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OD REDAKCJI 

W czternastym wydaniu Informatora znalazły się sprawozdania 
z wykopalisk prowadzonych w 1980 r. na 262 stanowiskach w Polsce 
i 17 za granicą /w 9 krajach/. Umieszc;opo w nim tak!e, w dziale 
Uzupełnienia 1979, informacje o 14 stanowiskach z 1979 r. nadesła
nych kilka miesięcy po wyznaczonym terminie /14 z Polski, l za 
granicą/. :Pozwala to skorygować liczbę stanowisk badanych w sezo
nie 1979 w Polsce do 299. za granicą - 19. Dane te nie . odbiegają 
od rezultatów z lat poprzednich, niemniej nale!y zasygnaliżować. te 
od kilku sezonów zaznacza się tendencja zmniejszania ilol§ci badań 
stacjonarnych /w niektórych sezonach prowadzono je na ponad 320 
stanowiskach/. A oto jak przedstawiają się zestawienia danych licz
bowych ostatniego sezonu. 

Sezon 1980 w Polsce 

.------------------,----- -~----1-- --,- ..,- -r-- -,---.----r--T- --r- -----· 
: Instytucja : pim : n : b : h : l : rz : wś : pś : n! : razem: 
~-----------------~-----~---~---~----~---~---~----~---~---~------1 . ' l l l l l l 
• IHKM PAN ' l . 4 5 • 2 , - - •. 7 1 4 - 1 23 
l f l l ' l ł 

mu.zea 3 15 6 a o 5 11 !26 : 10 5 91 

11 7 
l 

uniwersytety 12 :11 5 7 :n t 8 2 74 
~ 

KZA l l 3 l l - 4 7 7 l 25 l 
l 

PPPKZ 2 1 '· l 1 2 7 :22 9 45 l 
l 

l 
l 

l 
l 

inne l • - · l - l - 2 4 
l l l 

l l 18 32 :~a :2o :25 !,58 19 l 262 l razem l :13 :51 l 

t __ ---------------.!------'--- _J __ --•- ---L-- _t---!. ____ ..__ --'----L----- -1 

. Rok 1980 nie obfitował w tak spektakularne odkrycia jak np. skarb 
płacideł z Krakowa z ub. sezonu, niemniej dokonano wielu bardzo war
tościowych odkryć. Spośród nich warto wymienić badania w Siedlnicy 
woj•legnickie·, gdzie w dolini'e Kopanicy odkryto zespół stanowisk kul
tury hamburskiej, cenne odkrycia w kopalni krzemienia w Wierzbicy 
"Zele" koło Radomia, skarb siekier neolitycznych na osadzie w Kietrzu, 
fortyfikacje osady obronnej z wczesnej epoki brązu w Jędrychowicach, 
uzyskanie dalszyc~ danych co do kształtu sanktuarium okresu rzym
skiego w Bie!yniu woj.leszczyńskie, odkrycie pieca garncarskiego 
z zachowanym wsadem w Tądowie Dolnym woj. sieradzkie z tego! 
okresu czy kamienia z rytem topografii /? / terenu w grobie dziecka 
na cmentarzysku w Modle, woj. ciechanowskie, Z okresów pótniejszych 
do cennych odkryć naleey zaliczyć na pewno ujawnienie rowu granicz
nego na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Cedynii. ustalenie 



-
istnienia kościoła romańskiego ze schyłku XI w. w Lubiniu czy dal-
sze rozpoznanie wielkiej osady nadmorskiej w Puoku z IX-X w. 
Skarb ró!nych przedmiotów z X-XI w., odsłonięto w budynku na gro
dzisku w Rzymówce, woj.legnickie, a interesujące rezultaty przynio
sły tak!e badania na Polach ·Grunwaldzkich. 

Co pewien czas czytelnicy "Informatora" postulują zmiany w je-
go układzie, a przede wszystkim rozszerzenie zakresu podawanych in
formacji lub dodawania ilustracji • . Niekiedy wnioski te nie pozbawione 
są słuszności, niemniej nale!y pamiętać, te rozszerzenie objętości 
tomu jest w chwili obecnej niemo!liwe, a katdorazowe zwiększenie 
kwestionariusza zagadnień stwarza sytuację, !e zmniejsza się ilość 
sprawozdań przedstawiających pełny wymagany zakres danych. Zda-
niem redakcji o wartości "Informatora" decyduje równie! stałość jego 
kształtu, co sprawia, te rezultaty badań mogą być porównywane, choć 
pochodzą z ró!nych lat. Natomiast ' niepokojące są zjawiska nadsyłania 
zbyt lakonicznych sprawozdań. Za długie teksty redakcja mote skrócić, 
za ubogie nie jest w stanie uzupełniać. Dlatego prosimy wszystkich 
autorów o przestrzeganie schematu przyjętego dla sprawozdań zaróWno 
w konstrukcji jak i w szczegółach. Do częstych zjawisk nalety poda
wanie wyłącznie inicjałów imion badaczy /powinny być w pełnym brzmie
niu/, nie podawanie autora sprawozdania, zbyt szczegółowe opisy drugo
rzędnych problemów, zastępowanie opisu faktów in~erpretacjami. 
Przypominamy przyjęty przed laty schamt sprawozdania do Informatora: 

1/ poło!enie stanowiska, 2/ cel badań, 3/ informacje o ilości wykopów 
i ich powierzchni, 4/ krótka charakterystyka układu stratygraficznego, 
5/ zwięzły opis watniejszych znalezisk ruchomych: i nieruchomych, 
6/ ustalenie chronologii, 7/ informacja, gdzie zostały zlo!one materia
ły, 8/ stwierdzenie co do kontynuacji lub zakończenia prac wykopalisko
wych. Termin nadsyłania sprawozdań - 30 listopada katdego roku. 

Wszystkim, którzy w terminie nadesłali sprawozdania do "Informa
tora" óraz instytucjom, których wspólne działanie i fundusze przyczyni
ły się do wydania kolejnego tomu, &erdecznie dziękujemy. 
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BOLKOW, gm. Police 
woj. szczecińskie 
Stanowisko l 

9 

' .. 

.. 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Szczecinie · 

Badania prowadziła w Dobrochna ·Jankowska. 
Finansował WKZ w Szczecinie. Pierwszy se
zon badań. Obozowisko z okresu paleolitu 
schyłkowego, mezolitu /? / i neolitu, 

Stanowisko zlokalizowane jest na piaszczystym cyplu. otoczo-
nym ba~stymi łąkami w odległości ok. 500 m na wschód od brzegu 
jeziora Swidwie, Odkryte zostało w maju 1980 roku przez amatora, 
J. Giergielewicza, który zebrał z terenu stanowiska ok, 900 krzemie-
ni oraz sporządził wstępną dokumentację znaleziska i przesłał ją 

Muzeum Narodowemu w Szczecinie, Pobie:!na ocena materiału oraz 
gro:tba zniszczenia stanowiska zdecydowały o konieczności podjęcia 
natychmiastowych prac zabezpieczających. W ramach tych prac wy
konano plan warstwicowy oraz szczegółową inwentaryzację powierz
chniową zachodniej partii stanowiska na obszarze około 25 arów. 
Rozrzut materiału /ponad 1500 okazów/ pozwolił na wyodrębil.i:eil.ie • nJl 
wspomnianej przestrzeni 3 obszarów koncentracji. Jeden z nich to 
krzemienica schyłkowo-paleolityczna, prawdopodobnie kultury lyngbij
skiej lub hamburskiej. Na pozostałym terenie występuje materiał 
przemieszany, w którym, poza elementami schyłkowopaleolitycznymi 
stwierdzono obecność zbrojników mezolityczJ11ych /między innymi zbroj
niki typu Wieliszew / oraz narzędzi typu neolitycznego, wśród których 
na uwagę zasługuje krzemienny grot oszczepu z wyodrębnionym 
trzonkiem i łuskaniem naprawczym na wierzchołku. 

Materiał z Boikowa znajduje się obecnie w trakcie opracowa
nia, na razie nie mo:!emy podać bli:!szych ustaleń natury kulturowo• 
chronologicznej. 

Badania będą kontynuowane. 

BURDENISZK.I 
woj. suwalskie 
Stanowisko 4 

Uniwersytet W,arszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził mgr Karol Szymczak. 
Finansował WKZ w Suwałkach. Pierwszy 
sezon badań. Osadnictwo z epoki kamienia, 

Stanowisko zostało odkryte w r.l977 podczas badań :(><>Wierz
chniowych przez mgr K. Nowaka. W tym:!e roku zostały tu przepro
wadzone badania sonda:!owe. StanowiSko poło:!one jest na silnie zwyd
mionym tarasie wysokim rzeki Czarna Hańcza w odległości około 
400 m od jeziora Dowcień, 



lO 

Niewielka część materiałów znajdowała się w mią:tszej do około 
30 cm warstwie ~;~rzeoranego humusu. o~omna większość zaś w nie
naruszonym iluwium /do około 45 cm mią:tszości/. Przebadano obszar 
21 m2 z którego uzyskano 2. 439 zabytków krzemiennych i. 183 frag-
menty ceramiki. · · · 

. \ 
w inwentarzu wystąpiły zabytki trzech ró:tnych ugrupo-.dań kultu-

rowych: 

l. Schyłkowopaleolitycznego -:- związanego z kulturą Świderską. 
reprezentowanego przez charakterystyczny liściak trzoneczkowaty, 
rdzeń dwupiętowy oraz niektóre rylce i rylczaki. 

2. Mezolitycznego - związanego z kulturami tylczakowymi pół
nocnego wschodu /Kudłajewka? /. reprezentowanego przez jedno-
i dwupiętowe rd-zenie mikrolityczne, wiórki, wkładki retuszowane, 
trójkąt i fragmenty innych zbrojników. niektóre rylce, drapacze oraz 
być mo:te, przez mikrolityczne liściaki trzoneczkowate. 

3. ·Neolitycznego - związanego z kulturą amfor kulistych repre
zentowanego przez fragmenty ceramiczne, w tym zdobione ornameń
tem stempelkowym i jodełkowym, fragment grocika trójkątnego a tak:te 
prawdopodobnie przez serię du:tych, doborowych, czasem retuszowanych, 
często obustronnie . łamanych wiórów oraz. przez niektóre drapacze. 

Ze wstępnej analizy planigraficznej. stratygraficznej i surewco
wej wynika. że istnieje mo:tliwość dokładnego rez.dzielenia opisanych 
elementów. 

Materiały opracowywane są w Instytucie Arc_heologii UW. 

Badania powinny być kontynuowane. 

l l 

BRZESC KUJAWSKI 
woj. włocławskie 
Stanowisko 4 

p,atrz 
neolit 

D4-BROWKA, gm. Stryszów 
woj. bielsko-bialskie 
Stanowisko 2 /Grodzisko/ 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 
w Bielsku-Białej 

Badania prowadzili mgr E. Genczewa
Rydlewska. mgr Jacek Rydlewski. 
Finansował WKZ ·w Bielsku-Białej. 
Pierwszy sezon badań. Obozowisko 
mezolityczne; osada kultury łużyckiej 
i wczesnośredniowieczna. 

Stanowisko zajmuje krawędziową partię wysokiej terasy Skawy, 
ukształtowaną w formę rozległego cypla wysuniętego w głąb doliny, 
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poło±onego około 150 m na wschód od ujścia potoku Dąbrówka do 
Skawy. Miejsce to określane jest mianem "Grodzisko". Z powodu 
pokrycia części pól uprawami, wykopy sonda±owe o łącznej po
wierzchni 43 m2 /I-IV /80 f zlokalizowano poza widocznymi na po
wierzchni skupieniami materiałów, występującymi na przestrzeni 
około 5 ha. Na ślady obiektów nieruchomych nie natrafiono. Zabyt
ki zalegały wyłącznie w warstwie ornej, co wynika w wypadku ma
teriałów z epoki kamienia z faktu zniszczenia pl erwotnego poziomu 
ich zalegania przez orkę i erozję gleby. 

Osadnictwo z epoki kamienia reprezentowane jest pr~ez 12 
wyrob~óW.: wykonanych w przewadze z krzemienia jurajskiego, pod
krakowskiego: 2 rdzenie, 2 rylce, l skrobacz, 7 wiórów i ich 
fragmentów. Ich morfologia wskazuje na związki z ugrupowaniami 
mezo4tycznymi, prawdopodobni«; z pó:tnymi zespołami kultury ko
mornickiej. 

Uzyskano równie:t serię ceramiki kultury łu:tyckiej oraz 
wczesnośredniowiecznej z X-XII w. Jej obecność, oraz wskazówka 
toponomastyczna nie pozwalają wykluczyć, i:t badany obiekt jest 
grodziskiem, mimo :te w morfologii terenu nie zaznacza się obec
ność reliktów wałów lub innych urządzeń obronnych. Za takim cha
rakterem obiektu przemawia równie:t kształt formy terenowej oraz 
jej ekspozycja w stosunku do doliny Skawy. 

Badania będą kontynuowane. 

JANUSZKOWO KUJAWSKIE, 
gm.Nowa Wieś Wielka 

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza 
Zespół do Badań Kujaw ; 

woj. bydgoskie Katedra Archeologii; 
Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadził dr Andrzej Prinke. Finan
sował UAM w Poznaniu. Trżeci sezon badań. 
Mezolityczne stanowisko piaskowo-torfowe 
kultury komornickiej. 

Kontynuowano eksplorację wykopu piaskowego, usytuowanego na 
południowym zboczu masywnego wału wydmowego o orientacji E-w. 
Wykop poszerzono w kierunku północnym i wschodnim o dalsze 73m2, 
w wyniku czego zbadana powierzchnia stanowiska liczy obecnie 281 m2. 
Materiały archeologiczne zalegały począwszy od .powierzchni do głębo
kości l, 3 m. Uzyskano dalszych 318 zabytków wydzielonych, w tym: 
30 rdzeni, 35 zbrojników, 5 drapaczy, 10 rylców, l ciosak, l wiertnik, 
55 wiórów łuskanych, 52 odłupki łuskane i 48 odpadków technicznych. 
W sumie, liczba zabytków wydzielonych wzrosła do 1.825 okazów. 
Ponadto w dalszym ciągu występowały liczne materiały masowe: krze-
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mienile /wióry~ odłupki, odpadki/, fragmenty kości i kamienie ze 
śladami obróbki. Porlobnie jak w poprzednich sezonach badawczych, 
zabytki zalegały w układzie bezkrzemienicowym, dość równomier
nie rozmieszczone w płaszczytnie poziomej i pionowej. Nowo uzy
skane materiały potwierdzają swym składem typologicznym poprzed
nie datowanie stan·owiska na wczesny mezolit i jego przynale:f;ność 
do kultury komornickiej. Na północnym i wschodnim skraju wykopu 
odkryto trzy dalsze dołki posłupowe, z których dwa le:t;ały w odleg
ło.ści 2 m od siebie /pozostałości ·budowli szałasowych?/. W ich 
pobUżu zaobserwowano wyraźne zagęszczenie materiałów krzemien
nych, sięgające 122 egz. /m2. 

Z uwagi na wyjątkowo wysoki poziom wód gruntowych, nie 
podjęto dalszych prac w części torfowej stanowiska. 

Przewiduje się kontynuację badań. 

JASTRZ)j:B!A GÓRA, gm. Władysławowo 
woj. gdańskie 

Uniwersytet Lódzki 
Katedra Archeologii 

Stanowisko 4 

Badania prowadziła dr Lucyp.a Domańska. 
Finansował Uniwersytet Lódzki. Czwarty ' 
sezon badań. Obozowisko ludności kultury 
chojnicko-pieńkowskiej. 

Badania k!on~entrowały się w południowo-zachodniej części 
obozowiska i objęto nimi obszar 50m2. W wyniku tegorocznych 
badań uchwycono południowo-zachodnią granicę krzemienicy bada
nej w latach poprzednich. Odkryto liczne wytwory z krzemienia 
pomorskiego, wśród których na uwagę zasługują drobne /średnio 
30 mm długości/ rdzenie jednopiętowe wiórowe~ wióry i zbrojniki 
typowe dla kultury chojnicko-pieńkowskiej. Stanowisko posiada datę 
C14 - Bln 6705 ±". 80 BP. 

Badania zostały zakończone. 

KONIÓWKA, gm.Czarny Dunajec 
woj. nowosądeckie 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Stanowisko l 

Badania prowadzili mgr Jacek Rydleweki 
i mgr Paweł Valde-Nowak. Finansowała 
Komisja Archeologiczna Oddziału PAN · 
w Krakowie. Pierwszy sezon badań. 
Obozowisko /paleolit schyłkowy/. 
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Stanowisko zostało odkryte w czasie akcji poszukiwawczej, prze~ 
prowadzonej jesienią 1979 r. Jest polotone na prawym brzegu Czarne
go Dunajca na powierzchni stotka fluwioglacjalnego przedostatniego 
zloduwacenia tatrzańskiego /Riss/, około 50 m na zachód od załomu 
terasy • około 200 m na zachód od linii domów w Koniówce, około 
350 m na południe od .skraju lasku pora~tającego brzegi rzeki w Pod
czerwonym. 

Badania przeprowadzone metodą dolkowania nie dostarczyły re
zultatów pozytywnych~ Materiały zabytkowe zalegały w znacznym roz
rzucie jedynie na powierzchni stanowiska. Wydaje się więc, te albo 
stanowisko jest zniszczone i zabytki zalegają wyłącznie w warstwie 
ornej. albo te! nie natrafiono na właściwe skupienie materiału. 
Uzyskane zabytki to: regularny rdzeń dwupiętowy wiórowy, odłupek za
prawiakowy. fragment środkowy wióra, przekłuwacz i. rylec. Surowcem 
do produkcji wyrobów był radiolaryt JQiejscowy z Plenińskiego Pasa 
Skałkowego. Cechy wyrobów wskazują na związki z technokompleksem 
magdaleńskim. 

Badania będą kontynuowane • 

• KRAKOW, ul. Spadzista 
Stanowisko C2 

· Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 
Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadzili: z ramienia Uniwersytetu 
prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski /ogólne kie
rownictwo naukowe/ i mgr Barbara Drobnie
wicz, z ramienia Muzeum mgr Krzysztof 
Sobczyk oraz Ewa Chochorowska. Finansował 
UJ • barny sezon badań. 
Stanowisko otwarte, ·wielopoziomo':!e• lessowe 
z okresu paleolitu górnego, związane z kultu
rami: oryniacką l grawecką. 

Stanowtsko polotone jest w bezpośrednim sąsiedztwie stano~isk 
Kraków-Spadzista C i Kraków-Spadzista B. Od tego ostatniego od
dziela je kopalny parów, obecnie niewidoczny w rzetbie terenu. 
Z dotychczasowych wierceń na stanowisku wynika, te lety ono w roz
padlinie pokrytej kilkumetrową warstwą iłów mioceńskich. Zabytki 
archeologiczne występują głównie w dwóch wyra~nych poziomach kul
turowych: górnym - związanym z warstwą 6 jest to poziom mułków 
solifiukcyjnych i dolnym - zw,iązanym z warstwą 7 poziomem lessu 
zglinionego barwy płowo-tółtej. Oprócz tego zabytki występowały 
w spą~arstwy 5 tj. dolnym poziomie lessu górnego oraz na kon
taktach wars~ 5 i 6 oraz 6 i 70 Miątszość warstw kulturowych wy
nosiła od 50 do 70 cm. 



14 

Uzyskano łącznie około 4700 zabytków krzemiennych, w tym około 
210 narzędzi. Na podstawie wstępnej analizy statystycznej inwentarzy 
w górnej waraiwie kulturowej wyró~niono 133 narzędzia. Związane są 
one z kulturą grawecką /kostislkowsko-awdiejewską/. Materiał wykazu- . 
je podobieństwa do inwentarza z warstwy 6 stanowiska Spadzista B. 
Przeważają rylce ok.oło 40o/o narzędzi w warstwie a wśród "nich rylce 
łamańce i klinowate, drugą pod względem liczebności grupą narzędzio
wą są tylczaki około 28o/o. Nielicznie wystąpiły drapacze około 3., 7o/o 
i jednozadzierce około l, 5o/o. Mała . ilość jednozadziorców wskazuje na 
pewną odmienność inwentarzową porównywalnych poziomów kulturowych 
stanowisk Spadzista B i C2. Ponadto wyróżniono 14 rdzeni wiórowych 
i wiórowo-odłupkowych, w tym 7 j~dnopiętowych i 7 dwupiętowych 
oraz 2 obłupnie. 

Dolna warstwa kulturowa związana jest z poziomem oryniackim 
i nawiązuje do warstwy 7 stanowiska Spadzista c. WyrM:niono tu tylko 
20 narzędzi, w tym 4 drapacze z czego 3 to formy o drapiskach wy
sokich oraz 4 wiórowce. Narzędzia te wyrainie wskazują na oryniacki 
charakter warstwy. Ponadto wystąpiło 5 rylców /klinowe i jedynaki/, 
6 zgrzebeł i l fragment tylczaka. Wśród 8 rdzeni 6 jest jednopięto
wych w tym 5 w stanie szczątkowym i 2 wielopiętowe. 
W spągu warstwy 5 wyróżniono 17 narzędzi., przewa~ają tylczaki/S sztukf 
i rylce /5 sztuk/. 
W warstwie kontaktowej 5 z 6 wyróżniono 18 narzędzi, przeważają ryl
ce /7 sztuk/ i tylczaki {5 szM/. 
W warstwie kontaktowej 6 z 7 wyróżniono 22 narzędzia, w tym: 5 tyl
czaków, 5 rylców, 3 drapacze i 3 wiórowce. 

Większość materiału krzemiennego wykonana była z podkrakow
skiego suro~ca jurajskiego o różnych odmianach. Wystąpiły także wy
roby z krzemienia narzutowego bałtyckiego oraz wyroby z radiolarytu 
/4 sztuki/. Niemal wszystkie wyroby krzemienne z warstwy 6 mają po
wierzchnie dość świeże, nieogładzone, rzadko spatynowane. W warstwie 
7 zabytki w więJrszości są ogładzone., o patynie lekko brunatnej. 
Zarówno w warstwie 6 jak i 7 wystąpił licznie materiał kostny, »epre
zentowany głównie przez szczątki mamuta jak fragmenty żeber, silnie 
połupane fragmenty ciosów i zęby. Z warstwą 6 ZV<•iązane są dwa zdo
bione zęby zwierząt drapieżnych, jeden z przewierconym otworem, 
drugi zdobiony krótkimi nacięciami i z zaczątkowym nawierceniem 
otworu, poza tym odkryto fragment kości zdobiony nacięciami w for
mie jodełki. Do najciekawszych przedmiotów zdobionych odkrytych na 
stanowisku zaliczyć możemy fragment przedmiotu kamiennego, gładzo
nego o przekroju soczewkowatym, ułamanego z dwóch stron, z krawę
dziami zdobionymi krótkimi nacięciami, rozmieszczonymi w równych 
odległościach. Przedmiot ten wykonany jest z ·wapienia o czarnym od
cieniu, który występuje np. w okolicach Krakowa, Dębnik. 
Zabytki krzemienne podobnie jak i materiał kostny znajdowały się na 
złożu wtórnym, oprócz warstwy 7. Spowodowane to zostało pro~sami 
soliflukcji. Przesunięcia poziome w postaci niewielkich jęzorów widocz
ne w profilu a głównie w przekrojach horyzontalnych, odbywały się głów
nie na osi NW-SE. 
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Objęcie badaniami terenu poło:t.onego na południe i południowy-wschód 
od stanowisk Kraków-Spadzista B i c. pozwala na z~rientowani·e się 
co do wielkości obszaru zasiedlenia ludności kultur oryniackiej i młod-
szej od niej graweckiej. ' 

ŁYKOWE, gm.Wierzchlas 
woj. sieradzkie 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadzili: mgr Maria Cyręk 
i dr Krzysztof Cyrek. Finansował WKZ 
w Sieradzu. Trzeci sezon badań. Schyłkowo
paleolityczna pracownia krzemieniaraka 
i osada lub obozowisko _neolityczne. 

Stanowisko polotone jest na wysokiej terasie lewego brzegu 
Warty. Wykopy nawiązywały do załoionych w latach ubiegłych i objęły 
obszar 97 m2. W małym /9m2/ wykopie u podnó:t.a stoku terasy. na 
głębokości około 120 cm -pod warstwami piaszczystego torfu i namyte .. 
go od strony rzeki piasku, w stropowej części warstwy białego mułku. 
odsłonięto ślady drewnianych belek. Naprzemianległe poło:t.enie więk

szości z nich oraz pionowe niektórych sugeruje, że są to pozostałości 
pomostu. Sytuacja straty,graficzna tego wykopu nie pozwala obecnie 
/przed datowaniem przyrodniczym/ na choćby ogólne określenie chro
nologii obiektu. 

Na szczyCie terasy odkryto dalsze jamy kulturowe z ceramiką 
grzebykowo-dolkawą i wyrobami krzemiennymi o mezolitycznym cha
rakterze. Największe zagęszczenie zabytków wystąpiło w obrębie du
:t.ej jamy, o zbli:t.onym do prostokąta kształcie, ze śladami paleniska 
i słupów konstrukcyjnych. Nie wykluczone, :te jest to pozostałość dru
giego juf. na omawianym stanowisku obiektu mieszkalnego. 

Wykonano równie:t. 16-metrowy sonda:t.owy wykop w kierunku od 
centrum stanowiska w głąb terasy, gdzie .natrafiono ·na fragment więk
szej koncentracji krzemiennego półsurowca, rdzeni i pojedynczych na
rzędzi. Wyroby zalegały w mniejszych skupieniach o wyjątkowo du:t.ej 
liczebności. ·Ich morfologia świadczy o typowo pracownianym i prawdo
podobnie schyłkowopaleolitycznym charakterze krzemienicy. 

MICHAŁÓW, gro. Bełchatów 
·woj. piotrkowski e 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w ł...ódzi 

· Badania prowadziła mgr Ewa Niesiołowska
Śreniowska. Finansował WKZ w Piotrkowie. 
Trzeci sezon badań. Osada /obozowisko/ 
kultury komornickiej. starsza faza mezolitu. 
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Przekopano 48 m2. W czasie prac natrafiono na · kolejną jamę, 
analogiczną do . odkrytych w poprzednich sezonach badawczych. Coraz 
bardziej wyjaśnia się ich charakter. Wydaje się, :!e jamy te · stanowią 
pozostałości po olbrzymich pniach drzew, rosnących niegdyś'. na stano
wisku. 

Do osiągnięć badań nale:!y odkrycie zarysów dwóch obiektów, naj
prawdopodobniej szałasów mieszkalnych. Usytuowane były one na połud
niowym skłonie wału wydmowego, skierowane w kierunku południowo
wschodnim~ skośnie w stosunku do wytyczonego wykopu. Obiekty zo
stały odkryte jedynie częściowo, jednak:!e sądząc z dotychczas odsło
niętych partii, były one kształtu w przybli:!eniu prostokątnego, wiel
kość ich na razie nieznana, jednakte krótszy bok miał długość około 
2, 5 m. Dno było zbliżone do płaskiego. Niestety w wypełniskach oma
wianych zaciemnień wystąpiła minimalna liczba zabytków. gdy:! połud
niowy skłon wału wydmowego został w znacznym stopniu zniszczony na 
skutek deflacji. Materiały zostały zwiane na stronę póh10cną, gdzie 
też znajduje się najwięcej zabytków. W omawianych obiektach odkryto 
ślady palenisk. 

Z za_bytków uzyskanych na stanowisku, pierwsze miejsce zajmuj' 
rdzenie odłupkowe i wiórowo-odłupkowe. Z narzędzi wystąpiły drapacze. 
skrobacze, trójkąt rozwartokątny oraz pojedyńcze inne formy. Dotych
czas odkryte materiały przynależą wyłącznie do k1:1ltury komornickiej. 

Badania będą kontynuowane. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnogra-
ficznym w Łodzi. ,. 

MOSTY, gm. Chęciny 
woj. kieleckie 
Stanowisko 13 

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

Badania prowadził dr Krzysztof Cyrek. 
Finansowała Państwowa Gospodarka Wodna 
w Kielcach. Trzeci .sezon badań. Starsza 
część paleolitu schyłkowego. 

Stanowisko polotone jest około l km na północny wschód od 
centrum wsi Żerniki, na południowo-zachodnim stoku rozległego · 
wzniesienia zwanego Wzgórzem Setacow·, w widłach Białej i Czarnej 
Nidy. Jest ono' usytuowane na piaszczystej listwie terasowej lewego 
brzegu doliny Nidy, około 3 km powyżej poziomu terasy zale~owej. 

Metodą wykopaliskową przebadano dotychczas 88,5 m2~ uzysku
jąc 800 zabytków, w tym 85 narzędzi i odpadków powstałych przy ich 
produkcji oraz 3 rdzenie , /nie wliczono tutaj wyrobów zebranych z po
wierzchni/. 
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W tym roku odkryto fragment du:Łej prostokątnej jamy o nie
określonych jeszcze wymiarach, której wypełnisko stanowiło silne ilu
wium przemieszane z próchnicą pierwotną. Ponadto znaleziono pozo
stałości okrągłego · paleniska. 

Wyroby krzemienne tworzyły jedną,. du:tą krzemienicę zlokalizo
waną w okolicy paleniska. Wśród narzędzi wystąpiły krępe i smukłe 
drapacze łukowe, smukłe rylce węgłowe i klinowe, przekłuwacze, wió
ry załuskane oraz zbrojniki mikolityczne, wiórki tylcowe. i półtylczak 

typu Zonh;ven. Technika wykonania, morfologia, stylistyka. uzyskanych 
dotychczas rdzeni, półsurowca i narzędzi, jak równie:t obecność skła
danek pozwalają przypuszczać• :te to zespół jednorodny kulttirowo 
i chronologicznie. Przewa:Łają w nim elementy typowe dla szeroko po
jętego 11r.J.agdalenienu11

, co byłoby zgodne z datą przyrodniczą C14 
uzyskaną w łódzkim laboratorium przy Muzeum Archeologicznym 
i Etnograficznym w Łodzi tj. 9340 ± 280 BC /Lod- 107/. Dla jej wy
konania zanalizowano węgle drzewne z jamy kulturowej nr 1. Wyniki 
tej analizy muszą być jednak zweryfikowane przez przebadanie dal
szych prób z omawi;mego stanowiska. 

NOWY MŁYN, gm. Mirzec 
woj. kieleckie 
Kompleks górniczo-osadniczy: 
. RYDNO 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Epoki Kamienia 
w Warszawie 

Badania prowadził prof. dr Rómuald Schild 
/autor sprawozdania/ przy współudziale 
mgr mgr Haliny Królik, Marii Marczak, 
Jacka Tomaszewskiego. Finansował IHK:M PAN. 
Piąty sezon badań. Osadnictwo ludności eksploa
tującej he.m;~.tyt. 

W bieżącym roku nadal prowadzono prace wykopaliskowe na 
kompleksie osadniczo-górniczym Rydno /wsie Nowy Młyn, Grzybowa 
Góra, Łyt.wy / ~ który jest obiektem o t:nikalnej wartości w skali świa
towej. Badania te - rozpoczęte w roku 1976 - są kontynuowane co
rocznie i mają charakter ratowniczy. 

W sezonie 1980 r. wyeksplorowano trzy wykopy ·oraz przeprowa
dzono zwiadowcze dołkowania: 

Ry~o I/1980~ Wykop ten zlokalizowano na prawym brzegu rze
ki Kamiennej, niemal na przeciw młyna w Nowym Mł;ynie,· na obsza
rze objętym zwiadowczym dolkowaniem w roku 1959 * pobli:tu wyko
pu Vll/1959, które wykryło obecność dość bogatych materiałów pra
cownianych mazowszańskich • . Rozkopano 103 m2, wydobywając liczne 
materiały krzemienne. Stanowisko jest wieleskupieniową pracownią 
cyklu mazowszańskiego, której eksploatacja będzie kontynuowana 
w roku przyszłym. ' 
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Rydno II/1980, Wykop ten leży nieco na wschód od .obszaru ko
palni, na gruntach wei Nowy Młyn, nad bagnem "Babica", Odsłonięto 
60 m2, uzyskując bog~te materiały krzemienne, w tym dość znaczne 
ilości narzędzi i rdzełti, Jest to nowy interesujący zespół łąc.zący 
w sobie zarówno cechy technokompleksu z tylczakami jak i cyklu mP.
zowszańskiego. Pr.ace nie zostały ukończone. 

Rydno Kopalnia I/1980, Założony wykop był przedłużeniem wy
kopu III/1979, w którYlll odkryto wielojednostkową, wielką jam~ P.ksploa
tacyjną użytkowaną przez ca 2000 lat /od c a l O, 500 do 8, 000 p. riiJe. f. 
Badania tegoroczne pozwoliły na wyznaczenie zasięgu tej wielkiej jed
nostki eksploatacyjnej od strony południowej. Odsłonięto · 30 m2 wyde>by· 
wając nieliczne materiały krzemienne, w tym parę narzędzi, 

Dołkowanie, Sondażowym dolkowaniem objęto obsza1 t50 m2 na 
terenie wsi Nowy Młyn, ca 100 m na południowy wschód od wykopu 
Rydno II/1980. Wykryto nieliczne materiały krzemienne orl.z zapew{\e 
jedną jamę hematytową. 

Materiały są przechowywane w ZEK lliKM PAN, 

Badania będą kontynuowane. 

PLONKA-KOZLY, gm.L~w 
woj, białostockie 

Państwowe 

Muzeum A~cheologiczne ' 
Stanowisko l 

Badania prowadziła mgr Ewa Gieysztor. 
Finansował KZA w Biał:yxń.stoku. PierV~<szy 

sezon badań, Schyłkowopaleolityc~ne pracowrre 
krzemiemarskie /ślady osadnictwa me zolitycz-

l nego i neolitycznego/. 

Stanowisko położone jest na wale morenowym, między dolinami 
rzek Narwi i Awissy. Od północy sąsiaduje ono z naturalnymi pokła
dami kredy, w których występują złoża konk.recji krzemiennych, wy
korzystywanych przez ludność pradziejową. · 

Badaniami objęto środkową i wschodnią część stanowiska. Za
bytki znajdowane były niemal wyłącznie w próchnicy. tylko niewielki 
ich procent wystąpił w stropie iluwium gliniastej gleby. 

Założono l wykop główny i 16 wykopów sondażowych o łącznej 
powierzchni 54 m2. Ogółem wydobyto około 1680 zabytków krzemien
nych, a wśród nich: 26 rdzeni lub ich fragmentów /głównie rdzenie 
dwupiętowe wiórowe/, 2 formy rdzeniowe, 4 wierzchniki, dwu..;>iętr.i.:~, 
24 zatępce, półtylczak, formę zgrzebłowatą, · 2 rylce węgłowe, 2 dra
pacze, 39 wiórów z retuszowanymi wnękami lub bokami, 25 odłuji{ów 
retuszowanych i 20 innych narzędzi. 
Poza zabytkami nawiązującymi do cyklu mazowszańskiego znaleziono 
pojedyńcze elementy mezolityczne /trójkąt - sondaż III/ i neolityczne 
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lub wczesnobrązowe /grocik trójkątny - son9at IV/. 

Materiały po opracowaniu będą przec~owywane w Muzeutn Okrę
gowym w Białymstoku. 

Badania będą kontynuowane. 

PODCZERWONE, 
grm. Czarny Dunajec 
woj. nowosądeckie 
Stanowisko l 

Uniwersytet Jagielloflaki 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzili mgr Jacek Rydlewski 
i mgr Paweł Valde-Nowak. Finansowała 
Komisja Archeologiczna Oddziału PAN 
. w Krakowie. Pierwszy sezon badafl. 
Obozowisko /paleolit schyłkowy/. 

Stanowisko zostało odkryte w czasie akcji poszukiwawczej prze
prowadzonej w jesieni 1979 r. Zajmuje przykrawędną partię wysokiej 
terasy prawego brzegu Czarnego Dunajca, usytuowaną nieco ponitej 
stopnia wodnego. Poło:tone jest około 10 m na wschód od drogi gospo
darskiej biegnącej skrajem lasu, porastającego urwisty brzeg rzeki. 
W wykopie o powierzchni 15 m2 zaobserwowano następujący układ stra
tygraficzny: około 15 cm gleby współczesnej /w-wa I/, około 80 cm 
gliniastopyłowego utworu barwy jasno-brunatnej z licznymi plamami 
siwego 11iłu 11 /korzeniaki/ /w-wa II/. Warstwy te pokrywały poziom 
żwirów rzecznych granitowo-kwarcytowych /w-·wa III/ z udziałem · gli
ny zwietrzeliskowej. Poziom ten należy określić jako fiuwieglacjalny 
i wiązać z okresem przedostatniego zlodowacenia tatrzańskiego /Riss/. 
Zabytki zalegały głównie w stropie warstwy II, jednak pewna ich liczba 
wystąpiła głębiej, w obrębie systemu pokorzeniowego. Większość z nich 
jest częściowo wygładzona eolicznie. 

Uzyskano ogółem 53 wyroby wykonane w 51 przypadkach z radio
larytu z wychodni podhalańskich Pienińskiego Pasa Skałkowego. Wystąpił · 
ponadto l odłupek z kwarcytu oraz l surowiak z krzemienia jurajskiego 
podkrakowskiego. Struktura inwentarza jest następują,ca: odłupki i ich 
fragmenty 42, wióry i ich fragemnty - s. narzędzia - 2 i l surowiak. 
Nie stwierdzono obecności rdzeni, bąd:t ich fragmentów. Formy narzę
dziowe to: masywny wiór z wnęką oraz zbrojnik /skośny półtylczak 
z podłuskaną podstawą/. Cechy typologiczne zbrojnika, a także techniczne 
cechy niektórych wyrobów sugerują związek inwentarza z tzw. pó:tnym 
technokompleksem magdaleńskim. 

Stanowisko zostało w pewnej części zniszczone wskutek eksploa
tacji nieistniejącej dzisiaj glinianki chłopskiej . zloka::.izowanej w sąsie
dztwie. Niewykluczone, że pierwotny zasięg stanowiska był większy 
o te części terasy, które uległy destrukcji w pewnej fazie erozji bocz
nej rzeki. 

Badania będą kontynuowane. 
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SIEDLNICA, gm.Wachowa 
woj.leszczyńskie 

Stanowisko l 7a 

Uniwersytet Wrocławski 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził dr Jan Michał Burdukiewicz 
przy współpracy dr Krzysztofa Brodzikowakiego 
i mgr Ireny Czerwićskiej. Finansował Uniwer
sytet Wrocławski. Drugi sezon badań. Obozowi
sko kultury hamburskiej. 

Podjęto dalsze badania w celu uchwycenia zasięgu koncentracji 
artefaktów kultury hamburskiej wykrytej w ubiegłym roku. Wykop I/80 
o powierzchni 53 m2 stanowił kontynuację wykopu I/79 w kierunku po
łudniowo-wsGhodnim i południowo-zachodnim. Wykryto 636 wyrobh ·. 
krzemiennych i rogowcowych, w tym 8 rdzeni i 28 narzędzi oraz 18 
ułamków płytek kamiennych i otoczaków. Uzyskane ostatnio wyroby ham
burskie stanowią bez wątpienia część zespołu wykrytego w poprzednim 
sezonie, o czym świadczą składniki, które tworzą fragmenty rdzeni 
i odłupki z rdzeniami z obu wykopów. 

Jeśli chodzi o ilość wyrobów krzemiennych zespół hamburski 
z Siedlnicy l 7a /5246 egz./ porównywalny jest z zespołem hamburskim 
z polotonych obok Olbrachcic i innymi stanowiska:tp.i z najliczniejszymi 
inwentarzami z Nitu Europejskiego. Zastanawiający jest stosunkowo ma
ły udział narzędzi w tym zespole, który wynosi 2, 23% całości inwenta
rza \\!. stosunku do około 13o/o /średnia bogatszych zespołów/. Sądzić 
można, iż dotąd nie udało się odkryć krzemienicy, stanowiącej z reguły 
największą koncentrację narzędzi, bąd:.t też świadczy to o pewnej odmien
ności funkcjonalnej stanowiska. Zaznaczyć trzeba, że wyroby kultury 
hamburskiej pokryte są patyną o barwie jasno - ciemnobrunatnej lub 
niebieskawym nalotem. natomiast nieliczne wyroby mezolityczne fpieć
kowskie/ znajdowane wyłącznie w Ap były niespatynowane. 

W ostatnich latach dzięki intensywnym badaniom powierzchnio
wym rozpoznano 3 dalsze stanowiska kultury hamburskiej w dolinie Ko
panicy, która musiała być jednym z centrów osadniczych tej kultury 
w okresie Bl::lllingu~ 

SROMOWCE NIŻNE, gm. Czorsztyn 
woj_ nowosądeckie 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzili mgr Jacek Rydleweki 
i mgr Paweł Valde-Nowak. Finansował WKZ 
w Nowym Sączu. Trzeci sezon badań. 
Obozowisko /paleolit schyłkowy/. 

Podjęto szerokoprzestrzenną eksplorację centra~nych partii sta
nowiska, zajmujących m. in. przestrzeń pomiędzy wykopami z lat ubieg-
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łych. Sonda~e zeszłoroczne zostały. więc niejako wchłonięte przez je
den wykop główny /I/80/. który osiągnął rozmiary 353 m2. Wykonano 
równie~ dwa szurfy geologiczne o wymiarze 6 m2 ka~dy. jeden w za
chodniej, drugi w północnej części stanowiska. Łącznie powierzchnia 
przebadana w ciągu dotychczasowych sezonów wynosi 367 m2. Uzyska
no 1482 zabytki. pochodzące w dutej mierze z obszaru skupienia częś
ciowo przebadanego w 1978 r. Zabytki w skupieniu zalegają w układzie 
zaburzonym przez działanie procesu koluwialnego, niszczącą rolę sy
stemu korzeniowego drzew · porastających niegdyś teren stanowiska 
i wreszcie przez działalność zwierząt ryjących. Podkreślić jednak na
leży, że zakłócenie układu pierwotnego nie było duże. Przemawiać za 
t)rm może zbietność surowcowa wyrobów w danych partiach skupienia, 
jego regularnie owalny zarys, obecność składanek pomiędzy wyrobami, 
a także grupowanie się wyrobów powiązanych funkcjonalnie /np. rdze
nie, tłuczki/. 

Struktura wewnętrzna inwentarza uzyskanego w br. jest następu
jąca: rdzenie - 37, odłupki i ich fragmenty - 917, wióry i ich fragmen
ty - 134, okruchy i surowiaki - 132,. tłuczki r rozcieracze - 75, ryl
czaki - 2, narzędzia - 124. W grupie narzędzi wystąpiło: 38 drapaczy, 
15 rylców, 13 tylczaków, 12 półtylczaków, 4 przekłuwacze, 2 zgrzebła, 
l wiertnik, 3 skrobacze wielorakie, l kombinowane. 4 fragmenty na
rzędzi ora z 31 odłupków i wi órów retuszowanych /w tym wnękowe/. 
Struktura surowca : krzemień jurajski podkrakowski - 51, obsydian -

· 22, ·granit i piaskowiec - 75 /m.in. tłuczki/, nieokreślone - 2. Pozo
stałe wyroby zostały wykonane z miejscowego radiolarytu pienińskiego 
różnych odmian. Uzyskane zabytki można łączyć z szeroko pojętą fazą 
osadnictwa ludności z tylczakami łukowymi i drapaczami tarnowiański
mi. Po badaniach tegorocznych można przyjąć, że większość stanowi
ska została przebadana. 

Planowana jest ewentualna kontynuacja prac wykopaliskowych 
w formie uzupełniających sondaży kontrolnych. 

SROMOWCE WYŻNE-KĄTY 
gm. Czorsztyn 

Uniwersytet Jagielloński 
Inszytut Archeologii 

woj. nowosądeckie 

Badania prowadzili mgr Jacek Rydlewski, 
mgr Paweł Valde-Nowak. Finansowała 
Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. Drugi sezon badań. Obozowisko 
Schyłkowopaleoli tyczne. 

Wytyczono 3 wykopy szerokoprzestrzenne oraz 2 sondaże, roz
kopując ogółem 239 m2;t Niestety najbogatszy w zabytki wykop II/79/ 
80 . ze względu na pokrycie pola uprawami tylko częściowo mógł by~ 
rozszerzony. Wyniki sondaży upoważniają do stwierdzenia, iż stano
wisko ma znacznie większe rozmiary, niż pierwotnie przypuszczano. 
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Potwierdzone natomiast zostały ubiegłoroczne obserwacje dotyczące 
rozmiarów przeobra~eń stokowych na stanowisku, a tym samym za
burzeń pierwotnego układu planigraficznego. 

Uzyskano 1952 wyroby radiolarytowe i krzemienne -oraz liczną 
serię tłuczków, podkładek i retuszerów kamiennych. Wraz_ z inwenta
rzem ubiegłorocznym daje to serię około 3 tys. wyrobów, w tym 60 
narzędzi. Wśród ogromnej przewagi radiolarytu pienińskiego wystą
piło tak~e 67 wyrobów z importowanego krzemienia czekoladowego, 
bałtyckiego oraz jurajskiego podkrakowskiego. Rdzenie zespołu są 
w · przewadze jednopiętowe wiórowe i wiórowo-odłupkowe, rzadziej 
dwupiętowe. Struktura grupy narzędzi: 10 drapaczy, 7 rylców, l pół
tylczak, l wiórowiec, 5 przekłuwaczy, 3 zgrzebła, 10 zbrojników 
tyleowych /w tym formy geometryczne/ 23 wióry i odłuJi<i retuszo
wane. Inwentarz związany jest z tzw. późnym technokompleksem 
magdaleńskim. 

Badania będą kontynuowane. 

WIERZBICA 
woj. radomskie 
Stanowisko "Zele" 

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

Badania prowadziła mgr Hanna Młynarczyk. 
Finansowała WSI w Radomiu. Pierwszy sezon 
badań. Kopalnia krzemienia· "czekoladowego" 
ze schyłkowego paleolitu, neolitu i wczesnego 
brązu. 

W związku z zagrożeniem kopalni krzemienia "czekoladowego" 
"Zele" przez rozbudowę Cementowni "Przyjaźń" przystąpiono do rea
lizacji programu prac badawczych Q charakterze ratowniczym. 

Na podstawie przeprowadzonej jesienią 1979 r. inwentaryzacji 
powierzchniowej stanowiska określono przybli~ony zasięg kopalni, re
jony prawdopodobnego występowania szybów, praco~ni krzemieniar
akich ich ogólną chronologię oraz kierunki przetwórstwa surówca. 
Ponadto określono stopień zniszczenia stanowiska. W 1980 roku kon
tynuowano rozpoznanie kopalni. Pracownia Stosowania Metod Geofi
zycznych IHKM PAN przeprowadziła badania geofizyczne dwóch wy
cinków pola górniczego. Wykonano tak~e plan hipsometryczny kopalni. 

, W rejonie północnym pola górniczego zało~ono dwa wykopy ar
cheologiczne. 

Wykop I/80 obejmował obszar 50 m2. Celem badań w tYm miej
scu było uzyskanie danych umo~liwiających charakterystykę obiektów 
eksploatacyjnych kopalni. Na głębokości 30 cm od powierzchni obszar 
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badań ograniczono do 30 m2. W wykopie wyeksplorowano fragmenty 
5 szybów, z których 3 były częściowo zniszczone przez brzeg .nowo
tytnego kamieniołomu, obecnie całkowicie zniwelowanego i nie widocz
nego na powierzchni. Uzyskano pełny · przekrój szybu nr l o głębokoś
_ci około 4, 5 m od powierzchni. Najgłębszy z badanych szybów ozna
czony nr 4 miał głębokość 5, 2 m. Wszystkie ba-dane szyby były obiek
tami szerokimi w części przyotworowej. Cztery szyby, w których 
osiągnięto dno~ drątone były w części dolnej w poziomie zwietrzałego 
wapienia płytowe'go. Krzemień "czekoladowy" wydobywana w dwóch od
mianach - z warstwy gliny zwietrzeliskowej oraz ze wspomnianych wa
pieni płytowych. Z wykopu uzyskano dute ilości materiału przemysło
wego. Badania w wykopie zakończono. 

Wykop· ll/80 załotono wzdłut profilu drogowego w poblitu wykopu 
I/80. Długość jego wynosiła 61 m, powierzchnia 240 m2. Celem tego
rocznych prac było stwierdzenie, czy na obszarze zniszczonym przy 
budowie betonowej drogi istnieje motliwość uzyskania istotnych informa
cji o występujących tu szybach. Analiza odczyszczonego profilu i planu 
wykopu wykazała obecność co najmniej 10 szybów. Prace będą kontynuo
wane w roku przyszłym celem uzyskania ich pełnych przekrojów i da
nych do datowania obiektów. Prace w tym wykopie mają charakter 
ściśle ratowniczy. 

Uzyskano 28183 okazów krzemiennych, w tym 8769 przemysło
wych. 

Materiały znajdują się w PAK PP PKZ Oddział Warszawa. 

Badania będą kontynuowane. 

WOŁKUSZ, gm. Lipsk n/Biebrzą 
woj. suwalskie 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Stanowisko 5 

Badania prowadził mgr Karol Szymczak. 
Finansował WKZ w Suwałkach i UW. 
Pierwszy sezon badań. Osadnictwo Schyłko
wopaleoli tyczne. 

Stanowisko zostało odkryte w r.l979 podĆzas badań powierzchnio
wych. W. tym samym roku przeprowadzono na nim badania sondatowe. 
Połotone jest ono na wydmie rozciągającej się] na zachód od wsi Wał
kusz wzdłut doliny rzeki Wołkuszanki. Zabytki 

1 
mimo te znajdowane 

są na powierzchni i w warstwie pr.zewlanego piasku doskonale zacho
wały swój pierwotny układ pianigraficzny tworząc szereg wyrainie ry
sujących się skupisk. 

1. "Skupisko z liściakiem" - wykop 103 m2 /kontynuacja zeszło
rocznego sondatuf, około 13.250 zabytków a wśród nich rdzenie dwu
piętowe /około 50 sztuk/, rylce rótnych typów /około 40 · sztuk/, drapa• 
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cze /8 sztuk/, liściaki /6 sztuk/. charakterystyczne odpadki i kilka 
zabytków kamiennych. 

2. Skupisko "Jabłoń" - wykop 49 m2, około 5. 700 zabytków 
z ośmioma rdzeniami dwupiętowymi, drapaczem, rylcem-i ogromną 
serią doborowych wiórów stanowiących tu prawdopodobnie _pel produk
cji. 

301 Skupisko "Pod wierzbami" - wykop 61 m2, a spośród około 
3. 900 zabytków zwrócić nale:ty uw~gę na narzędzie kombinowane: ry
leC? )clinowy prosty + drapacz. 

4. Skupisko "Mała krzemienica" - wykop 20 m2. około 1. 500 
zabytków. 

5. Skupisko "Stara chatka" - wykop 164 m2, około 6. 500 zabytków 
z rdzeniami dwupiętowymi /6 sztuk/ liściakami /4 sztuki/, rylcem, 
drapaczem i kilkoma tłukami kamiennymi. 

6. Skupisko "Złodzieje" - wykop 50 m2, około l. 200 zabytków 
wśród których znajdują się rdzenie dwupiętowe /8 sztuk/, liściaki 
/3 sztuki/, drapacze /4 sztuki w tym l skośny/ oraz narzędzie kombi
nowane - rylec klinowy boczny + drapacz. 

7. Skupisko "Na środku" - wykop 41 m2, wśród około 300 za
bytków znajduje się 9 przepalonych fragmentów liściaków, 2 ciosaki 
i drapacz wiórowy. · 

8. Skupisko "W sadzie" - wykop 85 m2, około l. 550 zabytków 
z drapaczem, liściakiem, dwoma rylcami, narzędziem kombinowanym 
/rylec klinowy prosty + drapacz/ i kilkoma zabytkami kamiennymi. 

9. Skupisko "Przy płocie" - wykop niedokończony o powierzchni 
44 m2, około 800 zabytków w tym 2 drapacze /jeden z nich zdwojony/. 

10. "Padlina" - w 21 m2 wykopie, oddalonym około 240 m na 
północny-wschód od badanej serii skupisk zabytków krzemiennych natra
fiono na owalną plamę hematytową stanowiącą najprawdopodobniej pozo
stałość po działalności związanej z - przetwórstwem czerwonego barwnika. 

Materiał zabytkowy uzyskany ze wszystkich wykopów blisko nawią
zuje do schyłkowopaleolitycznej kultury Świderskiej zarówno pod wzglę
dem technologicznym jak i typologicznym. 

Jest on aktualnie opracowywany w IA uw. 
Badania będą kontynuowane. 



Neolłt 
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• BIALCZ STARY. gm. Smigiel Polska Akademia Nauk 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko 4 

Instytut Historii Kultury M~ terialnej 
Zakład Archeologii Wielkopolski 
w Poznaniu 
Pracownia Pradziejowa 

Badania prowadził doc. dr hab. Tadeusz Wiślańsld 
i dr Lech Czerniak. Finansował llłKM PAN 
i WKZ w Lesznie. Drugi sezon ba~ań. Osad
nictwo z okresu neolitu" kultury łu:!yckiej 
i kultury przeworskiej. · 

Zbadano powierzchilię 1172, 5 m2. Odkryto 78 obiektów. głównie 
jam i glinianek. Stwierdzono obecność śladów osadnictwa następujących 
kultur: 

1/ kultury pótnej ceramiki wstęgowej /faza Ib-lla - "kłuta". faza III
"pótnolendzielska"/ - obozowisko i osada. 

2/ kultury pucharów .lejkowatych /faza III - wiórecka/ - osada /mate
riał głównie z warstwy/" 

3/ kultury amfor kulistych - jedna jama. 

4/ kultury ceramiki sznurowej /fazy młodsze/ - pojedyncze fragmenty 
ceramiki z warstwy" 

5/ kultury łutyckiej /Ha C/D/ - osada "sezonowa". 

6/ kultury przeworskiej /z przełomu er/ - palenisko i ce,ramika z war
stwy. 

Ilościowo zdecydowanie dominowały materiały neolityczne" zwłaszcza 
"wstęgowe" i pucharów lejkowatyoh. Uzyskano bardzo liczny materiał 
krzemienny. 

Materiały są przechowywane w ZAW IHKM PAN w Poznaniu. 

Badania będą kontynuowane. 

BOCHNIĄ 
woj. tarnowskie 
Stanowisko Muzeum 

• BOLKOW. gm. Police 
woj. szczecmskie 
Stanowisko l 

BOZEJOWICE" gm. Strzelno 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 8 

patrz 
okres nowo:!ytny 

patrz 
paleolit i mezolit 

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza 
Katedra Archeologii 
Zespół Badań Kujaw 
w Poznaniu 
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BaClania prowadził Zespół pod kierownictwem 
doc. dr hab.Aleksąndry Cefta-Broniewskiej . 
Finansował Wydział Kultury w Inowrocławiu . 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko wielokul
turowe. 

Celem prac było całościowe zbadanie kurhanu wiązanego z lud
nością grupy Kruszki /synonim grupa: Dobre względnie kujawska/ 
kultury episznurowej. Stanowisko weryfikowano uprzednio /1978/ son
da~ami rejestrując 3 obiekty. 

W roku bieżącym eksploracja objęła całą powierzchnię /4 ary f 
nasypu. W obrębie zbadanego obszaru zarejestrowano przejawy osad
nictwa: a/ kultury ceramiki wstęgowej rytej. b/ hipotetyczny pochó
wek osobnika proweniencji nad czarnomorskiej z końca neolitu /grób 
kurhanowy/, c/ cmentarzysko nakurhanowe ludności grupy Kruszki, 
d/ grób wczesnołużycki, e/ bliżej nieokreślone funkcjonalnie prze:tawy 
osadnictwa z podokresu pót.nolateńskiego epoki ~elaza. 

a. Zarejestrowano fragment budowli słupowej /o orientacji N.:.S/ 
oraz 2 glinianki, przy niewielkim udziale :tródeł ruchomych. 

b. Pochówek wyróżniający się konstrukcją jamy grobowej. ukła
dem zwłok /poeycja płodowa, na osi N-S, głową na N/ oraz wyposaże
niem /łuk refleksyjny, diadem z rurek miedzianych - ? / od pochów
ków protobrązowych, zlokalizowany pod centralnym punktem nasypu kur
hanu /wymiary nasypu: 12 x 15 m/ . 

c. Cmentarzysko złożone z 23-25 pochówków o silnie zunifikowanej 
11unietyckiej 11 regule układu zwłok /pozycja płodowa, na osi N-S, głową 
na S/. W tej liczbie na wyróżnienie zasługują: 2 groby zbiorowe, l me
galityczny, l kłodowy. Wyposażenie pochówków było nader ubogie. Zare
jestrowano głównie /w mniejszej części grobów/ ceramikę /do 2 naczyń/, 
l topór kamienny, l kółko z brązu /? /. 

d. Grób szkieletowy /cząstkowy - ? / zorientowany na osi N-S, 
z hipotetyczną "nadbudówką" czyteliią w postaci 4 dołków posłupowych, 
usytuowanych obok naro~ników jamy grobowej. Wyposa~enie stanowiło: 

l szpila uszata, 2 naramienniki, 4 pierścionki w formie spiralek. 

e. Brak elementów typowo osadowych /np. polepy/ skłania do in
terpretacji ujawnionych przejawów· osadnictwa jako rubieży na badanej 
nekropolii. 

Materiały przechowywane są w Zespole Badań Kujaw Katedcy 
Archeologii UAM. 

Badania zakończono. 

BRZEŚC KUJAWSKI 
woj. włocławskie 
Stanowisko 4 

Muzeum Arcgeologiczne 
i Etnograficzne 
w Łodzi 
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~adania prowadził dr Ryszard Grygiel. 
Finansowali: WKZ we Włocławku oraz 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Łodzi. Kontynuacja badań z lat 1934-
1939, 1952, 1976-1977. Stanowisko wielo
kulturowe i wieJookresowe od późnego 
paleolitu po wczesneśredniowiecze. 

W latach 1978 i 1979.r całkowicie zostało przebadane stanowisko 
nr 3. W roku 1980 powrócono na teren stanowiska nr 4. gdzie konty
nuowano prace z lat 1976 i 1977 • . Ogółem w tegorocznych badaniach, 
skoncentrowanych w północnej części stanowiska, przebadano obszar 
750 m2. Na tym wycinku stanowiska stwierdzono obecność materiałów 
z okresów: późnego paleolitu, neolitu i lateńskiego, przy czym zdecy
dowanie przeważały ślady osadnictwa neolitycznego. 

Pojedyncze zabytki krzemienne odnoszące się do późnego paleoli
tu /krąg kultury tylczakowych/ zalegały tuż nad żwirowatym calcem. 
Rozrzut ich wykazuje wyraźne związki z zasięgiem materiałów, pocho
dzących z tego samego okresu czasu, z badań w latach 1976 i 1977 
i stanowi o istnieniu w tym miejscu obozowiska. 

Z kulturą ceramiki wstęgowej rytej wiąże się odkrycie trzeciej 
już z kolei na tym stanowisku chaty słupowej, która w rzucie prosto
kąta osiągała wymiary 15 x 5 t;n. Do jej dłuższych ścian przylegały 
cztery jamy wybierzyskowe żwiru i gliny. Całości towarzyszył bogaty 
inwentarz ceramiczny, krzemienny i kamienny. 

U chwycono części naróżnikowe prawdopodobnie trzech nowych 
chat trapezowatych grupy brzesko-kujawskiej kultury lendzielskiej. 
Z grupą brzesko-kujawską związane są dwa groby szkieletowe, kobie
ce, z których jeden zawierał pas biodrowy złożony z ośmiu sznurów 
paciorków z muszli, w skład których wchodziło około 3000 sztuk. Po
nadto z tego okresu przebadano zespół dziesięciu jam, tzw. glinianek, 
mieszezących się w ,północnej peryferii osady, z których -największa 
o średnicy około 8 m i głębokości do 2 m, zawierała bardzo dużą 
ilość materiałów ceramicznych, krzemiennych i narzędzi kamiennych. 

Kulturze amfor kulistych odpowiada jedna jama o średnicy i głę
bokości do 2· ·m. Z j ej wypełniska pochodzą, jak dotąd najliczniejsze 
na tym stanowisku, materiały ceramiczne, kostne zwierzęce oraz 
ozdoby z kości i narzędzia kamienne. 

Również kulturze puch?-rów lejkowatych odpowiada jedna jama 
oraz materiał ceramiczny luźno znaleziony w warstwie kulturowej sta
nowiska. 

Drugą pod względem liczebności grupę materiałów stanowią zna
leziska z wczesnego i środkowego okresu lateńskiego, których tylko 
pobieżna analiza jasno wskazuje na pełną ewolucję form naczyń kultury 
grobów kloszowych w kierunku rozwoju ceramiki kultury przeworskiej. 



30 

Liczny materiał ceramiczny oraz ozdoby i narzędzia z kości, wystą
piły w wypełniskach 10 jam gospodarczych oraz dwóch chatach słupo
wych, Z któryCh szczególną uwagę zwraca jedna, O Wymiara<:h 10 X 

5 m, z rzędem podwójnie bitych słupów wzdłu~ jednej ze ścian bocz
nych. 

Pobrano licznE! próbki węgli drzewnych z obiektów neolitycznych 
i okresu lateńskiego, które przekazane zostaną Pracowni Analiz Radio
chemicznych Muzeum Archeologicznego : i Etnograficznego w Lodzi. 

Materiały przechowywane są w MAiE w Lodzi. 

Badania będą kontynuowane. 

BUDzyN 
woj. pilskie 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadził dr Andrzej Prinke. 
Finansował WKZ w Pile. Trzeci sezon 
badań. Osada kultury pucharów lejko
watych. 

Stanowisko le:!y w centrum rozległego, zalesionego kompleksu 
zwydmień /eoliczne piaski pokrywowe wysoczyzny denpomorenowej/., 
znajdującego się na południe od drogi z Budzynia do Prosny. 

Tegoroczne prace wykopaliskowe skoncentrowano na obszarze 
wykopu C, wytyczonego w północnej części stanowiska. Odkryto tam 
obiekt w formie lejowatej jamy o wymiarach 3 x 2 m i o zarysie 
owalnym, wypełnionej węgielkami drzewnymi i rozmytą polepą. Za
równo w obiekcie, jak i na całym pozostałym obszarze wykopu wy
stąpiły dość obfite materiały archeologiczne /ceramika, wyroby ka
mienne, kości/. Wyniki wstępnej klasyfikacji inwentarza ruchomego 
potwierdziły dotychczasowe datowanje osady na fazę III i IV kultury 
pucharów lejkowatych. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w WKZ w Pile. 

Badania zostały zakończone. 

BURDENISZKI 
woj. suwalskie 
Stanowisko 4 

DĄBROWA BISKUPIA 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 21 

patrz 
paleolit i mezolit 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Katedra Archeologii · 
Zespół Badań Kujaw 
w Poznaniu 
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Badania prowadził Zespół pod kierownictwem 
doc. dr hab. Al'!ksandry Cofta- Broniewski ej. · 
Finansował Wydział Kultury ~ Inowrocławiu. 
Drugi sezon badań. Osada kultury pucharów 
lejkowatych. 

Badania nawiązywały programowo do wcześniejszych prac na 
tym stanowisku z roku 1978. Podjęto je w ramach studiów nad gospo
darką surowcową społeczeństw neolitu. ściślej nad udziałem w niej 
kamienia. Badania objęły 2 strefy. rozległej osady kultury pucharów 
lejkowaty~: a/ "produkcyjną" i b/ "mieszkalną". 

a. Zbadano powierzchnię około 3, 5 ara, na której w trakcie 
szczegółowej inwentaryzacji powierzchniqwej zarejestrowano wyraźnie 
skoncentrowane pozostałości wytwórczości kamieniarskiej. Eksplora
cja wykopaliskowa potwierdziła dawne obserwacje. ujawniając istnie- . 
nie du:tych rozmiarów budo~li słupowej. w obrębie której dokonywano 
wstępnej obróbki surowca. uzyskując względnie znormalizowane 

Jl1etJ;:ycztiie bryły. maksymalnie efektywne dla wytwarzania siekier. Nie 
zarejestrowano natomiast :tadnych przejawów dalszych etapów procesu 
produkcyjnego. 

b. W celu uzupełnienia obrazu organizacji wytwórczości kamie
niarskiej do badań włączono tak:te · poło:tony w innej części osady w po
bli:tu jej hipotetycznego centrum obszar napowierzchniowego występo
wania płyt szlifierskich. Eksplorowano wykopaliskowo teren 1. 5 ara 
odsłaniając wstępnie fragment systemu gęstej zabudowy "mieszkalnej" 
stanowiska. w obrębie której znaleziono m. in. 7 płyt szlifierskich. 
Sądzić nale:ty. :te w tej części osiedla dokonywano więcej końcowej 
obróbki narzędzi. Obśerwacje te inspirują do kontynuacji badań w la
tach przyszłych. Wśród źródeł ru~homych na uwagę zasługują nadto 
domniemane "importy" małopolskiej ceramiki kultury pucharów lejko
watych oraz okrągłe płytki ceramiczne jakie odkryto w koncentracji 
w pobli:tu jednego z obiektów. 

Całe stanowisko ~alety datować na fazę ITI kultury pucharów 
lejkowatych. 

Materiały przechowywane są w Zespole Badań Kujaw Katedry 
ArCheologii UAM. · 

Badania będą kontynuowane. 

llOBKOWICE, gro. Kobierzyce 
woj. wrocławskie 

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadziły mgr Felicja Bryłowaka 
i mgr El1bieta Noworyta. udział wzięły 
mgr Joanna Dornańska i laborantka Bibian
na Mikucka. Finansowało MA we Wrocławiu. 
Pierwszy sezon badań. Osada i groby grupy 
jordanowskiej kultury lendzielskiej. 
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Stanowisko położone jest około 500 m na południe od zachod
niego krańca wsi Dobkowice, przy starej żwirowni, na południowym 
stoku niewielkiego wzniesienia. W 1971 r. dokonano tam przypadko
wego· odkrycia grobu grupy jordanowskiej kultury lendzielskiej, a na·
stępnie w 197~ i 1879 r. przeprowadzono tam badania powierzchnio
we i sondażowe, które ujawniły istnienie osady wspomnianej kultury. 

W 1980 r. badaniami objęto teren o łącznej powierzchni 3 arów. 
Na obszarze tym układ stratygraficzny przedstawiał się następująco: 
pod warstwą orną o miąższości do O, 40 m - w partiach wykopów 
zlokalizowanych na kulminacji wzniesienia występował bezpośrednio 
żwir calcowy, natomiast na stoku zalegały szczątki zniszczonej 
przez głęboką orkę, warstwy kulturowej. W trakcie badań odkryto 
i wyeksplorowano 7 obiektów osadniczych i l grób /? /. Uzyskany 
materiał zabytkowy - to wyłącznie ceramika, która jest chronolo
gicznie jednolita i wiąże się z grupą jordanowską kultury lendziel
skiej. 

DOBRE, gm.Wilków 
woj.lubelskie 
Stanowisko l i 2 

GNIEW 
woj. gdańskie 
Stanowisko 5 

patrz 
okres lateński 

patrz 
wczesne średniowiecze 

GRABIONNA, gm.Białośliwie 
woj. pilskie 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Katedra Archeologii 

Stanowisko 25 Ekspedycja Krajeńska 
w Poznaniu 

Badania prowadzili mgr Andrzej Weber i Wło
dzimierz Rączk~wski /autorzy sprawozdania/ 
pod ogólnym kierownictwem doc. dr. hab. Kazi
mierza Siuchnińskiego. Finansował WKZ w Plle 
i UAM w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. 
Osady kultur: pucharów lejkowatych, łużycki~j 
i przeworskiej /?/. 

Badania prowadzono w ramach programu badawczego obejmują
cego problemy związane z neolitem i epoką brązu w pasie pojezier
nym. Celem eksploracji było rozpoznanie zlokalizowanego podczas 
badań powierzchni.owych stanowiska .pod względem kulturowym, chro
nologicznym i przestrzennym. 

Stanowisko położone jest na stokach wschodnich i południowo 
wschodnich zwydmionego wyniesienia usytuowanego w obrębie den
nomorenowych pofałdowań, około 3 km na północ od krawędzi prado
liny Wisły i Noteci. 
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Eksploracją objęto obszar o łącznej ~wierzchni 2 arów. Zare
jestrowano 18 obiektów: 7 kultury pucharów lejkowatych i 11 obiektów 
o tr'udnej w chwili obecnej do okrej§lenia prt'ynale~ności kulturowej. 
bąd:t kultury łueyckiej bąd:t tet k_ultury .przeworskiej. Pod względem 

· funkcjonalnym obiekty mo~na wstępnie okreśUć. jako: ósemkowate 
ziemianki /7/. paleniska /5/ i bli~ej nieokrej§lone jamy /6/. Rucho-
my materiał archeologiczny w przewa~ającej ' c 1zęści stanowi cerami- . ' 
ka /około 2600 fragmentów/. a ponadto nieliczne wyroby krzemienne, 
polepa i koj§ci. 

Wśród ceramiki kultury pucharów lejkowatych znajduj·ą się fra
gmenty, których zdobnictwo i mikromerfolagia pozwalają w przybli· 
teniu datować osadę tej kultury na fazę IV /"luboftską"/ grupy wschod'" 
nie:i. Osadę kultury łu~yckiej mo:tna natomiast łączyć z okresem Hal
statt C-D. W odniesieniu do osadnictwa ludności kultury przewor-
skiej , f?/ badania nie dostarczyły dotą wyra~niejszych elementów da-
tujących. L1 

Badania będą kontynuowane. 

INOWROCLAW 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 55 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Katedra Archeologii · 
Zespół Badaft Kujaw 
w Poznaniu 

Badania prowadził zespół pod kierownictwem 
doc. dr hab. Aleksandry Cofty-Broniewskiej. 
Finansowała Rejonowa Dyrekcja Rozbudowy 
Miast i Osiedli Wiejskich w Inowrocławiu. 
Czwarty sezon badaft. Obozowisko i groby 
kultury pucharów lejkowatych,; osada kultury 
łu~yckiej; osada kultury przewprskiej. 

Celem badań było uzupełnienie informacji głównie w-zakresie 
.rozplanowania zabudowy wschodniej i południowej strefy osady. Lo- , 
kalizacja i rozmiary wykopów były "!Ypadkową rzeczywistych potrzeb 
badawczych - z jednej strony i niezwykle trudnych warunków prowa
dzenia prac - z drugiej /podtapianie wykopów przez wodę i ograni-

. czone motliwości poruszania się po placu budowy/. 

Odsłonięto powierzchnię ·około 1360 m2, rejestrując ponad 750 
obiektów o rótnej funkcji i przynale:tności kulturowej. 

1. Kultura pucharów lejkowatych - ponad 50 obiektów skoncentrowa
nych na powierzchni około 2 arów, tworzących układ składający 
się z: a/ budowli mieszkalnej zachowanej w formie chworoboczne• 
go toku gliniano-polepowego o wymiarach 7 x 5 m, rzędem dołków 
pasłupowych wzdłu~ obu ścian szczytowych, z 2 /? / paleniskami 
i pochówkiem szkieletowym pośrodku; b/ przytykającego doft budyn· 

• l 
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1 ku gospodarczego /? / o odmiennej konstrukcji; c/ 3 grobów szkie" 
letowych; d/ kilkunastu jam i dołków posłupowych; e/ śladów orki 
f? f. M a teriał rucl\omy nieliczny o cechach fazy AB. 

2. Kultura. łu:tycka - .knad 250 obiektów: jam, palenisk, -dołków pos1u
powych o ubogiej, poza nielicznymi wyjątkami, treści k}llturowej. 
Obiektem wyjątkowym jest kilkudziałowy budynek wzniesiony na pla
nie trapezu o wymiarach około 21 x 5-6 m, uchwytny \v formie 
ciągłego rowka posłp.powego. Rozpiętość chronologiczna osad m c twa: 
IV okres epoki brązu - okres lateński AB. 

3. Kultura przewore:ka - ponad 300 obiektów, w tym 2 półziemianki 
oraz szereg urządzeń gospodarczo-produkcyjnych /piwniczki. wę
dzarnie, piece, paleniska, magazyn zbo~owy o konstrukcji odmien 
nej od poprzednio badanych /i dołki poełupowe dopełniaJ ~e zespvły 
zagród odsłanianych częściowo w wykopach z lat 1978-1919. Ponad
to odkryto kilka dalszych pochówków zwierzęcych wyznac-zających \ 
pełny zasięg strefy sanktuarium z okresu późnolateńskiego. Wśró<;l 

ruchomego materiału źródłowego, występującego w mniejs ?.ej ilości 
ni~ w sezonach ubiegłych, na szczególną uwagę zasługują 3 hultowe 
tar·czki ceramiczne o symbolice lunarnej. 

Ji:DRYCHOWICE 
woj. opolski e 
Grodzisko II 

KAZIMIERZA MAŁA, 
gm.Kazimierza Wielka 
woj • kieleckie 
Stanowisko 5 

KIETRZ 
woj. opolskie 
Stanowisko D 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
epoka brązu 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Opolu 

Badania prowadził mgr Stefan Łęczycki. 
Finansował WKZ w Opolu. Drugi sezon badań. 
Osada kultury pucharów lejkowatych oraz 
z wczesnego okresu epoki brązu. 

Prace miały charakter inwentaryzacyjno-wykopaliskowy i łą

czyły się z budową osiedla mieszkaniowego dla pracowników PGR 
w Kietrzu, podczas której nara~ona na zniszczenie została o~ada 
z okresu neolitu i początku epoki brązu. W 1980 r. aziałalność 

skoncentrowano przy wykopach pod infrastrukturę osiedla od ·stro
ny północnej. południowej i wschodniej. Przebadano ogółem około 
500 m bie~ących wykopów. Efektem prac jest odkrycie 19 nowych 
obiektów /nr 101-118/. z których 17 związanych jest z kulturą pu-
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charów lejkowatych, natomiast 2 reprezentują kulturę Chłopice
Vesele. Obiekty jedynie inwentaryzoy•ano, eksplorując je w uzasad
nionych wypadkach. Postępowanie takie związane było z charakte
rem prowadzonych prac ziemnych. 

Obecne badania pozwalają stwierdzić, ~e budowane osiedle od 
strony północnej ·wchodzi w centrum osady; natomiast po stronie po• 
łudniowej osiąga jej peryferie. W wykopie pod nzw. 11burzowiec 11,który 
ogranicza osiedle od strony północnej, na wysokości północno..:wschod
niego skraju zaobserwowano znaczne zagęszczenie obiektów oraz wy
stąpienie . warstwy kulturowej o znacznej zawartości śladów· spelenizny. 
Wara twa ta przykrywała obiekty /zwłaszcza nr 106-118/, z których 
większość uległa zniszczeniu przez spalenie. Jest to częśĆ centralna 
osady znajdująca się na kulminacji wzniesienia. 

Na uwagę zasługuje zespół obiektów nr llo-1 !'3 oraz nr 118, 
który najprawdopodobniej reprezentuje · pozostałość po zagrodzie miesz
kalnej, składającej się z budynku mieszkanego /obiekt 111 i 112/, . 
spichlerza - piwnicy /obiekt 113/ oraz jam odpadkowych /obiekty llO, 
ll8/. Z tej grupy jędynie obiekt il3 poddano eksploracji znajdując 
w jego wnętrzu interesujący materiał. W warstwach spągowych obiektu 
stwierdzono rumowisko ceramiki, z której większość pochodziła z na
czyń. zasobowych. Obrk ceramiki wystąpił materiał krzemienny w po
staci gotowych wyrobów /ślady ueytkowania/, prefabrykatów /składan
ka wiórów f oraz odpadów produkcyjnych. Surowcem był przede wszyst
kim ~arzutowiec bałtycki. Z obiektu nr 113 pochodzi równie~ bogaty 
inwentarz tkacki składający się z cię~arków tkackich oraz przęślików. 
Ponadto na dnie obiektu znaleziono kilka rozbitych karnięni :tarnowych • . 

Do obiektu nr 113 nale~y równie:! naczynie ze skarbem liczą
cym ogółem 10 płaskich siekierek~ z których 2 odpowiadają formą 
egzemplarzom znanym z Bytynia. natomiast pozostałych 8 reprezentu
je typ klasycznych siekier płaskich jak np. forma znana z Chełma 
woj. krakowskie. 

W du:tej półziemniance nr 115. która równie~ reprez.entuje kultu
rę pucharów lejkowatych obok du:!ej ilości ceramiki oraz odpadków 
kościanych znaleziono dwa kościane pintadery, szydło oraz sierpaki. 
Ten obiekt równie:! u~egł spaleniu. 

Wyniki . przeprowadzonych badań. i obserwacji' wskazują na to. te 
na stanowisku mamy do czynienia ze śladami osady z młodszego 
okresu rozwoju kultury pucharów lejkowatych odznaczającego się sil
nym udziałem elementów wczesnego i klasycznego stylu badeńskiego , 

· /np. obiekty nr ll3, 115, 118/. J~dnorodność materiału oraz ślady 
kataklizmu na osadzie wskazują. te uległa ona nagle zniszczeniu 
i nigdy do niej nie powrócono. · · 

' Obiekty nr l Ol oraz l 02 reprezentują kulturę Chłoptce-Vesele. 
Obiekt nr 102 jest grobem, na dnie którego stwierdzono szkielet wo
jownika wypasatonego w płytkę łuczniczą, zawieszkę z kła dzika 
w kształcie łuku oraz typowy kubek. Mętczyzna /wiek adultus/ o sil-
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nych cechach śródziemnomorskich został złożony do grobu w pozy
cji skurczonej, z głową na zachód oraz twarzą skierowaną w kie
runku południowym. Tuż obok grobu odkryto jamę piecową, na jej 
dnie zalegały fragmenty typowej amfory tej kultury. Z uwagi na to, 
że na terenie stanowiska D nie stwierdzono innych obiektów kultury 
Chłopice - Vesele ,oprócz jeszcze jednego grobu /? /, obiekty nr l Ol 
i 102 reprezentują jednoczasowy zespół i byłyby związane z prakty
kami pogrzebowymi ludności wczesnego okresu epoki brązu. 

Materiał przechowywany jest· aktualnie w Biurze Dokumentacji 
Zabytków w Opolu. 

Badania będą kontynuowane zależnie od dalszego postępu prac 
budowlanych na osiedlu. 

KRAKÓW -NOWA HUTA, 
Krzesławice III 
Stanowisko 41 

KRZEMIONKI, gm. Bodzechów 
woj. kieleckie 
Rezerwat Archeologiczny 

patrz 
okres lateński 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Badaniami kierował mgr Jerzy Bąbel. W bada
niach udział wzięli mgr mgr Andrzej Boguszewski, 
Hanna Kowalewska-Marszałek, Czesław Zybała 
oraz mgr Iwona Bełkowska. Finansowały Muzeum 
Regionalne w Ostrowcu i PMA w Warszawie. 
Drugi sezon badań. Kopalnia krzemienia pasiastego. 
Neolit~ wczesna epoka brązu. 

Kontynuowano badania ubiegłoroczne mające na celu przebada
nie odcinka kopalni i wykonanie podziemnego tunelu ekspozycyjnego. 
Założono 3 wykopy o łącznej powierzchni 43 m2. W wykopach I/79 
i Ill/79 o powierzchniach 6 i 3 m2 uzyskano głębokie na około 3 m 
profile geologiczne. 

Wykop IV /80 o powierzchni 34 m2 i głębokości około 55-60 cm 
założono pomiędzy wykopami I/79 i II/79 tak, by przylegał do II/79. 
Stwierdzono w nim występowanie pracowni krzemieniarakich oraz za
sypisk górnych części rozoranych szybów. Ustalono zewnętrzną kra
wędź pola górniczego /położenie skrajnego szybu/. W badanym wyko
pie wśród brył i okruchów wapiennych i licznych krzemieni odkryto 
zaciemnienia i rozsypane węgielki clrzewne /ślady po ogniskach/. 

W trakcie badań uzyskano 8369 szt. zabytków, w tym: fragmen
tów konkrecji krzemiennych - 37 sztuk /1 z krzemienia bałtyckiego/, 
obłupów - 76 /1 z krzemienia czekoladowego/, wczesnych półwytwo
rów siekier - 23, wczesnych półwytworów kilofów - 2, półwytworów 
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siekier dwuściennych - 2. półwytworów siekier czworościennych - 4. 
półwytwór kilofa - 1. rdzeń odłu}itowy - l, odłupków - 4124 /l z krze
mienia czekoladowego. 43 przepalone/. wiórów - 80, pseudowiÓrów -
lO, rumoszu naturalnego - 1426 szt. /15 przepalonych/. okruchów -
931 szt. /l z krzemienia czekoladowego. 140 - przepalonych/. odpad
ków nieokreślonych - 1539 szt. /4 kamie~e. 230 przepalonych/. 
zgrzebło-skrobacze - 2 sztuki, odłupek retuszowany - l, wiór retu
szowany - l, drapacz /? / - 1. tłuków krzemiennych - 27, fragment 
wiórowca - l, tłuków krawtdziowych z obłupków - 4, ~k punktowy 
z wczesnego półwytworu siekiery - 1. fragmentów kilofów kamiennych-
4 sztuki. innych narzędzi kamiennych /tłuków. gładzików itp./ - 79. 
fragment kości - l. 

Zabytki znajdują się w magazynach muzealnych w Krzemionkach. 

Prace będą kontynuowane. 

LAPSZĆW, gm. Koszyce 
woj. kieleckie 
Stanowisko C 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii Małopolski 
Pracownia Archeologiczna 
w Igołomi 

Badania prowadził a mgr Zofia Liguzińska-Kr~.~ 
Finansował Ośrodek Dokumentacji Zabytków. 
Pierwszy sezon badań. Kurhan i cmentarzysko 
kultury ceramiki sznurowej. 

Kurhan znajduje się na kulminacji wzniesienia, bezpośrednio nad 
doliną lewobrze~nej Szreniawy. ·Badania miały na celu rozpoznanie jego 
otoczenia. Zało~ono dwa wykopy o łącznych wymiarach jednego ara·. 
Pierwszy z nich znajdował się na zachód od kopca. w miejscu gdzie 
kończył się jego nasyp a z powierzchni zebrano ułamki naczyń i kości 
ludzkie. W obrębie tego wykopu natrafiono na grób, który zawierał po
zostałości szkieletu; dwa naczynia /amforkę zdobioną ornamentem sznu
rowym i naczynie doniczkowate/ oraz siekierkę krzemienną. Odkryty 
zespół zabytków nale~y do kultury ceramiki sznurowej. Na drugim wy
kopie natomiast /zlokalizowanym na północ od kopca/ nie stwierdzono 
obiektów nieruchomych. U stalono tam zasięg płaszcza kurhanu. 

Materiały zabytkowe znajdują się w PA w Igołomi. 

Badania będą kontynuowane. 

LOJEWO. gm. Inowrocław 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 35 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
lU te dra Archeologii 
Zespół Badań Kujaw 
w Poznaniu 
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Badania prowadził zespół pod kierownictwem 
doc. dr hab. Aleksandry Cofty-Broniewskiej. 
Finansował UJ. Drugi sezon badań. Osada kul
tury ceramiki wstęgowej rytej, obozowisko kul
tury pucharów lejkowa tych /faza II/. 

Badania miały na celu pełne odsłonięcie, odkrytej w ubiegłym 
roku, budowli mieszkalno-gospodarczej kultury ceramiki wstęgowej 
rytej. 

Zbadano powierzchnię 350 m2. W rezultacie odsłonięto brakuj ą

cą część zarysu budowli wraz z otaczającymi j ą od zachodu glinian 
kami i jamami gospodarczymi oraz dalszy fragment obozowiska kul
tury pucharów lejkowatych. Łącznie odkr yto 27 obiektów, w tym: 
KCWR - 4 glinianki, l jamę, 11 dołków po słupowych, KPL - 2 jamy 
oraz 9 obiektów nieokreślonych /bez materiału/ - 2 glinianki / prawdo
podobnie KCWR/, 3 jamy, 4 dołki po ełupowe /położone poza układem 
słupów budowli KCWR/. Odkryta budowla KCWR, pier wsza "klasyczne
go" typu na Kujawach, zorientowana była na osi NW-SE. Jej długo~ ć 
37, 5 m. 

Materiał przechowywany jest w Kata drze Archeologii UAM. 

Badania zakończono. 

ŁUPA WA, gm. Potęgowo 
woj . słupskie 

Uniw ersytet im. Adam a Mickiewicza 
Katedra Archeol ogii 

Stanowisko 2 w Poznaniu 

Badania prowadził zespół pod kierunkiem 
dr Dobrochny J ankowskiej. Finansował WKZ 
w Słupsku. Trzeci sezon badań. Cme ntarzysko 
negalityczne kultury pucharów le jkowatych. 
Cmentarzysko kurh anowe kultury łużyckiej. 

W sezonie bieżącym badano 5 obiektów megalitycznych, w tym 
3 z grupy tzw. grobowców bezkomorowych dużych /o długości powy
żej 30 m / . Spośród nich jeden zlokalizowany jest na krawfdzi pierw
s zej terasy rzecznej /stanowisko 2a/, na której zarejestrowano do
tąd 4 obiekty. Badania miały na celu rozpoznanie chronologii i kon
strukcji wewnętrznej jak największej lic zby grobowców~ dlatego za
s tosowano dającą stosunkowo szybki efekt "szachownicową" metodę 
eksploracji. Konsekwencją tego programu było, iż badanie żadnego 
z grobowców nie zostało zakończone i prace przy nich będą kontynuo
wane w roku następnym. 

W wyniku badań stwierdzono, że między obiektami istnieją 
drobne różnice konstrukcyjne polegające na różnej zwartości i po
wierz chni zalegania bruku kamiennego wewnątrz obstawy oraz obec
ności bąd:f braku zewnętrznej ławy kamiennej. Stwierdzono w jednym 
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wypadku stosowanie specjalnie ciosanych kamieni jako klinów mocują
cych obstawę grobowców oraz zewnętrzną krawęd~ ławy. 

Najbardziej istotnym odkryciem· ostatniego sezonu było odsłonię-
. cie w jednym z grobowców "średnich" szkieletu ludzkiego. Zmarły le
~ał w pozycji skurczonej na prawym boku, z głową skierowaną na pół
noc. W bezpośrednim sąsiedztwie szkieletu wystąpiły fragmenty zawiesz
ki J?ursztynowej oraz liczne ułamki kilku naczyń glinianych. 

Badanie zaplecza grobowców przyniosło efekty w postaci odkry
cia kilku bruków kamiennyfh i skupisk węgli - być mo:te· pozostałości 
ognisk obrzędowych. Równie~ większość materiału ruchomego /pomija
jąc grobowiec 6 z pochówkiem szkieletowym/ uzyskano s~za obstawy 
obiektów. 

Ekaplorowane 3 kurhany kultury łu:tyckiej to typowe obiekty o na
sypach ziemnych krytych płaszczem kamiennym, mające liczne analo
gie na Pomorzu. Pochówki, ciałopalne jamowe, zlokalizo'wane były 
w nich w części centralnej. Wyposa~enie pochówku stanowiły ułamki 
1-2 naczyń oraz kółko z blaszki brązowej o trójkątnym przekroju. 

Badania będą kontynuowane. 

LYKOWE, gm.Wierzchlas 
woj. sieradzkie 
Stanowisk o l 

MAMLIC Z, gro. Barcin 
woj. bydgoskie 
Stanowisko l 

patrz 
paleolit i mezolit 

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

Badania prowadził zespół pod kierownictwem 
doc. dr hab. Aleksandry Cofty-Broniewskiej • 

. Finansował Wydział Kultury w Inowroclawiu. 
Pierwszy sezon badań. bbozowiska z okresu 
schyłkowego neolitu. 

Badaniami objęto zesgół obozowisk ludności schyłkowoneolitycz
nej zlokalizowanych na obszarze wydm zachodniego brzegu doliny nie:. 
wielkie'go jeziorka. Wykopy - o łącznej powierzchni około 10 arów -
zało:tono na obszarach wyra~nie wyodrębnionych skupień materiału, 
których zasięgi ustalono uprzednio .metodą szczegółowej inwentaryza
cji powierzchniowej. 

Zbadano 5 obozowisk określonych poprzez układy materiału 
krzemiennego, kamiennego i ceramicznego /występujących w silnie 
zró~nicowanych proporcjach/ zalegającegó na powierzchni i w obrę
bie gleby ornej. 
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Wstępna analiza iródeł ceramicznych pozwala łączyć omawiane 
przejawy osadnictwa Zf! społeczeństwem wykazującym znaczny udział 
tradycji kultury amfor' kulistych. Zwraca tak1:e uwagę ewidentny na 
gruncie analizy mater.i.1ałów krzemiennych udział epimezolitycznych 
tradycji technologicznych. 

Materiały przechowywane są w Zespole Badań Kujaw Katedry 
Archeologii UAM. ' 

Badania zakończono. 

MODLNICA, gm.Wielka Wieś 
woj. krakowskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Stanowisko l 

Badania prowadziła mgr Anna Ruszar. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie. Drugi sezon badań. Osada 
kultury lendzielskiej. 

Kontynuowano badania weryfikacyjne, których celem było uch·vy
cenie granicy starych wykopów J. Żurawskiego. Zało1:ono jeden wykop 
w centrum stanowiska, oraz rów kontrolny w jego. zachodniej cz;ęści; 
o łącznej powierzchni l, 5 ara; 

W wyniku przeprowadzonych badań zlokalizowano stare wykopy 
J. Żurawskiego, stwierdzając równocześnie niezgodność jego planów 
z terenem. . < 

Uzyskany materiał krzemienny i ceramiczny pochodzi prawie 
w całości z kultury lendzielskiej, a jedynie 3 fragmenty ceramiki 
odnieść nale1:y do kultury ceramiki promienistej. 

Z przeprowadzonych w roku bie1:ącym i ubiegłym sonda~y wy
nika, 1:e J. Żurowaki przebadał nie więcej ni1: połowę osady, poło:t.oną 
w partii zachodniej stanowiska. -

Materiał został złożony w MA w Krakowie. 

Badania powinny być kontynuowane. 

MROWINO, gm.Rokietnica 
woj. poznańskie 
Stanowisko 3 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadziła mgr Wanda Tetzlaff. 
Finansował WKZ w Poznaniu. Ósmy sezon 
badań. Osada kultury pucharów lejkowatych. 

Stawiając sobie za cel rozpoznanie zasięgu osady na zach~d
nim stoku wyniesienia opadającego w kierunku doliny wyscnniętego 
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jut cieku wodnego, załotono dwa równoległe wykopy, licząc 42 i 20 m 
długości /łącznie przebadano obszar ~ powierzchni 146 m2/. W obu 
wykopach uchwycono zachodnią granicę osady. 

Na przebadanej przestrzeni odkryto dalszych 12 jam /nr 125- · 
136/. Poza zasięgiem ich występowania, qa stoku wspomnianej wy
niosłości, zaczął występować podmokły piasek i w tej partii wykopów 
nie znajdywano jut materiału zabytkowego. 

Trudna jest interpretacja funkcji odkrytych jam. Trzy z nich -
obiekty oznaczone numerami 125, 129 i 131 - były jamami palenisko
wymi. Jama 128 być, mQte jest pozostałością jamy zasobowej. W rzu
cie poziomYm. była ona okrągła, o średnicy około 130 cm. · W przekro
ju pionowym posiadała kształt głębokiej niecki, głębokość jej wynosiła 
75 cm. Na dnie jamy stwierdzono układającą się nieckowato warstwę 
spalenizny i dutą ilość grudek polepy ze śladami obJDazywania. Obec
nollć tak znacznej ilości polepy i koncentracja jej na danie jamy wska
zuje, te była ona zapewne wylepiona gliną a ślady spalenizny zdają 
się świadczyć, it wypalono ją celem osuszenia. L 

Materiał zabytkowy odkryty na terenie · osady reprezentowany 
jest głównie przez ceramikę - fragmenty amfor, mis, dutych worko
watych naczyń za sobowych i in. Pozostałe zabytki to m. in. dwie ma
leńkie siekierki /w tym jedna krzemienna/, kamienny toporek z nie
dowierconym otworem i fragmenty drugiego, fragmenty płytek kamien
nych ' słutących do wygładzania powierzchni narzędzi, kamień tarnowy 
i rozcieracz, trzy gliniane ·przęśliki oraz dwie kulki z tego samego 
tworzywa i wreszcie zabytek zasługujący na szczególną uwagę: ,zdobio
ny ornamentem rytym pierścionek z taśmy miedzianej. 

Osada datowana: jest na lubońską fazę wschodniej grupy kultu.ry 
pucharów lejkowatych. 

Dokumentacja i materiał zabytk?wy· znajduje się w MA w Pozna-
ni u. 

Badania zostały zakończone. 

OPOKI, gm. Aleksandrów Kujawski 
woj. włocławskie 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Katedra Archeologii 

Stanowisko '1· Zespół Badań Kujaw 

Badania prowadził zespół pod kierownictwem 
doc. dr hab. Aleksandry Cofty-Broniewskiej.,. 
Finansował WKZ we Włocławku. Pierwszy 
s'ezon badań. Obozowiska kultury pucharów 
lejkowatych, kultury amfor kulistych, , cmen
tarzysko kultury iwieńskiej, cmentarzysko 
kloszowo-pomorskie, cmentarzysko kultury 
przeworskiej, ślady osadnictwa kultury pra
polskiej. 
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Stanowisko usytuowane jest na kulminacji wysokiego piaszczy
sto-:twirowego pagórka w dolinie rzeczki Tą:tyny. O przeznaczeniu 
obiektu do badań wykopaliskowych zadecydowały: aj walory poznaw
cze - stwierdzone tu, w trakcie badań powierzchniowych, cmentarzy
sko jest istotnym członem, niezmiernie interesującego, zeępołu osadN 
niczego kultury pr·zeworskiej; b/ względy konserwatorskie - stanowi
sko było intensywnie dewastowane przez eksploatację piasku, wiatr 
.i głęboką orkę. 

W efekcie prac odsłonięto powierzchnię 1570 m2 wydzielając 
ponad 200 obiektów: 

a; Epoka neolitu. Osadnictwo typu obozowiskowego - ponad 90 obiektów: 
jam i dołków posłupowych kultury amfor kulistych z fazy III, kul
tury pucharów lejkowatych i ugrupowań schyłkowo-neolitycznych 
o trudnej do określenia przynależności kulturowej. 

b. Wczesna epoka L>rąz~gr~~gdnicy 10-12 m z kilkoma grobami kul
tury iwieńskiej i luźnym materiałem ceramicznym o cechach 11po
stiwieńsko-protołużyckich'' w nasypie. 

c. Wczesna epoka żelaza /okres lateński/. Cmentarzysko - 12 grobów 
różnych typów: podkloszowych, jamowych i 11pseudosl;<:rzynkowy" -
wyróżniający się charakterem f zbiorowy f. wyposażeniem /kilka
naście przystawek, liczne ozdoby brązowe, szklane i żelazne, m. in. 
diadem /i formą/ dno wyłożone warstewką gliny, ścianki prawdo
podobnie z drewna - lokalna adaptacja idei skrzyni grobowej z ka
mienia na terenie, gdzie tego surowca nie było/. 

d. Późny okres lateński - okres wpływów rzymskich. Cmentarzysko -
ponad 25 grobów: popielnicowych, bezpopielnicowych 11czystych 11 

i ze szczątkami stosu. Na wyróżnienie zasługują - wśród grobów: 
nr 19 - męski, wyposażony w miecz, grot włóczni i parę ostróg; 
nr 46 A - kobiecy, wyposa7.ony_ w 3 zapinki żelazne inkrustowane 
srebrem i szkatułkę z okun..1mi żelaznymi - w materiale zabytko
wym ponadto: kilkanaście fragmeptów naczyń terra sigillata, frag
menty przedmiotów szklanych, naczynia brązowego /? / oraz 2 . 
ułamki naczyń celtyckich wykonanych na kole i malowanych białą 
farbą. Ramy chronologiczne cmentarzyska: schyłek okresu późno
lateńskiego - faza C okresu późnorzymskiego. 

e. Wczesne średniowiecze. Jedna jama /? / i pojedyncze lub występu
jące w skupiskach fragmenty ręcznie lepionych naczyń o cechach 
fazy AB. 

Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii UAM. 

Badania prawdopodobnie nie będą kontynuowane. 

OSŁONINO, gm. Puck 
Stanowisko 2 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 
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Badania prowadziła mir Danuta Król. Finan
sowało Muzeum .Archeologiczne w Gdańsku. 
Piąty sezon badań. Osatła kultury rzucewskiej. 

Osada połotona jest nad klifowym brzegl.ęm Zatoki }\lckiej. 
Badaniami objęto obszar 250 m2. Załotono 4 wykopy. Odsłonięto 

południową część~ przypuszczalnie, domostwa ~lupowego oraz pro
stokątną konstrukcję kamienną o wymiarach l, 50 x O, 60 m. 

Uzyskany materiał zabytkowy reprezentowany jest przez: cera
mikę zdobioną z bogatym ornamentem sznurowym, stempeikowym 
i grzebykowym, krzemienie /wśród których wydzielono m. in. liczne 
łuszcznie, drapacze z załuskanymi bokami, odłupki odbite od dużych 
narzędzi gładzonych, grociki trzoneczkowate/, półwytwory bursztyno
we i bardzo rozdrobnione kości ludzkie /? / zwierzęce /? /. 

Materiały zostały złożone w MA w Gdańsku. 

Badania będą kontynuowane. 

PLONKA-KOZLY, gro. Lapy 
woj. białostockie 
Stanowisko l 

patrz 
paleolit i mezolit 

PRC>SNA, gro. Budzyń 
woj. pilskie 
Stanowisko 7 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadził dr Andrzej Prinke. Finanso
wał WKZ w Pile. Drugi sezon badań. Domnie
mane, cmentarzysko kurhanowe kultury pucharów 
lejkowatyc~ zweryfikowane obecnie jako wtór ne 
skupisko materiał~w z osady tej kultury. 

Stanowisko leży w odległości 400 ' m - na zachód od osady kultury 
pucharów lejkowatych w Budzyniu• stanowisko l /por. sprawozdanie 
w niniejszym tomie/. W ubiegłym roku odkryto tam 4 niskie, regu-. 
larne nasypy' o ks'ztał~ie zbliżonym do trójkąta i wymiarach około 
25 x 6 .rn. Sondaż, wykonany na jednym z nich, na 1/3 długości od 
przypuszczalnego czoła, odsłonił ·skraj bruku kamiennego o szerokoś
ci l _m, zalegającego na głębokości O, 35 m, z tkwiącą w nim siekierą 
kamienną. Nad brukiem i w jego sąsiedztwie odkryto szereg węgli 
drzewnych i fragmentów ceramiki kultury pucharów lejkowatych. Na 
tej podstawie stanowisko określono jako cmentarzysko kurhanowe wy
m ienionej kultury. Badania wykopaliskowe przeprowRdzone w obecnym 
sezonie objęły całą powierzchnię obiektu nr l i wykazały. te jest on 
naturalną formą eoliczną, którą skośnie przedna nowożytna gleba ko
palna, wydatowana radiowęglowo. Caly obszar nasycony jest dość in-
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tensywnie materiałami zabytkowymi /cerarrill<a· kultury pucharów lejko
watych, węgle drzewne, fragmenty przepalonych kości, kamienie -
m. in. ze śladami obróbki/, zalegającymi tu na złoiu wtórnym i po
chodzącymi z pobliskiej osady kultury pucharów lejkowatych. W trak
cie eksploracji, odsłonięto pozostałą część bruku kamiennego; miał on 
wymiary l x l m .i ,zawierał łącznie 2 siekiery neolityczn(l oraz szereg 
kamieni ze ślaa llli obróbki, pochodzącymi zapewne równiei z wymie
nionej osady~ g c:hz e odkryto liczne pozostałości pracowni kamieniarskiej. 

Materiały i dokumentacja znajdują się .w WKZ w Pile. 

Badania zostały zakończone. 

PRZYBRANOWO, gm. Aleksandrów Kuj. 
woj. włocławskie 

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

Stanowisko 3 

Badania prowadził zespół pod kierownictwem 
doc. dr hab. Aleksandry Cofty- Broniewski ej. 
Finansował UJ. Pierwszy sezon badań. 
Obozowisko kultury ceramiki wstęgowej rytej. 

Stanowisko jest połoione w górnej partii cyplowatego zbocza 
doliny cieku, nad "oczkiem". Odsłonięto powierzchnię 146 m2. 

l 

W efekcie odkryto i zbadano prawie w całości ślady po zabu-
dowie obozowiska kultury ceramiki wstęgowej rytej. Zabudowa obejmo
wała obszar o średnicy około 20 m. Tworzyły ją następujące obiekty: 
l półziemianka /4,5 x 2, 5 m/, 3 duie nieregularne w planie jamy 
o nieokr~ślonej funkcji gospodarc~ej, l palenisko oraz l dołek poelu
powy /? /. Obiekty te /głównie półziemianka/ dostarczyły licznych ma
teriałó:w: ceramiki o najpóźniejszej na Kujawach strukturze zdobniczej 
/elementy Żeliezowskie/, dużego zbioru krzemienia czekoladowego 
oraz dużego fragmentu figurki antropomorficznej zdobionej liniami ry
tymi. 

Materiał przechowywany jest w Katedrze Archeologii UAM. 

Badania zakończono • 

• 
PRzyBRANOWEK, gm. Aleksandrów Kuj. Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza · 
Katedra Archeologii 
Zespół Badań Kujaw 

woj. włocławskie 
Stanowisko 43 

w Poznaniu 

Badania prowadził zespół pod kierownictwem 
doc. dr hab. Aleksandry Cofty-Broniewskiej. 
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Finansował UJ. Pierwszy sezon badal'i. 
Obozowisko kultury pucharów lejkowatycli 
Uaza li/. 

Stanowisko poło~one jest na wysoccytnie blisko krawędzi d~liny 
Tą~yny, w strefie gleb bielicowych. Zbadano powierzchnię 151 m2. 

Odkryto 49 obiektów, w tym 14 jam i 35 dołków posłupowych. 
Wśród nich 9. jam i 14 dołków reprezentuje kulturę pucharów lejkowa
tych. Pozostałe. pochodzą z czasów nowożytnych. Obiekty kultury pu
charów lejkowatych łącznie z rozproszeniem materiałów ruchomych 
tej kultury w warstwach, tworzą zwarty kompleks mieszkalno-gospo
darczy. /obozowisko/. Kompleks ten /odsłonięty w całości/ składał się 
z szałasu /? / w rzucie poziomym trapezowatego /długość na osi N-S 
około 8 m, szerokość: ściany południowej - 6,.5 m, północnej - 4, 5 m/ 
oraz zespołu jam gospodarczych otaczających budowlę od ~tr.orly połQd

niowej i wschodniej. Materiał ruchomy występował w ramach bardzo 
ostro określonych granic w obrębie budowli i fej otoczenia, tWąrząc 
owal o wymiarach 12 x 11 m. Uzyskano ł:;>ardzo liczny Źbiór ceramiki 

·i krzemienia /w tym czekoladowego/. · 

Materiały są przećhowywane w Katedrze Archeologii UAM. 

Badania zakończono. 

REWA, gm.Kasakowo 
woj. gdańskie 
Stanowisko 1 

Muzeum Archeologiczne 
'W Gdańsku 

Badania prowadził mgr Olgierd Felczak. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Gdań- · 
sku. Drugi sezon badań. Osada kultury rzu
cewskiej. 

W. wyniku dany:ch uzyskanych na ·podstawie badań iircheologicz
nych t przeprowadzonych w ubiegłym roku, · wykopy tegoroczne założono 
w px;zypuszczalnym centrum osa.dy tzn. w środkowo.:.wschodniej części 
wzniesieni a • . 
Ogółem łącznil powierzchnia wykopów, wyniosła 150 m2. 

Badania wykazały, ~e bezpośrednio pod 25-centymetrową war
stwą orną znajduje się warstwa kulturowa, której średnia miąższość 
wynosi okołd 30 cm. W niektórych częściach przebadanego opszaru 
wykazywała ona tendencję do zanikania. 

W obrębie wai:stwy kulturowej odkryto 5 jam gospodarczych, 
jedno palenisko oraz jeden obiekt mieszkalny /wymiary 3 x 4 m/, 
pierwotnie częściowo naziemny za czym przemawiała obecność słup
ków pod jego wschodnią częścią. W zachodniej części omawianego -
obiektu znajdowało się palenisko o wymiarach 110 x 100 cm. 
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Inwentarz obejmuje następujące materiały archeologiczne nale
~ące do kultury rzucewskiej: 

l. Ceramikę w ramach której wyró~niono takie formy jak: amfory, pu
chary, naczynia zasobowe, misy i naczyńka miniaturowe. Najczęst
szym zdobieniem, występującym na naczyniach był ornament sznuro
wy oraz stempelkowy. Lączna waga ceramiki wyniosła około 100 kgm 

2. Wyroby krzemienne - 5 grocików lancetowatych, 2 grociki liściowa
te, drapacze, skrobacze i inne· narzędzia. 
~ 

3. Bursztyn - l fr_agment ozdoby i kilka gramów surowca bur"sztyno-
wego. 

4. Kości zwierzęce. 

5. Węgiel drzewny. 

Badania będą kontynuowane. 

RZESZÓW 
Stanowisko 88 

Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie 

Badania prowadził mgr Wojciech Elajer przy 
konsultacji prof. dr. hab. Jana Machnika. Fin~n
sowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. 
Pierwszy sezon badań. Osada wielokulturowa 
epoki neolitu i wczesnej eP?ki brązu. 

Stanowisko poło:tone jest w północno-zo.chodniej części miasta 
na Osiedlu Baranówka IV A, na lewobrze:tnej, północnej terasie nadza
lewowej rzeki Przyrwy. Wydaje się, ~e materiał zabytkowy występuje 
przede wszystkim na cyplu terasy, słabo wyodrębnionym, lekko nachy
lonym ku zachodowi, a wyra:tnie ku południowi i wschodowi. 

Eksploracją objęto przede w~zystkim obiekty naruszone przez 
rów gazociągu. Następnie odsłonięto f częściowo przy pomocy spycha
cza/ obszar około 7 arów w centralnej partii cypla i wykonano 2 rowy 
sondażowe o przebiegu na osi S-N i wymiarach 60 x 2 m i 100 x 2 m 
w celu uchwycenia zasięgu stanowiska ku północy. Ogółem przebadano 
29 jam /3 neolityczne, 2 - kultury Chłopic"e-Vesele. lO - kultury trzci
nieckiej, pozostałe o jeszcze nieustalonej chronologii/ i 29 dołków słu
powych. W rowach sondażowych uchwycono warstwę kulturową zalegają
cą w·obttiteniach terenowych. Wszystkie badane jamy miały zarys. okrą
gły lub owalny, a przekrój trapezowaty lub prostokątny. Doły słupowe 
były płaskodenne, rzadziej ostro zakończone /w tym 4 ślady słupów 
wbitych skośnie - nachylonych ku południowi/. 

Wśród zabytków neolitycznych na uwagę zasługują ułamki cienko-· 
ściennych półkulistych miseczek, naczyń workowatych o chropowaconej 
powierzchni zdobionych guzkami oraz naczyń na pustej nó~ce, a tak~e 
3 uszkodzone siekierki z łupku, drapacz i zbrojnik z krzemienia wołyń-
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skiego i przepalony tłuczek z otoczaka krzemiennego. Znaleziska te 
łączyć mo:tna z kulturą ceramiki wstęgowej rytej :i. z kulturą lendziel
ską. 

Znaleziono te:t fragmenty kubka kultury Chłopice-Vesele, zaś 
w warstwie kulturowej ułamk~ .ceramiki . taj:te kultury, kultury mierza
nowickiej i bardzo du:tą ilość charakteryet;x-cznych ułamków naczyń 
f głównie· garnków/ kultury trzcinieckiej. Wymienić te :t nale:ty serco
waty grocik z krzemienia wołyńąkiego, sierp z krzemienia świeciechow-
akiego i kilka kamiennych tłuków i rozcieraczy. · 

Ze względu na wielką wartość poznawczą /jedyna jak dotychczas 
systematYc~nie badana osada wczesnobrązowa w dorzeczu Wisłoka/ sta
nowisko· powinno być poddane badaniom ratowniczym w latach następnych. 

Materiały złoitono w Muzeum Otręgowym w Rzeszowie • 

• RZESZOW 
Stanowisko 89 

Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie 

Badania prowadził mgr Wojciech Blajer. Finan
sowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Pierwszy 
sezon badań. Osada wielokulturowa z epoki neoli
tu i wczesnej epoki brązu. 

Stanowisko poło:tone jest w północno-zachodniej części miasta 
na Osiedlu Baranówka IV A, na lewobrze:tnej, północnej terasie nadza
lewowej rzeki ·Przyrwy. Jest to rozległy cypel terasy, nachylony ku . 
wschodowi, południowi i zachodowi oddalony około 150 m na wschód 
od cypla, . na którym znajduje się stanowisko 88, a oddzielony natural
nym obni:teniem . terenu. 

W czasie ł:)adań ratowniczych przebadano l częściowo zniszczo
ną jamę kultury trzcinieckiej /nieckowatą w przekroju/ i 2 skupiska 
polepy i ceramiki /neolityczne ? /, zaś na ścia:a.ach wykopów budowlęo
nych z~wentaryzowano 3 częściowo zniszczone jamy neoli'tyczne. 

Wśród zabytków neolitycznych na uwagę zasługują· ułamki mis 
na pustej nó:tce, z wyra:tnym załomem na brzuścu, sugerujące przypi
sywanie znalezisk kulturze lendzielskiej, a tak:te uszkodzone dłutko 
z łupku i zębaty zbrojnik z krzemienia wołyńskiego. 

Stanowisko powinno być poddane dalszym badaniom ratowniczym 
stosownie do stanu zaawansowania i potrzeb prac budowlanych. 

Materiały zło':tono w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie; 

SANDOMIERZ 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko Żmigród 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie 
Konserwator Zabytków 
Archeologicznych w Tarnobrzegu 

. .... 
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Badania prowadziła mgr Hanna Kowalewska
Marszałek przy współudziale mgr Ewy Giey
sztor, mgr. A. Boguszewskiego i G. ~owakow
skiej oraz młodzie~y z LO w Krasnymstawie. 
Finansował KZA w Tarnobrzegu /za \pośred
nictwem Urzędu Miejskiego w Sando:niierzu/. 
Drugi sezon badań /po przerwie od 1971 r./ 
Osada wczesnoneolityczna. 

Badania tegoroczne stanowiły kontynuację prac prowadzonych 
w 1971 r. pod kierunkiem prof. dr,Stanisława Tabaczyńskiego i dr El
~biety Tabaczyńskiej. 

Wzgórze Żmigród, na którym poło~one jest stanowisko, znajduje 
się w północnej części miasta, u zbiegu dróg prowadzących do Zawi
chostu i Tarnobrzegu. Jest to wydłu~one wzniesienie o kierunku N- W
S-E, wchodzące w skład skarpy wiślanej, z wyratnym podziałem ·na 
dwie części o różnej wysokości. 

Wykop 1/80 zało~ono na południowym skłonie północnej /wy~szej/ 
części wzgórza, na wschód od wykopu z 1971 r. Obejmował on 92, 5m2 
powierzchni. Na poziomie podło~a lessowego zarysowały się ślady trzecli 
obiektów: 

1. "Rów" o dość regularnie zarysowanych krawędziach, o szerokości 
1-2 m, odsłonięty na przestrzeni około 12 m. Wypełnisko jego sta
nowi - w części północnej - ciemnobrunatna, dość tłusta ziemia, 
a w części południowej - ziemia o jaśniejszej .barwie, lessowata, 
z wytrąceniami żelazistymi /czarnymi/ przy dnie. Wypełnisko za
wierało dużą ilość materiału ceramicznego różnych kultur, głównie 
kultury ceramiki wstęgowej rytej 1 lendzielsklej /na uwagę zasłu
gują fragmenty naczynia sitowatego/, ponadto materiały krzemienne 
i liczne duże kości zwierzęce. Głębokość "rowu", ró~na na różnych 
odcinkach, wahała się od 10 do 60 cm, dno było płaskie, skrzynio
wate. Charakter obiektu i jego przynależność kulturowa nie są w peł
ni jasne. 

2. Odsłonięta część obiektu ma kształt zbli:tony do wycinka koła o dość 
znacznej /kilkanaście metrów/ średnicy. Obiekt nie był rozkopywany. 

3. Jama, sąsiadująca od zachodu z "rowem", elipsowata, o dłuższej 
osi l, 60 m. Wypełniona była ciemnobrunatną, bardzo tłustą ziemią 
o mią:!szości 20-30 cm, zawierającą dużą ilość polepy /du'l'.e frag
menty/ i węgla drzewnego, a w części przydennej - lessowe wy
trącenia wapienne. W jamie znaleziono naczynko miniaturowe i licz
ne fragmenty ceramiki kultury lendzielskiej, narzędzia krzemienne 
i obsydianowe, igłę kościaną i du'l'.e kości zwierzęce. Obiekt ten 
można wstępnie łączyć z kulturą lendzielsko-polgar.ską. ł:Jiejasna 
jest natomiast jego sytuacja stratygraficzna w stosunku do obiektu l. 

W materiale archeologicznym dominuje ceramika wczesnych kul
tur neolitycznych, wystąpiły też wyroby z krzemienia czekoladowego 
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i świeciechowakiego /głównie drapacze i wióry retuszowane/ oraz 
stosunkowo duta ilość wyrobów obsydianowych /10 sztuk/. 

Materiały przechowywane są w PMA. 

Badania będą kontynuowane. 

SIEDLNICA,. gm. W schowa 
· woj.leszczyt1skie 

Stanowisko l 7a 

SIEMIROWICE. gm. A wice 
woj. słupskie 

STRACHÓW, gm. Łagiewniki 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 2 a 

patrz 
uzupełnienia 1979 

patrz 
epoka brązu 

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

Badania prowadziła dr Anna Leciejewiczowa. 
Finansował IHKM PAN. Siódmy sezon badań. 
Osady neolityczne kultur ceramiki wstęgowej 
rytej i pucharów lejkowatych. 

Prace wykopaliskowe prowadzono w zachodniej części osiedla 
pó:tnej fazy kultury ceramiki wstęgowej rytej. gdzie w latach poprzed
nich natrafiono na ślady naziemnej budowli i związane z nią jamy. 
Obecnie w wykopach o łącznej powierzchni 475 m2 odsłonięto pełny 
jej zarys. Była to prostokątna chata o słupowej konstrukcji ścian, 
zorientowana na osi N-S z odchyleniem 40° na zachód. Mierzyła około 
13 m długości i 5, 5 m szerokości. Wzdłut jej dłutszych ścian roz .. 
mieszczone były rótnej wielkości. nieregularnego kształtu- jamy w więk
szości tzw. budowlane. Wtórnie słutyły one rótnym celom gospodar
czym. w niektórych stwierdzono paleniska i ślady licznych ognisk. 
Zna.leziono sporo ułamków ceramiki w tym wiele z ornamentem typo
wym dla grupy szareckiej. Uwagę zwraca fragment naczynia na zo
omorficznej nótce. Stwierdzono tet narzędzia kamienne, głównie sie
kierki i tzw. motyki z fyllitu szarogłazowego. płyty do polerowania 
powierzchni wyrobów z piaskowca oraz liczne wyroby z krzemienia 
jul."aj skiego-krakowski ego. 

W tra~cie badań natrafiono na dwie jamy zawierającę ceramikę 
i . wyroby kamienne typowe dla pó:tnej fazy południowej grupy kultury 
pucharów lejkowatych. Jedna z nic~ o charakterystycznym stotkowa
tym kształcie słutyła zapewne do gromadzenia zapasów tywności. 
Obiekty te naletały do niewielkiego skupiska zabudowań na zachodniej 
peryferii osady badanej w latach poprzednich na stanowisku 2. 
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SZARBIA, gm. Skalbmierz 
woj. kieleckie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Histor~i Kultury 
Materialnej Stanowisko 9 
Zakład Archeologii Małopolski 
w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Barbara Baczyńska. 
Finansował WKZ w Kielcach. Pierwszy sezon 
badań. Cmentarzysko młodszej fazy kultury 
pucharów lejkowatych. osada i cmentarzysko 
kultury mierz'anowickiej. 

Stanowisko leży we wschodniej części Wyżyny Miechowskiej .. 
w makroregionie· Niecki Nidziańskiej. Położope je.st ono na kulmina
cji i stokach południowych wzniesienia lessowego, opadającego w kie· 
runku doliny zalewowej Potoku Rosiejowskiego. 

Udało się zlokalizować osadę i cmentarzysko kultury mierzano
wickiej. Odkryte groby były bardzo zniszczone, ·zawi~rały . ~ • swym:: 
wyposażeniu paciorki z muszli, kości i fajansu. W jednym z grobów 
znaleziono fragmenty dwóch naczyń. Odkryte jamy osadowe były głów
nie trapezowate, o głębokościach od 1-3,20 m. W wypełniskach tych 
obiektów znajdował się bogaty materiał archeologiczny: fragmenty na
czyń glinianych, wyroby krzemienne i kamienne, narzędzia kośąiane 

f głównie igły i szydła/, duża ilość kości zwierzęcych. Na uwagę za
sługuje bardzo nietypowy pochówek znaleziony na dnie jednej z jam. 
Szkielet zorientowany był na osi N-S, złożony na boku i wyprostowa
ny. W okolicach szyi i nadgarstków znajdowała si.~ duża ilość pacior
ków /około 1000 z muszli i około 30 z fajansu/. na czaszce w okoli
cach skroni zaobserwowano ślady po ozdobach miedzianych /zauszni
cach/. W obrębie jednego z wykopów odkryto dwa groby datowane na 
młodszą fazę kultury pucharów lejkowatych, odpowiadają ąne chrono
logicznie IV fazie rozwoju osady w Bronocicach. Jeden z nich to grób 
dziecka w którym zachował się jedynie kubek gliniany, drugi to grób 
dorosłej osoby" W drugim z omawianych grobów zachowały się nie
liczne fragmenty kości szkieletu i . dary grobowe w postaci czterech 
naczyń glinianych i przęślika. 

Badania będą kontynuowane. 

SZYCE, gm. Wielka Wieś 
woj. krakowskie 
Stanowisko l O 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadziła dr Ewa Rook. FinansowałoJ 
MA w Krakowie. Pierwszy sezon badań.. Osada 
kultury lendzielskiej. 
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Stanowisko zostało odkryte w trakcie badafl powierzchniowych 
prowadzonych w dorzeczu Prądnika, w latach 1976-1980; przez · ZEK 
IHKM PAN /dr Jacek Lech/ przy współpracy MAK /dr EWa Rook/, 
w ramach wspólnego tematu badawczego nad osadnictwem neolitycz
nym WyoJ-.yny Krakowsko-Częstochowskiej. 

Stanowisko połooJ-.one jest na wypłaszczeniu cypla prawego brzegu 
doliny Prądnika. ZałooJ-.ono 2 wykopy o łącznej powierzchni 112, 5 m2, 
jeden za zachód, a drugi na południe od miejsca najintensywniejszego •. 
występowania zabytków na 'POWierzchni., Pod ziemią orną o~słonięto 
ślady 9 obiektów - jam, kształtu nieckowatego lub trapezowatego, 
w różnym stopniu zniszczonych przez procesy erozyjne i orkę. Wszyst
kie odkryte obiekty miały, jak się wydaje, charakter gospodarczy. Za
bytki zalegały głównie w warstwie ornej, w mniejszym stopniu w obiek
tach. 

Uzyskany w bieżącym sezonie wykopaliskowym materiał zabytkowy, 
ceramika, wyroby krzemienne i kamienne, jest jednolity chronologicz
nie i wiąże się z kulturą lendzielską, najprawdopodobniej z jej fazą 
pleszowską. Nieliczne tylko fragmenty naczyń, pochodzące z warstwy 
ornej należą do kultury ceramiki wstęgowej rytej i pkresu· średniowie-
c za. 

Materiały są przechowywane w Muzeum Archeologicznym 
w Krakowie. 

Badania będą kontynuowane. 

SZYCHOWICE, gm. Mircze 
woj. zamojskie 

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

Badania prowadził mgr Sławomir Jastrzębski. 
Final}sowała RU SZSP UMCS. Drugi sezon 
badań. Osada kultury pucharów lejkowatych. 

Badaniami objęto północną część stanowiska. Powierzchnia wy
kopów wyniosła 200 m2. Przebadano 7 obiektów kultury pucharów 
lejkowatych, przy czym na szczególną uwagę zasługują obiekty m 
/160 X 170 cm/ i VII /190 X 200 cm/ o bogatym inwentarmzabytko
wym, ze śladami glinianych pieców. 

Obfitego materiału dostarczyła warstwa kulturowa. Na głębokoś-
ci 25-30 cm od powier.zchni natrafiono na liczne skupiska ceramiki 
/także całe naczynia/, kości zwierzęcych oraz niewielkie .rumowiska 
{>Olepy. W jednym przypadku udało się wyróżnić piec kopułowy. Po
wyższy poziom należy interpretować jako poziom pierwotnej powierzchni 
osady. Ponadto w warstwie kulturowej odkryto ''skarb" złożony z 6 
doborowych wiórów z krzemienia wołyńskiego oraz silnie zniszczony 
grób kultury ceramiki sznurowej /? / wyposażony w siekierkę o prze• 
krojp soczewkowatym. 

Materiały przechowywane są w ZA UMCS. 
Badania będą kontynuowane. 
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TOMASZOWICE, gm.Wielka Wieś 
woj. krakowskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Stanowisko l -· "Ostra Górka" 

Badania prowadziła mgr Anna Ruszar. 
Finansowało MA w Krakowie. Pierwszy 
sezon badań. Osada kultury lendzielskiej. 

Stanowisko, dotąd nieznane, poło:tone jest na skalistym wzgórzu 
porośniętym na zboczach laskiem, pomiędzy Tomaszowicami, a Szyca
mi w obrębie przysiółka Podskalany: Znajduje się ono w odległości 
około l km w linii prostej od osady. kultury lendzielskiej w Modlnicy. 
Wzgórze to nosi lokalną: nazwę 10stra Górka lub Łysa Górka. Stanowi
sko zajmuje całe wzg-órze i obejmuje obszar około 5 ha. 

Zostało ono zlokalizowane w trakcie badań powier'zchniowych 
prowadzonych w 1979 roku przez Muzeum. 

Ze względu na bar·dzo du:tą ilość uzyskanego wówczas neolitycz
nego materiału krzemiennego i ceramicznego, wytypowano je do prze
prowadzenia badali sonda:towych. Celem ich miało być przede wszyst
kim, uściślenie chronologii stanowiska. 

W wytyczonym na zachodnim skraju stanowiska wykopie o po
wierzchni O, 5 ara stwierdzono 7 obiektów archeologicznych. Wszysti.P.e 
one zawierały dość liczny materiał ceramiczny i krzemienny kultury 
lendzielskiej, wiątący się najprawdopodobniej z fazą modlnicką. Oprócz 
t ego w obiektach stwierdzono występowanie węgli drzewnych, niewiel
kiej iloś_ci polepy, a także grudek czerwonawej, niewypalonej glinki. 

Materiał został złożony w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 

Badania będą kontynuowane. 

W4.WOLNICA 
woj. lubelskie 
Stanowisko l 

patrz 
pó~ne średniowiecze 

W l). WOLNICA- ZGÓRZYNSKIE 
gm. Wąwolnica 

Uniwersytet im. Marii Curie
Skłodowski ej w Lublinie 
Zakład Archeologii Polski woj.lubelskie 

Stanowisko 6 

Badania prowadziła mgr Anna Zakościelna. 
Finansowało UMCS. Pierwszy sezon badań. 
Osada kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki 
malowanej. 

Stanowisko odkryto w trakcie badań powierzchniowych w ramach 
Zdjęcia Archeologicznego. Poło:tone jest nad Bystrą, na lessowym 
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cyplu wysoczyznowym, ograniczonym od północy i północnego zacho
du wąwozem, a od południa i południowego-zachodu szeroką doliną. 
Stanowisko o du~ych wartościach poznawczych, zagro~one postępują

cymi pracami stokowymi i rozbudową kamieniołomu niszczącego po
łudniową część cypla. 

Badania wykopaliskowe objęły powierzchnię 170 m2. Uzyskany 
materiał wystąpił w obiektach i h. nielicznie w dzisiejszej warstwie 
ornej. Ze względu na stopień zniszczenia nie uchwytna je.st dziś zu
pełnie warstwa kulturowa stanowiąca dawny poziom u~ytkowy osady. 
Łącznie natrafiono na pozostałości 11 obiektów KW -LCM. 

w m'ateriale ceramicznym wyró~nia się 2 grupy naczyń: cienko
ścienne z gliny tłustej /czarki gruszkowate, puchary na pustej nó~ce, 
naczynia doniczkowate, naczynia na stopie, w większości malowane 
białą farbą oraz grubościenne naczynia zasobowe /? /, w większości 
esowate, wykonane z gliny schudzonej dutą ilością domieszki tłuczo
nych skorup i tłucznia granitowego. W materiale krzemiennym /kilka
dziesiąt okazów/ b. ubogo reprezentowane są narzędzia /l wkładka 
trapezowata. l mikrolityczny półtylczak, l wiórowiec obuboczny 
zbietny/. 

Z jednego z obiektów, jama 20A/4, pobrano próbkę węgla na 
C14. 

Materiały przechowywane są w ZA UMCS. 

Badania będą kontynuowane. 

WIERZBICA 
woj. radomskie 
Stanowisko "Zele" 

patrz 
paleolit i mezolit 

ZAR2YCA, gm. Łagiewniki 
woj. wrocławskie 

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Olena Prus. Finanso
wało Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu. 
Trzeci sezon badań. Osada kultury lendziel
skiej. 

Kontynuowano padania wykopaliskowe na stanowisku polotonym 
w odległości około 500 m na zachód od drogi Wójcin-Jakubów, po 
prawej stronie drogi polnej biegnącej w kierunku wsi Błotnica prze
badano w bietącym sezonie przestrzeń obejmującą ponad 450 m2. 
Odsłonięto 12 lu:tno rozmieszczonych obiektów nieruchomych wcho
dzących w skład kompleksu gospodąrczego skupionego wokół półzie
miankowego domostwa badanego w poprzednim roku. Obok jam o cha
rakterze gospodarczym przebadano takte wgłębione palenisko wyło:!o
ne płaskimi kamieniami i du:!ymi skorupami oraz wylepione gliną 
a tak~e 24 negatywy posłupPwe. 
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Większość z jam zawierała materiał zabytkowy w postaci ułam
ków ceramiki, narzędzi i półfabrykatów kamiennych i krzemiennych 
oraz bryłek p<)lepy. Np. szczególną uwagę zasługuje inwentarz jamy 
19 zawierający m. in • . tdobrze zachowaną glinianą grzechotkę zaopatrzo
ną w dwa przekłute uszka. Dute fragmenty naczyń pozwalające aa rf'
konstrukcję całych. form pozyskano z wypełniska jamy 24. 

Zało:!ono takte pr()bny wykop sondatowy o powierzchni 55 m2 
zlokalizowany w odległości 80 m na wschód od krawędzi . tegorocznego 
wykopu. Tut pod warstwą orną wystąpił na głębokości O~ 25 m duty 
obiekt nieruchomy, którego zarys wykraczał poza ramy sondowanego 
obszaru ·/półziemianka?/. Znaczna i~ość materiału ceramicznego wy
stępująca na powierzchni obiektu odpowiada ściśle, podobnie jak l z 
pozostałych obiektów; ceramice związanej z osadnictwem f ł'lrszej fa
zy rozwoju kultury lendzielsklej na Dolnym Śląsku. Całkowi e przeba
danie obiektu zaplanowano na sezon następny. 

Materiały złotono w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu. 

Badania będą kontynuowane. 

ZA WADA~ gm. Połaniec 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko 7 

patrz 
okres halsztacki 



. EPOKA BRĄZU 

Obeat brqzu 



BISKUPICE, gm.Brwinów 
woj. warszawskie 

BOCHENIEC~ gm. Małogoszcz 
woj. kieleckie 
Stanowiska 2 i 6 
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patrz 
okres wpływów rzymskich . 

Uniwersytet Jagiellońsld. 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził mgr Andrzej Matoga. Finan
sował WKZ w Kielcach przy udzia:Ie Urzędu 
Gminy '!ł Małogoszczu. Siódmy sezon badań. 
Cmentarzysko kultury łueyckiej z ITI;- V okresu 
epoki brązu ora.z osada kultury łużyckiej. 

Badaniami objęto północno-zachodnią część cmentarzyska /sta
nowisko 2/ rozkopując obszar o powierzchni 150 m2. Odkryto jedynie 
dw .... ciałopalne groby kultury łużyckiej. Grób 115 należy zaliczyć do 
kategorii obiektów bezpopielnicowych, gdzie przepalone kości złożone 
by~ bezpośrednio w piasku, tworząc niewielkie, w rzucie poziomym 
koliste skupienie. Grób 116 zawierał uszkodzoną popielnicę /naczynie 
wazowate/ ze spalonymi kośćmi wewnątrz. Odkryte groby wystąpiły 
w najstarszej strefie użytkowania cmentarzyska , datowanej na III okres 
epoki brązu. 

Równolegle przeprowadzono badania sondażowe na położonej w po
bliżu osadzie kultury łużyckiej /stanowisko 6/. Zajmuje ona kilkuhekta
rowy obszar, rozciągający się na terasie nadzalewowej wzdłuż prawego 
brzegu Losośny /Wiernej Rzeki/. Ograniczono je do szeregu wykopów 
sondażowych o łącznej powierzchni 150 m2. Wyeksplorowano 8 jam 
osadniczych. Były one w rzucie poziomym przeważnie koliste , o śred
nicy zwykle około l m, lub owalne. W profilu zwykle nieckowate, się
gały do głębokości 90 cm. Wypełniska jam ciemnoszaro-brunatn~ lub 
cit!mnoszare, wręcz czarne zawierały jedynie ułamki lub większe 
fragmenty naczyń oraz polepę. Dokładne odtworzenie funkcj i opisa-
nych obiektów jest trudne do przeprowadzenia. Wydaje się. iż stano
wią one ślady jam gospodarczych porzuconych po krótkim okresie 
eksploatacji lub też mogą to być zagłębienia powstałe przy budowie 
innych obiektów. 

Na podstawie materiału zabytkowego osadę, a przynajmniej ba
daną w tym sezonie jej partię, naleey datować na III okres epoki 
brązu. 

DEBCZYNO, gm. Białogard 
woj. koszalińskie 
·stanowisko l O 

D~BCZYNO, gm. Białogard 
woj. koszalińsld.e 
Stanowisko 39 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Katedra Archeologii 
w Poznaniu 



58 

Badania prowadził mgr Henryk Machajewski. 
Finansował UAM w Poznaniu. Trzeci i ostatni 
sezon badań. Obozowisko kultury pucharów 
lejkowatych, cmentarzysko kultury łutyckiej, 
cmentarzysko kultury oksywskiej, elementy 
grupy dębczyńskiej, elementy kultury okresu 
wczesnego ~redniowiecza. 

Badania skoncentrowano w półudoiowej i południowo-zachodniej 
części stanowiska. Celem badań było przede wszystkim określenie 
zjawisk kulturowych z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu 
rzymskiego. 

Na obszarze około 1375 m2 zarejestrowano 83 obiekty następu
jących jednostek kulturowych: · · 

a/ kultura łueycka /IV /V okres epoki brązu/ - 24 groby jamowe i po
pielnicowe niekiedy z resztkami obstawy kamiennej. Wszystkie gro
by w dutym stopniu zniszczone, 

b/ kultura oksywska /faza A3 młodszego okresu przedrzymskiegoj -
' 20 grobów popielnicowych i jamowych, miejsce ciałopalenia oraz 

paleniska. Wśród znalezisk uwagę zwracają naczynia wazowate 
z wypukłą częścią górną, dolną zwętoną, naczynia kubkowate oraz 
zapinki telazne typu "N" Kostrzewskiego, notyki sierpikowate '! oku
cia pasów. Typowe wyposatenie grobu stanowi pojedynczy egzem
plarz części stroju, niekiedy usytuowany w popielnicy, 

c/ 37 obiektów /jamy/ o nieokreślonej przynaldn~ści kulturowej. 

Badania prowadzone w 1980 r. zakończyły trzyletni cykl badań 
wykopaliskowych prowadzonych na tym stanowisku. . . 

Reasumując, na obszarze około 1662.5 m2 zarejestrowano· 109 , , 
obiekt~w następujących kultur: 

a/ kultura pucharów lejkowatych /fBJ.a lubońska/ - obozowisko /? / ~ 
12 jam, · 

b/ kultura łutycka /IV /V okres epoki brązu/ - cmentarzysko 28 gro
bów ciałopalnych z obstawą i bez obstawy kamiennej oraz palenisko 
i fragment budowli słupowej, 

c/ kultura oksywska /faza A3 młodszego okresu przedrzymskie go/ · -
27 grobów popielnicowych i jamowych, miejsce ciałopalenia i pale
nisko, 

d/ grupa dębczyńska /III- V /VI w./ - lu:fno, elementy stroju /patrz: 
Informator Archeologiczny. Badairla 1977 r./, 

e/ kultura okresu wczesnego średniowiecza /XI-Xll w./ - lu:fńo, 
fragmenty ceramiki, 

f/ 37 obiektów - jamy, o nieokreślonej przynaletności kulturowej. 
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W układzie przestrzennym elementów powy~szych· kultur stwier
dzono wyra:tne zró~nicowanie. Uwagę . zwraca przede wszystkim ·praw
dopodobnie całkowicie zbadane cmentarzysko kultury oksywskiej. 
W układzie osadniczo-kulturowym Pomorza ~rodkowego stanowi ono 
istotny przyczynek dla określenia wielkości populacji, jej ewentualne
go wewnętrznego zró~nicowania /l grób tzw. pełnozbrojnego wojowni
ka/, sposobów kremacji /miejsce ciałopalenia zlokalizowane na obrze
~u skupiska grobów/, a tak~e dla określenia przemian kulturowych, tj. 
zaniku kultury oksywskiej i kształtowania się kultury ·wieibarskiej z po
czątkiem fazy Bl okresu rzymskiego. 

Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii UAM 
w Poznaniu. 

DEBCzyNo, gm. Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 41 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził mgr Henryk Machajewski. 
Finansował UAM w Poznaniu. Drugi i ostatni 
sezon badań. Osada ludności kultury łueyckiej 
z IV-V okresu epoki brązu. 

Badania skoncentrowa no w południowo-wschodniej części stano
wiska. Celem było określenie charakteru stanowiska w układzie osad
niczym ·rejonu środkowej Parsęty. Na obszarze 285 m2 zarejestrowa
no 30 obiektów w dwóch poziomach osadniczych: 

I - 20 obiektów. 3 budynki słupowe zorientowane na linii N-S i N /W
S/0 na planie regularnego prostokąta o wymiarach 5 x 3 m, 
względem siebie usytuowane szeregowo. Z układu jam poełupo
wych sugerować mo~na, że stosowano konstrukcję sumikowo
łątkową. Podłogę budynków - wewr.ątrz nie stwierdzono palenisk -
stanowi zwarty układ kamieni uło~ony na warstwie gliny. Dalsze 
obiekty - 2 półziemianki oraz 15 jam o nieokreślonym charakte
rze. Poza jednym egzemplarzem brązowego sierpa z guzkiem 
i naczyń ceramicznych nie stwierdzono innych przedmiotów. 

II - lO obiektów, fragmenty nieregularnych budowli słupowych. Poza 
naczyniami ceramicznymi nie stwierdzono innych przedmiotów. 

Materiały przechowywane będą w Katedrze Archeologii UAM 
w Poznaniu. 

Nie przewiduje się dalszych badań. 

DOBRE, gm. Wilków 
woj.lubelskie 
Stanowisko l i 2 

patrz 
okres lateński 



DO LICE 
woj. szczecińs~e 
Stanowisko 40 
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Polska Akademia Nauk · 
Instytut Historii Kultury 
~aterialnej · 
Zakład Archeologii Nadodrza 
we Wrocławiu 

Badania prowad~ił mgr Stefan Wesołowski.
Finansował IHKM PAN. Piąty sezon badań. 
Cmentarzysko kurhanowe . kultury łutyckiej 
z IV okresu epoki brązu. 

Kontynuowano badania wykopaliskowe na cmentarzysku, gdzie 
w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch kurhanów rozkopanych w ubiegłym 
sezonie przebadano przestrzeń międzykurhanową. Na obszarze 50 m2· 
odsłonięto rozsypisko kamieni - otoczaków z grobami tzw. płaskimi. 
Na 14 odkrytych grobów ciałopalnych pod względem formy .flotna by 
wyrótnić: 

l/ grób pozbawiony obstawy kamiennej - _popielnica z przepalonymi· 
kośćmi w ziemi ze szczątkami stosu, 

2/ grób z obstawą kamienną - popielnica obwarowana kilkoma war
stwami kamieni ulotonymi regularnie w kształcie wieóców, 

3/ grób pod brukiem kamiennym z kręgiem kamiennym maj,~· w ·rzu
cie poziomym kształt kolisty. Ta forma grobu zawiera pewne ele
menty konstrukcji kurhanu w postaci kręgu zbudowanego z większych 
otoczaków wyznaczających kolisty kształt oraz pruk zabezpieczający 
pochówek ciałopalny. Przykładem mo:te tu być ·grób nr 4 kształtu-
w rzucie poziomym-kolistego średnicy 2 m. Krąg zbudowany z do
pasowanych do siebie otoczaków otacza bruk ułotony z dr·obriych ka
mienij pod brukiem popielnica z przepalonymi kośćmi. Popielnica 
posiadała dodatkowe zabezpieczenie w postaci nawarstwiających się 
wień'o~wkamiennych. Poza tym na zewnątrz popielnicy szczątki stosu 
ciałopalenia z kośćmi i ułamkami naczyń. Przy tej formie grobu 
wystąpił takte pochówek bezpopielnicowy -·kości ciałopalenia złoto'!" 
ne pod brukiem luźno w ziemi z pozostałościami stosu lub nawet 
pozbawione S?;czątków stosu. · 

Na podstawie uzyskanego materiału ceramicznego, wstępnie mote
my przebadaną część cmentarzyska datować na IV okres epoki brązu. 

Badania będą kontynuowane. 

DOMACYNO, gm.Karlino 
woj. koszalińskie 
Stanowisk o 6 

Uniwersytet 
im. Adama Wckiewicza 
w Poznaniu 
Katedra Archeologii 
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Badania prowadził mgr Henryk Machajewski. 
Finansował WKZ w Koszalinie. Pierwszy sezon 
badań. Obozowisko kultury pucharów lejkowatych 
/faza lubońska/, osada kultury łueyckiej V EB/ 
HC, osada kultury oksywskiej, cmentarzysko 
kultury wielbarskiej, cmentarzysko szkieletowe. 
z XJ../Xll w. 

Stanowisko zlokalizowane jest na stożkowatym piaszczystym wy
niesieniu terasy nadzalewowej rzeki Młynówki. Badania miały charakter 
ratowniczy. Na obszarze około 100 m2 zarejestrowano 18 obiektów na
stępujących jednostek kulturowych: 

1. kultura pucharów lejkowatych /faza lubońska/ - obozowiska, 9 jam; 
fr.agemnty naczyń glinianych zdobionych ornamentem sznura, 

2. kultura łu~ycka /V EB/HC/ - osada, 2 jamy; szpile brązowe z ła
będzią szyjką i spiralną tarczką, naczynia gliniane wazowate, 

3. kultura oksywska ·/faza A2-A3 MOPR/ - osada, fragment budynku 
słupowego; naczynia gliniane wazowate z wypukłą częścią górną. 
dolną zwę~oną, 

4. kultu~a wieibarska /faza B2 WOR/ - cmentarzysko - grób ciałopal
ny popielnicowy; naczynia beczułkowate grupy II wg Schindlera, 
fragment przedmiotu ~elaznego, 

5. kultura okresu wczesnego średniowiecza /XI/Xll w./ - cmentarzy
sko - 2 groby szkieletowe o orientacji N/W- S/0, w tym jeden 
z wyposażeniem :w postaci naczyń glinianych całkowicie obtaczanych 
usytuowanych przy głowie zmarłego. 

Materiały przechowywane są w Katedrze ·Archeologii UAM 
w Poznaniu. 

Nie przewiduje się dalszych badań. 

DROHICZYN 
woj. białostockie 
Stanowisko 16 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Krzysztof Burek i Lech 
Pawlata. Finansował WKZ w Białymstoku. 
Pierwszy sezon badań, Osada grupy mazowiecko
podlaskiej kultury łu~yckiej ze schyłku epoki 
brązu. ~lady wczesnośredniowiecznego osadnictwa. 

Stanowisko odkryte w latach dwudziestych przez z. Szmita. okreś
lane w dotychczasowej literaturze "za cmentarzem parafialnym", jest 
położone na skraju prawobrze~nej doliny Bugu, przy krawędzi uformo
wanej cyplowato pierwszej terasy nadzalewowej, w odległości około 
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150 m na zachód od muru cmentarza parafialnego, na polu Jerzego 
Nielepińskiego.· 

Badania miały charakter rozpoznawczy. Wyeksplorow!lrto trzy 
wykopy o łącznej powierzchni 30 m2. · 

Na badanym obszarze wyrM:niono trzy jamy o charakterze go
spodarczym, z zawartością materiałów kultury łueyckiej. Jamy były 
w planie kształtu kolistego, o śreąnic~ch l, 5 - 2 m, w przekroju niec
kowate, o mią~szości O, 5 - O, 7 m. Zabytki wystąpiły równie~ w obrę
bie warstwy kulturowej. Oprócz ceramiki i zabytków krzemiennych 
znaleziono półfabrykat siekierki krzemiennej oraz 4 gładziki-rozcie
racze kamienne. 

Oprócz tego wyró~niono jedną jamę wczesnośredniowieczną, 
w planie kształtu owalnego, w przekroju kształtu nieckowa~ego, o mią~
szości około O, 7 m. Materiał wczesnośredniowieczny występował rów
nie:t w warstwie kulturowej, przemieszany z ceramiką łu~ycką, głów
nie we wschodniej części badanej osady. Oprócz ceramiki wczesno-: 
średniowiecznej znaleziono brązową, a~uro:wą dętkę z granulacją, dwa ·: 
paciorki szklane oraz fragment nieokreśh .::tego przedmiotu brązowego. 

W zachodniej części badanego obszaru, przy ścianie profilowej, 
natrafiono na zachodnią część jamy grobowej. W jej obrębie odkryto 
czaszkę, ze śladami skorodowanego, wczesnośredniowiecznego kablącz
ka skroniowego. · 

Materiały znajdują się w zbiorach Muzeum ?kręgowego w Białym-. 
stoku. 

Badania będą kontynuowane • 

• 
DUCZOW MAŁY, gm. Wołoszjrn patrz 

uzupełnienia 1979 woj. opolskie 

GLINIANY, gm. O~arów 
woj. tarnobrzeskie 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził mgr Janusz Budziszewski 
pod opieką naukową doc. dr. hab. Stefana K. 
Kozłowskiego. Finansował WKZ w Tarnobrzegu. 
Pierwszy sezon badań. Kopalnia krzemienia 
z wczesnej epoki brązu. 

Odsłonięto ponad 20-metrowy odcinek ściany XIX-wiecznego ło
mu wapienia, który zniszczył znaczną część pradziejowej kopalni 
krzemienia. 

W uzyskanym profilu nie uchwycono śladów szybów eksploata
cyjnych. Pozyskano natomiast materiał z dwóch zniszczonych pra-
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cowni krzemiemarskich kultury mierzanowickiej /około 3 500 zabytków 
krzemiennych/. Odsłonięto rówDiet fragment bałdy ostrokrawędziste-
go gruzu wapiennego, być mo:te warpii przyszybowej. Ponadto odsło
nięto takte warstwę krzemienicnośną będącą ąelem eksploatacji w pra
dziejach. Pozyskano przy tym bogatą kolekcję skamienielin, która praw
dopodobnie umotliwi rozwiązanie spo,rnej dotychczas kwestii datowania 
krzemieni czekoladowych. 

Badania dostarczyły równie:t szeregu ciekawych obserwacji geolo
gicznych dotyczących przeobra:!eó morfologii stanowiska w plejstocenie. 

Badania będą kontynuowane. 

GRZYBlANY 
woj.legnickie 
Stanowisko l 

INOWROCŁAW 

woj. bydgoskie 
Stanowisko 55 

.Ji!DRYCHOWICE 
woj. opolskie 
Grodzisko II 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
neolit 

Uniwersytet Jagielloóski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził dr Michał Parczewski przy 
współudziale prof. dr. bab. Marka Gedla oraz 
mgr mgr Urszuli Bąk, Jana Chochorowskiego 
i Renaty Essen. Finansował Wojewódzki Zarząd 
Inwestycji Rolniczych w Opolu. Trzeci sezon 
badaó. Osada neolityczna, osada obronna 2; wcze
snej epoki brązu. · 

Kontynuowano badania majdanu i przedpola południowego gro
dziska w pasie terenowym o szerokości 30 m. Przecięto umocnienia 
rowem o szerokości 2, 5 m. Rozkopano obszar około 2700 m2. · 

Ujawniono 67 jam /głównie zasobowe o fo~ie ściętego stÓ:tka, 
poszerzające się ku dołowi/ i kilkadziesiąt jam posłupowych. W znacz
nej większości obiekty te motna wiązać z osadą tzw. grupy ' nowoce
rekwiańskiej i datować w przybli:!eniu na schyłek l okresu epoki brą
zu. W części ·północnej majdanu, przy fortyfikacjach, odsłonięto dość 

· regularny placyk /20 x 20 m/, pokryty licznymi . dołkami po słupowymi, 
otoczony ze wszystkich stron jamami gospodarczymi. Odkryto dalsze 
obiekty związane z kulturą pucbarów lejkowatych, przewatnie polotone 
poza obrębem obwarowaó. 
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Uzyskano dalsze dowody potwierdzające tezę, :ł:e wał został 

usypany z ziewi, bez wewnętrznych konstrukcji drewnianych. Być 
mo:ł:e na wale znajdowały się dodatkowe drewniane urządzenia obron
ne, o czym świadczy warstwa destrukcji na dnie fosy. Co~az bar
dziej ·prawdopodobne, staje się datowanie umocnień na wczesny okres 

· epoki brązu. 

U wewnętrznego podnó:Ła wału natrafiono na szkieletowy grób 
kobiety w wieku około 35 lat, bez · wypósa:tenia. 

Poza ceramiką znajdowano w jamach kości zwierzęce i niekie
dy ludzkie, a także nieliczne inne zabytki, w tym brązowe. Zwraca 
uwagę brązowa szpila uchata typu unietyckiego, z 2 połowy I okresu 
epoki brązu. 

) 
W części północnej odsłonięto ślad wykopu archeologicznego /? /. 

zapewne z badań B. v. Richthofena w latach 1920-tych /ich dokumen
tacja nie zachowała się/. 

JEZIORSKO, gm.Wałcz 
woj. sieradzkie 

KAZIMIERZA MAŁA, 
gm.Kazimierza Wielka 
woj. kieleckie 
Stanowisko 5 

patrz 
uzupełnienia 1979 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Materialnej 
Zakład Archeologii Małopolski 
w Igołomi 

Badania prowadził mgr Krzysztof Tunia. Finan
sował WZIR w Kielcach. Drugi sezon badań. 

· Osada z II okresu epoki brązu. 

Celem badań było dalsze rozpoznanie stanowiska żagro:tonego 
prowadzonymi w sąsiedztwie praca~i melioracyjnymi. 

Założono dwa wykopy o łącznej powierzchni O, 5 ara. W wyko
pie VII natrafiono na kilkana,ście nieregularnie rozmieszczonych ma
łych jam poełupowych /?f oraz jeden obiekt o kolistym zarysie i · 
nieckowatym profilu. W obrębie wykopu VIII zlokalizowano trzy 
obiekty w postaci jam o kolistym rzucie poziomym. Dwie z nich po
siadały profil nieckowaty, jedna trapezowaty. W wypełnisku wszyst
kich czterech obiektów oraz w warstwie humusu i podglebia w obrę
bie wykopów natrafiono głównie na materiały kultury trzcinieckiej' -
ceramikę i kości zwierzęce. 

Na te renie wykopąw znaleziono nieliczne skorupy kultury cera
miki wstęgowej rytej. 

Uzyskane materiały złożono w Pracowni Archeologicznej 
w Igołomi. 

Nie planuje się dalszych badań. 
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KIETRZ 
woj. opolskie 
Stanowisko l 
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UniwerSytet Jagielloliski 
lns-tytut Archeologii 

Badania prowadził prof. dr hab. Marek Gedl wraz 
z zespołem. .Kontynuacja badali zapoczątkowa
nych w 1956 roku. Finansowały PAN i Uniwer
Sytet Jagielloó.ski. Cmentarzysko grupy śląskiej 
kultury łueyckiej z m okresu epoki brązu i cmen• 
tarzysko z okresu wpływów rzymskich •. 

Kontynuowano SyStematyczne badania wykopaliskowe w obrębie 
najstarszej części cmentarzyska kultury łu:tyckiej, ueytkowanej u schył
ku 11 okresu epoki brązu i przez m okres tej epoki. Zakoliczono de
finitywnie prace badawcze w obrębie wczesnolu:tyckiej prowincji cmen
tarzyska i przeprowadzono sonda:te w połtidniowo-wschodniej części 
stanowiska dla wyjaśnienia zasięgu występowania grobów z okre~IU 
wpływów rzymskich. Zbadano przestrzeli o powierzchni 1000 m2 i od
kryto 44 ró:tne obiekty archeologiczne /nr 3643-3686/. W znacznej 
większości były to groby ciałopalne bezpopielnicowe lub popielnicowe, 
zakładane w małych jamach grobowych, które mo:tna zaliczyć do 
wczesnej fazy kultury łu:tyckiej i datować w zasadzie na m okres 
epoki brązu. Na uwagę zasługują trzy pochówki ciałopalne bezpopiel
nicowe /nr 3643, 3662 i 3682/ zało:tone w dutych, owalnych jamach, 
w których wnętrzu ustawione były trumny_ drewniane mieszczące wew
nątrz przepalone kości oraz wyposatenie w postaci drobnych ozdób 
brązowych, kościaonych i paciorków szklannych. Groby tego rodzaju 
są charakterystyczne dla wczesnołueyckiej części cmentarzyska 
w Kietrzu. · 

Odkryto te :t kilka grobów. pochodzących z okresu wpływów 
rzymskich. Jeden z nich wyposa:tony był w dwa :telazne groty włócz
ni, nó:t, krzesiwo, osełkę oraz szczątki zapinki brązowej i grzebie
nia kościanego /grób 3686/. 

KIETRZ 
woj. opolskie 
Stanowisko D 

KRZANOWICE 
woj. katowickie 
Stanowisko l 

patrz 
neolit 

Muzeum Górnośląskie 
w Bytomiu 

Badania prowadził mgr Marian Pawliński. 
Finansował WKZ w Katowicach i Muzeum 
Górnośląskie w Bytomiu. Piąty sezon ba
dali. Cmentarzysko kultury łueyckiej ze 
schyłku II i z III okresu epoki brązu. 
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Kontynuowano prace rozpoczęte w 1976 roku. Zało:tono dwa wy
kopy. Jeden o ·wymiarach 5 x 30 m, drugi - 5 x 50 m. W sumie prze
badano obszar 400 m2. Odkryto 51 grobów /numeracja 150-200 f. 
Wszystkie w obrządku ciałopalnym. Przewa:tają groby pÓpielnicowe. 
Funkcję popielnicy: pełniły naczynia dwusto:tkowate, karbowane na za
łomie, naczynia wazowate zdobione ornamentem guzowym, garnki 
i kubki. Popielnice nakryte były misami profilowanymi względnie 
pucharkami na pustej nótce. W ki:tku przypadkach w grobie wystą-
piły dwie popielnice. Spotykamy zarówno groby popielnicowe czyste. 
jak równie:! obsypane szczątkami stosu. W kilku grobach wystąpiły 
szpile i fragmenty szpil brązowych. Oprócz popielnicowych odkryto 
również groby jamowe. Zakładane były w niewielkich jamach, za
zwyczaj kolistego kształtu. Na uwagę zasługuje grób nr 198, duży, 
jamowy ze śladami trumny z kłody drewnianej /tzw. grób typu 
kietrzańskiego/. 

W oparciu o materiał ceramiczny i przedmioty z brązu, odkry
te groby na cmentarzysku w Krzanewieach datować mo:tna na schyłek 
II i III okresu epoki brązu. 

Badania będą kontynuowane. 

KRZEMIONKI, gm. Bodzechów 
woj. kieleckie 
Rezerwat Archeologic~ny 

KUCYK, gm. Wyszków 
woj. siedleckie 

patrz 
neolit 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadziła doc. dr hab. Maria Miśkiewie z. 
Finansował WKZ w Siedlcach. Pierwszy sezon ba
dań. Osada z epoki brązu. 

Badania rozpoczęto na stanowisku, znanym w literaturze przed
miotu jako kurhany wczesnośred~owieczne. W trakcie badań okazało 
się,. :te są to nasypy współczesne, związane z okresem pierwszej 
wojny światowej. Pod nasypami zalegała · cienka warstwa kulturowa, 
z której wyeksplorowano nieliczne ułamki ceramiki kultury łużyckiej 
epoki brązu. Stanowisko w Kucyku znane było pod nazwą pobliskiej 
miejscowości - Witanki. 

MADEŁY, gm. Pątnów 
woj. sieradzkie 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 
w Łodzi 

Badania prowadził mgr Zdzisław Kaszew ski. 
Finansował WKZ w Sieradzu. Cmentarzysko 
górnośląsko-małopolskiej grupy kultury łu
:tyckiej z V okresu epoki brązu i z okresu 
halsztackiego C /900-660 p. n. e./. 

.· 
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Badania były kontynuacją prac wykopaliskowych prowadzonych 
w latach 1977-79. 

Stanowisko znajduje się na grzbiecie najstarszej terasy prado
liny rzeki Warty, porośniętej obecnie karłowatym lasem. Przebada
no obszar o powierzchni 400 m2, na którym odkryto 35 grobów cia
łopalnych o zró~nicowanym obrządku pogrzebowym. 

Typ l, stanowią groby popielnicowe z kośćmi w popielnicy zło
~onymi w układzie anatomicznym. Typ n - groby z obstawą kamien
ną z kośćmi zło~onymi częściowo w popielnicy. Typ m - groby z ob
stawą kamienną z kośćmi zło~onyrni częściowo w popielnicy i obsy
pane szczątkami stosu. Typ .IV, groby jarnowe z kośćmi ludzkimi, 
zsypanymi razem z ułamkami nacz~ do jamy grobowej. Typ V -
groby jamowe z obstawą kamienną w których kości ludzkie tworzą 
podło~e skupiska wzdłu~ osi wschód- zachód. Naczynia lub ich frag
menty umieszczane były zawsze po stronie zachodniej jamy grobo
wej. Typ VI - gropy jamowe z obstawą kamienną zawierające tylko 
skupiska przepalonych kości ludzkich. 

Wyposa~enie poszczególnych grobów · w ceramikę waha się od 
2 do 6 naczyń. W trzech grobach popielnicowych wśród przepalonych 
kości ludzkich odkryto bransolety wykonane z cienkiego okrągłego brą
zowego drutu. Dalsze dwa groby popielnicowe miały w swym wyposa
~eniu fragmenty kółek z brązu i gliniane grzechotki. Sądząc po roz
miarach przepalonych kości były to groby zawierające szczątki osob
ników młodocianych. 

MECHNICE, grn. Kępno 
woj. k~liskie 
Stanowisko l . 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 
w Kaliszu 
Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków 

Badania przeprowadził mgr Jerzy Wojciechowski. 
Finansował WKZ w Kaliszu. Pierwszy sezon ba
dań. Cmentarzysko ciałopalne podgrupy kępiń
skiej grupy górnośląsko-małopolskiej kultury 
łu~yckiej z V okresu epoki brązu. 

Cmentarzysko poło~orie jest na południowy-zachód od wsi na 
częściowo ·zalesionym wzgórzu. Ogółem· przebadano obszar o po--. 
wierzchni trzech arów, eksplorując 27 pochówków, w większości 
popielnicowych /natrafiono na·•. 5 pochówków jamowych/. W . niektó
rych wypadkach w obrębie grobu znaleziono jedynie nieliczne frag
·menty kości. Groby wyposa~one były w naczynia gliniane. Dała się 
zauwa:!yć pewna standaryzacja wyposa~enia - przede wszystkim w 
czerpaki z uchami taśmowatymi, dzbany a tak:!e misy. Jeden z po
chówków zawierał intencjonalnie zniszczony - jak się wydaje - to
porek kamienny. Większość pochówków posiadała obstawy kamienne 
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/w dwóch wypadkach były to bruki/. częściowo zniszczone przez 
orkę. 

Badania będą kontynuowane. 

NIECHMIRÓW-MAłA WIEŚ Muzeum Okręgowe 
woj. sieradzkie w Sieradzu 

Badania prowapziła mgr Anna Kufel-Dzierzgowska 
przy współudziale Zofii i Marka Urbańskich, stu
dentów UL w Łodzi. Finansował WKZ w Sieradzu. 
Cmentarzysko ciałopalne wielokulturowe, użyt'·o
wane od IIl okresu epoki brązu do lll w, n.e. 

Stanowisko oznaczone nr l na arkuszu mapy AZP nr '14-45, po
ło±one jest na lewym brzegu Oleśnicy, w pobliżu jej ujścia do War~. 
w lesie, na granicy Niechmirowa i Małej Wsi. 

Kontynuowano prace z lat poprzednfch. Ogółem przebadano 6 
arów odkrywając na tym obszarze 42 groby ciałopalne, w tym 33kul
tury łużyckiej, 2 kultury pomorskiej i 7 przeworskiej. 

Groby kultury łużyckiej, poza jednym wyjątkiem, były popielni
cowe. W wielu z nich obok popielnic występują pr;z:ystawki oraz ozdo
by brązowe. Do najbardzi ej interesujących należy grób 357 z wczeme
go okresu halsztackiego, w którym znaleziono oprócz popielnicy trz~· 
przystawki, w tym czerpak z poziomo żłobkowanym brzuścem, a w nim 
glinianą grzechotkę. W miniaturowej popielnicy, wśród drobnych ułlim
kÓw kości leżał wisiorek gliniany oraz paciorek gliniany i fragment 
drutu brązowego zgiętego meandrowato. 

Obydwa groby kultury pomorskiej były zniszczone, W jednym 
z nich natrafiono na brązową szpilę, wisiorek na łańcuszku, branso
letkę i dwie spiralki druciane. Wyróżniono także ułamki dwu przysta
wek i popielnicy zdobionej u nasady szyjki listwą plastyczną. 

Z grobów kultury przeworskiej datowanych na okres lateński naj
bardziej interesującym okazał się obiekt 27, w którym znaleziono miPcZ 
w pochwie, kopułkowate umbo z nitami, grot włóczni, fibulę t s~czyp
ce · żelazne oraz dużą ilość ułamków naczyń /660/. 

Również na okres lateński datowany jest grób 16, którego ekElplo·• 
rację rozpoczęto w poprzednim sezonie. Jama grobowa o wymiarach 
6 x l, 5 m, zawierała przepalone kości, ułamki ceramiki, fragmenty 
miecza żelaznego z resztkami pochwy, 2 noże i fibulę żelazną. · 
W stropie jamy grobowej znajdowały się duże głazy. Całość przykry· 
ta była płaszczem kamiennym. Płaszcz ten tworzył k=-ąg o średnicy 
około 10 m. Pod kamieniami, na brzegu okręgu znajdował) s~ę nie
wielkie groby jamowe, również datowane na okres la,teński. 

Do najmłodszych obiektów należy grób 32 datowany na starszy 
okres rzymski, popielnicowy. Popielnica-czerniona waza na nóżce by-
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la przykryta baniastym garnkiem zdobionym pionowymi Mobkami. 
Obydwa naczynia wypełniały kości. Obok !dały jeszcze dwa naczy
nia zniekształcone w ogniu. przy czym jedno z nich, uchaty garnek 
na, nó:tce. miało ucho przekute w ten sposób, :te utworzony kanalik 
słu:tył jako dodatkowy wylew. Grób ten był wkopany w płaszcz ka-
mienny grobu 16. · 

Badania będą kontynuowane. 

,. 

_ NIESULOWICE, gm. Milicz 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 2 

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadziły: mgr EUbieta Noworyta 
i mgr Joanna Domańt~ka, konsultował prof. dr 
Bogusław Gediga. Finansowało Muzeum Arche
ologiczne we Wrocławiu. Piąty sezon badań. 
Psada wielokulturowa: kultura łueycka IV /V 
brąz i okres halsztacki, wczesne średniowiecze 
VII wiek. 

W sezonie wykopaliskowym 1980 r. przebadano obszar 2, 5 a:ra, 
odkrywając 17 obiektów. Większość to jamy odpadkowe, zasobowe 
i paleniskowe kultury łu:tyckiej. W 2 jamach stały naczynia zasobo
we. Ponadto zbadano chatę o wymiarach 3, 30 x 2,10 m. Wypełnisko · 

jej stanowiła czarna, smolista próchnica z nielicznymi węglami 
drzewnymi, grudkami polepy, ułamkami źle zachowanych kości i sko- · 
rupy. Na podstawie ceramiki chatę datować mof.na na VII w. Drugi, 
mniejszy obiekt wczesnośredniowieczny wkopany był w jamę łuf.ycką. 
Pochodzi z niego fragment dlła naczynia z odciskiem osi. 

NOWA CEREKWlA, gm. Kietrz 
woj. opolskie 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 

Stanowisko S w Opolu 

Badania pr.owadziły Wanda Łobaczewska 
i Iwona Ziołkowska. Finansował WKZ w Opolu~ 
Pierwszy sezon badań. Osada kultury łueyckiej 
z wczesnego okresu epoki brązu. 

Stanowisko poło:tone jest około 500 m na północ od wsi, po obu 
stronach drog1. prowadzącej do Głubczyc i jej skrzyf.owania z drogą, 

. polną biegnącą w kierunku wschodnim. W obrębie stanowiska załoio
no dwa wykopy o powierzchni 20 m2 i 42 m2. Eksploracją objęto 

łącznie 62 m2, rejestrując 4 obiekty. Wykop I usytuowany był około 
10 m na wschód od szosy, wykop II - 30 m na zachód od niej. Od
kryte obiekty reprezentowały pozostałości osady kultury łu:tyckiej 
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/obiekt gospodarczy i chata ·wraz z dołkami po słupowymi, jama za
sobowa oraz palenisko/. Materiał zabytk0wy wystąpił w rozrzucie nie 
tworząc wyra:tnie zarysowanych skupień. Wyjątek stanowiło palenisko 
/wykop II/. gdzie dute ułamki naczyń glinianych /zniekształconych . 
działaniem wysokiej temperatury/ znajdowały się pod jegojądrem 
oraz jama zasobowa• /wykop I/ w której materiał zabytkowy· grupował 
się w jej dolnycp partiach. Za ciekawsze znalezisko nale:ty tu uznać 
2 fragmenty uszkodzonego kościanego gładzika. z obiektów. warstwy 
kulturowej i ornej uzyskano znaczne ilości materiału zabytkowego, 
którego przegląd pozwala datować przebadaną część osady na wczesny 
okres epoki brązu. 

. Materiał zabytkowy znajduje się w Biurze Dokumentacji ZabytkóW 
w Opolu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

NOWY TARG, gm.Stary Targ 
woj. elbląskie 
Stanowisko 6 

OBORNIKI Sl.4SKIE 
woj. wrocław ski e 
Stanowisko 4 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Witold: Szmukier. Finan
sował WOAK we Wrocławiu. Trzeci sezon badań. 
Cmentarzysko kurhanowe z II okresu epoki brązu. 

Kurhan 2 

Kontynuacja badań z poprzedniego sezonu. Obok wcześniej prze
kopanych dwóch ósemek, przebadano dalszych trzy. Odsłonięto dal
szy ciąg kręgu kamiennego na obrze:!u nasypu, .którego średnica wy
nosi co najmniej 16 m. Obserwacja nawarstWień zdaje się wskazywać, 
:te nale:!y się liczyć z mo:!liwością wltopu rabunkowego w partii cen
tralnej nasypu. podobnie jak to miało miejsce w kurhanie 1. 

Z zabytków ruchomych znaleziono w nasypie 25 fragmentów ce
ramiki, z których na uwagę zasługuje fragment z plastyczną listwą 
dookolną, jak też fragmenty naczynia o powierzchni tekstylnie chro
powaconej. Do ciekawszych nale:!y również znalezisko fragmentU ·ka
mi enia żarno\_'1ego. 

Przewiduje się kontynuację badań. 

OPOKI, gro. Aleksandrów Kujawski 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 7 

patrz 
neolit 
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woj. tarnobrzeskie 
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Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził mgr J~nusz Budziszewski 
pod opieką naukową doc. dr. hab. Stefana K. 
Kozłowskiego. Finansował WKZ w Tarnobrzegu. 
Pierwszy sezon badań. Kol>alnia krzemienia 
z wczesnej epoki brązu. 

W centralnej partii, największej z wydzielonych, na podstawie 
szczegółowych badań powierzchniowych, części kopalni zało:tono wy
kop o wymiarach l O x 2 m. 

Odsłonięto w nim du:te fragmenty dwóch pracowni krzemieniar
skicn k'ultury mierzanowickiej oraz dwóch szybów eksploatacyjnych. 
Pracownie dostarczyły około 13 500 zabytków krzemiennych. Wstępna 
analiza materiału wykazała,i:t wyrabiano w nich krzemienne ostrza 
no:ty sierpowatych. 

Ze względu na · wielką czasochłonność eksploracji pracowni 
krzemieniarakich nie zdołano ukończyć badań. Wykop został zabez
pieczony. 

Badania będą kontynuowane w przyszłym roku. 

PISKORZNO, gm. Krzeszyce 
woj. gorzowskie 

Muzeum <kręgowe 
w Gorzowie Wlkp. 

Stanowisko l 

Badania prowadził mgr Tadeus:z; Szczurek przy 
udziale Stanisława Sinkowskiego. Finansował 
WKZ i Muzeum Okręgowe w Gorzowie Wlkp. 
Pierwszy sezon badań. Pozostałości cmentarzy
ska kultury unietyckiej. 

Stanowisko poło:tone jest na terenie · Piskorzna tzw. Dwa, na kul
minacji zalesionej wydmy, przeciętej wskutek długoletniego wybiera
nia pia.sku. Badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym, po
przedzone były licznymi obserwacjami skarpy wybierzyska, podczas 
których odsłonięto szczątki kilku obiektów /grobów?/ z konstrukcja
mi kamiennymi i zabytki ruchome /m. in. naczynie i fragment moty
ki kamienn.ej/. Eksplóracją objęto obszar 258 m2, lokalizując wykop 
na osi N-S na szczycie wzniesienia, w pobli:tu skraju piaskowni. 

Stanowisko uległo powa:tnemu zniszczeniu w wyniku systema-
. tycznego wybierania piasku /jest to tzw. "dzika" :twirownia/ oraz 
dodatkowej dewastacji przez transzeje wykonane w czasie ostatniej 
wojny: du:te szkody spowodował równie:t przeprowadzony o.statnio 
wyrąb drzew 1 połączona z . nim uprawa pod nowe kultury leśne. 
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Odkryte w trakcie badań dwa groby z pozostałościami kon
strukcji kamiennych uległy wskutek wymienionych prac du~emu 
zniszczeniu. Uratowano z nich naczynia natomiast szkielety zosta-
ły w znacznym stopniu uszkodzone w czasie wcześniejszych prac 
ziemnych jak równie~ przez rozkład naturalny. Ponadto ujawniono 
warstwę kopalnego /.? / humusu z bardzo drobnymi fragmentami ce
ramicznymi i przepalonymi ziarniakami zbóż. Fakt ten, tudziet do
datkowe odkrycie dziesięciu jam, niestety zupełnie pozbawionych ma
teriału ruchomego /w dwóch tylko : wystąpiły du~e ilości spalonego 
zb9$a/, mo te jednak sugerować, te . w miejscu cmentarzyska kultury 
unietyckiej istniało młodsze chronologicznie obozowisko /kultury łu
tyckiej ? /. 

Materiał z badań znajduje się w Muzeum Okręgowym w Gorzo
wie Wlkp. Z uwagi na wielki stopień zniszczenia stanowiska oraz 
częściowe zalesienie nie zaleca się jego dalszej eksploracji. 

PLESZEW 
woj. kaliskie 
Stanowisko 2 

Muzeum Okręgowe 
Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 

Badania prowadził mgr Edward Pudełko. 
Finansował WKZ w Kaliszu. Trzeci sezon 
badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury 
łu~yckiej od IV okresu brązu do okresu 
halsztackiego. 

Badania prowadzone były na terenie czynnej piaśnicy w. Mły
narczyka i na przyległych gruntach ob. Presza. Miały charakter ra
towniczy z uwagi na prace przy eksploracji twiru· i uprawie ziemi. 

Przekopano teren o powierzchni 4 arów. Odkryto 10 grobów 
ciałopalnych kultury łużyckiej w tym jeden bez materiału kostnego 
w jamie grobowej - zapewne symboliczny. 
Z pozostałych, 7 reprezentowało groby popielnicowe, a 2 - groby 
jamowe. Dwa groby - 83/80 i 87/80 miały zachowany regularny 
układ kamieni w formie kół o średnicy 6 i 6, 5 m. Były to zapewne 
ślady kurhanów z wewnętrzną jamą grobową otoczone prostokątną 
obstawą kamienną. Grób 85/80 te~ wydaje się być śladem małego 
kurhanu o średnicy około 3 m. Tu jednak pochówek ma charakter 
jamowy. Ze zniszczonego - przez oberwanie się stoku ~wirowni 
podczas ulewnego deszczu - grobu 81/80 /dziecinnego/ prawdopo
dobnie pochodzi odkryty w poblim fragment zgiętego rytualnie zwier
ciadła brązowego z profilowaną rękojeścią. 

W popielnicy grobu 82/80 odkryto doskonale zachowany .okaz 
szczypczyków brązowych. W sumie w ciągu trzech sezonów na tym 
cmentarzysku wyeksplorowano 90 pochówków. Badania tegoroczne 
pozwoliły na uchwycenie północnego i południowego zasięgu cmenta
rzyska. Planuj e się kontynuowanie prac w roku przyszłym, uchwyce-
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nie wschodniego zasięgu cmentarzyska i zakończenie prac badaw
czych. 

PLESZEW 
woj. kaliskie 
Stanowisko 2 

RZESZÓW 
Stanowisko 88 i 89 

SIEMIROWICE, gm. Cewice 
woj. słupskie 

patrz 
uzupelnienia 1979 

patrz 
neolit 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

• 

Badania prowadziła mgr Aleksandra Szymańska. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 
Drugi sezon badań. Osada grupy kaszubskiej 
kultury łueyckiej z epoki brązu. ~lady osadnictwa 
z młodszej epoki kamienia. 

Kontynuowano badania z 1979 r. Objęto nimi obszar 152 m2. 
Odkryto 13 obiektów osadniczych, wśród których wyró~niono 2 jamy 
i 4 paleniska. Jamy sąsiadowały ze sobą w jednym z wykopów i wy
ró~niały się jedynie wielkością. Znacznie większa 'jama nr l o wy
miarach 3 x l, 80 m i głębokości 80 cm posiadała . w rzucie pozio
mym kształt nieregularnego prostokąta, . a w przekroju trójkątny. 
Obie jamy dostarczyły małej ilości fragmentów naczyń bli~ej nie
określonej, polepy, drobnyGh krzemieni i węgla drzewnego. Paleni-

. ska o średnicy około l, 50 x l, 60 m zagłębione w piasku do 25 cm 
wypełnione. były du~ą ilością kamieni, polepy i węgla drzewnego. 
Pozostałe obiekty występujące w większych skupiskach o przeciętnej 
średnicy około l m i zagłębione w piasku do 50 m miały z reguły 
kształt kolisty i wypełnione były ró~nej wielkości kamieniami, węglem 
drzewnym - na ogół w małej ilości - i być mo~e stanowiły tak~e pa• 
leniska u~ytkowane jednorazowo. 

Skromny materiał pozyskany z badań jak ułamki naczyń, polepa, 
drobne kości zwierzęce, nie pozwoliły na precyzyjniejsze określenie 
chronologii i charakteru osady. J 

Badania zostały zakończone. 

· SŁONOWICE, gm.Kazimierza Wielka 
woj. kieleckie 
Stanowisko "G" 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Z~łaą Ar.cheologii Małopolski . 
w I_gołomi 
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Badania prowadził mgr Krzysztof Tunia. Fi
nansował lliKM PAN. Drugi sezon badań. 
Osada z II okresu epoki brązu. 

.Celem badań było rozpozmi.nie systemu umocnień ob:r:onhych 
odkrytych w 1979 r .. w obrębie stanowiska kultury trzciniecki~j. 
W tym celu załotono dwa wykopy o łącznej powierzchni 3, 25 ara. 
W ich obrębie zlokalizowano 24 obiekty /wykop IV - 13 obiektów, 
wykop V- 11 obiektów/. Większość z nich stanowią pozostałości 
jam gospodarczych o kształcie ściętego stotka, poszerzających się 
ku dołowi. W wykopie V natrafiono na pozostałości rowu o innej 
jednakowot konstrukcji nit w ubiegłorocznym wykopie II /brak. pali
sady/. W wyeksplorowanych obiektach oraz w warstwie kulturowej 
znalezione zostały materiały kultury trzcinieckiej - głównie cerami
ka i kości zwierzęce. Na uwagę zasługuje .brązowy sztylecik zlokali
zowany na wykopie v. 

., 
\ 

W obrębie humusu znaleziono nieliczne skorupy neolityczne, , gru
py tynieckiej /ceramika grafitowa/ oraz pó:tnorzymskie /ceramika ' lii
wa/. 

Uzyskane materiały złotono w Pracowni Archeologicznej 
w Igołomi. 

Badania będą kontynuowane. 

SUCHODÓŁ, gm.Iłów 
woj. płockie 
Stanowisko l 

T4.DOW DOLNY 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

patrz 
okres wpłyWów rzymskich 

P. P. Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-
Konserwatorska 1 

Oddział w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Eugeniusz Wiłgocki 
/autor sprawozdania/ przy współudziale 
mgr Ryszarda Rogosza. Finansowała Okrę

gowa Dy.rekcja Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
Pierwszy sezon badań. Osada ludności kultury 
łutyckiej i z okresu wczesnego średniowiecza 
/XII i l połowa XJll w./. 

Przeprowadzono badania powierzchniowo- sondatowe, wiertnicze 
i wykopaliskowe. W wykopie archeologicznym o powierzchni 18 arów 
zadokumentowano i wyeksplorowano około 250 obiektów·. Wstępna ana
liza materiałów pozwala wyrótnić osady: ludności kultury łutyckiej 
i z okresu wczesnego średniowiecza /XII i l połowa XIII w./. Wśród 
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obiektów "łu:tyckich" •występują jamy gospodarcze, paleniska i budyn
ki mieszkalne o konstrukcji słupowej. Liczny materiał ceramiczny 
pozwala datować o .sadę na IV /V okres epoki brązu. 

Osadę wczesnośredniowieczną wyznaczają liczne paleniska oraz 
jamy gospodarcze i półziemianki. Koliste f>a.leniska zawierają bogaty 
materiał ceramiczny, a ponadto grociki :telazne, przęśliki · i no te te
lazne. W jednym z palenisk znaleziono stopione placki ołowiu. · Obiekty 
ka:tdej z osad rozrzucone są na całej powierzchni wykopu z tym. te 
osada ludności kultury łu:tyckiej zlokalizowana jest bardziej na połud
nie od osady wczesnośredniowiecznej. Ponadto na stanowisku zlokali
zowano pojedyncze obiekty kultury trzcinieckiej, przeworskiej i z okresu 
nowotytnego~ · · 

W najbUtszych latach obiekt ulegnie likwidacji w związku z pra
cami . prowadzonymi przy budowie zbiornika "Jeziorsko". 

Badania na stanowisku 2 zostały w całości zakończone. 

WIERZBICA 
woj. radomskie 
Stanewieko 11 Zele 11 

WITÓW, gm.Kaszyce 
woj. kieleckie 
Stanowisko I 

patrz 
paleolit i mezolit 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 

· Zakład Archeologii Małopolski 

Badania prowadził dr Jacek Rydzewski. Finanso
wał WKZ w Kielcach. Piąty sezon badań. •Osada 
kultury łutyckiej z epoki brązu. 

W lipcu i.980 r. przeprowadzono na stanowisku I w Witowie ra
townicze badania wykopaliskowe. Stanowisko I polotone jest na potęt
nym cyplu wysoczyznowym, wcinającym się głęboko w widły Wisły 
i Szreniawy. Było ono znane jut przed wojną, · jednak pierwsze·większe 
badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym podjęto w roku. l960 
/S. Zemełka/. a następnie w latach 1961-1963 /J.Mar.ciniak/, w związ
ku z podjętą na wielką skalę eksploatacją twiru. Wymienione akcje b~
dawcze koncentrowały sit w miejscu najbardziej zagrotonym, w bez
pośrednim sąsiedztwie twirowni. Stwierdziły one istnienie rozległej 
osady kultury łu:tyckiej, wczesnej fazy, być mote obronnej, na co mia
łoby wskazywać odkrycie dwóch rowów, co do których wyŚuwano suge

·sti.e, te mogły mieć funkcję obronną. Poza zasięgiem tamtych badań 
pozostało jednak zakończenie .cypla w formie tarasowatego stopnia, 
nitszego w stosunku do miejsca, w którym znajdowała się twirownia. 
Rozpoznanie sytuacji osadniczej w tej właśnie partii wzgórza było ce-
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lem tegorocznej akcji. Potrzebę konserwatorską badań stwarzał po
nadto fakt postępującej ciągle - pomimo 'istniejących zakazów - dzi
kiej eksploatacji piasku i żwiru. 

Szczupłe środki finansowe zmusiły do zrealizowania planu mlm
mum, tzn. do uzyśkAnia orientacji w zasięgu strefy osady w badanej 
partii cypla. Założono więc sześć wykopów o łącznej powierzchni 
202 m2, usytuowanych w czterech częściach badanego obszaru: na 
siodle terenowym pomiędzy strefą· dawnych badań i strefą badaną 

obecnie /2 x 10 m2/, w centralnej części wypłaszczenia /50m2/, 
przy urwisku na stronie południowej /50m2/ oraz na wschodnim 
krańcu cypla, przy urwisku /50 i 32m2/. Takie usytuowanie wyko
pów pozwoliło z jednej strony na rozpoznanie sytuacji osadniczej na 
obszarze całej badanej formy terenowej, z drugiej strony natomiast 
na określenie stopnia zniszczenia obiektów w różnych częściach osady. 

W trakcie badań odsłonięto i przekopano 30 obiektów zabytko
wych. Były to niemal wyłącznie jamy osadowe o kształcie trapezowa
tym i średniej głębokości około l m. Zawierały one dość sporo ma:.. 
teriału, głównie ceramicznego, nieco kości zwierzęcych, kilka narzę
dzi kościanych. Odkryto także niezidentyfikowany przedmiot brlłzowy. 
Na podstawie dotychczasowej oceny materiał ten prawie w całości po
chodzi z ill-IV okresu epoki brązu, tylko w jednyJ!l obiekcie wystąpiła 
ceramika z przełomu V okresu EB i okresu HaC. Obiektem wyjątko
wym był natomiast rów, odkryty tylko częściowo na ćwiartce D aru 
220, w centralnej partii badanego obszaru. Usytuowany jest on ukośnie 
w stosunku do osi cypla, wzdłuż linii W-E. Jego szerokość w części 
stropowej można szacować na około 6 m, głębokoŚć wynosi 70 cm od 
powierzchni. Profil nieckowaty, w dnie brak śladów umocnień drew
nianych. Jest on podobny morfologicznie do rowów odkrytych przez 
J. Marciniaka podczas poprzednich akcji, jednak w tej chwili nic bliż
szego o nim nie można powiedzieć z uwagi na zbyt wyrywkowe roz
poznanie. 

Obiekty zabytkowe w różnym -stopniu uległy zniszczeniu wskutek 
erozji powierzchniowej. Najbardziej zniszczone znajdowały się w miej
scu położonym najwyżej, przy urwisku południowym - chwytano tam 
praktycznie dna jam. W partiach położonych niżej zachowane były nieco 
lepiej, a pod warstwą akumulacji niemal całkowicie. 

Ogólnie można więc stwierdzić, że osada witowaka rozciągała 
się na całej powierzchni końcowej partii cypla, począwszy od jej kul
minacji w rejonie wybierzyska żwirowni, zajmując w sumie przestrzeń 
kilku hektarów. Sądząc po obecnym kształcie cypla i rozmiarach znisz• 
czeń przemysłowych, zachowało się tylko około 500/o powierzchni osady. 
Aby w obecnej sytuacji można było rozwiązać problematykę stanowiska, 
tzn. rozstrzygnąć, czy osada witowska miała charakter obronny czy 
otwarty, należałoby przede wszystkim wyjaśnić stosunek odkrytego ro
wu do pozostałych obiektów, tj. jego przebieg, chronologię i funkcję 
oraz zor,ientować się w rozplanowaniu obiektów na terenie osady. Wy-
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maga ta sporych nakładów finansoWych, pozwalających na przepro
wadzenie badali szerokopłaszczyznowy.ch. Nalety podkreślić, te wska
zany jest tu pośpiech z uwagi na ciągle pOstępującą dziką eksploata
cję piasku i !wiru· na terenie stanowiska. Stanowisko I w Witowie, . 
ze względu na swoje ' połolenie i rozmiary, z całą pewnością za,słu-
guje na gr.untowne przebadanie. · · ' 

ZBROJEWSKO, gm.Lipie . 
woj. częstochowskie · 
Stanowisko l 

ZBROJEWSKO, gm.Lipie 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 3 

patrz 
pótne średniowiecze · 

Uniwersytet Jagielloliski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził prof. dr hab. Marek Gedl. 
Kontynuacja badań wykopaliskowych zapoczątko
wanych w 1961 roku. Finansował WKZ Często
chowa. Cmentarzysko grupy górnośląsko-mało
polskiej kultury łutyckiej z epoki brązu. 

· Prace wykopa~skowe skoncentrowano w północnej części stano
wiska. Miały one na celu wyjaśnienie zasięgu występowania grobów, 
aby w latach następnych mo!na było przystąpić do zakrojonycli na 
większą skalę prac badawczych zmierzających do całkowitego przeko
pania cmentarzyska. Przebadano przestrzeli o powierzchni 300 m2 
i odkryto 12 obiektów archeologicznych /nr 643-654/. Były to w więk
szości groby ciałopalne - albo bezpopielnicowe, w których przepalone ' 

· kości złotono wprost w piasku, albo pochówki popielnicowe. Na pod
stawie inwentarza ceramicznego motna odkryte groby zaliczyć do 
wczesnej fazy podgrupy częstochowsko-gliwickiej grupy górnośląsko
małopolskiej kultury łutyckiej i datować w przybli!eniu na schyłek 
W i na IV, okres epoki brązu. \ 
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BACZYN, gm.Liszki 
woj.krak:owskie 

~uzeum ~cheologiczne 
Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Krakowie 

Badania prowadzili mgr Janina Krausa i dr Adam 
Krauss. Finansowało ~uzeum Archeolo.giczne -
Konserwato.r Zabytków ~cheologicznych w Kra- . 
kowie. Ósmy sezon badaii. Cmentarztako kultury 
łu:!yckiej z okresu halsztackiego. 

Koncynuowano badania ' na cmentarzysku, które znajd~ e się na 
południowyni skłonie wzniesienia · opadającego ku rzece Sance. 

Odkryto 29 grobów płaskich o zró:!nicowanym · obrządku grzebal
nym. Spośród nich wyró:!niono: 3 szkieletowe, 7 ciałopalnych ja~o
wych, 10 ciałopalnych popielnicowych, 4 ciałopalne uszkodzone oraz 
5, w których nie zachowały się szczątki kostne. Większość miała na• 
krywy i niewielką ilość obwarowa~ia. 

Groby szkieletowe występowały rta głębokości 90-120 cm. Dwa 
z nich były uszkodzone, a trzeci zniszczony. Zmarli le:teli w nich 
w pozycji wyprostowan ej, na osi S.N, głową na południe • 

. Groby popielnicowe znajdowały się na poziomie 60-100 cm. Za
wierały popielnice z przepalonymi kośćmi wewnątrz, zlotonymi w jed
nym przypadku równie:! w czerpaku. 

U większości grobów jamowych wyró:!niały się zarysy jam 
w kształcie koła lub owalu, których dna sięgały poziomu 60-110 cm. 
Przepalone kości mieściły się na przestrzeni całej jamy, lub w zwar-
tym skupisku. · 

Do wyposa:!enia wielu grobów nale:tały pojedyncze czerpaki 
i ozdoby brązowe w postaci kółek i szpil. 

"Na badanym terenie odkryto równie:! 2 jamy. Jedna -z nich 
o średnicy 60 cm i głębokości 80 cm, mieściła · du:!ą ilość ułamków 

naczyl1 kultury łueyckiej. Druga z okresu. wpływów rzymskich o wy
miarach 360 x 270 cm, głębokości 90 cm .. zawierała nieliczne frag
menty naczyl1. 

~at~riały zostały zlotone w ~uzeum Archeologicznym w Kra
kowie. 

Przewiduje się ko"xttynua.cj.ę badai1 • 

• BIALCZ STARY, gm. Smigiel 
· woj.leszczytiskie 

Stanowisko 4 

patrz 
neolit 



BIEŻY~, gm.Krzywiń 
woj.leszczyńsk.ie 

Stanowisko l 

BŁOTNICA STRZELp:CKA 
gm. Strzelce Opolskie 
woj. opolskie 
Stanowisko A 

'c E DYNIA 
woj. szcz~cińskie 
Stanowisko 2a 

D4.BRÓWKA, gm. Stryszów 
woj. bielsko-bialskie 
Stanowisko 2 /grodzisko/ 

D~BczyNo, gm. Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko l O 

DOMACYNO, gm. Kar lino 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 6 

ERMINÓW, gm.Rybno 
woj. skierniewickie 
Stanowisko 2 
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patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
uzupehri.enia 1979 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
paleolit i mezolit 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
epoka brązu 

Muzeum Ziemi Sochaczewsklej 
w Sochaczewie 

Badania prowadził mgr Jacek Kowalski. Finan
sował WKZ w Skierniewicach. Pierwszy sezon 
badań. ffiady osadnictwa kultury łu:tckiej. 

Stanowisko badane ratowniczo na terenach niszczonych wybie• 
raniem piasku. 

W wykopie nie natrafiono na ślady warstwy kulturowej. Wydoby
ty materiał ceramiczny jest bardzo drobny i meliczny. 

Materiały znajdują się w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej. doku
mentację przekazano do WKZ w Skierniewicach. 

Badania nie będą kontynuowane. 

GLÓWCZEWICE, gm.Brusy 
woj. bydgoskie 

patrz 
okres lateński 
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GRABIONNA, gm.Białośliwie 
woj. pilskie 

patrz 
. neolit 

Stanowisko 25 

GRzyBlANY 
woj.legnickie 
Stanowisko l 

Polska Akademia· Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
w Warszawie 

Badania prowadzili: doc. dr hab. Zbigniew Bukowaki 
/kierownik ekspedycji/, · mgr Leszek Gajewski 
/z-ca kierownika/ a autorzy sprawozdania, mgr Je
rzy Gaul, przy udziale konsultanta geologa doc. dr. 
hab. Ewy Stupnicklej /Uniwersytet Warszawski/. 
Ponadto w badaniach uczeStniczyli studenci archeo
logii i geologii uniwersytetów w Lublinie, Poznaniu 
i Warszawie. Finansował IHKM PAN. Osmy sezon 
badań. Osada kultury łu:tyckie:J ze schyłku epoki 
brązu i z okresu Hallstatt C-D • 

. Dwumiesięczne prace wykopaliskowe prowadzone były w dwu 
częściach stanowiska /półwyspu/. W sektorze południowo-wschodnim 
kontynuowano rozpoznawanie obszaru tzw. pracowni brązowniczej, sta
nowiącego przedłu:tenie rozpoznanej zabudowy osiedla, badanej w latach 
1977-79;· badaniami objęto przestrzeń około 80 m2. W sektorze połud
niowo-zachodnim kontynuowano badania w obrębie obecnej krawędzi za- ' 
chadniej brzegu jeziora Koskowickiego, stanowiące przedłu:tenie wyko
palisk z lat 1970-72 i 1979, na powierzchni 45 m2. Ze względu na 
ukształtowanie terenu, skomplikowany układ stratygraficzny, a tak:te 

. niesprzyjające warunki atmosferyczne i niezwykle wysoki poziom wody 
w jeziorze /około O, 9 do l, O m ponad normę/, w kampanii tegorocz
nej przebadano mniejszą powierzchnię, ni:t w roku ubiegłym. 

W sektorze pierwszym badaniami objęto wewnętrzną-powierzchnię 
· półwyspu w obrębie części osiedla, zajętą przez pracownię brązowni
czą, dą:tąc do uchwycenia północnowschodniego i wschodniego zasięgu 
tego obiektu. Obserwacje stratygrafii potwierdzają uprzednie ustalenia, 
tj. obecność ·trzech wyró:2:niaj~cych się warstw osadniczych związanych 
z kulturą łueycką. W części północno-wschodniej wykopu dolne nawar
stWienia /faza I/ wykazują niewielką mią:2:szość, spowodowaną zapewne 
faktem podniesienia się ówczesnej powierzchni terenu oraz niwelację · 
w momencie kształtowania się osiedla fazy II. Stwierdzono wyrainy 
zanik warstwy torfu glonowego, przykrywającego najstarszą fazę osad
niczą, jak równie:2: całkowity brak śladów słupów w calcu ·gytii kre
dowej /naturalne podłoże półwyspu/, związanych z I i ll fazą osadniczą. 

Ujawniony w nawarstwieniach tych faz materi~ł zabytkowy nawią
zuje do form zarejestrowanych w ubiegłych sezonach. Najliczniej repre
zentowane są duże, rozbite naczynia zasobowe i kuchenne, a tak:te na-
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czynka miniaturowe. Materiał ceramiczny bardzo często występował 
w postaci skupisk, ob~jmujących równie:!· kamienie fnajprawdopo
dobniej pOzostałości pt}lenisk/, znaczną ilość kości zwierzęcych oraz 
niewielkie bryłki polepy konstrukcyjnej. 

Wśród bogato l'eprezentowanego materiału, związanego głównie 

z fazą II, na uwagę zasP1gują: gliniane pokrywki, jedna płaska z 
uchwytem, druga równie:! płaska, ale wpuszczana, o cechach "pomor
skich", lub występujących w okres.ie Hallstatt D w zachodnich regio
nach grupy białowickiej, gliniane naczynie lejkowate znacznych roz
miarów, zachowane w ułamkach /nie mających analogii w dostępnym 
materiale "łueyckim"/, fragmenty naczyń sitowatych, a takte prZf'd
miot brązowy w kształcie wydłużonego liścia, zapewne zawif>szka. 
W nawarstwieniach tej fazy osadniczej ujawniono równie:! l Jady pro
dukcyjne, związane z procesem brązowniczym; jednakże w znacznie 
mniejszej ilości w stosunku do znalezisk z lat ubiegłych. Najliczniej: 
reprezentowane były silnie skorodowane grudki brązu /tzw. gałki/ 
i fragmenty glinianych tygielków, rzadziej zaś ułamki ły:tek <'dlewni
czych. Natrafiono również na kilka dalszych wgłębień z obudow~ ka:.. 
mienną, stanowiących najpewniej pozostałości po piecach /palenis
kach/, związanych z topieniem i ·przeróbką stopów miedzi. 

Znaczny spadek liczby odpadów produkcyjnych, całkowity ich 
zanik we wschodnich częściach wykopu i ich koncentracja jedynie . 
w części i>ołudniowo-zachodniej, wskazują na uchwycenie J;llaksymal
nego zasięgu pracowni. W ten sposób odsłonięto całą powierzchnię 
tego obiektu, obejmującą ogółem 180-190 m2, a tworzącego wyratny 
owal, z zaznaczającą się w części środkowej owalną koncentracją 
materiałów zabytkowych, związanych z procesem brązowniczym oraz 
występującymi po jej zewnętrznej stronie kilku piecami-paleniskami · 
kamiennymi. Przyjąć należy jej datowanie w ramach okresu Hallstatt D. 

W sektorze drugim odsłonięto północno-wschodni kraniec drew
nianej nawierzchni tzw. pomostu /lub- drogi/, badanego w jego górnych 
nawarstwieniach w latach 1970-72 • . Całe to urządzenie nie zostało do
tąd rozpoznane do poziomu calca, ze względu na podniesienie się po
ziomu wody, całkowicie uniemożliwiającego prace wykopaliskowe; 
stałemu zatopieniu uległa zarówno drewniana podbudowa /m.in. w for
mie legarów/, jak i nawierzchnia. Na uwagę zasługuje uchwycenie 
dE~.lszej części nawierzchni tuż przy pierwotnym zasięgu pierwotnej 

.krawędzi misy jeziernej; w ten sposób motna przyjąć szerokość 
omawianej konstrukcji na 15-16 f l/ m. Natrafiono tu na kilka łrf• 
różmających się rozmiarami oraz kształtem "łużyckich" naczyń o ce
chach wyratnie wskazujących na ich powstanie u schyłku epoki brązu 
oraz na kilka rogów jelenich ze śladami obróbki; leżały one w war· 
stwie zlotonej z torfu glonowego i mułu akumulowanych na dnie daw
nej przybrzeżnej płyciżny. Zarazem uzyskano dalsze obserwacje 
stratygraficzne, zezwalające na łączenie konstrukcji drewnianego 
pomostu z najstarszą /I/ fazą osadniczą. 
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Między wspomnianą nawierzchnią a otwartym jeziorem odsłonię• 
to dalszy fragment wąskiej wyspy barierowe]1 /dawnej mielizny -jezio• 
ra wywy~szonej ponad poziom wody/. Stwier9zono, ~e wyspa ta za
jęta była od strony wschodniej /tj. od strony. drewnianej nawierzchni/ 
przez sztucznie wzniesiony jakby wał o·cbro~y, a od strony zachod
niej /tj. od jeziora/ - przez wąski pas, 'ol{reślony jako "dziedziniec". 
Uzyskano dalej dokładniejsze rozpoznanie przebiegu oraz dawnej for
my i konstrukcji wału ochronnego. StwierdzoQo, te na badanym od
cinku miał on od strony wewnętrznej lico sprofilowane i -wyrównanie, 
a od strony zewnętrznej - odsadkę ziemną. 

Szczegółowy rozkład i plan wewnętrzny odsłoniętego odcinka 
tzw. , dziedzińca, a takte występujący w jego obrębie materiał zabyt
kowy zdają się potwierdzać przypuszczenie, te w jego obrębie od
byw~ły się obrzędy i zgromadzenia o charakterze kultowym. Wskazu
je na to strona architektoniczna "dziedzińca", jak zwłaszcza ściana 
z drewnianych, okrągłych belek, pokryta grubą powłoką glinianą /po• 
lepąf; całość uległa zresztą spaleniu i zawaleniu w kierunku zew
nętrznym, tj. na powierzchnię "dziedzińca". Wzdłut wspomirianej 
ściany biegła ława, pełniąca funkcję być mote miejsca składania 
ofiar; natrafiono na niej m. in. zwęglony· kosz plecony z kory brzo
zowej z du~ą ilością z bota, rozgniecioną /dawniej ustawioną otworem 
do góry/ amforę typow o halsztacką i współczesne jej dwa czerpaki. 
Na przestrzeni przylegającej bezpośrednio od strony zachodniej do 
stóp ławy, to jest od jej strony zewnętrznej, znajdowało się skupisko 
kości zwierzęcych zachowanych zarówno w całości, jak tet i silnie 
połupanych. Na przedłutemu wspomnianego skupiska kości znajdowa-
ło się rozległe wysypisko skorup potłuczonych licznych naczyń. God
nym uwagi jest równie:! fakt, te występowała tu znaczna ilość rogów 
jelenich /w tym te~ ze śladami odcinania, nacinania, cięć wzdłutnych 
itp./, ich połotenie wykazuje pewną regularność układu. Zajmowały 
one dość szerokim /O, 6 do O, 8 ~/ pasem otwartą przestrzeń w kształ
cie owalu, o długości 4- 4, 5 m, do którego od strony północno-za
chodniej prowadziło jakby wejście. Pośrodku tej przestrze.xrl znajdo
wało się kilka zachowanych w całości większych naczyń /zapewne 
ofiarnych/, liczne miniaturki oraz masywny topór z rogu jelenia, 
a bliżej ''wejścia" - dwa pojedyncze grociki strzał rogowych oraz 
2 i 7 przedmiotów z rogu, które swym kształtem nawiązują . do tzw. 
wiosła drewnianego, odkrytego w 1971 r. na skraju wspomnianego 
pomostu, w odległości około 6 m od ostatniego ze wspomnianych 
skupisk zał?ytków. Wzmiankowane przedmioty w kształcie miniaturo
wego wiosł.a są niezwykle rzadkim znaleziskiem w skali kultury łu
tyckiej. 

Z fazą lii osiedla "łużyckiego" związane są wyłącznie pozosta
łości ceramiki o cechach schyłkowo-halsztackich i z elementami 
wczesnolateńskimi, a także liczne fragmenty kości zwierzęcych, bez 
wyraźni ej rysujących się śladów zabudowy przestrzennej. 

Górne nawarstwienia związane są z późnym średniowieczem 
i czasami nowotytnymi; dostarczyły one ułamków naczyń kuc:hennych 
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i stołowych nieszkliwionych i szkliwionych, a tak~e elementów ce
ramicznych typu fragmentów cegieł, dachówek etc. Nawarstwienia 
te wystąpiły głównie w środkowej części · półwyspu i w obrębie ba
danego w 1980 r. sektora drugiego praktycznie nie zostao/ uchwy
cone. 

Ponadto pod 'ki'erownictwem doc. dr hab. Ewy Stupnicklej podję
to szczegółowe ł;ladania geomorfologiczne i palinologiczne zarówno 
samego półwyspu /stanowisko l/, jak te:t i najbli:tszej okolicy. 

· Zmierzają one do rekopstrukcji geomorfologii badanego obiektu; 
zezwoliły one ju~ .na korektę przebiegu dawnej krawędzi misy je
ziernej w okresie istnienia osadnictwa "łużyckiego" oraz na okreś
lenie przebiegu wyspy barierowej. · 

Na sąsiadującym od wschodu wzniesieniu ujawniono znaczne 
nagromadzenie ceramiki "łużyckiej" i średniowiecznej. Nie wyklu
czone, że mamy tu /stanowisko 3/ do czynienia z osadą mieszkal
ną, współczesną obiektom na stanowisku l /o wyrainie kultowym 
i produkcyjnym charakterze/. Ze względu na ujawnienie w sezonach 
1979-80 nowych elementów zabudowy i wyrainie jej kultowy charakfer, 
nie mający w obecnym momencie analogii w obrębie całej kultury łu
życkiej, planuje się na stanowisku l badania na szeroką skalę co naj
mniej przez dalsze dwa sezony. 

INOWROCŁAW 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 55 

JARTYPORY, gm. Liw 
woj. siedleckie 
Stanowisko 2 

patrz · 
neolit 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 
w Siedlcach 

Badania prowad~ił mgr Jacek Kowalski. Finan
sował WKZ w Siedlcach. Pierwszy f:!ezon badań. 
Cmentarzysko /? / kultury łużyckiej. 

Stanowisko położone jest w lesie na południe od wsi na niewiel
kich piaszczystych wyniesieniach. Prowadzone badania miały charak
ter ratowniczo-zabezpieczający na obszarze zagro:tonym eksploatacją 
piasku. Na obiekty nie natrafiono. Odkryto materiał ceramiczny oraz 
drobne przepalone kości. 

Dokumentację i materiał przekazano do WKZ w Siedlcach. 

Badania będą kontynuowane. 

JENIN, gm. Bogdaniec 
woj. gorzowskie 
Stanowisko l 

Muzeum Okręgowe 
w Gorzowie Wlkp. 
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Badania prowadził mgr Tadeusz Seniów. Finan
. sował WKZ w Gorzowie Wlkp. Pierwszy sezon 
badali. Osada ludności kultury łutyckiej z okresu 

· halsztackiego. 

Stanowisko usytuowane jest we wschoCl.ni.ej części wsi, 30 m na 
południe od drogi relacji Gorzów Wlkp~ -Kostrzyn. Na polu · ornym 
i pomiędzy budynkami /mieszkalnym i goswdarczym/ naletącymi 
do oh. H. Szarafana. 

Przekopano ogółem 30m2 - wykopami eondatowymi nr l, la 
i l b. Odkryto ogółem 5 palenisk, które były1 

usytuowane w · dwu sze
regach po linii półiloc-południe. Zalegały one na głębokości względ
nej ca O, 65 m. Mią:tszość warstwy kulturowej wynosiła ca O, 50 m.. 

Na wykopie nr l odsłonięto dute palenisko kształtem zblitone 
do prostokąta wyłotpne dwoma warstwami średniej wielkości kamieni 
polnych. Obok paleniska wystąpiły liczne uła~ld polepy. Na zachód 
od strony tegot paleniska /osnaczonego nr 1/ odsłonięto ślady bu
dowli plecionkowej półkolistej - część tkwiła w profilu zachodnim. 

W czasie eksploatacji tychte palenisk /1-5/ znaleziono liczne 
ułamki rótnorodnej ce,.amiki halsztackiej, kości zwierzęcych i frag
menty polepy. Osada wiąte się chronologicznie z usytuowanym ca 
150 · :r,n na północny-zachód od drogi cmentarzyskiem ciałopalnym, 
które było rozpoznane sandatowo w sezonie 1979r. Stanowisko to 
wymaga w przyszłości przebadania na większym obszarze celem 
uchwycenia zasięgu terytorialnego i rozplanowania łejte osady. 

Materiał archologiczny znajduje się w Muzeum Okręgowym 
w Gorzowie Wlkp. 

JEZIORSKO, gro. Warta 
woj. sieradzkie 

KAROLK6W, gm. Sochaczew 
woj. skierniewickie 
Stanowislw 3. 

patrz 
uzupełnienia 1979 

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej 
w Sochaczewie 

Badania prowadził mgr Jacek Kowalski. Finan
sowal WKZ w Skierniewicach. Pierwszy sezon 
badań. Siady osadnictwa łutydtiego, grobów 
kloszowych, przewar ski ego. 

Stanowisko badano sandatowo w ramach akcji ratowniczej na 
terenach niszczonych eksploatacją piasku. · W wykopie pierwsżym 
natrafiono na przemieszany materiał ceramiczny trzech kultur. 
W drugim odkryto nikłe · ślady warstwy kulturowej z niedu:tą· ilością 

polepy i ceramiki kultury łutyckiej. 
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Przemieszanie materiału stanowi wynik silnego zniszcze~a 
tego terenu podczas działal'i wojennych. . 

Materiały znajdują się w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, doku- . 
mentacj ę przekazano do WKZ w Skierniewicach. · · 

Przewiduje, się kontynuację badań. 

MADELY, gro. Pątnów 
woj / sieradzkie 
Stanowisko l 

NADKOLE, gro. Lochów 
woj. siedleckie 
Stanowisko l 

NIESULOWICE, gro. Milicz 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 2 

NOWY BARKOCZYN 
gro. Nowa Karczma-Liniewo 
Stanowisko 3 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
epoka brązu 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku • 

Badania prowadził mgr Janusz. Podgórski. 
Finansował WKZ w Gdańsku. Drugi sezon 
badań. Cmentarzysko płaskie · kultury łu- . 
:tyckiej z okresu Hallstatt C-D. 

. .., 
Przebadano przestrzeń 235 m2 na południowo-wschodnim stoku 

wzniesienia, poni:tej wykopu z 1978 r •• w jego bezpośrednim sąsiedz~ 
twie. Odkryto 9 jam /nr 19-27/, uwierających nieliczny materiał 
zabytkowy w postaci niewielkich ułamków ceramicznych i węgli 
drzewnych. Ponadto lu~no odkryto niewielką ilość przepalonych koś
ci ludzkich. Wyniki badań sugerują; :te cmentarzysko miało niewiel• 
kie rozmiary. · 

Materiały znajdują się w zbiorach Muzeum Archeologicznego 
w Gdańsku. 

Przewidziana jest kontynuacja badań. 

NOWY TARG, gro. Stary Targ 
woj. elbląskie 
Stanowisko 6 

patrz 
okres wpływów rzymskich 
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LUB~ -SWINOUJSCIE, 
gm. Swinoujście 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 8 
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Muzeum Narodowe 
w Szcze.cinie 

Badania prowadziła Ińg1' Alicja Hamling. Finan
sowało Muzeum Narodowe w Szczecinie. Czwarty 
sezon badań. Grodzisko kultury łu~yckiej. 

Wznowione po czternastoletniej przerwie prace na terenie Wo
lińskiego Parku Narodowego prowadzono w 1978, 1979 i 1980 r. 
W 1978 r. zało~ono na widocznym w terenie wale 2 wykopY o łącz• 
nej powierzchni · .35 m2, powiększone o 10 m2 w 1979 r. 

W wykopie nr I odkryto części spalonych belek drewnianych, 
będących pozostałością konstrukcji obronnych. Wśród bardzo ubogie
go materiału ceramicznego - głównie tzw. grubej roboty - na uwagę 
zas.ługuje fragment z ornamentem ."pseudosznurowym". 

W wykopie nr II konstrukcje . drewniane o podobnym do wy~ej 
wymienionych charakterze, wystąpiły w postaci śladowej, natomiast 
w bardzo du~ej ilości odkryto nieregular-nie rozmieszczone kamienie. 
Ceramika, głównie mało charakterystyczna, jest reprezentowana nie
licznie. Z uwagi na skomplikowaną stratygrafię i • w odróżnieniu od 
wykopu nr I - zaleganie warstw do dużej głębokości, ukończenie obec
nej · fazy badań przesunięto na rok 1981. Flanuje się przedłużenie wy
kolru poza zewnętrzną partię wału. 

OLESNO- WALCE, gm.Oleano 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 3 

Muzeum Regionalne 
w Oleśnie 
Stowarzyszenie Miłośników 
Ole s na 

l Badania prowadził mgr Wojciech Lonak. Finan
sowało Stowarzyszenie Miłośników Olesna. 
Czwarty sezon badań. · Osada wielokulturowa 
ze . śladami osadnictwa kultury łużyckiej, prze• 
worskiej oraz z okresu wczesnego średniowie~za. 

Stanowisko położone jest na terenie Stobrawy, na południowy 
wschód od miasta. Przebadano 5 arów. Odkryto łącznie 21 obiektów, 
w tym 7 gospodarczych. Pozostałe to poełupowe jamy, zawierające 
w wypełnisku liczne kamienie. 

W obiektach wystąpił nieliczny, mało charakterystyczny mate
riał ceramiczny kultury łu~yckiej i częściowo wczesnośredniowieczny. 

Materiały i dokumentację złożono 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 przy udziale Urzędu Gminy w Opa
towcu. Piąty sezon badaii. Cmentarzysko kul• 
tury łu:tyckiej z okresu halsztackiego. 

Kontynuowano badania ratownicze prowadzone w latach 1975-77 
i w 1979 r. Przebadano we wschodtliej części cmentarzyska obszar 
o powierzchni około l ara, odkrywając 41 ciałopalnych grobów kul
tury łu:tyckiej /nr 220-260/. Zdecydowaną większość stanowiły obiekty 
popielnicowe, zwykle zło:tone z pojedynczego naczynia • popielnicy wy
pełnionego przepalonymi kośćmi. W kilku przypadkach popielnicę na
krywała misa odwrócona dnem do góry. Do nielicznych nale:tały obiekty 
wyposa:tone w dodatkowe naczynia lub drobne ozdoby brązowe. 

Jako popielnice u:tywano wyłącznie naczyń wazowatych i garnków. 
Wśród waz przeważają formy o baniastym lub dwusto:tkowatym brzuścu 
i wyodrębnionej szyjce. Często są to okazy zdobione na górnej części 
brzuśca ornamentem w postaci grup na przemian ].lkośnych Mobków. 
Garnki reprezentowane są wyłącznie przez formy jajowato-beczułkowa
te, zwykle zdobione w górnej części guzkami lub karbowanymi listew
kami. 

Wśród grobów popielnicowych na szczególną : uwagę zasługuje 
obiekt 231, złożony z trzech, ustawionych obok siebie w jamie grobo
wej popielnic. W skład inwentarza wchodziły również miniaturowe 
dwojaczki gliniane, fragmenty misy i czerpaka oraz kolia złożona 
z 65 kulistych paciorków glinianych. 

Oprócz grobów popielnicowych odkryto 3 ciałopalne bezpopielni
cowe, pozbawione wyposażenia oraz. l symboliczny fpoło:tony na boku 
garnek beczułkowaty/. 

Badania będą kontynuowane. 

OPOKI, gm. Aleksandrów Kujaw ski 
woj. włocławskie 
Stanowisko 7 

OSŁOWO-KOLONIA, gm.Mielnik 
woj. białostockie 
Stanowisko VII 

PA WŁOWICE, gm. Michałów 
woj. kieleckie 

patrz 
neolit 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 



91 

Badania prowadzili mgr Urszula Bąk, mgr Adam 
Szybowicz i mgr Andrzej Matoga. Finansował 
WKZ w Kielcach przy udziale Urzędu Gminy 
w Michałowie. Pierwszy sezon badań. Cmenta
rzysko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego • 

. . 
Stanowisko usytuowane jest na zachodnim krańcu wsi, na nie:

wielkim, piaszczystym wzniesieniu - wydmie, stanowiącym własność 

St. Gajewic za. Teren użytkowany jest stale jako piaskownia i wybie
rzysko przecina go obecnf~ na powierzchni około 45 x 18 m. 

, Wykopaliskami objęto . strefę przy krawędzi piaskowni. Przeba
dano obszar o powierzchni 550 m2, na którym wyeksplorowano 13 
ciałopalnych' grobów kultury łużyckiej /nr 3-15/. Zachowane są rów
nież materiały z dwu grobów /nr 1-i 2/, zniszczonych w trakcie 
eksploatacji piaskown•, Silnie zniszczone .. prawdopodobnie podczas 
prac polowych, prowadzonych przez poprzedniego właściciela pola, 
zostały także kolejne dwa groby /nr 14 i 15/. Pozostały po nich 
wyraźnie widoczne na tle piasku ciemne ślady wykopów. 

Wśród pozostałych ·n grobów można wyróżnić dwa rodzaje: 
groby ciałopalne popielnicowe i groby ciałopalne bezpopielnicowe 
/jamowe/. Groby popielnicowe /nr 9, 10 i 13/ zawierały popielnicę 
przykrytą misą odwróconą do góry dnem oraz dodatkowe naczynia. 
Wśród grobów bezpopielnicowych można wyodrębnić cztery obiekty 
/nr s. 7, 8 i 11/ w postaci niewielkich, kolistych skupisk przepalo
nych kości, zwykle bez dodatkowego wyposażenia. Jedynie w grobie 
7 znaleziono fragmenty trzech naczyń - garnka, misy i czerpaka. 

Pozostałe groby bezpopielnicowe znajdowały się pod brukami 
kamiennymi /groby nr 3, 4, 6 i 12/. Nakryte były pojedynczą, podwÓj
ną lub potrójną warstwą kamieni różnej wielkości. Pod kamieniami 
za.legała, zwykle kilku lub kilkunastocentymetrowa warstwa. piasku, 
a dopiero pod nią znajdowały się przepalone kości, węgielki drzewne 
i naczynia. Wśród naczyń występujących w ilości od kilku do kilku
nastu wyodręniono wazy, garnki jajowate. misy i czerpaki-; Charakte
rystyczną cechą tych grobów było występowanie placów glinianych. 
W grobach 6 i 12 były one ustawione pionowo, jakby ograniczając 
z jednej strony' skupienie przepalonych kości. W grobie 4 dwa placki 
ułożone jeden na drugim nakrywały duże, silnie zbite skupisko kości. 
Poza ceramiką w obiektach tych wystąpiły także przedmioty metalo
we - skręty drutu brązowego, kółeczka brązowe i żelazne oraz bran-
soleta wykonana z żelaznej rurki. · 

Materiał pochodzący z grobów - formy naczyń, sposób ich wy
konania i ornamentowania oraz występowanie przedmiotów . żelaznych
pozwalają datować rozpoznaną partię cmentarzyska na okres halsztacki 
lub nawet na okres halsztacki D. 

Badania będą kontynuowane. 
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, 
PIORKOWO, gro. Płoskinia Uniwersytet Warszawski 

Instytut Archeologii woj. elbląskie 
Stanowisko l Zakład Badań Archeologicznych · 

SSP "Universitas" 

Badania prowadził mgr Adam Waluś przy współ
pracy mgr. Jacka Kowalskiego. Finansował WKZ 
w Elblągu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
kurhanowe kultury kurhanów zachodniobałtyj ski ch. 

Przebadano 2 z 16 istniejących kurhanów. W pierwszym odkry
to pochówki ciałopalne umieszczone ·w nasypie. 

W drugim odkryto pochówki złożone zarówno w nasypie jak i na 
prostokątnym bruku kamiennym położonym na ~wysokości podstawy . 
kurhanu. · 

Uzyskany materiał ceramiczny datowany jest na wczesną epokę 
żelaza. 

Dokumentacja i materiał zabytkowy złożony jest w lA UW. 

Badania będą kontynuowane. 

PLESZEW, 
woj. kaliskie 
Stanowisko 2 

PLESZEW 
woj. kaliskie 
Stanowisko 2 

RYBNO, gro. Gnibwino 
woj. gdańskie 
Stanowisko 3a 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
uzupełnienia 1979 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno• 
Konserwatorska 
Oddział w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Zbigniew Zurawski. 
Finansował Zespół Elektrociepłowni "Wy
brzeże". Drugi sezon badań. Cmentarzysko 
kultury pomorskiej /HaC - HaD/. 

Kontynuowano badania wschodńiej, zagrożonej części stanowiska. 
Wykopy o łącznej powierzchni 41 O m2 usytuowano w obu wyróżnionych 
dotychczas strefach chronologiczno-przestrzennych cmentarzyska. 
W strefie północnej, datowanej na okres HaC, odkryto 2 kolejne gro
by, uzupełniając stwierdzony tutaj rzędowy układ obl.ektów. W jednym 
z nich /całkowicie zniszczonym/ wystąpiły fragmenty drugiej popielni-
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cy domkowej. styli_stycznie nie odbiegającej od okazu ubiegłoroczne
go. W strefie południowej /HaD/ natrafiono na 2 silnie zniszczone 
groby, 3 kręgi kamienne, l palenisko ora·z 4 .. jamy. Usytuowanie gro
bów potwierdziło wcześniejsze spo_strze:tenia o rozplanowaniu tej 
partii cmentarzyska. Na szczególną uwagę zasługuje odkrycie 3 krę
gów. /największy o średnicy 2. 6 m/ zbudowanych ze średniej wielkoś
ci otoczaków. W oparciu o dotychczasowe wyniki prac mo:tna przy• 
jąć, :te w omawianej strefie cmentarzyska funkcjbnowało skupisko 
obiektów /stosy ciałopalne. kręgi, paleniska/ - swoiste "centrum" · 
obrzędowo-kultowe. wykorzystywane dla potrzeb całej nekropoli. 

Mater.~ały oraz dokumentacja z badań znajdują się w .archiwum 
Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PP PKZ O/Gdańsk. 

Badania będą kontynuowane. 

SIEM!4-TKOWO KOZIEBRODZKIE 
woj. ciechanowskie 

Ciechanowskie Towarzystwo 
Naukowe 

Stanowisko l w Ciechanowie 

Badania prowadził mgr Andrzej Gindrych przy 
współudziale mgr Danuty Cwetsch. Finansował 
WKZ w Ciechanowie. Trzeci sezon badawczy. 
Cmentarzysko płaskie z okresu halsztacko-la
teńskiego oraz okresu wpływów rzymskich. 

Badano domniemane centrum cmentarzyska i starano się uchwy
cić jego zasięg. Zbadano powierzchnię 284 m2. 

W wykopie XI odkryto cztery groby jamowe, które w swojej za
wartości w zasadzie niczym się nie różniły.. Szaro-żółty ·piasek prze-

. mieszany był ze spalenizną oraz drobnymi. przepalonymi kośćmi ludz
kimi. Czasami występowały fragmenty ·ceramiki oraz pojedyncze ka- · 
mienie. W jednym przypadku znaleziono fragment stopionej ozdoby 
brązowej. Odsłonięto rówpie:t część grobów popielnicowych, w których 
część naczyń było wtórnie przepalonych w ogniu. ~lady spalenizny 
oraz kości występowały równie:t na zewnątrz naczyń. W jednym z gro
bów znaleziono klamrę żelazną do pasa charakterystyczną dla fazy 
B2-cl okresu rzymskiego. Przedstawione zespoły grobowe uzupe~ia
ły trzy. niewielkich rozmiarów paleniska. 

l 

Wykop Xla dostarczył cztery groby . wyposażone w naczynia. Były 
to urna. garnek oraz dwie misy. Wystąpiły również dwa groby jamo• 
we i palenisko. których układ był analogiczny. 

W wykopie XIV odsłonięto osiem grobów jamowych. cztery pa
leniska oraz trzy groby wyposażone w naczynia. Prezentowały się 

one analogicznie. Poza obiektami znaleziono dwie fibule brązowe. 
których chronologia zbliżona jest do cytowanej sprz_ączki. 

Zasięgu cmentarzyska ·nie udało się uchwycić. 
Materiały znajdują się w Muzeum okręgowym w Ciechanowie. 
Badania będą kontynuowa.ne. 



SOBIEJUCHY, gm. Żnin 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 3c 
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Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN 
Sekcja Paleodemografii 
Komitetu Nauk De~ograficznych 
PAN 

Badania prowadzili: dr Janusz Ostoja- Zagórski 
/IHKM PAN- Poznań/ i doc. dr hab. J-an Strzałko 
/UAM- Poznań/ przy współudziale przedstawi-
cieli nauk przyrodńiczych: geomorfologa dr~Bo
lesława Nowaczyka /UAM • Poznań/ i palyncloga 
doc. dr. hab. Kazimierza Tobolekiego /UAM :- Pozna~/ • 

. l 
l Kontynuowano prowadzone od kilku lat archeologiczno-antropolo

giczne badania wykopaliskowe w mikroregionie Sobiejuchy. W 1980 d 
podjęto wstępne prace badawcze na stanowisku archeologicznym zna-· 
nym z dawnych badań powierzchniowych f doc. dr. hab. z. Bukov. ski ego./ 
określonym w literaturze jako osada nieobronna ludności kultury łu
:tyckiej. Występujący na powierzchni materiał kostny nasuwał przy
puszczenia, a znajduje się tu raczej obiekt sepulkralny. Weryfika~ja 

tego stanowiska stanowiła zatem główny cel badań. Stc.o.nowisko nr 3c 
odkryte w latach 1957/58 znajduje się na terenie wsi Sobiejuchy. w 
pobliżu boiska szkolnego w odległości około 800 m na południe od po
łudniowego krańca nekropoli halsztackiej /stanowisko 2/. W trakcie 
przeprowadzonych prac wykopaliskowych rozpoznano obszar o powierz
chni 4 arów odkrywając i eksplorując jedynie 5 grobów ciałopalnych. 
Analiza rozmieszczenia grobów jak również ich wyposa:tenia pozwoliły 
na ustalenie charakteru i chronologii badanego stanowiska. St•Nierdzo
no, iż w pobliżu szkoły w Sobiejuchach znajdowała się nie, jak przy
puszczano, osada otwarta ludności kultury łu:tyckiej, lecz niewielkich 
rozmiarów cmentarzysko ciałopalne datowane wstępnie na podstawie 

l • 

· analizy uzyskanego materiału ceramicznego na przełom III i IV okresu 
epoki brązu. Dokonując bliższej charakterystyki uzyskanych w br. ma
teriałów :tródłowych stwierdzić należy. iż odkryte groby wystę-x>wały 
w północno-wschodniej partii stanowiska. Na 5 ujawnionych zespołów 
grobowych jedynie 3 posiadały dobrze zachowany przepalony ma ~eriał 

kostny, dwa natomiast były najprawdopodobniej pochówkami symbolicz
nymi. Przepalone szczątki kostne złożone były w popielnicach, które 
obsypane zostały następnie resztkami stosu. Wyposażenie grobów obok 
naczyń przystawnych, których liczba wahała się od 3 do 9 w jPdnym 
·grobie stanowiły przedmioty z brązu zachowane jedynie fragmentarycz• 
nie. W grobie nr 3/80 znaleziono trzpień szpili brązowej, a w grobie 
nr 5/80 fragment trudnej do bliższego określenia główki szpill brązuwej. 

Prowadzone równolegle badania antropologiczne pozwoliły na 
stwierdzenie, iż w zespołach grobowych zawierających przepalone 
szczątki kostne /groby nr 1., 3 i 5/ pochowano 4 osobników zalicza
nych wstępnie do klasy adultus /w tym 3 kobiety i l mężczyzn;../. 
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Równolegle z badaniami archeologiczno-atropologicznymi kon
tynuowano w mikroregionie Sobiejuchy badania specjalistyczne, któ
rych celem jest rekonstrukcja panującego w pradziejach ~rodow"iska 
przyrodnic ze go. · 

Uzyskane w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych w br. 
wynlld pozwalają na następujące konkluzje.' Poszukiwania drugiego 
obiektu sepulkralnego związane z osiedlem obronnym w ~biejuchach 
l stanowisko l l podobnie jak w 19 79 r. nie przyniosły pozytywnych 
rezultatów. Uzyekane rezultaty badań pozwalają jednak na· inne istotne 
dla realizacji naszego programu badań stwierdzenie. Odkrycie i loka
lizacja niewielkich rozmiarów cmentarzyska ciałopalnego datowanego 
na schyłek starszej fazy epoki brązu pozwala na stwierdzenie, i~ w re
jonie Sobiejuch mamy do czynienia w tym czasie z osadnictwem roz
proszonym o rotacyjnym zapewne charakterze. 

Badania w mikroregionie Sobiejucha będą kontynuowane • 

• 
STAROOARD GDANS~ Muzeum Archeologiczne 

w Gdańsku woj. gdańskie 
Stanowisko l 

Badania prowadziła mgr Barbara Wiącek. 
Finansował Urząd Miasta Starogard Gdański. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury 
w schodniopomorskiej. 

Badania ratownicze prowadzone były na wzgóz:zu "Strzelnica". 

Pierwszych odkryć na "Strzelnicy" dokonano pod koniec XIX w.; 
prace wznowiono w czasie II wojny światowej - materiały uległy 

· zniszczeniu. 
W 1952 r. w czasie wybierani~ ~wiru natrafiono na grób skrzynko
wy z 3 popielnicami, dwie z nich zachowały się w bardzo złym sta
nie, trzecia lśniącoczarna zdobiona scenami narracyjnymi .. 'wykonany
·mi w technice inkrustacji pomno~yła zbiory Muzeum. Dalsze badania 
ratownicze nastąpiły w 1974 r.; odkryto wówczas grób obwarowany, 
w którym znajdowały się fragmenty kilku popielnic zdobionych orna
mentern jodełkowym. 

. W sierpniu 1980 r. przeprowadzono na południowo-wschodniej 
partii wzgórza, w znacznej części zniszczonego przez wybieranie 
~wiru, badania na ponad 4-arowej powierzchni. Stanowisko przeba
dano metodą szerokopła·szczyznową na niezadrzewionej · partii wzgó
rza oraz rowami sonda~owymi kopanymi w odstępach póhnetrowych 
na odcinkach porośniętych drzewami. Odkryto jedynie pozostałości 
po dwóch grobach obwarowanych z nielicznymi ułamkami popielnic 
zdobionych jodełkami. przepalonymi kośćmi ludzkimi i kawałkami 
węgli drzewnych oraz skupisko kamieni o niezidentyfikowanej funkcji. 
Stan zachowania wzmiankowanych obiektów wskazuje na to, ~e groby 

.• 

' 

. 
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były ju:t uprzednio - być mo:te w czasie II wojny świafowej wyeksplo
rowane. 

Na podstawie materiału ceramicznego. w tym popielnicy ze 
scenami narracyjnymi cmentarzysko kultury wschodniopomorskiej 
datować nale:ty na . olł;res HO, na lata 550·400 p. n. e. 

Teren cmentarzyska mo~na uznać za przebadany. 

STROBIN, gm.Kanopnica 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 
w Łodzi 

Badania prowadził mgr Zdzisław Kaszewskl. 
Finansował WKZ w 'Sieradzu. Ósmy sezon 
badań. Osada obronna kultury łu:tyckiej 
z okresu halsztackiego D i z wczesnego 
okresu lateńskiego /550-300 p.n.e./. 

Badania były kontypuacją wykopalisk prowadzonych w latach 
1965 i 1974-79. 

Stanowisko poło:tone jest na północn~ skraju wsi Strobin w od
ległości 30 m na zachód od drogi Konopnica-Osjaków. Badania objęły 
obszar 1100 m2, usytuowany w zachodniej części osady, przylegają

cy bezpośrednio do stromego liczącego 10 m głębokości jaru. Odkry
to dalszy ciąg urnocnień obronnych na obszarze 600 m2 Podczas ich 
eksploracji stwierdzono, :te zostały one wykonane· inną techniką, ni:t 
odkryte w latach ubiegłych umocnienia o konstrukcji skrzyniowej. 
Uło:tenie przepalonych bierwion oraz rozmieszczenie w regularnych 
odstępach dołków słupowych, wskazuje, :te był to wał o konstrukcji 
rusztowej. 

W jego górnej części prócz przepalonych bierwion, znajdowała 
się warstwa pr-zepalonej gliny o grubości 25 cm. Poni:l:ej były tylko 
przepalone karnienie i fragmenty bierwion. Odkryta w osypisku wału 
cerarnika pochodzi z naczyń typowych dla górnośląsko-małopolskiej 
grupy kultury łu:tyckiej. Natomiast znalezione bezpośrednio przy 
wewnętrznym licu podstawy wału ułamki naczyń rno:tna zaliczyć do 
kultury wschodnio-pomorskiej. 

Kontynuowano tak:te badania w mieszkalnej części osady. Od
kryto chatę z paleniskiem o wymiarach 385 x 390 cm oraz 7 regu
larnych jam odpadkowych, o średnicy 80-120 cm. We wnętrzu chaty 
znaleziono du:tą ilość ułamków naczyfl kultury łu:tyckiej, kości zwie
rzęce, łuski rybie i fragment :telaznego naszyjnika. Jamy odpadkowe 
zawierały po · kilka ułamków naczyń i drobne fragmenty kości ·zwie
rzęcych. 



T ~DÓW GÓRNY, gm. Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 3 

• • 
T ~DOW GORNY, gm. Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 3 

WIETUN III, gm. Laszki 
woj. przemyskie 
Stanowisko l 
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patrz 
okre~ wpływów rzymskich 

patl-z 
uzupełnienia 1979 

l i· 

Muzeum Okręgowe 
w Przemyślu 

Badania prowadził mgr A. Koste~ Finansował 
WKZ w Przemyślu. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko ciałopalne grupy tarnobrze
skiej kultury łueyckiej z wczesnej epoki 
:!elaza. 

Stanowisko poło:!one jest na niewielkim wyniesieniu, od wscho• 
du ograniczonym doliną cieku wpadającego do rzeki Szkło, około 50 m 
na wschód od drogi Lazy-Laszki, w obrębie własności Spółdzielni 
Produkcyjnej Wietlin III • . 

Badania miały charakter sondażowo-rozpoznawczy. Przebadano 
obszar o powierzchni 43, 75 m2. Odkryto 2 ciałopalne groby popiel
nicowe. Wyposa:!enie ich stanowiły wyłącznie naczynia gliniane: po
pielnice i naczynia towarzyszące. Na uwagę zasługuj e popielnica gro
bu l - garnek esowaty o obmazywanej powierzchni, z odgiętym na 
zewnątrz brzegiem, zd"biony otworkami i guzkami kopulastymi pod 
krawędzią. Interesujące·. jest odkrycie sporej iiości naczyniek miniątu
rowych, o oryginalnych formach /naczyńko ostrodenne, pucharek, 
smukłe naczytlka o prostych ściankach, ły:!ki gliniane/. Przedmioty 
te z wyjątkiem jednego, stanowiącego wyposażenie grobu /grób 2/, 
występowały oddzielnie, tworząc skupienie po 2 lub 3 sztuki. 

' Stanowisko datować nale:!y, opierając się na fakcie wystąpienia 
naczynia z otworkami pod krawędzią oraz sporej ilości ułamków na
czyń , podobnie zdobionych, na wczesną epokę :!elaza. Zaznaczyćj~d
nak trzeba, że ' pewne formy. jak np. garnek z grobu 2 zbli:!ony 
kształtem do tulipanowatych, nie wykluczają istnienia elementów 
wcześniejszych. 

Materiały i dokumentację z badań zło:!ono w Muzeum Okręgowym 
w Przemyślu. 

Przewiduje się kontynuację badań. 

WILKOWICE, gm.Wartkowice 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 



98 

Badania prowadził mgr Jacek Błaszceyk. 
Finansował WKZ w Sieradzu. Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko kultury po
morskiej z przełomu okresu halsztackiego 
i okresu lateńskiego. · 

Stanowisko znajduje się na prawym /wschodnim/ brzegu Neru 
w odległości około 650 m od dawnego koryta rzeki. Położone jest na 
gruntach należących do RSP "Wilkowice" w pobliżu skrzyżowania dro
gi · F'oddębice-Łęczyca z drogą Tur-Domaniew. 

Badaniami objęto obszar o powierzchni 800 m2. Odkryto 25 gro
bów ciałopalnych, wśród których było 19 grobów jednopochówkowych 
/w tym: 4 groby skrzynkowe. 4 groby z obwarowaniami kamiennymi, 
l grób popielnicowy bez obwarowania kamiennego. 5 grobów kloszo
wych z obwarowaniami kamiennymi, 3 groby kloszowe bez obstawy 
kamiennej, l grób bezpopielnicowy w skrzynce kamiennej, l grób 
bezpopielnicowy bez obwarowania kamiennego/; jeden grób wielopo
chówkowy; dwa groby symboliczne. W przypadku trzech grobów nie' 
udało się określić rodzaju pochówku. · 

Niewątpliwie najciekawszym był grób nr 22. Zbudowany został 
z polnych kamieni ułożonych w rodzaj prostokątnej skrzyni /3, 5 x l, 2/ 
przykrytej brukiem kamiennym. Wewnątrz odkryto· trzy pochówki. 
Pierwszy: przepalone kości ludzkie umieszczone w popielnicy nakry
tej misą. Obok znaj dowały się: misa i kubek z · taśmowatym uchem 
oraz duże czernione naczynie wazowate zdobione pod szyjką listwą 
plastyczn.ą imitującą skręcony sznur. 
Pochówek drugi: bezpopielnicowy, przepalone kości ludzkie złożone 
zostały w warstwie rudy żelaza' i przykryte były pokrywką od popiel- . 
nicy twarzowej. Obok znajdowały się trzy naczynia: misa, kubek z taś
mowatym uchem oraz duża czerniona waza zdobiona pod szyjką listwą 
plastyczną w kształcie skręconego sznura i trzema parami guzków. 
a na powierzchni brzuśca ornamentem złożonym z falistych pasm ry
tych grzebykiem /podobne również zdobione na całym brzuścu naczy
nie odkryto w grobie kloszowym/. 
Pochówek trzeci: bezpopielnicowy. kości wymfeszane z rudą żelaza 
przykryte były misą glinianą. 
Warto tu dodać, że również w bezpopielnicowym grobie skrzynkowym 
przepalone kości ludzkie wymieszane były z rudą żelaza i nakryte 
misą glinianą. 

W kilku grobach odkryto przedmioty metalowe takie jak: kólka 
i skręty spiralne z drutu brązowego. guzki brązowe. nit brązowy. 
kółka żelazne i wykonane z tego metalu okucie do pochwy miecza/?/. 
Do rzadkich znalezisk zaliczyć należy kościany wisiorek oraz rogową 
okładzinę noża. 

Badania będą kontynuowane. 
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ZAKRZEW, gm. Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 12 A 

patrz ~ 
uzupełnienia 1979 

ZAWADA, gm. ·Połaniec 
woj., tarnobrzeskie 

· · .Upiwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

·Stanowisko l , . 
l, 

Badania prowadzili · dr Bolesława Chomentowska 
i mgr Jan Michalski /autor sprawoz'dania/. 
Finansowała Dyrekcja li;lektrowni "Połaniec" 
w budowie. Siódmy sezon badań., Ślady osadni
ctwa paleolitycznego, prawdopodobnie osada 
kultury trzcińieckiej, osada grupy tarnobrze
skiej "kultury łutyckiej" z okresu halsztackie
go oraz cmentarzysko z okresu wpływów rzym
skich. 

Badania skoncentrowane były w środkowej części stanowiska, na 
kulminacji wzniesienia. Łącznie przekopano 340 m2. 

1. Na wtórnym złotu~ wraz z materiałem grupy tarnobrzeskiej, znale- · 
ziono nieliczne narzędzia, półsurowiec i odpadki produkcyjne krze
mienne" które motna łączyć z osadnictwem paleoli.tycznym. 

2. Tak:!e częściowo na złotu wtórnym wystąpiła ceramika kultury 
tr~cinieckiej. W jednym tylko miejscu, na bardzo małej przestrze
ni, odsłonięto nawarstwienia kulturowe. Jedna z warstw być mote 
jest związana z kulturą trzciniecką. Tutaj tąkśe obok ceramiki wy
stępował materiał krzemienny. 

3. Głównym przedmiotem badań była nadal osada grupy tarnobrzeskiej. 
Jej istnienie manifestowało się występowaniem warstwy kulturowej 
o znacznej niekiedy grubości, jam o przeznaczeniu gospodarczym 
oraz więlcszych obiektów, być mote mieszkalnych. Występowała 
w nich bardzo licznie ceramika, a z innych zabytków . przęśliki~ 
rozcieracze kamienne, l(amienna miniaturka toporka i telazna 
szpila z główką rozklepaną i zwiniętą w uszko. Odsłonięto takte 
północno-wschodni odcinek przebiegu rowów otaczających częś~ 
osady. W ich obrębie natrafiono na s~~one szczątki konstrukcji, 
z których pobrano próbki do a~alizy C • · : . 

4. Cmentarzysko z okresu ·wpływ6w rzymskich było w bietącym sezo
nie reprezentowane. przez jeden · zespół grobowy oraz kilka lu:fnych 
zabytków. Zespół grobowy składał się z otoczonej rowkiem prze
strzeni o wymiarach około 3 x 3 m. We wnętrzu, w poblitu pół
nocnej krawędzi, znajdowały się dwie, toczone na kole, popielnice. 
W jednej popielnicy znajdował się złotY aureus Nerona /l/ i frag
menty kościanego grzebi~nia. Druga natomiast, oprócz szczątków 
zmarłego, zawierała liczne vryposatenie w postaci dwóch zapinek, 
pozłacanych srebrnych ozdób, szczątków ozdób .z brązu, licznych 
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l!lZklanych paciorków. · glliiianego przęślika i takiego :t naczynka, kościa
nych krą:tków i l!lZczątków trójwarl!ltwowych grzebieni. W zabytki wy
po•atony był takte północny celeinek rowu. Natrafiono tam między in
nymi na szczątki szklanegó naczynia, dute fragmenty terra sigilata. 
telazne szydło i l!lzczątki zapinki. · 
Lu:tno znaleziono kl4mrę do pasa, fibulę i telazny nót. 

Badania będą kontynuowane. 



., 

Okre~ lateuld 



• BIEZYN, gm.Krzywili 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko l 

BISKUPICE, gm.Brwinów 
woj. warszawskie 

BOZEJEWICE~ gm. Strzelno 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 8 

, , 
BRZESC KUJAWSKI 
woj. włocławskie 
Stanowisko 4 
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CZAR.NÓWKO, gm.Nowa Wieś Lęborska 
woj. słupskie 
Stanowisko 5 

CZERNISZYN, gm. Hrubieszów 
woj. zamojskie 
Stanowisko 2 O 

patrz. 
okres wpływów rzymskich 

.patrz 
okres w~ów rzymfikich 

patrz 
neolit 

patrz 
neolit 

,patrz · . 
okres wpływów rzymfikich 

Uniwersytet 
im. Marii Curie-Skłodowskiej 
Zakład Archeologii Polski 
w Lublinie 

Badaniami kierował mgr Andrzej Kokow ski. 
Finansowała Wojewódzka Federacja Socjali- · 
stycznych Związków Młodzie~y Polskiej 
w Zamoś'ciu. Pierwszy sezon badań. Cmen
tarzysko kultury .zarubinieckiej z okresu 
póinolateńskiego 2a-3. 

W trakcie Archeologicznego Zdj.ęcia Polski znaleziono trzy 
wyorane groby ciałopalne kultury' zarubinieckiej. W związku z po
wy~szym przeprowadzono na powierzchni 60 m2 badania wykopalisko-
we, które nie ujawniły dalszych pochówków. · . . 

Badania będą kontynuowane. 

CZERNISZYN, gm. Hrubies'zów 
woj. zamojskie 

Uniwersytet 
im. Marii Curie-Skłodowskiej 
Zakład Archeologii Polski Stanowisko 21 
w Lublinie 

Badaniami kierował mgr Andrzej Kokowski. 
Finansowała Wojewódzka Federacja Socjali
stycznych Związków Młodzie!y Polskiej w Za
mościu. Pierwszy sezon badań. Osada kultury 
zarub~eckiej. Cltres póinolateński i rzymski ~. 
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Stanowisko poło:tone jest na fałdzie terenowym i zajmuje powierzch• 
nię około 4, 5 ha. Jest ono największym tego typu na zachodnim obsza• 
rze kultury zarubinieckiej. 

Wykopy o łącznej powierzchni 40 m2 zlokalizowanÓ na kulminacji 
fałdu. Odkryto m.~ jamę o płaskim dnie z ceramiką nac·zyniową oraz 
czaszkę psa. Zarejestrowano te:t szereg dołków posłupowych, w powią
zaniu z du:tą ilością materiału na powierzchni i bardzo płytką warstwą 
gleby f"! 25 cm/, mo:te sugerować. naziemną zabudowę. 

Materiały przechowywane w ZA UMCS. 

Badania będą kontynuowane. 

CZERSK, gm.Góra Kalwaria 
woj. warszawskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Stanowisko "Wzgórze Zamkowe" 

DOBRE, gm. Wilków 
woj.lubelskie 
Stanowiska 1 i 2 

Uniwersytet 
im. Marii Curie-Skłodowskiej 
Zakład Archeologii Polski 
w Lublinie 

Badania prowadzili Sylwester Czopek pod kie• 
runkiem mgr. Andrzeja Kutyłowskiego. Finan
sował WKZ w Lublinie. Cmentarzysko kultury 
grobów kloszowych /1/ i ośada wielokulturowa. 

Stanowisko 1 poło:tone jest w dolinie rzeki Chodelki na lekkim 
piaszczystym wyniesieniu w południowo-zachodniej części wsi. Bada
nia ratownicze objęły około 110 m2. Odkryto 5 grobów typu kloszowe
~o, z których"2 były zniszczone. Najciekawszym okazał się gróbnr 2, 

symboliczny", nie zawierający kości w "popielnicy" znajdującej się 
pod kloszem. Całe cmentarzysko mo:tna datować wstępnie na wczesny 
środkowy okres lateński. Oprócz grobów kultury pomorskiej na stano
wisku stwierdzono ślady osadnictwa z innych okresów /kultura pucharów 
lejkowatych ? , kultura łu:tycka, kultura przeworska, wczesne średnio
wiecze/. 

Stanowisko 2 zajmuje wy:tsze partie tego samego wyniesienia. 
Zlokalizowano tu osadę wielokulturową /kultura łu:tycka - V okres 
epoki brązu /? /, kultura pomorska, kultura przeworska z podokr·esu 
B oraz z pó~nego okresu rzymskiego, a tak:te z wczesnego średnio
wiecza/. Badania miały charakter sonda:towy, objęły 64 m2. 

Materiały złotono w Zakładzie Archeologii UMCS. 

Badania będą kontynuowane. 



GLÓWCZEWICE, gm.Brusy 
woj. bydgoskie 
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Uniwersytet Lódzki 
Katedra Arche?logii 

Badania· prowadził dr Krzysztof Walenta. 
Finansował WKZ w Bydgoszczy i Uniwer
sytet Lódzki. PierwiJzy sezon badań. Cmen
tarzysko kurhanowe i płaskie kultury pomor
skiej. 

Prace rozpoczęto na ~dewastowanym kurhanie. Ustalono. te 
kurhan zbudowany był z lu~no ulotonych kamieni. ~rednica kurhanu 
16 ·m. W jego ·centrum znajdował się grób skrzyDkowy, niestety wy
rabowany. Skrzynia kamienna wystąpiła nad warstwą próchnicy pier
wotnej, a więc w momencie budowy kurhanu była ustawiona na po
wierzchni. Wewnątrz skrzyni występowały rłleliczne przepalone ko~
ci ludzkie oraz kilka. ułamków ceramiki. Obok skrzyni odkryto brą-

• zowe szczypczyki. · 

' W płaskiej czę~ci cmentarzyska odkryto następ1y grób skrzyn
kowy. Nad nim znajdował się niewielki lu~no ułotony bruk kamienny, 
w poblitu którego odkryto skupisko ceramiki. Ten pochówek był rów
nie:! wyrabowany. ·Skrzynia omawianego grobu zbudowana była z pła
skich płyt łupanych z silnie przepratonego kamienia. Mimo niewiel
kiej Hości materiału zabytkowego cmentarzysko motna datować na . 
Hallstatt lł'La-T.ene A.,·. · -

Badania będą kontynuowane. 

GNIEW 
woj. gdańskie 

· Stanowisko 4 

INOWROCLAW 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 55 ' 

• KAROLKOW •. gm. Sochaczew 
woj. skierniewickie 
Stanowisko 3 

KARTOSZ'YNO, gm.Krokowa 
woj. gdańskie 
Stanowisko 7 

ol-

patrz 
pótne średniowiecze 

patrz 
neolit 

patrz 
okres halsztacki 

PP ;pracownie Konserwacji 
Zabytków ' 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w· Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Iwona Wolanin
Szułdrzyńska. Finansował" Zespół Elektro-
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ciepłowni "Wybrzę:te". Pierwszy sezon badań. 
Osady - kultury pomorskiej i wczesnośred-
niowiecznej. ,. · . . 

Stanowisko polotone jest po wschodniej stronie Jeziora Zarno
wieckiego, w dolnej i środkowej cz~ści s;to~a napływowego, wycho
dzącego z rozcięcia erozyjnego za~hodniej krawędzi Kępy Zarnowiec
kiej. Zasięg stanowiska wytyczono . za pomocą szczegółowej inwenta
ryzacji materiału archeologicznego ~a powierzchni. Ustalono u. za
chodnią część stanowiska zajmuje osada wczesnośredniowieczna usy-
tuowana wzdłuż brzegu jeziora, czę~ć środkową oraz wschodnią sta-
nowiska osada kultury pomorskiej. Badaniami objęto powierzchnię 

., 

450 m2, we wschodniej części stanowiska • . Zarejestrowano 132, w tym: 
półziemianki, chaty naziemne, paleniska, piece, doły poełupowe jak 
równie:! dwa skupiska kamieni, fragmentów ceramiki i przepalonych 
kości - prawdopodobnie zniszczone groby. Materiał ruchomy poc~odzą
cy z osady stanowi ceramika, polepa, krzemienie i fragmenty kośc.i. 

Zabudowania OB.ady tworzyły obiekty, głównie o charakterze na
ziemnym, wyznaczone przez dołki posłupowe. W obrębie przestrzeni 
przez nie wytyc.zonej znajdowały się palenieka oraz jamy zaeobowe. 
Na uwagę zasługuje fragment chaty we " wnętrzu której znajdował się 
piec ora21 dwie jamy zasobowe. Jedna z nich o kształcie: prostokątbym 
w przekroju, zawierała dutą ilość ceramiki w tym sporo fragmentów 
talerzy. Jej wypełnisko tworzyły ·warstwy organiczn'e silnie przesycone 
popiołem. Piec /o funkcji trudnej do ustalenia na ,tym etapie badań/ 
w rzucie poziomym kolisty, w przekroju lejowaty · posiadał ściany wy
łotone silnie przepalonymi kamieniami, . zalegającymi w intensywnej 
spaleni:fnie, wnętrze pieca wypełniała du:ta ilość kamieni i piasku 
z próchnicą. Wszystkie z doty((hczas zarejestrowanych chat są usy
tuowane na osi NW-SE. Bliższe sprecyzowanie chronologii osady, da
towanej ogólnie · na okres trwania kultury pomorskiej, będzie motliwe 
po przeprowadzeniu dalezych badań!. · 

Materiały zabytkowe i dokuxr~~t;;ją: znajdują się w PP PKZ PAK 
0/Gdańek. 

KRAKÓW-NOWA HUTA 
Krzesławice III 
Stanowisko 41 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

. Oddział w Nowej Hucie 

Badania prowadziła mgr Gryzelda Kalka- Toboła. 
Finansowała Huta im. Lenina. Trzeci sezon ba
dań. Osada z okresu lateńskiego i neolitu. 

Celem prac było określenie zasięgu osadnictwa grupy tynieckiej 
kultury celtoprzeworskiej. Przekopano 5 arów. Odkryto kilkadzieeiąt 
jam zasobowych, ziemianeJ;:, paleniek oraz prostokątną c;łlat~ zagł~
bioną w z:iemi ze śladami ~łypów po~rgdku, prAwdępodobnio ~Wiąnnyoh 
~ kon@trukeją dachu. 
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W warstwie kulturowej oraz w obiektach znaleziono bardzo licz
ne fragmenty ceramiczne cienkościenne. toczone na kole malowane 
czerwono. biało i popielatoniebiesko. Wystąpiła równie:! du:ta ilość 
ceramiki ręcznie lepionej typu pó:tnolateń!lkiego, ·w tym fragmenty 
mis. kubków, naczyń wiaderkowatych, ceramika grafitowa, fragmenty 
n·aczyń zasobowych or~,z sporo grud polepy', :tu:tla i kości zwierzęcych. 

W obiektach natrafiono na całe naczynia - misy, kubki oraz 2 
paciorki bursztynowe, okruchy bursztynu, szpilę brązową, zapinkę 
brązową zbli:!oną do typu Almgren 18 prawdopodobnie faza LTD2, 
tak:!e dłutko i szydło :!elazne i bli:!ej nieokreślone przedmioty :!elazne. 
W jednym :e obiektów obok ceramiki malowanej-toczonej i ręcznie le
pionej natrafiono na rumowisko składające się z grud polepy rótnej 
wielkości noszącej ślady konstrukcji oraz dutej ilości tutla telaziste
go, co wskazywałoby na pozostałości z pieca hutniczego. 

Osadnictwo neolityczne reprezentowane było przez materiał zwią
zany z kulturą ceramiki wstęgowej rytej pochodzący w większo~ci ze 
złota wtórnego oraz kulturą lendzielską. 

Badania będą kontynuowane. 

l 
KROSNO, gm. Pasłęk patrz 
woj. ęlbląskie okres lateński 

NOWY TARG, gro. Stary Targ 
woj. elbląskie 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Stanowisko 6 

LUZINO . 
woj. gdańskie 
Stanowisko l 7 

· Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Barbara Wiącek. 
Finansowało Muzeum Archeologicżne w Gdań
sku. Drugi /po przerwie/ sezon badań. Osa
da produkcyjna kultury wschodniopomorskiej. 

Badaniami objęto północno-wschodnią część osady. Zbadano 
l, 5 ara. Odkryto 5 następnych palenisk i jeden obiekt o blitej nie
określonej funkcji i chronologii. Paleniska występowały w przeci
wieństwie do uprzednich w dutym rozrzucie na głębokości od 30 
do 50 cm. Występowały na piaszczystym podlotu. Inwentarz stano
wiły: węgiel drzewny i ułamki ceramiczne. Ceramika występowała 
takłe i w warstwie piasku. Rzadkie występowanie palenisk może 
świadczyć o uchwyceniu skr.aju osady. 

Badania będą kontynuowane. 
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MASLOM:ij:CZ. gm. Hrtibieezów Uniwereytet 
l 

woj. zamojekie . \ 
Stanowieko 9 

-im. Marii Curie-Scłodowakiej 
Zakład Archeologii Folski 
w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Kokowski. 
Flinanaowała Rada U czelni ani. . SZSP UMCS. 
Trzeci sezon badań. Osada wielokulturowa. 
okres pó:fnolateńeki 3 - oki'es wplyWów 
rzymskich c2·· 

- ' . 

Trzeci eezon badań miał przyczynić się do określenia struktury 
zabudowy osady~ Wykop o powierzchni 50 m2 zgodnie z przewidywa- · .

1
l 

niami dokonanymi na podstawie szczegółowej inwentaryzacji materiału 1 ~1 powierzchniowego, odełonił przerwę między zabudowaniami .o szero~ 1 

kości około 6 m, którą mo:tna interpretować jako wewnętrzną ulicę }?:1, , 
Na jej obrze:tach odkryto trzy rozbite naczynia i du:te ekupisko /o che , 
rakterze wysypiska/ kości zwierzęcych. W części północnowschodniej : 
wykopu odełonięto kopułę pieca glinianego, prawdopodobnie odeuniętą 
przez orkę z obiektu badanego w roku ubiegłym. Natrafiono tet na ma
ły wkop goepodarczy zawierający sporą ilość kości. Materiał ceramiOE'
ny w więkezości nale:tał do kultury czerniachowskiej. , 

Materiały przechowywane w ZA UMCS. 

Badania będą kontynuowane. 

MASLOM:ij:CZ, gm. Hrubies zów 
woj. zamojskie 

Uniwerejtet 
im. Marii Curie-Skłodowskie~ 
Zakład Archeologii Polski Stanowieko 22 
w Lublinie 

Badaniami kierował mgr Andrzej Kokoweki. 
Finaneowała _;Rada Uczelniana SZSP UMCS. 
Drugi sezon badań. Osada kultury zarubi~ 
niecldej z okresu pó:fnolateńskiego 3. 

Badaniami objęto zachodnią część wyniesienia na powierzchni 
62.-. 5 m2. Stwierdzono całkowite zniszczenie górnych waretw. Obecny 
humus tworzy gleba przeobra:tona w wyniku uprawy. Odcir.a się o~ 
jednoznacznie od glinianego calca. W jego tle stwierdzono obiekty 
o charakterze goepodarczym zawierające niewielką ilość materiału. 
W większości b~ły to okrągłe jamy zagłębione do l, 4 m w calec. 

Brak naturalnego humusu, czy te:t warstwy kultt1rowej potwier~ 
dza wcześniejszą tezę o jej epłynięciu - stąd duta ilość m).teriału 
zarejestrowana w roku ubiegłym. Zsunięta ziemia zebrała się być 
mote w gliniance u etóp osady. 

Materiały przechowywane w ZA UMCS. 

Badania będą kontynuowane. 

:l 
·~l 

jl, 
t ,, 

1, 

ł 
.. ~ l 
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OPOKI, gm. Aleksandrów Kujawski 
woj. włocławskie 
Stanowisko 7 

OWCZARY, gm. Górzyca 
woj. gorzowskie 
Stanowisko 2 

patrz 
neolit 

. Muzeum Okręgowe 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadzili mgr Tadeusz Seniów 
i doc. dr Grzegorz Domański. Finansowało 
Muzeutn Okręgowe w Gorzowie Wlkp. 
Pierwszy sezon badań. Osada otwarta 
z młodszego okresu lateńskiego. 

Stanowisko usytuowane jest na skraju wsi od strony północno
zachodniej po obu stronach drogi relacji Kostrzyn-Słubice. Sondażowo 
przebadano lO m2. Na głębokości ·około O, 25-0, 45 ' in odsłonięto słabo 
zarysowaną ,jamę wypełniskową o dużej zawartoŚci ceramiki czernionej. 

W niedalekiej przyszłości należy ~ przeprowadzić stacjonarne 
badania wykopaliskowe by rozpoznać całkowicie charakter tego stano
wiska i rozplanowania osady. 

, Materiał znajduje się w Muzeum Okręgowym w Gorzowie Wlkp. 

SIEMJ4 TKOWO KOZIEBRODZKIE 
woj. ciechanowskie 
Stanowisko l 

SIEMIECHÓW, gm.Wiclawa 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

. STARY ZAMEK, gm.Sobótka 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 5 

l 

SUCHODOL, gm.Iłów 
woj. płockie 
Stanowisko l 

. \ 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Państwowe Muzeum 
ArCheologiczne 
w Watszawie 

Badania prowadził mgr Andrzej Jacek Toma
szewski. Finansowało PMA. Drugi, po przerwie -
od 1965 r. sezon badań. Cmentarzysko kultur 
pomorskiej, grobów kloszowych i przeworskiej. 

Badania objęły · obszar 369,5 m2. Prace skoncentrowano w okoli
cy zgrupowania grobów kultury przeworskiej. Odk:t,yto 50 obiektów, 
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z których 44 to groby kultury przeworskiej, 5 to pozbawione cerami• 
ki, ale w 3 przypadkach wypełnione węglem drzewnym i przepalony-· 1 

mi kamieniami obiekty wią~ące się zapewne z funkcjonowaniem cmen·
tarzyska kultury przeworskiej i l obiekt z nielicznymi kośćmi i węgla• 
mi prawdopodobnie grób jamowy kultury grobów kloszowych. 

Groby były tle zachowane, ale wydaje się, ~e wszystkie repre
zentują obrządek ciałopalny jamowy. · Na wyposa~enie grobów składają 
się głównie kubki różnych form, "!Ystępujące w ilości 1-3 w danym 
groQ,ie. Kubkom towarzyszą w 8 przypadkach misy. a poza tym naczy
nia wazowate z pogrubioną i facetowaną krawędzią oraz wyodrębnioną 
szyjką oraz spore fragmenty du~ych· naczyń. W 5 grobach ceramice 
towarzyszyły zapinki żelazne: odmiany ~G/H w grobach 21, 39 i 49, 
odmiany K w grobie 61 oraz odmiany F w grobie 37. Z przedmiotów 
metalowych odnotować należy jeszcze ~elazny grot strzały i skorodo
wany mocno nóż żelazny~ znalezione w pobliżu grobów 40 i 3~, ale 
bez wyraźnego związku z tymi grobami. Jamy grobów nasycone były 
w ró~nym stopniu węglami i spalenizną. W niektórych znajdowały się 
pojedyncze przepalone kamienie niewielkich rozmiarów lub pojedyncze 
niewielkie otoczaki. W kilku obiektach, a i też pomiędzy nimi, wy
stąpiły pojedyncze odłąpki krzemienne, niekiedy łuszczniowe. Krze
mienie przemysłowe wiążą się być może, ze śladami osadnictwa kul
tury trzcinieckiej, które reprezentują nieliczne fr~gmenty ceramiki 
tej kultury znalezione w 3 obiektach. · · 

Zabytki metalowe oraz charakter ceramiki znalezionej w grobach 
każą datować cm entarzysko kultury przeworskiej na PL II. · 

Badania będą kontynuowane. 

T.f}DÓW DOLNY, gm. Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 7 

T1}DÓW GÓRNY, gm. Warta 
woj. sieradzkie 
Stano w isk o 3 

WILKOWICE, gm.Wartkowice 
woj. sieradzkie 
Stanowisko l 

WILKOWICE, gm.Wartkowice 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

ZADOWICE, gm. Godziesze Wielkie 
woj.kaliskie 
Stanowisko l 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
uzupełnienia 1979 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
okres halsztacki 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 
w Lodzi 
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Badania prowadziła m~ Eleo'nora Kaszewska. 
Finansował WKZ w K.al;iszu. Jedenasty s'ezon 
badań. Cmentarzysko ciałopalne płaskie z okresu 
lateńskiego i z okresu:. rzymskiego. 

. Kontynuowano badanie południowej częś9i l cmentarzyska nawią
zując do wykopów z lat popr.zednich. Odkrytd 2 groby jamowe z pó~
nego okresu lateńskiego /797 i 803/ zawierające liczne fragmenty · 
potłuczonych i w większości przepalonych naczyń oraz drucikawata 
fibule telazne. Jedno z przepalonych naczyń z grobu 803 miało za
chovtaną na stronie zewnętrznej dwubarwną polewę. która nie pokry
wała całej jego powierzchni. Pod względem kształtu naczynie to nie 
ma analogii wśród ceram~i kultury przeworskiej z tego okresu. 

Z wczesnego okre111.1 rzymskiego odkryto l grób jamowy oraz 
3 p0pielnicowe obsypane resztkami stosu. Te ostatnie oprócz popiel
nicy zawierały przepalone naczynia, a ponadto w dwóch grobach były 
zapinki brązowe i telazne datujące jeden zespół na fazę ' B2, a drugi 
na C la. 

Odkryto takte kolejne 2 dute kamienie stanowiące dalsze części 
składowe kręgu, z którego kilka głazów odsłonięto w roku ubiegłym. 
Ponadto w południowo-wschodniej części cmentarzyska znajdo~ały się 
lu:tne bruki w dwóch warstwach. Są to końcowe fragmenty bruków od
krytych w 1978 r. Określenie funkcji i chronologii zarówno kręgu,jak 
i bruków będzie motliwe po przeanalizowaniu całości materiałów z oma

wianego cmentarzyska. 

Badania będą kontynuowane do całkowitego zbadania obiektu. 



Okres wpłYwów rzyiils}dcn· 
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. . 
BIALCZ STARY, gm. Smigiel patrz 

neolit woj. leszczyńskie 
Stanowisko 4 

BIEŻYN, gm.Krzywiń 
woj.lesz~zyńskie 

Stanowisko l 

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

Badania pro~adził dr Tadeusz Makiewifz• 
Finansował WKZ w Lesznie. Trzeci sezon 
badań. Sanktuarium .cmentarne kultury prze
worskiej oraz cmentarzysko kultury łu~yckiej 
/Hallstatt D i wczesny okres . przedrzymskif 
i przeworskiej /stadia B1 - C l/. 

Zbadano powierzchnię 525 m2 /łącznie 1625 m2/, skupiając się 
na dalszym odsłanianiu monumentalnego zało~enia kamiennego oraz 
związanego z nimi cmentarzyska kultury przeworskiej. Najciekawszym 
wynikiem tegorocznych bę.dań jest uchwycenie południowo-wschodniego 
narożnika całej konstrukcji oraz jego brzegu wschodniego, co pozwala 
na wstępną rekonstrukcję całego sanktuarium. Od południa znajdowały .. 
się dwa wąskie /około 2, 4 m/ i wydłużone bruki kamienne, oddalone 
od siebie o 2, 2 m, a oddzielone od pozostałej części konstrukcji. Ich 
boki wewnętrzne ułożone były z dużych kamieni wytyczających linię 
prostą i wystających ponad poziom pozo.stałych kamieni~ Stanowiły one 
wyra:fne .oblicowanie bruków. Przestrzeń między nimi była całkowicie 
pusta. Natomiast brzeg wschodni, który został uchwycony na odcinku 
długości 26 m, nie posiada żadnego oblicowania. Dwa podłużne bruki 
oddzielone były od pozostałych części. bruku odległością około 4 m. 
Bruk ten tworzy.ł wyra:fny i regularny prostokąt. ' W jego centrum znaj
dowała się pusta przestrzeń o wymiarach· 18 x 13 m, · tWorząca rodzaj 
majdanu, w obrębie którego nie wystąpił ani jeden grób. Jak się wyda-
je cała konstrukcja miała w planie kształt regularnego prostokąta po
łożonego w przybliżeniu na osi WE, o wymiarach 70 x 45 m z pustym 
majdanem w środku, nat~miast przestrzeń między podłużnymi bruka-
mi na południu stanowiła zapewne rodzaj drogi. Narożnik południowo
wschodni został zniszczony częściowo przez współczesny wkop, co 
utrudnia interpretację całości założenia. Na uwagę zasługuje jeszcze ' 
fakt, . że na przedłużeniu osi majdanu, na wschód . od niej, · występuje 

wyra:fna pasmowa koncentracja grobów • 
.-' 

Z opisanym założeniem wiążą się także niewielkie układy ka-
mienne kształtu łódkowatego. W sumie odkryto ich pięć, w tym 3 
płaskie bruki, l jamę wypełnioną kamieniami i l układ w kształcie 
odwróconej łodzi. Długość ich wynosiła około l, 5 m. Dwa z tych 
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układów 2;najdowały się pod brukiem zasadniczego zało:f:enia kall).ielUle-
go. 

W trakcie badań odkryto 114 grobów, z czego około 2/.3 to gro• 
by kultury przeworskiej. Precyzyjne określenie przynale.tnoś"pi niektó
rych grobów było .tr,1.1dne gdyt stwierdzono w nich tylko pojedft1cze 
ułamlQi lub przepalone szczątki kostne. 

Wśród zabytków kultury łu:f:yckiej znaleziono l zapinkę brązową 

typu Certo sa, 9 szpil f 4 :f:elazne, · 4 brązowe. l bimetaliczna/. 2 note 
telazne oraz 4 koli.ste sprzączki do . pasa. 

Wśród grobów kultury przewor.skiej dominowały groby jamowe 
i odkryto tylko 8 grobów popielnicowych. Ogólnie motna, stwierdzić, 
:f:e groby kultury przeworskiej odznaczały się ubogim wyposateniem. 
Wśród odkrytych zabytków jest 5 grotów f 4 liściowate i l z zadzio~ ' 
mi/. 6 noży /1 sierpikowaty/. l prostokątna sprzączka do pasa oraz 
tylko kilka zapinek i ich fragmentów. w tym 3 zapinki telazne z grze
bykiem na główce. l fragment zapinki VI grupy oraz l fragment za
pinki brązowej z wysoką pochewką. Pozwala to przesunąć · okres u~tko
wania do młodszego okresu rzymskiego. Badania cmentarzyska kultury 
przeworskiej wraz z sanktuarium będą kontynuowane at do całkowitego 
zbadania. 

Materiały z badań znajdują się w Katedrze Archeologii UAM. . . . 

BISKUPICE, gm.Brwinów 
woj. warszawskie 

Muzeum Starotytoego 
Hu1nictwa Mazowieckiego 
w Pruszkowie 

Badania prowadzili: mgr Dorota Rudnicka 
i mgr Stefan Woyda. Finansowało Muzeum 
w Pruszkowie i Stołeczna Pracownia Doku
mentacji Dóbr Kultury. Piąty sezon badań. 
Osada kultury łutyckiej, osada produkcyjna 
pó:tnolateńsko- rzymska. 

Zbadano obszar 1322 m2. odkrywając 504 obiekty. 

Wśród nich 114 to jamy kultury łutyckiej z epoki brązu z nie
liczną ceramiką. 

Pozostałe 390 wiątemy z osadą produkcyjną pó:tnolateńsko
rzymską /trwającą do połowy III w.n.e./. Wśród nich było m.in. 
169 pieców hu1niczych, 4 półziemianki, l jama magazynowa ze 
~~~ . 

Badania będą kontynuowane. 

BŁOTNICA STRZELECKA 
gm. Strzelce Opolskie 
woj. opolskie 
Stanowisko A 

patrz 
uzupełnienia 1979 
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CIARKI, gn1. Lasowice Wielkie 
woj •. opolskie 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 

Stanowisko A w Opolu 

Badania prowadził mgr Wojciech Lonak. 
Finansował WKZ w •0po1u. Drugi sezon 
badań. Osada produkcyjna z o~resu 
wpływów rzymskich. .. 

Przebadano obszar · · 7~ m2. Odkryto piec garncarski /?/oraz 
5 poełupowych jam. Piec zbudowany z kamieni polnych ró:!nej wiel
kości, starJI,nnie dopasowanych i łączonych gliną. Wnętrze ·dodatkowÓ 
~lepione gliną i w kilku miejscach o:!u:!lone. Zewnętrzne wymiary 
obiektu: średnica na głębokości O, 6 m - 2, 04 m, wysokość całkowita 
l, 50 m /0,45 - 1, 95 m/. Średnica wnętrza pieca l, O - l, 11 m. głę8 
bokość l, 30 m, dno nieckowate. Wnętrze pieca w całoŚci wypełnione 
pokruszoną polepą. W najbli:!szej okolicy obiektu wystąpiła warstwa 
kulturowa. Tworzyły ją pr.zemieszane warstewki czarnego humusu 
i szaro-popielatego piasku z grudami polepy i soczewami gliny oraz 
grudkami rudy i ~u~la :!elaznego. 

Kilka skorup odkryto w jednej z jam, kilka dalszych odkryto 
w okolicy pieca. Stanowią materiał luiny mało charakferystyczny 
pÓzwJ~.lający ogólnie datować stanowisko na okres wpływów rzymskich. 

Materiały i dokumentację złotono u Wojewódzkiego Konserwa
tora Zabytków w Opolu. 

Badania będą kontynuowane. - · 

'CZARNOW~SY, gm.Dobrzeń Wielki 
woj. opolskie 
Stanowisko E 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Opolu 

Badania · prowadził mgr Stefan .Lęczycki. 

Finansował WKZ .w Opolu. Czwarty sezon 
badań. Osada z okresów wpływów rzym• 
ski ch. 

Odkryto 2 bardzo zniszczone obiekty, zawierające nieliczne 
fragmenty ~eramiki. o przewatnie obmazywanej powierzchni. l frag
ment naczynia zdobiony był odciskami paznokciowymi. 

Obiekty nale:ty uznać za ślady po jamach odpadkowych. Przy
nale:!ą do wcześniejszej badanej wyrywkowo osady produkcyjnej ' 
z m w.ri.e. 

• Materiał znajduje się w Muzeum Sląska Opolskiego w Opolu. 

Badania będą kontynuowane ·w mią.rę postępu eksploatacji 
piasku. · · 
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CZAR.NbWKO. gro. Nowa Wieś Lęborska 
woj. słupskie 
Stanowisko 5 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Dorota Rudnicka. 
Finansował WKZ w Słupsku i Lębor-skie To
warzystwo Kulturalno-Społeczne "Pobrze:te". 
Trzeci sezon badań. Cmentarzysko płaskie 
z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu 
wpływów rzymskich /kultury - oksywka i wiei-
barska/. · 

Kontynuowano badania prowadzone w latach 1973-1974. 

Przebadano przestrzeń o powierzchni 150 m2, na które odkryto 
6 grobów szkieletowych i 2 groby ciałopalne popielnicowe /w tym je
den pochówek podwójny/. Ponadto uchwycono zarysy 6 dalszych gro
bów szkieletowych. Odkryte groby szkieletowe orientowane były na 
linii północ-południe. Na głębokości 50-60 cm. tj. głębokości na któ
rej były wyrainie czytelne zarysy jam. stwierdzono obecność luino 
zalegających bruków lub pojedynczych du:tych kamieni. W trzech gro• 
bach szkieletowych uchwycono ślady po kłodach drewnianych. 

Na wyposa:tenie znalezione w wyeksplorowanych pochówkach 
składają si,ę: zapinka brązowa. klaroerka esowata z brązu. szpiie: · 
kościana i brązowa, paciorki szklane i bursztynowe oraz przęśliki 
gliniane. ZnalE.;zione zabytki datują odkryte groby na starszy okres 
wpływów rzymskich. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicz
nym w Gdańsku. 

Badania będą kontynuowane. 

CZERNISZYN. gro. Hrubieszów 
woj. zamojskie 
Stanowisko 21 

D:ij:BCzyNo. gro. Białogard 
woj.koszalińskie 

Stanowisko 39 

DOBRE, gro. Wilków 
woj. lubelskie 
Stanowisko l i 2 

DOMACYNO, gm.Karlino 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 6 

patrz 
okres lateński 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
okres lateffski 

patrz 
epoka brązu 



GAJE, gm. Stubno 
woj. przemyskie 
Stanowisko 3 
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patrz 
uzupełnienia 1979 

GRABIONNA, gm.Białośliwie 
woj. pilskie 

patrz 
neolit 

Stanowisko 25 

GRZYBNICA, gm. Manowo· .. 
woj. koszalińskie 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Koszalinie 

Badania prowadził mgr Ryszard Wołągiewicz. 
Finansował WKZ w Koszalinie. Siódmy sezon 
badań. Cmentarzysko kultury wieibarskiej ze 
starszego okresu rzymskiego. Rezerwat za
bytków archeologicznych "Kręgi kamienne". 

Zbadana została północno-wschodnia część .cmentarzyska. Spoś
ród odkrytych pochówków ciałopalnych i szkieletowych, na uwagę za
sługuje jeszcze jedna nową. forma grobu. Jest nią grób jamowy oto
czony regularnym rowem o średnicy około 11 m, wypełniony popio
łem • . W toku dotychczasowych badań w latach 1974-1980 obok konwen-

. cjonalnych grobów ciałopalnych i szkieletowych ujawnione zostały gro
by nakryte brukami kamiennymi prostokątnymi i podobnymi do podkur
hanowych rdzeni kamiennych typu I, m, IV i V oraz stojące kręgi ka
mienne typu l, II i m. Cmentarzysko zostało zapoczątkowane w części 
północnej nad pradoliną Radwi na przełomie faz B1 i B2 i w trakcie 
u:tytkowania do fazy C1a powiększało się w kierunku południowym. 
Dzięki uch~ytnej stratygrafii poziomej dość czytelna jest podfaza B2a 
/zapinki oczkowe A III 57-60, klamry tlo pasa/, z której pochodzi 
większość grobów odkrytych w 1980 r. 

Odkryte konstrukcje kamienne tworzą rezerwat zabytków archeo
logicznych udostępniony do zwiedzania. W trakcie badań rezerwat zwie
dzili m. in • . burmistrz i pracownicy muzeum z miasta Varberg oraz 
Halmstad w Szwecji. 

INOWROCLAW 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 55 

JEZIORSK.O, gm.Warta 
woj. sieradzkie 

KIETRZ 
woj, opoląk1ę 
Stanowi1ko 1 

patrz 
neolit 

patrz 
uzupełnienia 1979 

patrz 
epoka brązu 



120 

KR;SKO, gm. Brzeg Dolny 
woj. wrocławsk~e 

patrz 
wczesne średniowiecze 

KROSNO, gm. Pasłęk 
w oj. ·~lbląskie 

Uniwe:rsytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzili doc. dr hab.Jerzy Okulic z, 
mgr mgr Aleksander Bursche /autor spra
wozdania/; Mirosława i Jacek Andrzejowscy. 
Finansował WKZ w E~blągu. Pierwszy sezon 
badań. Cmentar~ysko z okresu pó:tnolateń
skiego i rzymskiego, kultury: oksywska 
i wielbarska~ 

Stanowisko polotone jest na piaszczystym tarasie nadzalewo
wym nad południowym brzegiem szer..okiej doliny· rzeki Wąskiej, 
niegdyś nad zatoką jeziora Dru:tno, przy szosie łączącej wieś z trasą 
E 81, około 150 m na zachód od młyna. Znane jest od połowy XIX w •• 
a badane było w 1896 r. i latach trzydziestych naszego wieku. Wyeks
plorowano wówczas liczne grd>y kultury wielbarskiej. znane szeroko 
w literaturze · ze względu na bogate wyposa:tenia i liczne importy 
rzymskie. · 

W trakcie prac ratowniczych na obszarze 3, 5 ara przebadano 
40 obiektów. w tym 25 palenisk dwu typów. Ciekawszy z nich - dute 
prostokątne jamy z rusztowym ukłaaem zwęglonych bierwion i .zgniecio• 
nymi naczyniami w centrum, stanowił unikatową ~· dotychczasowych 
odkryciach pozostałość stosu ciałopalnego. Mo:t.na go łączyć z kulturą 
oksywską okresu pó:tnolateńskiego. Ponadtp odkryto 6 grobów szkiele• 
towych i l grób popielnicowy kultury wieibarskiej ze stadiów B2 i Cl• 
Szkielety orientowane były po linii N-S. z głową na N, letały w głę
bokich jamach ze śladami trumien kłodowych. Odkryto przy nich obok 
zapinek /A43.A'{T'fi/, kolii paciorków szklanych, m.in. srebrną klamer
kę esowatą, grzebień trójwarstwowy oraz odciski tkanin. 

Badania będą kontynuowane. 

KRZEC ZOW-BEŁCH, gm. Bochnia 
woj. tarnowskie 

Muzeum im. prof. St. Fischera 
w Bochni 

Badania prowadziła mgr .Jadwiga Cholewa
Duda. Finansował WKZ VI Tarnowie. Pierwszy 
sezon badań. Osada z okresu wpływów rzym
skich i młodszej fazy wczesnego średniowiecza. 

Stanowisko polotone jest w przysiółku Bełch, w dolinie zalewo
wej na prawym brzegu rzeki Gróbki. Obecnie uległo silnemu zniszcze
niu przez głęboką orkę, przeprowadzoną VI następstwie dokonanych tu 
pra.c melioracyjnych. 
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Wśród zabytków znalezionych na powierzchni, na uwagę za
sługują m. in. dwie brązowe zapinki, z których jedna wg prof. K. God
łowsklego jest wczesnym importem /okres początków n. e./ z terenów 
północno-italskoalpejskich lub naddunajskich, a druga jest formą na
leżącą zapewne do V grupy zapinek w klasyfikacji O. Almgrena i łą
czona jest z fazą B2 okresu wpływów rzYniskich. 

Założono dwa wykopy o łącznej powierzchni i 00 m2. Odkryto 
dużą jamę o charakterze gospodarczym /kształt owalny o. średnicy 
około 3 m, dno zagłębione w calec na głębokości l m/, która obok 
licznych ułamków ceramiki z okresu wczesnorz~skiego, J)olepy 
i węgli ·drzewnych. zawierała fragment ciężarka tkackiego ·oraz dużą 
ilość kości zwierzęcych w tym kieł dzika, fragment szczęki i poroża 
jelenia. Wystąpiły również dwa owalne ślady po słupach. Poza tym 
odkryto 9 śladów po słupach, które otaczały jamę zawierającą szczątki 
kostne zwierzęce. Uchwycono także róg budowli mieszkalnej. Materiał 
ceramiczny pochodzi z okresu wczesnorzymskiego. 

Materiał i dokumentację złożono ·w Muzeum im. prof. St. Fische.ra 
w Bochni. 

Prace wykopaliskowe powinny być kontynuowane. 

KUCOBY, gm. Olesno 
woj. częstochowskie 
Stanowisko l 

Muzeum Regionalne 
w Oleśnie 

Badania prowadził mgr Wojciech Łonak. 
Trzeci sezon badań. Osada z okresu 
wpływów rzymskich. 

Przebadano 5 arów, odkryto 58 obiektów. Część z obiektów 
o charakterze gospodarczym, większość stanowiły jednak jamy po
słupowe. Na uwagę zasługuje fragment: piecowiska odkryty na wtór
nym złożu. Jest to kolejny ślad działalności hutniczej mieszkańców 
tej osady. 

W wypełniskach jam odkryto niewielką ilość materiału cera
micznego podtrzymującego ustaloną pierwotnie chronologię osady na 
l połowę II w. n. e. 

Materiały i dokumentacja złożona została w Muzeum Regional~ 
nym w Oleśnie. 

Badariia będą kontynuowane. 

MASŁOM~cz. gm. Hrubieszów 
woj. zamojskie 
Stanowisko 9 

patrz 
okres lateński 
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MASLOMĘCZ, gro. Hrubieszów Uniwersytet 
woj. zamojskie . ' 
Stanowisko 11 

im. Marii Curie-Skłodowski. ej 
Zakład Archeologii Polski UMCS 
w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Kokowski. 
• : Finansowała Rada Uczelniana SZSP UMCS. 

Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko ~zlde
letowe z okresu rzymskiego C, kultury czer
niachowakiej /? / 

Stanowisko odkryto w trakcie· archeologicznego zdjęcia ter.:.lU 
w 1977 roku i określono jako cmentarzysko kultury czernif'"uowskiej. 
Badania na powierzchni 30 m2 stwierdziły całkowite zniszc . ~nie 
obiektu. Z wykopów uzyskano jedynie drobne fragmenty kości ludz
kich, ceramikę naczynimwą, rlrobne fragmenty przedmiotów metalo
wych i niewielkie fragmenty cienkościennego naczynia szklanego. 

Z uwagi na analogiczną prawdopodobnie głębokość grobóv. jak 
na stanowisku nr 15, istnieje mo:tliwość zachowania ich spągowych 
partii. · 

Materiały przechowywane w ZA UMCS. 

Badania będą kontynuowane. 

MASŁOM:e;cz, gm. Hrubies zów 
woj. Lnmoj ski e 

Uniwersytet 
im. Marii Curie-Skłodowskif .. j 
Zakład Archeologii Polski Stanowisko 15 
w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Kokowski. 
Finansowała Wojewódzka Federacja Socja-
listycznych Związków Młodzieży Polskiej 
w Zamościu. Drugi sezon badań. Cm~ma-

. rzysko ·birytualne. Kultura czerniachowska, 
okres rzymski - C- D. 

Badania prowadzono na powierzchni . 37,5 m2. Odkryto dal
szych 17 grobów. Wśród nich zarejestrowano 4 ciałopalne i 13 szlne
letowych. Uchwycono wymiennie rzędowe rozplanowanie cmentarzyska
w chwili obecnej trzy rzędy o charakterze łuków cięciwy zwróconych 
na południe. · 

Wyró:tniono następujące grupy pochówków: ciałopalne ' - bard:-o 
ubogo wyposa~one i szkieletowe z pełnym wyposa~eniem. Wśród 
ostatniej grupy wyró~niono podgrupy: płytko zło±one pochówki mło
dych osobników bardzo bogato wyposa~one, pochówki dorosłych osob
ników w jamach o głębokości powy.±ej l metra i pochówki niemowląt. 
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Zarejestrowano szereg śladów określających odmienny rytuał 
pogrzebowy, jak układy odkształconych szkieletów, pochówek bez czaszki , 
której spalone szczątki zarejestrowano w stropie grobu, barwienie cza
szek ochrą, pochówki cząstkowe. 

W wyposażeniu powtarzają się grzebienie kościanne, igły brą
zowe lub srebrne, przęśliki, zapinki brązowe, paciorki szklan,e, szkla
no-złote, szklano-fajansowe, fajansowe, bursztynowe i metalowe, oraz 
a_mulety z szabli dzika lub kłów wilka. Niektórym pochów~om "towarzy
szyły naczynia, sprzączki brązowe lub spinki do odzieży. 

Z zabytków na szczególną uwagę zasługuje brązowa zapinka 
z kabłączkiem w kształcie lecącego ptaka z grobu nr l o. 

Materiały przechowywane w ZA UMCS. 

Badania będą kontynuowane. 

MODLA, gm. Wiśniewo 
woj. ciechanowskie 

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej 
w Mławie 

Badania prowadził mgr Andrzej Grzymkowski, 
finansował WKZ w Ciechanowie. Piąty sezon 
badań. Cmentarzysko ciałopalne i szkieletowe. 
Okres rzymski f głównie wczesny oraz kilka 
obiekt ów z okresu póinorzymskiego 1-ill w. n. e. f. 
Kultura przeworska, oraz elementy kultury 
wielbarskiej. 

Stanowisko usytowane jest na południowo-wschodnim i południo

wym zboczu wzgórza morenowego oraz na jego kulminacji, w sąsiedztwie 
strumienia bez nazwy. 

Przebadano 875 m2, odkrywając 33 obiekty, w większości gro
by, głównie ciałopalne, jamowe i popielnicowe. Liczba zbadanych obiek-
tów zwiększyła się do 232, w tym 162 grobów. -· 
Dążono do określenia zachodniej i północno-wschodniej granicy cmenta
rzyska. 

Groby zawierały, poza kośćmi i zestawami naczyń glinianych, 
zapinki. szpile kościane, sprzączki żelazne, przęśliki. Jednym z · cie
kawszych pochówków był grób ciałopalny. jamowy, zawierający poza 
kośćmi i ceramiką, dwie ostrogi żelazne-krzesłowate, dwie kostki do 
gry, sprzączkę żelazną. kościaną szpilę, stopiony brąz. Groby można 
datować na rozwiniętą fazę B2. Najciekawszy pochówek - szkieletowy, 
odkryto w północno-wschodniej części cmentarzyska, na dość znacznej 
głębokości /około 70-80 cm/. Był t o grób dziecka obsta~iony od pół• 
nocy i wschodu dużymi kamieniami. Szkielet ułożony był po li~ N-S, 
głową na północ. Przy głowie znajdował się gliniany' kubek z uchem . . . 
Przy żebrach i małym kamieniu znaleziono 40 paciorków szklanyĆh 
i bursztynowych, różnego . typu, wielkości i barwy. W części południa-
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wej, między stopami a dutym kamieniem odkryto mały kamień z wy
rytym na· nim szkicem topograficznym pnedstawiającym usytowanie 
cmentarzyska i osady oraz rzeczki w stosunku do głównych kierunków 
świata: północ-południe, wraz ze strzałką po tej linii. Jest to naj• 
młodszy pochówek na tym stanowisku. datowany wstępnie 1\a III wiek. 

Wszystkie materiały wraz z dokumentacją znajdują się 
w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. 

Badania będą kontynuowane. 

NADKOLE, gm.Lochów 
woj. siedleckie 
Stanowisko l 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie ..... 

/ 

Badania prowadziła mgr Anna Urbańska. 
przy współudziale dr Teresy Dąbrowskiej. 
Trzeci sezon badań. Cmentarzysko kultury 
wieibarskiej z pó:tnego okresu rzymskiego; 

Kontynuowano prace badawcze. przekopując 3, 75 ara i odlfła

niając 9 ciałopalnych grobów jamowych. Uchwycono zasięg cmentarzy
ska po północnej stronie drogi Nadkole-Gwizdały. W wykopach sonda
towych po południowej stronie drogi odkryto 3 groby wskazujące~ t ·e 
cmentarzysko sięga tak1e na zalesioną część przeciętego drogą wznie
sienia. Pewna ilość grobów musiała więc zostać zniszczona w czasie 
budowy drogi. 

W dwóch zespołach odkryte zostały fragmenty pucharków szkla
nych. Jeden z nich, który udało się całkowicie zrekonstruować, naleey 
do typu E.l92, datowanego na podokres C1• 

Odkryte w grobach pozostałe zabytki brązowe /fragmenty fibul, 
sprzączek, igły i kolec ostrogi/. kościane /fragmenty grzebieni/ i szkla
ne /przetopione paciorki lub naczyma/. jak również formy ceramiki po
twierdzają dotYchczasowe spqstrzeżenia o wczesnym datowaniu cmenta
rzyska. 

Ponadto odkryto drugi grób ciałopalny kultury łueyckiej /pierw
szy pochodzi z badań 1978 roku/. 

Badania będą kontynuowane. 

NOWY TARG, gm.Stary Targ 
woj. elbląskie 

Muzeum Zamkowe 
w Malborku 

Stanowisko 6 

Badania prowadziły mgr Ewa Kazimlerczak 
i .mgr Ewelina Wichrowaka /autorska spra
wozdania/. Finansował WKZ w Elblągu. 
Szósty sezon badań. • Cmentarzysko ciałopalno
szkieletowe ułytkowane od końca epoki brązu 
do V w. n.e. 
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Badaniami objęto obszar o powierzchni 3, 5 ara w północnej, 
peryferyjnej części cmentarzyska. Ogółem odsłonięto 73 obiekty w tym 
6 grobów popielnicowych, 15 jamowych /l z brukiem kamiennym/, 13 
szkieletowych /2 z brukiem kamiennym. l z obstawą kamienną, l ze 
stelą/ • 2 groby symboliczne, 13 jam wypehlionych spalenizną, pozba
wionych wyposażenia oraz 37 jam którycli struktura kulturowa /frag
menty ceramiki o charakterze osadowym oraz kości zwierzęce/ suge
rują, iż są one pozostałościami styp. 
Oprócz ceramiki w skład wyposażenia grobów wchodziło: · 

1. 16 przedmiotów brązowych: szpila z główką zwiniętą w tarczkę spi
ralną, 6 zapinek /w tym l typu C wg Kostrzewskiego, 3 ·typu A 38, 
1 typu A 77 i l z piątej grupy Almgrena/, 6 bransolet /2 spiralne 
wielezwojowe i 4 otwarte z prostYmi końcami/, naszyjniki spiralne, 
fragment sprzączki do pasa, fragment zawieszki skroniowej z pod
wójnego drutu oraz przekłuwacz. 

2. 5 przedmiotów żelaznych: fragment 2 zapinek pó:fnolateńskich 
/w tym l typu N wg Kostrzewskiego/ • jednodzielna, zawiasowa 
klamra do pasa, sprzączka do pasa o kształcie półkolistym oraz 
fragment noża. 

3. Dwa przęśliki gliniane. 

4. Paciorek szklany z czerwonego, nieprze:froczystego szkła, zdobiony 
białymi, ukośnymi liniami. 

Na podstawie wyposażenia 5 grobów oraz 11 jam datowano na 
okres halsztacki, 12 grobów i 2 jamy na okres póinolateński, 10 gro
bów i 13 jam na okres wpływów rzymskich /faza B2 oraz B2/C1/. 

Był to ostatni sezon badań na stanowisku 6. 

Równolegle prowadzono badania sondażowe na stanowisku 8, 
gdzie uchwycono ślady osadnictwa ku~tury wielbarskiej. Odsłonięto 

5 jam gospodarczych, których zawartość stanowiły fragmenty cerami
ki oraz keści zw-ierzęce. Na podstawie ceramiki osadę datowano wstęp
nie na fazy Bt - C1 okresu wpływów rzymskich. 

Badania na stanowisku 8 będą kontynuowane. 

ODRY, gm. Cżersk 
woj. bydgoskie 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra .i\.rcheologii 

Badania prowadziła Pomorska Ekspedycja 
Archeologiczna UL. Sprawozdanie opraco
wał dr Tadeusz Grabarczyk. Finansował 
Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy i Uni
wersytet Łódzki. Piętnasty sezon bvdań. 
Cmentarzysko kurhanowe z II-III w. n. e. 

Badania koncentrowały się w południowo-zachodniej części 
cm·entarzyska. Odsłonięto nieregularny odcinek cmentarzyska płaskiego 
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o powierzchni około i, 5 ara. Wystąpiło na nim 30 pochówków /nr 486· 
515/ w tym 8 szkieletowych, 5 popielnicowych oraz 17 jamowych z prze
mytymi kośćmi. Groby były stosunkowo ubogo wyposa~one, jednak~e wy• 
stępujące w nich zapinki Almgrena V ser. 8 /wczeŚne warianty/ oraz 
Alm·grena IV 77-80 wskazują, i~ mamy do czynienia z najs~arsz:ą fazą 
istnienia cmentarzySka datowaną na B2a/B2b. 

Obok pochówków na terenie płaskim cmentarzyska przeprowa
dzono przy pomocy sprzętu mechanicznego eksplorację 5 kurhanów ozna
czoiJQch numerami 9, 10, 12 i dwó.ch nowo odkrytych 29 · i 30. Kurhany 
9, ·lo i 30 sąsiadowały ze wspomnian'ymi wcześniej pochówkami na cmen
tarzysku płaskim i podobnie posiadały ubogie wyposa~enie. Kurhan 9 był 
wyrabowany /być mo~e jest to ślad badań A. Lissauera w 1874 r. f ale 
posiadał fragmentarycznie zachowany podwójny wieniec obwodowy. Kur
hany 10 i 30 zawierały pochówki szkieletowe na których zawartość skła
dały się zapinki wczesne warianty serii 8 Alm. V. Por:wala to określić 
całe skupisko południowo-zachodnie jako jednoczasowe z . chronologią 
podaną wyżej. 

Kurhan 12 zawierał również ub'łgi grób szkieletowy z zapinką 
Alm. V s. 8 i wkopany w bruk ~amienny grob popielnicowy bez wyposa
~enia zaś kurhan 29 najmniejszy z tego typu obiektów na cmentarzysku 
odrzańskim mieścił w sobie grób popielnicowy ze spalonymi kośćmi 
wewnątrz naczynia. 

Badania będą kontynowane. 

P~KOSŁA WICE, gm-. Waśniów 
woj. kieleckie 

Muzeum :Archeologiczne 
w Krakowie 

Stanowisko l 

Badania prowadził doc. dr hab. Kazimierz 
Bielenin. Finansowało Muzeum Archeolo
giczne w Krakowie. Pierwszy sezon ba
dań. Osada dymarska kultury przeworsldej 
z wczesnego okresu rzymskiego I-II w. n. e. 

Stanowisko osadniczo-dymarskie poło~one jest na . łligo.dnym skło
nie pól ornych opadających w kierunku południowo-zachodnim w dolinę 
strumyka przepływającego od Waśniowa dalej w kierunku północnym do 
rzeczki Świśliny. Na polach po obydwu stronach drogi wiodącej do No
sewa za strumykiem występują ułamki ceramiki kultury przeworskiej, 
oraz ~u~la ~elaznego i fragmenty szybu pfeców dymarskich. 

W wykopach 1-3 natrafiono na pozostałości prostokątnych pra
cowni dymarskich. W jednej z nich obok du~ej ilości ceramiki, frag
mentów ~u~la, kości zwierzęcych znaleziono brązową fibulę silnie pro
filowaną /Almgren seria 68/. W dwóch pozostałych obok ceramiki, koś-· 
ci zwierzęcych znajdowały się 3 nieuszkodzone kloce ~u~la przeniesione 
tu z piecowiska dymarskiego. IG.oc;e ~u~la posiadają silne poszerzeni~ 

} 
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w części górnej. Dwa z nich średnicy 50 x 50 ćm posiadają odlewy ka
nałów kotlinkowych. 

W wykopie nr 4 /5 x 5 m/ natrafiono na zwał fragmentów szy
bów piecowych. Ułamki te silnie przepalone zżużlone i zeszkliwione po 
stronie wewnętrznej posiadają grubość około 8 cm. W warstwie wykopu 
występowały licznie skorupy rozbitych na·cżyń glinianych ręcznie lepio
nych kultury przeworskiej oraz kości zwierzęcych. 
Odryty zwał fragmentów szybowych wskazuje, że w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie znajduje się piecowisko dymarskie. Nie można jednak było 
powiększyć wykopu ze względu na uprawy rolne. 

Badania w Pękosławicach pozwoliły odkryć i zarejestrować no
wą nieznaną dotąd osadę dymarską co ma duże znaczenie dla całokształ
-tu badanej problematyki starożytego hutnictwa świętokrzyskiego. 

' PRZEMYSL, ul. Rycerska 

PSARY 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko l 

patrz 
uzupełnienia 1979 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Lesznie 

Badania prowadził dr Henryk Mamzer. 
Finansował WKZ w Lesznie i Urząd 
Gminy w Jemielnie. Wznowienie wyko
palisk po kilkunastoletniej przerwie. 
Osada hutnicza z okresu wpływów 
rzymskich. 

Badania podjęto ponownie celem uchwycenia zależności pomię• 
dzy produkcyjną częścią osady a jej strefą mieszkalno-gospodarczą oraz 
wyjaśnienia charakteru organizacji produkcji. Eksploracją objęto teren 
o największej koncentracji zalegającego na powierzchni żużla i materia
łu ceramicznego, lokalizując wykopy w południowo-zachodniej i północnej 

części stanowiska na łącznej powierzchni 6 arów. 

Stwierdzono pozostałości 35 pieców dymarskich typu kotlinkowe
go o zróżnicowanej wielkości kotlinek. Wszystkie odkryte dotychczas pie
ce /łącznie 51/ grupowały się w trzech skupieniach odległych od siebie 
o 200-300 m. Największe z piecowisk tworzyły 32 piece usytuowane w 3 
nieregularnych ciągach, przy czym część z nich pozostawała w układzie 
po 2-3 piece, tworząc rodzaj pracowni osłoniętych konstrukcją naziemną, 
po której stwierdzono pozostałości słupów. 

Część produkcyjna osady była wyraźnie oddzielona od strefy 
mieszkalno-gospodarczej, usytuowanej w wyższych partiach terenu. 
Stwierdzono w niej pozostałości półziemianek, różnego rodzaju jamy 
i obiekty gospodarcze. Odkryto m. in. piec wapienniczy o kamiennej 
konstrukcji ścian komory pieca. 
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W materiale ruchomym dominowała ceramika, w pr:z:ewa:.tają

cej mierze pochodząca z naczyń grubościennych o chropowatej, nie
zdobionej powierzchni. Rzadziej natomiast wystąpiły ułamki naczyń 
zdobionych ornamentem paznokciowym, rytymi liniami i ukośnymi pa
sami. Do wyjątków należy ceramika cienkościenna o gładkieJ. czernio• 
nej powierzchni. ~o;;a ułamkami naczyń znaleziono pojedyncz'ę okazy: 
cię:.tark!l tkackiego, przęślika, osełki. Uderza. przy tym całkowity brak 
przedmiotów :.telaznych. 

W oparciu o materiał ceramiczny osada datowana jest na schy
łek II i lll w. n. e. 

REMBIELIN, gm. Chorzele 
woj. ostrołęckie 
Stanowi ko l 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 
Zakład Badań Archeologicznych 
SSP "Universitas" 

Badania prowadził mgr Adam Waluś przy 
współpracy mgr Jacka Kowalskiego. Finań
sował WKZ w Ostrołęce. Piąty sezon badań. 
Stanowisko wielowarstwowe kultury kurhanów 
zachodniobałtyjakich z okresu rzymskiego. 

Stanowisko poło:.tone jest na wydmie w dolinie Orzyca. Zbada
no obszar 225 m2. Skoncentrowano się w części zajętej przez osadę • 
na obszarze występowania jam zasobowych. Uzyskano liczny materiał 
ceramiczny. 

Jednocześnie prowadzono wiercenia mające uchwycić przebieg 
domniemanego pomostu prowadzącego od podstawy wydmy ku rzece. 

Dokumentacja i materiał zabytkowy zło:.tony w Instytucie 
Archeologii UW. 

Badania będą kontynuowane_ 

R~BIELICE SZLACHECKIE 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 2 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadziła mgr Barbara Gedl. 
Finansował WKZ w Częstochowie. Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko z póinego 
okresu rzymskiego. 

Stanowisko zajmuje częściowo zalesioną wydmę, na lt!wej tera
sie zalewowej Liswarty. Na powierzchni znaleziono. liczne uJ.:amki cera• 
miki średniowiecznej i kilka ułamków prehistorycznej, o trudnej do 
określenia przynależności kulturowej. Na terenie stanowiska założono -_ 
dwa wykopy, w żadnym jednak nie uchwycono obiektów ani nawarstwień 
kulturowych. Pod cienką warstwą próchnicy i szarego podglebia ukazał 
się na głębokości 16-20 cm żółty, calcowy piasek. 
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Odsłonięto grób popielnicowy.( · którego wyposażenie stanowiło 
naczynie /1/ pełniące rolę popielnicy. maleń kie naczytlko /2/ 9raz 
fragment żelaznego imacza /3/. Wśród kości znaleziono ułamki koś
cianego grzebienia . z żelaznymi nitami oraz drobne ułamki stopionego 
brązu. Grób ten na podstawie materiału zabytkowego można• datować 
na póiny okres rzymski. 

RYTRO. gm. Piwniczna 
woj. nowosądeckie 
Stanowisko A 

r 

Polska Akademia Nauk 
Oddział w Krakowie 
Komisja Archeologiczna 

Badania prowadzili dr Renata Madyda
Legutka i mgr Krzysztof Tunia. Finanso
wała Komisja Archeologiczna Oddziału 
PAN w Krakowie. Pierwszy sezon badań. 
Osada z póinego okresu wpływów rzym
skich. 

Stanowisko usytuowane jest w obrębie lokalnego siodła wierz
chowiny działu na lewobrzeżu Popradu. Odsłonięto powierzchnię 2, 25 
ara lokalizując kilkanaście obiektów. Na uwagę zasługuje obiekt nr 5 
w postaci rumowi ska przepalonych kamieni i polepy. W jego obrębie 
znaleziono sporo fragmentów ceramiki, dwa paciorki szklane i frag
menty kamienia żarnowego. Wśród znalezionego na stanowisku zestawu 
ceramiki toczonej i lepionej ręcznie wyróżnić można fragmenty naczyń 
typu "KrausengefAsse". tzw. ceramikę siwą oraz skorupy zdobione orna- · 
mentern stempla. Z obrębu wykopu pochodzi również kilka drobnych. 
niecharakterystycznych przedmiotów żelaznych a także pięć kamieni 
żaren rotacyjnych. 

Badania będą kontynuowane • 

. 
SIEMU. TKOWO KOZIEBRODZKIE 
woj. ciechanowskie 

patrz 
okres halsztacki 

Stanowisko l 

SIEMIECHÓW.gm. Widawa 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

Muzeum 
w Fabianieach 

Badania prowadziła mgr Maria J:ażdżewska. 
Finansował WKZ w Sieradzu. Ósmy sezon 
badań. Osada ludności kultury wenedzkiej 
z póinego okresu wpływów rzymskich. 
Cmentarzysko kultury wenedzkiej z póinego 
okresu lateńskiego. 

Kontynuowano prfl,ce prowadzone na wzniesieniu zw. "Piekło", 

położonym na granicy gruntów_ wsi Rychłocice i Siemiechów. 
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Na przestrzeni 325 m2 odkryto 4 dute /do 2 m średnicy/ 
paleniska, polotone poza chatami /liczba, ich wynosi obecnie 61/, 
2 obiekty mieszkalne /XII i XI.ll/, część prawd9podobnie kolejnej 
chaty /? /, • nr XIV oraz kilka jam, z których jedna duta, głęboka, 
o regularnych zarysach miała prawdopodobnie charakter jamy zaso
bowej. 

Chata. Xll, której pierwszą warstwę stanowiły ślady spalonych 
belek zawalonego stropu, w odróżnieniu od pozostałych była duta, około 
7 x 5 m, kształtu nieregularnego. · Zwraca w niej uwagę wyjątkowo gru• 
ba warstwa spalenizny. 

Chata Xlll zbudowana na planie prostokąta, niewielka - 5 x 3 m, 
zawierała w porównaniu z dotąd odkrytymi w Siemiechowie obiektami 
mieszkalnymi - dutą ilość przedmiotów metalowych, brązowych i :te
laznych, niestety w bardzo złym stanie /gwof.dzie, nożyki, fragmenty 
ozdób/. 

We wszystkich obiektach, a także poza nimi, podobnie jak 
w latach ubiegłych znajdowano duże ilości ceramiki ręcznie lepionej ' 
i toczonej, bardzo ciekawej, o formach unikatowych, z ornamentyką 
stempelkową i listewkami plastycznymi. Ceramice towarzyszyły liczne 
kości zwierząt hodowlanych. 

Na zachodnim skraju wzniesienia zajmowanego przez osadę 
późnorzymską, odkryto dwa położone blisko siebie groby ciałopalne 
kultury wenedzkiej z wyposażeniem charakterystycznym dla późnego 
okresu lateńskiego. Są więc fragmenty licznych naczyń z facetowany
mi brzegami, zwężonymi w środku uchami i krzytarni na dnach. 
Z przedmiotów metalowych na uwagę zasługują: nóż żelazny z częś
ciowo zachowaną okładziną z kości, szczypce brązowe, część fibuli 
o konstrukcji środkowo-lateńskiej, . fragment brzytwy żelaznej. Te dwa 
groby lateńskie są prawdopodobnie częścią cmentarzyska, którego ba
danie przewiduje się w roku przyszłym, jednocześnie z badaniem osady. 

SŁONOWICE, gm.Kazimierza Wielka 
woj. kieleck;ie 
Stanowisko "G" 

STERŁAWKI WIELKIE, gm. Ryn 
woj. suwalskie 

patrz 
epoka brązu 

Muzeum Okręgc >f 

w Suwałkach 

Badania prowadziła mgr Krystyna Lenarczyk. 
Finansował WKZ w Suwałkach. Trzeci sezon 
badań. Płaskie cmentarzysko ciałopalne 
z okresu wpływów rzymskich. 

Pracami objęto zachodnie i południowe obrzeża stanowiska. 
Prżebadano powierzchnię około 400 m2 znajdując tylko dwa groby ja
mowe. _ 
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Łącznie na cmentarzysko składs1o . się 68 grobów ciałupalnych 
ze znaczną przewagą jamowych. Część południowa stanowiska znisz
czona została przez wkopy spowodowane wybieraniem piasku. Przeba
dano łącznie powierzchnię 1450 m2, z czego niezniszczona część cmen
tarzyska zajmowała około 709 m2. Największe sk_upienie grobów znajdo
wało się w centralneJ i południowej partii łltanowiska. 

Obiekty grobowe zalegały płytko pod powierzchnią ziemi, na 
głębokości 20-40 cm, w większości ich górne partie zniszczone były 
przez orkę oraz korzenie drzew i zarośli. 

W wyposa:teniu grobowym przeważały ozdoby i części stroju, 
nie znalezi9.no elementów uzbrojenia. Ciekawymi znaleziskami były dwie 
monety brązowe - Marka Aureliusza i Faustyny Starszej, niestety zale
gały one poza obiektami grobowymi i nie mogły stanowić wyznaczników 
chronologicznych. 

Na podstawie zabytków metalowych oraz ceramiki i ogólnej 
charakterystyki pochówków cmentarzysko datować można na okres U
IV w. n. e •• tj. fa~y c2 - Cs okresu wpływów rzymskich. 

Badania zostały zakończone. 

• SOBKOW patrz 
woj. kieleckie okres nowo:tytny 

\.. 

STARY ZAMEK, gm.Sobótka 
woj. wrocławskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Stanowisko 5 

STROBIN, gm. Konopnica 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 3a 

Muzeum Ziemi Wieluńskiej 
w Wieluniu 

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. 
Fina·nsował WKZ w Sieradzu. Jedenasty 
sezon badań. Osada z fazy B2 okresu 
rzymskiego. 

Kontynuowano prace na terenie drugiego członu osady około 
60 m na południe od stanowiska 3. 

Rezultatem badań było odkrycie dalszych dwóch chat oraz 
82 palenisk. Obie były w zasadzie budowlami naziemnymi kształtu 
prostokątnego, orientowanymi wzdłu:t linii E-W. Ilość oraz sposób 
rozmieszczenia dołków słupowych wskazują. że chaty wzniesiono 
w konstrukcji sumikowo-łątkowej a dwuspadowy dach wsparto na 
sochach. Chaty były niewielkie. Pierwsza liczyła 4 m długości 
i 2, 80 m szerokości, druga 3, 20 m długości i 2, 00 m szerokości. 
W wypełniskach chat znajdowano ułamki naczyń ręcznie lepionych, 
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niewielkie bryły żużla i kawałki kości zwierzęcych. Materiał w sumie 
mniej zróżnicowany i skromni'=ljszy niż w chatach pierwszego członu 
osady. · 

Faleniska miały układ rzędowy. Poszczególne rzędy układały 
się · wzdłuż linii E~ W, a więc podobnie Jak chaty. Układ tęn miejsca
mi był zakłócony przez paleniska młodsze, które wkopywano często 
w obiekty starsze. Dominowały paleniska kształtu prostokątnego o niec
kowatym przekroju z brukiem kamiennym umieszczonym zwykle po• 
środku głębokości. W paleniskach · zachowały się duże fragmenty prze
palonych bierwion układanych poziomo, skośnie oraz pionowo. Kamienie 
kładziono na palące się drzewo, efektem czego jest ich przepalenie. 
W wypełniskach palenisk spotykano ułamki naczyń, bryły żużla i kości 
zwierzęce, przy czym niektóre z nich były przepalone. Wydaje się, 

że paleniska spełniały funkcje zarówno gospodarcze jak i produkcyjne. 
Interesującym problemem jest ich rozplanowanie oraz dość jednolita 
orientacja. Przebadana dotąd część drugiego członu osady w Str.obi
nie wskazuje, że i tutaj mamy do czynienia z zorganizowanym ukła
dem przestrzennym jak na stanowisku 3. Porównanie ceramiki pro:
wadzi do wniosku, iż oba człony omawianej osady były sobie współ
czesne, przy czym człon drugi miał .. jak się wydaje w świetle do
tychczasowych odkryć - charakter bardziej produkcyjny. 

STRONIE, gm. Stryszów 
woj. bielsko-bialskie 
Stanowisko 3 

Tfi..D6W DOLNY 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
epoka brązu 

T4.DÓW DOLNY, gm.Warta 
woj. sieradzkie 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 

Stanowisko 7 Pracownia Archeologiczno
Konserwa torska 
Oddział w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Ryszard Rogosz, 
przy udziale mgr Eugeniusza Wilgockiego. 
Finansowała Okręgowa Dyrekcja Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. Pierwszy· sezon L>adań. 
Osada kultury przeworskiej /okres pó:!no .. 
lateński i póinorzymski/. 

Stanowisko badane było w ramach programu prac archeolo
gicznych prowadzonych na terenie zbiornika wodnego w Jeziorsku. 
Usytuowane na wschodnim stoku wzniesienia stanowiącego lewy brzeg 
niziny doliny Warty. Stanowisko rozpoznane w trakcie badań powierzch
niowych, geofizycznych i wiertniczych. Zrealizowano wykop szeroko
płaszczyznowy, prostopadły do skłonu wzniesienia o powierzchni 2000 m2, 
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usytuowany w północnej części stanowiska, obejmujący około 1/10 
jego przestrzeni. 

Stwierdzono występowanie mocno zagęszczonych obiektów, 
wśróu nich półziemianki, resztki chat naziemnych o charakterze słu
powym, liczne paleniska i jamy z materia~em reprezentowanym głów• 
nie przez fragmenty naczyń, kości zwierzęce~ przedmioty żelazne 
/grot oszczepu, sierpy, noże/, przedmioty brązowe /igła, fragment 
zapinek/ a także żarna rotacyjne. Materiał ruchomy pozwala datować 
nieliczne obiekty na późny okres lateński, natomiast zdecydc,wana 
większość wyeksplorowanych zespołów pochodzi z III i IV w. n. e. 

Na uwagę zasługuje odkrycie dobrze zachowanego ińeca garn
carskiego wraz z półziemianką produkcyjną~ z licznym zestawem na
czyń /fragmenty/ toczonych-siwych. Zbliżona do prostokąta 'półzie
mianka wydłużona na osi N-S /260 x 230 cm/, od strony północnej 
na spągu zakończona była wlotem - kanałem obudowanym płaskimi 
kamieniami. Łączyła się z cyklindrycznym piecem garncarskim wy
klejonym z gliny. Piec zachowany do wysokości 145 cm, w przekroju 
kształtu beczkowatego, posiadał średnicę wewnętrzną 120 cm. Wyrat
nie wkopany w gliniasty calec, posiadał czytelne ślady opalenia po
wierzchni zewn~trznej f dcokolnie na szerokości 5-8 cm/, a także 
ślady silnego wypału wewnątrz. Eksploracja rumowiska wewnętrzne• 
go pozwoliła stwierdzić, że niemal w połowie zachowanej wysokości 
istniał ruszt o grubośc;:i 5-6 cm wyklejony płasko i złączóny z obudo• 
wą, wsparty w środku na pojedynczej, stożkowatej podporze glinianej, 
osadzonej bezpośrednio na calcu. Na spągu pieca posadowionego bez
pośrednio na ·calcu stwierdzono warstewki spalenizny~ powyżej rumo
wisko polepy i resztki rusztu posiadającego kanaliki o średnicy 2-3 cm. 

W wypełnisku pieca, ale w większym jeszcze natężeniu 
w półziemiance przypiecowej znajdowano liczne ułamki naczyń wy
łącznie siwych-toczonych, w tym także fragmenty słabo wypalone 
o barwie żółto-brązowej. Zasadniczo jednorodny materiał ceramicz
ny /nieliczne kości/ reprezentowany jest przez powtarzaj~cych się 
kilkanaście form naczyń, w tym głównie garnków o wychylonych na 
zewnątrz brzegach, naczyń misowatych a także charakterystycznych 
naczyń szerokootworowych z płasko pod kątem prostym odgiętych na 
• ewnątrz i sz'erokich silnie profilowanych krawędziach. 

Na uwagę zasługuje fakt odkrycia na zbadanej przestrzeni 
obok jam typowo gospodarczych poświadczonych znalezieniem w nich 
sierpów /2 szt. f i żarna obrotowego, dalszych zespołów typowo pro
dukcyjnych. Przede wszystkim zwraca uwagę dobrze zachowany krąg 
kamienny o średnicy 2 m ułożony z dużych kamieni polnych wyznacza
jących nieckę o głębokości 80 cm wypełnioną warstwowo polepą a na 
spągu grubą warstwą niemal czystego wapna. 

Ró:wnież produkcyjny charakter przypisać należy dalszym kilku 
obiektom zachowanym szczątkowo a rysującym się w formie regular
nych mniejszych i większych nieckowatych jam wkopanych w calec, 
całkowicie . wypełnionych rumowiskiem polepy, przy nikłym udziale 
innych komponentów. 
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Oceniając wstępnie wyniki badań, stwierdzi~ nale~y. :te zbadana 
część os.ady stanowi Jliewątpliwie jej produkcyjny człon funkcjonujący 
głównie w III l IV, a ~ak:te jeszcze w pierwszej połowie V w. n. e. 

T•now GÓRNY, g~, Warta 
woj, sieradzkie 
Stanowisko 3 ' l 

'• 

PP Pracownie Konserwacji. 
Zabytków 
Pracownia Badawcza· 
Archeologiczno•Kons<.rwatorsk 
Oddział w Poznaniq 

Badania prowadził mgrTadeusz Laszkiewbz. 
uczestniczyła mgr Joanna TrochA<.-:- Finan~o .. 
wała · Okręgowa Dyrekcja Gospo··- -.:-ki Worinej · 
w Poznaniu. Drugi sezon badań. ~ada lud• 
ności kultury przeworskiej /ponadto lllady,. 
osadnictwa łu~yckiego i wczesnośrednio
wiecznego/. 

Zbadano całkowicie powierzchnię 6400 m2. Wydzielono ogółem 
1001 obiektów nieruchomych. w tym szereg obiektów mieszkalnych, 
głównie płytkich półziemianek, a tak!te liczne jamy, paleniakr, piece. 
Wllród obiektów gospodarczo-produkcyjnych na uwagę zasługuje odkry
cie i wyeksplorowanie dwóch, stosunkowo dobrze źachowanych, pieców 
do wypalania pótnorzymskiej ceramiki wykona~ej przy utyciu koła 
garncarskiego z licznym inwentarzem odpadów produkcyjnych, a w jed• 
nym przypadku równie!! z częllciowo zachowanym Jadunkiem naczyń. 
Z produkcją ceramiczną wiąie się róv:niet odkrycie du~ej "glinianki" 
powstałej w wyniku miejscowej eksploatacji surowca garncarskiego. 
Interesującym obiektem produkcyjnym jest równiet domostwo z licz
nymi pozostałolidaroi wytwórczolici związanej z obróbką rogu, być mo
te warsztat rogowiarski, datowany na . wczesny okres wpływów rzym-

. skich. 

Uzyskany w trakcie badań materiał zabytkowy potwierdza chrono
logię stanowiska okrellloną wstępnie na cały czas trwania kultu-.:oy prze
woraklej, a tak~e pozwala na wyrótnienie stl!acygrafii horyzontalnej 
w obrębie rozległej osady. 

Nieliczne obiekty reprezentują osadnictwo ludności kultury łułfcld~j 
oraz okresu wczesnego średniowiecza. 

Materiał z badań znajduje się do czasu zakończenia prac tereno
~ych oraz ich opracowania w PP PKZ 0/Poznań. 

Badania będą kontynuowane. 

Tł-.DÓW GÓRNY, gm. Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 3 

ZADOWICE._Ift,l, Godzielle WieUdo 
woj.kaijskie · 
Stanowisko l 

patrz 
uzupełnienia 1979 

patrz 
okres lateński 



..... 

ZAKRZEW, gm. Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 12 A 

ZAWADY,gm. Zbuczyn 
woj. siedleckie 
Stanowisko IV 
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patrz 
uzupełnienia 1979 

patrz 
wczesne średniowiecze 



W czesne średniowiecze 



BAJTKOWO. gm. Ełk 
woj. suwalskie 

• 
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... 

Muzeum Okręgowe 
w Suwałkach 

Badania prowadził mgr Leszek Lenarczyk. 
Finansowało Muzeum Okręgowe w Suwałkach • 
Trzeci sezon b!tdań. Grodzisko średniowiecz
ne /koniec XIII w. /. 

Wykopy o łącznej powierzchni 45 m2 zlokalizowano ·na dolnym maj
danie grodziska oraz w miejscu domniem<...nego wjazdu. W .pobliżu wjazdu 
znaleziono elementy drewnianych konstrukcji wału w postaci śladów prze
palonych. ukośnie ułożonych belek. Natrafiono również na kamienne umoc
nienia drewnianych pionowych słupów. 

Ceramika reprezentowana była w większości przez fragmenty .na
czyń toczonych na szybkoobrotowym kole z ornamentem linii poziomych 
i falistych. Zabytki metalowe są nieliczne. Znaleziono żelazny grot 
strzały oraz nieliczne ułamki przedmiotów żelaznych niemożliwych do 
identyfikacji. 

Badania majdanów grodziska zostały zakończone, kontynuowane 
będą wykopaliska na podgrodziu. 

B~DKOWICE. gm.Sobótka 
woj. wrocławskie 

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno-Konserwator ski 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Halina Śledzik
Kamińska. Finansował WOAK. Trzeci 
sezon badań pod kierownictwem autorki 
/piąty na grodzisku/. Grodzisko wczesno
średniowieczne /Vlli.-TX w./. 

Kontynuowano eksplorację nawarstwień wału i fosy n-a odcinku za
chodnim oraz wału na odcinku wschodnim grodziska. W tym celu przed
łużono wykop nr I w kierunku wschodnim · o 30 m. zaś na odcinku za
chodnim na długości 14 m. 

W badanym odcinku zachodnim wydzielono dwie części wału. 
W części wewnętrznej zachowały się resztki Konstrukcji drewnianych, 
które uległy spaleniu. W warstwie przepalonej gliny wyeksplorowano 
kilka poziomów drewna. Miąższość tej warstwy ustalona na podstawie 
dotychczasowych odkryć wynosi o. 7 m /nie jest całkowita/. zaś sze• 
rokość 2. 5- 3 m. Pośród przepalonych belek drewnianych leżały poje
dyncze kamienie. Z zachowanych resztek drewna można odczytać. U 
wewnętrzna część wału zbudowana była w konstrukcji przekładkowej• 
jednokierunkowej. 

Z częścią wewnętrzną nierozłącznie wiąże się część zewnttrzna
płaszcz gliniany. miąższości do 2 m. u podstawy licowany brukiem ka
miennym • . 
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Główne partie wału zostały zniwelowane. Na nieznacznym od
cinku zaobserwowano ślady po rzędzie s};upów pionowo wbitych, śred• 
nicy 25-30 cm~ pochodzące z konstrukcji wieńczących wał. Nie two• 
rzyły one jednak ostrokołu, lecz raczej nale:Ły się liczy~ tutaj ze 
zwieńczeniem wzniesionym w rodzaju konstrukcji na tzw. łątkę za-
stępczą. · 

Na podstawie dotychczasowych badań ustalono. :te zachodni od• 
cinek wału sięgał około 16 m długości, wysokości jego nie moimi 
jeszcze określić poniewai nie ukończono eksploracji nawarstwień. 

Do zachodniego odcinka wału przylega fosa. obecnie prawie cał
kowicie zasypana. Jej szerokość wynosi około 10 m. Brzeg wzmocnio• 
ny był rzędem pionowo wbitych kołków oraz wykładany faszyną. Dotych
czas wypełniska fosy wyeksplorowano na głębokość 2, 2 m. 

We wschodnim odcinku wału grodziska widoczne jest zaklęśnięcie 
terenu. W miejscu przerVIy ramiona wału nie schodzą się, a odstają 

od siebie. Jedno z ramion jest nawet szersze. Wykopem objęto pół
nocno-wschodnie ramię wału i część zaklęśniecia. Na odcinku tym . 
wyeksplorowano dotychczas 60 cm nawarstwień. Stwierdzono, że ba
dany odcinek wału od strony wewnętrznej, a takie zaklęśnięcie za
kończone były konstrukcjami drewnianymi. Częściowo były one prze
palone, łączyły się prawdopodobnie z reliktami bramnymi. Do nich 
dochodziła droga o nawierzchni wzmocnionej kamiE!niami, . częściowo 
odkryta także we wnętrzu grodu • . 

Zewnętrzna strona wału została zbudowana z gliny, zaś podsta• 
wa jego obłożona była warstwą kamieni. Poniżej podstawy w rowie 
sondażowym, metrowej szerokości. odkryto ślad po słupie średnicy 
30 cm. 

W nawarstwieniach wałów. a także przy fragmencie urządzenia 
bramnego i wjazdu odkryto materiał, na który składały się przede 
wszystkim skorupy naczyń wczesnośredniowiecznych, obtaczanych gó
rą, , w mniejszej ilości obtaczane całkowicie. Dotychczas nie odnale• 
ziono innych zabytków, na podstawie których mo:tna uściślić chrono• 
logię obiektu. 

Na podstawie dotychczas uzyskanych materiałów chronologię 
grodu określa się na VIU-XI wiek. 

W toku dalszych badań pilnym zadaniem będzie wyjaśnienie 
obecności członu II /jak wskazuje na to hipsometria obiektu/ oraz 
funkcji członu I i II. 

Materiały z badań znajdują się w WOAK we Wrocławiu. 

Badania będą kontynuowane. 

BIAŁOGARDA. gm. Wieko 
woj. słupskie 

Muzeum w Lęborku 
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Badania prowadził mgr Marian Kochanowski. 
Finansował WKZ w Słupsku, Szósty sezon 
badań, Grodzisko wczesnośredniowieczne 
/X~XJJI w./. 

Obiekt usytuowany jest na dużym cyplu naturalnego wyniesienia 
polodowcowego w centrum wsi, Zajmuje powierzchnię l, 300 m2, z te• 
go konstrukcje zasadniczego grodu zajmowały obszar około 470 m2. 
Slady umocnień obronnych słabo czytelne, jedynie przebieg fosy od 
strony południowej jest wyraźny. 

W badaniach skoncentrowano się na wyeksplorowaniu warstw 
kulturowych w zachodniej partii grodu, nawiązując do wcześniejszych 
badań prowadzonych w części centralnej. 

Początkowo wytyczono jedynie dwa wykopy na osi E·W, które 
dochodziły do zachodniego zbocza -grodziska, W następstwie odsłonię• 
cia obiektu mieszkalnego w północnej części wykopów wytyczono dwa 
kolejne. 

Stwierdzono, że pozostałością po grodzie jest rozsypisko wału 
i warstwa kulturowa we wnętrzu grodziska, zalegająca pod około 30 cm 
warstwą humusu. W odległości 7, 8 m od obecnie istniejącej krawędzi 
zachodniej skarpy, na głębokości 45 cm, uchwycono zarys obiektu 
mieszkalnego o wymiarach 450 x 395 m /dłuższy bok na osi N-S/, 
zachowanego w partii spągowej o ogólnej mią:!szości około 60 cm. 
Tuż obok chaty, przylegając do północnej ściany znajdowała się ja-
ma odpadkowa o średnicy 160 cm i miąższości około 155 cm, Oprócz 
meJ w niewielkiej odległości od chaty zaobserwowano kilka dalszych 
jam o bliżej nieokreślonej funkcji, 

Ciekawych danych dostarczyła także analiza profilu 'południowego 
wykopu 2/80, gdzie na długości 280 cm zachował się przejrzyście 
przekrój boczny konstrukcji wału z zachowanymi fragmentami bierwion 
drewnianych w kontekście intensywnej spalenizny i sprażonej w ogniu 
gliny. ' . 

W trakcie eksploracji odkryto kilkaset fragmentów ceramiki, 
licznie kości zwierzęce or.az wyroby metalowe: klucz żelazny, gwoź
dzie i nożyk _ żelazny. Znaleziony materiał zabytkowy wskazuje, iż 
gród użytkowany był najwcześniej na przełomie X/Xl w., jego schy
łek można określić na koniec XIII wieku. 

Materiał złożono w Muzeum w Lęborku. 

Badania będą kontynuowane. 

BŁOTNICA OPOLSKA, 
gm, Strzelce Opolskie 
woj. opolskie 

patrz 
uzupełnienia 1979 



BUSIENIE C. gm.Białopole 
woj. chełinskie . 
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PP Pracownie Konserwacji 
. Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadzili mgr Jerzy Cichomaki 
/autor sprawozdania/ i mgr Andrzej Hunic'z. 
Finansował WKZ w Chełmie. Pierwszy se• 
zon badań • . Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

Grodzisko polotone jest w lesie, przy drodze Buśno-Busieniec, 
około 250 m od zabudowań wsi. 

Obiekt le±y nad bagnistą doliną rzeczną. Grodzisko otacza poje
dynczy wał ziemny o średnicy 55 m i wysokości l, 5 • ą;'\Q m. Szero• 
kość wału • 10 m, szerokość fosy około lO m. Zało±ono trzy wykopy 
8 x l, 5 m na wale obronnym i w fosie. Stwierdzono, i± w południo• 
wej części obiektu /wykop I/ wał był konstrukcją drewnianą • rodza
jem palisady przeplecionej gałęziami i oblepionej gliną. Na innym od• 
cinku wału /wykop ll/ nie odkryto ±adnych konstrukcji wzmacniających. 
Nale±y sądzić, i± pierwotne deniwelacje między dnem fosy i szczytem 
wału sięgały około 5 m. 

Materiał zabytkowy uzyskany w trakcie badań to jedynie kilka 
ułamków ceramiki trudnych do datowania. 

Materiały znajdują się w PP PKZ Oddział w, Lublinie. 

Dokumentację przekazano WKZ w Chełmie. 

CEDYNIA 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 2 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Szczecinie 

Badania prowadziła dr Helena Malinowska
Lazarczyk. Finansowała Dyrekcja Rozbudo
wy Miast i Osiedli Wiej ski ch w Stargardzie 
Szczecińskim. Dwunasty sezon badań. Cmen• 
tarzysko średniowieczne /X-XJ..V w. /. 

Przebadano 8 arów powierzchp.i cmentarzyska. Wykopy koncentro
wały się na zboczach wzgórza celem uchwycenia pełnego zasięgu ·cmen• 
tarzyska. 

Wyeksplorowano 42 groby szkieletowe. W południowo-zachodniej 
partii cmentarza, uznanej za najstarszą i datowaną na koniec. X i Xl 
wieku, większość zmarłych ulotona została na osi N-S. Na wyposa
±enie tej grupy pochówków składały się przede wszystkim no±e ±elazne 
i naczynia gliniane. Pozostałe groby usytuowane były na osi W-E. 
głowami zwrócone na zachód, południowyzachód rzadziej na wschód. 
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Na wyposażenie tej grupy pochówków składały się drewniane .wiader
ka, monety. kabłączki skroniowe, pierścionki, sprzączki do pasa oraz 
noże. Część zmarłych pochowana została w drewnianych trumnach • 

. Udało się uchwycić w partii północno i południowo-zachodniej. 
rów grodzący cmentarzysko. Przebiegał on u podnóża wzgórza, obję
tego zasięgiem pochówków. W partiach najszerszych osiągał 380 cm, 
a największa jego głębokość wynosiła 140 cm. W partii północno-za
chodniej spąg rowu wybrukowany został drObnymi kamieniami i żwirem. 

Materiał uzyskany z rowu - ceramika z XI wieku i XVIII wieku 
oraz fragmenty przedmiotów żelaznych wskazuje, że funkcjonował on 
do czasu zburzenia kościoła na tym wzgórzu i zniwelowany został 
wraz z likwidacją obiektu s.akralnego. Założony został prawdopodobnie 
na przełomie XI/XII wieku przecinał bowiem w partii południowo-za
chodniej pochówki szkieletowe uznane za najstarsze. 

Celaro wyjaśnienia dalszego przebiegu rowu grodzącego cmenta
rzysko oraz ustalenia jego ścisłej chronologii, badania winny być koli• 
tynuowane w następnym sezonie wykopaliskowym. 

CEDYNIA 
woj. szczecióskie 
Stanowisko 2a 

Muzeum Narodowe 
w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Antoni Porzeziński. 
Finansowała Dyrekcja Rozbudowy Miast 
i Osiedli Wiej ski ch w Stargardzie Szcze
cińskim. Czwarty sezon badań. Cmenta
rzysko szkieletowe . '2 połowa X-XI wie~ 
osada wczesnośredniowieczna /X/XI w./ 
oraz os~da łużycka z okresu halsztackiego. 

W 1980 roku kontynuowano rozpoczęte w latach 1977-1979 bada
nia ratunkowe. Koncentrowano się głównie w północnej części stano
wiska . - na cmentarzysku szkieletowym. Szerokopłaszczyznowymi wy
kopami objęto powierzchnię 1000 m2 o miąższości nawarstwień kul
turowych od 20 do l80 cm poniżej powierzchni współczesnej. 'Odkryto 
i wyeksplorowano 95 grobów szkieletowych - w tyni 42 groby z wyP<>
sażeniem oraz 16 ol;>iektów osadniczych • w tym 3 paleniska wczesno
średniowieczne. 

Największe skupiska pochówków o równomiernym stopniu zagęszcze• 
nia wystąpiły w północno-zachodniej i połudJ?fowo-zachodniej partii 
cmentarzyska. Lącznie było 57 grobów, w tym 2 groby z bogatym 
inwentarzem zabytków - m. in. z brązową misą romę.ńską z I połowy 
XI ·wieku. 

Odkryto i wyeksplorowano "rów" ponad 20 m długości, założony 
najprawdopodobniej został w początkowej fazie użytkowania cmentarzy• 
ska dzielący wyrainie obszar cmentarzyska na dwie części, zachodnią 
i wschodnią. 
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Drugie. wyraine skupisko grobów odkryto w południowo•wschod.: 
niej partii cmentarzyska, łącznie 24 groby, w tym 2 groby z boga .. 
tym wyposa:teniem w postaci paciorków szklanych, grzechotki g!inia
nej. monety oraz wiaderka z :telaznymi okuciami i kabłąkiem. 

W północno-wschodniej partii cmentarzyska odkryto ~aledwie 
10 grobów szkieletowych, występujących w dość znacznym rozrzucie 
przestrzennym. Wystąpiły tu natomiast dość intensywne ślady osad
nictwa kultury łu:tyckiej z okresu halsztackiego • 6 jam. Podkreślić 

naleey. te pierws~ warstwa grobów szkieletowych zalegająca tu:t 
pOd ·warstwą ziemi ornej na głębokości od 20 do 40 cm została w po
wa:tńym stopniu zdekompletowana. Zdecydowana większość grobów po .. 
sadowionych była na osi NW-SE i na osi E•W. W ciągu trzech sezo• 
nów badań odkryto 180 grobów szkieletowych. 

Prace badawcze będą kontynuowane. 

CHOJNOWO. gm. Tolkmicko 
woj. elbląskie 

Uniwersytet Warszawski 
InstYtut Archeologii 

Stanowisko 2 Zakład Badań Archeologicznych 
SSP "Universitas" 

Badania prowadził mgr Jacek Kowalski. 
Finansował WKZ w Elblągu. Pierwszy ' 
sezon badań. Cmentarzysko płaskie kul• 
tury pruskiej /VI- VII w. n. e. f. 

Zbadano obszar 200 m2 odkrywając 14 obiektów. Wśród nich 
były trzy pochówki końskie. Towarzyszyły im ciałopalne groby ludzkie. 
Całość materiału zabytkowego stanowiły srebrne i brązowe okucia 
rzędu końskiego, sprzączki, zapinki brązowe, srebrne okucie rogu 
do picia, :telazne no:te. fragmenty wędzideł. bryłki bursztynu. frag
menty ceramiki. 

W jednym pochówku z koniem- niemal całe wyposa:tenie wyk_ona
ne było ze srebra. 

Materiał i dokumentacja została przekazana do WKZ w Elblągu. 

Przewiduje się kontynuację badań. 

CZEKANOW, gm. Jabłonna Lacka 
woj. sieradzkie 
Stanowisko I - "Tureckie Mogiły'' -

cmentarzysko 
Stanowisko II • osada 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Barbara Zawadzka .. 
Antosik przy współpracy mgr Ludomira Lo:t
nego. Finansowało PMA w Warszawie. Dzie• 
siąty sezon badań. Cmentarzysko szkieleto
we • XII-XIII w. • obiekty osadnicze - VII
VIII i X .. początek XI w. 
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Podj ęto po dwuletniej przerwie badania wykopaliskowe· na stano
wiskach I i III. Ogółem przebadano 263, 5 m2 powierzchni. wyekspio
rowano 3 groby szkieletowe, l jamę z VII-VIII wieku i 2 jamy z X • 
początku XI wieku. 

Stanowisko I - "Tureckie Mogiły11 ~ ~mentarzysko z Xll•XIII wieku. 

Przebadano 101 m2 powierzchni w północno-zachodniej partii 
obiektu. Wyeksplorowano 3 groby szkieletowe: kobiety, mężczyzny 
i dziecka oraz jedną jamę z początków wczesnego średniowiecza. 

Groby wystąpiły w północno-wschodniej części aru, w dwóch są
siednich rzędach, płytko pod powierzchnią, mocno uszkodzone przez 
orkę. Obudowa kamienna była w większości zniszczona. Orientacja 
szkieletów zachodnia. Przy zmarłych znaleziono: pierścionek i sprzączkę 
z brązu, dwa krzesiwa i nóż żelazny oraz trzy gwoździe od trumien. 
Luźno wystąpiły: 4 noże żelazne, zau~znica malinowata z brązu i gwóźdź 
żelazny .. 

Jama 78 - resztka budynku z VII• VIII wieku wystąpiła poniżej 
grobów na planie prostokąta z zaokrąglonymi bokami i wymiarach 
5 x 3, 5 m i głębokość do 40 cm. W czarnej ziemi wypełniska wystą
piła duża ilość polepy, ceramiki lepionej ręcznie, trochę kości zwie
rzęcych i dwa noże żelazne. 

Analogiczne duże jamy w liczbie 4 zostały wyeksplorowane na 
terenie cmentarzyska oraz na stanowisku III w poprzednich sezonach 
wykopaliskowych. Jama 78 różni się jednak od nich brakiem paleniska 
oraz bardzo dużą ilością polepy. Był to więc budynek naziemny ~e 
mieszkalny, którego funkcji na razie nie można określić. 

Stanowisko III - Osada z obiektami z X • początku XI wieku. 

Na niewielkim wzniesieniu w odległości około 30 m na południe 
od cmentarzyska zało:tono dwa wykopy o powierzchni 162, 5 m2. Ce
lem ich było odsłonięcie i wyeksplorowanie jam, które sygnalizowane 
były na powierzchni ornego pola ułamkami ceramiki i c'za:rną ziemią. 
Zbada.1o dwie jamy, a eksplorację 2 następnych odsłoniętych, trzeba 
było odłożyć do następnego sezonu badawczego, 

Jama l - nieregularna o wymiarach 4, 6 x 2, 8 m i głębokości 
65 cm, to właściwie 3 jamy wkopane częściowo jedna w drugą. We 
wszystkich trzech stwierdzono paleniska. 

Jama 2 - nieregularny prostokąt o wymiarach 4, 2 x 3 m i głę
bokości 90 cm. Był to obiekt dwuwarstwowy z paleniskiem w jamie 
młodszej i piecem glinianym w jamie starszej. 

Obie jamy wypełnione były bardzo czarną ziemią i dużą ilością 
ułamków naczyń, kości zwierzęcych, polepy. Wystąpiły · również 

szczątki ryb i 46 przedmiotów: 14 w jamie l i 32 w jamie 2. Ogó
łem znaleziono: 9 przęślików, jeden z burs'ztynu i 8 z gliny, 5 noży 
żelaznych, 2 oprawki rogowe i półfabrykat, zdobioną okładzinę rogo• 
wą dużego jednostronnego grzebienia, kolczyk ze srebra, bransoletę 
z brązu, małą, niskokabłąkową ostrogę żelazną z zaczepami zgiętymi 
do środka, krzesiwo żelazne dwukabłąkowe, sprzączkę i szydło że• 
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lazne, 12 ·przekłuwaczy rogowych i kościanych. 3 fragmenty osełek, 
rozcieracz kamienny. drucik :!elazny. 3 ·przedmioty z kamienia, gli• 
ny i :!elaza. 

Interpretacja zbadanych jam nie jest łatwa, będą ·one ';wymagały 
szczegółowej analiz;)t stratygraficznej i materiałowej. Wstępn\e. opie
rając się na ceramice i materiale szczegółowym. mo:!na dwie zbadane 
jamy datować na X • początek XI wieku. Znaleziona w ja~e z X·wiecz• 
ną ceramiką mała ostroga :telazna, którą najpótniej mo:tna datować na 
koniec VI wiekU, pochodzi na pewno z terenu osady wcześniejszej. znaj• 
dującej się w bliskim sąsiedztwie. Warto podkreślić, te jest to ju~ 
druga wczesna ostroga odkryta w· Czekanowie, a jak wiadomo znalezi• 
ska tych ostróg naletą do wyjątkowy'ch nie tylko na . terenie Podlasia • .. 

Badania przyniosły dalsze, interesujące materiały do poznania 
wczesnośredniowiecznego osadnictwa na terenie Podlasia Zachodniego. 
Odkrycie osadnictwa z X wieku wypełniło lukę chronologiczną i daje 
nam ciągłość osadniczą od VI do XIII wieku. Połotona w bezpośrednim 
sąsiedzwie stanowiska I osada przyczyni się na pewno do uściślenią 
chronologii cmentarzyska. Bogate wyposatenie dwóch zbadanych jam 
stwarza dute nadzieje na przyszłość, bowiem odnotowano 5 dalszych 
jaxn z tego samego okresu. 

Mając na uwadze, że Czekanów z katdym rokiem dostarcza 
coraz bardziej interesujących materiałów. konieczne są dalsze, 'bar
dziej kompleksowe badania. Jest to bowiem punkt wyjątkowy dla Pod• 
lasia i powinien być motliwie w pełni zbadany. 

Sezon wykopaliskowy 1980 roku zamyka się dla stanowiska I 
liczbą 118 grobów i 78 jam, a dla stanowiska III • 7 zbadanymi ja• 
mami fna ogólną liczbę 23/. 

Materiał i dokumentacja znajdują się w PMA w Warszawie. 

CZERCHÓW, gm.Ozorków 
woj. łódzkie 
Stanowisko 2 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 
w Łodzi 

Badania prowadziła dr Aldona Chmielowska. 
Finansował WKZ w Łodzi. Piąty sezon badań. 
Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy. 

Badania prowadzono w północno-zachodniej części wsi Czerchów. 
w odległości około . l, 5 km od grodziska, gdzie w założonej przez rol• 
ników piaśnicy odsłonięto ponad półmetrowej grubości warstwę kulturo• 
wą. To przypadkowe odkrycie stało się początkiem badań osadnictwa 
towarzyszącego uprzednio badanemu grodowi. 

Osada połotona była na stoku wysoczyzny okalającej od północy 
i wschodu podmokłe łąki, w odległości około 100 m od strumyka będą• , 

\ . 
cego dopływem Bzury. Przebadano 185 m2 do przeciętnej głębokości 
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120 cm. Na przestrzeni 150 rri2 odkryto. obok 4 jam, lu:tnego paleni
ska i licznych dołków słupowych, zar yH prostokątnego domu o kon• 
strukcji słupowej; w jego obrębie odsłonięto jamę z zawartością dość 
jednolitego zespołu ceramicznego, który wstępnie datować mo:tna na 
VI wiek. "Zaobserwowano wyra:tnie odróżniające się dwie warstwy kul• 
turowe, z których wcześniejsza zawierała materiał ceramiczny miesz
czący się w przedziale czasowym między końc'em IV•ego a VI wieku. 
Badania zniwelowanej części wału na grodzisku prowadzo,no metodą 
e lektrooporow ą. 

Ostatni sezon badawczy wskazuje, że najwcz.eśniejsże osad
nictwo wczesnośredniowieczne w rejonie Czerchowa było typu wiej
skiego i lokowało się . na wysoczy:tnie, gdzie istniały optymalne w a• 
runki zarówno osadnicze jak i gospodarcze, z uwagi na dobre gleby 
i bliskość wody. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym i EtnogrA• 
ficznym w Łodzi. 

Badania będą kontynuowane. 

C ZERSK, gm.Góra Kalwaria 
woj. warszawskie 
Stanowisko "Wzgórze Zamkowe" 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
w Warszawie 

Badania prowadziła dr Jadwiga Rauhutowa. 
Konsultantem był prof. dr Witold Hensel. 
Trzynasty sezon badań. Wczesne i pó:tne 
średniowiecze /IX-X w. f, /XI-XII w. f XIII w. 

Kontynuowano badania we wschodniej i południowo-zachodniej 
części wzgórza ·zamkowego fary 3 C-D i 37 A/ oraz rozpoczęto eltsplo• 
rację nowych działek w części zachodniej fary 26D, 35 C~Di 36A/. 

Do najstarszych obiektów odsłoniętych w bieżącym sezonie nale• 
ży zespół grobowy zło:tony z· sześciu glinianych naczyń, różnej wielkoś
ci i kształtów oraz dwóch palenisk, związany z kulturą tzw. grobów 
kloszowych far 3/. 

Najstarsze ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego pochodzą 
z IX-X wieku. Z tego czasu pochodzi być może półziemianka odkryta 
na arze 37 A oraz fragmenty ceramiki zalegające w warstwie far 37 A 
i 3 C-D/. Liczniejsze są natomiast relikty osadnictwa z 2 połowy XI 
i XII wieku. Oprócz fragmentów budynków naziemnych w konstrukcji 
zrębowej, usytuowanych w kilku poziomach nad sobą far 37 A/. odsło
nięto półziemiankę far 3 C/ oraz paleniska kamienne wewnątrz obiektów 
mieszkalnych i poza nimi fary 3 C-D i 37 A/. Zabudowa mieszkalna 
została częściowo zni EJ?. . zona przez cmentarz wczesnośredniowieczny, 
którego skraj uchwycoriu na arze 3. Na odcinku tym odsłonięto około 
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pochówków orientowanych po osi wschód~zachód, z głową zwróconą na 
zachód. Niektóre szkieletY posiadały wyposa~enie. Zachowały się tak~e 
szczątki drew11a z trumien bąd:t obstaw. 'Groby usytuowane w kilku po• 
ziomach pochodzą z xn i Xlll wieku. 

Badania będą kontynuowane. 

D.~BRÓWKA, gm. Stryszów 
woj. bielsko~bialskie 
Stanowisko 2 /grodzisko/ 

Di:BCZYNO, gm. Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko l O 

patrz 
paleolit i mezolit 

Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza 
Katedra Archeologii 
w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Andrzej Sikorski. 
Finansował UAM w Poznaniu. Drugi se·· 
zon badań, Osada kultury pucharów lejko· 
watych. cmentarzysko i osada ludności 
kultury łu~yckiej /V EB~HCY', osada lud~ 
ności kultury wczesnego średniowiecza 
z /VI·Xll wieku/. · 

Kontynuowano prace w_ północnej i północno-wschodniej części 
stanowiska na powierzchni około 1350 m2, lokalizując ślady trzech 
je dnostek kulturowych. 

1. Kultura pucharów lejkowatych · • osada; l jama mieszkalna /o po
wierzchni użytkowej około 3, 5 m2 z małym paleniskiem wewnątrz 
obiektu/; inwentarz krzemienny i ceramiczny. 

2, Kultura łueycka ~ osada i cmentarzysko; 2 paleniska, 16 jam i 41 
śladów pasłupowych skoncentrowąnych wyratnie w zachodniej części 
zbadanego obszaru stanowiska; materiał wyłącznie ceramiczny; 
2 groby popielnicowe z resztkami stosu. 

3. Kultura wczesnego średniowiecza • osada. Materiał wstępnie pozwa• 
la wydzielić trzy fazy: 

aJ VI-VII wiek /I faza rozw~ju ceramiki/ wg W, Łosińskiegó; l ja
ma mieszkalna, 4 paleniska. 5 jam gospodarczych i ślady po
słupowe /bez kontekstu/; formy naczyń nawiązują do jajowatych, 
kielichowatych i kubków /z ornamentem stempelkowym/ znanych 
z Dziedzic, woj, gorzowskie, 

b/ VII • połowa IX wieku; 2 półziemianki, 2 jamy mieszkalne, 4 pa• 
leniska, 9 jam gospodarczych, l piec oraz liczne ślady posłupo• 
we; w wymienionych obiektach dominuje materiał ceramiczny 
/w przewadze z fazy IIb/; w półziemiance /obiekt 193/ i piecu 
/160/ stwierdzono fragmenty prażnic w innych zaś przęśliki 
oraz dwubarwny paciorek szklany, 
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c/ połowa IX .. połowa Xn wieku /faza m· i -IV wg W. Łosińskiegof; 
l p~łziemianka, 4 paleniska • . 5 jam i ślady po słupowe: · dominu• 
je ceramika /naczynia dwusto:!kowate, esowate w wersji nie• 

. zdobionej i ornamentowanej/; w półziemiance /obiekt 200/ 
stwierdzono 2 groty strzał /typ I wg A. Nadolskiego f; z. innych 
obiektów pochodzą _.przęśliki, no':t:Yk i osełka. 
Na ·powierzchni znaleziono ostrogę /typu ill wg A. Nadolskiego f. 

Materiał przechowuje się w magazynach Katedry Ar_cheologii UAM 
w Poznaniu. 

Badania będą kontynuowane. 

Dl;:BCZYNO, gm. Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 39 

DOBRE, gm. Wilków 
woj.lubelskie 
Stanowisko l i 2 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
okres lateński 

DOBRZESZOW, gm. Łopuszno 
woj. kieleckie 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 

Stanowisko 11Góra Dobrzeszowska 11 w Kielcach 

Badania prowadziła dr Eligia Gąssowska 
przy współudziale mgr Andrzeja Pelisiaka. 

· Finansował WKZ w Kielcach. Piąty sezon 
badań. Wczesnośredniowieczne sanktuarium 
i osada. 

Sanktuarium pogańskie na szczycie góry i osada u podnó:ta zbo
cza południowo-wschodniego. W centrum elipsy górnej roz'ebrano 1/4 
część podwaliny kamiennej stwierdzając istnienie pod nią warstwy kul
turowej z VIII-IX w. Przeprowadzono szczegółową penetrację tereno
wą najbli:tszej okolicy, przede wszystkim na zboczu zachodnim, naru
szonym przez wyrąb du:tych drzew, do wsi Sarbice, Sarbice-Rogaczów, 
J óźwików, Gruszka po Nowek. St\_vierdzono występowanie nielicznej c e• 
ramiki z VIII-X w. Wytypowano miejsce do badań sonda:towych na polu 
usytuowanym poni:tej dolnego wału południowego. Przekopano l ar osa
dy z uchwyceniem reliktów mieszkalnych i pozyskano materiał zabytko
wy z lat około 770-950 n. e. Prace 1980 r. miały na celu ustalenie za
sięgu zaplecza osadniczego współczesnego świątyni i wyznaczeniu strefy 
ochronnej na zewnątrz granic rezerwatu archeologiczno-przyrodniczego. 

DOMACYNO, gro. Karlino 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 6 

patrz 
epoka brązu 



DROHICZYN 
woj. białostockie 
Stanowisko 16 · 

DROHICZYN 
woj. białostockie 
Stanowisko XXII "Cerkiew" 
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patrz 
okresy brązu 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Krzysztof Burek. 
Finansował WKZ w Białymstoku. Drugi 
sezon badać. Osada wczesnośredniowieczna 
/Xll-XIII · w./. Ślady osadnictwa średnio• 
wiecznego i nowożytnego. 

Badania były kontynuacją ubiegłorocznych dor.a~nych prac ratowni• 
czych przeprowadzonych w obrębie wykopu gospodar~zego założonego 
na terenie cmentarza przycerkiewnego. W bezpośrednim sąsiedztwie 
ubiegłorocznego wykopu, po południowej stronie cerkwi, wyeksploro:wa
no 15 m:2. 

W południowej części natrafiono na partię muru· ceglanego i po• 
sadę fundamentową, zwi_ązane zapewne z fundowanym w końcu xvm 
wieku klasztorem 00. Bazylianów. · 

' 
Część północna wykopu została zniekształcona licznymi, głównie 

nowożytnymi wkopami. Na poziomie około 2, 3 • 2, 5 m od powierzchni 
odkryto poziom wczesnośredniowieczny. Przy profilu północnym ujawnio• 
no fragment_ narożnika chaty oraz. część paleniska;. Odkryto równie:f: 
nieckowatą jamę o miąższości około O, 7 m z zawartością ceramiki 
wczesnośredniowiecznej i kości zwierzęcych. W warstwie kulturowej 
o miąższości O, 30 • O, 50 m wystąpiła ceramika wczesnośredniowieczna, 
w dużej mierze pochodząca z naczyń typu "drohiczyńskiego", kości 
zwierzęce, łyżwa kościana, półfabrykat szydła koś?ianego. 

Materiały znajdują się w zbio_rach Muzeum Okręgowego w Białym• 
stoku. 

GAJE, gm. Stubno 
woj. przemyskie 
Stanowisko 3 

GNIEW 
woj. gdańskie 
Stanowisko 5 

patrz 
uzupełnienia 1979 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Ćhoińska
Bochdan i mgr Ewa Kiersztejn /autorka 
sprawozdania/. Finansował Urząd Miasta 
i Gminy w Gniewie. Pierwszy sezon badań. 
Grodzisko dwufazowe /IX·X w., XI w./. 
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Grodzisko usytuowane jest na południowy zachód od Starego 
Miasta w Gniewie na cyplu wysokiego brzegu rzeki Wierzycy. w po
bli:!u stanowiska nr 4. Badania miały· charakter ratowniczy i prowa
dzone były w związku z projektowaną budową osiedla domków jedno~ 
rodzinnych. Prace · koncentrowały się przy , północnej i zachodniej kra-
wędzi grodzjska w trzech wykopach. . • 

W wykopie I natrafiono na trzy fragmenty jam /wymiary 2, 50 x 
X l, 50 X 1,10 m; 4, 50 X 2, 00 X l, 50 m; 2, 50 X 0, 50 X l, 00 m/. Wypeł
niska jam składały się z czterech do pięciu warstw. W obrębie jamy I 
w górnej partii znajdowało~ się rozwleczone palenisko, w którym znale• 
ziono ornamentowany grzebień kościany grupy I B typu VI, odmiany 2 ~ 
f wg z. Hilczerówny /, datowany na X· XI wiek, poza tym 62. f!l'agplenty; .. -
ceramiki górą obtaczanej oraz całkowicie Óbtaczanej i liczne fragmen
ty kości zwierzęcych. z pozostałych warstw wypełniska jamy pochodzi . 
335 fragmentów ceramiki · górą obtaczanej i liczne fragmenty kości 
zwierzęcych, l fragment narzędzia kościanego i szczątki ryb. W War• 
stwach jamy 2 znal~ziąno 933 fragmenty ceramiki górą obtaczanej, bar
dzo liczne fragmenty kości zwierzęcych, kilka fragmentów pra:!nicy, 
telazny kabłąk od wi"aderka, szczątki ryb oraz w najnH:szej warstwie 
drobno retuszowany grocik krzemienny. W jamie 3 odkryto jedynie 
kilkanaście fragmentów ceramiki i kości. 

W wykopie III sąsiadującym bezpośrednio z wykopem I pod war• 
stwą orną zawierającą przęślik gliniany i fragment surowca bursztyno
wego' zalegała warstwa kulturowa o nieznacznej mią:!szości, z której 
pochodzi 83 fra~enty ceramiki górą obtaczanej i całkowicie obtacza
nej, :!elazny grocik kuszy i liczne kości zwierzęce. 

W wykopie II położonym przy północnej krawędzi · grodziska na
trafiono na zakole wału ziemnego o piaszczystym jądrze, umacnianego 
faszyną przekładaną warstwami piasku. Stratygrafia wykopu wskazuje 
na to, :te wał został zniwelowany w okresie pó:fnego średniowiecza. 
Z warstwy niwelującej wysokość wału pochodzi uszkodzona siekierka 
datowana na schyłek neolitu. 

w warstwacli płaszcza wału natrafiono na dutą ilość • 102 
ułamki ceramiki - górą obtaczanej i całkowicie obtaczanej, kości zwie• 
rzęce, sprzączkę żelazną, liczne szczątki botaniczne oraz szczątki ryb. 

Zabytki są przechowywane w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 

Badania będą kontynuowane. 

GRzyBlANY 
woj.Iegnickie 
Stanowisko l 

JEZIORSKO, gro. Warta 
woj. sieradzkie 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
uzupełnienia 1979 



• KAMlEN POMORSKI 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 2 /Stare Miasto/ 

152 

Muzeum Narodowe 
w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Władysław Gar
czyński. Finansowało Muzeum· Narodowe 
w Szczecinie. Pierwszy sezon badań. 
Miasto wczesnośredniowieczne .. umocnie
nia obronne /XJ.-XJJ. w./ i średniowieczne 
/XV w·./. 

Prowadzono badania ratunkowe w wykopie fundamentowym zloka• 
lizowanym przy zachodniej krawędzi ul. Bałtyckiej prowadzącej do przy• 
stani nad Zatoką Kamieńską. 

Wykop o powierzchni 120 m2 załotono w północnej części wykopu 
fundamentowego wybranego średnio do głębokości 180 cm, gdzie w cza• 
sie mechanicznego kopania odkryto wewnętrzną ścianę wału obronnego 
i wczesnośredniowieczne warstwy kulturowe. Wał obronny usypany }?ył 
z gliny i piasku, na któJ~ym od strony wewnętrznej miasta zalegały 
warstwy kulturowe z XJ.·XII wieku. W górnych partiach, po zewnętrz
nej stronie wału i na jego skłonie, odkryto dute głazy ulotone w kie• 
runku północno .. południowym z zalegającymi na nich szczątkami muru 
ceglanego. Przypuszczać należy, te są to fundamenty i szczątk~ za
chodniej ściany średniowiecznej bramy z XV wieku, która · na skutek 
wadliwego posadowienia zaczęła osiadać na zewnątrz w kierunku pół
nocnym co wpłynęło na decyzję jej rozebrania. 

,. 
Grunt w tym miej scu był mniej stabilny od występującego na 

wale wczesnośredniowiecznym, na którym została posadowiona część 
fundamentów. Różnica gr untów spowodowała przechylenie bramy gro
żąc ruiną. Brama.ta znana jest z mapy Lubiniusa z 1600 r. gdzie przed
stawiono widok mias·ta Kamienia od strony Zatoki uwzględniający m. in. 
mury obronne. Wynika z tego, że została rozebrana po 1600 r. 

KARTOSZYNO, gm.Krokowa 
woj. gdańskie 
Stanowisko 7 

KRAKÓW-LUOWINÓW 
ul. M. Konopnickiej 

patrz 
okres lateński 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Emil Zaitz. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie. Pierwszy sezon badań. 
Relikty osadnictwa wczesnośrednio
wiecznego, późnośredniowiecznego 

i nowotytnego. 
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·Badania ratownicze prowadzono w wykopie budowlanym usytuo• 
wanym po póhlocnej stronie hotelu Kongresowego, p o wschodniej stro• 
nie modernizowanego odcinka ul. M. Konopnickiej /budowa przejścia pod~ 
ziemnego pod jezdnią ul.M.Konopnicldej/. Na długości około 25 m roz~ 
poznano warstwę kulturową o mią~ftrlQŚCi około 80-lOÓ cm, zawierają• 
cą materiał zabytkowy z rM:nych ()kresów. • W jej spągu stwierdzono 
pojedyncze ułamki naczyń glinianytlh datowanych ~a IX-X wiek oraz 
niewielką ilość ceramiki z okresu pomiędzy XI a 'XIII wiekiem. W częś
ci środkowej oraz w stropie warstwy zalegał materiał zabytkowy z póź• 
nego średniowiecza oraz ~ ę~~sów nowożytnych. 

Wydaje się, że rozpoznane relikty osadnictwa wczesnośrednio• 
wiecznego należy wią~ać z południową krawędzią dużej osady odkrytej 
przy ul. Klonowej i Ks. Marka /por. Informator Archeologiczny, Bada-
nia 1971, s.l80-181/. ·· 

Materiał z badań przechowywany jest w Dziale Krakowa Przed
lokacyjnego Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 

KRAKÓW-STARE MIASTO 
Stanowiska: 
ul. Kanonicza l, 9.11, 13 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

ul. Senacka lO, ul. Grodzka 65, 
ul. Solskiego 11, ul. Straszewakiego 

Badania prowadził mgr Emil Zaitz pod 
kierunkiem doc. dr. hab. Kazimierza .. 
Radwańskiego. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie. Osadnictwo 
wczesnośredniowieczne, późnośrednio• 

wieczne i nowo:tytne, relikty późno• 
średniowiecznego muru obronnego Kra
kowa oraz gotyckiej zabudowy_, miasta. 

Kontynuowano badania ratownicze w szybikach geotechnicznych 
oraz w wykopach budowlanych i instalacyjnych .związanych z odnową 
zabytków Starego Miasta. Badania archeologiczne prowadzone były 
w następujących punktach: · 

1/ ul. Kanonicza l • pracami obię~o piwnice i podwórze budynku oraz 
przylegający odcinek ulicy Senackiej. Odkryto nawarstwienia późno
średniowieczne i nowożytne /XIV-XX w./, w tym warstwy kulturo• 
we z dużą ilością żużla żelaznego, datowane na okres od XIV do 
XVI wieku. Pod jezdnią ul. Senackiej odsłonięto kolejne 'odcinki 
średniowiecznej budowli wykonanej z kamieni wapiennych /funda
ment/ i cegły gotyckiej o układzie polskim /parta naziemna/. 
Według wstępnych ustaleń obiekt ten należy wiązać z XIV wiekiem, 

2/ ul.Kanonicza ą}\ 11 - w wykopach usytuowanych na podwórzu oraz 
na terenie oficyn rozpoznano wczesnośredniowieczne poziomy użytko• 
wane oraz warstwy nasypowe z jądra wału obronnego, pochodzące 
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z młodszej fazy osadniczej Okolu fXJ. .. XlJJ. w./. relikty miejskiego 
muru obronnego Krakowa /XIV w./ wykonanego z łamanych kamie .. 
ni wapiennych oraz późnośredniowieczne i nowo~ytne poziomy ueytko• 
we terenu. 

3/ ul. Kanonicza 13 ~ kontynuowano prace wykopaliskowe w piwnicy 
oficyny. w sąsiedztwie odkrytego w 1979 r. skarbu ~elaznych grzy• 
wien siekieropodobnych. Z warstw wczesnośredniowiecznych. zwią• 
zanych ze starszą fazą osadniczą Okolu /IX•X w./. uzyskano . znacz• 
ną ilość ułamków naczyń, połupane kości zwierzęce oraz pojedyncze 
fragmenty małych tygli o zeszkliwionej powierzchni. Materiał cera• 
miczny całkowicie potwierdza wcześniejsze ustalenia odnośnie dato .. 
wania skarbu na l połowę lub początek 2 połowy IX wieku. W trak• 
cie tych prac odsłonięto tak~e niewielki odcinek późnośredniowiecz• 
nego, miej skiego muru obronnego Krakowa oraz poziomy u~ytkowe 
piwnicy z XVII i XX wieku. 

4/ ul. Senacka l o. W piwnicy oficyny rozpoznano fragment wczesno
średniowiecznego obiektu półziemiankowego datowanego na IX wiek 
f starsza faza osadnicza Okolu/ oraz nowo~ytne poziomy ueytkowe 
piwnicy, 

5 f ul. Grodzka 65 - w wykopie zlokalizowanym na terenie podwórza 
stwierdzono późnoźredniowieczne i nowo~ytne warstwy kulturowe. 
Calca nie osiągnięto. · 

6/ ul. Solskiego 11 /kino Apollo/ • w wykopach budowlanych rozpozna• 
no i przebadano pozostało_ści 6 dołów chłonnych . /kloacznych/ z licz .. 
nymi naczyniami glinianymi pochodzącymi z okresu pomiędzy XIV 
a XVI w., a także wypełnisko podobnego obiektu z materiałem da
towanym na XVIII-XIX w. W kilku przypadkach uchwycono relikty 
drewnianej obudowy tych obiektów • 

7 f ul. Straszew skiego - przy pracach instalacyjnych na jezdni odsło
nięto nowożytne warstwy nasypowe /XIX w. f oraz poziomy ueytko
we ·ulicy /XIX-XX w. /. .. 

Materiał ·zabytkowy z baćlań przechowywany jest w Dziale Kra
kowa Przedlokacyjnego Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 

KR.AKÓW .. STARE MIASTO 

KRAKbw .. wAWEL 
Rejon VIII 

patrz 
późne średniowiecze 

Kierownictwo Odnowienia 
Zamku Królewskiego 
i Państwowe Zbiory 
Sztuki na Wawelu 

Badania prowadzili mgr Zbigniew Pianowsld 
i Janusz Firlet /autorzy sprawozdania/ pod 
kierunkiem mgr Stanisława Kozieła. Finan
sowało K'.ierownictwo Odnowienia Zamku · 
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Królewskiego na Wawelu. Trzydziesty 
pierwszy sezon badaó. Grodzisko głównie 
/JX•XJJJ. w./. zamek gotycki i renesan• 
sowy oraz relikty osadnictwa staro:tytnego. 

Realizowano kolejny etap prac zwillzanych z przygotowywaniem 
rezerwatu archeologiczno-architektonicznego w rejonie vm, w którym 
wyeksponowane będą fre.gmenty murów budowli przedromaóskiej, ro• 
maóskiej oraz umocnieó ziemnych i murowanych z okresu póinego 
średniowiecza a tak:te fortyfikacji kleszczowych z końca XVIII wieku. 

Prace ziemne polegały na wykonaniu dwu sond fundamentowych 
dla posadowienia filarów podtrzymujących strop :telbetowy nad kom• 
pleksem wykopów archeologicznych. W obydwu sondach osiągnięto po• 
ziom skały. Eksplorowano warstwy powstałe w okresie od końca xvm 
wieku, głównie zasypiska pomiędzy murami kleszczowymi pochodzące 
z czasów Rzeczypospolitej Krakowskiej oraz austriackie z okresu po 

})9dwy:tszeniu zewnętrznego muru kleszczowego w połowie XJX wieku. 
W jednej z sond /SF_ 15/ odsłonięto fragment lica wewnętrznego mu
ru kleszczowego, zbadano sposób posadowienia muru, jego konstruk
cję oraz stwierdzono częściowe rozebranie podczas akcji porządko• 
wych prowadzonych z polecenia Senatu Wolnego Miasta Krakowa. 

Ponadto przeprowadzono weryfikację poprzednich rozpoznań do• 
tyczących kompleksu nawarstwień XIX-wiecznych /wykop 2/79/80/ 
oraz niewielkie eksploracje we wnętrzu budowli romańskiej w celu 
odkrycia fundamentów mensy ołtarzowej. Poszukiwania dały jednak 
wynik negatywny, co mo:te mieć pewne konsekwencje dla rekonstruk• 
cji funkcji obiektu. Usuwano tak:te zasypisko z południowej części wy• 
kopu archeologicznego z 1949 r. w rejonie budowli przedromańskiej 
/wykop 1/1980/ poniewa:t odcinek ten wejdzie w skład realizowanego 
obecnie rezerwatu. 

Ogółem wyeksplorowano około 120 m3 nawarstwień z których 
uzyskano liczny materiał zabytkówy, głównie w postaci fr~gmentów 
ceramiki wczesno- i póinośredniowiecznej oraz nowo:tytnej. 

Badania będą kontynuowane_. 

KRf:SKO, gm.Brzeg Dolny 
woj. wrocławskie 

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania· prowadził mgr Henryk Pokora. 
Finansowały NZPO "Organika Rokita" 
w Brzegu Dolnym. Pierw'szy sezon ba-
dań. Grodzisko średniowieczne /XIV-XV w./, 
wczesnośredniowieczne /Vlli-JX w./, osada 
z pó:fnego okresu wpływów rzymskich. 

Orodzilko polotone j11t w poludniowej o&t•oi w1i w•ród pod· 
mokłych łllk pradoliny Odry. MajlłC formę wyratnie dwudzielnll, składa 
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się z kulminacji - grodu sto:!kowatego oraz rozległego płaskowy:!u • 
podgrodzia zajmującego powierzchnię około l, 5 ha. 

Badaniami objęto około 980 m2 przestrzeni podgrodzia i przyle• 
gającego doń południowego fragmentu fosy. Odkryto 14 obiektów ziemnych 
tj. mieszkalnych, .m,ieszkalno•gospodarczych, z których 2 "/obiekt nr 5a 
i 6/ reprezentują zabudowę osady z późnego okresu wpływów rzymskich. 
Natomiast forma, odmienność konstrukcyjna, a przede w~zystkim mate
riał ruchomy pozyskany z pozostałych 12 obiektów wskazują, iż stano-
wią pne relikty wczesnośredniowiecznego punktu osadniczego. Obserwa• 
cje poczynione w południowej części" wykopu świadczą o jego obronnym 
charakterze. Odsłonięto tu fosę użytkowaną współcześnie z obiektami 
wczesnośredniowiecznymi oraz dobrze zachowane pale konstrukcji noś
nej mostu. 

Jest to jedyny odkryty dotychczas element fortyfikacyjny. Nie 
wykluczone, że ślady obwałowania zniszczyła przebiegająca tędy droga 
polna. 

Ostatnią fazę użytkowania badanego stanowiska wyznaczają frag
menty ceramiczne typowe dla późnych faz okresu średniowiecznego. 
Należy wiązać ją z powstaniem i funkcjonowaniem grodu stożkowatego. 

Badania będą kontynuowane. 

KRUSZWICA 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2 

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

Badania pod kierownictwem prof. dr Witolda 
Hensla prowadził dr Wojciech Dzieduszycki. 
Finansował IHKM PAN. Wczesnośredniowiecz• 
ny zespół -osadniczy: gród i pierwsze podgro
dzie /Vlll-Xlll w. f, zamek /XIV-XVII w./. 

Badania archeologiczne w Kruszwicy skoncentrowano na południo• 
wyro stoku Wzgórza Zamkowego f stanowisko 2 f. Wytyczono tu wykop 
IV A o powierzchni 50 m2. usytuowany prostopadle do odkrytego w . po• .. 
przednich sezonach lica muru obronnego zamku z 2 połowy XIV w. 
Celem badań było uchwycenie konstrukcji wału wczesnośredniowieczne
go grodu, poznanie ich układu, zasięgu i chronologii. 

Stwierdzono, że górne warstwy stoku Wzgórza Zamkowego po
chodzą z okresu ńowożytnego. Zawierały one gruz · ceglany, zaprawę,. 
nowożytny materiał ceramiczny, kości, fragmenty dachówek. kafle. 
Z nawarstwień tych pochodzą również inne zabytki: brązowe, żelazne, 
szklane /szybki, fragmenty naczyń/. Na uwagę zasługują: kryształ gór
ski, fragment zdobionej bogato szpili kościanej, sprzączka brązowa. 
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W SP,Omniane warstwy przykrywały stok wału wczesnośredniowiecznego 
nakładając się na jego płaszcz gliniany. Pod (()Wyro płaszczem edkry• 
to ukośnie zalegające warstwy brunatnej ziemi oraz popiołu poło~one• 
go. na pierwszym poziomie drewnianych konstrukcji rusztowych wału. 
Umocnienia te zło~one z 7 belek o średnicy dochodzącej do 14 cm 
zalegały na osi pómocny-wschód-południow;9'-zachód. Podobnie ukierun
kowane były następne dwa poziomy konstrukcji odkrytych w tym sezonie 
badawczym. Datowanie tych konstrukcji. a więc płaszcza glinianego 
i rusztu na podstawie wstępnej analizy materiału ceramicznego łączyć 
mo~na z XII-l połową XIII wieku. Stanowił] one najmłodszą; zewnętrzną 
fazę umocnień obronnych grodu, powstałą najprawdopodobniej po spusto
szeniu Kruszwicy w trakcie walk dynastycznych końca XI wieku. Są te~ 
świadectwem, i~ wspomniany wał został wówczas powtórnie umocniony 
od strony zewnętrznej dodatkowymi stosami rusztowymi i grubym płasz
czem glinianym. 

Materiały przechowywane są w ZAW IHKM PAN w Poznaniu. 

Badania będą kontynuowane. 

KRZECZÓW-BELCH, gm. Bochnia 
woj. tarnowski e 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

KRZESK-KROLOWA-NIWA 
Stanowisko- grodzisko 

Uniwe1:·sytet Warszawski 
Instytt1 t Archeologii 

Badania prowadziła mgr Joanna Kalaga. 
Konsultacja "' doc. dr hab. Maria Miśkie• 
wicz. Finansował WKZ w Siedlcach. 
Czwarty sezon badań. Grodzisko /VIII, 
XI-XII w./. 

'Kontynuowano prace na majdanie grodu oraz na wale wewnętrz
nym i zewnętrznym. Łącznie przebadano 116m2 • w tym 70m2 maj
danu. Wykop, zlokalizowany w centrum maj.panu, odsłonił półziemiankę 
czworokątną o wymiarach 2, 80 x 21 80, w przekroju nieckowatą z pła
skim dnem1 w które był wbity słup. Wykop nowo:Zytny zniszczył ją 
w częśc.i wschodniej. W wypełnisku obiektu wystąpiła ceramika ręcznie 
lepiona, kości zwierzęce, przęślik gliniany i fragmenty silnie skoro
dowanych przedmiotów ~elaznych. Chronologia obiektu • XI-XII wiek. 

Wykopy usytuowane na wałach zewnętrznym i wewnętrznym obję• 
ły koronę oraz zewnętrzne i wewnętrzne stoki umocnień. W wyniku ba
dań stwierdzono. ~e pod nasypem - w obu wałach - wystę'puje warstwa 
kulturowa zawierająca ceramikę ręcznie lepioną. Warstwa ta jest kon
tynuacją pierwotnego poziomu ueytkowania rozpoznanego w latach ubieg
łych. W wykopie, na wale wewnętrznym odsłonięto relikty spalonej kon
strukcji drewnianej pierwotnego umocnienia1 które - w odró~nieniu od 
wyników badań z poprzednich lat - odsłonięto od strony wewnętrznego 
skłonu wału. Wskazuje to na zró1nicowanie zasięgów drewnianej kon-

l - . 
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strukcji obronnej i ziemnej. W wykopie na wale zewnętrznym odsłonię• 
to rodzaj pierwotnego umocnienia utworzonego przez nadsypanie, na war .. 
stwę wyznaczającą poziom użytkowania, gliny przemieszanej z piaskiem. 

• 
LUBIN 

Badania wałów potwierdziły istnienie dwóch faz ich użytkowania. 

Badania będą·· kontynuowane • 

woj. leszczyńskie 
Stanowisko l 

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

Badania prowadzili doc. dr :hab. Zofia Kurna
towska i dr hab. Stanisław Kurnatowski. Fi .. 
nansował WKZ w Lesznie. Trzeci sezon ba• 
dań. Zespół architektoniczny i osadniczy 
klasztoru Benedyktynów /IX-XIII w./. · 

Badania prowadzono w sektorze VIII po zachodniej stronie koś• 
cioła i klasztoru. Stwierdzono tu istnienie głębokiego rowu - l, 2 m 
głębokości od pierwotnej powierzchni. Przebiega on prawie równ9legle 
do zrekonstruowanej linii murów kamiennych z XII wieku w odległości 
około 11 m. Wspomniany rów ciągnie się na długości około 13 m, ury• 
wając się w części południowej. Z jego kontynuacją należy się liczyć 
natomiast w części północnej. 1 . : 

Przy jego krańcu natrafiono na konstrukcję kamienną złożoną 
z kilku wielkich głazów ułożonych w półokrąg o ~ około 3 m. Być mo• 
że były to umocnienia mostu lub zbiornika ? Opisany rów powstał 
w okresie wczesnego średniowiecza i został następnie jednorazowo za
sypany nie później niż w początkach 2 połowy XIII wieku. Wiązało się 

to ze zmianą zagospodarowania prz~strzennego tej partii obiektu. Na 
miejscu bowiem dawniejszego rowu powstał dziedziniec wybrukowany 
kamieniami. Nad nim zalegały warstwy niwelacyjne wyznaczające różne 
prace porządkowe w tej partii obiektu. 

Najciekawsze wyniki przyniosły badania w sektorze V - w połud· 
niowowschodniej partii obiektu, gdzie w poprzednich sezonach 'natrafiono · 
na fragment absydy. romańskiej i resztki murów kamiennych otaczają• 
cych klasztor. Wykonano tu szerokie odkrywki wydobywając w całości 
mur poh1dniowy, narożnik południowo-wschodni założenia obronne·go 
oraz mocno zniszczony mur wschodni.. W obrębie murów natrafiono 
na warstwy gruzu, kości ludzkich, częściowo zasypiskowe, częściowo 
niwelacyjne, pod którymi wystąpiły pochówki świadczące o istnieniu 
w tej części cmentarza użytkowanego przypuszczalnie od wcz'esnego 
średniowiecza. Ogółem odkryto 38 pochówków, w większości słabo 
zachowanych. W niektórych miejscach uchwycono trzy warstwy grobów 
nad sobą. Według oceny antropologicznej pochówki reprezentowały gro
by ludności świeckiej. 
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Nieoczekiwanym i najciekawszym rezultatem tegorocznych ba
dań było odsłonięcle w południowo-wei::bodnicll fundamentach nar~nika 
murów obronnych • reliktów wcześniejszego kościoła romańskiego. 
Były to części absydy półkolistej o ~ sięgającej 6 m. Udało się tet 
powiązać z owym wcześniejszym kościołem część murów obwodowych, 
a mianowicie znaczną partię muru połudńidwego, odznaczaJącego się 

archaizmem licowania. Rótni się ono wyra:tnie od ciosowego licowa
nia absydy odsłoniętej w 1978 r. Czytelna stratygrafia odkrytych frag
mentów starszego kościoła romańskiego umotliwia· określenie czasu 
jego powstania na schyłek XI wieku. Wydaje się, :te to przeważy szalę 
dyskusji na temat początków klasztoru na korzyść opinii umieszczają-
cej go właśnie w końcu XI wieku. · 

• • l 

W wyniku tegorocznych badań jasno zarysowały się trzy kolejne 
fazy przebudowy romańskiej: .. najstarsza, z której pochodzi opisany 
fragment kościoła przypadałaby na schyłek XI wieku; drugą fazę ro
mańską należałoby umieszczać najdalej w 2 połowie XII wieku. W tym 
czasie przeprowadzono gruntowną przehudowę połączoną z przesunię
ciem kościoła ku północy, zmianą jego osi, budową murów kamiennych 
otaczających klasztor oraz systemu fos /? / obronnych. 

Następna prżebudowa przypada na połowę lub 2 połowę XIII wieku 
kiedy to zostają zl ikwi dowane i zasypane rowy /fosy ? /. być może częś• 
ciowo zlikwidowany mur zachodni, przebudowany kościół, wybrukowany 
dziedziniec przed kościołem i zapewne przynajmniej częściowo wzniesio• 
ny klasztor kamienny po północnej stronie kościoła. 

Dalsze et~py budowy i przebudowy kościoła i klasztoru w okresie. 
gotyku i baroku, są rozpoznane archeologicznie w niewielkich jak dotąd 
fragmentach. 

LUBIN-STARE MIASTO 
Blok VII 

MORA C ZEWO, gm.Lubowo 
woj. poznańskie 
Stanowisko l 

patrz 
okres now'ożytny 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżeweki 
/autor sprawozdania/ pod kierownictwem 
naukowym dr Włodzimierza Błaszczyka. 
Finansował WKZ w Poznaniu. Czwarty se• 
zon badaii. Grodzisko. Okres wczesnośred
niowieczny /IX - 2 połowa X w. /. 

W ostatnim sezonie wykopaliskowym prowadzono nadal prace na 
majdanie grodziska, eksplorując do calca warstwy kulturowe oraz obiek
ty do głębokości 2,10 m - 4, 80 m w 13 wykopach o łącznej powierzchni 
325 m2. W części zaś wschodniej oraz północno-wschodniej wnętrza 
grodziska rozkopano fragmenty wewnętrznej części wału. 
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W wykopach, w których odsłonięto profile części wału stwier
dzono, że niżE:zy wał w partii wschodniej grodziska został zbudowany 
z zastosowaniem drewnianej konstrukcji rusztowej wzmocnionej i uzu• 
pebrionej piaskiem i żwirem. Wskutek spalenia drewnianych elementów 
wału belki uległy sprasowaniu i spopieleniu, a jedynie w górnej war
stwie zachowały s:ię 'ślady spalenizny z ułamkami spalonego lub zwęglo• 
nego drewna. 

Pod poziomem konstrukcji wału znaleziono liczne ułamki naczyń 
typowych dla fazy C okresu wczesnośredniowiecznego. Na pograniczu 
warstw wału z calcem odkryto nóż i topór zlepione ze sobą, jak rów• 
nież dalszy nóż żelazny położony kilkadziesiąt centymett;ów dalej od 
poprzedniego znaleziska. Znalezione razem nóż i topór noszą ślady 
włókien tkaniny na skorodowanej powierzchni żelaza świadczące, że 
oba te przedmioty zostały złożone lub zagubione przed lub w trakcie 
budowy wału. Również w sąsiednim wykopie znaleziono następny nóż 
żelazny. Topór należy do typu IV d /według A. Nadolskiego f i posiada 
wąskie lekko łukowate ostrze rozszerzone ku dołowi z osadą ·Z wąsami 

i płaskim obuchem. Okaz ten nawiązuje do znanych normańskich toi>o• 
rów z X wieku. 

W części zachodniej grodziska wyeksplorowano na terenie 3 wy
kopów resztki wypebriska chaty z poziomu warstwy II, odkrywając w jej 
granicach 3 dalsze paleniska z dużą ilością fragmentów naczyń glinia
nych, datowanych na połowę X w. oraz kości zwierzęcych. W tej częś• 
ci grodziska zakończono również zdejmowanie warstwy IV wraz z jej 
podwarstwami, datowanymi materiałem ceramicznym na IX - l połowę 
X wieku. Stwierdzono, że wyróżnione w poprzednicp latach w górnej 
partii tej warstwy . wypełniska chaty 2 rozdziela się na niższym pozio• 
mie na wypełniska dwóch oddzielnych budynków o szerokości 4, 92 m 
/W-0/ i 4, 70 m /W-0/., usytuowanych dłuższą . osią na linii N-S. 
W jednym z tych budynków odsłoJ:lięto zav1aloną w większej części 
ścianą północr:ą chaty, wzniesionej w konstrukcji zrębowej, z dobrze 
widocznymi śladami po bocznych słupach oraz po 4-7 belkach pozio
mych. Odkryto tam również 2 paleiiiska • . 

Poza 2030 fragmentami naczyń glinianych ·oraz dużą ilością 
kości zwierzęcych, jak również wcześniej wymienionymi nożami i to
porem z żelaza, znaleziono również krzesiwo, fragment częściowo 
stopionego i silnie skorodowanego sierpa /? / oraz ułamek cienkiego 
okucia z żelaza i zdobiony przęślik gliniany. 

Całość znalezionych materiałów potwierdza wcześniej ustaloną 
chronologię grodziska, użytkowanego w IX • 2 pol. X wieku. · 

Materiały z wykopalisk znajdują się w Muze~m Archeologicz• 
nym w Poznaniu. 

Badania na majdanie grodziska zakończono. 

MOTYCZ 
woj.lubelskie 

Uniwersytet 
im. Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie 
Zakład Archeologii Polski 
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Badania prowadziły dr Stanisława Haczyk
Siwkowa i mgr Irena Kutyłowska. FinanM 
sował WKZ w Lublinie. Pierwszy sezon 
badań. Osada 'Z •/VIII-JX w./. grodzisko 
/VIII-JX w./ adaptowane na nowo:tytne 
fortalicjuro /XVII-XIX w./. 

Na prawym brzegu ·Czechówki, w strefie krawędziowej wyso
czyzny stwierdzono występc)wanie wczesnośredniowiecznych ułamków 
naczyń /VIll•JX w./, wyznaczających zasięg rozległej osady. Na skra• 
ju lessowego cypla znajduje się sztuczny nasyp ziemny o zarysie re• 
gularnym, nazywany przez miejscową ludność "Bęben". Podczas prac 
ziemnych przy budowie drogi przecinającej osadę, odkryto w profilu 
zarys wczesnośredniowiecznej ziemianki z ułamkami naczyń zdobio• 
nych ornamentem linii falistych. Znajdowały się one przede wszystkim 
w obrębie paleniska płaskiego, wyło:tonego otoczakami granitowymi 
f chata/. Wykopy sondaiowe, o wymiarach około l ara, rozlokowano 
na majdanie sztucznego nasypu, bliżej jego krawędzi /wykop I-ill/ 
oraz na południe od nasypu, na terenie osady /wykop IV/. W wykopie 
I calec wystąpił na głębokości l m od strony majdanu, nad calcem, 
zalegała warstwa ziemi czarnej o miąższości 50 cm, zawierająca 
ułamki naczyń z VIJl-JX wiek. 

W pozostałej części wykopu, bliżej krawędzi nasypu, na tej 
samej głębokości znajdowały się spalone konstrukcje drewniane uło• 
żone na·. zrąb, a między nimi grudy polepy, węgle i ułamki podobnie 
datowanych naczyń. Są to pozostałości wczesnośredniowiecznych umoc
nień obronnych. Nad nimi zalegała brunatnoszara ziemia, nagromadza• 
na w czasie formowania nowożytnego fortalicjuro ziemnego. Obecnie 
ma ono kształt stożka ściętego, z trzema trójkątnymi bastionami wy
profilowanymi w naturalnych zboczach cypla. W oparciu o formę tego 
typu umocnień, można je wstępni_e datować od XVII wieku_do XIX w. 

Wykopy Jl i Ill znajdowały się na skraju zbocza fortalicjum, 
odkryto w nich zarys dna fosy. Natomiast w wykopie IV na osadzie, 
odsłonięto część paleniska wyłożonego kamieniami, bez śladów za
rysu budynków. 

W dalszych badaniach należałoby ustalić relację między osadą 
i grodziSkiem w Motyczu, a Lublinem, stanowiącym w VI-VIJl wiekach 
duży zespół osadniczy /wzgórze staromiejskie, zamkowe, Czwartek, 
grodzisko • "Kirkut"/. Zagęszczenie osad otwartych wokół Lublina 
wskazuje na intensywną eksplorację osadniczą tego terenu w starszej 
fazie wczesnego średniowiecza, w dobie plemiennej. 

Materiały przechowywane są w ZA UMCS. 

Badania będą kontynuowane. 



NIESULOWICE, gro. Mili<;::z 
woj . wrocławskie 
Stanowisko 2 

NOWINKA. gro. Tolkmicko 
woj . elbląskie 
Stanowisko l 
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patrz 
. epoka brązu 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Mirosław Pietrzak. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Gdań
sku. Dziewiąty sezon . badań. Cmentarzysko 
płaskie kultury pruskiej /VI-VII w. n. e. /. 

l 

Kontynuowano prace ratownicze w zachodniej i północnej partii 
cmentarzyska. Przebadano 3, 5 ara powierzchni. Odkryto i wyeksplo
rowano kolejne groby .. nr nr 121-138, ciałopalne, jaroowe ludzkie, 
Kilku grobom /nr nr 121, 127, 131, 137/ jamowyro towarzyszyły po_• 
chówki końskie. Pod grobero jamowyro nr 131 znajdowały się dwa 
szkielety koni. 

Wszystkie groby jaroowe były bardzo ubogo wyposażone, na ich 
zawartość składały się nieliczne przepalane kości ludzkie, węgle drzewne 
i niekiedy skorupy. Również pochówki końskie zawierały ubogi inwentarz, 
Każdy szkielet wyposażony był w wędzidło żelazne, tylko w grobie nr 121 
oprócz wędzideł żelaznych zachowały się ozdobne okucia uzdy wykonane 
z cienkiej blachy brązowej bogato ornamentowanej. 

Badania dostarczyły materiału zabytkowego potwierdzającego da
towanie cmentarzyska na V-VII wiek n. e. 

Przewiduje się kontynuowanie prac. 

OLESNO -WALCE, gro. Olesno 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 3 

OPOKI, gro. Aleksandrów Kujawski 
woj. włocławskie 
Stanowisko 7 

OSLOWO.KOLONIA, gro. Mielnik 
woj. białostockie 
Stanowisko VII 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
neolit 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 
Zakład Badań Arche0logicznych 
SSP "Universitas" 

Badania prowadził mgr Marek Dulinicz, 
Konsultantero naukowyro była doc. dr hab. 
Maria Miśkiewicz. Finansował IS PAN 
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i ODZ w Warszawie. Pierwszy sezon 
badań. Zniszczone stanowisko kultury 
łu~yckiej i wczesnośredniowieczne 
/VIII-X; XII-XIII w./. 

Stanowisko usytuowane jest na zboczu i krawędzi prawego, nad• 
zalewowego tarasu Bugu, bezpośrednio poni~ej ujścia rzeki Mętnej, 
między Bugiem, a drogą Siemiatycze-Mielnik. Od wschodu ' ogranicza 
je zabagniona dolina Mętnej, a od południa dolina Bugu. · 

Podczas badań o charakterze sonda~owo-weryfikacyjnym prze
badano 81 m2. Wykopy usytuowano w południowo-wschodniej części 
stanowiska, . najbardziej wysuniętej w stronę ujścia Mętnej od Bugu. 
Pod warstwą ziemi ornej, w zasadzie pozbawionej zabytków, stwier
dzono występowanie warstwy kulturowej zawierającej przemieszane 
materiały ceramiczne i krzemienne z . różnych okresów. W wy:tej po
ło:tonych partiach, nachylonego ku połudńiowemu wschodowi zbocza, 
materiały zabytkowe nie występowały. 

Wśród znalez~onych zabytków znajdują się: drapacz krzemienny, 
fragmenty ceramiki kultury łu:tyckiej oraz ceramika wczesnośrednio• 
wieczna. W grupie ceramiki wczesnośredniowiecznej występują zarów
no okazy słabo obtaczane i profilowane, grubościenne z gruboziarni
stą domieszką schudzającą, jak i fragmenty zdobione ornamentem 
rytym, obtaczane całkowicie, cienkościenne z dobrze ukształtowanym 
wylewem. 

Pierwszą grupę ceramiki wczesnośredniowiecznej datować mo:tna 
między VIII a X wiekiem, drugą zaś na _XII-XIII wiek. 

Badania prawdopodobnie będą kontynuowane na części stanowi
ska odsuniętej od południowego zbocza tarasu. 

PAWŁÓW 
woj. chełmskie 

PP Pracownie Ko;nserwacji 
Zabytków _ 
Pracownia Archeologiczno• 
Konserwatorska 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadził mgr Jerzy Cichomski. 
Finansował WKZ w Chełmie. Pierwszy 
sezon badań. Grodzisko wczesnośrednio• 
wieczne /X w. /. · . 

Grodzisko znajduje się na gruntach wsi Pawłów, między kolo• 
nią Lipówki, a wsią Kanie. Le:ty na podmokłych bagnistych łąkach. 
Obiekt posiada dwa wały ziemne. Zewnętrzny w kształcie elipsy o wy
miarach 125 na linii NS i około 100 m na linii WE. Ma wysokość 
około 1. 5 m i szerokość lO m. Wał wewnętrzny : . tworzy zamkniętą 
linię o wymiarach 50·60 m. Po zewnętrznych stronach walów istnieją 
fosy. Zało:tono sześć wykopów • trzy na wałach, trzy na majdanie. 
Nie stwierdzono dodatkowych umocnień wałów. Na majdanie nie odkryto 

.• 
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żadnych śladów obiektów mieszkalno~gospodarczych. Uzyskan:r ma~ 
teriał ruchomy to jeden ułamek ceramiki, który nie pozwala na pewne 
datowanie. Jednakże na podstawie cech morfologicznych grodziska . 
oraz kilku fragmentów ceramiki odkrytych w trakcie badań powierzcho:
niowych można datować wstępnie czas użytkowania obiektu- na okres 
przed X wiekiem. · • 

Materiały znajdują się w PP PKZ Oddział w Lublinie. 

Dokumentację przekazano WKZ w Chełmie • 

• 
PRZEMYSŁ 

ul. Rycerska 
Muzeum Okręgowe 
w Przemyślu 

Badania prowadził mgr Andrzej Kaperski. 
Finansował WKZ w Przemyślu. Piąty se~ 

zon badań. 11 Cmentarzysko staromadziar• 
skie" z /X w./ i obiekty osady z okresu_ 
późnorzymskie go. 

Stanowisko położone jest w dzielnicy Zasanie. na wyekspono
wanym wycinku jednego ze wzgórz, po lewej stronie Sanu. 

Odkryto dalsze dwa groby /nr 11, 12/ stanowiące część cmen
tarzyska oraz 3 obiekty z osady. 

Odsłonięte groby zlokalizowane były we wschodniej partii cmen
tarzyska. Zalegały tuż pod warstwą humusu na głębokości około 25-
35 cm. Słabo zaznaczały się zarysy prostokątnych jam grobowych 
usytuowane na osi W-E. Szkielety ułożone były na wznak, ręce wy• 
prostowane wzdłuż tułowia, głowa skierowana ku zachodowi. W grobie 
nr 11 wystąpiły dwa srebrne kabłączki skroniowe oraz nożyk żelazny; 
w grobie nr 12 owalny wisior z kryształu górskiego. Groby stanowią 
część rzędu z "cmentarzyska staromadzierskiego" z X wieku. Nie 
uzyskano nowych elementów datujących , uchwycono zachodnie obrzeże 
cmentarzyska. 

W części zachodniej natrafiono natomiast na obiekty z osady 
w postaci kolistych jam z zawartością materiału archeologicznego. 
Na omówienie zasługuje obiekt 23 składający się z kolistej jamy 
oraz czworokątnej ziemianki o dnie nieckowatym. Ziemianka posiada~ 
la kamienne palenisko. W obiekcie wystąpiły kości zwierzęce, polepa, 
węgle drzewne oraz spora ilość ceramiki kuchennej w formie garnko• 
watej, mocno profilowane miseczki, czarki oraz fragmenty ceramiki 
siwej jak misy oraz ułamek dzbana, który przypuszczalnie należy 
wiązać z kulturą czerniachowską. Natrafiono również na szpilę z brązu, 
fragment glinianego przęślika, kościane szydło i wisiorek, a także 

fragment rogu i płytki rogowej ze śladami cięcia. 

Obiekt można wstępnie datować na wczesną fazę okresu 
późnorzymski ego: 
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Materiały i dokumentac]ę z badań złoMno w Muzeum (krę
gowym w Przemyślu. 

Flanuje się zakończenie badań nad cmentarzyskiem w 1981 r • 

• 
PRZEMYSL, ul. Krasińskiego patrz 

uzupehńenia 1979 

• PRZEMYSL, ul. Rycerska 

PUCK - Zatoka 
woj. gdańskie 

patrz 
uzupehńenia 1979 . 

Muzeum Ziemi PliCkiej 
w Pucku 

Badania prowadził mgr Wiesław Stępień 
przy współudziale Ośrodka Badań i Do
kumentacji Zabytków w Łodzi i Klubu 
Archeologii "Tryton" z Bydgoszczy. 
Finansował WKZ w Gdańsku. Trzeci 
sezon badań. Port - osada portowa 
fVIII .. XII w./. 

Kontynuowano, w dalszym ciągu inwentaryzację dna w wyzna
czonym sektorze X. Zinwentaryzowano dalszych pięć odcinków ba- · 
dawczych, o łącznej powierzchni 1500 m2. Uzupełniają one obraz, 
zauwa~onych w poprzednich sezonach, ciągów umocnień brzegowych
portowych. W bie:tącym sezonie natrafiono na większe skupiska kon• 
strukcji hlikowych, koszowych, bruki kamienne. Konstrukcja jarzmowa 
umocnienia nabrzeta portowego, sygnalizowana jest bardzo wyrainie 
przez pionowo w dno wbite, prostokątne pale, występujące w regular• 
nych odstępach od siebie /2, 70 m/. Odstęp ten jest identyczny jaki 
zauwa~ono, przy tego typu konstrukcji, która zachowała się w całoś

ci. Ślady umocnienia brzegu zauwa~ono na odcinku prawie 80 m. 
w trakcie prac natrafiono na fragme·nty kości zwierząt oraz na ·oe
ramikę przewatnie z x .. XI wieku. Coraz częściej odnajdywano frag
menty naczyń z VIII wieku, a nawet jeden z fragmentów mo~e być 
datowany na VII wiek. Nale~y sądzić, te niektóre z elementów kon
strukcyjnych odnajdywanych na dnie, były związane z domostwami. 
W narotniku jednego ze skupisk elementów konstrukcyjnych natra
fiono na tarno kamienne f półobrotowej. 

· Badania będą kontynuowane. 

PUCK-Zatoka 
w oj. gdańskie 

patrz 
uzupehńenia 1979 



PUŁTUSK 

woj. ciechanowskie 
Gród i zamek 
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PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwa torska 
Oddział WarsŻawa 

Badania prowadził mgr Andrzej Gołerobnik 
/autor sprawozdania/, mgr Dariusz Ma
kowski, mgr Marek Mierosławski, mgr 
Zbigniew Polak. Finansował WKZ w Cie
chanowie. Piąty sezon badań. Osada 
i grodzisko /XII-Y:J..V w./. 

W sezonie zimowym 1979/80 prace skoncentrowano w wykopie 
IX, gdzie w warstwach nasypowych tworzących rdzeń wzgórza wyko" 
nano trzy sondaże, o łącznej powierzchni 20 m2. W trakcie prac 
ustalono, iż w tej części dziedzińca miąższość warstw nasypowych 
wynosi ca 100 m. Poniżej zalega warstwa osadnicza, w której natra
fiono na fragment zabudowania drewnianego wzniesionego w technice 
wieńcowej na zrąb. Miąższość tej warstwy ca 40 cm. Posadowiona 
jest na warstwach caleowych zalegających na poziomie ca 250 cm po
wyżej obecnego lustra wody rzeki Narew. Niewielka ilość materiału 
zabytkowego, głównie ceramiki, pozwala wstępnie _datować tę warstwę 

na 2 połowę XII wieku. · 

Na wschodnim stoku wzgórza rozpoczęto prae:e w wykopie III C 
o wymiarach 40 x 4 metry. Celem tych prac było odsłonięcie reliktów 
architektury drewnianej wschodniego krańca grodu wraz z ustaleniem 
charakteru konstrukcji obronnych, zasięgu pierwotnego wzgórza oraz 
ustalenia głębokości fosy. Podczas prac stwierdzono, iż w tej części 
fortyfikacje grodowe zniwelowane zostały . aż po strop nasypu piasko
wego tworzącego wypiętrzenie okalające plateau centralne. Uchwycono 
kąt nachylenia pierwotnego stoku zakłóconego wkopem pod XVII-wieczny 
mur oporowy opasujący tę część wzgórza. Problem głębokości fosy 
pozostaje otwarty. Prace wykopaliskowe u podnóża stoku wstrzymano 
z powodu zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych. 

Na dzied.lińcu zamkowym rozpoczęto prace wykopaliskowe w wy
kopie Y:J... Wykop ten o powierzchni 130 m2, zlokalizowany' w północno
zachodniej części dziedzińca, łączy wykopy I i VII /Informator 1Archeo
logiczny 1978, s. 244/. Jest częścią wielkiego wykopu eksplorowanego 
po zarysie nowo projektowanych piwnic. Z uwagi na napięte terminy 
inwestycji, warstwy związane z funkcjonowaniem murowanej rezydencji 
zdjęte zostały mechanicznie. Podobnie jak w innych rejonach dziedziń
ca, na poziomie ca 180 cm poniżej obecnego poziomu użytkowego od
słonięto warstwy kulturowe nasycone znaczną ilością reliktów drewnia
nej architektury grodowej. W roku bieżącym zdjęto trzy poziomy osad- .. 
nic ze których miąższość warstw, ich charakter ustalone zostały w wy
kopach I i VII. Znaczna powierzchnia nowego wykopu pozwoliła na 
określenie zasad rozplanowania przestrzennego tej częśc1 grodu. Od
słonięto północną ulicę okrężną oraz zabudowę orientowaną wg j~j 
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przebiegu. okretHając zasięg parceli. sposób organizowania jej zabu• 
dowy. konstrukcyjne rozwiązania obiektów wolnostojących i tych które 
tworzą zwarte gospodarstwa. Zasada rozplanowania przestrzennego 
w eksplorowanych poziomach jest wspólna. Ulega zmianie, podobnie . 
jak w innych wykopach. w kolejnym, czwartym poziomie, którego gór
ne, destrukcyjne warstwy odsłonięto z końcem sezonu, W trakcie ich 
eksploracji natrafiono na ułamki cegieł oraz drobne fragmenty polewa• 
nych naczyń kamio~owych, Materiał zabytkowy, uzyskiwany w trakcie 
tegorocznych prac, nie zmienił przyjętych wcześniej ram chronolo• 
gicznych dla poszczególnych poziomów osadniczych. 

Materiał zabytkowy i dokumentacja wykopaliskowa znajduje się 
w pomieszczeniach pracowni w Pułtusku i w Warszawie, 

Prace wykopaliskowe kontynuowane, 

RACIĄŻ, gm. Tuchola 
woj. bydgoskie 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

l 

Badania prowadziła Pomorska Ekspedycja 
Archeologiczna UL. Sprawozdanie opraco
wał mgr Maciej Trzciński, Finansował 

Uniwersytet Łódzki oraz Urząd Wojewódzki 
w Bydgoszczy. Dwunasty sezon badań. Gro• 
dzisko wczesnośredniowieczne /XJ.II w./ • 
stolica kasztelanii. 

Badaniami objęto północno-wschodnią część grodziska, Zakoń
czyły one całkowitą eksplorację wnętrza grodu. Przestrzeń wykopów 
obejmowała północną część wału oraz majdanu grodu /powierzchnia 
wykopów wynosiła 212,5 m2/. Wyniki tegorocznych prac potwierdziły 
podobnie. jak w latach ubiegłych dwufazowaść obwarowań grodu, uchwyt
ną w dwóch warstwach po~arowych. które nale~y wiązać z r. 1256 
i przełomem XJJJ./XJ,..V w. • około 1300, W warstwie odpowiadającej 
ostatniej fazie istnienia grodu uchwycono · ślady po konstrukcjach 
drewnianych f skrzyniowych/ oblepianych na zewnątrz gliną. Stały one 
na nasypie ziemnym, który z kolei zalegał bezpośrednio na nasypie 
z pierwszej fazy istnienia grodu. 

Na południe od wału, w bezpośredniej jego bliskości odsłonięto 
pozostałości po dwóch obiektach gospodarczy4h typu magazynowego. 
Drewniane konstrukcje ścian budynków oblepione były warstwą gliny. 
Jeden z obiektów posiadał wysunięty na .majdan przedsionek. Warstwy 
odkrytych obiektów zawierały przepalone ziarna zbó~, fragmenty ~aren 
kamiennych, brązowy trzewik pochwy miecza, no~yce ~elazne, przęś
lik gliniany. fragmenty kości zwierzęcych oraz ułamki ceramiki z lll 
okresu wczesnego średniowiecza. 

Badania będą kontynuowane w roku przyszłym. 



RADOM - Stare Miasto 
Kościół św. Wacława 
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patrz 
.pótne średniowiecze 

RADZIKOWO STARE. gm. C zerwińsk 
woj. płockie 

Polska Akademia Nąuk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Stanowisko "Gaik" 
Zakład Epoki Metali 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Iwona Dąbrowska 
wespół z dr.Bosko BabiĆem. Finansował 
IHKM PAN. Piąty sezon badań. Wczesno
średniowieczny i średniowieczny ośrodek 

kultowy. 

Badania prowadzone były razem z archeologami z Instytutu do 
badań kultury Słowian w Prilepie, w ramach polsko-jugosłowiańskiej 
umowy o w spółpracy. 

Tegoroczne wykopy badawcze koncentrowały się w północnej 

oraz południowo-zachodniej części wzgórza. Celem badań było roz• 
poznanie tej części obiektu oraz uzyskanie dodatkowego profilu pół
nocnej części wzgórza po linii wschód.,.zachód. Przekopano łącznie 
powierzchnię 110 m2 /194 m3/. Spośród siedmiu wykopów badawczych 
sześć posiadało wymiary 4 x 4 m, jeden 2, 5 x 4 m. W wyniku badań 
odkryto i wyeksplorowano: 6 jam po słupach, 3 du~e jamy-owalne 
w tym dwie częściowo, jamę-ognisko wypełnioną węglem drzewnym, 
bruk kamienny oraz dość zagadkową konstrukcję drewnianą. 

Na uwagę szczególną zasługuje zespół obiektów odkrytych 
w południowo-zachodniej części wzgórza na głębokości 99, 75 n. p. m. 
w wykopach IXA i XA. Była · to du:ta, owalna jama 4/80 oraz usytuo
wane wokół niej 5 jam po słupach i jama-ognisko wypełniona węglem 
drzewnym. Jama 4/80, wielefazowar posiadała rozmiary 5, 4 x 2, 2 m, 
głębokość 2, l m. Północna ściana obiektu posiadała wielowarstwową 
konstrukcję kamienną. Jnwentarz ruchomy jamy obok jednego tylko 
fragmentu naczynia oraz strzałki piorunowej stanowiły dość liczne 
szczątki zwierzęce, głównie szczęki, zęby ~ kości ptasie. 

W północno-wschodniej części wzgórza, na jego zboczu. wyeks• 
plorowano częściowo dość zagadkową. spaloną konstrukcję drewnianą. 
Stanowiły ją spalone belki o średnicach O, 18 .. O, 2 m, ostro zakończo• 
ne, wbite w .ziemię prostopadle do zbocza wzgórza. ·Ta zagadkowa kon• 
strukcja, być mo:te budowla palowa, zorientowana po linii północ-po• 
łudnie z niewielkim odchyleniem w kierunku wschodnim posiadała 
długość około 3 m, szerokość 2, 6 m. 

Tegoroczny sezon wykopaliskowy raz jeszcze potwierdził wy• 
suniętą już w latach ubiegłych hipotezę, i:t badane wzgórze pełniło 
w okresie wczesnego średniowiecza i średniowiecza funkcję zorgani
zowanego ośrodka kultowego, a także dostarczył nowych materiałów 
do rekonstrukcji jego zabudowy przestrzennej oraz odprawiany.ch tu 
obrzędów. 
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RZYMÓWKA, gm. Złotoryja 
woj .legnickie 

Uniw~rsytet Wrocławski 

Katedra Archeologii 
Stanowisko l 

Badania prowadził mgr Karol Bykowski. 
Finansowało Centralne Biuro Studiów .' 
i Projektów Budownictwa Wodnego 
"Hydroprojekt", Oddział we Wrocławiu. 
Trzeci sezon badań. Grodzisko wczesno
średniowieczne /fX. do XI w. f oraz cmen• 
tarzysko z XIII-XIV /? /. 

Kontynuowano prace w wykopie I polotonym w północnej części 
wnętrza grodziska, 4-.5 m na południe od obecnej podstawy wału obron• 
nego. Na obszarze 73,5 m2 zbadano fragmenty 4 budynków, 4 wolno 
stojące paleniska, 16 jam posłupowych, siedem dalszych odkrytych 

'- obiektów nie badano. 

Budynek nr 26 wzniesiono w konstrukcji zrębowo•sumikowej. 
Był on podzielony na dwie równe izby z drewnianymi podłogami. 
W pomieszczeniu wschodJ:I.im, pełniącym funkcję magazynu, znajdowa• 
la się drewniana skrzynia. w której zgromadzono duty zapas zbota 
f około l 00 kg zwęglonej pszenicy/. Do izby zachodniej, od strony 
południowej dostawiona była dobudówka o powierzchni 6 m2, w której, 
pod drewnianą podłogą, znajdowała się niewielka piwniczka. Wejście 
do budynku znajdowało się w owej dobudówce.~~ W pomieszczeniu za
chodnim, w rejonie kamiennego paleniska znaleziono wiele zabytków 
metalowych, m. in. topór typu IV Nadolskiego. telazną radlicę, kłódkę 

walcowatą i krępulec wędzidła. Ponadto. przy dłutszej ścianie połud
niowej, znajdowała się, telazna miska typu śląskiego oraz - wbity 
w tę ścianę - grot włóczni typu V Nadolskiego. 

W narotu innego budynku /nr 36/ znaleziono skarb o niezwykle 
interesującym składzie: dwa miniaturowe /wysokości 3, O i 4, 5 m/ 
gliniane naczynia wykonane na kole, głowica i jelec miec;.a typu X 
Petersena, fragmenty grzebienia typu· IV Hilczerówny, kamienny gła
dzik, dwa kościane przekłuwacze~ okucie .wiadra, klucz hakowy, 
posrebrzane okucie /? /. skobel i dwa haki. Na większości tych za
bytków /m. in. na elementach rękojeści miecza/ brak widocznych 
śladów ątytkowania. Głownia miecza mogła być opatrzona w rękojeść . 

na ~ejscu. 

Dwa inne budynki wzniesione były w kons~rukcji słupowej, 
z tym te jeden z nich miał ściany plecionkowe. Znaleziono w nim 
między innymi wykonany z drutu srebrnego esowaty kabłączek skro
niowy /typ III Musianowi~z/ o średnicy wewnętrznej l, O cm. 

Stwierdzono, te w obrębie grodu zajmowano się obróbką rogu 
i kości - znałeztono tzw. kl~cek z rogu jeleniego. 

Wszystkie zbadane w 1980 r. relikty zabudowy grodu datujePly 
na drugą połowę X·XI w. Nie prowadzono prac we wschodniej części 
wykopu gdzie w 1979 r. stwierdzono pozostałości po starszej fazie 

zabudowy gwodu. 

... 
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Ponadto odkryto trzy dalsze niewyposa1;one groby z cmentarzy
ska /ogółem wydobyto zawartość 8 grobó~/ załoionego na terenie 
opuszczonego grodziska w Xlll-XIV /? / wieku. 

Badania będą kontynuowane. 

RZYMÓWKA, gm. Złotoryja 
w9j.legnickie 

SAJCZYqE. gm.Sawin 
woj. chełmskie 

patrz 
uzupełnienia 1979 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków . 
Pracownia Archeologiczno
Konserwa torska 
Oddział w Lublinie r' 

Badania prowadził mgr Jerzy Cichomski. 
Finansował WKZ w Chełmie. Pierwszy 
sezon badafl. Grodzisko wczesnośrednio- · 
wieczne /TX-Xl w. /. 

Grodzisko le1;y na podmokłych łąkach na północ od wsi Sajczy
ce. Około 500-700 m od obiektu płynie Uherka. "-
Umocnienie obronne grodziska stanowi pojedyi\czy wał ziemny. Ma on 
kształt elipsy o wymiarach około 75 m na linii NW-SE i 55 m na li• 
nii WS-NE. Wał ma wysokość o. 5 •l, 9 m i szerokość 7 m. Po zew• 
nętrznej stronie wału biegnie niezbyt głęboka. silnie zniwelowana fosa. 
Zało1;ono cztery wykopy 5, O x 1, 5 m, dwa na wale i dwa na majdanie. 
W obrębie wału nie odkryto :tadnych konstrukcji. Stwierdzono, it pier• 
wotne deniwelacje między dnem fosy, a szczytem wału wynosiły ponad 
3 m. Na majdanie, u podnóta wału. odkryto bogatą warstwę kulturową. 
a w niej jamę gospodarczą lub mieszkalną z paleniskiem. Wydobyto 
liczne ułamki ceramiki oraz kilka narzędzi. 

Analiza materiału ceramicznego pozwala datować grodzisko na 
TX-XI wiek. Wykonane odwierty wykazały istnienie warstwy kulturowej 
na całej powierzchni obiektu. 

Materiały znajdują się w PP PKZ Oddział w Lublinie. 

Dokumentację przekazano WKZ w Chełmie. 

SIERADZ 
Wzgórze Zamkowe 

SMOLUGI, gm. Dziadkawice 
woj. białostockie 
Stanowisko "Ciarki" 

patrz 
późne średniowiecze 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie 
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BaCłania prowadził ·dl> Lechosław Rauhut. 
Finansowało PAM w Warszawie. PiątY. 
sezon badań. Cmentarzysko z grobami 
w obudowach kamiennych /XII-XIII w./. 

Po rocznej przerwie kontynuowano prace badawcze. Objęły one 
obszar w części południowo-zachodniej i środkowej cmentarzyska. Poza 
eksploracją względnie zachowanych zgrupowań grobów, badania miały 
na celu rozpoznanie rozmiarów i charakteru zniszczeń północnej i za .. 
ćhodniej części stanowiska w oparciu o wcześniejsze obse~wacje. 

W części środkowej stanowiska odkryto drugą połowę płaskiego 
kopca z jądrem . kamiennym, badanego w roku 1978. Do budowy tego 
prostokątnego pierwotnie w zarysie, kopca u~yto kamieni z wyrabo• 

. wanycłi konstrukcji grobów. Nieco rozwleczony obecnie zarys. zo,rien
towany zgodnie ze stronami świata. stanowi rodzaj fundamentu z' iue
związanych kamieni. Przypuszczalnie był to fundament wiatraka. 
Wszystkie groby w jego sąsiedztwie zostały całkowicie zniszczone 
przez wybranie kamieni. 

Ustalono, :!e w poprzek cmentarzyska biegnie 10-12-metrowy 
pas zniszczeń dokonanych w trakcie prac melioracyjnych. W części 
północno-wschodniej i południowo zachodniej nawarstwił się on na 
wcześniejsze zniszczenia. Na tym terenie noszącym ślady dość syste• 
matYcznego oczyszczania z kamieni, konstrukcje zachowały się wy
łącznie w stanie szczątkowym i naruszonym. Nienaruszone groby od• 
kryto jedynie na małym odcinku stanowiącym uzupełnienie badań 
z 1978 r. w części zachodniej oraz w części północnej. 

Ogółem na obszarze ponad 3,5 ara odkryto 17 grobów o ró~
nym stopniu zachowania. Ich konstrukcje nie ró:!niły się od odkrytych 
w ubiegłych sezonach. Dotyczy to równie~ generalnej orientacji gro
bów PnW-PdZ. Jedynie w północnej części zbadanego terenu, skrajne 
groby miały orientację w-z •. Obserwacja ta wraz z danymi uzyskany
mi na podstawie sonda:!y w partii północnej i zachodniej, pozwala 
przypuszczać, te był to pierwotny północny skraj cmentarzyska. 
Zjawisko tp zdaje się równie~ znajdować potwierd:z;enie w ubogich 
w porównaniu z ubiegłymi se·zonami, · inwentarzach grobowych. Stano
wiły one ~rawie wyłącznie wyposatenie pochówków kobiecych. 

W skiad inwentarzy wchodziły paciorki szklane. bransoleta~ 
kabłączki esowate, kółka, pierścionki, sprzączki oraz nieliczne note. 
Zaskakującym faktem jest absolutny brak gwo:tdzi od trumien, tak 
licznie reprezentowanych w pochówkach badanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie w 1978 r. W północnej części cmentarzyska stwierdzono 
w szeregu przypadkach, pod brukiem przy kamieniach obstaw znacz
ne skupiska ceramiki wczesnośredniowiecznej, której ułamki nie sta
nowiły jednak ~zczątków pojedyńczych naczyń. 

STARY ZAMEK, gro. Sobótka 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 5 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 

l 
\__ 
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Zakład Archeologii Nadodrza 
·we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr . Stanisław Florek. 
Finansował IHKM PAN. Czwarty sezon 
badań. Obiekty i groby z epoki brązu, 
okresu wpływów rzymskich oraz cmenta ... 
rzysko wczesnośredniowieczne. 

Prace wykopaliskowe poszerzały przebadaną ju:t powierzchnię 
stanowiska w kierunku południowo-wschodnim i północno-wschodnim. 
Dwa wykopy o łącznej powierzchni 3 arów usytuowano na drodze pol• 
nej ze Starego Zamku do Kunowa. Celem badań było ustalenie /przy
najmniej częściowe/ zasięgu cmentarzyska wczesnośredniowiecznego. 
Ogółem odkryto 7 grobów szkieletowych. 3 groby ciałopalne i 5 obiek
tów z ró:tnych okresów pradziejów oraz fragment bruku kamiennego. 
Z trzech zespołów reprezentujących epokę brązu dokładniej datowany 
mo±e być bogato wyposa±ony grób szkieletowy nr 124 :/II okres epoki 
brązu/. Z trzech zespołów z okresu wpływów rzymskich uwagę zwra
ca bogato wyposa±ony grób popielnicowy nr 24. 

We wszystkich 6 grobach wczesnośredniowiecznych szkielety 
uło:tone były na wznak, wyprostowane, z rękami wyciągniętymi ~zdłu± 
tułowia. Jeden tylko grób /nr 122/ z obstawą kamienną zawierał szkie• 
let położony głową na wschód, pozostałe zwrócone były głowami na za
chód. Dwa groby /nr 118, 119/ nie zawierały żadnego wyposa±enia. 
Grób nr 121 zawierał 7, a grób nr 123 • 3 małe kabłączki skroniowe, 
co pozwala datować je na schyłek X • l połowę XI wieku. W wykopie 
nr II uchwycono /najprawdopodobniej/ północną krawędź cmentarzyska 
wczesnośredniowiecznego. 

Materiały znajdują się w ZAN IHKM PAN we Wrocławiu. 

STRONIE, gm. Strysz6w 
woj. bielsko-bialskie 
Stanowisko 3 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Bielsku-Białej 

Badania prowadzili mgr E. Genezewa
Rydleweka i mgr Jacek Rydlewski. 
Finansował WKZ w Bielsku-Białej. 
Pierwszy sezon badań. Osada z okresu 
wpływów rzymskich i wczesnośrednio• 
wieczna. 

Stanowisko zajmuje pola orne przylegające bezpośrednio od 
północy do zabudowań stacji kolejowej w Stroniu. Rozciąga się na 
px:.zestrzeni około 200 x 150 m, zajmując środkową partię stoku 
wzniesienia opadającego w kierunku południowym do doliny niewiel
kiego cieku, dopływu potoku Stryszówka. W dwóch wykopach sonda-
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towych o łącznej powierzchni 36 .m2 natrafiono w obrębie ~arstwy or- ) 
, nej na ceramikę z okresu wpływów rzymskich oraz wczesnośre~o
wieczną, wśród której wyrótniono kilka grup: ceramikę lepioną bez 
utycia koła garnca.rskiego. datowaną na w. VIII lub początek IX w., 
oraz ceramikę obtaczaną sprzed X w. i pó:tniejszą datowaną najpót
niej na w. XII. W obydwóch wykopach wystąpiła warstwa kulturowa, 
o miątszości około 20 cm, datowana ceramiką na w. X-XII. Warstwa 
jest częściowo zniszcz~ma w stropie przez orkę, zaś dolna jej partia 
jest zaburzona przez liczne zagłębienia pokorzeniowe. Stę.nowisko jest 
intensywnie niszczone pr·7;e~ orkę i procesy denudacyjne i z tego wzglę
du wymaga pilnych eksploracji. 

Badania będą kontynuowane. 

SULEJÓW- PIASKI, gm. Sulej ów 
woj. piotrkowskie 
Stanowisko 4 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 
w Łodzi 

Badan'ia prowadził mgr Mieczysław Góra. 
Finansował WKZ w P:l.otrkowie Trybunalskim. 
Drugi sezon badań. Osada otwarta z okresu 
wczesnego średniowiecza /VII-XJJ. w./. 

Badaniami tegorocznymi objęto ostatni fragment nieprzebadanej 
jeszcze części cypla osadniczego, połotonego nad starorzeczem Pilicy, 
tuż obok klasztoru w Sulejowie. 

Znaleziono kolejne, dwie jamy osadnicze, o wymiarach w rzuc;ie 
płaskim 2 x 3 m. Jamy te zawierały małe drobiny węgli drzewnych, 
przepalone kamienie, polepę, ułamki naczyń glinianych, 3 przęśliki 
gliniane, 6 noży żelaznych, gwoździe telazne, 2 haki żelazne. Wszyst
kie te zabytki datowane są na X-XJJ. w. Należy w tym miejscu dodać, 
te w roku ubiegłym znaleziono w niektórych jamach materiał zabytko• 
wy ze starszych faz wczesnego średniowiecza z VII-IX wieków. 

Efektem ubiegłorocznych oraz tegorocznych prac było znalezienie 
w Sulejowie- Fiaskach wczesnośredniowiecznej osady produkcyjnej, której 
mieszkańcy zajmowali się wytopem i dalszą obróbką telaza. 

Badariia osady zakończono. 

ŚWIĘTY KRZY~. gm. Słupią Nowa 
woj. kieleckie 

. . "S " 

Konserwator Zabytków. 
Archeologicznych 

Stanow1sko zczyt w Kielcach 

Badania prowadziła dr Eligia Gąssowska. 
Finansował WKZ w Kielcach. Drugi sezon 
badań. Późnośredniowieczne i nowożytne 
warstwY. kościoła. 

Przeprowadzono ratownicze badania wykopaliskowe na terenie 
tzw. wirydarza zachodniego, zewnętrznego, konieczne ze względu na 
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przewidywane wkroczenie PP PKZ na ten teren, przystąpienie do remon• 
tu fasady zachodniej kościoła i związane z tym nieuniknione naruszenie 
podło :ta. Założono dwa wykopy badawcze · o łącznej powierzchni około 
70 m2. Jeden wzdłużny w stosunku do wirydarza, drugi zlokalizowany 
przed wejściem do kościoła, gdzie ma stanąć tymczasowe zabezpiecza• 
jące zadaszenie. yt ,wyniku prac uzyskano profil uwarstwień wirydarza 
na linii N .. s, ze stratygrafią od XII-XX w. oraz ustalono poziomy u:tyt
kowe w XIV /XV w. i XVII w. Pozyskano dane co do pierwotnego prze• 
biegu i adaptacji grani skalnej w pobli:tu kościoła i obfity średniowieczny 
materiał zabytkowy. · 

T4.DÓW DOLNY 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

T.ADÓW G ORNY, gm.Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 3 

TULIGŁOWY, gro. Rokietnica 
woj. przemyskie 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
okres wpływów rzymskich 
i uzupełnienia 1979 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadziła dr hab. Maria Cabalska. 
Finansował UJ i WKZ w Przemyślu. Szósty 
sezon badań. Wielkie wieloczłonowe grodzisko 
wczesnośredniowieczne /.VIII-IX wiek/. 

Kontynuowano badania grodu właściwego o powierzchni Oł,: .5 ha, kon• 
centrując wykopy w południowo-wschodnim naro:tniku majdanu. wokół od• 
słoniętej chaty-ziemianki II/79. Poszukiwano dalszych chat fazy starszej 
i w tym celu wytyczono wykop wzdłuż wału okrę:tnego, dla uchwycenia 
nawarstwień osadniczych pod nim zalegających. 

Dwa szerokoprzestrzenne wykopy usytuowano w pasie chat naziem
nych, fazy młodszej, położonych na południowo-wschodnim skłonie majda-
nu. 

W wyniku badań odkryto narożnik chaty-ziemnianki III/80, której 
północna połowa wchodzi pod wał okrężny • . Uchwycono część prawdopo• 
dobnie kwadratowej chaty-ziemianki, której dno zalegało na głębokości 
75 cm. Na tle szarożółtej ziemi pojawiły się ułamki polepy oraz węgiel
ki w postaci czarnej plamy zanikającej na głębokości 125 cm. 

. . 
Z różnych poziomów pochodzą grudy polepy~ ułamki ceramiki grubo• 

ściennej. obtaczanej oraz nó:t :telazny. 

Odsłonięte dotąd trzy ziemianki fazy starszej znajdują się_ na naj
wyższej części majdanu. Mo:tna wnosić, że starsza osada zo'stała znisz
czona przez budowę wałów, a jej dalsze partie nale:tałoby szukać w obrę
bie rozległych podgrodzi posadowionych na najwyższym odcinku grzbietu. 

Faza młodsza związana jest z budynkami naziemnymi, które usta
wione na skłonie uległy znacznemu zniszczeniu. W bieżącym roku odsło-
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' 
nięto poziom chaty 17, która na głębokości 25- cm miała wymiary 5 x 
5, 5 m. W naro:tniku północJ?-ym płytkie ognisko o średnicy 140 .cm wgłę• 
bione do 30 cm posiadało kilka kamieni. które mogły być pozostałością 
dużego paleniska kamiennego. Wejście do chaty znajdowało się od połud
nia, ale warstwy z tej strony uległy zniszczeniu. Na całym przebada
nym obszarze znaleziono: osełkę kamienną oraz dwa no:te, dwa pręty. 
okucie i sztabkę hakowato zgiętą. 

TYKOCIN 
woj. białostockie 
Stanowisko l 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeqlogiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Urszula Perlikowska• 
Puszkarska. Finansował WKZ w Białymstoku. 
Pi.ąty sezon badań. Grodzisko słowiańskie, 
wczesnośredniowieczne /X;ri-.XIll w. /. 

Tematem prac wykopaliskowych było przebadanie konstrukcji wało
wych dla celów rekonstrukcyjnych wału. Wykop wytyczono w południowo
wschodniej części grodziska, w miejscu zachowania calej szerokości wa
łu. Długość wykopu u podstawy wału wynosi 27 m, s zerokość 10 m. 
Eksplorację rozpoczęto od kulminacji wału i przebadano konstrukcje wa• 
łowe do głębokości l, 70 m. Zadokumentowano ślady spalonych konstruk• 
cji drewnianych na kulminacji wału oraz fragment kamienno-ziemnego 
jądra. 

Jednocześnie prowadzono prace badawcze na majdanie grodziska. 
U podnó:ta wału wytyczono wykop o wymiarach 10 x 10 m w celu przeba
dania zabudowy przywałowej. Uchwycono ciemnobrunatną warstwę kulturo
wą z dużą ilością kamieni pochodzących z rozsypiska wału. Natrafiono na 
skupiska kamieni. węgle drzewne, fragmenty polepy będące pozostałościa• 
mi zabudowy. Stwierdzono du:tą mią:tszość warstwy kultul'{)wej, która 
świadczy o intensyw:'lym u:tytkowaniu tej partii grodziska. 

Uzyskany materiał zabytkowy można datować na XII-Xlll wiek. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Pracowni Archeolo~iczno
Konserwatorskiej PP PKZ O/Warszawa. 

Badania będą kontynuowane • 

• WACMIEREK, gro. Tczew 
woj. gdańskie 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Mieczysław Haftka, 
pod kierunkiem doc. dr. hab. Leona J. Luki. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Gdań
sku. Pierwszy sezon badań. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne /XII w./. Osady 
otwarte /XI-XII w./. 
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Notowane od dawna Y' literaturze naukowej. pierścieniowate gro• 
dzisko nizinne nie było do tej pory badane. Płaska, dogodna dla osad• 
nictwa przestrzeń półwyspu wyschniętego jeziora, skłoniły do rozpozna
nia w pierwszym rzędzie najbliższego otoczenia grodziska. Założone 
wykopy wokół grodziska nie potwierdziły istnienia osadnictwa otwartego. 
Zaobserwowano jedynie ślady nowożytnej orki oraz relikty .umocnień fa
lochronu zbudowanego wzdłuż dawnej linii brzegowej u podnóża wału 
obronnego. Wykopy na majdanie /dwa/ potwierdziły wyniki dotychczaso .. 
wych obserwacji powierzc?niowych odnośnie chronologii. Stwierdzono za
leganie na wtórnym złożu c~ramiki ręcznie lepionej, górą lekko formu• 
jąco obtaczanej z IX-X w. Siady wcześniejszego osadnictwa /przypusz
czalnie osada otwarta/, zostały zniszczone podczas zakładania grodu 
w XII wieku. 

Fragmentaryczna obserwacja wału pozwala na stwierdzenie zastoso
wania techniki przekładkowej. U podnóża wału odkryto bardzo mocno 
zniszczony obiekt ., f domostwo?/,usytuowane lekko skośnie do linii umoc-
nień obronnych. · 

Stanowiską charakteryzuje niewielka ilość materiału zabytkowego. 
Na inwentarz składają się głównie fragmenty ceramiki, bryły polepy, 
kości zwierzęce /bardzo mało/ i zaledwie l zabytek metalowy w posta
ci połówki podkowiastej sprzączki brązowej pochodzenia bałtyjskiego. 

W świetle roboczej analizy wydaje się, że stanowisko można okreś• 
lić, jako gród strażniczy funkcjonujący opodal zbiegu szlaków drożnych 
z Gdańska, Tczewa i Starogardu przez Gorzędziej w kierunku Prus. 

Przepr'owadzone badania powierzchniowe w najbliższej okolicy przy• 
niosły odkrycie szeregu nowych stanowisk, w tym osad otwartych z wcze
snego średniowiecza jXJ .. XII w./. 

Badania zakończono. 

W~W~LNICA 
woj.lubelskie 
Stanowisko l 

patrz 
pó:tne średniowiecze 

WENECJA GÓRNA, gm, Żnin 
woj. bydgoskie 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 

Stanowisko 11 Pole F. Charzewskiego 11 w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Danuta Piotrowska 
przy współudziale mgr. Wojciecha Piotrowskie .. 
go. Trzeci sezon badań. Osada wielokulturowa, 
/Od wczesnego okresu epoki brązu po wczesne 
i późne średniowiecze./ 

Badania były kontynuacją prac rozpoczętych w 1977 r. Wykopy za
łożono w miejscu, gdzie teoretycznie spodziewano się uchwycić skraj 
osady. 
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Ogółem odsłonięto 8 obiektów • jamy. ·Nie znaleziono nic co mo:!na 
byłoby wiązać z pochówkami /w sezonie 1979 odkryto trzy szkielety ludz
kie: kobieta. mętczyzna i dziecko/. Materiał wykopaliskowy pochodził 
bąd:f z jam produkcyjnych lub mieszkalnych 'i potwierdził raz jeszcze 
wielc!<:ulturowość stanowiska. Większość materiału ceramicznego. przy 
stosunkowo ubogim materiale kostnym, chronologicznie mieściła się w s z · 
rok o pojętych ramach wczesnego średniowiecza. Pozostałe . fragmenty na
czyń. są łu:tyckie. Obiekty - jamy dostarczyły :ą1ateriału jedno.rodnego /ja
my l, 2. 3, 4, 6 .. wczesnośredniowieczne, jamy 7, 5, 8 ~ łu:!yckie/. 

Warunki glebowe i geologiczne potwierdziły doświadczenia ubiegłych 
sezonów badawczych. Warstwa ziemi ornej we wszystkich wykopach mają
ca mią:tszość 25-30 cm albo przechodziła w warstwę kulturową o gru• 
bości 35-50 cm /wykop 2/80/ i 20 c~albo w ogóle · nie stwierdzano jej 
o b < Pości /Wykop l/ 80/ • 

. Z zabytków wydzielonych nale:ty wymienić: szydła kościane, rozcie• 
racze kamienne, osełki z drobnoziarnistego piaskowca: Interesujące jest 
znalezisko glinianej ły:tki odlewniczej /Jama 1/80/ zło:!onej. obok kamieni. 

Łącznie w ciągu trzech. sezonów przebadano 430 m2. Wyniki prac 
wskazują na intensywne .zró:tnicowanie zasiedlenia północnego brzegu Je• 
ziora Weneckiego. 

Pr ace wykopaliskowe będą kontynuowane. 

WILKOWICE, gm.Wartkowice 
woj. sieradzkie 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Stanowisko l 

Badania prowadził mgr Jacek Błaszczyk. 
Finansował WKZ w Sieradzu. Drugi sezon 
badań. Osada kultury przeworskiej /p~ł.ny 
okres lateński/. osada wczesnośredniowiec z• 
na /XI-Xll w. /. 

Badaniami objęto obszar o powierzchni. 100 m2. W załoionym wy• 
kopie odkryto jedynie kilka dołków słupowych uło:tonych w jednym rzę
dzie. W zdjętej warstwie wystąpiła licznie ceramika kultury przewor
skiej z pó:fnego okresu lateńskiego oraz ceramika wczesnośredniowiecz
na /Xl.-Xll w. /. 

Badania będą kontynuowane. 

l 

WISUCA 
woj.kieleckie 
Stanowisko .. grodzisko 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 
Kierownictwo Odnowienia 
Zamku Królewskiego 
na Wawelu 

Badania weryfikacyjne prowadzili mgr mgr Do
rota Górna, Joanna Kalaga i Zbigniew Pianow
ski /autorzy sprawozdania/. Finansował WKZ 
w Ki~lcach. Chronologia: X-Xl.ll/Xl.V w. 

( 
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Badania stanowią pierwszy etap prac weryfikacyjnych związanyeh 
z próbą określenia chronologii załoień obronnych grodu. Prowadzono 
rozpoznanie kontekstu stratygraficznego oraz chronologii muru w połud• 
niowo-zachodniej części obwałowań otaczających grodzisko do głębokości 
1, 6 m poniiej poziomu terenu. 

Wyróiniono 9 warstw nale:!ących do trzech kompleksów stratygra• 
ficznych: a/ najstarsze wczesnośredniowieczne warstwy /Va i b/ tworzą• 
ce nasyp wału obronnego. Strop w~rstw wału, ukształtowany w wyniku 
ak~jł niwelacyjnej, stanowi poziom u:!ytkowy w momencie rozpoczęcia 
budowy muru obronnego; · 
b/ warstwy późnośredniowieczne reprezentowane przez zasypiska wąsko• 
przestrzennego wkopu fundamentowego muru /warstwa IV/, warstwę 
z okresu budowy naziemnej części muru /warstwa III b/, cienką war• 
stwę z okresu użytkowania muru /warstwa III a/ oraz warstwę destruk
cji muru /war~twa II/; 
c/ warstwy nowożytne reprezentowane przez wkop nowożytny - okop 
wojskowy? · /warstwa I a, b/. 

Podczas eksploracji odsłonięto niewielki odcinek lica wewnętr.zne• 
go muru oraz jego korony. Struktura wnętrza muru, rodzaj zaprawy, 
wątek, występowanie poziomów wyrównawczych, drobnych fragmentów 
cegieł oraz wtórni.e użytych ciosów romańskich wskazują na późno
średniowieczną metrykę muru, co potwierdza stratygrafia warstw kul• 
tur owych. 

Uzyskano łącznie 160 fragmentów ceramiki. Ceramika wczesno• 
średniowieczna z wału /warstwa V a, b/ może być . datowana w ramach 
X wieku z wyjątki.em l fragmentu /brzegu typu zbliżonego do 56 wg 
K. Radwańskiego/, datowanego na XIII wiek. Wystąpił on w pobliżu wko .. 
pu fundamentowego na mur obronny. W warstwie III odsłonięto kilka
naście fragmentów naczynia późnośredniowiecznego bez polewy /II gru
pa surowca wg A. Wałowy/. Pozwala to na wyodrębnienie późnośrednio
wiecznej fazy u:!ytkowania grodziska. zaś pozycja stratygraficzna pozwa
la je łączyć z okresem użytkowanią muru obronnego. Naczynie to moi• 
na datować na Xlll•XIV wiek. 

Na podstawie dotychczasowych badań można wysunąć tezę, że ob· 
wodowy mur obronny. posiadający cechy gotyckie został wzniesiony na 
przełomie Xlli/XIV wieku przez załogę cz~ską króla Wacława II lub 
sprowadzony wówczas specjalny warsztat budowlany. Zburzono go i częś
ciowo rozebrano w niedługim czasie po ostatecznym zdobyciu Wiślicy 
przez Łokietka w 1304 r. Krótki okres uiytkowania murowanego obwodu 
obronnego wydaje się znajdować odbicie w niewielkiej miąższości' war
stwy III a i nielicznym materiale zabytkowym z późnośredniowiecznego. 

Prace weryfikacyjne będą kontynuowane. 

WOLIN 
woj. szczecińskie 
Stanowisko l 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii Nadodrza 
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Pracownia Archeologiczna 
w Wolnie 

Badania prowadzili doc. dr hab. Władysław 
Filipowiak /kierownik badań/ i mgr Jerzy 
Wojtasik. Finansował lliKM PAN. Czwarty 
sezon badań. Wczesne średniowiecze. 

'l.. 

W roku bie~ącym wyeksplorowano dwie następne warstwy /XJJ. 
i X111/. W warstwie XJl datowanej roboczo na około połowę X w. od• 
słonięto fragmeńty 4 domów i prawdopodobnie ulicy o przebiegu wschód
zachód w P.Ołudniowej części wykopu, na tym samym miejscu jak to 
obserwowano w warstwach wy~ej zalegających. W północnej części wy
kopu, gdzie wy~ej występowała równie~ ulica biegnąca z miasta do por• 
tu. odkryto fragment prawdopodobnie domu. na co wskazują porzucone 
soc~y i resztki paleniska. Długol§ć poszczególnych domów /w s zys 1kie 
o konstrukcji międzysłupowej/ wynosiła 5-6 m, szerokość jest nie 
znana, gdy~ konstrukcje wchodziły w ściany wykopu. 

Analogiczną sytuację stwierdzono w kolejno odkrytej warstwie 
XJJ.I z tym. ie najpewniej nie istnieje tu ulica w południowej części 
wykopu. 

W obu warstwach dominowała próchnica z piaskiem. mierzwa, 
duie · połacie spalenizny, soczewki gliny i piasku. Jedynie na większej 
połaci domu. występującego w południowo-zachodniej partii wykopu, za
legały nawarstwienia J?iasku zmieszanego z małą ilością gliny i mierzwy~ 

Znalezionymi tu przedmiotami ruchomymi są liczne fragmenty na
czyń glinianych i kości zwierzęcych, zabytki ze szkła. bursztynu, rogu. 
kości, skóry, ~elaza, brązu, drewna, gliny i inne /m. in, fragmenty na
czyń ze słonińca/. Na uwagę zas~guje zwój grubej /3·5 cm/ liny dłu• 
gości ponad 25 m; jeden, z końców wchodził w profil wykopu /od strony 
rzeki/, co' sugeruje, ~e lina była jesz'!ze dłu~sza. 

Badania będą kontynuowane. 

WROCŁA W-Sołtysowice Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadzili . mgr Krystyna Maksymo
wicz. mgr Henryk Pokora i mgr Aleksander 
Limisiewicz. Konsultantami byli prof. dr hab, 
Jerzy Rozpędowaki oraz doc.dr hab.Józef 
Kafmierczyk, Trzeci sezon badań, Grodzisko 
oraz podgrodzie średniowieczne /XIV·XV w.J·,. 

W trakcie tegorocznego sezonu wykopaliskowego ·kontynuowano pra
ce na terenie samego grodziska /wykop I. II, ill/ i rozpoczęto badania 
na podgrodziu. Ogółem odsłonięto l 00 m2 podgrodzia, 
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Wstępne wyniki badań: 

1. Zabytek jest położony na obszarze równinnym, w starorzeczu Wi• 
dawy. Grodzisko ma kształt stożka o wysokości około 4, 5 .m, otoczo• 
nego fosą i wałem. Na południe od niego znajduje się podgro,dzie. 
W części centralnej ,gródka odsłonięto na · głębokości 2, 3 m c~glany 
fundament wieży gotyckiej o wymiarach 6, 35 x 5, 8 m. Badania wyka
zały, że wieża mieszkalna nie została posadowiona na tzw. stożku, t~ 
że określenie gródek stożkowaty jest nieadekwatn.e dla tego obiektu. 
W wykopie odsłonięto budynek dr'ewniany wykonany z połowizn belek 
/? / • można domniemać, że wykonario go w konstrukcji zrębowej lub 
słupowo-ramowej. Jego wymiary w granicach wykopu wynoszą 2, 9 x 
1,3 m. 

2. Materiał ruchomy stanowi przeważnie ceramika wykonana na 
szybkoobrotowym kole garncarskim, pochodząca głównie z XIV-XV 
wieku. Z zabytków specjalnych na uwagę zasługują kulka ołowiana 
oraz silnie skorodowana ostroga, przypuszczalnie z bod~cem w kształ
cie kółka zębatego /? / • 

. Materiały i dokumentacja z badań znajduje się w WOAK we 
Wrocławiu. 

Badania będą kontynuowane. 

ZAKRZEW, gm.Warta 
woj • sieradzkie 
Stanowisko 12 A 

ZAMCZYSKO, gm. Kampinos 
woj. warszawskie 

patrz 
uzupełnienia 1979 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Epoki Metali 
Pracownia Pradziej'ów 
Warszawy 
w Warszawie 

Badania prowadził dr Jerzy Pyrgała. 
Finansował IHKM PAN. Pierwszy sezon 
badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne 
/XIII w./. 

Grodzisko 11 Zamczysko 11 dotychczas nie badane, a znane z pe
netracji powierzchniowej, zostało zinwentaryzowane jako średnio
wieczny obiekt obronny. Celem badań była weryfikacja tego zabytku. 

Grodzisko jest zlokalizowane 5, 5 km na północny-wschód od 
Kampinosu i zaznaczone na mapie w podziałce l :25000 d. pow.Nowy 
Dwór Mazowiecki ark. 4 jako Stare Zamczysko. Leży ono na połud
niowym skraju rozległego kompleksu leśnego i zabagnionych łąk. 
Gród kampinoski zbudowano na południowym krańcu łańcucha wydm, 
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na naturalnym cyplu wału wydmowego i umocniono dwiema fosami. Przy 
budowie fos w bardzo powa:tnym stopniu wykorzystano naturalne zagłę
bienia między wydmami, stale wypehiione wodą, tzw. "misy wywiania". 

Obiekt jest dobrze zachowany. pOrośnięty rzadkim starodrzewem. c -;r 

Majdan grodziska jest owalny o rozmiarach 40 x 50 m. Wysokość zbo .. 
czy dochodzi miejscami do około 5 m. Od stron północnej i zachodniej 
występują dwie fosy, wypełnione wodą, o szerokości 3·5 m, oddzielone 
od siebie wałem wydmowym. 

Wykop sonda:towy 2. 5 x 15 m założono w północno-wschodniej 
części grodziska i objęto nim fragment majdanu oraz partię krawędzi 
i skłonu w kierunku fosy północnej. Dla ułatwienia eksploracji wykop 
podzielono na trzy odcinki /2, 5 x 5 m/ oznaczając je jako a. b_ c; War
stwa kulturowa wystąpiła na· głębokości około O, 25 m pod glebą leśną 
barwy prawie jednolicie ciemnobrunatnej. Jej miąższość dochodzi do 
O, 20 m, miejscami do O, 30 m. Pod nią wystąpił już jako calec piasek 
wydmowy jednolitej, żółtej barwy. 

Wykop a /środkowa część majdanu/ natrafiono tu na ślady spale
nizny, węgli drzewnych i polepy z odciskami po konstrukcjach drewnia
nych. Nie stwierdzono obecności obiektów nieruchomych. 

Wykop b /pod krawędzią grodziska/ .. odkryto pozostałości pieca 
kopułowego o średnicy około 2 m. Był to piec zbudowany z gliny na 
szkiele.cie drewnianym. Zachowała się po nim masa polepy, wypalonej 
na jednolity czerwono-brunatny kolor. W bryłach widoczne są liczne· 
odciski bierwion, dran:Lce i prętów, będących śladami po drewnianej kon
strukcji pieca. Występują także ślady węgli drzewnych oraz spalone 
konstrukcje drewniane po przypuszczalnej obudowie obiektu. 

Wykop c /na krawędzi grodziska/ - odkryto ślady po prawdopo
dobnych umocnieniach grodu. Składały się na nie spalone belki i drani
ce, ułożone poziomo,.;t stanowiące pas zwęglonych konstrukcji o szerokoś
ci około 5 m. Na samym skłonie ujawnił się ślad po dużym słupie. 

Ruchomy materiał zabytkowy, to obok wspomnianych. już mas po• 
lepy, spalonego drewna, nieliczne fragmenty ceramiki. Składają się na 
nie ułamki wylewów i brzuśców naczyń zdobionych regularnym orna
mentem pasmowo-bruzdowym. Znaleziono także żelazny nóż i takiż 
skobel. Zabytki pozwalają datować grodzisko na XIII wiek. 

Na podstawie wyników badań należy uznać, iż gród · "Zamczysko" 
funkcjonował w XIII wieku jako obiekt obronny dla ufortyfikowania któ· 
rego w dużym stopniu wykorzystano wyjątkowo dogodne warunki natu• 
ralne /wały wydm "misy wywiania:'/. 

ZAWADY, gro. Zbuczyn 
woj. siedleckie 
Stanowisko IV 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania ratownicze prowadziła mgr Dorota 
Górna. Finansował WKZ w Siedlcach. Drugi 
sezon badań. Cmentarzysko /XI-XVII w. /. 
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Na terenie starej twirowni, w 1978 r. zlokalizowano cmentarzy• 
sko szkieletowe. Przy wybieraniu ~iru ·zniszczono kilka grobów szkie• 
letowych. Dwa wykopy eondatowe .. o · łącznej powierzchni około 34m2 • 
załotono na południowym skraju :!wirowni, wzdłut wybierzyska. Ogółem 
odsłonięto 21 pochówków szkieletowych .. w tym 5 dziecięcych. Więk• 
szość pochówków była orientowana na osi W-E. Groby osobników do
rosłych ~ o czytelnym zarysie wkopów grobowych - z reguły zawierały 
dość dobrze zachowaną trumnę kształtu trapezu o wymiarach 170 x 40 x 
30 cm, zwętającą się w kierunku stóp pochowanego osobnika. Groby te 
wkopane były do głębokości 120 cm .od powierzchni ziemi. Pochówki 
dziecięce nie zawierały trumien, nie zaobserwowano równie:! śladów 
wkopów grobowych, jak równie:! bylY znacznie płyciej wkopane .. około 
60 cm od powierzchni. Odsłonięte pochówki nie miały tadnego wypo
satenia poza jednym wypadkiem grobu nr 17, w którym na wysokości 
miednicy osobnika znaleziono trzy, zaśniedziałe, zlepione monetki /bo• 
ratynki ? /. 

· Większość materiału zabytkowego /ceramikę/ odsłonięto w war• 
'stwie ornej. Pośród ceramiki wystąpiły fragmenty naczyń wczesnośt-ed· 
niowiecznych, średniowiecznych i nowo:!ytnych oraz pochodzących z okresu 
rzymskiego /prawdopodobnie istniało tu osadnictwo starożytne/. 

l 

Część centralna cmentarzyska została całkowi.-,_, zniszczona przez 
:!wirownię .. według informacji pracowników .. najwięcej grpbów .wystąpi• 

ło w odległości około 40•50 m na północ od tegorocznych wykopów. Ze 
względu na postępujące zniszczenie terenu naletałoby objąć badaniami 
część południową stanowiska oraz załotyć sondaże na wschodnim i ża• 
chodnim skraju żwirowni. 

żARNOWIEC, gm.Krokowa 
woj. gdańskie 
Stanowisko l 

· PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Arechologiczno• 
Konserwa torska 
Oddział w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Iwona Wolanin• 
Szułdrzyńska. Finansował Zespół Elek~ro

ciepłowni "Wybrzeże". Pierwszy sezon 
badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

Stanow'isko polotone jes.t na krawędzi Kępy Żarnowieckiej ograni
czającej od wschodu rynnę jeziora Żarnowieckiego. Grodzisko usytuowa
no na najwy~szym wyniesieniu terenowym /100, 2 m. p. m. l tej okolicy. 
Jest ono izolowane z trzech stron, .a połączone z wysoczyzną jedynie 
wąskim przesmykiem. · 

Gród założony został na planie nieregularnego owalu o wymia
rach 105 x 60 m na osi SW-NE. Wały i fosa są dobrze zachowane. 
Wykopy założono na majdanie. Ogółem przebadano 225 m2. Odkryto 
13 obiektów, w tym: chaty naziemne, półziemianki. paleniska, dołki 
posłupowe oraz jamy. 
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Materiał stanowiska; 'if~mika. fragmentY przedmiotów !telaznych. 
półsurowiec bursztynowy i po'lepa. 

Na podstawi~ wydobytej ceramiki, okres utytkowania grodziska 
motna określić wstępnie na IX•X wiek. 

Materiały zabytkowe i dokumentacja znajdują się w . ~p PKZ 
PAK O/Gdańsk. 

Badania będą kontynuowane. 



P6żne średniowiecze 



BIALOGARDA. gm. Wieko 
woj. słupskie 
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patrz. 
wczesne średniowiecze 

BOBROWNIKI, gm, Fabianki 
woj. włocławskie 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził mgr Tadeusz J. Horbacz, 
Opiekę naukową sprawował doc, dr Jerzy 
Kmieciński, Finansował Urząd Wojewódzki 
we Włocławku, Piąty sezon badań~ Ruiny 
zamku /XIV ·XVIII w. /. 

Prowadzono wstępne rozpoznanie dziedzińca zamkowego. W tym 
celu założono 2 wykopy: jeden na środku dziedzińca z lekkim przesu• 
nięciem w kierunku założenia bramnego '/wykop nr 6, wymiary 5 x 5 m/. 
drugi - w narożniku północno-wschodnim /wykop nr 7. wymiary 3, 30 x 
3. 30 m/, ' 

W wykopie nr 6, na głębokości około l, l_ O -l, 40 m od obecnej 
powierzchni, natrafiono na bruk zwarO:ie ułożony z kamieni różnej 
wielkości. korespondujący z analogiczną formą utwardzenia podłoża 
w budynku bramnym, stwierdzoną w latach 1977-1979. Zalegające po
niżej warstwy, zawierały znaczną ilość ruchomego materiału zabytko .. 
w ego /głównie fragmenty ceramiki/ co sugeruje. iż dziedziniec zam .. 
kowy został wybrukowany dopiero po pewnym czasie użytkowania obiektu 
/połowa-koniec XV w. /? /. / Na głębokości około 2 m poniżej bruku 
stwierdzono obecność 4-5-centymetrowej warstewki z je~nolitej, drobno .. _ 
ziarnistej masy ceglanej, o zbitej konsystencji. Głębokość zalegania, 
wykluczająca traktowanie jej jako śladu starszego poziomu użytkowania 
dziedzińca, sugeruje możliwość interpretacji tej warstwy jako pozosta
łości poziomu budowlanego /? / starszego obiektu. np. łączącego się 
z działalnością Władysława Opolczyka. Wymaga to jednak dalszej we-
ryfikacji. · 

W wykopie nr 7, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożni
ku domniemanego, drewnianego wschodniego skrzydła zamku, odkryto 
m. in. XVII-XVIII-wieczną posadzkę, ułożoną ze ściśle przylegających. 
nie łączonych żadnym spoiwem, płytek ceglanych o wymiarach 19 x 
19 cm. Pod · nią stwierdzono występowanie podsypki z piasku rzeczne
go z domieszką gruzu ceglanego, której miąższości nie udało się 
stwierdzić /obrywy profili/. Ob'ecność w s pomnianej posadzki może 
być wynikiem innego, niż sądzono do tej pory. rozplanowania skrzydła 
wschodniego .. przynajmniej w XVII-XVIII-wiecznej historii obiektu, 
czego na obecnym · etapie nie można jeszcze rozstrzygnąć .definitywnie. 

Ruchomy materiał zabytkowy. pochodzący z całego okresu u żyt• 
kowania zamku, przedstawia się podobnie jak w latach ubiegłych 
/fragmenty ceramiki, kości zwierzęcych, kafli, szkła, silnie skorodo
wanych przedmiotów metalowych /głównie haki i gwo:tdzie oraz 5 gro
tów bełtów i l szeląg z XVII wieku /? /. 
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Zabytki i dokumentacja znajdują się w Katedrze Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego. 

Badania będą kontynuowane. 

BYTOM 
woj.katowickie 
Stanowisko 2 

Muzeum Górnośląskie 
w Bytomiu 

Badania prowadziła mgr Izabella Wójcik. 
Finansował WKZ w Katowicach. Drugi 
sezon badań. Zabudowa staromiejska, 
średniowieczne mury miejskie /od XIV 
do XIX w./. 

Badania miały na celu odkrycie reliktów średniowiecznej zabu• 
dowy oraz fortyfikacji miejskich. Wykop usytuowano na przedłu:!eni'\1 

ul. Zaułek /dawna Rótana/. gdzie uprzednio odkrywano jut odcinki 
ulicy z okresu średniowiecza. Przebadano sondaiowo obszar o po• 
wierzchni 30 m2. 

Przeprowadzone prace potwierdziły istnienie murów miejskich 
z okresu średniowiecza~ wykonanych z miejscowego piaskowca d :!ół
tawym zabarwieniu. Odsłonięty relikt pozwolił uchwycić przebieg i za
sięg muru w zachodniej stronie miasta. Prócz reliktów architektonicz
nych natrafiono na soczewkę warstwy kulturowej datowanej na XIV• 
XV wiek z zachowaną częściowo konstrukcją szybiku górniczego. 

Z tegorocznych wykopów uzyskano bogaty materiał ceramiczny 
typowy dla późnego średniowiecza /XIV-XV w./. a takte fragmenty 
kafli o ró:!nej chronologii, ułamki naczyń nowotytnych, liczny mate• 
riał rogowy i kostny. 

Badania będą kontynuowane. 

BYTOM, ul. Zaułek 
woj. ka~owickie 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 

Badania prowadził mgr Jacek Pier.zak . . 
Finansował WKZ w Katowicach. Pierwszy 
sezon badań. Relikty średniowiecznych · 
murów miejskich /koniec XIII wieku/. 

'Prace badawcze prowadzono w rejonie wyburzonej zabudowy 
centrum miasta Bytomia. 

Jak wynikało z danych kartograficznych i ikonograficznych 
w tym miejscu miał przebiegać średniowieczny mur miejski. Odkry
ty przez architektów fragment muru z kamienia łamanego jeszcze 
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przed wyburzeniami. w jednej ze ścian budynku, usytuowanego w pod
wórzu pomiędzy ulicami Jainty i Zaułek, doprowadził do wysunięcia 
przez nich ·hipotezy, i~ przy budowie budynku nowo~ytnego wykorzysta
no partię, stojącego tu muru średniowiecznego. 

Celem prac było sprawdzenie, czy istotnie powy~szy fragment 
muru kamiennego jest pozostałością muru miejskiego oraz czy pod 
jezdnią ulicy Zaułek, tkwią jeszcze relikty muru średniowiecznego. 

Zało~ono dwa wykopy: jeden na ulicy Zaułek. na wysokości ulic 
Józefczaka i Browarnian~/ wytyczających linię przebiegu średnio• 
wiecznych murów ora~ drug;., prostopadły do domlemanego muru 
średniowiecznego. · 1 

Wykop na ulicy Zaułek doprowadził do odkrycia nowych reliktów 
muru średniowiecznego~ wykonanego z kamienia łamanego /wapień./. ' 
wiązanego ·zaprawą glinianą. Mur spoczywał na warstwie tłustej gli
ny. Odkryty fragment ma długość_ 3• 5 m, szerokość_ 2, 6 m i wyso-' -
kość 70 cm. Lico zewnętrzne muru, widoczne na całej prawie jego 
długości, jest bardzo dobrze zachowane. Lico wewnętrzne zachowało 
się jedynie w dolnych partiach, 

Warstwy kulturowe przy powy~szym murze uległy zakłóceniu 
wskutek pó:tniejszej działalności budowlanej. Biorąc pod uwagę jed• 
nak~e technikę wykonania muru, zaprawę jak i usytuowanie, mur 
wiązać nale:ty z działalnością Kazimierza II bytomskiego i datować 
na koniec XIII wieku. 

Wykop drugi, zało:tony przy domniemanym murze średniowiecz• 
nym, pozwolił na odsłonięcie stopy fundamentowej tego:t muru. W je• 
go licu, jak i wnętrzu występowała cegła nowo:tytna, której dwa frag• 
menty odkryto równie:t poni:tej stopy fundamentowej. Fakt. ten nasuwa 
twierdzenie, i :t · powy:tszy mur został zbudowany z wtórnie u :tytego 
materiału, który . pochodził ze stojącego tu niegdyś średx.llowiecznego 
muru obronnego rozebranego w wieku XIX. 

CEDYNIA 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 2 

. ~ 

CIECHANOW 
Zamek 

patrz 
wczesne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno• 
Konserwatorska . 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Maria Pikulińska'" 
Ciuk. Finansował WKZ w Ciechanowie. 
Szósty sezon badań. Zamek średniowieczny 
z początku XV do XVII wieku. 
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Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych w roku bie:!ą
cym, zaszła konieczność zmiany programu. Zrezygnowano z badań 
fosy, natorniast wykonano trzy wykopy w środkowej i wschodniej 
piwnicy Domu Dużego dla potrzeb projektowych. 

W piwnicy śropkowej odsłonięto kamienny fundament iilaru, we 
wschodniej nie odnaleziono pozostałości po· filarze. Odsłonięto w meJ 
natomiast fragment posadzki z płytek ceglanych. Zapewne jest to 
XVII-wieczny poziom piwnicy. 

Materiały zabytkowe reprezentują: . ceramika średniowieczna 
i nowożytna, fragmenty kafili płytowych, szkło, majolika i ułamki 
kości. 

Materiały zabytkowe znajdują się w posiadaniu Pracowni Archeo
logiczno-Konserwatorskiej PKZ O/Warszawa. 

Badania będą kontynuowane. 

CIESZYN 
woj. bielsko-bialskie 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 

Stare Miasto - mury obronne Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
OddziCJ l w Krakowie 

Badania prowadzili mgr Teofil Dębowslći 
i mgr Marian Myszka. Finansował WKZ 
w Bielsku-Białej. Pierwszy sezon badań. 
Zabudowa staromiejska /XII-XIV; XVII
XIX w./. 

Założono trzy wykopy badawcze w mleJSCU spodziewanego prze.;, 
biegu murów obronnych, na północnym. południowym i wschodnim krań• 
cu Starego Miasta. 

Fundament muru obronnego odkryto w wykopie VIII, na tyłach 
zabudowy ul. Menniczej. Mur zbudowano z kamienia łamanego, na za• 
prawie wapienno-glinianej. Szerokość fundamentowej partii muru wy• 
nosi około 2~ 40 m. W bezpośredniej bliskości fundamentu nie osiąg
nięto stropu calca. nie natrafiono też na wyraźną warstwę budowlaną. 
Po zewnętrznej stronie muru odkryto ślady osadnictwa z XII-XIV w. 
pop}lZedzającego budowę muru. Przy zachodnim ostańcu wschodniego 
odcinka muru, w wykopie IX, nie zachowły się warstwy kulturowe in 
situ. Odsłonięta partia fundamentu muru obronnego posiada identyczne 
cechy jak w wykopie VIII. 

W wykopie VII, usytuowanym na skarpie nad Olzą, nie natrafiono 
na szczątki zabudowy murowanej, które można~ uznać za pozostałoś
ci murów miejskich. Najstarszą warstwę kulturową w tym rejonie na
leży datować nie wcześniej niż na XVII wiek. 
Wśród zabytków ruchomych. pochodzących w przewadze z XVIII-XIX w •• 
wyróżnia się zr pół kilkunastu kafli z końca XV wieku. Są to kafle 
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kornorowe i niszowe z ażurową płytką, niepolewane, zdobione. motywa
rni zwierzęcymi, heraldycznymi i architektonicznymi. Na uwagę za
sługują okazy z alegorycznym przedstawieniem lwa stojącego nad po
waloną antylopą i odpowiadającym treści przedstawienia, minuskuło• 
wym napisem "scherne dich". 

Badania archeologiczne po rozpoznaniu przebiegu murów obron• 
nych metodarni geofizycznymi będą kontynuowane w 1982 r. 

CZERSK, grn. Góra Kalwaria 
woj. warszawskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Stanowisko ""Wzgórze Zamkowe" 

CZUŁCZYCE, gm.Sawin 
woj. chełmskie 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno• 
Konserwa tor ska 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadzili mgr Jerzy . Cichomaki 
f autor sprawozdania/ i mgr Andrzej Hu nic z. 
Finansował WKZ w Chełmie. Pierwszy se• 
zon badań. Grodzisko średniowieczne /XIV• 
XV w./. . 

Grodzisko leży na podmokłych łąkach, około 250 m od koryta 
Uherki, na południowy wschód od wsi Czułczyce. Obiekt ma kształt 
nieregularnego czworoboku z zaokrąglonymi narożnikami. Jest to na• 
syp o wysokości 3, 5 m, o powierzchni użytkowej 300 m2, otoczony 
fosą o szerokości 7 m. 

Założono pięć wykopów /wszystkie o wymiarach 5 x l, 5 m/. 
Zbadano nawarstwienia centralnej powierzchni kopca i foSY.• Układ 

warshł wskazuje na usypanie kopca na płaskim terenie. Uzyskano bo• 
gaty materiał ceramiczny. w tym dwa okazy kafli garnkowych, pozwa
lający datować stanowisko na XIV-XV wiek. Obiekt nawiązuje do gro• 
dzisk stożkowatych. 

Materiały znajdują się w PP PKZ Oddział w Lublinie. 

Dokumentację przekazano WKZ w Chełmie·. 

DM OSIN 
woj. skierniewickie 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 
w Skierniewicach 

Badanie ratownicze. Finansował WKZ 
w Skierniewicach. Pierwszy sezon badań. 
Grodzisko stożkowate /2 połowa XIV w./. 

W trakcie badań powierzchniowych f AZP f ekipa archeologiczna 
pod kierownictwem mgr. Zbigniewa Lechowicza zaobserwowała poetę-
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pujący proces niszczen~a przez wody rzeki Mrogf grodziska sto~ko• 
wat_ego w Dmosinie. 

Powiadomiony o tym Wojewódzki Konserwator Zabytków w Skier• 
niewicach podjął decyzję o przeprowadzeniu badań ratowniczych na naj .. 
bardziej zagro:tonym odcinku stanowiska, 

Przebadano około 30 m2 powierzchni w południowej części gród• 
ka. Wyró:tniono 8 warstw zawierających m. in. współczesną próchnicę, 
przepaloną polepę, węgle drzewne, fragmenty przepalonych bierwion, 
popiół 'i torf • . Ustalono, ~e na sztu.cznie usypanym nasypie posadowiony 
był drewniany budynek. Jednak odsłonięte relikty nie pozwal~ją na peł• 
ną jego rekonstrukcję. Obiekt zagłębiony na 1. 2m posiadał kamienne . 
palenisko. Prawdopodobnie ściany jego wzniesione były w konstrukcji 
zrębowej. Szerokość ściany przekraczała 4, O· m. 

Materiał ruchomy to przede wszystkim- fragmenty naczyń wypa• 
!onych zarówno w atmosferze :redukcyjnej · jak i utleniającej. Trzy 
egzemplarze posiadały na dnie znak garncarski,. Z pozostałych za
bytków wymienić nale:ty 3 groty bełtów i podko~ę ~elazną oraz frag- , 
menty stopd szklanicy cylindrycznej. Całość datowana jest na 2 poło
wę XIV wieku. Po zakończeniu badań wykop zasypano, a część niszczo .. 
ną przez rzekę zabezpieczono darnią i palikami. 

Badania bę~ą kontynuowane. 

DROHICZYN 
woj. białostockie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Stanowisko X4II "Cerkiew" 

ELBI4G 
Zamek 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 

·Pracownia Archeologiczno .. 
Konserwatorska 
Oddział w Gdańsku 

Badania prowadzili mgr Gra:tyna Nawroiska 
i mgr Włodzimierz Piechocki /autor spra• 
wozdania/. Finansował · WKZ w Elblągu. 
Drugi · sezon badań, Okres średniowieczny. 

Badania były kontynuacją prac z roku 1979 na terenie pozamko• 
wym w Elblągu. Prowadzono je przy u1. Wapiennej na obszarze hipo• 
tetycznego zamku wysokiego. W zało~onym wykopie III o wymiarach 
5 x l O m pod murami i zagruzowanym wnętrzu XIX/XX-wiecznej ka
mienicy odsłonięto korony dwóch potę:tnych murów o szerokości około 
2-2, 5 m. Z powodu wysokiego. poziomu wód gruntowych wybijających 
w wykopie oraz niewielkich odcinków, na których odkryto mury, nie 
mo:tna w tej chwili określić ich funkcji i chronologii. Badania .w wy• 
kopie III będą kontynuowane przy znacznym powiększeniu jego obszaru. 
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Oprócz tego w obrębie tzw. Podzamcza przeprowadzono nadzory 
archeologiczne nad wykopami pod instalację centralnego ogrzew!łnia , 

oraz izolację wsc~odniego skrzydła l'odzamcza. 

ELBI.4G 
Stare Miasto 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno• 
Konserwatorska 
Oddział w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Tadeusz N~wrolski. 
Finansował WKZ w Elblągu. Pierwszy sezon 
badań. Miasto Średniowieczne i nowo:tytne 
f~m .. XIX w. 1. 

W ramach prac przygotowąwczych do rewaloryzacji zespołu sta• 
romiejskiego w Elblągu rozpoczęto badania archeologiczne." mające · sta• 
nowić istotny składnik programu naukowo-konserwatorskiego. W pierw• 
szym etapie do badań przeznaczono dwa kwadraty dawnej zabudowy po• 
ło!tone między ulicami: Stary Rynek~ Studzienną, Rycerską i Kowalską 
f obszar oko_ło 60 x 150 m/. Wykop I o wymiarach 5 x 20 m zało:tono 
w południowo•wschodniej · części kwartału, przy ul. Kowalskiej. W tym 
rejonie, niezale!tnie od XVI-wiecznej i pó~niejszej zabudowy mieszkal• 
nej powinny znajdować się pozostałości pierwszego. wewnętrznego pierś• 
cienia murów średniowiecznych z bramą Kowalską. Podczas prac pro• 
wadzonych w listopadzie br. wyeksplorowano warstwy nasypowe o łącz• 
nej miątszości do l, 20 m zalegające nad XIX/XX-wiecznym. gruzo• 
wym wypełniski~m ni":określonej jeszcze zabudowy. 

Prace będą kontynuowane. 

FROMBORK 
woj. elbląskie 
Stanowisko 4 

PP Pra~ownie Konserwacji 
Zabytków 

Kaplica św. Anny i szpital św. Ducha 
Pracownia Archeotogiczno
Konserwa tor ska 
Oddział w Gdańsku 

Badania prowadzili mgr Maria Dąbrowska, 
mgr Mirosława Gajewska i docqJr Jerzy Kruppe 
/autor sprawozdania/. Finansował WKZ 
w Elblągu. Szósty sezon badań. Kaplica 
i szpital z xv .. x:x w. 

Prace wykopaliskowe prowadzono nadal we wnętrzu Óbiektu. 
Objęto nimi południową część korytarza piwnicznego a w poziomie 
parteru celę szpitalną w zachodniej partii ich ciągu południowego • . 

Badania w piwnicy pozwoliły ustalić. it wszystkie fundamenty 
ścian sadowione były na jednej głębokości w zbitym. piaszczystym 
calcu. Najwcześniejszy poziom u:tytkowania piwnicznego korytarza 
stanowiła · 15-20-centymetrowa warstwa: twardej gliny. Stwierdzono, 
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U ceglane ściany korytarza dostawiono do ka~iennego fundamentu po• 
łudniowej ściany zewnętrznej korpusu sz_pitala. 

Badania w celi południowej odsłoniły poprzeczną ściankę działo• 
wą świadczącą o odmiennym nU obecnie rozplanowaniu układu cel pooo 

· łudniowych. Zmieniony on został prawdopodobnie jut po roku 1686, 
w którym miała · miejsce istotna przebudowa obiektu. Omawianą ściankę 
wzniesiono ~ cegieł rozbiórkowych wiązanych gliną a . postawiono ją-.p.a 

posadzce ceglanej zachowanej w ró:tnym stopniu na całej powierzchpi 
b~danego pomieszczenia. Jodełkowy układ cegieł pozwala wiązać ją 
z pferwszym poziomem posadzek w .szpitali, znanych z uprzednich ba .. 
dafl · w celach północnych. W toku ekspicracji warstewki kulturowej za
legającej bezpośrednio . na posadzce oraz ze szpar pomiędzy cegłami 
wydobyto w ró:tnych miejscach ponad 40 monet z XVI i XVII w •• jak 
mo:l:na sądzić przed zabiegami konserwatorskimi. Wydaje się, U zna• 
lezisko to uznać mo:tna za szczególny rodzaj skarbu. W tej samej 
warstewce znaleziono tak:te miedziane; naparstek i szpileczkę oraz 
2 kule muszkietowe l? l. 

Poniżej pos·adzki natrafiono na sklepienie południowowschodniej 
piwnicy oraz na jej ścianę szczytową. Do budowy użyto również cegieł 
z rozbiórki. Stwierdzono. iż wykop pod piwnicę przecina wcześniejsze 
warstwy kulturowe jak też, :te południową ścianę zewnętrzną szpitala 
oraz piwnicę wykonano w jednym etapie prac budowlanych. Z przecię• 
tej wkopem pod piwnicę późnośredniowiecznej warstwy kulturowej wy• 
dobyto dwa zniszczone brakteaty. 

Omawiany sezon badawczy dostarczył stosunkowo skromnej licz• 
by znalezisk ruchomych - ułamków póinośredniow!ecznych i nowożytnych 
na.czyń glinianych, kości zwierzęcych oraz fragJX.lentów wyrobów żelazoo 

nych i szklanych. 

Badania będą kontynuowane. 

GNIEW 
woj. gdańskie 

; Stanowisko 4 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Choińska
Bochdan i mgr Ewa Kiersztejn ·f autor spraoo 
wozdania/. Finansował Urząd Miasta i Gminy 
w Gniewie. Pierwszy sezon badań. Nikłe ślady 
osadnictwa wczesnej epoki żelaza, zniszczone• 

·go przez osadnictwo XVIII-XIV wieku. · 

Stanowisko położone jest na wzniesieni:u na lewym brzegu rze• 
ki Wierzycy. na południowy zachód od starego Miasta w Gniewie. Ba- . 
dania miały charakter prac ratowniczych i prowadzony były w związku 
z projektowaną budową osiedla domków jednorodzinnych. Do badań do• · 
stępne były jedynie niewielkie odcinki . nieobjęte uprawami. Dwa wyko .. 
py o wymiarach 2 x 35m i 3 x 15 m usytuowano na południowym zbo• 
czu wzniesienia. W wykopach wydzielono dwie warstwy k1Jlturowe. nie · 
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licząc humusu, zniszczone c.zterema wkopami ·no~otytnymi i pracami 
niwelacyjnymi. Materiał zabytkowy wskazuje na znaczne przemiesza .. 
nie warstw. . 
W wykopie l, w warstwie · drugiej uchwycono cztery lekko rozwleczone 
paleniska i fragmenty 2 jam osadniczych /1.50 x 2, 00 m x 1,·20; 
l, 50 x 2, 00 m x o·, 60 m/. Katda z nich składała się z dwóch obiektówa 
Poza tym ·odsłonięto jeden obiekt o blitej nieokreślonym charakterz.e. 
zniszczony przez współczesny wkop. Warstwa wraz z obiek.tami zawiera• 
ła niez}?yt liczny materiał ceramiczny .. 150 .fragmentów, · jeden . cały 
dzban, nieliczny materiał kostny; 71 fragmentów oraz jeden półkos·ek 
telazny i kilka gwotdzi. ' 
W warstwie trzeciej wykopu I uchwycono dwa obiekty: fragment jamy 
osadniczej /1, 5'0 x 2, 00 ll}. x O, 25 m/, jeden dołek posłupkowy, bez za .. 
bytków. Z warstwy . tej wydobyto nieliczny materiał ceramiczny .. 44 
fragmenty, kostny .. 3 fragmenty. Ceramika z wykopu I pochodzi 
z wczesnej epoki telaza i z okresu XIII-XIV wieku. 
W wykopie II war·stwa Clrna została zniwelowana. W pierwszej warśtwie 
kulturowej nie uchwycono bdnych obiektów. Odkryto: 122 fragmenty ce
ramiki, 24 fragmenty,.,. kości- zwierzęcych, . l ostrogę telazną typu III 
z kółkiem gwia:fdzistym /wg Z.Hilczerówny/, datowaną na XIII .. XIv wiek 
i 5 fragmentów nieokreślonych przedmiotów telaznych. W warstwie II 
uchwycono dwa obiekty /o wymiarach l, 50 x l, 00 m x o, '4o m; 0,45 x 
O, 50 x O, 25 m/ O· blitej nieokreślonym charakterze. Z warstwy pocho• 
dzi 56 fragmentów ceramiki, 10 ułamków kości i 2 gwotdzie telazne. 
Ceramik'?- z wykopu II pod względem formy ,i chronologii .jest analogicz• 
na do ceramiki z wykopu . I reprezentującej naczynia ręcznie lepione 
z wczesnej epoki telaza oraz naczynia całkowicie i silnie obtaczane 
wypalane w większości w atmosferze redukcyjnej pochodzące z XIII 
i XIV wieku. • · 

Zabytki są przechowywane w Muzeum Archeologicznym w Gdań• 
s ku. 

Badania będą kontynuowane • 
.... 

·INOWLODZ 
woj. piotrkowskie 
Zamek. mury miejślie· 

\ 
Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
Ośrodek Badań i Dokumentacji 
Zabytków . 
w Łodzi 

Badania prowadził mgr Jerzy Aulustyniak. 
Finans·ował WKZ w Piofrkowie. psmy sezon 
badań /czwarty ekspedycji Ośrodka/. Trzeci 
sezon badań murów. miejskich Za:rnku /XIV
XVI w./. 

Kontynuując odsłanianie reliktów wewnętrznej zabudowy zamku 
go poziQJD\ł XVI•wiec2;nęgo, odkrytg pas szerokości 10 m wzdłut pół· 

noenosg mlll'\ł gbwgdgwęlg• W nlrg~niku półnogngwz&ołtodntm zilote• 
nie. •twierdzono i1tnienio pomieuezenia o wymiarach '1. & m /NS/ l' 
9, 5 m /WE/. Wej.cie doń usytuowano od wschodu, podłoga wyłotona 
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cegłami o średnim ~ymiarze 253 x 110 x 75 mm, pośrodku filar 
Z piaskowca O .wymiarach ao X 80 cm podtrzymujący prawdopodobnie 
dach, którego kilka spalonych belek znaleziono w czasie prac. Rucho
my materiał zabytkowy to przewa:tnie ułamki ceramiki, fragmenty kafli, 
gwo~dzie, Żawiasy i inne przedmioty metalowe. Przestrze~ między · 
omówionym pomieszczeniem, a klatką schodową prowadzącą do wie:ty, 
w północno-wschodnim naro:tniku zało:tenia, pokrywał bruk kamienny 
z polnych kamieni na podsypce z piasku. W czasie bie:tącego sezonu 
odsłonięto tylko zewnętrzną ściankę klatki schodowej, 'pozostała część 
pozostaje zagruzowana. · 

Wśród znalezionych w omawianym wy:tej pomieszczeniu ułamków 
kafli występowało kilka z herbem Ciołek. Przy ' obecnym stanie badań 
motna wiązać wykonanie pewnych robót porządkowych i budowlanych na 
zamku z rodem Drzewickich herbu Ciołek. Nabyli oni bowiem staro• 
stwo inowłodzkie w 1515 r. i pozostawali na nim do 1569 r. 

W południowo"wschodniej części zamku, w naro:tniku jaki two .. 
rzy wschodnia, zewnętrzna ściana budynku bramnego i południowe, zew

.. nętrzne lico mur.u obwodowego, stwierdzono istnienie ~ierozpoznam3j 
jeszcŻe w pełni konstrukcji murowanej, która prawdopodobnie była 
związana z wjazdem do zamku. 

Kontynuując badania murów miejskich zało:tono jeden sonda:towy 
wykop na tyłach działek miejskich od strony zachódniej. Przyniósł ·on 
potwierdzenie istnienia muru miejskiego i otworzył nowy etap w pra• 
cach badawczych. Dotyczy to zrekonstruowania umocnień miejskich od 
strony zachodniej i ich stosunku do zamku. 

Ba~ania · będą kontynuowane. 

JANOWICZKI, gro. Racławice"Pałecznica 
w oj. kieleckie 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Stanowisko l 

Badania prowadził mgr . Stanisław Kołodziejski 
pod kierunkiem naukowym doc. dr. hab. Kazimie
rza Radwańskiego. Finansowało Ministerstwo 
Kultury i Sztuki. Trzeci sezon badań. Zamek 
średniowieczny /l połowa XIV • 2 połowa XV w./. 

Celem kolejnego sezonu badawczego na wzgórzu "Zamczysko" 
było uzyskanie danych dotyczących: 1/ uczytelnienia rzutu reliktu .zam
ku, 2/ rozpoznania konstrukcji wału otaczającego z zewnątrz fosę, 3/ 
stwierdzenie śladów ewentualnego osadnictwa towarzysząc,ego murowa
nej budowli. 
Badania prowadzono podobnie, jak w ubiegłych latach w wąskoprze
strzennych wykopach i sonda:tach. 
W wyniku eksploracji 3 wykopów, usytuowanych w obrębie plateau 
wzgórza, uzyskano dane pozwalające na przedstawienie nowej koncep
cji rekonstrukcji budowli. Zakłada ona, iż odkryte relikty murów, 
tworzące czworobok o bokach dłu:tszych 20,3 m oraz bokach krótszych 
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15,3 i 14 m, stanowią fundament. magistralnego muru domu wie~o
wego. Posiadał on podpiwniczenie w części zachodniej oraz - ~)(3wne 

dwudzielną część naziemną. Mur magistralny. poprowa~zony P" krawę
dziach cypla posiadał 4 łokcie szerokości, a mur działowy 2 łokcie. 
Nie stwierdzono śl~dów istnienia dodatkowe'go mriru obwodow~IQ. 
Kolejne 3 wykopy objęły fosę i wał uąytuowany na zewnątrz fosy. 
w'nasypie wału nie stwierdzonó reliktów umocnień drewnianych lub 
kamiennych ani śladów częstokołu. 2 sondate załotono na zew'nątrz 
fosy we wschodniej części wzgórza zamkowego, dały wynik negatywny 
odnośnie lokalizowania tu zaplecza gospodarczego "domu pailskiego". 
Śladów osadnictwa towarzyszącego nalety wię poszukiwać na południo• 
wym stoku wzgórza "Zamc~ysko". Przesłanką świadczącą za taką hi• 
pote'zą jest ukształtowanie ·zbocza, wymodelowanego zapewne sztucznie 
w formie teras oraz występująca tam na powierzchni zaprawa wapienna. 

Badania tegoroczne nie przyniosły istotniejszych korekt chrono
logicznych do historii obiektu. Dotychczasowe studia zakładają. it za• 
mek został wzniesiony w l połowie XIV wieku. a najpóUrlej w 2 poło ... 
wie XV wieku rozebrano go. Kwerenda archiwalna wzmocniła podstawy 
tezy, :te właścicielem zamku, prz)'llajmniej w 2 połowie XIV wieku 
i w XV wieku był ~amo:tny ród Karwacjanów. 

W. warstwach · kulturowych powstałych w okresle.,funkcjonowania· 
zamku, zwłaszcza po zewnętrznej stronie muru magistralnego. odkryto 
kolejne zabytki ruchome. Do nich nale:tą fragmentY strzemienia i wę• 
dzidła, 2 groty bełtów kuszy. nót, fragment sierpu, liczne gwo!tdzie, 
rogowe szy~o oraz bogaty materiał ceramiczny. Pobrano t~:te próbki 
zapraw do analizy. 

Dokumentacja i materiały z badań znajdują się w Dziale Kra• 
kowa Przedlokacyjnego Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 

Badania będą kontynuowane • 

• KAMlEN POMORSKI 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 2 /Stare Miast?/ 

KOBIERNICE, gm. Porąbka · 
woj. bielskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Konserwator Zabytków 
Archeólogicznych 
w Bielsku Białej 

Badania prowadził mgr Jacek Reyniak. 
Finansował WKZ w Bielsku-Białej. 
Czwarty seżon badań. Ruiny zamku /XIV/ 
XV w./. · l 

' 
Celem badań było ostateczne odsłonięcie i przebadanie zało:teń 

zamkowych w obrębie murów /wyk. VII/ oraz wie:ty bramnej i prlle• 
biegu muru kurtynowego /wyk. X/. W trakcie wykopalisk rozpoznano 

' ponadto partie fundamentowe konstruk<!ji ~wiązanych prawdopodobnie 
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z mostem zwodzonym, istniejącym ·we wschodnim rejonie zamku 
/wyk. VIJJ./. 

W wykopie VIII odkryto fundamenty· budowli o wymiarach 5, 6 x 
6, o m, przylegających od zewnętrznej strony do .murów. Była ona 
usytuowana na wewnętrznym stoku fosy. Jej fwndamenty po-sadowiono 
bezpośrednio na skale macierzystej, . występującej w tym miejscu 
przeciętnie na głębokości 50 cm. Odsłonięty kamienny mur fundamen• 1 

towy budowli posiadał jednolity charakter i nawiązywał do wątku mu• 
rów pozostałej zabudowy zamkowej~ Tworzył go łamany kamień miej• 
scowy · o przecięin;ych wymiarach 20•30 cm. 

Ogółem przebadano obszar o ·powierzchni 4 arów /wykopy Vlll• 
X/. Z badań pochodzi znaczna ilość średniowiecznego materiału ce• 
ramicznego, a także szereg typowych dla tego stanowiska przedmio• 
tów żelaznych, jak gro~. podkowy etc. , 

BadaniS: będą kontynuowane. 

~ 

. • KOCHŁOWIG;E•Ruda Sląsk?- Konserwator Zabytków 
. Archeologicznych . ,. woj. katowickie 

w Katowicach 

Badania prowadził mgr Jaeek Pierzak. , 
Finansowała Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy 
Miast w Chorz·mt-e.:i WKZ w Katowl.cach. · 
Pierwszy sezon badań. Gródek stożkowaty 
/2 połowa XlllwXIV w. f. : 

Gródek stożkowaty położony jest na prawym brzegu rzeczki · 
Kochłówki w widłach, jakie tworzy ona .z niewielką strugą, o nazwie 
Przykopa, na skraju pól ornych i nadrzecznych łąk, w północno-za• 
chodniej partii miejscowości zwanej Budnowcem. Zbudowany został 
na naturalnym cyplu terasy rzeczki Kochłówki, który oddzielono od 
pozostałej części terasy przez przekopanie szer.oklej fosy. · 

Gródek posiadał znaczne walory strategiczne. Skarpy gródka 
są naturalnymi sto~ami terasy. z wyjątkiem odcinka fosy. Całość 
wzniesiona została na planie nieregularnej elipsy. o · wymiarach 
75 x 60 m. Gródek składa się z dwóch części: .. poziomu g_órnego, 
będącego stożkiem właściwym, o wymiarach. majdanu· 25 x 18 m oraz 
poziomu dolnego przylegającego doń od strony południowo-wschodniej, 
o wymiarach 27 x 17 m. Stożek właściwy wznosi się około 8 m po• 
nad dolinę rzeczki. · • 

Gródek kochłowicki ma już dość liczną literaturę. jednak nie 
prowadzono na nim. jak dotąd. prac wykopaliskowych. 

W roku 1980, w związku z budową w bezpośrednim sąsiedz• 
twie gródka. oczyszczalni ścieków, zaistniała konieczność przepro
wadzenia ratowniczych prac wykopaliskowych na przedpolu, jak i na 
terenie samego gródka. 
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Zało~ono trzy wykopy badawcze: wykbp. l, o wymiarach 20 x 
2 m, przeciął majdan oraz stok północny s,tofta właściwego; wykop 
II, o wymiarach l O· x 2 m, zało~ony ·w centralnej partii pozio~u 
dolnego gródka oraz wykop III, o wymiarach 5 x 2 m, zlokalizowa .. 
ny n:łl północ od krawędzi. fosy, n~ przedpolu obiektq. 

W wyniku badań ustalono, a na całej powierzchni sto~ka wy• 
stępowała warstwa kulturowa, o mią~szości 30·50 cm, dość jednolita 
w swej strukturze. Tworzył ją brunatny piasek, w obrębie którego 
występowały grudki polepy, węgielek drzewny· oraz materiał zabytkowy. 

W centralnej partii majdanu gródka stwierdzono waistwę ru
mowiskową .. z ogromną ilością polepy i węgla drzewnego, będącą pooo 
zostałością po stqjącej tu niegdyś wie~y drewnianej. Du~e bryły po• 
lepy z negatywami bi erwion drewnianych potwierdzają jej obecność 
w tym miejscu. 

Nie udało się ustalić kształtu odkrytej wie~y ze względu na 
wkopy nowo~ytne , .zlokalizowane w centralnej partii majdanu. 

Na północnym stoku sto~ka odkryto ślady po ' słupach, będące 
najprawdopodobniej pozostałością po palisadzie, otaczającej majdan 
sto~ka. / 

Poni~ej warstwy kulturowej natrafiono na warstwę nasypową, 
o mią~szości około 4 0 .. 50 cm, w postaci ~ółtego piasku, spoceywają .. 
są na warstwie pierwotnej pr óchnicy. Warstwa , nasypowa powstała 
w trakcie wybierania fosy, zi emia bowiem uzyskiwana z fosy posłu
iyła do podwy~szenia stofta. 

Wykop, zało~ony na terenie poziomu ni~szego. preylegającego 

do sto~ka od strony południowo-wschodniej, ujawnił obecność warstwy 
kulturowej, bez jaki chkolwiek śladów zabudowy. · 

Być mo±e41 ta zbli±ona do trójk~ta płaszczyzna była ' równie~ 
otoczona palisadą i spełniała funkcję dodatkowego dziedzińca o cha-
rakterze gospodarczym. · 

Uzyskany materiał zabytkowy w postaci ceramiki, gwo:tdzi; ·ha• 
ków i podkowy pozw'ala datować gródek na 2 połowę .. Xlli•XIV wieki. 
Uległ on zniszczeniu na skutek po~ogi. o czym świadczy. odkryta· in• 
tensywna .warstwa spalenizny. 

) 

Materiały zostały zło~one w Dziale Archeologii. Muzeum Górno• · 
śląskiego w Bytomiu. ' · 

KOLBACZ, ~·Stare Czarnowo 
woj. szczecińskie 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno• 
Konserwatorska 
Oddział w Szczecinie 

Badania prowadził .mw Roman Kamiński 
/autor sprawozdania/.Finansował WKZ 
w Szczecinie. Trzeci sezon badań. Ze~pół 
pocysterski. 
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. Badania koncentrowały się głównie w otoczeniu domu opata na te• 
renie klasztoru przy skrzydle wschodnim /wykop VI/ • Zrealizowano ko .. 
lejno dwa wykopy v1I i VIII. 

W wykopie VII, usytuowanym po wschodniej stronie domu opata, od .. 
słonięto kolejny. filar kamienny będący jednym z elementów konstrukcyj, .. 
nych budynku stojącego prostopadle do obecnej bryły istniejącej . budowli. 
Filar usytuowany jest na osi ściany · północnej, która zamykała budynek, 
poprzeczny od strony południowej. U chwycenie fundamentów ściany pół• 
nocnej tego. budynku stało się niemotliwe z uwagi na zniszczenia, jakie 
poczyniły wkopy do kanalizacji. 

Wraz z filarem odkryto fundamenty budynku łąc~nika pomiędey do• 
mem opata, a sąsiednią gospodą. Budynek ten datowany jest materiałem 
archeologicznym i ikonograficznym na wiek XVIII. . - ' 

W odległości około 20 m na północ od ściany szczytowej domu opa• 
ta w wykopie VIII odsłonięto fundamenty XVII .. wiecznego parkanu biegną• 
cego wówczas pomiędzy zab1:1dowaniami domu opata, a bramą wjazdową, 

: prowadzącą na dziedziniec prze~ skrzydłem wschodnim klasztoru. · l 
W wykopie VI realizowanym, od roku 1979, odsłonięto na długości j 

13 m ławy fundamentowe i fundamenty ściany wschodniej skrzydła wschod• l 
niego wraz z podziałami wewnętrznymi. Odkryto narotnik skrzydła po• j 
łudniowego. W części północnej wspomnianej ściaey wschodniej ~atrafio• 
no na przerwę w fundąmencie kamiennym ze śladami sklepienia. Sugeruje 
to wykorzystanie wody z kanab,l dla celów gospodarczych lub sanitarnych 
wewnątrz klasztoru. · 

Prey murze sk,;zydła wschodniego natrafiono na szereg konstrukcji 
drewnianych, które tworzyły w tym miejscu mały most lub kładkę nad 
kanałem. Z dna kanału zebrano materiał ceramiczny /XII-XIII w./. 

Bada~ia będą kontynuowane. 

KRAKÓW-Ludwinów 
ul. M. Konopnickiej 

KRAKÓW-Stare Miasto 
/badania Muzeum Archeologicznego/ 

KRAKbW-Wawel 
Rejon VIII 

KR]j:SKO, gm.Brzeg Dolny 
woj. wrocławskie 

KRAKÓW-Stare Miasto 
ul. Gołębia 16. ul. Solskiego 14, 
PI. Szczepański, Rynek Główny 44, 
ul. Sła.wkowska, ul. Floriańska 13 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
·wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska · 
Oddział w Krakowie 
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Badania prowadzili mgr Teofil Dębowski, 
mgr Wiesław . Kic, mgr Czesław_a Koz~. 

mgr Krystyna Kruczek, mgr Ewa Kwaś- . 

niew ska i mgr Marian Myszka. Finansował 
Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych 
m. Krakowa. Piący . sezon badań, Zabudowa 
staromiejska od XIV do XIX w, 

Kontynuowano .całoroczny nadzór archeolG>giczny nad pracami zie• 
mnymi prowadzonymi przy wykonywaniu sond geotechnicznych i zago• 
spodarowywaniu terenu w obrębie rewaloryzowanych posesji, Obecnie 
z nadzoru wyłączono teren najstarszej części miasta, Q{olU, który 
przejęło Muzeum Archeologiczne w Krakowie, rozszerzając jednocześ• 
nie Jjego zakres terytorialny o dzielnicę Kazimierz. 

Do najciekawszych osiągriięć na.letało odsłonięcie przy ul, Golę .. 
biej 16 dobrze ~achowanego cokołu 'pieca renesansowego z zespółero 
kafli gotycko-renesansowych zsypanych do jego wnętrza. W jego skład 
wchodziły zarówno kafle garnkowe jak i bogaty zestaw kafli płytko• 
wych. zdobionych rótnorodnymi motywami geometrycznymi i roślinny• · 
mi w postaci styliz0wanych rozet, wici itd, Kafle z ul, Gołębiej znajdu• 
ją pełne analogie w kaflach pochodzących z warsztatów wawelskic;:h. 
W trakcie nadzoru natrafiono w rótnych punktach Starego Miasta na po• 
zostałości średniowi€cznych warstw kulturowych • Pałac Sztuki /Plac 
Szczepański/, Gołębia 16 i Rynek Główny 44, gdzie udało się uchwycić 
bruk kamienny, będąey poziomem utytkowym. roboczo datowanym cera• 
miką na XIII-XIV w. 

J 

Przy zbiegu ulic Solskiego i Sw. Jana natrafiono natomiast na kilka 
wkopów grobowych związanych najprawdopodobniej z użytkowaniem wczesno• 
średniowiecznego cmentarza przy kościele św, Jana, znajdującego się 
w bezpośredni~ s~siedztwie, Jak co roku interesujących danych dostar• 
czyła eksploracja dołów chłonnych, niejednokrotnie z doskonale zachowa• 

' ną obudową w postaci poziomo ulotonych belek drewnianych. .. Sławkow• 
ska 17~ Solskiego 14, Floriańska 13, Z dołów tych pochocfżi bardzo b~ 
gata kolekcja ceramiki średniowiecznej i nowotytnej datowanej głÓwnie 
na XV•XVI w., przy czym, co warto podkreślić, wiele z naczyń zacho• 
wało się w cało~ ci. Zestaw ich form obejmuje rozmaite typy mis, dzban• 
ków i garnków, a tak te trójnotne rondle i talerze z dekoracją malarską. 
:Występują tet interesujące miniaturowe gliniane skarbonki a takte frag• 
mentarycznie zachowane wyroby ze szkła, wśród których wystąpił unikal• 
ny pucharek zdobiony karbowanymi listwami plastycznymi, 
Na _ szczególną uwagę zasługują wyroby z surowców organicznych dosko• 
nale zachowujące się w wypełnisku dołów chłonnych. Należy do nich za• 
liczy6 między innymi skórzane buty, drewniane sztućce i inisy, a nawet 
wiadro. ·z zachowanymi telaznymi okuciami. 

Nadzór archeologiczny będzie kontynuowany. 



KRAKÓW 
Stare Miasto 
Koś,ciół Św. ldzfego 
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Muzeum Archeologiczne 
. w .Krakowie 

Badania prowadził mgr Marek Cwetsch pod 
kierunkiem doc. dr. Kazimierza Radwańskiego. 
Fina.sował U~ząd Wojewódzkd. m. Krakowa. 
Pierwszy sezon badal'i. Kościół gotycko•baro• 
kowy • 

Kościół Sw. Idziego położony jest w obrębie Okolu, przy ul. Grodz• 
kiej. u podnóża Waweiu. 

Badania archeologiczne prowadzono w 6 wykopach zlokalizowanych 
na zewnątrz prezbiterium /wykopy nr nr III" IV, V/. na zewnątrz nawy 
/wykopy nr nr la, II/ oraz w krypcie nr l pod zakrystią ko'śCioła /wy .. · 
kop VI/. Ogółem przebadano powierzchnię około 30 m2. 

Celem prac było . rozpoznanie fundamentów kościoła oraz uzyska• 
nia danych stratygraficznych, które pozwoliłyby na datowanie obiektu. 
W świetle przekazów :tródłowych oraz ·ąbserwacji ar chi tektonicznych 
/układ polski cegieł w murach nawy i prezbiterium/ ltościół .datowany 
jest na II połowę XIV w, Istnieją jednak koncepcje, że kościół powstał 

znacznie wcześniej /przemawia za tym P,rzede wszystkim wezwa,nie koś .. 
cioła a także niewielkie rozmiary i lOkalizacja obiektu/. Można byłoby 
łączyć jego budowę z osobą Władysława Hermana, który w roku 1087 
skierował poselstwo do klasztoru St. Gilles, będącego ośrodkiem kultu 
~w. Idziego. 

Nie udało się odnale:tć elementów romańskich w murach obiektu 
ani też uzyskać danych stratygraficznych pozwalających na wcześniejsze 
datowanie kościoła. Potwierdzono jedynie informacje dotyczące kolejnych 
faz przebudowy obiektu oraz rozpoznano konstrukcję jego partii funda• 
mentowych, 

W wykopach nr nr III, IV. V zlokalizowanych na zewnątrz prezbi
terium odkryto bruki kamienne datowane na XV/XVI w. /denarek Jana 
Olbrachta/ oraz mur ogrodzeniowy kościoła /w wykopie nr I'V/. W wy• 
kopie nr II odkryto warstwy nasypowe związaD.e z powiększaniem koś• 
cioła /budowa. korytarza w XVII w./ oraz poziomy niwelacyjne pod po• 
sadzką kamienną datowane szelągiem szwedzkim Gustawa Adolfa na I 
połowę XVII w. W krypcie nr 2 zaobserwowano pierwotny mur nawy 
kościoła pochodzący z okresu przed powiększeniem budowli w kierunku 
zachodnim. W krypcie nr l, pod zakrystią powiększoną w XVII w,, 
przebieg murów partii fundamentowej wskazuje na istnienie pierwotnie 
nieco mniejszej zakrystii, jednak nie starszej od prezbiterium /mur 
dostawiony do skarpy prezbiterium/. 

Badania dostarczyły stosunkowo ubogiego materiału :tródłowego. 
wśród któr'ego przeważa ceramika o słai ych walorach datujących pocho• 
dząca przede wszystkim z warstw nasypowych i wkopów związanych 
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z kilkakrotną przebudową obiektu. Tak więc w wyniku dotychczasowych 
badań archeologicznych nie udało się ·podbudować koncepcji o wcześ
niejszej metryce kościoła. Być mote zbadanie środkowej, nie podpiwni
czonej części nawy pozwoliłoby .na odkrycie reliktó\v starszej budowli. 

Dokumentacja i materiały z badań znajdują się w Dziale Kr!ikowa 
Przedlokacyjnego Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 

Badania będą kontynuowane. 

KROSNO 
Mury miejskie 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków . · 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Rzeszowie 

Badania prowadził mgr Michał Proksa • . 
Finansował Urząd Miejski w Krośnie. 
Drugi sezon badań. Miejskie mury 
obronne. 

• Celem badań było znalezienie relików dawnych murów obronnych 
Krosna. Prace koncentrowały się na wschodnim i południowo-zachod
nim odcinku obwarowań. Na wschodnim odcinku murów nie stwierdzono 
reliktów architektonicznych, ' jak również śladów po rozbiórce murów · 
w postaci negatywów. Wydaje się prawdopodobne, że w rejonie dzisiej
szego budynku Narodowego Banku Folskiego i Urządu Wojewódzkiego. 
ze względu na stromą skarpę, brak .było murów obronnych. 

Na odcinku południowo-zachodnim odkryto reli)tty półokrągłej 
baszty średniowiecznej datowanej materiałem ceramicznym na wiek 
XIV. Zą taką chronologią przemawiają również źródła pisane mówią
ce o budowaniu założeń obronnych KroAna przez Kazimierza Wielkiego. 

• t 

Odkryto również podziemny korytarz sklepiony o długości około 
30 m /dalsze odcinki zagruzowane/. Zbudowany jest z kamieni piaskow
cowych na zaprawie wapienno-piaskowej, natomiast samo sklepienie 
zbudowane jest z cegły. Wnętrze korytarza sklepionego ma około 100 cm 
wysokości i 80 cm szerokości, a jego dno jest wyłożone ·okrągłymi ka• 
mieniami rzecznymi na podsypce piaskowej. Korytarz ten· prawdopodobnie 
pdchodzi z początku xvn wieku i jest ściśle związany z budową klaszto
ru 00 Jezuitów. 

Badania będą kontynuowane. 

KROSNO 
Pałac Biskupi 

PF Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pr~cownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Rzeszowie 
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·Badania prowadził dr Kazimierz Moskwa • 
. Finansowało Muzeum Okręgowe w Krośnie. 
Pierwszy sezon badań. Pałac Biskupi. 

Badania podjęto w r~mach_ programu rewaloryzacji Krosna. Ich 
celem było poszerzenie wiadomości odnośnie dziejów Pałaclł Biskupie
go, jego pierwotnego narysu oraz 'zabudowy dziedzińca. Na 

1 dziedzińcu 
zało:tono dwa wykopy o wymiarach 2, 5 x 5 m. W obydwu natrafiono na 
m:ury kamienne. 

,( 

· Mur w wykopie I wystąpił w głębokości 45-155 cm. Jest on posa
dowiony na calcu. Zbudowano go z kamieni piaskowcowych pochodzenia 

· miejscowego, łączonych zaprawą wapienno-piaskową. Szerokość m.uru 
wynosi 100 m. Odkryty odcinek długości - 270 cm przebiega wzdłu:t 
osi NE-SW. Jest to- mur ~ewątpliwie średniowieczny, jednak:te szcze
gółowe określenie chronologii, jak , i funkcji mo:tliwe będzie po odsło
nięciu jego dalązych odcinków. 

Mur w wykopie II występuje w głębokości 30-205 cm. Jego s~e
rokość wynosi 180 cm. Posadowiony jest na calcu, zbudowany podobnie 
jak mur w wykopie I. Datować go nale:ty najpewniej na schyłek XIV w. 

, Odkryty odcinek, długości 270 cm jest fragmentem północno-wschodnich 
obwarowań średniowieczne.go Krosna. 

Badarrla będą kontynuowane. 

KRUSZWICA 
woj. bydgoski~ 
Stanowisko 2 

LUBIN 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko la 

patrz 
wczesne :średniowiecze 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Katedra Archeologii 
w Poznaniu 

Badania prowadził dr Maciej Henneberg. 
Finansował WKZ w Lesznie~ Drugi sezon 
badań. Cmentar~ szkieletowy średniowieczny 
i nowo:tytny. 

Kontynuowano badania cmentarza parafialnego przy kościele Św. 
Leonarda. Wykonano dwie odkrywki w części wschodniej cmentarza ce• 
lem ustalenia pełnej stratygrafii pochówków, a zwłaszcza uchwycenia 
płytkich grobów dziedęeych' · dla prawidłowej oceny struktury popula
cji, oraz uchwycenia zasięgu cmentarza w tej partii /odkrywka na zew• 
nątrz dzisiejszych murów cmentarza/. 

Łącznie wyeksplorowano 142 pochówki, w tym liczne groby dzie• 
cięce średniowieczne i nowo:tytne. Te ostatnie są w przewadze na co 
wskazuje inwentarz grobów • medalik, szkaplerz, podkówki do butów, 
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a takte okucia trumien. Stwierdzono, it dzisiejszy mur cmentarza 
nieŻnacznie tylko ograniczał od wschodu pierwlOtny zasięg cmenta~"Ly• 
ska, wyznaczony naturalnym zboczem ·wzniesieriia. 

vi wykopie na zewnątrz murów obok nielicznych pochowków od~ 
słonięto takte skupisko kości oraz. pozostałości obiektów osadniczycli 
z wczesnego średniowiecza i . pótniejszego średniowiecza. 

LUBLIN, Stare Miasto 
Blok VI 
Grodzka 24 i 26 

l 

PP Pracownie Konserwacji . 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno• 
Konserwatorska · 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadzili mgr Andrzej Hul:dcz 
/autor sprawozdania/ i Andrzej Rozwałka. 
Finansował Zarząd Rewaloryzacji Zabytko
wego Zespołu Miasta Lublina. Pierwszy 
sezon badań w bloku VI. Okres pótnośrednio
wieczny i nowotytny. 

. Przystępując do realizacji badań w tej części Starego· Miasta 
załot.ono dwa wykopy / 4, O x 3, O m oraz 5, O X· 4, o m/ na tyfach po
sesji Grodzka 24 i 26. Jedn z wykopów zlokalizowano w obrębie skar
py, gdzie nalety się spodziewać odkrycia muru obronnego, a być mote 
i średniowie~znej uliczki podmurnej. 

W wykopie zlokalizowanym na podwórku kamienicy Grodzka 26 
stwierdzono fundamenty istniejącej tu niegdyś zabudowy. · Obok realizo
wany był awaryjnie wykop dla celów geotechnicznych. Na głębokości · 
około 6-7 m natrafiono tu na ' znaczną ilość ułamków naczyń datowa
nych na XY-XVI wiek. 

Prace będą kontynuowane. 

LUBLIN - Stare Mia'sto 
Blok VII 

MALBORK 
woj. elbląskie 

patrz 
okres 1:1owotytny 

Muzeum Zamkowe 
w Malborku 

Zamek - Dom Podstarośqiego 

Badania prowadził mgr Mariusz Mierzwińsk.i. 
Finansowało Muzeum Zamkowe w Malborku. 
Drugi sezon badań. Budynek murowany poło
tony na tereiue zamku krzytackiego /1 pol. 
XIX w •• XV-XVill w./. 
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Badaniami objęto .budynek o konstrukcji murowej zało:tony na 
planie zblitonym do prostokąta o wymiarach 12, 68 x 25, 05 m, żnajdu
jący się po ws.chodniej stronie przedzamcza. 

Celem badań było rozpoznanie najstarszej fazy budowlanej pierw
szego załotenia. W czterech wykopach, usytuowanych wewnętrz obiektu; 
udokumento.wano trzy spośród czterech wewnętrznych naroty bajstar-
szej budowli. Stwierdzono .brak fundamentów pod ścianami: północną. 
zachodnią i południową /wschodnia .jest zarazem murem obronnym 
przedzamcza przylegającego do fosy/. Odkryto najstarsze wejście do 
budynku od stvony zachodniej wraz z dobrze zachowaną konstrukcją . 
progu. Wyznaczono pierwszy pozio~ użytkowy najnitszej kondygnacji. 

w dwóch wykopach usytuowanych na z'ewnątrz 'obiektu stwierdza .. 
no istnienie kontynuacji najstarszego założenia w kierunJ<u północnym 
od obecnej pudowli o'raz odkryto ceglaną klatkę schodową wiodącą do 
najstarszego wejścia. 

Badania pozwoliły na ustalenie :ł zasadniczych faz rozwojowych 
budynku i wyznaczenie ich chronologii: I faza powstanie budowli - lata 
30-te lub 40-te XIV w.; II faza odbudowa /z pewnymi zmianami/ po 
zniszczeniu w czasie oblężenia Malbork.a w 1410 r.; III faza przebudo• 
wa w związku ·z· przeznaczeniem budynku na browar - lata 40-te XVII 
wieku. 

Do najbardziej interesujących zabytków ruch~mych należą: ' wapien
ny kapitel kolumienki /l połowa XIV w./ dekorowany 6-:ma Płaskorzet
bionymi rozetkami, wapienne elementy drzwi i oście:ty okiennych po
chodzące z Pałacu Wielkich Mistrzów /2 połowa XIV w./ oraz granito ... 
wa kula armatnia o średnicy 12 cm. Znaleziono też liczne fragmenty 
ceramiki 'reprezentujące naczynia późnośredniowieczne /XIV -XV w./ 
i nowo:tytne /XVI-XVIII w~/, w znacznej ·większości typowe dla cera
miki Pomorza. Spośród wielu przykładów kafli wymienić należy 30 
fragmentów kafli garnkowych i miskowych /XIV-XVI w./, 2 duże frag
menty kafli wnękowych z dekoracją figur.alną /koniec XV - l połowa 
XVI w./ i 10 fragment.ów kafli płytkowych /XVI.;.XVIII w./. Wszystkie 
stanowią materiał tyilowy dla tere.l)u Pomorza. 

Budynek będzie w . najpliższym cz~sie całkowicie odbudowany. 

Materiał przechowywany jest w Muze.um Zamkowym w Malborku. 

Badania zakończono • 

. MALBORK 
woj. elbląskie 
Zamek Podstarościego 

POLA GRUNWALDU, gm. Stębark 
wojó olsztyńskie 
Stanowiska l, lb i 3 /Stębark/ 
i rejon Wielkiego Strumienia 

patrz 
uzupełnienia 1979 

Folska Aka'demia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii Folski 
Środkowej 
w Lodzi 



• 

207 

Muzeum ·Warmii i Mazur 
) 

w Olsztynie 

Kierownikiem badań był prof. dr Andrzej Nadolski. 
bezpośrednio w terenie prace prowadzili mgr Ro• 
'muald Odoj /stanowisko l w Stębarku/, dr Andrzej 
Nowakowski - autor sprawozdania /stanowiska lb 
i 3 w Stębarku/, dr Marian Głosek /rejon Wielkie
go Strumienia/. Finansowało ·cent:r~um Badań, Fro
jektowania i Realizacji Obiektów Kultury w Warsza
wie. Pierwszy /po wznÓwieniu/ sezon badań. Po
bojowisko bitwy z 1410 r. 

Badania wykopaliskowe zrealizowano w czerwcu i lipcu. W tym 
samym czasie prowad~ono badania powierzchniowe. Pracowników oraz 
sprzęt zmechanizowany zapewniło Wojsko Polskie. Analizę fosforową 
wykonał Poznański Oddział PPPKZ, analizę fotografii lotniczych Okręgo
we Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Łodzi, przejściowo 

tak~e pracował zespół specjalistyczny z IHKM PAN obsługujący aparatu
rę do wykrywania metali. 

Podstawą do sformułowania programu prac przyjęto wyniki badań 
uzyskanych na Polach Grunwaldu w latach 1958-1960 /ekipa prof. ch:· 
z. Rajewskiego/ oraz wyniki własnych badań przygotowawczych z 1979r. 

Na stanowisku l /kaplica/, po przesunięciu 16-tonowego głazu zwa
nego pierwotnie "kamieniem Jagiełły 11 , a potem "kamieniem Jungingena" 
przebadano tę część ruin kaplicy, które były niedostępne w latach ·1958- : 
1960. Stwierdzono, ~e dzisiejsze ruiny kryją pozostałości dwóch kolej
nych zało~eń architektonicznych. Pierwsze, powstałe wkrótce po bitwie, 
zostało najprawdopodobniej spalone. Dla problematyki bitwy grunwaldz
kiej znaczenie ma odkrycie we wnętrzu tzw. zakrystii zbiorowego grobu, 
zawierającego szczątki kostne · około 55 osobników. Kryje on wtórnie zło
:t:one kości ludzkie pochowanych pierwotnie poza kaplicą • • Analiza antro
pologiczna wykazała. te wszystkie czaszki naletał)r do mę~czyzn mło
dych lub w sile wieku. Na wielu stwierdzono ślady urazów zadanych bro
nią białą, przy czym wyslępują one wyłąeznie na częściach skronio• 
wych i potylicznych. Dzięki odkryciu tego grobu ogólna liczba osobników 
zło~onych· w znanych do dziś zbiorowych pochówkach wokół kaplicy i jej 
wnętrzu wzrósła do ponad 200. 

Wykopy usytuowane na polach sąsiadujących z kaplicą /stanowiska 
l b i 3/ objęły powierzchnię 900 m2. Natrafiono tu na ślady osadnictwa 
śrędniowiecznego /jamy. bruki, ułamki naczyń glinianych, kości zwierzę
cych/; wiążące się z istniejącą tu od pocz. XV w. osadą przykapliczną. 
Na stanowisku l b poza obrębem osa"dy, odkryto 3 groty bełtów do kusz. 
Skupienie to /poprzednio znaleziono jeszcze l grot/ mote być pozosta
łością szczególnego nasilenia walki, co znów wiązać motna z rejonem 
obozu krzytackiego. 

W środkowej partii Wielkiego Strumienia przeprowa~:z;ono badania 
przy użyciu apa:l"atury do wykrywania metali, uzupełniając je następnie 
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sonda.~ami. Nie znaleziono przedmiotów, . które mo~na jednoznacznie 
wiązać z bitwą. Ustalono, ~e ·dno dolinne jest twarde i nieprzenikliwe 
i w wypadku zalania go wodą z roztopów czy ulew, obszar ten nie sta
nowił· przeszkody dla kawalerii rycerskiej. . . 

Badania na Polach GrunwaJdu będą· kontynuowane. 

l 

POZNAN-Stare Miasto Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu ul. ul. Wroniecka /Wolnica/ 

Stawna 
Stanowisko 9 - Brama Wroniecka 

Badania prowadzili dr Włodzimierz Błaszczyk 
i mgr Zbigniew Karolc.zak. Finansowało Muzeum 
~rcheologiczne w Poznalriu. Szósty sezon badań. 
Fortyfikacje miejskie. !iredniowiecze, czasy 
nowo~ytne. 

Stacjonarne archeologiczne badania były kontynuacją prac z lat 
i977-1979. Prace eksplor.acyjne skoncentrowano głównie na odsłonięciu 
wie~y bramnej - zwłaszcza partii południowej /od strony wnętrza mia• 
s fa/, równie~ partii centralnej /wnętrza wie~y / jak i partii wschodniej. 

Dokonano równie~ eksploracji większości "świadków", daj'ących osta• 
teczną odpowiedt w sprawach chronologii urządzeń zarówno obronnych, 
tj. architektury, jak i towarzyszących techniczno-komunalnych, tj. pozio
IJ?.ÓW bruków i wodociągów, częściowo równie~ foFzy miejskiej. Wykonano 
równie~ kilka sondaży, schodząc nimi przeciętnie 1_, 5 do 2, O m poni~ej 
poziomu wody gruntowej, osiągając calec. 

Zrealizowano obszerny program inwentaryzacji relików architektu• 
ry jak równie~ pozostałych towarzyszących urządzeń komun~lnych. 

Na podkrec(llenie zasługuje fakt objęcia obiektu badaniami .architek
toniczno-archeologicznymi, jak równie~ równolegle prowadzenie robót 
konserwatorsko- budowlanych~ Przyczyni się to znacz'nie do opracowa
nia projektu technicznego zagospodarowania obiektu w formie' rezerwatu 
archeologiczno-architektoniczn~go. 

Poznańska Brama Wroniecka • dzieło obronne w swojej . postaci 
ukształtowana- w ciągu··. pięciuset lat, nie stanowiła pod względem struk
tury przestrzennej jednolitej formy. lecz ciągle była przekształcana 
i uzyskiwała · coraz to nową postać, podlegając kolejnym ·przemianom 
i modernizacjom, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami ·obronnymi -
s z tuki obronnej. 

F a z a I • najstarsza /pierwotna XIII-wieczna/ wraz z pótniejszą moder
niz.acją /XV·w~~'?zna/ 
elementy obronne: wie~a bramna z przedbramiem, ciąg mura 

obronnego. 
Wieżę bramną tworzy ceglana budowla wzniesiona na fundamencie ka
mierurym o wymiarach zewnęt~nych 71 02 x 7; 14 m i wymiarach wnętrza 
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4, 32 x 4. 40 m. grubości murów nośnych - ·ściany północnej - l, 47 m, 
południowej - l, 34 m /pierwszy etap przebudowy wie-ty/, ścia~y za~
chodniej - l, 34 m i wschodniej - l, 35 m z dwoma łukami przejazdu 
w ścianie północnej o szerokości - 3, 49 ' m, w ścianie południowej -
4, 41 m. Przed wie-tę bramną wysunięto szyję w postaci dwóch równo
ległych murów zamkniętych od czoła trzecim łukiem _bramnym ujętym 
przyporami. Długość przedbramia wynosi 9, 38 m /z przyporą 10,45 m/ 
pomiar po linii ściany wschodniej; natomiast po linii ściany zachodniej-
9,47 m /z przyporą lO, 47 m/; wymiarach wnętrza 8, 40 .m długości 
i szerokości od. 6, 79 m ·w .~artii połu.dniowej do 6, 83 m w . partii pół
nocnej. Szerokość poszczególnych ścian wynosi: zachodniej - O, 83 m; 
wschodniej - O, 84 m; północnej /przebudowanej w XV w./'- O, 85 m 
przy szerokości ławy fundamentowej - l, 68 m uchwytnej w ciągu ścia
ny wschodniej. 

Partie fundamentowe nie zostały dotychczas rozpoznane · naleiycie 
.ze względu na niekorzystne warunki wodne /wysoki poziom .wody grun
towej/. Szerokość łuku przejazdowego jest na obecnym etapie badań 
;równie'! nieznana. 

F a z a I a - wieża bramna zostaje · zmodernizowana przez dostawienie 
ściany południowej o sz"erokośc i - l, 34 m i szerokości przejazdu /otworu 
bramnego/ - 3, 11 m. W oście-tu wschodnim od strony zewnętrznej /po
łudniowej/ wie -ty zachował się żelazny zaczep do zawieszania skrzydła 
wrót bramnych. Ściana po~dniowa oparta została częściowo na odsadz
kach fundamentowych ścian: zachodniej i wschodniej wieży, głównie spo
czywając jednak na cokołach kamiennych dodatkowo rozpieranych łękiem 
łuku konstrukcyjnego nośnego dla południowej ściany. Całość konstrukcji · 
ściany została wzmocniona dostawioną od strony południowej ławą kamien• 
ną o długości 7,5 m i szerokości 1,40-1, .70m. 
Charakterystycznym jest fakt sprzężenia wieży bramnej z linią muru 
obronnego. Nieznaczne wysunięcie wieży bramnej przed linię muru po• 
wodowane jest wysuniętym przedbramiem integralnie związanym z wznie-
sioną równocześnie wie-tą. . 
Mur obronny odsłonięty został na wschód od bramy o dług.oś"ci 28, O mb 
/właściwego odsłonięcia 23, 34 m/ biegnąc po · linii W-E pod kątem pro
stym do wie-ty - natomiast na odcinku zachodnim od wieży o długości 
2, 9 mb wykazując w swoim biegu odchylenie w kierunku na południe. 
Zachodni odcinek muru obronnego poęiada szerokość - l, 10 m; wschod• 
ni natomiast . l, 00 do l, 11 m. . · 
W obrębie przedbramia. w jego części połnocnej. odsłonięto poziom 
bruku /3,40-3, 28 m poniiej poziomu obecnego/, który wykazał wyiło
bione koleiny o następujących szerokościach rozstawu osi k~ł wozów: 
2. 47 m; l, 35 m i l, 65 m oraz prawy /zachodni/ odcinek chodnika dla 
pieszych szerokości O, 76/0, 78-0,86 m ograniczony od części jezdnej 
drogi /przejazdu/ rynsztokiem ściekowym. Bruk. ułoiony niewymiaro
wym materiałem kamiennym, pochodzi z okresu u'!J'ikowania bramy 
w Xlli/XIV wiekach. 
Na południe od wie-ty bramnej odsłonięto dwa poziomy bruków ulicz
nych: jeden - zalegający na poziomie odpowiadającjm odcinkowi bruku 
w przedbramiu i jemu współczesny oraz drugi, wyiszy o l, O m odpo
wiadający poziomowi uiytkowania terenu w XVII-X:Vill wiekach. 
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Chronologia węzła bramnego fazy pierwszej - najstarszej 

Wie:tę bramną wraz z przedbramiem. od.cinkiem zachodnim i wschod• 
nim muru obronnego datować mo:tna na ostatnią ćwierć wieku XIII, na 

. l 

czasy Przemyala II .. inicjatora inwestycji, w latach między 1275-1285. 
Na uwagę zasługuje fakt nierównoniierności wznoszenia poszczególnych 
elementów i ciągów fortyfikacji. Trudno na obecnym etapie rozstrzyg- · 
nąć, jak koresponduje ze sobą brama, odcinek zachodni muru obronne• 
go z odcinkiem wsehodnirn · m\lrU / z uwagi na przerwanie badań/. • 
Dostawienie ściany południowej bramy nastąpiło · prawdopodobnie krótko 
przed połową XIV w., natomiast zamurowanie przejazdów około połowy 
XV wieku, w~ą:tące się z przeniesieniem wjazdu na stronę zachodnią 
systemu dotychczas funkcjonującego; 

F a z a II .. XV-wieczna wraz z późniejszą modernizacją /XV /XVI w./ 
Elementy obronne: brama przejazdowa z trójdzielną przed• 
bramną szyją wjazdową, ciąg muru obronnego. 

Prawdopodobnie w drugiej_ ćwierci XV wieku nastąpiło przesunię
cie wjazdu bramnego na zachodnią stronę dotychczas funkcjonującego 
systemu. Ukierunkowanie osi przejazdowej pozostało jak poprzednio, 
tj. północ-południe. Po zachodniej stronie pierwotnej wie:ty bramnej. 
po wyburzeniu XIII-wiecznego muru obronnego do poziomu uiytkowania 
terenu w XV w. powstaje pierwsza brama przejazdowa - południowa. 

Na wysokości czoła pierwotnego przedbramia, po jego zachodniej stro
nie, powstaje druga bram&. przejazdowa • pób1ocna. Obydwa nowo wznie
sione przejazdy połączone zostały wzdłużnie .. w jedną całość przez połą
czenie ich zachodnim murem biegnącym prawdopodobnie po linii elewa
cji obecnie istniejącego budynku - posesji Nr 10 /ściana nie odsłonięta 
J_?odczas badań/. 
Scianę wschodnią powstałego wnętrza tworzyła zachodnia ściana pier
wotnego, XIII-wiecznego przedbramia. 
Elementy zachowane, odsłonięte w trakcie badań budynku przejazdowego 
tej. fazy, to: 
kamienno-ceglany wschodni węg_ar :e?łudniowej bramy przejazdowej, przy• 
legł od zachodu do pierwotnej wieży bramnej, posadowiony między ele• 
wacją południową muru obronnego a zachodnią wieży," o wymiarach po• 
ziomych 2, O x O, 5 m. 
Węgar bramny północnej bramy przejazdowej, przyległy zachodnią płasz• 
czyzną styku do linii zewnętrznej muru obronnego, o wymiarach: szero
kości /licząc po linii W-E/ .. l, 91 m z O, 22 m odsadzką wyznaczającą 
poziom ueytkowania przejazdu i długości nieustalonej. Zachowana długoŚć .. 
1. 04 m. . 
Budynek przejazdowy posiadał następujące wymiary wyliczone w przybli
żeniu: 14,5 x 7, 5 m. Przedbramna .trójdzielna szyja wjazdowa w rzu
cie poziomym o wymiarach 19,80 x 5, 87 /do 6, 96 m/ skła~a się 
z trzech wnętrz o wymiarach wewnętrznych: pierwsze - 2, 40 -x 5_. 87m; 
drugie - 3, 63 x 6, 19 m; trzecie - lO, 20 x 6,19 m zamknięte ścianami 

o grubościach: pierwszej • l, 22 m; drugiej - l, 50 m; trzeciej - O, 95 ~· 
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Sciany zewnętrzne przedbramia posiadały grubości następujące: ścia• 
· na zachodnia - l, 25 m; wschodnia O, 98 m. 

Do północnej ściany bramnej dostawiony został równie:t mur o szero• 
kości O, 84 m wpuszczony w prześwit bramy na O, 30 m. _ 
Pierwsze wnętrze pełniło pierwotnie zapewne rolę naczółka. stanowiąc 
jak gdyby przedpiersie pierwszego . członu przejazdowego. 
Drugie wnętrze mogło być w okresie pó:tniejszym osobnym wewnętrznym 
budynkiem bramnym. · · 
Z okresem funkcjonowania tej fazy wiątą się po~iomy · bu!iynków odsło-

. nięte w obrębie trójdzielnego przejazdu. bramnego na głę,bokości 2, 31· 
2, 06 m poniżej obecnego poziomu u±ytkowania, z rynsztokiem bocznym 
prowadzący·m do otworu przepustowego w ścianie wschodniej przedbra
mia. 

Chronologia zespołu przejazdówego 

Pierwszy człon przejazdowy powstał prawdopodobnie na początku XV w. 
niewykluczone, że z momentem budowy zewnętrznego pierścienia mu-
rów obronnych, względnie nawet nieco je wyprzedzający. · 
Drugi przedbramny człon powstał prawdopodobnie w drugiej ćwierci 
XV w. na pewno pó:tniej od członu pi.erwszego, korespondując , znacznie 
bliżej czasowo z budową zewnętrznego muru obr~nnego. 

F a z a III - nowożytna jXVI-XVIll-wieczna/ wraz z modernizacjami 
elementy obronne: brama boczna o zmienionym kierunku 
orientacji przedbramnej_ szyji wjazdowej. 

w zewnętrznej, półńocnej partii drugiego członu wjazdowego, na 
wysokości zamknięcia drugiego wnętrza działowego, po uprzednim wy
burzeniu trzeciego odcinka działowego ściany zachodniej przedbramia, 
następuje załamanie osi przejazdowej ku północnemu zachodowi przez 
wzniesienie ściany długiej lO, 4 m o szerokości l, 2 m zakończonej, 
nieodsloniętą' na obecnym etapie prac, ścianą czołową, wyprowadzoną · 
na północp.y zachód od czoła drugiego członu trójdzielnego przedbramia. 
Mur ten oparty jest na łęku łuku konstrukcyjnego nośnego. · 
Całoś~ tworzy barbakan odpowiadający typowi warszawskiemu. 
Z powy:tszą fazą wiąże się mur pierwszy, wyprowadzony mniej więcej 
z linii styku wschodniego ciągu zewnętrznego muru obronnego z czołem 
pierwotnego Xlii-wiecznego przedbramia, dobijający do wschodniej ścia
ny trójdzielnego przedbramia na linii ściany działowej dru'giego wnę• 
trza, o długości .około lO, 5 · m i szerokości l, 2 m. · 
Z funkcjonowaniem tej fazy wiąże się również drugi mur osłonowy -
"arkadowy", odsłonięty na długości 12, O mb załamany mniej w~ęcej 
w połowie, oparty _czterema łękami łuków konstrukcyjnych na pięciu 
filarach, w przybliżeniu równoległy do poprzedniego. 
Mur ten posadowiony na fundamencie kamiennym posiada dwie odsadzki: 
pierwszą - przyfundamentową i drugą - nośną muru wyznaczającą ów• 
czesny poziom użytkowania terenu, o l metr wy:tszy od poziomu wyz
naczonego.,_ odsadzką pierwszego muru osłonówego. · 
Z okresem funkcjonowania tej fazy wiążą się bruki odsłonięte w obrę
bie prze1azdu braninego na głębokości 0,84·1,57 m ponitej obecnego 
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. . 
poziomu, z rynsztokiem bocznym prowadzącym do wykonanych specjal-
nie otworów przepustowych. 
Z fazą tą koresponduje wymieniony prawie w całości odcinek wschod• 
ni ściany trójdzielnego przedbramia, dokonany zapewne w pierwszej 
ćwierci XVIII wieku względnie przed połową XVII wieku, wcześniej 
ni:!: drugi mur osłonowy. -
Fazę powy:tszą. powstania i u:tytkowania przedbramnej szyji wjazdowef 
o zmienionej orientacji osi. nale:ty datować począwszy od drugiej 
ćwierci XVI wieku /budowa następuje prawdopodobnie po 1536 r./ 
po trzecią ćwierć XVIII wieku /178~ r./. 
Drugi mur osłonowy mógł zostać wzniesiony w końcu XVI wieku . 
względnie około połowy Xvfn wieku.- Ostatecznej odpowiedzi udzieli 
szczegółowa analiza materiału. 
Z urządzeń techni,czno•komunalnych uwagę zwracają odsłonięte cztery 
poziomy drewnianych rur wodociągowych magistrali zaopatrującej mia• 
sto w wodę od XVI wieku po XIX-ty włącznie. 
Odcinki drewnianych rur wyjęto i skierowano do konsez:wacji i badań 
specjalistycznych. · 
Oprócz ciągu magistralnego odsłoiuęto trzy poziomy pojeaynczych · 
drewnianych rozdaielczych rur wodociągowych. 

Badania będą kontynuowane. 

PULTUSK 
woj. ciechanowskie 
Gród i zamek 

patrz 
wczesne średniowiecze 

RACI4ZEK, gm. Nieezawa 
woj. włocławskie .· 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Ar~heolo_gii 

Badania prowadził dr hab. Leszek Kajzer. 
Finansował WKZ we Włocławku. Trzeci 
sezon badań .... Zamek średniowieczny usy
tuowany na grodzie i wielokrotnie przebu-
dowywany /XIV-XVIII w. f. . . 

Badania prowadzono na dziedzińcu zamkowym i w okolicy "ka
mienicy wielkiej". Celem ich była weryfikacja wyników bi:~:dań geofi
zycznych przeprowadzonych w roku ubiegłym przez ekipę pod kie· 
runkiem mgr in:!:. A. Ró:tyckiego z PP PKZ w Poznaniu oraz dalsza 
analiza zachowanych na powierzchni gruntu relików murowanych. Wy
konano jeden wykop archeologiczny _i trzy odkrywki architektoniczne 
o łącznej powierzchni 65 m2 i kubaturze około 220 m3. Sezo~ wyko• 
paliskowy prócz poznania i zadokumentowania uwarstwień ziemnych 
i niewidocznych obecnie reliktów murów. a tak:te zgromadzenia i za• 
inwentaryzowania 144 pozycji zabytków ruchomych, doprowadził do 
zarysowania się ·dwóch tez, których sprawdzenie będzie wymagało 
dalszych badań. ' 

.. 
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1. Materiały ceramiczne · i sytuacja stratygraficzna wykopu VI 
pozwala sądzić. :te najstarsze ślady osadnictwa na wzgórzu zamko• 
wym sięgają JX/X w. Charakter wczesnych faz osadnictwa jest jesz
cze trudny do określe~a. Prawdopodobnie było ono obronne, choć do
wodne tego potwierdzenie prŻyrioszą dopiero XII/XIII-wieązne :t.ródła 
pisane. Egzystencję grodu koflczy.napad krzyitacki w 1330 r. Na miej• 

l 

scu tÓil'ego powstaje potem zamek murowany. · . 

s 2. :Gród obejmował cały obszar wzgórza zamkowego. Po jego 
znis'IJCJieniu, fundowany przez Toporczyków z Gołańczy zarm k murowa• 
ny zajął teren mniejszy o ~8-10 arów. od .starszego drewnianego castrum. 
Przesunlęcie to. wynoszące około 20. m, widoczne jest w. zachodniej, 

. frontowej partii }V.zgórza. Zamek ulega· przebudowie w końcu XVI wieku 
kiedy to Hieronim Rozdra:tewski wznosi budynek bramny odsunięty na 
przedpole zamku gotyckiego. Tak \yięc .zarys zamku w 4 ćwierci XVI w. 
powraca do zarysu drewnianego castrum. · · · ' ·· 

Warto tak:te wspomnieć o reliktach murowanych znalezionych w od- . 
krywkach architektonicznych 14 i 15. W okolicy południowo-zachodniego 
naro:tnika "kamienicy wielkiej" odkryto /w miejscu anomalii geoelektrycz
nej/ dwa mury kamienno-ceglane pochodzące z gotyckiej fazy budowy . 
za"tpku. 

Badania będą kontynuowane. 

RADOM - Stare Miasto 
Kościół św. Wacława 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Stanisław Kołodziejski 
pod kierunkiem · naukowym doc. dr. hab. Kazimie• 
rza Ra:dwa(lskiego. Finansowała ~arafia. św. J_ana 
w Radomiu. Trzeci sezon badań. Kościół średnio
wieczny, cmentarzysko . wczesnośredniowiec-zne 
/XI-XII w./, średniowieczn~ i nowo:tytne. 

Murowany gotycki kościół p. w. św. Wacława poło:tony jest ·w po
łudniowej części placu Starego. Miasta, na lekkim wyniesieniu /161 m · 
n. p. m./. · 

Badania podjęto w związku z rozpoczętym remontem kościoła. Lo• 
klłlizacja wykopów była ściśle podporządkowana ,potrzebom konserwator
skim. Wyeksplorowano ogółem 13 wykopów eondatowych wewnątrz bu• 
dynku kościoła o łącznej powierzchni 44 m2 oraz 2 sondate o powierzch• 
ni 5, 2 m2 na zewnątrz kościoła, po południowej i północnej stronie na- · 
wy. Odknte na wtórnym złotu zabytki, głównie ceramika,. potwierdziły 
istnienie śladów osadnictwa z okresu poprzedzającego załotenie na tym 
terenie cmentarza oraz s'przed budowy murowanego kościoła.. Łącz_y)ć je 

i 
motna z lokalizowaną . tu przez badaczy, osadą targową, datowaną na 
XI i XII wiek. Omawiany teren został następnie za:jęty przez cmentarz 
źwi\zany najprawdopodobniej z wcześniejszym, być mo:te drewnianym, 
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kościołem poprzedzającym wzniesieni świątyni gotyckiej. W wykopach, 
we wnętrzu remontowanego obecnie kościoła. odsłonięto 7 silnie uszko
dzonych szkieletów o orientacji E-W. głową na W. Z wa:tniejszych 
wczesnośredniowiecznych zabytków ruchomych wchodzących w skład wy
posa:tenia grobów wymienić nale:ty 34 paciorki szklane i c~ramiczne, 
brązowy kabłączek skroniowy, brązowy pierścionek i :telazny nót. Poza 
tym w kościele m. in. odkryto trojak koronny Zygmunta III z 1621 r., 
srebrny szeląg ryski z 1639 r. ora'z miedziany szeląg litewski Jana Ka
z~mierza z 1666 r. · 

· Badania wskazują, :te część odsłoniętych pochówków wiązać nale
:ty z cmentarzem poprzedzającym wzniesienie kościoła gotyckiego, inne 
łączą się jut z jego funkcjonowaniem~ Znaleziska dowodzą. te pochówki 
we wnętrzu kościoła kontynuowane były jeszcze w XVIII wieku. 

Z uwagi na znaczne z"aburzenie stratygrafii warstw kulturowych 
przez wkopy grobowe nie uzyskano pewnych danych dla potwierdzenia 
tezy prof. W. Kalinowskiego, te obecna część prezbiterialna kościoła 
została zbudowana w XIII wieku. · 

W świetle tegorocznych badań motna ·przypuszczać, it sklepienie 
kościoła, przynajmniej w pó:tniejszej- ·fazie istnienia obiektu, oparte by
ło na filarach przyściennych, których relikty odsłonięto w wykopach za
łotonych w prezbiterium oraz w nawie. Odkryto także fundaroen~ połud

niowe) przypory usytuowanej prostopadle do zachodniej fasady kóścioła 
z I fazy budowy lj. obecnej częŚci prezbiterialnej. Fundament północnej 
przypory odsłonięto w trakcie badań . w 1967 i 1968 r. 

Dokumentacja oraz zabytki z badań znajdt:ją : się w Dziale Krakowa 
Pr.zedlokacY;inego Muzeum Archeologicznego w Krakowie • . 

Badania zakończono. 

RADZIKOWO STARE, gm. Czerwińsk 
woj. płockie 
Stanowisko "gaik" 

·. 
REMBÓW, gm.~ak:ów 
:woj. kieleckie 

P,atrz 
wczesne średniowiecze 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytk.ów 
w Kielcach 
Muzeum Narodowe 
w Kielcach 

Badania prowadził mgr Janusz Kuczyński. 
Finansował WKZ w Kielcach. Pierwszy . 
s~zon badań. Zamek średniowieczny. 

Zamek w Rembowie wzniesiono na cyplu wysoczyzny otoczonej 
z trzech stron bezimiennym ciekiem. Nasadę wzgórza od południowego 
wschodu przecięto fosą, z której wyłamywano k~mień budowlany. Za-
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mek. posiada kształt zbliżony do nieregularnego wielokąta o wymiarach 
35 X 20 m. We wschodniej jego części, zajmującej kulminację ,wzgó
rza, widoczne są relikty prostokątnego, . prawdopodobnie wieżowego bu
dynku mieszkalnegp. Partię zachodnią zajmują murowane relikty zabu-
dowy mieszkalno-gospodarczej. · · 

Prace terenowe skoncentrowano w północno-zachodniej . części ob
wodu warownego. Wykonano l O wykopów archeologicznych i 8 odkrywek 
architektonicznych o łącznej 'powierzchni 62 m2. Zbadano i zadokumen:.. 
towano budynek I /o wymiarach 11 x 8 m/ przyklejony do muru obwodo• 
w ego i budynek II /o wymiarach 6 X 6 m/, który jest relatywnie star
szy od •budynku I. Oba budynki wykonano z niewielkich łoiiłÓW miejsco
wego kambryjskiego piaskowca, . z niewielką domieszką kamienia eratycz
ne_go. Analiza sytuacji stracygrafic'znej wskazuje, że mamy dq czyni~nia 
z obiektem jednofazowym, użytkowanym stosunkowo krótko. 

Badania. dostarczyły niewiele materiału zabytkowego. Prócz kości 
zwięrzęcych znaleziono tylko . około 400 fragmentów ceramiki, wśród 
której wyróżniono: 9, 4o/o ceramiki barwy czarnej wypalanej w atmosfe• 
rze redukcyjnej i po.chodzącej z naczy:ń stołowych i dzbanów; 89• l% c e• 
ramiki wypalanej w atmosferze utleniającej ·barwy brunatnej /~Oo/o/ 
i czerwonej /9, l o/o/ oraz l, 5% ułamków innych naczyń, polewane i wy
konane z białej glinki. Stosunek procentowy poszczególnych grup cera• 
miki i analiza formalna pozwala datować omawiany zespół na 2 połowę " 
wieku XIV. W świetle zgromadzonych dotychczas danych wydaje się, że 

zamek, był fundacją rycerską. Wiązać go można hipotetycznie z rodami 
Bogoriów lub Toporczyków Tęczyńskich. Być może opuszczenie obiektu 
łączyć można z bezpotomną śmiercią właściciela klucza nidzkiego Piotra· 
/+ 1417/ syna Jaśka · Tęczy:ńskiego. · · 

Badania będą kontynuowane. 

RESZEL 
·woj, olszt:Y:óskie 

Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie 

Badania prowadziła mgr Izabela Sikorska-Ulfikowa. 
finansował WKZ w Olsztynie~ bsmy zeson badań. 
Sredni9wiecz~y z_amek. 

W sezonie wykopaliskowym 19ąo r. przewidzieliśmy dokończe~e 
badań na południowym międzymurzu, gdzie w ~atach 1978-1979 ódkry
Iiśmy średniowieczny budynek przy bramie wjazdowej i drugi, dobudo• 
wany do południowego skrzydła zamku w XVI wieku. Brakowało· pełnych 

danych odnośnie średniowiecznego muru obronnego na tym międzymurzu. 
W związku ze zmianą sposobu ogrzewania na żamku i zaplanowaną bu._ 
dową piwnicy w skrzydle południowym podjęto prace wykopaliskowe wew
nątrz z~mku. 

Badania prowadzono w zacho~ej części południowego skrzydła, 
między murami poprzecznymi nr 2, 3 i 4, gdzie w 1973 r. odk.ryto 
czę$cio\Vo wierzchy tych murów i posadzki ceglane, znajdujące się 
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między, nimi. Obecnie wobec koni·ecz~ości wybudowania w tym miejscu 
piwnicy, posad~ki ceglane zostały rozebrane i zabezpieczone do ponow• 
nego ułotenia, a warstwy kulturowe przebadane. 

Warstwy te nawiązują · pod względem · treści i zawartości~ do pozna
nych w 1974 r. na. wykopaćh 5 i 6. Posadzki ceglane pochod~iły z okresu 
przebudowy wnętrza skrzydła w XVI-XVII wieku. Z tego tet okresu były . 
fundamenty ścian działowyc~. Dalsze warstwy były związane z budową 
średniowiecznych triurów oraz z osadą wczesn~średniowieczną. Te osfktnie 
dostarczyły dutej ilości {ragmentóW naczy.ń i kości zwierzęcych. Odkryto 

. w ich obrębie równie t bruk będący "podłogą" domu i piec. 

Na międZY,:murzu południowym ·w ramach wykopu 5 uzu'pełniono tylko 
ubiegłoroczne badania o sondate przy fundamencie budynku z XVI wieku 
i średniowiecznym murze obronnym • 

• RYCZEN, gm.Góra 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 
we · Wrocławiu 

Badartia prowadzili doc. dr Jerzy Lodowski 
i mgr Wojciech Fllbisiak. Finansował WKZ 
w Lesznie. Pierwszy sezon badań. Grodzisko 
stotkowate /XV.;.XVI w./. · 

Grodzisko stotkowate polotone jest w dolinie Baryczy na południe 
od wsi Ryczeń. Gródek załotono na planie zblitonynl do owalu o wy- . 
miarach u podstawy 40 x' 45 m. Wysokość nasypu -stotka sięga 4 m. 
Wymiary górnej płaszczyzny wynoszą 25 x 27 m. Cały obiekt okolony 
jest szeroką na około 10 m fosą • . 

Ćelem prac było rozpoznanie zabudowy i umocnień gródka oraz 
uściślenie ' jego chronologii. Przebadano około 100· m3 nawarstwień kill
'turowych, w których wystąpiły fragmenty naczyń toczonych, gotycka 
cegła f palcówka/, fragmenty kafli i- dachówek /tzw. rzymskich/, grudy 
tutla i polepy. Częściowo rozpoznano stratygrafię grodziska. 

Przy· zachodniej krawędzi nasypu stwierdzono równiet frgagment 
wału zbudowanego z kamieni i gliny. Chronologię gródka oznaczono 
wstępnie .na XV-XVI wiek. · 

Badania będą kontynuowane • 

• RZYMOWKA, gm. Złotoryja 
woj.legnickie 
Stanowisko l 

SIERADZ . 
Wzgórze Zamkowe 

patrz 
wczesne średniowiecze 

PP Pracownie Kons'erwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska . 
Oddział w Warszawie 
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Badairla prowadziła mgr Urszula P~rlikowska
Puszkarska. Finansował WK.Z w Sieradzu. Je
denasty sezon badań. Gród i zamek /XI-XIV w./. 

W związku z planowanym zakończeniem prac wykopaliskowych 
na tym stanowisku, skoncentrowano · się na pracach finalnych we wszyst
kich wykopach. Badania archeologiczne prowadzono w wykopie nr 3a 
i 3c, 

Wykop nr 3a, 

Wyt:yc.zono go w celu połączenia układów stratygrafi~znych po
między wykopa~i nr 3, 3b ~ 3 c. Wyjaśniono korelację pomiędzy posz
czególnymi poziomami osadniczymi w centralnej, pOłudniowej części 
stanowiska. 

Wykop nr 3c. 

Stanowi on przedłu~enie w kierunku północnym wykopu . nr · 3. 
Analizując materiał zabytkowy pochodzący z wykopu nr 3 na trafiono· na 
warstwę kulturową z gruzem ceglanym łączą~ą się zapewne, z niezna
'nym obiektem, starszym od rotundy. Rozszerzenie wykopu nr 3 dało 
szansę szczegółowego przebadania stratygrafii na małym odcinku, wy-
chodząc od dobrze czytelnego profiiu. Szczegółowo lokaiizowano frag
menty cegieł i zaprawy na odsłoniętych planach i profilach. Natrafiono 
na du~e ilości wtórnie u~ytych .cegieł. Konieczna jest ich analiza od 
strony architektonicznej i konfrontacja z materiałem. z rotundy i z ~n-
nych budowli sieradzkich. · 

W .wykopie 3 c uzyskano potwierdzenie wcześniejszych ustaleń 
stratygraficznych. XIV-wieczna zabudowa zamkowa została wzbogacona 
o jeszcze jeden negatyw obiektu ceglanego. Na tym odcinku mamy ju~ 
zadokumentowany ·fragment negatywu "domu du~ego" i fragment negaty
wu· muru .obwodowego. Uzyskano du:tą ilość materiału zabytkowego z · 
okresu, funkcjonowania zamku · w XIV i XV wiekacą. 

Natrafiono na fragment chaty, · która jest datowana -na schyłek 
Xlll - początek XIV .wieku. Zośtały odsłonięte dalsze fragmenty zabu-
dowy grodu z końca XII i po'czątku Xill wieku. . 

Odczyszczono' fragment profilu zachodniego w wykopie nr 2 na 
odcinku południowym~ Uchwycono poziom dziedzińca zamkowego datowa• 
nego na XIV wiek oraz natrafiono na fragmenty bardzo dobrze zacho·· 

.wanych konstrukcji drewnianych. które mo~na wstępnie interpretować. 
jako fragment stuclili lub wiązać z konstrukcjami drewnianymi odsłonię
tymi w sąsiedztwie rotundy. 

Jednocześnie prowadziła badania Pracownia Konserwacji Murów 
PP PKZ O/Szczecin nad mo~iiwością zabezpieczenia murów rotundy. 

Mate'riały i dokumentacja znajdują się w Pracowni Archeologicz
no-Konserwatorskiej PP PKZ O/Warszawa. 
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SKARSZEWY PP Pracownie Konserwacji 
woj. gdańskie Zabytków 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w ·warszawi.e 

Badania prowadziła mgr Martyna Milewska. 
Finansował WKZ w Gdańsku. Piąty sezon 
badań. Zamek średniowieczny /od końca XIII w. f. 

Kontynuowano badania terenu otaczającego zachowany budynek zam
kowy. We wschodniej części dziedzt'ńca odsłonięto negatyw fundamentu 
średniowiecznego muru obronnego oddzielającego zamek od miasta. Sta
nowi on kontynuację linii przebiegu muru odsłoniętego w poprzednich 
sezonach. Z zasypiska w miejscu po rozebranym zapewne w wieku XVII 
fundamencie uzyskano bogaty zbiór kafli płytowych. naczyń glinianych, 
polewanych oraz majolikowych. 

l 

W rejonie południowo zachodniego stoku skarpy zamkowej odsłónię
to kamienny fundament prostokątnej wieży dostawionej do południowo
zachodniej ściany zamku. Wieża ta, o wymiarach 15 x 7 m, zbudowa
na była w średniowieczu, jednak pó:tniej niż budynek zamku, a więc 
przypuszczalnie w XV wieku. Rozebrana zaś została wedle :tródeł pisa
nych w roku 1772. Eksploracja wykopów w rejonie wieży dostarczyła 
wielu interesujących znalezisk średniowiecznych /ułamki naczyń glinia
nych, przedmioty 1.elazne/ jak i nowożytnych /fragmenty naczyń pole
wanych, majolikowych, szklanych, kafli miskowych-, wyroby żelazne, faj
Id holenderskie, kościane oprawki sztućców f. 

Materiały zabytkowe i dokumentacja b.adań znajdują się w Pracowni 
Archeologiczno-Konserwatorskiej PP PKZ 0/W~rszawa. 

Badania zostały zakończone. 

SOCHA C ZEW-Po świętne 
woj. skierniewickie 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków 
w Skierniewicach 

Badaniami kierował mgr Andrzej Kosiorek. 
Finansowało Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Skierniewicach. Pierwszy sezon 
badań. Zabudowa przykościelna /2 poł.XIV w.
l poł.XV w .f. 

Na terenie Poświętne - według iródeł historycznych i archeologicz
nych /badania R.Jakimowicza i K. Mus~nowiczowej/ - miał istnieć koś
ciół farny zbudowany w XV wieku, zniszczony przez Prusaków w 1794 r. 
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Ponadto Rocznik ~więtokrzysld. Nowy /XV w./ wspomina. te w XII 
wieku istniała tu kaplica pw. Św. Trójcy • w której rzekomo miał 
umrzeć Bolesław Krzywousty. · 

W związku ·z prowadzonymi w Sochaczewie pracami kanaliza• 
cyjnymi na w /w terenie oraz przypadkowym odsłonięciem i zniszcze
niem fragment\! blUej nieokreślonegÓ muru, rozpoczęto badania ra
townicze. 

Założono lO wykopów sondażOW)"Ch o łącznej powięrzchni 98m2 
oraz wykop główny /03 ... . 7.~ m2/ wokół zniszczonego fra·gmentu muru • . 

RezUltatem badań jest odsłonięcie reliktów obiektu o wymiarach 
a. 80 x 6. 60 m i zachowanej wysokości o. 90 - l, 40 m. Grubość murów 
wahała się od o. 80 - l, 60 m. Obiekt posadowiony na zbitym piasku zmie
szanym z gliną- bez fundamentów kamiennych - zbudowany był z cegły 
palcówki spojonej zaprawą wapienną o żółtawym odcienku w nieregu
larnym wątku. 

Charakterystyczną cechą były' zlokalizowane w zachodniej ścia

nie 4 sklepione kolebkowo nisze /wysokość O, 75 m/. z których 2 zo
stały zniszczone w czasie prac kanalizacyjnych. 
Od nich prowadziły w głąb obiektu. płytkie /O. 20- o. 30 m/ prostakątnę 
komory /wymiary 3. 80 x o. 80 m/. Dwie z nich posiadały w połowie 
długości posadzkę ceglŚ.ną. ' 

W chwili obecnej trudno jest jednoznacznie określić funkcję 
obiektu - być może cegielnia przykościęlna /? f. 
Natomiast na podstawie pomiarów cegły jego budowę można wstępnie 
datować na 2 poł.XIV w. - l poł.XV w. Koniec utytkowania przypada 
prawdopodobnie na rok 1794. · kiedy Prusacy zniszczyli istniejący na 
Poświętnem kościół farny i jego zabudowę gospodarczą. Warstw osad- , 
niczych nie udało się uchwycić ze względu na ich przemieszanie i licz
ne wkopy współczesne m.in. dół po wapnie. 

W trakcie badań odkryto ponadto pozostałość po cntentarzu za
łożonym na miejscu zniszczonego kompleksu kościelnego Vi XIX wieku. 
Stanowiły go s zldelety ludzkie ułożone prawdopodobnie w drewnianych 
trumnach /zbutwiałe· szczątki drewna wokół szkieletów/ bez wyposaże
nia. 

Na materiał ruchomy składały się bardzo liczne fragmenty ce
ramiki z polewą i bez. fragmenty kafli z przewagą polewy zielonej, 
fragmenty butelek szklanych oraz fragmenty żelaznych okuć m.in.: 
drzwi. Materiał ten charakteryzuje zróżnicowanie chronologiczne 
/XIV•XTX. w./. Do ciekawszych znalezisk zaliczyć należy monetę 
Augusta II Sasa. 

Po zakończeniu badań wykopy zasypano zaznaczając przybliżo
ny tarys obiektu. W chwili obecnej trwają prace nad całościowym 
opracowaniem wyników. 

Badania będlł kontynuowane. 



S ZYDLÓW 
woj .kieleckie 
Stanowisko l 
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PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków: . 
Pra<:ownia Archeologiczno
Konserwatorska , 
Oddział w Warszawię , 

Badania prowadzili prof. dr Adam MUobędzki, 
mgr Urszula Perlikowska-Puszkarska, mgr Ry
szard C ęd'rowski z uliziałem mgr Ireny Gór
skiej. Finansował WKZ w Kielcach. Trzeci 

. sezon badań. Pałac Królewski zwany Salą Ry-
cerską /XIV w./. . 

Badania prowadzono we wnętrzu pałacu /wykop XIX/ oraz na 
zewnątrz, przy murze obwodowym otaczającym całe zało~enia zamko
we /wykopy XX i XXI/. 

Wykop XIX o wymiarach 2 x· 2 m zało~ono we wschodniej częś
ci pałacu w sąsiedztwie urządzenia ogrzewczego tzw. hypocaustum. · 
Celem badań było sprawdzenie ewentualnego istnienia typowych słupków 
hypocaustum oraz popiołu, który mógłby powstać podczas u~ywania 
urządzenia ogrzewczego. ~ladów takich nie stwierdzono. . . . 

Wykopy XX i XXI o wymiarach 2, 5 x 2, 5 m · i 2 x 2, 5 m ,zało

~ono przy południowym licu muru ogradzającego teren zamku, w przed
łu~eniu południowej elewacji pałacu. Celerp badań · było uchwycenie prze
biegu hipotetycznego budynku związanego z murem obwodowym. W wy
kopach badawcZych nie stwierdzono istnienia muróW. 

Część materiału ceramicznego uzyskanego w trakcie badań, 
w najnitszych poziomach wykopów .mo~na wstępnie datować na XIV
XV wiek, pozostały materiał datowany jest .na czasy nowo~ytne. · 

Materiały i dokumentacja znajdują się w PP PKZ Pracowni 
Archeologiczno- Konserwa torsklej O /War s zawif. 

Badania będą kontynuowane. 

· ~WIDNICA 
ul. Zamkowa 
woj. wałbrzyskie 

Wojewódzki Ośrodek 
1 

Archeologiczno- Kona e rwatorsld 
we Wrocławiu 

Badania prowadzili mgr Halina Śledzik-Kam iti
ska i Ludwik Kamiński, konsultował prof.dr 
hab. Jerzy Rozpędowaki z Instytutu Historii 
Architektury,'Sztuki i Techniki Polttechntki 
Wroc~awskiej. Finansował Urząd Miasta 
w ~widnicy. Piąty sezon badal'i. Zamek /XIII?
XVIIw.f. 

Kontynuowano badania obwodu warownego i wewnętrznej zabu
dowy Zamku. 
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W wykopie nr 31 /77 m2/ zało:tonytn . w obrębie budowli dosta
wionych od strony południowej do prezbiterium kościoła klasztorego, od
kryto 2 piwniceJ Pierwsza piwnica o ·wymiarach 2, 8 X 5, 8 m, zachowa
na do wysokości 1. 4 m pochodzi z renesansowej f.azy zabudowy zamku. 
W tej fazie zaadaptowano tak:te drugą piwnicę, o starszej metryce -
gotyckiej. Piwnica ta zagłębiona znacznie ni:tej od pierwszej, została 
z nią połączona przejściem ze schodami. Jej długość wynosi 8 m, zaś 
częściowo rozpoznana szerokość 5 m. Na murze piwnicznym zachowa
nym do wysokości około 3 m wyodrębniają się fragmenty . kolebkowatego 
sklepienia, murowanego z łamanego kamienia granitowego. 

W .. wykopie nr 23, poszerzonym o nowy odcinek, u~ytuowanym 
na póhl.ocno-:-wschodnim naro:tu obwodu warownego, w warstwie gruzu 
odkryto dwa wczesnogotyckie nadpro:ta okienne o trójlistnym wykroju 
ościeży. 

W wykopach nr 3, 17, 18 położonych przy zewnętrznej ścianie 

zachodniego muru obwodowego, stwierdzono obecność przydennego od
cinka rowu /fosy ? /, częściowo wchodzącego pod mur, który jest wią
zany z zamkiem wzniesionym przez Księcia Bernarda po pożarze 
w 1313 r. Rów należy więc łączyć z umocnieniami wcześniejszego za
łożenia z czasów Bolka I, aczkolwiek dotychczas nie zostały rozpozna
ne jego murowane relikty. Być może do tej fazy założenia należy odno
sić nadproża odkryte w wykopie nr 23. 

W wykopie nr 30 /216 m2/ założonym przy wschodnim skrzydle 
zespołu poklasztornego, kontynuowano odsłanianie reliktów czworobocz-
nej wieży zalegających tuż pod powierzchnią terenu. Odkryto jej wschod-, 
nią ścianę na całej długości tj. lO m. Wieża jest wysunięta przed wschod
ni mur obwodowy oddzielający zamek od miasta. Naroża wieży zbudowa-
no ze starannie obrobionych ciosów granitowych, zachowanych do wyso
kości dwu warstw ponad fundament. Między narożami odkryto ślady za
murowanego otworu bramnego o szerokości 3, 7 m. Nie zachowała się 
nawierzchnia ulicy Wjazdowej bramy. Po zewnętrznej stronie wschodnie
go muru, przebiegającego skośnie do muru zanikowego, do którego przy
bliża .:;ię od strony póhlocnej. Mur ten o szerokości 2 m, -odkryty na od
cinku 27 m, wzniesiony został z kamienia. na zaprawie wapiennej. Prze
biega on w odległości O, 5 m od wieży bramnej. Nie mógł więc funkcjono
wać współcześnie z wieżą bramną /datowaną ogólnie na pótne średnio
wiecze/, ponieważ zagradzał dostęp do bramy. 

Z wstępnej analizy stratygraficznej nawarstwień kulturowych 
wynika, iż wzniesiono go wcze$niej, a nie później niż mur obwodowy 
zam~ i umieszczona w nim brama. Najprawdopodobniej nastąpllo to 
w początkach wznoszenia fortyfikacji miejskich u schyłku XIII ':N., 
w okresie poprzedzającym budowę zamku. Liczyć się należy z funkcjo
nowaniem domniemanego pierwotnie muru miejskiego także w początko
wej fazie zało:tenia zamkowego. Rozwiązanie kwestii jego chronologii 
i funkcji wymaga prowadzeni4 dalszych badań. 

Materiao/ i dokumentacja z badań znajduje się w WOAK we 
Wrocławiu. 

Badania będą kontynuowane. 
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TARNÓW 
Zamek na górz.e Św. Marcina 

PP Pracownie Konserwacji 
. Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział Kraków 
Zakład w Tamowie 

Badania prowadzUi mgr Eligiusz Dworaczyń
ski /autor sprawozdania/~ mgr Andrzej Szpu
nar oraz Jerzy Oko!UJki. Finansował WKZ 
w Tarnowie. Drugi sezon badań• Ruiny zamku. 
okjres śr;iniowieczny i nowotytny • . 

Kontynuowano badania na garbie po zachodniej stronie zamku 
wysokiego. Na tym terenie żlokalizowane było zaplecze gospodarcze, 

. otoczone murem obronnym. Wyeksplorowane;> kolejne odcinki wykopu 
przecinającego majdan do wschodniego załomu wzniesienia~ Na głębo
kości kilkudziesięciu centymetrów występowała wszędzie skała calcc;>
wa, której strop, utwardzony miejscami brukiem, stanowU nawierzch
nię majdanu od 2 połowy XIV wieku do końca wieku XVI. · 

l 

W wykopie poprzecznym, przecinającym wschodnią część gar- · 
· bu wzdłut linii północ-południe odsłonięto kolejny fragment muru obron
nego, który przebiegał wzdłut południowego załomu terenu. Do 'muru, 
wykonanego z ciosów piaskowca, dostawiony' był budynek o charakterze 
gospodarczym, którego ceglano-kamienny fundament tworzy regularny 
czworobok. Fragmenty podobnej budowli odkryto l.'ówniet w północno-
wschodniej części badanego obszaru. · · 

Najciekawszego odkrycia dokonano w najbardziej wysuniętej 
na zach~ części zaplecza gospodarczego. Na niewielkiej głębokości 
znajdowały się trzy piece ceglane o owalnych komorach datowane na 
wiek XVl. Ich przeznaczenie nie jest jeszcze jasne, prawdopodobnie 

' · stanowUy wyposatenie kuchni. W odległości kilku metrów, w kierunku 
wschodnim, odkryto prostokątny otWór wykuty · w skale o wymiarach 
4 x 5 m,, o · pionowych ścianach. Nie osiągnięto dotychczas jego dna. '· 
Materiał zabytkowy znaleziony w wypełnisku pochodzi z XVI wieku. 

Uzyskany materiał zabytkowy stanowią w większości fragmen
ty naczyń mieszczących się w przedziale chronologicznym od 2 połowy 
XIV do końca XVl wieku. Nielicznie występują również fragmenty kafli 
~enesansowych l drobne przedmioty tel.azne. 

Badanta będą kontynuowane. 

TARNÓW 
Zamek 

T40ÓW DOLNY 
wo~,lłtrt.dllk\o 
StanowtA ko 2 

patrz 
uzupełnienia 1979 

patrz 
okre1y brąn 



TUCHOLA 
woj. bydgoskie 
Zamek i miasto 
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Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badaniami kierował mgr Leszek Wojda 
pod opieką naukową doc.dr.Jerzego Kmie
cińskiego. Finansował Urząd Wojewódzki 
w Bydgoszczy. Dziewiąty sezon badań. 
Zamek krzy:tacki z XIV-XV w~ i miasto 
średniowieczne. 

Badania prowadzono na terenie miasta. Prace skoncentrowano 
na zainwentaryzowaniu pozostałości prostokątnej baszty obronnej, odsło
niętej w wykopie fundamentowym na ul.Murowej 5 oraz na dalszej in
wentaryzacji przebiegu linii miejskich murów obronnych, a takie zba
dania układu stratygraficznego na Pl. W9lrlości /dawny rynek/ metodą 
odwiertów świdrem geologicznym. 

W wyniku poszerzenia i przedłu:tenia wykopu fundamentowego do 
wymiarów około 26,5 x ca 9, 5-6 m. odkryto całość baszty oraz wew
nętrzne lico muru obronnego na długości około 26,5 m. Zarówno bas z• 
ta, jak i mur zbudowane zostały techniką opus emplectum. Du:te głazy 
stanowiące lico muru i baszty są wyraźnie warstwowane, do wyrówna
nia poziomu użyto małych kamieni i rumoszu ceglanego. Stopę funda
mentową muru i baszty stanowią du:te głazy posadowione bezpośrednio 
na warstwie gliny z piaskiem, łączone zaprawą wapienną o du:tej Uości 
piasku, podobnie jak w ·pozostałej partii obu obiektów. Ceglana korona 
baszty i muru obronnego została rozebrana po pożarze w 1781 roku. 
Zachowany relikt baszty. o zarysie prostokątnym, wysuniętej na zew
nątrz poza linię muru na około 2, 5 m, otwartej od strony wewnętrznej. 
posiada wymiary około 8, 5 m x 6, 5 m. Grubość muru baszty i muru 
obronnego waha się od 2 do 2, 30 m. W profilu zachodnim wykopu od
słonięto warstwę kulturową korespondującą z poziomem odsadzki baszty 
i muru. Warstwa ta zawierała ułamki ceramiki /XV-XVI w./. fragmen
ty skóry i drewna. Jest to prawdopodobnie poziom ulicy Murowej z okresu 
budowy i funkcjonowania urządzeń obronnJ>:ch. 

W wyniku inwentaryzacji architektonicznej w piwnicy domu przy 
ul.Sępoleńskiej 14 odnaleziono relikty budynku bramnego -furty ? 
o prześwicie około 3, 5 m i wymiarach wewnątrz około 7 • 5 x 7 m. 
Kontynuowano inwentaryzację wschodnich, południowych i zachodnich 
części murów. Są to relikty 5 baszt prostokątnych oraz dalszy prze
bieg linii miejskich murów obronnych. 

Na Pl. Wolności wykonano lO odwiertów na linii E-~ i 2 na li
nii N-S. Wyniki badań potwierdziły hipotezę, że w wyniku intensywnej 
działalności budowlanej i niwelacyjnej po 1781 roku, warstwy średnio
wieczne zostały zniszczone. 

Badania będą kontynuowane. 



WĄWOLNICA 

woj .lubelskie 
Stanowisko l 
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Uniwersytet im. Marii Curie
Skłodowskiej 

Zakład ArcheologU Folski 
w Lublinie 

Be.dania prowadzili mgr Barbara Bargieł 
i mgr Jacek Kącki. Finansował• ·' AOBK 
w Lublinie. Pierwszy sezon badań /XIV
XVI w.j. 

Badania przeprowadzono na wzgórzu kościelnym zwanym Zam
czyskiem. poło:tonym w północno-zachodniej części wsi. Plateau wzgó
rza wyniesione jest około 20 m ponad dno doliny rzeki Bystrej. Bada
nia miały na celu częściową rekonstrukcję dawnego wyglądu wzgórza. 

Wykopy zało:tono w północno-zachodniej części wzgórza w odleg
łości l, 5 m od współczesnego stoku. W wykopie I na głębokości l, 2 m 
zarysował się zewnętrzny profil rowu, wykopanego równolegle do kra
wędzi wzgórza - dawna fosa ? • Rów został zasypany w XVI wieku •. 
a wypełnisko stanowU przemieszany materiał ruchomy pochodzący z XIV
XVI wieków. 

KUka fragmentów ceramiki pochodzUo z wczesnego średniowiecza. 
Znaleziono równie:t ułamki naczyń wią:tących się z kręgiem kultur po
łudniowych .,ikultura: cera:inild;~ęgow.ejj rytej ? / Óraz kUka odłUpków 
krzemiennych. 

WENECJA GÓRNA, gm. Żntn 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 11Pole F. Chrzan~wskiego 11 

patrz : 
okresy brązu 

WIERZBICA 
woj. radomskie 
Stanowisko II 
Kościół św ~Stanisława 

. WIŚLICA 
woj .kieleckie 
Stanowisko-grodzie ko 

WŁOCŁAWEK 

patrz 
okres nowo:tytny 

patrz 
wczesne średniowiecze 

· Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadzU mgr Leszek Wojda,opiekę 
naukową sprawował doc.dr Jerzy Kmiecińskt •. 
Finansował WKZ we Włocławku. Czwarty se
zon badań. Miasto średniowieczne /XIV-
XVII wiek/. 
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Badaniami objęto rejon · staromiejski. Prace prowadzono przy 
pomocy świdra geologie z n ego. Wykonano 2 odwierty w rejonie .ulic 
Szpichlernej , i Rybackiej oraz 3 odwierty obok wykopu nr 4 na Starym 
Rynku. 

Badania w rejonie wspomnianych ulic pÓtwierdzUy hipotezę, i~ 
granica wschodnia osadnictwa średniowiecznego w rejonie Starego Mia
sta przebiega na linii ul.Rybackiej. Odwierty na terenie Starego Ryn
ku /obok wykopu nr 4/ pozwoliły ustalić. ~e w wykopie z. 197'7 roku 
uchwycono prawdopodobnie s2;czyt chaty drewnianej z XIV wieku zbu
dowanej na osi W-E. Dalszej części budynku należy poszukiwać na 
wschód od granicy wykopu nr 4. 

Badan~ będą kontynuowane. 

WOJNOWICE, gm.Osieczna 
woj .les zczyf..skie 
Stanowisko 2 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 
w Lesznie 
Katedra Archeologii 
Uniwersytetu im.Adama 
Mickie~icza 
w Poznaniu 

Badania prowadziła dr Dobrociula Jankowska. 
Finan1:1ował WKZ w Lesznie. Czwarty sezon 
badań. Osada produkcyjna /Xll-XIII w. /. · 

Badania tegoroczne miały na celu dokładniejsze rozpoznanie naj
silniej użytkowanej strefy stanowiska. Na stanowisku założono 7 wyko
pów nawiązując do· zeszłorocznych wykopów 18 i 25, uzyskując w ten 
sposób rozpoznaną powierzchnię o wymiarach lO x 30 m. W trakcie 
tych prac odkryto kolejnych 25 obiekt6w, z których większość należy 
do kategorii znanych z lat ubiegłych. Nowością są 2 kompleksy niewiel
kich jam i układów kamieni, zawierające oprócz ·licznych ..brył żużla 
także skupiska jego drobnych odprysków, powstałych zapewne w proce
sie przekuwania wytopionej surówki. W obiektacn tych wystąpiły ułamki 
glinianych dysz, a w jednym wypadku równie~ duży,płaski z jednej stro
ny kamień ze śladami drobnych uszkodzMi mechanicznych - być mote 
używany jako kowadło. · 

W sezonie tegorocznym potwierdzUa się w całej rozciągłości 

hipoteza o czysto produkcyjnym charakterze osady. Potwierdziły się 
też wcześniejsze ustalenia dotyczące jej chronologii. 

Ze względu na zakończenie prac ratowniczych w rejonie zbiorni-
ka retencyjnego "Wonleść" badania nie będą kontynuowane. · 

ZA WADY, gm. Zbuczyn . 
woj. siedleckie 
Stanowisko I'V 

patrz 
wczesne średniowiecze 



ZBROJEWSK O 
woj. częstochowskie 
Stanowisko l 
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Uniwersytet Jagielloński 
. Instytut Archeologii 

Badania prowadziła mgr Barbara_ G'rdl• 
Kontynuacja badań wykopaliskowych !za
początkowanych w 1973 roku. Finansował 
WKZ w Częstochowie. Gródek średnio
wieczny. · 

Kontynuowano systematyczne badanie majdanu gródka. Wykopy 
zało±ono w północnej i południowej :Jego części. w miejscu domniema
nego przebiegu wału. Wykopy części południowej odsłoniły wewnętrzną 
część rozsypiska wału. We wszystld.ch trzech wykopach odsłonięto po
dobne nawarstwienia: warstwę najwy±szą kulturową stanowił czarniawy 
piasek, zawierający największą ilość zabytków. Pod nią wystąpił ±ółty 
piasek o mią±szości 80-100 cm. Była to podsypka wału. spoczywająca 
bezpośrednio na nienaruszonej próchnicy pierwotnej. W piasku podsypki 
uchwycono wąski wkop biegnący zgodnie z łUkowatym wygięciem wału. 
Jest to zapewne ślad po naziemnych umocnieniach wału. Wykopy części 
północnej zahaczyły częściowo o teren zniszczony przez wybieranie pia
sku. Uzyskano w nich podobny obraz nawarstwień: warstwa kulturowa. 
nasyp wału i pierwotna próchnica. 

Odkryto głównie fragmenty naczyń i przedmioty ±elazne: 2 pod
kowy. ramię ostrogi. groty bełtów kusz. Na złotu wtórnym. w piasz
czystym nasypie wału. znaleziono ułamki ceramiki, prahistorycznej. wió
ry •. odłupki t rdzenie krzemienne. Przywieziono fe tu razem z piaskiem 
budując wał. albo z dalszych terenów;~o albo wybrano z centralnej partii · 
wydmy • gdzie znalezim-lo ślady osadni~twa prahistorycznego, zapewne 
z epoki brązu. 

ŻYWIEC 
woj. bielskobialskie 
Stary Zamek 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Kona e rwa torska 
Oddział w Rzeszowie 

Badania prowadził mgr Michał Proksa. 
Finansował Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Bielsku-Białej. Drugt sezon 
baaa.ń; Zamek ·.~ XV-XIX wieku. ·' 

Celem prac wykopaliskowych było rozpoznanie najstarszego za
ło±enia zamkowego i odsłonięcie najdawniejszych reliktów arąbitektury 
murowanej. Istotnym zadaniem było. oprócz odkrycia dalszych wątków 
architektonicznych. rozpoznanie stratygrafii i chronologii oraz powią-

~ 
zania ich z zabudową murowaną. Na dziedzińcu zamkowym odsłonięto 
wschodnią i częściowo południową ścianę najstarszej. prawdopodobnie 
wolnostojącej budowli murowanej. pochodzącej z okresu przed potarem 

w 1477 roku. 
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Odkryto równie~ fragment zachodniej kurtyny pochodzącej z naj
starszej fazy zamku z półbasztami pochodzącej z XV \\iieku. W "tym sa
mym wykopie /3/80/ odsłonięto fragmenty kamiennego· ścieku kanaliza
cyjnego· ·z XVII ·wieku. 

.• 

Poza ~m stwierdzono w południowej części zamku /wykop 5/80/, 
ślady kurtyny1 zamykającej" zało~enie zamkowe od 'południa. Kurtyna ta 
była związana z zało~eniem z półbasztami, jak równie~ z basztami /za-
ło~ente. renesansowe l. . . . 

Pełne opracowanie wyników badań znajduje się u Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Bielsku Białej i Pracowni Archeologiczno-Kon
serwatorskięj PP PKZ w Przemyślu. 





BIEŻU~ 
woj. ciechanowskie 
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PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Maria Pikulińska
Ciuk. Finansował Instytut Przemysłu Gumo
wego "StornU" w Piastowie. Trzeci sezon 
badań. Zespół pałacowo-ogrodowy . z relikta
mi fortyfikacji z XVII wieku, teren o tradyc
jach średniowiecznych. 

Badania miały na celu sprawdzenie rozplanowania, nieistniejące
go na powierzchni południowego skrzydła oficyny nr l, oraz penetrację 
archeologiczną obecnego wjazdu na teren pałacu. Odsłonięto łącznie 
5 wykopów o łącznej powierzchni około 120 m2. 

Odsłonięto południowe skrzydło w /w oficyny; budynek miał lO m 
szerokości. Przy wschodniej jego ścianie odsłonięto kamienny funda
ment spajany żółtą gliną, najprawdopodobniej jest to pozostałość gospo
darczego budynku z końca XVIII lub początku XIX wieku. Poniżej tego 
fundamentu natrafiono na dół śmietniskewy, którego wypełnisko stano
wią w większości ułamki kafli płytowych w ilości około 1000 sztuk, 
można je datować na połowę XVll wieku. Zapewne są to pozostałości 
przebudowy i remontów z początku XVIII wieku. 

Badania wjazdu potwierdzUy sugestie, że pierwotna droga do pa- : 
łacu prowadziła z innej strony. Odsłonięte w dwu wykopach konstrukcje 
drewniane, pochodzą z okresu ufortyfikowania założenia w XVII wieku. 

Materiały zabytkowe poddane są konserwacji i po opracowaniu 
zostaną przekazane inwestorowi w celu ekspozycyjnym na miejscu, 
obecnie znajdują się w Pracdwoi Archeologiczno-Konserwatorskiej 
0/Wars zawa. 

BOBROWNIKI, gm.Fabianki 
woj. włocławskie 

patrz 
późne średniowiecze 

BOCHNIA 
woj. tarnowskie 
Stanowisko muzeum 

Muzeum im.prof.St.Fischera 
w Bochni 

Badania prowadziła mgr Jadwiga Cholewa-Duda. 
Finansował WKZ w Tarnowie. Pierwszy sezon 
badań. Fragment drewnianej zabudowy mieszka.l
nej miasta z XVI wieku. 

Badania ratownicze podjęte zostały na terenie wykopu, o wymia
rach 16 x 19 m, pod fundamenty budynku gospodarczego dla Muzeum 
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w Bochni, usytuowanym. na obszarze przyległym do obecnego budynku 
Muzeum. 

Wykop pod fundamenty orientowany był po linii E-N. W północ
nej ścianie wybranego wykopu, pod kUkoma nawą,rstwieniami kulturo· 
wymi, ukazała się konstrukcja drewniana, pierwotnie wyglądało na to, 
te jest to budowa studzienki warzelniczej. Pod warstwami: płyt betono
wych, gruzu ceglanego, piasku z kamieniami, czarnej ziemi z materia
łem ceramicznym nowotytnym i materiałem kostnym, na głębokości 
około 170 cm od obecnego poziomu gruntu, pojawiła się górna część 
drewnianej konstrukcji. Posiadała ona kształt czworoboku, w rzucie po
ziomym preypus zezalnie kwadratowa lub prostokątna, o wymiarach 
145 cm x długość nieznana drugiego boku wchodzącego w ścianę wyko
pu /odsłonięto go na długości 130 cm/. Konstrukcja zbudowana była 
z trzech grubych nieobrobionych belek o średnicy 20 cm, układanych 
na zrąb. Belki na obydwóch końcach posiadały charakterystyczne wycię
ćie, do którego wpasowywane były bierwiona z analogicznym wycięciem 
z sąsiedniej ściany, tworząc w ten sposób konstrukcję zrębową. Ostat
nia belka zalegała na głębokości około 220 cm od poziomu gruntu. . 
W wypełnisku konstrukcji stwierdzono ceramikę datowaną na XVI wiek, 
szczątki organiczne-pestki czereśni, fragmenty lin, obuwia skórzanego 
oraz dwa metalowe przedmioty. 

Cała konstrukcja wkopana została w jamę n~olityczną o ceym 
świadczy m. in. znaleziony pod nią fragment toporka granitowego • . 
Pojawiająca się woda utrudniła dalsze prace. 

Materiały i dokumentacja zostały zlotone w Muzeum w Bochni. 

BYTOM 
woj. katowickie 
Stanowisko 2 

CIESZYN 
woj. bielsko-bialskie 

CIECHANÓW 
Zamek 

CH:ij:CINY 
woj.k{eleckie 

patrz 
pó:fne średniowiecze 

patrz 
pó:fne średniowiecze 

patrz 
pó:fne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
ZabytkóW 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziły mgr mgr Maria Kulisiewicz
Kubielas i Agnieszka Kruk. Finansował WKZ 
w Kielcach. Pierwszy sezon badań. Zespół staro
miejski. 



Badania archeologiczne podjęte zostały w związku z opracowaniem 
studium historyczno-urbanistycznego miasta. Ich celem było ustalenie 
linii regulacyjnych przestr'zennego rozplanowania rynku oraz wielkości 
działek budowlanych. W tym celu założono 7 wykopów o łącznej po
wierżchni około 85 m2. 

W pierzei północnej uchwycono linię zabudowy w postaci fundamen
tów podcieni, które przebiegały w odległości 4, 6 m od lica zewnętrznego 
domów. · Fundament o szerokości 1, O m i głębokości 2, O ,m, Żbudowany 
był z płasko ciosanych kamieni łączonych gliną i zaprawą wapienną. 
W pierzei zachodniej odsłonięto pozostałości fundamentu południowo- za
chodniego naro~;nika wielkiej izby. 

Podczas eksploracji wykopów natrafiono na fragmenty ceramiki, 
kafli i szkła głównie XVIII i XIX-wiecznych, co nie wyklucza oczywiście 
wcześniejszego datowania odsłoniętych reliktów murowanych. 

Materiały znajdują się w PP PKZ O/Warszawa - Pracowni Archeo
logiczno-Konserwatorskiej. 

D..I).BROWKA, gm.Stryszów 
woj. bielsko-bialskie 
Stanowisko A 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 
w Bielsku-Białej 

Badania prowadzili mgr E. Genc zewa-Rydlewska, 
mgr Jacek Rydlewski. Finansował WKZ w Bielsku
Białej. Pierwszy 11ezon badań. Obiekt nowożytny 
o ~ieustalonej funkcji. • 

Stanowisko położone jest na terenie przysiółka Ostałowa, na prawym 
brzegu Skawy. Badania podjęto w związku z sugestią ośrodka wrocław
sldego /Z. Bagniewsktego f, o istnieniu w tym miejscu średniowiecznego 
grodziska stożkowatego oraz zagrożeniem jakie stworzy dla niego w przysz
łości budowa stopnia wodnego ~winna Poręba. Wytyczono 5 wykopów son
dażowych o łącznej powierzchni 19, 25 m2. Na podstawie ihterpolacji pro
fili określono następujący układ warstw: 

- około 5-8 cm ściółki leśnej, 
- około 10-30 cm deluwiów próchniczno-lessowych, 

około 60 cin.piaszczystego lessu, 
- około 30-50 cm gruboziarnistego piasku wzbogaconego w związki 

żelaza /zwietrzelina fliszu/, 
- warstwa zbu~owana z okruchów płytowego piaskowca fliszowego. 

W żadnym z wykopów nie natrafiono na ślady konstrukcji lub prac 
ziemnych, które mogłyby wskazywać na wzniesienie w tym· miejscu 
obiektu obronnego. Jedynie na podstaw.ie , zewnętrznej morfologii obiektu 
można przypuszczać, że cyplowato ukształtowana krawędź terasy Skawy 
została rozcięta przez wykopanie niewielkiego rowu o przebiegu wsw
ENE, pogłębionego przez spływającą okresowo wodę. W warstwie de• 
luwiów, w wykopie I/80 odkryto kUka drobnych fragmentów nowożytnej 
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ceramiki, pochodzącej prawdopodobnie z wyżej położonych pól ornych. 
W wykopie II/BO, w warstwie napływowego lessu wystąpUo kilka frag
mentów naczynia barwy ceglastej, noszącego na wewnętrznej powierzch• 
ni ślady brązowej polewy. Jego chronologię można określić najwcześ• 
niej na w .XVII. _ 
Nowożytny charakter ceramiki oraz przesłanki stratygraficzne nie mo
gą stanowić dowodu na istnienie w miejscu przeprowadzonych badań 
średniowiecznego grodziska stożkowatego. Forma uznana za koronę 
grodziska jest w rzeczywistości albo rodzajem wału lub garbu tereno·· 
wego powstałego skutkiem działalności naturalnych procesów denuda
cyjnych, albo obiektem nowożytnym o bliżej nieustalonej funkcji, co 
w połączeniu z brakiem odpowiednich przekazów pisanych przesądza 
o jego niewielkiej wartości poznawczej z punktu widzenia wymogów 
badań naukowych. 

Badania nie będą kontynuowane. 

DROHICZYN 
woj. białostockie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Stanowisko XXII "Cerkiew" 

ELBLĄG 

Stare Miasto 

GNIEW 
woj. gdańskie 

patrz 
pótne średniowiecze ' 

Muzeum Archeologiczne 
w GdańSku 
i Centralne Muzeum Morskie 
w Gdańsku 

Badania prowadzili mgr EH;bieta Choińska
Bochdan i mgr Jan Kucharski /autor spra
wozdania/. Finansowało Wojewódzkie Przed
siębiorstwo Wodociągów 1 ~nalizacji w Gdań
sku. Pierwszy etap bada.ń miejskiego portu 
rzecznego z XVII-XVIII wieku. 

Badania prowadzono na Podzamczu, na terenie dawnego XIX
wiecznego tartaku, leżącego nad starym korytem rzeki Wierzycy. Za
łożono trzy wykopy o wymiarach 3 x 35 m. W górnych partiach od· 
kryto fundamenty dwu XIX-wiecznych budynków. Badania skoncentro• 
wano na 15-metrowym odcinku wykopu nr 2 i eksplorowano go do · głę

t>okości 5 m od powierzchni. Natrafiono tam między innymi na frag
ment drewnianej rury kanalizacyjnej, umocnionej od strony rzeki met
rowym palem. Najważniejsze było, jednak odsłonięcie trzech pali o wy
sokości 260 cm i średnicy 30 cm. Pale stały w jednym rzęd'zie i by.ły 
połączone czterema dębowymi deskami o szerokości 20 c~. stykający
mi się z sobą kantami. Była to pozostałość XVIII-wiecznego umocnie
nia linii brzegowej. 
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Z ciekawszych zabytków nalety wymieni~ liczne fragmenty ma
lowanych kafli oraz naczyń, kUkanaście fragmentów XVIII-wiecznych 
glinianych fajek, gliniany gwizdek w formie kogucika oraz XVII1-
wieczne szklane naczynie w kształcie klepsydry. 

Większość zabytków pochodzi. z XVII i XVIII wieku. 

Badania będą kontynuowane. 

HUTA STARA, gm.Grodziec 
woj. konińskie 

Uniwersytet im.Adama 
Mickiewicza 

Stanowiska I i II Katedra ArcheologU Polski 
w Poznaniu 

Badania prowadziły mgr Maria Mucha /autorka 
sprawozdania/ i mgr Barbara Stolpiak pod 
naukowym kierownictwem prof.dr.hab.Jana 
żaka. Finansowali UAM w Poznaniu oraz 
Urząd WoJewódzki, Wydział Kultury i Sztuki 
w Koninie. Pierwszy sezon badań. Nowo-
tytna huta szkła /XVIII wiek/. 

Badania wykopaliskowe w Hucie Starej stanowiły szósty z kolei 
fpo eksploracji stanowisk hutniczych w Bukowe i Hucie Łukomskiej/ 
sezon prac terenowych prowadzonych przez Katedrę ArcheologU UAM 
w Poznaniu w. ramach studiów nad hutnictwem szkła w Wielkopolsce. 
Miały one na ·celu m.in. weryfikację i uzupełnienie skąpych danych 
archiwalnych dotyczących hut w rejonie Grodźca funkcjonujących za-
równo w pierwszej jak i w drugiej połowie XVIII wieku. · 

Stanowisko I - . połotone jest na nieznacznym wyniesieniu tere
nowym /pole uprawne/ w odległości około 20 m na północny zachód 
od drogi prowadzącej przez Hutę Starą i około 100 m na północny 
zachód od drogi przez Hutę Nową do Lipie. Wyeksplorowano powierzch
nię liczącą 225 m2 na której odkryto _m. in. obiekt stanowlący rumowi
sko najprawdopodobniej pieca do wytopu szkła ksztahu nieregularnie 
owalnego z nieznacznym wyodrębnieniem partii południowo-zachodniej. 
usytuowany na osi NE·SW o wymiarach 4,_0 m x s. 5 m. Wypełnisko 
w postaci misowatego zagłębienia o miątszości maksymalnej O, 95 m 
zajmuje w górnych partiach obiektu rozkruszona cegła i polepa, a po• 
nitej nich zalega warstwa pomarańczowego i rótowego przepalonego 
piasku. W północno-wschodniej części obiektu pod warstwą gruzu od
słonięto skupisko rótnej wielkości kamieni, w tym kUka głazów. W od
ległości około 1, O m od pieca na NE i SW zlokalizowano dolne partie 
obrobionych słupów, które 1wraz z odkrytymi przepalonymi i zbutwia
łymi szczątkami drewna oraz śladami spalenizny stanowią pozostałoś
ci po drewnian~j zabudowie huty. Eksploracja warstwy. próchniczej 
i obiektów dostarczyła materiału w postaci bryłek surowca, spieków 
szklarskich, masy szklanej, fragmentów donic, naczyń szklanych i gli• 
nianych, szkła taflowego oraz fragmentów narzędzi, w tym piszczeli. 
Znaleziono równiet monetę Stanisława Augusta z 1766 r. 
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Stanowisko II - polotone przy skrzytowaniu drogi prowadzącej 
przez Hutę Starą z drogą do Nowej Huty ·1 Lipie /bezpośrednio po jej 
lewej stronie/.. Zajmuje nieznaczne wyniesienie terenowe /pole upraw
ne/ opadające ku południowi i południowemu zachodowi w klerunku 
Strugi a od północy otoczone łąkami. Wyeksplorowano powierzchnię 
obejmującą 262,5 m2. Na tle warstwy ciemnobrunatnego piasku wrót
nym stopniu przemieszanego ze spalenizną, z fragmentami polepy, ce
gieł, na czyli glinianych, bryłek surowca, spieków s zklatskich, masy 
szklanej, donic i gotowych wyrobÓW szklanych ukazały się dwa obiekty 
stanowiące pozostałości po fundamentach urządzeń produkcyjnych huty
piecach. Jeden z nich usytuowany n~ linii N-S kształtu w przyblitenlu 
nieregularnie prostokątnego długości 7, 5 m szerokości l, O - 2, O m 
ma postać misowatego zagłębienia do O, 45 m, w partii stropowej wy
pełnionego zbitą polepą, częściowo piaskiem brunatnym przemieszanym 
ze spalenizną, z grudkami polepy i fragmentami cegieł a panitej -
przepalonym piaskiem barwy pomara:liczowej. Miejscami wzdłut boków 
obiektu zlokalizowano warstwy gliny i jeden dołek poelupowy z resztka
mi zbutwiałego drewna. Drugi obiekt odkryty. w odległości 5, 5 m nłl E 
od pierwszego, usytuowany na osi E-W kształtu nieregularnie owalnego 
o wymiarach 2, 5 x 3, O m ma postać nieregularnego zagłębienia o miąt
szości O, 20- O, 40 m wypełnionego piaskiem przepalonym pomarańczo
wym, przemieszanym miejscami z piaskiem brunatnym, ciemnobrunat
nym, spalenizną, z grudkami polepy i cegieł. 
Z obiektóW odkrytych na stanowisku I i II wydobYto liczny materiał 
tródłowy związany z działalnością produkcyjną hut. 

Materiały uzyskane w trakcie prac wykopal~kowych są przecho
wywane w Katedrze Archeologii UAM. 

INOWLODZ 
woj. piotrkowskie 
Zamek, mury miejskie 

JANOWIEC . 
woj .lubelskie 

patrz 
pótne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Maria Supryn 
/autorka sprawozdania/ oraz mgr Jerzy 
Cichomski, mgr Edmund Mitrus, Łukasz 
Rejniewicz. Finansowało Muzeum w Kazi
mierzu Dolnym. Czwarty i piąty sezon 
badań. Zamek /XVI-XX wiek/. 

Prace prowadzono w rejonie usytuowę.nego po wschodnięj stro
nlę z&łohnta, wjazdu na zamek. Kolejne wykopy badawczo: X, XII, 
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Xlli oraz XV, XVI, XVUI zlokalizowano w fosie oraz w. miejscu wy
stępowania murowanych reliktów mostu i przedbramia. 

Ustalono, :te pierwotny most, wiodący do zamku, przedstawiał 
formę mostu dwuprzęsłowego, wspartego na murowanych przyczółkach 
oraz - po środku • na filarze. Długość jego wynosiła około 15,50 m. 
Odkryto także fragment muru przedbramia, zamykającego od strony . 
południowej dojazd do zamku, na odcinku między pierwotnym mostem 
a bramą zamkową. Most przerzucony był nad fosą odcinającą wzgórze 
zamkowe od ciągnącego si'{ dalej na wschód płaskowyżu. ·Fosa ta wy
brana jest w epoce wapientlej f w eksplorowanych wykopach · odsłonięto 
jej przeciwskarpę i fragment dna/. Głębokoś,ć fosy, w stosunku do jej 
obecnego dna, wynosi około 5, 50 m. Dojazd do zamku złożony z wy
żej przedstawionych eleme:ptów funkcjonował najprawdopodobniej już 
od początków XVI wieku. Po roku 1886 most uległ znacznym przek
ształceniom. Zasypana została przestrzeń odpowiadająca zachodniemu 
przęsłu mostu, · a dawny fUar środkowy przejął odtąd funkcję przy
czółka zachodniego; owa forma jednoprzęsłowego mostu dotrwała do 
czasów nam współczesnych fw czasie dokonywania przebudowy mostu 
fosa była już zapewne prawie całkowicie zasypana/. · 

W wykopach' zlokalizowanych przy zachowanych fragmentach mu
rów przedbramia odsłonięto partie fundamentowe tych murów. Us1alono 
przy tym, że odsadzka fundamentowa w południowym murze przedbra
mia znajduje się na głębokości około O, 15 m, natomiast w półnącnym
o około O, 40 m głębiej. Najwcześniej~zy~rpoziom użytkowy, na odcinku 
między murami przedbramia, znajduje się na głębokości około O, 60 m. 
Dane te stanowią przesłanki do wyznaczenia pierwotnego poziomu do
jazdu do zamku, wskazując jednocześnie na przybliżoną wartość pier
wotnego poziomu mostu. 

Eksplorowano również wykop XI, zlokalizowany przy północnym 
murze kurtynowym, w północno-wschodnim narożniku dziedzińca za
chodniego, w sąsiedztwie kaplicy. Wykop założono tam dla. wyjaśnie
nia ważnego węzła architektonicznego, głównie w związku · z wysuwa
nymi w dokumentacji history.cznej i w wyniku badań archit'ektonicz
nych sugestiami odnośnie istnienia · starszej baszty północnej, znajdu• 
jącej się obecnie prawdopodobnie w obrębie istniejącego ryzalitu pół
nocnego. W wyniku eksploracji wykopu odkryto dolne partie muru kur
tyny północnej oraz muru łączącego kurtynę z kaplicą. Jak stwierdzo
no ten ostatni mur rozwarstwiał się w odległości około 3, 50 m od 
południowego lica muru kurtynowego; w tym właśnie miejscu odsłonię
to, od zewnątrz, południowo-zachodni narożnik poszukiwanej dawnej 
baszty północnej. Okazało się jednocześnie, że w dolnych partiach 
fundamentowych mur baszty wiąże się z murem kurtynowym, co prze
sądza o ich jednoczasowości f głębokość posadowienia stopy fundamen
towej murów wynosi około 4, 60 • 5, 55 m/. Mur baszty i kurtyny, 
w dolnych partiach, pochodzą zapewne z XVI w. Na przedłużeniu za• 
chodniej ściany naro~:nika baszty • od południa, dostawiony jest mur 
kamienno-ceglany • wykonany bardzo niestarannie, posadow:.iony na · 
głębokości około 2, 45 m, z widocznym w górnej partii muru zagru
zowanym otworem o szerokości 1,45 m. Jest to zapewne mur z XVII w. 
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W wykopie odsłonięto calec stwierdzając jego gwałtowne opadanie ku 
północy; w najwy~szym · punkcie znajduje - się on na 'głębokości około 
l, 75 m. Najstarszy poziom u~ytkowy zaobserwowano na głębokości 
około l, 40 m - jest to warstwa kamieni wapiennych zawierająca · 
ułamki ceramiki o cechach XV /XVI w •• na głębokości okolo l, O m -
najprawdopodobniej XVI-wieczny, wy:tej zapewne XVI-XVII-wieczny. 

W celu rozstrzygnięcia kwestii istnienia baszty północnej, syg
nalizowanej tak~e wynikami badań .w wykople XI i dla uchwycenia jej 
ev.:e'Ji.tualnych zarysów, podjęto eksplorację wykopu XIV, zlokalizowa
nego w obrębie wspomnianego ryzalitu północnego, prey jego zachod• 
niej ścianie. Rozpoczęcie eksploracji wykopu musiano poprzedzić 
du~ymi pracami odgruzowawczymi w południowo-zachodniej części 
ryzalitu. Prace te, poza tym, ~e odsłoniły pierwotne poziomy u~ytko• 
we w tym rejonie zało~enia, jak i szereg reliktów murów, uczytelniły 
równie~ zarys uchwaconego w wykopie XI południowo-zachodniego na
ró~nika baszty północnej. 

We wspomnianym wykopie XIV odkryto północno-zachodni narc;>t· 
nik tej baszty. Ustalono, ~e jej wymiary zewnętrzne wynoszą około 
13,00 /NS/ x 13,00 /?EW/ m /przy grubości murów około 2,50 m/. 
Mury baszty północnej zostały wtórnie wykorzystane przy wznoszeniu 
ryzalitu północnego, obejmującego od północy l wschodu dawną basztę. 
We wnętrzu baszty, na głębokości 1,30-1,50 m odkryto bruk kamien
ny, natomiast na głębokości około · l, 00 m odsłonięto relikty posadzki 
ceramicznej, związanej jut jednak z u~ytkowaniem pomieszczeń w przy
ziemiu ryzalitu. Przewiduje się dalszą eksploracj~ wykopu. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Pracowni Archeologicz
no-Konserwatorskiej PP PKZ w Lublinie. 

Badania będą kontynuowane. 

KOLBAC Z, gm.Stare Czarnowo 
woj. s ze zecińs ki e 

l 

KRAKOW- Ludwin ów 
ul. M. Konopnickiej 

KRAKÓW -Stare Miasto 
Kościół ~w. Idziego 

KRAKÓW -Stare Miasto 
/badania Muzeum Archeologicznego 
w Krakowie/ 

KRAKÓW-Stare Miasto 
/badania PP PKZ / 

)patrz 
pó:tne średniowiec ze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
pó:tne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
pó:tne średniowiec ze 



KRAKÓW-Wawel 
Rejon Vill 

KRUSZWICA 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2 

LUBLIN- Stare Miasto 
ul.Grodzka 24 i 26 

L UB LIN - Stare Miasto 
· Blok VII 
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l 

patrz 
wczesne średniowiec ze 

' patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
pó:tne średniowiec ze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadzili mgr Maria Supryn 
/autorka sprawozdania/ i mgr Mariusz 
Matyaszewski. Finansował Zarząd Rewa
loryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta · 
Lublina. Pierwszy sezon badań. Zabu
dowa staromiejska. 

l 
Badania archeologiczne w bloku VII podjęto w ramach progra-

mu rewaloryzacji miasta. Rozpoczęto prace badawcze przy dwóch 
kamienicach: ul. Grodzka 4-6 i Rybna 3. 

Kamienica ul.Grodzka 4-5, wykop I 

Wykop ten, o wymiarach 5, 00 x 4, 00 m, zało~ony został . na 
tyłach zabudowy poses)i• W górnej partU wykopu stwierdzono tzw. 
dół chłonny /kloaczny f• Ni~ej, na głębokości od około l, 70 m do 
około 4, 60 m poni~ej pozic;>mu terenu czytelny jest układ warstw 
kultur'Jwych, które z uwagi na występujące w nich zabytki"' archeolo
giczne określone mogą być jako zespół nawarstwień od nowo~ytnych 
do wczesnośredniowiecznych. W zachodniej partii wykopu odkryto 
relikty muru kamiennego, związanego prawdopodobnie z dawną, nie 
istniejącą zabudową sąsiedniej ·kamienicy Rybna 3 oraz mur ceglany 
posadowiony na starszym mur z(' ' ceglano-kamiennym, związanym za
pewne z zabudową na tyłach kamienicy Rybna l. W omawianej cz,ęści 
wykopu odkryto tak~e relikty drewnianych konstrukcji, które uległy 
częściowemu zniszczeniu przy wznoszeniu wy~ej wspomnianego muru 
ceglano-kamiennego. Interpretacja odk!Ytych elementów, j~k i ich 
wydatowanie, będzie mo~liwe dopiero po zakończeniu eksploracji 
wykopu. 

Kamienica ul.Rybna 3, wykop II 

Wykop o wymiarach 3, 50 x 2, 50 m zało~ony został na tyłach 
zabudowy kamienicy Rybna 3. ·W wykopie odsłonięto partie fundamen-

.. 
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towe południowej ściany, kamienicy ul.Rybna 5 oraz zespół nawarstwień 
nowo:tytnych i pó:tnośredniowiecznych. Przewiduje się dalszą eksplora-
cję wykopu. · · 

Materiały zabytkowe l dokumentacja 
w PAK PKZ O/Lublin. 

z badań przecho~ane są 

Badania będą kontynuowane. 

MALBORK 
woj. elbląskie 
Zamek:..Dom Podstarościego 

# 

MINSK MAZOWIECKI 
woj. siedleckie 

patrz 
pó:tne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Kona e rwa torska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadził mgr Marek Mierosław
ski. Finansował WKZ w Siedlcach. Pierwszy 
sezon badań. Pałac nowo:tytny. 

Badania nosiły charakter ratowniczy i zost~ły podjęte po' odkry
ciu zabytkowych murów w wykopach budowlanych. Warstwy kulturowe 
były ju:t w większości zniszczone i dochodziły do murów fundamento
wych pałacu tylko na niewielkim odcinku. Założono cztery wykopy wokół 
skrzydła północnego pałacu w miejscu gdzie spodŻiewano się znale:tć 
relikty wcześniejszej zabudowy. Odsłonięto: w wykopach IA l m mury 
fundamentowe oficyny pałacowej z XIX wieku, w wykopie II dawne zejś
cie do piwnic datowane na wiek XVI i w wykopie przy wejściu1 mury 
dawnego ryzalitu przedbramia i fundamenty tarasu z XX wieku. 

Wykop nr 5, usytuowany wewnątrz alkierza północno-wschodnie
go, w połączeniu z badaniami arch1tektonicznymi, pozwolił odsłonić ' 
wieżę i fragmenty murów pałacu z XVII wieku. 

Warstwy zalegające wokół pałacu miały charakter nasypowy i do
starczały niewielkich Uości mocno przemieszanego materiału zabytko
wego. 

Dokumentacja i materiał zabytkowy są przechowywane w Pracow
ni Archeologiczno-Konserwatorskiej Oddziału Warszawskiego PP PKZ. 

Badania będą kontynuowane w celu ustalenia planu oficyn. · 

MOTYCZ 
woj .lubelski e 

l 

POZNAN-Stare Miasto 
ul. ul. Wroniecka /Wolnica/ Stawna 
Stanowisko 9 - Brama Wroniec.Jca 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
pó:tne średniowiecze 



PULTUSK 
woj. ciecbanowe Ide 
Gród i Zamek 

PULTUSK 
woj. ciechanowskie 
Miasto 
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patrz 
wczesne średniowiecze 

Ciechanowskie Towarzystwo 
Naukowe 
Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 
w Ciechanowie 

Badania prowadzU mgr Włodzimierz Pela. 
Finansował WKZ w Ciechanowie. Drugi 
sezon badań. Miejskie mury obronne. 
Kościół i kolegium jezuickie. Miasto nowo
żytne /XVFltVlll w.f. 
~prawozdanie z dwóch sezonów badawczych/. 

·' 

Badania miejskich murów obronnych zbudowanych wraz z bra
mami i basztami po roku 1508 na zlecenie biskupa płockiego Erazma 
Ciołka~ rozebranych częściowo w XVIII w •• a ostatecznie przez Prusa
ków w 1818 roku, rozpoczęto jesienią 1979 r. w związku z nasilającymi 
się pracami budowlanymi i sanitarnymi /budowa kolektora/ w tej części 
wyspy. Jedynym znanym dotychczas, zachowanym nad ziemią obiektem 
fortyfikacji miejskich jest półokrągła baszta. · 

Północno-zachodnią część wyspy wzdłuż brzegu której przebiega
ły mury miejskie podzielono na pięć sektorów badawczych:A,B,C,D,E. : 

W sektorze A prowadzono nadzór nad pracami ziemnymi związa
nymi z budową kolektora. przebiegającego wzdłuż ul.~wierczewskiego 
i częściowo w ogrodach kościelnych położonych na tyłach plebanii przy
kolegiackiej. W przebadanej części wykopu /na odcinku od mostu na ka
nale do ul. Piotra Skargi/ , stwierdzono występowanie konstrukcji i bu
dowli: umocnień brzegowych w postaci podwójnego pasa pa.J..i drewnia
nych wbitych w ziemię z XVII-XVIII; fragmentów murów miejskich -
prawdopodobnie bramy mi~jskiej; pali drewnianych-przęseł mostu łą
czącego wyspę z folwarkiem znajdującym się na górze Abrahama, po 
drugiej stronie rzeki oraz zachowaną częściowo brukowaną ulicę wio
dącą do kolegiaty. Fragmenty ceglanych murów posadowionych na ka
m.iennych fundamentach zachowały się na znacznej głębokości od obecnej 
powierzchni ulicy /około 3. 5 m/. Stopy fundamentu muru obronnego nie. 
można - było osiągnąć ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. Mur 
miejski zbudowany został na krawędzi doliny rzecznej przesuniętej w sto
sunku do dzisiejszego brzegu kanału o około 40 metrów. Odsłonięty. 
w wykopie pod kolektor, fragment bramy oraz zalegające nad nim-na
warstwlenia warstw kulturowych świadczą, że brama służyła miastu 
tylko do początków XVII wieku, kiedy to została z niewiadomych przy
czyn rozebrana. W dalszej części wykopu. od ul.Plotra Skargi w kle-
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runku do rynku, natraftono na piwnicę osiemnastowiecznego budynku 
zniszczonego przez po~ar oraz na trzy drewniane studnie pochodzące 
z XVI-XVll wieku. Usytuowanie ich w jednej linii o kierunku wschód• 
zachód oraz regularne odległości pomiędzy nimi /około 12 metrów/ 
sugerują. że mogą one być wyznacznikami XVI•XVll-wiec~nych działek 
mieszkalnych. Granica bloku działek była w tym czasie przesunięta na 
północ w stosunku do obecnej o około 5·6 metrów. 

W sektorach B i C /od ul.Świerczewskiego do ul.Armti Czerwo· 
nej - w linii prostej odległość 200 metrów/ przeprowadzone zostały ba• 
dania archeologiczno-architektoniczne poprzedzone badaniami archeogeo• 

.fizycznymi. Wykopy archeologiczne, . w liczbie 21 o łącznej powierzchni 
521 m2 .• pozwoliły ustalić przebieg miejskiego muru obronnego. stwier
dzić istnienie dalszych dodatkowych elementów obronnych oraz zlokali
zować i częściowo ustalić układ przestrzenny i fazy budowlane obiektów 
przylegających do muru miejskiego. Są nimi: najstarszy kościół Jezuitów 
z XVI-XVII wieku; kolegium jezuickie z XVI-XVIll wieku oraz budynki 
gospodarcze związane. z kolegium prowadzonym od momentu kasacji za- . . 
Ironu jezuitów w 1773 roku przez Benedyktynów. 

Miejski mur obronny. odsłonięty w wykopach na obydwu badanych 
sektorach, wzniesiony został z cegieł ułożonych w wątek gotycki, posa• 
dowiony na fundamencie wykonanym z kamieni wrzuconych do wykopu 
wąskoprzestrzennego, na powierzchni którego wylano warstwę zaprawy 
wapiennej z gruzem ceglanym. Od strony miasta elewacja muru obron
nego ma poni~ej chodnika obrońców r.ząd wnęk przykrytych arkadami. 
Wnęki mają szerokość średnio 250 cm i głębokość 46•48 cm. FUary 
mają szerokość 96-98 cm. Po wybudowaniu muru: otaczającego go teren 
został podwy:ł:s zony. 

Istotnym odkryciem jest znalezienie zarysu drugiej półokrągłej 
baszty usytuowanej przy obecnej zakrystii kościoła św.Piotra i Pawła. 
Stwierdzono także, ~e w zachodniej ścianie zakrystii tkwi fragment mu
ru obronnego. Obie baszty obronne były otwarte od strony miaśta. Od
legło~ć pomiędzy nimi wynosiła 65 _ptetrów. 

W sektorze B /na dziedzińcu Liceum nr 1/ do muru obronnego 
dostawtony był budynek wybudowany prawdopodobnie w tym samym c:za
sie co mur miejski. w ka~dym razie zaplanowany równocześnie z budo
wą muru. Świadczą o tym dwie ściany budynku przewiązane z murem 
miejskim4 posadowione na poziomie ławy fundamentowej co mur obron
ny. Sztraby pozostawione w murze obronnym na kolejną ścianę z niewia
domy~h przyczyn niewykorzystane; kanał ściekowy przeprowadzony na 
zewnątrz muru obronnego oraz skarpy wzmacniające mur od strony zew
nętrznej. Przed budynkiem kończą się równie~ wnęki arkad. W chwUi 
obecnej nie jest jeszcze znany cały · zarys budynku. 

W 2 połowie XVI wieku w miejscu tym wybudowane zostało przez 
jezuitów kolegium. którego skrzydło zachodnie oparto o mur miejski 
i prawdopodobnie wykorzystano przy jego wznoszeniu budynek już istnie
jący. 
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Do końca 1980 roku odSłonięto i przeba'dano część skrzydła za
chodniego kolegium /pomieszczenia oznaczone A, B, C,D,Ej, dostępną 
czę4ć skrzydła południowego /pomieszczenia F, G, H/, fragmenty bruko·
wanego dziedzińca · głównego i podwórza gospodarczego oraz pomieszcze
nia gospodarcze usytuowane na zewnątrz gmachu kolegium. 

Po wybudowaniu ścian budynków, teren został tak wewnątrz jak 
i na zewnątrz podwy~szony i dopiero wtedy układano w pomieszczeniach 
posadzki z płytek ceglanych lub z cegieł /np. w pomiesz~zeniu A zacho
wało się pięć poziomów u~ytkowych /budynki kolegium były remontowan 

• • i przebudowywane ze względu na pękanie ścian spowodowane osiadaniem 
fundamentów na grząskim gruncie. 

Materiał zabytkowy zebrany ·podczas eksploracji to fragmenty kafli 
płytowych i garnkowych, okucia budowlane, gwo:tdzte, zawiasy drzwiowe, 
nac~nia gltrliane 'oraz kilkadziesiąt monet, guzików, sprzączek itp. 

W sektorze C natomiast odsłonięto przy nowo odkrytej baszcie 
i kościele jezuickim z 1717 roku, fundamenty wcześniejszego kościoła 
jezuitów wybudowane . prawdopodobnie w 2 polowie XVI \\i eku. Do jego bu:
dowy wykorzystano, je~eli nie cały mur miejski stojący w tym- Ir;lieJscu, 
to na pewno jego fundamenty, które poszerzono od wewnątrz i wzmocnio
no. Przed budową kośdola rozebrano basztę. Szerokość nawy kościoła 
ma wewnątrz murów 16 m. Długo'ść nie jest jeszcze znana, ale istnieje • 
mo~liwość poznania całego układu przestrzennego, poniewa~ w podzie· 
miach obecnego osiemnastowiecznego kościoła natrafiono na fragmenty 
murów, które · wią:tą się prawdopodobnie z kościołem wcześniejszym. 

W sektorze E /od ul. Wo~ości do ZamkU/ wykonano tylko bada- : 
nia archeogeafizyczne pozwalające z du~ym prawdopodobieństwem usta
lić przebieg muru obronnego w tym rejonie. 

Materiał zabytkowy znajduje się w pracowni ekspedycji pułtusklej 
Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego oraz w Muzeum Miejskim 
w Pułtusku. 

Badania będą kontynuowane. 

RACI4ŻEK, gm.Nieszawa 
woj. włocławskie 

R{\DOM-Stare Miasto 
Kościół ~w. Wacława 

RESZEL 
woj. olsztyńskie 

RYCZEŃ, gm.Góra 
woj.leszczyńskie 

Stanowisko l 

patrz 
pó:tne średniowiec ze 

patrz 
pó:tne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
pó:tne średniowiecze 
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RZESZOW-Stare Miasto· 
Obwałowania Miasta 
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PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w R z es ~o wie 

Badania · prowadzU mgr Antoni Lubelczyk. 
Finansował WKZ i Biuro Dokumentacji Za
bytków w Rzeszowie. Drugi sezon badań. 
Fortyfikacje nowo:tytne. 

Eksplorowano wykopy: 1/79, 2/79, świadek 1/2, osiągając calec 
na głębokości około 6 m, oraz zało:tono wykop 7/80 o wymiarach 2 x 
x 2 m. Natrafiono na szczątki wału ziemnego 1 konstrukcje diewniane 
zło:torie z dwóch rynien i parkanu z czasów Spytka Ligęzy. Z nawar
stwień wału pochodzi bardzo duto ceramiki datowanej na l połowę xvn 
i koniec XVIII wieku. Warstwy pokrywające wał i konstrukcje drewniane. 
mają charakter nasypowy i powstały od XVIII do XX wieku. 

Badania ukończono. 

SKARYSZEW 
woj. gdańskie 

SOBKÓW 
woj. kieleckie 

patrz 
późne średniowiec ze . 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracow'nia Dokumentacji 
Naukowo-Historycznej 
Oddział w Kielcach 

Badania prowa'dzU mgr Marian Gucwa. 
Kierownictwo naukowe nad całością badań 
archite.!rtoniczno-ę.rcheologicznych sprawo
wała dr Maria Brykowaka /Politechnika 
wa·rszawska, Instytut Podstaw i Rozwoju 
Architektury. Finansował WKZ w Kielcach. 
Trzeci sezon badań. Fortyfikacja XVI w. 

Prace archeologiczne prowadzono dla potrzeb badań. architekto
nicznych, wykonywanych przez Instytut Podstaw l Rozwoju Architektury 
Folitechniki Warszawskiej. W bie:tącym sezonie badaniam.i objęt() pół

nocne skrzydło fortalicji. Ukończono wykop V o wymiarach 8 x 3 m, 
zało:tony w ubiegłym roku. Na zewnątrz piwnicy we wschodniej części 
skrzydła został wykonany wykop VI o wymiarach 5, 50 m x · 5 m. 

Wykop V 

We wnętrzu budynku, w którym natrafiono wcześniej na pozosta
łości spalonej podłogi, odsłonięto dobrze zachowaną posadzkę ceglaną. 
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Stanowi ona pierwotny poziom wnętrza ueytkowanego do przebudowy 
w XIX wieku • . W czasie przebudowy tej uło1;ono drewnianą podłogę. 
Po rozebraniu niewielkiego fragmentu posadzki 170 cm ni1;ej ~siągnię
to stopę fundamentową południowego muru skrzydła. Był on posadowio
ny w warstwie zawierającej ułamki naczyń z okresu wpływów rzymskich. 
Pełnego odsłonięcia muru dokonano od strony dziedzińca. Zalegały tu 
warstwy odło1;one w trakcie u:tytkowania budynku, który uległ zniszcze
niu w 1917 roku w czasie po:taru. 
Lączna mią:tszość nawarstwień nowo:tytnych wynosUa 120 · cm. Uzyskano 
z nich niewielką Uość ułamków naczyń glinianych. Warstwę budowlaną 
tworzył gruz kamienny z zaprawą, nakrywający odsadzkę fundamentową 
/szerokości 30 cm południowego muru skrzydła. Wykop fundamentowy 
przeciął warstw'ę kulturową z okresu wpływów rzymskich, zalegającą na 
całej powierzchni wykopu. Natrafiono na jamę której dolna część zagłę
biona była 90 cm w skale calcowej. Wypełnisko zawierało kUkanaście 
fragmentów ceramik pochodzących z jednego naczynia. 

Wykop VI 

Miał na celu · odsłonięcie zamurowanego wejścia do piwnicy od 
strony dziedzińca . Pod warstwami ziemi i gruzu miąższoki 60 cm 
natrafiono na nieznaną piwnicę dostawioną do południowego muru budyn
ku. Odsłonięto korony murów ze śladami zniszczonego sklepienia zamy
kających wnętrze o wymiarach 220 cm x 230 cm. StanowUo ono pier
wotnie połączenie dziedzińca z piwnicami poprzez wejście w południo
wej ścianie budynku. Odsłonięto kamienny portal częściowo zniSzczony 
na skutek zamurowania i wstawienia małego okienka. NastąpUo to za
pewne w trakcie przebudowy całego . budynku. W zasypisku piwnicy zna
leziono kilka fragmentów polewanych kafli zbliżonych do tych, jakie 
uzyskano z wykopów przy . skrzydle południowym, datowanych na koniec 
wieku XVI. Na zewnątrz odsłon\ętych ~,Durów układ warstw zbli:tony był 
do stratygrafii zaobserwowanej w wykopie V. 
Brak .wcześniejszych materiałów poza nowo:tytnymi ułamkami naczyń 
i kafli. . . 
Eksplorację doprowadzono do calca nie odsłonięto jednak posadowienia 
murów . ze względu pa ich stan techniczny i stale utrzymującą się w wy
kopie wodę. 

Materiał zabytkowy po opracowaniu zostanie przekazany WKZ 
w Kielcach. · . 

· Badania zostały zakończone. 

SOCHACZEW-Poświętne 
woj. skierniewickie 

S ZYDLÓW 
woj. kielecide 
StAnowtlko l 

patrz 
późne średniowiecze 

· patrz 
późne średniowiecze 



• SWIDNICA 
woj. wałbrzyskie 
ul. Zamkowa 

TARNÓW 
Zamek na górze św. Marcina 

T4DOW DOLNY 
woj ~ieradzkie 
Stan·owisko 2 

TUCHOLA 
woj. bydgoskie 
Zamek i miasto 

U JAZD, gm.Iwaniska 
woj. tarnobrzeskie 
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patrz 
wczesne średniowiecze 

.l 

patrz 
pó:fne średniowiec ze 

patrz 
epoka brązu 

· patrz 
pó:fne średniowiecze 

Kierownictwo Odnowienia 
Zamku Królewskiego 
na Wawelu w Krakowie 

Badania prowadzili mgr Zbigniew Pia-: 
nowski i Janusz Firlet /autorzy spra- -
wozdania/. Finansowało KierownictWo ' 
Odnowienia Zamku Królewskiego na Wa
welu. Piąty sezon badań. Ruiny zamku 
Krzy:ttopór z l połow_y XVII wieku. 

Wykonano trzy sondy archeologiczne, usytuowane w obrębie 
kompleksu pałacowego obiektu. Ich . celem było uzupełnienie dotychcza
sowych rozpoznań architektury tej części zamku. 

Sondę 1/80 wykonano na poziomie parteru, w pomieszczeniu nr 31 
przy dziedzińcu eliptycznym. Eksplorację prowadzono do osiągnięcia 
pierwotnego poziomu u:tytkowego, ur.nocnionego wlewką zaprawy wapien
nej. Stwierdzono tak:te wtórne poziomy .u:tytkowe rozdzielające warstwy 

. gruzu z kolejnych faz destrukcji obiektu. Częściowo przebadano zasy
plako pach sklepienia piwnicy pod pomieszczeniem nr 31. 

Sondę 2/80 zlokalizowano na poziomie I piętra pałacu, w sali 
nr 150 /nad sienią/. Badania doprowadziły do odkrycia tam bazy pieca 
kaflowego w poblitu której stwierdzono pozostałości drewnianej posadz
ki - poziomu u:!ytkowego wnętrza. ·Ni:tej zalegały warstwy gliny, zapra-
wy i gruzu budowlanego, wypełniającego pachy sklepienia sieni. · 

. r 
Wykop sonda:!owy 3/80 zało:!ono przy północno-zachodniej ścia-

nie "baszty ośmiobocznej" /piwnica I/. Miał on na celu okre~enie s~
nu sklepienia piwnicy. Wystąpiły tutaj ślady dwu poziomów u:tytkoW"!cł· 
/ziemnych/, zniszczonych w centralnej partii baszty. Zniszczenie t y · 
lo spowodowane zawaleniem się części sklepienia piwnicy, co stwier· 
dzono po wyeksplorowaniu warstw gruzu zalegających powstałą wyrwę. 
Odsłonięto tak:te fragment nienaruszonej partii sklepienia, w!"pierające· 
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go się na murze baszty a ponadto górną część' otworu komunikacyjnego 
/wtórnie zamurowanego/ znajdującego . się w tym murze. . 

W trakcie ~dań uzyskano kUka zespołów materiałów zabytkowych 
w postaci ułamków naczyń, fragmentów kafli, płytek · ceramicznych, szkła 

oraz drobnych przedmiotów :telaznych. W zasypisku sklepienia sieni pod 
salą nr 150 znaleziono monetę - "boratynkę" Jana Kazimierza, co rzuca 
światło na problem chronologii powstania zespołu pałacowo-obronnego · 

w Krzy:ttoporze. 

Badania będą kontynuowane. 

TOLKMICKO 
woj.elbląskie 

Centralne Muzeum Morskie 
w Gdańsku 

Badania pod kierunkiem doc. dr. hab. Prze
mysława Smolarka prowadził mgr Jan Ku
charski przy współudziale ekipy naukowej 
i technicznej CMM. Finansowało Centralne 
Muzeum Morskie w Gdańsku. Pierwszy 
sezon badawczy. Dwa wraki statków z XVI 
i XVII wieku. 

Wraki zalegaj ą na podmiejskich zmeliorowanych łąkach, około 
l km na zachód od Tolkmicka. Łąki te są pozostałością po dawnej zato
ce Zalewu Wiślanego, która uwidoczniona jest na mapie z roku 1663, wy
konanej przez Józefa Narońskiego. Badania prowadzono w 2 wykopach 
o łącznej powierzcłmi 120 m2 i na głębokości od l do 2 m. 

Wrak Tolkmicko ll jest przecięty rowem melioracyjnym C-13 
i znajduje się w odległqści 115 m na północ od drogi gruntowej biegną
cej z miasta do stacji pomp nr 51. Pozostałość stat·ku zalega na głębo
kości l m. Jego długość wynosi 16" 8 m, a szerokość 4 m. Składa się 
on z 15-metrowej stępki, 21 wręgów oraz 6· pasów poszycia na lewej 
i prawej burcie, uło:tonego na zakładkę i uszczelnionego sterśctą. Dębo
we drewno wraka zachowało się w· dość dobrym stanie. Znaleziono frag
menty 2 naczyń glinianych, 3 cię:tarki do· sieci, fragmenty skórzanego 
obuwia oraz 8 cegieł. Na podstawie konstrukcji statku, materiału cera
micznego oraz cegieł, wrak mo:tna datować na pierwszą połowę XVI w. 

Wrak Tolkmicko ill znajduje się przy rowie melioracyjnym C-15, 
w odległości 55 m na północ od drogi gruntowej wiodącej do stacji pomp 
nr 51. Wrak zalega na głębokości 75 cm od powierzcłmi. Zachowana jego 
długość wynosi około 6 m, a szerokość ponad l, 5 m. Odsłonięto 4 pasy 
poszycia, 6 wręgów oraz stępkę na długości 3, 3 m. Z zabytków znale
ziono jedynie l ciężarek glintany do sieci. Dębowe drewno wraka zacho
wało się w złym ~tanie. Na podstawie stratygrafii oraz glinianego cię
:tarka do sieci wrak można datować w wielkim przybU:teniu na XVI
XVII wiek. ' 



TYLIĆ:Z 
woj. nowosądeckie 
Stanowisko 2 

248 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Stanis~w Koło
dziejski. Finansował Urząd Miasta i Gmi
ny w Krynicy. Pierwszy sezon badap. 
Relikty nowożytnego budynku /zamek ? /. 

Stanowisko położone jest w zakolu potoku Mochnaczka, na niższej 
terasie. Teren ten był poprzednio objęty badaniami powierzchniowymi, 
które dostarczyły zabytków prahistorycznych w postaci krzemieni posia
dających ślady intencjonalnej obróbki oraz zabytków z okresu nowożyt
nego - ceramika, grot bełtu kuszy. podkowa. 

W związku z podjętą budową stadionu sportowego wynikła ko
nieczność przeprowadzenia badań ratowniczych na terenie zagrożonym 
pracami niwelacyjnymi. Wykopem sondażowym o powierzchni lO m2 
przecięto sztucznie uformowane wzniesienie nad murowaną piwnicą.· 
Vf wykopie odsłonięto pod warstwami gruzu poziom użytkowy składają
cy się z przepalonej gliny i spalenizny. Warstwa ta zawierała znaczną 
Uość zabytków ruchomych w postaci gwoździ, ułamków ~aczyń ceramicz
nych oraz fragmentów kafli, które to zabytki można datować na okres 
XVI-XVIII w. W północnej części wykopu odsłonięto także relikt)' ka
miennego fundamentu budynku. Był on stratygraficznie związany z wy
żej wspomnianym poziomem użytkowym. 

W 2 wykopach sondażowych o powierzchni :s m2, zlokalizowanych 
w południowej części stanowiska, na skraju terasy, nie stwierdzono 
warstw kulturowych. Niewielki zakres badań nie pozwala na rekomitruk
eję rozmiarów i wyglądu istniejących tu budowli~ Jednakże charakter 
zabytków /kafle bogato ornamentowane/ stanowi przesłankę świadczącą 
za mo~liwością łączenia, z dużą dozą ostrożności, odsłoniętych konstruk
cji i poziomu użytkowego, z wymienionym w źródłach pisanych w poło
wie XVIII wieku - zamkiem w Ttlićzu. 

Materiały i dokumentacjtl z badań zostały oddane do dyspozycji 
Urzędu Miasta w Krynicy. 

Badania wstępne zakończono. 

W4WOLNICA 
woj .lubelski e 
Stanowisko l 

WIERZBICA 
woj. radomskie 
Stanowisko II 
Kościół św.Stanisława 

patrz 
późne średniowiecze 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie 
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Badania. prowadzili mgr Olga Lipi~'ka 
i mgr inż.arch.Robert Kunkel. Finanso
wało PMA w Warszawie. Pierwszy sezon 
badań. Okres nowożytny. 

Kościół św.Stanisława w Wierzbicy jest usytuowany na niewiel
kim wzgórzu wznoszącym się łagodnie nad płytkim, niegdyś zabagnio
nym obniżenie·m terenu, zajętym przez zabudowę osiedla zwanego "Sta
ra Wierzbica ". Jest on ort entowany, w swojej obecnej formie baroko
wy. Według istniejących przekazów itródłowych został on w·zniesiony 
w roku 1709. 

Celem badań było sprawdzenie możliwości identyfikacji tego 
obiektu ze znanym ze itródeł średniowiecznych kościołem św. Idziego 
w Wierzbicy; bądź też ewentualne wykrycie w bezpośrednim jego są
siedztwie fundamentów wcześniejszej budowli. Na celowość prowadze
nia tych poszukiwań wskazywały następując.e przesłanki: 1/ usytuowanie 
kościoła w obrębie osady poświadczonej w itródłach wczesnośrednio.
wiecznych, 2/ odkrycie w ogrodzie plebanii osadnictwa wczesnośrednio
wiecznego /? / i średniowiecznego, 3/ tradycja kontynuacji miejsca bu
dowy obiektów sakralnycb oraz 4/ zachowane w istniejącej obecnie bu
dowli barokowej elem enty starsze, jak gotycka chrzcielnica kamienna 
oraz pómo renesansowy portal znajdujący się wewnątrz kościoła. 

We wstępnej fazie badań wykonano architektoniczny pomiar rzu
tu kościoła, w oparciu o założoną siatkę geodezyjną. Pomiar ten wyka
zał wyraźne skręcenie osi prezbiterium w stosunku do osi nawy, nie
jednakową grubość murów poszczególnych partii budowli oraz nieregu
larności we wzajemnym usytuowaniu nawy, prezbiterium i kaplic bocz
nych. Zaobserwowana niejednorodność planu obecnej budowli zdaje się 
sugerować, że poszczególne jej elementy nie są jednoczasowe. 

Opierając się na analizie rzutu kościoła, założono . wokół jego 
ścian zewnętrznych 4 wykopy o łączne;j powierzchni około 20 m2. Były 
one umieszczone przy południowej ścianie .prezbiterium w- miejscu jego 

· styku ze wschodnią .ścianą kaplicy N. Marii Parmy /wykop 1/ oraz w je
go południowo-wschodnim narożniku /wykop 4/, a także przy obu ścia
nach nawy kościoła /wykopy 2 i 3/. 

W wykopie nr l odsłonięto murowaną kryptę; nieistńiejącego ·no .. 
wpżytnego grobowca, zawierającego dwa pochówki. Nikłe ślady drewna 
i metalowe okucia świadczą, że zmarłych złożono do grobu w ozdob
nych, drewnianych trumnach. Przy jednym z pochówków /prawdopodobnie 
kobiecym/ znaleziono prostokątną metalową blaszkę z wytłaczanym wize
runkiem dość nieczytelnym z racji złego zachowania przedmiotu oraz 
krzyżyk z brązu /zakończenie od różańca ? /. Zachowały się ró_ymież 
fragmenty taśmy z materiału, przetykanej metalową nitką/ stanowiącej 
zapewne obramowanie odzieży. 

Wokół kościoła istniało wielowarstwowe cmentarzysko. Krypta 
oraz wkopy fundamentowe· ·świątyni . Wierzbickiej zniszczyły znaczną 
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liczbę pochówków. W wykopach l, 2 i 4 odkryto łącznie 15 s zkieletów 
zalegających na dość ró~nych głębokościach . W przeważającej części 
pochówki te posiadały orientację zachodnią i charakteryzowały się 

brakiem wyposażenia. Wyjątek stanowi pochówek nr 12 zawierający 
dwie monety /jedna z nich to dobrze zachowany szeląg ryski, bity 
w roku 1606/. Z cmentarzyska przykościelnego pochodzi rów'nież 
pierścionek z brązu, duża ilość gwo:tdzi żelaznych kowalskich i spo~ 
ractycznie znajdowana w ciemnej ziemi cer amika nowożytna, średnio~ 
wiec zna i "stara za 11

• • 

Na pods~awie badań fundamentów odsłoniętych w wykopach stwier~ 
dzono, że nie s ą one jednorodne i pochodzą z różnych faz wznoszenia 
budowli. Najstars zą ze zbadanych partii kościoła jest zapewne grani
towo~wapienny fundament południowej ściany prezbiterium. Wskazuje 
na to jego najgł ębsze posadowienie i brak użycia cegły występującej 
sporadycznie w innych partiach fundamentów. Jest on zapewne starszy 
od stojącej na nim obecnie · ściany prezbiterium. 

Badania pr owadzon e przy kościele wierzbiekim potwierdziły . 
przypuszczenia o niejednora zowości świątyni wierzbieklej oraz wykaza
ły że wzgór ze na którym wzniesiono w początkach XVII wieku kościół 
św.Stanisława wykorzystywane było jako teren cmentarza przykościel
nego już zna cznie wcześniej, zapewne jeszc~e w czasach średniowiecz
nych. 

WIŚLICA 
woj. kieleckie 
Stanowisko- grodzie ko 

WŁOCŁAWEK 

ZAM~~ 
Stare Miasto 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
okres średniowieczny 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Kona e rwa torska 
Oddział w Zamościu 

Badania prowadzili mgr Grażyna Nawroi-
ska i mgr Paweł D ębowski pod kierow
nictwem mgr Tadeusza Nawrolakiego 
/autor sprawozdania / . Finansowała Woje
wódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli 
Wiejskich w Zamościu. Czwarty sezon ba
dań. Mi a sto nowożytne /koniec XVI- XIX w./. 

T e gor oc zne badania archeologiczhe koncentrowały się na wybra
nych elementach fo rtyfikacji bastionowych oraz nadzorach prowadzonych 
w obrębie zespołu s ta r om iejskiego. 
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Najistotniejszym odkryciem sezonu było odsłonięcie poterny za
kończonej furtą wypadową w kurtynie .1-2. Ten element fortyf~cji nie
znany dotychczas z jakichkolwiek tródeł pisanych bąd:t ikonograficznych 
lub kartograficznyąh wnosi nowe wartości do znajomości umocnień obron
nych Zamościa. Poterna o długości ca 11 . m i szerokości 2, 90 m urnot
liwiała wycieczki na przedpole twierdzy. Z wnętrza mia!łta motna by.ło 
zejść schodami do i')Ziomu furty, której wylot w kurtynie został obramo
wany kamieniarką. Poterna zbudowana została przed 1820 r. poniewa~ 
jej likwidacja następuje podczas budowy galerii strzelnicz.ej, mającej 
miejsce w latach 1921-22. 

Innym elementem, istotnym dla rozwoju zewnętrzny~h dzieł obron
nych było odkrycie przed Nową Bramą Lubelską muru Carnota. Mur ten 
zaopatrzony ·we wnęki strzelnicze, odległy o około 19 m od kurtyny 5-6 
urnotliwiał wysunięcie obrony w głąb fosy. Dopiero w 1835 r., podczas 
ostatnich prac fortyfikacyjnych prowadzonych na przedpolu bramy zbudo
wano · kojec wykorzystując przy tym istniejący mur Carnota. Wewnątrz 
kojca o szerokości 8 m i nieokreślonej jeszcze długości znajdował się 
sklepiony przepust mokrej fosy, usytuowanej w innych miejscach za mu
rem Carnota. 

Nadzory archeologiczne obejmowały nadal liczne wykopy budowla
ne i instalacyjne wykonywane w ró1nych partiach miasta. W ich rezulta
cie rozpoznano na du1ych odcinkach strukturę i miąższość nawarstwień 
oraz . zlokalizowano i udokumentowano wiele nieznanych reliktów murowa
nej zabudowy zmieniających znajomość urbanistyki miasta w poszczegól
nych jego okresach. Przykładem mote być odkrycie podpiwniczonej zabu
dowy w obrębie ul. Pereca /bezpośrednio po południowej stronie Akade
mii/ oraz przesunięcie osi zabudowy w obrębie placu przed Kolegiatą. 
Wyniki nadzorów ju1 w tej chwili zakreślają strefy, które powinny być 
poddane badaniom systematycznym. 

ZA WADA, gm·. Dębica 
woj • tarnowskie 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Krakowie 
Zakład w Tarnowie 

Badania . prowadzU mgr Andrzej Szpunar. 
Finansował WKZ w Tarnowie. Drugi se
zon badań. Ruiny pałacu z XIX w. 

Obiektem badań były ruiny pałacu zbudowanego w ~tach 1820-
18264 w formie neogotyckiej a zniszczonego w czasie działań wojennych 
w 1914 r. Ruiny te znajdują się na terenie parku /ooecnie własność Pań
stwowego Ośrodka Hod_owli Zarodowej w Zawadzie. 

Kontynuowano wykopy I/79 i II/79 wychodząc na zewnątrz murów 
pałacu w kierunku zachodnim l północnym. Otwarto wykopy lli/80, IV /80 

'1 

-. 
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i V/BO • . Uchwycono nie~burzoną stratygrafię obiektu, najstarsza war
stwa odpowiada s~hyłkowl XVI wieku /cer.amlb. w tym całe natzynie/. 
Odsłonięto dalsze partie murów wewnątrz ruin i sklepienia piwnic /wy• 
kop V/BO/. Materiał ruchomy to głównie ceramika l kafl.e. 

Z dotychczasowych badań wynika, ~e XlX.:wieczny ~łac· powtarza 
układ wcześniejszej budowli. Miała więc ona lantałt prostokąta z czte
rema okrągłymi basztami podwójnynit na rogach. 

Przewtd}rwane są dalsze ba~nia w rejonie resztek fortyfikacji 
ziemnych /zachował się tylko narot~ik wałów/. 

ZAWADY, gm. Zbuczyn 
woj. s ledlecide 
Stanowisko IV 

patrz 
wczesne średniowiecze 
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Uzupełnienia sezonu 1979 · 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Badawcza 
Archeologiczno-Konserwatorska 
Oddział w Poz~niu 

Badania prowadzU mgr Edward Krause. 
Finansowała Politechnika Bratysławska. 
Pierwszy sezon badań. Ratusz wczesno
średniowieczny z 1505-1511 r. 

W ramach prac archeologicznych prowadzonych zasadniczo dla 
potrzeb inwentaryzacji architektonicznej wykonano badanta geofizyczne 
metodą elektryczno-oporową /autor badań mgr in:!.Aleksander Ró:l:ycki 
PBAK Poznań/ w trakcie zachodnim ratusza oraz badanta wykopalisko
we we wnętrzu /wykop~' I-IX/ i na zewnątrz budynku /wykopy 1-5/. 

Badania geofizyczne przeprowadzone przed badantami wykopalisko
wymi wykluczyły istnienie piwnic pod budynkiem a wskazały na istnienie ' 
ścian poprzecznych w trakcie zachodnim. 

Badania archeologiczne pozwoliły określić najstarszy poziom u:!yt
kowy rynku datowany na XIV-pol. XV w. Obecny poziom rynku odpowiada; 
mniej więcej poziomowi rynku z XVI w. Potwierdzono brak piwnic a za
razem wyszło na jaw, te obecny budynek wzniesiono w miejscu, na którym 
pierwotnie stał inny o nieznanym niestety rozplanowaniu, .zbudowany z pia
skowca wiązanego gliną. Na podstawie materiału zabytkowego i analizy 
źródeł pisanych funkcję tego budynku określono jako jatki miejskie z koń
ca XIV -1 pol. XV w. Ustalono, :!e fundamenty obecnego ratu~ za osadzono 
w wykopach wąskoprzestrzennych, Jrt~re wypełniono warstwowo ciosami 
piaskowca i zaprawą wapienną. Nieco inne wykonanie fundamentu wykusza 
oraz wkop pod ten fundament wskazuje na późniejsze budowanie wykusza. 
Wykopy wewnątrz ratusza wniosły wiele ustaleń co do poziomów posa
dzek i pi~rwotnych podziałów wewnętrznych istniejących traktów. Du:!a, 
pierwotnie, Uość małych pomieszczeń w przyziemiu ratusza wyraźnie 
wskazuje na handlowe przeznaczenie tej kondygnacji. 

Co do chronologii obiektu wypada stwierdzić, :!e szereg przesła
nek wskazuje na nieco wcześniejsze wybudowanie budynku. Przyjmuje ·się, 
:!e ratusz zbudowano w latach 1505-11. iródła naukowe oraz stratygrafia 
nie przeczą, te ratusz powstać mógł na miejscu wcześniejszego budynku 
jeszcze około połowy XV wieku. Nie wiemy jednak czy był to już wtedy 
ratusz. Dół budynku posiadał z pewnością od samego początku handlowe 
przeznaczenie a funkcję ratusza mogły spełniać pomieszczenia na piętrze, 
do których poprzez zbudowany w latach 1505-11 ozdobny wykusz wiodło 
oddzielne wejście. 
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Zbiory z badań po opracowaniu przekazano stronie słowackiej. 

BadanVt zakończono. 

BŁOTNICA STRZELECKA 
gm.Strzelce Opolskie 
woj. opolskie 
Stanowisko A 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Opolu 

Badanta prowadzili mgr Klemens Macewicz, 
mgr Krzysztof Spychała i mgr Sylwia Wusz
kan. Finansował WKZ w Opolu. Piąty sezon 
badań. Cmentarzysko kultury htżyckiej 
z okresu halsztackiego, osada z okresu 
wpływów rzymskich i z wczesnego średnio• 
wiec za. 

Odkryto i wyeksplorowano 3 groby kultury łużyckiej w tym je
den prawdopodobnie szkieletowy, 3 paleniska z wczesnego średniowie
cza oraz 2 obiekty o nieokreślonej funkcji i chronologii. Przebadano 
południowy i wschodni odcinek piaskowni ob. M. Klimek odsłaniając 30 
obiektów. 7 z nich były pozostałościami po mielerzach usytuowanych 
w stosunku do siebie w dwóch prawie równoległych rzędach. Nieliczny 
materiał ceramiczny znaleziony w wypełniskach pochodzi z okresu wpły
wów rzymskich. Pozostałe obiekty to 15 śladów po słupach /niektóre 
z nich wiążą się konstrukcyjnie z mielerzami/ i 8 obiektów o nieokreś
lonej funkcji i chronologii. 

Poza niezbyt licznymi ułamkami naczyń glinianych znaleziono 
kilka drobnych fragmentów tużli, fragmenty kości a z zabytków specjal· 
nych 2 kawałki sUnie skorodowanego żelaza i l osełkę ka~ienną. 

DUCZÓW MAŁY, gm.Wałczyn 
woj. opole ki e 

Muzeum im.Jana Dzierżona 
w Kluczborku 

Stanowisko A 

Badania prowadziły mgr Gertruda Marty
niak i mgr Elżbieta Noworyta. · Finanso
wał WKZ w Opolu. Cmentarzysko ciało
palne kultury łużyckiej. Z epoki brązu. 

Kontynuowano ratownicze badania wykopaliskowe na cmentarzy-
sku kultury łużyckiej w Duczowie Małym. Celem badań było ustalenie 
północnego zasięgu stanowiska. Przebadano obszar o powierzchni 375 m2, 
gdzie odkryto 31 grobów ciałopalnych oraz 3 niewielkie jamy o nieokreś
lonej funkcji. 

Wśród grobów, najliczniejszy typ stanowiłY groby jamowe . /19/, 
dalej popielnicowe /4/ i popielnicowo-jamowe /3/. W pięciu wypadkach 
określenie typu grobu było niemożliwe ze wz·ględu na duży stopień znisz
czenia obiektów. 
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Wyposa:!enie grobów. dość ubogie, w większości wypadków skła
dało się z ceramiki, czasem występo!fały równie:! przedmioty lub frag
menty przedmiotów z brązu. Do najciekawszych zaliczyć nale:!y szpUę 
brązową, odkrytą w popielnicowym grobie nr 83, z tulejkowatą kielicho
watą główką bogato zdobioną. 

W świetle aktualnych badań najstarsza część cmentarzyska u:!ytko
wana była od początku III okresu epoki brązu. 

JEZIORSKO. gm.Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 5/5 A 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownic za Badawcza 
Archeologie zno- Kona e rwatorska 
Oddział w Poznaniu 

Badania prowadzU mgr Tadeusz Las zkie
wicz, uczestniczyła mgr Joanna Trocha. 
Finansowała Okręgowa Dyrekcja Gospo
darki Wodnej w Poznaniu.' Pierwszy se
zon badań. Osada kultury łu:!yckiej /po
nadto nikłe ślady osadnictwa kultury 
przeworeklej i okresu wczesnego średnio
wiecza/. 

Stanowisko przeznaczono do badań w ramach akcji badań ratowni
czych na terenach realizacji :zbiornika Jeziorsko na rzece Warcie. po
łożone jest na łagodnym stoku terasy nadzalewowej. Wykopaliska poprze-~ 
dzono wykonaniem planu sytuacyjno-wysokościowego, wierceniami świd
rem ręcznym, prospekcją magnetyczną oraz analizami na zawartość 
fosforu. 
Następnie założono szerokopłaszczyznową odkrywkę przy ueyciu spycha
cza. Na podstawie oceny widocznej w obrębie odkrywki sytuacji wytyczo
no 16 wykopów badawczych o ogólnej powierzchni 9~3 m2. Stwierdzono 
obecność około 140 obiektów nie~chomych, głównie jam t - palenisk. 
Uzyskany materiał ceramiczny pozwala wstępnie datować osadę na V 
okres epoki brązu po okres halsztacki D. 
Nieliczny materiał zabytkowy reprezentuje· kulturę przeworską i okres 
wczesnego średniowiecza. . · 

Materiały z badań do czasu ich opracowania znajdują się w PP 
PKZ O /Poznań. 

Badania zostały zakończone. 

GAJE, gm.Stubno 
woj. przemyskie 
Stanowisko 3 

Muzeum Okręgowe 
Dział Archeologiczny 
w Przemyślu 

Badania prowadził mgr A. Kostek. Finan
sował WKZ w Przemyślu. Pierwszy sezon 



258 

badań. Stanowisko wielokulturowe: osada 
z pó:fnego okresu wpływów rzymskich, 
osadnictwo ·wczesnośredniowieczne oraz 
ślady osadnictwa z wczesnej epoki że
laza. 

Stanowisko położone jest na wschód od wsi, na niewielkim wynie· 
sieniu przylegającym do potoku wpadającego do rzeki Wiszni, w rejo· 
nie piaskowni Spółdzielni Produkcy.jnej w Gajach. 

Badania miały charakter ratowniczy, gdyż stanowisko niszczone 
było przez wybieranie piasku. W wykopach założonych w części pół
nocnej i zachodniej piaskowni odsłonięto zarysy 4 prostokątnych jam, 
ułożonych równolegle do siebie, o osiach dłuższych na linii E-W. Wy
.pełniska ich zalegały do głębokości 50-70 cm i zawierały nieliczne 
ułamki naczyń prahistorycznych. Charakter tych obiektów jest niejasny. 
Prawdopodobnie były to wkopy nowożytne /materiał zabytkowy mógł s~ę 
dostać w wyniku przemieszania/. 

Kolejny wykop założono na południowym obrzeżeniu piaskowni. 
w miejscu, gdzie w odsłoniętym profilu widoczny był zarys jamy. Za
chował się tylko południowo- zachodni narożnik jamy, o bokach prostych, 
sugerujących prostokątny lub kwadratowy przekrój całości obiektu. Na 
dnie zalegała warstwa spalenizny z licznymi węgielkami .drzewnymi 
oraz kUkoma kamieniami. W obrębie obiektu znaleziono ułamki ·naczyń 

z pó:fnego okresu wpływów rzymskich oraz fragment przęślika. Poza 
obiektami wydobyto głównie ułamki naczyń późnorzymskich. Na uwagę 
zasługuje naczynie - miska profilowana z uszkiem, którą datować moż• 
na na wczesną fazę . późnego okresu wpływów rzymskich. W mniejszej 
ilości wystąpiły fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych. Wyjątek 
stanowią dwa ułamki naczyń z otworkami pod krawędzią, które należy 
wiązać z grupą tarnobrzeską kultury łużyckiej. 

~ateriały wraz z dokumentacją złożone zostały w Muzeum Okrę
gowym w Przemyślu. 

Nie przewiduje się kontynuacji. badań. 

MALBORK 
woj. elbląskie 
Zamek - Dom Podstarościego 

Muzeum Zamkowe 
w Malborku 

Badania prowad z U mgr Mariusz Mierz
wińsk!. Finansowało Muzeum Zamkowe 
w Malborku. Pierwszy sezon badań. 
Budynek murowany z l połowy XIV w. 
położony na terenie zamku krzyżackiego. 

W związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych do odbudowy 
obiektu, rozpoczęto badania mające na celu ustalenie historii budynku 
i jego funkcji w ramach średniowiecznego przedzamcza. 
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Z racji szybko postępujących prac rozbiórkowych /wyburzenie 
:tle zachowanej ściany zachodniej i wa zystkich murów wewnętrznych/ 
badania w tym sezonie miały charakter ratowniczy i ograniczały~ 
do inwentaryZI!-cji odkrywanych stopniowo przez PKZ i wyburzany~ 
murów piwnicznych oraz do zabezpieczania zabytków ruchomych~ 

Wnętrze budynku zostało odgruzowane, a następnie na całej po
wierzchni wyeksplorowane do głębokości około 2 m poni±ej poziomu 
terenu. W wyniku tych prac odsłonięto fundamenty czterech wyburzo
nych wcześniej ścian wewzwtrznych /wzniesionych w xvri w./. dwa 
równoległe do nich mury · o konstrukcji filarowo-łękowej stanowiące po
działy XIV-wiecznego wnętrza, a tak:te pozostałości pó:tnośredniowiecz
nego dwukomorowego pieca do wypieku chleba. 

Badania będą kontynuowane. 

PLESZEW 
woj. kaliskie 
Stanowisko 2 

Muzeum Okręgowe 
Ziemi Kaliskiej 
w Kaliszu , 

Badania prowadzU mgr Edward Pudełko. 
Finansował WKZ w Kaliszu. Drugi sezon 
badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury 
łu:tyckiej z okresu od czwartego brązu 
do okresu halsztackiego. 

Badania przeprowadzone w Fleszewie na stanowisku 2 przy ul.Pia.,. 
ski 61 i na sąsiednich gruntach nale:t.ących do W. Młynarczyka miały 
charakter ratowniczy. Były kontynuacją wykopalisk zwiadowczych prze-
prowadzonych w 1978 r. · 

Przekopano teren o powterzeluli ponad 6, 5 ara połotony na skar
pie czynnej :twirowni i na pobliskich polach. tam gdzie narażenie na 
zniszczenie zabytkowych obiektów było największe. Mimo rozległych wy
kopów zasięgu cment~rzyska w kierunku wschodnim nie udało się usta
lić. Sądzić nale:ty, te jest to nekropola rozległa i zró:tnicowana chro
nologicznie. Mo:tna wstępnie określić chronologię na IV okres epoki 
brązu do okresu halsztackiego •. Zbadano 56 pochówków cielopalnych kul
tury łużyckiej. Były to zarówno groby popielnicowe jak też groby :jamo
we. Siedem grobów wyposażono oprócz naczyń w wyroby z brązu. 
W je.dnym z poch~ków były to liczne fragmenty drobnych okuć nieokreś
lonego bliżej prz~dmiotu organicznego, prawdopodobnie skóry. złożone
go do grobu ze szczątkami stosu. Fazostałe znaleziska, to skręty drutu 
brązowego. 

Ciekawym znaleziskiem jest odkrycie w grobie z prostokątną ob
stawą kamiennego, dwustożkowatego zp.kończenia broni myśliwskiej tzw. 
bola uwiązanego pierwotnie na rzemieniu. Okaz jest dobrze wykonany • 
gładzony na całej powierzchni. Zdecydowana większość pochówków odkry
tych na cmentarzysku w Fleszewie to groby pokryte brukami kamienny
mi. Fochówki bez obstawy kamiennej to przeważnie groby dziecinne. Na 
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uwagę zasługuje odkrycie trzech pochówków z obstawami kamiennymi 
w formie kół o średnicy od 3. 5 do 4. 5 m. Były to prawdopodobie znl-

! welowane dzisiaj kurhany oraz dwóch grobów z prostokątnymi konstruk
cjami kamiennymi o wymiarach 1. 5 x 2. O m • 

• PRZE.MYSL 
ul. Rycerska 

Muzeum Okręgowe 
w Przemyślu 

Badania prowadzU mgr Andrzej Koperski. 
Finansował WKZ w Przemyślu. Czwarty 
sezon badań • .'·cmentarzysko staromadziar
skie ·· z X wieku i obiekty z osady póino .. 
rzymskiej. 

Stanowisko polotone jest w dzielnicy Zasanie .. na wyodrębnionym 
wycinku jednego ze wzgórz, po lewej stronie Sanu. 

Badaniami objęto północno-wschodni rejon stanowiska za grotony 
wykopami pod magistralę wodociągową. Grobów nie odkryto, poniewat 
eksplorowano obszar poza zasięgiem cmentarzyska. 

Odsłonięto natomiast fragmenty kilku obiektów z osady prahisto
rycznej. Na szczególne omówienie zasługuje obiek"t 18 - ziemnianka 
o kształcie czworokątnym z zaokrąglonymi brzegami, w przekro'ju · 
nieckowata, wymiarów 3 m x 2, 5 m. Niejednorodne wypełniska wydaje 
się wskazywać na dwufazowe użytkowanie obiektu. 

W obiekcie wystąpUy fragmenty ceramiki kUchennej, ułamki na
czyń o formie garnkowatej z ornamentem paznokciowym wzg ukośnie 
krzytujących się- linii, wystąpU też fragment czarki z uchem. Odmien
ne fqrmy reprezentował fragment sto~kowatego kubka oraz fragment 
wylewu dzbana. Pierwszy być może nale~y wiązać z kulturą Upieką l? l, 
drugi z kulturą czerniachowaką l? l. Pona~to w obiekcie natrafiono na 
dwa przęśliki gliniane. 

Na podstawie materiału obiekty można · wstępnie datować na póiny 
okres rzymski, względnie na schyłkową fazę okresu wczesnorzymskiego. 

Materiały i dokumentację złotono w Muzeum Okręgowym w Prze
myślu. 

' PRZEMYSL 
ul. Krasińskiego 

Muzeum Okręgowe 
w Przemyślu 

Badania pro':"'adzU mgr Andrzej Koperskl. 
Finansował WKZ w Przemyślu. Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko i · osada z okresu 
wczesnośredniowiecznego. 

Stanowisko położone jest w dzielnicy Zasanie, na niskiej zabudowa
nej, lewej terasie Sanu. Badania ratownicze podjęto w związku z budową 
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bloku mieszkalnego. Przebadano obszar o powierzchni około 114 m2. 
Odkryto 8 grobów szkieletowych stanowiących fragment cmentaz:zyska 
wczesnośredniowiecznego oraz 4 obiekty z wczesnośredniowiecznej 
osady. 

Groby wystąpiły na głębokości 110-130 cm. Uchwycono zarysy 
prostokątnych jam grobowych. Szkielety ułoione były w pozycji wypro
stowanej na wznak, z rękami wyprostowanymi wzdłui tułowia, w jednym 
/nr ? f szkielet złoiony był na lewym boku, z rękami zgiętymi ku gło
wie. Większość pochówków zorientowana była na osi W-E, głową ku za
chodowi, jeden /nr 8/ głową ku wschodowi. Natomiast groby nr 4 i 7 
usytowane były na osi NS, pierwszy głową ku północy, drugi ku połud
nowi.~ Stwierdzono układ rzędowy grobów. Grób nr 2 nawarstwiał się 
na grób nr 3, co stanowi wa~ny przyczynek do chronologii względnej. 
Wyposa~enie grobów: nr 3 - naczynie~ fragment zausznicy. 2 kabłączki 
skroniowe, nr 5 - nó:! :!elazny • fragmęnt przedmiotu żelaznego, nr 6 -
fragment . noża żelaznego, pierścionek srebrny. fragment naczynia gli
nianego, nr 8 - noż żelazny~ krzesiowo, skałka do krzesiwa, grociki 

. strzał, naczynie gliniane. Pozostałe były bez wyposa~enia. Groby mo~na 
wstępnie datować na · XI-Xll wiek. 

- . 
pozostałe 4 obiekty należy wiązać z wczesnośredniowieczną osa

dą. Najbardziej interesujący to dwukomorowy piec garncarski, jama 
przypiecowa oraz owalna jama z całymi naczyniami występująca pod 
grobem 2 i 3. Z obiektów uzyskano kilkaset ułamków naczyń z różno
rodnie uprofUowanymi krawędziami; często zdobionyqh ornamentem 
w postaci 'poziomych ~łobków, sporadycznie liniami falistymi. 

Materiał archeologiczny wystąpił również na wtórnym zło~u w wy
kopach nowożytnych, natrafiono m. in. na pektorał bizantyjski. 

Ze względu na wielofazowość i podwójną funkcję stanowiska trud
no o bliższe sprecyzowanie chronologii poszczególnych oblekt6w. Moż
na je wstępnie datować na młodszą fazę okresu wczesnośredniowiecz
nego. 

Materiał i dokumentację z badań złożono w Muzeum -Okręgowym 
w Przemyślu. 

PUCK - Zatoka 
woj. gdańskie. 

Stacja Wiedzy o Regionie 
w Pucku 

Badania prowadził mgr Wiesław Stępień 
prŻy współudziale Ośrodka Badań _i Doku
mentacji Zabytków w Łodzi i Klubu Archeo
logii Podwodnej "Tryton" w Bydgoszczy. 
Finansował WKZ w Gdańsku. Pierwszy 
sezon badań. Osada wczesnośrednio..,ieczna. 

W 1979 roku rozpoczęto systematyczne prace badawcze w wodach 
Zatoki Puckiej, na której dnie odkryto /w latach 1977-1978/ relikty 
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konstrukcji portowych • . Analiza typologiczna, znalezione fragmenty · cera
miki oraz datowanie radiowęglowe, pozwalają ustalić chronologię stano
wiska na VIII-XII w.n.e. Większość konstrukcji poch_odzi z X wieku. 

Prace badawcze polegały, przede wszystkim, na inwentaryzacji 
dna, Obszar objęty nią obejmuje 12 ha i zlokalizowany jes} ~ okolicach 
ujścia rzeki Płótnicy do Zatoki. Wyznaczono siatkę pomiarową, stabUi
zując ·na dnie punkty pomiarowe, dzieląc badany obszar na XVI sektorów 
/każdy o wymiarach 100 x 75 m/, te z kolei na 25 odcinków badawczych. 
Zinwentaryzowano dno na obszarze 15 odcinków. W trakcie badań natra
fiono na relikty nabrzeży portowych o konstrukcji jarzmowej, hakowej 
i węgłowej, wypełniska skrzyń, na dużą liczbę pionowo wbitych, często 
nadpalonych pali. 

Odkryto również 3 wraki łodzi klepkowych oraz jedno czółno drą
żone. Wrak oznaczony nr 2 ujawnU konstrukcję wiązania poprzecznego 
kolankowo-ławeczkową. Na dnie odsłoniętej partii wraka znaleziono ce
ramikę z VIII w.n.e. Wrak nr l natomiast datowany metodą radiowęglo
wą pochodzi z połowy XIII w. /1248/. 

Badania będą kontynuowane. 

PUŁTUSK, woj. ciechanowskie, miasto 

RZYMÓWKA, gm. Złotoryja 
patrz okres nowożytny /s. 241/ 
Uniwersytet Wrocławski 
Katedra Archeologii woj .legnickie 

Stanowisko l 

Badania prowadził mgr Karol Bykowski. 
Finansowało Centralne Biuro Studiów i 
Projektów Budownictwa Wodnego "Hydro
projekt", Oddział we Wrocławiu. Drugi 
sezon badań. Grodzisko wczesnośrednio
wieczne /IX do XI w./ oraz cmentarzysko 
z XIII-XIV /? / w. 

Prace prowadzone były w wyl!;opie I założonym w 1978 r., do cal
ca zbadano 122 m2. Na obszarze tym odkryto 13 różnej wielkości obiek
tów oraz 9 jam posłupowych. Wydzielono dwie fazy osadnictwa na tere
nie grodziska. 

Starszą fazę reprezentuje obiekt /nr 5/ zbadany we fragmencie 
o powierzchni 40 m2. Na głębokości 20-25 cm poniżej zarysu wydzie
lono 5 różnych budowli. Pod jedną z nich - 50-70 cm poniżej poziomu 
calca - znajdowała się kamienna konstrukcja w postaci wału o szero
kości 380 cm i 120 cm grubości. W innym, spichrzu wzniesionym 
w konstrukcji słupowej, znajdowała się duża ilość prosa. Ceramika 
pozwala datować ten zespół na VIII'/? / IX połowę X wieku. 

Wśród pozostałych 12 obiektów zbadano m. in. dużą /13· m2/ zie
miankę z paleniskiem i wyodrębnionym wejściem w SE roku dłuższej 
ściany. Zagłębiona była ona na głębokości 110 cm poniżej poziomu 
calca. Do innego budynku o powierzchni 8 m2, podzielonego podobnie 
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jak ziemianka na dwie izby, przylegała od stx:ony południowej dobudów
ka o charakterze gospodarczym. Poza tymi chatami zbadano 4 niewiel
kie jamy oraz skupisko 9 jam posłupowych. Stwierdzono, :te gród zo
stał spalony i nigdy później nie był zamieszkiwany. Na podstawie cera
miki, wyraźnie róitniącej się od naczyń z fazy starszej, tę fazę zabu- • 
dowy grodu datujemy na drugą połowę X-XI wieku. 

Oprócz skorup znaleziono 5 przęślików glinianych, 4 kościane 
przekłuwacze, 2 sprzączki /? /, nó:t, ośnik i kUkanaście gwoździ. 

W XIIT-XIV /?f w. na ruinach grodu zało~ono cmentarz. Zbadano 
5 grobów. Zmarli chowani byli w jednym rzędzie N -S, bez· trumny, na 
wznak z głową na · zachód. Brak wyposażenia. 

SIEDLNICA, gm. W schowa 
woj.leszczyńskie 
Stanowisko l 7a 

Uniwersytet Wrocławski 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził ~~:Jan Michał Burdu
kiewicz przy współpracy doc.dr.hab.Aloj
zego Kowalkowakiego z Instytutu Badawcze
go Leśnictwa i mgr Ireny Czerwińskiej 
z Uniwersytetu Wrocławskiego. Finansował 
Uniwersytet Wrocławski i WKZ w Lesznie. 
Pierwszy sezon badań. Obozowisko kultury 
hamburskiej; ślad osadnictwa mezolitycz
nego. 

Stanowisko położone jest na terasie nadzalewowej doliny Kopanicy, 
o kUkanaście metrów na południowy wschód o·d znanego w literaturze 
stanowiska kultury Federmeseer Siadlnica l 7. Powierzchnia stanowiska 
l 7 a, obecnie łąka, położone jest o 60 cm poniżej powierzcłmi stanowi
ska 17. Poniewa~ oba poło:tone są na tej samej terasie rozciętej staro
rzeczem, ró~nica wysokości świadczy " dodatkowych procesach akumu
lacyjnych w tej części terasy, gdzie wykryte zostało stanOWisko 17. 

W 1979 roku metodą wykopaliskową .zbadano obszar 82 m2 zlokali
zowany w pobli~u krawędzi terasy. Wydobyto łącznie 4610 wyrobów krze
miennych i rogowcowych, w tym 92 narzędzia i 47 rdzeni, 81 ułamków 
płytek kamleimych i kamieni, 2 ozdoby bursztynowe i 6 drobnych ułam
k~w bursztynu oraz paciorek wapienny. Stratygrafia wykopu przedstawia 
się następująco: 

An - 0-5 cm - ciemnoszary piasek luźny różnoziarnisty, sUnie prze
rośnięty korzeniami; 

Ap - 5-20 cm - cie~noszaro-brunatny lO YR 4/2 /skala barw Munsella/ 
piasek luźny różnoziarnisty, przerośnięty korzeniami, przejście 
nierówne ostre; 

Acn- 20-35 cm - ciemnoszary 10 YR 4/1 piasek luźny ró~noziarnisty 
z licznymi konkrecjami ~elazistymi barwy ciemnobrunatnej lO YR 
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4/3 i kretowinami, przejście nierówne, częściowo ostre a częś
ciowo stopniowe; 

Cgg or środkowy - 35-50 cm - jasnopłowy lO YR 8-7/3 piasek lu:tny 
różnoziarnisty z małą domieszką drobne~ żwiru i z licznymi 
sUnie rozbitymi plamami orsztynu barwy jasnobrązowej 7. 5 YR 
5/4. wewnątrz większych plam orsztynu ślady warstwowania 
/występują w nich artefakty hamburskie/. przejście nierówne 
ostre; 

Cgg or najstarszy - 50-70 cm - jasnołowy lO YR 8-7/3 piasek lu:tny 
grubo i średnioziarnisty z licznymi plamami rozbitego orsztynu 
barwy brunatno-żółtej lO YR · 6/6; zarówno w piasku jak i w pla
mach orsztynu występują resztki struktur sedymentacyjnych /ja
łowe kulturowo/, przejście nierówne wyra:tne; 

Cgg or najmłodszy - 70-105 cm - żółto-brunatny lO YR 5-4/6 zorszty
nizowany piasek lu:tno średnio i drobnoziarnisty o warstwowaniu 
równoległym poziomym i żłobistym .• słabo scementowany, przejś
cie równe i ostre; 

Cgg - poniżej 105 cm - jasnoszary lO YR 7/2 piasek lu:tny średnio 
i drobnoziarnisty, warstwowany równolegle poziomo, warstewki 
o grubości od kilku mm do l cm. 

Frekwencja zabytków w wykopie zarówno w układzie pionowym jak 
i poziomym jest wyraźnie zróżnicowana. Większość materiałów zabytko
wych leżała w Acn oraz w Cgg środkowym sięgając stropu Cgg or naj
starszego. Poważna część artefaktów krzemiennych stwierdzona została 
również w warstwie ornej Ap, gdzie uległy one rÓzwleczeniu podczas 
orki. Po odłączeniu artefaktów z Ap wyróżnić można dwa niewielkie 
skupiska wyrobów krzemiennych, które trudno obecnie bliżej interpreto
wać. Wśród znalezisk na szczególną uwagę zasługują niezwykle rzadkie 
ozdoby burs!l;tynowe. które zostały znalezione na głębokości 52 cm od 
powierzchni wśród typowych wyrobów hamburskich. Ozdoba nr l o wy
miarach 41 x 14 x 6, 5 mm jest prawdopodobnie zawieszką /?f o kształ
cie soplowatym wykonaną z sukcyntfu odmiany kościanej o barwie białej · 

lub 1"!\lecznobiałej, sUnie skorodowaną, spękaną w złożu. Ozdoba nr 2 
jest płytką w kształcie równoległoboku o wymiarach 21,5 x 14,8 x 5, 6 mm 
wykonaną z sukcynitu odmiany prze:troczystej. Obie ozdoby noszą ślady 
szlifowania i gładzenia. Znaleziony w odległości kilku metrów paciorek 
z wapienia owalny w kształcie, o średnicy 7, 6 mm i grubości l mm 

l 
miał otwór o średnicy o. 7 mm. 

Datowany na interstadiał B8Iling inwentarz krzemienny zawiera kla
syczne wyroby hamburskie, typowe dla położonego w pobliżu stanowiska 
tej kultury Olbrachcice 8. 

Badania będą kontynuowane. 

TARNÓW 
Zamek 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
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Oddział w Krakowie 
Zakład w Ta rnowte . 

Badanta prowadzili mgr Eligiusz Dwora
czyński /autor sprawozdania/ oraz mgr An· 
drzej Szpunar. Finansował WKZ w Tamo· 
wie. Pierwszy sezon badań. Ruuiy zamku, 
okres średniowieczny i nowotytny. 

Po kUkunastoletniej przerwie wznowiono 'badania archeologiczne 
na terenie ruin zamku Tarnowskich. W programie baclań wyróżniono 
pię~ części kompleksu zabytkowego Góry św. Marcina: zamek wysoki, 
zaplecze gospod.arcze na garbie zachodnim, fortyfikacje renesansowe 
/zamek niski/, układ pierwotnej sieci. dróg oraz osadnictwo wczesno
średniowieczne i średniowieczne na kulminacji wzgórza. Prace wyko
paliskowe rozpoczęto w najdalej wysuniętej na zachód części garbu 
znajdującego się po zachodniej stronie zamku wysokiego. Celem badań 
było stwierdzenie obecności murów obronnych oraz odczyta:rrte układu 
i rodzaju zabudowy, ·a ponadto ustalenie i wyrlatowanie poziomów użyt
kowych. 

W wykopie głównym, przecinającym garb wzdłuż osi wschód-za
chód odkryto dwa wyralfne poziomy bruku dziedzińca, pomiędzy który-
mi z~legała warstwa spalenizny. Bruk dolny datowany jest na podsta·-
wie materiału zabytkowego na II połowę XIV wieku, a górny - na schy
łek wieku XV. Warstwa spalenizny, w której znaleziono groty bełtów 
kuszy wiąże się najpewniej z najazdem węgierskim w połowie XV wieku.· 
W wykopie tym odkryto również negatywy murów zabudowy oraz frag- · 
ment pieca ceglanego z trzema prostokątnymi komorami. W wykopie 
poprzecznym natomiast odsłonięto fragment muru obronnego wykonane
go z cegły na fundamencie kamiennym, datowanego na II połowę XIV 
wieku. Biegnie on wzdłuż południowej krawędzi garbu. W odległości 
kilku metrów w stronę dziedzlńca odkryto fragment drugiego muru cegla
nego o podobnym przebiegu, przez który przechodzU sklepiony kanał 
ściekowy. Przestrzeń pomiędzy murami, tworzyła zapewne pomieszcze
nie gospodarcze, za · czym świadczy obecność wkopu pod słup podtrzymu
jący strop. 

Obok wspomnianych grotów znaleziono również ostrogi żelazne, 
okucia i skoble oraz znaczną liczbę drobnych przedmiotów. Najliczniej 
występują jednak fragmenty naczyń glinianych, datowanych na okres od 
II połowy XIV do końca XVI wieku. 

Badania będą kontynuowane. 

T4DOW GÓRNY, gm.Warta 
woj.sieradzkie 
Stanowisko 3 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Badawcza 
Archeologiczno-Konserwatorska 
Oddział w Poznaniu 
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Badania prowadzU mgr Tadeusz Laszkie
wtez uczestniczyła mgr Joanna Trocha. 
Finansowała Okręgowa Dyrekcja Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. 
loAJada kultury przeworaklej /wnadto liczne 
ślady Osadnictwa kultury łu:tyckiej i wczesno
średniowiecznego/. 

Stanowisko przeznaczono do· badań w ramach akcji badań ratowni
czych na terenach zbiornika Jeziorsko na rzece Warcie. Zajmuje ono 
obszerny fragment płaszczyzny wysoczyznowej /terasa JJ./ i przyległy 
dość stromy stok terasy. Od północy ograniczone wąwozem rozcinają
cym krawęd:t terasy. 
Osada obejmuje znaczną przestrzeń - wstępnie określoną na ponad 8 ha. 
Przed przystąpieniem do badań wykopaliskowych wykonano szereg prac 
inwentaryzacyjnych: 
- plan sytuacyjno-wysokościowy stanowiska wraz z zapleczem /14 ha/, 
- badania sonda:towe /9 sonda:ty - 130 m2/, 

badania przy użyciu magnetometru pro.tonowego na powierzchni około 
3 ha, 

- plantgrafie materiału zabytkowego na powierzchni /około 5. 800 punktów/, 
- wiercenia świdrem ręcznym w siatce profUl - 2. 026 otworów, 
- analizy fosforowe - - korzystając z wierceń - 758 próbek. 

Po analizie wyników zaplanowano szeroko-płaszczyznowe badania wykopa
liskowe na powierzchni 80-100 arów. Przystąpiono do nich wykonując przy 
użyciu spychacza system odkrywek przecinających - najbardziej interesują
ce strefy osady. Zdejmowano - pod nadzorem archeologa - zarówno na
kład próchnicy ornej, jak i niemal pełną miąższość warstwy kulturowej -
do poziomu rysowania się obiektów. lub też przebić calca /na więkśzości 
powierzchni jest nim ciężka glina/. Następnie przygotowano odkrywki do · 
ruty.p.owych prac wykopaliskowych oraz wykonano dokumentacje. Stwier
dzono obecność licmych obiektów nieruchomych, w tym półziemianek, pa
le.nisk, pieców. Część z nich wyeka.plorowano. Uzyskany z około 80 obiek
tów materi~;tł ceramiczny pozwala datować osadę na cały czas trwania kul
tury przeworskiej - od pó:tnego okresu lateńskiego do schyłku okresu wpły
wf:Tw rzymskich. 
Nieliczne obiekty reprezentują kulturę łużycką /w tym l przypadek po
chówku popielnicowego/ ora:z okres wczesnego średniowiecza. 

Materiał z badań znajduje się do czasu zakończenia prac tereno
wych oraz ich opracowania w PP PKZ 0/Poznań. 

Badania będą kontynuowane. 

ZAKRZEW, gm.Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 12 A 

PP Pracownie KonserwaĆji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Poznaniu 
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Badanta prowad z U mgr Tadeusz Las zkie
wicz, uczestniczyła mgr Joanna Trocha. 
Finansowała Okręgowa Dyrekcja GosP<>darki 

·wodnej w Poznaniu. Drugi sezon badań. 
Osada wczesnośredniowieczna /ponadto 
nikłe ślady osadnictwa kultury łu:tyckiej 
i przeworskiej/. 

W ·nawiązaniu do ciągu wykopów z 1978 r. zało:to~o - w układzie 
szachownicqw.}'lm>-dalszych lO wykopów badawczych o ogólnej powierzc.łmi 

500 m2, poddając w ten sposób penetracji znaczną część stanowiska. 
Wobec braku czytelnej stratygrafii, przy jednoczesnym nader licznym 
występowaniu materiału ceramicznego, zdecydowano eksplorować wykopy 
warstewkami mechanicznymi o mią:tszości lO cm z dodatkowym podzia
łem wykopu na mniejsze jednostki przestrzenne /działka 2, 5 x 2, 5 m/. 
Materiał zbierano oddzielnie dla kaMej jednostki wykonując jego szcze
gółową planigrafię. Metoda ta pozwąlila wydzielić szereg koncentracji 
materiału ceramicznego - śladów ewentualnych obiektów. Wyró:tniono 
ponadto zaledwie kilkanaście obiektów nieruchomych - palenisk bąd~ 
jam ? - przegłębień c zytelnych w· podmokłym piasku calcowym. 

Wstępny przegląd licznego materiału ceramicznego około 9000 
fra gment ów - pozwala datować osadę - być mo:te tylko sezonowo za
mies zkiwaną - na okres wczes nego średniowiecza /fazy B-E/ z ewentual
ną kulminacją osadnictwa w fazie c. 

Pojedyncze fragmenty ceramiki reprezentują kulturę łu:tyc;ką t prze
worską, a tak:te okres pó~nego średniowiecza. 

Materiały z badań do czasu ich opracowania znajdują się w PP 
PKZ 0/Poznań. 

Badanta zostały zakończone. 
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TASSILI-n-AJJER 
/środkowa Sahara/ 
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ALGIERIA 

Office du Parc National de TassUi 
w Algierze we współpracy z Pol
ską Stacją Archeologii Śródziemno
morskiej UW w Kairze i Muzeum 
Archeologicznym w Poznaniu. 

· . :Skspedycją kierował Sid-Achmed .Kerzabi. w jej 
skład wszedł doc.dr hab.Lech Krzyżaniak 
/autor sprawozdania/ z MAP. Finansował OPNT. 
Wyprawa rekonesansowa. Zespoły schyłkowo
pradziejowej sztuki naskalnej /malowidła i ryty/ 
i towarzyszące im obiekty archeologiczne. 

W listopadzie 1980 r. autor sprawozdania wziął upział, w ramach 
porozumienia algiersko-polskiego o współpracy naukowej i kulturalnej. 
w rekonesansowych badaniach terenowych zorganizowanych przez stronę 
algierską w masywie górskim TassUi-n-Ajje.r. Celem było wstępne roz
poznanie obszarów górskich wzdłuż trasy~ Zaouatallaz-Dider-Ikheirkhein
Ighassane-Zaouatallaz. długości około 200 km. Obszary te położone są 
w środkowej partii Tassili-n-Ajjer, dotąd słabo zbadanych przez archeo- . 
logów. 

Zarejestrowano setki zespołów sztuki naskalnej. głównie malowideł 

i rysunków wykonanych pod licznymi nawisami skalnymi w wąwozach. 
Zdecydowanie mniej mi.tomi.ast napotkano zespołów rytów naskalnych. 
W większości wypadków zanotowano zły stan zachowania malowideł. 
Większość malowideł można sklasyfikować w obrębie 'neolitycznego 
/około 5-3 tysiąclecie p. n. e./ stylu "hodowców bydła 11 /Bovidien/. 
Bardzo rzadko występują na tym obszarze malowid:!:a przed-neolityczne, 
znane jako styl "ludzi o okrągłych głowach", częściej zaś post-neolitycz
ne i pó:tniejsze /np. styl "wozów bojowych"/. wykonywane zresztą także 
przez dzisiejszych, tubylczych Tuaregów. -

Zarejestrowano także dziesiątki stanowisk archeologicznych usy
tuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zespołów sztuki pradziejowej 
naskalnej i J1iewątpliwie ·z nimi funkcjonalnie związanych. Były to . po
zostałości . obozowisk, w tym także pod tymi nawisami skalnymi, gdzie 
znajdują się malowidła oraz miejsca pochówku. 

Jednym z celów tej kampanii było opracowanie programu przyszłe
go sezonu terenowego w Tassili-n-Ajjer, w 1981 r. We:tmie w nim udział 
3-osobowa ekipa polskich specjalistów, której zadaniem będzie dokonanie 
szczegółowej inwentaryzacji zespołów sztuki naskalnej, . pozostałości osad
niczych i miejsc pochówku w tej części masywu TassUi. z którego znane · 
są najliczniejsze i najcenniejsze zespoły schyłkowo-pradziejowej sztuki 
naskalnej. Innym celem będzie także przeprowadzenie sondażowych ba
dań wykopaliskowych na wybranych obiektach ·w celu zdobycia danych do 
chronologii bezwzględnej tych zespołów oraz informacji na temat życia 
społecznego i gospodarczego jej twórców. 
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BUŁGARIA 

DOLINA RIBNICA 
Okręg Błagojewgradzki 
Stanowisko 6 f"Kimindarica "/ 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 
w Krakowie 

Badania prowadził dr Michał Parczewskt. 
Finansowało Muzeum Okręgowe w Błagojew
gradzie. ·Badania w ramach polsko-bułgar-
skiej ekspedycji Struma-80. Pierwszy sezon 
badań. Osada wczesnośredniowieczna /X-XII w./. 

Stanowisko znajduje się w południowo-zachodniej Bułgarii, w do
rzeczu Strumesznicy /prawobrzet.ny dopływ Strumy /, na południowych 
stokach gór Ograt.den. Let.y ono przy końcu cyplowatej odnogi jednego 
ze wzgórz, dominujących nad prawobrzetną częścią głębokiej górskiej 
doliny potoku Ribnica. Jest to wypłaszczenie nachylone w kierunku po
łudnie-wschód-północny wschód, którego niżej połotona część przecho
dzi w stromą skarpę, opadającą w kierunku dna doliny, około 30 m 
nad tym dnem. 

Wykopy - o powierzchni 67, 5 m2 - zlokalizowano w najnitszej 
części wypłaszczenia, a takt.e na sąsiadującym niewysokim progu tara
sowym w celu wyjaśnienia jego charakteru. Stwierdzono, te garb tere
nowy został najprawdopodobniej uformowany w wyniku orki. Przy kra
wędzi plateau odsłonięto wydłutoną jamę o kształcie niezbyt regular
nego prostokąta i wymiarach 285 x 140-150 cm. Stykała się z nią mniej
sza, również prostokątna jama /145 x 100 cm/. Obydwa obiekty były 
płytkie /37-40 cm/. 

Większość materiału ruchomego wystąpiła poza obiektami - w zie
mi ornej i w dutej jamie po niedawno wykarczowanym drzewie; Znale
ziono około 180 ułamków ceramiki. Były to głównie fragmenty naczyń 
garnkowatych, ale natrafiono równięż na ułamek misy i dutą częM na
czynia flaszowatego lub amforowatego. Ceramika nosi ślady obtaczania, 
naczynia mają proste i profilowane krawędzie, występuje ornament po
ziomych żłobk6w, grzebykowy i nanoszony radełkiem. Na jednym z den 
stwierdzono fragment znaku garncarskiego. 

NOVAE Uniwersytet im.Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 
Ekspedycja Archeologiczna 

Badania prowadził prof. dr Stefan Parnicki
Pudełko. Ponadto w ekspedycji brali udział 
dr Leszek Mrozowicz, mgr Andrzej ·Bier
nacki, mgr Andrzej Wyrwa i mgr Stefania 
Waligóra. Finansowało Ministerstwo Nauki, 
Szkolnictwa Wyiszego i Techniki oraz Uni-
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wersytet im.Adama Mickiewicza. Dwudziesty 
pierwszy sezon badań polsko-bułgarskich. 
Rzymska twierdza legionowa i wczesnobizan
tyjskie miasto nad dolnym Dunajem /I- VII 
wiek n. e./. 

Prace wykopaliskowe kontynuowano na terenie wczestiochrześci- · 
ja1\skiej trójnawowej bazyliki katedralnej, której pozostałości odkryto 
częściowo podczas, dwu poprzednich sezonów wykopaliskoWych ekspe
dycji poznańskiej, tj. w r.1976 i w r.l978. Podczas osta~niego sezo
nu wykopaliskowego odsłonięto całkowicie środkową nawę ~zyliki oraz 
nawy boczń·e za wyjątkiem ich środkowych części przy zewnętrznych 
murach budowli. Na grani~y nawy głównej i prezbiterium odkryto za
chowaną in situ marmurową belkę, która stanowiła podstawę pod prze
grodę ołtarzową. Z samej przegrody zachowały się ponadto fragmenty 
marmurowych kolumienek i marmurowych płyt / cancelli/. 

Do wyjątkowych na terenie Bułgarii znalezisk należy odkryta 
w nawie środkowej, .lecz nie na swoim pierwotnym miejscu, wielka, 
we fragmentach zachowana ambona, a także fragmentarycznie zacho
wana marmurowa płyta z wyrytym na niej wyobrażeniem krzyża w ko
le i dwóch baranków z boków koła. Na granicy odkrytego w 1978 r. · 
przy południowej a!Jsydzie baptysterium i nawy południowej odkryto 
ostatnio fundamenty nieistniejącego już muru, który oddzielał te obydwie 
części kościoła. Do baptysterium wiodło wejście od zewnętrznej strony 
bazyliki, które odkryto w południowym jej murze. Całkowicie odkryto 
resztki stylobatów pod kolumnady oddzielające nawy boczne od nawy 
środkowej. Stylobaty przedstawiały się w formie ciągłych murów wyso• 
kości około O, 30 m. Z kolumnady zachowały się dość liczne, lecz 
przeważnie tylko niewielkie fragmenty kamiennych .kolumn z jońskimi 
kapitelami. W nawie głównej zachowały się niewiellde partie posadzki 
wykonanej z dużych płyt kamiennych, natomiast w nawach bocznych 
i prezbiterium fragmenty posadzki z płyt ceramicznych. 

Po zewnętrznej, północnej stronie głównego korpusu -budowli przy 
jej części ołtarzowej odkryto na 'razie tylko częściowo dwa pomiesz
czenia, które prawdopodobnie stanowiły pastoforia. Omawiana bazylika, 
która była zbudowana najprawdopodobniej w drugiej połowie V w., 
a w pie~szej połowie VI w. została przebudowana, była największą 
spośród dotychczas znanych wczesnochrześcijańskich bazyl~ w Bułgarii 
i jedną z największych na Półwyspie Bałkańskim. 

CYPR 

KATO-NEA PAPHOO Uniwersytet Warszawsld 
Polska Stacja Archeologii 
~ródziemnomorsldej 
w Kairze 
Misja na Cyprze 
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Badania prowadzU doc.dr Andrzej W .Da
szewski. Finansowała Stacja. 
sezon badań. Rzymski pałac, przypuszczal
na siedziba namiestnika cesarskiego na 
Cyprze. 

Wykopaliska koncentrowały się w obrębie północnej części 
skrzydła wschodniego oraz na dzi~dzińcu pałacowym. Skrzydło wschod
nię,, którego całkowita długość nie jest jeszcze znana, choć szacunko
we obliczenia wskazują, iż może wynosić ponad 100 m, odsłonięte zo
stało niemal całkowicie w swej części południowej. Znajomość części 
północnej ograniczona dotychczas była do kilku pomieszczeń rzędu zew
nętrznego, przylegających do wschodniego muru pałacu. Nowe wykopy 
miały na celu odsłonięcie pomieszczeń wewnętrznych oraz weryfikację 
teoretycznego założenia symetryczności układu budowli. 

Ogółem odkopano siedem pomieszczeń bardzo zniszczonych, 
w planie nieczytelnych. Rezultaty badań wskazują na istnienie trzech 
rzędów niewielkich pomieszczeń na osi N-S przedzielonych korytarzem 
biegnącym w poprzek skrzydła. Korytarz ten, o brukowanej nawierzchni, 
zapewne nie posiadał dachu pełniąc obok komunikacyjnej również funkcję 
oświetleniową. W jednej z nowo odkrytych sal, wyłożonej w części 
wschodniej drobnym brukiem wzmocnionych kilkoma dużymi płytami ka
miennymi, część zachodnia oddzielona jest niskim murkiem, za którym 
w niewielkiej prostokątnej przegrodzie znajduje się ogromny pithos, 
częściowo wkopany w polepę. 

Dotychczasowe badania wydają się nie potwierdzać tezy o symet
ryczności układu obu części skrzydła wschodniego. Szczególnie istotny · 
jest brak w północnej połowie wew,nętrznego dziedzińca, dookoła które
go grupowałyby się pomieszczenia wewnętrzne, jak to ma miejsce w po
łudniowej części. Nie można jednakże wykluczyć, że dalsze badania mo
gą doprowadzić do identyfikacji jednego z pomieszczeń jako dziedzińca 
zwłaszcza, że mury zachowane są jedynie w najniższych czy wręcz 
fundamentowych partiach. Mury poszczególnych pomieszczeń wykonane 
są bądź z drobnych i średnich, częściowo obrobionych kamieni kładzio
nych na zaprawie ziemnej, bądź wykonane z dużych prostokątnych blo
ków ułożonych parami pionowo na szerszym boku. Powstałe między dwo
ma blokami szpary wypełnione są drobnym tłuczniem kamiennym zala
nym zaprawą. Tylko jedno pomieszczenie, leżące w drugim rzędzie, ma 
mury częściowo wykonane z prostokątnych bloków kładzionych płasko 
t starannie dopasowanych. W pobliżu narożnika północno-zachodniego 
tego pomieszczenia znajdują się wyloty 2 studni, jeszcze nie eksploro
wanych. 

Nie ulega wątpliwości, że wszystkie te pomieszczenia . mają cha
rakter gospodarczy. Rodzaj murów, podłóg, brak śladów dekoracji we w- · 
nętrznej a zarazem szczątki nacz;yń zasobowych wydają się jednoznacz
nie wskazywać na utylitarny charakter tej części budowli. Jest ponadto 
oczywiste, że niektóre z murów należą do konstrukcji wcz~niej~zych" 
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i zostały częściowo wykorzystane wtórnie. Ślady tych wcześniejszych 
konstrukcji znalezione zostały na poziomie posadzek w rM:nych · miej· 
scach tej części pałacu świadcząc wymownie o nieprzerwanej zabudo• 
wie tego terenu. · 

Niezaletnie od prac w obrębie skrzydła wschodniego przepro
wadzono wykopaliska na terenie dziedzińca pałacowego. W ·tym celu 
otworzono sześć transzeji /2 x 4 m/ biegnących od wschodu na za
chód poczynając od głównego wejścia i od południa na północ na linii 
głównej sali pałacu /Nr 40/. Wszystkie te wykopy ujawniły brak ja
kiegokolwiek płytowania dziedzińca. Wydaje się, te posiadał on jedy
nie utwardzoną nawierzchnię ziemną ewentualnie na podsypce kamien
nej. Poniżej tej podsypki lub w jej miątszu widoczne są liczne kon
strukcje wcześniejsze. I tak w sondatu Nr l wykonanym bezpośrednio 
na zachód od wschodniego portyku naprzeciw wejścia, na głębokości 
85-90 cm ponUej poziomu posadzki mozaikowej portyku znaleziono 
kanał terrakotawy biegnący z zachodu na wschód dokładnie na osi 
układu wejściowego. Kanał wykonany jest z rur terrakotowych o dłu
gości 41 cm i średnicy 14 cm. Uchwycono go ponadto w wykopie Nr 2 
letącym dalej na zach~d. Wydaje się. te ma on związek z instalacją 
wodną - baseny i impluvium - znajdującymi się w zachodniej części 
układu wejściowego. Kanału nie znaleziono w wykopie Nr 3. Natomiast 
na tym samym poziomie natrafiono na regularny bruk kamienny wska
zujący, U mogła tu znajdować się wcześniejsza ulica. Przykrywa ona 
biegnący pod ;nią wielki burzowiec z okresu hellenistycznego wykuty 
w opoce skalnej. Został on uchwycony w , sondażu wykonanym nieco da
lej na zachód, a takte uprzednio na osi bramy wejściowej do pałacu. 
W wykopie Nr l, po zejściu panitej poziomu kanału terrakotowego 
odkryto wcześniejszy mur biegnący z zachodu na wschóą. na którym 
zalegał poziom utytkowy. Obok tego muru oraz powytej w zasypie 
znaleziono liczne fragmenty mozaik, których charakter wskazuje na 
datę w granicach póinego 2 i 3 w. n. e. Sądzić motna, te fragmenty 
te nie mają nic wspólnego z murem le.cz zsunęły się z warstw wyt-

.,. szych w czasie wykonywania jakiegoś wcześniejszego wykopu, którego 
· ślady widoczne są w przekroju północnym. Dwa sond,ate wykonane na · 
osi skrzydła południowego, odpowiednio w odległości . l4, 50 1 lO m 
od północnego muru południowego portyku odsłoniły pod warstwą ka
miennej podsypki dziedzińca gęstą siatkę wcześniejszych murów. Kon
strukcje te. zbyt fragmentarycznie uchwycone, by motna było ściślej 
określić ich charakter, pochodzą niewątpliwie z okresu hallenistycz
nego 1 wczesnorzymskiego. Towarzyszy im szereg poziomów utytko
wych. Motna sądzić, że mamy tu do czynienia z zabudową typu miesz
kalnego. 

Wśród znalezisk ruchomych, poza dużą Uością ceramiki zaso
bowej i stołowej poczynając od hellenistycznej, kończąc na pó:tno n ym
skiej najbardziej interesujące były monety ptolemejskie oraz rzymskie. 
ponadto piękna terrakotawa główka aktora komicznego, rozmaite odwat
niki ołowiane oraz kamienna forma rzymska · z wizerunkiem ptaka dzio
biącego winogrona oraz palmety i winnych liści. 
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Polska Stacja Ą.rch~ologU 
Śródzienrunomorskfe~ 
w Kairze ·, 
Egipska Słu:!ba Star~~~olłci 

Badanta. · prow~dzU dr MieczysłB.w Rodzie~ · 
wicz. Ftnansowa]a Stacja Archeologii 
!;ródziemnomorsldej. Dwucizieata kampan ta 
wykopaliskowa. Zabudowa miejska od V 
do vm w. 

Badanta wykopaliskowe prowadzono bez prze~wy cały rok w kU
ku sektorach /ze względów klimatycznych oraz technicznych -wywóz- 1 
ka ogromnej Uości ziemi wyeksplorowanej w latach ubiegłych/. 

W kwartale mieszkalnym eksploro:wano ulicę R4 .na całej jej· 
osiągalnej ~'tym roku długości do poziomu ca 8,20-9,40 m.n.p.m.'. 
uformowanego po katastrofie lub trzęsieniu ziemi. Po wschodniej 
stronie ulicy, wzdłu:! masywnego muru otaczającego cysternę wyeks
plorowaliśmy zwaliska bloków wapiennych, których ~ nie uprzątnięto ·' 
z ulicy, lecz pozostawiono, utytkując tylko wschodnią, wąską jej p&.r
tię •. Dlatego powstał zróżnicowany -poziom ulicy, który według wstęp
nych analiz datuje się na VI w.n.e. Pótniej został on wyrównany ko-:
lejnymi warstwami kumulacyjnymi, dQ poźio~u c~ lO m.n.p.m.,tj. 
do poziomu ostatniej zabudowy mieszkalnej już z okresu wczesnego 
średniowiecza, o której informowaliśmy w rok:u ubiegłym. Warto 
tylko przypomnieć, że powyżej znajdowały s.ię cztery metry wysypisk 
IIliejsldch wczesno.średniowiecznych oraz tylko jedna warstwa grobów 
tzw. górnej muzułmaósldej nekropoli x Xll-Xlll wielm,· 'wyeksplorowa
nej w latach ubiegłych. 

Badana była również cysterna z dwóch stron. W pierwszej po
łudniowej cżęści, polotonej bezpośrednio przy ogrodzeniu straty po- ., 
:!arnej, po wyeksplo'rowaniu grobów nekropoli mużułmaósklej odsłontę
to masywny mur z bloków wapienny.c~. półkoliście okalający cysternę 
od południa i zachodu. Jest to ten eam mur, który odsłonięto w jej · 
. zachodnJo-północnej partii w latach 1968/69, usytuowany tam na Unit 
'N-S. Półkolisty przebieg inuru ·w części południowej został wyjaśnio
ny w ostatnim sezonie, paniewat na ·bardzo wysokim poziomie blihj 
centrum cysterny odsłonięta została kamienna, pro'stokątna obudowa 
studni, która funkcjonowała w ostat~iej fazie użytkowania tej budowli 
a wzmiankowany wyżej mur funkcjonował jako oporowy w stosunku do 
wielkiej masy ziemi ulokowanej celem utworzenia platformy dla zwie
rząt obracających sakhiję, typowo egipskie, . do dziś jeszcze istnieją
ce urz.ądzęQie do przelęwania wody z ni:!szego na wyższy poziom. 
8tudnta ta pr111tAł& funkajonowae u poc1,tku VII wtoku. Dałtlrt to.t 
mu Ul)'lkaUiłmy jtiiCit ~'dn' tntorm&ojt dotycl\0' nlt tylko kol\ca 
u&ytkowanta cy1tern, ale równld la'łnl. 

( 
l 
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~a północ od cystern eksplorowana b1ła przestrzeń międcy 
tym budynkiem a l~ią wielkiego muru południowego łatni. Fragment 
tego muru był odsłonięty dawniej w fazie wykopalisk sandatowych 
w 1963 roku l wiadomo było z pOtniejszych badań, te dalsze jego 
części na północy l południu są bardzo . tle zachowane. W związku 
z tym sprawdzono w tym roku jego stan zachowania w części wschod
niej, oraz badano mo:tliwie szczegółowo datę jego destrukcii. Okazało 
się, :te rozebrano go po okresie u:tytkowanla górnej nekropolii, po jej 
zasypaniu, tj. w końcu XIV l na początku XV w. Historycznie jest to 
dość skomplikowane, poniewa:t miasto w 1365 roku zostało · spalone 
przez ekspedycję cypryjską wysłaną przez króla Cypru Piotra l, l pót
nlej ju:t nie podniosło się z ruin. Jednakte z opisów Nuwalriego, który 
jeszcze ~Uk& lat mieszkał w AleksandrU po katastrofie, wynika, :te 
odbudowane zostały mury miejskie, dla utrzymania wartości mUitar-

. nych miasta. Przypuszcza się więc, :te rozbiórka tego muru, oraz ca
łego frontonu łatnl, miała dostarczyć materiału budowlanego do rekon
strukcji murów miejskich, któr~ jak wiemy z pótniejseych opisów 
europejskich podró:tników były w zadziwiająco dobrym stanie, zaś mia-

1 
sto w godnym po:tałowania. Eksploracja przestrzeni między tym murem 
a budynkiem cysterny bardzo :tmudna, pozwoliła jednak zidentyfikować 
wielki nasyp ziemny z V i VI wieku, mający na celu wsparcie ju:t wów-
czas słabych murów cysterny. · · 
Oprócz znacznej Uości ciekawych okazów ceramfl4 z tego okresu po
zyskano pięć ostrakonów, dotychczas ba~dzo rzadkich na terenie przez 
nas badanym, o treści handlowej. W drugim półroczu badania przesu
nięto na zachodnie tereny łatni, gdzie misja uzyskała dostęp do tere
nów zajmowanych od 1967 r. przez oddział wojśkowy, mający tam swoje 
obozowisko. Cały ten obszar, na którym w głębokich wkopach stały sa
mochody l urządzenia wojskowe, wyczyszczono oraz przygotowano do 
systematycznej eksploracji. Na przedłu:teniu portyku północnego łatni 
odsłonięto i wyeksplorowano górną i dolną nekropolę muzułniańską oraz 

_ odsłonięto poziom przedarabski, w którym zachowały się fragmenty mu
rów północnej i południowej zabudowy portyku oraz w części południo
wej zarys budynku z małą absydą, w naro:tniku południowo-wschodnim. 
Obecnie prace są prowadzone dalej na za~hód, na linii ulicy biegnącej 
przed teatrem oraz za nią, gdzie jest odsłonięta na dutej płaszezytnie 
nekropola górna. Wśród drobnych znalezisk z tego tererru najcenniej
szymi ·są napisy na kościach l fragmentach czaszek, zawierające .ma
giczne zaklęcia. Równocześnie prowadzone są prace zabezpieczajJlce . 
i konserwatorskie, głOwnie w łatni i cysternach. W domach mieszkal
nych konserwowano freski zachowane in situ na ścianach. 

Bffi KISEIBA 
Pustynia Zachodnia 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
w Warszawie 
/w rAmach Oombtnod 
Prth\ltorlo llxped\Uon/ 
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Badania prowadzone przez Combined 
Prehistorie ·Expedition /Southern Mehodist 
University - Dallas Texas, IHKM PAN 
i Geological Survey ·of Egypt/ ze strony 
amerykańSkiej przez prof.dr.Freda Wen
dorfa /dyrektor/ i dr Angelę Close; 
ze strony polskiej: doc. dr. hab. Michała 
Kobusiewic za, prof. dr. hab. Romualda 
Schilda i doc.dr. hab. Hannę Więckowską; 
ze strony egipskiej: dr.Bahaya Issawi; 
ponadto palynologa - doc. dr. hab. Kazimie· 
rza Szczepanka z UJ. 

Kontynuowano eksplorację szeregu stanowisk neolitycznych. Naj• 
wa:tniejsze z nich koncentrowały się na stanowisku w Playa El Adam, 
które dostarczyło najstarszej w chwili obecnej cerarniki i bydła udow
mowionego w Afryce. datowane na ca 9500 lat B.P. 

DEIR EL-BAHARI 
~wiątynia Ha ts zepsut 

Misja Polsko-Egipska 
w Luksorze 

Badania prowadzili inż."Zygmunt Wysocki 
i dr Janusz Karkowaki /autor sprawozda
nia/. W pracach badawczo-konserwator
skich brali udział Waldemar Połoczanin 
i Adam Stefanowicz /architekci/, Kazimierz 
Bielenia /elektryk/, Wincenty Surzyn /mi
s trz kamieniarski/ z PP PKZ oraz egipto
lodzy ze Stacji Archeologii Sródziemnomor
skiej UW w Kairze~ dr Ewa Laskowska
Kus ztal, mgr Franciszek Pawlicki, mgr Kry
styna Polaczek, mgr Maciej Witkowski jak 
równie~ fotograf Stacji Zbigniew Doli.l\ski. 
Ze strony egipskiej współpracował z misją 
inspektor starożytności z Gurna Mohamed 
Nasr. Prace finansowały: Egipska Służba 
Starożytności i Folska Stacja Archeologii 
Śródziemnomorskiej UW w Kairze. XX sezon 
prac. Rekonstrukcja świątyni grobowej 
królowej Hatszepsut. 

Misja kontynuowała zarówno prace rekonstrukcyjne jak i program 
studiów. poszczególnych części świątyni. Zrekonstruowano dwie nowe ko
lumny poligonalne jak również leżące na nich architrawy i strop w po
łudniowej części górnego portyku. Zakończono też odbudowę półki skal
nej nad górnym tarasem świątyni wraz z jej ścianą osłonową i balustra
dą na jej szczycie. W ten sposób półce i ścianie ją osłaniających przy
wrócono kształt jaki nadali jej budowniczowie świątyni. 
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Architekci misji kon~ynuowaU badania mid historią budowy świąty
ni i nad modułem architektonicznym użytym przez starożytnych· archi
tektów. W związku z tym przeprowadzono szereg sondaży. W ich wy
niku zlokalizowana· wszystkie depozyty fundacyjne znane z raportów 
Navilles i Wtnlocka /Misje angielska i amerykańska/, ale niedokładnie 
zaznaczone na opublikowanych planach św.iątyni. Znaleziono również fun
damenty niezachowanej rampy kaplicy Hathor. 

Egiptolodzy misji prowadzili prace dokumentacyjne .i studyjne nad 
kUkoma elementami świątyni. Osiągnięto postęp w badaniac;:h dekoracji 
górnego portyku, gdzie umieszczono najwięcej bloków pozwalających na 
nową interpretację tej części świątyni. Uzupełnienie najgorzej zachowa
nych scen wskazuje, że portyk przedstawiał koronację królowej Hatszepsut 
na faraona. 

Również wiele fragmentów umiejscowiono w do~ym, północnym 
portyku. Trwa opracowywanie projektu jego rekonstrukcji. 

Weryfikowano również dokumentację rysunkową ścian dwóch kaplic 
Anubisa i wspomnianego portyku dolnego do ich planowanej publikacji. 
Wykonano też ostateczną weryfikację dokumentacji. kaplicy ptolemejskiej 
do pracy będącej w druku. Prowadzono również dokumentację - kopie 
l :l i fotografie - s cen narodzinowych w portyku narodzin i scen w róż.: 
nych częściach świątyni, które były niszczone i rekonstruowane w sta
rożytności. Ta ostatnia dokumentacja została wykonana w związku z przy
gotowywaną pracą o historii dekoracji świątyni. 

DEIR EL-BAHARI 
~wiątynia Totmesa III 

Folska Stacja Archeologii 
Śródziemnomorskiej 
UW w Kairze 
Egipska Służba Starożytności 

Badania prowadziła doc.dr Jadwiga Lipińska, 
udział wzięli mgr mgr Monika -Kołodko, Ja
nina Więrcińska, Hubert Górski i Zbigniew 
Szafrański. Finansowała Stacja A~UW. Vll kam
pania dokumentacyjno-konserwatorska. Prace 
rekonstrukcyjne przy świątyni Totmesa. III. 

Prace skoncentrowane były na dwóch podstawowych zagadnieniach: 
kontynuowaniu dobierania i składania fragmentów reliefów w magazynach 
zabytków z wykopalisk oraz segregowaniu, porządkowaniu i studiowaniu 
ogromnej masy architektonicznych fragmentów z piaskowca,, składowa
nych prowizorycznie w czasie wykopalisk na terenie . świątyni i w jej 
pobliżu. W wyniku kontynuacji rozpoczętego w poprzednim sezonie do
bierania i zestawtania rozbitych partii dekoracji ściennej, głównie rze:f
bionych w wapieniu, uzyskano przy końcu sezonu blisko 80 m2 zrekon
struowanych powierzchni dekoracji, składających się z 202 odrębnych 
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części scen. Dotychczaę największa partia zrekonstruowanej z frag
mentów ściany mierzy 3, 5 _ m wysokości i 2, 5 m długości. Odtworzo
no takte część dekoracji niszy i przyległej ściany, przy czym udało 
się połączyć 287 fragmentów. Porlobnie jak w ubiegłym sezonie, ze
stawianie dokonywane jest prowizorycznie, przy utyciu podpór z ceg
ły i kamienia, a zestawione reliefy wszystkie znajdują się- w maga
zynie. Z uwagi na polichromię zachpwaną na reliefach i konieczność 
opracowania właściwych metod jej zabezpieczenia i łączenia fragmen
.tów, nie stosuje się trwałego spaj~nia 'odnalezionych koneksji. Metody 
zaś trwałej rekonstrukcji reliefów zależne będą od ostatecznego przez
naczenia tego materiału zabytkowego~ Trudno jest w chwili obecnej 
stwierdzić, czy możliwe będzie dokonanie choćby częściowej rekon
strukcji ścian świątyni na ich pierwotnym miejscu, czy też ten ogrom
ny materiał o wielkiej wartości artystycznej i naukowej zostanie ekspo
nowany w muzeum. 

Segregację i uporządkowanie kUku tysięcy odłamków piaskowco
wych w lapidariach zakończono. Wydzielono następujące grupy elemen
tów architektonicznych: architrawów, kolumn, filarów, gzymsów, ob:ra:
mowań okiennych, bloków stropowych, nadproży oraz kUku kategorii 
konstrukcyjnych bloków o powierzchniach opracowanych bądź pokrytych 
zaprawą. 

Osobnym problemem stała się konserwacja odkrytego w 1965 r. 
posągu króla Totmesa III siedzącego na tronie. Ten blisko 2-metrowej 
wysokości posąg, o częściowo zachowanej polichromii, wykonany został 
ze sjeno-diorytu, materiału, w którym składniki mineralne mają różne 
współczynniki rozszerzalności pod wpływem zmian temperatury. Jak 
ogromna większość rzetb modelowanych w tym materiale, tak i ten, 
niemal kompletnie zachowany posąg, ma siatkę głębokich spękań po
wierzchni i w niektórych partiach c,ialeko posunięty ,rozpad kamienia. 
Zespół konserwatorski kierowany przez dr. Zdzisława Bąkowakiego za
bezpieczył zabytek i dokonał badań, aby w ciągu najbliższych sezonów 
przystąpić do przeprowadzenia trwałego zakonserwowania posągu. 

DOLINA KRÓLÓW 
Grobowiec Ramzesa III 

Polska Stacja Archeologii 
Śródziemnomorskiej · 
w Kairze 

Badania prowadzili dr Marek Marciniak, 
mgr Maciej Witkowski i Zbigniew Doliński, 
fotograf. Finansowała Stacja A~UW. Czwarty 
sezon prac dokumentacyjnych. Grobowiec 
Ramzesa m. 

Kontynuowano prace badawcze i dokumentacyjne, które skoncentro
wały się głównie w Sali Sarkofagowej i czterech bocznych pomięszcze
niach z nią połączonych. Wykonano około 50 rysunków w skali l~ 10, 
wszystkich ścian i filarów w Sali Sarkofagowej. Skalowane rysunki były 

· jedyną możliwą formą udokumentowania niezwykle sUnie zniszczonych 
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reliefów na ścianach tej' sali. PozwolUo to na· odczytanie zupełnie 
nieznanych i do tej pory nieodczytany~h fragmentów tekstów, które 
zidentyfikowano ]ako naletące do 2, 8, 9, lO i 11 bramy z Księgi Bram. 

Wykonano takte dokumentację rysunkową w skali l :lO i w skali 
l :20 wszystkich wejść oraz pozostałych trzech sal, za salą sarkofa
gową grobowca. 

Wykonano szczegółowe opisy stanu zachowania dekoracji i tekstów 
w Sali Sarkofagowej. w trzech salach poza nią i w czterech bocznych 
pokojach, znajdujących się w czterech narotnikach Sali Sar.kofagowej. 

Fotograf misji wykonał około 100 ujęć fotograficznych detali ar
chitektonicz~ych, archeologicznych i ikonograficznych w całym gro
bowcu. 

MINSRA T ABU OMAR 
Północnowschodnia Delta 

Państwowe Zbiory Sztuki 
Egipskiej w Monachium 
we współpracy z Polską 
Stacją Archeologii 
Śródziemnomorskiej UW 
w Kairze i Muzeum 
Archeologicznym 
w Poznaniu 

Badania prowadzU prof. dr Dietrich WUdung 
z PZSzE w Monachium, tokiem prac tere
nowych kierował doc.dr hab.Lech Krzyża
niak z MAP. Finansowały rzszE w Mona
chium. Trzeci sezon badań. Nekropole: 
z okresu predynastycznego . i grecko-rzym
skiego oraz osada z okresu grecko-rt~~ym
skiego. 

W pracach międzynarodowej ekspedycji wzięło udział- 3 uczestni
ków z Polski. Kontynuowano eksplorację obu nekropoli odkrytych w to
ku dwu pierwszych kampanii oraz zainicjowano badania osady z okresu 
g~eekGrrzymskiego - zamierzając dotrzeć do hipotetycznej głębiej zale
gającej warstwy kulturowej z okresu predynastycznego. Wszystki.e 
obiekty polotone są w łańCuchu piaszczystych pagórków żwirowych, wy
noszących się ponad terasę uprawną. 

Na nekropoli ze schyłku okresu predynastycznego odkryto dal
szych 42 grobów. Pochówki ludzkie charakteryzowały się wypasate
niem i innymi cechami obrządku pogrzebowego obserwowanymi jut' 
w toku pierwszych dwu kampanii. Przeważały groby występujące w 
wyra:tnej koncentracji. na skraju piaszczystego pagórka, z których 
większość była ubogo wypasatona i płytko wkopana. Najczęściej za
wierały one zwłoki młodych osobników ułożone na prawym boku, w po
zycji z nogami podkurczonymi i zorientowane głowami na północ lub 
północny-wschód. Funkcję przystawek w tych grobach pełniły cera
miczne naczynia "kuchenne" i sznury paciorków z karneolu, utywane 
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jako ńaszyjniki. W tej grupie grobów znajdują się także pochówki nowo
rodków grzebanych w dużych naczyniachr Druga, mniej liczna grupa gro
bów zawierała zwłoki osobników dorosłych płci obojga, grzebanych w głę
bokich, dużych wykopach, których ściany, podłogę i dach umacniano, jak 
się wydaje, plecionką obmazywaną syltem nilowym /techni!m "wicker
work"/, matami lub może belkowaniem. Przy zwłokach ustawiano bogate 
wyposażenie grobowe, składające się z naczyń ceramicznych "stołowych", 
naceyń kamiennych, miedzianych naczyń, narzędzi l broni, biżuterię oso
bistą /karneol, ametyst/, komplety kosmetyczne /paleta +naczyńko + ły
żeczk.a.j. W jednym z tych grobów znaleziono unikatowy model łodzi pa
pierusowej /rzecznej/ wykonany z alabastru, należący do arcydzieł sztu-
ki predynastycznej. · 

Na nekropoli z czas ów g_rec!ko-rzymskich, położonej na tym samym 
stanowisku co pochówki predynastyczne /i dlatego eksplorowanej/, odkry
to 163 groby. Regułą było tutaj układanie zwłok na wznak, z głową skie
rowaną na zachód. Odkryto trzeci grobowiec zbudowany z suszonej cegły, 
będący pochówkiem zbiorowym, a inny, odkryty jeszcze w toku drugiej 
kampanii, wyeksplorowano znajdując w nim 27 osobników 1 przy czytn nie· 
które zwłoki były mumifikowane~ na niektórych czaszkach zachowały się 
twarzowe maski pośmiertne z gipsu. Maski takie odkryto także w innych 
pochówkach, pojedynczych. Noworodki i niemowlęta grzebano w amforach. 

W północnej części łańcucha piaszczytstych pagórków /Tell es Sabaa 
Banat/ 1 gdzie spodziewano się natrafić na warstwę osadniczą z okresu 
predynastycznego, w jego górnych partiach natrafiono na osadę z okresu 

g.r-ecko-rzymskiego, prawdopodobnie związaną funkcjonalnie ze współczes
nym jej, sąsiednim cmentarzyskiem. W osadzie zbadano budowle miesz
kalne z suszonej cegły, a chronologię obiektu wyznaczyły m. tn. znaleziska 
monet. ' 

Podkreślić trzeba, :te po zakończeniu tegorocznej kampanii odbył 
się podział zabytków 1 w wyniku którego Muzeum Archeologiczne w Poz
nanlu uzyskało do swych zbiorów /Dział Kultur Antycznych/ dużą 1 cenną 
kolekcję zabytków o chronologii pre.dynastycznej. 

WYSPA BIDżAN 

IRAK 

Polska Stacja Archeologii 
~ródziemnomorskiej UW 
Dyrekcja Generalna 
Staro:tytności Iraku 

Badaniami kierował doc.dr hab. Michał Gawli
kowski. Prace były finansowane przez Dyrekcję 
Generalną Starożytności Iraku oraz .Stację A~ 
UW. Drugi sezon badań. Osadnictwo od okresu 
asyryjskiego Xill w. przed n.e. do X-XI w.n.e. 

Wyspa Bidżan znajduje się na Eufracie w odległości około 100 km 
od granicy syryjskiej. Badania mają charakter ratunkowy i związane są 
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z budową zbiornika wodnego /tzw. Haditha PrOject/. 
Na wyspie wzniesiono w okresie średnioasyryjskim /XIII-XI w.p.n.e./ 
fortecę graniczną, adaptowaną następnie w okresie partyjakim /I-n 
wiek n. e. f. Badania drugiego s·ezonu objęły powierzcłmię około 255m2 
i pozwoliły na identyfikację następujących warstw /poziomy liczone 
w dół od najwyższego obecnie punktu wyspy f: warstwa muzułmańska 
/120 cm/. sasanidzka /170 cm/, rzymska /220 cm/. partyjska /260 cm/, 
asyryjska /300 cm/. 

l. Poziom asyryjski nie · _zqstał w tym sezonie osiągnięty. Należą do nie
go dobrze zachowane mury badane w poprzednim sezonie. Warstwy 
pó:fniejsze zawierają liczne fragmenty ceramiki. asyryjskiej na wtór
nym złożu. 

2. Po wielowiekowym opuszczeniu wyspę wykorzystano ponownie jako 
twierdzę graniczną w czasach partyjskich. Prawdopodobnie wzmianka 
o miejscowości Izan nesopolis w itinerarium Izydora z Charaksu ' 
/I w.n.e. f odnosi się do Bidżan. 

Odnaleziono . kamienne fundamenty budowli składającej się z re
gularnych pomieszczeń o wymiarach 2, 70 m na 2, 70 m o przezna
czeniu magazynowym. Bardzo liczne są znaleziska ceramiczne, głów
nie w postaci naczyń zasobowych, a także glazurowanych naczyń sto
łowych. Niektóre pomieszczenia są całkowicie wypełnione naczyniami,, 
potłuczonymi celowo w miejscu ich składowania. Jest prawdopodobne, 
że te zniszczenia należy wiązać ze zdobyciem wyspy przez wojska 
rzymskie w czasie kampanii partyjsklej cesarza Lucjusza Werusa, 
w roku 163/164 n.e. 

3. Na ruinach wzniesiono kilka słabo zachowanych budowli, z którymi 
łączą się znaleziska w postaci rzymskich lampek oliwnych, rzym
skich monet z II-III wieku, a także rzymskiej ceramiki. kuchennej, 
typu zw. brittle ware. Jest to bardzo twarda i krucha ceramika 
o grubości ścianek zaledwie 2-3 mm, pokryta żłobkowaniem, barwy 
ciemnoczerwonej. Znana jest ona dobrze w okresie rzymskim 
w Syrii, a występuje również w północnym Iraku, wyłącznie jednak 
na stanowiskach związanych ·z armią rzymską. 
Znaleziska te wskazują na obecność rzymsldego garnizonu na wyspie. 
Jest to najdalej wysunięty na południe wzdłuż Eufratu posterunek 
rzymski. Granica Imperium sięgała więc w tych okolicach znacznie 
dalej niż dotychczas sądzono. około 150 km poza twierdzę Dura
Europos, uważaną za ostatnią placówkę Rzymu nad Eufratem. 

4. Posterunek został następnie opuszczony, prawdopodobnie w czasie 
ofensywy armii sasanidzkiej w roku 240. Nastąpiła przerwa w użyt
kowaniu wyspy, po czym pojawiła się zabudowa o charakterze wiej
skim. Charakterystyczne są dla niej wielkie naczynia zasobowe, 
używane również jako studzienki ściekowe. Znalez~ono także lampkę 
oliwną datowaną na V- VI wiek. 

5. Warstwa muzułmańska reprezentowana jest wyłącznie przez ułamki. 
ceramiki.. Jest t o wyłącznie c.eramika luksusowa, stołowa, związana 
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zapewne z letnimi pobytami pod namiotem. Mo:l:na ją datować na 
IX-X wiek. 
W trakcie prac zbadano równie:!: stanowisko Lumeira polotone na 
wschodnim brzegu rzeki, naprzeciw wyspy. Odczyszczono grób skal
ny z okresu partyjskiego, który nie dostarczył niestety :Ładnych zna
lezisk. Stwierdzono te:t bardzo gęstą konćentrację ceramild asyryj
skiej na płaskowy:l:u wschodniego brzegu. Są to zapewne pozostałości 
czasowych obozowisk wojskowych naprzeciw fortecy na wyspie. 

. Badania będą kontynuowane, przede wszystkim z zamiarem lep-
s z ego zbadania warstwy asyryjskiej • 

·--_., ., JUGOSŁAWIA 

V 
DEBRESTE, S.R. Macedonia Polska Akademia Nauk 

Instytut Historii Kultury 
Materialnej w Warszawie 
Instytut Kultury 
Starosłowiańskiej w Prllepie 

Stanowisko "Gradi'S te 11 

Badaniami kierowała ze strony _polskiej 
dr Jadwiga Rauhutowa, ze, strony mace-, 
dońsklej dyrektor Instytutu Kultury Staro
słowiańskiej w Prllepie dr Bosko BabiĆ. 
Nadzór naukowy sprawował prof. dr hab. Wi
told Hensel. Siódmy sezon · badań. Finansował 
Instytut Historii Kultury Starosłowiańskiej 
w PrUepie. Osadnictwo pó:tnorzymskie, 
wczesnobizantyjskie i wczesnośredniowieczne. 

W roku sprawozdawczym kontynuowano badania na Stanowisku 
11GradiSte" w miejscowości Debre~t-~. 

Do watniejszych wyników tegorocznych mo:tna zaliczyć, przede 
wszystkim odsłonięcie całkowitego rzutu poziomego fundamentów forta
licjuro gockiego z IV-V wieku. Mury tej budowli o szerokości do 1,80 m 
wzniesiono z kamieni na grubej warstwie zaprawy wapiennej. · 

W części wschodniej badanego terenu, w pobli:l:u . absydy bazyliki 
z VI wieku odsłonięto natomiast fragment lica wewnętrznego muru ob
wodowego twierdzy wczesnobizantyjskiej. W murze ;11najdował się .otwór 
o wymiarach 30 x 30 cm ze starannie wykonanym stropem i dnie wy
ło:l:onym płytkami kamiennymi, któr.ego funkcja nie jest obecnie jasna. 
Ni~ wykluczone, :te otwór ten przechodzU przez całą szerokość muru. 

' . Wśród zapytków architektonicznych znajduje się, odsłońięta na 
wtórnym złotu marmurowa stela grobowa z wyobra:l:eniem rodzinnej 
sceny figuralnej i starogreckim napisem wyrytym poni:l:ej. Pochodzi 
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ona zapewne ze znajdującego się w pobli~u, vl odległości około 100 m 
na wscód od bazyliki cmentarza z I-In wieku n.e. 

Materiał zabytkowy jest nadal liczny, ró~norodny i chronologicz
nie zróinicowany. Z okresu poprzedzającego osadnictwo słowiańskie 
pochodzą m. in. ułamki naczyń szklanych, ·szkła okiennego oraz poje
dyncze okazy ~zkła mozaikowego, a takie ró:!nokształtne płytki cera
miczne z posadzki. ·wśród zabytków słowiańsk~h z VII-XI wieku znaj· 
dują się. liczne w tym sezonie, ułamki naczyń glinianych, jajko glinia
ne o przeznaczeniu zapewne kultowym oraz brązowe okucia zakończenia 
pasa, sierp telazny, części uzbrojenia oraz rótne wyroby · z gliny. Po
chodzą one .. z rozproszonego w tym miejscu osadnictwa słowiańskiego • . 

KADERO 

SUDAN 

Folska Stacja Archeologii 
~ródziemnomorskiej UW 
w Kairze we współpracy 
z Muzeum Archeologicznym 
w Poznaniu 

Badaniami kierował doc.dr hab.Lech Krzy
t aniak z Muzeum Archeologicznego w Pozna
n iu. Finansowała Stacja Aś w Kairze. ÓSmy 
sezon badań. Osada i cmentarzysko neoli
tyczne . /około 4000 p.n.e./ i cmentarzysko 
meroickie. · 

Kontynuowano badania osady neolitycznej, hipotetycznego kraalu 
dla bydła i odkrytych w jego obrębie pochówków neolitycznych. W su
mie wyeksplorowano 120 m2 powierzchni stanowiska. 

W północnej części osady, dotąd nie badanej wykopaliskowo, za
ło:!onc wykop o powierzchni 16 m2, w którym stwierdzono bogatą za
wartość kulturową o. cechach typoWych dla inwentarza neolitu środkowo
sudańskiego, podobną do uzyskanej - w toku wcześniejszych kampanii
w południowowaj części osady w Kadero. Z wykopu pobrano takie 
próbki do datowania C-14. 

W celu dokładniejszego wyjaśnienia funkcji rozległej, centralnej 
partii pagórka w Kadero w lokalnym systemie osadniczym /przypusz
czalnie kraalu/, załoiono tam Wykop sonda:towy o powierzchni 104m2 
i długości 52 m. Przecinał on teren znajdujący się pomiędzy południo
wym a północnym depozytem osadniczym na pagórku. Nie stwierdzono 
w tym wykopie warstwy osadniczej. Odkryto natomiast 6 pochówków 
neolitycznych. Zwłoki w grobach złotono w pozycji z nogami silnie 
podkurczonymi, na boku, głowami zorientowanymi na zachód. W jednym 
znaleziono fragment du~ego naczynia "kuchennego", w innym - małą, 
zdobioną misę cęramiczną; w dwóch wśród kości szkieletu ludzkiego 
znaleziono małe, odłupkowate ostrze kamienne o blitej nieznanej funk
cji /groty strzał do łuku? f. Groby te, podobne do innych odkrytych . 
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wcześniej na stanowisku 'neolitycznym w Kadero, są niewątpliwie czę6-
cią rozleglejszego cmentarzyska mieszkańców osady neolitycznej. Wy
daje się, :te odkrycie to moie wskazywa~ na pełnienie przez centraln'ł 
częś~ pagórka w Kadero fUnkcji zarówno kraalu /w porze W)'lewu, 
i deszczowej/ jak i miejsca pochówku /s~ałego? /. _· \ 

STARA DONGOLA 

) 

l 

• 
Polska Stacja. Archeologii 
Śródziemnomorskiej UW 
w Kairze 

Badaniami kierował dr Stefan Jakobielski 
/autor sprawozdania/ . w ekspedycji wzięli 
udział dr Włodzimierz Godlewski, dr ini. 
arch.Stanisław Medeksza, mgr K.Polaczek, 
mgr M. Steinborn /tylko sezon XIII/, mgr z. 
Doliński /tylko sezon XIV f. Finansowała 
Stacja AŚ UW. Trzynasty /listopad-grudzie!\ 
1978/ i czternasty /styczeń-luty 1980/ sezon 
badań. Miasto średniowieczne /VII-XIV w. f. 

W obu kampaniach kontynuowano wykopaliska na przedmieściach 
stolicy chrześcija.liskiej Nubii i w cz.ęści północnej kompleksu zabudo- . 
wy mieszkalnej. Przebadano częś~ zachodnią Domu A. W domu 'tym 
wyróżniono dwa okresybudowy. Wschodnia część budynku, wśród po
mieszczeń której wyróżniono m.in. łazienkę z basenami i piecem do 
ogrzewania wody przewodzonej systemem rur ceramicznych wbudowa
nych w ściany, była badana w poprzednich sezonach prac. /1976 oraz 
styczniu i lutym 1978/. Odkryto wtedy zespół malowideł ściennych 
z początku 1X w. o wielkiej · warto·ści ikonograficznej dla malarstwa 
nubijskiego. 

Częś~ zachodnia domu wzniesiona z cegły suszonej i posa~owio
na na skale, składała się z szeregu pomieszczeń o charakterze miesz
kalnym /A •. 7 - A.ll/, niegdyś przekrytych sklepieniami beczkowymi, 
z których pozostały tylko resztki. Wejście do rozbudowanego· domu A 
prowadziło od zachodu do kwadratowego westibulu, a stamtąd do po
mieszczeń przylegających doń od północy, wschodu l południa. Prace 
objęły również wąski korytarz biegnący wzdłuż budynku po stronie po
łudniowej. Wskazuje on ślady licznych przebudów, istnieją tu m.in. 
dwa kolejne ciągi schodów prowadzących na wyis zy poziom w części 
wschodniej. Nie jest wykluczone, że korytarz ten pełnił rolę ulicy. 
Częściowo przebadano tei obszar na zachód od Domu A stanowiący 
rodzaj gospodarczego podwórca ograniczonego ścianami dostawionymi 
do murów domu. \ 

Drugi podwórzec gospodarczy znajdował się po wschodniej stro 
nie domu /pomieszczenie A.12, dawniej pasaż AB/. Uzupełniające ba· 
dania w tym miejscu dotyczyły wczesnego okresu użytkowania dzie· 
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dzińca i pieca do ogrzewania wody w łazience-. Stwierdzono tu ponadto 
piece do wypieku chleba, wielokrotnie przebudowywane. Do wschodniej 
ściany podwórca dobudowano Dom B, przebadany częściowo w sezo-nie 
XIV. . 

W skład Domu B wchodziła wydłużona sala B. 5 /8 x 3 m/ oraz 
trzy pomieszczenia usytuowane prostopadle do niej /B. l - B. 3/ i połą
czone z nią nis-kimi arkado!V)'mi przejściami. Ten układ pomieszczeń 
jest odwzorowaniem wschodniej części Domu A. ~elany Dpmu B zacho
wane obecnie do wysokości około l, 60 m zos~ały zbudowane z cegły su
szonej i były posadowione na skale. Podłogę stanowiła polepa mułowa. 
Pomieszczenia były przekryte sklepieniami beczkowymi a ich wnętrza 
wyprawione zaprawą mułową i wielokrotnie bielone. Z charakterystycz
nych cech wnętrza wymieni<5 należy urządzenie kuchni /B. 3/, gdzie 
w części zachodniej wydzielono szyb kominowy na całej szerokości 
pomieszczenia. Wewnętrzną ścianę komina wyr-óżniał specjalny wątek 

,. muru umożliwiający łatwe wykonywanie w nim kolejnych otworów, przez 
które stopniowo użytkowano komin. Ustalono 4 zasadnicze poziomy użyt
kowe z wyposażenierp wnętrza zawierającym m. in. naczynia zasobowe 
i kuchenne. Stwierdzono liczne przebudowy zmieniające stopniowo układ 
komunikacyjny wnętrza domu. 

Na podstawie badań materiału ceramicznego ustalono okres budo
wy Domu B na około X wiek. W tym także · okresie dostawiono do star- ' 
s z ej /VIII w./, wschodniej części Domu A pomieszczenia zachodnie. 
Przez pewien okres oba domy tworzyły jeden kompleks mieszkalny. 
Użytkowano go jeszcze w XIII w. W wieku XIV uległ on stopniowemu 
opuszczeniu i zasypaniu, teren ten począł służyć wtedy jako miejsce 
na liczne jamy zasobowe. 

Odsłonięta w Domu A dekoracja malarska, którą uważano za wy
jątkową w architekturze mieszkalnej Nubii. była jak wydaje się znacz
nie częściej stosowana. W Domu B odkryto około 50 fragmentów malo
wa-nych tynków pochodzących z kompozycji figuralnych małych rozmia
rów /około O, 50 m wys./ w tym z przedstawienia Eparcha w typowej 
koronie zdobionej parą rogów. O powszechności sztuki malarskiej na 
tym terenie zdają się świadczyć odkryte w Domu B małe kamienne 
pojemniki z przygotowaną do malowania farbą czerwoną oraz grudki 
barwnika żó~ego. 

W XIV sezonie wznowiono prace w dwu-kondygnacyjne~ budowli 
reprezentacyjnej, której główne pomieszczenie na piętrze ;uważane 
obecnie za salę koronacyjną chrześcijańskich królów Dongoli/ zostało 
zamienione na meczet w r.l317, czynny aż do r.l969. Badania na 
tym stanowisku prowadzU dr Włodzimierz Godlewski. Na P.arterze bu
dowli prace miały charakter sondażowy i pozwoliły wyjaśni<5 ostatecz
nie problem dostępu z zewnątrz do dolnej kondygnacji budynku przez 
zabudowane później. szerokie arkadowe wejścia od strony północnej 
wiodące do poprzecznych korytarzy, jak również układ komunikacyjny 
pomiędzy pomieszczeniami w tej partii budowli. Znaleziono dowody 
licznych przebudów z okresu chrześcijańskiego. 



288 

Prace na terenie .klatki schodowej wiodącej na piętro oraz na 
piętrze ograniczono do przeprowadzenia niewielkich odkrywek w ~eta

nach. Powiodło się ustalić istnienie trzech warstw malowideł ~cien
nych przedzielonych jedynie warstewkami pobiałki. Malowidła te są 
poważnie zniszczone przez póiniejsze otynkowania z czasów arabskich. 
Kompozycje z pó:tniejszej warstwy /XI-XII w./ odkryte na- klatce scho
dowej przedstawiają ~więtych rycerzy w postaci stojącej i na koniu. 

Wykonano dokumentację architektoniczną dla górnej kondygnacji 
1 c.zę~ciową inwentaryzację resztek malowideł widocznych w głównej 
sali. Tu w czasie prac oczyszczających w posadzce znaleziono arab
ską inskrypcję upamiętniającą prace konserwatorskie przedsięwzięte 
w budynku przez Ahmeda Hilmi z eci-Debba, zastępcę namtestnUm 
okręgu, datowaną na r.Hidż.ry 1325, tj. 1907/8 r. 

PALMYRA 
Obóz Diaklecjana 

SYRIA 
J 

Folska Stacja Archeologij. 
~ródziemnomorskiej UW 
w Kairze 

Badanta prowadzU doc.dr hab.Michał Gawli
kowski.Finansuje Stacja AŚ UW. Dwudziesty 
drugi sezon badań. Zachodnia dzielnica 
miasta. 

Prace wykopaliskowe objęły północną część zacho~iej dzielnicy 
Palmyry~ znanej jako Obóz Dioklecjana. Badany teren zpieści się po
między temenosem świątyni Allat oraz budowlą principiów rzymskiego 
obozu od strony południowej, a murem obronnym obozu od strony pół:
nocnej. Liczy on około 100 m długości ze wschodu na zaĆhód, zaś sze
rokość waha się od 60 m na zachodzie, gdzie granicę badań wyznacza • 
stok wzgórza, cio 90 m na wschodnie, wzdłuż ulicy biegnącej przed fa
sadą sanktuarium Allat. Celem badań było ustalenie sposobu wykorzy
stania tego obszaru w ramach obozu Diaklecjana /około 300 n. e./, 
a także przed jego zało~eniem. Odpowiedź na to pytanie ma zasadnicze , 
znaczenie dla zrozumienia topografii dzielnicy i okre~lenia jej charakteru. 

Ulica przecinająca teren obozu z połUdnia na północ /via prin
cipalis/ została odsłonięta na znacznej długości podczas wcześniejszych 
sezonów. Od zachodu przylega do niej sanktuarium Allat i otwiera się 
brama tego zespołu powstałego w I wieku n.e. Dalej ku północy odsło
nfęto w s e zonie 197 9 fragment tejże ulicy wraz z fundamentami porty
ków biegnących po obu jej stronach;, Sektor ten został rozszerzony 
w celu ustalenia charakteru zabudowy wzdłuż ulicy. Jednocześnie odko
pano także sektor mierzący 18 m na 7 m, bezpośrednio przy narożniku 
północno-wschodnim temenosu, po tej samej stronie ulicy. Chocjaż oba 
sektory nie stykają się ze sobą, wyniki uzupełniają się nawzajem i poz
walają określić rodzaj zabudowy. 
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Stwierdzono, ~e - w odró~nieniu do inny~h części obozu - nie 
było tutaj bloków koszarowych, lecz tylko pojedynczy -rząd pomiesz• 
czeń, które mierzą wszystkie po 4, 40 ma na 4 m i nie ró~nią się za
tem od typo\Vych i~b koszarowych jakie znamy ju~ na całym obszarze. 
Mogły one jednak mieć w tym wypadku przeznaczenie magazynowe. 
Między pierwszym pomieszczeniem od strony południowej a naro~ni
kiem temenosu Allat pozostawiono przejście szerokości 3, 70 m., 

Ósme i ostatnie pomieszczenie, które zamyka ten ciąg od pół
nocy uległo następnie przebudowie: ścianę frontową przesunięto ku 
środkowi ulicy w ten sposób, ~e została ona w połowie przegrodzona. 
Powiększone mierzyło 9" 70 m długości, zachowując pierwotną szero
kość 4,40 m. Zachowała się w całości' cementowa podłoga,' natomiast 
ściany zachÓdnia i południowa zostały rozebrane wraz z fundamentami. 
~ciana północna za to zachowana jest do wysokości l m; od zewnątrz, 
tj. od północy; pokryta jest tynkiem, co pozwala stwierdzić ~e nie 
przylegał do niej ~den dalszy mur i budowla tu się kończyła. 

Poza rzędem pomieszczeń stwierdzono istnienie ogrodzonego mu
rem dziedzińca o wymiarach 45 m na 18 m. StanowU on jedną' całość 

z ośmioma pOmieszczeniami od strony ulicy. Na dziedzińcu znaleziono 
w transzei przeprowadzonej wzdłu~. w połowie jego sze:rodcości" trzy 
piece chlebowe oraz d11że naczynie zasobowe. Teren nie był zabudowa
ny przed założeniem obozu, co oznacza że sanktuarium Allat znajdo
wało się na wolnej przestrzeni. 

Dalej ku zachodowi kilka sondaży pozwolUo stwierdzić, ~e badany 
obszar nigdy nie wykorzystano pod zabudowę. Był natomiast podzielony 
niskimi murami kamiennymi na tarasy rolnicze, nawadniane przez tród
ło tryskające w starożytności u stóp wzgórza. Ujęcie wody znajdowało 
się u dna kamiennej, podziemnej konstrukcji która służyła za cysternę 
/wymiary w rzucie 4 x 4 m, głębokość również 4 m/. Wodę odprowa
dzał podziemny kanał, ale było również wejście na poziomie gruntu, 
pozwalające czerpać wodę bezpośrednio z cysterny. 

Cysterna nie jest dokładnie datowana; ponieważ wnętrze zostało 
gruntownie oczyszczone i odnowione w średniowieczu, nie zachowało 
się antyczne wypełnisko. Jest jednak pewne, że budowla jest starsza 
od zabudowy Obozu Otoklecjana powstałej około r. 300' n.e. 

Prace będą kontynuowane w roku przyszłym w innej części dziel

nicy zachodniej. 

CAPACCIO VECCHIA. 
Prowincja Salerno 
Stanowisko Sagrato 

WŁOCHY 

Folska Akademta Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Uniwersytet w Salerno 
Istituto di FUologia 
e Storia Medievale 
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Badania prowadzili prof. Paolo Perluto 
( 

i dr Andrzej Buko /autor sprawozdania/ 
przy współudziale Giuseppiny Bisogno, 
Giovanni Amatucci oraz Ma.tteo Sessa 
z · Centro per. Archeologia Medtevale. 
Całością prac kierują prof. dr Witold 
Hensel l prof.lir Nicola CUento. Finan
sował Uniwer~ytet w Salerno. Siódmy 
sezon · badań. Zespół sakralny VIII-XVI w. 
n. e. w · om'ębie średniowiecznego zespołu 

osadnic~ego. 

Prace wykopaliskowe skoncentrowano we wnętrzu odkrytej w la
tach ubiegłych świątyni preromańskiej. Odsłonięto dwa najstarsze po
ziomy posadzek, odpowiadające ~ierwszym okresom funkcjonowania ze
społu klasztornego. Stwierdzono, :te pozostałości murowanej · przegródy 
dzielącej starszy kościół na dwie równe części, interpretowanej jako 
doln;y fragment ikonostanu, wią:tą się funkcjonalnie ze wspomnianymi 
posadzkami. 

Uzyskano materiały pozwalające zrekonstruować niektóre elemen
ty wystroju świątyni, m. in. marmurowe tarsje ró:tnych kształtów i bar
wy. Poni:tej najstarszej posadzki kościoła natrafiOJ;lO na pochówek dzie
cięcy. który jednak:te łączyć należałoby z osadnictwem pradziejowYm 
tych terenów. 

Badania zostały za~ończone. 

CIVITA D' OGLIARA 
Provtncja A vellino 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
w Warszawie 
Uniwersytet w Salerno 
Istituto di Filologia 
e Storia Medievale 

Badania prowadzili prof.dr Stanisław Taba
czyński i prof.Paolo Perluto przy współpra
cy z dr dr Andrzejem· Buko /autor sprawoz
dania/. Gabriellą Ma.etzke, Angelą Iacoe 
i Marią Antoniettą Iannelli. W badaniach 
wzięli równie:t udział rysownik - Bogdan 
Kowalczyk oraz studenci i absolwenci 
Uniwersytetów w Salerno i Neapolu. Ca
łością prac kierują prof. dr Witold Hensel 
i prof. dr Nicola Cilento. Finansował Uni
wersytet w Salerno. Drugi sezon badań . 
/wliczając badania sonda:towe przeprowa
dzone w l 97 5 r. /.Osadnictwo obronne 
z okresu wczesnośredniowiecznego. 
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W pierwszym etapie badań przeprowadzono prace weryfikacyjne 
na stanowisku "I Cuponi", odległym około 300 m na wschód od ·obrze
:ta murów Civita, która to strefa w tradycji lokalnej zachowała nazwę 
"U cimitero" i w wielu obiegowych opiniach uwa:tana była za strefę 
cmentarną dawnych mieszkańców Civita. ChodzUo przede wszystkim 
o zbadanie stref określonych w latach ubiegłych przez geofizyków, jako 
charakteryzujące się znacznymi anomaliami, przy czym wzdłu:tny cha
rakter i wymiary tych ostatnich odpowiadać mogły jarnom grobowym. 
Sonda:te weryfikacyjne nie potwierdziły zarówno tradycji lokalnej, jak 
i przypuszczeń sformułowanych na podstawie interpretacji wyników 
prospekcji geoelektrycznej, co pozwoliło wyeliminować tę ętrefę z dal
szych badań.. Uzyskano natomiast materiały do dziejów osadnictwa na 
tych terenach w IV-V w.n. e. 

Dalsze prace skoncentrowano w obrębie murów Civita, obejmują

cych sąsiedni płaskowy:t ciągłym systemem fortyfikacji osiągających 
w obwodzie prawie 2 km długości. Wykopy archeologiczne zlokalizowa
no we wschodniej części murów, gdzie występują wie:te obronne oraz 
po stronie zachodniej, ze względu na występowanie w tej strefie śladów 
struktur kamiennych. · 

Badania w rejonie wież i murów dostarczyły istotnych danych 
odnośnie szczegółów konstrukcyjnych tych struktur oraz pozwoliły po
łączyć niektóre obserwacje z danymi stratygraficznymi stanowiska. 
Wa:tnym wynikiem badań było stwierdzenie, że zachodnia strefa bada
nego zespołu była dość gęsto zabudowana, przy czym częściowo odsło
nięte niektóre obiekty mieszkalne i gospodarcze zdają się korespondo
wać z okresem użytkowania murów obronnych. 

Najciekawszym odkryciem było zlokalizowanie i częściowe odsło
nięcie w centralnej części fortalicji partii fundamentowych kościoła, 
z półkolistą absydą zorientowaną w kierunku wschodnim. Nie mniej 
istotnym było stwierdzenie występowania przy kościele pochówków 
szkieletowych, należących bez wątpienia do istniejącego tu niegdyś 
cmentarza przykościelnego. 

Z tegorocznych badań pochodzą dość jednorodne zespoły ceramicz
ne z okresu wczesnośredniowiecznego, które zdają się wskazywać, że 

zanik akcji osadniczej w tym ośrodku nastąpU stosunkowo wcześnie, za
pewne przed · początkiem X stulecia. 

Przewiduje się kontynuację badań. ' 



293 

ZAMIESZCZONE DANE: miejscowość, gmina, województwo, okres -
oznaczony literą, okresy dorlaikowe /litery w nawiasie/, strona • 

• OZNACZENIA OKRESOW: pim - paleolit i mezolit, n- neolit, b ·- epoka 
/okresy/ brązu, h- okres halsztacki, l- okres lateński /przedrzymski/, 
rz - okres wpływów rzymskich, wś • wczesne średniowiecze, pś - pó:tne 
średniowiecze, n~ - okres nowo~ytny, uz, - uzupełnienia, b. z. - badania 
zagraniczne. 

INNE SKRÓTY: gm, - gmina, w. - województwo /brak skrótu oznacza 
gm. lub w.Ioco/, st. - stanowisko. 

Aleksandria /Egipt/ Kom el- Dikka b. z. 276 

Baczyn, gm. Liszki, w,krakowskie h 81 

Bajtkowo, gm. Ełk, w. suwalskie wś 139 

Bardejob /Czechosłowacja /, n~ /uzup.1979/ 255 

Będkowice, gm. Sobótka, w. wrocławskie, wś 139 

Białcz Stary, gm. Smigiel, w.leszczyńskie, n /h, rz/ 27 

Białogarda, gm. Wieko, w. słupskie, wś /pś/ 140 

Bieżuń, w. ciechanowskie, nż 231 

Bieżyń, gm. Krzywiń, w. leszczyńskie, st.1, rz /h, I/ 115 

Bir Kiseiba /Egipt/, Pustynia Zachodnia p. b. z. 277 

Biskupice, gm. Brwinów, w. warszawskie, rz /b, I/ 116 

Błotnica Strzelecka, gm. Strzelce Opolskie, w. opolskie, st. A 256 
h /rz, wś/ /uzup.l979/ 

Bobkowice, gm. Kobierzyce, w. wrocławskie, n 31 

Bobrowniki, gm. Fabianki, w. włocławskie, pś /nż/ 187 

Bocheniec, gm· M?-łogoszcz, w.kif7leckie, st. 2 i 6, b 57 

Bochnia, w. tarnowskie, st. Muzeum, n ż /n/ . 231 

Bolków, gm. Police, w. szczecińskie, st.1, pim /n/ 9 

Bożejewice, gm. Strzelno, w. bydgoskie, st. 8, n /b, I/ 27 

Brześć. Kujawski, w. włocławskie, st. 4, n /p, I/ 28 

Budzyń, w. pilskie, st.1, n 30 

Burdeniszki, w. suwalskie, st. 4, pim /n/ 9 

Busieniec, gm. Białopole, w. chełmskie, wś 142 

Bytom. w. katowickie, st. 2, pś /n~/ 188 

Bytom, w.katowickie, ul. Zaułek, pś 188 
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Capaccio Vecchia /Włochy/, prowincja Salerno, st. Sagrato, b. z. 289 

Cedynia, w. szczecińskie, st. 2, wś fpś/ 142 

Cedynia, w. szczecińskie, st. 2a, wś /h/ 143 

Cłięciny, w.kieleckie, n:t 232 

Chojnowo, gm. Tolkmicko, w. elbląskie, st. 2, wś 144 

Ciarki, gm.Lasowice Wielkie, w. opolskie, st. A, rz 117 

Ciechanów, Zamek, pś /n:t/ 189 

Cieszyn, w. bielsko-bialskie, Stare Miasto - mury obronne, 190 
pś /n:t/ 

Civita cfOgliara /Włochy/, prowincja Avellino, wś, b. z. 290 

Czarnowąsy, gm.Dobrzeń Wielki, w. opolskie, st. E, rz 117 

Czarnówko, gm.Nowa Wieś Lęborska, w. słupskie, st. 5, rz /1/ 116 

Czekanów, gm. Jabłonna Lacka, w. siedleckie, st. I i III, w ś 144 

Czerchów, gm.Ozorków, w.łódzkie, st.2, wś 146 

Czerni szyn, !5ID· Hrubieszów, w. zamojskie, st. 20, L l ()3 

Czerniszyn, gm. Hrubieszów, w. zamojskie, st. 21, I /rz/ 103 

Czersk, gm.Góra Kalwaria, w. warszawskie, st. "Wzgórze 147 
Zamkowe" wś /1, pś/ · 

Czułczyce, gm. Sawin, w. chełmskie, pś 191 

Dąbrowa Biskupia, w. bydgoskie, st. 21, n 31 

Dąbrówka, gm. Stryszów, w. bielsko-bialskie, st. A, n:t 233 

Dąbrówka, gm. Stryszów, w. bielsko-bialskie, st. 2, pim /h, wś/ lO 

Debre~te /Jugosławia/, s. R. Macedonia, wś, b. z. 284 
• Deir el-Bahari /Egipt/, Swiątynia Hatszepsut, b. z. 278 

Deir el-Bahari /Egipt/, Świątynia Totmesa III, b. z. 2 79 

Dębczyno, gm. Białogard, w. koszalińskie, st. lO, wś /b, h/ 148 

Dębczyno, gm. Białogard, w. koszalińskie, st. 39, b /rz, wś/ 57 

Dębczyno, gm. Białogard, w. koszalińskie, s~$41, b 59 

Dmosin, w. skierniewickie, pś 191 

Dobkowice, gm. Kobierzyce, w. wrocławskie, n 

DObre, gm. Wilków, w.lubelskie, st. l i 2, l /n, b, rz, wś/ · 104 

Dobrzeszów, gm. Łopuszno, w. kieleckie, st, "Góra Dobrzeszowska~'1 

wś 149 
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Dolice, w. szczecińskie, st.40, b 60 

Dolina Królów /Egipt/, Gro~owiec Ramzesa Ill, b. z. 280 

Dolina Ribnica /Bułgaria/, okręg Błagojewgradzki, st. 6, 272 
wś:' b. z. 

Domacyno, gm. Karlino, w.koszalińskie, st. 6, . b /h,rz, wś/ 60 

Drohiczyn, w. białóstoclde, st.16, b /wś/ 61 

Drohiczyn, w. białostockie1 .~t. XXII "Cerkiew'', wś /ś, not./ 150 · 

Duczów Mały, gm. Wołczyn, w. opolskie, st. A, b, uzup.1979 256 

Elbląg, St.are Miasto, pś /not./ 193 

Elbląg, Zamek, pś 192 

Erminów, gm. Rybno, w. skierniewickie, st. 2, h 82 

Frombork, w.elbląskie, st.4, pś /not./ 193 

Gaje, gm.'Stubno, w. przemyskie, st. 3, rz /wś/ /uzupeł.1979/ 257 

Gliniany, gm. Ożarów, w. tarnobrzeskie, b 62 

Główczewice, gm. Brusy, w. bydgoskie, l /h/ 105 

Gniew, w. gdańskie, nż 234 

Gniew, w.gdańskie, 'st.4, pś /1/ 194 

Gniew, w.gdańskie, st.5, wś /h/ 150 

Grabionna, gm.Białośliwie, w.pilskie, st.25, n /h, .rz/ 32 

Grzybiany, w.legnickie, st.1, h /b, wś/ 83 

Grzybnica, gm. Ma nowo, w. koszalińskie, rz 119 

' 
Huta Stara, gm.Grodziec, w.'konińskie, st~I i II, not. 235 

Inowłódz, w. piotrkowskie, Zamek, mury miejskie, pś /nt../ 195 

Inowrocław, w.bydgoskie, st.55, n/b,h,l,n/ 33 

Janowiczki, gm. Racławice-Pałecznica, w.kieleckie, st.1, pś 196 

Janowiec, w. lubelskie, nt.. 236 

Januszkowo Kujawskie, gm.Nowa Wieś Wielka, w. bydgoskie, pim . 11 

Jartypory, gm. Liw, w. siedleckie, st. 2, h 86 

Jastrzębia Góra, gm. Władysławowo, w. gdańskie, st. 4, pi.m 12 
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Jenin, gm. Bogdaniec,· w~ warszawskie, st.1, h 

Jeziorsko, gm.Warta, "'• sieradzkie, st. 5/5A, b /h, rz, wś/ ~ 
/uzup.1979/ 

. Ję.dr.ychowice, w. opolsl!:ie, .grodzisl!o .II. b /n-?-/ · 

Kadero /Sudan/, n, b. z. 

~mień Pomorski, w. szczecińskie, · st. 2, Stare Miasto, wś /pś/ 
.. ~ 

Kaniówka, gm.Czarny Dunajec, w. nowosądeckie, st.1, pi.m 

Karolków, gm. Sochaczew,' w. skierniewickie, st. 3, h /1/ 
Kartoszyno, gm. Krokowa, w. gdańskie, st. 7, l /wś/ 

Kato-Nea Paphos /Cypr/, b. z. 

Kazimierza Mała, gm.Kazimierza Wielka, w. kieleckie, st. 5, 

Kietrz, w. opolskie, st. l', b /rz/ 
-

Kietrz, w. opolskie, st. D, n /b/ 

Kobiernice, gm. Porąbka, w. bielskie, pś 

Kochłowice-Ruda ~ląska, w.katowickie, pś 

Kołbacz, gm.Stare Czarnowo~ w. szczecińskie, pś /nt/ 

Kraków, ul. Spadzista, st. C 2, pim 

Kraków-Lurlwinów, ul. M. Konopnickiej, wś /pś, nt/ 

Kraków-Nowa Huta, Krzesławice III, st. 41, l /rz/ 

Kraków-Stare Miasto, wś /pś, nt/ 

Kraków-Stare Miasto, pś /wś, nt/ 

Kraków-Stare Miasto, kościół św. Idziego, pś /nt/ 

Kraków- Wawel, rejon VIII, wś · /pś. nt/ 

Kręsko, gm.Brzeg Do1ny~ w. wr~cławskie, wś /rz, pś/ 

Krosno, Mury Miejskie, pś /nt/ 

Krosno, Pałac Biskupi, pś 

Krosno, gm. Pasłęk, w. elbląskie, rz /i/ 
Kruszwica, w. bydgoskie, st. 2, wś /pś, nt/ 

Krzanowice, w.katowickie, st.1, b 

Krzeczów-Bełch, gm. Bochnia, w. tarnowskie, rz /wś/ 

Krzemionki, gm. Bodzechów, w •. kieleckie, -Rezerwat '' 
Archeologiczny, n /b/ 

Krzeak-Królowa Niwa, wś 

b •/n/ 

) 

86 

257 

63 

· 285 

152 

1~-

87 

105 

273 

64 

65 

34 

197 

' 198 

199 

13 

152 

106 

153 '·. 

200 

202 

154 

155 

203 

203 

~20 

156 

65 

120 

36 

~57 
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Kucoby. gm. Olesno. w. częstochowskie, Jt.l." r·z 

Kucyk, gm. Wyszków, w. siedleckie. b ' 

/._ 

Lubiii, woj.leszczyńsłde. st. l. w~ 

Lubiń, w. leszczyńskie. st. la, p~ /n~/ 

Lubiń-Świnouj~cie, gm. ~inouj~cie, w. szcze~ińskie, st. 8, h 

Lublin, Stare Miasto, Blok VI, p~ /n~/ 

Lublin, Stare Miasto, Blok VII, n~ /w~. ~/ 

Luzino, w. gdańskie, st.17, l 

Lapszów, gm. Koszyce, w.kieleckie, st. C, n 

Lojewo, gm. Inowrocław, w. bydgoskie, st. 35, n 

Lupawa, gm,. Potęgowo, w. słupskie, st. 2, n 

Łykowe, gm. Wierzchlas, w. sieradzkie, st. l, p /nY 

Madeły, gm. Pątnów, w. sieradzkie, st. l. ·b /h/ 

Malb~rk, w. elbląskie, Zamek-Dom Podstaro~ciego, p~· /nt./ 
/uzup.1979./ 

Mamlicz, gm. Barcin, w. bydgoskie, st. l, n 

Masłomęcz, gm.Hrubieszów, w. zamojskie. st.9, l /rz/ 

Masłomęcz, gm.Hrubieszów, w. zamojskie, st.ll i 15, rz 

Masłomęcz,· gm. Hrubieszów, w. zamojskie, st. 22, l 

Mechnice, gm.'Kępno, w.kaliskie, st. l, b 

Michałów, gm.Bełchatów, w.piotrkowskie, śt.l, m 

Minshat abu Omar /!f.gipt/, Północ~owscho~a Delta, . b. z. 

Mińsk Mazowiecki, w. siedleckie, nt. 

Modlnica, gm~ Wielka Wie~. w. krakowskie, st. l, n 

Modła, gm. Wi~niewo, ~.ciechanowskie, rz 

Moraczewo, gm. Łubowo, w. poznańskie, st. l, w~ 

Mosty, gm. ~ ęciny • w. kieleckie, st. 13, p 

Motycz, w.lubelskie, w~ fnt.J 
Mrowin~. gm. Rokietnica, w. poznańskie, st. 3, n 

Nadkole, gm.Lochów, w. siedleckie, st. l, rz /h/ 

Niechmirów-Mała Wie~. w, sieradzkie, b 

121 

66 

158 

204 

89 

205 

239 

107 

37 

37 

38 

15 

66 

205 i 
258 

\ 39 
) 108 

122 

108 

67 

15 

281 

240 

.40 

123 

159 

16 

160 

40 

' 124 

68 
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Niesułowice, gm. Milicz; w. wrocławskie, st. 2, b/h, wfJ/ 

Nowa Cerekwia, gm. Kietrz, w. opolskie, · st. S, b 

Nowinka, gm. Tolkmicko, w. elbląskie, st. l, wfJ 

Nowy Barkoczyn, gm.Nowa Karczma-Liniewo, ·st. 3, h 

Nowy Młyn, gm. Minec, woj. kieleckie, st. 11Rydno 11
, pl.m .. 

69 

69 

162 

88 

17 

Nowy Targ, gm.Stary Targ, w. elb~ąskie, st. 6, rz /b, h, 1/ 124 

Novae /Bułgaria/, rz, wś b. z. 272 

• Oborniki Sląskie, w. wrocławskie, st. 4, b 70 

Odry, gm. Czersk, w. bydgoskie, rz 125 

Olesno- Walce, gm. Olesno, w. częstochowskie, st. 3, h /wś/ 89 

Opoki, gm. Aleksandrów Kujawski, w. włocławskie, st. 7, 41 
n /b, h, l, wś/ 

Opatowiec, w. kieleckie, h 90 

Osłonino, gm. Puck, w. gdańskie, st. 2, n 42 

Osłowo-Kolonia, gm. Mielnik, w. białostockie, st.~· wś /h/ 162 

Owczary, gm. Górzyna, w. gorzowskie, st.2, l 109 

O~arów, w. tarnobrzeskie, b 71 

Palmyra /Syria/, b. z. 288 

Pawłowice, gm.Michałów, w.kieleckie, h 90 

Pawłów, w. chełmskie, wś 163 

Pękosławice, gm. Waśniów, w.kieleckie, st. l, rz 126 

Piórkowo, gm. Płoskinia, w. elbląskie, st. l, h 92 

Piskorzno, gm. Krzeszyce, w. gorzowskie, st. l, b 71 

Pleszew, w.kaliskie, st. 2, b /h/, uzup.l979 72 . i 259 

Płonka-Kozły, gm. Lapy, w. białostockie, pim /n/ 18 

Podczerwone, gm.Czarny Dunajec, w. nowosądeckie, .st. l, p 19 

Pola Grunwaldu, gm. Stębark, w. olsztyńskie, st. l, lb i 3, pś 206 

Poznań-Stare Miasto, pś /n~/ 208 

Prosna, gm. Budzyń, w. pilskie, st. 7, n 

Przemyśl, ul. Rycerska, wś /rz/ i tak~e uzup.l979 164 i 

43 

260 

Przemyśl, ul. Krasińskiego, wś, uzup.l979 260 

Przybranowo, gm. Aleksandrów Kujawski, w. włocławskie, st. 3, n 44 

Przybranówek, gm. Aleksandrów Kujawski, w. włocławskie, st. 43 ·44 



299 

Psary, w.leszczyńskie, st.l, rz 

Puck-Zatoka, w. gdańskie, wś i tak~e uzup.l979 

Pułtusk, w. ciechanowskie. gród i zamek, wś fpś,n~/ 

Pułtusk, w. ciechanowskie, miasto, n~ 

Racią~. gm. Tuchola, w. bydgoskie, wś 

Raciążek, gm. Nieszawa, w. włocławskie, pś /n~/ 

127 

165 i 261 

166 

241 

167 

212 

Radom-Stare Miasto, kościół św. Wacława, pś /wś, nż/ 

Radzikawo Stare, gm. Czerwińsk, w. płockie, st. "Gaik~ wś /pś f 
Rembielin, gm. ~horzele, w. ostrołęckie, st. l, rz 

213 

168 

128 

Rembów, gm.Raków, w. kieleckie, pś 

Reszel, w. olsztyńskie, pś /n~/ 

Rewa, gm. Kasakowo,_ w. gdańskie, st. l, n 

Rębielice Szlacheckie, w. częstochowskie, st. 2, rz 

Rybno, gm. Gniewino, w. gdańskie, st. 3a, h 

Ryczeń, gm. Góra, w .leszczyńskie, st. l, pś /n~/ 

Rytro, gm. Piwniczna, w .• nowosądeckie, st. A, rz 

Rzeszów. Stare Miasto, n~ 

Rzeszów, st. 88, n /bY 

Rzeszów, st. 89, n /b/ 

214 

215 

45 

128 

92 

216 

129 

244 

46 

47 

Rzymówka, gm. Złotoryja, w. legnickie, st. l, wś fpś/ 
i tak~e uzup.l979 

169 i 

Sajczyce, gm. Sawin, w. chełmskie, wś . 

Sandomierz, w. tarnobrzeskie, st. Żmigród~'. n 

Siedlnica, gm. Wschowa, w. leszczyńskie, st.l7a, p . 
i także uzup. 1979 

Si~miątkowo Koziebrodzkie, w. ciechanowskie, st. l, h /1, rz/ 

Siemiechów, gm. Widawa, w. sieradzkie, st. 2, rz /1/ 

Siemirowice, gm. Cewice, w. słupskie, b /n/ 

Sieradz, Wzgórze Zamkowe, pś /wś/ 

Skarszewy, w. gdańskie·, pś /n~/ 

Słonowice, gm.Kazimierza Wielka, . w. kieleckie, st. "G". b /rz/ 

Smolugi, gm. Dziadkowice, w. białostockie, st. "Ciarki", wś 

Sobiejuchy, gm. Żnin, w. bydgoskie, st. 3c, h 

262 

170 

47 

20 i 
263 

93 

129 

73 

216 

218 

73 

170 

94 
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Sobków, w. kieleckie, n t - / rz / 

Sochaczew- Poświętne, w. skierniewickie, pś /n~/ 

Sromowce Nitne, gm. Czorsztyn, w. nowosądeckie, pim 

Sromowce Wyżne-Kąty, gm. Czorsztyn, w. nowosądeckie, pim

Stara Dongola /Sudan/. b. z. 

Starogard Gdański, w. gdańskie, st. l, h 

Stary Zamek, gm. Sobótka, w. wrocławskie, st.15, wś /I, rz/ 

Sterławki Wielkie, gm. Ryn, w. suwalskie, rz 

Strachów, gm. Łagiewniki, w. wrocławskie, st. 2a, n 

Strobin, gm. Konopnica, w. sieradzkie, st. 2, h /1/ 
Strobin, gm. Konopnica, w. sieradzkie, st. 3a, rz 

Stronie, gm. Stryszów, w. bielsko-bialskie, st. 3, wś /rz/ 

Suchodół, gm.Iłów, w.płockie, st.l, l /b/ 

Sulejów-Piaski, gm. Sulejów, w. piotrkowskie, st. 4, wś 

Szarbia, gm. Skalbmierz, w.kieleckie, st. 9, n 

Szyce, gm.Wielka Wieś, w.krakowskie, st. lO, n 

Szychowice, gm. Mircze, w. zamojskie, st. l, n 

Szydłów, w. kieleckie, st. 1, pś /n t./ 

Świdnica, ul. Zamkowa, w. wałbrzyskie, pś /Qt/ 

Swięty Krzyt, gm. Słupia Nowa, w. kieleckie, st. 11 Szczyt'~ wś 

Tarnów-Zamek na górze św. Marci.na, pś /nż/ 

Tarnów-Zamek, pś, uzup.l979 

Tassili--'n-Ajjer / Algeria/, środkow.a Sahara, n, b. z. 

Tądów Dolny, gm. Warta, w. sieradzkie, st~ 2; b /rz, wś, pś, nż/ 

Tądów Dolny, gm. Warta, w. sieradzkie, st. 7, rz /1/ 

Tądów Górny, gm. Warta, w. sieradzkie, st. 3, rz /h, l, wś/ 
i także uzup. 1979 

Tolkmicko, w. elbląskie, nż 

Tomaszowice, gm.Wielka Wieś, w.krakowskie, st. l, n 

Tuchola, w. bydgoskie, Zamek i miasto, pś /nt/ 

Tuligłowy, gm. Rokietnica, w. przemyskie, wś 

Tykocin, w. białostockie, st. l, wś 

244 

218 

~o 

21 

286 

95 

171 

130 

49 

96 · 

131 

172 

109 

173 

50 

50 

51 

220 

220 

173 

222 

264 

271 

74 

132 

134 i 
265 

247 

52 

223 

174 

175 
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Ty licz, w. nowosądeckie, st. 2,~ n :t 

Ujazd, gm. Iwaniska, w. tarnobrzeskie, n:t 

Waćmierek, gm. Tczew, w. gdańskie, st. l, wś 

Wąwolnica, w. lubelskie, st. l, pś , /n, wś, n :t/ 

Wąwolnica-Zgórzyliskie, gm. Wąwolnica, w.lubelskie,· st. 6,_ 

Wenecja Górna, gm. Żnin, w. bydgoskie, wś /b, pś/ 

W.ierzbica, w. :radomskie, st. "Zele", pim /n, b/ 

Wierzbica, w. radomskie, st. II, n:t /ś/ 

Wietlin lll, gm. Laszki, w. przemyskie, st. l, h 

Wilkowice, gm. Wartkowice, w. sieradzkie, st. l, wś /1/ 

Wilkowice, gm.Wartkowic e, w. sieradzkie, st. 2, h /1/ 

Wiślica, w. kieleckie; st. grodzisko, wś /ś, n:t/ 

Witów, gm. Koszyce, w.kieleckie, st. I, b 

Włocławek, miasto, pś /n:t/ 

Wojnowice, gro. Osieczna, w. leszczyńskie, st. 2, pś 

Wolin, w. szczecińskie, st. l, wś 

Wołkusz, gro. Lipsk n. Biebrzą, w. suwalskie, st. 5, pim 

Wrocław-Sołtysowice, pś 

Wyspa Bidtan /Irak/, b. z. 

Zadowice, gm. Godziesze Więlkie, w.kaliskie, st. l, l /rz/ 

Ząkrzew, gro. Warta, w. sieradzkie, st.12A, wś /łi, rz/ 
/uzupeł.l97~/ 

Zamczysko, gro. Kampinos, w. warszawskie, wś 

Zamość-Stare Miasto, nż 

Zarzyca, gro. Łagiewniki, w. wrocławskie, n 

Zawada, gro. Dębica, w. tarnowskie, n:t 

Zawada, gro. Połaniec, w. tarnobrzeskie, h /p, b, rz/ 

Zawady, gro. Zbuczyn, w. siedleckie, st. IV, wś /rz, pś, · n:t/ . 

Zbrojewsko, w. częstochowskie, st. l, pś /b/ 

Zbrojewsko, gm. Lipie, w. częstochowskie, st. 3, b 

Żarnowiec, gm. Krokowa, w. gdańskie, st. l, wś 

Żywiec, w. bielsko-bialskie, Stary Zamek, pś /n:t/ 

248 

246 

. 175 

224 

n 52 

176 

22 

248 

97 

177 

97 

177 

75 

224 

225 

178 

23 

179 

282 

110 

266 

180 

250 

53 

251 

99 

181 

226. 

77 

182 

226 
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