplorowane 
półziemianki zagłębione 65 i 100 cm w calec. 

Uzyskane materiały wskazują, ~e pochodzą one z produkcyjnej 
części osady, młodszej w stosunkU do części na wschód od grodu i pocho
dzącej prawdopodobnie z XIII w. 

· Na łące zwanej "Cmentarzysk", na wprost wejścia do grodu, w jej 
południowo-wschodnim naro~u wytyczono wykop o powierzchni 54m2. . 
W jego obrębie odsłonięto prawie kwadratowy nasyp kamienny zbudowany 
z 5 warstw kamieni drobnych, częściowo połupanych J rozmiary nasypu 
3 x 3, 3m, orientacja wschód-zachód, wysokość 55 cm/. Pod nasypem 
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·i warstwą 20 cm humusu zniszczonego orlcą w wyższych partiach osady, 
w których wystąpił przemieszany materiał wczesnośredniowieczny m. in. 
żelazna sprzączka podkowiasta typu bałtyjekiego i nowożytny, odsłonięto 
półziemiankę z pale niskiem w narożu południowo-wschodnim /rozmiary 
2, 4 x 2, 8, orieDtacja wschód-zachów, gł. 65 cm/. Na wschód od niej znaj
dowała się niewielka piwniczka, a w pobliżu następna. 

W wypełnisku półziemianki i piwniczki znaleziono bard_?;o duże 
ilości ceramiki i kości zwierzęcych oraz wyrobów z kości i rogu, jak: 3 
grzebienie jtyp VI, odmiana 2 wg. Z . .Hilczerówny/, igły, 2 szydełka, pół
wytwór, łyżki. Poza tym znaleziono szydło żelazne, nóż, grot, osełkę 
kamienną i przęślik. Prawdopodobnie mieszkańcy trudnili się obróbką 
kości i rogu. 
Wstępna analiza materiału wskazuje, że ta część osady jest najstarszą 
z dotychczas przebadany~h i pochodzi z XII wieku. 

Badania będą kontynuowane. 

MARSZEWO, gm.Gniewino 
woj. gdańskie 
StanowiE!ko 3 i 3a 

MORACZEWO, gm. Lubowo 
woj. poznańskie 
Stanowisko l 

patrz 
okresy brązu 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżeweki 
pod kierunkiem naukowym dr Włodzimierza 
Błaszczyka. Finansował WKZ w Poznaniu. 
Trzeci sezon badań. Grodzisko. Okres wcze
snośredniowieczny. 

Prace wykopaliskowe kontynuowano na majdanie grodziska. Bada
nia skoncentrowano w części zachodniej, głównie na terenie wykopów, 
w których w 1977 r. odsłonięto fragmentarycznie wypełniska dwóch dużych 
budowli naziemnych należących do różnych poziomów stratygraficznych -
i chronologicznych. Założono tam następny wykop, odkrywając północno
zachodni narożnik chat. Eksplorację zakończono w 6 ćwiartkach. Natomiast 
w dalszych 4 wykopach osiągnięto ostatnią warstwę kulturową, którą częś
ciowo zdjęto. 

Badania potwierdziły, iż najstarszy gród w Moraczewie powstał 
w starszej części fazy C okresu wczesnośredniowiecznego. Jego wał znaj
duje się w środkowej partii grodzisls:Ji. Stok jego posiada dobrze zacho
wane lico kamienne odsłonięte w 3 wykopach, opadające stromo ku wscho
dowi. Na głębokości okołoQ,25 m poniżej kamiennego lica wału wystąpiły 
ślady konstrukcji drewnianych, usytuowanych prostopadle do pasma ka
mieni. Na zachód od tego lica odsłonięto ślady grubej belki wykreślającej 
kraniec wału. Do wału przylegała, znana _już wcześniej, starsza budowla 
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naziemna, występująca w warstwie IV oraz w jej podwarstwach. Znaleziono 
tu 4, 3% wydobytych w tym sezonie ułamków naczyń glinianych, głównie 
.kształtu jajowatego, z brzegami przewa~nie rozchylonymi na zewnątrz 
i z krawędziami ukośnie ściętymi. Większość tych ułamków typowa jest 
dla naczyń górą obtaczanych, datowanych na V,Ill-X w. Wśród starszych 
elementów znajdują się fragmenty naczyń typu feldberskiego z dookolnymi. 
teberkami zdobione nakłuciami, pasmami linii falistej oraz pionowymi 
i ukośnymi nacięciami. 

Przebudowa grodu w początkach X w. mus-iała dokonać się stosun
kowo szybko, .gdyt brak jest wyraźnej różnicy między materiałem cera
micznym datowanym na X w. ze starszego poziomu, a ułamkami naczyń 
z warstwy II. Znalezi_one w tej warstwie fragmenty ceramiki pochodzą rów
nież z naczyń górą ob~acz.anych. Cechuje je głównie wątek ernamentacyjny 
w postaci dookolnych bruzd ·w górnej partii naczyń, jak równie t nakłuć 
i stempelków ujętych w linie faliste. W nowo założonym wykopj,e odkryto 
dalsze palenisko, usytuowane w młodszej budowli naziemnej. W wypełnisku 
chaty, znaleziono fragmenty okucia, haczyka i blaszki z żelaza, przęślik 
gliniany oraz ułamek okładziny grzebienia rogowego zdobionej ornamentem 
rytym, jak równie~ dobrze zachowane wędzidło żelazne. 

Materiały z wykopalisk znajdują się w Muzeum Archeolog~cznym 
w Poznaniu. 

Przewiduje się kontynuowanie badań. 

MROCZKOW SLEPY 
woj. piotrkowskie 
Stanowisko l 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 
w Łodzi 

Badania prowadziła mgr Lubomira Tyszler. 
Opiekę naukową sprawował doc. dr Jerzy Kmie
ciński. Finansował WKZ w Piotrkowie Tryb. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko wczesno
średniowieczne /XII-XIII w. f. 

Badanie obiektu podjęto w następstwie znaleziska szczątków grobu 
sżkiel~towego. · 

Cmentarzysko zlokalizowane jest na niewielkim wzniesieniu, . w od
ległości około 2 km od trasy Opoczno~Radom: 

Spośród 10 odkrytych pochówków szkieletowych trzy zostały jut 
zniszczone lub uszkodzone przy pracach związanycp z wybie:tani~m twiru 
na wzgórzu. Groby znajdowały się tuż pod warstwą gleby ornej. Osiem 
grobów było pochówkami dziecięcymi, dwa - osób dorosłych /kobi_ęce/. 
Zmarli ułożeni byli na wznak, z rękami ulotonymi wzdłuż ciała i głowami . 
skierowanymi na zachód. 

Wyposażenie grobów stanowiły: nożyki telazne, · pierścionek cynowy 
z oczkiem, esowate kabłączki skroniowe z cienkiego brązowego drutu 
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fwym. 6-7 ctn/, esowaty kabłączek skroniowy z litego srebra, brązowy 
kabłączek skroniowy typu obodrycko-pomovskiego zdobiony ornamentem 
roślinnym. Pochówki dziecięce, z ·wyjątkiem jednego, nie zawierały 
wyposatenia. Dwa groby /dziecięcy i osoby dorosłej/ znajdują się w ob
stawach kamien,nych. 

·· Na podstawie uyskanego wyposaltenia grobowego cmentarzysko 
motna datować na XII-XIII w~. 

Prace będą kontynuowane. 

MYSLIDORZ 
woj. gorzowskie 

Muzeum Okręgowe 
w Gorzowie Wielkopolskim 

Badania prowadził mgr Bogusław Bojanowski. 
Finansował Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu. 
Trzeci sezon badań. Grod:tisko wczesnośrednio
wieczne ze śladami osadnictwa łutyckiego. 
Przełom Vill/IX w. do 2 połowy XII wieku. 

Trzeci sezon badań rozpoczęto od załoitania wykopu V o wymiarach 
15 X 5 m w części zachodniej grOdziska. Celem takiej lokalizacji było 
uchwycenie śladów osadnictwa w tej części grodu i skonfrontowanie ich 
z poprzednio ujawnionymi. Wykop nie przecinał wału grodu, lecz dochodził 
- jak się pó:tniej okazało - tylko do partii przywałowej. 

Wał w tej części grodziska uległ zniwelowarU,u i prawdopodobnie 
ziemia z niego . obsunęła się po zboczu ku podstawie grodziska. W wyniku 
prac odsłonięto czę•H~ majdanu wysypanego p.iaskiem oraz jedną jamę 
zawierającą surowiec rogowy i gotowe oprawy rogowe do no~y. Wśród 
inwentarza ruchomego dominuje ceramika o bogatej ornamentyce oraz 
du~ym wyborze form m. in. naczynia jajowate, baniaste i dwustotkowate. 

Z wyrobów metalo\vych odkryto no:te :telazne, klamry do pasów 
oraz groty strzał. W stropie warstwy wczesnośredniowiecznej znaleziono 
monetę ·srebrną /denara/. Jest to agrypinka połabska - naśladownictwo 
denara kolońskiego -datowana na koniec l połowy XII wieku. Z wyrobów 
kościanych i rogowych odkryto oprawy do noty, szydła, igły oraz mały 
fragment grzebienia. 
Z niespotykanych dotychczas na tym obiekcie zabytków odkopano paciorki 
szklane oraz j~den paciorek wykonany prawdopodobnie z kamienia półszla
chetnego. Równie:t w tej części grodzi~ka spotkano się z dutym skupiskiem 
:tu tli, co mogłoby świadczyć o. istnieniu lokalnego hutnictwa. 

Zało:tono równiet wykop VI, połotony w części południowej gro
dziska i oddalony od wykopu III okołp, 5 m. Prace w rum prowadzono rów
nolegle z końcową eksploracją wykopu V. Prace w wykoPfe VI przerwano 
na poziomie stropu warstwy _wczesnośredniowiecznej. 

W wyniku dotychczasowych prac motemy schyłek osadnictwa 
wc:zesnośredniowiecznego na tym obiekcie datować na 2 połowę XII wieku 

/lata końcowe. / 
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Początki tego procesu mo~emy narazie odnieść do przełomu VIII/IX wieku. 
Najwcześniejsze ślady osadnictwa nale~ą go ludności grupy górzyckiej 
·kultury łutyckiej. 

Materiały z badań znajdują się w Muzeum Regionalnym w Myśli- · 
borzu .• 

Badania będą kontynuowane. 

NASUTOWO, gm. Białogard 
woj . koszalińskie 
Stanowisko 4 

Uniwersytet im . . Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadzili mgr Andrzej Sikorski, An
drzej Krzyszowski·i Józef Marcinkiewicz. 
Finansował UAM w Poznaniu. Pierwszy sezon 
badań. Osada wczesnośredniowieczna. 

Stanowisko zlokalizowane jest na północnym i północno-wschodnim 
stoku wyniesienia, łagodnie opadającego w kiel'Unku zakola starorzecza 
Parsęty, około l km na północny wschód od zabudowaó wsi Nasutowo. 

Przebadano około 20 m 
2 

powierzchni, odkrywając półziemiankę 
o zar.ysie prostokątnym 5 x 2, 5 m. W jej wypełnisku zarejestrowano, 
b li :tej nie określony, układ kamieni oraz ceramikę. Materiał ceramiczny 
zaliczyć mo~na do grupy naczyń III fazy. W. Losmskiego, tj. od połowy 
IX po X wiek. 

Badania będą kontynuowane. 

NIEMODLIN . 
woj. opolskie 
Zamek 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział we Wrocławiu 

Badania prowadzili dr Jerzy Romanow i mgr 
Wiesław Piszczałowski. Finansował WKZ 
w Opolu. Pierwszy sezon badań. Zamek śred
niowieczny /XIII-XV w. /. 

W wyniku badań na terenie dzi~dzióca zamku odkryto .relikty 2 
wie~ mieszkalnych zbudowanych z kamienia. 

Wie~a pierwsza - zało~ona na planie prostokąta posiada wymiary 
11,75 m x 7, 75 m. Grubość murów około l, 50 m. Zbudowana z kamienia 
wapiennego układanego na zaprawie z gliny. Datowana w przybli~eniu 
na połowę XIII wieku. 

Wie~a druga - mo~no zniszczona, zawiera w ramach swoj~j zabu
dowy relikty wie~y pierwszej. Jest zbudowana równie:ł: na planie prostokąta 
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z kamienia wapiennego układanego na zaprawie wapiennej. Posiada wymia
ry12m x 16m. Grubość murów wynosi 2,15 m. Przy naro:tnikach pół
nocnym i zachodnim posiada przypory. Naro:tnik południowy wie:ty łączy 
się z miejskim murem obronnym. Wie:ta datowana jest na schyłek XIII 
wieku. 

Badania będą kontynuowane. 

NIEWIAROWO, gro: Trzcianne 
woj. łom~yńskie 

Uniwersytet Warszawsld 
SSP "Universitas" 

Stanowiskol Zakład Badań Arc}J.eologicznych 

Badania prowadził mgr Włodzimierz Pela. Finan
sował WKZ w Łom:ty. Pierwszy sezon badań . 

. Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

Celem ratowniczych badań było zadokumentowanie odsłoniętych 
ścian :twirowiska, na których widoczne były warstw;sr kulturowe i nasypowe 
związane z budową i funkcjonowaniem grodu oraz wykonanie wykopów ba
dawczych na majdaniełrodziska. Łączna powierzchnia 4 wykopów sonda
~owych wynosiła 63 m . 

Stwierdzono, :te grodzisko ma kształt czworokąta. W nasypie wału 
ziemnego nie wystąpiły ślady umocnień w postaci płaszcza kamienRego 
czy palisady. W centralnej części majdanu nie stwierdzono wyra:tnych 
reliktów zabudowy. Występująca warstwa czarnej przepalonej ziemi 
i skupisk kamieni /paleniska? f sugerują istnienie zabudowy naziemnej. 
Natomiast dookoła majd~nu, a przed wałem ziemnym, natrafiono na 
półziemianki. By~ mo:te, niektóre z nich zostały częściowo w wał wkopane. 
Od strony zachodniej, pod warstwami nasypowymi wału, wystąpiła war
stwa spalenizny i zwęglone belki drewniane. Prawdopodobnie w pierwszej 
fazie gród oddzielony był od poło~onej na zachód od niego osady, palisadą. 

"Istnieje jeszcze możliwość założenia grodu na części poprzedzającej go 
osady f na cyplu wzniesienia w widłach dwóch cieków wodnych/. Problem 
ten wyjaśni dokładna analiza materiału i dokumentacji. Wstępna chronolo
gia obiektu - XIII wiek. 

Materiały po opracowaniu zostaną przekazane Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków w Łom:ty. · 

Badania zostały zakończone. 

NOWINKA, gm. Tolkmicko 
woj. elbląskie 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Mirosław Pietrzak. Fi
nansowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 
Ósmy sezon badań. Cmentarzysko płaskie kul
tury pruskiej /VI-VII w. n. e. f. 
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Kontynuowano ~race ratownicze w północnej części cmentarzyska. 
Przebadano 2, 5 ara powierzchni odkrywając i eksplorując grob:r /nr nr 
106-120/ 'ciałopalne, jamowe; ludzkie i pochówki końskie. W pięciu wy
padkach grobom ciałopalnym towarzyszyły pochówki koni /groby nr nr 112, 
114,117,118,120/. W wypadku grobu nr 120 pcd ciałopalną jamą grobową 
znajdowały się 2 szkielety koni. Pochówek koński nr 119 pozbawiony był 
ciałopalnego grobu jamowego. Większość grobów ludzkich ciałopalnych 
z reguły była bardzo ubogo wyposa~ona. Na zawartość inwentarza zazwy
czaj składały się skorupy, przepalone kości ludzkie i węgle drzewne, 
w jednym wyp.adku w jamie grobowej odkryto brązową zapinkę, tarczowatą. 
Wyjątkowo bogato wyposa~ony był grób nr 120 zawierający miecz telazny 
jednosieczny, 3 naczynia gliniane o kształtach smukłych, zapinkę brązową 
tarczowatą, sprzączkę brązową. Z dotychczas odkrytych grobów wojowni
ków, wszystkie zaws~e były bardzo bogato wyposa~one. 

Pochówki końskie usytuowane były na linii S-N z łbami od S. Konie 
grzebane były w pozycji le~ącej na boku lub na brzuchu z silnie podkurczo
nymi przednimi i tylnymi nogami. KaMy szkielet wyposa~ony był w wędzidła 
~elazne. Z siedmiu odkrytych koni, przy trzech zachowały się ozdobne 
okucia uzdy, zaś w viypadku grobli nr 118; ka~de prostokątne okucie uzdy 
posia.dało bogatą ornamentykę, a rozdzielcze w kształcie tarczek zdobione 
są na całej powierzchni. · 

. Nowy materiał zabytkowy nie wniósł istotnych zmian w datowaniu 
cmentarzyska. 

NOWY BROWINIEC, gm. Lubrza 
woj. opolskie 

patrz 
okres halsztacki 

Stanowisko 3 

OLESNO-WALCE 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 3 

Muzeum Regionalne w Oleśnie • 
Stowarzyszenie Miłośników 
Olesna w Oleśnie 

Badania prowadził mgr Wojciech Lonak. Finan
sował WKZ w Częstochowie. Trzeci sezon badań. 
Osada wczesnośredniowieczna ze śladami osad
nictwa kultury łutyckiej i przeworskiej. 

Stanowisko poło~one jest na terasie Stobrawy, na południowy-wschód 
od centrum Olesna, ok. 'lOO m na południe od ruin majątku Walce i jedno- · 
cześnie 500 m od stanowiska 4. 

·Przebadano 4, 5 ara, odkryto 56 obiektów. 4 z nich mo~na bezsprzecz
nie zaliczyć do obiektów wczesnośredniowiecznych, 3 z nich to paleniska. 
Dalszych 6 obiektów o charakterze gospodarczym zawierało w wypełnisku 
ceramikę kultury łu~yckiej. Pozostałe 46 obiektów to sto~kowate w przekroju 
jamy, zagłębione w calec na głęb. O, 22-,040 m. W rzucie poziomym okrągłe 
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lub owalne wypełnione drobno pokruszonymi kamieniami, granitowymi. 
W wypełnisku jam wystąpiła ceramika kultury łu:tyckiej oraz przeworskiej. 
Odkryte jamy układają się w rzędy, z uwagi jednak na niewielkie wymiary 
wykopu, za wcześnie jeszcze na wyró:tnianie obiektów mieszkalnych. Nie 
ulega jednak wątpliwości, :te nale:ty .się liczyć tutaj z istnieniem słupowe
go budownictwa mieszkaniowego. 

Materiały i dokumentację złotono w Muzeum Regionalnym w Oleś-
nie. 

Badania będą kontynuowane. 

OSTROŁ~KA 
Grodzisko 11 Stare Miasto" 

Mazowiecki Ośrodek Badań 
Naukowych 
w Warszawie 

Badania prowadził mgr Marian Majka. Finan
sował WKZ w Ostrołęce. Czwarty sezon badań. 
Grodzisko wczesnośredniowieczne i średnio
wieczne /Xlll-XV w. f. 

Prace badawcze skoncentrowane były w północnej części "majdanu" 
i na północnym odcinku wałów obronnych grodziska. Kontynuowano rozpo
czętą~ sezonie ubiegłym eksplorację warstwy zawierającej zwęglone 
szczątki zabudowy drewnianej , datowanej ceramiką na XIV wiek. Nie 
stwierdzono wyra:tnych śladów podziałów wewnętrznych największej budow
li odsłoniętej w centrum grodziska. Konstrukcja tego drewnianego budynku 
uległa prawie całkowitemu zniszczeniu podczas po:taru. Specyficzne wa
runki gle·bowe spowodowały całkowite rozło:tenie niezwęglonych kawałków 
drewna. 

Analiza układu warstewek spalenizny wewnątrz budynku i fakt jego 
głębokiego posadowienia ka:tą przypuszązać, :te miał on piwnicę, przyzie
mie i kondygnację nadziemną . Posadowiony był na planie zbli:tonym do 
kwadratu o boku długości nieco ponad 5 m. Konstrukcje drewniane spo
czywały na kamiennych, niespojonych zaprawą fund~entach, wkopanych 
w warstwy starsze. 

w trakcie eksploracji natrafiono na bardzo liczne fragmenty naczyń 
XIV wiecznych, liczne gwo:tdzie :telazne, okucia, kilka noty :telaznych, 
elementy rzędu końskiego, haczyki na ryby, groty strzał, ozdobny pier~
cień wykonany ze stopu z przewagą miedzi. Znaleziono równie:t kilka sreb
rnych monet krzytackich z poł~wy XIV wieku oraz ogromną ilość kości 
zwierzęcych noszących niekiedy ślady przecinania. 

Warstwa, w którą wkopano ~?dynek wytej opisany, zawiera szcząt
ki zabudowy starszej, datowanej ceramiką na XIII wiek. Zabudowa ta 
obejmowała większą część majdanu i najprawdopodobniej posiadała tylko 
jedną kondygnację naziemną. Z warstwą tą nale:ty wiązać szczątki pieca 
kopułkowego·w· północnej części majdanu. 
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Najniższy poziom osadniczy grodziska znajduje się na poziomie 
około 4 m. poniżej obecnej powierzchni majdanu. W warstwę wkopane są . 
kamienne ·posadowienia budowli młodszych w znacznym stopniu ją niszczą
ce. Brak podstaw do charakterystyki zabudowy z owego najniższego pozio
mu. Można jedynie stwierdzić, że była to Z(:lhpdowa całkowicie drewniana. 
W warstwie spalenizny o miąższości ok. 5-10 cm, górą zniwelowanej 
znaleziono nieliczne zabytki metalowe ~ takie jak groty strzał i ułamki 
żelaznych noży - brak ceramiki. 

Warstwa powyższa wiąże się z najstarszym wałem obronnym grodu, 
zbudowanym, . jak każą przypuszczać nikłe szczątki,w konstrukcji skrzynio
wej. Wypełniska skrzyń drewnianych stanowił piasek. Najwyższa cżęść 1 

wału zbudowana była w konstrukcji przekładkowej. W podstawę tego wału 
i w przebadany w tym roku odcinek wału młodszego, XIII-XIV wiecznego, 
wkopane były fundamenty obiektu XIV -XV wiecznego, związanego z gród
kiem stożkowym, prawdopodobnie z bramą wjazdową. W wypełnisku wkopu, 
na warstwie wypalanej polepy znaleziono wielką ilość póinośredniowiecz
nej ceramiki i nieliczne zabytki żelazne / gwoidzie/ . 

Przewidzianą. jest kontynu~cja badań na obszarze osady podgrodo-
w ej . 

. OTWOCK MAŁY, gm.Karczew 
woj. ·wars:z:awskie 

PP Pracownie Konserwacji 
·Zabytków Archeologicznych 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Maria Kulisiewicz
Kubielas z ud;ziałem mgr Agnieszki Kruk. Fi
nansowała Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicz
nych, Rejon Budowy Dróg i Mostów - Mińsk

Mazowiecki. Pierwszy -sezon badań. Osada 
średnic;>wieczna /XIII-XIV w./. 

Badani ':l miały char akter ratowniczy. 

Stanowisko położone jest na południowo-zachodnim stoku wzniesie
nia tarasu otwockiego, w centrum wsi Otwock Mały. Przebadano obszar 
l O 50 m 2, na którym odsłonięto 20 obiektów. Były to półziemianki i jamy 
o nieokreślonym charakterze, W obrębie chat znaleziono liczny materiał 
ceramiczny i kostny, a także noże, sprzączki, kółka, zatyczkę, ostrogę 
z kółkiem wykonane z żelaza oraz obrączkę brązową i osełki . kamienne. 
Pozostałe obiekty zawierały fragmenty ceramiki, kości zwierzęce i drob
ne grudki polepy. 

Na podstawie materiału zabytkowego osadę można datować na XITI
XIV wiek. 

Materiał z~bytkowy znajduje się w PAK PKK w Warszawie. 

Badania zakończono. 
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OWIDZ, gm.starogardGdański 
woj. gdańskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Stanowisko l 

Badania prowadziła mgr Anna Wapińska •. Finan
sowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 
Szósty /ostatni/ sezon badań. Grodzisko wcze
snośredniowieczne /JX-XII w./. 

Kontynuowano eksplorację 17 wykopu, na którym rozpoczęto prace 
w ubiegłym roku oraz wytyczono nowy wykop- 18, przy wschodnimstoku 
grodziska. · 

Wykop 17 - wystąpiła tu gruba warstwa osadnicza o mią~szości l, 80m, 
w której widoczne były ślady rozwleczonych palenisk. Warstwa ta zawie
rała bardzo du~ą ilość ułamków ~eramiki, z przewagą całkowicie obta
czanej i kości zwierzęce. Poza tym w warstwie kultu~owej odkryto no~e 
~elazne, fragmenty ~elaznego kabłąka do wiadra, gwó~d~ ~elazny, osełkę; 
hetkę kościaną i blaszki jesiotra. · 

Wykop 18 - na osi E-W, zawierał 'Yarstwę kulturową o mią~szości l, O~ m, 
w której widoczne były ślady palenisk w postaci rozwleczonych kamieni 
i przepalonej polepy. Wystąpiły tu du~e ilości ułamków ceramicznych 
z przewagą całkowici~ obtaczanych, kości zwierzęce. Zabytki ~elazne 
reprezentują: nó~. fragmenty kabłąka do wiadra i bliżej nieokreślone 
przedmioty, Inne zabytki z warstwy osadniczej: przęśliki, osełka, bla
szki jesiotra. Czas trwania obiektu określa się na JX-XII ·w. 

· Materiały z badań przechowywane są w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku. 

Badania zakończono. 

PELCZYSKA, gm. Złota 
woj. kieleckie 

PENZA, gm. Piątnica Poduchowna 
woj.- łom~yńskie , 

Stanowisko 3 

patrz 
uzupełnienia 1978 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 
Zakład Badań Archeologicznych 
SSP "Universitas" 

Badania prowadziła mgr Dorota Górna. Finan
sował WKZ w Lom~y. Pierwszy sezon badań. 
Osada otwarta /Xll-XV w. /. 

Badaniami o charakterze sondażowo-rozpoznawczym objęto część 
południowo-wschodnią, południową i południowo-zachodnią osady położo
nej na niewielkim wzniesieniu prawego tarasu nadzalewowego rzeki Wy
soka, w obrębie doliny zalewowej prawego brzegu Narwi. 
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Siedem wykopów badawczych o łącznej powierzchni ponad 140 m 
2 

odsłoniło kilkanaście obiektów, w tym: półziemianki, jamy osadnicze, 
paleniska ·i jamy posłupowe. Badana osada jest w powa~nym stopniu znisz
czona. Warstwa kulturowa, z którą wią~ą się nikłe ślady zabudowy, za
chowała się jedynie w partiach południowo-wschodniej i południowo-zacho
dniej,. 

Prawdopodobnie istniały tu dwa typy budynków mieszkalnych: 

l. półziemianki na planie prostokąta, o płaskim, wyrównanym dnie, z pa
. leniskiem ~ytuowanym przy jednej ze ścian bądź w naro~niku, 

2. domy naziemne o konstrukcji słupowej. 

Centrum osady, o zwartej zabudowie, znajdowało się zapewne na 
kulminacji wzniesienia /nie prowadzono tam badań ze względu na uprawy/, 
natomiast na skraju południowym, południowo-wschodnim i południowo- . 
zachodnim zabudowa była rozproszona i być mo~e wykorzystyWana sezo-
nowo. \ 

Materiał zabytkowy to głównie ceramika: poza tym przęśliki glinia
ne, fragmenty no~y. ·szydło kościane, srrzączka z brązu i zdobiona, koś
ciana okładzina grzebienia. Osadę datować mo zna od schyłku XII po wiek XV. 

Materiał po opracowaniu zostanie przekazany do WKZ w Lom~y. 

Badania. nie będą kontynuowane. 

PIANKI, gm. Zbójna 
woj. łom~yńskie 
Stanowisko I 

PIASKI, gm. ·Zduny 
woj. kaliskie 
Stanowisko l 

patrz 
neolit 

Młodzie~owe Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk · 
w Kaliszu · 

Badania prowadził mgr Dioni~y Kosiński. Finan
sowało MTPN w Kaliszu. Czwarty sezon badań. 
Grodzisko wczesnośredniowieczne z fazy D. 

Kontynuowano prace w: ar 42 ćw CD /wykop 6/ - rozmiary 9 x 5m, 
ar 43 ćvi CD fw. 5/ - rozmiary 9 x 5 m, ar 44 ćw C fw. 4/ - rozmiary 
4 x 5 m. Zało~ono nowy wykop f w. 8/, poprzeczny w stosunku do dotych
czasowej linii wykopów o rozmiarach 10 x 3 m. Badania miaływyjaśnić 
przyczynę zaburzeń w konstrukcji wału widocznych w wykopie 6, które 
sugerowały istnienie w tym miejscu bramy. . · 

Wykop 8. Do głębokości 197 cm występowała I-sza warstwa zło~ona 
z warstewek o mią~szości do kilkunastu centrymetrów, spoistych, o za
wartości zlepionego piasku, poprzecinanych brunatnymi smugami zbutwie
liny oraz spalenizny. We Vl.szystkich warstewkach występowały drobne 
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węgielki, skorupy i kości. Na głębokości 197 cm natrafiono na bruk ka
mienny metrowej szerokości zło:tony z dwóch warstw zalegających na 
całej szerokości wykopu. Pod brukiem wystąpiła II-ga warstwa do głębo
kości 262 cm zło:tona z warstewek o konstrukcji podobnej do powy:2:ej 
opisanych. W spągu ukazały się dwie warstewki spalenizny. Dolna war
stwa spalenizny- zawierała grube fragmenty spalonych bierwion, Nasyce-
nie skorupami było znacznie mniejsze. ·· 

Na głębokości 272 cm natrafiono na sprasowane belki /dranice/
sięgające w najni:2:szym miejscu głębokości 333 cm. Układ ich potwier
dzał wcześniejsze stwierdzenie o rusztowej konstrukcji wału a jedno
cześnie, :te ten jego fragment nie był we wszystkich elementach czytelny. 
Eksplorację wykopu zakończono. 

Wykop 6, obejmujący zewnętrzną część wału, wymagał prowadze
nia badań do głębokości około 300 cm. Nie odsłonięto występujących na t ej 
głębokości belek, częściowo mocno zbutwiałych z powodu niesprzyjających 
warunków atmosferycznych. 

Wykop 5 zbadano do głębokości 120 qm. Obejmował on ś:r;odkową 
część wału. Wśród ułamków ceramiki trafiały się z okresu wpływów 
rzymskich. 

Wykop 4. Badano drugi poziom konstrukcji kamiennych /bruku/. 

Uzyskane materiały po opracowaniu złożone zostaną w Muzeum 
Ziemi Krotoszyńskiej. 

Przewiduje się kontynuowanie badań. 

PrASKI, gm. Zduny 
woj. kaliskie 
Stanowisko 4 

Mlodzie:2;owe Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk 
w Kaliszu 

Badania prowadził mgr Dionizy Kosiński. Fi
nansowało MTPN w Kaliszu. Pierwszy sezon 
badań. Osada wczesnośredniowieczna z fazy D 

f od połowy X do połowy XI w. f. 

Osada położona była około 400 m na wschód od grodziska f stano
wisko 1/ na skraju wydm, wśród podmokłych łąk, po północnej stronie 
rzeczki Borownicy. Rozciągała się na przestrzeni około 100 m i szero
kości około 40 in ze wschodu na zachód. 

Celem badań było uzyskanie pełniejszych danych o chronologii 
przez eksplorację jakiegoś obiektu wchodzącego w skład osady i porówna
nie z danymi uzyskanymi na stanow~skach: l, 2 i 3. 

Założono sonda:Z;owe wykopy o szerokości O, 5 m, a długości 10 m, 
W części środkowej stanowiska oakryto jamę, pod warstwą humusu, o 
grubości około 20 cm. Kontury niezbyt czytelne nie pozwoliły na dokładne 
ustalenie jej rozmiarów, które określono na 4, 5 x 3, 5 m. W obrębie jamy 
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wyró~niono cztery paleniska /? /. Ró:!niły się one barwą wyparuska znacz
nie ciemniejszą i lepką jej konsystencją oraz znacznym zagęszczeniem 
kości zwierzęcych i fragmentów naczyń. Maksymalna głębokość jamy od 
powierzchni wynosiła O, 6 m. W pobli:!u jamy na powierz ch~ znaleziono 
przęślik gliniany. Wszystko wskazywało, ~e hyła to budowla mieszkalna, 
prawdopodobnie półziemianka. 

' Na podstawie ceramiki, w większości obtaczanej całkowicie i zdo
bionej ornamentem strefowym, wielowątkowym /wielokrotnej linii falistej 
i nakłuć grzebykiem oraz poziomych bruzd/ uznafemy ją za współczesną 
z grodem i osadami na stanowiskach 2 i 3, a więc pochodzącą z fazy D 
czyli z okresu od połowy X do połowy XI wieku. 

PIENKI-GRODZISKO, gm. Jedwabne 
woj. łom~yńskie 

Uniwersytet Warszawski 
SSP "Universitas". 
Zakład Badań 

Archeologicznych 

Badania prowadził mgr Włodzimierz Pela. 
Finansował WKZ w Lom:!y. Pierwszy .sezon 
badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne 
XIII w •. 

Badania kompleksu osadniczego składającego się z grodziska, 
osady i cmentarzyska objęły w roku bieżącym grodzisko. Obiekt zacho
wany jest fragmentarycznie. Najlepiej prezentuje się wał od strony połud
niowo-wschodniej. Natomiast reszta wału, szczególnie od strony zachod
niej , została rozebrana. ~ajdan grodziska pokryty jest licznymi zagłębie
niami - pozostałościami po dołach do przechowyWania ziemniaków. 

Badania archeologiczne miały na celu rozpoznać stratygrafię 
warstw kulturowych na majdanie gro9ziska /rozplanowanie zabudowy/ 
oraz rozpoznani.e konstrukcji wałów. W tym celu wykonano 3 wykopy ba
dawcze. Stwierdzono: 

- na mfljdanie pod warstwą darni i humusu zalęga warstwa czarnej 
przepalonej ziemi o ró~nej mią~szości, w której znajdują się skupis}ca 
kamieni /paleniska?/ z dutą ilością fragmentów naczyń glinianych. Swiad
czą one o występowaniu zabudowy naziemnej. ~a krawędzi majdanu odsło
nięto część _Półziemianki w budowie której wykorzystano konfigurację te
renu. Oprócz ceramiki znaleziono przęśliki gliniane, no~e i grot żelazny; 

- wał usypany został z piasku i gliny. Sporadycznie występują tak
~e kamienie. Istnieje mo~liwość przykrycia powierzchni wału od strony 
zewnętrznej kamieniami-płaszczem kamiennym, nale:ty się jednak liczyć 
z mo:t:!iwością odsłonięcia kamieni na skutek erozyjnej działalności wody. 
Na uwagę zasługuje warstwa czarnej ziemi ze spalenizną opadającą w 
kierunku północnym na profilu wschodnim wykopu. Ze względu na poło:tenie 
osady podgrodowej, nale:tałoby oczekiwać w pobliżu lokalizacji bramy; 

Grodzisko i osadę datować można na podstawie ceramiki na wiekXlll. 
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Materiał po opracowaniu zostanie przekazany Wojewódzkiemu Kon
serwatorowi Zabytków w Lom1:y. 

Badania zakończono. 

PIOTRKOW TRYBUNALSKI 
Stare Miasto 

patrz 
późne średniowiecze 

ul. Łazienna Mokra:..Skwer 

POKRZYWNO, gm. Gruta 
woj. toruńskie 
Stanowisko - Zamek 

Muzeum w Grudziądzu 

Badaniami kierowali: mgr Ryszard Boguwolski 
i · mgr ·Marian Kochanowski_ f autor sprawozda
nia/. Finansowali: WKZ w Toruniu i Grudziądz
kie Towarzystwo Kultury. Trzeci sezon badań. 
Grodzisko wczesnośredniowieczne /XI-XII w. f 
i zamek krzy1:acki /XIII-XV w. f. 

Prace, będące kontynuacją z lat 1974-1975, miały na celu potwier
dzenie istnienia wcześniejszych , przedkrzy1:ackich śladów osadnictwa 
oraz potwierdzenie w materiale archeologicznym danych historycznych, 
dotyczących tego obiektu architektonicznego. Wytyczono trzy wykopy ba
dawcze. 

Wykop l zlokalizowano w centrum dziedzińca Zamku Sredniego, 
wymiary 4 , 5 x 4, 5 m. Tuż pod warstwą humusu wystąpiła warstwa użyt
kowa o miąższości około 140 cm, zawierająca rumosz ceglany, fragmen
ty naczyń ceramicznych, kości zwierzęce, detale architektoniczne oraz 
kilkanaście silnie skorodowanych gwoździ żelaznych. Znaleziony materiał 
ceramiczny wskazuje na okres od 2 połowy XIII do l połowy XIV wieku. 

Wykop 2 usytuowano zgodnie z biegiem murów obwodowych Zamku 
Sredniego, w ten sposób, że krawędź południową wykopu stanowiło wew
nętrzne lico muru zamku; wymiary 4 , 5 x 4 , 5 m. Udało się wyodrębnić trzy 
zasadnicze warstwy użytkowe, z których warstwa najniższa , spoczywają

ca bezpośrednio na calcu wyznaczyła pierwotny poziom. Jej treśćkultu
rową stanowiło 13 fragmentów ceramiki z przełomu XII/XIII wieku Jpiei'W
sza wzmianka źródłowa o stanowisku pochodzi z 1222 r. f . Warstwy wyż
sze, pochodzące z okresu panowania krzyżacJdego na tym obszarze, 
przedzielają warstwy niwelacyjno-wyrównawcze. Na głębokości około 
100 cm, licząc od powierzchni wykopu, zalegał regularny bruk kamienny, 
związany bezpośrednio z przebudow!i zamku ceglanego u schyłku XIII wieku. 
Wy:tej wystąpił rumosz - warstwa rozbiórkowa zamku. 

Wykop 3 zlokalizowano na terenie dziedzińca Zamku Wysokiego. 
U sytuowanie-nawiązywało do wykopów wytyczonych we wcześniejszych 
sezonach badawczych. Wymiary wykopu 4, O x 4, O m. Pod warstwą rumoszu 
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rozbiórkowego wystąpił rta całej powierzchni bruk kamienny, opadający 
regularnie w partii środkowej wykopu w formie niecki. Po zdjęciu war
.stwy bruku przy ścianie południowej wykopu zaobserwowano istnienie dru
giego bruku kamiennego, równie:t jednowarstwowego; oba bruki przedzie
lała warstwa podsypki piaskowej. Ni:tej, pod Qrukiem starszym wystąpiła 
warstwa spalenizny, a pod nią calec. W tym kontekście kilkanaście frag
mentów ceramiki XIV -XV wieku. 

Materiał zło:tono w Muzeum w Grudziądzu~· 

Fostuluje się kontynuowanie badań w obrębie Zamku Wysokiego. 

PRUSZCZ GDANSKI 
woj. gdańskie 
Stanowisko 5 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził zespół pracowników Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku pod kierunkiem 
dr.hab. Leona Jana Łuki. Autor sprawozdania 
- mgr Mieczysław Haftka. Finansował Bank 
Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim. Pierwszy 
sezon badań. Osada wczesnośredniowieczna 
/IX-X i XI-XII w. f. Ślady z okresu wpływów 
rzymskich i okresu wędrówek ludów. 

Badania miały charakter ratowniczy. Efektem prac było odkrycie 
53 jam osadniczych, palenisk, półziemianek i domostw na przestrzeni 
7 arów. 
Osada zajmowała piaszczysto-kamienny pagórek położony nad brzegiem 
jeziora lagunowego w pobli:tu ujścia Raduni. Obszar zalesiony zajmował 
przypuszcza~ie około 3 hektary i jak wykazały obserwacje, nie był gęsto . 

zabudowany. Poszczególne obiekty były rozlokowane dowolnie bez widocz
nego, zwartego układu . Wokół palenisk odsłonięto dużą ilość śladów po 
słupach i kołkach. 
Materiał ruchomy bardzo bogaty. Obok licznych fragmentów ceramiki, 
zarówno ręcznie lepionej , jak i obtaczanej, znaleziono wyroby z burszty
nu /duże pacioryf, kości i rogu f grzebienie, szpile, szydła/, żelaza 
f noże, haczyki, gwo'i.dzie/, a także kamienne :tarna oraz liczne szczątki 
kostne zwierzęce i ryb. Na szczególną uwagę zasługują ślady miejscowe
go hutnictwa, Wstępna 'analiza materiału pozwoliła na wydzielenie dwu faz 
osadniczych datowanych na IX-X i XI-XII wiek. · 
Na tym samym stanowisku, wśród wczesnośredniowiecznych jam osadni
czych, odkryto jeden grób ciałopalny, jamowy, z okresu wpływów rzym
skich oraz sprzączkę brązową z okresu wędrówek ludów. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdań-
s ku . 

Badania będą kontynuowane. 



PUŁTUSK-Rynek 

woj. ciechanowskie 

!82 

Ciechanowskie Towarzystwo 
Naukowe, Wojewódzki Konser
wator Zabytków 
w Ciechanowie 

Badania prowadził mgr Włodzimierz Pela, Fi
nansował WKZ w Ciechanowie. Drugi sezon 
badań. Osadnictwo od XII/XIII do XVIII wieku. 

W związku z budową ciągu kanalizacyjnego, przebiegającego pod 
ulicą wzdłuż północno-wschodniej pierzei rynku /odcinek długości 400 m/ 
zaistniała konieczność stałego nadzoru archeologicznego podczas wybie
rania ziemi pod kolektor. ' 

Badania dostarczyły materiału do ustalenia układu przestrzennego 
rynku, Rozwój osadnictwa następował od strony północno-wschodniej Jod 
zamku/, tzn. od strony największej kulminacji wyspy_i rozprzestrzeniał 
się na tereny położone niżej. W pobliżu grodu funkcjonowała osada wcze
snośredniowieczna, Obiekty mieszkalne /zagłębione w piasku pozostałości 
czworobocznych półziemianek/ oraz jamy gospodarcze dochodzą do obecnej 
ulicy Rybitew. Znale~iono fragmenty naczyń glinianych oraz inne przed
mioty zabytkowe pozwalające da~ować osadę na koniec Xll i początek XIII 
wieku. Nad obiektami XIII-wiecŻnymi zalegają warstwy związane z mia
stem średniowiecznym /XIV -XV wiek/. Na odcinku wykopu przy posesjach 
nr 21 i 23 f od ulicy Rybitew do końca budynku Komendy MO/ odsłonięte 
zostały relikty zabudowy drewnianej z tego okresu. Stanowią je piwnice 
z sza,lowanymi deskam_i ścianami, obciosane grube belki - podwaliny 
budynków, drewniane podłogi. 

Natomiast od ulicy Rybitew w kierunku na dzwonnicę odsłonięte zo
stały warstwy kulturowe związane z funkcjonowaniem rynku średniowiecz
nego i nowożytnego, kończące się na wysokości wylotu ulicy Cz~rwonej 
Arm~i na rynek f dawni~j Świętojańska/. Znaleziono między im1ymi resztki 
bruku XVII-wiecznego. W dalszej części obecnego rynku występuje tylko 
warstwa humusu wykazującego ślady użytkowania w charakterze ogrodów 
lub pola. · 

W pobliżu gmachu sądu odsłonięte zostały fundamenty budynku pra
wdopodobnie z XVI wieku, Na bruku wewnątrz budynku znaleziono monetę 
-szeląg ryski 1590-1599 Zygmunta III Wazy. Budynek ten nie jest zazna
czony na żadnym ze znanych planów miasta. 

Materiały po opracowaniu przekazane zostaną do Muzeum Okręgo
wego w Ciechanowie i do Muze~m w Pułtusku"Jekspozycjaf, 

Badania będą kontynuowane, 

RAC~Z. gm. Tuchola 
woj. bydgoskie 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 
Vf Łodzi 
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Badania prowadziła Pomorska Ekspedycja 
Archeologiczna. Sprawozdanie opracowała mgr 
Małgorzata Kowalczyk. Firulnsował Uniwer
sytet Lódzki oraz Urząd Wojewódzki w Bydgo
szczy, Jedenasty sezon badań. Grodzisko · 
wczesno1h:~dniowieczne /Xlll w. - stolica 
kasztelanii/. 

·. Prace badawcze kontynuowano w północno .. zachodniej części grodu 
oraz w północnej partii dziedzińcr:. Wykopy obejmowały część odsłonięte
go poprzednio' obiektu mie_szkalnego nr V oraz fragment nasypu wału obrón-
M~. . 

Warstw). wału, w tej części grodu, potwierdziły jego dwufazowaść 
w postaci zarejestrowanych dwóch warstw po!arowych - z 1256 r. i prze-:
łomu Xlll/XIV w. W warstwach tych zalegały zwęglone fragmenty kon
strukcji drewnianych umocnień wału, które oblepiane były gliną. Zalegała 
ona grubą warstwą w postaci rumoszu w wewnętrznej części stoku wału. 

W pobli!u frągmentu obiektu mieszkalnego, od strony dziedzińca, 
odkryto 3 jamy prawdopodobnie wędzarskie. Wewnątrz nich stwierdzono 
występowanie konstrukcji plecionkowej oblepionej gliną. Jamy zawierały 
kości rybie i zwierzęce. · · 

Wśród odkrytych materiałów zabytkowych w warstwach obiektu 
mieszkalnego oraz nasypu wału znajdują się sierp !elazny, przęśliki, szy
dła, osełki oraz liczne fragmenty kości zwierzęcych i ułamki ceramiki 
charakterystyczne dla Ill okresu wczesnego średniowiecza. 

Prace będą kontynuowane. 

RAC~ZEK, gm. Nieszawa 
woj. włocławskie 

patrz 
pó:tne średniowiecze 

RADOM 
Stanowisko 2 \ 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Łodzi''· 

Badania prowadził .mgr Edward Ćwiertak fautor 
sprawozdania/ przy współudziale mgr,Andrzeja · 
Bartczaka. Finansowała Wojewódzka Dyrekcja 
Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Radomiu. 

· Drugi sezon badań. Wczesnośredniowiel!zna 
osada przy grodzie kasztelańskim /IX-Xllw._./. 

W latach 60-tych na stanowisku prowadzone były badania archeolo7 
giczne z r~ienia llłKM PAN przez mgr Ewę 'Kierzkowską-Kalinowską. · 
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Obecne badania rozpoczęte w 1978 r., prowadzone są w związku z budową 
nowego kolektora sanitarnego przechodzącego przez teren stanowiska. 
W 1978 r. prowadzono jedynie wstępne badania rozpoznawcze. W br. pro
wadzono badania w pasie szerokości 5 m /szerokość kolektora/ na odcin- · 
ku 70 m. Prace, wykopaliskowe mają charakter ratowniczy. W badaniach 
tegorocznych ograniczono się do wyeksplorowania na wjw odci~ku jednej · 
warstwy kulturowej /III warstwa osadnicza wg. E. Kierzkowskiej-Kalinow
skiej/ datowanej na ·wiek XII. Masowy materiał zabytkowy stanowią liczne 
fragmenty naczyń glinianych, oraz duże ilości kości zwierzęcych. Cechą 
charakterystyczną na badanym odcinku, jest liczne występowanie czaszek 
końskich /7 szt. J leżących luzem w warstwie kulturowej oraz brak na
rzędzi żelaznych. Licznie występują również przęśliki z różowego łupku 
wołyńskiego, gliniane dysze do miechów oraz wyrobu z kości i rogu. 

W jednym z narożników wykopu natrafiono na silnie zniszczony 
fragment drewnianej drogi, o konstrukcji z ułożonych poziomo belek i 
dranic umocnionych pionowo wbitymi palami. Wyniki Q.otychczasowych 
badań potwierdzają, że osadnictwo miało charakter kępowy, bez wyraź
nego układu przestrzennego. Wiązać to należy z dużym nawilgoceniem 
terenu osady, położonej w dolinie zalewowej rzeki Mlecznej. Dlatego też 
w warstwie kulturowej można zaobserwować pozostałości po częstych · 
powodziach. Prawdopodobnie w wyniku wpływu tych czynników nie można 
w wielu wypadkach uchwycić konkretnych układów konstrukcyjnych budyn
ków o mniej trwałej konstrukcji. Jedynie w dwóch wypadkach uchwycono 
wyraźne pozostałości mieszkalnych budynków o konstrukcji wieńcowej, 
Pierwsza chata o wymiarach 275 x 275 cm zbudowana na zrąb z belek 
o średnicy 20-26 cm, posiadała podłogę z dranic oraz przedsionek o po
dobnej konstrukcji, szerokości l m. Ściany i narożniki chaty wzmocniono 
pionowo wbitymi palami, zaś przed zapadaniem się ścian w podmokłym 
gruncie zabezpieczono się podkładając pod wieńce drewniane belki. W 
budynku między dranicami podłogi odkryto duże skupisko ziarna prosa. 
15 m dalej odsłonięto fragment drugiej chaty zrębowej. Budynek o wymia
rach 4 m x 4 m wykonano z belek o średnicy 24-28 cm. Z zachowanych 
reliktów można wnioskować, iż budynek posiadał prostokątny podest, przed 
wejściem, o wymiarach 120 x 100 cm zbudowany z dranic. ' 
Eksplorowaną w br. warstwę można po występującej ceramice datować 
wstępnie na wiek XII, a nawet początek wieku XIII. 

Badania będą kontynuowane. 

RADZIKOWO STARE, gm.Czerwil'i.sk 
woj. płockie 

Polska Akademi Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Epoki Metali 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Iwona Dąbrowska we
spół z ekipą Muzeum Narodowego w Prilepie 
w ramach polsko-jugosłowiańskiej umowy. Fi
nansował IHKM PAN. Czwarty sezon badań. 
Wczesnośredniowieczne /VI-Vllw. J miejsce 
kultowe. 
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l 
Stanowisko zwane "Gaikiem" usytuowane jest na wzgórzu moreno-

wym posiadającym w profilu kształt ściętego sto:tka, w planie dość regu- · 
.larnego owalu o rozmiarach 40 x 60 m. 
Badania koncentrowały się w północnej części wgprza, na jego osi E-W. 
Przekopano łącznie powierzchnię120m2 /192, m f. W wykopach: XXV 
f częś-ciowo/, XXVI, XXVII, XXIX i XXX stwierdzono układ stratygraficz
ny analogiczny do notowanego w latach poprzednich. W warstwie n, tzw. 
kulturowej,charakteryzującej się zabarwieniem ciemnoszarym i brunat
nym, miejscami spopielałym ze śladami spalenizny oraz licznymi kamie
niami zlokalizowano: 2 paleniska o konstrukcjach kamiennych, 2 bruki 
kamienne w tym l czterowarstwowy, 2 jamy po słupach, trzy du:te owalne 
jamy oraz liczne ślady ogni. ' · 
Na szczególną uwagę zasługują trzy du:te, owalne jamy, wkopane w calec, 
o roimiarach 3, 5 x l, 9 m, 2,4 x l m oraz 2,4 m, mią:tszości od O, 6-0, B 
m. Na dnie tych obiektów zlokalizowano zło:tone wśród kamieni i spalonych 
bierwion drewnianych fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych oraz 
kości zwierzęce. W jednej z jam odkryto niewielki nó:t :telazny. Szczegó
łowa analiza charakteru wszystkich trzech odkrytych jam wskazuje na 
ścisłe reguły jakich przestrzegano w trakcie ich budowy i użytkowania. 
Wstępna analiza ceramiki pozwalll datować odkryte jamy na koniec VI i 
Vll wiek~ a więc związane byłyby one z najstarszą fazą rozwoju tego sta-
nowiska. · 

W wykopach XXIV i częściowo XXV, we wschodniej, nadsypanej 
·sztucznie części wzgórza, zlokalizowano 6 poziomów spalonych konstruk
cji drewnianych oraz 3 regularne, okrągłe jamy po słupach o średnicach 
odO, 5- O, 7 m, zorientowane na linii N-S. 
Badania potwierdziły raz jeszcze wysuniętą w latach ubiegłych tezę, U 
badane wzgórze zwane "Gaikiem" pełniło funkcję zorganizowanego ośrod
ka kultowego we wczesnym średniowieczu, a tak:te wniosły nowe elementy 

, do rekonstrukcji jego zabudowy przestrzennej. 

Badania będą kontynuowane. 

SIEMJ4TKOWO KOZIEBRODZKIE 
woj. ciechanowskie 

Ciechanowskie Towarzystwo · 
Naukowe 

Stanowisko 2 "Suwaki" w Ciechanowie 

Badania prowadził mgr Andrzej Gindrych. Fi
nansował WKZ w <;:iechanowie. Drugi sezon 
badawczy, c entarzysko kurhanowe z okresu 
wczesnośredniowiecznego. IX-

Po wstępnych pracach w sezonie ubiegłym w bieżącym roku bada
niami objęto trzy kurhany~ 
Kurhan l, o średnicy siedemnastu metrów i wysokości dziewięćdziesięciu 
centymetrów posiadał następujący układ stratygraficzny: pod warstwą 
humusu zalegał piasek o barwie jasno-:tółtej. Sporadycznie pojawiały się 
nikłe ślady spalenizny. Na głębokości 85-90 cm występowała ciemnoszara 
warstwa ziemi. Jest to układ pierwotnego poziomu. W tą warstwę wkopany 
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był niewielki bruk kamienny o kształcie w przybliżeniu prostokątnym. Pod 
nim wystąpił calec w postaci ciemno- Młtawego piasku. Zupełny brak za
bytków, jedynymi natomiast znalezionymi były dwa żelazne hufnale typo-
we dla tego okresu. ' 

Pozostałe dwa obiekty nr 11 i 30 nie wykazały się żadnymi zabyt
kami. Pod warstwą poszycia leśnego wystąpił szarobrązowożółty piasek 
z resztkami spalenizny. Następnie pojawiła się cieniuteńka warstewka 
drobnego żwirku, a ·pod nią zalegał żółty sypki piasek z resztkami węgli 
drzewnych. zmieszanych z drobnym żwirkiem. Na poziomie ziemi wystą
piła warstwa spalenizny, pod nią pokazał się calec w postaci brązowo
MUego piasku. 

Wiercenia świdrem geologicznym na wybranych obiektach potwier
dziły analogiczny układ stratygraficzny. 

W celu kontynuowania badań na tym unikatowym na Północnym 
Mazowszu stanowisku należy zasięgnąć opinii geomorfologa, czy nasypy 
były wykonane sztucznie, czy stanowią ostańcowe formy naturalnych 
utworów. Ponadto należy wykonać inwentaryzację geodezyjną wszystkich 
kopców oraz ugrupowań głazów. 

Badania na tym stanowisku ulegają zawieszeniu do czasu uzyskania 
niezbędnych opinii i inwentaryzacji. ' 

SKARSZEWY 
woj. gdańskie 

STARE BIELSKO 
woj. bielskie 

patrz ' . 
pó~ne średniowiecze 

Muzeum w Cieszynie 

Badania prowadziła mgr Małgorzata Płazak, 
Finansował WKZ w Bielsku-Białej. Siódmy 
sezon badań. Grodzisko wczesrtośredniowiecz
ne /XTI-XIV w./. 

Eksploracją objęto północno-zachodnią część grodziska, na której 
w 1978 r. przeprowadzone zostały przez lliKM PAN w Warszawie rozpoz-
nawcze badania archeologiczno-geofizyczne. 1 

W wyznaczonych punktach załoiono trzy wykopy weryfi.kacyjne: 
W każdym odsłonięto objekty archeologiczne, . Do bardziej interesujących 
należała chata, której zarys uchwycono na głębokości O, 4 m,a zalegała,: 

do głębokości około l, O m od powierzchni. Miała kształt prostokąta o wy
miarach 4, 6 x 3, 4 m usytuowanego osią dłuższą na linii N-S. Wejście do 
chaty prowadziło przez przedsionek /l, 5 x l, O m/ we wschodniej ~elanie, 
tuż przy narożniku NE. Uchwycono fragmenty konstrukcji fundamentowej, 
którą stano~iły cztery belki przymocowane do narożnych słupów, Wnętrze 
chaty i przedsionka wyło~one było podłogą z dranic. Ściany, prawdopo- , 
dobnie również z dranic uszczelniono gliną, o .:zym świadczy duża ilość 

•' 
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polepy. Do ściany północnej przylegała bli~ej nieokreślona, lekka kon
strukcja drewniana /zadaszenie?/. 

w··wypełnisku chaty znaleziono bardzo du~ą ilość skorup, z których 
zrekonSn.lowano kilkanaście ró~nej wielkości garnków i dzbanów. Wyroby 
~elazne, bardzo fle zachowane, reprezentują 'okucia, gwotdzie i siekiera. 

Materiał zabytkowy wraz z dokumentacją znajdują się w Muzeum 
w Cieszynie. 

Badania będą kontynuowane. 

STARY OLKUSZ 
woj. katowickie 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Katowicach 

Badania prowadził mgr Jacek Pierzak. Finan
sował WKZ w Katowicach. Trzeci sezon badań. 
Gród wczesnośredniowieczny: relikty średrrlo
wiecznego ko"cioła św. Jana Chrzciciela; 
cmentarzysko przykościelne z okresu średnio
wiecza i czasów nowo~ytnych /Xll-X.Vll w./. 

Stanowisko poło~one jest około 3 km na zachód od centrum miasta 
Olkusza, w pobli~u pierwszych zabudowań przysiółka Stary Olkusz. 

Usytuowane zostało na stoku wapiennego wzniesienia, którego 
wierzchołek tworzy lekko wypukłą platformę, otoczoną dwoma pierście
niami wałów. Przestrzeń, zamknięta wałem wewnętrznym, posiada w 
przybli~eniu kształt elipsy o wymiarach 44 x 26m, z osią dłu~szą wzdłu:t 
linii wschód-zachód. Pomiędzy wałami znajduje się stosunkowo głęboka 
fosa. Całkowite wymiary grodu wynoszą 80 x 60 m. Grodzisko jest sto
sunkowo dobrze zachowane, o bardzo czytelnym przebiegu wałów i fosy. 
Na jego majdanie, odkrytego w roku 1977 r. znajdują się relikty kościoła 
pod wezwaniem św. Jana .Chrzciciela. Tegoroczne badania wykopaliskowe 
prowadzono na majdanie grodu, jak i na jego przedpolu. Wytyczono trzy 
wykopy, ka~dy· o wymiarach 5 x 2m. 
W.ykop 3a, zało~ono przy wschodniej ścianie kościoła, w celu przdledze
nia nawarstwień i ich powiązań z murami kościoła. W wykopie doprowa
dzonym do calca, odsłonięto fundamenty kościoła i przebadano szczegóły 
konstrukcyjne budowli. Warstwy kul~rowe jednak:!le, podobnie jak i w 
wykopie 2a z roku 1977, były silnie przemieszane w wyniku działalności 
penetracyjnej miejscowych "poszukiwaczy skarbów". . 
Wykop 4, zlokalizowany w południowej partii majdanu, tu:t przy wale 
wewnętrznym, dostarczył bardzo interesującego materiału zabytkowego, 
który występował w warstwie spalenizny. Poza ceramiką, datowanq na 
okres Xlll-XIV wieku, odkryto szereg zabytków metalowych: groty bełtów 
kusz, fragmenty no:ty, fragment ramienia ostrogi, dwa wędzidła, w tym 
jedno całkowicie zachowane, grocik strzały łuku i inne. 
Odkryta warstwa spalenizny potwierdziła wcześniejsze ustalenia. i:t 
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potar zniszczył gród być mote podczas zbrojnego najazdu. 
Wykop 5, załotony został na przedpolu grodu, od strony południowej, pro
stopadle do wykopu 2a z roku 1977, w obrębie którego odkryto 2 pochówki. 
Jeden zawierał 2 kabłączki skroniowe, drugi nót i krzesiwo. 
Wykop ten nie dostarczył tadnych zabytków, ani pochówków. Na głębokości 
około 20-30 cm wystąpił tu jut rumosz skalny, powiązany gliną. który 
stanowił warstwę calcową. 

Na podstawie badali stwierdzić można, iż gród istniał od 2 połowy 
XII wieku do początków wieku XIV. ·Jego mieszkalicy zajmowali się głów
nie wydobyciem i przetwórstwem rud ołowiu i srebra. Po zniszczeniu 
grodu i przeniesieniu osadnictwa na teren Nowego Olkusza, na ~ego 
zgliszczacą wybudowano kościół kamienny pod wezwaniem św. Jana Chrzci• 
piela oraz załotono przykościelny cmentarz. W wieku XVI kościół został 
pomniejszony i zamieniony na kaplicę, która istniała być może do połowy 
wieku XVIII. Od 2 połowy tegoż wieku znajdowała się ona już w stanie 
ruiny • 

. Zakoliczenie badali przewiduje się na rok przyszły. 

STOBNICA-TRZYMORGI, gm.Ręczno . 

woj. piotrkowskie 
patrz 
neolit 

Stanowisko 2 

S TRZELIN 
woj. wrocławskie 
Kościół św. Gotarda 

Wojewódzki Ośrodek Archeo
logiczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Zbigniew Lissak. W 
pracach uczestniczył antropolog doc. dr Brunon 
Miszkiewicz. Konsultantami byli: prof •. dr Jerzy 
Rozpędowaki i dr Jacek Kościuk z Instytutu 
Historii Architektury, Sztuki i Techniki Folitech
niki Wrocławskiej. Finansował WOAK we Wroc
ławiu. Drugi sezon badali. Kościół św. Gotarda 
poł. XII-XVI/XVII w. , cmentarzysko szkieletowe, 
przykościelne, średniowieczne i nowożytne. 

Kontym~ow~no prace wykopaliskowe z poprzedniego roku. Doprowa
dzono do calca wykopy: I, n, In. W wykopach tych odkryto 22 groby szkie
letowe, w większości zachowa~e fragmentarycznie, zorientowane po osi 
E-W w pozycji wyprostowanej, głowami skierowane na zachód, ręce 
skrzyżowane i złożone na kości krzyżowej lub nieco powyżej. W wykopie 
II został odsłonięty fragment byłej przypory, pochodzącej z wcześniejszej 
fazy rozwojowej kościoła. W wykopie m odkryto drewnianą trumnę, z któ
rej zachowały się w stanie bardzo złym ścianki boczne i dno, wewnątrz 
znajdował . się fragment kości nogi posypany wapnem. Założonych zostało 
6 nowych wykopów o następującej numeracji: IV, IV a wewnątrz kościoła, 
V, VI oraz Is, lls na zewnątrz kościoła. Eksplorację w wykopach doprowa-
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dzono do calca, który stanowi fluwioglacjalny 1;wir przesycony związkami 
1;elaza, zalegający przeciętnie na głębokości l, 4 m od współczesnej po
·sadzki, 1;·7 m od powierzchni na zewnątrz kościoła. 

Wykop IV - powierzchnia 12m
2

. Usytuowany centralnie w nawie 
półno~nej, przylega do ściany wschodniej, od zachodu do zewnętrznej 
ściany apsydy. Odkryto 3 groby szkieletowe, zło1;one były one w trumnach, 
z których zachowały się fragmenty desek i gwoździe. Pochówki występowa
ły na głębokości od l, 46-1,90 m. Groby nr 48 i 49 pojawiające się na głę
bokości l, 75 m i l, 90 m były posypane wapnem. Szkielety zorientowane 
były po osi E~W, głowami skierowane na zachód, Kości rąk skrzy1;owa:ne 
i uło1;one na wysokości kości krzy1;owej lub nieco powy1;ej. W zachodniej 
części wykopu znajduje się nowo1;ytna, pusta krypta ceglana o sklepieniu · 
kolebkowym. Trumny przeniesione zostały prawdopodobnie w inne miejsce. 
W wykopie odkryto 8 monet z XVIII i XIX w. Monety znajdowały się w vwar
stwie gruzu silnie przemieszanego. Wyeksplorowano nieliczny materiał 
ceramiczny, najstarszy datowany jest na koniec XII wieku. · 

Wykop IVa- powierzchnia 4, 5m
2

• Usytuowany w nawie północnej, 
przylega do ściany p<S}nocnej kościoła, a od strony południowej łączy się 
z wykopem IV. Na dnie wykopu zachowały się pozostałości po fundamencie 
ściany w postaci negatywów. Wydobyto monetę z warstwy grużu pochodzą
cą z XVIII w. oraz nielicŻne fragmenty ceramiki. Pochówków brak. 

Wykop V .- powierzchnia 20 m 
2

• U sytuowany na zewnątrz kościoła, 
przylega od strony północnej do wieży. W wykopie odkryto 6 grobów szkie
letowych zalegających na głębokości od l, 30m do l, 50 m od powierzchni. 
W jednym przypadku f grób nr VI/ szkielet zachował się fragmentarycznie, 
pozostałe w stanie dobrym. Pochówki zorientowane były ró1;nie - w pozycji 
wyprostowanej, kości rąk skrzyżowane na wysokości kości krzyżowej lub 
nieco powyżej. Zmarli pochowani byli w drewnianych trumnach o czym 
świadczą występujące przy szkieletach fragmenty drewna i gwoździe. 
W trakcie prac wykopaliskowych poprzedzonych badaniami geofizycznymi, 
odsłonięto na głębokości 2, 4 m od powierzchni, występujący na planie 
rotundalnym, fragment fundamentu ossuarium /karner/, We wnętrzu znaj
dowała się O, 30 m grubości warstwa kości silnie zmineralizowanych, le-
1;ąca bezpośrednio na calcu. Wyeksplorowano liczny nowożytny materiał 
crramiczny. 

Wykop VI ·- powierzchnia 6, 5 m 
2

• U sytuowany na zewnątrz kościoła, 
przylega od strony południowej do wieży. W wykopie występował nieliczny, 
fragmentaryczny materiał kostny oraz ceram~ka nowo1;ytna. 

Wykop Is - powierzchnia l, 5 m 
2

. U sytuowany na zewnątrz kościoła,. 
przy ścianie północnej, Na głębokości 2, 4 m od powierzchni wystąpiła 
warstwa kamieni będącą pozostałością po byłej przyporze. Brak materiału 
kostnego, jak i ceramicznego. 

Wykop lls - powierzchnia l, 8 m 
2

• U sytuowany na zewnątrz kościoła, 
przy ścianie północnej, W fundamencie ściany zachowały się fragmenty 
byłej przypory naro1;nej. Brak materiału kostnego i ceramicznego. 

W wyniku przeprowadzonych prac wykopaliskowych została odkryta: 
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- jeszcze jedna faza rozwojowa kościoła, występująca jako druga, 
- budowla przykościelna - ossuarium. 
Ustalono poziom posadowienia fundamentów kościoła, które średnio wy
stępują na głębokości l, 6 m od powierzchni posadzki. Zbadane zostało 
cmentarzysko przykościelne. Wyeksplorowano łącznie 55 grobów regular
nych oraz kilkadziesiąt skupisk kostnych, Skupiska te są niewątpliwie 
o wiele starsze ni1: pochówki regularne, niezakłócone. Połowę odkrytych 
grobów stanowią groby kobiet, Badania antropologiczne wykazały charak
ter dynarsko-alepjski z przewagą elementu armenoidalnego, Populacja 
ta występuje w coraz większym odsetku na terytorium Polski Zachodniej, 
co najmniej ju1: od XV wieku. 

SULEJOW- PIASKI, 
woj. piotrkowskie 
Stanowisko 4 

· Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 
w Łodzi 

Badania prowadził mgr Mieczysław Góra, Finan
sował WKZ w Piotrkowie Trybunalskim. Pierw
szy sezon badań. Osada otwarta z okresu wcze
snego średniowiecza f 2 połowa IX w. - X w .f. 

Stanowisko poło1:one jest na prawym brzegu /3 m wysokości/ daw
nego starorzecza rzeki Pilicy, na nieregularnym cyplu o powierzchni 
około l ha. Osadę odkrył w 1974 r. mgr Marcin Gąsior. 

Prace wykopaliskowe są kontynuacją szeroko zakrojonych badań ' 

rejonu Sulejowa, 
Badania o charakterze ratowniczym objęły obszar piaśnicy około 3, 5 ara 
zało1:onej w 1979 r. · przez pracowników rolnych SKR Podklasztorze. 
Wokół piaśnicy znaleziono 12 jam wczesnośredniowiecznych, w tym5 jam 
mieszkalnych. Były to dość duże obiekty wypełnione smoliście czarną 
ziemią z resztkami węgli drzewnych. W planie tworzyły du1:e elipsy o wy
miarach średnio 2 x 3 m i głębokości do 90 cm od powierzchni ziemi. 
Podobne obiekty mieszkalne występowały na pobliskiej osadzie obronnej 
z VII-IX wieku w Barkowicach Mokrych. Jamy mieszkalne zawierały du1:ą 
ilość ułamków naczyń glinianych, przepalone kości zwierzęce, polepę, 
gwo~dzie 1:elazne, nieokreślone przedmioty żelazne, dwa fragmenty koło
wych ostrzałek z piaskowca, du1:ą ilość żużla żel.azneg_o z zawartością 
żelaza f z języczkami 1:elazaf. Obecność dużej ilości żużla żelaznego, 
w niektórych jamach skłania do wstępnej interpre~a.Cji -tego obiektu, wska
zując na produkcyjny charakter osady, Materiał cJi.amiczny pozwala dato
wać stanowisko na 2 połowę IX-w. -X w, 

Badania będą kontynuowane. 

SZARBIA, gm. Skalbmierz 
woj. kieleckie 
Stanowisko I 

patrz 
okresy brązu 
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woj, zamojskie 
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Uniwersytet im. Marii 
Curie-Skłodowskiej · 

Zakład Archeologii Folski 
w Lublinie · 

Badania prowadziła dr Stanisława Hoczyk-Siwko
wa przy współudziale mgr Ireny. Kutyłowskiej, 
Finansował Urząd Miasta i Gminy w Szczebrze
szynie. Drugi sezon badań. Stanowisko wielo
kulturowe: osadnictwo kultury pucharów. lejko
watych, wczesne !Średniowiecze /VII/VIII, X, . 
xm w. f. 

Badania w 1978 r, pozwoliły na wstępną rekonstrukcję głównych 
etapów zasiedlenia wzgórza zamkowego. Celem badań tegorocznych było 
rozpoznanie stratygrafii wału obronnego zachowanego po stronie zachodniej 
wzgórza, dalsza penetracja majdanu i odsłonięcie dalszych partii murów 
obronnych. 

W wykopie zlokalizowanym przy wewnętrznej podstawie wału odsło
nięto lico stoku wewnętrznego, · uło:tone z kilku warstw kamienia {margiel 
wapienny/, a w wykopie z.ało:tonym u zewnętrznej podstawy wału - lico 
stoku zewnętrznego i dno suchej fosy. Na kulminacji nasypu eksplorowano 
pozostałol§ci po rzędzie pionowych słupów f (/> 20-30 cm/ umies~czonych 
zgodnie z linią osi w~u. Są to pozostałol§ci częstokołu, będącego dodatk~-· 

wym umocnieniem nasypu ziemnego znacznej wysokoll§ci, broniącego dojl§-
cia od strony zachodniej, · · 

Wyeksplorowano ponadto trzy pochówki szkieletowe /wszystkie 
skierowane głową na zachód, jeden z kabłączkiem. f? f z szerokiej, brązo

. wej tal§my z jednym końcem zwiniętym w uszko, które stanowią częll§ć 
odkrytego w ubiegłym roku cmentarzyska z XIII w, 

Rozszerzono równie:t wykop I/Ja odsłaniając całkowicie· zarys 
prostokątnej ziemianki /3,40 x 3, 70 m/ z piecem kamiennym w rogu pół
nocno-wschodnim, W dalszym ciągu odsłonięto dalsze partie murów obron
nych z XIV-XV.i w,, znajdujących się przy wjetdzie na wzgórze zamkowe, 

Badania będą .kontynuowane. 

SZRENSK 
woj. ciechanowskie 

~azowiecki Ol§rodek Badad 
Naukowych 

Badania prowadził mgr Marek Piotrowski. Finan
sował WKZ i Ciechanowskie Towarzystwo Nauko
we w Ciechanowie, Piąty sezon badań. Grodzisko 
wczesnol§redniowieczne i relikty zamku /XVI w./ 
/XI-XIX w. f. 

Prace wykopaliskowe kontynuowano w centrum dziedzińca zamkowe
go oraz na skraju skarpy wzgórza w pobli:tu wejl§cia na dziedziniec. Prace 
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były prowadzone na trzech wykopach nr II,III, V . 

. Wykop nr ll /150m
2

/ założony został na skraju skarpi2 na północ 
od wejścia na dziedziniec zamkowy. Na jego obszarze /150 m / odkryto 
prostokątną budowlę ceglaną, prawdopodobnie wieżę, stanowiącą część 
obwodowych mu.rów obronnych zamku XVI-wiecznego. W br. prace pro
wadzono głównie wewnątrz murów baszty, gdzie wyeksplorowano częścio
wo zachowany piec ceglany /kopułkowy? f; odkryto obok kilka zabytków że
laznych, także monetę srebrną, mocno zniszczoną, datowaną na wiek 
XVI-XVII. 
Eksploracja warstwy wewnątrz baszty przyniosła znaczne ilości ceramiki 
przemieszanej: wczesnośredniowiecznej, średniowiecznej i nowożytnej, 
fragmenty kafli XVI-XVII wiecznych. Ponadto znaleziono duże ilości za
bytków metalowych m. in. szpilki cynowe; zabytki kościane, jak np. figur
kę szachową, tzw. wieżę, a także kości zwierzęcych. Występowanie w war
stwie ceramiki wczesnośredniowiecznej i ukazujące się grupy kamieni 
potwierdzać mogą tezę, że nadbudowano mury obronne na koronie i zew
nętrznym stoku wału wczesnośredniowiecznego. Potwierdzają tę tezę także 
wyniki prac prowadzonych w północnej części wykopu, w miejscu wystę
powania domniemanego wału, już na zewnątrz murów obronnych. Wystę
puje tu także wyłącznie ceramika wczesnośredniowieczna, grupy lu~no · 
leżących kamieni oraz cienkie warstwy spalenizny i zbutwiałego drewna. 
Wykop nr II w r. b. przedłużono w kierunku wschodnim o 7 m /szerokości 
4 m/ w celu uzyskania pełnego zarysu fosy zamkowej widocznej w profilu 
południowym wykopu. Wyniki tego sondażu przyniosły znaczne ilości 
materiału zabytkowego, ceramikę przemieszaną - formy średniowieczne, 
nowożytne i współczesne, fragmenty żelaznych krat, łańcuchów itp., 
Uchwycono -wschodnią kra węd~ fosy, której szerokość w tym miejscu wy
no siła ponad 11 m. 

. 2 
Wykop nr lli /ponad 70 m f położony w centrum dziedzińca zamko-

wego, w pobliżu ruin obecnego pałacu. W bieżącym sezonie poszerzono 
wykop w kierunku zachodnim o 3m /długości lO m/. Eksplorację jego 
w części północnej i środkowej zakończono i częściowo przysypano, 
Główne prace prowadzono w części centralnej, na półce północnej i wscho
dniej /przestrzeń dzieląca wykop nr I i III/ i częściowo południowej /chata 
nr 4/. W części centralnej wykopu eksplorowano pozostałości, odkrytej 
w roku ubiegłym, najstarszej zabudowy grodu - chaty nr 5, datowanej na 
XI wiek. Poniżej podłogi z drewna brzozowego odkryto grupy kołków róż
nej wielkości i zachowania, z których największy posiadał ponad l m wy
sokości zachow.anej. Kołki stanowiły prawdopodobnie umocnierue grząskie
go gruntu bagiennego pod zabudowę najstarszej fazy grodu. Głębokość 
posadowienia około 420 cm poniżej obecnego poziomu gruntu. 

Eksploracja półki północnej i wschodniej przyniosła znaczne ilości 
zabytków ceramicznych i tzw. wydzielonych, szczególnie z warstwy spale
nia grodu na przełomie XII/XIII_~eku. Znaleziono niewielkie naczyhko, 
kilkucentymetrowej wysokości,ostr.c1gi żelazne, groty strzał, nożyki żela
zne, fragmenty ozdób szklanych - paciorki, kowadełko kamienne, osełki 
kamienne. Ponadto w narożniku północno-wschodnim odkryto studnię /?f 
z zachowanymi szalunkami drewnianymi do wysokości 60 cm, na planie 
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prostokątc... Nale~ała ona prawdopodobnie do najstarszej fazy zabudowy 
grodu XI wieku. W wypełnisku studni zalegały znaczne ilości ceramiki 

.wczesnośredniowiecznej, cały garnek prawdopodobnie z resztką jedzenia 
datowany na 2 pol. XI wieku, du~e. fragmenty naczynia XII/~1 wieku, frag
menty poro~a jelenia, znaczne ilości szczątkó,w organicznych - skorupki 
jajek,. pestki śliwy? · 
Eksploracja południowej części wykopu z chatą nr 4, pochodzącej z Xll/ 
XIII wieku, odsłoniła du~e skupisko kamieni, zalegające podpiwniczenie 
obiektu i rozciągające się w kierunku południowym. Wydobyto znaczne 
ilości ceramiki z XII/XIII wieku, no~yki ~elazne, szpilki miedziane. 

Wyko~ nr V /100 m.2 f zało~ono w celu uchwycenia profili ~rosto
padłych do murów obecnego pałacu, a tak~e uchwycenia kontynuacji obiek
tów z wykopu nr I i III. Wykop V przylega do nich od strony południowej. 
Eksplorację doprowadzono do głębokości 50-80 cm poni~ej powierzchni 
terenu, do poziomu bru~ XIX-wiecznego. 

' SW. KRZY Z. /Łysa Góra/, gm.Nowa Słupia Wojewódzki Konserwator 
woj. kieleckie Zabytków 

w Kielcach 

Badania prowadziła dr Eligia Gąssowska przy 
współpracydoc.dr. Zenona Woźniaka i mgr. 
Zbigniewa Lechowicza. Finansował WKZ w 
Kielcach. Sanktuarium pogańskie. Wczesne 
średniowiecze. 

W świetle rezultatów osiągniętych w ciągu pięciu lat badań san
ktuarium pogańskiego na Górze Dobrzeszowskiej, podjęto weryfikację 
ustaleń przyjętych przed 18-tu laty na Łysej 'Górze. 

Poszukiwanie nówych elementów organizacji przestrzeni zostało 
uwieńczone powodzeniem. Odkryto wewnętrzny wał poprzeczny odcinający 
półkoliście przestrzeń u podstawy grani skalnej, któ.ra jest podło~em za
ło~enia kościelno-klasztornego. Wał ten służył prawdopodobnie jako 
pierwszy teras poniżej wypiętrzenia grani, dla wchodzących na górę 
wejściem południowym. Na stopie wału, ułożonej z płaskich, bardzo du
~ych kamieni, spoczywa jądro zbudowane z dużych głazów, tworzących 
stopnie. Przesh-z: eń między nimi i strop wypełniona została rumoszem 
kamiennym.- W terenie zamkniętym wałem znajduje się kamień płaski, 
duży, wygładzony długim używaniem, za któz1.m celowo został ustawiony 
pionowy, ostrokrawędzisty blok kamienny. Drugi wykop założono poza 
przekopem przez wał wewnętrzny w celu stwierdzenia, czy nasyp tam 
znajdujący się jest odpowiednikiem, z drugiej strony i na wy~szym po
ziomie, owalu wału poprzecznego. Nasyp okazał się nowo~ytny. Grań 
skalna była pierwotnie naga. 

Trzeci wykop, pod dzwonnicą, przyniósł dane dotyczące bezpoś
rednio grani skalnej. Była ona odpowiednio zaadaptowana, wyżłobiona 
i wygładzona w wielu miejscach. /Miała prawdopodobnie du~e znaczenie 
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u~ytkowe, słu~ące jako miejsce zgromadzeń wewnątrz okręgu świętego 
drugiego stopnia, poza najściślejszym sanktuarium/. Rozeznanie charak
teru tej części góry to sprawa dalszych badań. 

Wiele uwagi poświęcono rozeznaniu dwóch pierwotnych dróg wiodą
cych ku przestrzeni objętej wielkim wałem. Ustalono, ~e poza głównym 
wejściem wschodnim, było drugie od południa, dobrze do dziś -~achowane. 

Wejście wschodnie poni~ej przerwy w wale /bramy/ rozwidla się, od spec
jalnie usypanego. kopca,w trzy drogi - wąwozy. Ka~da z nich ma swój sy
stem oznakowania w postaci nasypów kamiennych. 

Badania będą kontynuowane. 

TARCZYNY, gm. Lidzbark Welski 
Stanowisko 2 

Ciechanowskie Towarzystwo 
Naukowe 
Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Ciechanowie 

Badania prowadzili mgr Wojciech Brzeziński 
pod naukowym kierownictwem doc. dr.hab. 
Jerzego Gąssowskiego. Finansowało Ciechanow

. skie Towarzystwo Naukowe i WKZ w Ciechano-
wie. Czwarty sezon badań. Wczesnośrednio
wieczna osada otwarta /VII-X w./ oraz osada 
przygrodowa /XII-Xlll w./. 

Celem prac w roku 1979 było określenie zasięgu osady wczesno
średniowiecznej w kierunku południowo-zachodnim. 

W oparciu o nowy punkt orientacyjny, poło~ony w odległości l m 
od liziery lasu, w kierunku południowo-zachodnim, wyznaczono dwa wy
kopy o powierzchni l ara ka~dy. Rozciągały się one w kierunku pó~nocno
wschodnim i południowo-zachodnim. W/w ary otrzymały kolejne numery 
8 i 9. 

Eksplorację rozpoczęto od wykopu nr 8. Na jego terenie zlokalizo
wano dwie jamy /prawdopodobnie jamy gospodarcze/. Głęboka orka spowo
dowała, :te wy:!ej poło:!one części obiektów wraz z ceramiką zostały roz- 
wleczone na dużej przestrzeni w sposób uniemoUiwiający łączenie ich 
z konkretnymi obiektami. Obie jamy miały niewielkie rozmiary f około 80 
cm długości i 50 cm szerokości; głębokość około 40 cm/. W warstwie 
ziemi ornej, w· obrębie tego ara znaleziono guz mosię:!ny, ozdobę występu
jącą od X do Xll w. Calec w wykopie nr 8 występował ju~ na głębokości 
30-40 cm. 

Sytuacja stratygraficzna w o?._rębie następ_nego ara /nr 9/ była 
nieco inna. Jak ju~ wspominaliśmy, wykopy rozciągały się w· kierunku 
południowo-zachodnim. Znajdowało się tam pewne obni:!enie gruntu. 
Spowodowało to, :te na terenie tego ara pomiędzy warstwą ziemi ornej, 
a calcem,· wYtworzyła się warstwa o grubości 10 do 30 cm koloru szarego. 
na skutek spływu i gromadzenia się tam wody. Zawierały one w sobie 



195 
& 

liczne fragmenty ceramiki pochodzące prawdopodobnie z częśCi jam znisz
~onych przez orkę. 

Na terenie ara nr 9 zlokalizowano 5 obiektów, w tym jamy gospo
darcze i fragmenty obiektu mieszkalnego /prawdopodobnie/. W jamie nr 4 
znaleziono grot telazny z dwoma zadziorami. ' W pozostałych jamach zna
leziono liczne fragmenty ceramiki, pochodzącej zarówno z pierwszej, jak 
i trzeciej fazy rozwoju osady, tj. z przedziału VII-X wieku i z przedziału 
Xli-XITI wieku. 

Badania stwierdziły, te osada otwarta rozciągała się dalej w kie
runku południowo-zachodnim, w stronę drogi Kiełpiny-Tarczyny. 

Wskazane byłoby kontynuowanie badań wykopaliskowych w celu 
uchwycenia zasięgu osady. 

TULIGŁOWY, gm.Rokietnica 
woj. przemyskie 

Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie 
Instytut Archeologii 

Badania prowadziłS; dr hę.b. Maria Cabalska. 
Finansował WKZ w Przemyślu. Piąty sezon 
badań. Wielkie wieloczłonkowe grodzisko 
wczesnośredniowieczne JVIII-XI w. f. 

Kontynuowano badania grodu właściwego o powierzchni O, 5 ha. 
Duty szerokoprzestrzenny wykop pozwolił na odsłonięcie nawarstwień 
chaty ziemianki wykopanej na głęQokości l m w żółtopomarańczowy calec 
i zalegającej nad nią chaty naziemnej z paleniskiem wyłożonym kamieniami. 
Układ stratygraficzny obu obiektów urnotliwił rozwarstwienie osadnictwa 
na fazy starszą :.. .przedgrodową i młodszą - związaną z grodem otoczonym 
potrójnymi wałami. 

Faza starsza związana jest z ziemiankami odkrytymi w 1975 i 79 r. 
Były one wykopane w calcu na l m, a ogniska w jamie znajdowały się w 
środku przestrzeni mieszkalnej. Ujawniono różnice w konstrukcji obu 
budynków polegające na istnieniu obudowy ścian w ziemiance 1/75. Jamę 
o boku 4 m obudowano na zrąb, a ognisko wykładziną z kamieni. Ziemian
ka 2/79 była prostokątna, owym. 4, 5 na 5, 5 m nie posiadała obudowy -
drewnianej, a palenisko w postaci owalnej jamy zajmowało znaczną prze
strzeń. Wejście do obiektów znajdowało się od południa. Zalegała w nich 
ceramika słabo obtaczana, grubościenna, wykonana z gliny o domieszce 
grubego, białego, piaskowego tłucznia, 

Faza młods~a związana jest z budynkami naziemnymi, ustawiony
mi w bl:tnych rzędach. W 16 chatach ogniska w jamie znajdowały ą~ę 
w narożniku południowo-wschodnim. Tylko w trzech chatach palenisko 
było wylotone kamieniami. W chacie nr 14 posadowionej nad ziemianką 
2/79 warstwa kamieni stanowiła wykładzinę paleniska zalegającego na 
tółtej glinie nad zasypaną ziemianką. Uchwycono całkowicie wymiary tej 
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chaty wynoszącej 5, 5 x 6, 5 m. Wejście znajdowało się od południa, ale 
warstwa z tej strony jest zniszczona wykopami G. Leńczyka. 

Na zachód od wymienionej chaty, odsłonięto nawarstwienia następ
nego budynku, który będzie badany w roku · przyszłym. 

W czarnej ziemi wypełniska przypuszczalnej chaty znaleziono rad-
licę :2:elazną. · ·· · 

WARSZAWA-WILANOW 
Stanowisko 13 "Pasieka" 

PP Pracowrńe Konserwacji 
Zabytków 

' Pracowrńa Archeologiczno
Konserw a torska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Hanna Młynarczyk. 
Finansował Konserwator· Zabytków m. st. War
szawy. Czwarty sezon badań. Wczesnośred~o
wieczna osada otwarta typu wiejskiego /XI-XIlw. /. 

Badarńa archeologiczne prowadzono w południowej części stanoWi
ska. · Zało:2:ono wykopy nawiązujące do poprzednich sezonów wykopalisko
wych. Celem ich było określenie zasięgu osady w kierunku południowym 
i zachodnim. 

· Przebadano obszar o powierzchni 17 arów. Odkryto dalszych 16 
obiektów. Wszystkie występowały tu:2: pod warstwą humusu, częściowo 
zniszczone przez współczesną orkę. Były to pozostałości po obiektach 
mieszkalnych i jamach gospodarczych. 

Materiał zabytkowy stanowiły fragmenty ceramiki, kości zwierzęce, 
przęśli'ki gliniane i z łupku wołyńskiego oraz moneta srebrna i paciorek 
szklany. -

Na stanowisku wykonano drugą serię zdjęć lotniczY,ch · oraz badania 
geofizyczne w ramach współpracy z IHKM PAN i WAT. Materiały znajdują 
się w PAK PKZ O/Warszawa. 

Badania osady zakończono. 

WENECJA GORNA, gm. ~rńn 
woj. bydgoskie· · 

WILKOWICE, gm. Wartkowice 
woj. sieradzkie 

WINNICA, gm. Połarńec 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko l - gród 

patrz 
okresy brązu 

patrz 
okres lateliski 

Uniwersytet Warszawski 
· Instytut Archeologii 
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Badania prowadziła mgr Ewa Twarowska. Fi
nansowała Dyrekcja Elektrowni Połaniec. Siód
my sezon badań. Grodzisko wczesnośrednio
wieczne. /XI-XIII w. f. 

Celem badań ·było pozyskanie danych dotyczących zabudowy wnętrza 
grodu oraz budowy wału. Załotono ciąg wykopów wzdłut osi AB /nawią
zujący do realizowal\Ych w latach ubiegłych/ i wzdłut wału południowo
zachodniego. Linię wału przecięto w najlepiej zachowanej części na zakolu 
południowym. , Przebadano obszar 285")m 2. 

Ustalono, te majdan grodu był zabudowany. Uchwycono ciąg zabu
dowy na linii N-S, który tworzą: odkryta w 1977 r. bogata w znaleziska 
półziemianka z dwoma paieniskami wewnątrz /wykop 8/ i obiekt 3 z wyko
pu 14 znajdujący się w centralnej partii majdanu. Była to półziemianka 
z dwiema piwniczkami - jedną wewnętrzną i drugą zewnętrzną przy lłcia
nie północnej z paleniskiem. Piwniczka ta. przecięła starszy budynek na
ziemny o konstrukcji zrębo'!'Vej f? f, który uległ spaleniu. Potwierdziło to 
dwufazowość grodu, a zarazem c_iągłość jego zabudowy. W półziemiance 
znaleziono aturową ozdobę z brązu, brą~owe kółko noty telaznych i kilka 
fragmentów przedmiotów telaznych oraz 2 miniaturowe naczynka glinia~e. 
W poblitu wystąpiło kilka -zniszczonych palenisk kamiennych. 

Na północ od obiektu 3 z wykopu 14, odkryto trzy dalsze obiekty 
z tego ciągu. Były to dwie półziemianki /obiekt la i 2 - wykop 16/ i jeden 
budynek gospodarczy z rozrzuconym paleniskiem i szczątkami pratnicy 
w obrębie tegot/obiekt 1b- wykop 16/. 
Poza tym, w wykopie 15, usytuowanym wzdłut wału południowo-zachodnie
go, odkryto 5 obiektów - w tym jeden niewątpliwie produkcyjny /ob. 5/ 
z dutą ilością tu:t.la i przedmiotów :t.elaznych . 

.Wykop 9/14, nawiązujący do wykopów z lat ubiegłych, pozwolił na 
uzyskanie pełnego profilu przez zachowane, spągowe partie wału grodu. 
Wał miał podstawę szerokości około 10m. Od strony wnętrza grodu twq
rzyła go izbica, o boku około 4 m, wypełniona madą ilastą i piaskiem 
rzecznym, umocniona od strony grodu wbitymi co 80-100 cm palami. 
Do niej - przylegała bezpośrednio zabudowa gospodarcza usytuowana pod 
w,Uem grodu. 

Część zewnętrzna wału zbudowana była w konstrukcji drewniano
ziemnej o trudnym do uchwycenia charakterr<~e, wzmocnionej od strony 
fosy rzędem pali zabitych co 100 cm i glinia~ą hermą. Na podstawie za
chowanych w fosie warstw destrukcyjnych mo:t.na przypuszczać, te wał 
uległ dwukrotnemu spaleniu. Pierwsze musiało być niegrotne, skoro 
urnotliwiło odbudowę wału bez potrzeby rozszerzania jego podstawy, dru
gie, z .końcem funkcjonowania grodu, 

Badania będą kontynuowane. 

WOJNOWICE, gm.Osieczna 
woj. leszczyńskie 
StanowiSko 2 

Leszczyńskie Towarzystwo 
Kulturalne 
Koordynator Badafl Archeo
logicznych 



- j__\}.8_ -
! l 
! Badania prowadziła dr Dobrochna Jankowska. 

Finansował Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rol
nych w Lesznie. Trzeci sezon badań. Osada 
produkcyjna z :XII/XIII w . 

. Badania miały na celu sprawdzenie hipotezy o czysto produkcyjnym 
charakterze osady oraz ustalenie jej zasięgu w kierunku półno;{nym i za
chodnim. w wyniku -prac stwierdzono grupowanie się obiektów w strefie 
lekkiego obni:tenia terenowego o szerokości ca 70 m, biegnącego wzdłu:t 
południowo-wschodniego brzegu jeziora Wojnowickiego. Pierwsze obiekty 
wystąpiły ok.30 in na wschód od obecnego brzegu jeziora. 

Obiekty, występujące w bardzo du:tym zagęszczeniu, dzielą się na 
kilka rodzajów: af jamy koliste, w rzucie poziomym i workowate w prze
kroju, o średnicyca l, 2 m i głębokości ok. 2, O m, posiadające wypełni
ska jednolite, szare, zawierając.e drobne grudki polepy i węgla w części 
górnej i wielobarwne przewarstwienie piaszczyste w ~zęści dolnej. W kil.: 
ku wypadkach stwierdzono wykładanie ścian jamy pecionką; b f jamy o 
mniej regularnym, owalnym lub czworokątnym zarysie i zaokrąglonym 
lub ·nieckowatym przekroju, o dość zró:tnicowanych rozmiarach i wypełni-· 

s ku bąd:t jednolitym f spalenizna/, bąd:t dwuwarstwowym - z warstwą spa
lenizny w części górnej. Zdarzają się układy kamieni w stropowych partiach 
obiektów; c/ niewielkie jamy, w przybli:teniu koliste w zarysie i półkoliste 
w przekroju, o jednolitym wypełnisku zło:tonym z piaszczystej próchnicy; 
d/ paleniska "klasyczne; ef du:te, czworokątne w zarysie i przekroju obiek
ty o bardzo jednolitym wypełnisku ciemnoszarym, zawierającym rozdrob.: 
nione węgle i polepę; f/ "ślady po słupach" o średnicy do 30 cm. 

W obiektach typu a i b występują czase;tn resztki "ścianek" wykona
nych z polepy. We wszystkich typach obiektów poza typem/'i.e: szczegól
nie zaś w typach. b i ,,d"występują niezwykle licznie ~ó~nej wielkości bryłki 
~utla i szlaki. · 

Wśród materiału zabytkowego przewa:tają ułamki naczyń typowych 
dla fazy E. Z pozostałych znalezisk warto wymienić ostrogę ze sto:tkowa
tym kolce~ oraz pojedyńcze egzemplarze ozdób, jak srebrny kabłączek . 
skronio~ miedziane blaszki f okucia? f z ornament~m geometrycznym, 
paciorki z krwawnika i emali. , . 

Przewiduje się kontynuację badań. 

WOLIN 
woj. szczecińskie 
Stanowisko l 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii Nadodrza 
Pracownia Archeologiczna 
w Wolinie 

Badania prowadzili dr hab. Władysław Filipowiak 
i mgr Jerzy Wojtasik.Finansował IHKM PAN. 
Trzeci sezon badań. Wczesne średniowiecze. 
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Kontynuowano prace prowadzone w latach poprzednich /1977 i 1978/. 
Wyeksplorowano trzy następne warstwy kulturowe /IX, X i X I/. 

w· północnej części wykopu odsłonięto ulicę o szerokości dochodz.ą
cej do 2, 8m biegnącą po linii E-W w kierunku portu. Ulica posiadała 
nawierzchnię z dranic uło~onych na konstrukcjach w postaci legarów 
urnociUonych kołkami. Do ulicy od strony południowej przylegały domy 
zbodowane systemem międzysłupowym. Najbli:tej przylegający dom miał 
długość 6 m, nie znamy natomiast jego szerokości, gdy:t ściana zachodnia 
znajdowała się poza obrębem wykopu. Znalezione wewnątrz belki, kołki 

i dranice były, pozostałościami po podłodze i ścianach przedziałowych . 
dzielących dom na izby i być mo~e korytarz. Z uwagi na niepełne uchwy
cenie domu nie da się dokładnie określić ilości i wielkościizb, niemniej 
jest to dotąd niespotykany w Wolinie podział domu •. W jego obrębie oprócz 
najró~niejszych przedmiotów /ceramika, kości zwierzęce, wyroby z drew
na, szkła, bursztynu, :Łelaza, rogu, kości i innych/ znaleziono kawałek dre
wienka f patyk/ z napisami runicznymi, znakomicie zachowaną ·główką 
"smoka" pochodzenia skandynawskiego i fragmenty naczyń ze słonińca. 
Interesujący zespół znalezisk z obszaru tego domu mo:tna wstępnie określić 
jako dom kupca, który jednocześnie pełnił funkcję magazynu o czym mogą 
świadczyć małych· rozmiarów komórki. Kupiec ten z uwagi na. poło:tenie 
jego domostwa obok portu, a także znalezisk części łodzi związany był za
pewne z handlem morskim. Charakter znalezisk mo :te przemawiać również 
za s~andynawskim pochodzeniem kupca tym bardziej, że główka "smoka" 
zdaje się b;yć ozdobnym zakończeniem mebla f zydla, kuferka itp. f. 

Od strony wschodniej f rzeki/ uchwycono zaledwie wąski pas solid
nych konstrukcji ulicy /legary, jarzma/ biegnącej na osi północ-południe. 
Jej usytuowanie w stosunku do koryta rzeki, jak i poziomu zalegania /30-
50 cm powyżej dawnego lustra wody/ pozwala łączyć te elementy konstruk
cyjne z nabrze:tem, być może pomostem. 

Na dalszych odcinkach wykopu były rozlokowane następne domy 
oraz węższa ulica /około 180 cm szerokości/ na osi E-W. 

' · We wszystkich warstwach znaleziono wiele materiału ruchomego 
w największej masie pochodzenia miejscowego, a także wspomniane impor
ty z północy, jak i z południa fnp. ceramika grafitowa/ świadczące o roz-
ległych kontaktach wczesnośredniowiecznego Wolina. · 

Odsłonięte w 1979 r. warstwy wstępnie ' datować mo:Łna na drugą 
połowę X w .. do przełomu X/XI w. · 

Badania będą kontynuowane. 

WROCŁAW 
ArsenAł Wrocławski 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno~ 
Konserwatorska 
Oddział we Wrocławiu 
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Badania prowadzili dr Jerzy Romanow i mgr 
Andrzej Dwilewicz, Stanisław Florek, Krzy
sztof Rytka, Finansował WKZ we Wrocławiu. 

·Pierwszy sezon badań. Relikty budowli - zamku 
/? / z przełomu XIII/XIV w./. 

Badania wykopaliskowe w południowym skrzydle Arsen~u Wrocław
skiego prowadzone były w związku z zamiarem obniżenia w nim dotychcza
sowego poziomu użytkowego dla założenia piwnic, 

Celem badań było przede wszystkim rozpoznanie układu stratygra
ficznego nawarstwień zalegających w strefie prac ziemnych i ustalenie ich 
relacji do budowli, wykonanie wyczerpującej inwentaryzacji fundamentów 
obiektu oraz uzyskanie w miarę możliwości ściślejszych danych do dato-
wania badanej części budowli, · 

W wyniku prac prowadzonych metodą wykopów szerokoprzestrzen
nych oraz wierceń sondażowych ustalono przebieg gotyckiego, ceglanego 
muru, nieznanego w dotychczasowej. inwentaryzacji Arsenału, zlokalizo
wanego pod zewnętrznymi ścianami - południową i wschodnią południowego 
skrzydła, Mur ten, jak wykazały obserwacje, nie mógł być zaprojektowa
ny jako fundament Arsenału lecz stanowi relikt niezrealizowanej i bliżej 
~iezidentyfikowanej budowli. Przemawiają za tym następujące fakty: 

1. ceglany mur stwierdzony został jedynie pod przebiegiem zewnętrznych 
ścian -. południowej i wschodniej południowego skrzydła Arsenału. 
Posiada szerokość, wahającą się w granicach od 2, 25m do 2, 95 m, 
mało uzasadnioną jako ewentualny fundament dla l, 5 metrowej grubości 
ściany Arsenału; 

2. nie stwierdzono analogicznego muru pod ścianą północną skrzydła połud
niowego; 

3. południowy odcinek ceglanego muru gotyckiego wybiega poza pbrys 
wschodniej ściany Arsenału na wschód w kierunku ul. Nowy Swiat. 

4. lico wewnętrzne południowego odcinka ceglanego muru gotyckiego nie
realizowanej budowli wybiega na zachód, poza dostawiony w tym miejscu 
od ni.ego pod kątem prostym odcinek muru miejskiego II obwodu. 

Jak z powyżęzego wynika, mamy tutaj do czynienia z fragmentem 
rozległej w założeniu budowli, niewątpliwie chronologicznie starszej 
zarówno od posadowionych na niej częściowo murów Arsenału, jak też 
murów miejskich II obwodu obronnego. .. 

Biorąc pod uwagę lokal,i.zację odkrytego fragmentu budowli położo
nej nad brzegiem Odry, w widłach jej· starorzecza - 'obecnie fosa miejska 
- tuż poza obrębem I pasa muru miejskiego, jak też znaczne jej rozmiary 
i wyjątkowo masywne mury należy przypuszczać, że z całą pewnością 
mamy w tym przypadku do czynienia z samodzielną budowlą typu zamku. 
Przypuszczenie to zdaje się również potwierdzać dawne określenie miej-
sca, na ~órym stał Arsenał. · 
Obszar ten był prawdopodobnie pierwotną własnością książęcą. Należy 
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sądzić to na podstawie pierwotnej nazwy tego terenu przyjętej pótniej za 
nazwę ulicy "Burgwalle". Nazwa "Burgwalle" pojawia się w materiałach . 

. pisanych po raz pierwszy w 1395 r. - "borgwale". · 

Przybilioną chronologię odkrytego obiektu ustaloną w wyniku 
badań, wyznaczają: "terminus ante quem" jania nr l, zasypana materiałem 
pochodzącym z wykopu fundamentowego, odkrytego obiektu zawierająca 
naczynie datowane najwcześniej na schyłek XIII wieku oraz "terminus post 
quem" mur miejski n obwodu obronnego, dobijający do obiektu. Budowa 
muru miejskiego n obwodu przypada na lata 1328-1347. 

W chwili obecnej wiadomo zatem, ie odkrytą budowlę naleiy umiej
scawiać w przedziale chronologicznym między trzecim ćwierćwieczem 
XIII wieku, a przed połową XIV wieku, 

Budowla nie została w całości zrealizowana, wyznaczono jedynie 
jej mury zewnętrzne. 

WYBRZE.ZE 
woj. przemyskie 
Stanowisko l 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 
w Krakowie 

Badania prowadził dr Michał Parczewski. Finan
sował UJ oraz Muzeum Okręgowe w Przemy6lu. 
Trzeci sezon badań. Grodzisko wczesnośred
niowieczne /IX/X - poł. XI w .f. 

Wykopy zlokalizowano w części południowo-wschodniej plateau 
wgórza "Grodzisko", przy krawędzi zbocza, wzdłui której przebiegały 
niegdyś obwarowania grodu. Odsłonięto dalsze odcinki wału. Był to nasyp 
ziemny o zachowanej szerokości około 180-240 cm i wysokości do 70 . cm. 
Przykrywał on kilkucentymetrową warstewkę ziemi z resztkami spalenizny 
f ślad po:t.aru lasu? f. Nasypowi od strony wnętrza grodu towarzyszy zagłę
bienie terenowe o charakterze płytkiego rowu z płaskim dnem. Prawdo
podobnie stąd pobierano ziemię, z której wykonywane były umocnienia. 
W zagłębieniu.zlokalizowano budowle mieszkalne. 

Odsłonięto pozostałości kolejnej chaty mieszkalnej f obiekt 7 f. Za
rys jamy uchwycono na głębokości 160 cm. Był to prawie kwadratovzy 
obiekt, o wymiarach około 390 x 370 cm, z korytarzem prowadzącym do 
wnętrza domostwa od strony ściany północno-wschodniej, Wypełnisko jamy 
sięgało do głębokości 270 cm. Ściany boczne .były pi~nowe, dno tworzyło 
równą płaszczyznę pokrytą warstewką gliny o charakterze klepiska. W na- · 
roinikach i w centrum kaidej ścian, znajdowały się doły posłupowe. Na 
głębokości 220-270 cm w naro:t.niku zachodnim odsłonięto destrukcję pieca 
kamieimego, o kształcie podkowiastym. Palenisko /55 x 40 cm/ Uińieszczone 
zostało na poziomie dna domostwa. Dwa kamienie wtórnie uiyte do budowy 
pieca - fo fragmen~y :t.arna. Z zasypiska obiektu 7 pochodzi około 160 
ułamków naczyń, które moina datować od przełomu IX/X w. do około po
łowy XI w. 



Fragmenty ceramiki znalezione poza obiektem 7 równie:t. nale:t.ą do 
tego okresu. Ujawniono takie ceramikę średniowieczną, jakkolwiek znacz
nie mniej liczną. 

ZOCHOWO, gm. Potęgowo 
woj. sitipskie 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w PoŻnaniu 
Katedra Archeologii Stanowisko 21 

Badania prowadziła dr Dobrochna Jankowska. 
Finansował Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Słupsku i Uniwersytet im. Adama ·Mickiewicza 
w Poznaniu. Drugi sezon badań. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne - VII/Vill wiek. 

Wykonano pełny przekop p:rzez wał obiektu oraz załoiono 2 wykopy 
sonda:t.owe w celu ustalenia, czy stanowisko posiadało pełny pierścień 
obronny. Stwierdzono, te gród posiadał umocnienia z trzech stron, z czwar
tej natomiast zabezpieczenie stanowiła bardzo stroma skarpa opadająca 
ku trudnej w tym miejscu do sforsowania rzece Lupawie. Wał postawiono 
na warstwie niwelacyjnej z gruboziarnistego :t.wiru. Zbudowano go w kon
strukcji przekładkowej i przesypano belki gliną, obsypując następnie całość 
nasypem piaszczystym. Zachowana Wysokość wału drewniano-ziemnego 
wynosi cal, 5 m. U podnó:t.a wału od zewnątrz uchwyconQ prawdopodobnie 
ślady drogi dojazdowej. Zlokalizowano te:t "bramę" grodu. Wzdłu:t wału od 
wewnątrz biegła, częściowo umocniona kamieniami półka wyłoiona :t-wirem, 
za którą znajdował się rów o wypełnisku złoionym z intensywnej próchnicy 
prz9syconej spalenizną, z którego pochodzą znaczne ilości materiału cera
micznego. Materi~ ten można datować orientacyjnie na VII/Vill w. Poza 
ceramiką z obiektu uzyskano l nó:t._ żelazny, 3 przęśliki i kilka bryłek :t-ut-
la żelaznego. Szereg przesłanek wskazuje, że gród został zniszczony przez 
po:t.ar. 

Materiały znajdują się w Katedrze Archeologii UAM w Poznaniu. 

·Nie przewiduje się kontynuacji badań. 
\ 



Późne średniowiecze· 



BEDKOWICE, gm.Sobotka 
woj. wrocławskie 
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BOBROWNIKI, gm.Szpetal Gorny 
woj. włoc~wskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Uniwersytet Lodzld 
Katedra Archeologii 
w Lodzi 

Badania prowadził mgr Tadeusz J.Horbacz. 
Opiekę naukową sprawował doc. dr Jerzy Kmie
ciński. Finansowal Urząd Wojewodzki we Włoc
ławku. Czwarty sezon badań. Ruiny zamku 
/XIV-XVIII w./ 

Prace prowadzono w południowo-zachodniej partU rozbudowane
go zało:tenia bramowego, na ktore natraf~ono w 1978 r. Odsłonięto 
m.in. zachodnią ścianę budynku bramowego /wie :ty /? /, zachowaną 
do wysokości około 3, 5 m, z dwiema blendami. Większa, o wymiarach 
2, 6 x l, 2 m, powstała prawdopodobnie w wyniku likwidacji wcześnier 
azego ciągu komunikacyjnego, łączącego - od strony zachodniej - bu
dynek bramy z międzymurz.em północnym. Odkryty relikt ściany, "prze
wiązany" z wewnętrznym murem obwodowym i "słupem" bramnym,jest 
jednorodny formalnie i chronologicznie z dotychczas odsłoniętymi frag
meniami b.udynku. 

Teren wewnątrz budynku bramnego wyło:tony był brukiem kamien
nym z wyjątkiem partU przylegającej do ściany zachodniej, gdzie stwier
dzono znikome pozostałości drewnianego· "chodnika" /analógiczną sytua
cję zaobserwowano w 1978 r. wzdłu:t ściany E budynku/. -

Uzyskany materiał zabytkowy pochodzi z okresu użytkowania 
obiektu, tj. z końca XIV do XVIII wieku. Występował także materiał 
XIX-wieczny i współczesny, Podobnie, Jak w latach ubiegłych nie po-
siada on walorów datujących, ponieważ znaleziony został w całkowicie 
przemieszanym, gruzowo-ziemnym wypełnisku założenia bramnego. Poza 
licznymi fragmentami rożnorodnej ceramiki natraftono m. in. na frag-
menty szkła okiennego, butelek, pucharkaw, kafli, okuć, gwo~dzi i hakow 
żelaznych, kości zwierzęcych itp. Znaleziono także kilkanaście grot~w , bełtów, 
2 ostrogi oraz 7 monet /przeważnie XVII-wieczne szelągi/. 

Zal:lytki i dokumentacja znajdują się w Katedrze ArcheologU Uni
wersytetu Lodzkiego. 

Badania będą kontynuowane. 

BORÓWEK,. gm.Bielawy Biuro Badań i Dokumenta"cji 
Zabytków w Skierniewicach 

Badania prowadził mgr Andrzej Kosiorek. 
Finansowało Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Skierniewicach. Pierwszy sezon 
badań. Grodzfsko stożkowate -/kon.XIV - poł.XVI w./ 



206 

Obiekt znany w literaturze Jako "grodzisko stożkowate" leży 
nad Ochnią, dopływem Bzury, na bagnistych łąkach ok.400 m · na N 
od zabudowań wsi Borówek. Jest to kopiec ziemny w kształcie prosto
kąta o zaokrąglonych narożach, otoczony fosą i niskim wałem ziemnym. 
Wymiary u podstawy 62,5 X 42,5 m, na wierzchołku 40, o X 22, o m; 
wysokość 5 m. Na zachód od dniego /za wałem/ znajduJe się mnieJszy 
kopiec; /wymiary: 57,5 x 27,5 m, na wierzchołku 27, 5 x 7, 5 m ; wyso-
kość 3m/. · · 

W związku z zagrożeniem obiektu przeprowadzono badania ra
towniczo-sondażowe. Założono 3 wykopy: dwa na szczycie "grodziska" 
/Ol, 02/, jeden na wale /03/; oraz dwa wykopy pomocnicze /A i B/ 
przylegające do wykopów Ol i 02. Łącznie przebadano 123 m2 po
wierzchni. 

W wykopie Ol odsłonięto przy profilu N szereg dużych kamie
ni. polnych posadowionych na gli.O.ianej, zbitej polepię, grubości ok. 
20 cm. Poniżej znajdowało się rumowisko ceglano-kamienne powiązane 
gliną i zaprawą wapienną, a pod nim ślady po zmurszałych belkach. 

W celu uchwycenia dalszych fragmentów zniszczonego obiektu 
wytyczono wykop pomocniczy B, w ktorym nadal występowały fragmen
ty cegły palcówki oraz kamienie. 

W wykopie 02 /prostopadły do Ol/ odsłonięto przy południowo
wschodnim profilu fragment ławy kamiennej o wymiarach 152 x 110 cm. 
Dalszy ciąg regularnego skupiska kamieni bez zaprawy, posadowionych 
na piasku barwy czarnej, pojawił się w wykopie pomocniczym A. 

W północnej części wykopu /na stoku kopca/ zlokalizowano 
fragmenty zgniłych kłód drewna mocujących wzgor~e. Poniżej znajdo
wał się JUŻ piasek barwy żółtej /calec/, z którego usypany został ko-
piec. 

' 
Na wschodnim odcinku wału wytyczono wykop 03. Wał składał 

się z pięciu warstw naturalnych: l. prochnica porosła tr-awą; 2. piasek 
próchniczny barwy szarej; 3. piasek barwy żółtej i brązowej oraz glina; 
4. piasek barwy jasnożółtej i czarneJ oraz zbutwiałe belki umocnione 
pionowym i kołkam i; 5. torf przemieszany z faszyną. 

W trakcie badań wydobyto 2350 fragmentów ceramiki toczonej 
na kole. 75% stanowiły tzw. siwaki. KUkanaście fragmentow posiadało 
polewę. Fragmenty obtaczane stanowiły lo/o całości. 

Z ogólnej liczby 132 przedmiotów żelaznych wyróżnić należy 
fragmenty wędzidła, sierp, ogniwa łańcucha, okucia drzwi i skrzyń, 
brzytwę, noż, haki. KUka przedmiotów związanych z kowalstwem sta
nowią: fragment pilnika, żelazna łyżka do wytopu, przecinaki, 54 gwo:t
dzie oraz fragmenty glinianeJ dyszy~ Znaleziono rownież części uzbro
Jenia i wyposażenia rycerskiego m. in. 3 fragmenty ostrog, grot bełtu, 
fragmenty plecionki kolczej, fragment topora oraz kUka małych płytek 
od zbroi /?f. 

5 krzemieni znalezionych w dolnych warstwach prawdopodobnie 
zostałe przywiezione !'raz z ziemią do budowy kopca z innego stano-
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wiska /neolit/. Ponadto wydobyto 492 fragmenty kości zwierząt dzikich . 
i domowych /z przewagą tych pierwszych/, wśrod ktorych wyro:tniono 
gorną czaszkę konia. 

Wobec powy:tszych danych można stwierdzić, te na terenie tzw. 
"grodziska" istniała obronna budowla. mieszkalna z zabudowaniami gospo
darczymi /kutnia?/. 

Wstępna analiza materiałow - przede wszystkim ceramiki - oraz 
:trodła pisane dotyczące Borowka pozwalają datować obiekt na 4 ćw. 
XlV - l poł.XVI w. 

Badania będą kontynuowane. 

CHELM-BIEŁAWIN 

Stanowisko l 

ClECHANOWIEC 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
woj. łom :tyfl.s Ide 
Stanowisko "Zamczysko" 

okres. nowożytny 

CIECHANÓW 
Stanowisko· I /Rynek/ 

Wojewodzid Konserwator 
Zabytków w Ciechanowie 

Badania prowadzU mgr Andrzej Gindrych przy 
współpracy mgr Martyny Milewskiej. Finansował 
WKZ w Ciechanowie. Czwarty sezon badań. 
Sredniowieczna kamienica mieszczańska . /od końca 
XV do połowy XVII w./ 

Kontynuowano badania średniowiecznej działki miejskiej przy za
chodniej pierzei rynku, poszerzając istniejący wykop w lder.unku pOlnoc
nym i wschodnim. W ich wyniku odsłonięto ceglaną polnocną ścianę eks
plorowanej piwnicy zachowaną do wysokości o~oło 2 metrow. Natrafiono 
także na frontową /wschodnią/ ścianę badanej kamienicy, z okienkiem 
oraz zejściem od strony rynku. Wstępne badania architektoniczne pozwa
lają wnosić, i:t ściana ta nie pochodzi z pierwotnego zało:tenia lecz została 
wtornie wstawiona w istniejące funtlamenty ł;mdynku. Analiza stratygraficz
na warstw kulturowych zalegających od strony rynku i ich zawartości poz
wala przyjąć, iż przebudowa ta nastąpiła na schyłku XV lub na początku 
XVI w. Tym samym odsłonięta ściana frontowa kamienicy wyznacza linię 
zabudowy zachodniej pierzei rynku od końca potnego średniowiecza po ~o 
najmnieJ 2 połowę X \'II w. Bowiem dopiero zniszczenia drugiej wojny 
szwedzkiej kładą kres istnieniu tego budynku. Świadectwo temu daje za
wartość kulturowa . warstw zasypiskowych piwnicy a w szczególności liczne 
monety Jana Kazimierza. 

Tegoroczne prace pozwoliły na określenie pełnych wymtarow kamie
nicy w partii przyziemia. Rzut jej :z;.blU:ony był do kwadratu o bokach około 
11 m. Wymiary ~rtii podpiwniczonej_ wynosiły około 11 na 6 m. 
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Eksploracja warstw zasypiskowych piwnicy dostarczyła licz
nych fragmentow naczyń glinianych, szklanych, kafli, przedmiotow meta
lowych, · kości zwierzęcych oraz kUku monet z XVII w. Wycinkowo eks
plorowane nawarstwienia od strony rynku przyniosły zaś wyłącznie zna
leziska naczyń 'gllr1ianych, z ktorych najstarsze datować mo:tna na koniec 
XV w. 

CHLAPOWO, gm.Dominowo 
woj: poznańskie 
Stanowisko l 

\• 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

. 
Badania prowadziła mgr Eliza Naumowicz-Smi-
gielska. Finansowało Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu. Drugi sezon badań. Grodek sto:tko
waty, od.'XIV do XVII w. 

Kontynuowano eksplorację warstw kulturowych w wykopie zało
ło:tonym w 1977. r. w centrum sto:tka. Zało:tono nowe wykopy /75 m2/ 
przecinające wał grodka. We wszystkich wykopach osiągnięto calec • . 

Grodek Żostał wzniesiony na podmokłym, torfiastym cyplu na 
krawędzi doliny Moskawy /dziś odległość od nurtu rzeki wynosi 160m/. 
W celu izolowania od wilgotnego podło:ta nawieziono warstwę gliny prze
mieszanej z iłem, grubości 1,10 m :· część gliny pochodzi najpewniej 
z wybranej fosy. Rownież z gliny i Uow został zbudowany wał, ktorego 
szerokość u podstawy wynosi 8 m, a zachowana wysokość 3, 5 m. 

Wnętrze grodka nie przekraczało 100 m2 powierzchni. Tutaj 
bezpośrednio na nawiezionej glinie posadowiono drewnianą budowlę zrębo
wą o· wymiarach 4, 70 x 6, 70 m orientowaną naró:tnikami w kierunkach 
stron świata. Dwie ściany narożnikowe spoczywały na kamiennej podwa
linie; kamienie n ie były łączone zaprawą. Budynek posiadał drewnianą 
podłogę, ·' wykonaną z połokrąglakow. Wewnąt:cz, w pobli:tu naro:tnika pol
nocnego znajdowało się gliniane palenisko. Budynek postawiony w XIV wie
ku został rozebrany w końcu XV lub na początku XVI wieku. Po zniwelowa
niu terenu i nawiezieniu 40- 50 -centymetrowej warstwy gliny wzniesiono tu · 
kolejny, zrębowy drewniany budynek mieszkalny . o wymiarach 5, 5 x 6, 5 m, 
orientowany naro:tami od stron świata. Znajdowały się w nim piece kaflo
we; odkryto liczne, potłuczone kafle, bez szkliwa oraz szkliwione. Budynek 
uległ zniszcze~iu . w XVII wieku zapewne podczas wojen szwedzkich, po 
czym grodek został opuszczony. 

Z zabytkOw ruchomych odkryto wiele ·sUnie skorodowanych przed
miotow żelaznych. Są wśrod nich m.in. podkowy, gwo:tdzie, zawiasy, skob
le, rozmaite okucia, trzewik pochwy no:ta, sprzączki, no:te, haczyki na 
ryby. Odkryto ponadto orzech kuszy, płytkę . ozdobną oraz strunociąg liry 
korbowej wykonane z poro:ta • 

. · Materiał zabytkowy i dokumentacja znajdują się w Muzeum 
Archeologicznym w Poznaniu. 

Badania zostały zakończone. 



CZERSK, gm. Gora Kalwaria 
woJ. warszawskie 
Stanowisko "Wzgórze Zamkowe" 
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Folska Akademia Nauk 
Instytut HistorU ', Kultury 
Materialnej 
w Warszawie 

Badaniami kierowała dr Jadwiga Rauhutowa; 
Konsultantem był c zł. rzecz. PAN prof. dr Witold 
Hensel. Finansował WKZ m. st. Warszawy. 
Trzynasty sezon badań. Grodzisko i murowany 
zamek. ~redniowiecze i czasy pO:tniejsze • . 

Odsłonięto dalsze. poziomy drewniano-ziemnych konstrukcji obron
nych z końca XIII - początkow XIV wieku. Składały się one z nieregular
nie rozrzuconych bierwion, gliny oraz izbic, stanowiących szkielet wału 
i pokrytych gliną. Dla zabezpieczenia przed rozmywaniem gliny utyto tu 
gałęzi brzozowych, a po części stosowano rownie:t plecionkę. Wał w tym 
czasie posiadał prawdopodobnie drewnianą ławę od zewnątrz, zabezpie
czającą konstrukcję przed osuwaniem. 

Poniżej umocnień z XIII-XIV wieku odsłonięto rumowisko pieca 
kopułkawego w obrębie budynku zrębowego. Obiekt ten datowany jest na 
2 poł. XIII wieku. · 

We wschodniej części dziedzińca .zamkowego odsłonięto południowo
zachodni naro:tnik budynku zrębowego z klepiskiem. W jego wnętrzu zale
gała gruba warstwa spalenizny, kamienie i duża ilość żużli żelaznych. 
Budynek ten spełniał zapewne funkcję kutni grodowej w l poł.XIV wieku. 

Kontynuowano :akże badania cmentarzyska szkieletowego z poł.XII
XIII wieku. Odsłonięto 78 szkieletow orientowanych głowami na zachód za
chowanych w czterech poziomach. Większość jam· grobowych zawierała 
szczątki konstrukcji drewnianych, pochodzących z obstaw lub skrzyń pokry
tych wiekami. Tylko nieliczne szkielety zawierały wyposażenie. Były to 
ozdoby i przedmioty użytkowe oraz cz~ści uzbrojenia. 

Z zaby*Ow ruchomych na uwagę zasługują przedmiotY wapienne, 
o .kształtach wielobocznych z otworem, zdobione motywami zoo- l antro-. 
ppmorficznymi, a da.towane na XIII-XIV wiek. 

Badania będą kontynuowane. 

CZERWONE, gm.Kolno 
woj. łomżyńskie 

DROHiCZYN, 
woj. białostockie 
Stanówtako XIII "Cerkiew" 

DROHICZYN 
woj. białostockie 
Stanowisko XIII 

patrz 
okres nowożytny . 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne .średniowiecze 



DZIERŻ:5:CINO, gm. Manowo 
Stanowisko 4 

210 .. 
Polskie Towarzystwo 
Archeologiczne i Numizmatyczne 
Oddział w Koszalinie 

Badania pr.zeprowadzili mgr Henryk Janocha 
i mgr Franciszek J.Lachowicz. Fina:nsował 
WKZ w Koszalinie. Pierwszy sezon badań. 
Skarb monet średniowiecznych /XV-XVI w./ 

Stanowisko położone jest na pOlnocnej skarpie brzegu dawnego 
zasięgu jeziora Lubiatowskiego, około 200 m na południe od skrzyżowa
nia drog Koszalin, Lubiatowo, Dzierżęetno i około 50 m na iachod od 
miejscowej ulicy w obrębie zabudowań gospodarza Zająca pod nr 17. 

W sierpniu 1979 r. Bogdan MUosz powiadomil Muzeum w Kosza
linie, że na terenie Dzierżęcina. miejscowi chłopi znajdują monety srebrne 
i odsprzedają je przygodnym nabywcom. Monety 'VJ'ętępowały w rozprosze
niu na znacznym terenie ogródka przylegającego do zabudowań gospodar
czych. 

Do prac badawczych wytypowano i przebadano obszar o powierz
chni 6 m x 5 m i głębokości średnio 20-40 cm. Odkryto 168 monet. Ze
brane monety występowały na terenie całej badanej działki pojedyńczo 
lub w niewielkich skupiskach. Ustalono, że monety na tej działce znajdo
wano już od kilku lat. Ilość ich znalezionych przez chłopów i przygod
nych innych znalazców wynosiła około 40-50 sztuk. 

Skarb monet, jak można wnosić z rOżnych danych, został odkryty 
około 15 lat temu tj. podczas kopania wykopu pod fundamenty stodoły i ra-
zem z ziemią wyrzucony na teren ·ogródka. • 

Zebrane podczas badań monety przekazano Muzeum Okręgowemu 
w Koszalinie, gdzie weszły w skład zbiorow Działu Historycznego. Dalsza 
część tegoż zbioru monet, który musiał przekraczać ponad 200 sztuk 
znajduje się w rozproszeniu u rożnych posiadaczy. 

w skład odkrytego skarbu wchodzą następujące monety: 

1/ Najliczniej reprezentowane są grosze Krzyżackie z lat 1513-1525, 
zwłaszcza ·ostatJ:l.iego mistrza zakonu Albrechta. 

2/ Dość liczne są również grosze brandenburskie emitowane w latach 
1498-1531. . 

3/ Jako pojedyilcze znaleziska wymienić można monety Bogusława X 
księcia :Zachodniopomorsklego. 

4/ Rownież rzadklmi znaleziskami są monety miejskie bite w Rostoku. 

Dzięki społecznemu zaangawwaniu członków Oddziału PTAiN 
w Koszalinie zostało uratowane przed zniszczeniem bardzo cenne zna
lezisko. 

D~WffiZYNO, gm.Kolobrzeg 
Stanowisko l 

Polskie Towarzystwo 
Archeologiczne i Numizmatyczne 
Oddział w KoszaUnie 
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Badania prowadzili mgr Henryk Janocha 
i mgr Franciszek J.Lachowicz. Finansował 
WKZ w Koszalinie. Osada rybacka t ślady 

osadnictwa portowego - Regoujście /XIII
XVI w./ 

Stanowisko polotone częściowo w przybrzetnych wodach Bałtyku 
oraz na platy w profilu piaśnicy wydmy, około 500 m na wschód od obec
nego kanału portowego, łączącego jezioro Resko- z morzem Bałtyckim 
oraz 100-150 _m na polnoc od Szosy Kołobrzeg-D:twirzyno-Mżerzyno. 

W ciągu ostatnich trzech lat, w wyniku działalności erozyjnej fal 
morskich, zwłaszcza w okresach sztormów, został dość mocno uszkodzo
ny i zniszczony pas przybrzeżnych wydm. Na skutek czego w odległości 
około 25-30 m od brzegu plaży odsłonięte zostało dość wyratnie regular
ne skupisko pali dębowyqh wbitych w dno Bałtyku. Pale te występują jak 
wykazały wstępne badania, na powierzchni około 50 x 50 m. Dość regu
larny ich układ wskazuje, że są one pozostałością jakiejś dawnej, budow
lanej konstrukcji morskiej lub przybrzetnej, którą na obecnym etapie 
prac trudno określić. 

Równocześnie, w wyniku działania fal morskich; a następnie prze
prowadzonych prac archeologicznych, -w profilu wydmy, na głębokości 
200-?50 m od obecnej powierzchni t około 50 m na południowy wschód 
o ' wspomnianej wyżej konstrukcji, odsłonięto warstwę kulturową długoś
d około 30 m i miąższości od 20 do 50 m. Na jej zawartość składa się 
intensywna spalenizna zmieszana z piaskiem, węglami drzewnymi, pole
wą i fragmentami cegieł. W warstwie tej wystąpiła także ceramika, kafle, 
toporek żelazny, bełt kuszy, haczyk do łowienia ryb, a w pobliskich wo
dach Bałtyku znaleziono dwie kotwice. Odkryty zespoł można datować na 
XV-XVI wiek. Najprawdopodobniej w końcu XVI lub na początku XVII 
wiekU· po spaleniu został przysypany 3-met rowej grubości warstwą piasku. 

Z danych :tródłowych wynika, że w tym rejonie, ale nieco 'daleJ 
na zachód, bliżej miejscowości Mżerzyno znajdował się w średniowieczu 
port miasta Trzehiatowa zwany Regoujściem. Port ten wzmiankowany jest 
w 1287 roku. · W początkach XV wieku, w wyniku walki konkurencyjnej, 
~łobrzetanie zablokowali wrakami Stare ujście Regi i przyczynili się do 
upadku• Starego portu. 

Nowy port w Regoujściu został zbudowany przez Trzebiatow w 1457 
roku, po p.::-"zekopaniu nowego łożyska Regi w miejscu gdzie obecnie płynie 
głowny nurt rzeki z jeziora Resko. Biorąc pod uwagę bliskie położenie 
D:twirzyna można sądzić, że na jego terenie musUiły się znajdować urzą
dzenia związane z portem w Regoujściu, a odkryte przez nas resztki za
budowę.ń są z nim związane. Zapewne były to budynki stratnicze lub nawet 
gospodarcze zbudowane z wzmiankowanym już Nowym portem w Regoujściu 
w XV wieku. 

Badania archeologiczne winny być _tu dalej kontynuowane. 

ELBLĄG 

Zamek 
P. P. P:r;-a_cownie Konserwacji 
Zabytków 
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P.racownia Archeologie zoo
Konserwatorska 
Oddział Gdańsk 

Badania prowadzU mgr Włodzi.m ierz Piechocki.. 
Finansował .WKZ w Elblągu. Pierws.ży sezon 
badań. Teren zamku Krzy1:ackiego. 

Badania skoncentrowano na terenie określonym według irOdeł hi
storycznych, jako miejsce, na ktOrym znajdował się zamek Mistrza Kra
jowego, w pOiniejszym zaś czasie Wielkiego Szpitalnika . Zako·nu Krzy1:ac
ki.ego. 
Celem badań jest zbadanie rozplanowania zamku. 

Zało1:ono dwa wykopy, pierwszy w pOłnocno-wschodni.m naro1:niku 
obecnego Muzeum Elbląskiego, drugi na zachód od naro1:nika fpołnocno
zachodniego/ Muzeum. W pierwszym z wykopów o'ds-łonięto stopę funda- . 
mentową, prawdopodobnie wewnętrznego muru obronnego, zbudowanego 
w odsłoniętych partiach z du1:ych głazow spojonych zaprawą wapienną. 
W drugim z wykopów, zało1:onym w miejscu gdzie według planow miej
skich /z wieku XVII-XIX/ znajdowała się baszta naro1:na, nie uzyskano 
potwierdzenia tego faktu. W obu wykopach nie dotarto do calca ze wzglę
dów technicznych. 

V zyskany materiał ruchomy to ceramika XV-XIX w., w tym sto
sunkowo du1:y wybór kafli płytowych i garnkowych, wytwory ze szkła, 
niewielką ilość przedmiotów metalowych, w tym cztery monety /XVI
XVII w./ oraz szczątki zoologiczne. 

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Pracowni Archeo
logiczno-Konserwatorskiej P. P. PKZ 0/<;Mańsk. 

Badania będą kontynuowane. 

FROMBORK 
woj. elbląskie 
Stanowisko 4 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 
w Elblągu 

Kaplica św .Anny i szpital św. Ducha 
l 

Badania prowadzili: mgr Ąllaria Dąbroy.'ska, 
mgr Mirosława Gajewska i doc. dr Jerzy 
Kruppe /autor sprawozdania/. Finansował WKZ 
w Elblągu. Piąty sezon badań. Szpital i kaplica 
z XV-XX w. 

Badania nadal koncentrowały się w~ wnętrzu obiektu. Objęto nimi 
c·zęść dawnych cel polnocnych oraz polnocnozachodnie pomieszczenie 
naro:!ne, w )ctorym wg tradycji znajdować się miała kuchnia szpitalna. 
Rozpoczęto rownie:! poszukiwania w południowym ciągu cel szpitalnych 
zakładając wykop we wnętrzu naro:!nej celi południowowschodniej. 

Prace w celach pOmocnych potwierdzily ubiegłoroczne ustalenia 
co po istnienia dwoch poziomow posadzek ceglanych o odmiennym ukła-
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dzie oraz o silnym spadku warstw kulturowych w kierunku połnocnym •. 
Przyjąć więc należy, iż północna ściana korpusu szpitala na całeJ dłu· · 
gości posadowiona została nie na calcu, lecz na warstwach zasypisko
wych niwelujących w tym rejonie pierwotne, być może naturalne zagłę
bienia terenu. 

Badania w polnocnozachodnim pomieszczeniu narożnym ujawniły 
istnienie poprzecznej ściany ceglanej ze śladem otworu drzwiowego oraz 
zachowanym progiem drewnianym. Nie pochodzila ona z pierwotnego za
ło:tenia obiektu, lecz wtornie dzieltia omawiane pomieszczenie na· dwie 
nierowne części. W obu natrafiono na resztki urządzeń ogniowych bądt 
to w postaci glinianych i ceglanych fundamentow piecow ogrzewczych, 
bądt też ceglanych wykładzin palenisk kuchennych. W jednym z omawia
nych pomieszczeń odsłonięto także schody ceglane prowadzące do piwnicy 
wyeksplorowanej w sezonach poprzednich. 

W jedynej dostępnej dla badań celi' południowowschodnieJ /narożnej/ 
natrafiono na fundament poprzecznej ściany działowej oraz na ceglaną pod
murowkę przypuszczalnie ołtarza. Wzniesiono go przy wschodniej ścianie 
korpusu szpitalnego 'PO zamurowaniu wcześniejszego otworu drzwiowego. 
Prowadził on z cel szpitalnych do prezbiterium kościoła, a dawniejszej 
kaplicy św .Anny. 

' 
W toku badań wydobyto z warstw kulturowych dość liczne znale-

ziska ruchome, przeważnie ułamki naczyń ceramicznych, pochodzące 
z okresu ód XV po XX w. 

f 
Badania winny być kontynuowane, gdyż nadal pozos~ł nierozpoz-

nany połUdniowy ciąg cel szpitalnych. r 

GLOGÓW ~ Stare Miasto 
woj.legnickie 

Towarzystwo Miłośnikow 
Głogowa 
w Głogowie 

Badania prowadzil mgr Mieczysław Kaczkowski. 
Finansowały ZG "Sieroszowice". Pierwszy sezon 
badań. Klasztor Klarysek /XIV-XX w./ osad
nictwo wczesnośredniowieczne; materiały ant.ro
pologiczne /XVII -XVIII w./ 

Klas'ztor ufundował Henryk III - ksi~ę głogowski, w latach 1307-
1309. W XVI wieku został przebudowany. W czasie ostatniej wojny znisz-:
czony. W końcu lat pięćdziesiątych całkowicie rozebrany. · 
Odkryto pierzeję zachodnią i południową klasztoru oraz kościoł przyklasz
torny pw. św. Krzyża; Stwierdzono, że klasztor założono na terenach wcześ
niej zajętych przez osadnictwo wczesnośredniowieczne. Oprocz uiwentaryza
cji reliktow architektonicznych, w trakcie badań uzyskano także materiały 
antr~pologiczne z XVII i XVIII wieku /we wnętrzu kościoła/ oraz starsze 
materiały archeologiczne. · 

Cały materiał przekazany został do Muzeum Hutnictwa i Odlewni
ctwa Metali Kolorowych w Głogowie. 

Przewiduje się kontynuacJę badań • . 



GNIEW, ·., 
woj. gdańskie 
Stanowisko 2 

.··. 
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Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 
Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 

Badania prowadziła mgr EH:bieta Choińska
Bochdan przy współudziale dr.Jacka Przeniosło. 
mgr Izabelli Szczepaniak. mgr. Zbigniewa Szafrań
skiego i Przemysława Wielowiejskiego. Finanso
wał Urząd Miasta i Gminy w Gniewie. Piąty 
sezon badań. Miasto /XIII-XVII w./ 

Badania prowadzono we wschodniej części rynku /wykop XI/ i w 
rejonie murow miejskich od strony zamku /wykop XII/. w nawiązaniu do 
odkryć z lat 1975 i 1976 oraz wynikow badali archeologiczno-geofizycz
nych z lat 1977-1978. 
Wykop XI- przy ·wschodniej pierzei rynku obejmował odcinek 27 x 5. 5 m 
od pOlnocnego skrzydła ratusza do krawę±nika. Przy ratuszu odsłonięto 
fragmenty 4 ław fundamentow kościoła ewangelickiego z XIX wieku. Na 
głębokości 2. 60 m wystąptl najni±szy poziom ławy fundamentowej. · znisz
czonej części średniowiecznego ratusza. Na stratygrafię wykopu. w obrę
bie budowli. składały się liczne warstwy niwelacyjne piasku i gruzu z za
prawą. Materiał zabytkowy był przemieszany i pochodzi z okresu od XIV 
po XIX wiek; wystąpiły w nim liczne kafle · oraz solid pruski z l 740 r. 
a także moneta Augusta III z 1755 r. 

W tym też wykopie,lecz poza obrębem kościoła i ratusza, zale- ·· 
gała średniowieczna warstwa osadnicza. Pod względem treści kulturowej 
i przyrodniczej była analogiczna do uchwyconej w wykopach przy połud
niowej pierzei rynku. Zawierała dużą ilość kości zwierzęcych, drewna, 
skor i przedmiotow żelaznych. WyrOżnić należy fragmenty mis klepkowych, 
linę z łyka, fragmenty obuwia, 2 kostki do gry w domino, 2 krążki do 
warcab, drugi dzwoneczek srebrny z napisem łacińskim, żelazną ostrogę 
z kołkiem gwia:tdzistym, ceramika silnie obtaczana, wypalana w atmosfe
rze redukcyjnej i utleniającej oraz kamionka. 
Wykop XII - o wymiarach 13,5 x B m został wytyczony na ul. Wąskiej 
u wylotu ul. Bankowej. w celu zbadania bramy. występującej na planie 
Puffendorfa /XVII w./ jako "Porta Arcis ". . . 

W stratygrafii wykopu czytelne· są du±e zakłócenia warstw i niwe
lacje terenu. W południowej części wykopu odkryto fragment drewnianej 
konstrukcji, prawdopodobnie furty. ktorej ciąg dalszy zagłębia się w pro
fU południowy. Równolegle do konstrukcji biegła ku fosie drewniana rura 
kanalizacyjna slĆła.dająca się z odcinków łączonych wpuszczonymi tulejami 
metalowymi. 
Przy konstrukcji bramnej zalegał częściowo zachowany bruk. 

' . 
Warstwy w których zalegały opisane obiekty zawierały materiał 

zabytkowy ahalogicznJ: do występującego na rynku. Na uwagę zasługuje 
fragment grzebienia dwustronnego, trOjwarstwowego, okładzina kościana 
zdobiaha ornamentem .stylizowanym. fragmenty tkanin wełnianych i groty 
be~. · 
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W wyniku wstępnej analizy porownawczej odkryte obiekty pocho
dzą z XIV wieku. 

Materiały są przechowywane w Muzeum Archeo.logicznym w Gdań-
s ku. 

Ba~ania będą kontynuowane. 

GRUTA . 
woj. toruńskie, 

Stanowisko l 

. ' ·Muzeum w . Grudziądzu 

Polskie Towarzystwo 
Archeologiczne i Numizmatyczne 
Oddział w Grudziądzu 

Badania prowadzili mgr Marian Kochanowski 
i mgr Ryszard Boguwolski /autor sprawozda
nia/. Finansował WKZ w Toruniu i ·. Urząd 
Gminy w Grucie. Drugi sezon badań. Gro
dzisko pO:tnośredniowieczne /XIII-XIV w./ 

Prace kontynuowano wzdłu:! osi N-S. Wyty<?zono 9 wykopOW, osią
gając pOlnocną partię wa~. Ponadto wytyczono dwie pomocn~cze osie 
w,_układzie W-E uzyskując wgląd we wschodnie i zachodnie i>artie przy
wało:ve. Ogołem eksploracji dokonano na 17 wykopach badawczych, za
kładanych w układzie szeregowym, każdy o wymiarach 4, 5 x 4, 5 m. 

We wszystkich wykopach stwierdzono słabo czytelną warstwę kul
turową. Siady zabudowy wnętrza grodu zarejestrowano jedynie w partiach 
przywałowych, natomiast środek majdanu grodu nie posiadał :!adnych sta
łych elementow osadniczych. Najciekawsze rezultąty uzyskano w wykopie 
14 i 15, gdzie dokonano przekroju przez wał. Odsłonięto go na długości 
6 m, zaś zachowana wysokość jego największej kulminacji wynosiła 2, 8 m. 
Stwierdzono, że głowny trzon wału od wewnętrznej partU majdanu grodu 
wzmocniony był potężnymi słupami o średnicy około 60 'cm. Usytuowane 
były one przeciętnie co 3, 5 m wzdłuż wewnętrznej stopy wału. Zachowane · 
po nich negatyvzy w układzie pionowym osiągały wymiary od 3 do 3, 8 m. 

Wydobyto ogołem 960 fragmentow naczyń, głownie z. dwoch chat, 
w1 93o/o wykonanych techniką ślizgowo-taśmową, całkowicie obtaczanych, 
wypalanych przeważnie w atmosferze redukcyjnej. Z uzyskanych ponadto 
230 zabytkow metalowych wymienić można groty bełtow do kuszy z trzpie
niem. 

Materiał złożono w Muzeum w Grudziądzu. 

Badania będą kontynuowane. 

GRZYBlANY 
woJ. iegnickie 

INOWŁÓDZ 
woj. piotrkowskie 
zamek, mury miejskie 

patrz 
okres halsztacki 

Ośrodek Badań i Dokumentacji 
Zabytkow 
w Łodzi 
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Badania prowadził mgr Jerzy Augustyniak. 
Finansował WKZ w Piotrkowie Trybunalskim. 
Zamek /XJ.V-XVI w. f. Siódmy sezon badań 
/trzeci ekspedycji Ośrodka/. Mury miejskie 
/XIV w. f - drugi sezon badań. · 

Odsłonięto wnętrze budynku bramnego do poziomu użytkowego 
XVI-wiecznego. Usunięto poza teren zamku ponad 100m3 gruzu. Budynek . 
bramny ma wymiary: 8, 9 m /WE/ x 9, 5 m /NS/. Wnętrze bramy tworzy 
prostokąt o wymiarach: 4, 6 m /WE/ x 3; 6 m /NS/, szerokość otworu prze
jazdowego - 2, 7 m. W świetle przejazdu od strony dziedzińca odsłonięto 
po obu stronach kamienie odbojowe. Między . nimi na całej szerokości prze
jazdu zachował się fragment muru z kamienia, który wyznaczał poziom 
przejazdu przez bramęw XVI w. /149,45 m n.p.m./. 

Budynek bramny powstał w trzech fazach: 
I związana z pierwotnfl budową czternastowieczną, /od początku zatem 

istnienia zamku wjazd znajdował się w tym samym miejscu/, 

II - · związana z przebudową - nisza w zachodniej ścianie budynku wyko
nana z ceg:l;y w układzie polskim, 

III - związana z budową czterech naromików, tworzących wewnętrzny 
i zewnętrzny przejazd. 

Fazy II i III można hipotetycznie wiązać z XV w. 

Kontynuując rozpoczęte w 1978 r. odsłanianie powierzchni dziedz.iń
ca XVI-wiecznego, odsłonięto dalsze partie jego bruku, przylegające do mu
ru obwodowego północnego. W wyniku prac odsłonięto zarys pomieszczenia 
o wymiarach 14 m . /WE/ x 9 m /NS/. Korona murów pomieszczenia w ca
łości oraz teren między murami częściowo pokryte brukiem z kamieni pol
nych. W wyniku przeprowadzonej analizy rozwarstwień murów sądzić moż
na, że wzdłuż północnego muru obwodowego zamku, jednocześnie z budową 
tegoż muru w XIV w. powstała nierozpoznana jeszcze w całości budowla, 
prawdopodobnie tzw. Dom Duży. 

Aby sprawdzić wiarygodność planu Inowłodza z 1817 r. /znalezione
go w łódzkim archiwum zimą 1979 r. /który sytuował istnienie Bramy Kra:. · 
kowskiej w południowo-wschodnim narożniku miasta, założono wykop ba
dawczy f. Przyniósł on potwierdzenie istnienia reliktów bramy. Obydwa 
skrzydła bramy zbudowane z rdzawego piaskowca, tą samą techniką, przy 
użyciu tej samej .zaprawy co odkryte w 1978 r. fragmenty muru miejskie
go. Wymiary reliktów bramy: szerokość skrzydeł - 1, 8 m, światło prze
jazdu od strony miasta - 3, 3·7 m, szerokoŚć wnętrza bramy - 4, 87m. , 

Stwierdzono, iż od strony północnej brama połączona była z murem 
obronnym, który został zbudowany--w jednym czasie· - w XIV w. 

Badania będą kontynuowane. 

IZDEBNO, gm.Rogowo 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 5 

patrz 
okres halsztacki 
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JANOWICZKI, gm. Racławice- Pałecznica 
woj. kie1e.ckie 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Stanisław Kołodziejski 
pod kierunkiem na1,1kowym doc. dr. hab. Kazimie
rza Radwańskiego. Ffnansowało Ministerstwo 
Kultury i Sztuki. Drugi sezon badań. Zamek 
średniowieczny /XIV -XV w. / 

Celem kolejnego sezonu badawczego na wzgórzu "Zamczysko" było 
dostarczenie danych do szczegółowej rekonstrukcji planu zamku oraz po
zyskanie maksymalnej ilości materiałów zaf?ytkowych, umożliwiających' 
precyzyjne datowanie obiektu. 

Stanowisko położone jest na krańcu cypla~ którym zakończone jest 
rozległe, lessowe wzgórze wznoszące się nad potokiem Ściel9-ec. 
Ogólna powierzchnia przebadanych 6 wykopów wyniosła 61 m2. 

Badania potwierdziły trafność zeszłorocznej rekonstrukcji planu 
przyziemia zamku. ~twierdzono, iż ten nieWirlki zamek założono na pla- · 
nie prostokąta z dziedzińcem od strony wschodniej oraz budynkiem miesz
kalnym, przylegającym do zachodniej partii muru tarczowego. Wykopy 
wąskoprzestrzenne, zlokalizowane w różnych punktach plateau wzgórza, 
pozwoliły odsłonić wszystkie narożniki zamku oraz określić stratygrafię 
warstw kulturowych z nimi związanych. 

Szczególną uwagę zwrócono na północno-wschodni rejon zamku, 
gdzie z ukształtowania terenu można było lokalizować wjazd do zamku. 
Stratygrafia warstw, a także zabytki ruchome wskazują. iż w tym miej
scu znajdowało się, trudne jeszcze do zrekonstruowania wejście. Był to 
najprawdopodobniej drewniany most, przerzucony nad fosą. 

W świetle analizy układu stratygraficznego warstw kulturowych, 
zabytków ruchomych oraz ujawnionych ostatnio źródeł pisanych, moż.f!a 

w ogólnych zarysach odtworzyć historię badanego obiektu. 

Zamek zbudowano najprawdopodobniej około połowy XIV wieku. 
W XIV i XV 'Yieku był on w posiadaniu zamożnego roku Karwacjanów, 
~órzy podobny obiekt obronno-rezydencjalny zbudowali w Gorlicach. 
Kres jego użytkowania wyznaczyć możemy na 2 połowę XV wieku lub 
koniec tego stulecia. Podzielił on losy podobnych, wiejskich siedzib ry
cersko-szlacheckich i został rozebrany, a materiał budowlany użyte - do 
wzniesienia ' innej budowli, ~ygódniejszej, większej - bardziej typowej dla 
nowego okresu. 

Do ciekawszych zabytków ruchomych sezonu należy zaliczyć srebrną 
monetę. Jest to dotychczas nieznany typ monety średniowiecznej i nie fi
guruje· w katalogach numizmatycznych. Nie mniej ciekawymi zabytkami są 
odkryte 2 kościane kołki do naciągu strun w instrumencie hordofonicznym. 

Z innych zabytków wymienić należy 2 ostrogi żelazne z bodźcem 
gwiaździstym, żelazne zgrzebło, groty bełtów kuszy, noże, liczne gwoź
dzie i haki oraz ceramikę. 

Materiały oraz dokumentacja <Z badań znajduj~ się w Dziale Krakowa 

Przedlokacyjnego -Muzeum Archeplogicznego w Krakowie. 
Badania będą ko.ątynuowane w roku następnym. 



KALISZ-ZAWODZIE 
ul. Bolesława Pobo~nego 

KOLBACZ 
woj. szczecińskie 
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patrz 
wczesne Średniowiecze 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Roman Kamiński. 
Finansował WKZ w Szczecinie. Drugi sezon 
badań. Zespół pocy'sterski. 

W roku .bie~ącym kontynuowano prace rozpoczęte w ubiegłym se
zonie. Głównym celem prac jest"rozpoznanie rozplanowania Domu Opata 
1 Jego powiązań z klasztorem. Poszerzono ubiegłoroczne wykopy i zało
~ono dwa kolejne, 

W trakcie prac w wykopie przy zachodniej ścianie Domu Opata 
odsłonięto dalszy ciąg muru biegnącego po osi W -E. Odkryto w nim· po
nadto przekucie na po.ziomie piwnicy, datowane materiałem /monety, 
witra~e/ na XVI w. Odsłonięto te~ posadowienie tzw. bramy. 
' 

Od strony północnej Domu Opata w poszerzonym wykopie II, od
słonięto relikty rmuru fundamentowego, punktowego bez wypełnienia, bu
dynku usytuowanego po osi W -E. W jego wnętrzu zarejestrowano trzy 
poziomy użytkowe w postaci posadzek ceglanych i bruku, datowane ma
teriałem ceramicznym na okres od XIV-XV!ll w. Tutaj te~ zlokalizowa
no obmurowaną XVili-wieczną latrynę. 

W kolejnym wykopie V, usytuowanym na osi ściany zachodniej 
Domu Opata nie udało się odsłonić zakończenia jej fundamentów. Zostały 
one zniszczone przez· głęboki .wkop do rury kanalizacyjnej. Uchwycono 
zaś niewysoki mur kamienny biegnący po osi W -E z odchyleniem na N. 
jak te~ naro~nik kolejnego budynku. Natrafiono te~ na dobrze zachowane 
drewniane\ umocnienia brzegowe prawcbpodobnie "kanału". Uzyskany 
wczesnośredniowieczny materiał ceramiczny z jego wnętrza wskazuje 
:te mógł on powstać jeszcze przed przybyciem konwentu do Kołbacza. 

W ostatnim wykopie VI zało:tonym na terenie samego klasztoru 
odsłonięto kall\ier~ny fundament zachodniej ściany skrzydła wschodniego, 
jak te:! naro~nik południowo-wschodni skrzydła południowego klasztoru. 

Badania będą kontynuowane. 

KOLO 
woj •. konińskie 
Zamek 

Muzeum Okręgowe 
w Koninie 

Badania prowadziła dr Łucja Pawlicka-Nowak. 
Finansowało Muzeum Okręgowe i Wydział Kul
tury i Sztuki UW. Trzeci sezon- badań. Zamek 
z ' XIV-XVI w. 
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Ruiny zamku w Kole usytuowane są na lewym brzegu Warty poza 
granicami miasta. Zamek wzniesiony został przed rokiem 1362 przez Ka
-zimierza "Wielkiego. Od połowy XVI w. popadał w ruinę. 

Współcześnie zachowały się z prosto).tątnego zało:tenia: południowo- . 

zachodni odcinek muru obwodowego, cylindryczna wieta o czworobocznej 
podstawie ' i fragmenty krótszych odcinków muru. · 

Do najwa:tniejszych ustaleń badawczych rialetało ustalenie pierwot
nej topografii wzgórza zamkowego oraz faktu jego zasiedlenia w okresie 
be.zpośrednio . poprzedzającym budowę zamku tj. w XJ.ll/XJ.V w. W trakcie 
budowy przeprowadzono znaczne prace niwelacyjne, które połączyły dwa 
piaszczyste wzgórza. Być mo:te, :te pierwotne ukształtowanie terenu wpły
nęło te:t na etapy budowy. Wynikiem badań w 1977 r. było odsłonięcie 
wie :ty mieszkalno-obronnej usytuowanej na zewnątrz północno-zachodniego . 

odcinka muru obwodowego, Jej zewnętrzne wymiary wyniosły: 11, 80 x . 
13,20 m, szerokość jej murów 2, 50 m, · · 
W wie:ty zachowany był podział na dwa pomieszczenia /większe o wymia
rach 7, 20 x 6, 80m i mniejsze o wymiarach 6, 80 x 2, 20m/, W pomiesz
czeniu mniejszym znajdowały się relikty studni, 
W partiach fundamentowych muru południowego wieey czytelne są strzępia1 
którymi połączono mur obwodowy. 
Przebadano północną partię dziedzińca, gdzie nie natrafiono na ślady za
budowY ceglanej, odsłor;rlęto wyłącznie 3 prostokątne półziemianki. 
Na zewnątrz południowo-wschodniego odcinka muru obwodowego odsłonięto 
relikty wieey bramnej o wymiarach zewnętrznych 9 x 9 m, grubość murów 
wyniosła . 2 m, w naro:tnikach wie :ty znajdowały się dwie przypory. 
Na podzamczu od strony zachodniej odsłonięto ślady zabezpieczenia wzgó
rza przed erozyjnym działaniem wód. 

Z masowego materiału zabytkowego uzyskano interesujące ll!espoły 
ceramiki całkowicie obtaczanej i r.zadziej toczonej z XJ.V w. oraz toczo
nej z XV i XVI w. 
Z mniejszych przedmiotów znalezionych w trakcie badań wymienić naleey: 
ostrogę z kołkiem gwie:tdzistym, monety krzy:tackie i denarki jagielloń
skie, fragmenty szkła okiennego w tym gomółek oraz ułamki naczyń szkla.,. 
nych, narzęd:tia murarskie oraz podkowę znaczoną bli:tej nieokreślonym 
gmerkiem. 

KRAKÓW- Kazimierz, 
ul. Skawińska - jezdnia 

~uzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Emil Zaitz /autor 
sprawozdąnia/. Finansowało ~uzeum Arc~eo-

. logiczne w Krakowie. Pierwszy sezon- -badań. 

Osadnictwo pó:tnośredniowieczne i nowo:tytne, 
pó:tnośredniowieczny mur obronny Kazimierza, 
relikty dawn~j zabudowy w rejonie kościoła ,. 
św. Jakuba, 

Badania ratownicze prowadz'Ono w wykopie !Jlstalacyjnym biegną

cym wzdłu:t zachodniego odcinka. ulicy Skawińskiej, pomiędzy wylotem 
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ul. M. Fornalskiej a bulwarami wiślanymi. Odkryto: . 

a. Pótnośredniowieczne i nowotytne warstwy kulturowe, miejsc~
mi w znacznym stopniu zniszczone przez nowo:tytne wkopy instalacyjne 
i budowlane. W kilku punktach uchwyoono relikty utwardzonych pozio
mów utytkowych : b ruki na podsypce piasku oraz warstwy utwardzone 
kamieni.ami wapiennymi i twirem, zalegające na warstwach kulturowych 
z ceramiką pótnośredniowieczną. 

b. Relikty ś_redniowiecznego muru obronnego Kazimierza. W za
chodniej części ulicy, po południowej stronie posesji nr 27 odsłonięto 
niewielki odcinek /długości ok. 2 m/ muru zniszczonego wkopami insta
lacyjnymi. Jego partia naziemna, zachowana do wysokości około 55 cm 
powytej odsadzki, wykonana była z ~manych kamieni wapiennych i po
jedyńczych cegieł o wymiarach 7-8 x 13 x 7 cm. Szerokość jej kształto
wała się w granicach 180-190 cm. Partia fundamentowa posiadała szero
kość około 220 cm /? ! / i wyko.nana była z nieregularnych łamanych ka
mieni wapiennych i drobnych okruchów cegieł, łączonych zaprawą wa
pienną. 

c. Relikty budowli gotyckiej /? /. Po zachodniej stronie posesji 
nr 14 odsłonięto relikty murów ściany zachodniej /długości ponad 5 rn/ 
i północnej /długości ponad 10 m/ blitej nieokreślonej budowli zlokali
~owanej po południowej stronie·· ulicy Skawińskiej. Zachowane odcinki mu
rów wykonane były z łamanych / nieregularnych i ostrokrawędzistych/ 
kamieni wapiennych i pojedyńczych cegieł łączonych zaprawą wapienną. 
Ich grubość kształtowała się w granicach 115-125 cm /stopy fundamentowej 
i odsadzki nie uchwycono/. We wnętrzu budowli zalegał gruz kamienny 
i ceglany z dutą ilością rozdrobnionej zaprawy wapiennej. W "jego obrę
bie stwierdzono takte dute fragmenty sklepienia wykonanego z cegły pal
cówki o . cechach gotyckich /wymiarach 8, 5-9,5 x 13-15 x 27-29 cm/. 

d. Relikty nowotytnych budowli. W sąsiedżtwie omówionej wytej 
budowli stwierdzono szereg murów wykonanych z kamienia lub cegły, łą
czonych zaprawą wapienną lub cementową, posadowionych na warstwach 
nasypowych z nowo:tytnym materiałem zabytkowym /pozostałości zsypu 
na śmieci, podmurówka ogrodzenia Itp./. 

Ods'lonięte relikty murów naleey prawdopodobnie łączyć z zespołem · · · 
architektonicznym związanym z dawnym kościołem św. Jakuba. Blitsze 
określenie funkcji oraz chronologii odkrytej budowli, wykonanej prawdo- . 
podobnie przy utyciu cegły gotyckiej, będzie mo:tliwe dopiero po przepro
wadzeniu plano,wap.ych badań archeologicznych. 

Materiały zabytkowe i dokumentacja . z badań przechowywane są 
w Dziale Krakowa Przedlokacyjnego Muzeum Archeologicznego· w Krakowie. 

KRAKÓW -Stare Miasto 
ul. Gołębia 14, 16, 18 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Krakowie -. 
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Nadzór prowadził mgr Wiesław Kic. Finansował 
Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych· 
Krakowa. Pierw:szy sezon badaó. Budynek przy 
til. Gołębiej 16 /XIV-XX w./ 

· BasJania prowadzone są w ramach prac remontowych trzech kamie
nic przy ul. Gołębiej 14, 16, 18. W czasie ubiegłorocznych prac ziemnych, 
w trzech pomieszczeniach parteru budynku, ul. Gołębia 16, odsłonięto sze
reg warstw u:tytkowych i budowlanych z okresu "od XIV do XVIII wieku, 
zalegających pod warstwami nasypowymi z XIX i XX wieku. 
Wydobyto liczny materiał zabytkowy, w tym znaczną ilość ceramiki pó:t
nośredniowiecznej i nowoeytnej, a tak~e kafli gotyckich, renesansowych 
i barokowych. · 

W trakcie obserwacji zarejestrowano odsłonięty łuk kamienny oraz 
prawdopodobnie dolną partię pieca, w którego wnętrzu znaleziono bardzo 
du~ą ilość kafli, noszących ślady długotrwałego u~ytkowania. 

Badania będą kontynuowane. 

KRAKÓW-Stare Miasto /blok 18/ 
ul. Szewska 15, 17, 19, 21 i 23 
ul. Jągielloóska 5 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

pl. Szczepaóski 2 i 3 

Badania prowadzili: mgr ·mgr Emil Zaitz /autor 
sprawozdania/, Krzysztof Sobczyk, Stanisław Ko
łodziejski i Marek Cwetsch. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie. Pierwszy sezon ba
dati. Osadnictwo późnośredniowieczne i nowo:tytne. 

Badania archeologiczne prowadzono w szybikach geotechnicznych 
wykonywanych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Budowy Kopal.ii Rud. 
Miały one na celu rozpoznanie fundamentów budynków przeznaczonych do 
odn?wy oraz .l?rzebadanie struktury geologicznego podło~a tej części mia
sta. Prace ukierunkowane były na uchwycenie i wstępne przebadanie pozio
nłów u~ytkowych i nawarstwieó kulturowych. Badaniami objęto łącrnie 61 
szybików, w tym 18 zlokalizowanych na terenie podwórzy i 43 w piwni
cach budynków. Odkryto: 

a. nawarstwienia późnośredniowieczne ż materiałem zabytkowym 
datowanym na 2 pol. XIII w. i od XIV -XV w. , w tym tak~e relikty pozio
mów u~ytkowych utwardzonych drobnymi kamieniami i ~wirem oraz bruków 
kamiennych uło~onych na podsypce piasku; 

b. nawarstwienia i liczne wkopy nowoeytne z materiałem · zabytko
wym. datowanym od XVI do XX w. Na dziedziócach budynków stwierdzono 
relikty bruków na podsypce piasku, poziomów u:tytkowych wykonanych 
z kamiennych i cementowych płytek posadzkowych, natomiast w piwnicach 
stwierdzono relikty drewnianych podłóg i poziomów wyko n anych przy uey
ciu zaprawy wapiennej /wylewki/; 

c. tzw. doly chło.Qlle /kloaczne/ z du:tą iloś.cią naczyć glinianych 
datowanych na 2 połowę XV i półowę XVI w. W 3 przypadka?h uchwycono 
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pozostałości ich obudowy wykonanej z desek i pionowych pali drewnia
nych. Wszystkie grupowały się na podwórzach budynków lub w rejonie 
oficyn /na ·zapleczu budynków frontowych/. Najciekawszy obiekt stwier
dzono przy oficynie ul. Szewskiej 15. W wypałnisku dołu stwierdzono 
liczne ścinki skóry, części obuwia /p'odeszwy i cholewki/ oraz małe 
koptf;o szewskie wykonane z drewna olchy; . 

d. relikty cmentarza . związanego z kościołem św. Szczepana /? /. 
W piwnicach oficyny przy ul. Szewskiej 21 stwierdzono pozostałości 2 
·pochówków zniszczonych przez wkopy budowlane. Zmarli ułożeni byli na 
osi W -E z głową na zachód. Nie stwierdzono wyposażenia grobowego; 

e. nowożytne kanały blokowe. Stwierdzone zostały na -dziedziń
cach posesji nr 17, 19 i 21 przy ul.Szewskiej. W wypałnisku ich wkopów 
budowlanych wystąpił materiał zabytkowy datowany na XVIII-XIX w. 

Materiały i dokumentacja z badań przechowywane są w Dziale 
Krakowa Przedlokacyjnego Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 

KRAKbW- Stare Miasto 
Bloki: 2, 6, 7, 14, 22, 29, 30, 31 

P. P: Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Krakowie 

Nadzór prowadzili mgr Krystyna Kruczek, 
mgr Czesława Kozak, mgr Wiesław Kic. 
Finansował Zarząd Rewaloryzacji Zespołów 
Zabytkowych Krakowa. Czwarty sezon Qadań. 
Zabudowa Staromiejska /XJ.V -XIX w./ 

Kontynuowano całoroczny nadzór archeologiczny przy pracach 
ziemnych, w ramach prac górniczych przy zabezpieczaniu podłoża Sta
rego Miasta. 

Prace koncentrowały się przy zabudowie w obrębie Plant Kra
kowskiąh. ' W sondach wykonywanych na dziedzińcach zarejestrowano· 
kilkanaście dołów chłonnych. Zawierały one dużą ilość materiału zabyt
kowego, głównie ceramicznego w postaci naczyń glinianych, datowanego 
na okres począwszy od średniowiecza po czasy współczesne. Świadczy 
to o długotrwałym użytkowaniu obiektów. Do ciekawych znalezisk pocho
dzących z dołÓw chłonnych należą: średniowieczne obuwie skórzane, na
czynia i przedmioty drewniane oraz inne przedmioty codziennego użytku. 
W kilku sondach uchwycono średniowieczne warstwy osadnicze oraz strop 
calca. 

Nadzór prowadzonych prac ziemnych jest w dalszym ciągu 
kontynuowany. 

KRAKÓW-Stare Miasto 
ul.Kan.onicza l, 7, 9, 11, 13, 

17-22, 24 
pl. Wita' Stwosza 2 

patrz 
wczesne średniowiecze 
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KRAKÓW-Stare Miasto patrz 
ul. Kanonicza 13 - piwnica wczesne średniowiecze 

KRAKÓW-Wawel 
rejon X, VIII 

KROSNO 

patrz 
wczesne średniowiecze 

P. P, Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Rzeszowie 

Badania prowadził nigr Michał Proksa. Finan
sował Urząd Miejski w Krośnie. Pierwszy 
sezon badań. Porudniowo-wschodni odcinek 
murów obronnych. 

. Prace podjęto w ramach programu . rewaloryzacji miasta. Kon
centrowały się przy murze obronnym, w rejonie klasztoru 00 Francisz
kanów. Ich celem było rozpoznanie murów obronnych, warunków i głębo
kości ich posadowienia, ponadto rozpoznanie najstarszych a§ladów osadni-
ctwa w tym rejonie. · 

Założono 3 wykopy. Odkryto w nich dwa ciągi murów, oddalone 
od siebie o kilkanaście metrów, Starszy zewnętrzny mur pochodzi praw
dopodobnie z czasów Kazimierza Wielkiego, natomiast młodszy, usytuo
wany bliżej centrum miasta, został zbudowany najpewniej z początkiem 
XV w,, przez wójta krośnieńskiego Piotra, 
Chronologię murów ustalono w oparciu o przekazy historyczne. W przy
legających do nich warstwach nie stwierdzono bowiem iadnych materiałów 
datuj ących. 

KOBIERNICE,'gm. Porąbka 
woj. bielsko-bialskie 

Konserwator Zab~ków 
Archeologicznych 
w Bielsku-Białej 

Badania prowadzi~ ~gr Jacek Reyniak. Finan
sował WKZ w Bielsku-Białej. Trzeci sezon 
badań, Ruiny zamku XIV w. 

l 
Prace wykopaliskowe kontynuowano w zachodniej i wschodniej 

części majdanu. W części zachodniej założono wykopy w sąsiedztwie 
domniemanej konstrukcji bramnej, Jednak ani obserwacje stratygraficz
ne, ani stan zachowania murów nie potwierdziły tych przypuszczeń • . 

Wykopy we wschodniej części majdanu stanowiły kontynuację 
przekopu przez wał i fosę.· Ujawniły o)łe dotychczas niezinwentaryzowa
ne mury, których obecność w tym miejscu zmienia dotychczasowy po
gląd na układ mu!ÓW obronnych zam,ku. 
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Ogółem przebadano około 65 m2 powierzchni /cztery wykopy/~ 
uzyskując liczny, interesujący materiał zabytkowy ceramie zny i żelazny. 

Do ciekawszych zabytków należą: żelazne strzemię XIV-wieczne oraz 
inne zabytki że~azne, jak szydła, okucie łopaty etc. · 

.. Badania będą kontynuowane. 

KWIDZYN 
woj. elbląskie 
Zamek 

Muzeum Zamkowe 
w Malborku 

Badania przeprowadzili mgr Joanna Pawłowska 
i dr Antoni Pawłowski /autor sprawozdania/. 
Finansowało Muzeum Zamkowe w Malborku. 
Trzeci sezon badań. Zamek kapituły pomezań
skiej. · 

Badania prowadzono w obrębie nieistniejącego skrzydła południo
wego zamku oraz w przeje.idzie bramnym. 

Odsłonięto, w szczątkowej formie zachowania, stopę fundamento
wą naroża skrzydeł południowego i wschodniego od strony dziedzińca. 
Zbudowana była z dużych eratyków polnych łączonych zaprawą wapienną. 
W koronie stopy fundamentowej zachowały się niewielkie partie wyrów
nawcze pod właściwy mur ceglany wykonane z fragmentów cegieł i za
prawy wapiennej. 

Układ nawarstwień w tym wykopie /IV/79/ stanowi przesłankę do 
przyjęcia hipotezy .o istnieniu we wschodniej części skrzydła południowe
go przejazdu bramnego w pierwotnym zało~eniu zamkowym. Jednakre, 
bardzo głębokie wybranie muru, w trakcie rozbiórki w ostatnich latach 
XVIII wieku tej części skrzydła południowego, uniemo~liwia wskazanie 
innych przesłanek, potwierdzających to przypuszczenie. 

Wykop V /79 założony w obecnie istniejącym przejeździe bramnym, 
znajdującym się w skrzydle północnym zamku, ujawnił istnienie przebu
dowy tej partii skrzydła. Jednak ze względu na zaburzenie układu straty- · 
graficznego nawarstwień kulturowych trudno jest określić czas, w którym 
nastąpiła owa przebudowa. Zarówno kamienny portal, jak i wschodnia 
ściana, na której wsparte jest sklepienie przejazdu bramnego, posado
wione zostały na płytkich fundamentach połączonych na styk ze średnio-

. wiecznym murem o bardzo głębokim fundamentowaniu. Nie jest wyklu
czone, że obecne ukształtowanie przejazdu bramnego i portal pochodzą 
dopiero z XIX wieku. 

Z obu wykopów uzyskano typowy średniowieczny materiał cera
miczny, fragmenty glinianych naczyń nowożytnych, ułamki kafli z różnych 
okresów, fragmenty naczyl1 szklanych z XVI-XIX wieku oraz drobne przed
mioty metalowe codziennego u~ku. 

Materiał przechowywany jest w Dziale Archeologii Muzeum Zamko
wego w Malborku. 

Po chwili kapitalnego remontu badania zostaną wstrzymane. 



LUBIŃ 
woj. leszczyńskie 
"Stanowiskó l 

225 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii Wielkopolski 
w Poznaniu 

Badania prowadzili doc. dr hab. Zofia Kurnatowska 
i dr hab. Stanisław Kurnatowski przy współudziale 
dr K. Józefowicz. Finansował WKZ w Lesznie. 
Drugi sezon badań. Zespół. architektoniczno-osad
niczy klasztoru benedyktynów. 

Kontynuowano prac po południowo-zachodniej stronie kościoła 
/sektor I/, gdzie w ubiegłym sezonie odkryto fragmenty murów obwodo
wych. Odsłonięto większą partię tych murów co pozwoliło ną. określenie 

ich funkcji, chronologii i na powiązanie ich z fragmentami murów odkry
tych w dawnych latach. Uzyskano ogólny obraz obronnego załotenia klasz
tornego o zarysie trapezowatym /długość ściany zachodniej 50 m, ściany 
południowej około 40' m/ flankowanego na narotniku południowo-zachodnim 
kolistą basztą o ~· 4 m, a na narotniku półno·cno-zachodnim czworoboczną 
wie t(\ o wymiarach 10, 5 . x 10,5 m. Warstwy 'przylegające do fundamentów 
murów obronnych od południa pozwoliły na określenie czasu ich budowy 
na II. połowę XII w. Opisane mury nie stanowiły całości załotenia klasz
tornego tego czasu, ujawniono bowiem kontynuację muru zachodniego za
równo w kierunku południowym jak i północnym. Wewnątrz murów w na
rotniku południowo-zachodnim stwierdzono resztki warstw osadniczych 
z XIIT-XIV w. silnie naruszone przez późniejsze pochówki. Na warstwy 
osadnicze natrafiono równiet na zachód od linii murów obronnych w son
datu załotonym przy wieey kościoła /sektor VIII/. Uchwycono tam rów
nie t szeroki rów /fundamentowy?/ przegłębiający się w kierunku wieey, 
wypełniony gliną i cegiełkami darni. Rów o analogicznym wypełnisku 
uchwycono takte w odległości około 3 m od południowej ściany nawy ro
m.ańskiej w sektorze I. Charakter i funkcja tych rowów narazie n~ejasna. 

Badania. ~ęsoroczne na stanowisku l doprowadziły zatem do uchwy
cenia XII-wiecznego załotenia obronnego klasztoru benedyktynów zrealizo
wanego w technice i formie znacznie odbiegającej od stosowanych w tym 
czasie w Polsce. Motna j~ bowiem uznać za jeden z najwcześniejszych 
przykładów fortyfikacji kamiennych o regularnym czworobocznym zarysie 
z zastosowaniem baszt narotnikowych na ziemiach polskich. Relikty bu
dowl~ne osadzone są w czytelnym kontekście stratygraficznym pozwalają
cym na określenie czasu ich powstania /XII w. f a takte c~asu ostatecz- · 
nej uewastacji /koniec XIX w. - eksploatacja kamienia z resztek murów 
i fundamentów f. W nowym świetle jawi się zatem ranga fundacji lubiń
skiej i ' wiel?rakie funkcje, które konwent lubiński miał pe~nić w ·tej częś-
ci Wielkopolski. · 

KASIN 
woj. toruńskie 
Stanowisko l 

patrz 
okres lateński 



MALBORK 
woj. elbląskie 
Zamek 
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Muzeum Zamkowe 
w· Malborku 

Badania prowadził dr Antoni Pawłowski. Finanso
wało Muzeum Zamkowe w Malborku. Tr~eci sezon 
badań. Zamek krzy:tacki z ostatniej ćwierci Xill
XIV wieku. 

Badania kontynuowano nad rozpoznaniem fortyfikacji w południowej 
części Zamku Wysokiego. Przebadano takre częściowo Basztę Sperlinek 
/Wróblą/, znajdującą się w południowo-zachodniej partii obwodu warowne
go zamku. 

Odsłonięto murowany filar średniowiecznego mostu oraz fragment 
negatywu po murowanym filarze·· tego:t mostu. W oparciu o te dane mo:tna 
stwierdzić prawdziwość wzmianki z roku 1414 o istnieniu mostu łączące
go zamek z miastem w rejonie kościoła pod wezwaniem św. Jana. ZaróW
no filar, jak i negatyw po drugim filarze wystąpiłj około 7 m na wschód 
od mostu nowo:tytnego odkrytego w 1978 r. 

W Baszcie Sperlinek natrafiono na podkop łączący fosę południo
wą z miastem, a pochodzący najprawdopodobniej z XV - l połowy XVI 
wieku. Na takie datowanie wskazuje ·znalezienie monety z 1555 r. Ze 
względu na nieprzebadanie całego podkopu, trudno jest bli:tej sprecyzo
wać czas jego powstania. 

Zarówno w fosie południowej, jak i w Baszcie Sperlinek uzyska
no materiał ce,;amiczny typowy dla późnego średniowiecza /XIV -XV w./, 
ułamki naczyń nowo:tytnych, fragmenty kafli renesansowych i barokowych, 
fragmenty szkła o ró:tne j chronologii, grot z drzewcem do kuszy, mone
tę z 1555 r. oraz drobne, nieokreślone przedmioty metalowe. 

Materiały zło:tone są w Dziale Archeologii Muzeum Zamkowego 
w Malborku. 

Badania będą kontynuowane. 

NIEMODLIN 
Zamek 

OLKUSZ 
woj. katowickie 
Mury Miejskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Arecheologiczno
Konserwatorska 
.Oddział w Krakowie 

Badania prowadził mgr Marian Myszka. Finansował 
Urząd Miasta i Gminy Olkusz oraz WKZ Archeolo
gicznych w Katowicach. Szósty sezon badań. 
Sredniowieczne i nowo:tytne umocnienia obronne 
iniasta. · 
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Kontynuowano eksplorację wykopu przecinającego północny odci
nek umo~nień obronnych, rozpoczętego w 1977 r. Uzyskano całkowity . 
przekrój poprzeczny nowoeytnej fosy miejskiej o szerokości 12 m, wy
kutej w XVI wieku w skale, do głębokości 4 m. W fosie natrafiono na 
wyrobisko górnicze z XVI/XVII . wie.ku. Nie !'!twierdzono natomiast śla
dów wzmiankowanego w źródłach wału zewnętrznego. 
Materiał :tabytkowy, znaleziony w fosie, stanowi, obok kości zwierzęcych, 
prawie wyłącznie ceramika nowoeytna. 

Badania będą kontynuowane pod warunkiem udostępnienia terenu 
pr-zez władze . millsta. 

OTWOCK MALY, g m. Karczew 
woj. warszawskie 

PENZA, gm. Piątnica Poduchowna 
woj. łom:tyńskie 
Stanowisko 3 

PIANKI, gm. Zbójna 
woj. tomeyńskie 
Stanowisko. I 

PIOTRKOW TRYBUNALSKI 
Stare Miasto 
ul. Łazienna Mokra - Skwer 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
neolit 

PP Praco~nie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Lodzi 

Badania prowadził mgr Bła:tej Muzolf. Finanso
wała Dyrekcja Rozbudowy Miast 1 OsiedU Wiej
skich w Piotrkowie Tryb. Pierwszy sezon badań. 
Stare Miasto. Materiały z wczesnego i pó:fnego 
średniowiecza oraz nowo~ytne. 

Badania prowadzone na terenie miasta lokacyjnego Piotrków 
Trybunalski stanowią część prac związanych z. rewaloryzacją Starego 
Miasta. Pierwszy etap miał na celu ustalenie przebiegu warstw kultu
rowych w obrębie strefy przymurowej jak i ewentualne odsłonięcie re
liktów zabudowy pr~ymurowej. 

· Wykop zlokalizowano w poblim południowej linii murów obron
nych na osi' N-S. 

Po usunięciu około 1 m nawarstwień niwelacyjnych XIX i XX 
wieku, związanych z krótkotrwałą zabudową przełomu XIX i XX wieku 
odkryto warstwy XVIII-wieczne wyrlatowane groszami Stanisława Augusta 
Poniatowskiego; potwierdziły one d9:.ne uzyskane na podstawie planów mia-

sta o istnieniu w. tym miejscu niezapudowanego skWeru. 
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Warstwy XVII-wieczne wydatowane około 20-30 monetami Jana 
Kazimierza /solidy koronne i litewskie/ ujawniły relikty obiektu muro
wanego kamienno-ceglanego na zaprawie glinianej, oraz bruk ulicy na 
osi w północnej części wykopu, z zachowanym ściekiem na całej szero
kości wykopu. Obiekt murowany wraz z przybudówką drewnianą o wyło
~onej kamieniami podłodze uległ zniszczeniu prawdopodobnie .w połowie 
XVII wieku mo~e w związku z walkami doby najazdu sz.wedzkiego. 
Warstwy te dostarczyły du~e ilości materiału ceramicznego - fragmenty 
naczyń i kafli oraz szkła. 

Dalsza eksploracja warstw pozwoliła odsłonić fragmenty budynku, 
jego części piwnicznej z reliktami zacho\'Vanego sklepienia beczkowego, 
wykonanego z cegły przy fundamentach kamiennych, jak i fragmenty 
pionowych słupów drewnianych, prawdopodobnie z konstrukcji szachukowej 
ścian. Od wschodu do budynku przylegała drewniana przybudówka wyko
nana z szerokich dranic, zagłębiona w ziemię, do której prowadziły 
drewniane schody - drabina z obudowaną szyją wejścia i drzwiami. 

Przybudówka ta uległa zniszczeniu w gwałtownym po:tarze. ~lady 
tego po~ru i innych - a było ich ki,lka w historii miasta - · zaobserwo
wano w stratygrafii warstw. Z obiektu tego wydatowanego wstępnie ~a
teriałem ceramicznym na przełom XVI-XVII wieku pochodzi pierwszy 
,egzemplarz w badaniach archeologicznych halabardy prostej tzw. glewii, 
jak i klinga szabli wraz z okuciami pochwy, oraz szereg innych metali 
jak zawiasy, haki, gwoździe itd. Pod południową ścianą przybudówki 
odsłonięto 3 balie, w tym dwie całe. 

Profile wykopu pozwoliły stwierdzić, ~e wymienione obiekty 
zniszczyły /wkopy ·fundamentowe/ warstwy późno i wczesno-średniowiecz
ne na przestrzeni około 40 m2 ze 108 m2 wykopu. 

Zdjęcie bruku XVII-wiecznego pozwoliło odsłonić relikty dwu star
szych bruków, najniższy datowany fragmentami ceramiki, du~ą ilością 
fragmentów obuwia i skór /śmietnisko pracowni garbarsko-szewskiej?/ 
na XV wiek, a mo:te koniec XIV wieku. 

l 

Eksploracja warstw XVI-wiecznych i późno~redniowiecznych poz-
woliła zaobserwować kilkakrot.qe pożary miasta i związane z nimi znisz- . 
czenia obiektów w partii przymurnej. Usunięcie warstw późnośrednio
wiecznych ujawniło warstwę czarnej tłustej ziemi z materiałem wczesno
średniowiecznym. Odsłonięto palenisko wyłożone kamieniami, jamę oraz 
dwa obiekty typu mieszkalnego, jeden z paleniskiem w naro:tniku północno
zachodnim. 
Materiał ceramiczny z tych obiektów pozwala wydatować jamę na prze
łom Xll-Xlli wieku. Z obiektów wydobyto natomiast materiał ceramiczny 
przemieszany datowany bardzo szeroko od VIII po Xlll wiek włącznie, 

Badania będą kontynuowane.-

POKRZYWNO, gm. Gruta 
woj. toruńskie 
Stanowisko - Zamek 

patrz 
wczesne średniowiecze 
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POZNAN,..Stare Miasto Muzeum 
Archeologiczne 
w P~znaniu 

.ul. ul. Wroniecka /Wolnica/, 
Stawna 
Stanowiska: 9 i 9a- Brama Wroniecka 

. . . 
Badania prowadzili dr Włodzimierz Błaszczyk 

·i mgr Zbigniew Karolczak,· Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Poznaniu. Piąty sezon badań. 
Fortyfikacje miejskie. Urządzenia techniczno
komunalne. Średniowiecze)' czasy nowoeytne. 

Prace. archeologiczne prowadzono na dwóch stanowiskach.- Stano
wisko nr 9 objęło głównie obszar połotony u wylotu ul. Wroniecklej 
/nr posesji 10-12/ oraz teren wzdłu:t zachodniego odcinka ul. Stawnej. 
Łącznie badaniami objęto obszar 2085, 8 J;I12. Dwa główne wykopy zloka
lizowano na węźle bramnym oraz ciągach wschodnich murów, trzeci na 
odcinku fosy staromiejskiej. Eksplorowano do głębokości 5-6 m poni:tej 
poziomu obecnego. 

Odsłonięto następujące elemęnty architektoniczne systemu obron
nego ·bramy Wronieckiej •. 

Faza I 
Całość wieey bramnej i przedbramia z końca XIII wieku, wz·niesionych 
na fundamentach kamiennych w wątku wendyjskim o wymiarach: wie:ta 
7 x 7 m /wnętrze 4, l x 4, 2 m/ o grubości murów l, 4 m; przedbramie 
9, 4 x 6, 75 m /wnętrze 8, 55 x 5, l m/ o grubości murów O, 8 m. 
Odsłonięto równie:t ciągi murów, odcinek wschodni na długości 26, 9 hm, 
zachodni - 2, 9 hm i grubości muru l, l m. Szerokość wjazdu wynosiła 
3, 4 m. Podłoga wie:ty bramnej była wybrukowana kamieniem polnym. 
Trudno dsądzić, czy była ona .Pierwotna czy te:t pochodzi z późniejszych 
przebudów. Przy otworze południowym odkryto :!:elazny zaczep do zaw.ie
szania bramy. Pod względem stanu zachowania obiekt wykazuje dość 
znaczne zniszczenia współczesnymi instalacjami. Obiekt ueytkowany był 
równie:t w wiekach XVII i XVIII, u schyłku którego uległ ro:1;biórce, na 
co wskazują znalezione w jego wnętrzu ceramika naczyniowa, budowla
na i monety. W gruzie rozbiórkowym wypełniającym wie:tę znaleziono 
równie:t :telazną kratę, pochodzącą prawdopodobnie z otworu okiennego. 

Faza II 
Wią:te się z' likwidacją wjazdu do miasta pl'zez wie:tę bramną /faza I/ 
oraz budową, po stronie zachodniej, nowego przejazdu prawdopodobnie 
o wymiarach: 12,8 /13, 6/? x 7, 8 m, wewnątrz lO, 2 /11, 2/? x 6, 5 m, 
szerokości wjazdu - 3, 8 m, W fazie tej /1431-33/ wzniesiono ciąg murów 
zewnętrznych oraz budowę przejazdu. Mur obronny zewnętrzny ~c;łsłonięty 
został na odcinku zachodnim na długości 42 mb, na odcinku wschodnim 
na d!tJgości 1·3, 5 mb, oddalonym od muru wewnętrznego międzymurzem 
szerokości 9, 7 m. W murze tym na zachód od węzła bramnego odkryto 
sklepiony kanał przepustu wodnego ujęcia· odnogi rzeczki Bogdanki /Flisy -
Rudnika/ szerokości l, 5 m. 

Faza III 
Wią:te się z wzniesieniem szyji wjazdowej /rodzaj . przedbramia o wymia- ' 

rach 20, 5? x 8, 7 m, wnętrza 19 x 6 m, grubości murów średnio l, l m, 
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podzielonej murami poprzecznymi na trzy wnętrza. W ścianie wschodniej, 
w obrębie drugiego segmentu zachował się zamurowany otwór sklepienny 
prawdopodobnie przepustu wody rzeczki Bogdanki, płynącej fosą miejską. 
Mury zostały wzniesione na fundamencie kamiennym prawdopodobnie 
w końcu XV wieku względnie na przełomie XV /XVI wieku w wątku gotyc
kim, wzmocnione dodatkowo skarpami przyściennymi. 

Faza IV ' 
Reprezentowana jest murem poło:tonym od strony północno-zachodniej,do
chodzącym do ściany zachodniej szyji wjazdowej z fazy III. Długość muru 
wynosi około 9, 2 m, szerokość l, 2 m z łukiem sklepiennym opartym na 
dwóch filarach - fundamentach punktowych, wzniesionych w wątku gotyckim, 
w wieku XVI. Chronologicznie odpowiada mu ciąg muru północno-wschod
niego pierwszego muru osłonowego, długości około 8 mb, grubości l, 2 m. 
Wjazd do miasta z kierunku zbli:tonego do północ-południe zmienił się 
zdecydowanie. Jest to prawdopodobnie faza odpowiadająca ikonografii Brauna/ 
Horenberga z 1618 r. 

Faza V 
Drugi mur osłonowy, poło:tony od strony północnó-wschodniej /"arkadowy"/, 
długości 16 mb, szerokości O, 8 m. Wzniesiony został w wątku główko-
wym i mieszanym, na fundamentach punktowych, w wieku XVII/XVIII, 
Stanowił część składową zewnętrznej warowni bramy - wieloczłonowego 

dzieła obronnego systemu bramnego, tworzącego rodzaj barbakanu • 
. Odsłonięto 6 ciągów drewnianych rur, w tym 4 magistralne, uło:tonych 
w osi północn~ wschód-południe długości 42 mb oraz dwa ciągi w osi 
wschód-zachód odsłonięte na odcinku 22 mb. Najstarszym jest ciąg rury 
pojedyńczej, datowany na XVI wiek. Trzy ciągi dalsze składające się 
z rur podwójnych, biegnących równolegle obok siebie, datowane są na 
XVII-XVIII/XIX wiek, Dwa ciągi pozustałe - boczne są ciągami rur poje
dyńczych, datowanych na XVI/XVII-XVIII wiek, 
Na stanowisku 9a, w dwóch wykopach zlokalizową.nycłi na · posesji przy 
ul, Wronieckiej 9, o powierzchni 26, 3 m2, odsłonięto fragment przepustu 
akweduktu wodnego z XIII/XIV wieku /wymieniony jest on w :tródłach 
pisanych pod r,l282/. Wystąpił w postaci odeskowanego obustronnie ko
ryta, wzmocnionego pionowo wbijanymi w grunt palami. Fragmenty bli:tej 
nie rozpoznanych funkcjonalnie i chronologicznie fundamentów ceglano
kamiennych oraz przepust kanału murowanego, datowany na XIX wiek, 
Na stanowisku 9, po wschodniej stronie ściany zachodniej szyji wjazdo
wej fazy· III, odsłonięto zabezpieczenie przekopu, wschodniego odcinka 
fosy, w postaci drewnianej ściany na odcinku długości 5 mb która za
bezpieczała groblę przed osunięciem. Wzmocniono ją pionowo wbijanymi 
palami. Datowana jest na XV -XVI wiek. 
Na odcinku wykopu II, pod brukowaną powierzchnią ulicy przymurnej, 
odkryto drugi poziom bruku ulicznego, zalegający O, 8 -l, O m poni:tej. 
Datować go należy na przełom XIV/XV-XV wieku, 

Wykonano szczegółową in~entaryzację architektoniczną-geodezyj
ną dla etapu bieżącego badań, materiały skierowano do konserwacji oraz 
badań specjalistycznych, Trwają prace zabezpieczające odsłoniętej archi
tektury oraz terenu na okres zimowy. 

Badania będą kontynuowane. 



PUCK 
woj. gdańą}d.e 
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Uniwersytet Lódzki 
Katedra Archeologii 
w Lodzi 

Badania prowadził dr · Tadeusz Grabarczyk, kon
sultował do c~ dr Jerzy -Kmieciński. Finansował 
Urząd Miasta i Gminy w .Pucku. Trzeci sezon 
badań. Zamek /XV -XVII w. f 

. Kontynuowano badania z poprzednich sezonów badawczych. Odsło-
nięto zasypany ubiegłoroczny wykop, eksponując odkryte wówczas fragmen
ty zabudowy zamkowej, n,astępnie poszerzono go odsłaniając całą piwnicę. 

W piwnicy zachowały się fragmenty zniszczonego sklepienia becz- , 
kowego. Zewnętrzny mur postawiony był z kamieni luźno związanych za
prawą wapienną. ~ciany wewnętrzne wykonane były z cegieł ułownych 
w wątku wendyjskim o średnich wymiarach /pomiar z pełnych dwudziestek/ 
8, l - 16, o - 30, 7. 

Brak było jakichkolwiek zabytków luźnych poza groszem praskim 
Waeł~wa III. Zawiodła zupełnie metoda stratygraficzna z powodu jednpra
zowego zasypania całego · obiektu w końcu XVIII wieku. Na podstawie ana
lizy. cegieł, ich wymiarów i sposobu wiązania mo~na przypuszczać, ~ 
mamy do czynienia z reliktem gotyckim postawionym jeszcze przez Krzy
~ków w 1· połowie XV wieku. 

Dokumentacja z badań znajduje się w Katedrze Archeologii Uni
wersytetu Łódzkiego. 

Badania będą kontynuowane. 

PULTUSK 
woj. ciechanowskie 
Zamek i gród 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Kona erwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadził mgr Andrzej Gołerobnik /autor 
sprawozdania/, mgr Dariusz Makowski i mgr Ma
rek Mierosblwski. Finansowało TLPZ 11Polonia 11

• 

Czwarty sezon badafi. GrodziSko XIII-XIV wiek 

Prace archeologiczne skoncentrowane były w' wykopach Vill, IX 
i X /patrz Inf. Arch.l978/. Po zdjęciu świadków pomiędzy wykopami 
uzyskano powierzchnię 465m2, na której podjęto eksplorację warstw 
kulturowych związanych . z kolejnymi poziomami osadniczymi średnio
wiecEnego grodu. 

Na całej powierzchni wykopów. - · z wyjątkiem wschodniego krań
ca wykopów VIII i X gdziod odsłonięto późnośredniowieczny wkop o po
wierzchni 70 m2 - przebadano dwa górne poziomy. 

Pierwszy, o złym stanie zachowania, nosi' ślady intensywnego 
przepalenia - utrudnio_na więc jest interpretacja odsłanianych obiektów, 
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Fakt wznoszenia zabudowań na moszczeniu ulicy oraz odmienna ich orien
tacja narzuca przypuszczenie o odejściu od pierwotnego rozplanowania 
przestrzennego grodu i skłania do przyjęcia hipotezy określającej odsła
niane relikty, jako pozostałości zabudowy okresu poprzedzającego bezpoś-
rednio budowę murowanej rezydencji. -

Drugi poziom objawia się znaczną ilością dobrze zachowanych 
elementów drewnianej architektury grodowej. W wykopach VIII, IX i X 
odsłonięto dwa ciągi komunikacyjne interpretowane jako pozostałości ulicy 
magistralnej i okrężnej. W trakcie prac ustalono, że z zabudowaniami te
go poziomu związane są trzy warstwy ulicy - każda ca 260 cm szerokoś
ci z moszczeniem starannie ułożonym na rzędach równolegle kładzionych 
legarów. Wzdłuż ulic odsłonięto dziesięć zabadowań w których liczbie 
znajdują się także obiekty interpretowane początkowo jako pozostałości 
fortyfikacji grodowych /patrz Inf. Arch. 1978, str. 247/. W trakcie prac 
jednoznacznie stwierdzono, iż obiekty te posiadają charakter mieszkalno
gospodarczy. Problem określenia charakteru konstrukcji obronnych pozo
staje więc otwarty i znajdzie najprawdopodobniej swe rozwiązania w toku 
dalszych prac. Wspomniane zabudowania, a także odsłonięte po drugiej 
stronie ulicy okrężnej, nie zostały w pełni rozpoznane - odsłonięto je 
w planie na niewielkiej powierzchni. W całości odkryto gospodarstwo skła
dające się z połączonych ze sobą trzech obiektów położonych u zbiegu uli
'cy magistralnej i okrężnej /wykop VITI i X/. Stanowią je: część mieszkal
na i inwentarska wzniesiona w technice wieńcowej na zrąb i gospodarcza 
środkowa, wykonana w technice sumikowo-łątkowej. Łączna powierzchnia 
zespołu 28 m2, zaś ściany, w przypadku zabudowania inwentarskiego za
chowane na wysokość dziewiątego okrąglaka. Na uwagę zasługuje także 
odsłonięte w wykopach IX/X zabudowanie wieloizbowe wykonane w technice 
ramowej. Miąższość warstwy kulturowej poziomu O, 4 m. 

Eksplorację trzeciego poziomu osadniczego rozpoczęto jedynie 
w wykopach VITI i IX. W wykopie X prace wstrzymano z powodu osiągnię
cia posadowienia stopy fundamentu murów zamkowych. Na powierzchni 
300 m2 odsłonięto kolejne obiekty sadowione wg analogicznego, jak w przy
padku dwóch pierwszych poziomów rozplanowania przestrzennego. Jedyną 
różnicą jest zastąpienie ulicy okrężnej w części p'ółnocnej wykopu VIII 
przez starannie ułożone z brzozowych dyli moszczenie tworzące rodzaj 
wydzielonego placu. Stan zachowania drewnianych elementów bardzo dobry. 
Miąższość warstwy kulturowej o, 5 m. 

Blady intensywnego przepalenia noszą na sobie relikty zabudowy 
drewnianej poziomu czwartego, odsłoniętego jedynie w wykopie IX, na po
wierzchni 160 m2. W tej części grodu generalne założenie jego rozplano
wania przestrzennego jest zbieżne z poziomami wyższymi. Zabudowania 
mieszkalne i gospodarcze zachowane są na wysokość piątego okrąglaka 
zrębowego wieńca. Z funkcjonowaniem tego poziomu związane są trzy 
warstwy moszczenia ulicy okrężnej, każde sadowione na rzędach nowych 
legarów. Miąższość warstwy kulturowej O, 4 m. 

Podobnie jak w północnej i południ.owej części dziedzińca poziom 
piąty zachowany jest najsłabiej. Odsłonięte obiekty, wznoszone wg tej sa
mej reguły rozplanowania przestrzennego, zachowane są jedynie do pierw
szego 'okrąglaka wień,ca. Miąższość warstwy O, 3 m. 
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Najdłu:tej u cytkowanym i najlepiej · zachowanym jest kolejny, ostatni 
ju:t, poziom szósty. W wykopie IX ądsłonięto zabudowania zrębowe rozloko
wane wzdłu:t ulicy okrętnej, według opisanych powy:tej zasad. Uwagę zwra
ca znakomity stan zachowania obiektów. Jeden z nich - zabudowanie miesz
kalne - zachowane jest do wysokości belki nadpro:tnej, a więc z całym otwo
rem drzwiowym /12 belek zrębowego wieńca!/. Odnajdywane wokół elemen
ty rozbiórkowe stworzyły mo:tliwość pełnej rekonstrukcji chaty. Z poziomem 
tym związane są cztery warstwy moszczenia ulicy, a mią:tszość warstwy 
kulturowej wynosi l m. 

Ogółem w ciągu tegorocznego sezonu badawczego wyeksplorowano 
ca 800 m3 warstwy kulturowej nasyconej reliktami średniowiecznej archi
tektury grodowej. 

Równo~egle z omawianymi badaniami prowadzono stały nadzór arche
ologiczny nad pracami ziemnymi ekip budowlanych. Prace te skoncentrowa
ne były w południowym krańcu skrzydła wschodniego zamku. : W trakcie 
tych robót udało się stwierdzić zasięg grodu od strony wschodniej, a takte 
częściowo rozplanowanie i charakter obiektów zalegających panitej pomiesz
czeń zamkowych. 

W trakcie prac uzyskano znaczną ilość zabytków ruchomych, które 
w głównej mierze umo:tliwiają określenie ram chronologicznych dla poszcze
gólnych poziomów. Porlobnie jak w latach ubiegłych obok ceramiki uzyskano 
znaczną ilość przedmiotów wykonanych z surowców organicznych: skóry, 
drewna i przędzy, a tak:te zabytków metalowych, kościanych i rogowych. 
Wstępna analiza pozwala datować sześć poziomów osadniczych pultuskiego 
grodu na okres od początku XIII po schyłek XIV wieku. 

" W chwili obecnej prowadzone są prace terenowe które nieprzerwa-
nie trwać będą całą zi;mę.~. W tym czasie ustalony być winien charakter 
grodowych fortyfikacji od s t rony wschodniej oraz geneza rdzenia tworzące
go sztucznie wypiętrzony nasyp. w sezonie letnim 1980 r. prace będą kon
tynuowane. 

Materiał zabytkowy, a także dokumentacja znajdują się na terenie 
ekspedycji w Pułtusku i w pomieszczeniach Pracowni Archeologiczno-Kon
serwatorskiej ,.w Warszawie. 

RACU.ŻEK, gm. Nieezawa 
woj. włocła~skie 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 
w Łodzi 

Badania prowadził dr I!.eszek Kajzer, konsultował 
doc. dr J. Kmieciński. Finansował WKZ we Włocławku. 
Drugi sezon badań. Zamek średniowiecz~y. 

Tegoroczne prace skoncentrowano · w okolicy i we wnętrzu gotyckiej 
"kamienicy wielkiej 11

, przebudowanej w drugiej i trzeciej ćwierci XVIII 
wieku na pałac przez biskupa K. Szembeka. 
Wykonano 2 wykopy archeologiczne /IV i V/ i 9 odkrywek architektonicz
nych /4-12/ o łącznej powierzchni .150 m2 i orientacyjnej kubaturze 350m3. 
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Na poludnioWYIJ.l skraju wzgórza zamkowego /wykop V/, 5 m poni
:tej obecnej powierzchni dziedzińca, znaleziono poziom kulturowy zawiera
jący konstrukcje drewniane i ceramikę z XI-XIII wieku. Materiał ten poz
wala odnieść datowanie grodu do połowy XII w. , co potwierdza wzmiankę 
w tzw. falsyfikacie mogilneńskim. Nie stwierdzono reliktów walu · ani mu
ru obwodowego zamku. 

W okolicy kamienicy odkryto relikty artykulacji fasad budynku -
lizen i przypór pochodzących z XVI i XVIII wieku /? /. Potwierdzono, 

·zaobserwowane w zeszłym roku, różnice w sposobie fundamentowania 
poszczególnych partii budynku i możliwość wzniesienia ceglanego trzonu 
"kamienicy" dopiero w XV wieku. Prowadzono także prace nad rekon
strukcją podziałów wewnętrznych i pierwszej kondygnacji północnej partii 
budynku. 

Badania nie dostarczyły interesujących zabytków ruchomych. 
Zdecydowanie przeważają ułamki naczyń wypalanych w atmosferze reduk
cyjnej /ponad 85o/o/; pozostałe zabytki to typowy średniowieczny i nowo
:tytny materiał ''zamkowy''. 

Na zamku prowadziła badania geofizyczne ekipa z Pracowni Archeo
logiczno-Konserwatorskiej PP PKZ z Poznania pod kierunkiem mgr.ih:t. 
A. Różyckiego. 

Badania będą kontynuowane, 

RADZIKOWO STARE, gm. Czerwińsk 
woj. płockie 

RESZEL 
woj. olsztyńskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie 

Badania prowadziła mgr Izabela Sikorska- Ulfikowa, 
Finansował WKZ w Olsztynie, Siódmy sezon badań. 
Sredniowieczny zamek. · 

Badania prowadzono na międzymurzu południowym. Miały one na 
celu odkrycie dalszej części budynku mieszkalnego i średniowiecznych 
murów obronnych, Wykop 5 przedłużono o 11 m w kierunku wschodnim, 
W obrębie pos;ż:erzonej części odkryto wschodnią ścianę późnośrednio
wiecznego budynku mieszkalnego przy bramie wjazdowej oraz dobudowaną 
do niego sień, Wewnątrz sieni znajdowały się dobrze zachowane stopnie 
ceglane, prowadzące do pomieszczenia . z piecami ogrzewczymi i piwnicą, 
odkrytymi w 1978 r. Budynek mieszkalny na osi wschód-zachód ma dłu
gość 14,5 - 14, 7 m a ściany biegną wzdłuż murów obronnych po linii pro
stej. Natomiast ściany wschodnia i zachodnia, o długości 5, 5 m biegną na 
osi płn-wschód na płd-zachód, tak jak przebiega z jednej strony fundament 
bramy wjazdowej, a z drugiej, mur obronny, zamykający międzymurze od 
strony wschodniej. Stąd piwnica i sień tego budynku mają kształt nieregu
lar.D\}'; 
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Odsłonięto równiet dalszy ciąg muru obronnego, który tut za li
nią budynku skręca z jednej strony w kierunku ściany zamku, a z drugiej 
.w kierunku krawędzi skarpy. Ten odcinek muru biegnący na osi N-E na 
południowy-zachód znajduje się na linii miejskiego, średńiowiecznego ~u
ru, zachowanego w pobli:tu zamku, przy ple!łanii. Przy krawędzi skarpy 
mur został zabezpieczony przed obsuwaniem się murem ceglanym wybudo
wanym pra:wdopodobnie w XVIII wieku. Za murem, przy południowej ścia
nie zamku odkryto częściowo ka,mienne fundamenty następnego budynku 
mieszkalnego, który wybudowano pod koniec XVI wieku. 

Warstwy kulturowe w obrębie wykopu były przemieszane wskutek 
licznych prac ziemnych prowadzonych przy zamku, począwszy od XVI po 
XX wiek. Składały się przewamie z gruzu ceglanego, w którym oprócz 
dachówek znalazły się ułamki naczyń i kafli nowotytnych oraz fragmenty 
ceramiki średniowiecznej na wtórnym złotu. Tylko na małym odcinku 
w północnej części wykopu, zachowała się warstwa próchnicy z fragmen-
tami naczyń glinianych z wczesnego średniowiecza. · 

Od strony zachodniej zamku, na terenie średniowiecznej fosy, za
sypanej w połowie XIX wieku przeprowadzono badania sondatowe, których 
celem było ustalenie szeroko.ści i głębokości . fosy oraz odkrycie muru opo
rowego od strony miasta. 

Badania będą prowadzone w przyszłym roku. 

RUMIA 
woj. gdańskie 
Stanowisko l 

patrz 
okres halsztacki 

RYŃSK, gm. Wąbrze:fno 
woj. toruńskie 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 
Instytut Archeologii 1 Etnografii 

Badania prowadzili mgr Wiesława Matuszewska-Kola 
oraz dr Andrzej Kola i dr Gerard Wilke /autorzy 
sprawozdania/. Finansowało Ministerstwo Nauki, 
Szkolnictwa Wytszego i Techniki w ramach tematu 
"Badania nad bitwą grunwaldzką". Pierwszy sezon 
badań. Grodzisko pó:fnośredniowieczne. · 

Obiektem badań archeologicznych było pó:fnośredniowieczne grodz.i
ska w Ryńsku, utotsamiane z siedzibą przywódcy Związku . Jaszczurczego
Mikołaja, Przystępując do systematycznych prac wykopaliskowych załotono 
5 wykopów o rozmiarach 4 x 4 m. Objęto nimi wewnętrzną stopę wału i 
przylegającą doń część majdanu, usytuowanych w zachodniej części obiektu. 
Eksploracja prowadzona w wykopach przeciętnie na głębokość od 250 cm 
do 420 cm ujawniła zrótnicowany układ stratygraficzny. Znaczna głębokość 
zalegania warstw kulturowych nie pozwoliła osiągnąć calec w dwóch wyko
pach /wewnętrzny stok wału wykop E-ll D i środek majdanu - wykop 
E-13 C/. 
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Analiza układu stratygraficznego umo:tiiwiła wstępnie wydzielić na
warstwienia odpowiadające dwom fazom u~tkowania grodu, oraz fazę trze
cią - najmłodszą. Ta ostatnia jest reliktem potę±nej niwelacji ziemnej, 
w której wyniku podniesiono majdan obiektu przeciętnie o około 100 cm. 
W tej ostatniej 'fazie nie stwierdzono nawa.rstwień świadczących o. dalszym 
u±ytkowaniu grodu. 

Eksploracja . wspomnianych nawarstwień ujawniła, poza masowo wy
stępującym materiałem ceramicznym, wyłącznie późnośredniowiecznym 
z XIV i XV wieku, duży zespół zabytków metalowych, obejmujących łącznie 
393 pozycje inwentarzowe, W zespole tym największą grupę stanowią gwoź
dzie i haki pochodzące zapewne z drewnianych konstrukcji wewnętrznej za
budowy gr~du. Du±ą te± grupę stanowią· przedmioty ±elazne będące elemen
tami wewnętrznego wyposa±enia pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych. 
Oddzielną wreszcie grupę stanowią militaria, głównie groty bełtów do kuszy, 
z trzepieniem i z tulejką. 

Badania w . Ryńsku dost arczy.ł;y wyłącznie materiału zabytkowego 
późnośredniowiecznego; brak natomiast zupełnie materiałów wczesnośred-. 

niowiecznych. Wyjaśnieniu tej kwestii poświęcić trzeba będzie szczególną 
uwagę w przysz.ł;ych .badaniach, jako ±e badane grodzisko późnośrednio
wieczne zostało wzniesione w 9brębie wczesnośredniowiecznego zało±enia 
obronnego. 

SKARSZEWY 
woj. gdańskie 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków. 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania p:towadziła mgr Martyna Milewska. 
Finansował WKZ w Gdańsku. Czwarty sezon 
badań. Zamek średniowieczny f od końca XIII w. f 

Kontynuowano badania na terenie dziedzińca· zamkowego, zakłada
jąc cztery wykopy o łącznej powierzchni 59 m2. W południowej jego 
części odsłonięto dalszy fragment /wschodni/ kamiennego fundamentu 
średniowiecznych murów obronnych, sadowiony w piaszczystym calcu na 
głębokości około l, 5 m poni±ej obecnego poziomu dziedzińca. Natrafiono 
także na dostawiony do murów od strony zamku ceglano-kamienny fun
dament budynku sadowionego około 3 m poniżej dzisiejszego poziomu. 
Układ nawarstwień, znaleziska ruchome oraz technika wznoszenia funda
mentu sugerują, iż wystawiono go w czasach nowo±ytnych, prawdopodobnie 
w XVII wieku. 

Badania w najbliższym sąsiedztwie zamku fpófu.ocna część dzie
dzińca/ potwierdzi.ł;y przypuszczenia o niwelacji terenu w okresie nowo
±ytnym. Pod nawarstwieniami z tego właśnie okresu, z których wydobyto 
nieliczne ułamki naczyń glinianych, szklanych, kafli oraz przedmiotów 
żelaznych, zalegały na calcu nawarstwienia wczesnośredniowieczne o cha
rakterze osadniczym, zawierające znaczną liczbę ułamków naczyń glinia
nych dli;towanych na VIII-IX wiek. 
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Badania wykazały niesłuszność sugestii o istnieniu fosy pomiędzy 
_murami ·c;>.bronnymi, a zamkiem. Nawarstwienia uznane jako zasypiska fo
sy mogły w rzeczywistości być śladem niwelacji terenu w miejscu dawnej 
piwnicy, odsłoniętego w tym sezonie budynku. Ostateczne rozstrzygnięcie 
przyąieść winny badania przyszłoroczne, ' 

Materiały z badań znajdują się w PAK PKZ w Warszawie. 

SLOSZEWY, gm.Bobrowo 
woj. toruńskie' 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 
Instytut Archeologii i Etnografii 

Badania prowadżił dr Andrzej Kola. Finansował 
WKZ w Toruniu. Piąty sezon badań. Grodzisko, 
okres pó~nośredniowieczny /XIV-XV w./ 

Badaniami objęto obszar wschodniej partii grodziska, lokalizując 
dwa wykopy badawcze o rozmiarach 4 x 4 m i . 4 x 8 m w rejonie odkryte
go w poprzednich sezonach domostwa, · interpretov.:anego jako dwór obronny. 

W wyniku eksploracji powy:tszych wykopów odsłonięto dalszą część 
budynku, którego krawęd~ wschodnia została uchwycona na długości 11, 5 m, 
a ściana zachodnia - ne. długości 9 m. Łącznie więc przebadano dotąd 
wnętrze budynku obejmujące. obszar około 80 m2 powierzchni. 

Podobnie, jak i w poprzednich sezonach, odkryto dalsze partie dol
nej kondygnacji budynku w postaci spalonego drewna, oraz wypełniska do
mostwa w postaci przewarstwionego rumoszu glinianego o łącznej mią:t
szości 170-200 cm, stanowiącego relikt ścian nQśnych i stropów budynku. 

Eksplorację wnętrza budynku przeprowadzono w ramach 8 poziomów 
mechanicznych, odkrywając łącznie 90 zabytków, na które składały się: 
groty bełtów do kuszy, gwo:tdzie, haki, zawiasy - stanowiące żelazny 

osprzęt budynku, oraz ró:tnego rodzaju okucia i przedmioty wewnętrznego 
wyposa:tenia obiektu. Oddzielną kategorię zabytków stanowiła ceramika -
siwa i ceglasta, charakterystyczna dla ,XIV i XV wieku. W tych te:t ra
ntach chronologicznych zamknąć nale:ty datowanie całego materiału zabyt-
kowego. · 

W świetle :tródeł pisanych zniszczenie grodu w Sloszewach wiązać 
naleey z wypadkami wojny polsko-krzy:tacki;ej .z 1414 r. 

STARY OLKUSZ 
woj. katowickie 

STRZELCE OPOLSKIE 
woj. opolskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w~ Wrocławiu 
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Badania prowadzili -dr Jerzy Ro.manow 
i mgr Wiesław Piszczałowski. Finansował 

. WKZ w Opolu. Pierwszy sezon badań. 
Zamek. 

Badania archeologiczne miały charakter sondawwo-rÓzpo~nawczy •. 
Celem ich było rozpoznanie najstarszego zało~enia architektonicznego na 
terenie Zamku w Strzelcach Opolskich. 

W wyniku prowadzonych prac uzyskano pełny zarys poszukiwanego 
obiektu. Pierwotny zamek - wie ~a mieszkalna był regularną. zwartą bu
dowlą załowną na kwadracie o wymiarach 16,10 x 13, 90, zbudowaną z pły
tek wapiennych wiązanych chudą zaprawą piaskowo-wapienną. Północna 
ściana wieey zachowana do wysokości około 3 m od poziomu terenu w pół
nocnej ścianie budynku bramnego obecnego zamku. Grubość muru tej ścia
ny wynosi około l, 75 m, długoŚć 16, lO m. ~cianę ~schodnią wieey odkry
to w przebiegu wewnętrznej ściany wschodniej dziedzińca. Jej długość wy
nosi 13,90 m, grubość l, 75 m. 

~cianę południową i zachodnią wieey odkryto pod poziomem dzie
dzińca zamku na głębokości około O, 60 m. Posiadają one grubość 1; 90 m. 
Posadowione . są na skale wapiennej na głębokości - 2, 20 m od poziomu 

'dziedzińca. 
Wymiary wieey -.,ynos.zą- długość 16, lO m, szerokość 13, 00 m powierzchnia 
zabudowy wynosi 213, BO m. · 
Wydobyte zabytki ruchome to głównie fragmenty ceramiki oraz kawałki 
skorodowanego metalu. 

Badania będą kontynuowę.ne. 

S TRZELIN 
woj. wrocławskie 
Kościół św. Gotarda 

SZCZEBRZESZYN 
woj. zamojskie 

ŚWIDNICA 
woj. wałbrzyskie 
ul. Zamkowa 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno- Kona e rwatorski 
we · wrocławiu 

Badania prowadził Ludwik Andrzej Kamiński 
przy współUdziale architekta dr. Jacka Kościuka 
z Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki 
Folitechniki Wrocławskiej. Finansował ŚWidnicki 
Ośrodek Kultury. Czwarty sezon badań. Zamek 
XIV-XVII w. 

Badania prowadzone były w wykopach nr 3, 9, 17, 18, poło~onych 
przy zachodnim skrzydle zało~enia klasztornego, w miejscu przebiegu 
zachodniego muru obwodowego zamku oraz cembrowiny fosy. Celem badań 
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było rozpoznanie stratyg rafii nawarstwień kulturowych do calca. Najgłę
biej rozpoznane zostały nawarstwienia w wykopie nr 17. Pod warstwami 
niwelacyjnymi zalegającymi do głębokości 2, 56 m od powierzchni /humusu 
współczesnego/, a powstałymi w związku z budową i użytkowaniem klaszto
ru, odkryto następujące warstwy: 

- zaprawa, miąższości do O, 15 m związana z rozbiórką zamku, 

próchnica miąższości O, 26 - O, 95 m zawierająca materiały z XVII w. 
/w warstwie tej wyeksplorowano złoty sygnet pieczętny/, 

- Bzarobrązo~ zgliniały piasek miąższości 0, 24 - O. 75 m, roboczo dato
wana na wiek XVI /w jej partii przyspągowej odkryto półgrosz świd
nicki z 1525 r./, 

1 

- żółtoszara przemieszana glina miąższości O, 20 - O, 68 m ze śladami 
spalenizny w stropie /łączy się ją z pożarem zamku w 1528 r./, ,za
wierająca materiał ceramiczny o cechach średniowiecznych, 

- szara spiaszczona glina miąższości O, 28 - O, 35 m, z nieliczną Uością 
ceramiki średniowiecznej, 

żółty piasek, stanowiący calec; jego strop zalegał pod powierzchnią 
na głębokości 4, 40 m. 

W wykopach nr 3 i 9 eksplorację doprowadzono do głębokości 
3, 7 ~ 3,17 m. W obu wykopach stratygrafia nawarstwień była analogicz
na do układu w wykopie nr 17. 

W. wykopie nr 18 zlokalizowanym przy północno-zachodnim naroż
niku murów obwodowych zamku stratygrafia nawarstwień różni się od 
f:ltratygrafii wykopów wyżej wymienionych, jednakże nie została rozpozna
na do calca. 

Materiały z badań znajdują się w WOAK we Wrocławiu. 

Badania będą kontynuoWane. 

TUCHOLA 
woj. bydgoskie-· 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 
Pomorska Ekspedycja 
Archeologiczna 

Badaniami kierował mgr Leszek Wojda. Opiekę 
naukową sprawował doc~ dr Jerzy Kmieciński. 
Finansował Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 
i Uniwersytet Łódzki. Ósmy sezon badań. 
Zamek krzyżacki /XIV-XV w./ i miasto średnio
wieczne. 

Badania prowadzono na terenie zamku wysokiego. Wykop o wymia
rach 6 x 2, 5 m usytuowano przy północno-zachodnim narożniku budynku 
szkoły, na przedłużeniu linii wykopów z lat 1973 i 1974. Celem prac było 
zbadanie czy fundamenty Szkoły Podstawowej oparte są na reliktach mu
rów zamku wysokiego, na co ws~azuje analiza planów katastralnych. 
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Na poziomie około l, 50 m od powierzchni odsłonięto narożnik mu
ru o konstrukcji ceglano-kamiennej, posiadający szerokość około l, HO -
2 m, długość na linii północ-południe około 3, 20 m, a na linii wschód
zachód około 3, 20 m. Mur wzniesiono z dużych kamieni granito~ch 
układanych warstwami, a w celu wypionowania lica użyto mniejszych 
kamieni i fragmentów cegieł. Na powierzchni muru w zaprawie wapien- 1 
nej widoczne są negatywy po tkwiących w niej kamieniach oraz ślady po 
rumoszu ceglanym,· którego użyto do wyrównania poziomu. Ze względu 
na bezpieczeństwo statyki budynku eksplorację kontynuowano tylko do po
ziomu około 3, 60 m', czyli odsłonięto mur do wysokości około 2, 10 m. 
Mur urywa się przy fundamencie budynku, nosząc wyraźne ślady rozbiór
ki. Część materiału, pochodzącego z rozebranej partii muru, została 
wtórnie użyta do budowy stopy fundamentowej budynku. 

Odsłonięty fragment muru stanowi przedłużenie fundamentów zam
ku wysokiego odkrytych w latach 1973-1974. Łączna długość odkrytych 
fundamentów wynosi 23, 5 m, w tym są dwa narożniki. Korona ceglana 
fundamentów zamku została ·rozebrana prawdopodobnie po pożarze miasta 
w 1781 r. Uzyskany materiał zabytkowy to fragmenty ceramiki, ułamki 
naczyń szklanych i fragmenty przedmiotów metalowych. 

Jednocześnie z pracami wykopaliskowymi prowadzono dalszą inwen
taryzację przebiegu miejskich murów obronnych. W partiach przyziemia 
domu przy ul. Starofarnej 2a odkr.yto pozostałości baszty oraz uzupełniono 
obwód murów w okolicy ul. Szkolnej i Swieckiej. 

Badania będą kontynuowane. 

TYK OC IN 
woj. białostockie , 
posesja przy ul. Swierczewskiego 12 

WENECJA GÓRNA, gm. Żnin 
woj. bydgoskie 

WOJNOWICE, gm. Kietrz 
woj. opolskie 
Stanowisko l 

WSCHOWA 
Zbór p. w. Żłobka 
Chrystusowego 
woj.leszczyńskie 

patrz 
okres nowożytny 

patrz 
okresy -. brązu 

patrz 
okresy brązu 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracowni a Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział we Wrocławiu 

Badania prowadzili dr Jerzy Romanow i mgr Wie
sław Piszczałowski. Finansował WKZ w Lesznie. 
Pierwszy sezon badań. UrŹądzenia obronne tzw. 
Bramy Polskiej z XIV /XV wieku. 
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Program badań archeologicznych, uzupełnionych badaniami archi

tektonicznymi, miał w pierwszym rzędzie doprowadzić do określenia daw
nego kształtu fragmentu urządzeń obronnych zawartych w bryle Zboru, 
jak również do wyjaśnienia usytuowania przestrzennego 2 kamienic zna
nych z przekazów. 

· Wyniki badań upoważniają do wydzielenia w ramach badanej archi
tektury 4 faz badawczych. 

Faza l 
W południowo-zachodniej ścianie zboru zawarty jest wyraźnie wy

dzielający się fragment średniowiecznego miejskiego muru obronnego zbu
dowanego z kamieni i datowanych przed połową XIV wieku. 

Faza 2 
Rozbudowa dawnych umocnień obronnych miasta.·: Mianowicie nastą- 

piła likwidacja dawnej bramy miejskiej, znajdującej się najprawdopodobniej 
w linii zabudowy muru miejskiego i budowa nowej wysuniętej znacznie 
przed linię obwodu obronnego. W badanym obiekcie pozostałością tej fazy 
jest półcylindryczna wieża~ mur szyji bramnej, oraz klatka schodowa pro
wadząca na II kondygnacje wieży. 
W tej samej fazie budowy dokonano również ńadbudowy dawnych murów 
miejskich. Mury II fazy budowy wykonane zostały z cegły układanej w wątku 
gotyckim. 

Budowę umocnienia bramnego, tzw. Bramy Polskiej zgodnie ze źród
łami historycznymi należy widzieć przed I połową XV wieku. 

Faza 3 
Związana jest z dalszą rozbudową Bramy Polskiej. Następuje mia

nowicie rozbudowa fazy w narożu utworzonym przez mur bramy oraz daw
ny miejski mur obronny. Powstaje czworoboczne, zamknięte pqmieszczenie 
ze strzelnfcami. w murach zewnętrznych. 

Rozbudowę urządzeń obronnych Bramy Polskiej należy wiązać z bu
dową tzw. parcanum novum, o którym mowa w dokument. z 1444 r. 

Faza 4 
Budowlana związana jest z adaptacją obiektu dla celów zboru, która · 

następuje od początku XVII wieku. 
l 

W wyniku badań archeologicznych prowadzonych w obydwu obiektach 
odkryto 3 krypty wiążące się z funkcją zboru. 

Nie stwierdzono urządzeń łaźni wzmiankowanych w źródłach jak 
również nie uzyskano danych potwierdzających wcześniejsze istnienie w tym 
miejscu 2 kamienic mieszczańskich. · 

WROCŁAW 

Arsenał Wrocławski 

WROCŁAW 

pl.l Maja 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu 
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Badania prowadził Edward Drużyłowski z ramienia 
WOAK we Wrocławiu. Konsultantami byli prof. E, Ma.: 
łachowicz, prof. J. Rozpędowaki i dr J. Kościuk z In
stytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Foli
techniki Wrocławskiej. Finansował Miejski Zarząd 
Ulic i Mostów we Wrocławiu. Pierwsźy sezon ba
dań. Fortyfikacje miejskie tzw. Brama Mikołajska · 

/XIV -XIX w. / i Most Królewski XIX-XX w. 

Podczas prac ziemnych związanych z przebudową węzła komunika
cyjnego na placu l Maja we Wrocławiu natrafiono na mury ceglane, na 
zaprawie wapiennej /w odwiertach pod pale 21, 24, 45/. 

W wyniku badań archeologiczno-architektonicznych oraz po roz
poznaniu terenu metodą elektrooporową w wykopach o łącznej powierzchni 
480 m2, stwierdzono 4 fazy budowy oraz cztery poziomy użytkowe. 

Od·słonięto fragment murów miejskich, południowe skrzydło Bramy 
Mikołajskiej z przyległym fragmentem wnętrza budynku bramnego "komna
ta z kominkiem", z dwoma poziomami użytkowymi: I poziom posadowienia 
kominka na ciosach granitowych; II poziom posadzki - bruk kamienny łą
czony z najstarszą fazą funkcjonowania bramy oraz relikty starszego mo
Stu drewnianego w postaci dębowych pali. 

Najmłodsze fragmenty murów ceglanych z oblicówką zewnętrzną 
w postaci regularnych ciosów piaskowca są przyczółkami żeliwnego Mostu 
Królewskiego /1822 r./, który częściowo oparł się na murze południowo
zachodnim basteji po regulacji koryta fosy miejskiej / najmłodszy poziom 
użytkowy/. · 

Ponadto uzyskano około 400 fragmentów ceramiki głównie nowożyt
neJ 1 późnośredniowiecznej, 12 kamiennych detali architektonicznych, 
fragment rze fuy w kamieniu przedstawiającej ptaka, tygiel kamienny oraz 
klamry - okucia końców pali drewnianego mostu. 

Nadzór konserwatorski i badania są kontynuowane, 

ZBROJEWSKO, gm.Lipie 
woj. częstochowskie 
Stanowisko l 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 
w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Barbara Gedl, Finansował 
WKZ w Częstochowie, Kontynuacja prac badawczych 
zapoczątkowanych w 1973 roku. Sredniowieczny 
gródek. 

Kontynuowano prace wykopaliskowe na majdanie centralnej części 
gródka. Badano średniowieczne nawarstwienia, z których uzyskano dużą 
ilość ceramiki i liczne wyroby żelazne /groty bełtów kusz, okucia, gwoź
dzie/. Dalsze badania zniszczonej części gródka nie przyniosły w tym 
roku pozytywnych rezultatów. 

ŻY~IEC patrz 
woj. bielsko-bialskie okres nowożytny 



Oklei nowuitb&Y 



BOBROWNIKI, gm. Szpetal Górny 
woj. włocławskie 

BRODNICA· 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 15 

CHLAPOW O, _gm. Dominowo 
woj. poznańskie 
Stanowisko l 

ClECHANOWIEC 
woj. łomeyńskie 
Stanowisko ''Zamczysko 11 
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· patrz 
pótne średniowiecze 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
pótne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadził mgr Maciej Czarnecki. 
Finansował WKZ w Lomey. Pierwszy sezon 
badań. Teren po zamkowy f średniowiec z e 
i XVI-XIX w. / 

Zamek w Ciechanowcu zbudowano w XVI wieku w południowej 
części lewobrze:tnego miasta. Do chwili obecnej zachował_y się fosy 
i wały tworzące prostokąt o wymianach 200 x 150 m razem z szerokoś
cią fos, zaś 150 x 130m bez fos. Skróconą historię zamku podaje 
B.Guerquin w 11Zamkach w Polsce 11

, lokalizując go jednak błędnie na 
prawym brzegu Nurca. 

Badania miały charakter sonda:towy: ich celem było ustalenie 
stratygrafii stanowiska oraz zweryfikowanie hipotezy o usytuowaniu 
zamku na miejscu wcześniejszego grodu. Hipoteza ta nie została 
potwierdzona. -·Warstw grodowych nie odkryte. Bezpośrednio na calcu 
Złlegały warstwy nasypowe, zawierające pewną ilość ceramiki średnio
wiecznej, nie twórzące jednak poziomów chrqnologicznych, lecz mające 
jednoznacznie charakter nasypu. Wał wschodni został utworzony przez 
warstwę ziemi nakrywającą relikty murowane. Z powy:tszych ustaleń 
wynika, :te zamek powstał 11na .surowym korzeniu 11

: 

W wale . południowym odkryto cztery mury, biegnące wzdłu:t wału, 
wydatowane na podstawie wątku cegieł na XVIII i XIX wiek /ta ostatnia 
data o<;lnosi się do dość masywnego zewnętrznego muru arkadówego/. 
Funkcja tych murów jest na razie nieznana. 

Na stanowisku zosta}y równie± przeprowadzone archeologiczne 
badania elektrooporowe. 

Materia}y znajdują się w PAK PP PKZ Oddział Warszawa. 

CIECHANbW 
Stanowisko I /Rynek/ · 

patrz 
średniowiecze 



CIESZYN 
woj. bielsko-bialskie 
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PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Rzeszowi~ 

Badania prowadził mgr Michał Proksa. Finanso
wał WKZ w Bielsku Białej. Pierwszy sezon badań, 
Zespół staromiejski. 

Celem badań było : 

l/ rozpozpanie stratygrafii a;rcheologicznej, 

2 f rozpoznanie warunków posadowienia i chronologii ewentualnych 
reliktów architektonicznych, · 

3 f ustalenie chronologii ruchomych zabytków archeologicznych, zalega
jących w eksplorowanych wykopach. 

W toku prac odkryto kilka fragmentów murów, poczodzących praw
dopodobnie sprzed pó:taru w r,l.789, który zniszczył całe miasto. W war
stwach przyległych do murów stwierdzono ceramikę datowaną na XVII
XVIII wiek. 

Badania będą kontynuowane. 

CZERWONE, gm.Kolno 
woj. łomeyńskie 

Uniwersytet Warszawski . 
SSP "Universitas" 
Zakład Badań Archeologicznych 

Badania prowadził mgr Włodzimierz Pela. 
Finansowął WKZ w Lomey. Pierwszy sezon 
badań. Dwór z XVI-XVII w, 

Grodzisko w Czerwonym stanowi sztucznie usypany niewielkich 
rozmiarów kopiec na łąkach na lewo od drogi Kolno-Pisz ·i na północ od 
drogi Czerwone-Kozioł. Zostało zniszczone w niewielkim stopniu. Zacho
wały się w stanie prawie nienaruszonym wał, majdan i fosa /?f otacza- · 
jąca grodzisko powstała przez wybieranie ziemi na sypanie wału. Bada
nia archeologiczne miały na celu ustalenie chronologii oraz funkcji, którą 
spełniało grodzisko na pograniczu mazowiecko-pruskim, Rozmiary i kształt 
pozwalaly zaliczyć je teoretycznie do gródków sto:tkowatych charakterys
tycznych dla Polski Porudniowej i Srodkowej, a występujących bardzo nie
licznie na Mazowszu w XIV wieku. 

Na majdanie grodziska zało :tono wykop . /15 m x ' l O m/ podzielony 
na odcinki A, B, C, D. Uzupełnieniem wykopu były rowy sonda:towe wyty
czone w kjerunku północnym /14m długości i l, 5 m szerokoś~i/ i połud
niowym /5 m długości i l, 5 m szerokości/. 

W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, :te grodzisko jest po
zostałością dworu z końca XVI wieku ueytkowanego w dwóch fazach, 
Pierwsżą z nich stanowią warstwy destrukcyjne w postaci brązowo-szarej 
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ziemi, spalenizny i polepy zalegające na majdanie. Jut w tej fazie dwór 
otoczony był wałem. Zniszczony został w wyniku potaru. Po wyrównaniu 
majdanu zbudowano na nim kolejny dwór, zniszczony równie:! przez po
tar. Zostały po nim fragmenty spalonych belek drewnianych, fragmenty 
-podłogi polotonej na legarach oraz podwaliny pieców. Na podstawie zacho-
wanych reliktów motna stwierdzić, te dwór był budynkiem drewnianym, 
prawdopodobnie parterowym o trzech pomieszczeniach. 01§ podłu:tna dworu 
przeoiega~a po linii N-W na S-E. Długość budynku wynosiła 14 metrów, 
szerokość 6 metrów. ilość pomieszczeń ustalono na podstawie 3 podwa
lin pieców. 

. Podczas eksploracji warstw kulturowych znależlano fragmenty 
kafli płytowych z przedstawieniami figuralnymi oraz korony i lilii. Poza 
tym z zabytków ruchomych wymienić naleey nota i zasuwę telazną oraz 
fragmenty naczyń glinianych. 

Wspomnieć jeszcze naleey, te oprócz reliktów dworu w warstwie 
przemieszanego humusu pierwotnego ·znaleziono skupiska kamieni i frag
menty naczyń glinianych z XIII/XIV wieku. Jednak trudno ust&lić charakter 
tego osadnictwa ze względu na brak wyra~nych śladów obiektów mieszkal
nych lub gospodarczych. 

Zbiory przekazane zostaną po opracowaniu Wojewódzkiemu Kon
serw~torowi Zabytków w Lomey. 

Badania zostały zakońcżone. 

DROHICZYN, · 
woj. białostockie . 
Stanowisko XIII "Cerkiew" 

. 
DZIERZ:ĘCINO, gm. Manowo 
Stanowisko 4 . 

DZWffiZYNO, gm. Kołobrzeg 
Stanowisko l 

ELB{4G, Zamek 

FROMBORK 
woj. elbląskie 
Stanowisko 4 

GNI~W 
woj. gdańskie 
Stanowisko 2 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
pó:tne · średniowiecze 

patrz 
pó:tne średniowiecze 

patrz 
pó:tne średniowiecze 

patrz 
pó:tne średniowiecze 

patrz 
pó:tne średniowiecze 



G LOGÓW - Stare Miasto 
woj.legnickie 

HUTA LUKOMSKA, gm. Zagórów 
woj. konińskie 
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patrz 
pó~ne średniowiecze 

Uniwersytet im. A. Mickie-wicza 
w Poznaniu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadziła mgr Maria Mucha. Finansowali 
UAM w Pozna,niu oraz Urząd Wojewódzki w Koninie. 
Trzeci sezon bada,ń. Nowo:tytna ~uta szkła, XVIII wiek 

Celem badań było rozpoznanie zaplecza gospodarskiego działających 
tu, najprawdopodobniej w pierwszej połowie XVIII wieku, dwóch zakładów 
produkcyjnych. Prace eksploracyjne przeprowadzono w kierunku południo
wym i zachodnim od dotychczas odkrytych obiektów_ hutniczych /pieców/ 
odsłaniając powierzchnię 230 m2. 

Zlokalizowano nikłe pozostałości po zabudowaniach i urządzeniach 
partii gospodarczo-mieszkalnej huty w postaci zachowanych warstw /o zró:t
nicowanych wielkościach i kształtach/ brunatnego i szarego piasku prze
mieszanego z polepą i gliną, miejscami _ze spalenizną, zawierających 
'szczątki zbutwiałego drewna, kawałki węgla drzewnego, przepalone kości. 
Odkryto równie:! prostokątną piwniczkę-chłodnię o wymiarach ścian 80-90 cm 
i zachowanej głębokości około 130 cm. Jest ona o cembrowana obrobionymi 
kłodami drewna szerokości 20-25 cm wspartymi na pionowych palikach wko
panych w naro:!nikach obiektu. 

7 

Z obiektów wydobyto ponad 1500 fragmentów na~ń ceramicznych, 
w tym wiele stołowych oraz kilkanaście okazów przedmiotów :!elaznych, rów
nie:! wchodzących w skład wyposa:tenia kuchennego. Fragmentów naczyń 
szklanych uzyskano ponad 300 sztuk a fragmentów szyb około 250. Wśród 
naczyń na uwagę zasługują egzemplarze· zdobione barokowo, fragmenty pu
charków dzwonowatych, kufli, kieliszków, butelek, m. in. , z pieczęciami. 
Inwentarz materiału ~ródłowego związanego bezpośrednio z procesem wy
topu szkła w postaci brył surowca i spieków, fragmentów masy szklanej 
i donic jest nieliczny. 

Materiały znajdują się w Katedrze Archeologii UAM. 

Badania zostały zakończone. 

KOLBACZ 
woj. szczecińskie 

KOLO 
woj. konińskie 
Zamek 

patrz 
pó~ne średniowiecze 

patrz 
pó~ne średniowiecze 



KRAKÓW -STARE MIASTO 
ul.Szewska 15,17,19,21,23 
ul. Jagiellońska 5 
pl. Szczepański 2 i 3 
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patrz 
pótne średniowiecze 

KRAKÓW-STARE MIASTO /blok 37-39/ patrz 
ul. Kanonicza l, 7, 9, 11, 13, 17-22, 2 4 wczesne · średniowiecze. 
pl.Wita Stwosza 2 

KRAKÓW -Kazimierz 
ul. Skawińska - jezdnia 

KRAKÓW-STARE MIASTO 
ul. Kanonicza 13 - piwnica 

KRAKÓW-Wawel 
rejon X i VIII 

KRAKÓW-STARE MIASTO 
ul. Gołębia ·14, 16, 18 

KRAKÓW-STARE MIASTO . 
bloki 2, 6, 7, 14, 22 , 29, 30, 31 

KRUSZWICA 
woj. bydgoskie 

KWIDZY:Ń' 
wbj. elbląskie 
Zamek 

LUBIN 
woj.leszczyńskie 
Stanowisko l 

LUBISZEWO, gm. Tczew 
woj. gdańskie 

patrz 
pótne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz · 
wczesne średniowiecze 

patrz 
pótne średniowiecze 

patrz 
pótne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
średniowie c z e 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii Polski 
Srodkowej 
w Łodzi 
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W badaniach brali udział mgr Magdalena Blomber
gowa, mgr Jolanta . Danka, dr Marian Głosek /kie
rownik - autor sprawozdania/ , dr Andrzej Nowa
kowski, dr Zdzisława Wawrzonowska. Finansował 
IHKM PAN. Trzeci sezon badań. Pole bitewne 
z XVI w. 

Badania miały na celu odnalezienie materialnych śladów bitwy 
stoczonej 17 kwietnia 1577 r. pomiędzy wojskami polskimi pod dowódz
twem hetmana Jana Zborowskiego, a wojskami gdańskimi pod dowództwem 
kondotiera Jana z Kolonii. W jej wyniku wojska gdańskie zostały rozbite, 
a Gdańsk po kr6tkotrwałym buncie, związanym z nieuznaniem· elekcji Ste
fana Batorego, został ponownie włączony do Korony. 

Efektem badań archeologicznych przeprowadzonych na powierzchni 
96 m2 było znalezienie jednej mogiły bitewnej. W grobie o wymiarach 
190 x 70 cm znaleziono 9 szkieletów. Analiza ant:r:oP.ologiczna wykazała, 
że pochowano tu 9 osobników płci męskiej w wieku od 20 do 60 lat. Na 
szkieletach stwierdzono liczne urazy wynikłe z uderzeń bronią sieczną 
i kłutą oraz bronią paln"ą. Przy szkieletach nie znaleziono żadnego opo
rządzenia. 

Badania będą kontynuowane: 

MŁYNY STRACHOCKIE 
woj. konińskie 
Stanowisko 9 i 11 

OLKUSZ 
woj, katowickie 
Mury miejskie 

OSTROU:.KA 
Stanowisko grodzisko "Stare Miasto" 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
Stare Miasto 
ul. Łazienna, Mokry Skwer 

POZNAŃ-STARE MIASTO 
ul. ul. Wroniecka /Wolnica/ 
Stawna 
Stanowiska 9 i 9a - Brama Wroniecka 

PUCK, 
woj. gdańskie 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
późne śreqniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 
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RACIĄŻJ!=K, gm. Nieezawa 
_woj. włocłę.wskie 

patrz 
pótne średniowiecze 

RESZ.EL 
woj. olsztyńskie 

R~ESZÓW 
ul. Mickiewicza 

patrz 
pótne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 

- Oddział w Rzeszowie 

.Badania prowadziłl mgr Stanisław Lewandowski(. 
Finansował Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Rzeszowie. Pierwsży sezon badań. Obwało
wanie miasta. 

Badania podjęto w związku z planowanym zagospodarowaniem 
tere~u, w tym zwłaszcza zamierzoną budową Teatru "Kacperek". Ich 
głównym celem było wykrycie reliktów dawnego budownictwa i spodzie
wanych równie~ śladów ob~ałowań miejskich z XVII wieku. Zało:tono 
6 wykopów· o łącznej powierzchni około 75 m2. Wyeksplorowano je do 
głębokości około 200 cm, nie osiągając calca. Natrafiono na du~ą ilość 
ceramiki; głównie XVII-wiecznej. Stwierdzono równie:t fragment wału 
ziemnego, wzmocnionego konstrukcją drewnianą. 

Prace będą kontynuowane. 

SKARSZEWY 
woj. gdańskie 

SOBKÓW 
wloj. kieleckie 
Fortalicja 

patrz 
średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Dokumentacji 
Naukowo-Historycznej 
Od~zia.ł w Kielcach 

Badania prowadził mgr Marian Gucwa. Kierow
nictwo naukowe nad całością badań architekto
niczno-archeologicznych sprawowała dr Maria 
Brykoweka !Politechnika Warszawska, Instytut 
Podstaw Rozwoju Architektury f. Finansował WKZ 
Kielce. Drugi sezon badań. Fortalicje /XVI-XX w. f 
• 

Prace archeologiczne rozpoczęte w 1978 r. prowadzono dla potrzeb 
badań architektonicznych wykonywanych przez Instytut Podstaw i Rozwoju 
Ar~hitektury Folitechniki Warszawltkiej. W bie:tącym sezonie ukończono 
badania południowego skrzydła fo.rtaU;cji. 
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Wykop III o wymiarach 8 x 3m usytuowano na osi przejazdu od 
strony południowej budynku bramnego /w nawiązaniu do ubiegłorocznego 
wykopu I/. We wnętrzu budynku stwierdzono zasięg pierwotnej - zasypa
nej piwnicy pod całym obecnym przejazdem. Ze względu na analogiczną 
z wykopem I s~ratygrafię warstw zasypiskowych eksplorację prze-rwano 
na głębokości 4oo cm nie osiągając dna piwnicy. Na zewnątrz budynku 
uchwycono dwa poziomy kamiennych bruków w zasięgu przejazdu i pozo
stawiono na miejscu, ograniczając powierzchnię eksploracji wykopu. 
Pierwszy bruk położony był na nasypie z ziemi wzmocnionym gruzem 
kamiennym i fragmentami cegieł. Poniżej stwierdzono zniszczony strop 
calca, na którym brak było śladów pierwotnego humusu. Z wykopu uzys
kano niewielką ilość ułamków naczyń nowożytnych XVII-XX w: Utworzenie 
obecnego przejazdu można powiązać z przebudową zespołu zapoczątkowa
ną w połowie XVI.Uwieku. 

Wykop IV zlokalizowany _przy północno-zachodnim narożniku 
skrzydła południowego o wymiarach 4 x 3 m, pozwolił ustalić brak po
wiązania narożnika z fundamentami niezachowanej ·przybudówki /XX-wiecz
nej/. Pod warstwami niwelacyjnymi ziemi z gruzem kamiennym miąż
szości l m odsłonięto odsadzkę budynku na wysokości pierwotnego po
ziomu terenu - 360 cm od O. Przy ścianie wyeksplo"rowano kilkaset . 
fragmentów polewanych kafli płytkowych. Poniżej układ nawarstwień sil
nie zniszczony nowożytnymi wkopami. Uchwycono poziom brunatnego 
piasku przechodzącego w calec, zawierającego .ślady osadnictwa z okresu 
wpływów rzymskich. Bogaty materiał zabytkowy .w postaci nowoeytnych 
kafli potwierdza użytkowanie zabudowy terenu fortalicji w XVI wieku. 

Badania będą kontynuowane. 

STARY OLKUSZ 
woj. katowickie 

S TRZELIN 
woj. wrocławskie 
Kościół św. Gotarda 

SZCZEBRZESZYN 
woj. zamojskie 

SZCZUCZYN 
woj. łomżyńskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadził mgr Maciej Czarnecki. 
Finansował WKZ w Łomży. Trzeci /ostatni/ 
sezon badań. Ruiny pałacu z przełomu XVII/ 
XVIII w. 
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W latach 1977-78 stwierdzono istnienie dwu alkierzy. Przebadano 
relikty alkierza północnego, podpiwniczonego oraz dwa skrzydła - półnócne 

i południowe, przylegające do głównego korpusu pałacu /o wymiarach 30x 
18 m/, badanego dziesięć lat wcześniej przez A. Czapską z Folitechniki 
Warszawskiej. 

W 1979 r. wykopy usytuowano w narożniku południowo-wschodnim, 
w -!lliejscach ewentualnych rozwarstwień murów~ na styku skrzydeł i al
kierzy z głównym korpusem eksplorowano alkierz południowy. Wyniki ba
dań są następujące: 

li w narożniku południowo-wschodnim zachowała się jedynie stopa funda
mentowa. Znalezienie fragmentu butelki z browaru szczuczyńskiego 1 

w tym miejscu prawdopodobnie z lat 1920-tych, datuje rozbiórkę tego 
fundamentu na kamień budowlany; nie stwierdzono istnienie alkierza 
przy tym narożniku; 

2/ nie stwierdzono rozwarstwień między fundamentami korpusu a funda
mentami skrzydeł i alkierzy; 

3/ stwierdzono, że alkierz południowy nie był podpiwniczony. 

Wymiary pałacu ustalone w wyniku badań są następujące: korpus 
razem ze skrzydłami posiada 56 X 18 m; każdy alkierz północny i po
łudniowy - 11 x 8 m. Według A. Czapskiej takie proporcje są charakte
rystyczne dla XVIII wieku. 

Główny korpus pałacu ma proporcje typowe dla schyłku wieku 
XVII-ego •. Dane te mogą argumentować za powstaniem poszczególnych 
elementów budowli w różnych okresach. Nie znajduje to jednak potwier
dzenia ani w archiwaliach, ani w reliktach zachowanych murów. 

Materia}y znajdują się w PAK PP PKZ Oddział Warszawa. 

Badania terenowe zostały zakończone. 

SŻRENSK 
woj. ciechanowskie 

SW ID NICA 
woj. wałbrzyskie 
ul. Zamkowa 

TY KOCIN 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
średniowiecze 

woj. białostockie 
posesja prey ul. Świerczewskiego 12 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadził mgr Maciej Czarnecki. 
Finansował WKZ w Bia}ymstoku. Drugi sezon 
badań. Stanowisko wielowarstwowe, od średnio
wiecza po y.'iek . XIX •. 
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Badania miały na celu: l/ odsłonięcie dawnych brukowanych pozio
mów u~ytkowych, 2/ uzyskanie pełnego profilu stratygraficznego. 

Odsłonięto cztery poziomy bruków: najmłodszy mo~e być datowany 
na schyłek XIX wieku, najstarszy zaś zapewne na wiek XVI /bruk staran
nie uło~ony z niedu~ych otoczak~ ,wypełniających kwatery wyznaczone 
przez pasma większych kamieni biegnące wzdłu~ linii wschód-zachód/. 
Nieco powy~ej trzeciego poziomu bruku odkryto w warstewce piasku prze
mieszanego ze spalenizną 72 monety z okresu panowania Jana Kazimierza. 
Calec osiągnięto na głębokości około 3, 40 m. Najstarszą warstwę osadni
czą mo~na zapewne odnieść do l ćwierci XIV wieku. 

Materiały znajdują się PAK PP PKZ O/Warszawa. 

Badania terenowe zostały zakończone. 

Wi:GIERKA, gm. Ro:twienica 
woj. przemyskie 

PP Prac~n"{nie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Rzeszowie 

Badania prowadził lmgr Stanisław Lewandowski.J 
Finansował WkZ w Przemyślu. Drugi sezon 
badań. Ruiny zamku bastejowego z XVI wieku. 

Ruiny będące przedmiotem badań, to pierwotnie budowla z kamienia, 
na planie czworoboku /około 40 x 40 m/ z cylindrycznymi bastejami na na
rożach. Z trzech stron otaczały ją fosy. Obecny stan zachowania zamku to: 
basteja narożnika północno-zachodniego oraz zabudowania /o nieustalonym 
bli~ej pochodzeniu/ w północnej i zachodniej części dziedzińca. Fosy są 
prawie zarównane i zabagnione. Celem badań było ustalenie pierwotnego 
zarysu fortyfikacj i murowanych i ziemnych, w związku z koncepcją plano
wanych prac konserwatorsko-architektonicznych. 

Wykopaliska były kontynuacją prac rozpoczętych jesienią 1978 r. 
Zało~ono 20 wykopów o łącznej powierzchni około 250 m2. Niektórych 
wykopów nie udało się wyeksplorować do calca z powodu wysokiego pozio
mu wód gruntowych. W wykopach stwierdzono dużą ilość fragmentów ce
ramiki, głównie XVI-to i XVII-wiecznej, ponadto kilka skorup pradziejo
wych o chronologii trudnej do określenia. Najwcześniejszym rezultatem 
badań było odkrycie dwu murów równoległych, w odległości około 7, 8 m 
od siebie, tworzących zapewne południową pierzeję zamku. Prace zostały 
przerwane przez inwestora z powodu ograniczenia funduszy i ustalony 
program nie mógł być zrealizowany. 

WROCŁAW 
pl. l Maja 

•• 
ZAMOSC 
Fo~tyfi~acje 

patrz 
pó:tne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
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Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Zamościu 

Badania prowadził mgr Tadeusz Nawroiski przy 
współpracy mgr Pawła Dębowskiego. Finansowała 
Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli 
Wiejskich w Zamościu. Czwarty sezon . badań. 
Fortyfikacje miej ski e /XVI-XIX w. / 

Prace kontynuowano na bastionie 7 i przy bramach Lubelskiej Sta
rej oraz Lubelskiej Nowej. Na bastionie 7 odsłonięto pierwotną XVII-wieczną 
kurtynę 7-1 na długości około 27 m, tj. do przecięcia jej przez pochylnię • . 
Prace koncentrowały się po zewnętrznej stronie kurtyny, czyli wewnątrz 
XVI-XVIII-wiecznego miasta. Dopiero w latach dwudziestych XIX wieku 
obszar ten został włączony w obręb bastionu przez budowę nadszańca. 
W przestrzeni między kurtyną 7-1 i nadszańcem odkryto dwa odcinki po
terny przeciętej pó~niejszą pochylnią. Wyjście poterny na poziom terenu 
od strony południowej zostało zniszczone budową fosy wewnętrznej nadszań
ca. · Między poterną a murem fosy wewnętrznej zachowały się - jak dotych
czas · - jedynie nawarstwienia zawierające liczny materiał archeologiczny. 
Dla pełnego rozpoznania południowej połowy bastionu nale~y jeszcze zloka
lizoVI(ać południowy bark. Dalsze prace obejmą północną część bastionu 7, 
gdzie nale~y uchwycić przebieg drugiego odcinka poterny i orylon północny 
wraz z barkiem. 

Zakończono badania bramy Lubelskiej Starej •. Ujawniły one kilka 
segmentów galerii strzelniczej po obu stronach bramy oraz dolną kondyg:.. 
nację przejścia pod bramą, związanego z galerią. Silne zniszczenie kurty
ny przy bramie i ślady dora~nego ich wzmocnienia potwierdzają wydarze
nia z 1813 r. mające miejsce podczas oblę~enia Zamościa. Ponadto okreś
lono poziomy posadzek w obu aneksach istniejących przy południowej elewa
cji obiektu. 

Kontynuowano badania na przedpolu bramy Lubelskiej Nowej. Miały 
one określić ~abudowę przed nią i pierwotny poziom u~ytkowy. W pobli:tu 
bfamy uchwycono odcinek muru związanego być mo~e z systemem konstruk
cyjnym mostu, natomiast w odległości około 16m od bramy odkryto kolejny 
mur. Przyszłe prace winny wyjaśnić, czy jest to relikt kojca, zlokalizowa
nego w tym_ miejscu na planie Zamościa z 1856 r. 

Jednym z dzieł obronnych na przedpÓlu · twierdzy jest Rotunda. 
W związku z projektem uporządkowania grobli wiodącej do .Rotundy i wery
fikacji przekazu kartograficznego z 1856 r. przeprowadzono rozpoznawcze 
badania archeologiczne. Wykazały OJle 'jednoznacznie, i~ w przypadku Ro
tundy plan ;z; 1856 r. jest projektem niezrealizowanym w pełni. -Uchwycono 
jedynie zniwelowane pozostałości trawersów grobli i poświadczono nasypo
we jl!j powstanie na bagiennym podło~u. Nowym. nieznanym elementem było 
odkrycie sklepienia kanału /? / -korytarza /? /, wyprowadzającego zapewne 
załogę z Rotundy w kierur..ku twierdzy. Szczegółowa lokalizacja i zasięg ka
nału zostanie ustalony w przyszłym roku przy pomocy badań elektrooporo
wych. 
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Ponadto podczas nadzorów zlokalizowano odcinek kurtyny 2-3 
z dobrze czytelnym zarysem drogi wałowej. 

Badania przy fortyfikacjach zamojski ch będą kontynuowane • 

• • ZAMOSC 
Stare Miasto 

PP Pracownie Kon.śerwacji 

Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Zamościu 

Badania prowadzili mgr mgr Gra:tyna Nawrolska, 
Paweł Dębowaki pod kierownictwem mgr. Tadeusza 
Nawrolakiego /autor sprawozdania/. Finansowała 
Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli 
WieJskich w Zamościu. Trz.eci sezon badań. 
Miasto nowo:tytne /koniec XVI-XIX w./ 

Prace kontynuowano w północno-zachodnim kwartale Rynku Wielkie
go. Między południową elewacją Ratusza i jego zewnętrznymi schodami od
słonięto dalsze relikty schodów· i odwachu. Natomiast przed schodami od
kryto pełny zasięg bruku przylegającego od północnej strony do fundamentu 
pręgierza. Po stronie północnej bruku znajdowały się dwa cieki kanaliza
cyjne /? / wyło:tone dranicami, wchodzące pod filary schodów. Ustalono 
takte system konstrukcyjny filarów schodów. 

Kolejnym punktem badawczym był blok XXIV w północnej części 
miasta. Prace miały dostarczyć danych dotyczących projektowania bloku. 
Na podstawie badań powierzchni wewnątrzblokowej stwierdzono występowa
nie kilku piwniczek, zagłębionych mocno w ealec, zawierających bogatą 
serię wyrobów ceramicznych i szklanych. 

Pracami objęto tak~e podcienia bloku III, tzw. Ormiańskiego, gdzie 
wykonano dwa wykopy. Wykazały one mocno naruszoną stratygrafię, unie.
motliwiającą określenie relacji chronologicznych między kamienicami i pod
cieniami. 

Niezaletnie od badań systematycznych, w obrębie całej Starówki pro
wadzono nadzory archeologiczne nad wykopami ziemnymi. Prace instala
cyjne wykonywano w rótnych częściach miasta /ul. Zamkowa, Pałac-Arse
nał, ul. Łukasińskiego, ul. Pereca, ul. Lenina, ul. Bazyliańska, podcienia bloku 
IV i V, dziedziniec Ratusza/. Dostarczyły one dalszych i11formacji o pier
wotnej konfiguracji terenu, charakterze nawarstwień i zabudowy mieszkal
nej, sieci XIX-wiecznej kanalizacji. Jednym z ciekawszych odkryć było zlo
kalizowanie poterny /? / prowadzącej z. Arsenału na bastion 3. 

Badania i nadzory będą kontynuowane. 

ŻYWIEC 
woj. bielsko-bialskie 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Rzeszowie 
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Badania prowadził mgr Krzysztof Szuwarowski. 
Finansował WKZ w Bielsku-Białej. Trzeci sezon 
badań /wliczając prace z lat 1968-1969 prowa
dzone przez PP PKZ Oddział w Krakowie/. 
Zamek XV -XIX w. 

Celem badań było rozpoznanie południowo-zachodniego odcinka naj
starszych, XV-wiecznych fortyfikacji, oraz rozstrzygnięcie zasięgu i formy 
zamknięcia skrzydła południowego w dziedzińcu arkadowym. Pr·ace koncen
trowały się w dwu rejonach. 

' . 
l. Przyziemie ryzalitu południowo-zachodniego 

Odsłonięto tu relikty dwu naro~nych baszt kamiennych. Przyległe 
warstwy zostały utworzone w latach 1721-1723, w czasie ostatniej 
wielkiej rozbudowy zamku, likwidującej równocze~nie wcze~niejsze 
umocnienia i nawarstwienia. 

2. Dziedziniec wewnętrzny 

Uchwycono mur kamienny przebiegający po linii wyznaczonej przez 
trzecie /licząc od północy/ kolumny arkad. Jego usytuowanie odpo
wiada lokalizacji kurtyny zamykającej dziedziniec od strony · południo

wej, która miała powstać w r.1569. W rozpoznanym układzie straty
graficznym wyró~niono warstwy pochodzące z czasów 'budowy /XV w./ 
i \J~ytkowania muru. Ostateczne ukształtowanie terenu podobnie jak 
w ryzalicie pÓłudniowo-zachodnim nastąpiło . tu w latach 1721-1723. 

Badania będą kontynuowane. 



U Z U P E Ł N I E N l A 
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Uzupełnienia sezonu 1978 
( 

CHMIELEWO, gm. Stary Lubotyń 
woj. ostrołęckie 

U!liwersytet Warszawski 
Irist_ytut Archeologii 

Stanowisko l 

Badania prowadziła mgr. Joanna Kalaga. Konsulta
cja doc. dr hab. Maria Miśkiewicz, Finansował WKZ 
w · Ostrołęce. Drugi sezon badań, Grodzisko wczesno
średniowiczne. 

Grodzisko w Chmielewie polotone jest nad rzeką Orz, wśród pod
mokłych łąk. Naleey do typu grodzisk nizinnych z jednym pierścieniem wa
łów o średnicy majdanu 70 m. 

Ze względu· na znaczny stopień zniszczenia badaniami objęto połud
niowo-wschodnią część obiektu. Celem ich było: l/ rozpoznanie zabudowy 
majdanu. 2/ określenie konstrukcji wału, 3/ uściślenie chronologii. 

. Wykopy załotono w partiach przywałowych i centralnych majdanu 
oraz przecinając wały. Stwierdzono. te wnętrze grodu zajmowała zabudo
wa typu półziemiankowego. Koncentrowała się w jego· partiach centralnych. 
Samo wnętrze zabezpieczone było at trzema liniami drewnianego, prymi
tywnego grodzenia. Linia trzecia - zewnętrzna -· tworzyła rodzaj ściany 
zaporowej. Konstrukcje .te wiątą się z pierwszą fazą funkcjonowania grodu. 
Po ich zniszczeniu fpotar/, w miejscu między drugą a trzecią linią ogro
dzenia usypano wał •.. poprze,.z wybranie ziemi spod jego podnóta. Powstała 
w ten sposób fosa od strony wewnętrznej grodu . i dr~ga otaczająca wał po 
stronie zewnętrznej, Wał drugiej fazy był wyłącznie nasypell':l ziemnym, 
który dodatkowo wzmocniony został płaszczem . kamiermym. Wał odbudowa
no w niedługim czasie po potarze, 

. Najwięcej trudności stwarza ustalenie chronologii obiektu, W trakcie 
eksploracji nie znaleziono tadnych zabytków. ·które pozwoliłyby na jej uściś
lenie. Datowanie oparte zostało na drobnych fragmentach ceramiki posiadają
cęj cecha cha~akterystyczne dla Vill-IX w. 

JEDWABNO, gm, Lubicz 
woj, toruńskle 

Uniwersytet im. ;Mikołaja 
~pernika w Toruniu 
Instytu1t Archeologii i Etnografii 

l . . 
. l 

Badania prowadził dr Jan Grześkowiak przy współ-
udziale mgr Urszuli Huszczy, Finansował WKZ 
w Toruniu. PierwriZy sezon badań w nowej kamp8.- · 
nii wykopaliskowej /pierwsza kampania - lata 
1926, 1928 i 1930. druga' - 1961 i 1962/. Gro- · : 
dzisko wczesnośredniowieczne. 

l 

\ 

Wznowiono prace wykopaliskowe· na wczesnośredniowiecznym gro
dzisku w Jedwabnie ze względu na PJ.anowane spiętrzenie wód Drwęcy w Lu
biczu. 
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W sezonie badawczym 1978 r. załotono cztery wykopy o powierzchni 
24 m2 ka~dy. Wykopy te zostały usytuowane w nawiązaniu do wytyczonych 
w 1962 r., aby ich profile dały przekrój poprzeczny i podłużny zachowa
nej części grodziska. Wszystkie one przypadły na wewnętrzny skłon roz
sypiska wału, ale w ró~nych miejscach. W trzech wykopach warstwy 
wczesnośredniowieczne wystąpiły pod warstwą późnośredniowieczną o śred
niej mią~szości około l m. Zawierała ona przede wszystkim ułamki naczyń 
glinianych, gwoździe ~elazne i inne przedmioty z tego surowca oraz frag
menty cegieł. W jednym z wykopów układ fragmentów cegieł wskazuje na 
występowanie bli~ej nieokreślonej konstrukcji murowanej. 

Miąhzość warstw wczesnośredniowiecznych jest dość znaczna i wa
ha się w granicach l, 5 m do 3 m. Inwentarz ruchomy jest na różnych po- · 
ziomach jednak stosunkowo jednolity. Trudno więc o zdecydowane wydzie
lanie faz osadniczych. Z inwentarza nieruchomego na uwagę za1:3ługują spa
lone belki, liczne ślady spalenizny i skupiska kamieni. Resztki spalonych 
belek w rozsypisku wału wskazują na jego przekłaelkową konstrukcję, ale 
w jednym z wykopów, gdzie elementy te wystąpiły w pierwotnym układzie, 
wskazują one na konstrukcję skrzyniową /być mote naprawa wału/. 

KRZESK-KRÓLOWA NIWA, gm. Zbuczyn 
'woj. siedleckie 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Stanowiska l i 7 

Badania prowadziła mgr Joanna Kalaga pod kie
runkiem doc. dr. hab. Marii Miśkiewicz. Finanso
wał WKZ w Siei:ilcach. Drugi sezon badań. 
Wczesnośredniowieczne grodzisko oraz cmenta
rzysko szkieletowe. 

Stanowisko l - grodzisko 

Gr.odzisko w Krzesku należy do typu mzmnego, pierścieniowatego, 
z dwoma liniami wałów. Położone jest wśród podmokłych łąk w widłach 
dwu niewielkiGh dopływów Liwca, · · 

Ze względu na znaczny stopień zniszczenia części południowej, ba
daniami objęto część północną. Wykopy wytyczono na majdanie /2/, na 
wałach /3/ i w partiach międzywałowych. Ogółem przebadano 305,50 m2. 

Celem poszukiwań było: 1/ ustalenie stratygrafii nawarstwień, 
2/ rozpoznanie zabudowy majdanu, 3/ określenie konstrukcji wałów oraz 
4/ uściślenie chronologii. · 

W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, 'że: wnętrze grodu by
ło zabudowane obiektami typu półziemiankowego, które koncentrowały się 
w środkowych partiach majdanu. Odsłonięte zostały zarysy dwu półziemia
nek, oddalonych od siebie o koło l O m, o wymiarach 3 m x 2, 50 m. Na 
szczególne wyróżnienie zasługuje półziemianka posiadająca nieckowane 
dno wylepione cienką warstwą polepy. W j ej wypełnisku, szczególnie 
w partiach przydennych, stwierdzono duże skupisko kości zwierzęcych, 
przemieszanych z dutą ilością ceramiki ręcznie lepionej. Naczynia cha
rakteryzują się dość wysokimi, cylindrycznymi i obtaczanymi· szyjkami, 
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wylewami wychylonymi na zewnątrz i krawędziami prosto ściętymi, o orna
mencie drobnych :Hobków na największej wydętości brzuśca. lub połącze
niu linii falistej z żłobkami. Drugi typ naczyń charakteryzuje się esowato 
wygiętym wylewem, krawędzią ukośnie ściętą i powierzchnią szorstką •. Za 
domieszkę schudzającą służył najczęściej średnioziarnisty piasek. 

Ceramika ta jest charakterystyczna dla starszych faz wczesnego 
średniowiecza. 

Analogiczne fragmenty naczyń wystąpiły w sąsiedniej półziemiance. 
Prócz tego odsłonięto w niej duże skupisko żelaznych noży i silnie skoro
dowanych, trudnych do rozpoznania przedmiotów żelaznych. W obu ziemian
kach znalezione zostały przęśliki z łupku owruckiego, stwierdzono ponadto 
ślady po rozwleczonych paleniskach. Poza półziemiankami na majdanie gro
du odsłoniętych zostało kilka jam o charakterze gospodarczym. 

Najciekawiej przedstawiają się wyniki badań na wałacp. Konstrukcje 
drewniane stwierdzone zostały zarówno na wale zewnętrznym. jak i wew
nętrznym, Drewniana konstrukcja pierścienia zewnętrznego przedstawia się 
dość prymitywnie. Były to poziomo układane bierwiona i podparte od wnę
trza grodu pionowymi kołkami. Imponująco natomiast przedstawia się .kon
strukcja wału wewnętrznego. Odsłonięty został płot o zewnętrznym licu 
z s2lerokich 20-30 cm desek o powierzchni lekko wklęsłej. Opierały się 
na silnej konstrukcji okrągłych bierwion ułożonych poziomo i ukośnie. Ca
łość nachylona do wnętrzy grodu - zachowała się do wysokości l, 80m. 

Obie konstrukcje wałów należy wiązać z pierwszą fazą funkcjono
wania grodu. Po jego zniszczeniu /pożar/, w miejscach istniejących już 
linii obwałowań, usypano wały stanowiące wyłącznie nasyp ziemny, obłożo
ny płaszczem kamiennym. Umocnienia te należą już do drugiej fazy użyt
kowania grodu. 

Na podstawie wstępnej analizy materiału zabytkowego: ceramiki, 
noży żelaznych, przęślików z łupku owruckiego - grodzisko w Krzesku 
można datować na VIII-XI w. 

Stanowisko 7 - cmentarzysko szkieletowe 

Położo{le jest w odległości 2 km od grodziska na wyra:fnie rysują
cym się w terenie wzniesieniu, Eksplorowano powierzchnię 16 m2 /cmen
tarzysko zniszczone w 95o/o /. Odsłonięto 3 szkielety. Orientacja północny 
zachód - południowy wschód i zachód-wschód, Zarysów jam grobowych 
nie uchwycono. Szkielety ułożone były w pozycji wyprostowanej na wznak 
z rękoma wyciągniętymi wzdłuż tułowia, Znale.ziono: małe paciorki z nie
bieskiego szkła, pionowo żłobkowane, paciorki z pestek i jeden drewnia
ny oraz pozłacany medalion, 
Chronologię wstępnie można określić na okres wczesnośredniowieczny 
i no~ożytny /XI-XII. XVII/XVII w./. 

MAŁY PLOCK 
woj. łomżyńskie 
Stanowisko 2 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 
SSP "Universitas" - Zakład 
Badań Archeologicznych 
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Badania prowadziła mgr Ewa Twarowska. 
Finansował WKZ w Łomży. Pierwszy sezon 
badań. Przygrodowa produkcyjna osada 
wczesnośredniowieczna XII-XIII w. 

Gród i osada przygrodowa w Małym Płocku położone - -są na zachód 
od wsi Mały Płock /część południowa wsi z kościołem/ w odległości oko
ło 600 m od dawnego dworu. Zajmują one zachodnią i północno-zachodnią 
skrajną część cypla morenowego wzniesienia, ograniczonego od północy 
i zachodu doliną rzeczki Cetny. Gród zajmuje północno-wschodni skraj 
cypla - osada otacza go od strony wschodniej i południowej. _ 

Ustalono na podstawie szczegółowej inwentaryzacji powierzchniowej, 
że osada obejmuje całe pierwsze wzniesienie cypla wysoczyzny na wschód 
od grodu /aż do łagodnego wcięcia doliny rzecznej/, a na południe nie 
przekracza, a w części południowo-wschodniej nie dochodzi do drogi Mały 
Płock-Mściwuje. 

Założono wykop na osi N-S /40 x 2 m/ na północnej kulminacji 
skarpy wysoczyzny opadającej w kierunku Cetnej urwiskiem na wschód od 
grodziska /około 30m od niego/. Południowa część wykopu wkracza . mi 
teren dawnej drogi łączącej grodzisko z . dworem. Odkryte w trakcie prac 
nawarstwienia drogi i materiał zabytkowy wskazują na jej wczesnośrednio
wieczne położenie. 

Stwierdzono, że warstwa kulturowa osady została zniszczona w trak
cie orki, co spowodowało, że obiekty występują zaraz pod ziemią orną. 

Odkryto naroże północno-zachodnie ziemnianki /obiekt 2/ zagłębio
nej około 90 cm w calec z paleniskiem umieszczonym w zachodnim na
rożniku. W jej obrębie znaleziono ceramikę, kości zwierzęce, przęślik, 
2 kamienie żarnowe i nóż żelazny. W obrębie paleniska i obok niego wy
stąpiły duże ilości żużla żelaznego i spalenizny. Na południowy-zachód od 
tej półziemianki znaleziono 3 paleniska otwarte /obiekty l, 3, 4/, "! tym 
jedno z kamieni o gładkiej powierzchni z kotlinką w środku /obiekt 4/, 
w których obrębie również wystąpił żużel żelazny i spalenizna. Podobny 
materiał wystąpił w oddalonym o około 12 m - na :pOłudnie paleniska 14 
i 29. Przypuszczać należy, że mamy do czynienia z metalurgiczną osa
dą produkcyjną, zajmującą się W)ltwórczością zaspakajającą militarne i go
spodarcze potrzeby grodu. 
Duża ilość i równoczesne zagęszczenie odkrytych obiektów /43 obiekty na 
80 m2/ w tym . l obiekt mieszkalny, 8 palenisk ze śladami metalurgii że
laza, ślady 24 słupów i 11 obiektów - jam, świadczą o intensywności osad
nictwa na badanej części osady. Bardzo liczny materiał zabytkowy w po
staci ceramiki, kości zwierzęcych i ości rybich oraz żużla żelaznego, no
ży, brzytwy, grotu strzały, przęślików i osełek /m. in. z łupku owruckie
go/, wyrobków z kości i rogu, fragmenty prażnicy i żarna świadczą o bo
gactwie osady. 

Na podstawie uzyskanych materiałów, wstępnie osadę przygrodową 
w Małym Plocku datować można na XII-XUI w. 

Badania będą kontynuowane. 
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MASLOM::ij:CZ, gm. Hrubieszów 
woj. zamojskie 

Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej
Curie 

Stanowisko 9 w Lublinie 
Zakład Archeologii Folski 

Badania prowadził mgr Andrzej Kokowski. Finan
sował Wydz.iał Kultury Urzędu Wojewódzkiego 
w Zamościu. Pierwszy sezon badań. Osada z okresu 
przedrzymski ego i rzymskiego. · 

Badania skoncentrowano w północnej części osady. w miejscu gdzie 
zarejestrowano w trakcie badań powierzchniowych największą koncentrację 
ceramiki toczonej na kole i importy rzymskie. 

Badaniami objęto powierzchnię ioo m2 /długość profili głównych 
20 m/. Stanowisko charakteryzuje następująca struktura stracygraficzna: 
humus - 20-25 cm, warstwa kulturowa wiązana z okresem rŻymskim -
25-75 c'm, ślaaowo zachowana nieciągła warstwa wiązana z kulturą pucha
rów lejkowatych /75-83 cm/, warstwa oglejenia 80-110 cm, calec gliniasty. 

W trakcie ba.dań zarejestrowano 8 obiektów o charakterze mieszkal
nym. i gospodarczym. Na szczególną uwagę zasługuje obiekt nr 2 - ziemian
ka; w obrębie której znaleziono m. in. : denar Faustyny Starszej, fragmenty 
naczyń szklanych, paciorki szklane i :telazną zapinkę VI grupy A. 

Obiekt ten niszczy strop ziemianki z okresu przedrsymskiego, · 
w obrębie której znaleziono m. in. ceramikę toczoną na kole /siwą/. 

Na podkreślenie zasługuje fakt du:tej frekwencji w materiale ma
sowym ceramiki toczonej na kole /około 40o/o/. 

Materiały do okresu opracowania znajdują się w Zakładzie Archeo
logii Folski UMCS. 

Badania będą kontynuowane. 

FELCZYSKA. gm. Złota Pińczowska 
woj. kieleckie 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadziła Dorota Górna. Finansował 
WKZ w Kielcach. Grodzisko wczesnośrednio
wieczne. Osadnictwo neolityczne i pó~nośrednio
wieczne. 

Fodsumowując dotychczasowe badania majdanu grodu mo:tna stwier-
dzić, :te: . 
W toku badań stwierdzono występowanie trzech faz osadniczych. 
I - fazę najstarszą wyznacza obiekt wstępnie określony jako jama, której 
zawartość stanowiły grudki polepy przepalonej oraz ceramika ręcznie le
piona prawdopodobnie kultury lendzielskiej. Nie mo:tna wykluczyć związków 
tego obiektu z kurhanami w pobliskim Miernowie i Kolosach. 
II - do fazy młodszej nale:tą warstwy zawierające .materiał wczesnośred
niowieczny - XI-XII-wieczny /głównie cex:amika/. Odsłonięto tu pozostałości 
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zabudowania gospodarczego o konstrukcji plecionkowej, rysujące się jako 
wąskie /około 20 cm/ zagłębienie wypełnione lessem przemieszanym ze 
zbutwiałym drewnem, pochodzącym z gałęzi użytych jako plecionka. Poni
tej, w obrębie prostokątnego zarysu ścian odsłonięto l O kołków o średnicy 
10-15 cm, długpści 40-60 cm wypełnionych próchnem. Dolne partie kołków 
częściowo znajdowały się w warstwie humusu pierwotnego,pq;ykrywającego 
jamę lendzielską. Wnętrze zabudowania gospodarczego stanowił silnie zbity 
less z drobnymi wtrętami próchnicy. W poblitu jedn.ego z kołków znajdo
wał się fragment nieokreślonego przedmiotu telaznego bardzo skorodowa
nego. Wskutek zniszczenia owego zabudowania nie zachowały się jego wyt
sze partie. Rozstrzygnięcie kwestii, czy budowla ta jest związana z osad
nictwem przedgrodowym, z okresu wznoszenia grodu czy stanowi pierwszą 
fazę istnienia grodu mo:!e rozstrzygnąć opracowanie materiału. · · 
III - fazę najmłodszą wyznaczają warstwy zawierające materiał. ze schyłku 
XIII i f{JV w. Są to poza ceramiką groty bełtów kuszy, grot włóczni, grze
bień kościany i dość qobrze zachowana ostroga z gwiazdką. XIV -wieczny 
poziom u:!ytkowania stanowi cierika - 10-2ą cm miątszości - warstwą jasno
brunatnej próchnicy przemieszanej z lessem występująca na przestrzeni 
wszystkich badanych wykopów. Większość materiału zabytkowego pochodzi 
właśnie z tej warstwy. Ponad nimi znajduje się gruba, miejscami dochodzą
ca do ponad o, 5 m warstwa gruzu wapiennego. w jednym tylko miejscu -

.w północnej części majdanu .- ódsłonięto fragment fundamentu /zameczku?/ 
wzniesionego z łamanego wapienia pełczyskiego. Fundament /długość odsło
niętej części - 4 m, szerokość - 90 i wysokość 50-70 cm/ przebiega w 
kierunku z północnego wschodu na południowy zachód. W odsłoniętej partii 
muru kamienie wapienne spajano lessem, nie motna jednak wykluczyć mot
Uwości wystąpienia zaprawy, zwłaszcza, te w rozsypisku kamiennym stwier-

. dzono obecność wapna. 

W świetle badań dotychczasowych wydaje się, te budynek ten został 
wzniesiony w XIV w. Wskazuje na to ceramika i przedmioty telazne dato
wane na XIV w. wydobyte z warstwy, w obrębie której odsłónięto funda
ment, a ponadto poziom występowania fundamentu i warstwa wyznaczająca 
poziom osadniczy XIV-wieczny znajdują się na tej samej głębokości. Poza 
tym w poblitu fundamentu brak wyratnie zarysowąnago poziomu osadniczego. 

Rów niszczący znaczną część majdanu grod~, określony przę.z J. Żu-· 
rowskiego jako pozostałości poszukiwań "amatora skarbów", jest okopem 
wojskowym pochodzącym zapewne z I wojny światowej, na co wskazuje o~
słonięcie tu fragmentów drutu kolczastego, łuski i pocisku karabinowego. 

. . 
Dokładn-e uściślenie chronologii, jak równie:! ustalenie faz osadni-

czych będzie motliwe po przeprowadzeniu badań wałów obronnych. Ze 
względów finansowych i technicznych dalsze badania nie były motliwe. 
niemniej jednak materiał z badań dotychczasowych znajduj e się w opraco
waniu i zostanie opublikowany w fąrmie monografii. 

PIANKI, gm. Zbójna 
woj. łomtyńskie 
Stanowisko l 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził dr Ryszard F. Mazurowski. 
Finansował WKZ woj. łomtyńskiego - za pośred-
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nictwem SSP "Universitas" w Warszawie. 
Pierwszy sezon badań. Stanowisko piaskowe 
z okresu neolitu. 

Stanowisko poło~one jest około 550 m na północny wschód od pół
nocno·-wsc,hodniego krańca wsi Pianki na piaszczystej wydmie le~ącej na 
wysokim tarasie Narwi, około 250 m na północny zachód od prawego brze
gu starego koryta tej rzeki. Powierzchnia stanowiska wynosi około 32000 m2. 
Występujący na nim materiał ma charakter wielokulturowy. W roku bie~ą
cym przebadano obszar 3,5 ara. · 

W centralnej i zachodniej części stanowiska odkryto pozostałości 
osadnictwa neolitycznego, zaliczanego do tzw. "kręgu kultur strefy leśnej11 

Europy Wsch"odniej. Wystąpiła tu krzemienica o średnicy około 7, 5 m 
z paleniskiem w części centralnej. Materiał w niej zlokalizowany ku). turo
wo ma charakter jednorodny. Wśród narzędzi krzemiennych dominują dra
pacze, skrobacze i rylce, nieliczne są natomiast półtylczaki i tylczaki, 
wióry o ,zaretuszowanych bokach oraz pazury. Rdzenie - głównie jednopię

towe wiórowe i wiórowo-odłupkowe. Między zabytkami krzemiennymi wy
stąpiły drobne kości" _zwierzęce oraz 3 fragmenty ceramiki. 

W wykopie II, zlokalizowanym w południowo-wschodniej części sta
nowiska zabytki krzemienne i ceramiczne wystąpiły w dwóch warstwach 
ciem~o~ółtego piasku rozdzielonych warstwą humusu pierwotnego. Istnieje 
więc mo~liwość wydzielenia dwóch lub nawet trzech poziomów osadniczych, 
z których najstarszy mo~e być związany z osadnictwem mezolitycznym. 
Pozostałe dwa reprezentują osadnictwo kultur strefy leśnej. 

. W warstwie ziemi ornej oraz w próchnicy leśnej wystąpiły na pra
wie całym stanowisku pojedyńcze fragmenty nac .zyń z późniejszych okresów 
chr~ologicznych /wczesna epoka brązu, okres wpływów rzymskich/. 

Badania będą kontynuowane. 

REGÓW, gro. Baranów 
woj. skierniewickie 
Stanowisko 2 ,. 

l 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 
Zakład Badań Archeologic'znych 
SSP "Universitas" 

Badania prowadził mgr Adam Waluś przy konsul~ 
tacji naukowej doc • .dr. hab. Jerzego Okulic za. Finan
sowała CMK w Warszawie. Pierwszy sezon badań. 
Osada z okresu późnolateńskiego i późnorzymskiego • 

. Badania na stanowisku 2 w Regowie miały charakter ratowniczy. 
Stanowisko · poło~one jest na rozległej wydmie piaszczystej otocŻonej od 
strony północnej i zachodniej podmokłymi łąkami. Projektowana budowa 
prze~ina wydmę z północy na południe i przebiega mniej więcej przez 
najwy:tszą partię wydmy. Badaniami objęto pas 70 x 300 m. W pierwszym 
sezonie badania skoncentrowano w północnej części odcinka i zbadano 
obszar o powierzchni 5000 m2. Odkryto łącznie 250 obiektów i wyeksplo
rowano je w całości. Uchwycono p6łnocny skraj osady i rozpoznano częś
ciowo jej partię centralną. 
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Do najciekawszych obiektów zaliczyć można owalną w rzucie jamę 
o nieznacznej miąższości, w której znaleziono ponad 300 bryłek bursztynu 
ze śladami obróbki oraz 10 całkowicie i częściowo zachowanych krążkowa
tych paciorków bursztynowych. Nieliczny materiał ceramiczny z tego obiektu 
pozwala odnieść go do schyłkowej fazy późnego okresu lateńskieg-o. 

Poza jamami o różnym kształcie i przeznaczeniu odkryto także kilka 
obiektów mieszkalnych /półziemianki i budowle naziemne/ oraz dwie studnie: 
jedn<t o konstrukcji kamiennej, drugi\ drewnianej. Obie studnie zostały częś
ciowo zbadane. 

Do ciekawszych obiektów należy także prostokątny piec wapienniczy. 
Górną partię wypełniska tworzyły duże bryły polepy z licznymi odciskami 
belek zapewne po naziemnej konstrukcji pieca. Pod warstwą polepy znajdo
wały się dwie war-stwy wapna o miąższości około 20 cm przedzielone kilku
centyffietrowymi warstwami spalenizny.' W partii przydennej wystąpiły poje
dyńcze ułamki ceramiki. Ponadto znaleziono: brązową i żelazną fibulę, frag
ment brązowej kiamry do pasa, nóż żelazny, narŻędzia kościane i rogowe, 
a także ułamki ceramiki toczonej. Wystąpiły także pojedyńcze krzemienie 
kultury janisławickiej oraz ułamki naczyń kultury łużyckiej z późnego okresu 
halsztackiego. 

Na podstawie uzyskanych materiałów osadę datować można wstępnie 
na późną fazę późnego okresu lateńskiego i późny okres wpływów rzymskich. 

Badania będą kontynuowane. 

STOLPIE, gm. Nowosiółki 
woj. chełmskie 

Uniwersytet 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Lublinie 
Zakład Archeologii Polski 

Badania prowadziła mgr Irena Kutyłowska. 
Finansował Wydział Kultury UW w Chełmie. 
Trzeci sezon badań. Gródek wcźesnośrednio
wieczny XI-XII w. 

Badania archeologiczne w 1978 roku mia_ły na celu: 

l. przebadanie sondażem terenu na wschód od wieży w celu uchwycenia 
ewentualnej fosy; 

2. odsłonięcie odsadzki fundamentowej wieży w środkowej partii ściany 
zachodniej. 

Ad.l. Wykop sondażowy długości 5 m /do ogrodzenia prywatnej posesji/ 
szerokości l, 5 m założono w przedłużeniu wykopu 9 w kierunku wschod
nim i oznaczono jako wykop 9B. W końcowym odcinku wykopu, w odległoś
ci 3 m od ściany wschodniej wieży i 6 m od podstawy gródka uchwycono 
obniżenie - wkop wykonany w calcu. Wyraźnie pionowo wyprofilowane w 
marglu kredowym /warstwa VII/ obniżenie, którego dno lekko opada w kie
runku wschodnim wypełnione jest przemieszaną czarną ziemią /rędzina -

· w. VI/ z domieszką m a rglu kredowego. Ponieważ strop obniżenia wiąże 
się z warstwą VI - caleową i łącznie z nią przykryty jest warstewką 
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/grubości do 10 cm/ rumoszu wapiennego mo:tna hipotetycznie przyjąć. 
te odsłonięto wewnętrzne zbocze sztucznie przekopanej fosy. Powy:tej za
·legają pr!temieszane warstwy gruzu z materiałem nowo:tytnym. Na krawę
dzi obnitenia widoczny jest wkop po słupie. drugi wkop po słupie znajduje 
się w odległości 40 cm od wschodniej ściany wiety i 260 cm od krawędzi 
obnitenia - fosy. Być mo te są to pozostałości po słupach stanowiących 
dwa rzęrlY palisady między wietą a fosą. Dalszy ciąg obniżenia- fosy 
prześledzić będzie motna na terenie prywatnej posesji. 

Ad. 2. Wykop 11 o wymiarach 4 x 2. 6 m założono przed wejściem do wie
ty w odległości 1. 5 m od jej północno-zachodniego narożnika. Odsłonięto 
w nim lica fundamentowe prawego i lewego muru nieistniejących oskarpo
wań przed wejściem do wiety. Mury te wykonane są z głazów zlep.ieńca 
wrzuconych i zalewanych zaprawą we wkopach przecinających nawarstwie
nia wczesnośredniowieczne gródka. Stopę fundamentową oba mury mają po..: 
sadowioną na stropie nasypu gródka /warstwa IV/. Na stropie warstwy IV 
zalega bruk kamienny. nad nią warstwa III zawierająca wyłącznie J;Pateriał 
zabytkowy XI-XIII-wieczny. związany z utytkowaniem gródka. Powytej za
lega warstwa II przemieszanej sypkiej ziemi. w której obok materiałów 
XI-XIII-wiecznych występują materiały młods~e i nowotytne. W odległoś
ci l .m od ściany zachodniej wieży na odcinku długości 2. 4 m odsłonięto 

rumowisko przepalonych belek i grud spieczonego marglu. Rumowisko to 
lekko zagłębione jest w warstwie III. a na swoich obrzetach przykrywa 

· strop tej warstwy. Jest to pozostałość konstrukcji drewnianych być mote 
związanych z podstawą pod umocnięnie drewnianego wejścia na pierwszą 
kondygnację wiety. 

Odsadzka fundamentowa wiety znajduje się na tym samym poziomie, 
co w wykopie 9. to jest na poziomie 10. 50- 10. 70 m /vr1!J wartości pomia
rów fotogrametrycznych/. Na jej poziomie w nasypie .gródka /warstwa IV/ 
zalega warstwa budowlana /w. V2/ zawierająca dużą ilość ·zaprawy. gruz 
ceglany i potłuczone płytki ceramiczne z glazurą brązową. zieloną i tółtą. 
Świadczy to. :!;e prace przy budowie górnych partii wieży /Ill kondygnacja 
li~owana cegłą/ trwały w okresie kiedy nasyp gródka osiągnął poziom od
sadzki fundamentowej wiety. Do ciekawszych znalezisk należy mały .. frag
ment detalu architektonicznego znaleziony w warstwie II prawdopodobnie 
pochodzący z 'wystroju III kondygnacji wieży. co mote pomóc przy jej da-
tÓwaniu. · 

Materiały znajdują się w zbiorach Zakładu Archeologii Polski 
UMCS. 

Badania będą kontynuowane. 

SZCZĘBRZESZYN 
w oj. zamojskie 

Uniwersytet 
im. Marii Skłodowskiej:·curie 
w Lublinie · 
Zakład Archeologii Polski 

Badania prowadziła dr Stanisława Hoczyk-Siwkowa 
/autor sprawozdania/ przy współudziale mgr. mgr 
Ireny i Andrzeja Kutyłowskich. Finansował WKZ 
w Zamościll. P-ierwszy sezon badań. Stanowisko 
wielokulturowe. 
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Prace wykopaliskowe prowadzono w północnej części wzgórza zam
kowego. Przebadano powierzchnię l ara. Najstarsze ślady zasiedlenia wzgó
rza pochodzą z neolitu /ułamki naczyń kultury pucharów lejkowatych/. 
Z wczesnośre_dniowiecznym poziomem użytkowania łączyć należy: 

a/ workowatą jamę zasobową /średnica wylotu 78 cm, głębokości 95 cm/, 
drążoną w lessowym' podłożu, zawierającą między innymi"ułamki na
czyń glinianych z VII- VIII w., 

b/ ziemiankę o zarysie prostokątnym /3,40 m x 3, 70 m/, zorientowaną ścia
ną dłuższą zachód-wschód, Zagłębiona w podłoże około l m. Ściany sza
lowane drewnem. Slady trzech słupów znajdujących się na_ linii wschód
zachód eksplorowano: jeden pośrodku ściany wschodniej i dwa pozosta
łe w obrębie budynku. Na poziomie podłogi w rogu północno-zachodnim 
odkryto rumowisko kamiennego pieca, wyżej palenisko płaskie na tym 
samym miejscu ułożone z niewielkich kamieni, Ułamki naczyń z chaty 
i pieca datują ją na X wiek; · 

c/ cmentarzysko szkieletowe, Eksplorowano siedem pochówków zoriento-·_ 
wanych wschód-zachód /głową na wschód/. Większoś _ć z nich wkopana 
była w wypełnisko chaty. W grobie nr 2 odkryto wytłaczane z blaszki 
brązowej guzki, będące ozdobą głowy, w grobie nr 5 pierścionek z dru
tu brązowego i w grobie nr 7 kabłączki skroniowe /po trzy z każdej 
strony czaszki/ wykonane z brązowego drutu, . 

d/ skupisko ceramiki wczesnośredniowiecznej /X-XIII wiek/ w naturalnym 
zagłębieniu w wykopie V. 

Średniowieczna warstwa kulturowa występowała we wszystkich wy
kopach osiągając miąższość 20-60 cm, a w naturalnych zagłębieniach się
gając do głębokości l, 20 m. Oprócz znacznej ilości ceramiki, szczątków 
kostnych i przedmiotów metalowych na uwagę zasługują: nożyk ielazny 
z pięknie zdobioną rogową rekojeścią, bardzo dobrze zachowana ostroga 
i ułamki naczyń szklanych. 

Badania będą kontynuowane. 

TARCZYNY, gm. Lidzbark Welski 
woj. ciechanowskie 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził mgr Waldemar Moszczyński, 
konsultował doc. dr hab. Jerzy Gąssowski. Finan
sowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciecha
nowskiej. Trzeci sezo'n badań, Osada wczesno
średniowieczna VII-XIII w. 

Kontynuowano badania z laf 1975, 1977 na osadzie podgrodowej 
oznaczonej jako stanowisko II. Odsłonięto ar 6 i 7, W wyniku eksplo
racji zarejestrowano 17 jam różnej wielkości i 8 skupisk ceramiki bez 
możliwości powiązania ich z jakimkolwiek obiektem. Wśród jam wielkoś
cią swoją odbiegały obiekty oznaczone numerami: l, 3, 6, 11 i 12, Śred
nie ich wymiary wynosiły 3 x 2 m. Zaobserwowano, że, obiekty te ukła
dały się w dwóch ciągach wzdłuż osi W-E. Jamy l, 6, 12 zorientowane 
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były swoim dłutszym bokiem wzdłut linii N-S, a jamy 3 i 11 wzdłut li
nii W-E. Kształt jam był prostokątny, na głębokośCi 20 cm od powierz
_chni ·zie~.i gwałtownie zwętal się do około l, O- l, 2 m i skracał się do 
około 2, 5 m. Jamy miały 9Jta nieckowate, głębokie były na 50-80 cm, od · 
średniej odbiegała jama 11, jej głębokość s!ęgała l, 4 m. 

· Chronologię obiektów mo:tna określić na podstawie licznie wystę
pującej ce'ramiki. W chwili obecnej rysują się trzy fazy . osadnicze: 
pierwsza VII-X w. dla niej charakterystyczna je·st ceramika wczesno:. 
słowiańska wykazująca wpływy pomorskie i ceramika pałtyjska; druga 
Xl w. -brak ,ceramiki bałtyjskiej, zanik wpływów pomorskich; trzecia 
XII-XII w. - ceramika charakterystyczna dla Mazowsza. 

Badanie stanowiska stanowi interesujący wkład do badań•nad po
graniczem bałtyjako-słowiańskim we wczesnym średniowieczu. 

Badania będą kontynuowane. 

WINNICA, gm. Połaniec 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko l i 2 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadziła mgr Ewa Twarowska. 
Finansowała Dyrekcja Elektrowni Połaniec. 
Szósty sezon badań. Grodzisko i osada przy
grodow·a- wczesne średniowiecze XI-XIII w. 

Stanowisko l - grodzisko 

Przebadano łącznie obszar 202 m2. 

Badania na grodzisku w Winnicy miały na celu dostarczenie dal
szych danych dotyczących konstrukcji umocnień grodu w jego południo
wej części, a tak:l:e jego zabudowy w partiach przylegających bezpośred
nio do tychże umocnień. 
Przecięto północną część konstrukcji izbicy zachodniej, odsłoniętej w wy
kopach 9 i 13, · profilem prostopadłym do jej ściany północnej. Z profilu 
w;ynika, te ściana izbicy zawaliła się po spaleniu przykrywając wraz ze 
spalonymi konstrukcjami wytszych partii wału warstwą spalenizny i prze
palonej gliny obiekt gospodarczy z paleniskiem /obiekt 3/ znajdujący się 
u podnóża wału. · 

W wykopach 8, 9, 10 i 11 stwierdzon'o do tej pory istnienie 6 obiek
tów przylegających bezpośrednio, lub znajdujących się w znacznym przy
bli:teniu konstrukcji wałowych. Są one różnych rozmiarów 1 miąższości -
cechami, które je łączą jest posiadanie palenisk w obrębie lub w pobli
żu /lub i tak, i tak/, usytuowani.e dłu:tszym bokiem równolegle do prze
biegu wału,' wypełnisko w postaci czarnej węglistej ziemi z bardzo bo
gatą -~awartością kulturową w postaci licznych wyrobów :telaznyc~ /w tym 
grotów strzał, które występują w ich obr.ębie lub w pobli:tu - półfabryka

ty strzał w postaci prętów żelaznych itp./, żużla żelaznego, a poza tym 
przęślików, ceramiki i kości zwierzęcych. Pozwala to przypuszczać, że 
w partii przywałowej grodu znajdowało się szereg pomieszczeń typu go
spodarczego, peb).iących funkcję magazyn~w. warsżtatów produkcyjnych 
/produkcja grotów strz.ał/ itp. · · 
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Dotychczas przebadano nieznaczne fragmenty majdanu grodu, głównie w je
go partii przywałowej stwierdzając występowanie licznych palenisk kamien
nych. Znaleziono liczny i bogaty materiał zabytkowy. 

Stanowisko 2 - osada przygrodowa 

Przebadano obszar 143 m2. Prace na osadzie przebiegały w dwu 
kierunkach. Pierwszy miał charakter ratowniczy i związany . był z wyko
pem kablowym, przeprowadzonym · wiosną br. przez teren osady. Wykop 
o szerokości l m przeprowadzono łukiem od podnóża wału przeciwpowo
dziowego aż do drogi. Udało się w nim uchwycić zasięg osady potwier
dzający wyniki naszych poprzednich badań. W miejscach najintensywniej
szego nasycenia warstwy kulturowej węglem drzewnym dokonano obustron
nych wcięć w kierunku północny-zachód i południowy-schód. We wcięciach 
odsłonięto dwa paleniska i piec kamienny zbudowany z wapieni o wymia
rach l, 4 x l, l m, z wlotem umieszczonym od strony północnej /szerokość 
wlotu 35 cm. f i zachowaną grubością ścian od 30 do 35 cm. przy wyso
kości ·do 25 cm. 

Kontynuując prace prowadzone w latach ubiegłych założono wykop 
o powierzchni 75 m2, w celu uchwycenia dalszego ciągu konstrukcji mosto
wych odkrytych w roku 1975. Odsłonięto dalsze 14 siupów konstrukcji bieg
nących w kierunku północno-zachochlim. Układają się one w dwa rzędy od
dalone od siebie o około 3-.4 m. Średnica słupów waha się w granicach 
30-38 cm, a zachowana miąższość od 30 do 100 cm. 

Badania będą kontynuowane. 

ZA WADA, gm. Połaniec 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko l 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzili dr Bolesława Chomentowska 
i mgr Jan Michalski. Finansowała Dyrekcja 
Elektrowni Połaniec w budowie. Piąty sezon 
badań, Osada kultury trzcinieckiej, osada kultury 
łużyckiej z okresu halsztackiego i cmentarzysko 
z okresu wpływów rzymskich. 

W 1978 roku przebadano powierzchnię około 500 m2. Prace koncen
trowały się wyłącznie w zachodniej części stano~iska, zagrożonej znisz
czeniem. Badaniami objęto peryferię stanowiska. Odkryto fragmenty praw
dopodobnie pieca garncarskiego w postaci licznych kamieni, polepy oraz 
zniekształconych fragmentów naczyń. W północno-zachodniej części na
trafiono na skupisko różnego rodzaju jam. W ich pobliżu znaleziono 
kilkanaście fragmentów ceramiki kultury trzcinieckiej pochodzących praw
dopodob~ie z osady. 

Najistotniejszym elementem badań było uchwycenie dalszego prże
biegu rowów odkrytych w poprzednich latach, Ich zarysy były wyraine, 
intensywne i o znacznej miąższości. Wewnątrz odkryto liczne ślady pio
nowycl} pali. Wszystkie opisane powyżej obiekty wiążą się z osadą kultu
ry łużyckiej. Na całym badanym obszarze wystąpiła warstwa kulturowa 
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grubości kilkudziesięciu centymetrów o niezbyt intensywnym zabarwieniu 
i nasyceniu materiałem zabytkowym. Z powytszą osadą oprócz znalezisk 
.ceramiki .nalety wiązać przęśliki gliniane oraz niewielki ciętarek glinia
ny. Z okresu wpływów rzymskich ,pochodzą znalezione lu:tno nieliczne. 
fragmenty ceramiki "siwej" toczonej na kole" fragmenty grzebienia rogo-
wego .oraz dwie zapinki z brązu. ' . 

Z próbek pobranych w latach 1976 i 1977 otrzymano dla osady kul-
tury łutyckiej siedem dat c14: 470+ 130 BC, 445 :!" 110 . BC, 430! 110 
BC, 450! 130 BC. 490:!: 130, BC. 505 ± 135 BC, 440! 115 BC. Analizy 
dokonała Pracownia Radiowęglowa Muzeum Archeologicznego i Etnograficz
nego w Lodzi. 

Badania bę.dą kontynuowane. 

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

Uniwersytet Warszawski 
Inst~tut Archeologii 

Badania prowadził mgr Jan Michalski. Finansował 
WKZ w Tarnobrzegu. Pierwszy sezon badań. Osada 
kultury mierzanowickiej, trzcinieckiej i łutyckiej 

z ei>oki brązu, ślady osadnictwa schyłkowo neoli
tycznego. 

Przebadano 190 m2. Stratygrafia tego stanowiska została częśc1o
wo rozpoznana jednodniowym sondatern w 1975 r., wykopy lokalizowano 
więc w ten sposób, aby uchwycić zasięgi nawarstwiających się na siebie 
osad i określić ich chronologię. W dutej jednak mierze podyktowane to 
było rozmieszczeniem niezniszczonych jeszcze części stanowiska. które 
uległo dewastacji jut w około 70o/o. · W wykopach natrafiono na warstwę · 
kulturową i obieKty związane z trzema osadami: kultury mierzanowickiej. 
trzcinieckiej i łutyckiej /z epoki brązu/. Uzyskano spore ilości cerami
ki, wytwory krzemienne /m. in. 2 siekiery/ i paciorek gliniany. 

Załotopo takte dwa wykopy /w \sumie około 30 m2/ na terenie 
df>mniemanego cmentarzyska /stanowisko 2/-. gdzie według miejscowej 
ludności wykopywano groby popielnicowe. Uzyskano jednak, wynik nega-
tywny: . . 

Chwilowo nie prz~widuje się kontynu_acj.i badań. 
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BUŁGARIA 

Uniwersytet Warszawski 
Ek~pedycja Archeologiczna 

Badania prowadziła prof. dr Ludwika Press przy 
współudziale doc. dr.inż, arch. Ryszarda Massalskiego, 
doc. dr. Juliusza Ziomeckiego, dr, Tadeusza Sarnow
skiego, dr. Waldemara Szuberta, mgr. Włodzimierza 
Gacuty i innych. Finansowało Ministerstwo Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Uniwersytet War
sza.wski, częściowo też Uniwersytet Wrocławski. 
Dwudziesty sezon badań polsko- bułgarskich. Rzymska 
twierdza legionowa i miasto wczesnobizantyjskie nad 
dolnym Dunajem /I- VII w. n. e./. 

Pracami archeologic~nymi objęto późnoantyczną i wczesnobizan
tyjską budowlę z portykami, komendanturę · legionową- principia oraz 
zachodni i wschodni' odcinek murów obronnych twierdzy legionowej. 

W związku z zaawansowanym stanem robót konserwatorskich, 
w obrębie budowli z portykami wykopaliska miały głównie charakter ba
dań sondażowych. Pozwoliły one wydzielić dwa etapy zabudowy kamiennej 
wzniesionej przez legionistów /II i III w, n. e./ oraz fazę budownictwa 
drewnianego /I, II w. n. e./. ·uzyskano elementy do rekonstrukcji planu 
budowli legionowej, poprzedzającej późnoantyczną konstrukcję miejską 

z dziedzińcem i portykami. Eksploracja jednego z pomieszczeń legiono
wych dostarczyła kilkadziesiąt glinianych lamp oliwnych, 

W obrębie komendantury odsłonię ty został jeden ze skarbców po
łożonych obok świątyni sztandarów. W rumowisku skarbca znaleziono 
kilkadziesiąt fragmentów posągów brązowych /w tym pozłacanych/ natu~ 
ralnej i ponadnaturalnej wielkości, emblematy kultowe, falery, odłamki 
signa, przedmioty brązowę z wyposażenia świątyni, trójnóg żelazny, 
kilkanaście monet z III i IV w.n.e. Po wschodniej stronie świątyni od
kryta została sklepiona konstrukcja - prawdopodobnie praefurnium zwią
zane z późnoantyczną fazą użytkowania jednego z administracyjnych po
mieszczeń komendantury. Sondaże stratygraficzne w świątyni przyniosły 
nowe dane do rekonstrukcji jej fasady i potwierdziły istnienie dwóch faz 
budowlanych. 

Badania sondażowe prowaqzone w pobliżu murów rozszerzyły po
ważnie naszą wiedzę o najwcześniejszym, drewniano-ziemnym /I w. n. e./ 
etapie budownictwa rzymskiego w Novae. Odsłonięto trzy rowy twierdzy 
legion9wej z tej fazy jej istnienia, pozostałości wieży /? /, oraz szeroką, 
suchą fosę z fazy kamiennej. Zadokumentowane przekroje dają także • 
wgląd w późniejsze dzieje umocnień zbudowanych przez żołnierzy I-go 
legionu Italskiego. 

SA BLA 
Okręg tołbuhiński 

Centrum Archeologii Podwodnej 
w Sozopolu przy Państwowym 
Muzeum Historycznym 
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Instytut Archeologii i Etnografii 
Uniwersytetu im. Mikołaja Koper
nika w Toruniu - Koło Naukowe 
Studentów Archeologii UMK, Aka
demicki Klub Podwodny "Trepang" 
przy UMK 

Badania prowadzili: Kandydat Nauk Michaił Lazarow, 
dr Andrzej Kola, dr Gerard ·wnke. Badania finanso
wało Muzeum Okręgowe w Tołbuhinie. Pierwszy 
sezon badań. Przystań starożytna i wcz.esnośrednio

wieczna -domniemany "Caron Limen". Di·uga połowa 
II tysiąclecia p. n. e. - X w. n. e. 

Archeologiczne badania podwodne reliktów przystani starożytnej 
i wczesnośredniowiecznej były prowadzone w rejonie l~tarni morskiej 
w ~abli /północna część bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego/. 
Zadaniem wstępnych badań było zlokalizowanie przystani, wzmiankowa
nej w pisanych źródłach starożytnych jako "Caron. Limen", sporządzenie 
planu batymetrycznego obejmującego rejon domniemanej przystani oraz 
przeprowadzenie podwodnej penetracji dla uzyskania materiału zabytko
wego potwierdzającego lokalizację przystani i ustalającego chronologię 
tego obiektu. Sporządzono plan batymetryczny części zlokalizowanej przy
stani o powierzchni około 250 x 400 m, wykonując pomiary głębokościowe 
na 16 osiach usytuowanych prostopadle dq linii brzegu, oddalonych od 
siebie o 10 lub 20 m. Pomiary głębokościowe w strefie brzegowej - do 
150 m - wykonywano przy pomocy przyrządów geodezyjnych, natomiast 
w pasie następnym - od 150 do 400 m od linii brzegowej - wykonywano 
je przy pomocy przyrządów podwodnych, stwierdzając zróżnicowane głę
bokości dochodzące do 9 m. Dodatkowo, dla uzyskania profilów głębo
kości zalegania dna, wykonano pomiary głębokości na 4 wybranych 
osiach w pasie od 400 do 550 m od linii brzegowej, stwierdzając istnie
nie głębokości do 21 m. Na podstawie sporządzonego planu batymetrycz
nego stwierdzono duże zróżnicowanie w układzie skalistego dna, ze szcze
gólnie inj.teresującym wyplyceniem dna do 70 cm głębokości) stwierdzo
nym w odległości około 160-200 m od linii brzegowej. Przeprowadzona 
w cym rejonie podwodna penetracja doprowadziła do zlokalizowania w pa
sie pomiędzy współczesną linią brzegu a wspomnianym wypłyceniem 4 ka
miennych kotwic, które wskazywałyby na wykorzystywanie tegoż miejsca 
jako kotwicowiska dla statków. Piątą kotwicę tego typu zlokalizowano już 
po zewnętrznej stronie wspomnianego wypłycenia. Wszystkie ze znalezio
nych kotwic kamiennych, posiadających po trzy otwory i wagę od 21 do 
58 kg, datować można na późny okres epoki brązu lub wczesny okres 
epoki żelaza. 

Równocześnie prowadzono penetrację sektorową w szerokim pa
sie rejonu domniemanej przystani, uzyskując w rezultacie kilkanaście 
fragmentów amfor pochodzących z okresu od V w. p. n. e. do X w. n. e. 
Z innych materiałów zabytkowych znaleziono tu ołowianą poprzeczkę 
z ołowiano-drewnianej kotwicy, którą datować można w szerokich ra
mach drugiej połowy I tysiąclecia p. n. e., oraz fragment żelaznej kotwi
cy wczesnośredniowiecznej. 
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Prowadzone w &bli archeologiczne badania podwodne stanowiły . 
_uzupełnie~e naziemnych prac badawczych prowadzonych przez Muzeum 
Okręgowe w Tołbuhinie pod kierownictwem Iwana Wasilczina na reliktach 
zlokalizowanego. tu antycznego miasta. 

Badania w ~bli będą kontynupwane. 

NEA PAPHOŚ 

CYPR 

Stacja Archeologii 
Śródziemnomorskiej UW 
w Kairze 

Badania prowadził dr hab. Wiktor A. Daszewski. 
Finansowała Stacja Archeologii Śródziemnomorskiej 
UW. XIV kampania wykopaliskowa. Pałac-rezydencja 
z II-VI w.n.e. 

Celem prac na terenie wioski Kato Paphos /antycznego Nea Paphos/ 
było odsłonięcie dalszych partii rzymskiego pałacu-rezydencji. Wykopaliska 
skoncentrowane były w trzech punktach w obrębie skrzydła ·południowego 

i wschodniego. 

Na · południu usunięto . zasypisko zalegające w korytarzu-portyku. Ko
rytarz ten, o najbardziej reprezentacyjnym charakterze w tej rezydencji 
/długości 56 m i szerokości 5 m/, posiadał ongiś barwne posadzki mozai
kowe. W znacznym stopniu zostały one zniszczone w czasach, gdy pałac, 
opuszczony przez prawowitych właścicieli, słu:tył jako schronisko dla 
przygodnych u:tytkowników oraz jako ·kopalnia materiałów budowlanych. 
Zachowane do dziś fragmenty mozaiki świadczą, :te wśród ornamentów 
najczęściej powtarzają się ró:tne typy · meandra, warkocz-a, rzędy trójkątów 
1 łamiąca się fala, Środkowa partia posadzki biegnąca przez· całą długość 
portyku i ujęta w meandrową ramę, podzielona była na szereg prostokąt
nych i kwadratowych pól, z których ka:tde zawierało inną dekorację wew
nętrzną. Mozaika poło:tone była na podkładzie wapiennym o kilkucentyme
tijOWej grubości, zalegającym na podbudowie z drobnych kamieni. W środ
kowej części portyku, niemal na osi gł<>wnej sali pałacu, znaleziono ślady 
wcześniejszej budowli kamiennej o starannie tynkowanych ścianach ze śla
dami dekor~cji malarslłiej. Usytuowanie budynku jest prostopadłe do murów 
korytarza. 

Prace prowadzone w skrzydle wsche~nim pałacu miały na celu od
krycie pomieszczeń ~najdujących się na półrioc od głównego wejścia oraz 
sprawdzenie, czy ukła,d ich jest symetryczny do układu sal w części po
łudniowej s)trzydła · wschodniego. Odsłonięto pomieszczenia pierwszego rzę
du, t. j. przylegające do zewnętrznego muru wschodniego oraz częściowo 
sale· drugiego i ' trzeciego rzędu. Wszystkie były powa:tnie zniszczone. Mu
ry zachowały się fragmentarycznie i to jedynie w partiach fundamentowych. 
Zniszczone były równie:t podłogi, ongiś wykonane z bloków kamiennych 
bąd:t ubitej ziemi czy kamieni zalanych zaprawą wapienną. Stan zachowania 
sal drugiego rzędu jest tak zły, :te przed pełnym odkopaniem tej części pa
łacu nie mo:tna stwierdzić ~yme.trii ;ukłaąu obu partii skrzydła. Wydaje się 
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jednak niemal -pewne, :te podobnie jak w południowej części skrzydła, tak 
i ~a północy, sale rzędów wewnętrznych grupowały się wokół otwartego 
dziedzińca, który ułatwiał wewnętrzną komunikację oraz zapewniał dostęp 
światła dziennego, Z dziedzińcem tym łączy się system kanałów odprowa
dzających wodę do wielkiej cysterny usytuowanej w sali Nr 86> le:tącej 
w pierwszym rzędzie w pobli:tu muru wschodniego oraz kan.ąłem biegną

cym w kierunku burzowca usytuowanego wzdłu:t północnego muru pałacu. 
Niemal w poziomie fundamentów w /w pomieszczeń odkryto relikty wcześ
niejszej zabudowy rzymskiej i późno-hellenistycznej, Jej typ, rodzaj murów 
i wielkość pomieszczeń wskazują, i:t mamy tu do czynienia z domami miesz
kalnymi oraz prawdopodobnie małymi warsztatami rzemieśln_iczymi, których 
obecność wydaje się wskazywać, że dzielnica ta miała we wcześniejszym 
okresie inny nieco charakter. 

Wykopaliska prowadzone w południowej części skrzydła wschodniego 
odsłoniły trzy spore pomieszczenia usytuowane pomiędzy łaźniami a głów
nym wejściem do pałacu. Ściany ich wykonane są . częściowo z wtórnie u:ty
tych bloków kamiennych oraz fragmentów kolumn wapiennych. Charakter 
zniszczeń tej części budynku świadczy, ~ mury zwaliły się w czasie trzę- _ 

sienia ziemi. W pomieszczeniach tych, niewątpliwie o przeznaczeniu gospo
darczym, znaleziono wiele skorup naczyń zasobowych typu amfor oraz dzba
nów i mis. 

Wśród znalezisk ruchomych na szczególną uwagę zasługują fragmen
ty trzech reliefowych czarek wczesnorzymskich znalezione w pobli:tu funda
mentów pomieszczeń w północnej części skrzydła wschodniego, Na jednej 
z czarek przedstawione są sceny batalistyczne. Na tle sumarycznie potrak
towanego pejza:tu, podkreślonego przez trzy drzewa, jeźdźcy w rozwianych 
chlamidach atakują piechotę. Fragment innej czarki zawiera sceny dionizyj
skie prawdopodobnie odnoszące się do thiasos, Na uwagę zasługuje ponadto 
terrakotawa główka kobieca z okresu hellenistycznego, lampki i monety hel
lenistyczne i rzymskie, a tak:te kamienne formy odlewnicze do odlewu brą
zowych monet, równie:t z czasów hellenistycznych, 

ĄLEKSANDRIA 

Kom el Dikka 
ul. Saphia Zaghloul 

EGIPT 

Stacja Archeologii 
Śródziemnomorskiej UW 
w Kairze 

Badania prowadził dr Mieczysław Rodziewicz. 
Finansowała Stacja AŚ UW. Kampania wykopa
liskowa. Strefa miejska z okresu IV-VII w. n.e. 

W specyficznych warunkach permanentnych prac wykopaliskowych 
na Kom el Dikka, w latach 1978/79 większość wysiłków pochłonęła eks
ploracja górnych warstw kulturowych we wschodnim rejonie strefy wyko
paliskowej przy współczesnej ulicy Saphia Zaghloul. Uzyskano tu cenne 
dane tyczące stratygrafii terenu oraz drobnych znalezisk głównie ceramiki 
oraz du:tej ilości zdobionych przedmiotów z kości, głównie aplik z mebli 
drewn~anych. 
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Na szczególną u\\<agę zasługuje zespół murów oraz fundamentów 
budynków ulokowanych na poziomie c a l O m n, p. m. tj. 2 m ponitej po
ziomu utytkowych zabudowy mieszkalnej okresu IV do VII wieku, Odsło
nięto tu na wspomnianym poziomie utwardzoną nawierzchnię ulicy R4 
/oznaczenie wg Mahmuda Bey el Falakiego ~ 1866 roku/ oraz trzy małe 
konstrukcje po zachodniej stronie ulicy /naj prawdopodobniej sklepy /,a po 
wschodniej stronie fundamenty dutego budynku mieszkalnego składającego 
się z ośmiu pomieszczeń oraz wielkiego dziedzińca ogrodzonego murem 
z bloków wapiennych. Spodziewaliśmy się zgodnie z dotychczasowymi wy
nikami badań na wschodnich tereńach basenu Morza ~ródziemnego, że bu
dynki mieszkalne z arabskiego okresu będą korespoLdowały w swej formie 
i funkcji ze znany~ ·domem Mahometa z Mediny, który miał być modelem 
domów mieszkalnych muzułmańskich, Miał to być dom wywodzący się 
z tradycji budownictwa mieszkalnego grecko-rzymskiego. posiadający w cen
trum dziedziniec otoczony wieloma salami podzielonymi stosownie do patriar
chalnej struktury rodziny muzułmańskiej •. Tymczasem odsłonięty dom miesz
kalny w Aleksandrii położony przy starożytnej ulicy R4 nie posiada podob
nych cech, Dzięki wcześniej odsłoniętemu zespołowi domów mieszkalnych 
przy tej samej ulicy. i przeprowadzonym badaniom porównawczym można 
i ten budynek z okresu wczesnego średniowiecza zidentyfikować już teraz, 
Otóż ,ponieważ posiada on dwa rzędy pomieszczeń usytuowanych w jednym 
blokuJprzylegającym dłuższym bokiem do ulicy R4,a na zapleczu posiada 
wielki dziedziniec o charakterze gospodarczym o wielkości nie znanej nam 
z dotychczas odsłoniętych w Aleksandrii budynków. Jego interpretacja stała 
się dosyć skomplikowana, Budynek bowiem wywodzi się genetycznie z miej
skiego budownictwa mieszkalnego plebejskiego lub handlowego okresu rzym
skiego, natomiast ulokowany na zapleczu dziedziniec jest niewątpliwie zna- . 
kiem wpływu wiejskiego życia i gospodarki jego mieszkańców. Przemiany 
tej nie można było wyobrazić sobie na podstawie dotychczasowych opraco
wań i przekazów literackich opisujących miasto wczesno-średniowieczne 
jako ośrodek wielkomiejski. 

Znaleziska ruchome z terenu tego domu przedstawiają bardzo "bogaty 
zestaw przedmiotów codziennego użytku .oraz przedmiotów zdobionych, a wresz
cie dzieł sztuki, Wyroby te pochodzą głównie z warsztatów egipskich oraz 
aleksandryjskis!h zaś występuje tu znacznie mniej importów aniżeli w okre
s·e pó:tno-rzymskim i bizantyjskim. 

Wśród · znalezisk na szczególną uwagę zasługuje malowana czarka 
wykonana z połowy jaja strusiego. Malowidło jest położone w części wew- ' 
nętrznej a wykonane jest farbami klejowymi koloru brązowego i granatowe-
go. Ze względu na rodzaj farby czarka ta ńie nadawała się do codziennego 
użytku jako naczynie do picia płynów a zatem była przedmiotem obserwacji 
przedstawienia malarskiego, Wyobrażono tu grupę zwierząt reprezentantów 
ptaków, gadów i ssaków. Ptaki stłoczone w jednym miejscu obserwują tu 
zmagarua pązostałych, tj. panterę oraz węża atakujących antylopy. W tej 
chwili po wstępnych badaniach tego obiektu wydaje się, że scena jest ilustra
cją moralizatorsko-dydaktyczną nieznanej nam jeszcze przypowieści lub baśni, 

O"dsłonięte relikty budownictwa mieszkalnego okresu wczesnego śred
niowiecza w bardzo istotny sposób uzupełniają nam obraz Aleksandrii z tego 
okresu znanego nam dotychczas jedynie z nekropol z VIII i IX wieku, jakie 
znajdowały się w pobliżu, mianowicie w portykach ła:tni oraz budowli teatral-
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nel. Poniewa~ opisany dom pochodzi z tego~ okresu, jest bardzo wiary
godne, ~e jego mieszkańcy po śmierci byli grzebani na najbli~szym cmen
tarzu. 

BIR KISEIBA 
Pustynia Zachodnia 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej w Warszawie 
/w ramach Combined Prehistorie 
Expedition/ 

Badania prowadzone przez Combined Prehistorie 
Expedition /Southern Methodist University, Dallas 
Texas, IHKM PAN i Geological Survey of Egypt/ 
przez następujące osoby ze strony amerykańskiej: 
prof. dr.Freda W endorfa /dyrektor ekspedycji/ 
i dr Angelę Close; ze strony polskiej: doc. dr. hab. 
Michała Kobusiewicza i prof. dr, Romualda Schilda, 
doc. dr.Hannę Więckowską; ze strony egipskiej: 
Bahaya Issawi oraz Achillesa Gautiera z Uniwer-

. sytetu w Gandawie. Siódmy sezon badań na Pustyni 
Zachodnie_j. Stanowiska epipaleolityczne i neolityczne, 

Skupiono się na prowadzeniu eksploracji szeregu stanowisk epipa
leolitycznych i wczesnoneolitycznych poło~onych wokół wczesnoholoceńskich 
plaj rozwiniętych u podnó~a Skarpy Kiseiba w południowej części Pustyni 
Zachodniej w Egipcie. 

Szczegółowej eksploracji wykopaliskowej poddano 9 stanowisk, w tym 
parę wielowarstwowych. Odkryto liczne struktury, jamy, domy oraz wydo
byto bardzo bogate materiały zabytkowe. -

Prace będą prowadzone w sezonach następnych. 

MINSHAT ABU OMAR 
Północnowschodnia Delta 

Państwowe Zbiory Sztuki 
Egipskiej w Monachium 
Stacja Archeologii Śródziemno
morskiej UW w Kairze 

Pracami wykopaliskowymi kierował doc. dr hab. Lech 
Krzy~aniak z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 
W pracach międzynarodowej ekspedycji wzięli udział 
ze strony polskiej doc. dr hab. Karol Myśliwiec 
/ekspert w zakresie ceramiki/ i Waldemar Jerke 
/dokumentacja fotograficzna/. Finansowały PZSE 
w Monachium. Drugi sezon badań. Nekropole: z okresu 
predynastyczriego /około 3300-3100 p. n. e./ oraz 
z okresu rzymsko-koptyjskiego /3-5 w. n. e. /. 

Kontynuowano badania obu nekropoli odkrytych w toku I kampanii 
na :rozległym piaszczystym wzgórzu pochodzenia aluwialnego, poło~onym 

w śród namułów nilowych / turtle-ba ck/, typowym elemencie kraj obrazu 
Delty. Łącznie odkryto 119 grobów, 
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Na nekropoli predynastycznej odkryto 60 grobów. Regułą obrządku 
było grzebanie zwłok ulotonych na boku, z nogami silnie podkurczonymi 
·i głową skierowaną na północ. W tej partii stanowiska najliczniej odkrywa
no pochówki stosunkowo ubogo wyposatone /w przeciwieństwie do sytuacji 
obserwowanej w czasie I kampanii/. Rzadziej ' tutaj odkrywano bogatsze gro
by; jedynie wyjątkową pozycję - z uwagi na swe wyposa:tenie - zajął grób 
160. ' 

·Pochówki ubogie na ogół. zawierały tylko ·1.-2 naczynia ceramiczne 
małych rozmiarów i o formie kulistej. Bogatsze groby zawierały naczynia 
ceramiczne "stołowe", bardzo rzadko naczynia kamienne, a tak:te spora
dycznie tylko ' ozdoby osobiste /naszyjniki i bransolety z paciorków z k·ar-, 
neolu/, efektowne notę krzemienne, ostrza i zbrojniki krzemienne oraz 
hipotetyczne "gry". 

Grób 160 niewątpliwie zajmuje czołową pozycję w zbadanej części ' 
tej nekropoli. Zawierał on szkielet dorosłej kobiety i wyposatony był m. in, 
w kilkanaście naczyń ceramicznych "stołowych", kilkanaście pięknych na
czyń kamiennych /alabaster, łupek~ porfir/ i unikatowy diadem składający 
się z paciorków złotych i karneolowych. Na· brzuścu jednego z dutych na
czyń zachowało się 'wyryte tam "imię Horuso_we" króla Skorpiona, zagadkq
wego władcy panującego na krótko przed ostatecznym zjednoczeniem Egiptu. 
Grób. 160 na tej nekropoli ma swój odpowiednik jedynie w grobie 44, odkry
tym w toku I kampanii, w którym na jednym z naczyń-darów grobowych za
chowało się wyryte "imię Horusowe" króla Narmera, uwa:tanego najczęś
ciej za poprzednika /mote .ojca/ króla Hor-Aha, zjednoczyciela Egiptu i za
łotyciela I dynastii około 3100 p. n. e. 

Nie ulega kwestii, te odkrycie inskrypcji /choć bardzo prostych/ 
związanych z królem Skorpionem i Narmerem w tej części Egiptu ma do
niosłe znaczenie dla badań nad początkami państwowości staroegipskiej; 
badania tej nekropoli mają takte watne znaczenie dla studiów nad kształto
waniem się najstars~ego ·osadnictwa we wschodniej Delcie. W odrótnieniu 
bowiem od dotychczasowej ewidencji archeologicznej. nowe informacje 
z Minshat Abu Omar pochodzą z badań mających jut pełną dokumentację, 
wykonaną zgodnie z obecnymi wyniogami w tym względzie. 

Z żawart.ości grobów predynastycznych pobrano próbki do badań spec.:. 
jaylistycznych /C-14 i TL/ nad chronologią bezwzględną. 

Na nekropoli z czasów rzymsko-koptytąklćh odkryto 59 grobów, ·które 
motna datować na okres początków upowszechniania się ideologii chrześci
jańskiej w tej części Egiptu ·i jednocześnie ,koJ;ttynuacji niektórych elementów 
staroegipskiego rytuału pogrzebowego. Cechą charakterystyczną obrządku 
pogrzebowego na tej nekropoli było układanie zwłok w pozycji na wznak, gło
wą na zachód. Na ogół · do grobów nie wykładano tadnych pr~edmiotów. Rza
dziej · tylko znajdowano w nich np. monety, wśród których zidentyfikowano 
monetę · rzymską z końca 4 w. n~ e. Zwłoki dzieci często grzebano w naczy
niach cermicznych, m. in. w amforach, W niektórych wypadkach zwłoki po
grzebano w grobie obudowanym suszonymi cegłami, przy c.zym cała ta kon
strukcja miała kształ krzy:ta koptyjskiego. 

W kilkunastu przypadkach zanotowano elementy rytuału staroegipskie
go. Motna tutaj wymienić np. grzebanie zwłok przykrytych ceramiczną trum
ną /bez dna/, po~hówki w grobie zb~orowym /"mauzoleum"/ zbudowanym 
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z suszonych cegieł /konstrukcja w zasadzie wziemna/ oraz nakrywanie 
głów i częściowo górnych partii tułowia zmarłych plastyczną maską po
grzebową wykonaną z malowanego stiuku - przy jednoczesnym mumifi
kowaniu zwłok. Podobnie jak w przypadku nekropoli predynastycznej, 

. takte nekropola wczesnochrześcijańska w Minshat Abu Omar jest pierw
szym, systematycznie b_adanym obiektem tego typu we wschodniej Delcie. 

DEIR El-BAHARI 
Świątynia Hatszepsut 

Polska Stacja Archeologii 
Śródziemnomor ski ej 
w Kairze 
PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 

Badaniami kierował int. Zygmunt Wysocki. 
W pracach uczestniczyli równie:! z ramienia 
Polskiej Stacji Archeologii ŚrÓ1:łziemnomorskiej 
w Kairze: dr Janusz Karkowaki /kierujący pra
cami epigraficznymi/, dr Włodzimierz GodlewSki, 
mgr Franciszek Pawlicki, mgr Krystyna Polaczek, 
mgr Maciej Witkowski oraz fotograf Zbigniew Do
liński; ·Pracownie Konserwacji Zabytków były re
prezentowane przez architektów int. W. Połoczanina 
i int. A. Stefanowicza, elektryka K. Bielenię oraz 
kamieniarza W. Surzyna. Finansował rząd egipski. 
XIX kampania badawczo-konserwatorska. Świątynia 
Hatszepsut. 

' :rrace restauratorskie skoncentrowane były na odbudowie platfor-
my osłonowej nad zachodnią c_zęścią świątyni oraz w Górnym Portyku, 
gdzie kontynuowano rekonstrukcję wewnętrznego rzędu kolumn. Porudnio
wą część portyku przykryto architrawal!li• płytami stropowymi i ciągami 
gzymsów. 

Przeprowadzono studia egiptologiczne nad ~achodń.ią ścianą Górne
go Portyku, głównie nad tzw. "tekstem koronacyjnym Hatszepsut",który 
po śmierci królowej przekuty został na scenę i tekst Totmesa I. W opar-· · · 
ciu o analogie z opublikowanymi niedawno fragmentami tekstu Hatszepsut 
na blokach tzw. "świątyni barki" z Karnaku . osiągnięto znaczny postęp 
w rekonstrukcji fragmentarycznie zachowanej wersji tegot tekstu ·w Deir 
el-Bahari. Zlokalizowano ponad 20 dutych fragmentów tekstu na blokach 
z "lapidarium". Ponadto dr J. Karkoweki określił na podstawie bloków 
z Deir el-Bahari miejsce tych fragmentów tekstu, których nie udało się 
zlokalizować francuskim egiptologom w oparciu o bloki z Karnaku. Konty
nuacja badań nad ścianami sanktua_rium słonecznego doprowadziła do iden
tyfikacji kilkunastu dutych fragmentów przedstawiających scenę ofiarną 
i zawierających tekst, którego inne kopie zachowane są w Luksorze 
i Karnaku. 

W ramach szerokiego programu publikacji poszczególnych części 
świątyni przeprowadzono w tej kampanii następujące prace: 

· l. Badano historię budowy świątyni ze szczególnym uwzględnieniem zmian 
w pierwotnych załoteniach, wprowadzonych jut po częściowym wykona-
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niu dekoracji ś_cian /int., Z, Wysocki od strony architektonicznej i dr J. 
Karkowaki z punktu widzenia egiptologii/. 

2, Dokum'emtacja i studia nad scenami na ścianach sanktuarium Amona
Re, Górnego Dziedzińca ·i Górnego Portyk~ /dr J. Karkowski/. 

3. Studia nad dekoracją "Portyku Pplowań" doprowadziły d~ znalezienia 
szeregu nowych koneksji bloków z zachodniej części portyku i częś
ciowo ich umieszczenia w pierwotnym kontekście /mgr F. Pawlicki/. 

4, Prace nad dekoracją ścian obydwu sanktuariÓw Anubisa-Imiyut. 
Mgr M. Witkowski kontynuował dokumentację sali hypostylowej w san• 
ktuarium Anubisa przy !:lrodkowym Dziedzińcu, · a tak1:e w sanktuarium 
przy dziedzińcu z ołte:rzem. . 

• 5, Dokumentacja dekoracji filarów Srodkowego Portyku oraz scen w "Por-
tyku Narodzin" prowadzona była przez mgr K. Polaczek. 

6, Graffiti i fragmenty malowideł koptyjskich na ścianach górnego tarasu 
były dokumentowane przez dr. W. Godlewekiego celem przygotowania 
monografii o monasterze, który istniał na ruinach świątyni Hatszep
IUt. 

DEIR EL-BAHARI 
~wią~nia Totmesa Ill 

Stacja Archeologii 
Sródziemnomor ski ej 
w Kairze 

Badaniami kierowała doc. dr hab. Jadwiga Lipińska 
przy współudziale mgr. mgr. Huberta Górskiego, 
Moniki Kołodko, Joanny Wiercińskiej, Finansowała 
Stacja A~ UW, VI kampania dokumentacyjno-kon
se-rwatorska. Prace rekon~trukcyjne przy Świątyni 

· Totmesa III. 

Prace prowadzone były w trzech etapach: • 

Etap I - przy pomocy misji P.P. PKZ - przygotowanie i adaptacja skal
nego grobowca · zwanego Bab el-Gusus jako magazynu drobnych zabytków 
ze świątyni T~tmesa III. Z uwagi na zbytnie zatłoczenie głównego maga
zJnu znalezisJ:t oraz konieczność usunięcia ze świątyni Hatszepsut składo
wanych tam prowizorycznie zabytków Totmesa III, stało się niezbędne 

powiększenie powierzchni. magazynowej, co uzyskano przez adaptację na 
magazyn niedekorowanego, obszernego grobowca w pobli1:u istniejącego 
magazynu. Jednocześnie trwały· prace przy porządkowaniu i selekcjono
waniu wszystkich zabytków w głównym magazynie. 

Etap .II polegał na przenoszeniu części zabytków do grobowca, oraz usu
waniu ·zabytków ze świątyni Hatszepsut. Przeniesiono tak1:e do magazynu 
kilkaset dekorowanych bloków· ściennych, które od czasu wykopalisk -: 
z braku miejsca - pozostawione były na terenie wykopalisk. 

Etap III stanowił początek właściwych prac nad rekonstrukcją rozbitych 
reliefów ściennych ze świątyni Totmesa III. Wszystkie fragmenty zostały 
uporządkowane wedle typu przedstawień, co urno1:liwia szybkie odnalezie
nie poszukiwanych elernen~ów, Prace nad rekonstrukcją prowadz.one były 

jut. uprzednio, w Warszawie, przy pomocy· wyskalowanych zdjęć i kilka 
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tematów przedstawień stanowiło przedmiot prac magisterskich w Insty
tucie Archeologii UW. Jednak sfotografowane było dotychczas tylko około 
6 tysięcy większych fragmentów, gdyż pełna dokumentacja fotograficzna 
kilkudziesięciu tysięcy drobniejszych odłamków nie byłaby ani możliwa, 
ani celowa. Ponadto dwuwymiarowe fotografie nie mogą w wielu przypad
kach stanowić podstawy do decyzji; czy dane fragmenty pasują do siebie, 
czy nie. Stąd konieczność sprawdzenia praktycznego koneksji znalezionych 
poprzednio teoretycznie, na podstawie zdjęć. 

W rezultacie prac III etapu, trwających w sumie około 2 miesiący, 
zostało zestawionych ponad 150 większych fragmentów dekoracji, o łącz
nej powierzchni f 50 m2. Poszczególne części tak zestawionych płasko
rzeib składają się od kilku do około 200 elementów. W chwili obecnej 
większość z tych przedstawień wyrwana jest z kontekstu i nie daje się 
jeszcze zlokalizować w świątyni, chociaż do niewątpliwych osiągnięć se
zonu 1978/1979 należy zidentyfikowanie i zestawienie ponad 190 fragmen
tów z rozbitej niszy, oraz kilkunastu większych elementów dekoracji od
wrotnej strony ściany, w którą była wbudowana nisza. Cały ten zespół 
można umiejscowić w planie świątyni. -

Z uwagi na ogromną wartość polichromowanych reliefów, na któ
rych zachowały się doskonale kolory, zidentyfikowane pasujące do siebie 
fragmenty zestawia się jedynie prowizorycznie w magazynie, nie stosując 
uzupełniania brakujących partii, ani trwałego łączenia. Po zakończeniu 
pracy przez archeologów niezbędne będzie przystąpienie do pracy konser
watorów, którzy opracują właściwe metody zabezpieczenia polichromii 
i łączenia fragmentów kamiennych. 

Sezon '1979 /1980 poświęcony będzie kontynuacji składania scen, 
oraz uporządkowania wielu tysięcy drobnych elementów z rozbitych bloków 
piaskowca, który obok wapienia, lepiej zachowanęgo, był również budul
cem świątyni. 

DOLINA KRÓLÓW 
Grobowiec Ramzesa III 

Stacja Archeologii 
Śródziemnomor ski ej 
w Kairze · 

Badania prowadzili dr Marek Marciniak 
i mgr Maciej Witkowski. Finansowała 
Stacja AS UW. Trzeci sezon prac dokumen
tacyjnych. Grobowiec Ramzesa III. 

Dotychczas wykonano dokumentację rysunkową i fotograficzną całe
go grobowca z wyjątkiem Sali Sarkofagowej i trzech małych pomieszczeń 
znajdujących się za nią. Skopiowano również znajdujące się w grobowcu 
teksty. Poczynając od pierwszego korytarza - tekst Litanii Słonecznej, 
poprzez korytarz drugi i trzeci - teksty końcowe trzech pierwszych go
dzin Am-duat i 4 i 5 godzina tego samego tekstu, aż do pierwszej sali 
z filarami i sali R połączonej z salą o czterech filarach - teksty księgi 
bram - IV, V i VI godzina· Księgi Bram. Mgr M. Witkowski w\}'konał rów-
nież skalowan~ rysunki . przedstawień znajdujących się w drugiej znisz-
czonej_ części grobowca poczynając od rampy schodzącej i pomieszczeń 
za nią w sali o .czterech filarach. Znajdują się tam: tekst rytuału otwar

<;:ia · ust · i. przedstawienia do tego tekstu, przedstawienia bóstw grobowych 
1 na kom e c tzw. tekst spowiedzi negatywnej władcy. 
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Grobowiec ten znany od dawna /odkryty został pod koniec XVIII 
wieku przez J. Bruce'a/ nie doczekał się jeszcze pełnej i wyczerpującej 
publikacji; Istnieją wprawdzie publikacje Champoiliona i Lefebura nie są 
one jednak ani dokładne ani wyczerpujące, Znanych było jedynie kilka 
niezbyt dokładnych rysunków, 

Na 'ten jeden z najwspanialszych grobowców, fakie znajdują się 
w Dolinie Królów, zwrócił uwagę dr Tadeusz Andrzejewski, który w roku 
1958 · rozpoczął dokumento"'anie zachowanych w grobowcu tekstów i przed
stawień. Jego przedwczesna śmierć hie pozwoliła na żak'ończenie prac, 
Zdą:tył on opublikować jedynie niewielki artykuł w ASAE na .temat odkry
tych tekstów, których resztki widoczone były w Sali Sarkofagowej grobowca, 

Przewidziana jest jeszcze jedna kampania w 1980 roku, konieczna 
abYJ dokonać dokumentacji Sali Sarkofagowej i dwóch pomieszczeń za nią, 
Przeprowadzi się równie:t ostateczną weryfikację tekstów znajdujących 
się na ścianach grobowca, Mając w ten sposób przygotowaną dokumenta
cję mo:tna będzie przystąpić do tłumac~enia tekstów, Wynikiem prac bę
dzie publikacja tego . zabytku w wydawnictwach Polskiej Akademii Nauk, 
Zakładu Archeologii · Śródziemnomorskiej. . · 

' TELL ATRIB 

Kom. Sidi Jusuf 
Stacja Archeologii 
~ródziemnomorskiej UW 
w Kairze 
Korni te t Koptyj ski 

Badaniami kierowała dr Barbara Ruszczyc. 
Wzięli w nich udział prof. dr Pahor Labib 
/Komitet Koptyjski/, Ossam Said Hafes 
/Departament Staro:tytności/ oraz mgr Jan 
Partyka, mgr Tomasz Górecki, dr Stanisław 
Medeksza, architekt ,Zbigniew Doliński,· fotograf, 
Finansowała Stacja A~ UW. II kampania wykopa
liskowa /I w 1969 r, /. Osadnictwo miejskie 
pó:fnoantyczne, 

Wznowiono wykopaliska, rozpoczęte Y' 1969 r., przerwane na 
okres 10 lat, ·Badania skoncentrowano na ~rowadzeniu w północnej 
części komu sonda:tu, . oznaczonego literą . D. • Przebiegał on 
w odległośc'i 3m od północnej krawędzi komu, miał szerokość od 3 m 
do 4, 5 m, długość 60 m - głębokość od 2 m do 3, 70 .m. 

We wschodniej części wykopu zostały odkryte konstrukcje 1analo
giczne do odsłanianych w 1969 r. jak równie:t rodzaj polepy wapietm.o
ceramlcznej. W górnej partii wykopu, w jego wschodnio-południowej 
części zostały odkryte piece do wypalania wapna, tle zachowane z wy
jątkiem jednego, w którym mo:tna było prześledzić jego budowę. 

Główne znalezisko stanowił zsyp rumowisk pomieszany z popio
łem i węglem, składający się z fragmentów budowli, w dolnej partii 
ceglanych, w górnej kamiennych elementów architektonicznych, Na wielu 
cegłach zachowały się fragmenty zaprawy pokryte J>Olichromią. Poza tym . . 
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odkryto wiele lutnych fragmentów malowanego tynku. Na niektórych z nich 
mo:tna było wyraźnie zaobserwować przemalowanie. Z fragmentów kamien
nych na szczególną uwagę zasługuje du:ty zespół płyt podłogowych, okła
dzin ściennych, fragmentów kapiteli i kolumn, na których zachow~ły się 
partie złocień. Szczególnie ciekawy jest fragment trzonu kolumny dekoro
wanego · złotą szachownicą. Prócz elementów kamiennych odkryto analo
giczne do nich, w stiuku malowane. Warto jeszcze zwrócić uwagę na licz
ne fragmenty moz~ik ściennych. Niestety wszystkie elementy architekto
niczne noszą ślady przepaleń i są zachowane bardzo fragmentarycznie. 
Specjalnie nale:ty zaznac.zyć znalezienie fraglll:entów płyty dekorowanej 
krzy:tem. 

Poza wy:tej wymienionymi elementami, stanowiącymi najwa:tniej
szy wynik badań, zostały odkryte monety tak pojedyńcze jak i zespół 28 
z okresu przewa:tnie późnoantycznego, m. in. Konstantyn, Konstancjusz. 
Odsłonięto te:t du:tą ilość fragmentów ceramiki typu 11late roman11 

- po
nad: 600 sztuk, fragmentów malowanej ceramiki koptyjskiej - ponad 500. 
sztuk, z których na uwagę zasługują np. dekorowane przedstawieniem 
twarzy. 

Znaleziska uzupełniają .figurki terrakotowe, lampki oraz ciekawy 
zespół zabytków metalowych, w tym część datowana na okres turecki, 
szklane arabskie naczynia oraz wielka ilość fragmentów szklanych prze
wa:tnie pochodzących z lamp i wiele innych drobnych znalezisk • 

. Wykopaliska kampanii 1979 r. wyratnie korespondują z kampanią 
poprzednią i potwierdzają wiele wyników pierwszego sezonu. 

Zakończono prace przygotowawcze do kolejnej kampanii. 

Pod koniec .wykopalisk teren zawierający konstrukcje architekto
niczne został zabezpieczony. 

SANT-DU-PERRON 
h Villerest /Loire / 
Sektor XI 

FRANCJA 

Direction des Antiqui te s 
Prehistoriques de la 
circonscription Rh one -Alpes 
i Uniwersytet im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Lublinie 

Badania prowadził mgr · Anckzej Kokowaki z Zakładu 
Archeologii Polski UMCS w Lublinie pod kierunkiem 
prof. Jean Combier - Direction des Antiquites 
Prehisto'riques· de la circonscription Rhone-Alpes. 
Badania finansowało francuskie Ministerstwo Kultury 
i Kontaktów. Obozowiska kultury oryniackiej. 

Do badań ratowniczych w dolinie Loary włączyła się ekspedycja 
Zakładu Archeologii UMCS w Lublinie. Badania · skoncentrowano w sekto-· 
rze XI, gdzie odkryto. dwa kolejno zakładane po sobie obozowiska kultury 
oryniackiej. 
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Stanowisko dostarczyło wyjątkowo dużej serii inwentarzy krze
r.niennych, kości zwierzęcych i innych śladów antropogenicznych. Unika
-towyr.n znaleziskier.n są "budowle" kultury oryniackiej o kształcie owal
nym. rejestrowane w postaci układów bloków kar.niennych. 

Badania będą kontynuowane. 

TELL EL SAADIYA 

IRAK 

Polska Stacja Archeologii 
~ródzier.nnor.norskiej -
w Kairze 
Państwowa Organizacja d/s 
Starożytności i Dziedzictwa 
Kulturalnego 

Badaniar.ni kierował doc. dr hab. Stefan Karol Kozłow
ski, przy współudziale dr.Piotra Bielińskiego. 
__ ;Finansowały: Polska Stacja Archeologii 'sródziemno
morskiej w Kairze i Państwowa Organizacja d/s 
Starożytności i Dziedzictwa Kulturalnego Republiki 
Irackiej, Pierwszy sezon badań, Osada kultury 
ubaidzkiej /ca 4500-3500 p.n.e./ 

Badania prowadzono w ramach r.niędzynarodowej akcji ratowania 
zabytków kultury w rejonie Dżebel Hamrin /budowa tamy na rzece Diya
la/. 

Tell el Saadiya zlokalizowany jest na lewym brzegu Diyali, na 
tarasie rzecznym, w pobliżu gajów' palr.nowych otaczających od północy 
miasteczko Saadiya. Długość tellu wynosi około 85 m, szerokość około 

75 m, a wysokość ponad 2, 5 r.n nad poziom otaczających go gruntów. 
Od północy i zachodu krawędzie wzgórza zostały zniszczone . przez pro
wadzone w ostat~m okresie prace ziemne, związane z budową tamy. 
znaczną część powierzchni stanowiska zajr.nuje nowożytny cr.nentarz, któ
rego groby zakłócają stratygrafię. 

Badania koncentrowały się w południowej i środkowej części wzgó
rza; łącznie odsłonięto obszar około 220 r.n2. 

W środkowej częŚci tellu, w najwyższej warstwie odkryto pozo
stałości budynku ceglanego z okresu sasanidzkiego bąd:t wczesnoislar.n
skiego, częściowo zniszczone przez piec ce'ramiczny. Wewnątrz pieca, 
na filarze rusztu, odkryto pochówek wczesnoislar.nski z do_brze zachowa..: 
nymi naczyniami szklanymi. Poniżej dna pieca odkryto pozostałości za
budowy z okresu ubaidzkiego, wraz ze współczesną jej ceramiką. Frag
menty · mur9w z suszonej cegły mułowej należą do dwóch odrębnych zespo
łów architektonicznych. 

W sektorzę położonym na południowym stoku tellu odsłonięto co 
najmniej dwie warstwy osadnictwa ubaidzkiego. W warstwie górnej wy
stąpiły trzy urny grobowe zawierające pochówki dziecięce. W kulturze 
ubaidzkiej bywają one zwykle ur.niel(lzczane pod podłogami domów. W niż
szej warstwie natrafiono natomiast na fragr.nent osady, obejmujący pozo-
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.• stałości zabudowy należącej do co najmniej czterech odrębnych budynków. 
Odkryto łącznie dziewięć pomieszczeń, nie udało się jednak jak dotąd od
słonić ani jednego kompletnego planu budynku, Ściany domów skonstruo
wane były z pojedyńczych bądź podwójnych rzędów suszonych, kwadrato
wych cegieł, zaś ich podłogi sporządzono z ubitego mułu. Zachowały się 
pozostałości dwóch otworów wejściowych, łączących pomieszczenia wew
nątrz budynku. Pod podłogą jednego z pomieszczeń /nr 7/ odkryto trzy 
malowane urny grobowe z pokrywami; urny zawierały pochówki dzieci. 
W tym samym pomieszczeniu odkryto, oprócz licznych fragmentów cera
miki, charakterystyczny dla kultury ubaidzkiej "zgięty gwóźdź" z gliny. 
Kolejne dwa okazy tego typu odkryto w prz~ległym pomieszc~eniu nr 19, 
Ponadto dwa następne "gwoździe" znaleziono w warstwie ubaidzkiej w cen
tralnej części tellu, jednak nie występowały one tam wewnątrz pomieszczeń, 

Zarówno na powierzchni tellu, jak też w warstwie podpowierzchnio
wej i wewnątrz pomieszczeń ubaidzkich odkryto liczny charakterystyczny 
materiał ceramiczny, Oprócz siedmiu urn grobowych i trzech pokryw, od
kryto trzy dalsze kompletne naczynia ubaidzkie; jedno z nich znaleziono 
we wspomnianym już pomieszczeniu nr 7, W materiale zdecydowanie do
minują naczynia malowane, zdobione motywami geometrycznymi, Prze
ważają puchary, nieduże czarki i głębokie misy. Ceramikę pochodzącą 
z obydwu warstw ubaidzkich należy datować na późną fazę kultury Ubaid 

/II/ • 
W materiale ceramicznym występują ponadto fragmenty naczyń 

zdobione przedstawieniami capridów, Motywy te znajdują analogie we 
współczesnych Saadiyi materiałach irańskich /kultura Mehmeh, Suza/. 
Obecnie nie można rozstrzygnąć, czy są to importy, czy też naśladow
nictwa miejscowe. Wśród pozostałych drobnych znalezisk ceramicznych 
należy wymienić liczne przęśliki oraz niekompletną figurkę kozła, 

Obfity jest również w Saadiyi ubaidzki materiał kamienny. Obok 
zabytków z lokalnego krzemienia występują obsydianowe i jaspisowe, 
Najliczniejsze są krzemienne wkładki sierpów, często z charakterystycz
nym wyświeceniem i śladami !epika bitumicznego. Ponadto należy wymie
nić grupź dużych, niegładzonych siekier-motyk, wykonanych na odłupkach 
z otoczaków rzecznych. Należy wreszcie wymienić· małe gładzone siekier
ki kamienne, zębate skrobacze, wysokie drapacze i nieliczne rylce. 

Głęboki szurf usytuowany w południowej części stanowiska wykazał, 
iż poniżej warstw późnoubaidzkich występują dwa poziomy ze śladami ma
teriałów podobnych. 

Badania w Saadiyi będą kontynuowane. 

WYSPA BIDŻAN Folska Stacja Archeologii 
Śródziemnomor ski ej 
w Kairze 
Państwowa Organizacja do 
spraw Starożytności i Dzie
dzictwa Kulturalnego Republiki 
Irackiej 
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Badania prowadził doc. dr hab. Michał Gawlikowski. 
Finansowały: Polska Stacja Archeologii Śródziemno~ 
morskiej w Kairze oraz Państwowa Organizacja 
d/s Starożytności Republiki Irackiej. Pierwszy · 
sezon badań. Twierdza Ź okresu asyryjskiego 
i partyjsldego /XIII-XI w. p.n.e. i I-III w.n.e. / 

W ramach akcji ratowniczej w rejonie Haditha nad środkowym 
E~fratem podjęto badania na wyspie Bidżan. 

Wyspa' Bidżan połoiona w odległości 25 km w dół rzeki od mleJ
scowości Ana. Ma ona około 350 m długości ora~ do 75 m szerokości' 
i ciągnie się w kierunku · biegu rzeki, tzn. w tym miejscu niemal dokład
nie z północy na południe. Północna część wyspy, na długości 185 m, 
otoczona jest kamiennym murem. 

Obecność tego muru, wzniesionego z wielkich, z grubsza ciosanych 
bloków wapienia i zachowanego miejscami do wysokości 5 m ponad lustro 
wody, z którego bezpośrednio się wznosi, zdecydowała o wyborze stano
wiska, które stanow"i z uwagi na swe strategiczne położenie przy ważnej 
drod7!e handlowej watny ośrodek starożytnych systemów obronnych wzdłuż 
Eufratu. Pierwszym celem badań było więc ustalenie chronologii tego sta
nowiska. 

Baqanie powierzchniowe pozwoliło ustalić, że fortyfikacje wyspy 
Bidżan powstały w dwóch fazach. W pierwszym etapie zbudowano twierdzę 
o wymiarach 120 m na 29 m, otaczając ją kamiennym murem; front forty
fikacji od strony północnej ma postać bastionu o wymiarach 25 m na 29 m, 
wypełnionego w całości głazami i zachowanego do wysokości 5 m ponad 
wodę. Inne mury są również bardzo grube, osiągają bowiem 6 m szero
kości. 

W drugim etapie twierdza została rozszerzona od strony zachod
niej i południowej .,: osiągając wymiary 185 m na 72 m, a więc obejmując 
powierzchnię niemal czterokrotnie większą od pierwotnej. Nowsze mury 
mają podobny charakter jak pierwotne założenia obronne, 

Główny wykop przeprowadzono w poprzek wyspy, na szerokości 
2 m. Ujawnił on obecność trzech głównych warstw, a mianowicie: 

l. islamskiej, reprezentowanej tylko przez fragmenty ceramiki; 

2. partyj ski-ej. na przeciętnym poziomie 5, ~O m ponad linią wodną; 

3. asyryjskiej, na przeciętnym poziomie 5 m ponad linię wody. 

Poniżej warstwy asyryjskiej zalega warstwa gliny z luźnymi ka
mieniami, która stanowi wypałnisko między zewnętrznymi murami twier
dzy. Warst.wa ta sięga poziomu 4, 5 m ponad lustro wody, Nie udało się 
j~szcze osiągnąć jej posadowienia, stwierdzono jednak jej obecność na 
wysokości 2 m ponad linię wodną. Wydaje się więc, że twierdzę zbudo
wano na niskiej wyspie czy też piaszczystej łasze, jakich wiele na, tym 
odcinku rzeki i nadano jej kształt wysokiego tarasu otoczonego murem. 
Młodsza, znacznie większa twierdza drugiego etapu> została wzniesiona 
w ten a~m .sposób; tylko w północno-zachodnim narożniku pozostawiono 
między starym a · nowym murem. pożiom niższy, chroniąc go przed zala-
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niem przez przybór za pomocą muru z cegły palonej łączonej bitumem, 
wspartego od strony wewnętrznej o mur kamienny. 

Stwierdzono, :te warstwa odpowiadającą jednemu z poziomów u:tyt
kowych, a zaw~erającą wyłącznie ceramikę okresu asyryjskiego, . występu
je nie tylko na obszarze pierwotnej twierdzy, ale równie:t na części do
budowanej. Oba etapy budowy nale:tą więc do tych czasów, chocia:t nie 
mo:tna ich jeszcze wydatować bardziej precyzyjnie. Wyspa tworzyła nie
wątpliwie ogniwo w łańcttchu obronnym utworzony~ na Eufracię w okresie 
średnioasyryjskim, w XIII-XI w. p. n. e. 

Po stosunkowo krótkim, jak się wydaje, okresie u:tytkowania twier
dza została zapewne opuszczona. Warstwa z okresu partyjskiego /I-III w. 
n. e. f zalega bowiem niemal bezpośrednio na asyryjskiej. Wyspa znajdo
wała się w tym czasie na linii granicznej między Partią a Rzymem i była: 
niewątpliwie wykorzystywana w celach wojskowych. Odnaleziono bardzo 
·liczne naczynia zasobowe o identycznej typowej fqrxpie, które świadczą 
o istnieniu magazynów :tywnościowych o charakterze militarnym, Stan za
chowania wskazuje na gwałtowne zniszczenie magazynu. 

Obfita ceramika okresu partyjskiego, która stanowi większość zna
lezisk ruchomych, może być podstawą do obszerniejszego opracowariia, 
zwłaszcza :te jest dotychczas bardzo słabo znana. Wśród innych znalezisk 
wymienić nale:ty drobne brązy asyryjskie, a tak:te liczne fragmenty deko
rowanej ceramiki z okresu Abbasydów i Seld:tuków /IX-XI w. /. 

JUGOSŁAWIA 

V 
DEBRESTE, S. R. Macedonia Folska Akademia Nauk 

Instytut Historii Kultury 
Materialnej i Muzeum 
Narodowe w Prilepie 

Badaniami kierowali ze strony polskiej dr Jadwiga 
Rauhutowa, ze strony macedońskiej dyrektor Muzeum 
w Prilepie Bosko Babic5. Nadzór naukowy sprawował 
czł. rzeczywisty PAN prof. dr Witold Hensel. Szósty 
sezon badań. Osadnictwo od neolitu do wczesnego 
średniowiecza. 

Odsłonięto dalsze partie fundamentów w rzucie poziomym prawie 
~wadratowej, kamiennej budowli, pełniącej funkcję fortalicjum. Długość 
jej ścian wynosiła 11,20 m przy szerokości murów do l, 80 m. Budowla 
ta pochodzi prawdopodobnie z V wieku. 

Na okres wczesnośredniowieczny /XI-XII wiek/ datować można 
dwie jamy odpadkowe wypełnione fragmentami naczyń glinianych, kośćmi 
zwierzęcymi i kamieniami. Wśród ceramiki znajdują się większe kawałki 
prażnie. Z dotychczasowych obserwacji wnosić nale:ty, że osadnictwo sło
wiańskie skupia się w kierunku na zachód od, odsłoniętych w ubiegłych 
sezonach, reliktów architektury sakralnej i cmentarzyska kultury bjelo
brdow skiej. 
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Do zabytków wydzielonych należą przedmioty żelazne o charakte
rze użytkowym, fragmenty ozdób brązowych, ułamki szkła okiennego 
i naczyniowego, przęśliki i ciężarki gliniane oraz szklane oczko pierś
cionka i bransolety szklanej. 

Badania będą kontynuowane. 

KADERO 

SUDAN 

Polska Stacja Archeologii 
'Sródziemnomorskiej 
UW w Kairze 
we współpracy z Muzeum 
Archeologicznym w Poznaniu 

Badaniami kierował doc. dr hab. Lech Krzyżaniak. 
Finansowała Stacja A!3 UW. Siódmy sezon badań. 
Neolityczna osada wraz z cmentarzyskiem /około 
4000 p. n. e. f oraz cmentarzysko meroickie /1-3 
w.n.e./ 

Osada neolityczna w Kadero składa się z dwu części: południo
weJ ~ północnej, o łącznej powierzchni szacowanej na około O, 8 ha. 
Obie części osady usytuowane są na przeciwnych skrajach pagórka 
o powierzchni około 4 ha. W toku krótkiej, siódmej kampanii badań 
założono dwa wykopy usytuowane w południowej części osady. Celem 
tej eksploracji było przede wszystkim wyjaśnienie zasięgu przestrzen
nego tej części osady, a także funkcji centralnej części pagórka, gdzie 
brak jest warstwy osadniczej. Przypuszcza się, że ta część stanowiska 
mogła być wykorzystana jako kraal dla stada hodowlanego, głównie bydła 
/ewidencja osteologiezna jednoznacznie wskazuje na podstawowe znacze
nie chowu bydła dla grupy osiadłej w Kadero f. Warunki ekologiczne 
/pora deszczowa/ musiały bowiem zmuszać tę grupę ludzką do ewakua
cji stada z sezonowo zalewanej okolicy /przez deszcze tropikalne i wy
lew Nilu, o c~ym świadczy ewidencja archeozoologiczna/, na teren 
usytuowany wyżej. 

Pierwszy wykop, o powierzchni 16 m2 /4 x 4 m/, założono na 
wschodnim krańcu badanej części osady, na wyraźnej koncentracji oto
czaków kwarcowych i czertowych. Okazało się, że jest ona najprawdo
podobniej pozostałością celowego nagromadźenia surowca kamiennego 
przez mieszkańców osady neoloitycznej. Nie odkryto tutaj żadnych in-
nych elementów zawartości kulturowej. · 

Drugi wykop, o powierzchni ·36 m2 /9 x 2m/, założono na pół
nocnej krawędzi badanej części osady, kierując go do centrum pagórka
domniemanego kraalu. Zgodnie z przewidywaniami, stratygrafia pozioma 
wskazała granicę zasięgu osady w tym punkcie stanowiska. Szybko zani
kający - w miarę postępu eksploracji ku centrum pagórka - materiał 
osadniczy w tym wykopie składał się z typowych fragmentów naczyń ce
ramicznych, wyrobów kamiennych, m. in. fragmentów żaren kamiennych 
oraz szczątków zwierzęcych. Niespodziewanie jednak natrafiono w tym 
wykopie - zaraz ·za skrajem występowania warstwy osadniczej - na po-
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chówki ludzkie /groby: 44-47/. Były to szczątki 4 osobą.ików pogrzeba
nych w pozycji z nogami silnie podkurczonymi, leżących na boku, gło
wami skierowanymi na zachód; są to cechy typowe dla obrządku po
grzebowego mieszkańców osady w Kadero pochowanych na odrębnym 
cmentarzysku, bdkrytym w innym punkcie pagórka w toku poprzednich 
sezonów, Jedynym darem grobowym odkrytym przy jednym z tych po
chówków /nr 45/ był unikatowy, długi wisiorek z pięknie oszlifowanego 
ryolitu - surowca kamiennego występującego w rejonie szóstej katarakty 
Nilu. 

Odkrycie pochówków ludzkich w tym punkcie pagórka komplikuje 
kwestię podziału funkcjonalnego stanowiska neolitycznego w Kadero. Oka
zuje się, że niektórych zmarłych grzebano w bezpośrednim sąsiedztwie 
domostw, innych zaś na odrębnym cmentarzu usytuowanym poza zasię
giem występowania warstwy osadniczej. Można zauważyć, że w tym ostat
nim przypadku odkryto, jak dotąd, pochówki osobników zdecydowanie bo
gaciej wyposażonych w dary grobowe. Szczątki ludzkie odkryte w toku 
tej kampanii zostaną zbadane przez antropologów fizycznych w następnym 
sezonie; wyniki tej ekspertyzy mogą rzucić światlo na charakter pochów
ków odkrytych w bezpośrednim sąsiedztwie osady, 

STARA DONGOLA 
Kom B 

Stacja Archeologii 
~ródziemnomorskiej 
UW w Kairze 

Badania prowadził prof. dr Kazimierz Michałowski. 
Finansowała Stacja AS UW w Kairze. Skład misji: 
dr Stefan Jakobielski - kierownik prac polowych, 
dr Włodzimierz Godlewski, mgr Krystyna Polaczek, 
mgr Marek Steinborn - archeolodzy. Trzynasty 
sezon badań, Stanowisko osadnicze od okresu neoli
tycznego do. okresu arabskiego /szczególnie okres 
chrześcijański VI-XIV w. n. e./ 

Program kampanii obejmował kontynuację badań w północnej 
części miasta na komie B. W czasie poprzednich sezonów archeologicz
nych częściowo odkopano dom, jeden z wielu, tworzących kompleks za
budowań podmiejskich. Wydaje się, że było to zgrupo.v anie domów miesz-
kalnych, Prace badawcze były skoncentrowane wokół łazienki, odkrytej 
w 1976 roku w' tzw. domu A, oraz pieca odkopanego w korytarzu AB 
w 1978 r. W toku kan:tpanii dokonano całkowitego odsłonięcia korytarza 
AB, który jest wydłużonym pomieszczeniem o wymiarach 14 x 3, 5 m 
biegnącym wzdłuż domów A i B. Piec znajduje się w środkowej części 
tego pomieszczenia po jego zachodniej stronie i przylęga od zewnątrz 
do wschodniej ściany łazienki. Pomieszczenie łazienki jest wyposażone 
w dwa baseny, wpuszczone w podłogę, rury ceramiczne położone pozio
mo w ścianie północnej, oraz trzy rury ceramiczne położone pionowo 
w ścianie wschodniej. • 

Badania mające na celu potwierdzenie teorii o istnieniu systemu 
doprowadzającego gorącą wodę do łazienki oraz drugiego systemu ogrze-
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wającego . samą łazienkę. wymagały ponownego oczyszczenia łazienki 
z nawianej tam wydmy piasku. 
W wyniku badań ustalono, 1:e łazienka była zaopatrywana w ciepłą wo
dę, grzaną na wspomnianym piecu, jak rów~ie1: dymem z niego poprzez 
trzy rury ceramiczne. wbudowane w ścianę wschodnią. 
Zakończono prace wykopaliskowe w żachodniej części domu, kończąc 
tym samym odsłanianie domu A, W domach B i . C sąsiadujących z do
mem A od zachodu i południa, przeprowadzono sonda1:e mające na celu 
stwierdzenie, czy w pomieszczeniach tych domów. poło1:onych analogicz
nie do łazienki w domu A. znajdują się równie1: malowidła ścienne. 
W wyniku obydwu sonda1:y ustalono, 1:e w wymienionych pomieszczeniach 
domów B i C nie ma żadnych malowideł ściennych. Materiałem archeo
logicznym uzyskanym w sezonie 1978/79 była głównie ceramika chrześ-
cijańska okresu późnego. · 
Po zakończeniu kampanii w Muzeum Narodowym w Chartumie, dokonano 
partażu zabytków pochodzących z kilku ostatnich kampanii archeologicz
nych w Starej Dongoli, Strona polska otrzymała pewną ilość zabytków. 
pochodzących z okresu chrześcijańskiego. głównie ceramiki. Obecnie 
obiekty te znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie. 

PALMYRA 

SYRIA 

Polska Stacja Archeologii 
Sródziemnomorskiej UW 
w Kairze 

Badania prowadził doc. dr hab. Michał Gawlikowski. 
Finansowała Stacja AŚ UW. ·21 sezon badań. Obóz 
Dioklecjana /III w. n. e. / 

Prace koncentrowały się w póh1.0cnej części dzielnicy zachodniej, 
zwanej Obozem Dioklecjana. Były kontynuacją prac zeszłorocznych, kiedy 
to. odsłonięto zabudowę bloków koszarowych naprzeciw bramy do sank
tuarium Allat, ·Samo sanktuarium było natomiast odkopane w ciągu kam
panii lat . poprzednich. Celem prac było zbadanie najbli1:szego otoczenia 
sanktuarium od strony północnej. • 

Badania objęły kolejny ocinek ulicy kolumnowej. która przecinała 
obóz z południa na północ. krzy1:ując się z główną ulicą dzielnicy i prze
chodząc przed bramą sanktuarium. Dalej ku północy ulica nie była jesz
cze odsłonięta, 

Odkopany sektor mier:z;y 27 m w kierunku - północ-południe i 17 m 
w kierunku poprzecznym. Obejmuje tym samym całą szerokość ulicy po
między ścianami zabudowy po obu stronach. Pośrodku znajdują -si ę dwa 
stylobaty, które wyznaczają przebieg nie zachowanych portyków. odległych 
jeden- od drugiego o 5, 70 m. Budynki le1:ące wzdłu1: ulicy wznosiły się 
w odległości 3, 30 m poza linią stylobatów. Zarówno fundamenty kolumnad ' 
jak i frontowe ściany budynków zachowane są tylko częściowo, toteż nie 
da się jeszcze określić, czy zabudowa miała charakter koszarowy. 
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Jeszcze w starożytności ulica podległa znacznym przeróbkom, 
Między innymi wzniesiono w portyku zachodnim solidną budowlę, która 
wystaje aż na środek jezdni, przekraczając linię atylapatu który został 
na tym miejscu zdemontowany. Jest to jednoizbowy budynek o wymia
rach 7 m na 4~ 40 m, Zachowała się podłoga z zaprawy wapiennej oraz 
c.zęściowo tynk · na ścianach. ' .. 

Również po demontażu stylobatów położono w poprzek ulicy prze
wody kanalizacyjne, w postaci dwóch leżących jedna ponad drugą rur 
terakotowych. Obie zostały zainstalowane jeszcze w epoce bizantyjskiej. 

W okresie muzułmańskim teren ulicy został wykorzystany dla bu
dowy domów mieszkalnych, Konstrukcja ich jest niestaranna; kształty nie
regularne. Budynki te są całkiem podobne i zapewne współczesne analo
gicznym domostwom odsłoniętym w czasie pierwszych sezonów wykopa:. 
liskowych na głównej ulicy Obozu. Odsłonięte fragmenty zachowane są 
bardzo słabo, można jednak stwierdzić, że na badanym odcinku domy 
grupowacy się z obu stron ulicy, . sprowadzonej teraz do 2, 5 m szerokoś
ci. Ku tej krętej i wąskiej uliczce zwracają się pozbawione otworów . 
wejściowych ściany,_ późnej zabudowy. Podobna degradacja ant)rcznego 
systemu urbanistycznego zaświadczona jest w pierwszych wiekach pano-
wania arabskiego w wielu miastach Syrii. · 

Już poza. głównym sektorem badaliśmy izolowaną budowlę w pół
nocno-zachodniej części obozu, na obszarze, który wedle wszelkiego 
prawdopodobieństwa poza tym. nigdy nie był zabudowany. Jest to muro
wany z kamienia rezerwuar będący ujęciem źródła, które wytryskało 
w tym miejscu ze stoku wzgórza. Mury otaczają kwadratową przestrzeń 
o boku 3, 90 m i ~achowane są do 4 m wysokości. Naprzeciw okrągłego 
otworu, którym przenikała woda znajduję się kanał odpływowy, prowadzą
cy ku wschodowi. 

Porównanie poziomów użytkowych dowodzi ponad wszelką wątpli
wość, że ujęcie źródła jest starsze od biegnącego obok akweduktu z epo
ki Dioklecjana. Jes~ zatem współczesne sanktuarium Allat, które również 
znajduje się nieopodal, OdnaleziC!na w wypełnisku ceramika na całej jego 
wysokości pochodzi z epoki ajubidzkiej bądź początków mameluckiej 
l ca XIII w. l, co dowodzi że do tych późnych czasów · źródło było wyko
rzystywane, a konstr.ukcja antyczna .zachowana była w dobrym stanie, 
iródło miało niewątpliwie związek z uprawnymi tarasami, które są do 
dziś widoczne w północnej części obozu, tam gdzie nie ma śladów monu
mentalnej zabudowy. 

CAPACCIO VECCHIA 
Prowincja Salerno 
Stanowisko "Sa gra to" 

W LOCHY 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Universita di Salerno 
lnstituto di Filologia 
e Storia Medievale 

Badania pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława 
Tabaczyńskiego prowadzili: prof. Paolo Peduto, 
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dr Angela Iacoe i dr. Andrzej Bulw /autor spra
wozdania/. Całością prac kierują prof. dr Witold· 
Hensel i prof. dr Nicola Cilento. Ponadto w bada
niach udział wzięli: Bogdan Kowalczyk i Matteo 
Sessa. Finansował Uniwersytet w Salerno, Szósty 
sezon badań, Zespół kościoła preromańskiego, 

cmentarzyska przykoście~ego i pałacu biskupiego 
z okresu od wczesnego średniowiecza a:t po czasy 
nowo±ytne. 

Pracami objęto wnętrze odkrytego w latach ubiegłych kościoła pre
romańskiego oraz obszar 2 działek zlokalizowanych w zachodniej części 
Sagrato, pomiędzy pozostałościami pałacu biskupiego a narteksem kościoła. 

W wyniku badań udało się stwierdzić, ±e odkryta świątynia była 
przynajmniej trzykrotnie gruntownie przebudowywana, co poświadczają, 
m. in, odkryte trzy poziomy posadzek w jej wnętrzu oraz związane z nimi 
układy stratygraficŻne i architektoniczne, W ostatniej fazie budowla ta 
została najpewniej włączona w obręb pałacu .biskupiego, a funkcje religij
ne przejął wówczas nowy kościół /istniejący do dnia dzisiejszego - pod 
wezwaniem Madonna del Granato/. 

Mimo całkowitego zniszczenia mttru pałacu biskupiego w jego częś
ci południowej, wydaje się, ±e przynajńini~j w ostatniej fazie był on połą
czony z na>:teksein kościoła • . 

Materiały ceramiczne znajdowane w wypełniskach wnętrz odkrytych 
pomieszczeń zdają się wskazywać, ±e całkowita destrukcja zespołu nastą
piła nie wcześniej, ani:teli w XVI-XVII w. ;. ,. 
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INDEKS 

ZAMIESZCZONE DANE: miejscowość, gmina. województwo, okres -
oznaczony literą, okresy dodatkowe /litery w nawiasie/, strona. 

. . 
OZNACZENIA OK.RESOW: pim - paleolit i mezolit, n - neolit, b - epoka 
/okresy f brązu, h - okres halsztacki, l - okres lę.teński f przedrzymskif, 
rz - okres wpływów rzymskich, wś - wczesne śre!IDiowiecze, pś - pó~ne 
śr.edniowiecze, nż - okres nowożytny, uz. - uzupełnienia, b. z. - badania 

zagraniczne. ' 
INNE SKRÓTY: gm. - gmina, w. - województwo /brak skrótu oznacza 

gm. lub w .loco/, st. - stanowisko. 

Aleksandria/Egipt/, b. z. 280 

Babice Stare, w. warszawskie, st.1, rz /wś/ 117 

Baczyn; gm. Liszki, w. krakowskie, h 79 

Będkowice, gm. Sobótka, w. wrocławskie, wś /ś/ 145 

Białogórze, gm. Zgorzelec, w. zielonogórskie, wś 146 

Bieżyń, gm. Krzywiń, w.leszczyńskie, st.1, rz /h/ 117 

Biskupice, . gm.Brwinów, w. warszawskie, rz /b, l/ 118 

Bir Kiseiba /Egipt/, Pustynia Zachodnia_, b.~· 282 

Bobęcin, gm. Miastko, w. słupskie, wś 198 

Bobrowniki, gm. Szpetal Górny, w. włocławskie, pś /nż/ 205 

Bocheniec, gm.Małogoszcz, w.kieleckie, st.2, b 5"7 

Bogucino, gm. Kołobrzeg, st. 6, l /h, rz/ 1_03 

Borówek, gm. Bielawy, w. skierniewickie, pś 205 

Brodnia, w. sieradzkie, st.15, h /wś, nż/ 79 

Brześć Kujawski, w. włocławskie, st. 3, n /h, l, wś/ 23 

Budzyń, w. pilskie, st.1, n 24 
Burdeniszki, g!!l• Suwałki, w. suwalskie, st. 2, pim 9 

Capaccio Vecchia /Włochy/, b. z. 296. 
Chełm-Bieławin, st.1, wś fpś/ 149 

Chłapqwo, gm. Dominowo, w. poznańskie, st. l, pś /nż/ 208 

Chmielewo,· gm.Stary Lubityń, w. ostrołęckie, st.1, wś 261 

Chwalim, gm. Kargowa, w. zielonogórskie, str.1, pim /n/ 9 

Chwarzno, gm.Stara Kiszewa, w. gdański~, l /rz/ 104 

Ciechanowiec, w. łomżyńskie, st. "Zamczysko", pś /nż/ 245 

Ciechanów, St. I ~ynek, pś /nż/ 207 
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Cieszyn, w. bielsko-bialskie, nż 246 

Czarnorzeki, gm. Korczyna, w. krośnieńskie, st. 2. wś 1ó1 

Czarnowąsy, gm.Dobrzeń Wielki, w, opolskie, st. E, rz 119 

Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, w. zamojskie. st,l,wś 153 

Czernino Kolonia, gm. Tyszowce. w. zamojskie, Podgrodzie 
"bliższe", wś 152 

Czersk, gm.Góra Kalwaria, w. warszawskie, st. "Wzgórze 
Zamkowe", pś 209 

Czerwone. gm.Kolno, w.łomżyńskie, nż /ś/ 246 

Dąbki, gm. Darłowo, w. koszalińskie, st. 9, n 25 

Debreste, S. R. Macedonia /Jugosławia/, b. z. 292 

Deir el- Bahari /Egipt/, b. z. 284 

Deir el- Bahari /Egipt/, Świątynia Totmesa III, b. z, 285 

Dębczyno, gm. Białogard, w.koszalińskie, st. 2A n /rz/ 26 

Dębczyno, gm.Białogard, w.koszalińskie, st,6, rz /n,l,wś/ 120 

Dębczyno, gm. Białogard, w. koszalińskie, st. 6A, rz /b/ 121 

Dębczyno, gm. Białogard, woj,koszalińskie, st. lO, b /rz, wś/ 58 

Dębczyno, gm. Białogard, w. koszalińskie, st. 41, b 58 

Dębina, gm, Ustka, w, słupskie, st. l, rz 122 

Dolice , w. szczecińskie, st. 40, b 59 

Dolina Królów /Egipt/, b, z. 286 

Draby, gm. Działoszyn, w. sieradzkie, st. 3, 5, pim 10 

Drohiczyn, w.białostockie, st.XIII, wś /pś/ 155 
< 

Drohiczyn, w. białostockie. st. XIII "Cerkiew", wś /pś, not./ 154 

Duczów Mały, gm. Wołczyn, w. opolskie, st. F, b /1/ 60 

Duczów Mały, .gm. Wołczyn, w. opolskie, st. H, h 80 

Dworzakowo, gm. Białośliwie, w. pilskie, st. 2 i s; n'/h/ 27 

Dzierżęcino, gm. Manowo, w.koszalińskie, s~. 4, pś /nż/ 210 

~Źwirzyno, gm.Kołobrzeg, w,kosz~lińskie, st,1, pś /wś.n-t./ 210 

Elbląg-, Zamek, pś /nż/ 211 

Falborz, gm. Brześć Kujawski, w. włocławskie, st. l, n /h, wś/ 28 

Frombork, w. elbląskie, st. 4, pś /nż/ 212 

Garnki, gm.Karli no, w. koszalińskie, st. 2, rz 122 
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Głogów-~tare Miasto, w.legnickie, pś /nt-/ 

Gniew, w.gdańs~ie, st.2, pś /wś, nt./ 
• 

Gniewowo, gm. Smigiel, w.leszczyńskie, st. 3, l /wś/ 

Gorzów Wielkopolski, st. 10, n 

Góra, gm. Ustków, w. sieradzkie, st. 2, rz 

Górzyca, w. gorzowskie, st. "Targacz", rz 

Gr.onowo Górne, w. elbląskie, st. 2· i 2a, wś 
l • i 

Gruta, w. toruńskie, st. l, pś 

Grzyblany, w~ legnickie. st .. l, h /b, pś / 

Grzybnica; gm. Manowo, w.koszalińskie, rz 

Grzybowa Góra, gni.Mirzec, w.kieleckie, st. "Rydno" 
pim /n, b/ · 

Huta Lukomska, gm. Zagórów, w. konińskie, nt. 

Inowłódz, w. piotrkowskie, Zamek, mury miejskie, pś 

Ino 'wrocław, w. bydgoskie, st. 9 5. r z /n, h/ 

Izde~no, gm. Rogowo, w. bydgoskie, st. 5, h /wś, pś/ 

Jankowo, gm. Pakość, w. bydgoskie, ·st. 4, n /rz/ 

Janowiczki, gm. Racławice- Pałecznica, w. kieleckie, pś 

Januszkowo Kujawskie, gm.Nowa Wieś ·Wielka, 
w. bydgoskie, st. 25, pim 

Jedwabno, gm. Lubicz, w. toruńskie, wś 

'Jenin, gm. Bogdaniec, w. gorzowskie, st. 2, h 

Jezierzyce, gm. Śmigiel, w.leszczyńskie, st. 3, wś 
Jędrychowice, w. opolskie, Grodzisko II, n /b/ 

K'adero /Sudan/, b. z. 

Kalisz-Zawodzie, ul. Bolesława Pobot.nego, wś /pś/ 

Kamień Mały, gm •. Witnica, w. gorzowskie, st. l, b 

Kamieńczyk, gm. Wyszków, w. ostrołęckie, rz /1/ 

Kar lino, w. koszalińskie, st. 46, rz 

Kartoszyno, gm. Krokowa, w. gd~ńskie, st. 4, l 
' . . 

Kasz7ce Milickie, gm. Żmigród, w. wrocławskie, b 

Kazimierza Mała, w. kieleckie, st. 5, b 

Kietrz, w. opolskie, n 

Kietrz, w. opolskie, st. 7, b 

213 

214 

105 

29 

123 

124 

l 56 
215 · 

81 

124 

11 

248 

215 

125 

84 

30 

217 

12 

261/uzup./156 

85 

157 

31 

293 

158 

61 

126 

127 

105 

61 

62 

31 

62 



Kietrz, w. opolskie, st. D, n 

Kietrz, w. opolskie, st. P, n 

Kietrz, w. opolskie, st. 'y, h 
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Klukowo, gm. Zlotów, w. pilskie, st. 2, h /1/ 
Kobiernice, gm. Porąbka, w. bielsko-bialskie, pś 

Kochlew, gm. Wierzchlas, w. sieradzkie, st. l, pim 

Kołbac z, w. szczecińskie, pś /n 't./ 
Koło, w,konińskie, Zamek, pś /nż/ 

32 

33 

86 

86 

223 

13 

218 

' 218 

Koło, gm. Brody, w. zielonogórskie, st;4, rz /n, b, wś/ 127 

Konopnica, w. sieradzkie, st. 7, rz /1/ 128 

Kraków-Kazimierz, ul. Skawińska- jezdnia, pś /n't./ 219 

Kraków-Nowa Huta - Branice, st. 41, l /b/ 107 

Kraków-Nowa Huta - Krzesławice III, st. 41, l /n/ 108 

Kraków-Stare Miasto, bloki 2,6,7,14,22,29,30,31, _ pś /n't./ 222 

Kraków-Stare Miasto, blok 37-39; ul. Kanonicza l, 7, 9t 11, 
13,17-22,24, pl.. Wita Stwosza 2, wś /pś, nż/ !59 

Kraków-Stare Miasto, ul, Kanonicza 13 - piwnica, 
wś /pś, nż/ IoO 

Kraków-Stare Miasto, ul, Gołębia 14, 16, 18, pś /nż/ 220 

Kraków-Stare Miasto, ul. Szewska 15, 17, 19, 21, 23; · 
ul. Jagiellońska 5; pl. Szczepański 2 i 3, pś /nż/ 221 

Kraków- Wawel, rejon VIII, X, wś /pś, nż/ 161 

Kraków- Witkowice, st. l, n /l/ 34 

Kretomino, gm.Manowo, w.koszalińskie, st,l, wś !62 

Krosno, pś 223 

Krupice, w. białostockie, st. IA, l /rz/ 106 

Kruszwica, w. bydgoskie, st. 2, wś /h, pś/ I~ 

Krzan, w. leszczyńskie, st. l, n /h, l, wś/ 35 

Krzemienne, gm. Supraśl, w. białostockie, st. II, n /b/ 35 

Krzemionki, gm. Bodzechów, w. kieleckie, Rezerwat 
Archeologiczny, n /b/ 36 

Krzesk-Królowa Niwa, gm. Zbuczyn, w. siedleckie, 
st.1 i 7, wś I64/uzup/26:: 

. Krzesk-Królowa Niwa, gm. Zbuczyn, w. siedleckie, 
st. 3, wś I66 

Kucoby, gm. Olesno, w. częstochowskie, st. l, rz, 128 
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Ku:!nica Skakawska. gm. Wieruszów, w,kaliskie, h 

Kwidzyn~ ~.~lbląskie, Zamek, n! 

Ląd, gm. Lądek, w. konińskie, st. l, wś 

Leśno, gm. Brusy, w. bydgoskie, st. l; 2, 3, rz 

Lubiń • ..w ... leszczyńskie, st. l, wś /ś/ 

L~biszewo, gm. Tczew, w. gdańskie, n! 

Lubsko~ w. zi~lonogórskie, st. l, h 

Luzino, w. gdańskie • . st.l7, l 

Łaj ski, w. warszawskie, rz 

Łasi11, · w. toruńskie, s1(-!? ll, l /h, pś/ 

Łojewo, gm. Inowrocław, w. bydgoskie, st. 35. n 

Łupawa, gm. Potęgowo. w. słupskie, st. 2. n 

Łykowe, gm, Wierzchlas, w. sieradzkie, st,l~ pim 

Madeły, gm. Pątnów, w. sieradzkie, st,l, b /h/ 

Malbork, w, elbląskie, Zamek, pś 

Mały Płock, w. łomtyńskie, ·st. 2, wś 

Masłomęcz. gm. Hrubieszów. w. zamojskie, st. 9, rz 

Masłomęcz, gm. Hrubieszów, w. zamojskie, st.l5• rz /1/ 

Masłomęcz, gm. Hrubieszów, w. zamojskie, st. 22', l 

Michałów, gm. Bełchatów. w. piotrkowskie, st. 1. pim 

Mier ków, gm. Lubsko, w. zielonogórskie. st. 3, b 

Miłocin-Kolonia, gm. Jastków, w.ltibelskie, st. l, n 

Minaha t Abu O~ar /Egipt/, b, z, \ 

Młyny Strachockie, w. konińskie, st. 9, h /rz. n!/ 

Młyny Strachockie, w.konińskie, st.ll, h /rz, ntf. 

Molfi.nica, gm.Wielka Wieś. w. krakowskie. ~t.~. n 

Modła, gm. Wiśniewo, w. ciechanowskie, rz 

Monice, gm. Sieradz, ws, sieradzkie, st. 3, l /h/ 

Morac~ewo, gm. Łubowo, w. poznańskie, st. l, wś 

Mosty. gm. Chęciny. w. kieleckie, st;•l O, h /b f 
Mosty, gm. Chęciny, w,kieleckie, st.l3, pim 

' . 
Mroczków Slepy, w. piotrkowskie, wś 

Mrowino, gm. Rokietnica, w. poznańskie, st. 3, n 

Myślibórz, w. gdartskie, wś /h/ 

86 

224 

166 

129 

225 

249 

SS 
108 

130 

.. 109 

38 

39 

15 

63 

226 
1 16.7 /uzup. f 263 

131 /uzup. f 265 

132 

110 

16 

65 

40 

282 . 

89 

90 

40 

132 

llO 

I~ 

90 

17 
:mg 

41 

!70 
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Nasutowo, gm. Białogard, w. koszalińskie, st. 4, wś I7I 

Nea Paphos /Cypr/, b, z. 279 

Niechmirów, gril. Burzenin, w. sieradzkie, st. 2, b /rz/ 66 

Niemodlin, w. opolskie, Zamek, wś /pś/ I7I 

Niesułowice, gm. Milicz, w. wrocławskie, st. 2, b /h, rz/ 67 

Niewiarowo, gro. Trzcianne, w. łomżyńsk~e, st.1, wś 172 

Novae /Bułgaria/, b. z. 277 

Nowa Wieś, gm. Domanowice, w. opolskie, st. E, b 68 

Nowinka, gm. Tolkmicko, w. elbląskie, st. l, wś !72 

Nowodworce, gm. Wasilków, w. białostockie, st. l, pil'n /b/ 18 

Nowy Browiniec, gm. Lubrza, w. opolskie, st. 2, L, R, K, 

h /n, wś/ 92 

Nowy Młyn, gm. Mirzec, w, kieleckie, st. "Rydno", pim 19 

Nowy Targ, gro. Stary Targ, w. elbląskie, rz /h, l/ 133 

Oborniki Śląskie, w. wrocławskie, st. 4, b 68 

Odry, gm. Czersk, w, bydgoskie, rz 134 

Olesno- Walce, w. częstochowskie, st. 3. wś /b, rz/ !73 

Olesno- Walce, w. częstochowskie, st. 4, h 94 

Olkusz, w. katowickie, Mury miejskie, pś /nż/ 226 

Opatowiec, w, kieleckie, h 95 

Osiecznica, gm.Krosno Odrzańskie, w. zielonogórskie, 
st. 3, l /pim, wś/ 111 

Osłonino, gm. Puck, w. gdańskie, st. 2, n 42 

Ostrołęka, grodzisko, st. "Stare Miasto", wś /pś/ !74 

Otwock Mały, gm. Karczew, w. warszawskie, wś /pś/ I75 

Owidz, gm. Starogard Gdański, w, gdańskie, st.1, wś !76 

Palmyra /Syria/, b. z. 295 

Penza, gm. Piątnica Poduchowna, w. łomżyńskie, st. 3, 

WŚ jpś/ !76 

Pełczyska, gm, Złota Pińczowska, w. kieleckie, pś 265 

Pianki, gm. Zbójna, w. łomżyńskie, st. l, n /wś, ś/ 43 

Pianki, grn. Zbójna, w. łomżyńskie, st. l, n /b, rz/ 266 

Plaski; gm,Zduny, w.kaliskie, st.l, rz /wś/ 177 
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Piaski, gm. Zduny, w. kaliskie, st. 4, wś I'ZB 

.Pieńki-Grodzisko, gm. Jedwabne, w. łom"-yńskie, wś I~ 

· Piotrków Trybunalski, Stare Miasto, ul. Łazienna, 
Mokra-Skwer, pś /wś;nt/ 227 

Podgaj, gm. Aleksandrów Kuj,. w. wł~Cławskie, st. 32, · n 44 

Podgaj, gm,Aleksandrów Kuj., w. włocławskie, st~ 34, n 45 

Pokrzywno, gm. Gruta, w. toruńskie, st. Zamek, wś /pś/ 18Q: . . 
Poznań-Stare Miasto, ul. Woroniecka /Wolnica/, 

ul. Stawna, st. 9 i 9a - Brama Wroniecka pś /nt/ 229 

~rosna, gm. Bu dzyń, w. pilskie, st. 7, n 

Pruszcz Gdański, w. gdańskie, st. 5, wś /rz/ 

Przebród, gm. Suwałki, w. suwalskie, rz 

Przybranowo, gm. Aleksandrów Kuj., w~~łocławskie, st.1 O, n 

Puck, w.gdańskie, pŚ /n"-/ 

Pułtu'sk, w. ciechanowskie, Rynek, wś /pś, n"-/ 

Pułtusk, w. ciechanąwskie, Zamek, gród, pś 

Racią"-, gm. Tuchola, w. bydgoskie, wś fpś/ 

Racią"-ek, gm. Nieszawa, w. włocławskie, pś /wś, nt/ 

Radom, st. 2, wś 

Radzikowo Stare, gm. Czerwińsk, w. płockie, wś · 

Regów, gm. Baranów, w. skierniewickie, st.1, rz /1/ 

46 

18] 

134 

46 

231 

!8~ 
231 l 

. 182 

233 

183 

184 

136 

Regów, gm, Baranów, w. skierniewickie, st. 2, rz /1/ u z. 267 

~eszel, w. olsztyńskie, pś /n"-/ 234 

Rewa, gm. Koęakowa, w. gdaąskie, st.1, n 47 

Rogi, gm.Miejsce Piastowe, w. krośnieńskie, st. 2, rz 136 

Rybno, gm. Gniewino, w. gdańskie, st. 3, 3a, b '/h, l, wś/ 64 

Rumia, .w.gdańskie, st,1, h /pś/ 95 

~yńsk, gm. Wąbrzeino, w. tor.uń.,skie, pś 235 

Rzeszów, ul. Mickiewicza, n"- 251 
V 

Sabla ·fBuł~aria /, b. z. 2. 77 

Sant-du.:.Perron /Francja/, b, z, 288 

Siemiątkowo Koziebrodzkie, w. ciechanowskie, st.1, h /1, rz/ 96 

Siemiątkowo Koziebrodzkie, w. ciechanowskie, st. 2 
"Suwaki11

, wś 18'5 
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Siemiechów, gm. Widawa. w. sieradzkie, st. 2, rz 

Siemirowice, gm. Cewice, w. słupskie, st.ll, b /n/ 

Skarszewy, w. gdańskie, pś /wś, nż/ 

Słonowice, gm. ~azimierza Wielka, w.kieleckie, st. "G", n /b/ 

Słoszewy, gm. Bobrowo, w. toruńskie, pś 

Sobiejuchy, gm. Żnin, w. bydgoskie, st. 3, h /n. b/ 

Sobków, w. kieleckie, fortalicja, nż /rz/ 

Sromowce Wyżne-Kąty, gm. Czorsztyn, w. nowosądeckie, pim 

Stanomino, gm. Białogard, w. koszalińskie, st. 4, b 

Stara Dongola /Sudan/, b, z. 

Stare Bielsko, w. bielskie, wś 

Stary Olkusz, w.katowi~kie, wś /pś, nż/ 

Stobnica-Trzymorgi, gm. Ręczno, w. piotrkowskie, st. 2, 
n /b, h, l, rz. wś/ 

Stołpie, gm. Nowosiółki, w. chełmskie, wś, uz. 

Strachów, gm. Łagiewniki. w. wrocławskie, st. 2, 2a, n 

Strobin, gm. Konopnica, w. sieradzkie, st. 2, h /1/ 

Strobin, gm. Konopnica, w. sieradzkie, st. 3, rz 

Stryczowice, gm. Waśniów, w.kieleckie, st. l, n 

Strzelce Opolskie, w. opolskie, pś 

Strzelin, w. wrocławskie, Kościół św. Gotarda, wś /ś, nż/ 

Sulejów-Piaski, w. piotrkowskie, st. 4, wś 

Szarbia. gm. Skalbmierz, w. kieleckie, st. I, b /l, rz, wś f 
Szarlej, gm.Kruszwica. w.bydgoskie, st.!, rz 

Szczebrzeszyn, w. zamojskie, wś /n, ś, nż 

Szczuczyn, w. łomżyńskie, nż 

Szreńsk, w. ciechanowskie, wś /nż/ 

Szychowice, gm. Mircza. w. zamojskie, st. l, n 

Swiątniki, gm, Sobótka, w. wrocławskie, b /n, 1/ 

Swidnica, w. wałbrzyskie, ul. Zamkowa, pś /nż/ 
'swieciechów, w. tarnobrzeskie, st. I, II, III, b /h/ 
• 
Sw.Krzyż /Łysa Góra/, gm.Nowa Słupia, w.kieleckie, wś 

Tarczyny, gm. Lidzbark Welski, st. 2, wś 

Targowisko, gm. Kłaj, w. krakowskie, n 

137 

69 

236 

48 

237 

ę8 

251 

20 

70 

294 

186 

187 

48 

268 

49 

99 

138 

50 

237 

188 

190 

71 

130 

I9I uz.269 

252 

l:9I 

51 

71 

298 

72 

1~3 

194 UZ, 270 

52 
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'tarkowo, gm.Nowa Wieś Wielka, w. bydgoskie, st. 23, n 

Tell Atrfb /Egipt/ Kom Sidi Jusuf, b. z. 

Tell el Saadiya /Irak/, b. z. 

'rrzciel, w. gorzowskie, st. 4, b /1, rz/ 

Tuchola, w. bydgoskie, pś 

T~ligłowy, gm. Rakietnica, w. przemyskie, wś 

Tykocin, w. białostockie, ul. Swierczewskiego 12, n~ /wś/ 

Warszawa- Wilanów, st. 13 "Pasieka ", wś 

Wenecja Górna, gm. Żnin, w. bydgoskie, b /wś, pś/ 

Węgierl,.{a., gm. Roźwienl:ca, w. przemyskie, n~ 

Wilkowice . gm. Wartkowice, w. sieradzkie, l /wś/ 

Winnica, gm. Połaniec, w. tarnobrzeskie, st. l, gród, wś 

Winnica, gm. Połaniec, w. tarnobrzeskie, st. l i 2, uz. 

Wojnowice, gm. Kietrz, w. opolskie, st. l, b /pś/ 

Wojnowice, gm.Osiec zna, w.leszczyńskie, st. 2, wś 

Wolin, w. szczecińskie, st. l,. wś 

Wrocław, Arsenał Wrocławski, wś fpś/ 

Wrocław,pl.l Maja, pś /n~/ 

W schowa, Zbór p. w. Żłobka Chrystusowego, pś . 

Wybrze~e. w. przemyskie, st. l, wś 

Wyspa Bid~an /Irak/, b. z. 

Zadowice, gm. Godziesze Wielkie, w. kaliskie, st. l, rz /1/ 

Zamość, fortyjikajcje, n~ 

Z'amość, Stare Miasto, n~ 

Zarzyca, gm. Łagiewniki, w. wro<;:ławskie, n 

Zawada, gm. Połaniec, w. tarnobrzeskie, st. l_, h/rz/ 

Zbrojewsko, gm. Lipie, w. częstochowskie, st. l, pś 
l 

Zbrojewsko, gm. Lipie, w. częstochowskie, st. 3, ~ 

Zglicz.yn-Pobodzy, gm. Bie~uń, w. ciechanowskie, st. l, rz 

Zochowo, gm. Potęgowo, w. słupskie, st. 21, wś 

Zrębin, gm. Połaniec, w. tarnobrzeskie, st. l, b, uz. 

Żywiec, woj. bielsko-bialskie, n~ /ś/ 
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196 
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201 
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140 

254 

256 

54 

100 uz.272 

242 

75 

141 
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273 
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