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OD REDAKCJI 

W piętnastym Informatorze zgromadziliśmy sprawozdania z wyko
palisk prowadzonych w 1981 r. na 282 stanowiskach w Polsce 1 12 za gra
nicą. W dziale uzupełnienia 1980 r. znalaz1y się omówienia 18 stanowisk 
polskich i l zagranicznego, tak więc dane sumujące sezon'80 uleg1y zmia
nie. Liczba stanowisk badanych w kraju powiększyła się do 280, za gra
nicą- do 18. 

Dział uzupełnienia w tym tpmie został rozbudowany o informację 
o badaniach geofizycznych lliKM PAN za lata 1978-81. W następnym Infor
matorze przedstawimy dane o badaniach powierzchniowych prowadzonych 
przez wszystkie instytucje w raru ach Archeologicznego Zdjęcia Polski. 

A oto jak przedstawiają się szczegółowe dane ostatniego sezonu. 

l 

Sezon 1981 w Polsce 

l 

Instytucje p im n b h l rz wś pś nż razem 

lliKM PAN • 2 4 4 l - 3 6 '- -· 20 

muzea 3 21 lO 11 lO 13 .2o 16 l 113 

uniw.ersytety lO 20 6 5 6 9 6 7 3 72 

KZA - l 5 2 - 1 6 12 - 27 

PPPKZ l 2 3 l l l 2 6 28 4 47 

inne - - - - - - l 2 - 3 

Razem 15 48 28 20 17 28 53 65 8 282 

Sezon p-rzyniósł wiele cennych i istotnych odkryć. Do najbard~iej 
interesujących należałoby zaliczyć odsłonięcie zespołu produkcyjnych osad 
bursztyniarakich z neolitu na ŻUławach, kolejnej budowli kultowej w Ino
wrocławiu z okresu rzymskiego, osady hutni.czej w Psarach, grobu kowala 
złotnika w Strobinie, '?f Wolinie - figurki szachowej z bursztynu w war- · 
stwle z X w., dwóch budowli preromańskich na Wawelu, nowych ustaleń 
co do chronologii zespołu sakralnego w Strzelnie. 
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Chciellbyśmy przypomnieć, :te coroczne sprawozdania do Informa
tora naleey przesyłać do 30.11stopada kaMego roku na adres PTAiN
Warszawa, ul. Jezuicka 6~ W poprzednim tomie przedstawili-śmy ponow
nie w skrócie schemat sprawozdań. Wszystkim autorom oraz instyfucjom 
wspomagającym i finansującym wydawanie Informatora Archeologicznego 
serdecznie dziękujemy. 

r 



EPOKA KAMIENIA 

Pal.OUI l mezolit 
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BOHATER Y LEŚNE, gm.Lipsk n. Biebrzą Uniwersytet Warszawski 
woj. suwalskie Instytut Archeologii 
Stanowisko 2 ''Białe" 

Badania prowadził mgr Karol Szymczak. Finanso
wał WKZ w Suwałkach. Pierwszy sezon badail. 
Stanowisko piaskowe. Górny paleolit /? / . 

. , 
Stanowisko położone jest na piaszczystym wyniesieniu w odległoś

ci ok. O, 5 km od stanowiska Wołkusz 5, ok. 200 m od doliny. rzeki Per
stunki /dopływu Wołkuszanki/ i ok. 50 m od krawędzi niewielkiej wysch
niętej dolinki między strefą piaszczystą a morenową. Materiał archeolo
giczny jest całkowicie odwiany i być może nieco przesunięty, co jednak 
nie zakłóca całkowicie sytuacji planigraficznej. Wszystkie zabytki krze
mienne pokryte są intensywną białą patyną, a ich powierzchnie są w zna
cznym stopniu zniszczone przez wyświecenie. 

Przebadano dotąd 94m
2 pozyskując ponad 3. 100 zabytków. W tej 

części homogenicznego najprawdopodobniej zespołu wystąpiły głównie 
rylce /kilkadziesiąt sztuk/: jedynaki, łamańce i klinowate, często zwie
lokrotnione, jeden przekłuwacz a także kilka odłupków retuszowanych 
oraz jeden dwupiętowy rdzeń. 

Trudno zaklasyfikować ten nięzwykle ciekawy zespół inaczej niż 
jako paleolityczny z bliżej nieokreśloną, może do dziś nieznaną jednostką 
kulturową. 

/ 
Badania będą kontynuowane. 

BOLKÓW, gm. Police 
woj. szczecińskie 
Stanowisko l 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza. w Poznaniu 
Katedra Archeologii 
Konserwator Zabytków Archeo
logicznych w Szczecinie 

Badania prowadziła dr Dobrochna Jankowska. 
Finansował WKZ w Szczecinie. 1Drugi sezon badail. 
Obozowisko z okresu schyłkowego paleolitu i me
zolitu. 

Prace na stanowisku przebiegały w dwu etapach. Najpierw zakoń
czono szczegółową inwentaryzację powierzchniową, a następnie przepro
wadzono prace wykopaliskowe w jego południowej części. W wyniku szcze
gółowej inwentaryzacji stwierdzono, że obszar występowania materiału 
krzemiennego zarnyka się w kwadracie o boku 100m. Potwierdziła się 
również obserwacja o 2 strefach intensywnego występowania okazów oraz 
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o zrótnicowanej strukturze inwentarza w ramach tych skupisk (por. 
Informator, Badania l 98-0 f. 

Badania wykopaliskowe przeprowadzono w obrębie skupiska połud
niowego, lokalizując wykopy na jego północnej ! 'zachodniej granicy. 

· Eksploracją objęto łącznie przestrzeń 68 m2~o Stwierdzono, :te w północ
nej części badanego obszaru stanowisko zostało całkowicie zniszczone 
przez wieloletnią intensywną uprawę. Cały, bardzo liczny materiał wy
stępuje tu w obrębie warstwy ornej. Natomiast w części południowej, na 

··przestrzeni ok. 12 m zachowała się część układu pierwotnego, pokryta 
na odcinku 3 m pokładem młodego torfu. . 

Uzyskano łącznie 3. 837 okazów krzemiennych, wśród których 
przewatają odłupki termiczne, odpady produkcyjne, . rdzenie i półsuro
wiec. Rdzenie są żwykle drobne, jedno- lub wielopiętowe, maksymalnie 
wyeksploatowane. Wśród nielicznych narzędzi stosunkowo najwięcej jest 
zbrojników /tylczaki, półtylczaki, trójkąty, najczęściej równoramienne/. 
Poza tym stwierdzono m. in. obecność drobnych przekłuWaczy i wiertni
ków, półfabrykaty lub fragmenty liściaków, pojedyncze okazy rylców 
i drapaczy oraz l ciosak /?f wykonany z grubego odłupka korowego. 

W południowej części badanego terenu ilość okazów o cechach 
schyłkowopaleolitycznych jest niewielka. Analiza wstępna pozwala sądz~ć, 
te materiał, który wystąpił in situ stanowi pozostałość pracownianego 
obozowiska me.zolitycznego, o trudnej na razie do ustalenia przynaletnoś-
ci kulturowej. · 

Rozpoczęte badania penetracyjne pozwoliły na zlokalizowanie 
w okolicach jeziora Swidwie dalszych 5 podobnych, choć nieco mniejszych 
punktów osadniczych. 

Materiały zlotone są w Katedrze Archeologii UAM w Poznaniu. 

Badania będą kontynuowane. 

GRUDZ~DZ - MNISZEK 
woj. toruńskie 
Stanowisko III 

Uniwersytet im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 
Instytut Archeologii i Etnografii 
Muzeum Regionalne w Brodnicy 

Badania prowadzili mgr Stanisław Kukawka 1 Marian 
Marciniak f autor sprawozdania/. Finansował WKZ 
w Toruniu i Muzeum Regionalne w B rodnicy. 
Pierwszy sezon badań. Stanowisko wydmowe, wielo
kulturowe. ()bozowisko mezolityczne. osada neoli
tyczna 1 z epoki brązu, nieliczne fragmenty ·naczyń 
wczesnośredniowiecznych /XI-XIII" w. f. 
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Badania miały charakter ratowniczy. Stanowisko zajmuje dobrze 
eksponowany pagórek wydmowy, usytuowany ria prawym brzegu rzeczki 
Rudniczanki łączącej jezioro Wielki Rudnik z obecnie prawie całkowicie 
zarośniętym jeziorem Mały Rudnik. Teren ten leży w obrębie Basenu 
Grudziądzkiego, ok. 4 km na wschód od koryta Wisły, w okolicy żachad
niego krańca jeziora Mały Rudnik: Stanowisko należy do większego sku
pienia rozciągającego się wzdłuż dollny Rudniczanki, które można wią
zać z mezolitem. 

Na powierzchni stanowiska występują mezolityczne materiały 
krzemienne i fragmenty naczyń neolitycznych. Serią dolkowań zlokalizo
wano zasięg najobfitszego występowania materiałów krzemieńnyc~ i wy
tyczono w tym miejscu wykopy o łącznej powierzchni 31 m2. Sytuacja 
stratygraficzna powtarza się we wszystkich wykopach. Wyróżniono 3 
warstwy: I-humus /miąższość ok. 20 cm/, II-iluwialny poziom glebowy 
/miąższość ok. 40-60 cm/. III-calec. Materiały ceramiczne zalegały 
w warstwach I i II nie osiągając spągu warstwy II. Natomiast zabytki 
krzemienne poza warstwami I i II" wystąpiły też w stropie· warstwy III, 
ok. l O cm głębiej niż maksymalna głębokość wys.tępawania fragmentów 
ceramiki. .L 

Odkryto jamę wypełnioną węgielkami drzewnymi /ślad po słupie? f 
i ślad większego obiektu wyr-ównującego do poziomu nachylenie stoku 
f stropu calca/. Obiekt ten interpretować można jako ślad budowli miesz
kalnej o bliżej nieokreślonej konstrukcji. Oba obiekty zawierały jedynie 
materiał krzemienny i wiązać je można z mezolitem·. Odkryto ślady 
zniszczonej późniejszym osadnictwem krzemienicy o pierwotnej ąrednicy. 

ok. 2-3 m. Inwentarz 'krzemienny licey ogółem 650 okazów, w tym ponad 
70 narzędzi i rdzeni. Wśród okazów wydzielonych dominują .ilościowo 
mikrorylce i nierównoboczne trójkąty oraz okazy nawiązujące typologiez
nie do starszego okresu mezolitu /mikrotylczak Stawinoga·, zdwojony 
półtylczak, półtylczak Komornica/. Znaleziono też jeden trapez, który 
jednak może należeć do zespołu neolitycznego. 

Materiał ceramiczny reprezentuje kultury neolityczne i wczesno
br·ązowe. Wśród ceramiki wystąpiły fragmenty naczyń kultury pucharów 
lejkowatych, kultury amfor kulistych, kultury ceramiki sznurowej oraz 
fragmenty datowane na epokę brązu i okres wczesnośredniowieczny /XI
XIII w./. 

Materiały po opracowaniu przekazane zostaną do Muzeum Pań
stwowego w Grudziądzu. 

Badania powinny być kontynuowane. 

l 



12 

JANUSZKOWO KUJAWSKIE, 
gm.Nowa Wieś Wielka 

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

woj. bydgoskie' 
Stanowisko 25 

Badania prowadził dr Andrzej Prinke. Finansował 
WKZ w Bydgoszczy. Czwarty sezon badań. Mezo
lityczne stanowisko piaskowo-torfowe kultury 
komornickiej. 

Celem bad~ń było ustalenie stratygrafii w torfowej części stano
wiska oraz pobranie próbek do analizy palinologicznej. W tym celu roz
szerzono wykopy II/1979 o orientacji N-S do wymiarów 2 x 14m, a po
nadto założono 4 sondaże o wymiarach l, 5 x l, 5 m, osiągając w tychże 
głębokość ok. 2 m. Wstępna, polowa analiza profili pozwala jedynie na 
ogólną ich charakterystykę. Zarejestrowano grubą, niemal metrową 
warstwę torfu, przykrytą humusem, zbudowanym z piasków eolicznych, 
a zalegającą na gytji grubodetrytusowej /detrytus trzcinowy/. W obrębie 
warstwy torfu wyróżnić można, na obecnym etapie analizy, co najmniej 
dwa poziomy torfu silnie shumifikowanego, rozdzielone pokładami torfu 
słabo przetworzonego. W badanych utworach sporadycznie występowały 
krzemienne materiały archeologiczne. 

Pobrano 15 prób torfu, które są obecnie opracowy\\'ane w Muzeum 
Archeologicznym w Poczdamie /NRD/. · 

Badania będą kontynuowane. 

KLEMENTOWICE-~OLONIA, 

gm.Kurów 
Uniwersytet im. Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie 
Zakład Archeologii Polski woj. lubelskie 

Stanowisko 2 O 

Badania prowadził mgr Sławomir Jastrzębski przy 

" współpracy mgr Jer z ego Libery. Finansował UJ. '" 
Pierwszy sezon badań. Obozowisko kultury pó:tno-
magdaleńskiej. · ' 

Stanowisko odkryte zostało w trakcie badań powierzchniowych. 
Położone jest w północnej części Płaskowyżu Nałęczowskiego, ok. 3 km 
od jego krawędzi, w południowo-:wschodniej części wsi. Obozowisko 
usytuowane jest na łagodnym stoku wysoczyzny lessowej opadającej na 
zachód w kierunku zabagnionej doliny. 

l 
/: ,., 
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Wykopy sonda~owe o łącznej powierzchni 60 m rozmieszczono 
wzdłu~ dlu~zej osi owalnego zasięgu stanowiska. :Materiał zabytkowy 
wystąpił głównie w warstwie ornej oraz bezpośrednio ponUej w Mito
pomarańczowym lessie do głębokości 40-50 cm. Tworzy ·on dwa wyra:tne 
skupiska o owalnym zarysie. Nie zaobserwowano obiektów zagłębionych 
ani śladów konstrukcji' naziemnych. 

Inwentarz stanowi ok. 2. 050 zabytków krzemiennych, w tym ok. 
230 narzędz1. Wśród surowców stwierdzono krzemień świeciechowski, 
czekoladowy i narzutowy. Rdzenie jedńopiętowe ze zmienną orientacją. 
Półsurowiec w przewadze wiórowy ró~nych rozmiarów. Wśród narzędzi 
przewamją: przekłuwacze /25 o/o/, rylce /14 o/o/, półtylczaki /14 o/o/ 
1 tylczaki /13 o/o/. Mniej liczne są drapacze, wiórki tylcowe, zbrojniki 
geometryczne. Obecne są narzędzia kombinowane: 2 x drapacz lub dra
pacz + rylec /2 o/o/. 

Wstępna analiza materiału wskazuje na jego bliskie związki z 
przemysłami późnomagdaleńskimi Moraw i Niemiec Srodkowych. 

Materiały przechowywane są w Zakładzie · Archeologii UMCS. 

Badania będą kontynuowane. 

KOLONIA \YYTYCZNO, gm. Urszulin 
woj. chełmskie 

patrz 
neolit 

Stanowisko 2 

KORZECZNIK, gm.Kłoda w a 
woj. konińskie 

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

Stanowisko 6/7 

-
Badania prowadził Zespół pod kierownictwem doc. 
dr hab. Aleksandry Cofta-Broniewsld.ej. Finanso
wał WZffi we Włocławku. Pierwszy sezon badali • . 
Osiedle kultury janieławicklej z elementami tzw. 
kultury ceramiki grzebykowodolkowaj lub osiedla 
obu wymienionych jednostek. 

Stanowisko poło~one w strefie południowej rubieey Pojezierza 
Kujawskiego, na krawędzi rynny jeziora Korzecznik. 

Badania realizowano w ramach akcji ratowniczej obejmującej sta.
nowiska poło~one w obrębie polderu w rynnie jezior Madzerowo i Korzecz
nik. W bie~ącym sezonie objęto nimi /w wersji wykopaliskowej/ obszar 
2 arów rejestrując w jego obrębie 37 obiektów wziemny.ch: półziemiankę, 
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tzw. jamy gospodarcze i dołki posłupowe. Odkryto tak~e liczny zespól 
:tródeł ruchomych: l. 595 krzemieni, 8 kamieni ze śladami obróbkil 31 
fragmentów ceramiki. ·Ograniczony obszar obserwacji pola dyspersji 
:tródeł, jak te:Ł brak przesłanek stratygraficznych dopuszcza tymczaso- . 
wo dwojaką ocenę rejestrowanej struktury: /a/ homogenną lub /b/ hete-
rogenną. • 

a. Mezolityczey - ściśle nawiązujący do kultury janisławickiej - charak
ter :tródeł krzemiennych w powiązaniu z ceramiką o cechach "leśno!! 
wschodnioeuropejskich, chronologicznie wczesnobrązowych, znajduje 
liczne analogie w zespołach typu Linin • . Można stąd sądzió, :te obser
wujemy w tym przypadku sygnalizowane ostatnio przejawy scłzyłkowo
neolityczno-wczesnobrązowych procesu przemieszczeń epimezolitycz
nej ludności dorzecza Wisły w dorzecze Odry. 

b~ Jeśli omawiany zespół tródeł jest niejednorodny wyró~nić nale:Łałoby 
na stanowisku wcześniejszą fazę osadnictwa pótno- lub epimezolitycz
nego oraz młodszą schyłkowo-neolityczno-wczesnobrązową. 

Obie hipotezy będą weryfikowane w toku przyszłych studiów gabi
netowych /analizy C-14/ i terenowych. 

Badania będą kontynuowane. 

KORZECZNIK, gm. Kłodawa 
woj. konińskie 

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

Stanowisko 14 

Badania prowadził Zespół pod kierownictwem doc. 
dr hab. Aleksandry Cofta-Broniewskiej. Finansował 
WZffi we Włocławku. Pierwszy sezon badań. Osied
la kultury świderskiej. kultury tzw. ceramiki grze
bykowo-dołkowej, kultury łu~yckiej. 

Stanowisko położone w strefie polUdniowej rubieży Pojezierza 
Kujawskiego, na krawędzi rynny jeziora KOrzecznik, 

Badania realizowano w ramach·planu akcji ratowniczej, obejmują
cej najł;lardziej istotne poznawczo stanowiska usytuowane w obrębie przy- . 
szłegopolderu w rynnie jezior Madzerowo i Korzecznik. W roku bieżącym 
eksploracją objęto teren 2 akrów, tj. ok. 40 o/o obszaru stanowiska, W ra
'inach tej powierzchni zarejestrowano przejawy osadnictwa /64 obiekty 
oraz liczny materiał ruchomy w warstwie/: a/ schyłkowo-paleolitycznego; 
b/ schyłkowo-neolitycznego oraz c/ kultury łużyckiej. 

· a. Materiały schyłkowo-paleolityczne koncentrowały się w południowo
zacbodalej części eksplorowanej powierzchni co pozwala sądzić, że 
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znaczna część osiedla znajduje się na terenie zalesionym- nie prze
widzianym do badań. Wi}'stąpiły one w układzie bezkrzemienicznym, 
w zmieszaniu z materiałem schyłkowo-neolitycznym. Odkryt~ formy 
liściaków pozwalają wiązać dany punkt osadniczy z kulturą świderską. 

b. Źródła schyłkowo-neolityczne - zdecydowanie dominujące wśród 
materiału zabytkowego - koncentrują się w północnej części badanej 
powierzchni. Materiały krzemienne o charakterze epimeznUtycznym 
oraz ceramika związana kulturowo ze strefą 11leśną11 

- wschodnio
europejską f z udziałem elementów stylistycznych kultury iwieńskiej/. 
Oba elementy wystąpiły zarówno luźno, tj. "w warstwie", jak też i w 
obrębie obiektów w ziemnych o charakterze bliżej nie zinterpretowa
nych funkcjonalnie "jam gospodarczych". Bliską analogią dla danej 
struktury wydaje się być stanowisko w Osjakowie b. pow. Wieluń. 

c. Uchwycono północno-wschodni kraniec osiedla. Zarejestrowano sze
reg jam "gospodarczych" z niewielką zawartością materiału ceramicz
nego. Osiedle można datować na okres halsztacki. 

Badania będą kontynuowane. 

LIPNICA WIELKA, gm.Jabłonka Orawska 
woj. nowosądeckie 

Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie 

Stanowisko 2 Instytut Archeologii 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Folska Akademia 
Nauk w Krakowie 
Zakł. Ar ch eol. Małopolski 

Badania prowadzili mgr Jacek Rydlewski i mgr 
Paweł Valde-Nowak. Finansował UJ i Komisja 
Archeologiczna Oddz. PAN w Krakowie. Drugi 
sezon badań. Obozowisko paleolit schyłkowyA 

Stanowisko wiązane niegdyś błędnie, na podstawie występowania 
tylczaków łukowych i krótkich drapaczy odłupkowych /por. Informator 
1978/, z materiała~i typu witowskiego. W wyniku. badań w 1981 r. 
dostarczyło ono licznych zabytków kultury ahrensburskiej, wykazujących 
podobieństwo do zachodnioeuropejskich ze s połów typu Callenhardt. 
Występują wśród nich m.in. liściaki ahrensburskie, krótkie drapacze 
odłupkowe, rylce, przekłuwacze Zinken, półtylczaki Zonhoven, tylczaki, 
a także masywny, smukły półąurowiec wiórowy uzyskiwany z rdzeni 
dwupiętowych z pełną zaprawą. Wśród surowców kamiennych użytych do 
produkcji narzędzi wystąpiło kilka odmian krzemienia jurajskieg..:> pod
krakowskiego, krzemień bałtycki, czekoladowy, radiolaryt pieniński 
oraz krzemienie i rogowce słowackie. · 
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Warunki geologiczne zalegania materiałów są złożone i wymagają 
dalszych studiów. Złożem pierwotnym jest strop plejstoceńskiej gliny z 
dużą zawartością· frakcji pyłowej, zaś złożem wtórnym młoda gleba ko
palna, nosząca ślady nowożytnej gospodarki wypaleniskowej, · warstwa 
gliniastego deluwium oraz współczesna gleba orna. Dwa wykopy o łącz
nej powierzchni115m2 pozwoliły na rozpoznanie zaledwie peryferycz
nych partii rozległego obozowiska o powierzchni ok. l ba. Pierwszy 
z wykopów spełniał funkcję ratowniczą, wynikającą z postępującej eksploa
tacji piaskowni położonej w obrębie stanowiska. W drugim z wykopów 
odsłonięto skupienie kamieni, pochodzących być może z konstrukcji przy
ziemia kolistej budowli szałasowej oraz sąsiadujące z nim skupienie 
wyrobów kamiennych. · 

Badania będą kontynuowane. 

ŁYKOWE, gro. Wierzchlas 
woj. sieradzkie 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Stanowisko l 

Badania prowadzili: mgr Maria Cyrek i dr Krzysz
tof Cyrek. Finansował WKZ w Sieradzu. Czwarty 
sezon badań. Schyłkowopaleolityczne obozowisko 
i pracownia krzemieniarska oraz osadnictwo neo
lityczne. 

Stanowisko znajduje się na wysokiej terasie lewego brzegu Warty 
oraz u jej p1dnóża. Wykopy stanowiące kontynuację tych z lat ubiegłych, 
objęły obszar 83 m2. 

Z podnóża stoku terasy, pod warstwami: materiału stokowego, 
piaszczystego torfu oraz piasku namytego od strony rzeki, w stropowej 
części białego mułku kontynuowano, rozpoczęte w sezonie 1980, odsła
nianie pozostałości drewnianego umocnienia grząskiego podłoża. Odkryta 
dotychczas część tej konstrukcji obejmuje powierzchnię 42 rn2 i składa 
się z krzyżujących się belek i bierwion. Pod wspomnianym wyżej "po
mostem", w warstwie mułku odkryto ślady faszyny. Na obecnym etapie 
prac terenowych i laboratoryjnych nie można jednoznacznie określić 
chronologii tego interesującego obiektu. 

Wśród kilku tysięcy znalezionych na stanowisku zabytków krze
miennych było 99 rdzeni i obłupni oraz l 73 narzędzia. Wśród fragmentów, 
wielekroć ornamentowanej, ceramiki wyróżniono zabytki fazy wióreckiej 
kultury pucharqw lejkowatych i kultury ceramiki grzebykowo-dołkowej. 
Wśród zabytków krzemiennych typologicznie można wyróżnić elementy 
czterech, różnoczasowych kultur, Najwyraźniej wydzielają się: schyłko
wopaleolityczny zespół z liściakami ahrensburskimi, tylczakami. prze
kłuwaczami typu Zinken, rylcami i drapaczami oraz· neolityczny zespół ' 
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kultury pucharów lejkowatych z półtylczakami, drapaczami, przekłuwa
czami oraz z techniką retuszu powierzchniowego i gładzenia. Nieco 
mniej urozmaicony jest zestaw form mezolitycznej kultury komorąickiej 
składający się z tylczaków Stawinoga, półtylczaków komornickich, odpad
ków mikroryleowczych i być może kilku l;lrapaczy. Nieco trudniejsze do ' 
precyzyjnego wyd~ielenia są wyroby krzemienne tworzące zespół z cera
miką kultury ceramiki grzebykowo-dołkowej. Należy tu zaliczyć półtyl-
czaki typu Ciołki oraz trójkąty nierównoboczne - prostokątne. · 

Na powierzchni terasy część zabytków tworzyła jednorodne kultu
rowo skupienia zlokalizowane najczęściej w obrębie jam, których wypeł
niska tworzył piasek iluwialny zmieszany z próchnicą pierwotną. Odkryto 
również jamy paleniskowe. Na szczególną uwagę zasługuje ślad zagłębio
nego w ziemię obiektu o regularnym choć wieloczłonowym zarysie w pla
nie płaskim, o łącznej powierzchni ok. 20 m 2. Był to najprawdopodob
niej schyłkowopaleolityczny obiekt mieszkalriy lub gospodarczy, w którym 
odbywała się intensywna obróbka krzemienia, o czym świadczy ilość 
i charakter znalezionych tam wyrobów. · 

W trakcie penetracyjnych prac w okolicy Łykowego przeprowadzo
no badania sondażowe na, położonym na II /średniej/ terasie Warty, sta
nowisku w Toporowie. W dołkach sondażowych i w wykopie natrafiono na 
fragmenty schyłkowopaleolitycznych skupień pracownianych. 

Pracownia ta wraz ze siamwiskami w Rochlewie /badane w latach 
1975-1979/, Łykowem, Krzeezawie i kil~oma innymi rozpoznanymi już 
w terenie powierzchniowo, tworzą interesujący kompleks nadwarciań
skiego, schyłkowopaleolitycznego osadnictwa, stanowiącegp przedmiot 
długofalowych i kompleksowych badań autorów niniejszego sprawozdania. 

MICHAŁÓW, gm. Bełchatów 
woj. piotrkowskie 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadziła mgr Ewa Niesiołowska-Sreniow
ska. Finansował WKZ w Piotrkowie. Czwarty se
zon badań. Osada f obozowisko/ kultury komornic
klej, starsza faza mezolitu. 

Przekopano 58 m 
2

• Założono wykop przylegający bezpośrednio do 
miejsca, gdzie w roku ubiegłym natrafiono na wyraź.ne, regularne za
ciemnienia. Odkryto pozostałą część dwóch obiektów, jednakże zarysy 
ich były mniej czytelne od ubiegłorocznych, gdyż znaczna część warstwy 
kulturowej z południowego stoku wałU wydmowego, gdzie znajdowały się 
zaciemnienia, została zdarta i przemieszana przez deflację i współczesną 
działalność ludzką. Wymiary obu prawdopodobnych obiektów szałasowych . 



18 

ok. 3 x 3 m, kształt w przybli:tep.iu prostokątny. Od strony południowej 
znaleziono kilkanaście kamieni, które być mo:te pełniły jakąś funkcję 
przy konstrukcji szałasu. 

W wykopie wytyczonym w zachodniej części stanowiska odkryto 
dalszy ciąg rowka, zaobserwowanego w pierwszym sezonie badawczym. 
Miał on postać wyra~nej smugi o szerokości ok. 30 cm, bardziej inten
sywnie zabarwionego piasku niż otaczająca go warstwa. Biegł wyra~ny~ 
łukiem z półn0cnego wschodu na południowy zachód i jak się wydaje mo:tna 
go interpretować jako pozostałość po płytko wkopanej w ziemię konstruk
cji otaczającej óO północnego zachodu obie budowle szałasowate w celu 
osłony od wiatru. 

Wreszcie w północno-zachodniej części stanowiska natrafiono na 
dość duże, wyraźne zaciemnienia o średnicy ok. 3m, wchodzące częś
ciowo w zachodni profil stanowiska. W części wschodniej znajdowało 
się nieduże, wyraźne skupienie węgli drzewnych. Charakter jamy pozo
staje niewyjaśniony do chwili całkowitego jej odsłonięcia. W tej części 
stanowiska, zarówno w zaciemnieniu, jak i poza nim odkryto znaczną 
ilość zabytków krzemiennych, swym charakterem zbli:tonych bardzo do 
zabytków odkrytych w latach ubiegłych i związanych z kulturą komornicką. 

NOWY MŁYN, gm. Mirzec 
woj. kieleckie 
Kompleks górniczo-os·adniczy 
RYDNO 

Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN w Warszawie 
Zakład Epoki Kamienia 

Badania prowadził prof. dr Romuald Schlld /autor 
sprawozdania/ przy współudziale mgr mgr Haltrzy 
Królik i Jacka Tomaszewskiego. Finansował IHKM 
PAN. Szósty sezon badań. Osadnictwo ludności 
eksploatującej hematyt. 

W roku bie:tącym nadal kontynuowano eksplorację kompleksu 
Rydno w skład którego wchodzi kopalnia hematytu oraz stanowiska u:tyt
kowników z późnego paleolitu oraz mezolitu. Prace były znacżnie ograni
czone co wynikło głównie z wzięcia pod uprawę nieużytków, na których 
znajdowało się jedno z niedokończonych stanowisk badanych w roku ubieg
łym. 

Prace sprowadzały się do zakończenia badań pracowni przetwór
czych krzemieniarakich ~yklu mazowszańskiego /późny paleolit/ rozpo
czętych w sezonie 1980. Celem badań było odsłonięcie znacznej powierzch
ni pracowni celem ustalenia ich s_truktury przestrzennej oraz tefhnolo
gicznej. W sumie odkryto na stanowisku Rydno I/80 i I/81 68 m oraz 
przebadano wierceniami 259m2. Poza skupieniami pracownianymi odkryto 
wielkie ognisko zagłębione w ziemi do głębokości ca l m wypełnione prze-
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palonymi blokami piaskowca pstrego. Ich ciętar wynosi ok. l. 000 kg. 
Ponadto wydobyto 38 zabytków wydzieionych oraz kilka tysięcy zabytków 
zwykłych w większości związanych z cyklem mazowszańskim. 

Materiały są przechowywane w ZEK IHKM PAN. 

PLONKA-STRUMIANKA, gm.Lapy 
woj. białostockie 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie 

Stanowisko 2 

Badania prowadziła mgr Ewa Gieysztor-Szymczak. 
Finansował KZA w Białymstoku. Pierwszy sezon 
badań. Schyłkowopaleolityczna pracownia przet
wórcza krzemienia. 

Badania nawiązywały do ubiegłorocznych prac na stanowiSku l, 
w Płonce-Kozła.ch, które wraz z omawianym stanowiskiem 2 w Płonce
Strumiance stanowią pozostałość po dużej pracowni przetwórczej krze
mienia przedzielonej granicą administracyjną obu wsi. 

Wykopy tegoroczne założono w przypuszczalnym centrum pracow
ni, tzn. ok. 100 i 150m na południowy-wschód od wykopu I w Płońce
Kozłach. Penetracja powierzchniowa dostarczyła 32 rdzeni, w~tym 21 
rdzeni dwupiętowych wiórowych i wiórowo-odłupkowych i w miejscu naj
liczniejszego ich występowania otwarto 2 wykopy i l sondaż • 

. l 2 Z wykopu l, o powierzchnx. lO m· , uzyskano 6. 959 wyrobów 
krzemiennych. W planie zabytki tworzyły skupisko w części południowo
wschodniej wykopu /100-300 szt. fm2f, w pozostałej jego części znajdy
wano średnio od 40 do 80 szt. /m2. Zabytki znajdywane były w próchnicy, 
sporadycznie zaś w podległej glinie. 

Materiał krzemienny charakteryzuje się dużym udziałem rdzeni 
i ich fragmentów /60 szt./ z różnych faz ich eksploatacji. W grupie na
rzędzi wystąpiły; tłuczek, 3 drapacze, 3 jednozadziorce, 3 rylce węgło
we, 2 rylce klinowe /w tym l nakopalolany /, półtylczak, wiórowiec oraz 
liczne wióry i odłupki retuszowane, z których część posiada najpewniej 
współczesny retusz powstały przy intensywnej orce. 

Z wykopu II, o powierzchni 8 m2, wydobyto 3. 078 krzemieni, 
znajdując przeclętnie 330 szt. /m2. W planie materiał układał się w 
miarę równomiernie, pominąwszy część południowo-wschodnią wykopu, 
gdzie tworzył małe skupienie /774 szt. /m2 /. Zabytki znajdywane były 
przede wszystkim w próchnicy, zaś niewielki procent w glinie. W inwen
tarzu wydzielono 32 rdzenie, w tym 21 dwupiętowych, zgrzebło, rylec 
kombinowany klinowy · l węgłowy oraz wióry 1 odłupki retuszowane. Wszy
ątkie zabytki ·wykonane są z miejscowego surowca /patrz Informator 
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1980, s.l8/, z wyjątkiem l fragmentu wióra z krzemienia czekoladowego. 

Z sondatu l, o ·powierzchni l x l m, pozyskano 56 szt. krzemieni, 
vi tym 2 rdzenie dwupiętowe wiórowe, półwytwory i odpadki. 

Pod względem typologicznym i chronologicznym· pozyskany na sta
nowisku inwentarz łączyć mo:!na z cyklem mazowszańskim, wyjąwszy 
pojedyncze domieszki w wykopie I: odłupek z siekiery gładzonej /neolit 
lub wczesny brąz/, fragment ceramiki średniowit;cznej oraz .być mo:!e 

· 'łuszcz nic. 

Materiały po opracowaniu przekazane zostaną do Muzeum Okręgo
wego w Białymstoku. 

Badania będą kontynuowane. 

SROMOWCE NIŻNIE~ gm. Czorsztyn 
woj. nowosądeckie 
Jaskinia w Wąwozie Sobczańskim Dolna 

Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie 
Instytut ArcheologU 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN 
Zakład Archeologii Małopolski 
Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie 
Zakład Faleontologii i Stra
tygrafii 

Badania prowadzili: dr hab. Stefan Alexahdrowicz, 
mgr Jacek Rydlewski, mgr Paweł Valde-No~~k • . 
Finansowało Muzeum Okręgowe 1 WKZ w Nowym 
Sączu. Pi~rwszy sezon badań. Schronisko jaski
niowe. 

Jaskinia w Wąwozie Sobczańskim Dolna jest wyrótniana wśród 
grupy jaskiń polskiej części Pienin jako jedyna posiadająca zachow ane 
namulisko gliniaste. W obrębie sondażu O wymiarach 2 X 0, 5 m, Wyty
czonego u wejścia do jaskini, wyróżniono następujące warstwy: 

l - cienka warstewka próchniczna /O ... Q. cm/; 2 - szaro-oliwkowa glina 
z gruzem ostrokrawędzistym /miąłuo6ć do ok. 70 cm/; 3 - "ciętka", 
ciemno-:!ółta glina krasowa /mią~s~o~~ ok. 10 cm/ zalegająca bezpoś
rednio na skale wapiennej. 

W wyniku przeszlamąwanta 9 warstewek mechanicznych wydzie
lonych w obrębie powyższej ~ę~encji stratygraficznej uzyskano jedynie 
zespoły malakofauny oraz ą~~ątki kostne, głównie dronych gryzoni. 
Wstępna analiza tych materiałów wskazuje na przewagę gatunków ciepło-

l 
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lubnych w obrębie wszystkich warstw, z których pobrano próby. 

Materiałów archeologicznych nie z~aleziono, co nie wyklucza 
jednak, że badana jaskinia była zamieszkiwana w pradziejach. W celu 
ostatecznego rozstrzygnięcia tego problemu należałoby przeprowadzić 
badapia na większą skalę. 

SROMOWCE WY żNE - KI\. TY, 
gm. Czorsztyn 

Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie 

woj. nowosądeckie Instytut Archeologii 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN 
Zakład Archeologii Małopolski 
PAN w Krakowie 

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

Badania wykopaliskowe w Sromowcach Wyżnych- Kątach stanowią 

bezpośrednią kontynuację badań z lat 1979 i 1980. Wytyczono wykop 
II/81 o og ólne j powierz chni 124m2, przylegający swym południowym / 
skrajem do wykopu II/79, natomiast swym bokiem zachodnim do wschod
niego boku wykopu IV/80. Układ zabytków w obrębie wykopu wskazuje na 
mniejsze niż pierwotnie przypuszczano rozmiary zjawiska dyslokacji 
zabytków w obrębie ich podstawowego złoża, tj. warstwy II, będącej 
serią deluwiów stokowych. !nowacją w stosunku do badań lat ubiegłych 
jest odkrycie bardzo dużej 'liczby tłuczków i podkładek kamiennych two:. 
rzących między sobą składanki. Wśród pozostałej serii zabytków należy 
wymienić liczne rdzenie, odłupki, wióry i narzędzia, wykonane w przewa
żającej masie z miejscowego radiolarytu pienińskiego różnych odmian. 
Pewna część zabytków wykonana jest z surowców importowanych na teren 
krainy karpackiej. Chodzi tutaj głównie o krzemienie: czekoladowy, baJ
tycki, jurajski oraz krzemienie południowe. Wśród narzędzi na uwagę 
zasługują smukłe i masywne drapacze wiórowe, a przede wszystkim zbroj
niki, z których nająiekawszym dla serii tegorocznej jest egzemplarz typu 
"Grzybowa Góra", mający bliską analogię terytoria:!.ną i typologiczną w 
okazie znanym z Podczerwonego nad Czarnym Dunajcem na Podhalu. 

Badania w pełni potwierdzają, że chodzi tu o dużą pracownię ob
róbki radiolarytu pienińskiego.. czerpanego niewątpliwie wprost ze złoża 
tej ska~y, o czym mogą świadczyć cecł).y podejmowanych brył surowca. 
Niestety ciągle nieznane jest miejsce pierwotnej eksploatacji radiolarytu 
dla potrzeb pracowni w Kątach. Niewykluczone, że istnienia np. rozgrze
bis~, bądź lejów drążonych w zwietrzelinie wapiennej należy spodziewać 
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w bliskiej odległ~ści od rozkopanego skupienia zabytków, na północ od 
niego, w obrębie tej samej formy terenowej rozciętej dolinami Limbargo
wego Potoku i Międzypotocza. O słuszności tego przypuszczenia zadecydo
wać mogą jedynie odpowiednie ~adania sondażowe w tej części terasy 
Dunajca. Stanowisko związane jest jednoznacznie z technokompleksem 
magdaleńskim. Celowe byłoby kontynuowanie badań, zwłaszcza służących 
zlokalizowaniu miejsc czerpania surowca przez prahistorycznego wy
twórcę. 

Badania będą kontynu.owane. 

WIERZBICA 
woj. radomskie 
"Zele" 

patrz 
neolit 

WOLKUSZ, gm.Lipsk n. Biebrzą 
woj. suwalskie 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Stanowisko 5 

\ 

Badania prowadził mgr Karol Szymczak. -Finanso
wał WKZ w Suwałkach. Dru~i sezon badań. Stano
wisko piaskowe. Schyłkowopaleolityczne 1 mezoli
_tyczne pracownie krzemieniarskie. 

Kontynuowano eksplorację odwianych skupisk zabytków krzemien
nych. Dokończono rozpoczęte przed rokiem prace w wykopie "Przy pło
cie". Pozyskany z 93 m2 zespół liczy w sumie ok. 4, 5 tys. zabytków~ 
Zawiera on pz:ócz licznego materiału odpadkowego i form technologicz
nych rdzenie, w większości dwupiętowe, wiórowe i wiórowo-odłupkowe, 
drapacze /w tym jeden zdwojony/, rylce, głównie łamańce, ·rzadziej 
węglowe i klinowate, 3 liściaki dwlkątowe z wyra.tnie daszkowatym retu
szem, narzędzie ciosakowate, kilka wiórów i odłupków retuszowanych 
ora:? liczne rylcowce. Inwentarz ten, najprawdopodobniej homogeniczny, 
zaliczyć można do szeroko pojętej tradycji Świderskiej • 

. Materiał z wykopu "Za górką" /157m
2 f, liczący ok. 6. 000 zabyt

ków rozdzielono planigraficznie na dwie części: północną i poludniową. 
Odcinek północny zawierał krzemienicę ze zbrojnikarni mikrolitycznymi: 
7 trapezami różnych typów i fragmentem trójkąta w towarzystwie drapa
czy, rylców i rylczaków, licznej serii wiórów /wkładek/ retuszowanych 
oraz rdzeni głównie szczątkowych, wiórowo-odłupkowych 1 odłupkowych, 
jedno- 1 dwup1ętowych. Materiał wydaje się być mieszaniną elementów 
schyłkowopaleolitycznych i mezolitycznych związanych z trudną.do okreś

lenia jednostką kulturową. Odcinek południowy zawierał rtlzenie dwupię
towe, kilka rylców i rylczaków, 3 liściaki trzoneczkowate z .daszkowatym 
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retuszem i inne, mniej charakterystyczne narzędzia retuszowane. Jest 
to być może homogeniczny zespół nawiązujący do paleolitu schyłkowego, 
choć niełatwo znaleźć dobre analogie szczególnie do rzadkich form liś
ciaków. 

Badania będą kontynuowane. 



Neolit 
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BIALCZ STARY, gm. Śmigiel 
woj. leszczyńskie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Stanowisko 4 
Zakład Archeologii Wielko
polski w Poznaniu 

Badania prowadzili doc. dr hab. Tadeusz Wiślański 
1 dr Lech Czerniak /autor sprawozdania/. Finan
sował IHKM PAN i WKZ Les·zno. Trzeci se:ton 
badań. Osady kultury późnej ceramiki wst'igowej 
/"lendzielskiej "/ z faz !b-Ill, kultury puchaxów · 
lejkowatych z faz III-IV, kultury amfor kulistych 

· z fazy III, kultury łueyckiej z Ha C/D, kultury 
przewarsklej z przełomu er, średniowiecza - XV
XVI w., cmentarzysko z I/II okresu epoki brązu. 

Celem bad~ń było dalsze szczegółowe rozpoznanie części central
nej stanowiska oraz sondażowe pozostalych, głównie wyższych partii 
stoku doliny. W części centralnej zbadano powierzchnię 170m2. Odkryto 
34 silnie skupione jamy gliniankowe kultury późnej ceramiki wstęgowej 
z fazy III oraz 10 fetratygraficznie wyraźnie młodszych/ bardzo płytkich 
jam gospodarczych, 2 paleniska i fragment /9 m długości/ chaty słupowej 
kultury pucharów lejkowatych z fazy III-IV. Ponadto w warstwie ornej 
i w stropie warstwy kulturowej znaleziono pojedyncze fragmenty ceramiki 
kultury amfor kulistych, łużyckiej i przeworskiej. · 

. . 2 
Sondażami /5/ zbadano łącznie powierzchnię130m • Trzy z nich 

zlokalizowano na południowy wschód od wykopu głównego w odległości 'iU, 
115 i 190m. Nie stwierdzono w nich śladów osadnictwa neolitycznego. 
Odkryto natomiast: 1/ grób "wannowy'~ zbudowany z kamieni, . zawierający 
fragment szkieletu ludzkiego i naczynie z I/II okresu epoki brązu, 
2/ fragment bliżej ·nieokre~lonej budowli z XV -XVI w. Pozostałe dwa 
sondaże zlokalizowano około 230 m na południowy Q:achód od wykopu głów
nego na analogicznej wysokości w stosunku do dna doliny. Odkryto tu 
dalsze ślady osadnictwa kultury późnej ceramiki wstęgowej: 1/ jamę go
spodarczą z fazy IIa o bogatej zawartości ceramiki i krzemienia oraz · 
2/ bardzo rozleg.ly obiekt /półziemiankę?/ z fazy II-III, który zabezpie
czono pozostawiając do eksploracji w przyszlym sezonie. 

Badania będą kontynuowane. 

BRZESC KUJAWSKI 
woj. włocławskie 
Stanowisko. 4 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadził dr Ryszard Grygiel /autor 
sp.rawozdania/ przy udziale mgr. Andrzeja Pelisiaka, 

; 
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Małgorzaty Rybickiej, Krzysztofa Gowioa i Bogu
sława Maryniaka. Finansowali: WKZ we Włocław
ku, Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim 
oraz Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w 
Łodzi. Kontynuacja badań z lat 1934-1939, 1952, 
1976-1980. Osada kultury ceramiki wstęgowej 
rytej, osada i cmentarzysko grupy brzesko
kujawskiej kultury lendzielskiej, ślady osadnictwa 
kultury pucharów lejkowatych, kultury 'amfor kuli
stych i kultury ceramiki sznurowej z późnego neo
litu oraz kultury trzcinieckiej z wczesnego okresu 
epoki brązu, osada kultury grobów kloszowych z 
wczesnego okresu lateńskiego i kultury przewar
sklej ze środkowego okresu lateńskiego, ślady 
osadnictwa kultury przeworskiej z późnego okresu 
rzymskiego i średniowiecza /XIV w./. 

Badania kontynuowano w północnej części stanowiska. Stwierdzo
no prawie całkowity zanik warstwy kulturowej, której największą mią:t
szość obserwowano dotychczas w szczytowej partii stanowiska • . Przeba
dano obszar 950 m2, na którym dominowała problematyka neolityczna. ' 

Uchwycono północną granicę zasięgu osady kultury ceramiki 
wstęgowej rytej, której pojedyncze fragmenty naczyń wystąpily luźno 
w warstwie humusu i Qbiektach kultur późniejszych. 

Odkrycie dw9ch grobów grupy brzesko-kujawskiej kultury len
dzielskiej, potwierdziło przypuszczenia o kontynuacji zabudowy miesz
kalnej na pólnocnej części stoku wzniesienia~ na którym polotone jest 
stanowisko 4. Odsłonięto w tym miejscu kolejną chatę trapezowatą 
oznaczoną numerem 56 /wymiary 25 x 8 x 3m/ oraz dalsze trzy groby, 
które wraz z bogato wyposażonym grobem kobiecym z badań ubiegłorocz
nych, tworzą rodzaj małego cmentarzyska. Nowoodkryte groby wyposa
żone byly w cera,mikę, ozdoby z miedzi i naszyjnik z zębów zwierzęcych. 
Rowy fundamentowe chaty trapezowatej mialy wyjątkowo czytelny prze
bieg dzięki dużej ilości polepy, występującej na calym przebiegu ich 

· długości. W profilach ścian rowów stwierdzono dużej miąższości / do l 
metra/ warstwę pożarową, skąd wydobyto wyraźnie zachowane odciski 
konstrukcji słupów i plecionki. Na podstawie spalonych belek w warstwie 
polepy udało się prześledzić pełną konstrukcję budowy ścianki działowej 
chaty. Całość obserwacji pozwala na pełną rekonstrukcję budowy ścian 
chaty -włącznie z zewnętrznym obmazywaniem i pobiałem. Z zachowa-

. nych obiektów gospodarczych, otaczających chatę, należy wymienić 
przede wszystkim pracownię krzemieniarską, związaną z obróbką skóry. 
Obok wydobytych kości zwierzęcych, noszących ślady nacięć /szczegól
nie na czaszkach/, pozyskano liczny materiał krzemienny o odrębnym 
charakterze instrumentarium narzędziowego, w którym wyró:tniono 
szereg wielokrotnych składanek, w tym równie:t półsurowca, z którego 
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wykonane są narzędzia. Z tzw. obiektów gliniankowych pochodzi duu 
ilość ceramiki, krzemieni i zniszczonych form narzędzi kamiennych. 

Siadowo została odnotowana obecność, głównie przez fragmenty 
naczyń i pojedyncze, płytkie obiekty: kultur pucharów lejkowatych, 
amfor kulistych i ceramiki sznurowej, z późnego okresu neolitu. Rów
nież z kulturą trzciniecką wiążą się pojedyncze fragmenty naczyń. 

Bogato reprezentowane jest osadnictwo z okresu lateńskiego, w 
ty"m szczególnie ze środkowego· odcinka jego rozwoju, wyznaczającego 
w materiałach brzeskich genezę kultury przeworskiej. Z tym okresem 
i kulturą związanych jest lO jam gospodarczych, w tym obiekt o charak
terze mieszkalnym /półziemianka ? f, o wymiarach 7 x lO m i głębokości 
do 2 m. skąd pochodzi duża ilość rzadkich form ceramicznych oraz 
ozdoby i narzędzia z kości zwierzęcych. 

Siady osadnictwa kultury przeworskiej w późnym okresie rzym
skim potwierdzają nieliczne fragmenty naczyń, luźno znalezione w war
stwie. 

Materiały średniowieczne datowane na XIV wiek f ceramika, sierp 
żelazny f, wyznaczają końcowy etap osadnictwa w obrębie smętowakiego 
półwyspu, odkąd tereny te zajmowały wyłącznie pola uprawne. 

Materiały z badań przechowywane są w zbiorach MAE w Łodzi. 

Badania będą kontynuowane. 

CZERNICZYN, gro. Hrubieszów 
woj. zamojskie 

Uniwersytet im. Marii CJirie
Skłodowskiej w Lubli~ie 

Stano w isk o 3 

Badania prowadził mgr Andrzej Kokowski. Finan
sował Urząd Wojewódzki w Zamościu. Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko kultury strzyżowskiej. 
Osada wczesnośredniowieczna z XII-XIII w. 

W trakcie badań powierzchniowych uzyskano informacje o przypad
kowym odkopaniu w dwóch odległych od siebie miejscach grobów wyposa
żonych w naczynia, topory kamienne i sztylety krzemienne. W trakcie 
wspomnianych badań odkryto na powierzchni jeszcze jeden wyorany grób . 
z analogicznym wyposażeniem. Stanowiska leżą w górnej partU stoku -
i na krawędzi doliniki niewielkiego cieku wpływającego do Bugu - po jego 
południowej stronie i noszą numerac~ę: 3, 4 i 7. 

W bieżącym sezonie przystąpiono wstępnie do badań ratowniczych 
na stanowisku nr 3, w miejscu zagęszczenia znalezisk wyorywanych koś<n 
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ludzkich. W wyniku prac o powierzchni około 25 m 
2 

odkryto jeden bardzo 
~le zachowany pochówek szkieletowy wyposażony w sztylet krzemienny. 
Obok przebadano ·dużą jamę dzwonowatą z dnem wylepionym gliną/? ( 
lub osadzoną na nim substancją pochodzenia organicznego, zawierającą 
materiał wczesnośredniowieczny. 

• l 
Materiał przechowywany jest w Zakładzie Archeologii UMCS. 

Badania będą kontynuowan~. 

D~ KI, gm. Darłowo 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 9 

Muzeum Okręgowe 
w Koszalinie 

Badania prowadzili mgr Jolanta ll.kiewicz i mgr 
Jacek Nowakowski. Finansowało Muzeum Okręgo
we w Koszalinie. Czwarty sezon badań. Osad
nictwo wczesnoneolityczne. 

Kontynuowano badania torfowe. Powiększono rozmiary wykopów 
do lO m 2 /2 x 5 m/. Zbadano trzy takie wykopy. 

Warstwa kulturowa, o miąższości okóło pół metra, wyznaczona 
jest masowym występowaniem materiału archeologicznego. Związana 
jest ona ze spągową warstwą torfów turzycowo-trzcinowo-mszystych 
/ok. l m od powierzchni/, warstwą gytii grubodetrytusowej, a następnie 
gytii grubodetrytusowo:..wapiennej lub wapiennej. Warstwy gyt11 .występu
ją wyłącznie w głębi torfowiska, bliżej krawędzi obecna jest jedna lub 
dwie /w zależności od wykopuf warstwy torfu turzycowo-mszystego l 
mszysto-trzcinowego, schodzące w głębi torfowiska do warstwy gytii. 
Calec stanowią piaski i iły podłoża ze średniej wielkości otoczakami. 

Warstwa kulturowa silnie nasycona jest węglami drzewnyroli 
makroszczątkami roślin, m. in. fragmentami gałęzi f czytelna np. olcha/, 
drewna, huby 1 orzech~i leszczyny. Bardzo licznie występują w niej 
szczątki zwierzęce, przede wszystkim kości ryb i ssaków, spotyka się 
też kości ptasie. W materiale kostnym sporą grupę stanowi poroże /je- r 
lenia, łosia i w jędnym przypadku zapewne tura/, w formie zarówno 
zrzutek, jak i rogów odcinanych okazom upolowanym /ze śladami łama-
nia, piłowania, cięcia/. Z narzędzi rogowych ze stanowiska pochodzi lO 
toporów, wszystkie stanowią jeden typ, identyczny z toporami z lat ubieg
łych. W inwentarzu znajdują się nadto narzędzia kościane: szydło i grot 
'oraz kości używane jako narzędzia okazjonalne. 

Badania poszerzyły o około 300 fragmentów zbiór ceramiki ze 
stanowiska. Nie odbiega ona typologiezole od materiału uzyskanego w se
zonach poprzednich. Stosunkowo ubogi był inwentarz krzemienny - 65 
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okazów /w tym 3 fragmenty ciosaków/. Pozyskano poza tym toporek ka
mienny, kamlenny tłuczek oraz fragmen~ przedmiotu drewnianego. 

Pobrano próby do badań· palinol~gicznych /badania przeprowadza 
doc. dr hab. K. Topolski z Instytutu Geografii UAM/ i badań na makro
szczątki, próby malakologiczne oraz próby do badań C-14. 

Materialy znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koszalinie. 

Badania będą kontynuowane. 

neBCZYNO, gm. Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko l O 

DOBKOWICE, gm. Kobierzyce 
woj. wrocławskie 

patrz 
okres wp}ywów rzymskich 

-Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Krystyna Romanow. Fi
nansowało Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu. 
Drugi sezon baqań. Osada i groby grupy jorda
nowskośląskiej kultury lendzielskiej. 

Przebadano obszar o łącznej powierzchni 2, 5 ara, przy czym 
wykop przylegał do północnej krawędzi wykopu I/80. Obiekty wystąpiły 
na poziomie spągu warstwy ornej o miąższości O, 20-0. 30 m. Odkryto 
i przebadano tkwiące bezpośrednio w calcu 2 skupiska ceramiki i kości 
f groby ? f oraz 7 obiektów osadniczych, których inwentarz ruchomy sta
nowiły ułamki naczyń. krzemienie. kości zwierzęce i polepą.. · 

Uzyskany materiał zabytkowy jest jednolity chronologicznie i wią
że się z grupą jordanowskośląską kultury lendzielskiej. 

Materiał i dokumentacja zn_ajdują się w MA we Wrocławiu. 

Badania będą kontynuowane. 

GNIEW 
woj. gdańskie 
Stanowisko 5 

GOGOLIN. gm. Grudziądz 
woj. toruńskie 
Stanowisko 7 

patrz 
pótne średniowiecze 

Uniwersyte~ im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 
Instytut Archeologii i Etno
grafii 



32 

Badanią prowadził mgr Stanisław Kukawka, Finan-
' sował WKZ w Toruniu. Pierwszy sezon badań, 

Osada neolityczna /kultura pucharów lejkowatych, 
amfor kulistych i ceramiki sznurowej/ i kultury 
pomorskiej. 

Stanowisko zlokalizowane jest ok. 1300 m na północny-wschód od 
miejscowości Gogolin na terasie nadzalewowej Wisły, w obrębie Kotliny 
Grudziądzkiej, na nieznacznym zalesionym wyniesieniu terenowym. 
Wyniesienie zbudowane jest z utworów wydmowych z warstwą glebową 
silnie zbięlicowaną. 

W· wyniku prac o charakterze ratowniczym odsłonięto powierzch
nię 150 m2 /wykop I-XIII/. Wszystkie wykopy znajdowały się w obrębie 
występowania na powierzchni materiałów neolitycznych /ceramika, krze
mienie/. Poza tymi materiałami w centralnej i północnej części wynie
sienia na powierzchni wystąpiła ceramika kultury pomorskiej. W więk
szości wykopów pod warstwą glebową zalegała neolityczna warstwa kul
turowa /o miąższości do ok. 40 cm, a sporadycznie nawet ok. l m/. Na 
poziomie calca odkryto ślady 16 obiektów i 9 słupów. Wydobyty w trakcie 
badań materiał zabytkowy stanowi ceramika oraz w mniejszej ilości 
materiał krzemienny i kamienny. Ceramikę przyporządkować można 
czterem jednostkom kulturowym: kulturze pucharów lejkowatych, kultu
rze amfor kulistych oraz minimalne ilości kulturze ceramiki sznurowej 
i kulturze pomorskiej. Stosunkowo nieliczny materiał krzemienny /fr. 
grotu oszczepu, grocik sercowaty, dwa drapacze, materiał odpadowy/ 
oraz kamienny f półfabrykat siekiery i fragmenty płyt szlifierskich/ mo~a 
generalnie przypisać kulturom neolitycznym. Występujące ślady obiektów 
tylko w nielicznych przypadkach można przyporządkować kulturze pucha
rów lejkowatych oraz kulturze amfor kulistych. 'w większości, ze względu 
na brak materiałów zabytkowych, chronologia ich pozostanie nieokreślona. 

Materiały znajdują się w AiE UMK w Toruniu. 

' Badania zakończono. 

GOSZCZEWO, g m. Aleksandrów Kuj. 
woj. włocławskie 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza 

Stanowisko 13 

. . 

Katedra Archeologii 
Zespół Badań Kujaw 

Badania prowadził Zespół pod kierunkiem doc. dr 
hab. Aleksandry Cefta-Broniewskiej. Finansował: 
Uniwersytet Warszawski. Stanowisko pracowniane 

' ludności kultury amfor k-ulistych. Pierwszy sezon 
badań. 
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Stanowisko usytuowane jest na kulminacji oraz wschodnim i pół
nocno-wa chodnim stoku wyraźnego wzniesienia terenowego poło~nego 
na południe od mokradeł doliny Tąeyny. 

Badania podjęto w ramach kompleksowego programu prac tere
nowych nad problematyką skał krystalicznych /por. sprawozdanie ~ badań 
wykopaliskowych na stanowisku 21 w Dąbrowie Biskupiej - Informator 
Archeologiczny 1980/, w neolitycznej gospodarce surowcowej strefy 
wielkodolinnej Niżu /Kujaw/. 

Informacyjnie istotny charakter, w wyniku szczegółowej inwenta
ryzacji powierzchniowej źródeł.~zdeterminował dalszy zakres oraz charak
tek eksploracji wykopaliskowej. W ich efekcie powierzchnia zbadana 
stanowiska przekroCŻyła 3 ary /31 O m 2 f. Zarejestrowano 57 fragmentów 
ceramiki, w ty.q1 56 fragmentów ceramiki kultury amfor kulistych i l 
kultury pucharów lejkowatych oraz 43 krzemienne. Ponadto z jednostek 
eksploracyjnych, gdzie odsłonięto fragmenty brUku morenowego pobrano 
próby surowcowe według kryterium surowcowo 7 metrycznego /tj. poten
cjalnej przydatności techniczno-użytkowej określonego okazu bryły skal
nej/. W kategorii źródeł nieruchomych zareje·strowano 2-3 wkopy pier
wotne. Generalnie we wszystkich wykopach występował ostro limitowany 
układ stratygraficzny: 1/ próchnica współczesna, 2/ bruk morenowy, 
3/ calec - glina, względnie: 1/ pr óchnica współczesna, 2/ śred~i o- i 
gruboziarnisty piasek wydmowy, 3/ bruk morenowy, 4/ calec - glina. 

Podsumowując stwierdzić należy: 

~. Char akter badań stanowi zupełne novum w dotychczasowej praktyce 
badawczej. Fakt ten określił . zarówno metodykę badań eksploracyjnych, 
jak również jakość uzyskanych informacji. 

2. Pozyskano informacje źródłowe o ogromnych walorach instruktywno-· 
poznawczych z perspektywy ich przydatności dla oceny bazy surowco
wej społeczeństw pierwotnych. Niżu. W świetle dotychczasowej wiedzy 
z tego zakresu są to informacje o odmiennych jakościowo walorach. 

3. Prz ebadane stanowisko interpretujemy jako 11wybierzysko surowcowe 11 

ludnoś c i późnej fazy rozwojowej kultuFY amfor kulistych, eksploato
wane metodą odkrywki powierzchniowej. Pobrane z bruku kamiennego 
próbki su rowca oraz ich wstępna charakterystyka petrograficzna 
wskazują na duże walory surowcowe tego rodzaju złóż w aspekcie ich 
przydatności eksploatacyjnej • . 

Badania zakończono. 

GOSZCZEWO, gm. Aleksandrów Kuj. 
woj. włocławskie 
Stanowisko 16 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza 
Katedra Archeologii 
Zespół Badań Kujaw 
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Badania prowadził Zespół pod klerunkiem doc. dr 
hab. Aleksandry Cofta-Broniewskiej. Finansował 
Uniwersytet Warszawski. Pierwszy sezon badań 
osady ludności kultury amfor kulistych. 

Stanowisko znajduje się na krawędzi stoku terasy nadzalewowej 
rzeki Tążyny w odległości ok. 300 m na wschód od dzisiejszego jej nurtu. 
Badania podjęto w związku z problematyką późnych etapów rozwoju spo
łeczeństw kultury amfor kulistych. 

Rozpoznane w całości małe skupisko fragmentów ceramiki i krze
mieni /o powierzchni 2 arów/ jest najpewniej pozostałością jednoszała
sowego obozowiska. 

Uzyskano ok. 700 fragmentów ceramiki, ok. 150 krzemieni nie 
licząc kamieni i kości, natomiast ze źródeł nieruchomych- 13 dołków 
posłupowych. Obiekty należy datować na późną fazę rozwoju "amfor ku
listych". · 

Badania zakończono. 

GOSZCZEWO, gm. Aleksandrów Kuj. 
woj. włocławskie 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza 

~tanowisko 25 Katedra Archeologii 
Zespół Badań Kujaw 

Badania prowadził Zespół pod kierunkiem doc. dr 
hab. Aleksandry Cofta-Broniews kiej. Finansował 
Uniwersytet Warszawski. Pierwszy sezon badań 
osady ludności schyłkowoneolitycznej. 

Stanowiąlto znajdujące się na krawędzl południowego stoku doliny 
prawego, bezimiennego dopływu rzeki Tążyny. Dziś dno tej doliny zaj
mują torfniki. 

Badania miały charakter sondażowy. Zamierzano ustalić stopień 
znisŻczenia stanowiska /z powierzchni jego zebrano bardzo istotny poz
nawczo zbiór źródeł, w którym Ćeramika typowo ''leśno"- wschodnio
europejska współwystępowała z krzemieniami łączącymi cechy "mezo
lityczne" ze "schyłkowoneolitycznymi" - zebrano z powierzchni ok. 40_0 
artefaktów krzemiennych/. 

Zbadano powierzchnię l ara. W kategorii źródeł ruchomych uzy
skano 4Ó fragmentów ceramiki, ok. 180 krzemieni oraz niewielką ilość 
kamieni, natomiast w kategorii źródeł nieruchomych - 4 dołki pasłupowe 
i 2 jamy /gospodarcze ? /. 
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Wykopaliska potwierdzily prawie całkowicie zniszczenie stanowi
ska przez współczesne działania agrotechniczne. 

Badania zakończono. ' 

GORZÓW WIELKOFOLSKI 
Stanowisko l O 

Muzeum Okręgowe 
w Gorzowie Wielkopolskim 

Badania prowadził mgr Tadeusz Szczurek. Finan
sował KWZ i Muzeum Okręgowe w Gorzowie Wlkp. 
Szósty sezon badań. Pozostałości osady kultury 
pucharów lejkowatych fazy młodszej. 

Badania skoncentrowane były przede wszystkim w południowej 
części wysoczyzny. Wykop stanowił bezpośrednie przedłużenie osi wyko
pu z lat poprzednich w kierunku południowym. W miejscu tym przebadan() 
obszar o powierzchni 303 m 2• Ponadto w części północnej badanego 
wcześniej obszaru założono wykop o wymiarach 15 x 5 m. Wykop ten 
miał na celu ukończenie częściowe eksploracji z 1979 r. oraz wyjaśnie
nie charakteru domniemanego wówczas rowu. Przebadany zatem w roku 
bieżącym obszar - z wyłączeniem powierzchni 37, 5 m2 eksplorowanej 
w 1979 r. do głębokości 90 cm -wyniósł 340, 5m2, zaś w ciągu sześciu 
sezonów eksploracją objęto powierzchnię l. 411, O m2. 

Wyeksplorowano jedenaście jam /nr 25-35/. W liczbie tej bezspor
nie funkcję palenisk pełniły cztery /nr 29, 30, 31, 34/, a jama nr 35 jako 
pozostałość po półziemiance, jest jedynym reliktemobiektu mieszkalnego. 
Ostatni, dwunasty obiekt, odsłonięty fragmentarycznie przy południowej 
krawędzi wykopu nie został poddany eksplorącji. 

Wykop dodatkowy nie ujawnił żadnych obiektów nieruchomych, 
pozwolił natomiast wykluczyć istnienie rowu jako tworu sztucznego w roz
planowaniu osady. Stwierdzono, że sięgające do głębokości 2, lO m w 
części wschodniej .wykopu trzy nawarstwienia /przebadane fragmentarycz
nie w 1979 r./ przechodzą w kierunku zachodnim w dwie warstwy, a na- • 
stępnie ulegają całkowitemu zanikowi. Brak zakłóceń w tych nawarstw-ie
niach oraz jednorodny kulturowo materiał ruchomy, każe przyjąć powsta-
nie owych nawarstwień w trakcie funkcjonowania osady. · 

Bogaty ilościowo i asortymentowo materiał kulturowy skupiony 
był głównie w jamach, a wśród nich szczególną obfitością odznaczały się 
paleniska. W ceramice naczyniowej - · na podstawie większych fragmentów, 
a nawet egzemplarzy zachowanych w całoś.ci - wyróżniają się nielicznie 
dotychczas reprezentowane dzbany /trzy okazy w jamie 31/, częstsze 
formy wazowate i workowate oraz amfory. Ornament typu lubańskiego 
również w roku bieżącym trafiał się rzadko i to zachowany na pojedyn
czych skorupach, natomiast znacznie częstsze było zdobnictwo plastyczne 
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/ tak typowe dla osady gorzowskiej czy to w postaci grupy guzków osadza-
nych w górnych partiach brzuśców bądź na samych wylewach czy to w 
postaci półksiężycowatych listew. · 

Zabytki nieceramiczne reprezentowane są przez wyroby krzemien
ne /siekierki, starannie opracowane groty strzał, drapacze/ oraz krze
mienny materiał w formie odpadków poprodukcyjnych, wyroby kamienne 
/ siekiery, fragmenty toporów, żarna/, a więc asortyment powtarzający 
w zasadzie znane już stąd formy. Wspomnieć też można o nielicznie wy
stępujących i zachowanych z reguły ułamkowo glinianych przęślikach. 
Równie ż w sezonie obe-cnym nie ujawniono żadnego wytworu z surowca 
organic znego, a materiał kostny występujący· przeważnie w jamach pale
nis kowych choć był nieco liczniejszy niż poprzednio, także znajdował się 
w stanie niemal całkowitego rozpadu. 

Zawartość kulturowa wykopu' weryfikacyjnego składała się wyłącz
nie z fragmentów naczyń i materiału krzemiennego bez wyrobów. W su
mie była ona dosyć jednostajna i zbytnio nie poszerzyła - poza odkrytymi 
uprzednio grocikami strzał - uzyskanych w innych częściach osady z:o
dza jów zabytków. 

Badania osady o charakterze stacjonarnym zostały zakończone. 
Uzyskany stąd materiał mieści się w szeroko pojętej fazie lubańsklej 
grupy wschodniej kultury pucharów lejkowatych, ma jednak zdecydowanie 
lokalny charakter poprzez wyra źne powiązania z grupą Berlin-Britz oraz 
Szczecin- Ustawo, a także w wyniku ujawnienia się w ceramice pewnych 
elementów stylu południowego, głównie stylu ceramiki promienistej • . 

Zabytki oraz dokumentacja wykopaliskowa stanowią własność 
Muzeum Okręgowego w Gorzowie Wlkp. 

GOSZCZEWO, gm. Aleksandrów Kuj. 
woj. włocławskie 

patrz 
epoka brązu 

Stanowisko 14 

O RABIE, gm. Aleksandrów Kuj. 
woj. włocławskie 

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

Stanowisko 4 

Badania prowadził Zespół pod kierownictwem doc. 
dr hab. Aleksandry Cefta-Broniewskiej. Finansował 
Uniwersytet Jagielloński. Pierwszy sezon badań. 
Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury 
późnej ceramiki wstęgowej, kultury łużyckiej. 
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Stanowisko jest położone w górnej partii południowego zbocza wy
niesienia na krawędzi doliny cieku. Strefa czarnych ziem na podłożu gliny. 

Badania sondażowe, ukierunkowane na wstępne rozpoznanie osad
nictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej, obję}y powierzchnię 67, 75 m2, 
w obrębie występującej na powierzchni koncentracji ceramiki tej kultury. 

Obiekty zarejestrowano poniżej warstwy ornej na poziomie stropu 
gliniastego calca. Odkryto: l f kultura ceramiki wstęgowej rytej- pół
ziemiankę/? f z rzędem 4 dołków pasłupowych przy ścianie północno
zachodniej oraz jamę gospodarczą, 2 f kultura późnej ceramiki wstęgowej 
- południowozachodni narożnik rowu fundamentowego chaty trapezowatej, . 
odsłonięta długości 9, 2 m, szerokości 2, 2 m, 3/ kultura łużycka- dwie 
jamy gospodarcze. 

Materiały są przechowywane w Katedrze Archeologii w Poznaniu. 

Ba dania nie będą kontynuowane. 

GRABIONNA, gm.Białośliwie 
woj. pilskie 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 
Ekspedycja Krajeńska 

Stanowisko 25 

Badania prowadzili mgr .mgr Włodzimierz Rącz
kowski i Andrzej Weber /autorzy sprawozda\}ia/. 
Finansował WKZ w Pile. Drugi sezon badań. 
Osady kultur: wstęgowej rytej, pucharów lejkowa
tych, łu życkiej /pomorskiej ? f i przeworskiej /?f. 

Przebadano obszar o powierzchni !>60m2• Odkryto jeden obiekt 
f o nieokreślonej funkcji/ kultury ceramiki wstęgowej rytej. W materiale 
ceramicz nym. występują fragmenty naczyń tak cienkościennych, jak i gru
bościennych. Zdobnictwo tych pierwszych wskazuje na III-IV fazę perio
dyzacji Neustupnego. 

- Najliczniej na badanym stanowisku reprezentowane są ślady osad
nictwa kultury pucharów lejkowatych. Odkryto szereg obiektów, w tym 
pozostałości lekkiej konstrukcji mieszkalnej /?f na planie koła o średni
cy ok. 5 m, z wejściem od strony północnej i paleniskiem wewnątrz; 
jamy gospodarcze i inne nieokreślone. Obserwacje potwierdzają, sugero
waną w ubiegłorocznym "Informatorze", chronologię osadnictwa, na IV 
fazę /lubońską/ grupy wschodniej kultury pucharów lejkowaty ch. 

Osadnictwo kultury łużyckiej /kultury pomorskiej ? / i ·kultury 
przewarsklej jest nieliczne, a odkryte materiały ze względu na duże roz
drobnienie c e ramiki i małą ilość fragmentów charakterystycznych w 
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aspekcie morfologii i zdobnictwa nie pozwalają na precyzyjne określenie 
ich wieku, W grupie źródeł nieruchomych odkryto kilka dalszych ziemia
nek ósemkowatych, związanych, jak sądzimy na podstawie obserwacji 
terenowych i wstępnej analizy materiałów, z osadnictwem kultury łueyc
kiej lub pomorskiej. 

Materiały znajdują się w Katedrze Archeologii UAM w Poznaniu, 

Badania będą kontynuowane, 

GRUDZ~Z-MNISZEK 
woj. toruńskie 
Stanowisko III 

patrz 
paleolit i mezolit 

GUSTORZYN, gm.BrześćKujawski 
woj. włocławskie 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Stanowisko l 
/poprzednio IA 1977:POLÓWKA/ 

Badania prowadził dr Ryszard Grygiel /autor spra
wozdania/ przy udziale ..mgr. Andrzeja Pelisiaka. 
Finansowali: WKZ we Włocławku, Urząd Miasta 
i Gminy w Brześciu Kujawskim oraz MAiE w Łodzi. 
Drugi sezon badaó. Kontynuacja z 197? r. Stanowi
sko wielokulturowe: obozowisko kultury lendziel
skiej, cmentarzysko kultury amfor kulistych, obo
zowiska kultury pucharów lejkowatych, cmentarzy
sko /?f kultury ceramiki sznurowej, cmentarzysko 
kultury iwie:ńskiej z wczesnej epoki brązu, cmenta
rzysko kultury grobów kloszowych z końca okresu 
halsztackiego D, ślady osaPl1ictwa kultury przewor
aklej ze środkowego okresu lateóskiego. 

Przeprowadzono prace ratownicze na zagrożonych odcinkach czyn
- nej żwirowni, położonej na granicy wsi Polówka i Gustorzyn /w 1977 r. 

mylnie podano nazwę miejscowości/. Ogółem zbadano ąbszar ok. 300m2, 
na którym przeważała problematyka neolityczna. 

Z kulturą lendzielską łączą się pozostałości czterech obiektów sza
łasowych /średnia długość i szerokość ok. 7 i 2 m, głębokość wypełniska 
od 5 do 40 Ćm/, w których znaleziono wyjątkowo ciekawe i bogate materia
ły /ceramika, krzemienie, kości zwierzęce oraz narzędzia kamienne 
i kpściane/. 

Zarejestrowano kilka obozowisk kultury pucharów lejkowatYch. 
Materiały .tej kultury występowały na powierzchni ~ w warstwie spiaszczo-

--
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nego humusu.- Tylko w jednym wypadku natrafiono na płytki obiekt z za
wartością ceramiki i krzemieni. Kulturze pucharów lejkowatych naleey 
przypisać duże ilości krzemienia świeciechowskiego,· występującego na 
powierzchni stanowiska, w tym bardzo dobrze zachowany pólfabrykat 
siekiery z tego surowca. 

Kulturę ceramiki sznurowej reprezentuje znalezisko fragmentu 
puchara i regularnego wióra z krzemienia czekoladowego, które zostały 
odkryte pod wielowarstwowym brukiem kamiennym /brak jakichkolwiek 
śladów szkieletu uniemożliwia ocenę funkcji obiektu - grób symbolicz
ny?/. Schyłkowi neolitu i wczesnej epoce brązu odpowiadają dwa groby 
w obstawie kamiennej, z których najciekawiej przedstawia się grób ma
Sowy /co najmniej 16 osobników/. Konstrukcję grobu tworzyła skrzynia 
odkryta zbudowana z 14 głazów, o wymiarach 4-ti 2m. Bogate wyposa
tenie stanowiła ceramika, ozdoby z brązu i kości, które nawiązują do 
kultury iwieńskiej w dobie silnej "unietyzacji 11

• 

Kulturze /grobów kloszowych odpowiadają znaleziska dwóch gro
bów jamowych, w których obok ceramiki znaleziono trzy brązowe zausz 
nice gwoździowate typu scytyjskiego, będące dotychczas rzadkością na 
obszarze Kujaw. 

' 
Slady osadnictwa kultury przeworskie'j w środkowym okresie la-

teńskim potwierdza jedna jama z niewielką zawartością ceramiki. 

Materiały z badań przechowywane są w zbiorach MAE w Łodzi. 

Przewiduje się kontynuację badań w przypadku dalszego zagroże
nia obiektów. 

INOWROCŁAW 

woj. bydgoskie 
Stanowisko 95 

J:Ę;DRYCHOWICE, gm.Eranice 
woj. opolskie 
Stanowisko II 

KLUKOWO, gm. Siemiatycze 
woj. białostockie 
Stanowisko II 

KOLONIA WYTYCZNO, gm. Urazulin 
woj. chełmskie 
Stanowisko l 

patrz 
okres lateński 

patrz 
okresy brązu 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
epoka brązu 
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KOLONIA WYTYCZNO, gm. Urszulin 
woj. chehnskie 
Stanowisk o 2 

Muzeum Okręgowe w Chehnie 
Muzeum w Krasnymstawie 

Badania prowadzili: mgr Stanisław Gołub, mgr 
Sławomir Kadrow /autorzy sprawozdania/ oraz 
K. Telepko. Finansowało Muzeum Okręgowe w 
Chehnie. Pierwszy sezon badań. Siady osadnictwa 
wielokulturowego - pochówek kultury ceramiki 
sznurowej, ślady osadnictwa z epoki mezolitu 
i brązu. 

Stanowisko położone jest na piaszczysto-żwirowatym wzgórzu, 
przez środek którego przebiega droga Urszulin-Włodawa. Teren ze śla
dami starożytnego osadnictwa został w dużej mierze zniszczony przez 
wybieranie piachu na budowę drogi. Powstała w ten sposób skarpa o wy
sokości 3-4 m, która ulega systematycznie niszczeniu. 

Przebadano obszar o powierzchni 33 m 2• W wykopie I znaleziono: 
fr.kości ludzkich oraz zwierzęcych, krzemienie /fr. wiórów, odłurid, 
łuszczenie/, o zróżnicowanym przedziale chronologicznym: od mezolitu 
do n okresu epoki brązu. Nielicznie reprezentowana była ceramika kul
tury pucharów lejkowatych i trzcinieckiej. Nie wyróżniono warstwy kul
turowej oraz obiektów. 

W wykopie Ill na głębokości 20-40 cm natrafiono na. uszkodzony, 
ale kompletny szkielet ludzki. Zarysów jamy grobowej nie 'stwierdzono. 
Szkielet leż<'.! na plecach w linii południowy wschód, z głową skierowaną 
na północ, w odległości około 50 cm od kości miednicy na północ znale
ziono siekierkę krzemienną czworościenną, gładz.oną na całej powierzch
ni, którą można wiązać z pochówkiem. Według analizy antropologicznej 
wykonanej przez mgr. K. Piaseckiego pochówek zaw.iera szczątki osobni
ka płci męskiej w wieku późny adultus /ok. 40 lat/, krótkogłowego o 
wzroście de. 165 cm. W najbliższym sąsiedztwie nielicznie wystąpił 
materiał krzemienny, m. in. drapacz na wiórowcu. 

Pochówek datować można na klasyczną małopolską fazę kultury 
ceramiki sznurowej - późny neolit. 

Materia;ły znajdują się w Muzeum Okręgowym w Chełmie. 

Badania będą kontynuowane. 

KORZECZNIK, gro. Kłodawa 
woj. konińskie 
Stanowiska 6/7 i 14 

patrz 
paleolit i mezolit 



KoSCIELEC, gm~ Pakość 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 12 
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KRAKÓW- NOWA H liT A-KĘZESŁA WICE 
Stanowisko 41 

KRAKÓW -NOWA HliTA-BRANICE 
Stanowisko 76 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
okres lateński 

Muzeum Archeologiczne · 
w Krakowie 
Od.dział w Nowej Hucie 

Badania prowadził Jan Garncarski. Finansowała 
Huta im. Lenina. Pierwszy sezon badań. Osada 
wielokulturowa. Epoka brązu, okres lateński 
i wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone na wysokiej lewej terasie Wisły, w odległoś
ci około 150m od potoku .Suchy Jar. Zajmuje powierzchnię około 75 arów. 
Na stanowisku przeprowadzono badania ratownicze, odkrywając w wyko
pie sondażowym o powierzchni O, 83 ara 6 obiektów związanych z epoką 
brązu, okresem lateńskim i okresem wpływów rzymskich. Na wtórnym 
złożu wystąpił nieliczny materiał neolityczny. · 

• Badania miały na celu rozpoznanie zagrożonej pracami ~iemnymi 
części stanowiska. Odkryto m. in. nóż żelazny, fragment brzegowy na
czynia z ornamentem antropomorficznym oraz prawdopodobnie ślady 
płytkiego rowu. 

Badania będą kontynuowane. 
~ . 

KRAKÓW-NOWA HliTA-PLESZOW VI 
Stanowisko 66 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 
Oddział w Nowej Hucie . 

Badania prowadzili Jan Garncars-!d i mgr Andrzej 
Rachwaniec /autor sprawozdania/. Finansowało 
MA w Krakowie·. Drugi sezon badań. Osada z okre
su neolitu 1 epoki brązu • 

• Ratownicze badania archeologiczne pr_zeprowadzono w związku 
z budową kolektora, zlokalizowanego około100m od drogi z Krakowa ąo 
Igołomi. Podczas niwelowania terenu przy ueyclu ciężkiego sprzętu 
budowlanego usunięto warstwę kulturową o miąższości do 50 cm, znisz
czeniu uległy przy tym górne partie większości odkrytych obiektÓW 
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archeologicznych. Spenetrowano obszar o powierzchni l. 20-0 m 2 oraz 
właściwy wykop pod kolektor o długości 130m i szerokości 25m. 

W sumie odkryto 25 obiektów archeologicznych. Najczęściej były 
to obiekty w rzucie poziomym koliste, w przekroju pionowym trapezowa
te, rzadziej półkoliste. Większość tych jam pozbawiona była materiału 
zabytkowego, natomiast z pozos.tałych wyeksplo r-owano materiał ledwie 
wystarczający na w miarę poprawne wydatl)wi:lnie odkrytych obiektów. 

Stosunkowo najliczniej reprezentowana jest kultur~ lendzielska 
l 5 obiektów l, do kultury ceramiki promienistej zaliczono jeden pewny 
obiekt oraz jedna jama datowana na czas trwania kultury łużyckiej. 

Materiały są przechowywane w MA w Krakowie, Oddział w Nowej 
Hucie. 

KRAKÓW-NOWA HUTA-FLESZÓW I 
Stanowisko 17 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 
Oddział w Nowej Hucie 

Badania prowadzili mgr ':A:ndrzej Rachwaniec 1 dr 
Ewa Rook. Finansowało MA w KrakowJe. Dwudzie
sty czwarty sezon badań. Osada wielokulturowa 
z okresu neolitu, epoki brązu i średniowiecza. 

Kontynuowano badania w południowej i północnej części stanowiska. 
Przebadano łącznie l, 5 ara. 

Celem badań w południowej części stanowiska było uchwycenie 
dalszego przebiegu rowu otaczającego osadę kultury lendzielskiej, które
go odcinki północny, wschodni i połodniowo-wschodni przebadano w latach 
ubiegłych. W wykopie o wymiarach 15 x 5 m, usytuowanym na osi wschód 
- zachód, odsłonięto 18 obielf;tów w tym 17 jam i wspomniany rów. 

Do najstarszych obiektów należały dwie jamy zasobowe kultury 
lendzielsklej o dnach nie.ckowatych. W jednej z nich poza fr.agmentami 
ceramiki i wyrobami krzemiennymi, odkryto dute ilości kości zwierzę
cych. Odsłonl~to również zakończenie rowu otaczającego osadę lendziel
ską. Badany odcinek, o osi północ-południe, łączył się pod kątem rozwar
tym z fragmentem rowu wyeksplorowanym w 1977 r. Górna partia rowka 
zostąła zniszczona przez jamę kultury ceramiki promienistej. 

Z kulturą ceramiki promienistej wiązać należy 10 jam, w więk
szości trapezowatych. Zawierały one w wypełniskach bogaty materiał 
zabytkowy. Ponadto odkryto 4 jamy kultury łużyckiej i jedną średniowiec~
ną, z niewielką ilością fragmentów naczyń. 
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Natomiast na północnym skraju stanowiska odkryto 3 jamy bez 
materiału zabytkowego. 

Materiały przechowywane są w MA w Krakowie, Oddział w Nowej 
Hucie. 

Badania będą kontynuowane, 

KRUSZA ZAMKOWA, gm.Inowrocław 
woj. bydgoskie 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii Stanowisko 16 
Z es pół Badań Kujaw 

.Badania prowadził Zespół pod kierownictwem doc. 
dr hab. Aleksandry Cofta-Broniewskiej. Finanso
wał UW w Bydgoszczy. Drugi sezon badań. Kurhan 
kultury pucharów lejkowatych. 

Stanowisko położone jest w strefie czarno-ziemnej ·równiny Wy
soczyzny Kujawskiej w rejonie zlewni Noteci-Mątwy. Należy ono do zgru
powania budowli kurhanowych południowo-zachodniej części Kujaw Cen
tralnych. 

Badania realizowano w ramach wieloletniego planu eksploracji 
obiektów tego typu. Objęto nimi obszar 2 arów, rozpoznając szczyt elip
sowatej wyniosłości. Odsłonięto centrum konstrukcji, obejmujące: ko
morę grobową, obudowę wewnętrzną grobu oraz obstawę nasypu kurhanu. 
Stwierdzono też istnienie budowli drewnianej o wątpliwej tymczasowo 
chronologii /zapewne pozostałości współczesnego wiatraka/. Poza linią 
"obstawy" nasypu zarejestrowano parę fragmentów ceramiki kultury pu
charów lejkowatych oraz krzemień, Grób zawierał jeden szkielet, bez 
wyposażenia, ułożony na powierzchni humusu pierwótnego w pozycji 
wyprostowanej, na wznak, głową na zachód. Nad ciałem zmarłego usytuó
wano bruk kamienny. 

W efekcie dodatkowych badań metodą wierceń ustalono rozmiary 
nasypu: długość 35/.40 m /oś wschód-zachód/. szerokość8m/oś północ
południe/. Obserwacje napowierzchniowe morfologii gruntu pozwalają 
sądzić, że miał on kształt wydłużonego prostokąta lub owalu. Komorę 
grobową umieszczono acentrycznie we wschodniej części. 

Dane powyższe pozwalają sądzić, że mamy w tym przypadku do 
czynienia z konstrukcją "bezkomorową" kultury pucharów lejkowatych 
nowego typu, odbiegającego od wzorca tzw. grobowca kujawskiego. Szcze
gólnym novum jest w tym przypadku zastosowanie "obstawy wewnętrznej 
grobu" o "sercowatym 11 kształcie, nieznanej dotychczas wśród budowli 
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wspomnianego typu. Szczegółowe opracowanie pozostałych "innowacji" 
wymaga rozleglejszych studiów. 

Badania zakończono. 

KRZEMIONKI k. OSTROWCA $W. 
gro. Bodzechów 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie 

woj. kieleckie 
Rezerwat Archeologiczny 

Badaniami kierował mgr Jerzy Bąbel. W badaniach 
udział wzięli mgr mgr _Andrzej Boguszewski, Sta
nisław Iwaniszewski, Hanna Kowalewska-Marsza
łek, Tadeusz <faliński oraz Czesław Zybała. Finan
sowały Muzeum Regionalne w Ostrowcu i PMA w 
Warszawie. Trzeci sezon badań. Kopalnia krze
mienia pasiastego. Neolit, kultura amfor kulistych. 

Pracy były kontynuacją badań z latubiegłych /1979-80/ wiążących 
się z programem zagospodarowania rezerwatu. 

Wykop tegoroczny obejmował część wykopów II/79 i IV/80 o łącz
nej powierzchni 40 m2. Głębokość uzyskana w poszczególnych częśc1ach 
wykopu wynosiła od ss· cm_ do 220 cm od powierzchni. 

Stwierdzono występowanie pracowni krzemieniarakich związa~ych 
z kulturą amfor kulistych, ślady po 6 ogniskach oraz zasypiska poszybo
we, których ilość nie została jeszcze dokładnie rozpoznana. Przebadano 
część skrajnego szybu na zewnętrznej krawędzi pola górniczego. Szyb 
ten był rodzajem dołu rozgrzebiskowego sięgającego maksymalnie do 
głębokości ok. 2 m od powierzchni ziemi, tj. do poziomu litej ska1y 
wapiennej. Wydobywane w okresie neolitu w tej części kopalni konkrecje 
krzemienne znajdowały się w warstwie gliny zwietrzeliskowej występu
jącej ponad litą skałą wapienną. W szybie znaleziono m. in. węgle drzew
ne oraz fragment narzędzia rogowego. 

W trakcie badań uzyskano 14. 777 artefaktów, w tym: konkrecji 
krzemiennych i ich fragmentów - 204, obłupów - 62, wczesnych półwy
tworów narzędzi rdzeniowych - 2, wczesnych półwytworów siekier.- 7, 
wczesny'-h półwytworów dłut - 3, wczesny półwytwór dłuta lub kilofa - l, 
półwytwór siekier czworościennych -.4, obłupień - l, rdzeni wiórowych 
jednopiętowych - 2, od~pków całkowicie powierzchniowych- 723 /w tym 
16 przepalonych/, odłupków częściowo powierzchniowych- l. 326 /w 
tym 45 przepalonych/, odłupków negatywowych - 2. 814 /w tym 251 prze
palonych/, wiórów całkowicie powierzchniowych - 2, wiórów częściowo 
powierzchniowych- 22, wiórów negatywowych- 48, /w tym 2 przepalo
ne/, pseudowiórów całkowicie powierzchniowych- 21, pseudowiórów 
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częściowo powierzchniowych- 17, łusek- 2. 019 /w tym 408 przepalo
nych/, rumoszu naturalnego - 2. 724 /w tym 34 przepalonych/, okru
chów - l. 558 /w tym 371 przepalonych/, nieokreślonych pozostałości 
produkcyjnych - 3. 170 /w tym l. 409 przepalonych/, narzędzie zębate 
- l, łuszczni - 2, odłupków retuszowanych lub ze ścienionym sęczkiem 
- 3, krzemiennych tłuków punktowych - -2, tłuków kamiennych - 12_, frag-
mentów kilofów kamiennych - 11, gładzików kamiennych - 10, gładzików 
lub płyt szlifierskich - 2, kowadło-podkładka kamienna - l, narzędzi f? f 
kamiennych nieokreślonych - ~· fragment narzędzia rogowego - l. 

Zabytki znajdują się w magazynach muzealnych w Krzemionkach. 

Prace będą kontynuowane. 

L UB LIN - Stare Miasto 
blok VI 
ul. Grodzka 24 i 26 

ŁAPSZÓW, g m. Koszyce 
woj . kieleckie 
St~nowisko "C" 

patrz 
późne średniowiecze 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Pracownia Archeologiczna ZAM 
w Igołomi 

Badania prowadziła mgr Zofia Liguzińska-Kruk. 
Finansował WKZA w Kielcach. Drugi sezon badań. 
Kurhan i cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej. 

Kontynuowano prace wokół kopca nr l. Celem badań było rozpoz
nanie cmentarzyska, którego ślady odkryto w sezonie poprzednim. Wyty
czono dwa wykopy /III i IV f na wschodnich stokach wzgórza, w bliskim 
sąsiedztwie kopca. Wykopy oddalone były od siebie o 30 m i obejmowały 
przestrzeń ok. 3 arów. 

Rezultatem badań było odsłonię_cie niewielkiego kopca /nr 2/ pra
historycznego /?f, zniszczonego grobu o niejasnej przynależności kultu
rowej oraz jamy osadowej kultury łużyckiej. Rozpoznane zostało w znacz
nej mierze otoczenie głównego kopca. 

Materiały zabytkowe znajdują się w PA w Igołomi. 

Badania będą kontynuowane. 

LUP A W A, g m. Potęgowo 
woj. słupskie 
Stanowisko 2 i 2 a 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 
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Badania prowadził zespół pod kierunkiem dr Dob
rochny Jankowskiej i Jacka Wierzbickiego /autor 
sprawozdania/. Finansował WKZ w Słupsku. Czwa
ty sezon badań. Cmentarzysko megalityczne lud
ności kultury pucharów lejkowatych. Cmentarzysko 
kurhanowe ludności kultury ceramiki sznurowej. 

Zakończono eksplorację 3 megalitycznych grobowców trapezowa
tych /nr 4, 5 i 6/ na stanowisku 2. Grobowiec 4 /długości 24 m/ posiadał 
nasyp piaszczysto-kamienny. Kamienna część nasypu złożona była z 
trzech odcinków bruku. Zarejestrowano tu ! ,pochówek ciałopalny. Wnętrze 
grobowca 5 /długości 26 m/ wypełniał nasyp piaszczysty na całej długości 
licowany brukiem. W połowie długości obiektu, symetrycznie do jego osi, 
wystąpiła konstrukcja z dużych eratyków w kształcie litery U, zamkniętą 
częścią zwrócona w kieru·nku czoła g:robowca. Wnętrze jej, wolne od bru
ku kamiennego, zawierało fragmenty kilkunastu pucharów lejkowatych. 
Ramiona omawianej konstrukcji wieńczyły 2 niezniszczone groby skrzyn
kowe /grób N- z bloków, o wymiarach l, 4 x l, 4 m, grób S - z płytka
miennych, o wymiarach l, O x l, O m/, zawierające pochówki ciałopalne 
bez wyposażenia. 

Badania wykazały, że obiekt:, określany popJ::Zednio roboczo jako 
grobowiec 6 jest konstrukcją wielofazową. W odległości O, 6 m od 3 zacho
wanych głazów podstawy całkowicie zniszczonego grobowca megalityczne
go nr 6 wystąpił grób o kolistej obstawie o średnicy 5, O m, zawierający 
2 skurczone szkielety wyposażone w 2 paciorki bursz.tynowe /por. Infor
mator 1980/. Kamienie czoła grobowca megalitycznego tworzyły rodzaj 
steli. Nogi szkieletu przykrywał płaski kamień o wymiarach 22 x 16 cm, 
z wy rytym znakiem elipsy /7, l x 3, 9 cm/. W odległości 3, 5 m od tego 
grobu zarejestrowano kurhan o średnicy 5, O m z nasypem kamiennym 
otoczÓnym kręgiem z większych głazów. W centrum kurhanu, pod 2 era
tykami /grób bilityczny?, stelle/ o wysokości ok. l, O m wystąpił l pa
ciorek bursztynowy. Pozostałości ·pochówku nie stwierdzono. Oba groby 
na podstawie formy zaliczyć można do grupy dolnoodrzańskiej kultury 
ceramiki sznurowej /brak ceramiki/. 

Badania cmentarzyska zakończono. Materiały złożono w Katedrze 
Archeologii UAM. 

Kontynuowano eksplorację grobowca l na stanowisku 2a. Jest to 
trapezowaty obiekt megalityczny f długości 30 m/, z nasypem kamiennym. 
Przypuszczalnie we wnętrzu obiektu występują konstrukcje o charakterze 
komór/?/. 

Badania będą kontynuowane. 



ŁYKOWE, · gm~ Wierzchlas 
woj. sieradzkie 
Stanowisko l 

MAJDAN ZAHORODYNSKI, 
gm. Siedliszcze 
woj. chehnskie 
Stanowisko l 
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patrz 
paleolit i mezolit . 

Muzeum Okręgowe 
w Chehnie 

Badania prowadzili: mgr Stanisław Gołub iKrzysz
tof Telepko. Finansowało Muzeum Okręgowe w 
Chełmie. Pierwszy sezon badań. Slady osadnictwa 
neolityczno-brązowego. 

Stanowisko odkryto podczas badań powi~rzchniowych. S~osunkowo 
licznie wystąpił materiał ceramiczny i krzemienny na powierzchni ok. 
l ha /m. in. ułamek flaszy z kryzą, sierpak, 2 siekierki/. Połot.one jest 
na wzgórzu ok. 200-250 'm na południe od rzeki Moglelnicy i ok. 100m 
od zabudowań Mariana Piotrowskiego. Wzgórze jest jedną z teras -rzeki. 

Przebadano 112,5 m
2

• Założono dwa wykopy w części kulmina
cyjnej wzgórz a i na północnym zboczu. ' Wytyczono je według osi północno
południowej 1 zachodni-wschodniej. 

Stwierdzono występowanie jednej warstwy kultury do głębokości 
60 cm. Oprócz śladów ognisk nie wystąpiły żadne obiekty. Znaleziono 
znaczne ilości ceramiki, w tym kilka skupisk nadających się do wykleje
nia. Z mniej licznych wyrobów krzemiennych wyróżnić można uszkodzo
ne lub fragmenty -4 siekierek, 2 sierpaki oraz części trzonkowe 2 ostrzy. 
Znaleziono także rozcieracz i fragment kamienia żarnowego. 

Generalnie materiał zaliczyć można do kultury pucharów lejkowa
tych. W małej ilości wystąpiły ułamki naczyń kultury ceramiki biało
malowanej, trzcinieckiej i strzyżowakiej /? /. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Chełmie. 

Przewiduje się kontynuację badań. 

MASŁOM:Ę:CZ, gm. Hrubieszów 
woj. zamojskie 
Stanowisko 15 

J11 0CHÓW, gm. Głogówek 
w'oj. opolskie 

pa tri 
okres wpływów rzymskich 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych w Opolu 
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Badania prowadzili: mgr mgr Klemens Macewtez 
i Sylwia Wuszkan /autorka sprawozdania/. Finansował 
WKZ w Opolu. Pierwszy" sezon badań. Osada kultury 
ceramiki wstęgowej rytej 1 kłutej. 

Stanowisko nowoodkryte, polotone w odległości około 600 m na po
łudnie od skrzy±owania dróg w Mochowie, po południowej stronie kościoła, 
klasztoru oo. Faulinów "na łąkach" i cmentarza, przy rzece. · 

Badania ratownicze podjęto po zgłoszeniu przez mieszkańca Mo
chowa oh. Lubczyka, ±e podczas powodzi oberwała się wysoka skarpa rzeki 
Osobłogi, odsłaniając jamy zawierające materiał ceramiczny, krzemienie 
i polepę. Wśród przekazanych przez odkriwcę materiałów znajdował się 
fragment czarki z ornamentem "nutowym" kultury ceramiki wstęgowej 
rytej. 

Wykop o wymiarach 7 x 3 m, zało±ono na terenie ogrodu klasztor
nego, w miejscu gdzie osunęła się skarpa i w profilu uwidoczniły się ślady 
4 ob,iektów. W rzucie poziomym obiekty były bardzo czytelne w szaro:!ółtej 
glinie caleowej na głębokości 60-80 cm licząc od powierzchni ueytkowej, 
wystąpiły one pod około 20-40 cm warstwą orną, 10-25 cm warstwą gruzu 
nowo:!ytnego i około 20 cm warstwą kulturową. W części wschodniej wykopu 
nie zachowała się warstwa kulturowa, gdy:! do głębokości około 70-80 cm 
zalegało gruzowisko i płytki ceramiczne nowoeytnej posadzki, a bezpośred
nio pod nimi spągowe partie obiektów. 

Łącz"nie odsłonięto i przebadano 5 obiektów, wśród których wyró:t
niońo l ślad po chacie l od strony południowej częściowo zniszczony ober
waną skarpą/ i 4 jamy gpspodarcze. Uchwycono równie:t kilka śladów po 
słupach i kilkanaście śladów po palikach. Wypełniska obiektów zagłębiały 
się w calec do głębokości od 40 do 80 cm licząc od poziomu uwidocznienia 
się ich w żarysie poziomym. 

Eksplorację prowadzono warstewkami 10 cm, dokumentując warst
wicami poszczególne głębokości i wybierając z nich osobno materiał zabyt
kowy. Wydobyto materiał ceramiczny w postaci ułamków naczyń zdobionych 
zarówno ornamentem rytym. jak i kłutym; zaobserwowano przewagę skorup 
z ornamentem kłutym. Ponadto znaleziono l całe naczynie niezdobione ora2: 
du±ą ilość fragmentów naczyń ró±nej wielkości - niezdobionych, względnie 
z nalepianymi guzkami. Obok ceramiki wystąpiły wyroby krzemienne w tym 
l grocik, a tak:!e l fragment toporka kamiennego. W wypełniskach obiektów 
znajdowała się spora ilość polepy, kości i zębów zwierzęcych oraz węgiel
ków drzewnych. 

Materiał przechowywany jest aktualnie w Biurze Dokumentacji Za
bytków w Opolu. 

Badania będą kontynuowane. 
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MODŁA RZGOWSKA, gm. Rzgów 
woj. konińskie 

Muzeum Okręgowe 
w Koninie · 

Stanowisko l 

.Badania prowadził mgr Krzysztof Gorczyca. Fi
nansował WZIR w Koninie. Pierwszy sezon badań. · 

Osada kultury pucharów lejkowatych. Siad osad
nictwa kultury trzcinieckiej. 

Stanowisko położone jest na północnym łagodnym zboczu wydmo-
wego wyniesienia, na wschód od drogi do Dąbrowicy. -

Badania mialy na celu określenie charakteru i chronologii stano
wiska w związku z jego zagrożeniem przez prace melioracyjl.le. Wytyczq
no 4 wykopy sondażowe o łącznej powierzchni 200m2, lokując je u podnó
ża, na stoku i na szczycie wzniesienia:. 

Na podstawie uzyska1:,1ych informacji można wni_oskować, że część 

produkcyjna osady znajdowała się w północnej partii - znaleziono 3 plytki 
szlifierskie, natomiast część .mieszkalna na stoku wzniesienia - duża 

ilość ceramiki, dołki posłupowe. Osadę wstępnie można datować na III 
fazę kultury pucharów lejkowatych. W warstwie I 1wystąpiła również nie
wielka ilość ceramiki kultury trzcinieckiej. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Koninie. 

Kontynuacji badań nie przewiduje się. 

OPOCZKI, gm. Aleksandrów Kuj. 
woj. włocławskie 

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

Stanowisko 7 

Badanra prowadził zespół pod kfer~wnictwem doc. 
dr hab. Aleksandry Cofta-Broniewskiej". F'inansował 
Uniwersytet Jagielloński. Pierwszy sezon badań. · 
Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury 
późnej ceramiki wstęgowej. kultury pucharów lej
kowatych, kultury amfor kulistych, kultury łużyc
kiej. 

Stanowisko położone jest na kulminacji i w górnej partii' pó!pocne
go stoku wyniesienia na krawęd~i doliny cieku. Strefa czarnych ziem 
l gleb brunatnych na podłożu gliny. 

Badania sondażowe, ukierunkowane na wstępne rozpoznanie osad- , 
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nictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej, obję}y powierzchnię 54 m 2 w 
obrębie występujących na powierzchni dwóch skupisk ceramiki tej kultury. 

Obiekty zarejestrowano na poziomie stropu gliniastego calca. 
Odkryto: l/ kultura późnej ceramiki wstęgowej /faza Ub-lila? f - frag
ment rowu fundamentowego, zachodnie ściany bocznej chaty trapezowa
tej, o długości 8, O m; 2/ kultura amfor kulistych -fragment chaty słu
powej /7 dołków posłupowych układającycb sl~ w dwa rzędy o orientacji 
NW-SE/ i 3 niewielkie jamy; 3/ kultura łutycka- l mała jama. Pozosta
łe wymienione na wstępie kultury reprezentowały nieliczne fragmenty 
ceramiki z powierzchni i z warstwy ornej. ' 

Materiały są przechowywane w Katedrze Archeologii w Poznaniu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

OSLONINO, gm. Puck 
woj. gdańskie 
Stanowisko 2 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Danuta Król. Finansowało 
MA w Gdańsku. Szósty sezon badań. Osada kultury 
rzucewskiej. 

Stanowisko położone jest nad stromym klifem Zatoki Puckiej. · 

Założono 4 wykopy o łącznej powierzchni l, 5 ara. Odsłonięto 
fragment słupowego domostwa z owalnym paleniskiem. Wyeksplorowano 
kilka jam i frag.zrent półziemianki /? f. Ustalono zachodnią granicę osa
dy. Materiał zabytkowy reprezentowany jest przez typowe dla kultury 
rzucewskiej formy naczyń, jak: 2 amfory zachowane w całości, miski, 
fr.naczyń z uchwytami podkowiastymi i listwami plastycznymi karbowa
nymi palcem, fr.naczynia rynienkowatego. Wśród wyrobów krzemiennych 
wydzielono: drapacze, skrobacze, fragmenty wiórowców, trapez i odłupki 
gładzone odbite od uprzednio gładzonych siekier. Wyroby bursztynowe 
prezentowane są przez kilkanaście guzów z otworami w kształcie litery V. 

Materiały przechowywane są w MA w Gdańsku. 

Badania będą kontynuowane. 

PŁONKA-STRUMIANKA, gm.Łapy 

woj. białostockie 
Stanowisko 2 

patrz 
paleolit i mezolit 
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POCZAŁKOWO, gm. Aleksandrów Kuj. 
woj. włocławskie 

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

Stanow.isko 30 

Badania prowadził zespół pod kierownictwem doc. 
dr hab. Aleksandry Cofta-Broniewskiej. Finanso
wał Uniwersytet Jagielloński. Pierwszy sezon ba
dań. Obozowisko kultury ceramiki wstęgowej rytej 
i kultury amfor kulistych. ślady osadnictwa kultu
ry pucharów lejkowatych i kultury łueyckiej. 

Stanowisko położone jest na dr~ie doliny Tąeyny, u podstawy wy
niesienia. Gleba piaszczysta, lekko zwydmiona. 

Badania wykopaliskowe, ukierunkowane na pełne rozpoznanie obo
zowiska kultury ceramiki wstęgowej rytej f "epiwstęgowego" - cechy 
transformacji w kierunku kultury pucharów lejkowatych/ objęły powierzch
nię 137m2. 

Stratygrafia stanowiska: warstwa I- humus współczesny /gruboś
ci O, 25-0,3 m/. II- próchnica pierwotna /grubości O, 25m, wystąpiła · 
tylko w wyżej poło1:onej części S stanowiska/, III - skała macierzysta 
/piasek/. Ze względu na bardzo silne zbielicowanie próchnicy nie wyró:t
niono obiektów kultury ceramiki wstęgowej rytej. ce·ramika tej kultury 
wystąpiła w warstwie I i II w wyraźnej koncentracji, układającej się w 
formę zbliżoną do trapezu o wymiarach 12 x 6 x 4 m i orientacji osi sy
metrii w kierunku - północny zachóct i południowy wschód. Układ ten moi
na interpretować jako pozostałość szałasu. 

Na poziomie stropu calca wyróżniono dwa dołki pasłupowe i jedną 

niewielką jamę. Obiekty te łączą się najprawdopodobniej z obozowiskiem 
kultury amfor kulistych ze schyłku neolitu. Pozostałe, wymienione na 
wstępie kultury reprezentowały pojedyncze fragmenty ceramiki. 

Materiały są przechowywane ·w Katedrze Archeologii w Poznaqiu. 

Badania nie .będą kontynuowane. 

PODGAJ, gm.Aleksandrów Kuj. 
woj. włocławskie 
Stanowisko 6A , "'. 

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

·' 
Badania prowadzil zespół pod kierunkiem doc. dr 
hab. Aleksandry Cofta-Broniewskiej. Finansował 
Uniwersytet Warszawski. Osada ludności kultury 
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pucharów lejkowatych - tzw. grupy mątewskiej, 
kultury amfor kulistych, kultury łużyckiej. 
Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko usytuowane jest na krawędzi doliny Tążyny, na zachód 
od mokradeł, w obrębie fałdy terenowej. 

Łącznie, w wyniku podjętej akcji, zbadano ok. 350m2 - rozpoczy
nając je wykopaliskowo w obrębie 15 jednostek eksploracyjnych. Zbadana 
wykopaliskowo powierzchnia stanowiska reprezentuje względnie pełne 
rozpoznanie archeometryczne osady ludności kultury pucharów lejkowa
tych /zarejestrowano 2-3 budowle słupowe oraz 6 obiektów towarzyszą
cych/. Ponadto wyeksplorowano 3 obiekty kultury amfor kulistych oraz 
l obiekt kultury łużyckiej. 

Analiza stratygrafii zalegamil materiałów ceramicznych kultury 
pucharów lejkowatych tzw. grupy mątewsklej i kultury amfor kulistych 
w jednym z eksplorowanych obiektów ukonstytuowała wcześniejsze obser
wacje młodszej pozycji chronologicznej materiałów ceramicznych tzw. 
grupy mątewsklej w stosunku do materiałów ceramicznych kultury amfor 
kulistych. · 

Uzyskano materiał źródłowy wnoszący wiele nowych, istotnych 
informacji do zagadnienia udziału elementów kulturowych południowo
wschodnioeuropejskich w kształtowaniu gospodarki surowcowej /skał 
krystalicznych/ okresu późnego neolitu. 

. Materiał ceramiczny reprezentowany jes't przez: 
- ilościowo dominujące fragmenty kultury pucharów lejkowatych, tzw. 

grupy mątewsklej /faza !Ile/, z komponentami tzw. grupy Lininoraz 
wczesnego horyzontu kultury ceram.iki ·promienistej oraz epizodycznie 
w s półwystępujące: 

- fragmenty kultury amfor kulistych /rozwiniętej fazy jej rozwoju/ i 
r - fragmenty kultury łużyckiej. 

Jakość pozyskanych źródeł kamiennych /tutaj skał krystalicznych/ 
konstytuuje poprzednie obserwacje poczynione w w/w programie badaw
czym, odnośnie całokształtu sfery organizacyjno-technicznej wytwórczoś
ci w tych surowcach /por. sprawozdanie z badań archeologicznych w Dąb
rowie Biskupiej na stanowisku 21 - Informator Archeologiczny 1980/. 

Rozpoznanie archeologiczne uznano za zakończone. 

\ 
PRZYBRANOWEK, gm. Aleksandrów Kuj. 
woj. włocławsló.e 
Stanowisko 4 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 
Zespół Badań Kujaw 
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Badania prowadził zespół pod kierownictwem doc. 
dr hab. Aleksandry Cofta-Broniewsk1ej. Finansował 
Uniwersytet Jagielloński. Pierwszy sezon badań. 
Obozowisko kultury ceramiki wstęgowej rytej, śla

dy osadnictwa kultury pucharów lejkowatych 1 kul
tury amfor kulistych. 

Stanowisko położone jest na krawędzi doliny Tążyny w dolnej 
partii niewielkiego pagórka. Gleba piaszczysta, miejscami zwydmiona. 

Badania sondażowe ukierunkowane na rozpoznanie obozowiska kul
tury ceramiki wstęgowej rytej /"epiwstęgowego" - cechy transformacji 
w kierunku kultury pucharów lejkowatych/ objęły powierzchnię 50m2, w 
ramach której mieściło się niewielkie skupisko ceramiki tej kultury na 
powierzchni stanowiska. 

Stratygrafia stanowiska: warstwa I - humus · współ~zesny /gruboś
ci O, 2m/, II- próchnica pierwotna /grubości O, 2-0,3 m/, Ill- skała 
macierzysta /piasek/. Ze Wz_?lędu na bardzo silne zbielicowanie próch
nicy nie wyróżniono obiektów. Ceramika i nieliczne krzemienie kultury 
ceramiki wstęgowej rytej wystąpiły w warstwie I i II w wyraźnej koncent
racji w formie owalu o wymiarach 7 x 4 m o orientacji dłuższej osi na 
linii NE-SW, rówp.olegle do warstwic stoku pagórka. Układ ten można 
interpretować jako pozostałość szałasu. Pozostałe, wymienione na wstę
pie kultury reprezentowały pojedyncze fragmenty ceramiki. 

Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii w Poznaniu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

REMBIELIN, gm. Chorzele 
woj. ostrołęckie 

patrz 
okres halsztacki 

Stanowisko l "Łysa Góra" 

RZESZÓW 
Stanowiska 88 i 89 

Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie 

Badania prowadził mgr Wojciech Blajer przy współ
pracy .Joanny Aksztulewicz. Konsultantem był prof. 
dr hab. Jan Machnik. Finansowało Muzeum Okręgo
we w Rzeszowie. Drugi sezon badań. Osady wielo
kulturowe: stan. 88 - młodsza epoka kamienia i 
wczesna epoka brązu; stan. 89 - młodsza epoka · 

· kamienia i wczesna epoka brązu, zapewne też 
okres halsztacki. 

\ 
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Badania na stanowisku 88 miały charakter ratowniczy i były kon
tynuacją sezonu 1980. Prace koncentrowały się na dwóch zagadnieniach: 
1/ nadzór nad budowlanymi robotami ziemnymi- głównie w południowo
zachodniej partii stanowiska, 2/ rozpoznanie partii pólnocnej - za pomo
cą dwóch rowów sondażowych o wymiarach 40 x 2 m. Rowy te miały od
powiednio przebieg SE-NW i S-N. 

Pierwszy z rowów, w partii pólnocnozachodniej, miał na celu 
przecięcie strefy pomiędzy stwierdzonymi tu w ub.roku obniżeniami te
renu i rozpoznanie ich charakteru. W trakcie prac okazało się, że wspom
niane obniżenia nie były ze sobą związane; miały raczej nieckowatą niż 
rynnowatą formę, a pomiędzy nimi dość płytko /na głębokości 20-30 cm/ 
wystąpUa caleowa glina- niewątpliwie pozostałość dawnego wzniesienia. 
Na tle calca stwierdzono występowanie dołków słupowych, co spowodowa
ło konieczność poszerzenia rowu sondażowego na jego południowo wschod
nim odcinku do obszaru l O x 15 m. Większość odsłoniętych dołków słupo
wych tworzyła zarys prostokąta o wymiarach 5 x 4, 5 m, zorientowany 
wzdłuż osi E-W. Słupy znajdowały się tu w narożnikach prostokąta i na 
środkach ścian wschodniej, północnej i zachodniej. Dwa ślady słupów w 
odległości L 5 m od ściany S sugerowały istnienie trapezowatego "aneksu" 
/przedsionka?/. Przy uwzględnieniu niektórych innych pobliskich dołków 
i założeniu, że część słupów nie została uchwycona wskutek nieznacznego 
zagłębienia w dzisiejszy strop calca, można rekonstruować jeszc.ze więk
szy zarys prostokąta o wymiarach ok. 8 x 6 m. W okolicy ew netualnego 
obiektu słupowego jedynymi charakterystycznymi zabytkami były zebrane 
z wars twy próchnicy ułamki ceramiki kultury trzcinieckiej, a ich skupi
sko wystąpiło wewnątrz prostokątnego zarysu - przy jego ścianie zachod
niej. W wypełniskach 4 dołków słupowych - z konstrukcji ewentualnego 
obiektu - znaleziono drobne ułamki ceramiki o cechach kultury trzciniec-· 
klej /domieszka tłucznia, barwa powierzchni/. Na południowy zachód od 
obiektu słupowego wystąpiła nieckowata jama o intensywnie ciemnym wy
pełnisku, z poJedynczymi ułamkami ceramiki neolitycznej. W obrębie 
rowu sondażowego i jego poszerzeń wyeksplorowano ogółem 25 dołków 
słupowych /w tym 6 domniemanych/ i dalsze 2 niewielkie nieckowate ja
my /na północno zachodnim odcinku rowu/. 

Natomiast w drugim rowie sondażowym, w północno wschodniej 
partii stanowiska, nie stwierdzono żadnych obiektów archeologicznych, 
lecz tylko drobne ułamki ceramiki kultury trzcinieckiej. 

Na ścianach i w obrębie wykopów budowlanych całkowitą lub częś
ciową eksploracją objęto 9 jam, a dalszych 5 tylko zinwentaryzowano 
wskutek niemożności poszerzenia wykopów. Z tej liczby 2 obiekty okazały 
się neolityczne, a chrohologię pozostałych trudno na razie określić z po
'wodu ubóstwa lub braku materiałów. 

Badania sezonu 1981, ze względu na postępy prac budowlanych 
ograniczone do stosunkowo niewielkiego obszaru, wniosły poza śladami 
konstrukcji słupowej, kilka innych ciekawych elementów. Otóż występowa-
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nie jam neolitycznych potwierdzone zostało nie tylko w }:lartli południowo 
wschodniej, lecz stwierdzono je tak:te w parąach południowo wschodniej 
i północno-zachodniej. Ustalono znacznie większy, ni:t pierwotnie przy
puszczano, zasięg obiektów ku południowemu zachodowi oraz ku wschodo
wi. Luźne skorupy kultury trzcinieckiej spotyka się te:t o wiele dalej ku 
północnemu wschodowi, co jednak mo:tna tłumaczyć spływami z wyrej 
położonych miejsc W· północno-zachodniej partii stanowiska. Biorąc pod 
uwagę rozmieszczenie jam można obecnie sugerować, :te zasięg stanowi
ska 88 wynosi z SW na NE ok. 230 m~ zaś z SE na NW co· najmniej 180 m. 

Na sąsiednim stanowisku 89, w jego partii południowo-zachodni 
wyeksplorowano resztkę uszkodzonej przez wykop budowlanej owalnej 
jamy. Na jej płaskim dnie wystąpiło skupisko ułamk,ów ceramiki, w tym 
z dużego naczynia workowatego, grubościennego, z domieszką tłucznia 
kamiennego z chropowaconą powierzchnią i z ~zkami pod wylewem. 
Materiał ten może naleey łączyć z kulturą łuey~ką o~resu halsztackiego. 

w związku ze staneJ;D zaawansowani~ prac b'udowalnych jest to 
zapewne ostatni sezon wykopalisk na stanowiskach 88 i ,89. 

Materiały z badań ~981 r. złożono w Muzeum OkręgoWym wRze
szowie. · 

SANDOMIERZ-KRUKÓW 
woj. tarnobrzeskie 

Muzeum Okręgowe 
w Sandomierzu 

Badania ratownicze prowadziła mgr Halina Wróbel. 
Finansował WKZ w Tarnobrzegu • ..-:>rugi sezoh ba
dań. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej 1 kul
tur limdzielsko-polgarskich. Siady osadnictwa kul
tury ceramiki' sznurowej. 

Wykopy zlokalizowano w odległości kilkunastu metrów w kierunku 
północno-wschodnim od ubiegłorocznych działek, już na kulminacji wy
nie.sienfa. Łącznie przekopano obszar o powierzchni O, 5-ara, odkrywając 
5 obiektów. Były to 4 jamy o charakterz ~ gospoda.rczym orą.z palenisko. 
Jamy posiadały regu1arny, prawie kolisty kształt i średnice ok. 2 m. 
Były płytkie f oprócz jednej, o mią:tszości 0,. 65 m/, .co może być spowo
dowane częściowo niwelacją terenu /Śpływ/. Obiekty- zwłaszcza dwa o 
charakterze ś'tnietnlskowym - zawierały bardzo dużą ilość muszli małey 
rzecznych; niektóre egzemplarze nosiły ślady ognia. Ponadto wystąpiły 
drobne fragmenty kości zwierzęcych, ułamki naczyń zdobione ornamen
tem rytym w typie żeliazowskim oraz ~eramika wczesnych kultur len-

.... dzielsko-polgarskich /malicka?, samborzecka? f. · 

Materiały kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultur lendzielsko
polgarskich współwystępowały we. wszystk~c~ obiektach. _Zał;>ytki krze-
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mienne reprezentowały surowiec czekoladowy /przewaga/ i świeciechow
ski. Wśród narzędzi przeważały rylce, wystąpiły także sierpaki i drapa
cze. W jednej z jam znajdował się drapacz na wiórku obsydianowym. Pa
lenisko posiadało trzy poziomy użytkowe. Na najstarszym oraz środkowym · 

wystąpiła ceramika kultury ceramiki wstęgowej rytej. Najmłodszy poziom 
zawierał także materiały lendzielsko-polgarskie i nieliczqe materiały 1 
kultury ceramiki sznurowej. W spągu już poza obrębem paleniska leżało 
szydło kościane i fragment rogu tura /? /. 

Badania będą kontynuowane. 

SANDOMIERZ 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko Wzgórze Zawichojskie 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie 
Konserwator Zabytków 
Archeologicznych w Tarnobrzegu 

Badania prowa'dziła mgr Hanna Kowalewska-Marsza
łek. Finansował KZA w Tarnobrzegu /za pośrednict
wem Urzędu Miejskiego w Sandomierzu/. Pierwszy 
sezon badań. Osada neolityczna cyklu lendzielsko
polgarskiego. 

Wzgórze Zawichojskie, ~a którym położone jest stanowisko, znaj
duje się w północnej części miasta, u zbiegu ulic: Zawichojskiej i Armii 
Czerwonej. Jest to wzniesienie, wchodzące w skład skarpy wiślanej. 

Badania miały charakter ratowniczy; spowodowane były systema
tycznym niszczeniem stanowiska w wyniku- prowadzonych u stóp wzgórza 
prac ziemnych. Do chwlli obecnej całkowitej destrukcji uległa południowa 
część wzgórza wraz z kulminacją. 

Badaniami objęto południowy skraj zachowanej jeszcze części 
wzniesienia. Wykop założono w linii W -E, mnie~ więcej równolegle do 
krawędzi obrywiska. Ogółem przekopa.ą.o 224 m powierzchni; na tym ob
szarze zarejestrowano pozostałości 4 obiektów: 2 jam, l grobu 1 l rowu. 

Wśród obiektów na uwagę zasługuje rów o przekroju w kształcie V, 
w dolnej części którego wystąpiły - jak się przypuszcza - ślady konstruk
cji drewnianej. 

-Obiekt 3 - grób - zawierał szczątki ludzkie: zęby z fragmentami 
żuchwy /w jednym wypadku na zębach widoczna była zielonkawa patyna 
mledziowa/ i fragmenty nadpalonych kości, a także zachowaną w całości 
amforkę. 

Materiał archeologiczny wystąpił w wypełniskach obiektów oraz 
w ciemnobrunatnej warstwie, zarejestrowanej tylko w najwyższej partii 
wzniesienia. Stanowiła go w ·głównej mierze ceramika - znacznie rozdrob-
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niona, dąść jednorodna technologicznie, zdobiona wyłącznie ornamentem 
plasty,cznym. Nale:!y ona niemal w całości do cyklu lendzielsko-polgar
skiego - tylko sporadycznie zńajdowano drobne ułamki ceramiki wczesno
brązowej. 

Materiał krzemienny, nieliczny w porównaniu z ceramiką, zawie
rał głównie półsurowiec /wióry/ i narzędzia /rylce, drapacze, wióry łu
skane/. Surowcem do ich wyrobu był przede wszystkim krzemień czeko-
ladowy i świec~echowski. · 

Materiały organiczne reprezentowane są przez kości zwierzęce 
/na ogół źle zachowane/, muszle małży, ości i łuski rybie. Do ciekaw
szych' znalezisk należy duży róg zwierzęcy /tura? f, pochodzący z ober-
wanej części wypełniska rowu. · 

Materiały przechowywane są w PMA. 

Badania będą kontynuowane. 

SŁQNOWICE, gm. Kazimierza Wielka 
woj. kieleckie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Stanowisko F 
Zakład Archeologii Małopolski 
Pracownika Archeologiczna 
w Igołomf 

Badania prowadziła mgr Urszula Maj. Finansował 
IHKM PAN. Pierwszy sezon· badań. Osada kultury 
pucharów ,lejkowatych i ślady osadnictwa cyklu len-

. -dzielsko- polgarskiego. 

Stanowisko położone jest w południowo-zachodniej części N_iecki. 
Nidziańskiej, mieszczącej się w obrębie południowopolskiej strefy lessów.· 
Zajmuje ono czołową partię cypla wznoszącego się nad doliną Małoszówki 
/prawobrzeżny dopływ Nidzicy/. · 

Rozpo.częte w br. prace wykopaliskowe łączą s ię z badaniami neo
litycznego wczesnobrązowego kompleksu osadniczego w rejonie dolnego 
biegu Małoszówki /zob. Słonowice ·st. G/. Zało:!ono wykop o powierzchni 
l ara, w obrębie.._którego odkryto 8 obiektów. Są to pozostałości jam go
spodarczych. Cztery z nich -to jamy w kształcie ściętego stożka; kształtu 
pozostałych nie można okreśiić, gdyż zachowały się tylko ich części przy
denne. 

Stosunkowo liczny materiał ceramiczny reprezentuje klasyczną 
/stempelkową/ fazę kultury pucharów lejkowatych. Ponadto w jednej z jam 
natrafiono na ceramikę w typie lendzielsko-polgarskim /? /. · 

Uzyskany materiał znajduje się w Pracowni Archeologicznej w Igołomi. 
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STARY BRZEŚC, gm.BrześćKujawski 
woj. włocławskie 
Stanowisko l 

STRACHÓW, gm. Łagiewniki 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 2a 

patrz 
okres halsztacki 

Folska Akademia Nauk 
lns~ytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii Nadodrza 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła dr Anna Leciejewiczowa. Fi
nansował IHKM PAN. Ósmy sezon badań. Osady 

·neolityczne kultur ceramiki wstęgowej rytej i pu
charów lejkow~tych. 

Kontynuowano rozpoznanie·zachodnich częś~i osiedli obu kultur. 
Założono trzy wykopy o łącznej powierzchni 700 m • W pierwszym odsło
nięto peryferie skupiska zabudowań S III ze starszego okresu rozwoju 
osady szareckiej fazy kultury ceramiki wstęgowej rytej. Pozostałą część 
tego skupiska przebadano już w poprzednich latach; obecnie odkryto kilka 
dalszych jam gospodarczych. Zawierały one sporo materiałów rucho
mych, głównie ceramiki. W drugim wykopie odsłonięto fragmenty skupi
ska zabudowań S IV z młodszego okresu rozwoju osiedla. Natrafiono tu na 
ślady budynku słupowego, ciągnącą się wzdłuż jego zachodniej ściany ja
mę tzw. budowlaną i kilka innych, zapewne gospodarczych. Stwierdzono 
sporo materiałów ruchomych, które potwierdzają hipotezę o różnej chro
nologii poszczególnych skupisk zabudowań. Trzeci wykop założony był na 
północnym stoku wzgórza i wykazał brak śladów osadnictwa na tym tere
nie. Jedynie w najwyżej położonej części, blisko grzbietu wzniesienia, 
odsłonięto _niewielką jamę bez inwentarza ruchomego. · 

W pierwszym wykopie natrafiono też na kilka obiektów południo
wej grupy kultury pucharów lejkowatych. Były to typowe jamy zasobowe 
o stożkowatym kształcie, płaskich dnach, często wypalonych ści(lnach. 
Na ich dnie stwierdzono fragmenty dueych naczyń zasobowych, w war
stwie zasypiskowej - ułamki ceramiki, narzędzi kamiennych, przęśliki. 
Jamy te należą do skupiska zasobnie rozpoznanego już częściowo w po
przednich latach. 

Przewiduje się kontynuację badań. 

STRASZEWO, gm. Koneck 
woj. włocławskie 
Stanowisko 47 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 
Zespół Badań Kujaw 
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Badania prowadził zespół pod kierownictwem doc. 
dr hab. Aleksandry Cefta-Broniewskiej. Finanso
wał Uniwersytet Jagielloński.· Pierwszy sezon ba
dań. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej i z 
początku epoki brązu. -

Stanowisko położone jest na kulminacji i północno-wschodnim sto
ku wyniesienia na krawędzi doliny cieku. Gleba brunatna średnio zbielico
wana na podłożu piasku i miejscami gliny. w otoczeniu czarnych ziem. 

Badania sondażowe ukierunkowane na wstępne rozpoznanie osad
nictwa "wstęgowego" obję1y powierzchnię 20m2. 

Stratygrafię. stanowiła; warstwa ·I- humus współczesny /grubości 
O, 3 m/, II - próchnica pierwotna /grubości O, 2 m/. I~ - skała macierzy
sta /piasek- glina/. Ze względu na bardzo silne zł?ielicowanie próchnicy 
nie wyróżniono obiektów kultury ceramiki wstęgowej rytej. Materiał tej 
kultury /bardzo liczna ceramika i krzemienie/ wystąpił w warstwie I i II 
w koncentracji o zarysie owalnym i wymiarach 4, 5 x 4 m. Kilkanaście 
fragmentów ceramiki z początku epoki brązu wystąpiło w obu warstwach 
próchnicy oraz w obrębie bardzo nieregularnych "zaciemnień'' /jam?/ 
w północnej części wykopu. 

Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii w Poznaniu. 

Badania będą kon~ynuowane. 

STRASZEWO, gm. Koneck 
woj. włocławskie 
Stanowisko 49 

STRYCZOWICE, gm. Waśniów 
woj. kieleckie 
Stanowisko l 

patrz 
okres lateński 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Anna UzQrowicz-Chmie
lewska, Finansował KZA w Kielcach. Czwarty se
zon badań. Osada neolityczna kultury pucharów 
lejkowatych. · 

Wykopaliska miały na ~elu znalezienie i przebadanie następnego 
odcinka fosy otaczającej osadę oraz kontynuowanie badań z 1979 r. w re_• 
jonie gęs'tego występowania jam. W północnej części osady założono 4 
rowy sondażowe natrafiając w jednym z nich na fragment fosy, w odleg
łości 60 m na północ od jej fragmentu odkrytego w roku 1979 r. Jest to 
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trzeci odcinek odkryty na stanowisku. We wnętrzu zawierała analogiczne 
poziomy osadów, powstałe w długim procesie jej wypełniania, jakie ob
serwowano na odcinkach badanych w 1978-79 r. w ścianie północnej wystą
piły ślady zawalonej niszy. w górnej i środkowej jej części znaleziono 
kilkanaście fragmentów naczyń i krzemienie. W dolnej regularnie trapezo
watej części fosy znaleziono większą ilość kości zwierzęcych, ułamki 
naczyń i przęślik. Wszystkie odkryte zabytki to wyi wór kultury pucharów 
lejkowatych. 

Znalezienie trzeciego odcinka pozwala przypuszczać, eż fosa oka
lała osadę w kształcie owalu lub. okręgu o średnicy 320-350 m. 

Drugi wykop usytuowano w odległości 60 m na południe od fosy. 
Odkryto cztery jamy, znajdujące się od 4 do 8 m od siebie. Jedna z nich 
była podwójna i obie jej fazy zawierały materiał kultury pucharów lejko
watych. Bardzo obfity materiał znaleziono w jamie 19, gdzie odkryto 
fragmenty kilkunastu naczyń oraz dużo kości zwierzęcych. We wszystkich 
znajdowano kamiePie żarnowe i płyty szlifierskie. Gęste występowanie 

jam na obszarze okolonym fosą pozwala przypuszczać, że osada nie była 
tylko miejscem przechowywania bydła, ale miała charakter mieszkalny. 

Zbiory znajdują się w PMA. 

Badania będą kontynuowane. 

ŚREM 
woj.poznańskie 
Stanowisko 8 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadziła mgr Wanda Tetzlaff. Finanso
wało MA w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Osada 
kultury pucharów lejkowatych. 

Stanowisko znajduje się na zachodnim krańcu miasta, na terenie 
Cmentarza Komuna~ego, gdzie podczas kopania grobów natrafiono na 
liczne ułamki naczyń kultury pucharów lejkowatych. Położone jest na ~ra
wędzi niewielkiej wysoczyzny wśród cieków wodnych. 

Założono dwa wykopy - I o wymiarach 5 x 5 m i oddalony od niego 
o 36 m - II o powierzchni 5 x 10 m. 

Wykop I: pod warstwą humusu fwarstwa I/, na głębokości 25 cm 
od powierzchni, wystąpił zbity piasek z niewie.lkimi soczewkami gliny 
i dużą ilością bardzo drobnyth i większych kamieni, stanowiących natural
ny składnik warstwy /warstwa II/. Na głębokości 50-60 cm znajdował się 
już calec /glina/. Na t~renie wykopu odkryto dwie jamy /nr l, 2/. 
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Wykop II: pod warstwą humusu /warstwa I/, na głębokości 25 cm 
ponit.ej powierzchni, zalegała warstwa jednolitej piaszczystej ziemi z 
licznymi różnej wielkości kamieniami, koncentrującymi się głównie w 
stropowej partii warstwy i stanowiącymi również jej składnik naturalny 
/warstwa II/. Calec /glina/ wystąpił na głębokości 80-90 cm od powierz~ 
chni. W obrębie wykopu odsłonięto pięć jam /nr 3-7/. 

Jamy 1-5 oraz 7 były raczej niewielkie, w rzucie poziomym prze
ważnie okrągłe o średnicach od O, 90 do l, 70 m. Głębokości ich wynosi
ły od O, 20 do l, lO m. Wyróżniała się natomiast rozmiarami jama 6, 
której tylko część odsłonięto na terenie wykopu. Szerokość jej wynosiła 
3, 55 m, głębokość 30 cm, dno płaskie. Stanowiła przypuszczalnie pozo-
stałość półziemianki. -

Materiał zabytkowy reprezentowany jest głównie przez ceramikę 
- fragmenty pucharów, mis, amfor /Jedna cała amforka/, dużych naczyń 
workowatych i in. Ponadto znaleziono 4 przęśliki gliniane i fragmenty 
dwóch płytek kamiennych do polerowania narzędzi. 

Cechy stylistyczne ceramiki datują osadę na lubońską fazę wschod
niej grupy kultury pucharów lejkowatych. 

Dokumentacja i materiał zabytkowy znajduje się w MA w Pozna,niu. 

Badania będą kontynuowane. 

TARKOWO DOLNE, gro. Nowa Wi_eś Wielka 
woj. bydgoskie 

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

Stanowisko 23 

Badania prowadziła mgr Danuta Prinke. Finanso
wał UAM w Poznaniu. Trzeci sezon b~dań. Osada 
ludności kultury pucharów lejkowatych - końcowy 

odcinek fazy III rozwoju kultury pucharów lejkowa
tych na Kujawach, ślady osadnictwa ludności kul
tury amfol' kulistych oraz osadnictwa ludności 
schyłkowo-neolitycznej. 

Po rocznej przerwie kontynuowano badania w strefie północnej 
i północno-zachodniej zasięgu osady, obejmując nimi powierzchnię ok. 
1,5 ara /wykopy: XXIII, XXVB, XXVIA, XXVIIA, XXVIII, XXIX./. 
W efekcie uzyskano 139 fragmentów zdobionych ceramiki kultury pucha
rów lejkowatych, 655 fragmentów niezdobionych ceramiki kultury pucha
rów. lejkowatych, 6 fragmentów zdobionych ceramiki 1 247 fragmentów 
niezdobionych ceramiki kultury amfor kulistych, 22 fragmenty niezdobio
nej ceramiki schyłkowo-neolitycznej, 58· krzemiennych zabytków, 2 sie
kiery kamienne oraz fragment kamiennego topora, prawdopodobnie typu X. 
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Odkryto ponadto skład kamieni, liczący ponad 150 egzemplarzy. z któ
rych część dobrze zachowana posiada-..~lady użytkowania lub obróbki. 
Omawiany obiekt stanowi element składowy wnętrza budowli rysującej 
się na podstawie śladów po jamach posłupowych. Zarejestrowano jeszcze 
18 dołków pasłupowych i 5 jam. Obserwowano także fragmentarycznie 
zachowaną warstwę kulturową kultury pucharów lejkowatych. 

Badania pozwoliły na ostateczne określenie zasięgu osady i na 
zakończenie badań na stanowisku. Sformułowanie końcowych wniosków 
co do ilości faz zasiedlenia i ich charakterystyki możliwe będzie dopiero 
po analizie znalezisk. Sezon dostarczył bowiem szeregu interesujących 
elementów w ceramice znacznie rozszerzających możliwości interpreta
cyjne w badaniu genetycznych uwarunkowań formowania się stylu cerami
ki z Tarkowa st. 23. Wymienić tu należy: 3 wątki zdobnicze wykonane w 
konwencji późnotrypolskiej, kilka wątków z wczesnej fazy rozwoju tzw. 
ceramiki mątewsklej oraz 2 wątki przedstawiające wyobrażenie wozu 
względnie oczu. Pozostały materiał ceramiczny w zakresie zdobnictwa 
nie odbiega od konwencji tzw. "baroku zdobniczego", rejestrowanego już 
w poprzednich sezonach. 

Badania na stanowisku będą kontynuowane. 

T ARKOWO DOLNE, gm.Nowa Wieś Wielka 
woj. bydgoskie 

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

Stanowi~o 61 

Badania prowadziła mgr Danuta Prinke. Finanso
wał UAM w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Obo
zowisko z końcowego odcinka fazy III /Ule/ roz
woju pucharów lejkowatych na Kujawach, ślad 

osadnictwa ludności kultury amfor kulistych. 

Stanowisko położone jest na południowym stoku obniżenia wału 
wydmowego. ok. 150m od granicy podmokłych łąk. Od zachodu sąsiadu
je ono ze stanowiskiem 23, z którym wchodzi w skład jednego z komplek
sów osadniczych, wydzielonych w mikroregionie tarkowskim. 

Badania prowadzono w części podornowej stanowiska, wyodrębnia- 
nej w trakcie szczegółowych badań powierzchniowych, na podstawie 
zwartego zasięgu polepy, na powierzchni nie przekraczającej l ara /wy
kopy I-IV/. W efekcie eksploracji wykopaliskowej uzyskano: 3 fragmenty 
zdobione i 42 niezdobione ceramiki kultury pucharów lejkowatych, l fr. 
zdobiony i 4 fr.niezdobione ceramiki kultury amfor kulistych, 11 krze
mieni, nieliczny, silnie rozdrobniony materiał kostny oraz ok. 500 fr. 
polepy z wieloma o.dciskami ziaren. Zarejestrowano także ślady budowli 
/szałasu?/. jednej względnie dwóch, zarysowujące się układem 23 dołków 
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posłupowych. Rozstrzygnięcie tej kwestii pozostać musi do przyszłego 
sezonu. 

Uzyskany materiał ceramiczny i krzemienny o.dpowiada danym 
pochodzącym ze szczegółowych badań powierzchniowych. Opierając się · 
na tej podstawie. styl ceramiki ze stanowiska 61 łączyć naleey z kolieo
wym odcinkiem fazy III rozwoju kultury pucharów lejkowatych na Kuja
wach. 

Badania będą kontynuowane. 

T ARNOWIEC. gm. Tarnów 
woj. tarnowskie 
Stanowisko l 

./ 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska w Tarnowie 
Oddział w Krakowie 

Badania prowadził mgr Andrzej Szpunar i Jerzy 
Okoński. Finansował WKZ w Tarnowie. Pierwszy 
sezon badań. Osadnictwo ne'olityczne. z okresu 
lateńskiego i rzymskiego. 

Stanowisko znane było z badań powierz cnniowych od 1976 r •• 
zweryfikowane zostało w czasie badań prowadzonych przez pracownię. 

w ramach akcji Archeologiczne Zdjęcia Polski /kwadrat l 04-66/ wiosną 
1981 r. Znajduje się ono na cyplu wchodzącym w dolinę rzeki Białej w 
północno-zachodniej części wsi Tarnowiec. 

Stanowisko ma charakter wielokulturowy, występuje materiał 
neolityczny /krzemienie/, ceramika grupy celtoprzeworskiej 1 ceramika 
późnorzymska. Ze względu na postępujący proces dewastacji stanowiska 
oraz interesujący materiał postanowiono przeprowadzić badania sonda
żowe. Otwarto dwa wykopy o wymiarach: 5 x 2 i 5 x 3m. W obrębie wy
kopów zlokalizowano 5 obiektów, z których na uwagę zasługuje obiekt 
1/81. Obiekt 1/81 w sondzie .1/81 -przypuszczalnie jama zasobowa z . 
paleniskiem; kształt kolisty o średnicy ponad 2 m. Liczny materiał 
/ceramika/ pozwala łączyć ten obiekt z kulturą mierzanowicką. Wszy
stkie obiekty są poważnie zniszczone głęboką orką /zachowane jedynie 
dolne części/. Poczyniono starania, których celem jest przeprowadze
nie na stanowisku w Tarnowcu badań stacjonarnych w przyszlym _ roku. 

Wf'. WOLNICA 
woj.lubelski 
Stanowisko 7 

l 
Uniwersytet im. Marii Curie-
Skłodowskiej 

Zakład Archeologii Polski 
w Lublinie • 
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Badania prowadziła mgr Barbara Bargieł pod kie
runkiem doc. dr. Jana Gurby. Finansowano z prob
lemu R III 6. Pierwszy sezon badań. Cmentarzy
sko kultury pucharów lejkowatych. 

Pracami wykopaliskowymi objęto obszar 3 arów, odsłaniając 
układy kamienne, najprawdopodobniej pozostałości /jednego - dw6eh ? f 
grobowców kultury pucharów lejl<;owatych, nawiązujących przypusz.cza.l!
nie do tzw. grobowców megalitycznych. Układ kamieni sugerując.) rodzaj 
obst·awy bocznej miał przebieg z p_ołudniowego zachodu na północny 
wschód. Stwierdzono, iż najlepiej zachowana jest obstawa północna na 
długości ok. 18 m, a całość nie przekraczała 50 m. Zbudowana była z 
niewielkich kamieni wapiennych, naturalnie łamanych, o szerokości bru
ku od O, 5 do ponad l m. Bryły opoki zalegały na głębokości od S do 40 cm 
/ najgłębiej w części południowo -wsc~odniej/. 

Grobowiec posiadał wysoki nasyp ziemny - odsłonięto "fosy" skąd 
przypuszczalnie wybierano ziemię; na szczycie dodatkowo umocniony 
kamieniami wapiennymi. 

W trakcie badań znaleziono nieliczne fragmenty ceramiki kultury 
pucharów lejkowatych i materiał krzemienny. 

Badania będą kontynuowane. 

W i\ WOLNICA 
woj. lubelskie 
Stanowisko b "Zgórzyńskie" 

Uniwersytet im. Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie 
Zakład Archeologii Polski 

Badania prowadziła mgr Anna Zakościelna. Finan
sowano z dotacji UJ. Drugi sezon badań. Osada 
kultury wołyńska-lubelskiej ceramiki malowanej. 
Ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych 
i kultury trzcinieckiej. 

·Badania skoncentrowane w północno-zachodniej części osady obję
ły powierzchnię 355m2• Odsłonięto 29 obiektów, głównie jam zasobowych 
oraz pozostałości dwóch chat /?f i palenisko. W jednym z wykopów zaob
serwowano stratygrafię warstw zawierających zabytki kultury trzciniec
klej i kultury pucharów lejkowatych nałożonych na pozostałości obiektów 
mieszkalnych kultury wołyńska-luhelskiej ceramiki malowanej. Na dnie 
jamy nr 33 należącej do tej kultury natrafiono zaś na amforę zasobową 
wskazującą na wczesną fazę kultury pucharów lejkowatych. Większość 
jam zawierała materiał zabytkowy w postaci całych naczyń lub,ich frag
mentów /czarki, puchary na pustej nóżce, miniaturowe misec:zki, naczy
nie na nóżkach/, narzędzi i półsurowca krzemienneg.o, rozcieraczy, 
kamieni sżlifierskich, drobnych spalonych kości /w kilku obiektach roz-
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poznanych jako ludzkie/. Na szczególną uwagę zasługuje palenisko /nr 
21/, zachowane jako rumowisko polepy z odciskami ±erdek, obło±one 
fragmentami kamienia ±arnowego bądź szlifierskiego. Pozyskano tu du
±ą ilość z węglowych ziaren zbóż / Tritleurn compactum i in./. W jamie 
nr 12, o nieustalonym przeznaczeniu ostatecznym, odkryto cztery czarki 
gruszkowate /jedna stojąca nc :::-malnie, trzy - do góry dnem/ oraz le±ą
cy obok wiórowiec jednoboczr.y. 

Poza tym odkryto nie rlatowany obiekt /nr 32/ stanowiący pozosta
łość jamy dziegciarskiej /? /. 

Materialy przechowywańe są- w Zakładzie Archeologii UMCS. 

B~dania będą kontynuowane. 

WIELKIE ŁUNA WY, g m. Chełmno 
woj. toruńskie 
Stanowisko VI 

Uniwersytet im. · Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 
Instytut Archeologii 
i Etnografii 

Baclania prowadził mgr Marek Rubnikowicz. Finan
sował WKŻ w Toruniu. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko kurhanowe kultury amfor kulistych. 

Stanowisko zlokalizowane na południowy•wschód od wschodniej 
krawędzi wysoczyzny będącej granicą Kotliny Grudziądzkiej stanowi zgru
powanie pięciu kurhanów, z których jeden został zniszczony w wyniku 
prowadzonej uprawy leśnej. 

Prace wykopaliskowe rozpoczęto od obiektu usytuowanego na ob
szarze starodrzewu, gdzie występowało doraźne zagrożenie zniszczeniem 
ze względu na planowane prace wyrębowe. ' 

W wytyczonym wykopie usuwano warstwy wydzielone mechanicz- . 
nie o mią±szości 20 cm. Na ·poziomie III, IV, V warstwy "mechanicznej". 
wystąpily ślady silnie rozdrobnionych fragmentów węgla drzewnego, wy
stępującego wprawdzie w postaci koncentracji, lecz zasięgiem swym 
obejmującego całą badaną powierzchnię. W calym obiekcie nie stwierdzo
no występowania materiału archeologicznego. Jednak układ warstw na
turalnych w nasypie kurhanu upewnia nas, iż powstał on w wyniku inten
cjonalnej działalności ludzkiej. 

Następnie przystąpiono do eksploracji zniszczonego kurhanu, od
dalonego od ju± badanego /I/ o ok. 500 m na północny zach~. Dokładne 
miejsce wskazał nam leśniczy, stwierdzając, iż był świadkiem · usunięcia 
płaszcza kurhanu, pod powierzchnią któreg~ znajdowaly się przepalone 
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kości i nieliczne fragmenty ceramiki. Założono tu trzy wykopy, w któ
rych już na poziomie spągu pierwszej warstwy stwierdzono występowa
nie drobnoziarnistego żwiru calca, 

Badania będą kontynuowane, 

WIELKI WEŁCZ, gro. Grudziądz 
woj. toruńskie 
Stanowisko l O 

WIEPRZEC, goi. Zamość 
wój. zamojskie 
Stanowisko l 

WIERZBICA 
woj. radomskie 
Stanowisko "Zele" 

patrz 
okres lateński 

pat.rz 
epoka brązu 

PP Pracownie Konserwa cji 
·zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła m g r Hanna Młynarczyk z udzia
łem mgr. mgr, Andrzeja Leligdowicza i Franciszka 
Stępniowskiego. Finansowała Cementownia "Przy
jaźń" w Wierzbicy i WKZ w Radomiu. Drugi sezon 
badań, Kopalnia krzemi enia "czekoladowego" ze 
schyłkowego paleolitu, neolitu 1 wczesnego brąxu. 

Prace miały charakter ratowniczy i kontynuowały głównie ubieg
łoroczne badania w wykopie II/80 /przy profilu drogowym/. Celem ich 
było odsłonięcie pełnych przekrojów wybranych obiektów oraz uzyskanie 
danych umożliwiających ich datowanie, Wytypowano dwa szyby, p.rzy któ
rych kontynuowano prace /wykop II/81 o łącznej powierzchni 28m2/. 
Wyeksplorowano fragmenty 7 szybów, z których 5 w znacznej części 
zostało zniszczonych i przykrytych wybudowaną drogą betonową. Uzyska
no pełne przekroje szybów nr 6 i 7, Najgłębszy z badanych szybów ozna
czony nr 11 miał głębokość 6, 14m. Wszystkie badane szyby były obiek
tami szerokimi w części przyotworowej. Część z nich, w których osiąg
nięto dno, wyraźnie zagłębiało się w krzemienionośną skałę wapienną, 
co pozwala liczyć się z możliwością występowania miejscami wyrobisk 
podziemnych, Z wykopu II/81 uzyskano duże ilości materiału przemysło
'wego. Badania w tym wykopie będą kontynuowane. 

Wykop III/81 o powierzchni16m
2 założono we wschodniej części 

stanowiska o ok. 145 m od wykopów I i IL Podczas badań inwentaryza
cyjnych w .1979 r. stwierdzono tu materiały przemawiające za istnieniem 
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obiektów eksploatacyjnych. Przypuszczenia nasz.e p<itwierdził;y prace, 
w trakcle których odsłonięto skrajne części 3 szybów. Badania w wyko
ple Ill/81 zakończono w br. na głębokości 50 cm od powierzchni ziemi • 

. Prace w tym rejonie będą kontynuowane. · 

Dotychczasowe badania ·wykopaliskowe potwierdzają wstępne Wnio
ski dotyczące chronologii kopalni, uzyskane w wyniku prac inwentaryza- · 
cyjnych w 1979 r. Wynika z nich, :że główny okres funkcjonowania kopal
ni przypada na neolit po wczesną epokę brązu włącznie. Występuje tak~e 
nieliczna grupa materiałów wskazujących na możliwość górniczej eksploa
tacji zło~a w schyłkowym paleolicie. 

Uzys.kano 22.320 okazów krzemiennych, wyróżniając 5. 308 oka
zów przemysłowych. 

Pracownia Stosowania Metod Geofizycznych IHKM PAN w War
szawie kontynuowała rozpoczęte w ubiegłym roku badania geofizyczne 
fragmentu pola górniczego. · 

Mate,riał archeologiczny oraz dokumentacja z badań znajdują się 
w PAK PP PKZ w Warszawie. · 

Badania będą kontynuowane. 

WŁADYSŁAWOWO-OSTROWO 
woj. gdańskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Starto w isko 14 

Badania prowadziła mgr Danuta Król. Finansowało 
MA w Gdańsku. ·Pierwszy sezon badań. Osada kul
tury rzucewskie~· 

Stanowisko poło~one jest na Kępie Ostrowskiej, nad martwym 
klifem kępy, ok. l km od otwartego morza. Osada została w znacznym 
stopniu zniszczona przez zachodzące dawniej na tym obszarze procesy . 
klifowe. W profilu klifu widoczna jest warstwa kulturowa. Występuje 
ona w zachodniej części stanowiska, ok. 40 cm od powierzchni ziemio 

W profilu klifu stwierdzono 5 obiektów. Wszystkie wyeksplorowa-' 
no. Określenie funkcji 4 obiektów jest utrudnione ze względu na du~e ich 
zniszczenie, obiekt 5 jest paleniSkiem. W nawjĄzaniu do warstwy kultu
rowej występującej w klifie zało~ono 2 wykopy o wymiarach 10 x 3 m. 
Stwierdzono 5 obiektów. Materiał zabytkowy prezentowany jest przez: 
silnie rozdrobnioną ceramikę, z ornamentem sznurowym, stempelko
wym i. tzw. "fajkowym"; wyroby krzemienne - drapacze, skrobacze, 
odłupki, ~szcznie, trapez l rdzeń. W jednym z obiektów natrafiono na 
bryłkę bursztynu. 

Materiały przechowywane są w MA w Gdańsku. 
Badania będą kontynuowane. 



ZARZYCA, gm. Łagiewniki 
woj. wrocławskie 
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Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Olena Prus. Finansowało 
MA we Wrocławiu. Czwarty sezon badań. Osada 
kultury lendzielskiej. 

Celem prac było uściślenie obserwacji co do zasięgu osadnictwa 
lendzielskiego na badanym obszarze. Założono 2 odległe od siebie wyko
py archeologiczne zlokalizowane po obu stronach drogi polnej, przecina
jącej stanowisko. W obu wypadkach natrafiono na ślady licznych obiektów 
nieruchomych związanych z kulturą lendzielską. 

Przebadano 2 zespoły jam osadniczych obfitujących w material 
zabytkowy. Pozyskano dużą ilość ułamków ceramiki. Niezwykle bogato 
reprezentowany był materiał krzemienny. Wystąpiła też znaczna ilość 
fragmentów oraz nieuszkodzonych narzędzi kamiennych, półfabrykatów 
i odpadów produkcyjnych. 

Wstępna analiza materiału zabytkowego potwierdziła wcześniejsze 
datowanie osady na średnią fazę rozwoju kultury lendzielsklej na Dolnym 
Śląsku, a pewne zależności stratygraficzne rysujące się między obiekta
mi pozwolą zapewne na uściślenie chronologii stanowiska. 

Materiały oraz· dokumentacja znajdują się w MA we Wrocławiu. 

Zakończenie badań przewiduje się w sezonie następnym. 

ŻYROSLAWICE, gm.Gniewkawo 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 3 

patrz 
·okres lateński 



EPOKA BRĄZU 

Olaeey brqau , 



BAR LOGI, gm. Rzgów 
woj. konińskie 
Stanowisko l 
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Muzeum Okręgowe 
w Koninie 

Badania prowadził mgr Krzysztof Gorczyca. Fi
nansował WZIR w Koninie. Pierwszy sezon badań. 
Osada kultury trzcinieckiej ż n okresu epoki brą
zu. Ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego. 

Celem badań było rozpoznanie stanowiska zagratonego przez 
prace melioracyjne~ 

Stanowisko zlokalizowane jest na piaszczystym wzniesieniu na 
wschód od Strugi! Zarzewskiej 1 na południe od drogi polnej do Kolonii 
Grądy. ' 

Wykop o pow'ierzc~i 140m
2 założono na kulminacji wzniesienia 

w miejscu koncentracji materiału powierzchniowego. Po zdjęciu warstwy 
I odsłonięto 13 obiektów grupy lubieńsklej kultury trzcinlecklej i l pale
nisko wczesnośredniowieczne /4 x 2, 5 m/. 

W partii północnej wykopu 4 dołki posłupow.e tworzyły zarys pro
stokątnej b-qdowli /l, 4 x 3m/ z płytką nieckowatą jamą w środku /sza-
łas ? f. ' 

We wschodniej partii wykopu eksplorowano 6 jam zasobowych o 
· przekroju trapezowatym. Ich górne średnice wynosiły około l m, a głę
bokość O, 8-1 m. Poza tym zarejestrowano jeszcze l płytką nieckowatą 
jamę i dołek posłupowy. 

Uzyskany materiał to ceramika· m. in. fragment naczynia guzowa 
tego oraz wyroby krzemienne. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koninie. 

Nie planuje się kontyhuacji badań. 

BARTKÓW, gm.Wąsoaz 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko 8 3 

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 
Konserwator Zabytków 
Archeologicznych w Lesznie 

Badania prowadzili mgr Felicja Bryłowska, mgr 
Jerzy Gołubków i mgr EU.bieta Noworyta. Finan
sowało Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu i 
WKZ w Lesznie. Pierwszy sezon badań. Osada 
kultury łucyckiej. · 

l 
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Stanowisko zlokalizowane jest około 750 m na pólnoc od wschod
niego kra1'1ca wsi, na pólnocnym stoku piaszczystego wzniesienia otoczo
nego podmokłymi łąkami. 

Zbadano obszar o powierzchni l, 5 ara, na którym odkryto 7 obiek
tów o-sadniczych, były to: jama prawdopodobnie wędzarska., palenisko 
i przypuszczalnie. ślad ziemianki oraz jamy o bliżej nieokreślonej funkcji~ 
Obiekty i warstwa orna .. zawierały niewielką ilość ceramiki, którą można 
datować na kulturę łużycką V okresu epok i brązu. Badania miały charak
ter weryfikacyjno-rozpoznawczy. 

BIAŁA, gm. Trzcianka 
woj. pilskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Stanowisko 83 

Badania prowadził m gr Czesław Strzyżewski. Fi
nansowało Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko kultury łużyc
kiej z IV-V okresu epoki brąz u. 

Kontynuowano wykopaliska podjęte w 1977 r. Zakończono eksplo
rację wykopu l o powierzchni około40m2 , -dokonując następnie jego po
s zerzeń o dalsze 75 m2. Stwierdzono, że wśród wcześniej odsłoniętych, 
obiekty nr 8, 9 i 15 leżą na złożu wtórnym i stanowią pozostałość po 
zniszczonych grobach popielnicowych. Eks plorowano również obiekty nr 
17-18, 20, 22-27 i 29.-37. Wśród nich wyróżniono: 7 grobów popielnico
wych i 5 grobów popielnicowych z obstawą, obwarowaniem lub brukiem 
kamiennym, l grób skrzynkowy z obwarowaniem, 2 jamy /? /, w tym 
jedną - ze spalenizną oraz przepaloną ceramiką i drugą- z większą 
ilością ułamków naczy~ glinlanych oraz 3 s Unie zniszczone obiekty, jak 
również 6 wkopów, w których wystąpiły ułamki ceramiki kultury łużyc
kiej oraz przepalone kości ludzkie, będących prawdopodobnie pozo~ta
łością po zniszczonych grobach. 

Wśród grobów popielnicowych jedynie lepiej zachowany obiekt. 
nr 32 zawierał 2 dobrze zachowane popielnice podobnego kształtu /dużą 
i małą/, przykryte misami ze .zgrubiałymi brzegami zagiętymi do wnęt
rza i ze zdobioną poprzecznymi nacięciami krawędzią oraz ukośnie żłob
kowaną. W grobie tym wystąpił też uchaty garnek, w którym znaleziono 
5 czerpai(ÓW przykrytych szóstym oraz wazę średniej wielkości. W więk
szej popielnicy znaleziono przepaloną brązową szpilę z łabędzią szyjką, 
a w mniejszej - następną małą wazę. Natom iast grób skrzynkowy został 
w przeszłości wyrabowany, stąd zawierał j edynie nieliczne ułamki ce
ramiki. 

Materiały jest przechowywany w Muzeum Archeologicznym w 
Poznaniu • . 

Nie przewiduje się dalszych prac wykopaliskowych. 



BIALCZ STARY, gm.Śmiglei 
woj. leszczyńskie· 

Stanowisko 4 

BlSKUPICE, gm.Brwinów 
woj. warszawskie 
Stanowisko l 

BOCHENIEC, ' gm. Małogoszc~· 
woj. kleleckle 
Stano w isk o 2 
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patrz 
neolit 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut ArcheologU 

Badania prowadził mgr Andrzej Mat~ga. Fin~so
wał WKZ w Kielcach przy udzial.e Urzędu Gminy 
·Ma~goszczy. ÓSmy· sezon badań. Cmentarzysko 
kultury łużycklej z III- V okresu epoki brązu oraz 
grób kultury trzcinieckiej. . 

Prace wykopaliskowe skoncentrowano w północno-zachodniej 
części cmentarzyska, a więc w strefie występowania najstarszych gro-
bów datowanych na III okres epoki brązu. Przebadano obszar o powierzch
ni370m2 odkrywając 8 grobów kultury łużyckiej. Trzy spośród nich 'to 
groby popielnicowe /nr 120, 124 i 125/. złożone z pojedynczego' naczy- ,· · 
nia - popielnicy, wewnątrz którego znajdowały sięzWykle czyste, prze
palone kości ludzkie. Z innych grobów należy wymienić obiekt 119, bez
popielnicowy, gdzie przepalone kości złożone były bezpośrednio w piasku 
tworząc regularne skupienie, koliste w rzucie poziomym, a nieckowate 
w profilu. Pozostałe obiekty kultury łużyckiej to groby tzw. symboliczne, 
bez śladów kości. W każdym z nich znajdował się pojedynczy garnek o 
esowatym profilu, położony, po1dobnie zresztą jak w tego typu obiektach 
odkrytych w poprzednich latach, bądź na boku /grób 117 i 123/, bąd:f 
odwrócony dnem do góry /g-rób 121/. · · 

Odkrytć> również drugi już ·na cmentarzysku zbiorowy grób szkie
letowy kultury t~zcinieckiej /gr® nr 118/. Obiekt wystąpił na głębokości 
13-65 cm i składał się z prostokątnej vi przybliżeniu konstrukcji kamien
nej o rozmiarach 150 x 340 cm, zorientowanej wzdłuż osi NE-SW. Kon- · 
strukcja ta miała kształt obwarowania ułożonego z trzech warstw ściśle 
przylegających do siepie, . połupanych płyt wapiennych; przy czym kall).ie- · 
nie, zwykle dość sporych rozmiarów, ułożone by}y poziomo bąd:t ukośnie. 
Ostatnia warstwa kamieni składała się .z wyłącznie poziomo ustawionych 
dużych płyt i posiadała przegrP.dę dzielącą jamę grobową na część po
łudniową 1 północną. Wewnątrz obwarowania, na poziomie pierw.szej 
warstwy kamieni odkryto .dwa duże skupienia ceramiki, z których każde 
złożone było z kilku lub kilkunastu· fragmentów lub całych naczyń. Na 
wysokości drugie~ warstwy kamieni, wewnątrz obwarowan~ odkrYto 10 
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mocno uszkodzonych czaszek oraz sporą ilość bezładnie ułotonych, głów
nie w środkowych partiach jamy grobowej, kości długich. Czaszki umiesz
czone były przewatnie .w południowej części grobu. Tam równie :t. znale
ziono niewielki garnek o esowatym profilu oraz paciorek wykonany ze 
zwiniętego w rurkę drułou brązowego. 

Forma odkrytego grobu, jak równie :t. znalezienie w nim niespalo-
. nych szczątków, co najmniej 10 osobników spoczywających w opisanym 

wytej układzie, świadczą o przynaletności grobu 118 do kultury trzci_
nieckiej. Interpretację taką potwierdzają równietniektóre znalezione w 
groble naczynia. Warto jednak zaznaczyć, a szereg form ceramicznych 
/głównie dotyczy to garnków o esowatym profilu/ wyratnie nawiązuje do , 
inwentarza wczesnołu:t.yckiego. Być mote więc odkryty grób, podobnie 
zresztą jak zblitony do nie~o formą obiekt 114 /z badati w 1979 r./ będzie 
mo:t.na zaliczyć do fazy przejściowej trzclni~cko-łueycklej. co mote mieć 
dute znaczenie dla datowania schyłku kultury trzclnieckiej na Kielecczyt
nie oraz powstawania na tym obszarze nowej jakości kulturowej jaką jest 
rozwijająca się jut od nr- okresu epoki brązu kultura łużycka. 

Badania będą kontynuowane. 

BRZESć KUJAWSKI 
woj. włocławskie 
Stanowisko 4 

D~CZYNO, gm. Białogard 
woj. koszalirtakle 
Stanowisko l O 

DOLlCE . 
woj. szczeeitiskie 
Stanowisko 40 

patrz 
neolit 

patrz 
neolit 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii Nadodrza 
Pracownia Archeologiczna 
w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Stefan Wesołowski. Finan
sował IHKM PAN. Szósty sezon badati. Cmenta
rzysko kurhanowe kultury łużycklej l IV okresu 
epoki brązu. 

Badania archeologiczne prowadzone w okolicach Dolic, stawiają
ce sobie za cel rozpoznanie osadnictwa w okresie kultury łużycklej w 
wybranym mikroregionie nad Małą Iną, koncentrują się obecnie wokół 
przebadan~a zespołu cmentarzysk i osad o zblitonej do siebie metryce, 
reprezentujących pewną jednostkę demograficzną. 
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Rozpoznano dalszy kompleks grobów plaskich towarzyszących 
kurhanom w _południowo-zachodniej części cmentarzyska, przygotowano 
do badań /wycinka, trzebierz drew i krzewów/ i wstępnie roz-poznano 
drugą kwaterę położoną w pólnocno-zachodniej części badanego obiektu. 
Na osadzie /stanowisko 45/ przystąpiono do sondażowego rozpoznania 
osady kultury łużyckiej,sąsiadującej przez dolinę bezpośrednio z nekro
pola_mi. Zg?dnie z fowyższym w części ~-W cmentarzyska rozkopano, · 
pow1erzchn1ę 60 m /wykop IV/ odkrywaJąc 12 grobów plaskich z obsta· 
wą kamienną. Konstrukcją wyróżnia się tu typ grobu plaskiego z brukiem 
i wieńcem kamiennym Uł()żonym z większych otoczaków. Przykładem · 
może tu być grób l; 5, 7, 8, w rzucie poziomym kształtu kolistego o śred:.. 
nicy od O, 80 do l, 20 .m, drugi typ grobu posiada bruk kamienny pozbawio
ny wieńca i jest w rzucie poziomym nieregularnego kształtu /gr& 6 i )2/. 
Możemy wyróżnić dwa typy grobów ciałopalnych.: grób popielnicowy i 
bezpopielnicowy. Zastosowana w trakcie eksploracji wykopu IV planigra
fia ujawniła skupiska skorup i kości ludzkich w poziomie kamienno-ziem
nym przykrywającym opisane -groby oraz na zewnątrz grobów w warstwie 
bezpośrednio związanej z grobami. W omawianym wykopie IV odsłonięto 
część płaszcza i wieńca kamiennego kurhanu nr 4,usytuowanego w pólnoc
no-zachodniej części wykopu. Groby płaskie, pod względem przestrzen-

. nym stanowią dalszy ciąg grobów tego typu odsłoniętych w 1980 roku na 
zewnątrz kurhanu drugiego. Łącznie w tej par-tii cmentarzyska odkryto 
28 grobów plaskich usytuowanych w ~ezpośrednim sąsiedztwie kurhanów. 
Dokonane obserwacje układu zachodniej części cmentarzyska wskazują 
na niewątpliwe związki między omawianymi grobami płaskimi, a otacza
jącymi je kurhanami • . W północno-zachodniej części ·cmentarzyska przy
stąpiono do przebadania drugiej kwatery cmentarzyska związanej z jed
nym z większych obiektów kurhanowych oraz towarzyszących mu bruków 
kamiennych. Przez trzebież · drzew i kr'zewów przygotowano do badań 
teren o powierzchni800m2, wytyczając zarazem wykop nr III /powierzch
nia 369 m2 / obejmujący swym zasięgiem kurhan nr 3 i jego otoczenie. 
Koncentrowano się na odsłonięciu kamiennego płaszcza kUrhanu i odkopa
nie jego podstawy w postaci wielowarstwowego kamiennego kręgu. Na . 
zewnątrz kr~gu. u jego podstawy odsłonięto dwa groby pópielnicow~ poz
bawione obwarowania kamiennego. Właściwa eksploracja jądra kurhanu 
oraz przebadanie otoczenia kurhanu nastąp~ w przyszłym: roku. · .. 

&ndaż na osadzie /wykop 2, 5 x 3, 5 m/ umożliwił uzy.skanie ma
teriału ceramicznego .osadzonego w warstwie kulturowej o mią~szości 
dochodzącej do O, 60 m. w ·pólnocno-wschodnim narożniku wykOpu odsło
nięto jamę odpadkową zagłębioną w żółty piasek calcowy. Ułamki naczyń 
pozwalają wiąza-ć osadę z kulturą łużycką i wstępnie określić jej chrono
logię w szerszych ramach od IV okresu epoki brązu do okresu halsztac
kiego. 

Ob~erw~cje odnośnie ukhdu przestrzennego kUrhanów i towarzy
szących im grobów płaskich sugerują, · że mamy na tym terenie do. czy-
nienia Że zwartym zespołem osadniczym. , ' -



DROHICZYN 
woj. białostockie 
Stanowisko XVI 

76 

patrz 
wczesne średniowiecze 

GRUDZJ4DZ-MNISZEK 
woj. toruńskie 
Stanowisko .III 

patrz 
paleolit i mezolit 

GOSZCZEWO, gm. Aleksandrów Kuj. 
woj. włocławskie 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza 

Stanowisko 14 Katedra Archeologii 
Zespół Badań Kujaw 

Badania prowadził zespół pod kierunkiem doc. dr 
hab. Aleksandry Cofta-Broniewskiej. Finansowane 
w· ramach planu resortowego R. III. 6. Osady lud
ności amfor kulistych oraz ściślej nieokreślonl!j 
kulturowo społeczności z okresu wczesnej epoki 
brązu. Pierwszy sezon badań. 

Stanowisko poło:tone jest na cyplu w terasie nadzalewowej rzeki 
Tążyny i jej prawego bezimiennego dopływu. -

Badania podjęto celem rozpoznania osadnictwa schyłkowo-neoli
tycznego w dorzeczu Tą"żyny. W trakcle eksploracji osady kultury anifor 
kulistych, na jej południowo-wschodnim skraju zarejestrowano ślady 
osadnictwa ludności wczesnobrązowej. 

Ogółem przebadano powierzchnię 2, 5 ara. W kategoriach ~ródeł · 

ruchomych uzyskano łącznie ok. 1. 780 fragmentów ceramiki - z tego 
ok. 530 zaliczono do kategorii "wydzielonej" /fragmenty zdobione, ucha, 
dna i krawędzie/, ok. 250 krzemieni oraz niewielką ilość kamieni, frag- . 
mentów polepy, kości i muszli. W kategorii ~ródeł nieruchomych wyró~
niono: 61 dołków posłupowych i 5 jam /gospodarczych?/. 

Osiedle kultury amfor kulistych objęło swym zasięgiem północny 
. i zachodni stok cypla. Badania dotychczasowe nie upowa~niają do oceny 

ilościowo-jakościowej pozyskanego zespołu :tródeł. Ramowo mo:Ula 
stwierdzić~ ~e osadnictwo to wią~e się z pó:tną - II~ fazą rozwoju lmltu
ry amfor kulistych. 

Osada .wczesnobrązowa zlokalizowana na kulminacji cypla została 
przebadana prawie w całośc~ Składała się na nią najprawdopodobniej 
jedna budowla mieszkalna i związana z nią silnie zantropomorfizowana 
warstwa /barwy intensywnie brunatno-czarnej/. Zarejestrowano dość 
bogaty zbiór ceramiki wczesnobrązowej z bardzo ~ałą ilością zdobień 
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- w ogromnej większości plastycznych, np.: sto:tkowate guzki, modelo
wane palcami listewki plastyczne, listwy plastyczne z ornamentem pal
cowym. Są to w większości garnki /z dolkowaną listwą plastyczną na 
przejśpiu od szyjki do brzuśca/ oraz naczynia wazowate /z ostrym, nisko 
zawieszonym załomem, z nalepianymi natl guzkami/. Ceramika ta w sfe
rze stylistyki znajduje najblasze analogie w tzw. typie wietenowskln} 
kultury unietyckiej. 

Badania będą kontynuowane. 

INOWROCŁAW 

woj. bydgoskie 
Stanowisko 95 

G USTORZYN, gm. Brześć Kujawski 
woj. włocławskie 
Stanowisko l 

J~DRYCHOWICE, gm. Branice 
woj. opolskie 
Grodzisko II 

/ 

patrz 
okres lateński 

patrz 
neolit 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 
w Krakowie 

· Badania prowadził zespół w składzie: prof. dr hab. 
Marek Gedl, dr Jan Chochorowski, mgr mgr Ur
szula Bąk, Wojciech Blajer, Renata Essen. Finan
sował WZIR w Opolu. Czwarty se:.on badań. Osada 
obronna z wczesnego okresu epoki brązu, pozosta
łości osady neolitycznej. 

Badania wykopaliskowe na du:tą skalę prowadzono w zachodniej 
części centralnej" partii grodziska, w obrębie obwarowań; w południowej 
części fortyfikacji oraz na południowym przedpolu grodziska. Zbadano 
łącznie 44 ró:tne obiekty archeologiczne /nr 320-363/ w obrębie grodu . 
i na jego przedpolu, rozkopywano pozostałości wału i fosę oraz eksploro
wano nawarstwlenią kulturowe w zachodniej części centralnego plateau 
grodziska. · 

W 1981 r. p'otwierdziły się obserwacje z lat poprzednich. Natra
fiano w dalszym ciągu na ślady .neolitycznej osady kultury pucharów lej
kowatych, która obejmowała pierwotnie cały obszar wzniesienia, na 
którym pó:tniej zało:tono gród. Wydaje się, :te osada wczesnobrązowa na 
badanym stanowisku, wiązana z grupą nowocerekwiańską /lokalna śląska 
odmiana kultury typu Madarovce-Veterov-B8heimkirchen/. miała przy
najmniej dwie fazy rozwojowe. Przypuszczalnie w fazie starszej, którą 
na podstawie szpil brązo\Vych z uszkiem .na główce, datować mowa na 
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okres występowania klasycznej fazy kultury unietyckiej /druga połowa I 
okresu epoki brązu, Brąz A 2/, była to osada otwarta. Natomiast w fazie 
młodszej /u schyłku I okresu epoki brązu?/ osadę tę prawdopodobnie 
ufortyfikowano, zmniejszając nieco areał zamieszkany. Cały szereg ob
serwacji pośrednich sugeruje słuszność wiązania systemu fortyfikacji 
z osadnictwem wczesnobrązowym. Brak jednak sadal bezspornych dowo
dów umożliwiających datowanie wału zewnętrznego i fosy. Wydaje się, że 
osada wczesnobrązowa posiadała też umocnienia po wewnętrznej stronie 
fosy. Umocnienia te zbudowane były z wykorzystaniem łamanego kamie
nia. W dalszym ciągu brak jest wyraźniejszych śladów młodszego osad
nictwa na badanym stanowisku. 

KARTOSZYNO, gm.Krokowa 
woj. gdańskie 

PP Pracownie. Konserwacji 
Zabytków 

Stanowisko 12 Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Zbigniew Żurawski. Finan
sował Zespół Elektrociepłowni "Wybrzeże". Pierw
szy sezon badań. Cmentarzysko kultury łużycklej 
/V okres epoki brązu/. 

Stanowisko usytuowę.ne po wschodniej stronie Jeziora żarnowiec
kiego, w środkowej części stożka napływowego, znajduje się na tere~ie 
realizacji Elektrowni Jądrowej "Żarnowiec". Prace wykopaliskowe po
przedzono wykonaniem planu sytuacyjno-wysokościowego oraz szczegóło
wej inwentaryzacji materiału źródłowego. 

2 
W wykopach o łącznej powierzchni 350 m , zlokalizowanych w re-

jonie koncentracji materiału, zarejestrowano pozostałości 14 obiektów, 
w tym: 11 grobów, 2 jam oraz grobowe skupisko ceramiki. Uzyskany 
materiał ruchomy stanowią fragmenty ceramiki, przepalonych kości, 
węgielki drzewne oraz ułamki szpili i kółka wykonanych z brązu. Stano
wisko w rozpoznanej strefie zostało silnie zniszczone na skutek intensyw
ne.j orki. 

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

Badania będą kontynuowane. 

KAZIMIERZA MAŁA, 
woj. kieleckie 
Stanowisko 5 

gm.Kazimierza Wielka 
Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii Małopolski 
Pracownia Archeologiczna 
w Igołomi 
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Badania prowadził mgr Krzysztof Tunia, Finanso
wał WZIR w Kielcach przez IHKM PAN. Trzeci 

,... sezon badań. Osada kultury trzcinieckiej. 

Kontynuowano prace ratownicze rozpoczęte w 1979 r. w ramach 
nadzoru archeologicznego nad pracami melioracyjnymi w dolinie Nidzi
cy. Zało:tono jeden Wykop o powierzchni O, 5 ara, w obrębie którego zlo
kalizowano kilka obiektów o nieckowatym profilu, zawierających cera
mikę kultury trzcinieckiej. 

Materiały z badań znajdują się w Pracowni Archeologicznej 
IHKM PAN w Igołomi. 

Badania będą kontynuowane. 

KOLONIA WYTYCZNO, gm. Urazulin 
woj. chełmskie 
Stanowisko l 

Muzeum Okręgowe 
w Chełmie 
Muzeum w Krasnymstawie 

Badania prowadzili mgr mgr Stanisław Gołub 
i Sławomir Kadrow /autorzy sprawozdania/. Fi
nansowało Muzeum Okręgowe w Chełmie. Pierw
szy sezon b~dań. Osadnictwo epoki brązu. 

Stanowisko położone jest na wzgórzu /wydma/ obok rzeki Wło
dawki, od południa znajduje się .Współczesny cmentarz. Badaniami son
dażowymi objęto teren o powierzchni 35 m2. Wykopy wytyczono według 
kierunków geograficznych: I na linii N-S. II na linii W-E. 

Zlokalizowano 2 warstwy kulturowe, obiektów nie stwierdzono. 
W warstwie I /0-35/ wystąpił materiał kultury łużyckiej oraz nieliczna 
ceramika wczesnobrązowa i średniowieczna. W warstwie II przewa:tał 
materiał kultury łużyckiej /ceramika gróbościenna z domieszką tłucz
nia i mało charakterystyczna/. Wystąpiła także, w postaci rozproszo
nej, ceramika neolityczna - kultury pucharów lejkowatych /charaktery-· 
styczne - wylewy/. Ceramikę łu:tycką mqżna wstępnie datować na IV .. V 
okres epoki brązu. · 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Chełmie. · 

Badania będą kontynuowane. 

KOLONIA WYTYCZNO, gm. Urazulin 
woj. chełmskie 
Stanowisko 2 

patrz 
neolit 
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KOOCIELEC, gm. Pakość 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 12 

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

Badania prowadził zespół Badań Kujaw pod kierun
kiem doc. dr hab. Aleksandry Cofta-Broniewskiej. 
Finansował WKZ w Bydgoszczy. Pierwszy sezon 
badań. Obozowisko kultur pucharów lejkowatych 
i amfor kulistych, osada i cmentarzysko kultury 
łu "życkiej. 

Obiekt położony jest w północnej strefie rozległego cypla terasy 
nadzalewowej doliny Noteci,obramowanego przez łąki dolinne 1 jezioro. 
Wykopy lokowano w obrębie ujawnionych w efekcie szczegółowego roz
poznania powierzchniowego kilku koncentracji materiału źródłowego 
/ceramika, przepalone kości, kamienie/. Łącznie zbadano powierzchnię 
500m2, wydzielając 84 obiekty, w tym: 

- 5 jam neolitycznych /kultury pucharów lejkowatych i amfor ku
listych/; 

- 13 jam kultury łueyc.kiej, datowanych na schyłek EB-Ha; 

- 60 grobów kultury łueyckiej: 20 jamowych, 40 popielnicowych 
czystych /dominacja/ i z resztkami stosu. Typem przewodnim jest grób, 
w którym popielnica nakryta była misą przyciśniętą pierwotnie kamie
niem. Liczba przystawek i wyposażenia nieceramicznego - stosunkowo 
niewielka. Chronologia: IV- V EB/HaC; 

- 6 obiektów nieokreślonych kulturowo. 
Cmentarzysko znajduje się w stadium intensywnej dewastacji. 

Materiały będą przechowywane w magazynach KatedŻy Archeolo
gii UAM w Poznaniu. 

KRAKÓW- NOWA HUTA 
Branice, stanowisko 76 
Pleszew VI, stanowisko 66 
Pleszew l, stanowisko 17 

KHZANOWICE 
woj. katowickie 
Stanowisko l 

patrz 
neolit 

l 

Muzeum Górnośląskie 
w Bytomiu 

Badania prowadził mgr Marian Pawliński. Finan
sował WKZ w Katowicach i Muzeum Górnośląskie 
w Bytomiu. Szósty sezon badań. Cmentarzysko 
kultury łueyckiej. 
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Przebadano obszar o powierzchni 250 m 2• Odkryto 21 grobów 
ciałopalnych /numeracja 201-221/, w tym: 12 popielnicowych, 7 jamo
wych i 2 duże groby ze śladami trumny z kłody drewnianej. W jednym 
z grobów popielnicowych przepalone kości ludzkie wystąpily w trzech 
naczyniach. Groby jamowe zakładane byly w niewielkich, dobrze czytel
nych jamach, zazwyczaj kolistego kształtu. Na uwagę zasługują dwa _ 
d u ze groby ze śladami trumny z kłody drewnianej /tzw. groby typu kiet
rzańskiego/. _ 

W oparciu o materiał ceramiczny i przedmioty z brązu, groby 
odkryte na cmentarzysku w Krzanawieach datować można na schyłek II 
i III okres epoki brązu, z wyjątkiem grobu nr 220, który datowany jest 
na V okres tej epoki. 

Badania będą kontynuowane. 

MACIEJOWICE 
woj. siedleckie 
Stanowisko l 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Epoki Metali 
w Warszawie 

Badania prowadzili doc. dr hab. Jan Dąbrowski 
i dr Małgorzata Mogielnicka- Urban. Finansował 
BBiDZ w Siedlcach. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko grupy mazowiecko-podlaskiej kul
tury łużyckiej z IV- V okresu epoki brązu. 

Stanowisko położone jest na niewielkim wzniesieniu na lewym 
brzegu Okrzejki. Przekopano 88,55 m2, eksplorując 70 obiektów: l grób 
jamowy, 2 nieokreślono, 62 popielnicowe /w tym 2 zbiorowe/ i 5 naczyń 

_ nie zawierających kości. Występowały one najczęściej na głębokości 
18-30 cm, rzadziej 31-45 cm, sporadycznie niżej. Zarysy jam zazna
czyły się tylko w 3 grobach popielnicowych. W prawie połowie grobów 
wyróżniono naczynia przykrywające, przeważnie placki lub misy, rza- . 
dziej inne. W 4 grobach znaleziono przystawki, a w 2 drobne ozdoby 
brązowe. Wśród kości z kilku popielnic wystąpiły okrzeski krzemienne, 
a w jednej spory kamień. W 7 wypadkach kości mieszane były z resztka
mi stosu. Popielnicami były na ogół naczynia wazowate baniaste lub 
dwustożkowe, rzadziej chropowacone, a raz kubek. Wśród odkrytych 
pomiędzy 'grobami naczyń nie zawierających kości wyróżniono czerpaki, 
amforkę, kubek, naczynko esowate. 

W badanej części cmentarzyska występują groby przynajmniej 
z dwu faz jego użytkowania; w 7 wypadkach stwierdzono nawarstwianie 
się lub uszkadzanie obiektów. Z WC~:rstwy ziemi ornej pochodzi fragment 
wapiennej formy odlewniczej. Dalsze badania tego cmentarzyska są ·ce
·lowc, gdyż już w tej chwili jest ono na tym te renie trzeci~ co do ilości 
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odkrytych grobów 1 dostarcza materiałów z okresu dotychczas tu słabo 
poznanego. Obecny stan zachowania obiektu pozwala jeszcze na jego sy
stematyczne badanie, ale wprowadzenie orki traktorowej mo:te spowodo
wać całkowite jego zniszczenie. 

Prace będą kontynuowane. 

MADEŁY, gm. Pątnów 
woj. sieradzkie 
Stanowisko l 

· l 

MAJDAN ZAHORODYNSKI, 
gm. Siedliszcze 
woj. chełmskie 

MECHNIC E, gm. Kępno 
woj. kaliskie 
Stanowisko l 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
neolit 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Kaliszu 
Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków 

Badania prowadził mgr Jerzy Wojciechowski. Fi
nansował WKZ w Kaliszu. Drugi sezon badań: 
Cmentarzysko ciałopalne podgrupy kępińskiej 
grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużycklej 

( · z V okresu epoki brązu. 

Cmentarzysko w Mechnicach położone jest poza obrębem w.si na 
wzgórzu zwanym przez okoliczną ludność "Pokora", na jego południo
wym stoku. 

Zbadano powierzchnię 3 arów. Wyeksplorowano łącznie czter
dzieści sześć pochówków ciałopalnych, tak popielnicowych, jak i jamo
wych. . Ustalono północny zasięg cmentarzyska. Natrafiono na częścio
wo wyrabowane bruki kamienne, pod którymi znajdowały się pochówki. 
Były one wyposażone najczęściej w naczynia gliniane, tj. stożkowate 
misy z wywiniętym wylewem, dwuuche garnki doniczkowa te lub es owa- ~ 

te, czerpaki z uchem taśmowatym, dwustożkowate kubki z poziomo 
przekłutymi uchami, a także dwustożkowe dzbany zdobione ornamentem 
pionowych żłobków na załomie brzuśca. Charakterystycznym elementem 
zdobniczym powtarzającym się w wypadku mis było ucho umieszczone 

'tuż pod krawędzią wylewu lub na brzuścu naczyń. Niektóre pochówki wy
posażone był;y także w ozdoby brązowe między innymi znaleziono bran
soletę brązową, spiralnie zwinięty drut brązowy, 11 sztuk guzików 
oraz fragmenty innych przedmiotów z brązu, których funkcji nie można 
określić z . uwagi na silne ich przetopienie w ogniu. 
Z uwagi na intensywne niszczenie cmentarzyska głęboką orką konieczne 
jest kontynuowanie badań wykopaliskowych w następnych latach. 

/ 

( 

:' 
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MODŁA RZGOWSKA, g~. Rzgów 
woj. konińskie 

patrz 
neolit 

Stanowisko l 

NIECHMIRÓW-MAŁA WIEŚ 
woj. sieradzkie 

Muzeum Okręgowe 
w Sieradzu · 

Stanowisk o l 

Badania prowadziła mgr Anna Kufel-Dzierzgowska 
przy współudziale Zofii i Marka Urbańskich i Emilii 

_ Hernandez. Finansował WKZ w Sieradzu. Jedenasty 
sezon badań, Cmentarzysko ciałopalne wielokultu-

", rowe, użytkowane od III okresu epoki brązu do III 
w. n. e. 

Stanowisko na arkuszu mały AZP nr 74-45 , położone jest na lewym 
brzegu Oleśnicy, w pobliżu jej ujścia do Warty, w lesie, na granicy Niech
mirowa i Małej Wsi. 

Ogółem przebadano 4, 5 ara odkrywając na tym obszarze 64 groby 
ciałopalne, w tym 51 kultury łużyckiej, 2 pomorskiej i 11 przeworskiej. 

Spośr ód grobów kultury łużyckiej 13 było zniszczonych przez 
współczesne wkopy do tego stopnia, że nie udało się określić rodzaju po
chówku. Z pozostałych 35 to groby popielnicowe i 3 jamowe. W tych ostat
nich jamy są ńiewielkie. Ich wypełnisko stanowią kości i ułamki ceramiki. 
W żadnym nie stwierdzono resztek stosu. 

Popielnicę urnieszczano w płytkiej jamie, czasem z towarzyszącą 
przystawką. Do. wypełniska jamy nad popielnicą wkładano ułamki ceramiki, 
niekiedy tylko pojedyncze, a następnie grób przykrywano brukiem kamien-. 
nym. W kilku popielnicach,· na kościach umieszczono jeden lub kilka ka
mieni. Oprócz ceramiki wkladano do grobu - do popielnicy, lub obok -
ozdoby brązowe, głównie spiralki, kółeczka druciane i bransolety taśmo
we. W grobach dziecięcych spotyka się ponadto grzechotki, W dwu wypad
kach stwierdzono pochowanie w jednym grobie dwu osobników, każdego 
w osobnej popielnicy, przy czym w grobie 371 N w obydwu naczyniach 
znajdowały się kości osób dorosłych, a w 374 N osoby dorosłej i małego 
dziecka. Spośród 38 grobów, 13 stanowił,y pochówki dziecięce. 

Na wyróżnienie zasługuje przede wszystkim grób nr 400 N. Pod 
brukiem kamiennym na przestrzeni 3, 5 m2 znajdowały się rozrzucone 
kości, ułamki 10 naczyń, 2 szpile brązowe, bransoletka, kółko druciane 
i fragmenty grzechotki glinianej. Nie stwierdzono zarysu jamy grob9wej 
ani warstwy kulturowej. Ceramika i kości leżały w czystym piasku. Bruk 
nad nimi był zwarty i nienaruszony. Wyąaje się, że jest to nowa forma 
grobu. 
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Do równie interesujących należy zaliczyć grób 394 N. Pod brukiem 
znajdowało się duże naczynie przykryte misą. Obok leżał toporek kamien
ny. Naczynie wypeł~ione było piaski~m, bez śladu kości. Na uwagę zasłu
guje także grób 412 N - dziecięcy. W niewielkiej amforce zdobionej na 
brzuścu poziomym żłobkowaniem znajdowało się na dnie trochę drobnych 
kostek. W stropie grobu i na poziomie szyjki popielnicy natrafiono na dwa 
czerpaki i miniaturową amforkę oraz dwie grzechotki grus'zkowate, gli
nianego ptaszka i bransoletkę brązową. Ptaszek gliniany jest pierwszą 
.tego typu zabawką znalezioną na omawianym cmentarzysku. 

Również po raz pierwszy natrafiono na wisiorki okularowate wy
konane z rozklepanego drutu brązowego fgrłK:J 385 N/. 

Obydwa groby kultury pomorskiej f 401 N i 418 N/ były zniszczone. 
W głębokich jamach o wymiarach ok. 150 x 80 cm leżaly zwalone bezład
nie kamienie, a wśród nich przepalone kości i ułam~i ceramiki charakte
rystycznej dla środk~wego okresu lateńskiego. 

. Spośród grobów kultury przeworaklej 7 należy zaliczyć do schyłku 
okresu lateńskiego, 2 do początków okresu rzymskiego. Dwa pozostałe ze 
względu na bardzo małą Ilość zabytków l toniecharakterystycznych fgrłK:J 
35 M i 43 M/ nie mają ustalonej chronologii. 

Groby z okresu lateńskiego char.akteryzują się bardzo ciemnym, 
prawie czarnym zabarwieniem wypełniska i dużą ilością ułamków cerami
ki, w tym fragmentów ·wylewów o facetowanych brzegach. W większości 
z nich natrationo także na liczne żelazne narzędzią, ozdoby 1 części ~z-
brojenia. \ . 

Do najbardziej interesujących należy zespół zabytków z grobu 
37 M. Oprócz licznych ułamków ceramiki w jego skład wchodziły: żelazna 
łyżeczka toaletowa, nóż z wytrawionym ornamentem geometrycznym, 
fragmenty szydła oraz duża brzytwa zdobiona nacięciami na brzegu. Po
nadto z grobu 38 M pochodzi żelazne okucie r~gu; a z grobu 39 M dwie 
fibule żelazne, sprzączka oraz nożyk sierpikowaty. 

Groby z okresu rzymskiego są zdecydowanie mniejsze. Wypełni
ska ich jest jaśniejsze, niekiedy zarys jamy grobowej jest prawie nieczy
telny. Z grobów tych pochodzą drobne, często przepalone powtórnie ułam
ki ceramiki oraz fragmenty przedmiotów żelaznych. 

Croby kultury przewarsklej odkryte w tym sezonie wszystkie byly 
jamowymi i grupowały się w północnej części cmentarzyska. 

Badania będą kontynuowane. 

NOWA CEREKWIA, gro. Kietrz 
woj. opolskie 

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 



85 

Badanta prowadziła mgr Emilia KosińskŚ. przy kon
sultacji prof. dr. hab. Marka Gedla. Finans·owało 

Muzeum Archeologiczne we Wrochiwiu. Szósty se
zon badaó. Osada wczesnobrązowa. 

/ 
Kontynuowano badania na stanowisku położonym na terasie nadza

lewowej nad rzeczką Troją. Badanta miały na celu uchwycenie przebiegu· 
oraz zasięgu pozostałości fortyfikacyjnych osady wczesnobrązowej, któ
re zostały stwierdzone w czasie badań w latach 1977-78 w postaci·fosy 
i rozwleczonego orką nasypu. Uchwycono dwa przeciwległe odgałęzienia 
fosy w odległości ok. 50 m od siebie oraz zarejestrowano siedem obiek
tów wewnątrz obszaru otoczonego fosą. Stwierdzono też istnienie dwóch 
dużych obiektów - być może jednym z nich jest fosa oraz jednej jamy 
osadniczej. Badania pozwalają na twierdzenie, że na stanowisku znajduje 
się osada obronna prawdopodobnie składająca się z dwóch części- jednej 
obwarowanej fosą i wałem i drugiej poza obwarowaniami. Jest to bardzo . 
interesujący zespół osadniczy, podobny do zespołu w Jędrychowicach 
/kilka kilometrów od Nowej Cerekwi/, wymagający przebadania na s~er
szą niż dotychczas skalę. 

Badania będą kontynuowane. 

OBORNIKI ŚLJ\,SKIE 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 4 

• 

Wojewódzki Ośrodek Archeolo
giczno-Konserwatorski 
we ·wrocławiu 

Badania archeologiczne prowadził mgr Witold 
Szmukier przy w s półpracy mgr El wiry Hole. Fi
nansował WOAK. Czwarty sezon badań. Cmenta
rzysko kurhanowe z II okresu epoki brązu. 

Kurhan 2 - kontynu~wano badania na ·obiekcie ograniczając się do 
pełnej eksploracji ćw. a2 1 c1, tj. do głębo~ości 1, 5 m_ Stwierdzono ni~
zakłóconą dalszą kontynuację kręgu kamlennego ułoż-onego regularnie z 
okolicznych głazów narzutowych o średnicy kręgu ok. 15m. Przed i poza 
kręgiem zaobserwowano zagęszczenie drobnych kamieni, które mogły 
tworzyć bruki. z-naleziono w nasypie dalsze fragmenty ceramiki, w tym 
naczynia z ornamentem sznura &raz naczynia z ornamentem skośnych 
nacię~ pod krawędztą. Z.naleziono też paćlorek oraz .kawałek przedmiotu 
/? / kościanego. Nadal pozostaje kwestią otwartą dokładniejsze datowanie 
kurhanu, jak i całego cmentar.zyska. · 

Przewiduje się w przyszłym roku zakończenie badań, a następnie 
rekonstrukcję obiektu, podobnie jak kurhanu l • . -



OżARÓW 
woj. tarnobrzeskie 
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Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził mgr Janusz Budziszewski pod 
opieką naukową prof. dr. hab. Stefana K. Kozłowskie
go. Finansowała Cementownia "Otarów" w Otaro
wie. Drugi sezon badati. Kopalnia krzemlenia z 
wczesnej epoki brązu. 

Kontynuowano eksplorację rozpoczętego w roku ubiegłym wykopu 
nr l o wymiarach l O x 2 m. Dotychczas odsłonięto w nim du:!e fragmenty 
trzech pracowni krzemleniarsklch oł'az fragmenty pięciu szybów eksploa
tacyjnych, z których cztery związane są stratygraficznie. 

Pracownie dostarczy)y około 66 000 zabytków krzemiennych oraz 
około 50 kamiennych. Wszystkie materiały wlążą . slę z produkcją tzw. 
"noży sierpowatych" kultury mierzanowickiej .. Ponadto odkryto kilkanaś
cie narzędzi górniczych, jeden niecharakterystyczny fragment ceramiki 
pradziejowej oraz kilka drobnych fragmentów kości. · 

Eksplorację fragmentów trzech spośród odkrytych jednostek ek
sploatacyjnych zakońcŻono ze względów konserwatorskich na poziomie 
stropu niezwletrżałej skały wapiennej. Eksplorację dalszych dwóch S;ly

bów, z których jeden l e :ty centralnie w wykopie, doprowadzono do głębo
kości około 2, 5 m od powierzchni gruntu. 'Mimo nie osiągnięcia ich dna 
eksplorację trzeba było przerwać ze względu na bezpieczeństwo pracy. 
Wykop został zabezpieczony. 

Badania będą kontynuowane. 
. l 

OZUMIECH, gro. Krzynowłoga Mała 
woj. ostrołęckie 

Muzeum Okręgowe 
w Ostrołęce 
Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 

Stanowisko I 

Badania prowadził mgr Jultusz Korsak. Finanso
wał WKZ w Ostrołęce. Drugi sezon badati • . Cmen
tarzysko kultury łużyckiej z IV- V okresu epoki 
brązu. 

W 1963 roku badania prowadził mgr J. Miśkiewicz publikowane 
w W A 1973 r. Ponieważ zbadano wtedy jedynie część stanowiska przy
stąpiono do kontynuacji badati. 

2 
Odsłonięto powierzchnię 100m w kierunku na południe od central-

nej części cmentarzyska. Płaszcz kamienny składał się z trzech, a miejs-

l 
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cami czterech warstw zwarto uło1;onych brukowców. Odsłonięto 7 grobów 
zawierających od 2 _do 14 naczyń ze spalonymi kośćmi wewnątrz lub pus
tych przystawek. W sumie .odsłonięto 45 popielnic i 31 przystawek sku
pionych w większych lub mniejszych partiach. Kilka naczyń zawierało 
resztki popiołów ze stosu, inne były czyste. Ze względu ńa duży nacisk 
kamieni naczynia były mocno pogniecione i prżemieszane ze sobą, co 
utrudniało ich selekcje i kwalifikację. Na odsłoniętym obszarze groby 
układały się koncentrycznie wokół stosu. Stos przykryty był równie1; bru
kiem kamiennym, w którym leżały resztki spalonego drewna dość dobrze 
zachowane. Cokół stosu leżał ok. 90 cm poniżej dna jam grobowych 
1 składał się z lu:tno ułożonych kamieni i :tle zachowanej polepy. Groby 
układały się na głębokości od 20 do 60 cm poniżej darni. Ceramika poja
wiała się po zdjęciu drugiej warstwy bruku, jednakże zasięg grobu moż
na określić po zdjęciu trzeciej warstwy. Pozostało do zbadania około 8 
arów cmentarzyska. 

Badania będą kontynuowane. 

PETRYLóW, gm.Sawin 
woj. chełmskie 
Stanowisko l 

Muzeum Okręgowe 
w Chełmie 

Badania prowadzili: mgr mgr Stanisław Gołub 
i Krzysztof Telepko. Finansowało Muzeum Okręgo
we w Chełmie. Pierwszy sezon bada~ Cmentarzy
sko ciałopalne kultury łużyckiej. 

Stanowisko położone jest na wzg-órzu obok cmentarza z okresu 
I-·ej wojny światowej. Znajduje się 500-"7"00 m na północ od drogi do Low
czy 1 na północny zachód od gospodarstwa Pytlów. 

Obecnie stanowisko.jest prawie całkowicie zniszczone, wybrano 
bowiem przemysłowo piasek do głębokości ok. 4 m, niwełując część 
wzgórza do poziomu łąk. Przypuszczalny obszar cmentarzyska ok. O, 2 ha. 
Badaniami objęto południowy skraj. Uchwycono jego koniec. Groby uło-
1;one były rzędowo /w uchwyconym fragmencie w 2 rzędach/. 

. 2 
W dwóch wYkopach fpow.lOO m /wyeksplorowano 16 grobów cia-

łopalnych /15 popielnicowych i l skrzynkowy/. Zarysów jam groboWych 
nie stwierdzono. Popielnice stawiano bezpośrednio w piasek. Zalegały 
one płytko /ok. 30 cm od powierzchni ziemi/ i w dużej mierze były 
zniszczone. Zachowały się głównie części przydenne naczyń. Grób za
wierał l popielnicę niekiedy obstawioną kamieniami. Popielnice przy
puszczalnie były kształtu wazowatego i esowatego, gładkie lub chropo
wacone, wyjątkowo zdobione kanelurami. Obecności wyposażenia nie 
stwierdzono. Oprócz przepalonych kości wyjątkowo wystąpiły odłupki 
krzemienne. 
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W profilu ściany piaskowni odkryto grób skrzynkowy - obiekt 22. 
Konstrukcję kamienną stanowił; na wierzchu duty płaski kamie!\ 1 niemal 
kwadratowe ściany z karniEmi o rótnej wielkoś·ci· •. Długość boku 60 cm. 
Przepalone kości wsypane były do środka. Grób zabrano do rekonstrukcji. 

' . 
Odkryte groby kultury łu:tyckiej moma wstępnie datować na pó1.ny 

okres epoki brązu. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Chełmie. 

Przewiduje się badania weryfikacyjne w części północnej i wschod
niej stanowiska. 

PSZCZEW 
woj. gorzowskie 

Biuro Dokumentacji Zabytków 
Konse_pvator Zabytków Archeo
logicznych 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadził mgr Bogusław Bojanowski. Fi
nansowało Biuro Dokumentacji Zabytków. Pierwszy 
sezon badart. Cmentarzysko ciałopalne ludności 
kultury łueyckiej z przełomu IV /V i V okresu epoki 
brązu. 

Cmentarzysko zlokalizowane jest w północno-zachodniej części 
Pszczewa, po lewej stronie drogi do Międzychodu, 'na niewielkim, łagod
nym wzniesieniu wykorzystywanym jako :twirownia. Badania miały cha
rakter ratowniczy. Zbadano obszar 25m2. Pod 20 cm warstwą ueytkową 
-współczesną ujawniono owalne zarysy 5 jam grobowych. Popielnice 
ustawione były na bruku kamiennym na głębokości około 50 cm. Takim 
samym brukiem kamiennym znakowane były z wierzchu. Kości przepalo
ne składane były do popielnic /wazy, garnki/ oraż przyciskane fragmen
tami naczyrt lub mniejszymi misami. Brak jest w odkrytych grobach 
wyposatenia, z wyjątkiem grobu nr 5, w którym odkryto żniekształcony 
fragment przedmiotu brązowego /mocno stopiony/. Z odzyskanych od 
ludności miejscowej fragmentów skompletowano 3 wazy oraz misę. 

Robocza analiza materiału ceramicznego.! obrządku pogrzebowego 
pozwala przypisać cmentarzysko ludności kultury łueyckiej z grupy za
chodniowielkopolsko-lubuskiej l datować na przełom IV /V l V okres epoki 
brązu. 

Badania będą kontynuowane w roku przyszł)rm · na całej powierzch
ni - około 40 arów - w trybie ratowniczym. 

Materiał prac znajduje się w Biurze Dokumentacji Zabytków -
u Konse·rwatora Zabytków Archeologicznych. 



RACJ4,Ż, gm. Tuchoia 
woj. bydgoskie 

RZESZÓW 
Stanowisko 88 i 89 
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SLONOWICE, gm. KazimierzS:.Wielka 
woj. kieleckie 
Stanowisk o "G"· 

patrz 
wczesne średniowiecze 

.patrz 
neolit 

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

Badania prowadził mgr Krzysztof Tunia. Finanso
wał IHKM PĄ.N. Trzeci sezon badań. Osada obron
na ze starszej epoki brązu. 

Celem badań było rozpoznanie systemu fortyfikacji, odkrytych w 
poprzednich kampaniach wykopaliskowych. W obrębie dwóch wykopów o · 
łącznej powierzchni około 8 arów uchwycono przebieg umocnień otaczają-

. cych od południa cypel terenu)wcinający się w zalewową dolinę Małoszów
ki l prawobrzeżny dopływ Nidzicy l. Na wspomniane fortyfikacje składał 
się kompleks czterech rzędów palisad oraz czterech lub pięciu rowów, 
usytuowanych równolegle do siebie. Ponadto zlokalizowano tam szereg 
jam w typie zasobowych, częstokroć w układach stratygraficznych z po
zostałościami rowów i palisad oraz dwa groby. W obrębie obiektów od
kryto ceramikę kultury trzcinlecklej oraz o cechach nawiązujących do 
tzw. "fazy łódzkiej". 

Materiały z badań znajdują się- w Pracowni Archeologicznej IHKM 
PAN w lgołomi. . . 

Badania będą kontynuowane. 

STRASZEWO, gm. ~neck 
woj. włocławskie 
Stanowisko 47 

SZARBIA, gm. Skalbmierz 
woj. kieleckie 
Stan owisko 9 

patrz 
neolit 

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

. 
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Badania prowadziła mgr Barbara Baczyńska. Fi
nansował WKZ w Kielcach przez Urząd Miasta 
i Gminy w Skalbmierzu, Drugi sezon badań. Osada 
i cmentarzysko kultury mierzanowickiej, ślady 
osadnictwa kultury Chłopice-Vesele. 

Stanowisko leey w obrębie zachodniomałopolskiego płata lessów, 
na południowych stokach wzniesienia, opadającego w stronę doliny zale
wowej Potoku Rosiejowskiego. 

W bieżącym roku przebadano powierzchnię 2, 5 ara w dwóch wyko
pach. Wykop V o powierzchni 5 x 30·m założono pomiędzy wykopem II i 
III /przebadanymi w roku ubiegłym/. W obrębie tego wykopu odsłonięto 
17 obiektów archeologicznych, w tym siedem grobów i dziesięć jam osa
dowych. Odkryte groby stanowią część cmentarzyska zarejestrowanego 
w ubiegłym sezonie. Szkielety zorientowane były na osiach E-W, NE-SW, 
złożone na boku z podkurczonymi nogami, w owalnych jamach, na głębo
kości 45-65 cm. Były bardzo źle zachowane, w większości niekompletne 
z widocznymi mechanicznymi przemieszczeniami kości. Prawie wszyst
kie posiadały wyposażenie składające się z naczynia glinianego, złożone
go w okolicy nóg i paciorków z fajansu lub kości, stanowiących część 
ubioru. W niektórych z nich znajdowały się też inne dary grobowe w po
staci: szabli dzika, igły kościanej, szpili kościanej czy też miedzianej 
zausznicy. Groby należy wiązać z młodszą fazą kultury mierzanowickiej, 
Cmentarzysko, w skład którego wchodzą, jest młodsze od osady, której 
ślady zarejestrowano w postaci 10 jam. Jamy posiadały przekroje trape
zowate, głębokość od l do 2 m. W ich wypełniskach znajdował się niezbyt 
liczny materiał archeologiczny /głównie kości zwierzęce, trochę cerami
ki, wyrobów krzemiennych i kamiennych/. Wszystkie jamy naleey wiązać 
z wczesną epoką brązu. Jamy w liczbie dziewięciu są pozostałością po 
osadzie mierzanowickiej , jedna ~aś, zawierała materiał kultury Chłopice
Vesele. _W górnej części tej jamy znaleziono pochówek ludzki. W jamach 
związanych z kulturą mierzanowleką również odkryto pochówki ludzkie; 
jeden w górnej, drugi w przydennej części jamy. Wszystkie nie posiadały 
wyposażenia. Wykop IV o powierzchni 5 x 20m założono w najbardziej 
na wschód wysuniętym punkcie stanowiska:·stanowiącym wyodrębniony 
cypel. Odsłonięto w jego obrębie tylko dwie jamy, obie o przekroju tra
pezowatym. W jednej z nich odkryto trzy psie szkielety, jeden na głębo
kości 60 cm, dwa pozostałe na głębokości100 cm /przy dnie/. Przy gór
nym szkielecie znajdowało się szydło kościane. Innych zabytków archeo
logicznych f oprócz drobnych fragmentów ceramiki/ nie stwierdzono. 
W drugiej jamie, głębokiej na 150 cm z naleziono 16 szkieletów zwierzę
cych, Na głębokości 60 cm znaleziono złożone razem trzy szkielety pro
siąt /bardzo młode sztuki/. Nieco niżej na głębokości 140 cm szkielet 
dorosłej krowy. Na głębokości 150 cm odkryto szkielety 12 zwierząt 
/cielaki, kozy; owce i psy/, ułożone na obwodzie jamy. Znalezione frag
menty ceramiki pozwalają datować obydwie jamy na wczesną epokę brązu. 

Materiały przechowywane są w Pracowni Archeologicznej ZAM 
IHKM PAN w Igołomi pod Krakowem. · 
" Badania będą kontynuowane. 
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WARSZAWA- WOLKA ZERZE~SKA 
Stanowisko 26 

PP Pracownia Konserwacji 
Zabytków · 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
oddział w Warszawie 

Badaniami kierowały mgr mgr Agnieszka Kruk 
l Maria Kulislewicz-Kubielas. Finansował Konser
wator Zabytków m. st. Warszawy. Pierwszy śezon . 
badań. Osada kultury łużyckiej z IV- V okresu epoki 
brązu. 

Stanowisko odkryto wiosną 1976 r. w trakcie realizacji ·.tematu 
"Mapa archeologiczna Warszawy". 

Osada usytuowana jest na prawobrzeżnej wyższej terasie rzeki 
Wisły, na wschód od zabudowań miejscowości Wólka Zerzeńska i w odleg
łości ok. 200 m na południowy wschód od stanowiska '25. Zajmuje nie-• wielkie piaszczyste wzniesienie. 

Przebadano obszar 444 m 
2 odkrywając 35 obiektów, wśród których 

wyróżniono 3 półziemianki i 32 jamy. Materiał zabytkowy reprezentowany 
jest przez liczne ułamki ceramiki. W kilku jamach natrafiono na odłupki 
i wióry krzemienne oraz polepę. Osadę należy datować na IV-V okres 
epoki brązu. o o 

Materiały znajdują się w PAK PKZ O/Warszawa. 

Badania zakończono. 

WARSZAWA-WÓLKA ZERZEŃSKA 
Stanowisko 25 "Stawy" 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziły mgr mgr Agnieszka Kruk 
1 Maria Kulisiewlcz-Kublelas. Finansował Konser
wator Zabytków m. st. Warszawy. Pierwszy sezon 
badań., Osada kultury łużyckiej z przełomu V okre
su epoki brązu i okresu halsztackiego oraz osada 
z wczesnego średniowiecza Xlll w. 

Stanowisko odkryto wiosną 1976 r. w trakcle realizacji tematu 
"Mapa archeologiczna Warszawy 11

• Położone jest na prawobrzeżnej wy'!
szej terasie rzeki Wisły, w strefie pasa onlewielkich wydm, w odległości 
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ok. 400 m na wschód od zabudowań miejscowości Wólka Zerzeńska. 

Badaniami objęto północno-wschodnią i centralną część wzniesie
n-ia. Zbadano obszar 1. 011 m2. Odkryto 95 obiektów osadniczych, w tym 
92 związane z osadnictwem' kultury łużyckiej i 3 ' z wczesnego średniowie
cza. Obiekty kultury łużyckiej związane są z ziemiankowym osadnictwem 
mieszkalnym i gospQdarczym. Są to 2 półziemlanki oraz 91 jam. Więk
szość obiektów zalegała bardzo płytko, na głębokościach od 15 do 30 cm. 
Wypełniska miały ró:!ną miątszość - od kilkunastu do 70 cm i zawierały 
·fragmenty ceramiki, grudki polepy. Część z nich zawierała nieliczne 
kości zwierzęce oraz rozcieracze kamienne. Wstępna analiza ceramiki 
pozwala datować osadę na przełom V okresu epoki brązu i okresu halsz
tackiego 

Osadnictwo wczesnośredniowieczne reprezentują: 2 paleniska 1 
zniszczona dymarka. Paleniska, w tzucie poziomym, o kształtach zbli
:!onych do owalu, zbudowane był;y z drobnych kamieni uło:!onych w jednej 
warstwie na podłożu .plasku. Wypełniska zawierały ciemny piasek prze
mieszany ze spalenizną, węgle drzewne.. grudki polepy, nieliczne kości 
zwierzęce, fragment no:!a żelaznego i ułamki ceramiki. Odkryte formy 
oraz ich ornamentyka pozwalają datować obiekty na XUI w. 

Materiały znajdują się w PAK PKZ O/Warszawa. 

Badania zakończono. 

W4_WOLNICA, 
woj. lubelskie 

patrz 
neolit 

Stanowisko 6 11Zgórzyńskie 11 

WENECJA GÓRNA, gm. żmtn 
woj. bydgoskie 

WIEPRZEC, gm. Zamość 
woj. zamojskie 
Stanowisko l 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Archeologiczny Ośrodek 
Badawczo-Konserwatorski 
w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Kutyławski przy 
współudziale mgr mgr Leszka Gajewskiego, And
rzeja Urbańskiego, Włodzimierza Ziellńskie"go . 
i Wandy Kozak-Zychmaoowej oraz studentów 
archeologii UMCS. Finansowało Biuro Dokumenta
cji Zabytków w Zamościu. Pierwszy sezon badań. 
Ślady neolitycznego osadnictwa oraz cmentarzysko 
ciałopalne tzw. kultury łużyckiej z pełnej epoki 
brązu 1 /lub/ wczesnej epoki :!elaza. 
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Stanowisko zarejestrowane w 1921 r., zlokalizowane jest na skło
nie wzniesienia o wystawie południowej nad doliną rzeki Topornicy, ucho
dzącej w odległoś<;i ok. 8, 5 km na północny wschód do rzeki ł.abuńki. 

W wyniku wieloletn iej eksploatacji do celów gospodarczych pias-ków 
zniszczona została prawie w całości jego część południowo-zachodnia. 
Jeszcze przed 1921 r. przy kopaniu piasku przypadkowo odkryto tu ciało
palne groby. :Ę>óźniej, prz~z 60 lat, wybieraniu piasku:. stale towarzys~yły 
przypadkowe odkrycia grobów. Uzasadnione jest zatem przypuszczenie, 
:te mamy tu do czynienia z obszernym cmentarzem, liczącym kilkadzie
siąt /o ile nie kilkaset/ grobów. 

Badania miały charakter ratowniczo-zabezpieczający. W celu roż
poznania układu nawarstwień kulturowych oraz wyjaśnienia zasięgu wystę
powania obiektów zabytkowych w kierunku południowym wykonano przy 
południowej krawędzi współcześnie eksploatowanej piaskownicy, prawie 
u podnóża skłonu wzniesienia, podłu:tny wykop sondażowy o szerokości 
od 2 do 6 m i długości ok. 15m. Przekopano przestrzeń ok. 60m2 odkry
wając ogółem 28 ciałopalnych grobów, leżących prawdopodobnie na po
łudniowo-zachodniej granicy cmentarza. Groby występowały na głębokości 
od O, 2 do O, 5 m. Przeważały groby popielnicowe. Są to groby w postaci 
naczyń /garnkowatych, amforowatych czy wazowatych, dzbankowatych 
i kubkowatych/ ustawianych otworami ku górze, zawierające kawałki spo
pielonych kości. Jeden z nich przykryty był naczyniem misowatym, uło
żonym dnem do góry. Ponadto stwierdzono obecność je'dnego grobu bez
popielnicowego w postaci płytkiej, owalr!ej jamy wypełnionej piaskiem 
przemieszanym z kawałkami spopielonych kości i okruchami węgielków 
drzewnych. Nie udało się określić dokładniej chronologii pochówków. 
Roboczo odnosimy je do pełnej epoki brązu i /lub/ wczesnej epoki żelaza. 

Uzyskano również materiały sugerujące istnienie osadnictwa o 
zabudowie drewnianej z młodszej epoki kamienia. W części zachodniej 
wykopu w pasie o długości ok. 9 m i szerokości l m odsłonięto dwa rzędy 
jam, w których niegdyś wkopane były zapewne pale drewniane będące 
elementem konstrukcji obronnej /palisada/ lub ochronnej /osłona od wia
tru/. W pobliżu tej konstrukcji były płytkie zagłębienia oraz pewna ilość 
ułamków potłuczonych naczyń o wyglądzie neolitycznych wyrobów garncar
skich wraz z krzemieniami - głównie odłupkami 1 odpadkami /m. in.· od
łupek z przeróbki hJb naprawy gładzonego ostrza siekiery z krzemienia 
wołyńskiego i odłupek z przeróbki lub naprawy sierpa o jednolitym ostrzu 
z retuszem rynienkowatym, skośnym do osi podłużnej narz·ędzia/. 

W łączności ze wspomnianymi badaniami pozostają poszukiwania 
powierzchniowe prowadzone w obrębie wsi Wieprzec. Uzupełnieniem 
obrazu osadnictwa późnej epoki brązu i /lub/ wczesnej epoki żelaza są 
nowoodkryte ślady /ceramik.a, polepa, paleniska/ rozległej osady /sta
nowisko 2/, oddalonej o ok. 600 m na wschód od cmentarzyska na stano
wisku 1. Zarejestrowano też ślady /krzemienąe ostrze sercowate/ osad
nictwa neolitycznego / stJnowisko 3/, związane przypuszczalnie z sezono
wą działalnością ludności tzw. kultury ceramiki sznurowej. 

Badania będą kon.tynuowane. · 



WIERZB! CA 
woj. radomskie 
Stanowisko "Zele" 

WYCZECHOWO 
woj. gdańskie 
Stanowisko l 

94 

patrz 
neolit 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła' mgr Agnieszka Szy.D)ańska. 
Finansowało Mqzeum Archeologiczne w Gdańsku. 
Pierwszy sezon badati. Cmentarzysko kurhanowe 
kultury łueycklej z IV- V okresu epoki brązu. . 

Stanowisko poło~ne jest w lesie, na wysokim wzniesieniu prawo
brzemej doliny rzeki Raduni, oddalone ok. l. 880m na póhlocny wschód 
od centrum wsi WycŻechowo, ok. 550 m na północny wschód od wybudo
wania Trątkownica i ok. 1. 7go m na południe od wzniesienia 17, s. 

Cmentarzysko liczy 6 kurhanów o średnicy od l O do 16 m, w więk
szości zniszczonych. Przebadany kurhan I o. średnicy 10, 5 m, wysokości 
do l m usypany był głównie z piasku. ·Nieduże skupiska kamieni WJeStępo
wały w pierwszej warstwie u podnóża kurhanu. Bezpośrednio na jego cal
cu odsłonięto 3 pa~eniska o średnicy ok. O, 6 x O, 4 m i głębokości do O, 2 
m, z dość znaczną ilością węgli drzewnych. Z materiału zabytkowego 
odkryto 2 popielnice zniszczone z przepalonymi kośćmiludzkJmi ora~ 
znaczną ilość lu:fnej ceramiki i przepalonych kości ludzkich. 

Ponadto. między kurhanami I i III założono wykop o długości 24 m 
1 szerokości l, 5 m. Odsłonięto dwa dalsze paleniska o średnicy O, 7 x 
o, 8 m i głębokości do o, 30m, zawierające węgiel drzewny, małą ilość 
ceramiki l kamienie w małej ilości. 

Badania będą kontynuowane. 

UL UCZ 
woj: krośnietiskie 
Stanowisko 3 

Uniwersytet Jagiello~kf 
Instytut Archeologii 
w Krakowie 

Badania prowadził dr Michał Parczewski. Finanso
wał WKZ w Krośnie oraz UJ. Pierwszy sezon ba
dań. Osada z epoki brązu ora.z wczesnośredniowie
czna l VI-XII w. l. 

. Stanowisko leey na rozległym, cyplowatym stożku napJ;ywowym, 
uformowanym przez potok Borownica u wylotu do doliny Sanu. Teren 
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prawie płaski, b. łagodnie nachylony· ku południowemu zachodowi, południu 
1 południowemu wschodowi. ·Ok. 5-8 m nad dnem zalewowym, ok. 270m 
n. p. m. Materiał zabytkowy występował na całej powierzchni stożka o wy
miarach ok. 400 x 250m /oś E:.. w/, skupiając się w części południowej. 
Miejsce leży ok. 400-650 m na południe od zabytkowej cerkwi. 

Porudniowe partie stanowiska objęto systemem siatki arowef /720 
arów f. Szerokoprzestrzenne wykopy badawcze, o powierzchni 425 m2, 
rozmieszczono w dwóch sąsiadujących ze sobą sektorach części południo
wozachodniej stanowiska. Ujawniono 15 jam osadowych /nr 1-8, 9A, 9B, 
10, 11, 12A, 12B, 13/ i lO dołków posłupowych. Dwa obiekty /nr 11, 13/ 
rozkopano częściowo. · 

Materiał ruchomy /m. in. ponad 1. 000 fragmentów naczyń/ pocho-
dzi z rótnych okresów. Poza zespołami znaleziono kilka wyrobów krze

.miennych oraz wykonanych z miejscowego surowca - łupku barwy jasno
kawowej - należących zapewne do epoki kamienia. Luźno występowały 
zabytki ceramiczne z późnego okresu wpływów rzymskich. 

Do epoki brązu /krąg grupy tarnobrzeskiej lub pokrewny wariant 
"pogórski"/ zaliczono cztery obiekty /2, 6, 12A, l2B/ i dwa z zastrzete
niami /7, 13 f. Niektóre jamy to zapewne pozostałości chat z paleniskami 
/12A,12B,l3/; stożkowata jama 7 zawierała wielką ilość polepy. 

Najwięcej zabytków pochodzi z wczesnego średniowiecza. Na po
wierzchni znaleziono duże fragmenty naczynia typu praskiego /VI- VII w./. 
Cztery Óbiekty /9A, 9B, 10,11/ -w tym niektóre z paleniskami- można 
datować na VII /?h Vlll-IX w. Wielki, prostokątny obiekt 8 /wymiary 
700 x 500 cm/ z paleniskiem /chata?/ zawierał zabytki z VIII-XII w. 

ZBROJEWSKO, gm.Lipie 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 3 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 
w Krakowie 

Badania prowadzili prof. dr Marek Gedl i mgr Bar
bara Gedl. Kontynuacja badań zapoczątkowanych 
w 1961 r. Finansował WKZ Częstochowa. Cmenta
rzysko z młodszych okresów epoki brązu i pozosta
łości młodszej od cmentarzyska osady z licznymi 
paleniskami. 

W ramach systematycznych badań wielkiego cmentarzyska z. epoki 
brązu prowadzono razpoznanie zasięgu występowania grobów w kierunku 
południowym, w stronę doliny zalewowej rzeki Liswarty. Zbadano 22 
obiekty archeologiczne /nr 655-676/. Odkryto jedynie 5 grobów ciałopal
A ych, w tym dwa popielnicowe, a trzy bezpopielnicowe jamowe, z któ
rych jeden /nr 669/ miał fragmentarycznie zachowane pozostałości kon-
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strukcji kamiennych. Na podstawie ceramiki mo:tna odkryte groby dato
wać w przybliteniu na młodsze okresy epoki brązu. Prawdopodobnie udało 
się osiągnąć południowe peryferie cmentarzyska. 

Pozostałe obiekty to przewatnie paleniska, tworzące wyratną 
koncentracj.ę w południowo-wschodniej części stanowiska • • Są one niewątp
liwie młodsze od grobów, bowiem w trzech przypadkach stwierdzono, te 
przy zakładaniu palenisk zniszczono lub uszkodzono groby pochodzące z 
młodszych okresów epoki brązu. Nie 'll&trafiono jednak na materiał, który 

·by wyjaśnił przynale:tność kulturową zbadaeych palenisk. Jeden z obiek
tów /nr 656/ to zapewne pozostałości zrujnowanego pieca, współczesnego 
paleniskom. 



EPOKA 2ELAZA 

Okree baleaacJd 



BACZYN, gm. Liszki 
woj. krakowskie 

99 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadzili mgr Janina Krauss i dr Adam 
Krauss. Finansowało Muzeum Archeologiczne 
i KZA w Krakowie. Dziesiąty sezon badań. Cmen
tarzysko kultury łueyckiej z okresu halsztackiego. 

Odkryto 13 płaskich grobów /nr 328-340/, spośród których vtyrM.
niono 8 szkieletowych, 2 ciałopalne popielnicowe, l ciałopalny jamowy · 
oraz 2, w których nie zachowały się szczątki kostne. 

Groby szkieletowe znajdc;wały się na głębokości 60-90 cm. Więk
szość z nich miała nakrywy, połowa zaś obwarowania. Szczątki ·kostne 
zachowały się jedynie fragmentarycznie. Układ ich wskazywał na usytuo..: 
wanie zmarłych na osi S-N, głową ku południowi. Wyposa:!enie stanowily 
ozdoby brązowe w postaci kółek, zawieszek i szpil oraz naczynia w ilości 
1-4. 

Groby ciałopalne popielnicowe nie oznaczone kamieniami znajdowa
ły się na głębokości 50 cm. Do wyposa:!enia je.dnego z nich należały kółka 
brązowe złożone w urnie, do drugiego czerpak ustawionY obok popielnicy. 

Jedyny grób ciałopaley o obrządku jamowym na poziomie 75 cm 
mieścił wśród przepalonych kości kółko i szpilę brążową. Nakrywę jego 
stanowiły 2 ):tamienie • 

• 
Materiały zostały zło:!one w Muzeum Archeologic.zeym w Krakowie. 

Badania będą kontynuowane • . 

BIAŁCZ STARY, gm. Smigiel 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko 4 

CEDYNIA 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 2a 

CZEKANOW, gm. Jabłonna Lacka 
woj. siedleckie 
Stanowisko I i III 

DĘBCZYNO, gm. Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko l O 

patrż 

neolit 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
neolit 



DROHICZYN, 
woj. białostockie 
Stanowisko XVI 

· .. 

GOGOLIN, gm. Grudziądz 
woj. toruńskie 
Stanowisko 7 

GORZÓW WIELKOFOLSKI 
Stanowisko 14 

l 00 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
neolit 

Muzeum Okręgowe 
w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadził mgr Tadeusz Szczurek przy 
udziale Stanisława Sinkowskiego. R.tnansowało 
Muzeum Okręgowe w Gorzowie Wlkp. Pierwszy 
sezon badań. Osada kultury łueyckiej z okresu 
halsztackiego. 

Pozostałości osady odkryto podczas zakładania instalacji kanali
zacyjnej wzdłuż osi jezdni na ul. Krzywoustego /pomiędzy ul. Chrobrego 
i ul. Armii Polskiej/. Badania miały charakter ratowniczego nadzoru 
archeologicznego. Wyeksplorowano odsłonięte pod asfaltową jezdnią, 
trzy jamy, z których najmniejszemu zniszczeniu uległo palenisko. Obiekt 
ten o bogatej zawartości ruchomej /dużo fragmentów ceramiki, w tym 
dzban zachowany w całości oraz żelazne kółko/ posiadał również czę~cio
wo zachowaną konstrukcję kamienną. Uzyskany materiał ceramiczny 
zdaje się wskazywać, że jest to osada grupy górzyckiej kultury łueyckiej 
i funkcjonowała w okresie halsztackim C. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Gorzowie ·Wlkp. 

Badania nie będą kontynuowane. 

GRABIONNA, gm.Białośliwie 
woj. pilskie 
Stanowisko 25 

GUSTORZYN, gm.BrześćKujawski 
woj. włocławskie 
Stanowisk o l 

JAROCIN 
woj. kaliskie 
Stanowisko l 

patrz 
neolit 

patrz 
neolit 

Muzeum Regionalne · 
w Jarocinie 
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Badania prowadzili dr Ryszard Grygiel i mgr 
Eugeniusz Czarny. Finansowali:WKZ w Kaliszu 
i Muzeum Regionalne w Jarocinie. Pierwszy sezon 
badań. Cmentarzysko kultury łueyckiej z okresu 
halsztackiego D. 

Stanowisko odkryte zostało w roku 1980 podczas robót przy budo-
. wie trakcji elektrycznej PKP. Położone jest w północnej części miasta, 

na zalesionym, niewielkim wyniesieniu piaszczystym. Badania miał;y na 
celu wstępne rozpoznanie obiektu, przede wszystkim ustalenie stopnia 
zniszczenia. Przebadano obszar 48 m2, na którym odkryto 8 grobów: 4 
popielnicowe /wariant z obstawą kamienną i bez/, 2 jamowe czyste oraz 
2 szkieletowe. Wyposażenie stanowiła ceramika /do 6 sztuk w grobie/ 
i przedmioty z żelaza /sierp, 2 groty oszczepu i sztylet/. 

Najciekawiej prezentował;)' się dwa groby szkieletowe, częściowo 
obwarowane kamieniami w okolicach czaszki i klatki piersiowej, w których 
szkielety spoczywał;y na wznak w linii N-S i S-N. Przy jednym z tych szkie
letów, w okolica-eh bioder znaleziono wspomniany sztylet żelazny. Uzyska
ny dotychczas materiał zabytkowy /głównie ceramika ze śladami inkrusta
cji białą masą/, pozwala datować cmentarzysko na okres halsztacki D 
i. przypisać je grupie. wschodnio-wielkopolskiej kultury łueyckiej z widocz
nymi wpł;ywami grupy górnośląsko-małopolskiej /jedne z najbardziej na 
północ wysuniętych groby szkieletowe/. Należy podkreślić duey stopień 
zniszczenia badanego obszaru. 

Materiał;y z badań przeĆhowywane są w Muzeum Regionalnym w 
Jarocinie. 

Badania będą kontynuowane. 

KIETRZ 
woj. opolskie 
Stanowisko l 

KORZECZNIK, gm. Kłodawa 
woj. konińskie 
Stanowisko 14 

KRUSZWICA 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2 

/ 

l -
patrz 
okres wpłyWów rzymskich 

patrz 
paleolit _i mezolit 

patrz 
wczesne średniowiecze 

LASOWICE MAŁE, gm.Lasowice Wielkie · Konserwator Zabytków 
woj. opolskie ' Archeologicznych w Opolu 
Stanowisko l 
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Badania prowadzili mgr Klemens Macewicz, mgr 
Krzysztof Spychała 1 mgr Sylwia Wuszkan /autorka 
sprawozdania/. Finansował WKZ w Opolu. Szósty 
sezon badań. Cmentarzysko kultury łużyckiej 
z okresu halsztackiego. 

Stanowisko poło~one jest w odległości około 600 m na zachód od 
toru kolejowego, około 200 m na zachód od drogi do Lasowic Wielkich, 
około 350 m na południe od rzeki Bogacicy, obok lasu. 

Stwierdzono naruszenie terenu nieprzebadanego w latach ubieglych. 
W przeszłości był to teren uprawny, obecnie nieużytek poddany niekontro
lowanej eksploatacji piasku przez miejscową ludność. 

Podjęto kilkudniowe badania ratownicze, zakładając trzy niezbyt 
...-wielkie wykopy. Pierwszy o powierzchni około 20 m2 usytuowany został 

przy niewielkim wybierzysku, na wschód od lasu i drogi polnej. Straty
grafia tego wykopu przedstawiała się następująco: pod warstwą orną o gru
boś~i około 15 cm wystąpiła 40 cm warstwa piasku, do którego przesiąk
nęła próchnica, pod nią znajdował się calec, a w nim zalegały obiekty 
archeologiczne. Odsłonięto i przebadano w jego obrębie 4 obiekty, wśród 
nich wyróżniono l grób popielnicowy, 2 groby szkieletowe i1 jamę o nie
określonej funkcji. Groby sz).{ieletowe wyróżnione zostaly na podstawie 
wymiarów, konsystencji i zabarwienia wypełniska, nie zachowaly się md
ne szczątki kostne. Wystąpiły jedynie niezbyt liczne fragmenty naczyń, 
a w grobie oznaczonym nr 2/81 znajdował się niewielki garnek chropowaty. 
W obu grobach wystąpiło po kilka dużych kamieni polnych, bez śladów 
przepalenia. Grób popielnicowy oznaczony nr 1/81 został częściowo znisz
czony przed przybyciem archeologów. W jamie grobowej znajdowała się 
popielnica obsypana resztkami stosu i drobne fragmenty naczyń. 

Drugi wykop założono przy północnym skraju zagajnika, na zacbod
meJ ścianie niewielkiego wykopu eksploatacyjnego. Uwidocznił się w nim 
fragment grobu ciałopal~ego, wschodnia jego część uległa zniSzczeniu 
podczas ."dzikiego" wybierania piasku. Obiekt zalegał bezpośrednio pod 
20 cm warstwą orną. Na wyposażenie grobu składały się jedynie drobne 
fragmenty naczyń, obok nich wystąpiły kawałki spalonych kości, drobne 
węgielki drzewne i spalenizna. 

Po zakończeniu eksploracji w /w obiektów, oczyszczono ściany po .. 
zostałych wykopów poeksploatacyjnych i wykonano niewielki wykop spraw
dzający, biegnący wzdłuż drogi polnej. Nie stwierdzono tu śladów wystę
powania obiektów archeologicznych. 

LUPOWO, gm. Bogdanie c 
woj. gorzowskie 

Biuro Dokumentacji Zabytków 
Konserwator Zabytków · 
Archeologicznych 
w Gorzowie Wlkp. 



103 

Badania prowadził mgr Bogusław Bojanowski. Fi
nansował WKZ w Gorzowie Wlkp~ Pierwszy sezon 
badań. Osada ludności kultury łużyckiej i ślady 
osadnictwa wczesnośredniowiecznego. 

Osada usytuowana jest po prawej stronie ·linii kolejowej z Kostrzy
na do Gorzowa Wlkp., koło nasypu kolejowego, wewnątrz terenu sztucz-
nie obwałowanego. " 

Badania objęły powierzchnię l 07, 5 m 
2

, są kontynuacją prac 
wcześniejszych - z roku 1970, prowadzonych przez mgr. Tadeusza Senio
wa na cmentarzyskach łużyckich, oddalonych o 100-150 m od osady w linii 
prostej. W bieżącym roku założono trzy wykopy. 
Wykop I o wymiarach 3 x 2, 5 m miał charakter sondażowo-rozpoznawczy. 
W trakcie eksploracji ujawniono w warstwie osadniczej dwie jamy odpado
we wypełnione materiałem ceramicznym i kośćmi zwierzęcymi. Warstwa 
osadnicza jednorodna - z materiałem halsztackim, ·jedynie na jej stropie 
min~malna domieszka ceramiki wczesnośredniowiecznej. 
Wykop II o wymiarach 15 x 4 m zlokalizowany na przypuszczalnym skraju 
osady pozwolił rozpoznać tą część terenu. Z odkrytych nawarstwień wyni
kało, iż teren ten do połowy XIX wieku był zbiornikiem wodnym. W trak
cie budowy na~?ypu kolejowego został zasypany i zrównany z tą częścią, 
na której znaleziono ślady po osadzie. . 
Wykop III o wymiarach lO x 4 m założony na osi wykopu I ujawnił trzy ja
my odpadowe oraz 7 palenisk kamiennych. Obiekty te zalegały na głębo
kości około l m pod powie'rzchnią. Nie stwierdzono konstrukcji mieszkal
no-gospodarczych. Odkryty w obrębie tych obiektów materiał zabytkowy 
/ceramika kości zwierzęce, ości rybie, fragment przęślika i noża żelaz
nego/ pozwala stwierdzić, iż jamy wykorzystywane były przez ludność 
kultury łużyckiej z okresu halsztackiego, natomiast paleniska - krótko
trwałe - użytkowane były przez ludność wczesnośredniowieczną. 

W oparciu o analizę materialU ceramicznego można datować osadę 
w jej fazie najstarszej na początek epoki żelaza /HC-HD/, a najmłodszej 
na przełom X/XI w. n. e. Usytuowana była nad niewielkim zbiornikiem 
wodnym połączonym z rzeką Wartą poprzez rozlewiska. Z wykonanych . 
w części wschodniej sondaży wynika, iż osada zajmowała ·w tym rejonie ' 
przestrzeń o powierzchni około O, 5 ha. Zarówno w okresie halsztackim, 
jak też we wczesnym średniowieczu ludność tu zamieszkała zajmowała 
się hodowlą zwierząt, rybołówstwem. 

Materiały znajdują się w Biurze Dokumentacji Zabytków - u Kon
serwatora Zabytków Archeologicznych w Gorzowie Wlkp. 

Prace badawcze na tym stanowisku zostały zakończone. 

MADEŁY, gm. Pątnów 
woj. sieradzkie 

· Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 
w Łodzi 
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Badania prowadził mgr Zdzisław Kaszewski. Finan
sował WKZ w Sieradzu;. Trzeci sezon badań. Cmen
tarzysko górnośląsko-małopolskiej grupy kultury 
łużyckiej z V okresu epoki brązu i z okresu halsztac
kiego C f 900-650 p. n. e. /: 

Kontynuowano prace z lat 1977-1980. Stanowisko to znaj<:Iuje się 
na grzbiecie najstarszej terasy pradoliny Warty, porośnirej obecnie kar
łowatym lasem. Przebadano obszar o powierzchni 350 m , na którym 
odkryto 23 groby ciałopalne o zróżnicowanym obrządku pogrzebowym. 

Typ I, stanowią groby popielnicowe z kośćmi ludzkimi złożonymi 
w popielnicy, w układzie anatomicznym. Typ II, groby z obstawą kam~en
ną z kośćmi złożonymi częściowo w popielnicy. Typ III, groby z obstawą 
kamienną z kośćmi złożonymi częśc~owo w popielnicy i obsypane szcząt
kami stosu. Typ IV, groby jamowe z kośćmi ludzkimi, zesypywanymi do 
jamy grobowej razem z ułamkami naczyń. Typ V groby jamowe z obstawą 
kamienną, w których kości ludzkie tworzą podłużne skupiska wzdłuż osi 
wschód-zachód. Naczynia lub ich fragmenty umieszczone były zawsze po 
stronie zachodniej j-amy grobowej. W bieżącym sezonie badawczym nie 
odkryto natomiast grobów jamowych z obstawą kamienną typu VI, zawie
rających tylko skupiska przepalonych kości ludzkich. Groby te dość licz
nie występowały w latach ubiegłych. 

Wyposażenie poszczególnych grobów w naczynia waha się od 2 do 
9 sztuk. W dwóch grobach popielnicowych wśród przepalonych kościludz
kich odkryto fragmenty niewielkich kółek wykonanych z cienkiego brązo
wego drutu. Natomiast w jednym z grobów jamowych znaleziono glinianą 
imitację brązowego sierpa. W trzech grobach popielnicowych, będących 
prawdopodobnie pochówkami młodocianych osobników, wśród przepalonych 
kości ludzkich występowały gliniane gr:aechotki. W siedmiu grobach po
pielnicowych zaobserwowano rytualne odwracanie naczyń, a w dwóch przy
padkach popielnice ustawione były do góry dnem • . 

NOWY BARKOCZYN, gm. Nowa Karczma-Linlewo 
woj. gdańskie Muzeum Archeo~ogiczne 
Stanowisko 3 w Gdańsku 

Badania prowadzU mgr Janusz Podgórski. Finanso
wał W~ w Cidańsku. Trzeci sezon badań. Cmenta
rzysko płaskie kultury łużyckiej i wschodniopomor
skiej z okresu Hallstatt C-D. 

Zbadano obszar 2, 25 ara. Odkryto 9 obiektów, w tym: l grób ob
warowany, pusty, z fragmentem kręgu k_amiennego, 6 jam i 2 paleniska. 
Jamy i paleniska zawierały niewielkie ilości ułamków ceramicznych, 
węgla drzewnego i przepalonych kości ludzkich. Obiekty zawierające 
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przepalone kości ludzkie zostały naruszone wkopami nowożytnymi, totet 
nie mo±na uznać ich za groby jamowe. 

_./ . . 
Materiał znajduje się w ·Mu~um Archeologicznym w Gdańsku. 
Zakończenie badań przewiduje się w roku następnym. 

OSIEK, gm. Linia 
woj. gdańskie 

.. 

... 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie 

Badania prowadzili: dr hab. Teresa Węgrzynowicz 
i mgr Andrzej J. Tomaszewski. Finansowało PMA. 
Pierwszy sezon badaó. Cmentarzysko kultury po-
morskiej. · 

Kilkudniowe badania miały na celu wyeksplorowanie grobu skrzyn
kowego, odkrytego w końcu 1980 r. i zabezpieczonego wówczas wstępnie 
przez ekipę "Pogotowia Archeologicznego" PMA. Lokalizacja grobu zdaje 
się odpowiadać lokalizacji stanowiska l w Osieku, znanego z badań w la
tach 1925 i 1938. 

Grób oznaczony nr 1/1981, zbudowany był z płyt kamiennych na 
planie kwadratu o boku około 70 cm i nakryty pojedynczą płytą. Dno two
rzył bruk z niewielkich otoczaków. Od południa, zachodu i wschodu skrzy
nię otaczał płaszcz kamienny, sięgający od jej powierzchni po poziom 
bruku. W naruszonym wypełnisku skrzyni znajdowały się 3 bardzo znisz
czone popielnice z przepalonymi kośćmi, z których 2 zawierały fragmenty 
nadtopionych ozdób metalowych i szklanych, m. in. kolczyków, a nadto 
ułamki dwóch pokryw. 

Materiały, wstępnie datowane na sG!JYłek okresu halsztackiego -
początek lateńskiego, przechowywane są w PMA w Warszawie pod nr inw. 
Ill/8083. 

Nie przewiduje się dalszych badaó. 

PAWLOWICE, gm. Michałów 
woj. kieleckie 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzili mgr . UrszUla Bąk i mgr Andrzej 
Matoga. Finansował WKZ w Kielcach przy udziale 
Urzędu Gminy w Michałowie. Drugi sezon badaó. 
Cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu halsztac .. 
kiego. 



l 

106 

Prace wykopaliskowe skoncentrowano, podobnie jak w roku ubleg
lym, w najbardziej zagrożonej wybieraniem piasku, zachodniej i południo
wo-zachodniej partii cmentarzyska. W sumie przebadano obszar o po
wierzchni około 1. 050 m2 i wyeksplorowano 22 groby kultury łueyckiej 
/groby nr 16-37/. 

Przeważały obiekty ciałopalne jamowe. Wśród nich do stosunkowo 
bogato wyposażonych w ceramikę należaly groby nr 20 i 31. Obiekt 20, 
pakryty raczej symbolicznym brukiem złożonym z pojedynczych·, luźno 
'rozrzuconych kamieni, zawierał 8 naczyń rozmieszczonych bezładnie na 
przestrzeni w kształcie owalu o wymiarach 150 x 100 cm i orientacji N-S. 
W po~dniowej części jamy grobowej leżała na boku duża misa oraz rów
nież przewrócona niewielka wazka. We wschodniej części grobu znajdo
wało się skupienie przepalonych kości, prży których stała misa częściowo 
nakryta plackiem glinianym. W północnej części grobu znaleziono niewiel
ką wazę nakrytą odwróconą dnem do•góry misą; dalej ku północy staly 
dwa garnki jaj~owate. W grobie 31 oprócz skupienia przepalonych kości 
wystąpily fragmenty ·dwóch garnków jajowatych i mi~;Jy. Poniżej zaś tych 
naczyń spoczywał czerpak. Pozostałe obiekty bezpopielnicowe zawieraly 
zwykle fragmentarycznie zachowane pojedyncze naczynia /groby nr 19, 
32,33 i 34/lub jedynie ułamki ceramiki /grób nr 21 i 35/. Znaleziono 
również dwa groby /nr 17 i 25/, złożone wyłącznie z przepalonych kości. 

Wśród grobów popielnicowych przeważały obiekty z popielnicą na
krytą odwróconą dnem do góry misą /groby nr 27,29 i 30/. Odmiennie• 
jedynie przedstawiał s1ę grób 26, gdzie obok popielnicy stały trzy misy, 
dwie niewielkich rozmiar(>w wazy oraz dwa garnki jajowate. Wewnątrz 
popielnicy, wśród pr:zepalonych kości znaleziono szpilę żelazną z głó~ką 
rozklepaną 1 zwiniętą w uszko, kółeczko brązowe oraz zdobiony paciorek 
kulisty wykonany prawdopodobnie z rogu. 

Chronologia opisanych grobów nie odbiega od ustalonego datowania 
cmentarzyska na okres halsztacki D. Przemawiają za tym często występu
jące w grobach naczynia wazowate zdobione ornamentem głęboko rytych 
żłobków, zwykle w postaci grup na przemian ukośnych kresek oraz garnki 
jajowato-beczułkowate, zdobione w górnych partiach krótkimi -listewkami 
z dołkami palcowymi. Do form późnych naleey równie:!: zaliczyć misy sU
nie profilowane, często chropowacone poniżej załomu brzućca)a na zało
mie zdobione dołeczkami palcowo-paznkociowy~i. 

Badania będą kontynuowane. 

PIÓRKOWO, gm. Płoskinia 
woj. elbląskie 
Stanowisko l ' 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzili mgr mgr Adam Waluś i Jacek 
Kowalski. Finansował WKZ w Elblągu. Drugi sezon 
badań. Cmentarzysko kurhanowe z wczesnej epoki 
żelaza. Kultura kurhanów zachodniobałtyckich. 
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Kontynuowano badania na rozległym cmentarzysku kurhanowym. 
Prace prowadzono na dwóch obiektach. Pierwszy o nasypie ziemnym 
otoczony był wieńcem kamiennym. Pochówki znajdowały się na prosto
kątnym bruku kamiennym, w nasypie oraz w okrągłej skr'zyni kamiennej. 
W kurhanie drugim, równie:t o nasypie ziemnym pochówki odkryto w 
trzech skrzyniach kamiennych o różnej konstrukcji. Natrafiono równie:t 
na prostokątny bruk kamienny, który jednak nie został w całości wyeksplo
rowany. Kurhan otoczony był również wieńcem. 

Do,kumentacja i materiały przechowywane są w Instytucie Archeo
logii uw. 

Badania będą kontynuowane. 

PLESZEW 
woj. kaliskie 

POROST, gm.Bobolice 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 10 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Muzeum Okręgowe 
w Koszalinie 

Badania prowadził mgr Ignacy SkrŹypek. Finanso
wało Polskie Towarzystwo Ar~eologiczne i Numi
zmatyczne Oddział w Koszalinie. Drugi sezon ba
dań. Cmentarzysko kultury pomorskiej. 

Cmentarzysko położone jest około l km na północny zachód od wsi 
Porost, na kulminacji i południowym stoku dość znacznego wyniesienia 
morenowego, stanowiącego zachodni skraj dużego cypla wrzynającego 
się w jezioro Chlewo. 

Większa część stanowiska została zniszczona w wyniku wybiera
nia żwiru. W 1980 roku pracownicy tam zatrudnieni natrafili na płyty ka
mienne i fragmenty naczyń. Przed powiadomieniem Muzeum w Koszali
nie odkryto i zniszczono praw,dopodobnie 2 groby skr~ynkowe z czterema 
popielnicami 1 l grób skrzynkowy - jednopopielnicowy. Częściowo znisz-
czony materiał Muzeum odzyskało. . 

W kwietniu .l980 roku, w czasie pierwszego sezonu badawczego, 
odsłonięto 2 groby skrzynkowe z obwarowaniem kamiennym zawierające 
wewnątrz trzy 1 dwie popielnice baniaste ze schropowaconymi br.zuścami 
n.akryte pokrywami czapkowatYmi z wpuszczanym~ zakładkami. 

Jesienią 1981 roku kontynuowano prace poszukiwawcze w zachod
niej części stanowiska badając obszar około 40m2• Rezultatem było od
krycie l grobu skrzynkowego z obwarowaniem z trzema popielnicami 
identyczqymi jak w roku poprzednim. Groby zalegały na głębokości od 
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20 do 55 cm w ~ółtym piaszczystym calcu. Skrzynie usytuowane na osi 
N-S zbudowane z płasko łupanych płyt kamiennych, zało~one bylY na pla
nie kwadratu lub prostokąta, - przykryte dueymi płytami kam~ennymi 
/oprócz grobu nr 5/. Naczynia w gr.obach UIJtawiane były na P.łaskich płyt
kach z łupku, dodatkowo obstawiane małymi otoćzakami polnymi. 

\ 

Formy grobów. jak i cały inwentarz ceramicżny jest typowy dla 
kultury pomorskiej schyłkowej fazy okresu halsztackiego na obszarze 
Pomo.rza ~rodkowego. -.. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w dziale archeologicznym 
Muzeum Okręgowego w Koszalinie. 

Badania będą kontynuowane. 

P~ZEBRÓD, gm. Suvrałki 
woj. suwalskie 
Stanowisko I 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzili mgr mgr Jacek Andrzejowaki 
i Aleksander Bursche. Finansował WKZ w Suwał
kach. Drugi sezon badart. Cmentarzysko· kultury 
.zachodniobałtyckiej. 

2 
Przebadano łącznie 575 m • Uchwycono zasięg zwartego wyst~po-

wania pochówków w centralnej części stanowiska. W pewnym oddaleniu 
od tej partii cmentarzyska natrafiono na ślady zniszczonych grobów po
pielnicowych oraz nieznanego przeznaczenia obi_ekty nie zawierające ma
teriału zabytkowego. 

. . 

Odkryto 24 obiekty, w tym 11 /12? / grobó~ /4 jamowe, 5-7 popiel
nicowych oraz l szkieletowy? /. W grobie nr 19 natrafiono na dwie du~e 
popielnice nakryte misami oraz dwie przystawki. Popielnice poza przepa
lonymi kośćmi zawierały ~lazny grot oraz krzesiwo i długi nó~. Szcze
gólnie interesujący był grób nr 18, jamowy. Odkryto w nim :telazną jedno
dzielną, kolistą sprzączkę do pasa, krótką ~lazną szpilę z płasko rozkle
paną i zawiniętą główką, paciorki szklane /przetopione:wielobarwny i 
zielonkawy oraz 2-3 ciemnoniebieskie/ oraz trzy fragmenty brązowej bran
solety mankietowej. Wyposa~nie tego grobu jest istotnym' elementem dla 
ustalenia chronologii cmentarzyska. -

, Stwierdzono fakt wyrabowania w starotytoości trzech grobÓw /2 
jamowe l l prawdopodobnie popielnicowy/. 

Badania będą kontynuowane. 
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REMBIELIN, gm. Chorzele 
woj. ostrołęckie 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Stanowisko l "Łysa Góra" 

Badania prowadzili mgr mgr Adam Waluś i Jacek 
Kowalski /autor sprawozdania/. Finansował WKZ 
w Ostrołęce. Szósty sezon badań. Stanowisko wie
lokulturowe. Siady osadnictwa od neolitu po XVII w. 

/ 

Kontynuowano prace badawcze na wydmie w dolinie Orzyca. Zbada
no 200 m2 odkrywając liczne jamy zasobowe oraz pozostałości obiektów 
mieszkalnych. Wystąpiły w nich bardzo liczne fragmenty ceramiki, głów
nie z wczesnej epoki żelaza. Poza tym natrafiono na pochówek ciałopalny . 

mający nawiązania w kulturze pomorskiej oraz kulturze kurhanów zachod
niobałtyjskich. 

Odkryto też nóż żelazny, odłupki krzemienne oraz siekierkę krze
mienną, mającą analogie w kulturze amfor kulistych. 

RZESZÓW 
Stanowisko 88 i 89 

RYBNO, gro. Gniewino 
woj. gdańskie 
Stanowiska 3, 3a 

; 

Stanowisko 3 

patrz 
neolit 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Zbigniew Żurawski. Finan
sował Zespół Elektrociepłowni "Wybrzeże". Trzeci 
sezon badań. Cmentarzysko kultury pomorskiej 
/HaC-HaD/ - stanowisko 3a; osada z okresu wcze
snośredniówiecznego - stanowisko 3. 

Kontynuowano badania zachodniej, zagrożonej części stanowiska. 
W wykopach o łącznej powierzchni 300 m2 zarejestrowano pozostałości 19 
obiektów, w tym: 3 palenisk oraz 16 bliżej nieokreślonych jam- wyzna
czających zachodni skraj zlokalizowanej tutaj wcześniej osady z okresu 
wczesnośredniowiecznego. 

Stanowisko 3a 

Wykop sondażony o powierzchnY-56 m 
2 

usytuowano w zachodniej 
części stanowiska. Odkryto 2 dalsze'groby, l jamę oraz 3 skupiska cera
miki. Wyniki prac potwierdziły domniemany zasięg dotychczas rozpoznanej, 
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południowej strefy cmentarzyska, datowanej na okres HaO. 

Pomimo z-realizowania zało~onego programu ratowniczo-konser
watorskiego - z uwagi na sygnalizowane walory poznawcze stanowiska -
badania będą kontynuowane. 

. 
Materiały oraz dokumentacja z badań znajdują się w archiwum 

Pracowni Archeologiczno-Konserwatorsló.ej PP PKZ O/Gdańsk. 

STARY BRZEŚĆ, gm. Brześć Kujawski 
woj. włocławskie 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Stanowisko l 

Badania prowB;dził dr Ryszard Grygiel /autor spra
wozdania/ przy udziale mgr.Andrzeja Pelisiaka. 
Finansowali: WKZ we WŁQ.cławku, · Urząd Miasta 
i Gminy w Brześciu Kujawskim oraz Muzeum Ar
cheologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Pierwszy 
sezon badań. Osada wielokulturowa: kultury amfor 
kulistych, kul~ury łużyckiej z okresu halsztackiego 
o. kultury przeworaklej z okresu rzymskiego, 
ślady osadnictwa średniowiecznego /XIV w. /. 

Ekspedycja prowadząca stacjonarne badania wykopaliskowe w 
Brześciu Kujawskim na stanowisku 4, przeprowadziła krótkotrwałe prace 
ratownicze, zabezpieczające skarpę w odcinku poszerzanej drogi .ze Sta
rego Brześcia do Nowego Młyna. Badania ograniczono jedynie do eksplo
racji widocznych w profilu skarpy obiektów. Obiekty zalegały w spągu 
warstwy kulturowej, której mią:t;szość miejscami dochodziła do 40 cm. 
Z kulturą amfor kulistych związany jest tylko jeden·- płytka jama z nie- · • 
wielką zawartością ceramiki i krzemieni. Zapewne z tą kulturą nale~y 
wiązać równie:t; du:t;ą ilość materiałów krzemiennych lumo znalezionych 
w warstwie kulturowej oraz pojedynczy: okaz płaskiej siekierki kamiennej. 
Zdecydowana większość obiektów i materiałów wią1;e się z kulturą łużyc
ką okresu halsztackiego o. Szczególnie jeden obiekt o średnicy i głębokoś
ci l, 5 m dostarczył du1;ej ilości materiałów ceramicznych, dających się 
w pełni rekonstruować /m. in. całkowicie zachowana forma lejka/. Kultu
rę przeworską okresu rzymskiego reprezentuje jedna jama z zawartością 
ceramiki. Cera~ika średniowieczna z XIV wieku została luźno znalezio
na w war 3twie humusu. 

Materiały z badań przechowywane są w zbiorach MAiE w Łodzi. 

Badania zakończono. 

STRASZEWO, 'gm. Koneck 
woj. włoełiwskie 
Stanowisko 49 

patrz 
okres lateński 



STROBIN, gm. Konopnica 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 
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Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

f 

Badania prowadził mgr Zdzisław Kaszewski. Finan
sował WKZ w Sie,radzu. Dziewiąty sezon badati. 
Osada obronna kultury łueyckiej z okresu halsztac
kiego D i z wczesnego okresu lateńskiego /550-
300 p. n.-e. f. 

Badania były kontynuacją prac wykopaliskowych prowadzonych w 
latach 1965 i 1974-80. 

Stanowisko polotone jest na północnym skraju wsi Strobin w odleg
łości 30m na zachód od drogi Konopnica-Osjaków. Badania objęły obszar 
750 m 2, usytuowany w zachodniej i północno-zachodniej części osady. 
Odkryto dalszy ciąg umocnień obronnych na obszarze 400 m2. W zachod
niej części osady ulegly one zniszczeniu w wyniku głębokiej orki trakto
rem. Dopiero na głębokości 40 cm motna było zaobserwować nie prze
mieszaną warstwę kulturową. Siady przepalonych bierwion będące pozo
stałością drewnianych konstrukcji wskazują, te wał grodziska budowany 
był techniką rusztową. Zbudowany był podobnie jak część odsłoniętych w 
1980 r. umocnień obronnych. 

Odkryta w osypisku wału ceramika posiada pódobne cechy kulturo
we i chronologiczne, jak ułamki naczyń odkryte w latach ubieglych. Po
chodzi z naczyń typowych dla górnośląsko-małopolskiej grupy kultury łu
eyckiej. 

Kontynuowano takte badania w mieszkalnej części osady. Odkryto 
4 nieregularne jamy odpadkowe o wymiarach 140 x 75 cm. Zawieraly one 
po kilkanaście ułamków naczyń kultury łueyckiej oraz drobne fragmenty 
kości zwierzęcych. W jednej z jam znaleziono telazną zamkniętą branso
letę wykonaną z okrągłego drutu. 

STROBIN, gm. Konopnica 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 4 

SOBIEJUCHY, gm. Żoin 
woj. bydgoskie 
Stanowisko l 

patrz 
okres lateński 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii Wielkopolski 

Badania prowadzill: -dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 
i Alojzy Wawrzyńśki przy współudziale przedstawi-
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cieli nauk przyrodniczych: dr.Bolesława ~owaczyka 
/UAM-Poznań/ i dr Anny Fazdurowej /Politechni
ka Gliwicka/. Finansował IHKM PAN i WKZ w Byd
goszczy. Drugi sezon badań po przerwie, Osiedle 
obronne ludności kultury łużyckiej. 

Celem badań było uzyskanie nowych danych na temat · roz planowa
nia i zabudowy grodu w poszczególnych jego fazach oraz uzyskanie mate
riałów do datowań metodą C-14. 

Badania w I]likroregionie Sobiejuchy, wznowione po dłuższej przer
wte,mają na celu dostarczenie materiałów źródłowych pozwalających na 
podjęcie próby odtworzenia przemian osadniczych, demograficznych i 
gospodarczo-społecznych dokonywujących się w tej strefie dorzecza Odry 
i Wisły na przełomie epok brązu i żelaza, a więc w okresie halsztackim. 
W trakcie badań prowadzonych w 1973-1978 r. na cmentarzysku ciałopal
nym ludności kultury łużyckiej /stanowisko 2/ stwierdzono, iż badany 
obiekt sepulkralny wiązać można chronologicznie z młodszą fazą grodu 
/HaC/HaD/. W latach 1979-1980 podjęto natomiast prace sondażowo
weryfikacyjne mające na celu odkrycie dwóch dalszych obiektów sepul
kralnych związanych ze starszymi fazami osadnictwa na stanowisku l , 
w Sobiejuchach. W trakcie obu wspomnianych wyżej sezonów .uzyskano wy
nik negatywny. 

W 1981 r. kontynuowano prace poszukiwawcze w najbliższym rejo
nie grodu, które jednak z uwagi na użytkowy charakter większości tere
nów wokół grodu /zasiewy/, miały ograniczony charakter. Równolegle z 
pracami poszukiwawczymi podjęto badania wykopaliskowe na stanowisku 
qr l w Sobiejuchach, Badania teJjak wspomniano,stanowiły kontynuację 
prac wcześniejszych prowadzonych w latach 1955-1962 przez ówczesny 
Zakład Epoki Metali IHKM PAN /doc. dr hab. z. Bukowski/. Głównym 
ich celem było rozpoznanie centrum majdanu grodu, który według dotych
czasowych ustaleń miał być niezabudowany. W tym celu założono wykop 
o wymiarach 7, 5 x 5 m zlokalizowany w środku majdanu. Z uwagi· na zna
ną wcześniej, skomplikowanąsytuację stratygraficzną obiektu opracowa
no specyficzną metodę dokumentacji graficznej polegającą na wykonywa
niu serii rzutów poziomych wszystkich nawet pozornie słabo czytelnych 
elementów konstrukcyjnych. Metoda ta hamowała wprawdzie tempo prac, 
ale pozwoliła jak się później okazało uchwycić stosunkowo precyzyjnie 
wszystkie wyróżnione w trakcie poprzednich badań /w rejonach styku z 
wałem obronnym/ fazy zasiedlani grodu. W trakcie badań udało się 
stwierdzić, iż wbrew uprzednim sugestiom majdan grodu był w całości 
objęty stosunkowo zwartą zabudową. Świadczy o tym odkrycie szeregu 
jam oraz fragmentów konstrukcyjnych dwóch domostw /ślady po słupach, 
ruiny piecowski, fragmenty klepisk itp. /. O intensywnym zasiedleniu 
centrum grodu świadczy również ilość występujących tu jam związanych 
z kolejnymi ,fazami zasiedlania obiektu. Dla porównania podać należy, 1:t 
w trakcie badań prowadzonych w latach 1955-1962 w przywałowych partiach 
majdanu ilość jam przypadająca na l ar przebadanej powierzchni wahała 

' 
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się w granicach od 80 do 90 jwg danych doc. Bukowskiego/ w bie:tącym . 
sezonie na powierzchni 35 m /a więc w przybliż.eniu ok. 1/3 ara/ - od.:. 
kryto aż 36 jam, fragmenty dwóch pieców kopulastych i elementów kon
strukcyjnych domostw. ~wiadczy to bez ~ątpienia o intensywnym zasied
laniu centrum majdanu grodu. ~ rednica odkrytych w br. jam wahała s.ię 
w granicach od O, 50 - l m, a miąższość od O, 30 do l, 20 m. Wszystkie 
odkryte w bieżącym ·roku jamy miały bez wątpienia charakter gospodar
czy, o czymświad.czy znaczna ilość fragmentów naczyń /niekiedy wtór
nie przepalonych/ kości zwierzęcych i łusek ryb. Nie odkryto natomiast· 
jam o wyraźnie zasobowym charakterze. Wśród bogatego materiału· za
bytkowego związanego zwłaszcza z IIfazą zasiedlania grodu dominują 
zdecydowanie fragmenty naczyń grubościennych o powierzchni chropowa
conej i ohrzucanej. Wśród pozostałego materiału zabytkowego przeważają 
natomiast fragmenty narzędzi kościanych i rogowych /szydła, igły, młot
ki, tzw. sadzaki/, znikomy odsetek stanowią natomiast przedmioty wyko
nane z brązu /dwa fragmenty kółka brązowego/ i żelazna /grot żelazny/. 
Na uwagę zasługuje również fragment ptaszka glini~nego. Szczególnie in
teresujących odkryć dokonano w trakcie eksploracji rurnowiska pieca 
kopulastego związanego z II fazą grodu. Odkryto tu mianowicie 8. 730 zia
ren zbóż, ~łównie pszenicy i jęczmienia oraz kilka ziarniaków grochu 
i bobu. W jarnie przylegającej bezpośrednio do rumowiska pieca odkryto 
natomiast znaczną ilość /ok. 30 dkg/ łusek rybich oraz liczne kości zwie- . 
rząt w tym czaszkę dużego psa i młodej krowy. Na podkreślenie zasługuje 
również fakt, iż w trakcie prac uzyskano bogaty materiał archeozoologicz
ny, w tym 5 dobrze zachowanych czaszek psów. 

Wstępna analiza uzyskanych materiałów źródłowych potwierdza 
ustaloną w oparciu o wcześniejsze badania metrykę chronologiczną grodu. 
Wydaje się, iż gród zbudowany ·na miejscu dawnej osady otwartej przestał 
funkcjonować na przełomie Ha C /HaD. 

Wykonana znacznie wcześniej seria zdjęć lotniczych /na wiosnę 
i zimą 1979 r./. jak również wyniki uzyskane w trakcie ich fotointerpre
tacji nasunęły wątpliwości co do wiarygodności szacunkowo do tej pory 
przyjmowanej wielkości grodu /ok. 6 ha/. W celu weryfikacji dotychcza
sowych ustaleń wykonano. w br. ponownie plan hipsometryczny grodu /d?c• 
dr hab. z. Kujawski ·z Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy/. 
Szczegółowa jego analiza pozwoli na wytypowanie rejonów, które winny 
być objęte w przysz.łości badaniami sondażowymi. 

Równolegle z pracami archeologicznymi przeprowadzono na gro
dzie w Sobiejuchach badania geologiczno-geomorfologiczne /dr Bolesław 
Nowaczyk z Instytutu Geografii UAM w Poznaniu/. Wykonano wiercenia 
na majdanie /w pobliżu badanego wykopu/, wale obronnym i obszarach 
położonych poza zasięgiem umocnień obronnych. W profilach geologicz
nych stwierdzono następujący układ stratygraficzny: poziorh humusowy 
i archeologiczne warstwy osadnicze zawierające artefakty o zmiennej 
miąższości, piaski średnio i drobnoziarniste, mułki spiaszczone, piaski 
średnio i drobnoziarniste, mułki spiaszczone, poziom wody na głębokości 
około 3 m od stropu darni. W konkluzji stwierdzono, iż gród w Sobieju-
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chach wzniesiony został na wyspie zbudowanej z utworów mineralnych 
/piasków aluwialnych/. W roku bidącym pob~ano równiet serie prób d~ 
datowati metodą C-14. · 

Badania w mikroregionie Sobiejuchy w ty'm równietnastanowisku l 
będą kontynuowane w latach następnych. 

SUCHODÓL, gm. Iłów 
'woj. płockie 
Stanowisko l 

SZAMOTUŁY, 

woj. poznańskie 
Zamek 

SWIERCZEWO, gm. Sanok 
woj. kro.śnietiskie 
Stanowisko l 

patrz 

patrz 
pótne średniowiecze 

Muzeum Okręgowe 
w Krośnie 

Badania prowadzily mgr mgr Eltbieta Pohorska
Kleja i Anna Muzyczuk /autorka sprawozdania/ • 
.Finansował WKZ w Krośnie. Pierwszy sezon badati. 
Osada z epoki telaza. 

StanowiSko położone jest na południowym kraticu wsi, na wysunię
tym ku wschodowi cyplu lewej, nadzalewowej terasy Sanu, w odległości 
około 700 m od rzeki. Odkryte zostało w czasie badati powierzchniowych 
przez Instytut Archeologii UJ wiosną 1979 r. 1 zajmo'2ało obszar około 
l, 5 ha. Badaniami ratowniczymi objęto obszar100m • Odkryto 14 obiek
tów o charakterze osadowym - jamy, paleniska, Ciołki posłupowe. Do naj
ciekawszych naleey obiekt nr 7 , w którym znaleziono fragmenty naczyti 
ostrodennych lepionych ręcznie .z gliny z domieszką grubdziarnistego czar
nego tłucznia, związanych prawdopodobnie z produkcją soli. Poza tym 

.odkryto dutą ilość ceramiki /ponad 4 tys. skorupf.)epionej ręcznie •. w więk
szości równiet z domieszką czarnego tłucznia, 5 glinianych przęśllków · 

oraz na złotu wtórnym kilka wyrobów z radiolarytu. · 

Odkryte zabytki najprawdopodobniej datować nalety na wczesną 
epokę telaza /? /. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Krośnie. 

Badania będą kontynuowane. 
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WARSZAW A- W OLKA ZERZENSKA 
Stanowisko 25 "Stawy" 

WENECJA .G ORNA, g m. Żnin 
woj. bydgoskie 

WIELKI WEŁCZ, gm. Grudziądz 
woj. toruńskfe 
Stanowisko l O 

WIEPRZEC, gm. Zamość 
woj. zamojskie 
Stanowisko l 

WIET LIN III, g m. Laszki 
woj. przemyskie 
Stanowisko l 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
wczesńe średniowiecze 

patrz 
okres lateński 

patrz 
epoka brązu 

Muzeum Okręgowe 
w Przemyślu 

Badania prowa~ził mgr Adam Kostek. Finansował 
WKZ w Przemyślu. Drugi sezon badań. Cmenta- -
rzysko ciałopalne grupy tarnobrzeskiej z wczesnej 
epoki · żelaza. 

Stanowisko położone jest na niewysokim wyniesieniu, od wschodu 
ograniczonym doliną cieku wpadającego do rzeki Szkło, ok. 50 m na 
wschód od drogi Łazy-Laszki, na terenie nieużytku Spółdzielni Produkcyj
nej w Wietlinie III. 

W związku z planowaną inwestycją badano ratowniczo południową 
strefę cmentarzyska na obszarze o powierzchni 226 m2, odkrywając 31 
grobów. Większość z nich była poważnie uszkodzona, wskutek intensyw
nej eksploatacji gospodarczej tego .terenu. Groby występowały w charak
terystycznych dla grupy tarnobrzeskiej "Wydłużonych skupieniach. Naj
cżęściej pochówek składał się z popielnicy przykrytej misą, a tylko wy
jątkowo występowała przyst~wka. 

Materiał zabytkowy z cmentarzyska to prawie wyłącznie ceramika. 
Z kilku wyrobów brązowych najciekawsze są szczypczyki brązowe. Wśr.ód 

naczyń, oprócz typowych dla grupy tarnobrzeskiej, odnotować należy for
my występujące rzadko lub całkowicie odmienne, jak: wazy z nisko osadzo
nym załomem brzuśca i wysoką, zwężającą się ku górze szyjką, misa z 
zagiętą do środka krawędzią i wyodrębnionym stopkowato dnem, kubeł< z 
uchem poniżej krawędzi, płytkie naczynie półkuliste z masywnym, pozio
mo przekłutym uchwytem i .in. . 
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Główna część materiału pochodzi z wczesnej epoki telaza. Sygna
lizowana nielicznymi formami możliwość użytkowania cmentarzyska jut 
we wcze'snej fazie grupy tarnobrzeskiej IPUSi zostać potwierdzona dalszy
mi badaniami. 

Materiały i dokumentację z badań złożono w Muzeum Okręgowym 
w Przemyślu. 

Badania winny być kontynuowane. 

WILKOWICE, gm.Wartkowice 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził mgr Jacek Błaszczyk. Finanso
wał WKZ w Sieradzu. Drugi sezon badań. Cmenta
rzysko kultury pomorskiej z przełomu okresu hal
sztackiego i lateńskiego. 

Badaniami objęto obszar o powlerzchni l. 700m2• Odkryto 16 gro
bów ciałopalnych /nr 2.f3-41/ kultury pomorskiej, W liczbie tej było 6 gro
bów bezpopielnicowych bez obwarowania kamiennego, 4 groby kloszowe 
/w tym l w obwarowaniu kamiennym/, 5 grobów skrzynkowych. W przy
padku jednego grobu nie udało się określić rodzaju pochówku. 

Najciekawszym był skrzynkowy grób nr 29. Przykryty był brukiem 
kamiennym o średnicy ok. 85 cm. Pod nim znajdowała się skrzynia zbu
dowana z dueych celowo przygotowywanych płyt kamiennych /wewnętrzne 
wymiary skrzyni wynosiły ok. 55 x 70 cm/. Boki skrzyni były dodatkowo 
umocnione mniejszymi kamieniami polnymi. Wewnątrz .znajdowała się 
popielnica przykryta misą, a obok umieszczone były dwie przystawki: 
waza 1 czerniona misa zdobiona na powierzchni brzuśca rytym ornamen
tem geometrycznym. 
W kilku grobach odkryto przedmioty metalowe. m. in. przetopioną fibulęł 
kółko telazne. 

Badania będą kontynuowane • 

. 
ZBROJEWSKO, gm.Lipie 
woj. częstochowskie 
Stanowisko l 

patrz 
późne średniowiecze 



l 

· Okres lateński • 
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BIAŁA, gm.Trzelanka 
woj. pilskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu · 

Stanowisko l 

J3adan1a prowadzili: mgr Ewa Stelmachowaka 1 mgr 
. ~Czesław Strzyżewski/autor sprawozdania/. Finan

sowało Muzeum Ą.rcheologiczne w Poznaniu. Trzeci 
sezon badań. Stanowisito wielokulturowe: osada kul
tury cerc.miki sznurowej ze schyłku epoki neolitu, 
cmentarzysko ku~tury pomorskiej z wczesnego okre
su przedrzymskiego oraz cmentarzysko kurhanowe 
z późnego okresu przedrzymskiego. 

Zakończono eksplorację kurhanów l i 2, jak również fragmentów 
terenu między nimi. Łącznie przebadano obszar o powierzchni około 252 
m2, odkrywając 5 obiektów. Stwierdzono, że nasyp ćwiartki NO kurhanu 
nr l był silnie zniszczony przez wkopy. Również w nasypie oraz w war
stwach niższych kurhanu nr 2 zauważono poważne uszkodz.enia przez wko
py i rowy, niektóre sprzed 70-80 lat. 

Pod warstwą próchnicy pierwotnej w warstwie IV i IVa wystąpiły 
liczne ułamki naczyń kultury ceramiki sznurowej, zdobionych między in
nymi motywem sznura, jak również rozcieracz kamienny. Również na tym 
poziomie odkryto grób kloszowy wraz z przyleg~jącym do niego grobem 
popielnicowym. W pierwszej popielnicy wśród przepalonych kości osobni
ka dorosłego znaleziono 3 okruchy stopionej ozdoby brązowej P<,?Chodzącej 
z okolicy głowy. W drugiej popielnicy znajdowały się przepalone-J<ości 
dziecka. W 2 grobach jamowych wystąpiły drobne ułamki naczyń oraz 
przepalonych kości ludzkich, a w jednej jamie - tylko fragmenty ceramiki. 
Obiekty te można datować na wczesny okres przedrzymski. Natomiast nie 
stwierdzono występowania obiektów łączących się z późnym okresem 
przedrzymskim. Znaleziono jedynie w warstwie II fragment ozdoby z że
laza /klamry?, bransolety?/, którą można datować na ten okres. 

Materiały znajdują· się w Muzeum Archeol~cznym w Poznaniu. 

Badania będą kontyńuowane. 

B lALOŚLIWIE 
woj. pilskie 
Stanowisko 24 

Muzeum Okręgowe 
im. St. Staszica w Pile 

Badania prowadziła mgr Mirosława Dernoga. Fi
nansowało Muzeum Okręgowe w Pile. Drugi sezon 
badań. Osada otwarta kultury pomorskie.j z okresu 
późnego latenu or~z osada otwarta z okresu wcze
snego średniowiecza /IX-XI w. /. 
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Stanowisko polotone jest w południowej części miasta Białośliwie, 
w obrębie południowego skraju płaskiego, najnitszego poziomu pasma wy
soczyzny czołowomorenowej przylegającego ,do dna doliny Noteci. W częś
ci południowo-zachodniej częściowo jest zmienione czynną piaśriicą,zało
żoną w górnej partii stoku i dochodzącą do jego podnóża. Łącznie w dwóch 
sezonach badawczych /1979, 1981/ przebadano200m2 powierzchni. 
Uchwycono poza warstwą humusową nawarstwienie niwelacyjne oraz dwie 
warstwy kulturowe - wczesnośredniowieczną oraz z okresu pótnego latenu. 

Na podstawie analizy ceramiki ustalono, że stanowiSko wiąże się 
z osadą otwartą kultury pomorskiej z okresu póinego latenu oraz osadą 
otwartą z okresu wczesnego średniowiecza. Badania wykazały, że uchwy
cono północno-wschodnią peryferię osady. Centrum osady zniSzczone zo
stało użytkowaną wcześniej piaśnicą. Wskazuje na to skupienie obieidów 
oraz nasilenie występowania ceramiki w południowo-zachodniej części 
przebadanych wykopów, a także zanikanie warstw kulturowych w kierunku 
wschodnim i północnym. Zasięg osady w tym kierunku pozwoliły uchwycić 
przeprowadzone badania sondażowe. natomiast przypuszczalny zaS'ięg 
osady w kierunku południowym i zachodnJm obliczono na podstawie zacho
wanego naturalnego profilu skarpy; Biorąc pod uwagę te dane określono 
przypuszczalną wielkość osady. Wynosiła ona ok. 50 x 35 m. 
Łącznie w dwóch wykopach zarejestrowano 34 obiekty, w tym 29 jam róż
nego przeznaczenia oraz 5 palenisk. 13 obiektów zawierało ceramikę 
wczesnośredniowieczną oraz 18 pomorską. Znaleziono także ślady dwóch 
domostw w kształcie wydłużonych owali, kt6re wyznaczył ciąg słupków !Y
sujących się na calcu, · powiązanych konstrukcyjnie. z warstwą wczesno
średniowieczną. Wśród znalezionych fragmentów ceramiki pochodzą~ej z 
osady kultury pomorskiej przeważają ułamki naczyń tzw. kuchennych o po
w ierzchni s ch·ropowaconej lub obmazywanej. Znaleziono także kilkanaście 
fragmentów naczyń ze zgrubiałym facetowacym brzegiem. Ceramika wcze
snośredniowieczna datowana jest wstępnie na okres IX-XI w. · 
Z zabytków należy wymienić zawieszkę brązową w kształcie dzwonka, dwa 
przęśliki, kilka narzędzi żelaznych i kościanych oraz fragmenty- osełek. 

. . ' 

Zbiory przechowywane są w Muzeum Okręgowym im. St. Staszica . 
w Pile. 

Badania zakończono. 

BISKUPICE, gm.Brwinów 
woj. warszawskie 
Stanowisko l 

BRZEŚĆ KUJAWSKI 
woj)Vłocławskie 

Stanowisko 4 

patrz 
okres wp};ywów rzymskich 

patrz 
neolit 
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CZERNICZYN, gm. Hrubieszów 
woj. zamojskie 

Uniwersytet im. Marii Curie
Skłodowski ej w Lublinie _,. 
Zakład Archeologii Stanowisko 20 

Badania prowadzili Sylwester Czopek i mgr Andrzej 
Kokowski. Finansował Urząd Wojewódzki w Zamoś
ciu. Drugi sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne z 
okresu przedrzymskiego. 

Stanowisko położone jest na niewielkim wyniesieniu w pobliżu dużej 
osady kultury zarubinieckiej /stanowisko 21/. Przebadano obszar 95m2• 
Sp,ecyfika st11nowiska /płytkość zalegania zabytków - zniszczony charakter 
obiektu/ oraz cechy kulturowe obrządku pogrzebowego, polegające na prze
mywaniu spaloJ?ych kości , nie pozwoliły na uchwycenie granic jam grobo
wych. Udało· się jedynie wyodrębnić pięć skupisk-ceramiki i przepalonych 
kości, odpowiadających prawdopodobnie pięciu grobom. W skupisku nr 3 
natrafiono na kości umieszczone pierwotnie w zasobniku organicznym 
/skórzanym?/. Z zabytków ruchomych na uwagę zasługują: kamienny gła
dzik do ceramiki, fragment kółka z drutu brązowego, grudki stopionych 
przedmiotów brązowych występujące wśród spalonych kości oraz ceramika 
/20 naczyń zachowanych w dużych fragmentach, w tym trzy talerze - plac
ki/. Ceramika posiada analogie w kulturz~ zarubinieckiej oraz mniejsze 
nawiązania stylistyczne do naczyń-kultury pomorskiej i · przeworskiej. Na 
podstawie mikromorfologii i technologii ceramiki cmentarzysko można 
datować na okres przedrzymski. · 

Mimo usilnych poszukiwań nie udało się uchwycić kontynuacji ma
teriału zabytkowego, który wystąpił w wy~aźnym skupisku na kulminacji 
wyniesienia. Dlatego cmentarzysko można uznać za przebadane w całości 
i interpretować jako zapewne jedno z wielu znajdujących się w okolicy 
osady /stanowisko 21/ czp.entarzysk rodowych. 

Materiał przechowywany jest w Zakładzie Archeologii UMCS. 

Badania zakończono. 

GŁÓWCZEWICE, gm.Brusy 
woj. bydgoskie 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra .Archeologii 

Badania prowadził dr Krzysztof Walenta. Finan
sował WKZ w Bydgoszczy i Uniwersytet Łódzki.~ 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe i pła
skie kultury pomorskiej. 

Badaniami objęto kurhan nr 2 oraz domniemaną płaską część cmen-
1 tarzyska. Kurhan skonstruowany był z polnych kamieni ułożonych w niere
gularną obstawę na obwodzie· i nasyp przykrywający grób skrzynkowy, 
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usytuowany w centrum. Jut po zdjęciu darni, na powierzchni bruku od
kryto ułamki ceramiki i przepalone kości ludzkie świadczące o narusze
niu grobu. Komora grobowa grobu skrzynkowego była uszkodzona. Od 
strony południowej brakowało kamieni obwarowania oraz odsunięta była 
jedna z płyt. Wewnątrz skrzyni odkryto ułamki naczynia glinianego. któ
re po wyklejeniu okazały się wazą z jednym blszkiem oraz przepalone 
kości ludzkie. Obok komory grobowej odkryto niewielkie naczynie dwu
sto:tkowate z dwoma uchami, wypełnione przepalonymi kośćmi ludzkimi. , 
Naczynie było spękane, a jego usytuowanie wskazywało • :te nie znajdo
wało się ono w pierwotnym mieJSCU. Mo:tna przypuszczać, te wydobyto 
je z uszkodzonego grobu skrzynkowego. 

W płaskiej części cmentarzyska załotono trzy wykopy sondażowe 
o łącznej powierzchni 225 m 2• Poza nieregularnymi brukami o nieokreś
lonym przeznaczeniu żadnych zabytków nie stwierdzono. 

Wg relacji mieszkańców Główczewic na omawianym cmentarzysku 
znajdowało się ok. 10 kurhanów zniszczonych w okresie międzywojennym 
i tuż po wojnie. W związku z przebadaniem zachowanych kurhanów i nik
łymi szansami na odkrycie dalszych grobów. co wynika ze stopnia znisz
czenia cmentarzyska, prace badawcze w Główczewicach nie będą kontynuo
wane. 

GRABIONNA. gm.Białośliwie 
woj. pilskie 

patrz 
neolit 

Stanowisko 25 

. G USTORZYN, gm. Brześć Kujawski 
woj. włocławskie 

patrz 
neolit 

Stanowisko l 

INOWROCŁAW 

woj. bydgoskie 
Stanowisko 95 _ 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza 
Katedra Archeologii 
Zespół Badań Kujaw 

Badania prowadził Zespół Bad~ Kujaw pod kierun
kiem doc. dr hab. Aleksandry Cefta-Broniewskiej. 
Finansowała Rejonowa Dyrekcja Rozbudowy Miast 
i Osiedli Wiejskich w Inowrocławiu. Piąty se~on 
badań. Obozowisko kultury pucharów lejkowatych, 
osada kultury łużyckiej. osada kultury przeworskiej, 

Zadaniem kolejnej kampanii badawczej było rozszerzenie danych 
o rozplanowaniu południowej i północnej partii osady. w szczególności zaś 
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odsłonięcie ewentualnych dalszych członów rozległego założenia sanktua
rium z okresu pó:tnolateńskiego. 

Zbadano powierzchnię· l~ 050 m 
2

• rejestrując ok. 500 obiektów: 
kultury pucharów lejkowatych, kultury łużyckiej, przeworskiej oraz nie
określonych kulturowo : 

1. kultura pucharów. lejkowatych : kilka luźno rozrzuconych obiektów, w 
tym poz·ostałości 2 krótko użytkówanych szałasów z minimalną ilością 
materiału; 

2. kultura łużycka - ponad 150 obiektów, przede wszystkim jam, o względ
nie wyraźnie sprecyzowanym charakterze bąd:t gospodarczo-magazyno
wym, bądź produkcyjnym. Liczebność materiału źródłowego, w porów
naniu z poprzednim sezonem, jest znacznie większa. 
Rozpiętość archeologiczna: EB-La AB; 

3. kultura przeworska - ponad 250 obiektów, o funkcji: 
a/ kultowej - rów w kształcie czworoboku o wymiarach 850 x 600 m 
· interpretowany jako najpó:tniejszy /B t/, z dotąd odsłoniętych, ele

ment strefy świątynnej. rów w kształcie otwartego wieloboku, z po
chówkiem zwierzęcym wewnątrz, 3 pochówki psów, 

b/ mieszkalnej - 3 półziemianki dużych rozmiarów, głębokie o wyjąt
kowo solidnej konstrukcji ; budowla 2-członowa, największa z dotych
czas badanych /60 m2 f i spełniająca trudną do jednoznacznej inter
pretacji, rolę. We wnętrzu jej, poza mieczem, 2 ostr·ogami, znajdo
wał się duży głaz ze ściętymi i wygładzony.mi płaszczyznami, z któ
rych jedna pomalowana była zielonkawą farbą i posiadała /mało czy-
telne/ ryty, · 

c/ gospodarczej i produkcyjnej - seria jam pełniących pierwotnie funk
cję pieców, piwniczek, palenisk itp. 

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

Badania mają być kontynuowane. 

KOCANOWO, gm. Pobiedziska 
woj. poznańskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Stanowisko 13 

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżewski. Finan
sował WKZ w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko kultu~y pomorskiej. Starszy okres 
przedrzymski. 

Badania miały charakter ratowni~zy. Cmentarzysko położone jest 
na wzgórzu, około O, 450 km na północny wschód od drogi biegnącej wzdłuż 
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wschodniego skraju wsi, a O, 250 km na południowy wschód od szosy pro
wadzącej z Pobiedziak do Gniezna. 

' . . 
2 

·Zbadano powierzchnię87m , odkrywając 3 groby, w tym l skrzyn-
kowy i 2 skrzynkowe z obwarowaniem. W jednym wy"k>pie zało1onym przy 
skarpie 1wirowni odkryto fragmenty popielnic pochodzące .ze zniszczonego 
grobu, śladem którego by)y kamienie le1ące na zboczu. 

Uszk.odzony współcześnie grób l zawierał popielnicę z kośćmi przy
krytą pokrywą misowatą, w której znaleziono 2 paciorki szklane na druciku 
z brązu. Natomiast w częściowo wyrabowanym w przeszłości grobie 2 /z 
nało:toną ponownie pokrywą skrzyni/ odkryto ułamki popielnicy, pokrywy 
wpuszczanej oraz miseczki i kubka wraz z kośćmi. W grobie 3 odkryto 3 
popielnice z kośćmi przykryte miskowatymi pokrywami, 3 ułamki ozdób 
z brązu, ułamki :telaznej zawieszki z kółkami oraz misę . ! 2 kubki. Ułamki 
ceramiki znalezione przy skarpie :tw'irowni pochodzą z popielnicy z karbo
waną krawędzią. 

Materia)y znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. 

Badania będą kontynuowane. 

KONOPNICA 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 7 

KRAKÓW-NOWA HUTA-ERANICE 
Stanowisko 76 

KRAKÓW-NOWA HurA-KRZESłAWICE 
Stanowisko 14 

patrz 
okres wp)ywów rzymskich 

patrz 
neolit 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 
Oddział w Nowej Hucie 

Badania prowadziłY mgr Gryzelda Toboła 1 Paulina 
Wawrzyńczyk. Finansowała Huta im. Lenina. 
Czwarty sezon badań. Osada z okresu lateńskiego 
i neolitu. 

Celem badań było ustalenie zasięgu osady z okresu lateńskiego. 
W związku z tym prace skoncentrowały się na krańcach północnym, pół
nocno-zachodnim i południowym osady. ·przekopano obszar o powierzchni 
5, 75 ara. Odkryto kilkanaście obiektów, w tym chaty 1 jamy typu gospo-
darczego. -

Do ·najciekawszych obiektów lateńskich naleią skupiska 73, 75, 76. 
Obiekt 73 - chata prosto~ątna o konstrukcji słupowej, w której wypełnisku 
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znaleziono materiał ceramiczny m.in. celtycką malowaną ceramikę oraz 
fragment :żelaznej zapinki, a tak:le grudy żużla i kości zwierzęce. 
Obiekt 75 - jama zasobowa o trapezowatym profilu. W partli przydennel 
natrafiono na ślady konstrukcji glinianej oraz fragmenty naczyń zasobo
wych z du:lą ilością przepalonych ziarn zbó:l, 
Obiekt 76 - to duża budowla półziemiankowa /8, 20 x 4, 60 m/ o konstrukcji 
słupowej z rodzajem przedsionka wspartego na słupie. Wypełniska obiektu 
zawierało bardzo bogaty materiał, w tym: ceramika malowana 1 ręcznie 
lepiona, przedmioty żelazne, z których najciekawsze to: ozdoba półksię
życowata i fragment zapinki, paciorek szklany, duża ilość surowca bur
sztynowego oraz grudy :żużla, polepy i kości zwierzęce. W warstwie na 
całym badanym obszarze. znaleziono bardzo liczny materiał ceramiczny, 
którego. wyjątkowo du:ly procent stanowi malowana ceramika celtycka, 

Osadnictwo neolityczne reprezentowane było przez obiekty .kuJ,tury 
wstęgo'IIV~j rytej i kultury lendzielskiej. Zawierały niezbyt liczny materiał 
zabytkowy, głównie ceramikę oraz wyroby krzemienne i obsydianowe. 

Badania będą kontynuowane. 

LEMANY, g m. Zatory 
woj. ostrołęckie 
Stanow isko I 

Muzeum . Okręgowe 
w Ostrołęce 

Badania prowadził mgr Juliusz Korsak. Finansował 
WKZ w Ostrołęce. Szósty sezon badań. Cmentarzy
sko z późnego okresu lateńskiego i wczesnych wpły
wów rzymskich. 

Stanowisko badane w latach 1958-63 przez ekipę UW, Na krawędzi 
żwirowni położonej nad rzeczką Prut pozostało kilka grobów niewyeksplo
rowanych w czasie poprzednich badań. Sprawdzony został garb w centrum 
żwirowni o powierzchni 150 m2, gdzie w profilu ukazywały się jamy oraz 
obszar o powierzchni 100m2 na skraju lasu. Odsłonięto 4 groby: trzy z 
okresu lateńskiego, jeden łużycki. Groby lateńskie wyposażone były w oz
doby brązowe: w l komplet- szczypce /penseta/ okucia do ostrzenia · 
brzytwy i fragment fibuli, w drugim-fibula z brązu, w trzecim-grot :żelaz
ny. Grób łużycki był bez wyposażenia. Jamy na skraju garbu centralnego 
okazały się aowożytnymi okopami z okresu I wojny światowej, cmentarzy
sko uznano za wyeksplorowane. 

Materiały złożono w Mb w Ostrołęce. 

Badania zakończono. 

LĄCZANY, g m. Wierzbica 
woj. radomskie 
Stanowisko l "Stara Wieś" 

patrz 
wcze"Sne średniowiecze 

' 
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NIECHMIRÓW -MAŁA WIEŚ 
woj. sieradzkie 
Stanowisko l 

OPALINO, gm.Gniewino 
woj. gdańskie 
Stanowisko 2 
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patrz 
epoka brązu 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Praćownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Alfred Szułdrzyński. Finan
sował Zespół Elektrociepłowni ''Wybrzeże". Pierw
szy sezon badań. Osady kultury pomorskiej i wcze
snośredniowie~znej. 

Stanowisko położone jest ok •. 200m na północ od zabudowań wsi, 
w środkowej partii stożka nap:lywowego, wychodzącego z rozcięcia erozyj
nego wschodniej krawędzi Kępy Gniewińsklej - w znacznej części znisz
czone piaśnicą eksploatowaną na potrzeby Zespołu Energetycznego "żar
nowiec". Prace ratownicze podjęto w związku z realizowanym oskarpowa
niem i rekul~acją północnej krawędzi wybierzyska. Na łącznej powierz
chni ok. 200m2 zarejestrowano 17 obiektów, w tym: l piec i 5 jam z osa
dy kultury pomorskiej oraz 2 chaty, 2 piece, 4 paleniska oraz 3 jamy osa
dy wczesnośredniowiecznej, datowanej w.stępnie na XI-XII w. 

Materia:ly oraz dokumentacja z badań znajdują się w archiwum 
Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PP PKZ O/Gdańsk. 

Przewiduje się kontynuację badań. 

OSIEK, gm.Linia 
woj. gdańskie 

patrz 
okres halsztacki 

POCZAŁKOWO, gm.AleksandrówKujawski 
woj. włocławskie patrz 
Stanowisko 33 wczesne średniowiecze ... 
SIEMIECHÓW, gm. Widawa 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

STRASZEWO, gm. Koneck 
woj. włocławskie 
Stanowisko 49 

patrz 
okres wp:lywów rzymskich 

Uniwersy~et im. Adama 
Mickiewicza 
Katedr.a Archeologii 
Zespół Badań Kujaw 

/ 
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Badania prowadził Zespół Badań Kujaw. Finansował 
WKZ we Włocławku. Pierwszy sezon badań. Osada 
kultury przeworskiej, ślady osadnictwa kultury pu
charów lejkowatych, łużyckiej i prapolskiej. 

Obiekt usytuowany jest na nieznacznym sfałdowaniu wysoczyzny o 
stokach opadających łagodnie w kierunku południowym i zachodnim. Bada
nia wykopaliskowe realizowano metodą rozproszonych sondaży, lokowanych 
na podstawie informacji z badań powierzchniowych i relacji ueytkowników 
gruntów, objęły powierzchnię 364 m 2• Wydzielono 6 różnych ;,biektów, z 
których 2 zasługują na szczegó~ną uwagę: 

l . obiekt 2 - piec wapienny skonstruowany z dużych i średnich kamieni, 
zarys w rzucie poziomym zbliżony do czworoboku /wymiary ok. 230 x 
200 cm/, w profilu nieckowaty, miąższość 130-140 cm. Wypełniska 
wielowarstwowe z udziałem gliny, polepy, węgli, popiołu i szarawo 
zabarwionej substancji marglisto-wapiennej. 

2. obiekt ·1 - niewielka, nieckowata w przekroju jama - piwniczka wypeł
niona intensywnie ciemną próchnicą i dużą liczbą /kilkaset fragmentów 
- ok. 30 kg/ ułamków ceramiki pochodzących z kilkunastu dużych gro
bościennych naczyń, spełniających zapewne pierwotnie funkcję pojem
ników na magazynowanie tu produktów. 

Datowanie obiektów w oparciu o cechy stylistyczne· materiału ceramiczne
go przypada na PL-B1• 

Materiały przechowywane będą w maga.zynach KA UAM w Poznaniu. 

Badania nie będą kontynuowane. 

STROBIN, gm. Kanopnica 
w·oj . sieradzkie 
Stanowisko 2 

STROBIN, gm. Kanopnica 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 4 

patrz 
okres halsztacki 

Muzeum Ziemi Wieluńsk?-ej 
w Wieluniu 

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. Finan
sował WKZ w Sieradzu. Pierwszy sf'zon badań. 
Cmentarzysko ciałopalne datowane od V w. p. n. e. 
do wczesnego okresu rzymskiego. 

Cmentarzysko znajduje się na skraju drugiej terasy pradoliny 
Wa rty, ok. 300m na północ od stanowiska 3. Stanowisko -teznane w lite
r :-,turze archeologicznej, mimo że prawie od stu lat dokonywano w . tym 
m ie jscu przypadkowych odkryć grobów. 
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Łącznie przebadano obszar o powierzcłmi 750m2, odkrywając 28 
grobów ciałopalnych. Wszystkie groby zalegały na najwyższej kulminacji 
terasy i to dość płytko od powierzchni gruntu. Kilka grobów uszkodziły 
niewielkie i bliżej nieokreślone wkopy, przypominające jamy grobów szkie
letowych. 

Wśród 28 grobów ciałopalnych wyróżniono: 3 groby kultury wschod
niopomorskiej z obstawą kamienną w formie skrzyni, 2 groby popielnico-

- we /prawdopodobne/ z początków okresu rzymskiego oraz 23 groby jamo
'we1datowane głównie na późny okres lateński. Z ostatniej grupy najciekaw
szym był grób oznaczony nr 10, w którym znaleziono aż 34 różne elementy 
wyposażenia, w tym: 2 groty oszczepów, imacz z posrebrzanymi nitami, 
kawałki pochwy miecza z kuleczkami srebra na powierzchni, 2 sprzączki, 
igła, nożyce, pilnik, toczek, 2 nożyki, kowalskie kleszcze długości 46 cm, 
maly młoteczek, miniaturową łyżeczkę brązową /do kruszcu/, pensetę, 
zapinkę, brązowy kabłąk wiaderka z 'uchwytami, kawałki stopionych na
czyń brązowych, stopione szkło barwy fioletowej oraz inne. W grobie tym 
pochowano osobę, która była wojownikiem, kowal~m 1 przypuszczalnie 
złotnikiem. Grób 10 datowany jest na fazę Bla okresu rzymskiego. Odkry
·te dotąd groby wskazują na długi i chyba nieprzerwany okres użytkowania 
cmentarzyska, począwszy od V wieku p. n. e. aż po I Wiek n. e. 

Badania będą kontynuowane. 

SUCHODÓL, gm.Iłów 
woj. płockie 
Stanowisko l 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadził mgr Andrzej Jacek Tomaszewski 
przy współudziale mgr Grażyny Dmochowskiej. 
Finansowało PMA. Trzeci sezon badań. Cmentarzy
sko kultur pomorskiej, grobów kloszowych i prze
worskiej. 

2 
Badaniami objęto obszar 260 m • W części stanowiska, gdzie 

uprzednio ujawniono zgrupowanie obiektów kultury grobów kloszowych, 
odkryto dwa groby popielnicowe tej kultury /64 i 65/. Przykryte misami 
popielnice zawierały przepalone kości oraz zabytki brązowe; grunki sto
pów oraz /grób 65/ kółeczko. 

W części "przeworskiej" cmentarzyska skoncentrowano prace na 
,południowo-zachodniej jego krawędzi. Przyniosły one odkrycie 3 późnola
teńskich grobów jamowych /66,71 i 72/, zawierających po jednym /groby 
66 i 71/ lub dwa /grób' 72/ kubki oraz /grób 66/ fragmenty brzuśca chro
pawaeonego naczania. Wypełniska jamy tych grobów przesycone były 
węglami drzewnymi, nie odnotowano w nich zaś śladów kości. 

Wykop, założony w części strefy rozdzielającej partie "kloszową" 
i "przeworską" cmentarzyska, okazał się jałowy. 
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W pobliżu grobów kultury przeworaklej odkryto szereg słabo czy
telnych obiektów /67-70, 73-78/. Z dwoma z nich /67 i 78/ związane były 
fragmenty ceramiki fazy łódzkiej lub wczesnej kultury łuży<;kiej. Tak też 
zakwalifikować należałoby odkryte w ub.roku obiekty, niesłusznie zaliczo
ne do kultury tr::cinieckiej. 

Badania będą kontynuowane. 

ŚLADKóW GóRNY, gm. Zgierz 
woj. łódzkie 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 
w Łodzi 

Badania prowadziła dr Irena Jadczyk przy współpra
cy mgr Ewy Hanc-Maik /autorki sprawozdania/. · 
Finansował WKZ w Łodzi. Pierwszy sezon badań. 
Osada kultury przeworskiej z przełomu środkowego 
i póź;11ego okresu lateńskiego. 

Osada położona jest na piaszczystym wzniesieniu na polu St. Jesio
nowskiego. Teren jest silnie zniszczony przez aktualnie użytkowaną żwi-
rownię. -2 

Przekopano 162,5 m odkrywając kilkanaście obiektów o różnym 
przeznaczeniu. Odkryto 2 chaty mieszkalne, w tym Jedną bardzo zniszczo
ną, dwa dużych r ozmiarów paleniska /średnice powyżej 2 m/ zbudowane 
z głazów narzutowych. Odnaleziono poza tym zarys dwóch prostopadłych 
względem .siebie ścian zagrody plecionkowej oraz liczne dołki o niewiado
mym przeznaczeniu. W wypełniskach odkr.ytych obiektów natrafiono na 
liczne ułamki ceramiki, polepy i kości zwierzęcych. Pod jedną ze ścian 
chaty nr l zn.aleziono szkielet psa. 

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

Badania będą kontynuowane. 

WIELKI WEŁCZ, gm. Grudziądz 
woj. toruńskie 

Muzeum w Grudziądzu 

Stanowisko l O 

., 

Badania prowadził mgr Ryszard Kirkowski. Finan
sował WKZ w Toruniu. Pierwszy sezon badań. 
Osada z późnego okresu lateńskiego i wczesnego 
okresu rzymskiego. z okresu halsztackiego i ślady 
osadnictwa neolitycznego /kultury pucharów lejko-
watych/. · 
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' Stanowisko poło:t.one jest na niskiej terasie nadzalewowej wielkiej 
doliny Wis~. Stanowisko lO i sąsiadujące z nim od północy stanowisko 9 
/o podobnej chronologi-i/, tworzą razem kompleks osadniczy o powierzch-
ni około 2 o ha. . 

· Badania miały charakter ratowniczy. Lącznie prz~badano teren o 
powierzchni 200 m2, rejestrując występowanie dwóch warstw kulturowych ,.... 
i 28 obiektów. Wystąpi~ tak:t.e ślady osadnictwa neolitycznego- kultury 
.pucharów lejkowatych z fazy wióreckiej /100 fr:"gmentów ceramiki/. 

l. Warstwa związana z osadnictwem ludności kultury łueyckiej, datowana 
jest na okres halsztacki. Związanych jest z nią 9 obiektów: 2 paleniska 
i 7 jam o nieokreślonej funkcji. Zawierała liczny materiał ceramiczny 
- 2. 063 fragmenty /40o/o pozyskanego materiału ceramicznego/. 

2. Warstwa datowana na pótny okres lateński i wczesny okres rzymski. 
Zawierała 3. 172 fragmenty ceramiki, co stanowi 60% pozyskanego r;na
teriału. Wystąpiły tak:t.e liczne fragmenty polepy z. odciskami posłupo
wymi, liczne przęśliki, w tym jeden kwadratowy oraz srebrny denar 
Antoninusa Piusa /138-161/. Z warstwą tą związanych jest 19 obiektów: 
5 palenisk, 8 pieców do wytopu :t.elaza, pochówek psa, bruk kolisty o 
średnicy 50 cm oraz 4 jamy o nieokreślonej funkcji. · 

Do najciekawszych odkryć tego sezonu nale:t.y zaliczyć odsłonięcie 
8 pieców do wytopu :t.elaza. Piece te nie zostały zniszczone współczesną_ . 
orką, stąd zachowa~ się resztki glinianych ścian konstrukcji naziemnych. 
Sciany wewnętrzne były silnie przepalone i pokryte warstwą :t.u:t.la. Zacho
wa~ się fragmenty z otworami powietrznymi oraz "grzybki 11 do zaty~anla 
dysz powietrznych. Kotlinki pieców były kształtu kolistego, w przekroju 
kwadratowego lub prostokątnego, lekko rozszerzające się przy dnie. Wy
pełnione były soplami :t.u:t.la i du:t.ą ilością węgli drzewnych /du:t.ych frag
mentów/. Wstępnie datować je mo:t.emy na przełom okresu pótnolateń
skiego i wczesnorzymskiego. 

Materiały znajdują się w Muzeum w Grudżiądzu. 

Badania będą kontynuowańe. 

WILKOWICE, gm.Wartkowice 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

WYGODA, gm. Białogard 
woj,. koszalińskie 
Stanowisko 6 

patrz 
okres halsztacki 

.. . 

Uniwersytet im. Adama 
Miclńewlcza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził mgr Henryk Machajewski. Finan
sował UJ i UAM. Drugi, po d~uletniej przerwie 
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/pierwszy w 1978 r./ sezon badań. Stanowisko 
wielokulturowe: osada kultury pomorskiej, osada 
kultury oksywskiej i wielbarskiej, .cmentarzysko 
kultury oksywskiej i wielbarskiej. 

Podjęte w tym roku badania archeologiczne na stanowisku 6 w Wy
godzie /dawne oznaczenie: Rzyszczewo, stanowisko 6 - por.: Informator 
Archeologiczny, Badania 1978, s.l41/ są częścią zaprojektowanych wielo
płaszczyznowych badań na mikroregionem osadniczym z młodszego okresu 
przedrzymskiego i okresu rzymskiego w dorzeczu środkowej Parsęty. 

Stanowisko zlokalizowane jest na płaskiej cyplowatej terasie nad
zalewowej stożkowatego wyniesienia od zachodu otoczonego rzeką Parsętą. 

2 
Na obszarze l. 300 m stwierdzono 198 obiektów trzech jednostek 

kulturowych: · 

l. kultura pomorska - osada; 5 jam. 

2. kultura oksy\Vska i wieibarska - osada; 81 obiektów, w tym: półziemian
ki, ślady budynków słupowych, paleniska, piece chlebowe, warsztat /?f 
do obróbki żelaza. Chronologia: faza A3 młodszego okresu przedrzym
skiego - faza Bl wczesnego okresu rzymskiego. 

3. kultura oksywska i wieibarska - cmentarzysko; 112 obiektów - groby 
ciałopalne. Dominacja grobów ciałopalnych jamowych bezpopielnicowych 
z resztkami stosu, w mnit::jszej ilości groby jamowe z resztkami stosu 
i ze stelą lub groby jamowe bez resztek stósu popielnicowe. Elementy 
wyposażenia grobów: zapinki żelazne i brązowe od war. G/H do A II, 
50-55 f elementy uzbrojenia/, miecze jednosieczne typu II illl, pochwy 
:!elazne do mieczy, umba typu 7b, groty smukłe grupy II i krępe grupy 
III/, klamry żelazne jedno-i dwudzielne, bransolety żelazne z tępo ucię.: 
tymi nachodzącymi na siebie końcami, "obrączki 11 złote wykonane z po
czwórnie splatanego drutu o prżekroju kwadratowym, paciorki burszty
nowe, przęśliki kamienne i gliniane, naczynia ceramiczne grupy II, IV, 
VI, VIII, IX, wg Wołągiewicza /kultura oksywska/ i grupy XIII wg 
Schindlera /kultura wielbarska/. Chronologia: podfaza A2a młodszego 
okresu przedrzymskiego - podfaza Blb wczesnego okresu rzymskiego. 

W układzie przestrzennym uwagę zwraca bezpośrednie sąsiedztwo 
osady i cmentarzyska ludności kultury oksywskiej i kultury wielbarskiej. 

Badania będą kontynuowane. 

TARNOWIEC, gm. Tarnów 
woj. tarnowskie · 
Stanowisko l 

patrz 
neolit 
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ZADOWICE, gm. Godziesze Wielkie 
woj. kaliskie 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 
w Łodzi 

Badania prowadził mgr Gabriel Rycel /autor spra
wozdania/. Finansował WKZ w Kaliszu. Dwunasty 
sezon badań. Cmentarzysko z okresu lateńskiego 
i z okresu rzymskiego. 

Badania prowadzono w południowo-wschodniej cz.ęści cmentarzyska. 
Przebadano obszar o powierzchni 400m2• Odkryto 10 grobów, w tym 6 
grobów jamowych z późnego okresu lateńskiego i 4 groby jarn owe z okresu 
rzymskiego. 

Późnolateńskie groby jamowE! mia}y znaczne rozmiary, dochodzące 
do 80 cm średnicy. Ich zawartość stanowiła głównie ceramika i przepalone 
kości ludzkie przemieszane z pozostałościami stosu ciałopalnego; tylko 
wyjątkowo w grobach tych występowacy pojedyncze przedmioty metalowe 
/zapinka, szydło lub nóż/. Na tym tle wyjątkowo bogato prezentuje się 
grób 805, w którym obok ceramiki i przepalonych kości ludzkich wystąpl
}y: fragmenty fibuli żelaznej, szydło, sprzączka do pasa, no cyk sierpiko- · 
waty i nożyk z trzpieniem. · 

Groby z okresu rzymskiego posiada}y skromniejsze wyposa:tenie, 
by}y dużo mniejsze i me zawiera}y resztek stosu ciałopalnego. Interesują
co przedstawia się grób 804. W wąskim i głębokim na 70 cm dole, pQukła
dano naczynia - dosłownie jedno na drugim /na dnie dwie maleńkie nieusz
kodzone czarki, a na górze fragmenty potłuczonych większych naczyń/. 
W grobie 809 natomiast,- obok wyraźnie wyodrębnionej jamy grobowej, za
wierającej fragmenty ceramiki wczesnorzymskiej i przepalone kości ludz
kie, znaleziono niewielkie dwustożkowate naczenie czernione, zdobione 
ornamentem meandrowym, zachowane niemal w c:ałości. 

. W narożniku południowo-wschodnim odcinka· 794 znaleziono obiekt 
o niewyjaśnionym przeznaczeniu. By}y to dwa wbite w podłoże głazy ka
mienne, intencjonalnie obrobione. Sta}y one w płytkim na kilkanaście cen
tymetrów zaciemnieniu pozbawionym całkowicie zabytków, co uniemożli
wia datowanie obiektu. Zaznaczyć naleey, U podobne głazy znajdowane 
by}y na tym cmentarzysku również w sezonach poprzednich. 

Materia}y znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficz
nym w Łodzi. 

Badania będą kontynuowane. 

ŻYROSLAWICE, gm.Gniewkawo 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 3 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewic.za 
Katedra ArchEOlogii 
Zespół Badań Kuja~ 
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Badania prowadził Zespół Badań Kujaw pod kierun
kiem doc. dr Aleksandry Colta-Broniewskiej. Finan
sował Un~wersytet Warszawskr. P~erwszy sezon 
badań. <;>sada kultury lendzielskiej, cmentarzysko 
kultury grobów kloszowych, cmentarzysko kultury 
przeworskiej, osada średniowieczna. 

Odsłonięto powierzchnię 296 m 
2

, rejestrując 25 obiektów następu
jących kultur: 

l. kultura lendzielska - naro~nikowy wycinek "długiej chaty", 3 jamy typu 
glinianki z niewielką ilością materiału ceramicznego l krzemiennego. 

2. kultura grobów kloszowych- 3 groby, w tym l zło~ny z 2 pochówków. 
Popielnice we wszystkich przypadkach ustawione by)y na podkładkach 
/dute fragmenty naczyń/ przykryte miseczką - pokrywką, całość na
kryta kloszem. 
Chronologia: La AB. ~ 

3. kultura przeworska - 7 grobów popielnicowych i, jamowycłr, wyposato
nych standartowo /groty :tela,zne, note, przęśliki, fragmenty zapinki 
i stopionych przedmiotów brązowych/. 
Chronologia: PL-B2• 

4. kultura staropolska - półziemianka i piwniczka eksplorowane wycinko
wo. Chronologia: lip. XIV- lp. XV w. 

5. obiekty bez określonej przynal!'l:!ności kulturowej,· w tym 2 groby za
wierające tylko ciałopldenie, 6 mało charakterystycznych zagłębień 
-jam. 

Materiały przechowYWane są w magazynach KA UAM w Poznaniu. 

Badania nie będą kontynuowane. 



Okres wpływów rzymskich 
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BARTKOW, gm. Wąsosz 
woj. leszczyńskie 
Stanowiska 79 i 80 

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławlu 
Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Lesznie 

Badania prowadziły mgr mgr Felicja Bryłowska, , 
Joanna Dornańska i EUbieta Noworyta. Finansowało 
Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu i KZA w 
Lesznie. Pierwszy sezon badań. Osada kultury 
przeworskiej i wczesnośredniowiecząa. 

Stanowisko położone jest na kulminacji łagodnego. piaszczystego 
wzniesienia, na jego zachodnim stoku, nad stromą skarpą starego koryta 
Baryczy w odległości około 400 m od wschodniego krańca wsi Bartków. 
Przebadano obszar 220m2• Wyeksplorowano 10 obiektów osadniczych. 
Były to: 3 jamy o charakterze wgłębionych palenisk, 3 jamy o funkcji nie
określonej oraz 4 ślady po słupach nie stanowiące logiczńego układu. Nie
liczne ułamki ceramiki znalezione w obiektach, warstwie kulturowej i war
stwie ornej można datować na późny okres wpływów rzymskich. i wczesne 
średniowie c z e. 

BIAŁCZ STARY, gm. Smigiel 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko 4 

BISKUPICE, gm.Brwinów 
woj. warszawskie 
Stanowisko l 

patrz 
neolit 

Muzeum Staro~nego Hutnictwa 
Mazowieckiego 
w Pruszkowie 

Badania prowadzili mgr Stefan Woyda i mgr Dorota 
Rudnicka. Finansowało Muzeum w Pruszkowie i Sto
łeczna Pracownia Dokumentacji Dóbr Kultury. Szó
sty sezon badań. Osada hutnicza późnolateńsko
rzymska i osada kultury łużyckiej z epoki brązu. 

. . 
Kontynuowano badanrastrefy mieszkalnej osady produkcyjnej. Zba-

dano obaŻar 1.145, 9m2, odkrywając 390 obiektów. 274 obiekty wią±emy 
z osadą produkcyjną późnolateńsko-rzymską. Wśród nich było m. in. 19 
dymarek, 2 półziemianki, 5 palenisk. 2 'Studnie. Pozostałe 116 obiektów 
to jamy kultury łueyckiej z epoki brązu. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Staroeytnego Hutnictwa 
Mazowieckie go. 

Badania będą kontynuowane. 
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BIZORENDA, grn. Sobków 
woj. kieleckie 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 

Stanowisko 12 Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Łodzi 

Badania prowadził mgr Grzegorz Kotkows'ki /autor 
sprawozdania/. Finansowała Okręgowa Dyrekcja 
Gospodarki Wodnej w Krakowie. Pierwszy sezon 
badań. Osada pó:tnorzymska i wczesnośredniowiecz
na. 

Stanowisko, odkryte w trakcie prowadzonych w 1975 r. przez ' Pra~ 
cownię badań powierzchniowych, poło~ne jest na krawędzi wysoczyzny 
przylegającej do .doliny rzeki Biała Nida. Jego prawdopodobny obszar wy
nosi około O, 5 ha. Uzyskany przy pornocy wykonanych wcześniej wierceń, 
hipotetyczny zasięg f profil warstwy kulturowej, pozwolił na usytuowanie 
wykopu w domniemanym centrurn stanowiska. W 1981 r. przebadano ob
szar o powierzchni 12 arów, zlokalizowano 16 obiektów oraz uzyskano 
4~ 000 fragmentów naczyń. Wśród odkrytych obiektów na szczególną uwagę 
zasługują zaciemnienia oznaczone numerami l, 2, 13,14 i 15, kształtem 
zbli±one do prostokąta i będące pozostałościami po półziemia~owych obiek
tach mieszkalnych. Wypełniska tych obiektów dostarczyły du:!ą ilość ma
teriału ceramicznego oraz fragmenty kości zwierzęcych. 

Obiekt oznaczony numerem lO - regularne prostokątne zaciemnie
nie o wymiarach 150 x 2oo cm - wzdłu:! dłu:!szych ścian posiadał pięĆ doł
ków pasłupowych zapewne będących częścią konstrukcji dachowej. Zlokali
zowano tak:!e 5 palenisk, w tym jedno z całym .naczyniem wczesnośrednio· 
wiecznym oraz du:!ą ilością kości zwierzęcych. 

Wśród cerarniki pó:tnorzymskiej wyróżnić nale:!y, znalezione w 
obiekcie nr 6, fragmenty szerokokołnierzowego naczynia zasobowego typu 
"Krausengef~sse~~ charakterystyczny dla Małopolski, o barwie powierz
chni :!ółtawo-ceglastej i szaro- żółtym przełomie, zdobiony poziomym 
żłobkowaniem na krawędzi /kryzie/ oraz .w górnej partii. Pó:tnorzymska 
cerarnika 11siwa 11 wystąpiła w kilku innych obiektach, szczególnie częste 
są fragmenty toczonych czarek z wyodrębnionym dnem i zaokrągloną sil
nie wywiniętą na zewnątrz krawędzią. O wiele bogatszy, zarówno .co do 
form, jak równie± ilości, jest wczesnośredniowieczny materiał ceramicz
ny. Najbardziej interesujące wydają się być naczynia z obiektu nr 13. 
Wszystkie zostały wykonane ręcznie z gliny schudzanej domieszką drobno
i średnioziarnistego tłucznia. Reprezentują typ smukłych, jajowatych. na
czyń o największej wydętości brzuśca powy:!ej połowy wysoko śc1, bardzo 
krótkiej prawie niezaznaczodej szyjce i brzegach zaokrąglonych lub płasko 
ściętych, lekko wywiniętych na zewnątrz. Wszystkie naczynia · reprezentują 

najstarszą małopolską cerarnikę wczesnośredniowieczną w tzw. ''typie pra
skim 11 datowaną ogólnie na VI- VII w. Z innych obiektów pochodzą naczynia 
nieco pó:tniejsze z nikłymi śladami obtaczania i ornamentem, najczęściej 
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w postaci linii falistej. Poza ceramiką uzyskano także niewielką ilość za
bytków metalowych wymienić tu należy dwa noże żelazne z wyodrębnionym 
trzpieniem oraz guzik /? / brązowy. 

Inwentarz zabytkowy uzupełniają dwa przęśliki, dwie osełki oraz 
kilka silnie zniszczonych przedmiotów żelaznych o funkcji niemożliwej do 
ustalenia. 

Dokumentacja i materia:ly znajdują się V( magazynach Pracowni 
Archeologiczno-Konserwatorskiej w Łodzi. 

Badania będą kontynuowane. 

BRZESC KUJAWSKI 
woj. włocławskie 
Stanowisko 4 

patrz 
neolit 

CZARNÓWKO. gm. Nowa Wieś Lęborska 
woj. słupskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Stanowisko 5 

Badania prow_.adziła rpgr Dorota Rudnicka. Finanso
wał WKZ w Słupsku i Lęborskie Towarzystwo Kultu
ralno-Społeczne "Pobrzeże". Czwarty sezon badań. 
Cmentarzysko płaskie z młodszego okresu przed
rzymskiego i okresu wp:lywów rzymskich /kultury 
- oksywska i wielbarska/. 

Badania koncentrowa:ly się w północnej i północno-zachodniej partii 
cmentarzyska. Przebadano obszar ca 130m2, na którym odkryto i wyek
splorowano 5 pochówków szkieletowych /nr 27-31/ oraz jeden grób ciało
palny popielnicowy /nr 32/ w znacznym stopniu zniszczony przez głęboką 
orkę. Ponadto uchwycono fragmentarycznie zarysy 3 dalszych grobów 
szkieletowych. · 
Odkryte pochówki szkieletowe nie odbiegały swoim charakterem od prze
badanych w latach ~biegłych. Jamy grobowe orientację posiadały N-S 
i osiągały głębokość od 160 do 190 cm. We wszystkich grobach szkielety 
uległy całkow~temu rozłożeniu. W jednym przypadku - grób nr 28 - uchwy
cono wyratnie czytelny zarys trumny kłodowej. Wyposażenie posiadały 
tylko 2 pochówki, które pozwala datować je na fazy B

2 
i c1 okresu wpływów 

rzymskich. . 

Materiały· przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 

Badania powinny być kontynuowane~ 
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CZARTOWICE, gm.Biała Prudnicka 
woj. opolskie 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
Muzeum IDąska Opolskiego 
w Opolu 

Badania prowadziły Elżbieta Matuszczyk /autorka 
sprawozdania/ i Ewa Hole. Finansował WKZ i M~O 
w Opolu. Drugi sezon badań. Osada z okresu wply
wów rzymskich. 

Stanowisko położone jest w odległości ok. 200 m na północny wschód 
od drogi Golczowice-Czartowice. Badania ratownicze podjęto w obrębie 
żwirowni ob.Berudy. W obrębie dwóch wykopów usytuowanych wzdłu:Ł za
chodniej krawędzi żwirowni odsłonięto i wyeksplorowano 7 obiektów o nie
określonej funkcji, z których 5 było częściowo zniszczonych eksploatacją 
żwiru. Materiał zabytkowy był bardzo ubogi. Jedynie w warstwie ornej 
nad obiektem nr 3 i w wype-łnisku obiektu nr 7 znaleziono kilkanaście ułam
ków ceramiki i kilka krzemieni. 

Materiały znajdują się w Muzeum ~ląska Opolskiego. 

Badania będą kontynuowane w wypadku podjęcia eksploatacji żwiru. 

CZUMÓW, gm. HrubieSzów 
woj. zamojskie 

Uniwersytet im. Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie 

Stanowisko 6 

Badania prowadził mgr Andrzej Kokowsk1. Finanso
. wał Urząd Wojewódzki w Zamościu. Pierwszy sezon 
badań. Osada kultury czerniachowakiej z fazy C/D 
okresu wpływów rzymskich. · 

W trakcie realizacji Archeologicznego Zdjęcia Polski zlokalizowano 
na dużym wyniesieniu na terasie nadzalewowej Bugu stanowisko z materia
łem dwojakiego rodzaju: silnie przepaloną ceramikę naczyniową lokalizo
waną w "gniazdach" o średnicy około 2m i materiał typu osadowego na 
całej powierzchni. 

2 . . 
Wykopy o powierzchni około 28 m potwierdzily obecność osady, po 

stronie wyniesienia przykrytej grub.ą warstwą splywową. Z warstwy kultu
rowej o grubości do 50 cm uzyskano ceramikę naczyniową i kości zwierzę
ce. Nie stwierdzono jak na razie obecności cmentarzyska. 

Materiał przechowywany jest w Zakładzie Archeologii UMCS. 

Badania będą kontynuowane. 
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DĘBCZYNO, gro. Białogard 
woj. koszalińskie 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza 

Stanowisk o l O Katedra Archeologii 
w Poznaniu · 

Badania prowadził mgr Andrzej Sikorski. Finanso
wał UAM w Poznaniu. Trzeci sezon badań. Stano
wisko wielokulturowe: osada i cmentarzysko iudnoś
ci kultury łueyckiej /V EB-HC/, osada ludności 
grupy dębczyńsklej póinego okresu wpływów rzym
skich, osada ludności kultury wczesnego średnio
wiecza /VI-XII w./. 

Kontynuowano prace w zachodniej i centralnej części stanowiska 
celem ustalenia ewentualnego zasięgu osady z póinego okresu wpływów 
rzymskich - Dębczyno stanowisko 3 a badaną osadą, z VI/VII w. Zareje
strowano 276 obiektów na powierzchni około 1. 212 m 2. 

W wyniku wykopalisk potwierdzone zostało osadnictwo trzech jed
nostek kulturowych: 

1. kultura łużycka - osada: l jama mieszkalna, l palenisko oraz liczne 
jamy posłupowe zlokalizowane generalnie w zachodniej części stanowi
ska; stwierdzono wyłącznie materiał ceramiczny - niediagnostyczny, 
który pozwala ogólnie datować obiekty na V EB-HC. 

2. grupa dębczyńska z póinego okresu rzymskiego - osada; 20 obiektów 
w dużej dyspersji na całej zbadanej powierzchni, w tym m. in. 7 jam 
gospodarczych i jamy posłupowe; inwentarz ceramiczny fragmentarycz
ny, niediagnostyczny w zakresie rekonstrukcji makromorfologii form 
naczyń. 

3. kultura wczesnego średniowiecza - osada. Materiał wstępnie pozwala 
wydzielić trzy fazy: 

a/ VI- VII wiek; 2 jamy gospodarcze i ślady posłupowe /bez kontekstu/; 
formy naczyń nawiązują do jajowatych; w l jamie stwierdzono ma
teriał o cechach tęchnologicznych z póinego okresu rzymskiego 
wspólnie z naczyniem ty'pu Dziedzice, 

b/ VII-pol. IX wieku; l półziemianka z paleniskiem i kUkanaście śladów 
posłupowych /bez kontekstu/; w obiektach stwierdzono wyłącznie ma
teriał ceramiczny, 

c/ poł. IX-poł.XII wieku; 4 półziemianki, 10 jam gospodarczych, l pale
nisko i liczne jamy posłupowe; dominują fragmenty naczyń typu Szcze
cin /odmiana II i IV/ oraz w mniejs~ej frekwencji typu Wolin /odmia
na II/ i typu Swielubie /odmiana IIh stwierdzono prz~wagę obiektów 
z inwentarzem z fazy II b/III wg W. Losińskiego. Omówione osadnictwo 
skoncentrowane jest w centralnej i wschodniej części zbadanego tere
nu stanowiska. 
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Materiał przechowuje się w magazynach Katedry Archeologii UAM 
w Poznaniu. 

Badania będą kontynuowane. 

GRZYBNICA, gm. Manowo 
woj. koszalió.skie 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Koszalinie 

Badania prowadził mgr Ryszard Wołągiewicz. Finan
sował WKZ w Koszalinie. ÓSmy sezon badań. Cmen
tarzysko starszego okresu rzymskiego. Rezerwat 
zabytków archeologicznych "Kręgi kamienne". 

Zpadano groby nr 32-53 w północno-wschodniej części cmentarzyska. 
Groby nr 33, 34, 36, 38, 44, 46, 48, 50,51 i 53 były szkieletowe, pozostałe 
ciałopalne - jamowe.· Wszystkie groby pochodzą z fazy B

2
• Na uwagę zasłu

guje grób 45 -jamowy, otoczony kolistym rowkiem o śreanicy ok. 13m 
oraz grób 50 - szkieletowy w komorze kamiennej i nakryty brukiem koli
stym o średnicy ok. 4 m. 

Odkryto kolejny krąg kamienny nr V - doskonale zachowany o śred
nicy około 13 m. Jego odkrycie pozwoliło na ustalenie usytuowania kręgów 
wobec siebie: dwa największe kręgi o średnicy około 37 m znajdują się 
pośrodku, pozostałe otaczają je od północy /krąg V/. wschodu /krąg IV/ 
1 południa /krąg III/, natomiast od zachodu teren wymaga zbadania. 

Badania będą kontynuowane. 

JAZÓW, gm. Gubin 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko 3 

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

Badania prowadził doc. dr hab. Grzegorz Domaflski. 
Finansował IHKM PAN. Pierwszy sezon badań syste
matycznych /w latach 1966, 1970, 1973, 1974 sonda
U>we i ratownicze/. Osada z okresu wpływów rzym
skich. 

Przebadano 8, 6 ara w trzech punktach rozległego stanowiska ciąg
nącego się pasem szerokości 100-200 m na przestrzeni l. 700 m wzdłtU 
rzeczki Wodry, na północ od wsi. Odk;ryto w nich ślady produkcji hutniczej, 
kilka jam o nieokreślonym przeznaczeniu kultury łu~ckiej i grupy gubiń
skiej kultury jastorfskiej. W głównym wykopie o powierzchni 7 arów usytu
owanym w północno-zachodniej części stanowiska odkryto fragment osady 
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z okresu wpływów rzymskich. Znaleziono tam ślady 6 /7? /budynków 0 

konstrukcji słupowej i zagłębionych, 6 jam, 3 paleniska i 114 śladów słu
pów w części pozostałości naziemnych budowli słupoWych. Budynki były 
prostokątne, a ich wymiary wahały się od 2, 4 x 3, 6 m do 4, 5 x 6, 2 m. 

Wśród materiału ceramicznego stanowiącego główną część inwen
tarza znaleziono m. in. fragment dużego naczynia zasobowego o średnicy 
50 cm i fragment naczynia sitowego. Ceramika siwa stanowi około 2-3 o/o 
materiału. Głównie w budynkach znaleziono 14 ciężarków tkackich i ich 
fragmentów i :4 przęśliki. Cennym znaleziskiem jest żelazny talerz o śred
nicy 21 cm nawiązujący kształtem do znajdowanych na obszarach przyli
mesowych, odkryty w budynku 3 i grudka nieobrobionego bursztynu z bu
dynku l. Osadę można datować na fazę'C2 okresu wpływów rzymskich. 

Materiały znajdują się ·W Zakładzie Archeologii Nadodrza IHKM 
PAN we Wrocławiu. 

Badania będą kontynuowane. 

KIETRZ 
woj. opolskie 
Stanowisko l 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 
w Krakowie 

Badania prowadzili prof. dr Marek Gedl i mgr Renata 
Essen. Kontynuacja badań zapoczątkowanych w 1956r. 
Finansował Uniwersytet Jagielloński i PAN. Siady 
osady z okresu wpływów rzymskich, poza obrębem 
cmentarzyska z okresów halsztackiego i lateńskiego. 

W ramach systematycznych badań wielkiego cmentarzyska, przepro
wadzono wykopaliska sondażowe na zachód od przebadanego w latach ubieg
łych zgrupowania grobów schyłkowej fazy kultury łużyckiej i kultury lateń
skiej. Nie stwierdzono obecności grobów. Odkryto jedną jamę z okresu 
wpływów rzymskich i luźną ceramikę późnołużycką. 

KONOPNICA 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 7 

Muzeum Ziemi Wieluńskiej 
w Wieluniu · 

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. Finan
sował WKZ w Sieradzu, Ósmy sezon badań. Cmen
tarzysko ciałopalne z faz PL III do D okresu rzym
skiego. 

Zbadano obszar 19m długości i 4 m szerokości i odkryto 10 gro
bów. Wszystkie groby były pochówkami ciałopalnymi i niemal wyłącznie 

• 

, 
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jamowymi. Tylko grób 197 był popielnicowy wyposażony w duże naczynia 
prawie w całÓści wypełnione kośćmi. Wśród kości znaleziono stopione a
wałki brązu, gliniane kółko oraz pokruszone szkło barwy zielonkawej. 
W grobach 201 i 203 znaleziono, obok ułamków rozbitych naczyń, po jednej 
brązowej zapince. Pierwsza została silnie uszkodzona w wyniku działania 
ognia stosu, natomiast druga zachowała się 'f bardzo dobrym stanie. Jest 
to mała zapinka o jednodzielnej konstrukcji należąca do fibul silnie profilo
wanych. Zarówno zapinka, jak i grób datowane są na fazę B 1• Ponadto obok 
grobu 196 znaleziono kilka dużych i zdobionych fragmentów naczynia terra 
sigUlata oraz naczynia jeżowatego miejscowej produkcji. 

, Badania na stanowisku 7 w Konopnicy zostaną zakończone w przy-
szłym roku. 

KRAKÓW-NOWA HUTA-ERANICE 
Stanowisko 76 

patrz 
neolit 

KROSNO, gro. Pasłęk 
woj. elbląskie 
Stanowisko l 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzili doc. dr hab. Jerzy Okulicz 1 mgr 
Aleksander Bursche /autor sprawozdania/, przy 
współudziale mgr.Jacka Andrzejowskiego. Finanso
wał WKZ w Elblągu. Drugi sezon badań. Cmentarzy
sko birytualne kultury wielbarskiej /B

2 
-C

3
/. 

Badaniami objęto strefy szczególnie zagrożone zniszczeniem. Prze
badano 4 ary ustalając przybliżony zasięg cmentarzyska na północ, pół
nocny wschód i północny zachód. 

Wyeksplorowano 38 obiektów, w tym: 8 palenisk rusztowych, 2 pa
leniska "pośrednie", 6 jam grobów szkieletowych, 4 popielnice, 7 jam po
słupowych, 11 obiektów o funkcji nieustalonej. Faleniska "pośrednie". to 
obiekty o konstrukcji przejściowej między zwykłymi, owalnymi paleniska
mi kamiennymi, a klasycznymi dla tego stanowiska prostokątnymi paleni
skami, obudowanymi zwęglonymi bierwionami układanymi na ruszt i wy
pełnionymi ceramiką zarzuconą kamieniami. Te ostatnie obiekty są zapew
ne unikatowymi reliktami stosów. Materiał z nich pochodzący /głównie ce
ramika/ pozwala je datować na stadia B 2 -C

3 
okresu późnorzymskiego. 

11 Większość odsłoniętych grobów była badana już przez archeologów 
niemieckich, pozostałe zostały wyrabowane w starożytności. 

Badania czasowo wstrzymane. 



LE~NO, gm.Brusy 
woj. bydgoskie 
Stanowiska l i 2 
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Uniwersytet Łódzki 
, Katedra Archeologii 

Badania prowadził dr Krzysztof Walenta. Finansował 
Uniwersytet Łódzki. Szósty sezon badań. Kompleks 
osadniczy z II i III w. n. e. ' 

Badania prowadzono na stanowisku l - cmentarzysku grobów ksią
żęcych oraz na stanowisku 2 - cmentarzysku kurhanowym. 

Na stanowisku l - cmentarzysku grobów książęcych - przebadano 
150m w rejonie występowania domniemanych bruków kamiennych. Odkryto 
jedynie nieliczne ułamki ceramiki z okresu rzymskiego oraz naturalne sku
piska kamieni zalegające pod powierzchnią próchnicy. 

Na stanowisku 2 - cmentarzysku kurhanowym - przebadano wieniec 
kamienny nr 7. Średnica wieńca wynosiła 8 m. Powierzchnia pokryta była 
znacznie uszkodzonym brukiem kamiennym. W centrum omawianego wień
ca odkryto jamę grobową pochówku szkieletowego z wyrainym wkopem ra
bunkowym. W wypełnisku wkopu znajdowały się fragmenty zniszczonej po
pielnicy i wyposażenia /brązowa sprzączka do pasa/. Pochówek szkieleto
wy zalegający na głębokoŚci 150 cm od powierzchni, z którego szki~let 
uległ całkowitemu rozkładowi, był nienaruszony. Na wyposażenie składały 
się fragmenty grzebienia umieszczonego w północnej· części jamy grobowej 
/za głową zwłok/. W centrum jamy znajdowały się elementy pasa brązowa 
sprzączka, brązowe zakończenie oraz okucie. Wyposażenie uzupełnił szkla
ny paciorek. Omawiany pochówek można datować na fazę B 2 okresu rzym
skiego. 

Ponadto prowadzono badania sondażowe na obszarze bagienka znaj
dująceg2 się w centrum cmentarzyska. Wyeksplorowano wykop o powierzch
ni 25 m . Warstwy piasku osiągnięto na głęQokości 250 cm od powierzchni. 
Pobradno próbki do badań palinologicznych. Żadnych zabytków nie odkryto. 

Badania będą kontynuowane. 

ŁÓDŹ 
ul. Szczecińska 96/100 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadziła mgr Teresa Łaszezewska /auto
rka sprawozdania/ przy udziale mgr Ewy Kurylak. 
Finansował WKZ w Łodzi. PierwszYi sezon badań. 
Cmentarzrsko z póinego okresu wpływów .rzymskich. 

Stanowisko jest położone na piaszczystym wzniesieniu opadającym 
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w kierunku rzeki Sokołówki. Jego obszar w większości zajmuje obecnie 
cmentarz rzymsko-katolicki. Badania miały charakter ratowniczy. Pod
czas wykopalisk przeprowadzonych na skłonie wzgórza odsłonięto obszar 
3-, 5 ara, na którym odkryto 6 zachowanych grobów popielnicowych, a po- · 
nadto du:tą ilość ułamków naczyń oraz pojedyncz'e przedmioty metalowe. 
Groby odkrywano ·na głębokości 20-50 cm od powierzchni ziemi /brzegi 
popielnic pojawiały się przewaltnie ju:t w warstwie humusu/. Wszystkie 
popielnice były pochowane w czystym piasku. Nie zaobserwowano zary
sów jam grobowych, ani też szczątków stosu. Wyposażenie zmadych, 
wskazujące na pochówki kobiece, nie znajdowało się wewnątrz popielnic, 
przedmioty metalowe były w większości przepalone, niektóre z nich -
celowo wygięte, koś~i czyste, bez węgli drzewnych. Na uwagę zasługuje 
kilka dołków oraz większych jam o średnicy kilkudziesięciu cm /tyll<o jed
na z nich miała średnicę powyżej 2 m/, wypełnionych ciemniejszym pia
skiem Ż zawartością węgli drzewnych. W niektórych odkryto pojedyncze 
ułamki naczyń lub znikome ilości d~óbnych, przepalonych kości ludzkich. 

Do najciekawszych naleey grób wojownika wyposażonego m. in. w 
miecz obosieczny, rytualnie wygięty, umbo, zawieszkę pochwy miecza, 
grot oszczepu, duże nożyce żelazne. Miecz leżał na popielnicy, inne przed
mioty znaleziono Obok niej. 

Odkryto także czaszkę ludzką, ze stojącą przy niej miseczką toczo
ną pa kole, na poziomie ok. 130 cm od powierzchni ziemi. 

Zabytki metalowe oraz ceramika, wśród której występuje znaczna 
ilość ułamków naczyń wykonanych na kole garncarskim, jak również pk. 
40 ułamków naczyń "terr1ł_sigillata 11 - datują przebadaną część cmenta
rzyska na III wiek n. e. 

Badania powinny być kontynuowane. l 

MASŁO.M:Ę:CZ, gm. Hrubieszów 
woj. zamojskie 

Uniwersytet im. Marli Curie
Skłodowskiej 

Stanowisko 15 w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Kokowski, przy 
współpracy- z antropologami: mgr Wandą Kozak
ZychmaD z UMCS i dr dr Brigitte Senut, Eveline 
Payre z Muzeum Człowieka w Pary:tu. Finansował 
Urząd Wojewódzki w Zamościu. Trzeci sezon badań. 
Cmentarzysko birytualne. Kultura czerniachowska, 
faza c1 b /? / - C/D okresu wpływów rzymskich. 
Osada 7? / kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki 
malowanej. 

. 2 
Badania przeprowadzono na powierzchni 112, 5 m • Odkryto dal-

szych 25 grobów. Wśród nich zarejestrowano trzy ciałopalne, trzy symbo-
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liczne /bez kości/ i 19 o obrządku inhumacyjnym. Na szczególne podkreś
lenie zasługuje duża ilość grobów młodych ośobników. Odkryto dalszych 
7 pochówków niemowląt w osobnych jamach 1 dwoje pochowanych z matką. 
Jedno dziecko złożono prawdopodobnie na plytkim koszu w grobie typu 
ni:'lzowego. 

Interesująco ·przedstawiają się dalsze materiały do obrządku pogrze
bowego. Stwierdzono: w trzech przypadkach złożenie do grobu jedynie dol
nych części zwłok kobiet /miednica i kończyny dolne/, w dwóch kości bez
ładnie w jamach o wymiarach odpowiadających standardowym szkieletom 
osobników dorosłych, w jednym przypadku tułów zastąpiono kośćmi młodej 
krowy. zachowując naturalny układ części dolnej szkieletu zmarłej. w jed
nym zmarła "trzymała" czaszkę i drobne kości tułowia w ręku na brzuchu 
- towarzyszyły jej jeszcze dwie inne czaszki oraz w jednym żuchwę zastą
piono fragmentem żuchwy konia. 

Nad grobem nr 15 stwierdzono obecn9ść budowli typu szałasowego. 
oblepionej gliną - zarejestrowano kilkaset fragmentów polepy z odciśnię
tymi elementami konstrukcyjnymi. 

Potwierdzają się zaobserwowane wcześniej reguły co do wyposaże
-nia. Na szczególną uwagę zasługuje zespół narzędzi tkackich wykonany z 
kości. W grobie nr 36 na żelaznych elementach stroju zachowały się reszt
ki tkaniny o prostych splotach. 

w jednym przypadku układy stratygraficzne sugerują wyrabowanie 
pochówku. Wkop rabunkowy uszkodził lewą stronę klatki piersiowej zmar
łej, a w jego obrębie znaleziono pojedyncze paci~rki z naszyjnika, który 
zerwał się prawdopodobnie w czasie kradzieży i część paciorków zatrzy
mała się również na kręgach szyjnych. 

Na stanowisku występują materiały kultury wołyńska-lubelskiej ce
ramiki malowanej. 

Materiały przechowywane są w Zakładzie Archeologii UMCS. 

BQdania będą kontynuowane. 

MODŁA. gm. Wiśniewo 
woj. ciechanowskie · 

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej 
w Mławie 

Badania prowadzif mgr Andrzej Grzymkowskl. Fi
nansował WKZ w Ciechanowie. Szósty sezon badań. 
Cmentarzysko ciałopalne i szkieletowe. Okres rzym
ski, I-IV w. /z dominacją pochówków wczesnych/. 
Kultura przeworska oraz elementy kultury wielbar
skiej. 
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Przebadano teren o powierzchni 1. 325 m
2

, odkrywając 75 obiek
tów. By.ły to przede wszystkim groby ciałopalne: jamowe i popielnicowe, 
głównie obsypane stosem. Poza tym stwierdzono kilka pochówków szkie
letowych, w tym jeden cząStkowy. Zarejestrowano równie:! jamy i poje
f:Iyncze głazy towarzyszące pochówkom. Wystąpił tak:!e jeden grób ciało-

. palny, be_zpopielnicowy, ze stellą w środku grobu. Część grobów była 
uszkodzona przez okopy i do.ły z pierwszej wojny światowej. 

Do najwcześniej datowanych obiektów na cmentarzysku nale ty od-
"byty w 1981 r. grób męski, popielnicowy, obsypany stosem, oznaczony 
nr 53/81, datowany na przełom er, zawierający w czarnej popielnicy poza 
kośćmi: umbo z wyodrębnionym kolcem i .nitami, dwa groty od włóczni 
i oszczepu, imacz, brzytwę, nó:!, szydło - wszystko z :!elaza. Poza tym 
w jamie grobowej znaleziono dwie żelazne sprzączki, w tym jedną ··ósemko
watą. Popielnica przykryta była czarnym naczyniem odwróconym do góry 
dnem. Łączna ilość naczyń gliniany~h w grobie - 5-6 sztuk. 

Do najpóźniej.szych obiektów należy bogato wyposa:!ony także w tym 
sezonie grób żeński, szkieletowy, orientowany na linii N-S, głową na pół
noc, datowany na IV wiek. Wyposażenie: naszyjnik złożony z 25 sztuk pa
ciorków szklanych różnego typu 1 barwy, para pięknie wykonanych brązo
wych zapinek kuszowa tych, o "trójpalczastych" ramionach i _ główce - po 
jednej przy ka:!dym obojczyku. brązowa szpilalaseczkowaz drewnianym 
futerałem, naczynie gliniane z żelaznym no:!em w środku, owalna sprzącz
ka :!elazna oraz fragmenty grzebienia łączonego nitami brązowymi - na 
wysokości klatki piersiowej i pasa. 

Niektóre pochówki szkieletowe nie posiadały żadnego wyposażenia 
lub tylko ceramikę. Duże czarne naczynia, występujące głównie jako po
pielnice, aczkolwiek nie tylko, znajdowały się w grobach datowanych wy
łącznie na wczesny okres rzymski. 

Ponadto 30 grobów posiadało dodatkowe wyposażenie poza mniej lub 
bardziej liczną ceramiką. Najbardziej charaktecystyczne to: wczesne zapin
ki typu A-68, zapinki oczkowate typu A-57-59, zapinki kuszowate, w tym z 
języczkowatym zaczepem, okucia pasa, sprzączki - wszystko z brązu. 
Z kolei z żelaza: zapinka trąbkowata odmiany l wg T. "Liany, noże, w tym 
róWnież sierpikowate, brzytwy, szydła, dłutka, zminiaturyzowane narzę
dzia pracy, a tak:!e przęśliki gliniane, paciorki szklane ró:!nego typu i bar
wy, "kamyki" szklane do gry, fragmenty pucharu szklanego zdobionego 
szlifowanymi owalami, kamienna osełka. 

1 · Materiały znajdują się w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. 

Badania będą kontynuowane. 

MOLTOWO, gm. Gościno 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 2 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 
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Badania prowadził mgr Henryk Machajewski. Finan
sowały UJ 1 UAM. Pierwszy sezon badali. Osada 
grupy dę~czyńskiej z fazy c2 późnego okresu rzym
skiego. 

Stanowisko zlokalizowane jest na południowo-zachodnim wypłasz
czeniu wyniesienia Od południowego zachodu otoczonego ciekiem wodnym, 
w strefie obecnie eksploatowanej piaśnicy. 

Badania miały charakter ratowniczy. Celem ich było określenie 
rodzaju stanowiska, stopnia zniszczenia, a w rezultacie ewentualne zaklą.
syfikowanie stanowiska do dalszych badań. 

. 2 . 
Na obszarze25m stwierdzono 7 ob1ektów /paleniska, półziemian-

ka, jamy f usytuowanych prawdopodobnie pierwotnie w zachodniej i central
nej części osady. Wśród pozyskanych fragmentów naczyń ceramicznych 
stwierdzono formy naczyń wazowatych /Schalenurnen/, które nawiązać moi
na do naczyń wykonywanych w stylu Dahlhausen grupy dębczyńskiej. Na 
podstawie wyników dokonanej penetracji wykopaliskowej i powierzchniowej 
przyjmujemy, że pierwotny obszar osady wynosił ok. O, 5 'ha. Obecnie osa
da w ok.l/3 swej powierzchni jest zniszczona. 

Badania będą kontynuowane. 

NIECHMIRóW -MAŁA WIES 
woj. sieradzkie 
Stanowisko l 

o1JRY, gm. Czersk 
woj. bydgoskie 

patrz 
epoka brązu 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badańia prowadził dr Tadeusz Grabarczyk. Finanso
wał WKZ· . . w Bydgoszczy i Uniwersytet Lódzki. 
Siedemnasty sezon badań. Cmentarzysko płaskie . 

i kurhanowe kultury wieibarskiej z II i lll w. n. e. 

2 
Badaniami objęto obszar o powierzchni 50 m leiący 

w południowej części nekropoli. Odkryto na nim 6 pochówków szkieletowych. 
Do bardziej interesujących przedmiotów naleiy zaliczyć fibule Alm. VI 162 
jako jedyne datowniki. To pozwoliło umieś~lć te groby w najmłodszej fazie 
uiytkowania cmentarzyska / c 1 a - c 1 b/. 

2 
Zbadano także krąg kamienny nr lll o powierzchni ok. 360 m • Wy-

stąpiły .na nim 2 pochówki: szkieletowy bez wyposażenia l popielnicowy. 
Popielnica nakryta była misą, co pozwala datować drób na początek uiytko
wanla cmentarzyska /B

2
a- B

2
b/ w Na kr'ęgu wystąpiły ślady wkopu nowo-

. iytnego, który prawdopodobnie zniszczył ciałopalny grób jamowy. 
Badania będą kontynuowane. 
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POCZALKOWO, gm. Aleksandrów Kujawski 
woj. włocławskie patrz 
Stanowisko 33 wczesne średniowiecze 

PSARY, g m. J emielno 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko l 

. ' ... ·.' 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii Wielkopolski 
w Poznaniu 
Konserwator Zabytków 
Archeologicznych w Lesznie 

Badania prowadził dr Henryk Mamzer. Finansował 
WKZ w Lesznie • . Drugi sezon badań. Osada hutni
cza z wczesnego okresu wpływów rzymskich. 

Kontynuowano badania jedne~o z trzech odkrytych piecowisk. Zba
dano obszar o powierzchni 430, 5 m , na którym odkryto łącznie 148 
obiektów, w tym 55 pieców dymarskich typu kotlinkowego oraz ziemianki, 
paleniska, jamy, skupiska gliny, dołki posłupowe. Odkryte dotąd piece 
o łącznej liczbie 87, zgrupowane by}y w dwóch oddzielnych od siebie ze-
społach, w których obrębie pozostałości pieców tworzy}y nieregularne 1 
ciągi. Wielkość i kształt kotlinek /w większości przJPadków zniszczonych 
V! trakcie uprawy polal by}y zró~nicowane. Ich wypełniska stanowiły sil
nie zdeformowane kloce żużla wagi 70-250 kg, w części dobrze zachowa
nych przypadków wykraczające poza pierwotne zarysy kotlinek. Najwięk
szą koncentrację,jam, palenisk, dołków poełupowych stwierdzono na pe
ryferii piecowiska. 

Materiał ruchomy stanowiła głównie grubościenna ceramika, V{ 

przeważającej mierze o chropowatej, niezdobionl:lj powierzc.hni. Do poje
dynczych znalezisk nale~ą prŻęśliki, fragmenty ciężarków tkackich. Ude
rzającym jest przy tym całkowity niemal brak przedmiot~w ~elaznych. 

Badania będą kontynuowane. 

RUDNA WIELKA, gm. Swilcza 
woj. rzeszowskie 
Stanowisko l 

Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie · 

Badania prowadziła mgr Anna Barłowska. Finanso
wało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Pierwszy se-

' zon badań. Osada z okresu wpływów rzymskich. 

Sta)lowisko zostało odkryte w 1979 roku w ramach AZP. Na po
wierzchni znaleziono_ wówczas ceramikę i przęślik gliniany. 



151 

Na skutek informacji o zamiarze !Jrzystąpienia do prac budowla
nych w bllskim sąsiedztwie stanowiska, podjęto ratownicze batłania - z 
wynikiem negatywnym. Teren ten znajduje się już poza zasięgiem stano
wiska. 

Przy okazji założono wykop sonda:tu\IY w miejscu największego 
zagęszczenia występowania znalezisk - na kulminacj i wzniesienia. Odsło
nięto fragmenty trzech obiektów, których ~ awartość stanowiły ułamki c~ 
ramiki, żużel, polepa i kości zwierzęce. 

Materiał ceramiczny mało charakteL-ystyczny, pozwala ogólnie da
tować stanowisko na okres wpływów rzyms::ich. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Mu:r.eum Okręgowym w 
Rzeszowie. 

RYTRO, gm.Piwniczna 
woj. nowosądeckie 
Stanowisko A 

Folska Akatlemia Nauk 
Oddział w Krakowie 
Komisja Archeologiczna 

Badania prowadzlli dr Renata Madyda-Legutko i 
mgr Krzysztof Tt:nia. Finansowała. Komisja Archeo
logiczna Oddziału PAN w Krc!kowie. Drugi sezon 
badań. Osada z późnego okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko usytuowane jest na lP.wobrzeżu Popradu, w obrębie Pa
sma Radziejowej w Beskidzie Sądeckir.1. Bada ia na nim przt:.prowadzono 
w ramach studiów nad prahistorycznym :>sadnict wem terenów górskich, 
kontynuowanych od szeregu lat na ter enie dorz ecza Popradu oraz w przy
ległej części Kotliny Sądeckiej. Odsłon::. ęto obs zar 3, 5 ara l-okalizując 16 
obiektów. Na uwagę zasługują obiekty nr 5 i 14, które przedstawiały się 
w postaci rumoszu polepy i przepalo1 .yc!1 kamieui. Obiekt 5 posiadał dłu
gość ok. l O m, przy przeciętnej szerokości l, 2 m. W wypełnisku jego, 
oprócz ceramiki toczonej na kole, z .1aleziono znaczne P,ości ceramiki z 
naczyń zasobowych oraz narzędzi żelazne. Poz ostałe obiekty posiada1y 
~nacznie mniejsze rozmiary i zawierały niewielkie ilośc:t materiałów za
bytkowych. 

Materiały znajdują się w Pracow ni Archeologicznej IHKM PAN 
w Igołomi. 

Badania zosta1y zakończ ne. 

SIEMIECHÓW, gm. Widawa 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 

Muzeum w Fabianieach 
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Badania prowadziła mgr Maria Ja:Miewska. Finan
sował WKZ w Sieradzu. Dziewiąty sezon badań. 
Osada ludności kultury wenedzkiej z pó:Ulego okre
su wpływów rzymski-eh. Cmentarzysko kultury we
nedzkiej z pó~nego okresu lateńskiego i wpływów 
rzymskich. 

Badaniami objęto teren o powierzchni 255 m 
2

, na wzniesieniu zw. 
·· "Piekło ", położonym na granicy gruntów wsi Rychłoelce 1 Siemiechów. 
Wykopy założono na zachodnim skraju osady późnorzymskiej w miejscu, 
gdzie w ub.r. odkryto 2 groby z późnego okresu lateńskiego. 

Odkryto dalszych 13 grobów ciałopalnych. Były one poło1:one p)yt
ko, w granicach 20-30 cm pod powierzchnią ziemi. Po nanies,ieniu na plan 
wyra~nie widać, że groby późnolatel}skie /9 szt./ grupują się w zachod
niej części badanego terenu, zaś groby z okresu rzymsKiego - bliżej osa
dy. Na 15 grobów, odkrytych w Siemiechowie, 11 to groby jamowe, a 4 
popielnicowe obsypane szczątkami stosu. · · 

Kilka z tych grobów zwraca uwagę szczególnie bogatym i ciekawym 
wyposażeniem, jak np. gró]:> 13 popielnicowy, · obsypany szczątkami stosu. 
W popielnicy znaleziono komplet miniaturowych narzędzi i przyborów :te
laznych: sz.czypce kowalskie, toporek, sztylecik, brzytwę półkolistą i 
szpilę. Były one wykonane z cienkiej blachy, ·ornamentowane kółeczkami 
wybijanymi tłoczkiem •. Wszystkie /z wyjątkiem szpili/ posiadały otwory 
do zawieszania. Zespół grobowy nr 13 datowany jest przez w chodzące w 
jego skład 3 fibule brązowe, niemal bliźniaczo podobne do siebie. Niestety 
jedna tylko zachowała się w całości - okaz silnie profilowany, z trąbkowa
tą główką, potrójnym guzkiem na kabłąku i ażurową pochewką, dą.towany 
na sam początek st. podokresu rzymskiego /gr. IV, nr 67/68 Almgrena/. 
Bardzo interesujący był też grób 12, jamowy /1 x 2 m/. W smolistoczar
nej ziemi, wśrótl ogromnej ilości fragmentów ceramiki typowo. późnola
teńskiej znaleziono: miecz żelazny złamany na pół, w pochwie, długości 
l m, doskonale zachowany grot włóczni długości O, 5 m, nói, szydło gra
niaste, dłut.o z tulejką, tok, gwóźdź, igłę do szycia, fibulę żelazną odmia
ny tzw. trójkątnej. 

W skład wyposażenia pozostałych grobów datowanych na późny okres 
lateński, wchodziły liczne noże, groty, noeyce, haczyk do wędki, dwu
częściowa klamra do pasa, a także pacior z niebieskiego szkliwa wykonany 
techniką millefiori, w iółto-białe kropki, niewątpliwie import, ·prawdopo
dobnie z Nadrenii. 

W grobach z późnego okresu lateńskiego, odkrytych dotąd na stano
wisku 2 w Siemiechowi e znajdujemy wszystkie charakterystyczne cechy 
kultnry wenedzkiej w tym okresie, jak: duio przedmiotów żelaznych - broń, 
narzędzia, przybory - z widocznymi śladami wpływów celtyckich, a więc 
gięciem, łamaniem mieczy, noży, grotów, tłuczeniem celowym naczyń. 
Ceramika 'wykonana jest w nowym stylu, ucha często przewężone, brzegi 
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faceiowane, delikatne pasy ornamentacyjne, wzory geometryczne. 

Z ciekawszych grobów, pó:fniejszych od w fw, · wymienić mo Ula 
grób 9 z bardzo interesującą popielnicą - wazowatym naczyniem z orna
mentyką geometryczną 1 plastyczną. z podwójnym pierścieniem przy dnie. 
Podobne naczynia znan·e są w Polnej Saksonii • 

. Typowo fpó:fno/ rzymskim jest grób 15, w którym wśród mnóstwa 
wtórnie przepalonej ceramiki znaleziono we fragmentach naczynie tzw. 
jeU>wate, datowane na koniec 1I i pierwszą połowę III w. n. e. W grobie 
tym znajdowały się poza tym przedmioty ~elazne: noeyk dwustronnie pod
cięty. prostokątne okucie do zamka, klucz haczykowaty i okucie do szka
tułki. 

Ślady osadnictwa późnorzymskiego widoczne są w pie·rwszych war
stwach opisywanego cmentarzyska w postaci luźnej ceramiki, równie~ 1 
toczonej siwej. Odkryto tak~e kolejny, czternasty obiekt mieszkalny nale
~ący do osady badanej od lat. w Siemiechowie: Jest to jama. w przybli~eniu 
prostokątna o wymiarach 3, 60 x 3 m z dużym paleniskiem. W wypełnisku 
znaleziono ceramikę ręcznie lepioną, toczoną, noeyk ~elazny, du~o polepy. 

Badania będą kontynuowane. 

STARY BRZESĆ, gm. Brz-eść Kujawski 
woj. włocławskie 
Stanowisko 1 

STRASZEW O, gm. Koneck 
woj. włocławskie 
Stanowisko 49 

STROBIN, gro. Konopnica 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 3a 

patrz 
okres halsztacki 

·patrz 
okres lateński 

Muzeum Ziemi Wieluńsklej 
w Wieluolu 

. / 

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. Finan
sował WKZ w Sieradzu. Dwunasty sezon badań. Osa

. da z fazy B
2 

.okresu r;ymskiego. 

Rozpóczęte w roku 1969 badania na osadzie w Stroblnie na stanowi
sku 3, a na terenie drugiego cz~nu tej osady w roku 1979, zostały osta
tecznie zakończone. Do takiego. stwierdzenia upoważniają rezulta~ badań 
sonda~owych, które przemawiają' za całkowitym przebadaniem obu stanowisk. 

Efektem ostatńiego sezonu było odkrycie dalszych 9 palenisk oraz 
dwóch małych i bli~ej nieokreślonych jam. W sumie odsłonięto tu 136 pale-
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nisk, 4 niewielkie i prostol<:ątne ślady po budynkach oraz dymarkę. 

Faleniska tworzyły wydzielone i zorganizowane skupisko. Począt
kowo występowały one w układzie rzędowym /wzdłuż linii E-W/. który 
z czasem został zakłócony przez obiekty młodsże. Dłuższe osie palenisk 
orientowario w ogromnej większości wzdłuż linii północ-południe. W wielu 
z nich zachowały się, mniejsze lub większe kawałki przepalonych bierwion, 
a w jednym z palenisk odkrytych w czasie końcowych prac cały ruszt 
drewniany. W wypełniskach palenisk znajdowano bryły rużla, ułamki na-

··czyń, rzadko kości zwierzęce, a raz kawałek wapna. Wydaje się. że pale
niska spełniały jednocześnie funkcje gospodarcze i produkcyjne, a ich bu
dową i doglądaniem zajmowali się ludzie mieązkający obok w czterech 
budynkach /chatach/. Ci sami ludzie zajmowali się zapewne wytopem żela
za. Wprawdzie na stanowisku 3a odkryto l dymarkę, ale ilość znajdowa
nych tu brył rużla przemawia za istnieniem większej ich ilości. Warto do
dać, że żużel znajdowano w rzece W-arcie bezpośrednio przy brzegu od 
strony osady. 

W świetle zakończonych badań stanowisku 3a przypisać można cha
r akter produkcyjny. Stanowisko 3 i 3a rozdzielone jest obecnie wąskim 
zagajnikiem, ale pierwotnie była to jedna osada. Najbardziej charaktery
styczną cechą obu członów tej osady był zorganizowany układ przestrzenny. 
wszystkich op iektów osadniczych. 

STROBIN, gm.Kanopnica 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 4 

SULEJÓW-PODKLASZTORZE 
woj. piotrkowskie 
Stanowisko 2 

patrz 
okres lateński 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 
w Łodzi 

Badania prowadził mgr Mieczysław Góra. Finanso
wał WKZ w Piotrkowie Trybunalskim. Pierwszy se
zon badań. Osada kultury przeworskiej z okresu 
wpływów rzymskich II-III w. n. e. 

Osada położona jest 200 m na północny wschód od klasztoru, w 
miejscu skrzyżowania ulic K. Sprawiedliwego i Wł. Łokietka. Stanowisko 
odkryła wiosną 1981 r. koparka, podczas uzbrajania terenu pod nowe osied
le mieszkalne. Łyżka koparki odsłoniła jamę wypełnioną ceramiką. Na 
zlecenie konserwatora autor sprawozdania przeprowadził badania ratowni
cze nowoodkrytego obiektu. Badaniami objęto obszar 5 arów. 

W efekcie odkryto i zbadano prawie w całości ślady po 4 jamach 
mieszkalnych kultury przeworskiej. Były to nieregularne półziemianki, 
których dłUgość dochodziła do 4 m, a głębokość do l m od powierzchni 
ziemi. W sąsiedztwie tych obiektów znaleziono 8 dołków słupowych. Wypeł-
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nisko jam stanowiła brunatnoszara piaszczysta ziemia. Brak było wyraź
nych śladów po paleniskach. W obrębie jam występowaJ;y jedynie większe 
skupiska ułamków naczyń glinianych z resztkami przepalonych kości zwie
rzęcych i niewielką ilością polepy. Na podstawie jedynie ceramiki osadę 
mo:!na datować na II-III w. n. e • 

• 
Materiał i dokumentację złotono w MAiE w,Lodzi. 

Badania zakończono. 

SZAMOTUŁY 

woj. poznańskie 
Zamek 

~WILCZA 
woj. rzeszowskie 
ątanowisko 3 

patrz 
późne średniowiecze 

Muzeum Okręgowe 
w· Rzeszowie 

Badania prowadziła mgr Aleksandra Gruszczyńska. 
Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Ósmy 
sezon badań. Osada z wczesnego okresu wędrówek 
ludów. 

Kontynuowano badania w poluaniowo-zachodniej części osady. Do
kończono eksploracji obiektów odkrytych podczas prac w roku 1977. Do 
najciekawszych zaliczyć naleey zespół - chata nr 2,w pobli~ której odkry
to jamę /wyeksplorowaną częściowo/. w wypehl.isku której znaleziono 51 
paciorków bursztynowych, 2 fragmenty paciorków, 2 odłupki oraz bułę 
bursztynu. Chata wraz z przybudówką posiadała wymiary 7 x 5, 20m~ mlą~
szość jej wynosiła O, 4-0, 6 m, w partli środkowej wystąpiło palenisko. 
W wypełnisku chaty znaleziono fragmenty naczyń oraz du:!ą ilość kości 
zwierzęcych. Wśród ceramiki wys.tąpiły fragmenty naczyń zasobowych, 
lepionych ręcznie oraz c.eramiki siwej. Paciorki bursztynowe wykonane 
są ręcznie, posiadają kształt krą:!ków płaskich, obustronnie lub jednostron
nie płasko wypukłych, ponadto występują okazy sto~owate lub cylindrycz
ne. Stan ich zachowania jest ba,rdzo dobry. Paciorki odkryte podczas ba
dań w roku 1981 są podobne do okazów znalezionych w latach poprzednich. 

Nale1y zaznaczyć, i~ odkryta cha ta wraz z jamą z bursztynami 
stanowi podobny zespół obiektów. jakie zostały odkryte w poprzednich se-
zonach badawczych. · 

Badania będą kontynuowane. 

TARNOWIEC, gm. Tarnów 
woj. tarnowskie 

. Stanowisko l 

. patrz 
neolit 



-
T~ÓW GÓRNY, gm.Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2 
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PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Tadeusz ł..aszkiewicz. Finan
sowała Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu. Trzeci sezon badań. Osada ludności kul
tury przeworskiej. 

Kontynuowano badania rozpoczęte w 1979 r. i prowadzone w 1980r. 
W ich wyniku zakończono eksplorację szerokopłaszczyznowej odkrywki 
przygotowanej w 1979 r. Zbadano powierzchnię ok. 10 arów. Ogólna po
wierzchnia wykopów badawczych wynosi więc ok. 75 arów. Odkryto i wyek
splorowano 53 obiekty nieruchome /łącznie l. 05.4/ - typowe dla osad ot
wartych kultury przeworskiej. 
Kilka z nich zasługuje na uwagę. Są to: obiekt 801 - ''glinianka"; druga na 
omawianym Sta!Jowisku, związana z miejscową, częściowo uzawodowioną 
/ubiegłoroczne piece do wypalania ceramiki wykonanej przy utyciu koła 
garncarskiego/ produkcją garncarską. Drugim obiektem. być mo:!e funk
cjonalnie związanym z_e wspomnianą "glinianką" jest ob. 647 - piec garn
carski typu mielerza kopulastego z jamą przypiecową. Stan zachowania 
obiektu umo:!liwia jego dosyć pewną rekonstrukcję: 'zachowała sięwpostaci. 

wydrążonej w podłużu ·- cię:!kiej glinie- komory. lekko dołem rozszerzo
nej. Ściany stanowiła wypalona glina calcowa. bez pozostałości dodatko
wych wzmocnień. -Na spągu komory zalegała gruba, kilkakroć przewar
stwiona warstwa popiołu, wnętrze wypełnione było niemal wyłącznie ru
moszem grud polepy, często bardzo dużych, z licznymi odciskami kon
strukcyjnymi i ziaren zbóż. Polepa ta stanowiła pozostałość naziemnej 
części pieca - kopuły. Komora pieca połączona była krótkim kanałem z ja
mą przypiecową. Innym obiektem, równie:! związanym z produkcją, jest 
obiekt 789 - piec wapienniczy o niezwykle masywnej konstrukcji kamien
nej, zawierający w swym wnętrzu znaczne ilości ju:! wypalonego wapna. 
Całość prac skoncentrowana była w południowo-zachodniej części stanowi
ska, będącej jednocześnie częśc.ią osady o wybitnie wczesnorzymskiej 
metryce. Tak te:! należy wstępnie datować omawiane obiekty. 

Badania zostały zakończone. 

WIELKI WEŁCZ, gm. Grudziądz 
,woj. toruńskie 
Stanowisko l O 

WYGODA, gm. Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 6 

patrz 
okres lateński 

patrz 
okres lateński 
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ZADOWICE, gm.Godziesze Wielkie 
woj. kaliskie . : 
Stanowisko l 

ŻYROOLA WICE, gm.Gniewkawo 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 3 

patrz 
okres latemski , 

patrz 
okres lateński 

l 



t 

W czesne uednlowiecze 

l 



-

/ 

l 

-· ł 

/ 

l 



BARŁOGI, gm. Rzgów 
woj. konińskie 
Stanowisko l 

BARTKÓW, gm. Wąsosz 
woj. leszczyńskie 
Stanowiska 79 i 80 

BF(DKOWICE, gm.Sobótka 
woj. wrocławskie 

161 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
okres wp}ywów rzymskich 

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno -Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Halina Śledzik-Kamińska. 
Prace konsultował prof. dr hab.Józef Kaimierczyk. 
Finansował WOAK. Czwarty ·sezon badali. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne /VTII-Xl w./. 

Kontynuowano badania wału od strony zachodniej, poszukiwano śla
dów umocnień obronnych na obwodzie grodziska od strony wschodniej. 

Na obecnym etapie badań umocnienia grodziska od strony wschod
niej nie przedstawiają się jasno. Obwód grodziSka przebiega wzdłu:t natu
ralnej granicy wyznaczonej stromo opadającym stokiem, o nachyleniu 
15-20° i wysokości do 8 m. Prawdopodobnie naturalne warunki obronne 
położenia grodziska zadecydowały, iż nie wzniesiono tutaj umocniefl w po
staci wału, którym otoczono· grodzisko od zachodu. Ubiegłoroczne badania 
na obwodzie grodziska od strony wschodniej przyniosły odkrycie skupiska 
kamieni zalegającego w środkowej i dolnej partii stoku. W wyniku kontynuo
wania badań odkryto przepalone belki, które wyst'ąpiły w górnej partii sto
ku, w warstwie żółtej gliny wyeksplorowanej do głębokości l m. Nie nale
ży wykluczać, że zalegające w bezładnym układzie belki oraz nUej poło
żone skupisko kamieni pochodzi ze zniszczonego urządzenia obronnego, 
które wzniesiono na krawędzi stoku. Badaniami objęto również nawierzch,.. 
nię drogi zlokalizowanej w zagłębieniu przecinającym obwód grodziska od 
wschodu. wyznaczającym wjazd na-grodzisko. 

Powyższe badania przeprowadzono w obrębie wykopu nr I. Na po
zostałym obszarze grodziska załoiono kontrolne rowy sondaiowe. Miał;Y 
one na celu odkrycie zalegania warstwy kulturowej, śladów zabudowy oraz 
podziału wewnętrznego grod~tska na człony. 

Sondaże przeprowadzono przez uwidaczniającą się w hipsometrii 
grodziska kolistą kotlinkę, nieznacznie obniżoną w środku, umiejscowioną 
w północno-wschodniej części grodziska. Jej obecność sugerował podział 
grodziska na dwa człony. W wyniku prac uzyskaliśmy potwierdzenie przy
puszczenia. Od strony zachodniej kotlinka była otoczona rowem - sucha 
fosa, o szeroko~ci 5 m i głębokości l, 6 m. Stwierdzono tam obecność 
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warstwy kulturowej o miątszości O, 10-0,30 m oraz obiekty nieruchome. 
Materiał ceramiczny odkryty w kotlinie i fosie datujemy na VIII wiek. 

Zabytki oraz dokumentacja z badań znajdują się w Wojewódzkim 
Ośrodku Archeologiczno-Konserwatorskim we Wrocławiu. 

Badania będą kontynuowane. 

BIALOGARDA, gro. Wieko 
woj. słupskie 

Muzeum w Lęborku 

Badania prowadzili mgr Elżbieta Skarbek-Wąsiew
ska i mgr Marian Kochanowski f autor sprawozda
nia/. Finansował WKZ w Słupsku. Siódmy sezon ba
dań. Grodzisko wczesnośredniowieczne /X-XIII w./. 

Obiekt usytuowany jest na dużym cyplu naturalnego wyniesienia po
lodowcowego w centrum wsi Białogarda. Jego maksymalna powierzchnia 
użytkowa - łącznie z układem wałów obronnych wynosiła ca i 3 ha, z tego 
powierzchnia użytkowa zasadniczego grodu - kasztelanii - zajmowała ob
szar ca 5 ha. ~lady umocnień obronnych słabo czytelne, jedynie od strony 
południowej wyraźny jest przebieg fosy. 

Pr~ed podjęciem prac przyjęto program badawczy, obejmujący: 

a/ kompleksowe rozpoznanie techniki zabudowy, przestrzennego rozplano
wania i chronologii grodu właściwego, 

b/ rozpoznanie przestrzennego rozplanowania i chronologii pod~rodzia 
oraz ustalenie wzajemnych relacji stratygraficzno-chronologicz.nej po
między grodem a podgrodziem, 

c/ zlokalizowanie i zbadanie pozostałości po konstrukcjach portu rzeczne
go /wieś Przewóz koło Białogardy? /, 

d/ szcZegółowa penetracja powierzchniowo-weryfikacyjna okolic Białogar
dy w ramach AZP - obszar 5-35 - celem ustalenia ilościowo-jakościo
wego zakresu punktów osadniczych z tego okresu, 

ej prace archiwalne - kwerenda źródeł pisanych i ikonograficznych. 

Do momentu podjęcia prac wykopaliskowych w sezonie 1981 udało 
się zrealizować całko.vicie punkt /d/ oraz częściowo /a, c, e/. 

Podczas badań wytyczono jeden wykop, zlokalizowany w centrum 
majdanu grodzie.ka, który pod:tielono na mniejsze jednostki /ćwiartki/. 
o wymiarach 5 x 5 m. Wyjątkiem była ćwiartka B, którą poszerzono w 
kierunku północnym o 3m. W sumie rozkopano powierzchnię 120m2, 
maksymalna rpiąższość warstwy użytkowej wynosiła 235 cm /ćw. E, część 
północna/.· 
.... 

l 
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W trakcie prac stwierdzono obecność pięciu obiektów w ramach 
warstwy użytkowej - dwóch półziemianek, paleniska oraz dwóch jam o bti
:!ej nieokreślonym przeznaczeniu. Interesujących danych. dostarczyła 
zwłaszcza szczegółowa eksploracja obiektów mieszkalnych, usytuowanych 
w północnej części majdanu, oddalonych od siebie o około 5 m. Zadoku
mentowano układ warstw w tych, owalnych w rzucie poziomym, obiektach, 
z fragmentami konstrukcji drewnianych w kontekście z intensywną spale- · 
nizną i sprażoną w ogniu gliną. Taka sytuacja zaistniała w partU spągo
wej domostw. 

Podczas eksploracji zarówno 'obiektów, jak i warstwy użytkowej 
natrafiono na około 500 fragmentów ceramiki, w tym kilkanaście dueych 
ułamków naczy:ii, nieliczne kości zwierzęce oraz wyroby metalowe, prze
ważnie gwo~dzie. Znaleziony materiał ceramiczny potwierdza dane ze 
~ródeł historycznych o założeniu grodu na początku X wieku, jego schyłek 
przypada na przełom XIII/XIV w., kiedy to nad Łebę dotarli Krzy:!acy. 

Materiał zabytkowy zło:tono w Muzeum w Lęborku. 

Badania będą kontynuowane. 

B !A LOSLIWIE 
woj. pilskie 
Stanowisko 24 

BILCZEW, gm. Kramsk 
woj. konmskie 
Stanowisko l 

• 
patrz 
okres lateliski 

Muzeum Okręgowe 
w Koninie 

Badania prowadziła mgr Krystyna Olit5.ska. Finanso
wało Muzeum Okręgowe w Koninie. Pierwszy sezon 
badań. Cmentarzysko szkieletowe wczesnośrednio
wieczne /X w. /. 

Celem badań była próba uchwycenia zasięgu cmentarzyska ora~ 
uzyskanie materiału dla bliższego określenia chronologii obiektu. ' 

Stanowisko poło:!one jest około200m na południe od wsi, na szczy
cie wyniesienia. 

Zbadano obszar110m2 konc.entrując się głównie w jego wschodniej 
części. Wyeksplorowano 3 groby szkieletowe, które usytuowane by)y na 
osi E-W. Na wyposażenie pochówków składały się noże żelazne, koralik, 
krzesiwo z dwoma krzemieniami, topór :!elazny, wiaderko oraz naczynia 
gliniane. 

W zachodniej partli stanowiSka odkryto ślady cmentarzyska ciało- . 

... 
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palnego prawdopodobnie współczesnego szkieletowemu. 

Materiał oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum OkręgowYm 
vi Koninie. 

Badania będą kontynuowane. 

BIZORENDA, gm.Sobków 
'woj. kieleckie 
Stanowisko 12 

CEDYNIA 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 2 

patrz 
okres rzymski 

Muzeum Narodowe 
w Szczecinie 

Badania prowadziła ·dr Helena Malinowska-Lazarczyk. 
Finansowało Muzeum Narodowe w Szczecinie. Trzy
nasty sezon badań. Cmentarzysko średniowieczne 
/X-XIV w./. 

Przebadano 3, 5 ara powierzchni ustalając przebieg rowu na połud
niowym stoku wzgórza. W tej partii rów w niektórych miejscach wypłyca 
się, w innych z kolei pogłębia się, dochodząc do głębokości 95 cm od po
wierzchni darni. Zaobserwowano równie~, ~e przeciął on kilka pochówków 
szkieletowych. ' · 

W części północno-zachodniej wzgórza udało się uchwycić jedynie 
fragment rowu, tuż przy polu ornym. Ze względu jednak na uprawę prac 
w tej części nie można było kontynuować. Tu~ obok rowu w północno-za
chodniej części wzgórza odkryto duże owalne palenisko o średnicy 105 cm, 
z zawartością węgli drzewnych 1 polnych kamieni; którymi wyłożony był 
jego spąg. 

Odkryto zaledwie 5 pochówków szkieletowych, w tym 4 na południo
wo-zachodnim stoku wzgórza i l w północno-zachodniej partii cmentarzyska. 

Pochówki w partii południowo-zachodniej nie posiadały wyposarenia. 
Na uwagę zasługuje grób nr l.llB, gdzie zmarły pochowany został w łodzi 
drewnianej, dziobem zwróconej w kierunku północno-zachodnim. zgodnie 
z kierunkiem usytuowania głowy zmarłego. Drugim ciekawym pochówkiem 
był grób nr 1.117, gdzie zmarły pochowany został w pozycji skurczonej. 
na brzuchu. Kierunek ułorenia N-S. Jedyny odkryty grób w partii północno
zachodniej nr 1. 120 wypo~ażony został w miecz, ostrogę i nó~ Zespół ten 
datowany jest na pierwszą polowę XII w. 

Badania będą kontynuowane. 



CEDYNIA · 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 2a 

165 

Muzeum Narodowe 
w Szczecinie 

;Badania prowadził mgr Antoni Porzeziński. Finan
sowało Muzeum Narodowe w Szczecinie; Piąty se
zon badań. Cmentarzysko szkieletowe /2 pol. X-
XI w./; osada wczesnośredniowieczna /X/XI-XII w./ 
oraz osada łueycka z okresu halsztackiego. 

Pracami badawczymi objęto głównie północno-zachodnią i północno
wschodnią część stanowiska - , zajętą przez cmentarzysko szkieletowe. 
Szerokopłaszczyznowymi wykopami objęto powierzchnię 900 m2 o miąt
szości nawarstwień kulturowych od 20 do 190 cm ponitej powierzchni 
współczesnej. Łącznie odkryto i wyeksplorowano 37 grobów szkieletowych, 
w tym zaledwie 11 grobów z wyposażeniem - 2 naczynia, żelazny grot 
strzały łuku, 8 nocy żelaznych oraz 2 okucia brązowe pochewki noża. W 
części północno-wschodniej stanowis]f;a natrafiono na 4 dalsze obiekty łueyc
kie z okresu halsztackiego, potwierdzające istnienie w tym miejscu osady 
ludności kultury łueyckiej. 
W aspekcie przestrzennym wyjaśniono zasięg cmentarzyska w kierunku 
zachodnim, północno-zachodnim i północno-wschodnim. Na podstawie do-

- tychczasowych wyników badań-stwierdzić naleey, iż właściwa oś cmenta
rzyska przebiega na linii północny zachód - południowy wschód • . 

W południowo-zachodniej i centralnej części stanowiska kontynuo-
wano na powierzchni 125 m 2 prace bada~cze nad ustaleniem kierunku 
i zasięgiem "rowu", dzielącego obszar stanowiska na dwie części. Odkry
to i wyeksplorowano20m długości odcinek rowu wraz z pozostałościami 
konstrukcji kamiennej posadowionej na jego dnie. W wypełnisku rowu wy
stąpiła niewielka ilość fragmentarycznie zachowanego materiału ceramicz
nego, który odnieść naleey do okresu halsztackiego i okresu wczesnego 
średniowiecza. W centralnej i południowo-wschodniej części stanowiska 
prace badawcze kontynuowane będą w roku przyszłym. 

CZEKAN6W, gm. Jabłonna Lacka 
woj. siedleckie 
Stanowisko I - "Tureckie Mogiły" 
Stanowisko III - osada 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Barbara Zawadzka-Ą.ntosik 
przy współpracy mgr Marii Szporko i mgr. Ludomira 
Łotnego. Finansowało PMA w Warszawie. Jedenasty 
sezon badań. Stanowisko I - cmentarzysko szkieleto
we /XII-XIII w. f, stanowisko III - osada z X-pocz • 

. XI wieku. 
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Przebadano 363m
2 

powierzchni 1 wyeksplorowano: 27 pochówków 
szkieletowych z XII-XIII ·wieku, l grób ciałopalny. jamowy kultury trzcl
nieckiej lub łu.życkiej; ·3 jamy i fragment czwartej z X-początków XI wie
ku, 2 jamy współczesne cmentarzysku; 15 zaciemnień o nieokreślonym 
charakterze. Wydobyto 88 przedmiotów z brązu; cyny, żelaza, 120 pa
ciorków szklanych, sporą ilość ułamków naczyń, kości zwierzęce. 

Stanowisko I - ''Tureckie Mogiły". Cmentarzysko z XII-XIII w. 
Wykopy badawcze założono na terenie oranym, pozbawionym obu

dowy kamiennej, w zachodniej i północno-zachodniej partii cmentarzyska. 
Wyeksplorowano 27 pochówków szkieletowych w 25 grobach: 13 dziecię
cych, 8 męskich i 6 kobiecych. Tylko dwa groby /119 i 125/ reprezentują 
typ I - płytkich, wszystkie pozostałe typ II .- z zagłębioną jamą grobową. 
Szkielety wystąpiły na głębokości od 30 do 140 cm od powierzchni. • 
Jamy grobowe na ogół dobrze czytelne o kształtach prostokątnych, względ
nie owalnych miały wymiary: od llO'do 180 cm długości i 60 do 180 cm 
szerokości. Mniejsze jamy występowały w grobach dztecięcych. 
Orientacja zmarlych, z wyjątkiem jednego, zachodnia z odchyleniami na 
południe. Pozycja w większości przypadków wyprostowana z rękami zło
żonymi wzdłuż tułowia, względnie na łonie. Trzykrotnie stwierdzono ręce 
zgięte w łokciach i złożone na piersiach, co jest nowością na terenie cze
kanowakiego cmentarzyska. Stan zachowania kości różny. Dosyć słabo za
chowały się niektóre szkielety dziecięce i kilku osobników dorosłych. ' W 7 
grobach kości zachowały się znakomicie, nie brakuje ani jednej kosteczki. -
Inwentarze grobowe stwierdzono w 13 grobach. Znaleziono 46 kabłączków 
skroniow.ych z cyny, 6 kabłączków z brązu, z których jeden został użyty 
jako pierścionek, inny jako bransoletka, 2 guzki i 2 sprzączki z brąz,u, 
4 kółka od pasów, l szydło żelazne, 3 pie:dcionki, krzyżyk, 2 zawfeszki, 
bransoleta, pacior wykonany w technice granulacji i filigranu - brąz, 2 
noże żelazne, 119 paciorków szklanych, kółeczko z brązu, kawałki skóry 
z czółek i z pasów. Najbogatsze wyposażenie stwierdzono w grobie kobie
cym nr 133, bogate inwentarze wystąpiły również w grobach: 121,128,130, 
131,142,143. 
W inwentarzach grobowych wystąpiło kilka przedmiotów n~e odnotowanych 
do tej pory na cmentarzysku: kabłączki z cyny bez uszek, płaskie, szero
kie kółka od pasów, kabłączki z podgiętym uszkiem, typ krzyżyka i zawie
szek z brązu. 

Najciekawszym odkryciem omawianego sezonu są pochówki męskie 
nr: 120, 122, 123, 124. Zarówno grób kaleki nr 120, jak też grób potrójny 
/122,123, 124/ zalicza się do odkryć unikatowych, nie mających analogii 
na terenie Polski. Grób 120 - osobnika z połamanymi nogami - ante mor
tern - zasługuje na dodatkową uwagę z powodu złamanej post mortern lewej 
ręki z dłonią złożoną na piersiach. 
Grób potrójny, jednoczasowy będzie wymagał szczegółowej analizy ikon
sultacji. w długiej i dość szerokiej jamie grobowej złożono bardzo ciasno 
trzech mężczyzn, prawdopodobnie braci. o czym zdają się świadczyć bar
dzo szczególne i charakterystyczne szwy czaszkowe. Jama grobowa w 
kształcie trapezu ma wyraźne przeciemnienia po brzegach. Szczególny 
sposób. złożenia zmarłych /układ stóp, skręcenie c;:zaszek i kręgosłupa/ 
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sugeruje, że zostali oni "na siłę" wciśnięci w przestrzeń, zamkniętą 
prawdopodobnie drewnianym szalowaniem. Na czaszce szkieletu 123 
stwierdzono wyra:fne przecięcie potylicy ostrym narzędziem. 

Dwie jamy 79 i 80 /zwłaszcza 80 zbadana we fragmencie/, analo
gicznie do odkrytych w latach ubiegłych, są trudne do interpretacji. 15 
zaciemnień z uwagf na charakter wypełniSka i brak materiału należy uznać 
za przypadkowe. 
Luźno znaleziono trochę kości z poniszczonych przez orkę szkieletów z 
płytkich grobów, ułamki ceramiki, fragment grotu włóczni, 7 gwoździ od 
trumien, 2 noże żelazne, paciorek szklany, 2 kabłączki skroniowe, kółko 
żelazne. 

Stanowisko ITI - Osada otwarta z obiektami z X-początku XI wieku. 
Zbadane trzy jamy i fragment czwartej nie przyniosły tak licznego 

i ciekawego materiału jak jamy ubiegłoroczne. Znaleziono tylko fragment 
osełki w jamie 3. Ceramika i kości zwierzęce wystąpiły w mniejszej iloś
ci. Natomiast materiał ceramiczny, pod względem form naczyń i orna
mentyki, jest podobnie interesujący. Jamy 3 i 4 to resztki budynków na
ziemnych z paleniskami, jama 6 - trudna do int'erpretacji. 

Sezon wykopaliskowy 1981 zamyka się liczbą 145 grobów i 80 jam 
dla stanowiska I oraz l O jam dla stanowiska IIL 

Przewiduje się kontynuowanie prac wykopaliskowych. 

CZERCHÓW, gm.Ozorków 
woj. łódzkie 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Stanowisko l 

Badania prowadziła dr Aldona Chmielowska. Finan
sował WKZ w Łodzi. Siódmy sezon badań. Grodzi
sko wczesnośredniowieczne. 

Badania na grodzisko ·kontynuowano po rocznej przerwie. Wykop 
o rozmi,iirach 5 x lO m wytyczono wzdłuż magistrali E-W, na zewnątrz 
wału głównego, w C?<ęści zniszczonej przez orkę. 

Na głębokości o~ l m od powierzchni pola odkryto przekładkawą 
konstrukcję drewnianą wału, spoczywającą w·bagnistej ziemi, na podkła
dzie kamiennym. Legary ułożone wzdłuż biegu wału, od strony zewnętrz
nej zabezpieczone były, przed rozsuwaniem, pionowo wbitymi drewniany 
mi kołami. 

Spomiędzy konstrukcji drewnianych i z warstw zalegających nad 
nimi wydobyto : 7 romboidalnych- grotów strzał z trzpieniem, 5 grotó~ 
z zadziorami i tulejką, topór żelazny typu V wg A. Nadolskiego, drobne 
fragmenty grotów strzał, noże żelazne oraz ceramika ręcznie lepiona, 
słabo obtacza._na i silnie obtaczana. 

' 
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Rów sonda~owy l x 50 m poprowadzony na zachód od wykopu w celu 
odkrycia fosy i ewentualnego wału zewnętrznego dał wynik negat_ywny. 

Ogółem przebadano l 00 m 
2 

do przeciętn~j głębokości około 120 cm. 

Badania -będą kontynuowane. 

CZERNICZYN, gm. Hrubieszów 
woj. zamojskie 
Stanowisko 3 

CZERSK, gm.Góra Kalwaria 
woj. warszawskie 
Stanowisko "Wzgórze Zamkowe"_ 

patrz 
neolit 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
w wa-rszawie 

Badania prowadziła dr Jadwiga Rauh:utowa. Konsul
tantem był prof. dr hab. Witold Hensel. Czternasty 
sezon badań. Wczesne i późne średniowiecze /XI
XII/, /XIII-XIV w./ i czasy nowożytne. 

Prace koncentrowały się w części południowo-zachodniej i zachod
niej na miejscu dawnego wału drewniano-ziemnego. 

W niższych eksplorowanych poziomach odsłonięto resztki drewnia
nych konstrukcji. Część z nich posiadała piece. Były to zatem budynki 
mieszkalne, stanowiące część dalszą, odkrytej w latach ubiegłych, zabu
dowy obrze~a grodu drewnianego. Tymczasowo mo~emy j~ datować orien
tacyjnie na XII-XIII stulecie. 

Szczególnie licznie znajdowano tu ułamki naczyń i kości zwierzę
cych, nadto odkryto ostrogę ~elazną, groty bełtów kuszy 1 strzał, klucz 
~elazny, nóz bojowy/?/ oraz płytkę rogową zdobioną drobnymi kółeczka
mi z zaznaczonymi środkami. 

Na sąsiednim, przylegającym odcinku odkryto poziom z XIII do 
XIV wieku. Stanowiły je warstwy niwelacyjne oraz posadzka ceglana z 
okresu funkcjonowania zamku gotyckiego. 

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

DOBRZESZóW, gm. Łopuszno 
woj. kieleckie 
Stanowisko "Góra Dobrzeszowska" 

patrz 
neolit 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Kielcach 
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Badania prowadz iła dr Eligia Gąssowska. Finanso
wał WKZ w Kielcach. Szósty i ostatni s ·ezon badań. 
Wczesnośredniowieczne sanktuarium pogańskie. 

Założono wykop badawczy na wale 3 /najbliższym/, zlokalizowany 
na osi N-S założenia, kończąc przekrój przez wały . 1, 2 oraz obszary mię
dzywałowe. Stwierdzono, że sposób budowy wału 3 nie różni się od dwóch 
pozostałych. Jest on jednak znacznie niższy. Natomiast w przeciwieństwie 
do wałów 1-2, na w ale 3 nie palono ogni. Pod stopą wału 3 i jego dolnej 
części zalega dość gruba warstwa spalenizny odłożona wskutek wypalenia 
lasu przed przystąpieniem do budowy. -

Ponadto przeprowadzono drobne prace weryfikacyjne 1 zabezpiecza
jące. Teren całej Góry Dobrzeazowskiej został wyłączony jako rezerwat 
przyrodniczy i krajobrazowy ochraniający rezerwat archeologiczny, ogra
niczony do samej świątyni posadowionej na niewielkim plateau podszczyto
wym. 

Badania zakoń.czono. 

DROHICZYN 
woj. białostockie 
Stanowisko XVI 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Danuta Jaskanis i Lech 
Pawlata. Finansował WKZ w Białymstoku. Drugi 
sezon badań. Osada kultury łużyckiej z IV-V okresu 
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Osada i cmen
tarzysko wczesnośredniowieczne /XII-XIII w./. 

Przebadano kilka ćwiartek arowych /ary 68 i 88/ o powierzchni 
około 1.15 m 2• Badania kontynuowano w kierunku północnym, w celu rozpo
znania stratygrafii i zasięgu osady i cmentarzyska. 

Potwierdzono obserwacje stratygraficzne z ubiegłego roku w części 
południowej. W północnej orka zniwelowała nawarstwienia do poziomu osad
nictwa łużyckiego, a miejscami do calca, który w tej części stanowi płat 
gliny. W kierunku północnym zanika warstwa osadnictwa łużyckiego, której 
treścią jest intEf.!1sywnie czarna ziemia. 

Odkryto 23 jamy kultury łużyckiej, 3 jamy i 7 grobów wczesnośred
niowiecznych. 

Obiekty kultury łużyckiej są w większości jamami gospodarczymi 
/kilka okrągłych, nieckowatych jam, średnicy 25-30 cm, wypełnionych 
czarną ziemią uznać można za dołki pos~powe/. Jamy są kształtu okrąg
łego, w przekroju nieckowate lub cylindryczne ~ płaskim dnem, średnicy 
1-2,5 m, głębokości od poziomu pierwotnego O, 3-1, 2. m. Jamy wkopane 

• 
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w części północnej w płat caleowej gliny mają w przekroju pionowym kształt 
cylindryczny. Jedna z nich połączona jest z ukośnie prowadzącym do niej 
korytarzykiem o pionowych ściankach. Z warstw i jam uzyskano fragmenty 
naczyń esowatych o powierzchniach schropowaconych, naczyń wazowatych 
ornamentowanych ukośnymi żłobkami /także kilka fragmentów brzegów 
poziomo wyciągniętych/, naczyń baniastych i jajowatych / ~zęść. posiada _ 
otworki pod krawędzią wylewu/, mis ostro profilowanych półkulistych oraz 
talerzy o powierzchniach gładzonych, z których jedna zwykle ornamento-

. wana jest kon_centrycznymi rzędami dołków palcowo-paznokciowych. Znale
ziono dość dużą ilość krzemieni, głównie odpadków i półsurowca, a także 
grociki, rdzenie oraz drapacze. W kilku jamach wystąpiła duża ilość pole
py z odciskami prętów, oraz kamienne paleniska. Na uwagę zasługuje zna
leziony w namytej warstwie, poniżej warstwy wczesnośredniowiecznej, 
drut żelazny z jednym końcem esowato wygiętym /fragment szpili/. 

Jamy wczesnośredniowieczne kształtu owalnego, w przekroju niec
kowate posiadały słabo uchwytne zarysy. Zawierały ubogi materiał organi
cz:ny , nieliczne fragmenty ceramiki. Jedynie w jamie nr 9 znajdowały się 
dwa naczynia typu drohiczyńskiego oraz krzesiwo ogniwkowe. 

W obrębie cmentarzyska znajdowały się groby zawierające pochów
ki jednostkowe w jamach kształtu prostokątnego i owalnego. Układ grobów 
rzędowy /stwierdzono 5 grobów w jednym rzędzie/. Szkielety zorientowa
ne były głowami na zachód. Ręce wyciągnięte wzdłuż tułowia. Cztery szkie
lety wyposażo_ne były w części stroju: kolie paciorków szklanych z krzyży
kami i zawieszkami krzyżykowatymi, kabłączki esowate brązowe i posreb
rzane, zausznice z pełnymi malinami, ze srebrną granulacją, brązowe 
pierścionki taśmowate i owalne w przekroju. Szkielet nr 8 wyposażo~y 
był ponadto w ~ó ż żelazny • . 

Materiały przechowywane są w Muzeum Okręgo~m w Białymstoku. 

Badania będą kontynuowane. 

GOSTCHORZE, gm.Krosno Odrzańskie 
woj. zielonogórskie 

Muzeum Archeologiczne 
Środkowego Nadodrza 
w Świdnicy k/Zielonej Góry Stanowisko l 

Badania prowadził mgr Edward Dąbrowski. Finan
sował WKZ w Zielonej Górze. 
G rod z isk o wczesnośredniowieczne z VII-VIII oraz 
IX/X-XI w. 

Nawiązując do odsłoniętej w 1980 r. powierzchni badanego obiektu, 
stanowiącej część głównego przekopu, przeprowadzonego wzdłuż dłuższej 
osi grodziska, wytyczono w kierunku północnym trzy następne półarówki 
farów 8, 9 -110/; uzyskano w ten sposów generalny przekop niemal do sa
mej nasady cypla, o łącznej długości 100 m i szerokoś ci 5 m. Także w 
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całości odsłonięto i wyeksplorowano podłużną jamę /mieszkalną? f, ozna
czoną nr 29 i usytuowaną poprzecznie do dłuższej osi stanowiska /wykop 
szerokości 5 m pod kątem prostym do północnej części połowy aru 7-go, 
w kierunku wschodnim/. . 

Długość jamy 29 wynosi ponad 12 m, szerokość jej waha się od 1. 5 
do 3 m. Składa się ona z kilku segmentów, na przemian płytszych, to głęb
szych, zwykle z towarzyszącymi im większymi gniazdami kamieni f pale-
niska?/. , 

Jest uderzające, iż w kierunku nasady cypla, poza jamą 29, w od
słoniętych w 1981 r. wykopach /3 półarówkij, nie stwierdzono zupełnie 
analogicznych jam bądź skupisk kamieni o charakterze gospodarczym, jakie 
wystąpily natomiast w wykopach z 1980 r. W arze 8 /10 x 5 m/, tuż poza 
jamą 29, poniżej humusu ornego, pojawiła się warstwa gliny, w wyższej 
partii zmieszana ze żwirem. Tworzy ona masyw szerokości ponad 10m; 
w arze 9 /w kierunku nasady cypla/ masyw ten kończy się raptownie bar
dzo stromym spadkiem; u jego spodu, na calcu, wystąpily ślady wzdłuż
nych konstrukcji drewnianych w postaci brązowych smug, bądź negatywów 
dyli, odciśniętych w glinie, wypełnionych drobnoziarnistym piaskiem. 
Konstrukcje te niewątpliwie stanowizy wzmocnienie podstawy wału I-go, 
bezpośrednio broniącego dostępu na majdan osady. 

W pochówkach arów 9 i 10 wyeksplorowano wypełniska dwu fos, 
przedzielonych słabo zachowanymi śladami podstawy drugiego, mniejszego 
wału. W wypełniskach stwierdzono liczne ślady, rozinytej działaniem wo
dy, spalenizny, tudzież znaczne ilości kamieni, wśród nich także o dużych 
rozmiarach. Wszystkie te ślady należy bezsporńie uznać za rozsypisko wyż
szych partii obu wałów. 

Najmłodszymi elementami, znalezionymi w wypełniskach fos, są 
ułamki naczyń stalowoszarych, odznaczających się szerokimi okapami 
oraz żelazny pierścionek, datowany na XIV w. Przedmioty te wskazują. 
że w owym właśnie czasie formy pionowe grodziska uległy ostatecznej ni
welacji; wały zlikwidowano, a fosy zasypano. Prócz tego znaleziono tu 
fragmenty naczyń z II-ej fazy ueytkowania grodu, datowanych na X i XI w. 
/ceramika górą obtaczana typu wielkopolskiego fazy C wg W. Henala i w . 
niewielkiej ilości całkowicie obtaczana fazy D/. Nierównie więcej frag
mentów naczyń glinjanych pochodzi z I-ej fazy użytkowania grodziska /ce
ramika typu południowowielkopolskiego i północnodolnośląskiego, nawią
zująca do odkrytej na pobliskim grodzisku w Połupinie, datowana na drugą 
połowę VII w. ; pierwszą połowę VIII stulecia/. Powyższy rodzaj ceramiki 
szczególnie obficie wystąpił w jamie 2.9; znaleziono w· niej także całe lub 
niemal całe naczynia. Jama 2~ dostarczyła nadto dużej ilości kości zwie
rzęcych i rybich. Na uwagę zasługują szczęki bobrów, a także wykonany 
z siekacza t.ego gryzonia, wisiorek-amulet z przewierconym otworem. 

Z innych zabytków, odkrytych w jamie 29, można wymienić pacio
rek z zielonkawego szkła oraz kilka drobnych przedmiotów żelaznych i kil
ka półwytworów rogowych. Pospolitym zabytkiem są przęśliki gliniane. 
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Zabytki i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym 
Środkowego Nadodrza w Świdnicy k/Zielonej Góry. 

Prace będą kontynuowane. 

GRÓDEK LEŚNY ,k/Przysuchy 
woj. radómskie 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 
w Radomiu 

Badania prowadziła dr Eligia Gąssowska. Finanso
wał WKZ w Radomiu. Wczesnośredniowieczne 
sanktuarium pogańskie. 

Prace miały niewielki zakres, przewidziane bowiem i zrealizo
wane zostały jako czynności o charakterze weryfikacyjnym. mające głów
nie na celu rozeznanie systemu komunikacyjnego na zewnątrz i wewnątrz 
obiektu, błędnie dawniej interpretowanego jako gród, a nie sanktuarium. 
Odsłonięcie "szwów" łączących wały w południowym miejscu styku i u 
tzw. zbiegu północnego, uczytelpiło nie tylko sposób budowy. ale przede 
wszystkim następstwo czasowe powstawania poszczególnych faz konstruk
cji. Stwierdzono, że w pierwszym etapie budowy został wzniesiony wał 
okrężny tworzący elipsę na wschodzie założenia, następnie do zachodniej 
części tego wału został dostawiony krótki, "poprzeczny" wał II, który 
można też określić. jako drugi, zachodni obwód elipsy wschodniej. a do
piero w trzeciej fazie prac konstrukcyjnych dobudowano do elipsy i w,ału 
II obwód zewnętrzny, czyli wał III zataczający półkole od zachodu. Do 
środka założenia wiodły dwa wejścia, jedno od południowego wschodu, 
drugie na północy pomiędzy otwartym na wschód krańcem ramlenia wału 
III a wałem II. Nie jest wykluczone, że podejścia od podnóża góry były 
oznaczone specjalnymi formami kamiennymi, z których dwie zachowały 
się do dziś. Ponadto stwierdzono w wykopie założonym na wale I, że 

gruba warstwa spalenizny zalegająca od spągu do-m~ 1/3 wysokości wału, 
nakryta od góry płaszczem kamienno-ziemnym, g ehagzi z jednorazowej 
akcji wypalenia lasu przed przystąpieniem do budowy l obrazuje etap 
wstępny przygotowania terenu. Całość założenia ma bliską analogię w 
obiekcie na Górze Dobrzeszowskiej w Górach Swiętokrzyskich i funkcja 
jego jako świątyni nie budzi wątpliwości. Mq~nl! {latować ją na podstawie 
dueych, dobrze zachowanych fragmentów na@~y(l glinianych najwcześniej 
na VIII, a prawdopodobnie na IX/X w. · 

,GRUDZJ4DZ-MNISZEK 
woj. toruńskie 
Stanowisko III 

patrz 
paleolit 1 mezolit 
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woj. piotrkowskie 
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Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
Ośrodek Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Łodzi 

Badania prowadził mgr Jerzy Augustyniak. Finan
sował WKZ Piotrków. Dziewiąty sezon badań 
/piąt.y ekspedycji Ośrodka/. Osada /XI-Xll w./. · 
Zamek, mury miejskie /2 pol. XIV -XV, pocz. XVI w. f. 

Realizując kompleksowy plan badań na terenie Inowładza przystą
piono w bieżącym sezonie do poszukiwań osadnictwa współczesnego koś-
ciołowi św. Idziego. · 

Założono wykopy sondażowe na niewielkim wzniesieniu przylega
jącym do dawnego koryta Pilicy, około 150m na wschód od dzisiejszego 
Placu Wolności i około 300m na południowy zachód od kościoła św. Idzie
go. Na głębokości około 40 cm od powierzchni natrafiono na relikty osad
nictwa wczesnośredniowiecznego. Wyeksplorowano jedną chatę, której 
pozostałością była jama o wymiarach 4, 5 x l, 2 m. We wschodniej części 
jamy wystąpiło znaczne zgrupowanie ceramiki i kamieni, kamienie for
mowały również palenisko w centralnej partii jamy. 

Znalezione 129 ułamków ceramiki, kości zwierzęce, fragment 
szydła kościanego oraz nożyk i klucz żelazny pozwalają datować chatę na 
XI-XII wiek. Badania na tym stanowisku będą kontynuowane. 

Głównym zadaniem było rozpoznanie na terenie zamku stratygrafii 
wnętrza budynku usytuowanego wzdłuż północnego muru obwodowego 
/Dom Duży? /. Wyeksplorowano wykop o wymiarach 20 x 3 m przecina
jący zało żenie na linii północ-południe. Analiza profilu zachodniego wy
kopu pozwoliła na wyodrębnienie dwóch faz ueytkowania obiektu od 2 pol. 
XIV w. do końca XV- początków XVI w. W wykopie znaleziono łącznie 
1. 8 68 zabytków ruchomych: ułamków . ceramiki, kafli, przedmiotów meta
lowych, kości zwierząt, dachówki. Z ciekawszych wymienić należy 
strzemię niesymetryczne, ostrogi /fr. / z długim bodźcem, wędzidło. 

Kontynuując. badania murów miejskich sprecyzowano przebieg 
dalszego odcinka muru od strony zachodniej. ·NajiBtotniejszym problemem 
będzie sprawdzenie ewentualnego powiązania murów miejskich z umocnie
niami zamku. 

Badania będą kontynuowane. 

KAMIEŃ POMORSKI 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 2 

• 

Muzeum Narodowe 
w Szczecinie 
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Badania prowadził mgr Władysław Garczyńsld.. 
Finansowało Muzeum Narodowe w Szczecinie. 
Pierwszy sezon bada~ Mtaąto wczesnośrednio
wieczne /XI-XII w. f. 

Przeprowadzono badania ratunkowo-r;abezpieczające w wykopie 
fundamentowym zlokalizowanym po wschodniej stronie rynku Starego 
Miasta, między ulicami Hanki Sawieklej od północy i Strzeleckiej od po
łudnia. Badania były utrudnione z uwagi na prowadzenie pr.a.c budowla
nych koparką mechaniczną. która zniszceyła warstwy kulturowe i wystę
pujące w nich konstrukcje drewniane wczesnośredniowiecznej zabudowy. 

Uratowano zabytkowy materiał ceramiczny z XI-XII wieku, m. in. 
fragment tkaniny, fragmenty skóry. obrączkę szklaną i gwóidi relazny. 
Wykonano dokumentację rysurikową 1, fotograficzną wschodniego profilu 
wykopu. 

Wykonano także dwa wykopy sondażowe nr 13 i 14, przy ul. Boha
terów Stalingradu, na terenie dawnego "wiku", gdzie spodziewano się 
odznaleźć ślady osadnictwa z wczesnych faz wczesnego średniowiecza. 
W-obydwu wykopach sondażowych natrafiono na Jednolitą warstwę z ma
teriałem nowożytnym i współczesnym w postaci małych fragmentów cegły, 
kafli i nielicznych szczątków kostnych. Przypuszczać należy, że jest to 
warstwa niwelacyjna, podwyższająca ten teren. 

KARTOSZYNO, gm.Krokowa 
woj. gdańskie 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 

Stanowisko 7 Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Iwona Wolanin-Szułdrzyń
ska. Finansował Zespół ElcMr,>ciepłowni "Wybrze
re". Drugi sezon bada~ Osada wczesnośrednio
wieczna. 

Badaniami objęto południowo-zachodnią część stanowiska, gdzie 
fjak wykazała szczegółowa inwentaryzacja ceramiki na powierzchni/ 
usytuowana była osada wczesnośredniowieczna. Zbadano obszar o po
wierzchni 400 m 2• Zarejestrowano l 07 obiektów, w tym: piece, paleni
ska, jamy gospodarcze oraz dołki posłupowe. Materiał ruchomy pocho
dzący z osady stanowiły fragmenty przedmiotów żelaznych, półsurowlec 
bursztynowy, ceraml.,ka, polepa, krzemienie i fragmenty kości. 

Dotychczasowy stan badań pozwala określić wstępnie chronologię 
osady na XI-XII/XIII w. ' -
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Materiały oraz dokumentacja z badań znajdują się w archiwum 
Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PP PKZ O/Gdańsk. 

Badania będą kontynuowane. 

KARTOSZYNO, gm.Krokowa 
woj. gdańskie 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 

Stanowisko 18a Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr lwona.Wolanin-Szułdrzyń
ska. Finansował Zespół Elektrociepłowni ''Wybrze
re". Pierwszy sezon badań. Osada wczesnośrednio
wieczna. 

Stanowisko poło:tone jest we wschodniej części Rynny żarnowiec
kiej, w dolnej części sto±ka napływowego, wychodzącego z rozcięcia ero
zyjnego zachodniej kr~wędzi Kępy żarnowieckiej. Badaniami objęto po
wierzchnię ok. 300 m • Zarejestrowano 44 obiekty, w tym: chaty, pale
niska, jamy gospodarcze i dołki posłupowe. Materiał ruchomy stanowiła 
ceramika, polepa oraz krzemienie /narzędzia, rdzenie, półsurowce/. 
Dotychczasowy stan badań pozwala wstępnie ustalić chronologię osady 
na XI-XII w. . 

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

Badania będą kontynuowane. 

KLUKOWO, gm. Siemiatycze 
woj. białostockie 

Muzeum Okręgowe 
w Białymstoku 

Stanowisko II 

Badania prowadziły mgr Danuta Jaskanis i mgr Ha
lina Karwowska. Finansował WKZ w Białymstoku. 
Pi,erwszy sezon badań. Kurhan wczesnośrednio
wieczny /Vlll-rx w./. 

Badania podjęte na kurhanie wczesnośredniowiecznym miały cha
rakter ratowniczy. Stanowisko to znane jest w literaturze przedmiotu z 
badań S.A. Duhmakiego /1911 rok/, który zlokalizował na wschodnim brze
gu rzeki Szysi grupę 7 kurhanów ciałopalnych~ Dwa z nich zostały przez 
niego przebadane /5 i 7 - materiały i dokumentacja w Archiwum Instytutu 
Archeologii w Leningradzie/. 
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Badany obiekt, przypuszczalnie nr 6 wg Dubińskiego, usytuowany 
jest u podnóża stoku opadającego ku rzece, na zachód od drogi Klukowo 
-Cecele w odległości około 250 m, na nieużytku przylegającym do budyn
ku mieszkalnego. M. Fiodorczuka /zachodnia czę~ć została rozorana/. 

Stwierdzono też ślady rozoranego drugiego kurhanu, zapewne 
nr 7 wg Dubińskiego, położonego na polu na południowy zachód od siedli
ska M. Fiodorczuka. W wyniku przeprowadzonych badań zebrano z jego 
powierzchni fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej oraz odpadki 
krzemienne, w tym mikrolityczny, równoboczny trapez. Trzeci /nr 5 
wg Dubińskiego/ z wyżej wymienionej grupy został zniwelowany podczas 
budowy domu M. Fiodorczuka. ~ładów pozostałych kurahnów brak. 

Badany kurhan posiadał średnicę 28 m i wysokość l, 5 m. Jego 
nasyp o konstrukcji ziemnej w partii centralnej został zniszczony podłuż
nym wkopem, który nie naruszył jednak pierwotnego poziomu gruntu. 

Materiał zabytkowy znaleziony w nasypie kurhanu to ponad 800 
fragmentów ceramiki barwy głównie brunatnej i brunatnoszarej, pocho
dzących z naczyń obtaczanych, zdobionych linią falistą. pasmem żłobków 
lub też chropowaconych. Znaleziono ponadto: fragment przęślika glinia
nego, fragment przedmiotu brązowego oraz fragmenty polepy i materiał 
krzemienny /skrobacze, odłupki, wiórki, rdzenie/. 

Pracami objęto ćwiartki A i D kurhanu. Przeprowadzone badanta 
wykazały, iż nasyp kurhanu został przesunięty w kierunku północnym -
większość powierzchni obiektu znajdowała się na obszarze ćwiartki D. 
W narożniku ćwiartki A uchwycono tylko północno-zachodnią krawędi 
kurhanu. 

Nasyp obiektu tworzyła warstwa ~irowatego, żółtego piasku pod 
którym zalegała warstwa intensywnie czarnej' ziemi z zawartością ma
teriału zabytkowego, a pod nią warstwa żółtego piasku calcowego. 

Pod warstwą intensywnie czarnej zie~i /ćwiartka D/ stwierdzo
no obecność konstrukcji drewnianej o wymiarach około 4 x 2 m - oś dłuż
sza E-W. W narożniku północno-wschodnim znajdowało się rozwalisko 
zniszczonego pieca kamiennego, a w narożniku południowo-wschodnim 
całe naczenie gliniane. 

W części wschodniej obrzeża nasypu kurhanu natrafiono na 2 ja
my: okrągłą wykładaną kamieniami oraz owalną. 

Poza obrębem czarnej ziemi w części południowej ćwiartki D od
kryto szkielet dziecka /zachowany szczątkowo/ w orientacji zachodniej. 

Ponadto w obu badanych ćwiartkach stwierdzono liczne ślady 
wkopów współczesnych. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku 
Badania zakończono. 
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KRAKóW-STARE MIASTO Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie · 

Badania prowadził mgr Emil Zaitz. Finansowało 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Osadnictwo 
wczesnośredniowieczne, średniowieczne i nowo
żytne • 

. , 
Badania kontynuowano w wykopach budowlanych i instalacyjnych 

oraz w tzw. szybikach geotechnicznych w następujących punktach: 

a/ ul. Kanonicza l - nadzorowano prace związane z odgruzowywaniem 
sklepień piwnic oraz wykopy budowlane związane z podbijaniem funda
mentów budynku. Stwierdzono nawarstwienia nowożytne. późnośred
niowieczne /w tym bruk kamienny/ oraz wczesnośredniowieczne /IX-
Xlll w./; · 

b/ ul. Kanonicza 3 - wykonano 2 wkopy w zachodniej części podwórza. 
Odkryto nawarstwienia nowożytne, bardzo bogate nawarstwienia zwią
zane z późnym średniowieczem /warstwy z dużą ilością drewna 
i zbutwiałych szczątków organicznych/ oraz warstwy kulturowe zwią
zane młodszym horyzontem osadniczym Okolu /XI-XIII w./; 

c/ ul. Kanonicza 19 - prace ratownicze prowadzono w wykopie zlokali
zowanym w środkowej części podwórza. Stwierdzono nawarstwienia 
nowożytne i późnośredniowieczne. Calca nie osiągnięto; 

d/ pl.Wita Stwosza 2 - badania archeologiczne. prowadzono we wschodniej 
części budynku /w sąsiedztwie ul. Grodzkiej/. Odkryto nawarstwienia 
wczesnośredniowieczne /IX-XIII w./, późnośredniowieczne i nowo
żytne oraz relikty /fundament i część partii naziemnej/ kamiennego 
muru związanego z gotycką zabudową tej części miasta /XIV w. /; 

ef ul. Senacka- jezdnia. Kontynuowano badania w wykopie budowlanym 
przytykającym do północnej ściany budynku Kanonicza l. Odkryto na
warstwienia wczesnośredniowieczne z okresu pomiędzy IX a XI w.; 

f/ ul. Senacka 3 "' ogród Muzeum Archeologicznego /stanowisko św. 
Michał- ogród/. W wykopie budowlanym zlokalizowanym w południo
wo-zachodnim narożniku ogrodu stwierdzono nowożytne warstwy na-

. sypowe oraz relikty muru ogrodowego dawnego klasztoru Karmelitów 
Bosych. Mur ten, pochodzący zapewne z XVII w., wzmocniony był od 
strony ogrodu charakterystycznymi,· szerokimi szkarpami, rozmiesz
czonymi w odległości ok. 3 m; 

gf ul. Stolarska 13, klasztor 00 Dominikanów. W wykopie budowlanym 
zlokalizowanym pod kuchnią klasztorną stwierdzono nawarstwienia 
wczesnośredniowieczne /IX-XIII w. f, ślady 2 palenisk fiXIII w./, 
bardzo bogate nawarstwienie późnośredniowieczne i nowożytne, a tak
że relikty pieca chlebowego /XVIlf-XIX w./ wykonanego z cegieł wią
zanych gliną; 
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h/ ul. Stradom - ul. św. Idziego /jezdnie/. W wykopie instalacyjnym stwier
dzono nawarstwienia nowo:tytne oraz koronę późnośredniowiecznego mu
ru obronnego Krakowa /XIV w. f, łączącego Wawel z Bramą Grodzką." 

Materiały i dokumentacja z powyższych badań przechowywane są 
w Dziale Krakowa Przedlokacyjnego Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 

KRAKOW-STARE MIASTO 
ul. Kanonicza 9 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie · 

Badania prowadził mgr Marek Cwetsch. Finansował 
UW m. Krakowa. Pierwszy sezon badań. Strefa osad
nicza zachodniej części Okołu. Wczesne średniowie
cze, średniow!ecze. 

Prace prowadzono na terenie posesji ul. Kanonteza 9, w partii pod
wórza i na terenie wyburzonej oficyny XIX w. Obszar ten znajduje się w 
zachodniej części Okolu /tzw. II strefa osadnicza/, na skraju terasy powo
dziowej Wisły. 

Wykop nr IV o wymiarach 3 x 6 m, przylegał krótszym bokiem d~ 
muru obronnego. Odsłonięto nawarstwienia do głębokości 420 cm. Straty
grafia wykopu jest następująca: 0-160 cm warstwy nasypowe i niwelacyjne, 
chronologia XVIII-XVI w. ; 160-235 cm warstwy niwelacyjne i kulturowe, 
chronologia: XV i XIV w.; 235-240 cm pozostałości bruku kamiennego, 
chronologia: XIV w.; 240-360 warstwy kulturowe, chronologia: XIV 1 'XIII w.; 
360-420 cm warstwy kulturowe, chronologia: XII-X w. i poziom osadniczy, 
chronologia: X w. 
W wykopie odkryto ponadtp fragment murowanej niecki kamiennej o kształ
cie eliptycznym /wymiary ca 6 x 4 m/. Strop konstrukcji znajdował się na 
głębokości 120 cm, spąg na głębokości 320 cm. Nieckę budowano w szczel
nym wkopie łącząc kamienie wapnem i gliną. Na dnie konstrukcji odkryto 
warstwę gaszonego wapna o miąższości 40-50 cm. Prawdopodobnie wapno 
przeznaczone było do celów budowlanych. Chronologia obiektu: XVI w. 

W partii zachodniej wykopu natrafiono na kamienny mur obronny 
Okolu, którego stopa spoczywa na głębokości 350 cm. Mur posadowiono na 
na piaszczystym utworze. Układ stratygraficzny pozwala przypuszczać, iż 

jest on pozostałością wału obronnego. Fakt ten wymaga prowadzenia dal
s::rych prac wykopaliskowych. 

W trakcie badań uzyskano bogaty materiał ceramiczny. 

Prace wykopaliskowe będą kontynuowane w roku przyszłym. 

KRAKÓW-STARE MIASTO 
Rynek Główny 25 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 
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Badania prowadzili mgr Stanisław Kołodziejski i mgr 
Marek Cwetsch /autor sprawozdania/. Finansowała 
Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Pol
skiej. Pierwszy sezon badań. Porudniowy rejon III 
strefy osadniczej miasta. Wczesne i późne średnio-
wiecze. · 

Badania wykopaliskowe prowadzono w wykopach nr nr I, II, ITI na 
.. terenie posesji Rynek Główny 25. Wykopy założono na terenie dawnego 

dziedzińca posesji /obecnie tzw. Sala Wieczystego/. W trakcie badań od
słonięto nawarstwienia kulturowe z XIII-XIV w. oraz pozostałości obiektu 
z IX-X w. . 

Wykop I, położony prostopadle do muru zabudowy frontowej posesji. 
/wymiary 220 x 120 cm/; s t ratygrafia: 0-153 cm profil zniszczony koparką, 
153-343 cm warstwy nasypowe i" wkop, chronologia: XIX w., 343-483 cm 
jama, chronologia: XIV w., ponadto w północnym profilu wykopu ślady ja- . 
my zagłębionej w calcu, chronologia: IX-X w., calec wystąpił na głębokoś
ci 313 cm. 

Wykop II, położony w części południowej sali /wymiary 200 x 120 
cm/; stratygrafia: 0-121 cm profil zniszczony koparką, 121-261 cm war
stwy nasypowe XIX w., 261-291 cm warstwa nasypowa, chronologia XV w., 
291-371 cm pozostałości jamy o bliżej nieokreślonej chronologii /w wypeł
nisku ułamki cegieł/; calec wystąpił na głębokości 296 cm. 

Wykop III, położony w centralnej części sali /wymiary 220 x 130 
cm/; stratygrafia: 0-40 cm profil zniszczony koparką, 40-300 cm warstwy 
nasypowe i wkop budowlany XIX w., 130-290 warstwy nasypowe i kulturo
we; chronologia: XIV w., 260-320 cm warstwa kulturowa; chronologia 
XIII w., calec wystąpił na głębokości 265 cm. 

Wstępne opracowanie oraz materiały znajdują się w archiwum Dzia
łu Krakowa Przedlokacyjnego. 

Badania zostały zakończone. 

KRAKOW-WAWEL . 
Rejony IV, VIII, XII, XIV 

Kierownictwo Odnowienia Zamku 
Królewskiego i Państwowe Zbio- · 
ry Sztuki na Wawelu 

Badania prowadzili mgr Zbigniew Pianowski i Jerzy 
Firlet /autorzy sprawozdania/ pod naukowym kierun
kiem prof. dr. hab. J. T. Frazika. Finansowało Kierow
nictwo Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu. 
Trzydziesty drugi sezon badań. Grodzisko, głównie 
IX-XIII w., zamek gotycki i renesansowy oraz relik
ty osadnictwa starożYtnego. 
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Rejon IV /katedra/. Roboty prowadzone w związku z zakładaniem 
ciągu instalacji c. o. udostępniły dla penetracji archeologicznych krypty 
pod gotycką kaplicą św .• Małgorzaty f obecnie zakrystia/. W trakcie odgru
zowywania krypty wschodniej do pomiarów inwentaryzacyjnych w partii 
północno-wschodniej stwierdzono występowanie destrukcji budowli kamien
nej. Wykonano tam niewielki sondaż, odsłaniając murowany obiekt kształ
tu prostokątnego o wymiarach ok. l x ponad l, 2 m /wchodzi on pod wschod
nią ścianę krypty/. Budowla składa się z murowanej obstawy kamiennej 
wykonanej z płytowo łamanego wapienia oraz przykrywającej obiekt wylew-

.,ki zaprawy wapienno-piaskowej z domieszką sproszkowanej polepy, o za
barwieniu różowym. W stropie wylewki osadzone są niezbyt liczne kamie
nie wapienne. Murowana obstawa została nieznacznie uszkodzona w partii 
północno-zachodniej przez wkop /przypuszczalnie pó:fnośredniowieczny/. 
Nad obiektem i wokół niego zalega warstwa piaszczystego humusu z okru
"chami zaprawy wapiennej, zaś od północno-wschodniej - warstwa destruk
cji innej, nierozpoznanej budowli. Orientacja po osi E-W, wymiary ikon
strukcja pozwalają interpretować obiekt jako grobowiec. Nie prowadzono 
jeszcze eksploracji we wnętrzu, aby nie uszkodzić unikatowej wyJ.ewki 
zaprawy, będzie to możliwe dopiero po pogłębieniu sondażu od strony za
chodniej, gdzie obiekt jest naruszony przez wkop. Na podstawie niezbyt 
licznego materiału ceramicznego z warstwy nad obiektem oraz techniki 
budowlanej można wstępnie datować domniemany grobowiec na wiek XL 

Odczyszczenie poziomu użytkowego krypty zachodniej uwidoczniło 
zarys obiektu paleniskowego z warstwami zaprawy wapiennej wewnątrz. 
Obiekt był pierwotnie ograniczony ścianką drewnianą i wkopany w starsze 
nawarstwienia wczesnośredniowieczne. Być mÓże należy go wiązać z dzia
łalnością warsztatu budowlanego na tym terenie. Przy północnej ścianie 
krypty wykonano niewielki sondaż do powierzchni skały. Rozpoznano tam 
kompleks warstw wczesnośredniowiecznych, wśród nich pozostałości częś
ciowo przepalonej drewnianej podłogi /obiekt mieszkalny? f orientacyjnie 
patowane na przełom X/XI w. Poniżej, aż do poziomu piasku caleowego 
za!egały nawarstwienia niwelacyjno-nasypiskowe, m.in • .z dużą ilością 
plytgwo łamanego wapienia /występował także pia·skowiec/ datowane wstęp"
AH! n~ okres od 2 pol. X do pocz. XI wieku. 

We wschodqiej części krypty stwierdzono także zarysy trzech jam 
grobowych. Pochówki należy datować przed 1320 r.; jeden z nich został 
przecięty przez fundament gotyckiej kaplicy. 

Rejon VIII /nad Smoczą Jamą/~_Realizowano· tu w dalszym ciągu pra
ce związane z przygotowaniem rezerwatu archeologiczno-architektoniczne
go, eksplorowano rozpoczęte w ubiegłych latach wykopy 2/79-81 i1/80-81. 
W pierwszym osiągnięto przewidziany poziom ekspozycji po wyeksplorowa
niu nawarstwień z okresu międzywojennego, nasypów austriackich pocho
dzących z czasu po podwyższeniu zewnętrznego muru kleszczowego /pocz. 
2 pol. XIX w. f oraz z akcji porządkowej Wolnego Miasta Krakowa /ok. 
1830 r./. 

Prace w wykopie 1/80-81 polegały na powtórnym odkopaniu wykopu 
szerokoprzestrzennego z roku 1949, wykonano ponadto przy pÓłnocnej 
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ścianie, pomiędzy murem średniowiecznym a kleszczowym, przekop aż 
do powierzchni skały, gdzie przebadano ratowniczo nawarstwienia wcze
snośredniowiecznego wału obronnego. Wśród jego piaszczystych i glinia
stych nasypów odpreparowano pozostałości konstrukcji drewnianych: pali
sady, rozpoznanej już. na tym odcinku przez G.Leńczyka w 1948 r. /11-12 
pali/ oraz po jej zewnętrznej stronie /ku zachodowi/ resztki konstrukcji 
skrzyniowej w postaci śladów dwu ścian prostopadłych do biegu wału oraz 
jednej ściany równoległej. Odstęp pomiędzy ścianami prostopadłymi do 
biegu wału wynosi l, 5-2 m. {tesztki ściany "południowej" zachowały się 
do wysokości 11 wieńców, ściany "północnej" - 4-5 wieńców. Odpreparo
wano również południowo-wschodni narożnik skrzyni. Przekop posiadał 
długość 8 m, był w przybliżeniu prostopadły do biegu wału. Należy przy
puszczać, że szerokość tego umocnienia była znacznie większa, nawar
stwienia wału zostały znacznie zniwelowane od góry, m. in. przez wkop na 
XVIII-wieczny mur kleszczowy. Eksplorowany fragment stanowi część 
najstarszego znanego obwodu obronnego na Wawelu, wzniesionego zapewne 
już w IX wieku. 

Rejon XII - dziedziniec Batorego. Sprawowano tutaj nadzór nad wy
kopem instalacyjnym c. o. przebiegającym wzdłuż dziedzińca od bramy 
Wyższej w kierunku północnym. Wykop 1/81 przechodził w całości przez 
współczesne warstwy zasypiskowe. Odsłonięto fragment gotyckiej przypo
ry kaplicy Mariackiej /Batorego/ oraz koronę muru nowożytnego przy 
wschodniej ścianie tej kaplicy. 

Rejon XIV - pomiędzy północno-wschodnim narożnikiem skarbca a 
bastionem Władysława IV, Dalszy odcinek wspomnianego wykopu instalacyj
nego przebieg·ał od północnowschodniego narożnika skarbca katedralnego, 
wzdłuż jego północnej elewacji a następnie aż do bastionu Władysława IV. 
Wykonano dodatkowo przekopy i sondaże archeologiczne /15/ A-15/I/ na 
terenie pomiędzy dzwonnicą a bastionem. W trakcie badań odsłonięto relik
ty kUku budowli murowanych: 

l. Sredniowieczny zewnętrzny mur obronny /przedmurze/ odsłonięto na od
cinku ok. 12 m w pobliżu bastionu oraz na niewielkiej przestrzeni w pob
liru dzwonnicy. Jest to mur kamienno-ceglany wzniesiony przy użyciu 
zaprawy wapienno-piaskowej. Posiada grubość ok. l, 3-1,8 m, przebie
ga w odległości 2, 0-3; 5 m na zewnątrz od głównego muru obronnego. 
Starannie wykonane lico zewnętrzne /z kamienia i cegły/ wskazuje, iż 
jest to partia nadziemna w odróżnieniu od lica wewnętrznego, które na tej 
wysokości było pierwotnie zasypane z·iemią. Korona muru nosi ślady wybu
rzenia, jest skośnie ścięta w kierunku północnym, zgodnie z nachyleniem 
stoku. Mur te.n należy datować analogicznie jak w rejonie VIII /por. ba
dania 1976-1977 r. f na przełom XIV/XV w., funkcjonował on zapewne 
do wieku XVII. 

2. Niewielki fragment' muru ceglanego przybudowanego do wewnętrznego 
lica przedmurza na styku z bastionem 'Władysława IV. Być może służył" 
on jako wzmocnienie styku murów lub też był częścią jakiejś budowli 
przybramnej /wartowni?/. Pochodzi najpewniej już z okresu nowożyt
nego. 
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3. Główny średniowieczny mur obronny został przepruty kanałem c. o. w 

pobliżu bastionu Władysława IV. Rozpoznano tu konstrukcję tego muru, 
złożonego obecnie z trzech części. Od strony zewnętrznej wystąpiła 
barokowa okładzina muru z kamieni i cegły. Jądro stanowi właściwy 
średniowieczny mur obronny wzniesiony ze średnich kamie-':}1 wapien
nych spojonych zaprawą wapienno-piaskoV{ą. Natomiast do lica wewnęt
rznego tego muru została przybudowana ceglana ścianka budynku obec
nego kapitularza /zapewne w pocz. XV w./. Całkowita grubość muru 
wynosi w tym miejscu 3, 3m. Mur obronny nale:!y datować najprawdo
podobniej na przełom · XIII/XIV w. 

4. Budowla "basztowa" przy średniowiecznym murze obronnym została 
odsłonięta w odległości ok. 12, 5 m na zachód od dzwonnicy. Jest to 
duży fragment /obecny stan badań/ fundamentu obiektu prostokątnego 
o wymiarach 4 x 5 m, zbudowanego z łamanego wapienia, m. in. z uey
ciem kamieni płytkowych, spojonęgo zaprawą wapienno-piaskową. Ścia
na północna obiektu została uszkodzona w trakcie budowy przedmurza. 
Jej maksymalna grubość wynosi ok. l, 8m, ściana wschodnia ma śred
nią grubość l, 2 m. Stosunek budowli do średniowiecznego muru obron
nego powinny wyjaśnić dalsze badania. Obecnie datujemy ją na okres 
wczesnogotycki. 

5. We wnętrzu tzw. budowli "basztowej" odpreparowano odcinek silnie zni
sz_czonego fundamentu innej budowli /częściowo jedynie wkop fundamen
towy/ przebiegającego po linii S-N, następnie skręcającego ku wschodo
wi. Mur wykonany był z łamanego wapienia łączonego zaprawą wapienno
piaskową. Zol)tał oń przecięty przez fundament budowli "basżtowej 11

, 

nie stwierdzono jego kontynuacji na zewnątrz tej budowli. We wscł;lodniej 
części budowli "bal)ztowej" stwierdzono ponadto poziom drobnych kamie
ni wapiennych zalanych częściowo zaprawą. Jest to moż.e najniższa war
stwa jakiegoś fundamentu związanego może z budowlą, której fragment 
znajduje się we wnętrzu "baszty". Obydwa relikty można z dużym praw
dopodobieństwem datować na okres wczesnośredniowieczny • . 

6. Fragment budowli rotundowej w pobliżu bastionu Władysława IV- wyko
nany jest w partii naziemnej, zachowanej do wysokości ok. l m z płas-:
kich płyt wapienia o licach wykonany.ch w układzie warstwowym i wnęt
rzu muru -również wypełnionym płytami wapienymi. Do spojenia muru , 
ueyto zaprawy wapienno-piaskowej. Fragmentarycznie rozpoznany 
funda~ent, wykon.any z łamanego wapienia, zbudowano przy ueyciu nie
wielkiej ilości zaprawy. Lico zewnętrzne /zachodnie/ przebiega półko
liście, odsłonięty dotąd niewielki odcinek lica wewnętrznego posiada 
przebieg prosty /po osi N-S/. Średnica okręgu, jaki wyznacza rozpoz-

- nany odcinek lica zewnętrznego wynosi ok. 8-9m. W_nętrze mogło po
siadać zarys wieloboczny. Gritoość muru jest zró:!nicowana, wynosi 
1,1-1, 3 m. Od strony północnej obiekt jest zniszczony przez wkop na 
przedmurze, w kierunku południowym wchodzi w główny mur obronny. 
Technika budowy., analogiczna do innych budowli wawelskich oraz sytua
cja stratygraficzna muru pozwalają umieszczać obiekt w zespole naj
starszy_ch obiektów murowanych na Wawelu /przedromańskich/ i dato
wać go orientacyjnie na przełom X/XI wieku. 
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7. Kolejny obiekt przedromański ods-łonięto w niewielkiej odległości f ok. 
1· mfna wschód od wy :tej opisanego. Do chwili obecnej odpreparowano 

· wewnętrzny narotnik.murów wykonanych równie:! z płytowego wapienia 
/lecz o nieco innych proporcJach/ spojonego zaprawą gipsową. Mury te 
stanowią obudowę zagłębienia oblicowanego starannie obrabianymi, pro
stokątnymi płytami piaskowca, ustawionymi pionowo wzdłu:! lica muru 
biegnącego po osi E-W /2 płyty/ oraz uło:2;onymi poziomo w dnie obiektu 
/dotąd odsłonięto jedną płytę/. Głębokość partii oblicowanej płytami 
wynosi ok. O, 4 m. Obmurowanie posiada odsadzkę-stopień o s~erokości · 
ok. O, 2 m. Mur zamykający obiekt od zachodu zachował się do wysokoś
ci O, 4 m ponad wspomnianą odsadzkę. Obecny stan badań oraz znaczny 
stopień zniszczenia obiektu /m. in. podczas budowy przedmurza/ pozwa
lają jedynie szacunkowo przyjmować rozmiary wnętrza zagłębienia: 
szerokość /? / po osi N-S wynosiła co najmniej ponad O, 5 m, natomiast 
długość /? / od naro:!nika ku wschodowi - ponad l, 5 m. 

Obydwie budowle przedromańskie, je'śli funkcjonowały współcześ-

nie /co wydaje się moMiwe na obecnym etapie bactań/ mo:tna wstępnie okreś
lić jako monumentalną kaplicę grobową. Inna /mniej prawdopodobna/, in
terpretacja obmurowanego zagłębienia dopuszcza traktowanie go jako ele
mentu wyposa:!enia baptysterium związanego z najstara2ą katedrą krakow-
ską. · 

Badania będą kontynuowane; przyniosą z pewnością weryfikację po
danych wy:!ej wniosków. 

KRUSZWICA 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2 

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

Badania pod kierownictwem prof. dr. Witolda Henala 
prowadził dr Wojciech Dzieduszycki. Finansował 
IHKM PAN. Wczesnośredniowieczny gród /VJJ.I- · 
XIII w./, Żamek /XIV.-XVII w./. 

Realizowano kolejny etap badań archeologicznych w Kruszwicy 
związaey z problematyką przekształceń urbanistycznych ośrodków miej
skich. Kontynuowano prace wykopaliskowe na Wzgórzu Zamkowym /stano
wisko 2/ w południowej jego partii /wykop IV A/. Odkryto tu ponUej ~d
słoniętych w zeszłym sezonie konstrukcji wałowych z XIII w. ~- •ukośnie 
ścięte relikty warstw datowanych na XII-l pol. XIJJ. w; Natrafiono na bogaty 
zespół ~ródeł kultury materialnej. Na uwagę zasługują liczne zabytki brą-

- zowe - kabłączki, okucia, płytki, sprzączki, bryłki i in., :!elazn': i szkla
ne - paciorki, obrączki. Nowy element poznawczy wniosły skupiska przed
miotów szkliwionych, a więc płytek posadzkowych i ściennych - półfabry
katów, niekiedy wytworów nieudanych oraz liczne fragmenty różnokoloro-
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wej ceramiki szkliwionej. Odkryto takte fragment cegły romańskiej, gli
nlanego detalu budowlanego. 

Powy:tsze przedstawione odkrycia sugerują. iż natrafiono tu na 
zaplecze nowego ośrodka /? / szklarskiego ,zwiąZanego z wytwarzaniem 
niektórych elementów architektonicznych wystroju niezide.ntyfikowanej 
jeszcze budowli. Odmienność tego ośrodka w zakresie technologii i morfo
logii niektórych okazów tu wyrabianych od wytworów odkrytych dawniej na 
stanowisku 4 potwierdza postawioną hipotezę. 

W celu poznania relacji pomiędzy poszczególnymi członami ośrod
ka kruszwickiego grodu i podgrodzia, założono na północnym skraju Wzgó
rza Zamkowego nowy wykop /nr VI/. Natrafiono tu w górnej partii na ka
mienny mur obwodowy zamku kazimierzowakiego z 2 połowy XIV w. 
Stwierdzono duże odchylenie jego biegu od linii zachowanych reliktów sty-

- kających się z Mysią Wieżą. Mo2:e ttl. sugerować istnienie w pobliżu niez
nanej dotąd baszty z~mkowej. 

W trakcie eksploracji w wykopie VI pod warstwami niwelacyjnymi, 
pochodzącymi z czasu budowy muru kamiennego,, natrafiono na warstwę 
gliny /20-30 cm/, stanowiącą ukośne wylepienie północnego stoku Wzgórza. 
Pod nią zalegały poziomy osadnicze datowane od IX po 2 połowę XIII w. 
oraz na okres halsztacki. · 

Nie stwierdzono natomiast występowania hipotetycznego wału mają
cego oddzielać gród od podgrodzia. Może to świadczyć, iż wczesnomiej-
skie centrum kruszwickie było jednoczłonowe. · " 

Wśród zabytków ruchomych wydobytych z warstw tej partii Wzgó
rza na uwagę zasługują liczne przedmioty brązowe, m. in. moneta, nożyce 
żelazne, szkliwione płytki posadzkowe i ścienne oraz fragmenty ostrza 
kosy /? / z 2 połowy XIII w. - początków XIV w. · 

Materiały przechowywane są w ZAW IlłK.M PAN w Poznaniu. 

Badania będą kontynuowane. 

L4D, g m. Lądek 
woj. konińskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadziły mgr _mgr Maria Zeylandowa, 
Aleksandra Lipińska~ Krystyna Lutowa. Finansowa
ło Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Szesnasty 
sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne 
/VIII-XIII w./. 

Poszerzono zapoczątkowany w 1979 r. przekop po linii P-P /ar 
391-411/, przez południową, nisko położoną część grodz iska, który stwier-
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dził istnieni_e tam podgrodzia X-wiecznego oraz osadnictwa pó:tniejszego 
/XI-XII w./. Na głębokości 40 cm odsłonięto dużą. nieregularną płasz
czyznę kamieni. Są to drobne kamyki, wśród których spotyka się kawałki 
piaskowca. Funkcja tego skupiska jest na razie niewyjaśniowa. Powyżej 
i poniżej odkryto szereg zabytków, m. in. noże żelazne, gwotdzie, przęś
liki. 

Ponadto w oparciu o wyniki badań elektrooporowych przeprowadzo
no rów sonda.lowy w górnej części grodziska /na arach 151,171/. Mimo 
odkrycia w czasie wieloletnich badań w tej części grodziska cmentarzyska 
szkieletowego nraz elementów stanowiących destrukty kościoła nie udało 
się natrafić na pozostałości samego kościoła. 

Przeprowadzone badania elektraoporowe wytyczyły teren, na któ
rYm zalegać miały pozostałości budowli kamiennej. 

Okazało się, że rów sondażowy nie potwierdził istnienia w tym 
miejscu śladów budowli kamiennej. Przeciął on częściowo wał grodu /ple
miennego/ znany już z innych wykopów. W wał wkopane są pó:tniejsze jamy. 

Wykop ów wykazał, że badania elektraoporowe są /może/ wiarygod
ne jeżeli chodzi o strukturę fizyczną badanych warstw, ale wniosków 
archeologicznych bez ·sprawdzenia wyników metodami archeologicznymi, 
wyciągnąć z nich nie można. 

LUBIN 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko l 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii Wielkopolski 

Badania prowadzili doc. dr hab. Zofia Kurnatowska ' 
i doc. dr hab. Stanisław Kurnatowski.' Finansował 
WKZ w Lesznie. Czwarty sezon badań. Zespół 
architektoniczno-osadniczy klasztoru be_nedyktynów. 

Prace prowadzono po południowej i północnej stronie kościoła 
/sektory I i V oraz .III, IV i VI/. Cele badawcze - wyjaśnienie formy prze
strzennej pierwszego kościoła romańskiego w Lubiniu, realizowano nadal 
jedynie na zewnątrz istniejącego budynku kościoła klasz~ornego. 

Poza dalszymi fragmentami absydy i części murów południowej 
partii pierwszego kościoła romańskiego, natrafiono w sektorze VI na frag
ment kamiennego fundamentu najprawdopodobniej północnego muru tego 
kościoła. Można go zatem rekonst~ować jako dużą trzynawową budowlę. 
Otwartą pozostaje kwestia zachodnich partii budowli, bowiem w wykopach 
usytuowanych w tej części obiektu, jak dotąd nie natrafiono na wyratniej
sze pozostałości architektoniczne. 
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Po południowej stronie obecnego kościoła dokończono badania cmen
tarza. Dotychczas wyeksplorowano ogółem 156 grobów, zalegających w kil
ku w:arstwach nad sobą. Stwierdzono, że cmentarz był ograniczony murem 
kamiennym II fazy romańskiej i zajął miejsce południowej nawy koś~ioła 
I fazy. Początek cmentarza można wiązać z II fazą romańską /XII w. f, 
ueytkowany był aż po wiek XVIII. Charakteryzuje go regularna orient~cja 
grobów, ślady trumien oraz minimalna ilość wyposażenia - części ubioru, 
proste ozdoby. 

Po północnej stronie kościoła /sektor VI/ natrafiono na dalsze frag
menty murów II i III fazy romańskiej oraz na pochówki zakonników. 

Z fazą III późnoromańską wiąże się, też odkryty w sektorze I na 
południowy zachód od obecnego kościoła, narożnik budynku kamienno-ceg
lanego z wieżyczką schodową, dobudowany od zewnątrz do kamiennych 
murów otaczających klasztor w II faUe. Fundamenty kamienne tego budyn
ku zostacy wkopane~ warstwę kulturową z XI w. Budynek uległ zniszcze
niu w końcu XIV w. 

Dotychczasowe badania pozwoliły ustalić zasięg klasztoru w posz
czególnych fazach jego istnienia. Klasztor romański I i li fazy w niewiel
kim stopniu przekraczał ramy zakreślone obwodowym, a zarazem obron
nym murem kamiennym z XII w. W III fazie romańskiej /XIii w./ obser
wujemy poszerzenie terenu klasztoru zwłaszcza na zachód i częściowo na 
południe. W następnej fazie -gotyckiej /XV w./ klasztor zajmuje już · 
znaczny obszar wyznaczony na wschodzie obecnymi wewnętrznymi murami . 
klasztornymi. · 

LUBLIN- STARE MIASTO 
Blok VII 

PP Pracownie Konserwacjf 
Zabytków , 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadzili mgr Jerzy Cichomaki /autor 
sprawozdania/, mgr Edmund Mitrus i Łukasz Rej

~ · niewicz. Finansował Zarząd Rewaloryzacji Zabyt
kowego Zespołu Miasta Lublina. Drugi sezon badań. 

· Wczesne i późne średniowiecze, okres nowoeytny. 

Kamienica, ul. Grodzka 4/6, wykop I. 

Odsłonięto dalsze partie murów, konstrukcji drewnianych oraz na
warstwień - osiągając calec. Najstarsze warstwy kulturowe, zalegające 
na głębokości około 500 m poniżej obecnego poziomu terenu, można na 
podstawie ceramiki datować na wczesne średniowiecze /najstarsze frag
menty poc~odzą z wczesnych faz wczesnego średniowiecza/. Wyżej, czy
telne są warstwy, datowane na okres do XIV-XV w. Na tym poziomie, głę-
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bokość około l, 70 m, nawarstwienia uległy częściowemu zniszczeniu przez 
nowoeytny dół kloaczny. 

We wschodniej części wykopu odsłonięto drewniane konstrukcje bę
dące zapewne pozosta~ościami zniszczonego, bli:tej nie określonego obiek
.tuz XIV-XV w. odsłonięte w poprzednim sezonie. 

W zachodniej części wykopu konstrukcje drewniane okazały się re
liktami drewnianej, zrębowej ~tudni. Na głębokości około 3, 70 m, bez
pośrednio nad zniszczoną s~udnią /na belce poziomo uło~onej na deskach 
cembrowiny/ wzniesiono mur ceglano-kamienny.Studnia była zagruzowana 
od głębokości 4, 30 m /w stosunku do poziomu terenu/. Materiał ceramicz
ny uzyskany z wypełniska studni o grubości O, 5 m pochodzi z szerokiego 
przedziału czasowego od XII-XIII do XVII-XIX w. Tak datowane zabytki 
wskazują na okres zasypania studni ju~ w czasach nowo!ytnych oraz, 
pośrednio, na czas budowy muru. W bezpośrednim sąsiedztwie studni od
słonięto mur ceglano-kamienny. , 

W wykopie na głębokości 2, 95 m odkryto w warstwie kulturowej 
dwa złote dukaty węgierskie: Macieja I /1458-1490/ i Władysława II /1490- · 
1516/. 

Kamienica, ul. Rybna 3, wykop II. 

Odsłonięto warstwy osadnicz·e, z których najstarsze pochodzą z 
wczesnego średniowiecza. Znajdują się na poziomach odpowiadających 
tym~e poziomom w w /w wykopie I. Od głęboko-ści około 300 m w zachod
niej części wykopu odsłonięto najpewniej połowę ziemianki o kształcie owal
nym. Materiał ceramiczny z dolnych partii jej wypełniska pozwala datować 
na wezesne średniowiecze. W profilu wschodnim oqsłonięto belki drewnia
ne w układzie pionowym - od głębokości 3, 30 - 6, 50 m, będące pozostałoś
ciami istniejącego na tyłach dŻiałki Rybna 3 - szamba. 

W obrębie bloku VII poza eksploracją systematyczną pełniono rów
nie~ nadzory archeologiczne nad wykopami geotechnicznymi. W trakcie 
ich trwania pozyskano cenne skarby monet. Są to między innymi: 
- znaleziony w piwnicy kamienicy Grodzka 4/6 skarb 257, w większości 

srebrnych monet, wśród których wyrómiono: grosze praskie Wacława IV 
./1378-1419/, grosz praski Jerzego z Podiebradu /1458-147lf. trzecia
ki koronne 1 grosże koronne Władysława Jagiełły /1386-1434/, denary 
Władysława Warneńczyka /1434-1444/, półgrosze koronne Kazimierza 
Jagiellończyka /1447-1492/, denary koro.tine i półgrosze koronne Jana 
Olbra·chta /1492-1501/; 

- w kamienicy Rybna l znaleziono 600 sztuk półtoraków ·węgierskich z. po-
czątków XVIII w. /skarb w opracowywaniu/; · 

-w kamienicy Rynek 17 /zlokalizowanej w tzw.bloku XI/ znaleziono nato
miast 1. 658 sztuk denarów Jagiellońskich /skarb w opracowywaniu/. 

Badania będą kontynuowane. 
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LUBLIN- STARE MIASTO 
Plac po Farze 

188 / o 

PP Pracownie Konserwacji 
~9:bytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadził mgr Edmund Mitrus /autor spra
wozdania/ oraz mgr Andrzej Hunicz. Finansował 
Zarząd Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta 
Lublina. Trzeci sezon badań. Zabudowa miejska. 
Przełom wczesnego i pó~ego średniowiecza 'xin/ 
XIV w. ,' . 

Kontynuowano badania reliktów kościoła ' św. Michała f poprzednie 
prace prowadzono w latach 1977 /19'fd /. 

Odsłonięto fragmenty fundamentów wieży kościelnej i zakrystii. 
Przebadano również dalszą część cmentarza przy północnym fundamencie 
zakrystii. Stwierdzono, że pochówki występują na kilku poziomach :l;różni
cowanych; chronologicznie. Górne warstwy zniszczone zostacy przez licz
ne wkopy. Część pochówków, zwłaszcza w naszych warstwach przecina 
wkop pod fundament zakrystii. 

. . 
Zmarli ułożeni byli na osi E-W, głowami na zachód, w pozycji wy-

prostowanej. W kilku Wy-padkach udało się zaobserwować brunatno-brązo
we zarysy wokói szkieletów - zapewne ślady drewnianych trumien. W. jed
nym z grobów znaleziono dwa brązowe kabłączki skroniowe o okrągłych · 
przekrojach i esowatycą zakończeniach, spoczywającą na kręgach szyjnych 
żelazną zapinkę oraz rozsypane wokół czaszki liczne gliniane 1 szklane 
paciorki. Warstwy grobowe zawierały znaczną ilość fragmentów ·ceramiki. 

Materiały potwierdzają użytkowanie cmentarza już w pótnej fazie 
wczesnego średniowiecza /XJJ.I w./. ".-- -

{4CZANY, gm. Wierzbica 
woj. radomskie 
Stanowisko I "Stara Wieś" 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Olga Lipińska. Finansowało 
Państwowe Muzeum jircheologiczne w Warszawie. 
Drugi sezon badań. Siady osadnictwa z okresu 
wczesnolateńskiego /? /, osada wczesnośredniowlecz
na /XU-XIII w./. 

Prace -na stanowisku I były ltontynuacją padań sondażowych o charak
terze rozpoznawczym, podjętych w 1972 r. Otwarto wykop obejmujący _ 6 
działek o wymiarach 5 x 5 m, dowiązując go ao istniej.ącej siatki arowej. 
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W warstwie kulturowej, o niewielkiej miąższości, znajdowały się 
skorupy w.czesnośredniowieczne i średniowieczne przemieszane z niewiel
ką ilością ceramiki ręcznie lepionej pochodzącej z fazy osadniczej star
szej niż wczesnośredniowieczna. Odpowiadająca jej warstwa kulturowa 
została prawie· całkowicie zniszczona. Jedynie w nielicznych partiach wy
kopu zachowała się jasno-brunatna ziemia z ułamkami naczyń grubościen- · 
nych ze schropowaconą powierzchnią; znaleziono w niej również niewielki 
kubek z odtrąconym uszkiem. / 

Mała ilość ceramiki ręcznie lepionej i jej duże rozdrobnienie utrud
nia poprawne odczytanie chronologii. Wydaje się, że wstępnie należałoby 

odnieść omawiany materiał do okresu wczesnolateńskiego. 

Z osadnictwem starszym niż wczesnośredniowieczne wiąże się 
prawdopodobnie dość regularna, owalna jama_ w której znajdowały się 
dwa szkielety zwierzęce. Zwierzęta /osobniki młode/ zostały ułożone w 
pozycji sugerującej intencjonalny pochówek. Hipotezę powyższą należałoby 
z·weryfikować na drodze analizy zoologicznej. Ponadto w jamie znaleziono 
ceramikę ręcznie lepioną oraz pojedyncze kości należące do innych zwie
rząt. 

Na obiekt ze szczątkami zwierzęcymi nałoźyła się częściowo jama 
o dość ciemnym zabarwieniu, bardzo uboga pod względem archeologicznym. 
Została ona odkryta jedynie częściowo; pochodzi prawdopodobnie z okresu 
wczesnośredniowiecznego. 

Ponadto odsłonięto jeszcze w całości dwie jamy, a cztery dalsze 
obiekty rozpoznano fragmentarycznie. Jedna z jam o powierzchni około 
6 m 2, przeciętnej głębokości 50 cm, miała kształt zbliżony do owalu. Po
siadała ona niewielką piwniczkę, zagłębioną w ziemi do około 35 cm. /li
cząc od poziomu dna jamy/. W ciemnej ziemi z węglem drzewnym i grud
kami polepy, stanowiącej wypałnisko jamy, znajdowała się ceramika wcze
snośredniowieczna i kości zwierzęce oraz duża ilość kamieni polnych ze 
śladami przepalenia, pochodzących z rozrzuconego paleniska. Wśród ka
mieni znaleziono glinianą grzechotkę z zieloną polewą. 

Przebadana jama, będąca zapewne pozostałością obiektu o charak
terze mieszkalnym, została częściowo zniszczona przez wkopy nowożytne. 
Z jamą łączyła się niewielka jainka o dość regularnym, owalnym kształ
cie, prawie jałowa pod względem archeologicznym. Jej pierwotna funkcja 
jest trudna dó określenia. · 

Druga jama, o powierzchni około 5 m
2

, miała kształt zbliżony do 
prostokąta. Głębokość jej nie przekraczała 40 cm. W wypałnisku jamy, 
o dość przemieszanym charakterze znajdowały się . pozostałości rozwleczo
nego silnie paleniska, kości zwierzęce, ceramika, ułamany nożyk żelazny 
i część osełki kamiennej. Pierwotna stratygrafia obiektu została w pewnym 
stopniu zakłócona przez wkopy i wtręty nowożytne. Z tego względu dokład
niejsze ustalenie fuci<cji i chronologii tego obiektu będzie możliwe dopiero 
po wnikliwszej analizie materiału i dokumentacji. 
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Pośród czterech obiektów wczesnośredniowiecznych odsłoniętych 
fragmentarycznie na uwagę zasługuje jama z obszereym, dobrze zacho
wanym paleniskiem. · · 

Wśród ceramiki wczesnośredniowieczneJ stanowiącej główny wyz-
. nacznik chronologiczny, dają się zaobserwować istotne rómice. ~dają się 

one świadczyć, te na stanowisku I miały miejsce zapewne dwie fazy osad
nictwa wczesnośredniowiecznego. Faza starsza jest jednak dotąd słabo 
reprezentowana w materiale, który w większości pochodzi ze schyłku okre
'su wczesnośredniowiecznego z XII-XIII wieku. 

LUPOWO, gm.Bogdanlec 
woj. gorzowskie 

patrz 
okres halsztacki 

MROCZKóW SLEPY 
woj. piotrkowskie 
Stanowisko l 

Uniwersytet Lódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadziła mgr Lubomira .Tyszler. Opiekę 
naukową sprawował doc. dr Jerzy Kmiecitiskl. Fi
nansował WKZ w Piotrkowie Trybunalskim. Drugi 
sezon badań. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne 
/XII-XIII w./. 

Celem kontynuowanych badań ra~owniczych było rozpoznanie stanu 
zniszczenia stanowiska oraz określenia zasięgu cmentarzyska. 

2 
Przebadano około 200 m powierzchni. Odkryto dwa groby szkiele-

towe: pochówek kobiety z wyposa~eniem w postaci dwóch esowatych kabłącź
ków skroniowych /wym. 9, 5 cm/ oraz pochówek dziecięcy bez wyposa~enia. 
Zmarli uło~eni byli na wznak, z rękami wzdłu~ ciała, głowy skierowane 
na zachód •. 

Uzyskane dane pozwalają stwierdzić, · ~e podczas kilkunastoletniego 
użytkowania wzgórza, jako ~wirowni, zniszczeniu uległa wi'ększa część 
gro!:> ów. 

W wyniku prowadzonych prac ratowniczych zdołano uratować tylko 
część cmentarzyska /12 grobów f. 

Nie przewiduje się kontynuacji badań. 

NOWINKA, gm. Tolkmicko 
woj. elbląskie 
Stanowisko l 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 
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Badania prowadził mgr Mirosław Pietrzak. Finan
sowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Dzie
siąty sezon badań. Cmentarzysko płaskie kultury 
pruskiej /VI-Vll w. f. . 

Kontynuowano prace w północnej części cmentarzyska. Zostały 
odkryte i wyeksplorowane kolejne obiekty grobowe :... nr nr 139-148 z wy
jątkiem obiektu nr 146, który stanowił stos ciałopalny. Na powierzchni 
rysował się on w kształcie nieregularnego czworoboku o wymiarach 3 x 
l, 7 m i zagłębiał się do O, 3 m. Wypełnisko stosu składało się z kilku 
warstw węgli drzewnych oddzielanych cienkimi warstwami piasku. 
Oprócz węgli d~zewnych znajdowało się w stosie kilka przepalonych kości 
ludzkich. · 

Groby oznaczone nr 147 i 148 były pochówkami końskimi_ nad któ
rymi znajdowały się ciałopalne groby jamowe, ludzkie. Pochówki końskie 
usytuowane były na osi S-N z czaszką od południa i ·oba wyposażone byly 
w wędzidła żelazne, przy jednym z nich /nr 147 f odkryto uzdę zdobioną 
okuciami brązowymi. 

Po raz pierwszy na cmentarzysku odkryto grób ciałopalny, jamowy 
/nr 142/ zawierający w wypełnisku jamy grobowej kilka zębów i kości ko
nia. W pozostałych grobach jamowych odkrywano tylko przepalone kości 
ludzkie i węgle drzewne. W grobie nr 148 -jamowym, zalegającym nad 
pochówkiem konia, znajdowało się naczynie gliniane kształtu beczułkowa
tego zdobione przy krawędzilistwą karbowaną. 

Chronologia cmentarzyska nie uległa zmianie. Przewiduje się za
kończenie badań w przyszlym sezonie wykopaliSkowym. 

OPALINO, gm.Gniewino 
woj. gdańskie 

patrz 
okres lateński 

Stanowisko 2 

PIASKI, gm. Zduny 
woj. kaliskie 
Stanowisko l 

Młodzi e żowe T owax:zystwo 
Przyjaciół Nauk w Kaliszu 

Badania prowadził mgr Dionizy Kosiński. Finanso
wało Młodzieżowe · Towarzystwo Przyjaciół Nauk w 
Kaliszu. Szósty sezon badań. Grodzisko wczesno
średniowieczne z fazy n. 

Kontynuowano badania konstrukcji wałowych grodziska. Wykopy 
zlokalizowane na zewnętrznej części obwałowań eksplorowane były w po
przednich sezonach badawczych do poziomu wód gruntowych. Badania prze

. rywano ze względu na niesprzyjające warunki klimatyczne. Szerokość wy-
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kopów wynosiła 5 m, a łączna...długość badanego odcinka 10m. Mią:!szość 
badanej warstwy do calca wynosiła około O, 4 m /rozumianej jako mecha
niczna/. W piasku zachowane były w dobrym stanie drewniane elementy 
konstrukcji. Zalegały one bezpośrednio na calcu /piasek wymyty/. W nie
których partiach zewnętrznych konstrukcji występowała warstwa wiórów 

· i drobnych gałązek. Odkryty fragment rysuje się jako regularny system 
uło±ony z belek o długości ponad 3, 5 m oraz krótszych równoległych, a na 
nich prostopadłych dranic o szerokości do 40 cm. Charakterystycznym 
elementem były fragmenty słupów o wyra:tnych śladach obciosywania. 

'Tworzyły one układ kwadratów o bokach 2 m zgodny z układem be~ek, to 
znaczy nieco ukośny do promienia grodziska wyznaczonego kierunkiem 
wykopów. Z powiązań z wcześniejszymi badaniami wynika, ~e są to naj
prawdopodobniej konstrukcje ławy przedwałowej. 

Zabytki ruchome to: nieliczne ułamki naczyń obtaczanych całkowi-
cie lub częściowo wyst_ępujące w warstwach wiórów. · 

Eksploracja wykopu nie została zakończona. 

Badania winny być kontynuowane. 

PLESZEW 
woj. kaliskie 
Stanowisko 2 

Muzeum Okręgowe Ziemi 
Kaliskiej 
w Kaliszu 

Badania prowadził mgr Edward Pudełko. Finansował 
WKZ w Kaliszu. Czwarty sezon badań. Cmentarzy
s~o kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i ±ela
za. Dom_niemane grodzisko wczesnośredniowieczne. 
Badania układu obroĄ,nego lokacyjnego miast!'-• 

Stanowisko zlokalizowane przy ulicy Piaski, pozwoliło na ostatecz
ne określenie zasięgu cmentarzyska. Przebadano 5 arów zachodniej częś
ci nekropoli. Południowa część cmentarzyska zniszczona została eksploa
tacją ±wiru. Odkryto 20 pochówków ciałopalnych w grobach popielnicowych 
i jamowych. Na uwagę zasługuje odkrycie trzech zniszczonych częściowo 
i zniwelowanych przez orkę kurhanów z rozwleczoną obstawą kamienną. 
W dwóch przypadkach, oprócz ceramiki wewnątrz jamy grobowej, odkryto 
spirale wielozwojowe z drutu brązowego. Badając północny zasięg cmenta
rzyska odkryto ogromny głaz polodowcowy posadowiony w warstwie szaro
Młtego piasku. Otoczony był regularną obstawą kamienną zło~ną z oto
czaków. Mimo szczególnie dokładnych badań nie stwierdzono ~dnego ma
teriału datującego. Badania będą kontynuowane w roku przyszłym i obej
mą centrum cmentarzyska. 

Wykonano 8 wykopów sonda~WY.Ch na wzgórzach w południowo
wschodniej części miasta w pobli~u drogi Pleszew-Kalisz, w miejscu do
mniemanego grodziska wczesnośredniowiecznego. Nie stwierdzono mdnych 
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śladów warstw kulturowych. W celu uzyskania dalszych tuateriałów do oa
dań nad osadnictwem średniowiecznym, w związku ze zbliżającym się ju
bileuszem 700-lecia miasta, wytyczono wykop sprawdzający u zbiegu ulic 
GarnGf.rskiej i Kaliskiej. Miał on :~;a zadanie określić ewentualne istnie
nie murów obronnych. Na takie umocnienia wskazywałby kolisty uklad 
ulic oraz kamienna wieża w herbie. Wykop przy ulicy Garncar.skiej, w 
wymiarach 7 x 5 m, .usytuowany został w takim miejŚcu, 'że powinien 
choćby w negatywie uchwycić ślady murów, płotu czy fosy od strony głów
nej osi drożnej Pleszew-Kalisz. Badania jak dotychczas dały wynik nega
tywny. Występujące pod powierzchnią cegły i rumosz związane były z ukła
dem zabudowań z przełomu XVIII i XIX wieku. W warstwach szarej ziemi 
do głębokoŚci 130 cm odkryto dużą ilość ceramiki m. in. duży, nieznacz
nie uszkodzony dzban. 

Materiały z badań znajdują się w. MO Ziemi Kaliskiej. 

POBIEDZISKA 
woj. poznańskie 
Stanowisko 4 

Muzeum· Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadzili: mgr Zbigniew Karolczak i mgr 
Czesław Strzyżewski. Finansowało Muzeum Archeo
logiczne w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Osada 
z okresu wczesnośredniowiecznego /faza E/; zało
żenie dworskie z XVI-XVIII w. 

Stanowisko jest położone na wyniesieniu półwyspu wznoszącym się 
ponad 4 m nad poziom w części południowej Jeziora Małego, w południowo
wschodniej partii miasta, bezpośrednio na zachód od ul. Czerniejewsklej 
1 ul. Wyzwolenia. Nieregularnie owalny półwysep, o powierzchni około 
O, 6 ha, prawdopodobnie stanowił pierwotnie część północną garbu moreno
wego. Przecinał on rynnę polodowcową i oddzielał Jezioro Małe od Jeziora 
Dobrego. Charakterystyczne ukształtowanie południowego brzegu jeziora 
wskazuje, że północny fragment tego garbu został przed wiekami prawdo
podobnie celowo odcięty od reszty wyniesienia pPZekopem, stając się wyspą. 

Odkrycie, pądczas badań powierzchniowych, śladów osadnictwa 
i zabudowy· .na wzgórzu, ru:yskanie na jego temat licznych informacji, jak 
również stwierdzenie poważnego procesu niwelacji, skłonily do podjęcia 
natychmiastowych prac wyk'opaliskowych. Podstawowym ich celem była 
wstępna analiza przestrzenna i chronologiczna stanowiska oraz ustalenie 
możliwości łączenia tych ślad~w z poszukiwanym grodem wczesnośrednio
wiecznym i zamkiem późnośredniowiecznym. Dlatego też wykopy rozpoz
nawcze usytuowano w trzech liniach A, B i C przecinających teren wyspy, 
mającej długość105m /NO-SW/ x 65 m /szerokość/, po krótszej osi. 
Łącznie założono 23 wykopy. w tym na linii osi A /sektor I/ - 11 wykopów 
sondażowych, osi B /sektor II/ - 6 wykopów i osi C /sektor III/ - 6 wyko
pów, o powierzchni ogólnej około O, 5 ara, eksplorując je na głębokość O, 5-
'2, 5 m. 



194 

W trakcle badaft zaobserwowano istnienie zró~nicowanej stratyfi
kacji l większej miąższości uwarstwień w partiach północno-wschodniej 
i w~chodniej, a mniejszej miąższości, względnie nawet brak uwarstwień 
na kulminacji, w części zachodniej wyniesienia. 

Stwierdzono, że na całej długości ·wy~py: z wyłączeniem jej części 
zachodniej i północno-zachodniej, występuje warstwa osadnicza z fazy E 
okresu wczesnośredniowiecznego wraz z jej podwarstwami i obiektami 
o charakterze mieszkalno-gospodarczym /sektory II i ll/. Są to jamy od

··padkowe oraz pozostałości po spalonej drewnianej zabudowie mieszkalnej 
z paleniskami. Znaleziono tam fragmenty naczyń głównie całkowicie obta
czanych oraz ułamki przedmiotów żelaznych, w tym noży i sprzączki. 

S:l.ady osadnictwa pó~nośredniowiecznego w postaci ceramiki naczy
niowej, p}yt posadzkowych i cegieł są datowane na XV 1 XV/XVI w. Wiążą 
się one z istnieniem na tym terenie obiektu, którego na razie nie można 
blaej określić. 

Natomiast, natrafiono na reliktY zabudowy, murowan~j trwający od 
XVI do XVIII w., wiążącej się z wzniesieniem założenia dworskiego, uch
wytnego w sektorach I i II. Chronologię potwierdza stratyfikacja i materiał 
ruchomy w postaci: ceramiki naczyniowej i budowlanej - kafle, płyty po
sadzkowe, płyty z pokrycia dachowego, destrukty budulca; szkła witrażo
wego i użytkowego, kamlenia żarna rotacyjnego, fragmentów okuć, gwot
dzi, podkówek do obuwia, noży, klucza i półkoska oraz z. brązu. 

Występujące dotychczas elementy wczesno-l późnośredniowieczne 
nie pozwalają na obecnym etapie badań, definitywnie potwierdzić lub ~a
przeczyć istnienia na tym terenie grodu i zamku. Natomiast można w spo
sób wycinkowy odczytać założenie dworskie, udokumentowane kartogra
ficznie na początku XIX w., potwierdzone materiałem ruchomym, reliktami 
architektury l fragmentem brukow~ej drogi dojazdowej. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. 

Badania będą kontynuowane. 

POCZAłKOWO, gm. Aleksandrów Kujawski Uniwersytet im. Adama ' 
woj. włocławskie Mickiewicza 
Stanowisko 33 Katedra ArcheologU 

Zespół Badaft Kujaw 
w Poznaniu 

Badania prowadził Zespół Badaft Kujaw pod kierun
kiem doc. dr Aleksandry Cofta-Broniewskiej. Finan
sował WKZ we Włocławku. Drugi /? / sezon badań. 
Cmentarzysko kultury przeworsklej, cmentarzysko 
/2 pol. XI-XII w./. 
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Stanowisko odkryte zostało w 1956 r. przez ekpię Muzeum Archeo
logicznego w Toruniu. Na podstawie przeprowadzonych badań powierzch
niowych i sonda:towych l? l określone, jako cmentarzysko ciałopalne 1 
szkieletowe kultury przeworskiej. Badania realizowane byl;y w ramach 
szerszej akcji ratowniczej nekropoli. 

Cmentarzysko usytuowane jest na kulminacji i stoku wschodnim 
wysokiego, rozległego pagórka obramowanego od strony północnej i ~ołud
niowej podmokl;ymi kotlinkami. Ogółem zbadano powierzchnię 380m , 
rejestrując 16 obiektów, w tym '3 jamy o blizej nieokreślonym charakte
rze i chronologii, oraz 13 grobów szkieletowych z okresu wczesnego śred
niowiecza. Stan zachowania 7 spośród nich był względnie dobry, pozostałe 
w rómym stopniu zniszczone przez orkę i eksploatację piasku. Szkielety 
uło:tone byl;y w pozycji wyprostowanej, z głową w kierunku zachodnim; 
wyposażenie - typowe dla tego etapu rozwojowego obrządku pogrzebowego 
- stanowil;y: noże żelazne 151, kabłączki brązowe 131, pierścionki brązo
we 121, przęślik 111 i moneta srebrna Władysława . IL Chronologię nekro
poli określić można ramowo na 2 pol. XI-XII wieku. 

Obiektów grobowych kultury przerawskiej nie stwierdzono. Z faktu 
zalegania dużej liczby materiału o charakterze niewątpliwie sepulkralnym 
- przepalone ułamki naczyń z okresu późnolateńskiego i rzymskiego, frag
menty terra sigillata na powierzchni oraz w warstwie ornej, a nawet w ja
mach późniejszych grobów szkieletowych, wnioskować wypada, że wskutek 
oddziaływania sprzężonych c zynników naturalnych, jak i antropogenicznych 
uległy one całkowitej destrukcji. · 

Material;y przechowywane są w zbiorach KA UAM. 

Badania zakończono. 

POZNAŃ - Stare Miasto 
ul. Szewska 516 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Zbigniew Karolczak. Finan
sowało Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Pierw
szy sezon badań. Osada IXlliXlli - l pol. XIII w. l, 
miasto lokacyjne, kwartał północno-wschodni l śred
niowiecze, czasy nowo:tytnel. 

Badania mają charakter interwencyjny w' związku z prowadzonymi 
na terenie posesji pracami budowlanymi. 

Odsłonięto profil północny wykopu długości 2 O m oraz profil wschod
ni długości 15 m. W ramach nadzoru archeologicznego wyrótniono 20 uwar
stwień, związanych z użytkowaniem terenu, począwszy od średniowiecza 
po czasy współczesne, które układają się w cztery zasadnicze poziomy 
horyzontalno-chronolog~czne. 
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Poziom pierwszy, najstarszy /warstwy I i II/ z końcowej fazy E 
okresu wczesnego średniowiecza /Xll/Xlll - l poł. XIII w. / reprezentuje 
osadę w postaci zarówno ciągłych uwarstwień· osadniczych występujących 
na całym stanowisku, jak również pozostałości po zabudowie mieszkalnej 
z paleniskiem. Horyzont poziomu pierwszego, wiążącego się z funkcjono
waniem na tym terenie peryferii przedlokacyjnej osady św. Gotarda, za
myka uwarstwienie namuliskowe /warstwa lli/ - pozostałość po powodzi 
z 1253 r. 

Poziom drugi /warstwy IV -XII/ reprezentuje już w pełni wykształ
cony i rozwijający się organizm miasta średniowiecznego, funkcjonujący 
od 2 pol. Xlli wieku po przełom XV /XVI wieku. Zawiera on już stosunko
wo czytelnie ślady zniszczonej pożarem drewnianej zabudowy - zwęglone 

partie podłogi, przewarstwienia polepy, popiół oraz cztery poziomy użyt
kowania terenu, wiążące się z bocznymi traktami komunikacji wewnętrz
nej, drogi gruntowe i użytkowaniem poszczególnych realnoścL 

Kolejne poziomy- trzeci /warstwy XIII-XV/ i czwarty /warstwy 
XVI-XX/ wiążą się z użytkowaniem terenu w XVI-XVIII wieku oraz XIX 
i XX wieku. Z poziomem trzecim związany jest odsłonięty w całości dół 
kloaczny, obudowany drewnianymi, podwójnymi ścianami, przecinający 
poziom średniowieczny, zagłębiony w calec. Z poziomem tym wiąże się 
również biegnący po linii N-S ciąg drewnianego przewodu wodociągowego. 

Poziom czwarty wiąże się z użytkowaniem terenu w wiekach XIX 
1 XX - wybrukowane podwórze oraz warstwy porozbiórkowe, niwelujące 
teren. 

Pierwszy poziom osadniczy zawierał jedynie ceramikę naczynio
wą. Poziom drugi dostarczył ceramikę naczyniową oraz wyroby z metalu 
- gwoździe, fragmenty podków, okucia, również wyroby ze skóry -głów

_nie fragmenty obuwia. Poziolń trzeci zawierał ceramikę naczyniową i bu
dowlaną, wyroby .szklane, wyroby z drewna, wyroby z rogu i kości. 

Kontynuowany jest nadal nadzór archeologiczny obiektu. 

PRZEMYSL 
ul. Rycerska 

Muzeum Okręgowe 
w Przemyślu 

Badania prowadził mgr Andrzej Kaperski. Finanso
wał WKZ w Przemyślu. Szósty sezon badań. Cmen
tarzysko "staromadziarkie" z X wieku. 

Stanowisko położone jest w dzielnicy Zasanie, na wyeksponowanym 
odcinku jednego ze wzgórz, po lewej stronie Sanu. 

Badania ratownicze koncentrowały się wzdłuż krawędzi terasy w po
łudniowo-wschodniej części cmentarzyska, gdzie zaplanowano budowę domku 
jednorodzinnego. 
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Odkryto dalsze trzy groby nr 13, 14, 15. Zalegały one tut pod war
stwą humusu, na głębokości 25-35 cm, co spowodowało ich znaczne znisz
czenie. Stwierdzono nikłe ślady jamy grobowej /nr 13, 14/. Pochówk_!J>yły 
usytuowane na osi W -E. 

W grobie nr 13 szkielet ludzki nie zachował się, wystąpiły jedynie 
drobne pojedyncze kości oraz trzy kończyny końskie, skierowane kopyta
mi ku zachodowi. Grób posiadał bogate wyposażenie: srebrną sprzączkę '· 
lirowatą, wędzidło, krzesiwo, dwa groty strzał, okładzinę z łuku, kabłąk 
kolczyka /?f, fragment srebrnej blaszki i niezwykle interesujące naczy
nie (laszowate z żeberkami na szyji. Z układu wyposażenia naleey są
dzić, że szkielet skierowany był głową ku zachodowi. 

Odmienną orientację posiadał szkielet w grobie nr 14, skierowany 
nogami ku zachodowi. Przy prąwej s t opie Stwierdzono fragmenty wiader
ka: kabłąk i obręcze żelazne. Pozostała część szkieletu uległa zniszcze
niu przy karczowaniu drzewa. 

Szkielet dziecka w grobie nr 15 skierowany był głową ku zachodo
wi, nie zawierał wyposażenia. _Groby 14,15 stanowią część rzędu najbar- . 

. · dziej wysuniętego na wschód w obrębie cmentarza. , 

Odkrycie grobu nr 13 ze sżczątkami konia potwierdza charakter 
i chronologię cmentarzyska. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w 
Przemyślu. 

PUCK- Zatoka 
woj. gdańskie 
port - _osada portowa 

Muzeum Ziemi Puckiej 
w Pucku 

Badania prowadził mgr Wiesław Stępień przy współ- · 
udziale Ośrodka Badań i Dokumentacji w Łodzi. 
Finansc;>wał WKZ w Gdańsku.· Czwarty sezon badań. 
Portowa osada /VII-XIII w. f. 

Kontynuowano i~wentaryzację dna w Sektorze X i częściowo w Sek
tprze VI i XIV. Łącznie zinwentaryzowano dno na powierzchni f. 800 m 2, 
kończąc badanie Sektora X. Wykonano również penetrację dna poza obsza
rem stanowiska. Natrafiono w dalszym ciągu na ślady konstrukcji faszy- · 
nowej, jarzmowej oraz na ślady pomostu - pirsu odchodzącego od główne
go założenia portowego na odcinku około 50 m i biegnącego dalej w kierun
ku północno-zachodnim. Liczne ułamki ceramiki, a nawet prawie całe 
naczynia pochodzą od VII/Vlll w. do Xll/Xlll w., w głównej zaś masie po
chodzą z X-XI w. Na odcinkuRodnaleziono kamień żarnowy. Do interesu
jących znalezisk należy zaliczyć pozostałości drewnianych konstrukcji 
szkutniczych, takie jak: oparcie wiosła - dulka, dyta żebra dębowe - natu-
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ralne kszywulce - pozostałości po konstrukcji wyciosowo-przewiązowej, 
fragmenty klepek łodzi. Uzyskano również wyniki analizy radiowęglowej. 
Wrak nr 2 wyrlatowano -na 555 r.n.e., wrak nr 3-950 r. n.e., dłubanka 
760 r. n. e., faszyna :.. 940 r. n. e. 

Badania przeprowadzono w Laboratorium C-14 Instytutu Fizyki 
Folitechniki ~ląskiej w Gliwicach pod kierunkiem dr M. Pazdura,. 

Badania będą kontynuowane. 

PULTUSK 
woj. ciechanowskie 
Gród i zamek 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadzili mgr Andrzej Gołerobnik /kie
rownik zespołu/, mgr Dariusz Makowski, mgr Ma
rek Mierosławski /aujor sprawozdania/, mgr Zbig
niew Polak. "Finansował WKZ w Ciechanowie. Szósty 
sezon badań. Osada i grodzisko /XII-XIV .w. /. 

Po krótkiej przerwie zimowej kontynuowano badania archeologicz
ne na terenie dziedzińca zamku. Od początku prace skoncentrowano w wy
kopie .nr XI, którego eksplorację przerwano w roku poprzednim na czwar-
tym poziomie_ osadniczym. ' 

Odsłonięto następne cztery pochodzące z XIII wieku. Mial;y one in
ne rozplanowanie niż poziomy późniejsze. Zniknęła ulica okrężna, a całą 
powierzchnię zajmowal;y zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Wykop 
ten dał bardzo dużo interesujących zabytków ruchomych. W tym bardzo 
piękną, płaskorzeźbioną plakietkę - zawieszkę z początku XIII wieku. War
stwy z konstrukcjami drewnianymi kończyl;y się na głębokości około 5-m 
od dzisiejszego poziomu dziedzińca. Niżej znajdował się nasyp piaskowy 
o miąższości około 80 cm i pod nim około metrowej grubości warstwa XII
wieczna z bardzo małą ilością materiału zabytkowego. Pracę w tym wyko
pie zakończono i przekazano teren budowlanym rewaloryzującym zamek. 

Jednocześnie prowadzono badania w wykopie nr XII znajdującym 
się w południowo-wschodniej części dziedzińca, przy zakończeniu skrzyd
ła wschodniego zamku. Po zdjęciu ca l, 8 metrowej grubości nawarstwień 
nowoeytnych odsłonięto dobrze zachowane konstrukcje drewniane. Rozpoz
nano relikty dalszego ciągu drogi wschodniej, która została poprzednio 
odsłonięta w wykopach VIII, IX, X na długości ca 40 m. Po stronie zachod
niej tej drogi odsłonięto dwa rzędy chat przeważnie w konstrukcji wieńco
wej na wrąb. Do wielu z tych obiektów dostawione są klecie gospodarcze 
w prymitywnej konstrukcji płotowej lub ramowej. Wszystkie te obiekty ' 
usytuowane są równolegle do osi drogi wschodniej. Wykop dostarczył dużej 
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ilości materiału w tym dobrze zachowane wyroby z drewna - cebrzyki, 
talerze, łyżki, koromysło i oś od wozu. 

Prace w tym wykopie zakończono i teren przekazano budowlanym 
rewaloryzującym zamek. 

W części środkowej skrzydła wschodniego rozpoczęto dalszą ek
splorację w wykopie nr X. Zdjęto drugi i trzeci poziom osadniczy tak, 
aby zrównać poziomy eksploracji w wykopach VIII, X i XIII /przedbramie/ 
i w przyszłym sezonie prowadzić prace na całej powierzchni tych wykopów 
jednocześnie. 

W wykopie nr X odsłonięto dwa rzędy dobrze zachowanych chat sto
jących po obydwu strohach ulicy wschodniej. 

W listopadzie rozpoczęto prace wewnątrz skrzydła północnego zam
ku w wykopie nr VI strefy B. W miejscu tym spodziewane jest odsłonięcie 
fortyfikacji grodu i ewentualnie zabudowań bramy na przedłużeniu głównej 
ulicy. 

Materiały zabytkowe oraz dokumentacja znajdują się w pomieszcze
niu Pracowni w Pułtusku i w Warszawie. 

Prace wykopaliskowe będą kontynuowane. 

RACI4Ż, gm. Tuchola 
woj. bydgoskie 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadziła Pomorska Ekspedycja Archeo
logiczna Uniwersytetu Łódzkiego. Sprawozdanie 
opracowal~ mgr Małgorzata Kowalczyk i mgr Maciej 
Trzciński. Finansował UŁ I UW w Bydgoszczy. 
Trzynasty sezon badań. Grodzisko wczesnośrednio
wieczne - stolica kasztelanii /XIll w. /. 

Wykopy obejmowały zachodnią część korony wału, jego stok i pod
stawę. Założeniem prac było zlokalizowanie drogi biegnącej na zewnątrz 
obiektu oraz poznanie konstrukcji wałów obronnych w tej części grodziska. 

Odcinek drogi o szerokości l, 50 m odsłonięto między podstawą 
stoku wału1 a brzegiem jeziora. Był to ciemno-szary pas zbitej warstwy 

-próchnicy z domieszką fragmentów drewna i gliny, zagłębiony w jasno
szary piasek dawnego poziomu dna jeziora. Materiał zabytk:owy stanowiły 
ułamki ceramiki z II i III okresu wczesnego średniowiecza.t 

Konstrukcje wałowe analogicznie do odkrytych w północno-wschod
niej części grodu stanowiły skrżynie drewniane oblepiane gliną, a wypeł
nione piaskiem i 9robnymi kamieniami. Materiał zabytkowy to nieliczne 
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fragmenty ceramiki z III okresu wczesnego średniowiecza 1 kości zwie
rzęce. 

W przecięciu wału grodzi~ka zaobserwowano stwierdzone ju~ w 
poprzednich sezonach badawczych dwie fazy istnienia grodu /warstwa 
pożarowa z 1256 r. i z przełomu XIII-XIY w. • kończąca egzystencję gro
du/ oraz warstwy starsze poprzedzające budowę grodu /osada z II okresu 
wczesnego średniowiecza i kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu/. 

Badania będą kontynuowane. 

RADZIKOWO STARE 
woj. płockie 
Stanowisko "Gaik" 

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

Badania prowadziła mgr Iwona Dąbrowska wespół 
z dr.Bo~ko BabiĆem. Finansował IHKM PAN. 
Szósty sezon badań. Wczesnośredniowieczny i 
średniowieczny ośrodek kultowy. 

Badania prowadzone były wespół z archeologami z Instytutu do 
badań 'kultury Słowian w Prilepie, w ramach polsko-jugosłowiańskiej 
umowy o współpracy. 

l 

Na stanowisku zwanym "Gaikiem" wykopy badawcze koncentrowały 
się w południowej części wzgórza. Dokończono eksplorację rozpoczętego 
w 1980 r. wykopu XXXVI, usytuowanego w północnej jego części. Celem 
badań było rozpoznanie poPJdniowej partii stanowiska oraz uzyskanie do
datkowego profilu stanowiska po linii wschód-zachód. Przekopano łącznie 
72m2 powierzchni /155,2 m2/, eksplorując 6 wykopów do głębokości 
maksymalnej 3m od powierzchni ziemi ornej. 

W wyniku badań w południowej części wzgórza odkryto: wielofazo
wą, owalną jamę /1/81/, bruk kamienny oraz usytuowaną poni~ej jamę 
2/81, palenisko kamienne, dwa miejsca palenia ogni, cztery jamy po słu
pach oraz dość z~gadkową, spaloną konstrukcję drewnianą. Na uwagę za
sługuje szczególnie jama 1/81, regularna, owalna o szerokości 2m, dłu
gości odkrytej 3, 5 m. Wypełniska wielowarstwowe posiadało mią~szość 
2, 2 m. Tu~ przy południowej jej ścianie zlokalizowano jamę po słupie. 
Fragmenty naczyń zlokalizowane w dolnej partii obiektu pozwalają wstęp-
nie datować najstarszą fazę jamy na wiek VII. · 

Na szczególną uwagę zasługuje odkryta częściowo w 1980 r. w pół
nocnej części wzgórrz:a, częściowo spalona konstrukcja drewniana. Konty
nuowane badania na tym odcinku pozwoliły odsłonić cały system pali, ostro 
zakończonych, wbitych prostopadle w zbocze wzgórza oraz jakby łączących 
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je poziomych belek. Konstrukcja ta zorientowana z lekkim odchyleniem 
po linii N-S posiadała szerokość od 2-2, 5 m, długość ca 3 m. 

Szczegółowa analiza odkrytego obiektu pozwala sądzić, iż mogą 
to być ślady konstrukcji schodów lub stopni drewnianych, które uległy 
częściowemu spaleniu. O ile hipotezę tę potwierdzą dalsze badania mieli
byśmy na tym odcinku wzgórza uchwj-eone wejście na jego szczyt. 

Wyniki tegorocznych badań raz jeszcze potwierdziły wysuniętą w 
latach ubiegłych tezę, iż badane wzgórze pełniło w okresie wczesnośred
niowiecza i średniowiecza funkcję zorganizowanego ośrodka kultowego, 
a także dostarczyły nowych materiałów do rekonstrukcji jego zabudowy 
przestrzennej. 

RYBNO, gm.Gniewino 
woj. gdańskie 
Stanowiska 3 i 3a 

SKOWIESZYNEK 
woj. lubelskie 

STARE BIELSKO 
woj. bielskie 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
późne średniowiecze 

Muzeum w Cieszynie 

Badania prowadziła mgr Małgorzata Płasak. Finan .. 
sował WKZ w Bielsku-Białej. Osmy sezon badań. 
Grodzisko wczesnośredniowieczne /XII-XIV w. f. 

Po rocznej przerwie kontynuowa.Q.o prace w północno-zachodniej 
części grodziska. Nawiązano do wykopu z r.l979, w którym odkryto po
zostałości chaty. W roku bieżącym, w odległości ok. 20m na północ odsło
nięto kolejny obiekt mieszkalny i 2 jamy o bliżej nieokreślonym przezna
czeniu. 

Poziomy rzut chaty f ok. 5 x 5 m/ uchwycony na głębokości O, 5 m 
wyraźnie wyznaczała warstewka spalonego drewna. Od strony wschodniej, 
tuż przy narożniku północno-wschodnim prowadziło do niej podejście -
przedsionek/?/ o wymiarach l, 5 x l, 5 m. Na głębokości l, 3m zachowa
ły się fragmentarycznie podłoga drewniana oraz 3 belki fundamentowe gru
bości O, 3 m. Do belek od strony zewnętrznej przybijane były pionowo, 
deski, stanowiące ściany chaty. 

Wypełnisko jamy stanowiło twarde, silnie przepalone rumowisko 
gliny, kamieni f niektóre znacznej wielkości/ i spalonych konstrukcji drew
nianych. Znaleziono w nim znaczną ilość ceramiki obtaczanej i toczonej 
na kole. Niewielki procent stanowiła ceramika z zielonkawą polewą. Po-
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nadto znaleziono 2 przęśliki gliniane, gwo:fdzie i okucia telazne, bryły 
:tużla :telaznego, kawałki polepy z odciskami konstrukcji drewnianych 
oraz kości zwierzęce • . Materiał zabytkowy skupiał się głównie w północno
wschodniej części chaty i przedsionku. Zrekonstuowano z niego całkowi
cie lub częściowo 20 naczyń, głównie dzbanki i garnki. Wiele z nich jest 
zdeformowanych na skutek silnego, wtórnego, przepalenia. 

Materiał zabytkowy wraz z dokumentacją znajdują się w Muzeum 
w Cieszynie. 

Badania będą kontynuowane. 

STRASZEW O, gm. Koneck 
woj. włocławskie 
Stanowisko 49 

SZAMOTUŁY 

woj. poznańskie 
Zamek Górków 

SZCZEBRZESZYN 
woj. zamojskie 

SZ URPI ŁY, g m. Jeleniewo 
woj. suwalskie 
Stanowisko 4 "Targowisko" 

patrz 
okres lateński 

patrz 
późne średniowlecze 

patrz 
pó:fne średniowiecze 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził doc. dr Jerzy Okulicz. Uczestni
czyli mgr mgr Jacek Kowalski i Hanna Gorczycka 
/autorka sprawozdania/ oraz studenci lA UW. Fi
nansował WKZ w Suwałkach. Pierwszy sezon badań. 
Osada wczesnośredniowieczna. 

Badania, mające na celu rozpoznanie trzech rejonów osady: części 
północfo-wschodniej, centralnej i południowo-zachodniej, objęły łącznie 
225 m • W części północno-wschodniej nie stwierdzono obecności warstwy 
kulturowej, odsłonięto jedynie niejasne w swym charakterze jamy wypeł
nione zorsztynizowanym, rudym :twirem, będące być mo:te śladami po słu
pach. W partii centralnej warstwa kulturowa miała rolątezość do 50 cm i 
zawierała bardzo dutą ilość fragmentów ceramiki, kawałków polepy i koś
ci. Naczynia, których fragmenty tu odkryto, w większości lepione były w 
ręku. W warstwie znalezione zostały takre: ciętarek tkacki, dwa przęśliki, 
fragment osełki, kawałek :tużla z wtopioną bryłką brązu, fragment kamlen
nego :tarna nieckowatego, fragment :telaznego młotka i kawałki muszli. 
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Stwierdzono tu obecność pozostałości konstrukcji kamiennej - fundamen
tów budynku/?/ i ślady po kilku słupach. Najbogatszą; dochodzącą do 
70 cm miąższości, warstwę kulturową odsłonięto w połuąniowo-wschod
niej partii osady. Zawierała ona bardzo dużą ilość fragmentów naczy.ń, 

w większości toczonyqh i często zdobionych ornamentem linii rytych
poziomych i falistych, kawałków kości i polepy. Odkryto tu dużo zabyt
ków metalowych: dwa grociki żelazne, obrączkę srebrną i brązową, dwa 
nożyki, igłę brązową, kółko żelazne, żelazną zapinkę podkowiastą i brą
zowe szydło i in. , a także osełki, fragmenty toporka kamiennego i pacior
ek szlo.any - z bezbarwnego a,zkła ze złotą wkładką. W tej partii stanowi
ska natrafiono na liczne obiekty, w większości będące śladami po słupach. 

Badania będą kontynuowane. 

SZURPILY, gm. Jeleniewo 
woj. suwalskie 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut .Archeologii 

Stanowisko 6 ''Góra Cmentarna" 

B·adania prowadzili doc. dr hab. Jerzy Okulicz i mgr 
Jacek Kowalski /autor sprawozdania/. Finansował 
WKZ w Suwałkach. Pierwszy sezon badań. Cmenta
rzysko /? / wczesnośredniowieczne. 

Stanowisko należy do rozległego kompleksu osadniczego związane
go z Jaćwięgami, datowanego na wczesne średniowiecze. Położone jest 
pomiędzy dwoma jeziorami na wyniesieniu w najbliższym sąsiedztwie 
niewielkiego gródka "Góra Kościelna". · 

Zało±ono dwa wykopy sonda±owe o łącznej powierzchni około60m2 
mające na celu uchwycenie zasięgu występowania obiektów. Na groby nie 
natrafiono; odkryto niewielką liczbę ceramiki, fragment przęślika oraz 
krzesiwo żelazne. 

Dokumentacja oraz materiał zabytkowy przechowywany jest w In
stytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Badania będą kontynuowane. 

SCIGOW, gm. Strzeleczki 
woj. opolskie 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 

Stanowisko G w Opolu 

Badania terenie prowadzili: M. Skrzypecki, S. Sło
wiński i Cz. Francke. Kierownictwo naukowe doc. 
dr Stanisław Pazd~ Badania finansował WKZ w 
Opolu. Drugi sezon badań. Osada wczesnośrednio
wieczna. 
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Stanowisko położone jest ok. l, 2 km na wschód od południowego 
krańca wsi Ścigów, na terasie Potoku Rzymkowickiego, ok. 250 m od dro
gi Strzeleczki-~cigów. · Badane stanowisko położone jest na krawędzi 
aktualnie użytkowanej żwirowni. 

Stanowisko zostało zlokalizowane w trakcie badań powierzchnio
wych przeprowadzonych w 1979 roku. Na przełomie grudnia i stycznia 
1979/80 roku przeprowadzono tu krótkotrwałe badania ratowniqze pod kie
.runkiem K. Macewicza z ramienia WKZ w Opolu. 

W miesiącach lipcu 1 październiku 1981 r. przebadano teren o po
wierzchni ok. 3 arów. W trakcie badań odsłonięto 55 obiektów nierucho
mych: l obiekt mieszkalny, 13 jam gospodarczych i 4 paleniska. Pozosta
łe obiekty stanowiły ślady po słupach. 

W trakcie badań pozyskano znaczną ilość materiału zabytkowego 
w postaci licznych fragmentów naczyń glinianych, kilku przedmiotów że
laznych, polepy oraz większej Uoś~i brył żużlu mogących świadczyć o 
miejscowej proweniencji znalezionych wyrobów żelaznych. Ceramika jest 
dość starannie wykonana. Część naczyń zdobiona jest ornamentem w po
staci dołków palcowych, wielokrotnych linii falistych oraz motywów wyko
nanych grzebykiem. Przedmioty żelazne reprezentowane były m.in. przez 
noże, grot oraz prawdopodobnie dłutko. W jednęj z jam znaleziono obok 
zabytków wczesnośredniowiecznych brązową zapinkę z okresu rzymskiego. 

Na szczególną 'uwagę zasługuje obiekt nr 6, w ramach którego wystą
pił zespół jam obejmujący l obiekt mieszkalny, 3 paleniska, kUka ja~ go
spodarczych, a także "śmietniki" /skupiska skorup, kości, polepy i żuż
lu/. Obiekt mieszkalny składał się z 2 części. W jednej z nich znajdowało 
się palenisko o konstrukcji kamiennej, porytej wyraźnie odcjnającą się od 
podłoża warstwą spalenizny. Wypełniska obiektu zawierało oprócz cerami
ki żelazne przedmioty /m.in. noże/ i kości zwierzęce. 

Wstępna analiza materiału zabytkowego wykazała, że czas trwania 
osady przypada na późną fazę okresu wczesnośredniowiecznego. 

Materiały znajdują się w Muzeum ~ląska Opolskiego w Opolu 

Badania ze względu na stałe zagrożenie stanowiska będą kontynuo-
wane. 

TCZEW - Stare Miasto 
Sektor C 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

. . 
Badania prowadził mgr Mieczysław Haftka pod kie-
runkiem doc. dr.hab. Leona Jana Łuki. Finansował 
Urząd Miasta w Tczewie. Pierwszy sezon badań. 
Osada miejska /pol. XIII w./, klasztor dominikanów. 
/k. XIII do pocz. XIX w./. 
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W dwóch wykopach /2 x 4 i 2 x 5 m/ w obrębie częściowo zacho
wanej zabudowy klasztoru dominikanów, odsłonięto fragmenty kilku obiek
tów murowanych o różnej chronologii. Najwcześniejszym zdaje się być 
fundament kamienno-ceglanego muru obronnego /?/posadowiony wzdłuż 
krawędzi stromej skarpy nadwiślańskiej. Koresponduje on z wieeyczką 
obronną 11wkomponowaną" w prezbiterium kościoła podominikańskiego, 
jak również z budynkiem obecnej zakrystii, noszącej także cechy archi
tektury 2 połowy XIIT wieku. Mur ten został świadomie, planowo rozebra
ny, przypuszczalnie w XIX wieku. 

Odsłonięto także, na niewielkim odcinku, fragment kamienno
ceglanego muru należącego przypuszczalnie do północnego skrzydła czwo
roboku klasztornego. Został on posadowiony w warstwie kulturowej, któ
rą roboczo datuje się na XIV /XV wiek. Najniższy poziom stanowiły war
stwy zawierające materiał ceramiczny z XIII w. i zalegały bezpośrednio 
na calcu. Materiał ruchomy liczny, stanowią głównie fragmenty ceramiki, 
kafli, gwoździ. Znaleziono także l brakteat guziczkowy, krzyżacki z XIV 
wieku. Licznie występował materiał budowlany w postaci cegieł gotyckich 
i detalu architektonicznego. W inwentarzu poszczególnych warstw /w nik
łym procencie/ występowały fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej, 
XI-XII w., jak również neolityczne odłupki krzemienne. 

Badania będą kontynuowane. 

TULIGŁOWY, gm.Rokietnica 
woj. przemyskie 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadziła dr hab. Maria Cabalska. Finan
sował UJ i Wojewódzki Konserwator Zabytków w 
Przer;nyślu. Siódmy sezon badań. Wielkie wieloczło
nowe grodzisko wczesnośredniowieczne VIII-XI wiek. 

W 1981 r. kontynuowano badania grodu właściwego koncentrując wy
siłki na poszukiwaniu dalszych chat fazy .starszej, ustaleniu nawarstwień 
faz starszej i młodszej pod wałem okrężnym, odsłanianiu dalszych budyn
ków zabudowy grodu otoczonego potrójnymi ciągami wałów. 

Faza starsza: na terenie trzech wykopów usytuowanych we wschol;ł
nim narożniku wału odsłonięto prawie w całości chatę ziemiankę wgłębioną 
w calec na l m o wymiarach 6, 3 x 4, 7 m. Ognisko usytuowane w zachodniej 
części chaty posiadało palenisko pokryte rozwleczonymi kamieniami. Dłu
gość chaty wyznaczono na podętawie śladu po słupie zachowanym w profilu 
północnym wyk. IV/1.981. Profile i poziomy pozwalają na rekonstrukcję 
ziemianki wkopanej w calec, której ściany nie posiadały obu~owy. Odsłonię
ty słup wiąże się z konstrukcją dachu. W ziemiance znaleziono grubościenną 
1:białopodobną" ceramikę, nóż żelazny, 4 ułamki pręt6W, 3 ile zachowane 
grociki oraz 4 gładziki kamienne. Stanowi ona trzeci budynek mieszkalny 
zaliczony do fazy starszej. · 
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Faza młodsza związana jest z budynkami naziemnymi. W bie~ącym 
roku odsłonięto chatę nr 19 o wymiarach 5 x 5, 5 m. W odległości l m od 
ściany północnej znajdowało się koliste palenisko o średnicy l m pokryte 
rozwleczonymi kamieniami. Jama paleniskowa miała na głębokości 70 cm 
wymiary 80 x 140 cm. Czarna ziemia koncentrowała się we wschodniej 
częś"ci budynku pozostawiając w jego zachodniej części pas przeznaczony 
na miejsce do spania. W chacie wystąpiły skorupy naczyń, dwa no~e, 
grocik, kUka prętów i okucie ~elazne oraz szydło rogowe i gładzik ka
mienny. 

Wykop I/81 przeciął wał dając przekrój północnego odcinka wału 
okrę~nego. Zbudowano go równie:! w konstrukcji izbicowej. Szczegóły 
konstrukcji w postaci trzech rzędów słupów oddalonych od siebie o 40 cm 
oraz belek poziomych zalegających między słupami uchwycono na posz
czególnych poziomach. ~lady układają się w naturalny sposób bez zabu
rzeń. Zewnętrzne słupy były spalone, podczas gdy dwa wewnętrzne rzędy 
wykazały słabe ślady potaru. Jest to pierwszy ślad pożaru wału odkryty 
na grodzisku. Ziemianka fazy starszej zalegała na głębokości 35-45 cm 
pod pierwszym spalonym rzędem słupów. 

Wykop szerokoprzestrzenny usytuowany na pierwszym podgrodziu 
ujawnił słabo czytelną warstwę kulturową, a w niej skorupy i ułamek no
ża. Trudno na ra'zie ustalić jaki charakter miało to osadnictwo. 

TYK OC IN 
woj. białostockie 
Stanowisko l 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Urszula Perlikowska-Pusz
karska. Finansował WKZ w. Bia.łymstoku. Szósty 
sezon badań. Grodzisko wczesnośredn;iowieczne 

/XII-XIII w. /. 

- Kontynuowano badania konstrukcji wałowych grodziska od głębokoś
ci l; 7 do 2, 30- 43 m 2• Zadokumentowano trzy poziomy eksploracyjne 
o łącznej powierzchni 216 m 2• 

W centralnej i zachodniej części wykopu /stok wewnętrzny - od 
strony majdanu grodziska/ stwierdzono nieregularny układ kamieni. Re
gularny układ kamieni • ławę, stanowiącą umocnienie zewnętrznego stoku 
wału grodziSka, zadokumentowano w całej części wschodniej Wykopu. Na 
podstawie wyników dwóch sezonów m9żna stwierdzić, ~e mamy do czynie
nia z zamierzoną konstrukcją kamienno-ziemną wału, podyktowaną praw
dopodobnie przyczynami lokalnymi /łatwo dostępny budulec/. 

Jednocześnie prowadzono prace u podnóża wału od strony wschod-
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niej. Wytyczono wykop o wymiarach 10 x lO m. Eksplorowano do calca 
ćwiartki A, C, D. Zadokumentowano fosę o głębokości 2·, 5 m i szerokości 
około 9 m. Wypełniska fosy w górnej części stanowiła warstwa ciemno
brunatna, piaszczysta z dużą ilością polepy oraz z nielicznymi kamienia
mi pochodzącymi z rozsypiska wału. Materiał z tej warstwy jest bardzo 
nieliczny l przemieszany. Dno fosy wypełnia1y warstwy piaszczysto
gliniaste, z dużą ilością spalenizny i drobnych fragmentów polepy. Ma
teriał z tych warstw można datować na XII-XIII wiek. W wypełnisku dna 
fosy znaleziono szkielet psa. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Pracowni Archeologiczno
Konserwatorskiej PP PKZ O/Warszawa. 

Badania będą kontynuowane. 

UL UCZ 
woj. krośnieńskie 
Stanowisko 3 

WARSZAWA- WÓLKA ZERZEŃSKA 
Stanowisko 25 "Stawy 11 

.WENECJA GóRNA, gm. Żnin 
woj. bydgoskie 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
epoka brązu 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Danuta Piotrowska przy 
współudziale mgr. Wojciecha Piotrowskiego. Finan
sowało H;łA w Warszawie. Czwarty sezon badań. 
Osada wielokulturowa z pótnej epoki brązu i wcze
snego okresu żelaza oraz z wczesnegośredniowiecza. 

Prace prowadzono w odległości 30-40 m na północny wschód od wy
kopów z 1980 roku. Założono 11 wykopów, a w sumie eksploracją objęto 
282 m 2• Nie stwierdzono obecności - jak w poprzednich sezonach badaw
czych - warstwy ·kulturowej zalegającej bezpośrednio pod humusem, gdyż 
prawdopodobnie wypłyca się ona postępując po stoku badanego wzniesienia 
w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim. Odsłonięto 15 obiektów 
umownie nazwanych jamami, w tym 9 kultury łużyckiej., 5 wczesnośred
niowiecznych, l nieokreślona. Większość jam dostarczyła licznego i róż
norodnego materiału c.eramiczn-ego i kostnego. 

Wśród j~m "łużyckich" dominowa1y obiekty o kształtach w planie 
nieregularnych, w profilu nieckowatych, o największej miąższości wypeł
niska dochodzącej do 50 cm • 

• 
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Jamy wczesnośredniowieczne mo:tna podzielić na dwa rodzaje: 
pierwszy reprezentują obiekty podłu:tne w planie, o prostokątnyM lub 
nieckowatym profilu wypełniska, grubością sięgające 70-80 cm, 
drugi ·to jamy w planie owalne i okrągłe z wypełniskiero głębokim do 
150-16(J cm. · 

Ceramikę "łueycką'' reprezentują ułamki naczyń datowanych na 
schyłek epoki brązu l Hallstatt C. Bardzo ró:tnorodny, z pełną gamą form 
jest materiał ceramiczny wczesnośredniowleczny. Chronologicznie obej
muje okresy od fazy B do D/E wg. W. Hensla i wskazuje na intensywność 
osadnictwa w tym miejscu w ciągu długiego okresu czasu. Zestaw wszy
stkich wykopanych do tej pory typów naczyń wczesnośredniowiecznych· 

sugeruje ciągłość zasiedlenia, lecz n~ tym etapie badań nie mo±na tego 
jeszcze jednoznacznie potwierdzić. Brak śladów po słupach nasuwa hipo
tezę o istnieniu raczej nietrwałych konstrukcji naziemnych, lub takich, 
które nie były głębiej osadzone w ziemi. Spośród zabytków wydzielonych 
zwraca uwagę skupisko glinianych cię±arków ,tkackich - identyczne jak te, 
z łu:tyckiego Biskupina- odkryte w jamie 2/81, poza tym natrafiono na 
szydła kościane i fragmenty :telaznych noeyków. 

W roku przyszłym badania będą kontynuowane z zamiarem przede 
wszystkim uchwycenia skraju osady. 

WOLIN 
woj.-szczecińskie 

Stanowisko l 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej . 
Zakład ArcheologU Nadodrza 
Pracownia Archeologiczna 
w Wolinie 

Badania prowadzili doc. dr hab. Władysław Filipo
wlak /kierownik badań/ i mgr Jerzy Wojtasik. Fi
nansował IHKM PAN. Piąty sezon badań. Wczesne 
średniowiecze. 

Wyko~ pogłębiono o dalsze 30-40 cm odsłaniając kolejną wa;:-stwę 
XIV, w której wystąpiły drewniane konstrukcje domów oraz w południowej 
części ulica o przebiegu wschód-zachód tzn.~ miasta w kierunku portu. 
Dómy, konstrukcji międzysłupowej, były posadowione na tych samych 
działkach, jak w warstwach wy:tej zalegających l o podobnych rozmiarach, 
do 6 m długości. Zachowane na obszarach zabudowań resztki dranic i belek 
sugerują, :te są to pozostałości po podłogach. 

Wspomniana ulica o szerokości około 2 m była zbudowana z legarów, 
.' na które poło ±ono poprzecznie dranice i zaklinowane półpnie. 

Na ·miejscu zabudowań i ulicy prz.ewa±ały nawarstwlenia próchnicy 
zmieszanej z mierzwą, piaskiem i miejscami gliną. Znaleziono tu resztki 
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organiczne w postaci mchu, ślady prosa i innych zbóż, orzechy laskowe, 
resztki rybie i inn., a także dużo kości zwierzęcych i skorup. Wśród 
przedmiotów ruchomych na uwagę zasługuje fragment składanej wagi 
brązowej, zdobione szydło rogowe /zarys twarzy/ i półfabrykat burszty
nowego wisiorka /? / w kształcie wieży szaChowej. 

Odsłonięty poziom datuje się roboczo na l połowę X wieku. 

Badania będą kontynuowane. 

WYSZOGRÓD 
woj. płockie 
StanOwisko 13 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii' Kultury 
Materialnej 
Zakład Epoki Metali 
w Warszawie 

Badania pod kierownictwem doc. dr. hab. Wojciecha 
Szymańskiego prowadził mgr Waldemar Andrzej 
Maszczyński /autor sprawozdania/ przy współudzia
le mgr.mgr. Wojciecha Brzezińskiego, Marka Duli
nicza, Zbigniewa Kobylińskiego i Bogdana Lichego. 
Finansował IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. 
Osada wczesnośredniowieczna /2 pał. VII w./. 

Osada odkryta w trakcie badań powierzchniowych przeprowadzo
nych w 1979 i 1980 roku znajduje się na wschód od grodziska zwanego 
"Okrągłą Górą11, położonego w odległości 2, 6 km na zachód od centrum 
Wyszogrodu. Osada ograniczona jest od południa krawędzią wysokiego 
urwistego brzegu Wisły, a od północy głębokim i szerokim jar.em. Grani
ca zachodnia przebiega w odległości 50-60 m od wspomnianego gr.odziska, 
a wschodnia 80-90 m dalej. 

Eksplorację pmwadzono w zachodniej części osady. Otworzono trzy 
rowy metrowej szerokości w odstępach l metra, z których dwa miały 
25m długości, a trzeci /skrajnie północny/ 15m. Przebieg ich z zachodu 
na wschód zgodny był z przebiegiem siatki arowej na grodzisku. Rowy zo
stały zlokalizowane.85 m na wschód od ćwiartki G sondażu z 1966 roku. 

W zachodniej części sondażu odsłonięto zasypany rów strzelecki 
zawierający w swym wypełnisku drobne fragmenty ceramiki datowanej na 
starsze fazy wczesnego średniowiecza, pochodzące prawdopodobnie ze 
zniszczonych obiektów osady. 

We wschodniej części sondażu natrafiono na obiekt kształtu owal
nego o wymiarach 2 x 3 m (głębokości do 35 cm. Zawierał on duże ilości 
kości zwierzęcych i fragmentów ceramiki, którą ze względu na technolo
gię, · formę, jak i ornament można datować na 2 połowę VII wieku. 

Materiały pr~echowywane są w ZEM IHKM PAN. 
Badania będą kolltynuowane. 



ŻYROOLA WICE, gm.Gniewkawo 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 3 

\ 
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patrz 
okres lateński 

' 



'. 

. . l 

Późne średniowiecze 



BAR LOGI, g m. Rzgów 
woj. konińskie 
Stanowisko ~ 
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Muzeum Okręgowe 
w Konin1e 

Badania prowadził mgr Krzysztof Gorczyca. Finan
l . sował WZIR w Koninie. Pierwszy sezon badafl. Gró-

dek stożkowaty /XIII-XIV w./. ' · 

Gródek położony jest na północ od wsi, wśród podmokłych łąk doll
ny Warty, na wschodnim brzegu Strugi Zarzewskiej. Wznosi się on 2 m 
ponad łąki. Jego średnica wynosi około 31 m, otoczony jest fosą o szero
kości 4 m połączoną ze Strugą. 

Według informacji właściciela terenu gródka był on znacznie wyt.-
szy i został w okresie międzywojennym częściowo zniwelowany,a z uzyska- .-
nej ziemi usypano groblę wiodącą do zagrody właśc.iciela. 

Zadaniem badań było rozpoznanie stopnia zniszczenia obiektu oraz 
jego charakteru i chronologii. W tym celu przez środek gródka na osi N-S 
założono rów sondażowy o wymiarach 32 x 2m. Między 9 a 29 metrem od 
strony południowej stwierdzono obecność bliżej nieokreślonego obiektu 
mieszkalnego-nieckowatej jamy o głębokości l, 6 m. Jej wypełnisko two
rzyła czarna ziemia z płatami przepalonej polepy, kamieniami i spaleniz
ną. Poza obiektem obserwowanQ niezakłócony układ warstw nasypu, zło
żonych głównie z gliny w południowej części i ,plasku ·w północnej. Spoczy
wały one na warstwie próchnicy pierwotnej, która w partii centralnej 
gródka była przecięta przez obiekt ~ieszkalny. 

Z jamy uzyskano dużą ilość kości zwierzęcych, ceramiki /m. in. 
fragment naczynia zoomorficznego/, wyrobów żelaznych /groty bełtów 

.kuszy, zgrzebła, wędzidła, gwoździe, sierpy, półkosek, ostroga, krzesi
wo, nóż, klamra do pasa/ oraz kościanych /oprawki, rurka, ornamento
wana tarczka/. Materiał ten możn~ wstępnie datować na z' poł. XIII-XIV V(· 

Z próchnicy pierwotnej uzyskano niewielką ilość ceramiki wczesno
średniowiecznej. 

Badania będą kontynuowane • . 

BIALCZ STARY, gm. ~migiel 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko 4 

BOBROWNIKI, gm. Fabianki 
woj. włocławskie 

patrz 
neolit 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 



214- -

Badania prowadził mgr Tadeusz J. Horbacz, Opiekę 
naukową sprawował doc. dr Jerzy Kmieciński. Fi
nansował Urząd Wojewódzki we Włocławku. Szósty 
sezon badań.. Ruiny zamkt~ z XIV-XVIII w. 

Celem prac było wstępne rozpoznanie południowych partU dziedziń-
ca zamkowego, w miejscu tzw. skrzydła południowego, W świeUe m. in. 
protokołów krzyżackich miał znajdować się tam budynek /między wieżą 

· narożną a kuchnią zamkową, lokalizowaną w skrzydle zachodnim/~ posta- ,. 
wiony przed 1401 r. Na pierwszym piętrze tegoż obiektu B. Schmid~ ba-
dacz architektury zakonnej i autor pierwszej inwentaryzacji zamku bob
rownickiego, hipotetycznie umieszczał kaplicę zamkówą. 

Wykop nr 8, o wymiarach 10 x 5 m, usytuowano prostopadle do pq
łudniowego, wewnętrznego muru ob"'odowego, mniej więcej po środku 
odległości między reliktem wieży narożnej, a pozostałością Ściany wschod
niej skrzydła zachodniego·. Uchwycono fragment północnej ściany budynku 
skrzydła południowego 80 /? / cm grubości, wykonanej z cegły oraz takiej 
samej ścianki, bliżej nieokreślonego, podziału wewnę"trznego, grubości 
około 30 cm. Fasada odsłoniętego obiektu biegła wzdłuż tej samej linii co 
lico północne muru wieży. Stwierdzono, iż bruk dziedzińca dochodził do 
samej ściany zab.udowania. Wewnątrz natrafiono na pozostałości XVII
XVIII-wiecznej /?/posadzki z płytek ceglanych o wymiarach 19 x 19 x 5 
cm, analogicznej do odkrytej w 1980 r, w zabudowaniu skrzydła wschod
niego. 

W 1982 r. planowane jest poszerzenie płaszczyzny eksplo,racj1 ce
lem pełnego rozpoznania obiektu oraz uwarstwień pod brukiem dziedzińca 
zamkowego. 

Uzyskany ruchomy materiał zabytkowy nie odbiega od znajdowane
go w latach ubiegłych. Natrafiono na przeszło l. 700 fragmentów naczyń 
glinianych, ponad 100 przedmiotów metalowych /głównie gwoździ żelaz
nych/, 4 szelągi z XVII w., około 180 ułamków szkła .taflowego i naczy
niowego, przeszło 200 fragmentów kafli itd. 

Zabytki i dokumentacja znajdują się w Katędrze Archeologii Uni
wersytetu Łódzkiego. · 

Badania będą kontynuowane. 

BORÓWEK, gm.Bielawy 
woj. skierniewickie 

Biuro Badań l Dokumentacji 
Zabytków w Skierniewicach 

Badania prowadził mgr Andrzej Kosiorek. Finan
sowało Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w 
Skierniewicach. Drugi sezon badań. Relikty dworu 
obronnego /k. XV w. - l pol. XVII w./. 
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Kontynuowano prace ratownicze na obiekcie /I sezon w 1979 r. f, 
zakładając 6 wykopów na majdanie dużego kopca i l wykop na zboczu kopca 
małego. Łącznie przebadano 109 m2 ·powierzchni. 

Na majdanie natrafiono na fragmenty fundamentów budynku w posta
ci dwóch, miejscami trzech, ·warstw kamieni polnych oraz fragmenty 
cegieł. Był to prawdopodobnie murowany budynek mieszkalny. Zbocza na
sypu, na którym stał, wzmocnione zostały dużymi głazami. W północnej 
części majdanu odsłonięto pozostałości ceglanej wieży /?f. 

W trakcie badań wydobyto l. 797 fragmentów ceramiki, przede 
wszystkim toczonej na kole /75% to siwaki/, 151 fragmentów przedmio
tów metalowych m. in. żelazny napierśnik oraz płytki od zbroi i grot bełtu, 
300 fragmentów kości zwierzęcych i 22 krzemienie. 

W świetle rezultatów badań potwierdziła się teza o istnieniu na 
tzw. "grodzisku" dworu obronnego. Szersza analiza materiałów pozwoliła 
zweryfikować i ustalić chronologię na koniec XV - l poł. XVII wieku. 

Zakończenie badań planowane jest w 1982 r. 

· BRZESC KUJAWSKI 
woj. włocławskie 
Stanowisko 4 

CEDYNIA 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 2 

CIECHANÓW 
Zamek 

patrz 
neolit 

patrz 
wczesne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Maria Pikulińska-Ciuk 
przy współpracy mgr Doroty Popławskiej; Finan
sowało Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe. 
Ósmy .sezon badań. Sredniowieczny zamek książąt 
mazowieckich. 

. . 
Badania skoncentrowały się na zewnątrz murów zamkowych przy 

kurtynie zachodniej. Przebadano trzy wykopy o łącznej powierzchni 
58 m2. 

. . . 
W wykopie zlokalizowanym na osi bramy wjazdowej /kontynuacja 
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badań 1979 r./ odsłonięto relikty drewnianych pali. Wydaje się, ~e jest 
to dalszy fragment mostu, na którego ślady natrafiono w sezonie 1979. 

Badania w tym rejonie będą kontynu<?wane. 

W wykopie zlokalizowanym na północ 'iod przedbramia odsłonięto 
czytelny układ drewnianych kołków, bitych pionowo~ stanowiących umoc
-!llenie brzegu fosy. W roku przysz.ł;ym przewidziane są badania w celu 
uchwycenia zewnętrznego brzegu fosy oraz uzyskania pełnego przekroju 

··stratygraficznego. 

Wydobyto bardzo du:tą ilość masowego materiału zabytkowego -
ponad 50 tysięcy fragmentów. Dominują ułamki naczyfl ceramicznych 
i fragmenty kości zwierzęcych. Na oddzielną uwagę zasługuje buława: wy
konana z gliny, starannie wypalona w atmosferze redukcyjnej, nosząca 
ślady użytkowania. 

Materia.ł;y zabytkowe do momentu zakoflczenia opracowania znajdu
ją się w PAK P. K. z. w Warszawie. 

CZERSK, gm .. Góra Kalwaria 
woj. warszawskie 
Stanowisko "Wzgórze Zamkowe" 

DZIAŁOOWO 

woj. ciechanowskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwac~i 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno~ 
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Martyna Milewska. Finan
sował WKZ w Ciechanowie. Pierwszy sezon badafl. 
Zamek średniowieczny /od początku XIV wieku/. 

Celem zaplanowanych na kUka sezonów badań, jest rozpoznanie 
umocniefl zewnętrznych zamku fparchamu i fosy/ oraz systemu komuni
kacyjnego z podzamczem. 

Prace wykopaliskowe na podzamczu powinny dostarczyć danych do 
do pierwotnego rozplanowania, ufortyfikowania i zabudowy wewnętrznej .. 
Wnętrze zamku, jego dziedziniec, rozpoznane ju:t były archeologicznie 
w roku 1958 przez prof. dr. hab. Aleksandra Gardawskiego. 

Wykopem o wymiarach 13 x 4 m przecięto podłu~nle wjazd, znaj• 
dujący się po zachodniej stronie zamku. Odsłonięto dwa filary mostu, 
wzniesione na fundamentach kamiennych 2-metrowej wysokości. Sadowio
_no je_ w _calcu na skłonie sztucznie nadsypanego wzgórza. Górne partie 
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filarów 2 m szerokości murowane były z cegieł i zachowały się jedynie db 
wysokości.kilku warstw. Rozstęp p~między ścianą zamku, a pierwszym-
i następnym filarem wynosił kolejno 3, 2 oraz 3, 6 m. Drugi filar mostu · 
stanowił również oparcie dla późniejszego ceglanego parchamu, biegnące
go w odległości 8, 5 mwzdłu:t muru obronnego zamku. Sadowiono go na fun
damencie kamiennym, ' dostawionym do filara. Górna partia parchamu, 
ceglana, nastawiona - była na zniszczoną koronę filara. 

W tym samym wykopie odsłoniętą również fundament zachodniego 
muru obronnego zamku. Wzniesiono go w wykopie wąskoprzestrzennym 
częściowo szalowanym drewnem, z kamieni narzutowych w układzie pa
smowym. Stopa fundamentu sadowiona była w calcu. 

. 3 
Wypełniska wykopu, o kubaturze około 150 m , stanowiły zalegają-

ce na calcu grube warstwy gliey tworzące sztuczny nasyp wzgórza zamko
wego, użytkowe warstwy późnośredniowieczne i nowożytne oraz warstwy 
niwelacyjne obecnego wjazdu na zamek. 

·Eksploracja wykopu dostarczyła powyżej 6, 5 tysiąca znalezisk 
ruchomych, w tym znaczną liczbę fragmentów naczyń gliniaeych, szkla
nych oraz kości zwierzęcych. Ponadto w niewielkiej liczbie wydobyto 
przedmioty żelazne, kafle, fajki pfankowe, oprawki sztućców. Wszystkie 
te znaleziska pochodzą z okresu od XIV do XIX wieku. 

Kolejny wykop, o wymiarach 6 x 3m, zało:tono przy szczytowej, 
południowej ścianie Domu Dużego. Stanowi on pierwśzy etap realizacji 
generalnego przekroju przez dostępną dla badań część podzamcza. Odsło
nięto kamienny fundament Domu Dużego, sadowiony w calcu, na szer.oklej 
lawie kam,iennej. Stwierdzono, iż na całej przestrzeni wykopu zalegają 
do calca piaszczyste warstwy nasypowe. Nieliczne znaleziska fragmentów 
naczyń glinianych, szklanych oraz kafli płytowych wskazują, iż obecny 
układ terenu na badanym odcinku powstał w okresie nowożytnym. 

' 
Materiały zabytkowe i dokumentacja badań znajdują się w PAK 

PP PKZ O/Warszawa. 

Badania będą kontynuowane. 

ELBL4-G 
Stare Miasto · 

ELBL4-G 
Zamek 

l 

patrz . 
wczesne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Gdańsku 
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Badania prowadził mgr Tadeusz Nawrolsk1. Finan
sował WKZ w Elblągu. Trzeci sezon badań. Okres 
średniowieczny /XV w./. 

Kontynuowano prace w wykopie ll.I usytuowanym w północno
wschodniej części terenu objętego hipotetycznym ~arysem• zamku głów

nego. Mimo poszerzenia wykopu do ca 90m2 i prawie 7-miesięcznego 
sezonu, z powodu wysokiego stanu wód gruntowych, prac nie ukoticzono • 

. -Stwierdzono jedynie, :te dwa potęme, zdylatowane mury o szerokości ca 
2, l O i 2 m biegną dalej w kierunku wschodnim, a po ich północnej stronie 
układają się nawarstwienia zasypiskowe fosy. Ponadto w południowo
wschodnim narom wykopu odsłonięto nieokreśloną konstrukcję ceglaną o 

• szerokości 2, 80m, do której od południa przylega posadzka ceglana. 
Funkcje i chrÓnologia odsłoniętych elementów pozostają nadal nieokreślone. 

W kolejnym wykopie. o powierzchni l 05 m 
2

• zało:tonym na dziedz111- A 

cu Internatu ZSZ odkryto na szerokości 5 m południowe skrzydło _ zamku o 
szerokości zewnętrznej ca 12, 60 m i wewnętrznej - ca 8, 20m. Wewnątrz 
skrzydła znajdują się relikty filarów, ponadto z warstwy rozbiórkowej wy
dobyto liczne materialy detalu architektonicznego /maswerki, kształtki 
sklepienne, płytki z literami, itp./. Poziom ten roboczo mo~na datować 
na XV wiek. 

Badania będą kontynuowane. 

ELBL.~.G 
Stare Miasto 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracowola Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Gdańsku 

Badania prowadzili mgr mgr Gracyna i Tadeusz 
Nawrolscy. Finansował WKZ w Elblągu. Drugi se
zon badati. Miasto średniowieczne i nowoeytne 
/Xll-XX w. /. 

Badania koncentrowały się na południowo-wschodniej partii kwar
· tału zabudowy ograniczonego ulicam_i: Kowalską, Stary Rynek, Linki 
i Rycerską. W zało:tonych 3 wykopach, o łącznej powierzchni 510m2, 
pracami -objęto część fosy oraz wnętrze miasta średniowiecznego. Istot
nym elementem było zlokalizowanie odcinka wewnętrznego pierścienia '
murów obronnych oraz lica bramy Kowalskiej. Od wnętrza miasta, przy 
murz.e obronnym, biegła ulica przymurna, w późniejszym okresie zwę
:tona przez dobudowanie kamieniczki opartej o mur obronny. Mimo znacz
nych przekształceti terenu uchwycono poziom ulicy drewnianej, którą 
wstępnie ~oma datować na przełom XIII/XIV w. 
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Interesująco przedstawia się zabudowa południowo-wschodniej 
partii kwartału. W jego narożu odsłonięto prawie cały zarys partii piwnicz
nej kamienicy manierystycznej z około 1580 r. Odzyskano kilkadziesiąt · 
elementów· kamieniarki zdobiącej elewację frontową /profile okienne, bo
nie narożne, rauty, kaboszony/. 
Zaskakującym było odkrycie gotyckiej oficyny. połot.onej w głębi działki, 
tym bardziej, że w murach kamienicy nie stwierdzono wątku gotyckiego. 
Prawdopodobnie oficyna była związana ze szldeletową zabudową frontu 
działki. Natomiast pewną gotycką metJ-ykę l poł. XIV w. ma sąsiednia ka
mienica /Kowalska 12/ z zachowanym wejściem do piwnic. Przebudowa 
kamienicy w okresie renes;insu polegała na wprowadzeniu do piwnic skle
pienia krzyżowo- żebrowego na gurtach oraz dobudowaniu przedproża. 

Mimo niesprzyjających warunków terenowych w kilku punktach 
udało się stwierdzić nawarstwienia i szczątki konstrukcji drewnianych po
przedzających zabudowę murowaną. Ważnym elementem jest uchwyceni,e 
potężnej warstwy pożarowej, przypuszczalnie związanej z pożarem mias
ta w 1288 r. 
Z poziomów tych uzyska-no liczny materiał zabytkowy - ceramikę, kości, 

żuźle, wyroby z żelaza, wyroby skórzane, pochodzące z XIII-XV w. Na 
uwagę zasługuje znaczny udział w tych zespołach fragmentów całkowicie 
obtaczanej ceramiki wczesnośredniowiecznej. 

W obrębie fosy wyeksplorowano nawarstwienia związane z funkcjo
nowaniem nowożytnej zabudowy /XVIII-XX w. f, w tym kawiarni "Mauritzio "• 
Badania architektoniczne wykazały nieznaczną modernizację partii piwnicz- . 
nych. budynków XIX-wiecznych. Próby _eksploracji warstw zalegających pod 
posadzką piwnic z reguły kończyły się niepowodzeniem z powodu wysokiego 
poziomu wód gruntowych. Niemniej stwierdzono, iż górne warstwy zawiera
ją jeszcze materiały z XVII-XVIII w., a więc jest to zasypisko fosy. 

W ramach nadzoru archeologicznego wykonano pełną inwentaryzację 
i dokumentację reliktów kamienicy przy ul. Mostowej 19. W.wyniku badań 
architektonicznych ustalono 3 zasadnicze fazy kamienicy: gotycką, rene
sansową 1 nowożytną /XIX w./. 

Badania będą kontynuowane. 

ELBJ4-G 
Rejon ul. Słu1:ewskiej 
Zamek 

Folitechnika Gdańska 
Instytut Architektury 
i Urbanistyki· 
Zakład Historii Architektury 

Badania prowadzili dr Zofia Holowińska i doc. dr 
Ryszard Massalski. Finansowała Folitechnika 
Gdańska. Piąty sezon badań. Północno-wschodnia 
część krźyżackieg~ zespołu zamkowego /XIII-XV w./. 
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Badania prowadzono na działkach przy ul. Zamkowej 4-6, poszu
kując dalszych murów średniowiecznej budowli, którą wyodrębniono na 
tym terenie w 1980 r. · 

Wykop XI-b - w tylnym pomieszczeniu piwnicznym kamieniczki 
Zamkowa 4 odkryto średniowieczny mur, biegnący równolegle do ]ej tyl
nej ściany, posadowionej - jak stwierdzono uprzednio - na murze nale
żącym do tej budowli. Obydwa mury miały tę samą charakterystykę i zbli
żoną szerokość. Odległość między~imi wynosiła 5, 17 m, a szerokość 

'całego traktu, łącznie z grubością murów - 7 m. Wymiary te były zdecy
dowanie mniejsze od minimalnych wymiarów traktów zabudowy, stosowa
nych w zamkach krzyżackich z końca XIII w., wynoszących odpowiednio 
6, 5 i 11 m. . / 

Wykop X-d założono nad tylną częścią piwnic kamieniczki Zamko
wa 6. Piwnic nie udało się odkopać te względu na trudności, związane z . 
zabezpieczeniem częściowo zachowanych partii sklepienia, zawalonego 
po pożarze w 1945 r. Odsłonięto południową pachę sklepienia, gdzie wy
stąpił materiał zabytkowy z XVll lub XVlll w. oraz trzy mury obwodowe 
piwnicy. powstałe w średniowieczu, co najmniej w dwóch fazach. Ustale
nie układu tych murów w poszczególnych fazach i ich ścisła interpretacja 
było niemo:tJ.iwe z powodu niedo'stępności i węzłów, w których mury te 
stykały się ze sobą. Istnieje jednak duże pr-awdopodobieństwo. że jeżeli · 
nie obie fazy, to przynajmniej wcześniejsza należała do jaki~jś budowli . 
zamkowej. 

Do tylnej ściany kamieniczki Zamkowa 6 został dobudowany oli 
zewnątrz ceglany piec wędzarniczy /? /, dostępny z piwnicy przez wyko
nany w murze otwór •. Cegł;y w jego ścianach łączone były zaprawą glinia
ną. a same ściany okopcone od wnętrza. Znaleziony w piecu inwentarz 
/ceramika i kafle miskowate/ wskazywał, że zasypano go około XVI w. 
Była to najstarsza czysta warstwa kulturowa, odsłonięta w całym wykopie. 
Na skutek wysokiego poziomu wody gruntowej nie zdołano dotrzeć do niż
szych warstw średniowiecznych, odkrywanych na' tym terenie w latach 
ubiegłych. 

Przewiduje .się kontynuowanie badań. 

FROMBORK 
woj. elbląskie 
Stanowisko 4 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 

Kaplica św.Aorty i szpital św. Ducha 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Gdańsku 

Badania prowadzili: mgr Maria Dąbrowska, mgr 
Mirosława Gajewska, doc. dr Jerzy Kruppe /autor 
sprawozdania/. Finansował WKZ w Elblągu. Siód
my sezon badań. Kaplica i szpital z XV-XX w. 

-
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Systematyczne prace wykopaliskowe prowadzono nadal we wnętrzu 
obiektu, natomiast badaniami ratowniczymi na zewnątrz objęto teren bez
pośrednio przyległy od zachodu i południa. Było to konieczne w związku · 
z robotami ziemnymi przy zakładaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
W piwnicach eksplorowano pomieszczenie przylegające do wcześniej od
krytego zespołu pieców łaziebnych. Na parterze prowadzono badania w 
narożnym pomieszcz.eniu południowo-zachodnim oraz w południowym 
ciągu dawnych cel szpitalnych. Dokumentowano równie~ relikty architek
tury /mury, posadzki/ odsłonięte przez ekpię budowlaną PKZ prowadzą
cą równocześnie prace konserwatorskie. Konieczne było takie wykonanie 
badań architektonicznych w zakresie nieodzownym dla właściwej interpre
tacji wyników prac archeologicznych. Badaniami tymi objęto przede wszy
stkim na zewnątrz i od wewnątrz południową i północną elewację korpusu 
szpitala. 

Badania w średniowiecznym pomieszczeniu piwnicznym ustaliły, 
iż przecięte ono zostało w poprzek przez ścianę kruchty zachodniej wznie
sioną w czasie przebudowy w 1686 r. Jednocześnie stwierdzono, ie funda
ment fasady zachodniej pochodzący też z okresu przebudowy, posadowio
no na średniowiecznym fundamencie piw nic. 

Na parterze w pomieszczeniu narożnym ustalono istnienie dwu po
ziomów posadzek. Wyższa z prostokątnych płytek ceramicznych ułożona 
została po przebudowie obiektu w XVI _ w. Swiadczy o tym dopasowanie 
jej do ściany wówczas wzniesionej. Poni~ej natrafiono na posadzkę cegla
ną noszącą w wielu miejscach ślady reperacji oraz przeciętą wzdłuż 
ściany fundamentowej w 1686 r. W denkiej warstewce zalegającej na po
sadzce oraz w szparach między ceghlmi znaleziono monety pochodzące 
prawpopadobnie z l pol. XVII w. Pod posadzką odsłonięto sklepienia kilku 
obiektów piwnicznych pochodzących z założenia średniowiecznego. Nale-
1:ały one do południowo -zachodniej piwnicy, górnej komory południowego 
pieca łaziebnego, korytarza przypiecow-ego oraz sąsiadującej z nim piw
nicy. Odsłonięto tak~e południowo-z_achodni narożnik pomieszczen~a łaź
ni. W ceglanej podłodze natrafiono·· · 1in situ na mosię~ną pokrywę za
mykającą otwór do wpuszczania pa-ry. ' Miała ona 30 cm średnicy i waiyła 
3. 500 gramów. 

Jedynie w południowo-zachodniej części badanego pomieszczenia 
stwierdzono nienaruszony układ warstw. Pozwoliło to na ustalenie pier
wotnego poziomu te-renu, wkopów budowlanych pod założenie piwnic i pie
ców łaziebnych oraz pod ściany narożnika szpitala. 

Prace we wschodniej części południowych i północnych cel potwier
dziły wcześniejsze ustalenia o istnieniu dwóch poziomów posadzek cegla
nych. Niższy związany był z zało~eniem szpitalnym z początku XVI w., 
wyższy natomiast ułożony został w czasie jego przebudowy w końcu XVII w. 
Prześledzono równie~ rozplanowanie cel szpitalnych z tego czasu, ustala
jąc, 11: dwie sąsiadujące ze sobą ogrzewane były wspólnym piecem. 

Wyniki badań ratowniczych to m. in. odsłonięcie dołu kloacznego 
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o murowanej cembrowinie i ceglanym dnie bezpol§rednio przy elewacji po
łudniowej w zachodniej części obiektu. Poszukiwania architektoniczne we 
wnętrzu przyległego pomieszczenia szpitalnego pozwalają stwierdzić, U 
w końcu XVII w. istniała w tym miejscu latryna z wyJruszem. 

W czasie instalacyjnych i niwelacyjnych prac ziemnych naruszona 
została część cmentarza przyszpitalnego. Uzyskany tą drogą materiał 
antropologiczny pochodzi niestety ze zniszczonych pochówków, których 
układ nie mógł być dokładnie zadokumentowany. 

Podczas badań architektonicznych północnej i południowej elewacji 
korpusu szpitala ujawniono pierwotne otwory okiehne i drzwiowe w partiach 
obiektu wzniesionych w XV oraz na pocz.XVI w. Ich rozmieszczenie wska
zuje, i:t pierwotny /układ cel .szpitalnych był odmienny od zrealizowanego 
w czasie przebudowy u schyłku XVII w. Istnienie dwojga drzwi wyjściowych 
ze szpitala w XVI w. stwierdzono jedynie w elewacji północnej. Przepro
wadzone badania licznych węzłów architektonicznych dostarczyły nowych 
danych do poznania etapów budowy obiektu. 

Omawiany .sezon badawczy dostarczył kilku tysięcy znalezisk, w tym 
przede wszystkim ułamków późnośredniowiecznych i nowożytnych naczyń 
glinianych, kafli, kości zwierzęcych, fragmentów wyrobów metalowych i 
szklanych oraz kilkanaście monet z ob-esu XV -XX w. 

1 Systematyczne badania budynków kaplicy i szpitala zostały zakoń
czone. Wskazane natomiast byłoby rozpoznanie terenu przyszpitalnego z 
jego zapleczem gospodarczym, którego · założenie przestrzenne pozo~taje 
nadal nieznane. 

GNIEW 
woj. gdańskie 
Stanowisko l a 
Zamek 

Folitechnika Gdańska 
Instytut Architektury 
i Urbanistyki 
Zakład Historii Architektury 

Badania prowadzili dr Zofia Holowińska i doc. dr Ry
szard Massalski. Finansował WKZ w Gdańsku. Pierw
szy sezon badań. Główny budynek krzyżackiego zam
ku z XIII-XV w. 

Wykopaliska na terenie zamku podjęto w związku z zamierzoną odbu
dową głównego budynku, spalonego w 1921 r. Stanowią one część skład~wą 
rozpoczętych przed kilkoma laty kompleksowych badań nad historią średnio
wiecznego Gniewa. 

Mury głównego budynku na kwadratowym planie z czterema skrzydła
mi wyznaczającymi dziedziniec wewnętrzny, zachował się niemal w całości, 
choć znaćznie zniekształcone przebudową z 1856 r. Celem badań było wyjaś
nienie problemów związanych z ukształtowaniem tej budowli, z przemianami 

' 
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jakim ona podlegała, zwłaszcza w początkowym okresie istnienia. 

Prace zaczęto od dziedz_ińca, na którym - jak wykazały wiercenia 
sondażowe z 1976 r. - warstwy kulturowe sięgały do głębokości 5 m ponUej 
poziomu obecnego terenu /39~ 5 m n. p. m./. Wydawało się mało , 'Prawdo
podobne, aby mogły one narosnąć wyłącznie w wyniku działań budowlanych. 
Założono cztery wykopy /I-IV/, po jednym przy ka:tdej z czterech ścian 
dziedzińca. 

W wykopie I, przylegaj'ącym do ściany północnej, odkryto warstwy 
średniowieczne poprzedzające bezpo~rednio budowę jej fundamentu; teren 
znajdował się wtedy na wysokości 37, 75 m. Poniżej zalegały warstwy pia- ; 
sku, iłu i gliny, · ze znikomą ilością kawałeczków cegieł i zaprawy. Spoczy
wały one na warstwie osadniczej /strop na wysokości 37 m/, bogatej w 
ceramikę siwą i całkowicie obtaczaną, przesyconej zaprawą murarską z 
okruchami gruzu ceglanego. Warstwa ta pochodziła z przełomu XJJ.I/XIV 
wieku i wiązała się z pracami murarskimi,prowadz.onymi na zamku przed 
budową północnej ściany dziedzińca. Pod nią występował czarny humus 
/37,7 m/, bez śladu materiałów budowlanych, z ceramiką siwą i całkowi
cie obtaczaną, zapewne z 2 połowy XIII wieku. Znajdujące się poniżej war
stwy jałowego piasku, żwiru i gliny zwałowej zdjęto do głębokości 3~, 4 m. 
Takie samo uwarstwienie stwierdzono w dolnej części wykopu II, usytuowa
nego przy ścianie zachodniej. 

Wykop Ili- w odległości l, 8 m od ściany północnej i południowej
odsłonięte zostały kamienne fundamenty pod filary nie zachowanego dzie
dzińcowego krużganka. Zakończyło to ostatecznie dotychczasowe dyskusje 
na temat sposobu jego rozwiązania. 

Wykop IV założony przy ścianie wschodniej. Odsłonięto w nim mury 
niewielkiej średniowiecznej piwniczki, zasypanej w XVIII wieku. 

Badania będą kontynuowane. 

GNIEW 
woj. gdańskie 
Stanowisko 2 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Marian Kochanowski /autor 
sprawozdania/, konsultantem była mgr EUhieta 
Choińska-Bochdan. Finansował Urząd Miasta i Gmi
ny w Gniewie. Osmy sezon badań. Pó:tnośrednlo
wieczna osada miejska /XIV-XV w./. 

Prace miały charakter ratowniczo-inwentaryzacyjny. Badania pro
wadzono na ulicy Górny Podmur, biegnącej wzdłuż murów Starego Miasta. 
gdzie założony był wykop, o maksymalnej szerokości 100 cm, głębokości 
80-85 cm, celem ułożenia rur gazowniczych. 

---
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Wstępna lustracja hałd wokół wykopu wykazała obecność kUkudzie
sięciu fragmentów ceramiki pó1-nośredniowiecznej l nowotytnej, kości 
zwierzęcych, no:ta żelaznego oraz szczątków przedmiotów skórzanych. 

Wykop pogłębiono w kilkunastu miejscacli metodą małych a0 ndaty, 
aby ustalić głębokość zalegania warstw kulturowych. ' Wstępna obserwacja 
wykazała obecność czterech zasadniczych warstw o odmlennych treściach 
geologicznych i kulturowych. Najważniejsze z nich - to rysująca się w pro
filach na głębokości 45-50 cm, licząc od krawędzi wykopu warstwa rumo
'szu ceglano-ziemnego z licznymi detalami architektonicznymi oraz warstwa 
o ciemnoszarej, lekko zglinionej ziemi z licznie występującymi tu fragmen
tami ceramiki naczyniowej, detalami architektonicznymi, przedmiotami 
żelaznymil kośćmi zwierzęcymi. 

Badania skoncentrowano zwłaszcza w pobliżu posesji nr l, stykają
cej się bezpośrednio z istniejącą tu niegdyś gotycką basztą. W odległości 
4-5 m od wykopu przebiegał ponadto mur obwodowy Starego Mia~ta. 

Zadokumentowano stratygrafię tej partU ulicy na odcinku około 11 m, 
wykorzystując istniejące dane pomocnicze pomiarów niwelacyjnych, nawią
zując do stałych reperów. Układ warstw przedstawiał się •podooiiie r ' na · 
zadokumentowanych odcinkach. Na głębokości ca 120 cm, na Zi'iiicznej p~sz
czyźnie wąskiego wykopu, zarysowały się konstrukcje drewnian~. Zadoku
mentowano układ bierwion i pobrano do analizy. Na głębokości ca 145 cm 
w obrębie tej części wykopu zaznaczył się ślad zielonkawoszarej gliny o 
dużym stopniu nawilgocenia. Była to warstwa calcowa. 

Fostuluje się za~o~enie na styku ulic Zamkowej i Górny Podmur 
szerokopłaszczyznowego wykopu badawczego. Punktem wyjścia jest zloka
lizowany fragment konstrukcji drewqianej. 

Odkryty materiał ceramiczny stanowi zwarty zespół fragmentów 
naczyń z XIV-XV w., wypalanych wyłącznie w atmosferze redukcyjnej oraz 
mało charakterystycznych zabytków młodszych. Zespół ceramiczny jest 
mało zrówicowany technologicznie, aczkolwiek interesujący pod względem 
formy. 

Materiał zabytkowy zło~~o w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 

Badania' będą kontynuowane. 

GNIEW 
woj. gdańskie 
Stanowisko 3 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 
Centralne Muzeum 
w Gdańsku 

Morskle 

Badania prowadzili mgr Jan Kucharski i mgr Henryk 
Paner /autorzy sprawozdania/.. pod klerunkiem mgr. 
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Elżbiety Choińskiej -Bochdan i doc. dr.hab. Px:zemy
sława Smolarka. Finansowało Wojewódzkie Przed- . 
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Pierwszy 
sezon badań - późnośredniowieczne umocnienia 
obronne podzamcza; kontynuacja badań - relikty 
portu. 

Stanowisko znajduje się na dolnej terasie Wisły, w rejonie ujścia 
Wierzycy, u podnóża wzniesienia,na którym zlokalizowane jest Stare Mia
sto i założenia zamkowe. Celem badań było: 

l. Lokalizacja i odsłonięcie nabrzeża portu znanego już z XIII-wiecznych 
źródeł pisanych. 

2. Uchwycenie w rejonie podzamcza reliktów budownictwa obronnego 
wzmiankowanego w XVII-wiecznych źródłach pisanych i kartograficz
nych, w szczególności muru ciągnącego się od południowo-wschodniego 
narożnika miasta lokacyjnego, do brzegu Wierzycy. 

3. Ustalenie relacji zachodzących między portem, wymienionymi umocnie
niami obronnymi, zamkiem i miastem. 

-
W rejonie portu kontynuowano badania w wykopie I i II>wytyczonymi 

w 1980 r., między starorzeczem Wierzycy a ul. Wiślaną. 

Wykop I - część zachodnia 3 x 5 m. Do głębokości 2 m zalegały niwelhcyj
ne warstwy gruzu - pozostałości XIJ:{:-wiecznych budynków, a 
poniżej warstwy piaszczysto-ilaste z nielicznymi wtrętami gruzu 
ceglanego. Nie natrafiono na konstrukcje. Zarówno stratygrafia, 
jak i treść kulturowa warstw świadczy o celowym, stałym podwyż
szaniu terenu na przestrzeni kilkuset lat. 

Wykop II- część południowa 3 x 5 m. Stratygrafia podobna do układów stwier
dzonych w wykopie I, z tą różnicą. że na głębokości 2 m występu
je ok. 20 cm warstwa drewnianych odpadów pochodzących z XIX
wiecznego tartaku. 
W obydwu wykopach' na głębokości 4, 8-4, 9 m pojawiła się woda 
gruntowa, co uniemożliwiło dalszą eksploatację. Najstarszą ce
ramikę datowano na XIV- i XV wiek. 

Wykop IV i V - o wymiarach 2 x 10m i VI o wymiarach l x 3m usytuowano 
na ·ctawnej łasze wiślanej u ujścia Wierzycy, w nawiązaniu do wy
ników badań geofizycznych z 1980 r. Eksplorację prowadzono do 
głębokości 2, 5 m nie natrafiając na żadne ślady warstw kulturo
wych. Występowały natomiast liczne spiralne muszle ślimaków. 

Wykop II -o wymiarach 3, 5 x 4 ~zlokalizowano przy południowo-zachodnim 
narożniku budynku w tradycji ustnej określanego mianem spichrza, 
a wzniesionego na linii znanego ze źródeł muru. Odsłonięto tu 
zewnętrzne - wschodnie lico fundamentu kamiennego muru gotyc
kiego o wysokości 3m, w którym wyróżniono dwie fazy budowy. 
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Ponad fundamentem zachowało się ok. 60 cm ceglanego muru. 
Na głębokości 2, 2 m od powierzchni, pod warstwą gruzu i prze
palonych dachówek odkryto soczewkę spalonej pszenicy. Naj
starszą ceramikę datuje się wstępnie na XIV wiek. 

Wykop VII a - o wymiarach l, 5 x 2, 5 m wytyczono w nawiązaniu do naro:!
nika południowo-wschodniego tego samego budynku. Znaleziono 
relikty biegnącego równolegle do odkrytego w wykopie VII funda
mentu. Świadczą one, iż budynek w pierwotnym zało:!eniu ciągnął 
się dalej w kierunku rzeki i był przybudowany do muru obronnego 
od jego wewnętrznej strony. 

Wykop IX - o wymiarach 3 x l O m zlokalizowano po zewnętrznej stronie 
baszty "nadbrzeżnej", którą zakończony jest mur obronny pod
zamcza. Natrafiono na lico fundamentu muru kamiennego o WY
sokości 3 m. W południowej części w)rkopu, na głębokości 5-5, '4 
m odkryto trzy lekko ukośnie wbite pale oraz warstwę faszyny. 
Są to prawdopodobnie pozostałości umocnień linii brzegowej. zako-

r la Wisly. Najstarsza ceramika z tego wykopu pochodzi z XV wieku. 

2 
Wykop VIII - o powierzchni 14 m założono przy zachodnim narożniku spich-

rza, odsłaniając dobrze zachowany fragment muru obronnego na· 
odcinku 3, 5 m. Przy głębokości wykopu 5 m i wysokości muru 
4, 12 m ~atrafiono jeszcze na stopę fundamentową. Obiekt wyko
nany w głównym założeniu z cegły gotyckiej łączonej zaprawą, · 
a w dolnych partiach z dużych głazów granitowych, nosi ślady 
przebudowy. Jego szerokość wynosi l, 9 do 2, 2 m. Od strQny 
zewnętrznej, tj. południowo-zachodniej, licowany jest kamienia
mi. Ułożony na linii południowy wschód - północny zachód, z 
jednej strony przykryty jest nawierzchnią ulicy Wiślanej, z dru
giej wykorzystany jako fundament pod zachodnią ścianę wzmian
kowanego wyżej "spichrza". W części wschodniej wykopu, 3, 2m 

· od obecnej powierzchni chodnika, odkryto posadzkę /? / z cegieł 
ułożónych na zaprawie, na której zalegała warstwa ciemnej, tłu
stej gliny - mocno nasycona fragmentami ceramiki naczyniowej · 
i kośćmi. Pod cegłami natrafiono na spalone ziarna zboża w iloś
ci l kg, tworzące niewielką soczewkę. Posadzka /chodnik ? /, o 
szerokości l, 5 m bierze swój początek przy murze obronnym 1 
biegnąc prostopadłe do niego zagłębia się w profilu północno
wschodnim wykopu. W stratygrafii wykopu wyróżniono sześć 
warstw, głównie gruzu ceglanego przeplatanego· gliną ze znaczną 
domieszką żwiru. Miąższość gruzu pozwala przypuszczać, i:! 
wykonano w tym miejscu prace ziemne mające na celu podniesie
nie powierzchni terenu o blisko trzy metry. 
Pozyskane zabytki ruchome /fragmenty ceramiki naczyniowej, 
kafli oraz fajek/ datowano wstępnie na XVI-XVII wiek. Mur został 
zapewne wzniesiony w XV wieku. 

Wykop VIII a - o powierzchni 53 m 
2 został wytycz on; na północny zachód od 

wykopu VIII, na przęeiłużeniu osi odkrytego tam muru, po przeciw-
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nej stronie ulicy Wiśianej. W trakcie eksploracji natrafiono na 
relikty baszty przybramnej /? / i fragment łączącego się z nią 
muru obronnego. Niesymetryczne wnętrze baszty na planie zbli
żonym do ·kwadratu o powierzchni ok. 8 m 2, chronione jest ścia
nami grubości l, 6-2,1 m. Są one wykonane z kamieni granito
wych łączonych zaprawą wapienną. Tylko górna część ściany 
północno-wschodniej, o grubości l, 6 m, murowana jest z cegły 
kładzionej w układzie blokowym. Na głębokości :>, 4 m od powie
rzchni, w naro:!:.niku wschodnim zało:!:.enia, uchwycono stopę 
fundamentową, stwierdzając jednocześnie, i:!:. wysokość najlepiej 
zachowanych partii baszty wynosi 5, 24 m. W górnej części wy
pełniska obiektu dominował gruz ceglany przemieszany z du:!:.ą 

ilością zaprawy, fragmenty dachówek l ró:!:.nej wielkości kamie
nie. Znaleziono tam monetę miedzianą, kościane okładziny ręko
jeści noża zdobione ornamentem geometrycznym, resztki kościa
nego grzebyka, kafle płytowe z polewą, znaczną ilość grud sto
pionego metalu, nóż żelazny, gwoUlzie, a także kilkaset frag
mentów ceramiki naczyniowej. Zespół ów wydatow.ano na l poło

wę XVII wieku. 
Pod gruzem, na głębokości ok. l, 9 m, natrafiono na warstwę 
jasnobrunatnej próchnicy o mią:!:.szości O, 30-0,40 m. Wydobyto 
stamtąd m. in. kilka tysięcy fragmentów ceramiki naczyniowej, 
monety, foremki odlewnicze, fragmenty szkła naczyniowego, sie
kierę żelazną, przęślik gliniany, blaszki miedzlane stanowiące 
pozostałości okucia pasa, łańcuszek mosiężny /? /, kamienny cię
:!:.arek rybacki, kafle garnkowe, naparstek miedziany, takąż 
klamrę do pasa oraz kości zwierzęce i pt,asle, a także łuski l ości 
rybie. 
Ponadto z warstwy tej pochodzi kUkaset fragmentów nieokreślo
nych wyrooów :!:.elaznych. Jednym z najciekawszych zabytków jest 
kulistego kształtu, a:!:.urowy, pozłacany wislorek zdobiony filigra
nem i granulacją. Wymienione wyżej zabytki są świadectwem 
użytkowania obiektu w czasie od 2 połowy XV wieku do końca wie
ku XVI. W dolnej części basztę wypełniał żółty, gruboziarnisty 
piasek, w którym występowały gdzieniegdzie grudki zaprawy i 
drobne ołtruchy cegieł. 

woj. gda~kie 
Stanowisko 5 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadzili mgr Ewa Kiersztejn i mgr Marian 
Kochanowski /autor sprawozdania/. Konsultantem 
była mgr Elżbieta Choińska-Bochdan. Finansował 
Urząd Miasta 1 Gminy w Gniewie. Drugi sezon badań. 
Ślady osadnictwa z epoki kamienia /kultura rzucewska/ 
w obrębie grodziska z XII/XIII-XIV w. 
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Grodzisko poło~ne jest na naturalnym wyniesieniu polodowcowym 
na lewym brzegu rz.eki Wi~rzycy, w odległości ca 1. 000 m na południowy 
zachód od Starego Miasta w Gniewie. Badania miały charakter ratowniczy 
z'e względu na projektowaną i zil.akceptowaną do realizacji na tym obszarze 
budową osiedla domków jednorodzinnych. 

l 

Wytyczone wykopy nawiązywały swoją lokalizacją do dwóch wykopów 
- sondaey, wyeksplorowanych w sezonie ubiegłym. Wykopy /nr III A, III B, 
IV A, IV B/, miały równie1: charakter rowów sonda~wych. Ogólna powierz

··chnia wykopów wynosiła 73, 5 m2. 

W wykopach wydzielono cztery zasadnicze warstwy ueytkowe, zrót
nicowane pod względem geologicznym i treścią kulturową. Pod warstwą 
darni występowała ciemnoszara próchnica z nielicznymi kamieniami polny
mi, ciemnoszary piasek ze śladami spalenizny i węgla drzewnego, jasno
szary piasek z licznymi ułamkami węgla drzewnego oraz najstarszy pozio!Il 
ueytkowy - Młtoszary piasek /warstwa nadcalcowa/. Oprócz tego w póinoc- . 

· nej i centralnej partii wykopu IV B tut nad ·calcem zarysowała się warstew
ka jasnoszarego piasku o kilkucentymetrowej mią1:szości, której treść 
kulturowa wskazywała na ślady osadnictwa z epoki kamlenia. Nie zaznaczy
ła· się jednakże w tym kontekście warstwa kulturowa ze śladami obiektów. 
Kwestia ta· wymaga szczegółowych badali. 

W wyróżnionych czterech zasadniczych warstwach średniowiecznych 
natrafiono na dobrze z_achowane palenisko /wykop IV A -IV B/ oraz tut 
obok rysujący się najwyra:tniej w profilu zachodnim wykopu IV B ślad po 
obiekcie mieszkalnym, zachowany w warstwie slłągowej o mią1:szości l, 2-
1, 5 m, uchwycony na długości około 5, 5 m. ' 

Ceramika naczyniowa, której około 600 fragmentów znaleziono w 
trakcie eksploracji wykopów reprezentuje naczynie całkowicle i sUnie obta
czane, wypalane w większości w atmosferze redukcyjnej, pochodzące z 
przełomu XII/XIII w. /najstarsze ułamki/ oraz wieku XIII-XIV. W warstwie 
darniowej i tu1: pod nią występował materiał ceramiczny młodszy. Oprócz 
ceramiki naczyniowej natrafiono na kości zwierzęce, fragmenty przedmio
tów telaznych /w tym: note, ostroga/, łuski rybie, rylec kościany. 

Zabytki są przechowywane w Muzeum Archeologicznym w Gd~1isku. 

Badania będą kontynuowane. 

G OSTYNIN 
.woj. płockie 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Lodzi 

Badania prowad z ił mgr Marek Olędzki. Finansował 
WKZ w Płocku, Pierwszy sezon badali. Zamek średnio
wieczny z końca XIV w. 
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Obiekt położony jest na północnym skraju miasta, nieopodal drogi 
do Brześcia Kujawskiego. Jest nim wzniesienie z XIX-·wiecznym neogo
tyckim kościołem, gdzie znajdował się pierwotnie Zamek Górny. Dwie 
ściany kościola - frontowa i tylnia oraz wieża kościelna były wzniesione 
z cegły gotyckiej w. wą,tku polskim i stanowią pozostałości zamku, które 
wykorzystano przy budowie wspomnianego kościoła. Pierwsze wykopy ba
dawcze założono wzdłuż osi N-S w . celu uzyskania profilu poprzecznego 
przez całe wzniesienie. Na ich podstawie stwierdzono, że mające dość 

regularny kształt wzniesienie jest nasypem sztucznym. Warstwy kulturo
we są prawie doszczętnie zniszczone, co nastąpiło w czasie budowy kościo
ła, kiedy część ruin zamkowych rozebrano, a teren w dużym stopniu zo
stał zniwelowany. Jedynie wykop założony w północno-wschodnim narożni
ku, wewnątrz kościoła, miał dobrze zachowane uwarstwienie. Odkryto tu 
licznie występujący materiał w postaci ceramiki o rozpiętości chronolo-

. gicznej od XIV do XVIII wieku, a także kości zwierzęce: bydła rogatego 
i świni. 
W profilu wykopu rysowała się wyraźnie warstwa spalenizny i węgli drzew..: 
nych, którą można datować ceramiką na XVII wiek. Fakt ten należy wiązać 
z okresem największych zniszczeń jakim uległ zamek podczas wojny szwe
dzkiej z połowy XVII w. Pod.stawową korzyścią przeprowadzenia wyżej 
wspomnianego ciągu wykopów było uchwycenie w dwóch miejsca~h fundamen
tu muru obwodowego oraz wewnętrznych podziałów zamku, z czego wynika, 
że zgodnie z tym,co podają źródła pisane 1zamek posiadał tzw. Dom Duży 
oraz równoległy doń Dom Mniejszy; oba rozdzielał dziedziniec. Kamienny 
fundament muru obwodowego spojony zaprawą wapienną ma nieco ponad 2 
m grubości. Jego stopę tworzyły luźne głazy posadowione na głębokości ok. 
5 m w naturalnej warstwie spoistego piasku. Fundamenty ścian Domu Ma
łego oraz Domu Dużego od strony dziedzińca są już znacznie mniej solidnie 
zbudowane niż muru obwodowego. Bryła zamku ma kształt prostokąta o 
dłuższym boku zorientowanym na północ, jej wymiary wyrnoszą 37 x 28 m, 
na narożnikach znajdują się narożne przypory. 

Wykopy .przeprowadzone przed frontową ścianą kościoła pozwoliły 
odkryć przedbramie zamkowe w formie prostokąta o wymiarach 11 x 9 m. 
Jego fundament jest przewiązany z murem kurtynowym. Szyja wjezdna za
chowana jest tylko na poziomie fundamentu, jedynie czoło przedbramia 
zachowało się nieco powyżej kamiennego fundamentu. Jego lico wzniesione 
jest w wątku polskim starannie ułożonym z cegły palcówki o wymiarach 
28 x 14 x 8 cm. . 2 
Łączna powierzchnia 'YYkopów na stanowisku wynosila 350m • 

llia obiekcie znaleziono z przyczyn na wstępie wymienionych zaled
wie około 2 tjs. zabytków archeologicznych z czego gros stanowiły' frag
menty ceramiki, pozostałe to fragmenty kafli płytowych i garnkowych oraz 
nieliczne mało .charakterystyczne metale. 

Na koniec należy przytoczyć ciekawy fakt. Na najniższym poziomie 
wewnątrz wieży dzisiejszego kościoła, będącej niegdyś obronnym północno
wschodnim narożnikiem zamku odkryto kilkanaście wydrapanych na cegłach 
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herbów szlacheckich. Znajdowa.ły się one jedynie na licu ściany zachodniej, 
a by.ły świadectwem przetrzymywania w tym miejęcu przedstawicieli szla-
checkiego stanu. 1 

Badania zosta.ły zakończone. 

INOWLóDZ 
:woj. piotrkowskie 

KOBIERNICE, gm. Porąbka 
woj. bielskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Bielsku-Białej 

Badania prowltdził mgr Jacek Reyniak. Finansował 
WKZ w Bielsku-Białej. Piąty sezon badań. Ruiny 
zamku XIV /XV w. 

Celem badań było uchwycenie 1 uczytelnienie pozosta.łych elementów 
założenia obronnego zamku, pod kątem częściowej rekonstrukcji! ekspono
wania w postaci trwałej ruiny. Badania skoncentrowano prz~de wszystkim 
na budynku bramowym oraz przyczółku mostu od strony wschodniej. 

Wykop X odsłonił zarys rzutu budynku bramnego oraz jego powią- · 
zania z murem flankowym. Ustalono jednocześnie pierwotny układ stoku 
wzgór~a, z okresu niwelacji wzgórza poprzedzającej budowę zamku. 

Wykop XI nie przyniósł oczekiwanych rezultatów w postaci reliktów 
przyczółka mostowego po zewnętrznej stronie fosy. Uchwycono w nim jedy
nie przebieg drogi wiodącej przez most na zamek. 

Ustalono, iż ca.ły teren wzgórza, na którym usytuowano zamek, 
ukształtQ_wany został w znacznej mierze sztucznie i powstał przez splanto
wanie szczytu, przez co utworzono platformę w kształcie półowalu. W obrę
bie zboczy przekopano fosę ograniczoną od zewnątrz wałem, częściowo 
sztucznie usypanym. 
Droga wjazdowa prowadziła z zachodu na wschód, koroną wału po północnej 
stronie zamku. Wiodła ona poprzez prostokątny w rzucie /zbliżony do kwad
ratu/ budynek bramy, powiązany od zachodu z murem flankowym /tj. od 
strony 11miecza••;. Wzmiankowana droga prowadzi do niewielkiej platformy 
po wschodniej stronie zamku 1 kończy się obszarem występowania wylewki 
wapiennej w obrębie krawędzi wspomnianej platformy /być może było to 
utwa-rdzenie nawierzchni przed mostem/. Lokalizacja w tym miejscu mostu 
potwierdza ponadto występowanie fragmentów przyczółka mostu na wewnętrz
nym skłonie fosy. 
PJ.ateau otaczał mur obwodowy zakreślający pół elipsy. Oba narożniki 
wschodnie /północno-wschodni i południowo-wschodni/ zajmowa.ły dwie bu
dowle czworoboczne: większa południowo-wschodnia oraz mniejsza. podpiw
niczona - północno-wschodnia. Wschodnie partie muru obwodowego nie prze-
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biegają w linii prostej, sugerując kolejne fazy rozbudowy zamku. Mur, in
terpretowany po wy :tej jako element przyczółka mostu, · prostopadly do 
wschodniego muru zamku, jest do niego dobudowany na styk, stanowiąc za
razem podstawę domniemywany.ch faz rozbudowy zamku. · 
Do muru obwodowego nie przylegal;y :tadne budowle drewniane, natomiast 
po wewnętrznej stronie muru stwierdzono fragmenty spalonych konstrukcji 
drewnianych, sugerując istnienie drewnianych ganków i pomostów zwień
czających mur obwodowy. 

Chronologię zamku wyznacza dokładnie liczny materiał zabytkowy; 
głównie ceramiczny, a także charakterystyczne przedmioty metalowe -
strzemiona, ostrogi, groty bełtów etc. Określają one datę istnienia zamku 
na okres za..yarty pomiędzy wiekiem XIV a trzecią ćwiercią wieku XV. 
Datowanie to potwierdzają wzmianki historyczne określające datę ostatecz
nego upadku i zniszczenia zamku na rok 1477. 

Badania nie będą kontynuowane. 

·KOLONIA WYTYCZNO, gro. Urazulin 
woj. chełmskie 
Stanowisko l 

KOŁBACZ, gro. Stare Czarnowo 
woj. szczecińskie 

patrz 
epoka brązu 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków · 
Pracownia Archeologiczno
Kona erwatorska 
Oddział w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Roman , Kamiński /autor spra
wozdania/ l mgr Eugeniusz Wilgocki. Finansował 
WKZ w Szczecinie. Czwarty sezon badań. Zespół 
pacysterski /XIII-XVII w. /. · 

Prace skoncentrowano głównie w obrębie Domu Opata. Miały na celu 
dalsze rozpoznanie jego pierwotnego r9zplanowania i powiązań z zabudową 
klasztoru. 

/· 
_ Zało:!ono dwa nowe wykopy IX i X. 

Wykop IX -/8 x 6 m/ zlokalizowano przy narożniku południowo-za
chodnim obecnej bryły Domu Opata, zaś wykop X /20 x 6 m/ wzdłuż jego 
ściany zachodniej. 

W trakci~ prac w wykopie IX odsłonięto mur ceglany biegnący po 
·osi N-E będący przedłu:!enlem ściany południowej Domu Opata o długości 
4,1 m z odejściem na północ,stanowiącym _jego ścianę zachodnią, a zarazem 
zamknięcie budynku od tej strony. 
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Na południe od obecnej bryły Domu Opata odsłonięto kanał o szero
kości 3 m, biegnący po osi W -E;. Brzeg kanału od strony południowej umoc
niony był rzędem pali drewnianych. Z wnętrza kanału uzyskano bogaty ma- ' 
terlał ceramiczny - siwaki, kamionka -datowany-na XIV-XV wiek. Brzeg 
kanału obudowany był ponadto murem kamiennym bez zaprawy. Na jego osi 
zlokalizowane są dwa filary kamienne z zachowanymi łukami' konstrukcyj
nymi tworzącymi w przeszłości jego obudowę. Zagruzowanie kanału wyz
nacza ceramika, XVIII wieku~ Na przedłureniu odkrytej ściany zachodniej 
Domu Opata w kierunku północnym odsłonięto mur kamienno-ceglany obli-

··~ej nieokreślonej funkcji. W części zachodniej wykopu odkryto jeszcze 
dwa kamienne mury ogrodzeniowe .. 

Po stronie zachodniej Domu Opata w wykopie X odkryto kolejne 
wnętrza piwnic durego budynku,zlokalizowanego pomiędzy nim a skrzydłem 
zachodnim klasztoru, jak też przylegający do niego fragment kru~ganka. 

W całości odsłonięto piwnicę o wymiarach 3, 4 x 5, l m z dość dob
rze zachowanymi dwoma poziomami posadzek ceglanych. Z pomieszczenia 
tego prowadziło przejście do piwnicy sąsiedniej /odsłoniętej w 1978 r. f, 
jak te~ wyjście na zewnątrz w ścianie północnej. · 

Sąsiadującą z nią od strony zachodniej piwnicę odsłonięto tylko częś
ciowo. Zlokalizowano w niej dobrze zachowaną dolną część pieca /XVI w./. 

Zlokalizowany po stronie południowej budynku fragment kru~ganka 
posiada szerokość 3 ni i stanowi jego kontynuację /wykop III A/1980 f. 
Przylega do ściany południowej wspomnianego budynku, część otwart,ą 
tworzyła ażurowa konstrukcja oparta na filarach kamiennych o rozstawie 
3 m jeden od drugiego. 

Nie udało się w tej części wykopu uzyskać poziomu użytkowego kru~
ganka. Znaleziono jedynie w jego wnętrzu dużą ilość kształtek. 

Na zewnątrz, po przeciwległej stronie budynku, odsłonięto · dwa po
ziomy bruku kamiennego. Dolny bruk , datowany monetą na XVI wiek, 
tworzył wyratny kanał ściekowy. 

Badania będą kontynuowane. 

KOSCIA N 
woj. leszczyńskie 
Rynek 23 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Kona erwatorska 
Oddział we Wrocławiu 

Badania prowadzili: dr Jerzy Romanow, mgr Woj
ciech Chudy, mgr Andrzej Dwilewicz, mgr Zbigniew 
Lissak, mgr Wiesław Piszczałowaki /autor sprawo
zdania/. Finansował WKZ w L esznie. Pierwszy 
sezon badań. Budynek mieszkalny z XIV -XV w. 



Badania archeologiczno-architektoniczne piwnic budynku Rynek 23 
w Kościanie prowadzone były w okresie od 15 września do 5 pa:tdziernika 
1981 r. Program prac przewidywał: 

1/ funkcjonalno-przestrzenne rozpoznanie obiektu, 
' 

2/ określenie ewentua.l,nych faz budowy i rozbudowy obiektu, 

3/ korelacja budowli obiektu ze stratygrafią warstw osadniczych, 

4/ wykonanie przekrojów archeologlc.znych do poziomu calca. 

Przed przystąpieniem do prac badawczych wykonano inwentaryzację . 

obiektu w skali l :.S O oraz wysokościową osnowę pomiarową. Wykopy badaw
cze założono w narożnikach pomieszczeń oraz w sąsiedztwie murów kapi
talnych. W wyniku badań archeologiczno-architektonicznych wydzielono 3 
fazy przebudowy obiektu. 
Analiza materiału zabytkowego 2 warstw kulturowych skorelowanych z naj.;. 
starszą fazą budowy l zespołu piwnic pozwala na datowanie obiektu na prze
łom .XIV /XV w. 
Najstarsze ślady osadnictwa stwierdzone w wykonanym przekroju archeolo
gicznym związane są z warstwą 9 datowaną na II połowę XIII wieku. 

Badania zakończono. 

KOWAL 
woj. włocławskie 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził doc. dr hab. Leszek Kajzer. Finan
sował WKZ we Włocławku. Pierwszy sezon badań. 
Zamek średniowieczny i nowożytny. 

Prace miały charakter rozpoznawczy. Celem ich była lokalizacja 
zamku, identyfikacja jego reliktów,. a także próba poznania układu straty
graficznego i zabudowy obiektu, rozebranego u schyłku XVIII wieku przez 
starostę Michała Sokołowskiego. W badaniach posługiwano się analizą 
planów katastralnych~ \ zachowanych reliktów murowanych, układu urba
nistycznego. Przeprowadzono także badania powierzchniowe. Założono · 
dwa wykopy o łącznej powierzchni 16 m2 .i kubaturze 40 m3. 

Stwierdzono, · że zamek w Kowalu zlokalizowany był pomiędzy obec
nymi ulicami': Zamkową, Kazimierza Wielkiego i Kołłątaja, na cyplu wyso
czyzny wcinającym się w zabagnione podmokłe łąki doliny Rakutówki. Zaj
mował półriocny skraj cypla, u jego nasady ulokowane zostało miasto. 
Średnica "półwyspu miejskiego" wynosi około 300m, w jego centrum znaj
dował się rynek - obecny plac Rejtana. Ślkdy osadnictwa średniowiecznego 
i nowo'żytnego ograniczone są biegiem warstwic 95,0-96, o n. p. m. 

Badania pozwoli)y określić zasięg terenu zajętego przez zamek od 
północy i zachodu. Stwierdzono trzy zasadnicze poziomy chronologiczne, 
odpowiadające wiekom XX, XIX 1 XVIII-XVII/XVI. Badania dostarczycy 
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niewielkiej ilqści zabytków, głównie ceramiki naczyniowej i budowlanej. 
Wobec słabego stanu zachowania substancji zabytkowej postanowiono przy
szłoroczne badania skoncentrować na znalezieniu granic zamku od połud
nia i. wschodu, przebadać nawarstwienia dziedzińca 1 zadokumentować je
dyny zachowany relikt zabudowy zamkowej - dom przy _,ul. Zamkowej 2. 

KOtLE 
woj. opo~skie 
·zamek 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział Wrocław 

Badania prowadzili: dr Jerzy Romanow, mgr Woj
ciech Chudy, mgr Andrzej Dwilewicz, mgr Zbigniew 
Lissak, mgr Wiesław Piszczalowski /autor sprawo
zdania/. Finansował WKZ w Opolu. Pierws~y sezon 
badań. 

Program badań archeologicznych przewidyWał koncentrację prac na 
dziedzińcu zamku górnego, w celu definitywnego rozstrzygnięcia kwestii 
ewentualnego osadnictwa wyprzedzającego okresy budowy istniejącego 
zamku. 
Przed przystąpieniem do prac wykopaliskowYch dokonano weryfikacji istnie
jącej inwentaryzacji budowlanej oraz z"ałożono siatkę pomiarową o bokach 
5 x 5 m. 

Wynikiem badań wykopaliskowych jest odkrycie i odsłoniędie czworo
bocznej budowli typu wolnostojącej wieey mieszkalnej, zbudowanej z cegły 
o wymiarach 38-31 x 13-13,5 x 8 układanej w wątku wendyjskim. Wieża 
posiada założenie zbliżone do kwadratu o wymiarach zewnętrznych 9, 30 x 
9, 45, Grubość ścian jest stała i wynosi l, 30m. Wieża posiada mury nie
tynkowane o starannie wypracowanych spoinach pomiędzy cegłami. W trzech 
narożnikach wschodnim, południowym i zachodniril zaopatrzona jest w po
jedyncze przypory .'· usytuowane przekątniowo o szerokości czoła O, 95 m 
i długości od O, 90 do l, 25 m. 
W trzech ścianach odkrytej partli wieży stwierdzono 4 szczelinowe okna 
strzelnicze o podwójnych glifach, półkolistych sklepieniach i płaskich pa
rapetach. 
W wykopach wewnątrz obiektu jak też po stronie zewnętrznej nie stwier
dzono do głębokości 4 m od poziomu dziedzliica żadnych śladów poziomu 
użytkowego. Cała partia odkrytego obiektu obsypana była grubą warstwą 
piasku, w której stwierdzono nieliczne grafmenty ceramiki datowanej na 
połowę Xlll do XV wieku. 

Badania będą kontynubwane. 
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Ulice: Floriańska 39, 31,41 

Jagiellońska 

Solskiego 14 
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235 

Plac S~czepański 4 
Krakowska 31 /Dz. Kaz.imierz/ 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków · 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
'Oddział w Krakowie 

Badania prowadzili: mgr Wiesław Kic, mgr Czesława 
Kozak, mgr Ewa Kwaśniewska. Finansował: Zarząd 
Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa. 
Szósty sezon badań. Zabudowa Staromiejska /XI.V
XIX w./. 

Kontynuowano całoroczny nadzór nad pracami ziemnymi prowadzo
nymi przy wykonywaniu górniczych sond geotechnicznych oraz nad pracami 
ziemnymi związa~mi z remontowaniem poszczególnych budynków. 

W trakcie nadzoru nad sondami geotechnicznymi zarejestrowano 
między innymi kilkanaście dołów chłonnyc~ skupionych głównie w piwnicach 
budynku Grand Hotelu /ul. Solskiego 14/ oraz w obrębie posesji przy ul. 
Floriańskiej 31, 41. W kilku wypadkach udało się uchwycić zarysy ikon
strukcję obudowy dołów. Na uwagę zasługuje zwłaszcza dół chłonny odsło
nięty przy ul. Floriańskiej 39 w obrębie wyburzonej oficyny, gdzie w dosko
nale zachowanej obudowie tkwiła część beczki drewnianej. Z dołów chłon
nych pochodzi przeważająca część materiału zabytkowego. Głównie jest to 
ceramika późnośredniowieczna, wśród której wystąpiło kilkadziesiąt całko
wicie zachowanych naczyń z tego okresu. Innymi godnymi uwagi s,ą znale
ziska fragmentarycznie zachowanych przedmiotów ze skóry oraz drewna. 

Do najciekawszych należały rezultaty nadzoru nad pracami ziemny
mi w obrębie Pałacu Sztuki na Placu Szczepańskim, gdzie uchwycono nieza
burzoną stratygrafię średniowiecznych nawarstwień kulturowych wraz z po

/ ziomami użytkowymi oraz poziomem naturalnego spróchniczenia calca. 

Nadz.ór nad pracami budowlanymi w budynku przy ul. Jagiellońskiej 4 
pozwolił na uchwycenie śladów intensywnego osadnictwa późnośredniowiecz
nego w tym rejonie. Między innymi w jednym z pomieszczeń odsłonięto sku
pisku dużej ilości poziomo ułożonych, grubych belek drewnianych, stanowią
cych pozostałość ja~iejś drewnianej konstrukcji. 

Na terenie dzielnicy Kazimierz najbardziej i.nteresujące rezultaty 
przyniósł nadzór sond geotechnicznych przy ul. Krakowskiej 31. W jednej 
z sond uchwycono kilka utwardzonych poziomów użytkowych w postaci bru
ków z kamieni wapiennych, z okresu późnego średniowiecza i czasów nowo' 
żytnych. 

Nadzór archeologiczny będzie kontynuowany. 
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Stanowiska: 
u;t. Grodzka 28/30, 32; 
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ul. Dominikańska l, 3; Plac 
Dominikański 4, 5; ul. Bracka 11, 9, 15; 
ul. Franciszkańska l 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadzili mgr Marek Cwetsch i mgr Stani
sław Kołodziejski pod kierunkiem doc. dr, Kazimierza 
Radwańskiego. Trzeci sezon badań. Finansowało 
Mużeum Archeologiczne w Krakowie. Osadnictwo 
póinośredniowieczne i nowoeytne. 

Kontynuowano badania ratownicze w wykopach budowlanych i szybi
kach geotechnicznych związanych z odnową Starego Miasta. W latach 1980-
1981 skontrolpwano i udokumentowano łącznie 105 wykopów. Prace skon
centrowal;y się w obrębie bloku 34 /pomiędzy ul. ul. Poselską. Dominikań
ską i Grodzą/ oraz bloku 32 /pomiędzy ul. ul. Wiślaną, Gołębią, Francisz-
kańską i Bracką/. -

ul. Grodzka 28/30, 3-2 - skontrolowano 33 wykopy zlokaliz_owane w piwnicach, 
na parterze i w podwórzach posesji. Stwierdzono 2 kanały blokowe, 6 dołów 
chłonnych oraz ślady fosy Okołu w północnym rejonie posesji Grodzka 32. 
Ponadto warstwy nasypowe i poziomy ueytkowe póinośredniowieczne i nowo
żytne. 

ul. Dominikańska l, 3 - skontrolowano 24 wykopy zlokalizowane w piwnicach, 
na parterze i w podwórzach posesji. Stwierdzono 3 doły chłonne. ślady fosy 
Okołu oraz renesansowy poziom ueytkowy w rejonie podwórza posesji Plac 
Dominikański 5 /ślady dawnego dziedzińca wyło:t.onego płytkami glinianymi/. 
Ponadto ślady średniowiecznych poziomów ueytkowych, · 

ul. Bracka 9, 11, 15 - skontrolowano 19 wykopów w rejonie piwnic posesji. 
Stwierdzono ślady średniowiecznycb- i póinośredn_iowiecznych poziomów 
użytkowych. 

ul. Franciszkańska l - skontrolowano 29 wykopów w rejonie piwnic i pod
wórza posesji. Stwierdzono ślady średniowiecznych i póinośredniowiecz
nych poziomów ueytkowych. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w archiwum Działu Krakowa 
Przedlokacyj n e go. 

Badania będą kontynuowane._ 

KRAKÓW- STARE MIASTO 
ul, Gołębia 4 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadzili mgr mgr Marek Cwetsch i Stani
sław Kołodziejski /autor sprawozdania/ pod kierun
kiem doc. dr. hab. Kazimierza Radwańskiego.linan
sowało Muzeum Archeologiczne w Krakowie.::;rednio
wieczny piec. 
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W trakcie prowadzenia stałego nadzoru nad pracami ziemnymi od
kryto relikty ceglane.·go pieca w pomieszczeniu stanowiącym obecnie maga
zyn Muzeum Historycznego miasta Krakowa. Nim przystąpiono do prac 
zabezpieczających i dokumentacyjnych piec został zniszczony w przedniej 
partii. · -W wyniku eksploracji założonego wykopu o wymiarach 180 x 340 cm 
i głębokości do 430 cm, odsłonięto pozostałe części konstrukcji oraz war
stwy do nich przylegające. 

Piec był zbudowany w całości z cegieł placówek o wymiarach 27, 5 
x 14 x 8 cm, na planie prostokąta. Jego dno znajdowało się na głębokości 
280 cm od obecnej powierzchni. 

Robocza hipoteza zakłada, a · odsłonięto relikty dwukomorowego 
pieca do wypału ceramiki. Komorę ogniową stanowiły 4 łuki zbudowane w 
odstępach 8 do 14 cm, składające się z dwu warstw cegieł podłużnie uło
żonych i spojonych gliną. łAlki były wsparte o gliniane dno i ceglane ścia
ny pieca. Najprawdopodobniej piąty łuk /przedni/ został zniszczony w trak
cie prac ziemnych. 

Zachowana część komo~ ogniowej posiadała długość wewnętrzną 
150 cm, a szerokość 80 cm. Wysokość komory, mierzonej od dna, wyno
siła w partii przedniej 54 cm i zwiększała się równomiernie ku tylnej ścia
nie do 68 cm. Nad łukami, stanowiącymi rodzaj rusztu, znajdowała się 
zapewne komora wypałowa, której ściany zachowały 'się do wysokości 150 
cm, mierząc od dna pieca. W ścianie tylnej odkryto otwór komina biegną
cego ukośnie na zewnątrz. Dół wlotu komina położony był na poziomie 
sklepienia łuków komory ogniowej. Przestrzeń przypuszczalnej komory 
wypałowej, w chwili eksploracji, wypełniona była przez połamane oraz całe 
przepalone cegły palcówki. Nad nimi zalegała warstwa gliny, przykrywają
ca całość reliktów pieca oraz warstwy gruzu. 

Analiza konstrukcji pieca oraz . zespołu obserwowanych zjawisk skła
nia do przedstawienia hipotezy, iż służył on pierwotnie do wypału cerami
ki, następnie komorę wypałową zasypano ceglanym gruzem, a komorę og
niową wykorzystano jako piec chlebowy. Dodatkowym argumentem świad
czącym za pierwotnym przeznaczeniem pieca stanowi fakt, że ulica Gołębia 
nosiła w średniowieczu nazwę Garncarskiej. O licznych warsztatach usytuo
wanych w tym rejonie wspominają także źródła pisane. 

l . 

Ułamki naczyń ceramicznych odkryte w warstwach, na których posa
dowiono piec oraz w gruzie zalegającym nad konstrukcjami ceglanymi poz
walają datować budowę pieca oraz okres jego funkcjonowania na XIV i XV w. 

Poza fragmentami naczyń odkryto przy końcu komot-y ogniowej że
lazne narzędzie do wygarniania węgli. 

Materiały z badań znajdują się w ·Dziale Krakowa Przedlokacyjnego 
Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 

• 
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KRAKOW- STARE MIASTO 

KRAKOW - STARE MIASTO 
· ul. Kanoniczna 9 

KRAKÓW - STARE MIASTO 
Itynek Główny 25 
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KRAKÓW :- 'Nowa Huta- Pleszów I 
Stanowisko 17 

KROBIA 
woj.leszczyńskie 

Zamek biskupi 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz' 
wczesne średniowiecze• 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
neolit 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział we Wrocławiu 

Badania prowadził dr Jerzy Romanow z zespołem: 
mgr Andrzej Dwilewicz, mgr Wiesław Piszczołowski, 
mgr Zbigniew Lissak, mgr Wojciech Chudy. Finan
sował WKZ w Lesznie. Badania 1980/81 r. Zamek 
biskupi z XIV -XIX w. . 

Badania prowadzono od paUlziernika do grudnia 1980 r. oraz 
w. maju i w · c:zrerwcu 1981 r. Celem ich było rozpoznanie zało~enia daw- . 
nego zamku biskupów poznańskich, rozebranego w XIX w. W chwili obecnej 
na terenie obiektu znajduje się budynek gminnej szkoły podstawowej. Z daw
nego zało~enia zachowała się jedynie dookolna fosa. W wyniku badań archeo
logiczno-architektonicznych odsłonięto relikty architektoniczne k~ obiek
tów związanych z poszczególnymi fazami budowy i rozbudowy zamku. 
Odkryto prostokątny budynek centralny z podziałem wewnętrznym, otoczony 
prostokąt.n~m w rzucie pozfomym murem kurtynowym. Odsłonięte relikty 
zbudowane były w technice opus emplectum. Mury posiadały obustronną 
oblicówkę, wykonaną z cegły, układanej w wątku gotyckim, wnętrze zaś 
wypełnione było kamieniami wiązanymi zaprawą wapienną. . ~ . 

Na podstawie kompleksowej analizy wyników badań archeologiczno
architektonicznych, uzupełnionej analizą stojących do dyspozycji :tródeł 
historycznych, w ramach badanego zamku .wydzielono 6 faz budowlanych. 
Najstarsze odkryte ślady osadnictwa na badanym obiekcie mo~na wiązać 
z drugą połową XIV w. · 
Żródła historyczne po.zwalają domniemać istnienie wcześniejszego osad
nictwa, jednak~e wysoki poziom wód gruntowych uniemo~liwił uchwycenie 
jqośladów. · 

Badania zakończono. 



KRUSZWICA 
woj. bydgoskie 

LUBIN 
woj.leszczyńskie 

Stanowisko l 

LUBLIN, Stare Miasto 
Blok VII 

LUBLIN, Stare Miasto 
Blok VI 
Grodzka 24 1 26 
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patrz 
wczesne średniowiecz e 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

PP Pracownie KonseL--wacjl 
Zabytków · 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadzili: mgr Mariusz Matyaszewski 
l Andrzej Rozwałka /autor sprawozdania/ pod kie
runkiem mgr. Andrzeja Hunicza. Finansował Zarząd 

Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina. 
Drugi sezon badań w bloku VI. Okres neolityczny. 
średniowieczny i nowożytny. 

Celem badań było rozpoznanie reliktów muru obronnego, a być mo
~ i średniowiecznej uliczki podmurnej. 
Eksplorowano dwa wykopy załoU>ne na tyłach poses ji Grodzka 24 i 26. 

Wykop I o wYmiarach 5 x 4 m 

Do głębokości 3, 50 m występował materiał przemieszany. W warstwach 
na poziomie 3, 50-4,20 m znaleziono ceramikę datowaną na okres od wcze
snego do pó:tnego średniowiecza, poni:tej zabytki neolityczne. Wyróżniono 
grupę .zabytków krzemiennych: 2 wiórowce, fragment s iekierki gładz onej, 
tłuczeń wykonany na rdzeniu, odłupki. Z fragmentów naczyń na uwagę za
sługują: fragment ucha z przedstawieniem zoomor ficz nym - prawdopodob
nie stylizowana główka barana i tzw. ucho kolankowe. P onadto znaleziono 
2 przęśliki. Less występuje na poziomie 4, 40 - 4,80 m. 

Wykop II o wymiarach 4 x 3 m 

Odkryto w nim fundamenty dawnych oficyn. Do głębokości 2 m stwierdzono 
materiał nowoeytny. 

Prace będą kontynuowane. 

ŁĘCZYCA . 
woj. płockie 

ul. Panieńska 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
P r acownia Archeologiczno
Konserwatorska 

· Oddz iał w Łodzi 
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Badania prowadził mgr Andrzej Bartczak. Finanso
wał WKZ w Płocku. Pierwszy sezon badań., Miasto 
średniowieczne. 

Badania archeologiczne podjęto w związku z planowaną rewalory
zacją zespołu staromiejskiego. Wykop I o Wjlmiarach 12 x 6 m zlokalizo
wano w południowo-zachodnim narożniku obwarowań miejskich na dziedziń
cu dawnego klasztoru norbertanek. W trakcie badań uchwycono fundament 
zakrystii nieistniejącego już dziś kościoła przyklasztornego. Odkryto także 

''trzy budynki średniowieczne. Jeden z nich odsłonięto w całości, a dwa po
zostałe tylko częściowo. Budynki te posiadały wymiary ok. 370 x 370 cm 
i były wzniesione w konstrukcji szkieletowej wylepionej gliną. Powyższe 
obiekty zostały zniszczone przez gwałtowny pożar, zachowały się tylko ich 
belki podwalinowe oraz fragmenty przepalonego drewna i zwały polepy. 
W obiekcie nr 4 odkryto: 3 ostrogi z gwiaździstymi bod:tcem, strzemię, 
głownię tasaka, elementy uprzęży kdńskiej, a także 2 kamienne żarna rota
cyjne i dużą ilość fr~gmentów ceramiki. Bogaty był także inwentarz obiektu , 
nr 5, a stanowiły go m. in. następujące zabytki: 2 topory, grot włóczni, 
grot oszczepu, ciosło, 4 świdry ciesielskie, młotek, obcęgi, nożyce, waga, 
2 zamki do skrzyń, okucie łopaty, patelnia żelazna oraz 7 całych naczyń 
glinianych i około 1. 000 fragmentów ceramiki. 
W ostatnim budynku /obiekt nr 13/ zalegała warstwa ścinków skóry i frag
mentów obuwia, materiał ceramiczny występował natomiast nielicznie. 
Wszystkie trzy budynki są jednoczasowe, na podstawie bogatego materiału 
zabytkowego należY je datować na przełom XIV i XV wieku. h zniszczenie · 
motna prawdopodobnie wiązać z wielkim pożarem Łęczycy z 1400 roku. 
Po tym pożarze jeden z buaynków /obiekt nr 4/ był w XV w. jeszcze qwukrot
nie odbudowywany, natomiast dwa pozostałe przestały egzystować. 
Lokalizacja odkrytych obiektów na osi obecnej ul. Panieńskiej wskazuje na 
to, że w średniowieczu ulica ta przebiegała przez~teren późniejszego dzie
dzińca klasztornego i dochodziła do zachodniego odcinka murów miejskich. 
W wyniku badań ustalono szerokość średniowiecznej działki budowlanej, 
wynosiła ona 7 m. 

Badania będą kontynuowane. 

MALBORK 
woj. elbląskie 

Muzeum Zamkowe 
w Malborku 

Zamek - ciąg budynków gospodarczych 

Badania prowadził mgr Mariusz Mierzwiński. Finan
sowało Muzeum Zamkowe w Malborku. Pierwszy 
sezon badań. Zespół budynków murowanych z połowy 
XIV w. 

Badaniami objęto środkową część założenia o. konstrukcji murowej, 
znajdującego się po zachodniej stronie przedzamcza, utworzonego z kilku 
budynków stykających się ścianami szczytowymi. Jednolity ciąg zabudowań 
na rzucie prostokąta o długości około 1'42 m pozostawał od 1945 r. na około 
4/5 swej dłu~ości w ruinie. 
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Celem podjętych badań było rozpoznanie najstarszej fazy budowlanej 
pierwotnego założenia, ewentualnego uchwycenia rozplanowania średnio
wiecznego wnętrza, ustalenie dokładnych dziejów budowy obiektu i jego funk-. 
cji w obrębie średniowiecznego przedzamcza. · 

. . 2 
Założono 5 niewielkich wykopów o łącznej powierzchni około 12 m 

oznaczonych symbolami 1-5/81: jeden na zewnątrz .budowli, jeden w piwni
cy i trzy w pomieszczeniu środkowym. 

W wykople 1/8l,usytua'wanym przy zewnętrznym licu ściany zachod
niej,zadokumentowano .sposób posadowienia tej ściany, będącej prawdopo
dobnie przez jakiś czas jednocześnie murem zewnętrznym przedzamcza 
oraz ustalono układ .Jlawarstwieti prostopadlych do muru. Posłużą one do 
ustalenia kolejnych faz budowlanych obiektu kilkakrotnie niszczonego i od
budowywanego. Stwierdzono istnienie wysokiego na około l m fundamentu 
z kamieni polnych na zaprawie wapiennej i posadowienie na nim muru z 
cegly gotyckiej ręcznej, również na zaprawie wapiennej. W odległości około 
l, 30m od lica muru najniższe warstwy opadały nieckowato w kierunku za
chodnim wyznaczając krawędź koryta kanału Młynówki. Rzeka opływała 
zespół zamkowy od strony zachodniej spełniając podwójną funkcję - fosy 
!transportera odpadków. 

Wykop 2/81 założono w celu rozpoznania reliktów pierwotnego skle
pienia południowej piwnicy pomieszczenia środkowego. Mimo wielu nowo
żytnych przemurowaństwierdzono istnienie tu śladów oporu średniowiecz.-
nego sklepienia krzyżowo-gurtowego. · 

W trzech wykopach usytuowanych we wnętrzu obiekt.u nie udało się, 
jak dotąd, odkryć pozostałości średniowiecznego rozplanowania; odsłonięto 
natomiast fragmenty konstrukcji nowożytnych /ceglane ściany działowe, 
ceglaną posadzkę i murowaną podstawę pieca kaflowego w narożu jednego 
z pomieszczeń/. 

Zabytki ruchome reprezentowane są przez spory zestaw ceramiki 
nowożytnej /kafle miskowe bez polewy - XVI w., kafle plytkowe z reliefo
wą dekoracją roślinną, polewane l bez polewy - XVI l XVII w., naczynia 
ceglaste i pseudomajolikowe - XVII i XVIII w./ oraz niewielki zbiór frag
mentów naczyń późnośredniowiecznych. Zestawu tego dopełnia mała ilość 
kóści zwierzęcych, _ gwoździ żelaznych i fragmentów szkła naczyniowego 
1 okiennego, datowanych na okres XV-XVIH w. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Zamkowym w Malborku. 

·Badania będą kontynuowane. 

MIKOŁAJEWICE, gm.Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 9 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Poznaniu 
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Badania prowadził mgr Tadeusz Laszkiewicz. Finan-
sowała Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Poz
naniu. Pierwszy sezon badań. Stanowisko wielokultu
rowe - głównie ślady osadnictwa średniowiecznego. 

Stanowisko polotone jest w północnej części wsi, w dolinie zalewo'
wej rzeki Warty, w obrębie terasy I. Leży między obecny~ korytem rzeki, 
a staror.:z;eczem. Zostało wydzielone z leżącego obok stanowiska l jako 
koncentracja materiału różniącego się chronologicznie. Po wykonaniu pla-

··nu sytuacyjno-wysokościowego założono 4 wykopy badawcze, każdy o wy
miarach 5 x 5 m. Ich eksploracja nie doprowadziła do odkrycia jakichkol
wiek obiektów nieruchomych, a przyniosła jedynie stosunkowo nieliczny 
materiał ceramiczny /ok. l 00 fragmentów/ - znacznie zróżnicowany chro
nologicznie: od pojedynczych fragmentów ceramiki pradziejowej. poprzez 
wczesne średniowiecze do ceramiki średniowieczno-nowożYtnej. 
Wydaje się, że stanowisko nie było samodzielnym punktem osadniczym 
lecz stanowiło jedynie strefę eksploatacji gospodarczej wokół atanowiska 
Mikołaj e wic e l. · 

Badania zostały zakończone. 

PŁONKA-STRUMIANKA, gm.Lapy 
woj. białostockie 
Stanowisko 2 

POPÓW, gm. Pęczniew 
woj. sieradzkie 
Stanowisko l 

patrz 
paleolit i mezolit 

PP Pracownie KonserwacJi 
Zabytków 
Pracownia Arche_ologiczno

·Konserwatoraka 
Oddział w Poznaniu 

Badarrla prowadziła mgr JolumaTrocha /autor spra
wozdania - mgr Tadeusz łaazkiewicz/. Finansowała 
Okręgowa Dyrekcja Gosęodarki Wodnej w Poznaniu. 
Pierwszy sezon badań. Sredniowieczny gródek stoż
kowaty. 

Stanowisko położone jest na wschodnimbrzegu Warty, przy drodze 
Popów-Mikłowice. Jest to niewielkie wyniesienie o powierzchni poniżej 
O, l ha urytuowane w zakolu starorzecza /struga Rudę./, dość znacznie wy
niesione ponad poziom terasy zalewowej. 

Badania sondażowe Muzelim Archeologicznego i Etnograficznego 
w Łodzi z 1965 r. potwierdziły przypuszczenie, iż wyniesienie to stanowi 
pozostałość gródka stożkowatego. 
Na szczyc'ie stożka założono wykop 8 x 8 m zgodny z orientacją ewentual
nego budynku /wieżY?/, przez środek wykopu pozostawiono świadek zapew
niający uzyskanie pełnego profilu gródka. 
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Wykop wyeksplorowano do głębokości 2m, na niewielkim odcinku uzyskano 
zaś pełną wysokość ścian odkrytego budynku - liczy ona ok. 3, 5 m. Budy
nek posiadał wymiary 7, 5 x 7, 5 m, posadowiony został na terenie pierwot
nie płaskim, następnie osypany piaskiem i żwirem. Stan ·zachowania ścian 
- drewnianych, części~wo przepalonych, częściow.o zbutwialych, nie poz- · 
wala - jak dotąd - na prześledzenie rozwiązali l;tonstrukcyjnych, szczegól
nie wszystkich czterech odkrytych narotników. Stwierdzić jedynie motna, 
it wnętrz'e budynku wypełnione było gliną i znajdowazy się w niej liczne 
skupiska kamieni. ' 

Wyeksplorowano liczny materiał ceramiczny /ponad 1. 600 fragmen
tów/ ok. 300 zabytków, w tym fragmenty uprzęży końskiej. groty strzał 
i bełtów kusz. no te, osełki, liczne gwo~dzie, a także fragmenty przedmio
tów brązowych i ołowianych, liczne fragmenty naczyń szklanych. liczny 
materiał kostny. 
Materiał ceramiczny /w tym ceramika toczona i polewana/ oraz fragmenty 
cegly - "palcówki~' wskazują na XIV -wieczną metrykę gródka. 

Badania będą kontynuowane. 

POZNAŃ - Stare Miasto 
ul. ul. Wroniecka /Wolnica/ Stawna 
Stanowisko 9 - Brama Wroniecka 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadzili dr Włodzimierz Błaszczyk i mgr 
Zbigniew Karolczak. Finansowało MA w Poznaniu. 
Siódmy i ostatni sezon badali. Fortyfikacje miejskie·. 
} 

Sredniowiecze, czasy nowotytne. 

Stacjonarne badania archeologiczne były kontynuacją prac z l ·at 
1974-75, 1977-81. Program ich był bardzo ograniczony ze względu na wy
nikłe niekorzystne dla badań okoliczności dotyczące zagospodarowania 
obiektu. Prace eksploracyjne skoncentrowano wyłącznie w partii wschod
niej wieży bramnej or.az na odcinku wschodnim wewnętrznego muru obron
nego. Wykonano kilka sondaży celem odsłonięcia oraz inwentaryzacji za
równo reliktów architektury. j~ i pozostałych, towarzyszących im urzą
dzeń techniczno-komunalnych, tj. poziomów bruków i wodociągów. Odsło
nięto partie wschodnie pierwotnej Xlll-wiecznej wieży bramnej /szczegó
łowe rozwarstwienie architektoniczne obiektu oraz opis patrz - Informator 
Archeologiczny, Badania rok 1980, Warszawa 1981/. rozpoznano partie 
fundamentowe wieży. wyeksplorowano "świadki". zinwentaryzowano tech
nicznie elewację wschodnią ściany wschodniej bramy. Przeprowadzono 
również badania architektoniczne północno-wschodniego węzła wieży bram
nej /węgara przejazdowego oraz styku wieży z murem obronnym/.. Na od
cinku wschodnim wewnętrznego XIII-wiecznego muru obronnego wykonano 
kilka sondaży mających na celu odsłonięcie partii przyfundamentowych 
muru oraz przylegającej od strony południowej ulicy przymurnej. Odsłonię
te odcinki JnUru orąz uzyskane przekroje śtratygraficzne wraz ze "świad
kami" eksplorowano, inwentaryzując je technicznie. Na odcinku tym ·prze-
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prowadzono szczegółową inwentaryzację bocznego, rozdzielczego ciągu 
drewnianych rur wodociągowych. Odcinki rur wyjęto, kierując je do kon
serwacji i badail specjalistycznych. Do badaillaborattoryjnych skierowano 
równie~ kilka prób osadów namuliskowych pochodzących z ró~nych pozio
mów drewnianych rur wodociągowych. 

Z uwagi na podjęte decyzje, mające na celu zasypanie piaskiem 
obiektu oraz postępujące w tym względzie konkretne działanie - prace ba
dawcze przerwano, koncentrując głównie je na przygotowaniu technicznym 
uzyskanej dokumentacji do opracowania naukowego obiektu. 

POZNAŃ - Stare Miasto 
:ul. Szewska 5/6 

patrz 
wczesne średniowiecze 

PUŁTUSK 

woj. ciechanowskie 

PUŁTUSK - Miasto 
woj. ciechanowskie 
Stanowiska: 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Ciechanowskie Towarzystwó 
Naukowe 

ul. Wolności, ul. Piotra Skargi, 
zespół pojezuicki, mury obronne 

Wojewódzki Końserwator 
Z.abytków w Ciechanowie 

Badania prowadził mgr Włodzimierz Fela. Finanso
wał WKZ w Ciecha(towie. Czwarty sezon badail: 
Zabudowa miejska od XII do XVII wieku; miejski 
mur obronny; zespół architektury pojezuickiej -
kościół i kolegium z XVI-XVII wieku. 

Prowadzone były badania oraz nadzór archeologiczny nad pracami 
budowlanymi, które objęły kilka stanowisk na terenie miasta. Badania 
ar chitektoniczne uzupełnione zostały badaniami architektonicznymi zespo
łu architektury pojezuickiej /kościół i kolegium/, przylegającego do muru 
miejskiego oraz badaniami archeogeofizycznymi mającymi na celu szcze
gółową lokalizację i ustalenie przebiegu miejskiego muru obronnego w sek
torach A i F. 

2
1. Stanowisko ul. Wolnośai 1-7. Nadzorem objęty został obszar 

520 m , w tym badania systematyczne przeprowadzono na odcinku o pow. 
225m2. 

Stwierdzono istnienie zabudowy mieszkalno-gospodarczej od prze
łomu XII/XIII wieku, którą stanowiło skupisko trzech półziemianek. W war
stwach wypełniających zagłębienia po półziemiankach znalezione zostały 
fragmenty naczyil glinianych oraz nó:t :telazny w oprawce rogowej. Nad 
półziemiankami, na znacznie większej powierzchni, zalegało 7 poziomów 
zabudowy drewnianej nawarstwionych na siebie w okresie od XIV do XVII 
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wieku .• Były to pozostałości obiektów mieszkalnych i gospodarczych w po
staci wkopanych plonowo słupów konstrukcyjnych, belek podwalinowych, 
fragmentów podłóg itp. Charakterystyczne jest. :te budynki mieszkalne 
i gospodarcze w ramach jednej działki budowlanej, na której skoncentrowa
ły się badania archeologiczne, budowano przez cały czas w tych samych 
miejscach. . Różniły się tylko powierzchnią użytkową l ilością fOrnieszczeń 
w poszczególnych fazach chronologicznych. 

Oprócz budynków drewnianych natrafiono na 7 studni drewnianych 
o różnorodnej konstrukcji i różnej chronologii. Cztery z nich użYtkowane 
były po zamuleniu jako szamba. W ich wypełniskach natrafiono na ciekawe 
zespoły zabytków /naczynia gliniane m. in. butelki, naczynia ze szkła, 
przedmioty z drewna i ze skóry/. Podstawę ustaleń chronologicznych sta
nowić będą oprócz znalezionych zabytków warstwy kulturowe ze śladami 
pozarów, w tym jedna datowana zespołem czt~rech monet z okresu panowa
nia Władysława Jagiełły /dwa kwartniki małe 1'393-1396 i dwa półgrosze 
1405-1414? /. Duże nadzieje związane są z badaniami dendrochronologlcz
nymi. Badania pozwoliły także ustalić granicę dwóch sąsiednich działek 
budowlanych. 

2. Stanowisko ul. Piotra Skargi - nadzorem objęto odcinek długości 
146 m, budowanego kolektora mi-ejskiego /od ul. ~wierczewskiego do ul. 
Armii Czerwonej/. Układ chronologiczny warstw występujących na ścia
nach wykopu zawiera się w ramach XV-XIX w. Rozpoznano fragmenty ka
miennych fundamentów budynków nowoZytnych oraz ich układ przestrzenny. 
Przy ul. Armii Czerwonej natrafiono na fragmenty helek drewnianych -
ślady zabudowy miejękiej z XV -XVI wieku. 

3. Ogród pojezuicki - na działkach przylegających od południa do 
obecnego kościoła pojezuickiego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, pro
wadzono nadzór archeologiczny nad wykonywanym wykopem pod fundamenty 
budynku kościelnego. Stwierdzono istnienie zabudowy drewnianej z XVI
xvn wieku, ślady piwniczek i pozostałości pieców. Z zabytków ruchomych 
na uwagę zasługuje kafel płytowy z wizerunkiem jef.dźca - husarza?, z· 
bardzo szczegółowym przedstawieniem detali ubioru, uzbrojenia i oporzą-
dzenia. · 

4. Kościół pojezuicki - badania ustaliły istnienie trzech faz funkcjo
nowania budynku ko~cioła. Faza I f najstarsza z 2 poł. XVI wieku/. to koś
ciół na planie wydłu:tonego prostokąta zakończonego od strony wschodniej 
okrągłą absydą. Kościół dostawiony był do muru miejskiego, który być 
może stanowił jego ścianę zachodnią. Szerokość wewnętrzna kościoła 
ą. 40 m, długość ok. 21,5 m. Szerokość ścian przy fundamencie l, 70 m. 
ŚCiany kościoła wzmocnione zostały od zewnątrz skarpami. Wewnątrz mu
ru, wnęki okienne /?f na poziomie posadzki wykonanej z ceramicznych 
płytek. Odsłonięte w roku ubiegłym fundamenty kamienne. uznane począt
kowo za fazę I kościoła, są reliktem II fazy o szerszej nawie. I ten kościół 
był także związany ś'cianą zachodnią z murem miejskim. Prawdopodobnie 
był częściowo podpiwniczony. Faza III, to kościół funkcjonujący obecnie, 
odsunięty od muru miejskiego. · · 
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Aktualnie rozpoznana została strona południowa kościoła. Od strony pó~oc
nej istnieje możliwość odkrycia dodatkowych elementów obiektów faz 1-lll 
w momencie przeprowadzenia badań, w pomieszczeniach obecnej zakrystii. 

Nr 1. 
5. Miejski mur obronny i kolegium jezuickie - na dziedzińcu liceum 

' 
Odsłonięto częściowo skrzydła północne i wschodnie, Skrzydło pół

nocne kilkutraktowe /prawdopodobnie dwutraktowe z rozbudowaną częścią 
··przy murze miejskim/. Wykorzystano w trakcie budowy budynek starśzy 
powstazy równocześnie z murem miejskim. Skrzydło południowe jest częś
ciowo podpiwniczone. Ze skrzydła wschodniego odsłonięto część pomiesz
czenia-piwnicy z posadzką wykonaną z cegieł. Sposób wykonania i jakość · 
fundamentów świadczą. że budyQek nad nimi posadowiony mógł być tylko 
parterowy. 

Materiał zabytkowy znajduje się w pracowni ekspedy~ji pułtusklej 
Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego oraz w Muzeum Miejskim w Puł
tusku. 

Badania będą kontynuowane. 

RACI4ŻEK~ gm. Nieszawa 
woj. włocławskie 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

/ 

Badania prewadził doc. dr hab. Leszek Kajzer, Finan
sował WKZ we Włocławku. Czwarty sezon badSń.: 
Zamek średniowieczny usytuowany na grodzie i wie
lokrotnie przebudowywany /XIV -XVIII w~/. 

Badania prowadzono w okolicy "kamienicy wielkiej 11 i na dziedzińcu 
zamkowym. Kontynuowano wykopaliskową weryfikację obserwacji geofizycz
nych i bad~no zagruzowane mury zamku. Wykonano trzy wykopy badawc;:ze 
o łącznej powierzchni 35, 5 m 2 i orientacyjnej kubaturze około 80 m3. 

W odkrywkach 16 i 18 zarejestrowano nawarstwienia dziedzińca zam
kowego i upad fosy wykonanej w XIV w., a oddzielającej wschodnią część 
wzgórza, na której zbudowano murowany zamek. 

Odkrywkę 19 zlokalizowano przy południowo-zachodnim narożniku 
"kamienicy v; ielkiej ". Zbadano mur odchodzący pod kątem 45° od· narożni
ka, kt9rego obecność zarejestrowano w roku ubiegłym /odkrywka 14/80/. 
Mur obserwowano na długości blisko 7 m. Ma on grubość l, 4 m i wykonany 
jest z kamieni eratycznych z domieszką cegły gotyckiej. Jest to zapewne, 
poszukiwany od trzech lat, mur obwodowy zamku gotyckiego. 

Zgromadzono dość typowy dla Raciążka ruchomy materiał zabytko
wy. Przeważa ceramika naczyniowa: średniowieczna 1 nowoeytna- ponad 
1. 200 ułamków. 
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Wobec dobrego poznania /w ciągu czterech sezonów f stratygrafii 
obiektuJprzyszłoroczne badania należy skoncentrować na ustaleniu przebie
gu murów niewidocznych obecnie na powierzchni gruntów murów zamkowych. 

RADOM 
ul. Szpitalna 

PP Pracownie Konserwacji • 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Łodzi 

Badania prowadził mgr Edward Ćwiertak. Finansował 
WKZ w Radomiu. Pierwszy sezon badań. $rednio
wieczne miasto /kazimierzowskie/, tzw. Nowy Ra
dom/, -od połowy XIV w. 

Badania rozpoczęto w ramach interdyscyplinarnych badań podjętych 
w związku z planowaną rewaloryzacją zespołu staromiejskiego i założenia 
zamkowego. Celem prac w 1981 roku było uchwycenie średniowiecznej 
Bramy Piotrkowskiej i przylegającego do niego muru obronnego. U zachod
niego wylotu ul. Szpitalnej /biorącej swój początek w północno-zachodnim 
narożniku rynku staromiejskiego/, w miejscu przypuszczalnego przebiegu 
muru miejskiego,docbodzącego w tym miejscu do bramy miejskiej, założo
no dwa wykopy archeologiczne. W wykopie I o wymiarach 4 x 15m cofnię
tym 10m na północ od ul. Szpitalnej, uchwycono częściowo zniszczone re
likty fundamentowej partii muru obronnego. Odsłonięty w wykopie mur był 
częściowo zniszczony przez licznie występujące w tym miejscu rury kanali
zacyjne i późniejsze wkopy budowlane. Zachowany relikt zbudowany był z 
róW. ej wielkości kamieni polnych wiązanych zaprawą wapienną. Szerokość 
muru wynosi 240 cm, a zachowana wysokość 175 cm. Podstawa ławy fun
damentowej wykonana była z ułożonej w rowie warstwy dużych kamieni pol
nych, na których wymurowano w technice opus incertum ławę fundamentową 
wysokości 80 cm, zakończoną wyraźną warstwą wyrównawczą z płaskich 
kamieni polnych pokrytych grubą warstwą zaprawy. Dalej lico muru jest 
lekko cofnięte od krawędzi ławy fundamentowej. Ta wyższa partia muru 
zbudowana w podobnej technice, jak i ława fundamentowa, wyróżnia się je
dynie staranniejszym doborem kamieni wmurowanych w lico muru. Powyż
szy fragment stanowił dolną część nadziemnej partii muru, który powinien . 
przejść w mur ceglany. Stratygrafia uwarstwień w wykopie I aż do calca • 
jest całkowicie zakłócona. 
W wykopie II ·o wymiarach 5 x 5 - 2 x 3 m odsłonięto fragment budynku bra
mnego, który należy przypisać znanej ze źródeł Bramie Piotrkowskiej. 
Odsło-nięto jedną ścianę budynku od strony miasta wraz z przylegającym do 
niego murem miejskim. Mur bramy posiadał grubość 290 cm. a zachowana 
wysokość 240 cm. Wnętrze muru zbudowano z nieregularnych kamieni pol
nych, jedynie lica były wymurowane ze staranniej dobranych kamieni i częś
ciowo qbrobionych ciosów wapiennych. Jedynie narożniki wykonano ze staran
niej obrobionych ciosów wapiennych. Przejazd w bramie wybrukowany był 
kamieniami polnymi. Mur miejski dochodzący do bramy wykonany był po
dobnie, jak od.słonięty w wykopie I. Jedyną różnicę stanowiło wykonane póź-

. niej licowanie cegalne wmurowane w układzie wozówkowym. Odsłonięta 
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konstrukcja w okresie pó:!niejszym została wykorzystana po odpowiednich 
domurówkach jako piwnica postawionej tam kamienicy, co spowodowało 
całkowite przemieszanie warstw aż do calca. 
Odsłonięte relikty fortyfikacji miejskich powstały w drugiej połowie XIV 
wieku przed rokiem 1370, jako że ufortyfikowanie miasta nastąpiło jeszcze 
pr~ed śmiercią Kazimierza Wielkiego, zaś lokacja Nowego Radomia na 
prawie magdeburskim miała miejsce po 1340 roku. 

Badania zespołu staromiejskiego będą kontynuowane w latach na
stępnych. 

RADZIKOWO STARE 
woj. płockie 
Stanowisko "Gaik" 

REMBÓW, gm.RakóW 
woj. kieleckle 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków Archeologicznych 
w Kielcach · 
Muzeum Narodowe w Kielcacli 

Badania prowadzili doc. dr hab. Leszek KaJzer i mgr 
Janusz Kuczyflski. Finansował WKZ w Kielcach. 
Drugi sezon badań. Zamek średniowieczny /XIV w./. 

Badania skoncentrowano we wschodniej, najwyższej, partU wzgórza 
zamkowego. Wykonano 15 odkz:;wek archeologiczno-architektonicznych o 
}ącznej powierzchni około 67 m • Prace dostarczyły znikomej ilości ma
teriałów zabytkowych /w tym 37 fr.ceramiki/datowanych na XIV w. 
Badania przyczyniły się do pełnego poznania zabudowy zamku oraz przeba
dania cypla, na którym posadowiono obiekt. Zły stan zachowania reliktów, 
spowodowany procesem naturalnego niszczenia murów fpozostają_cych już 
od schyłku średniowiecza w stanie niemieszkalnymi i destrukcją mecha
niczną,nie pozwolił na pełną rekonstrukcję przestrzenną bryły zamku. 

IDokowany na odciętym sztucznie .cyplu wzgórza zamek rembawski 
skladał się z muru obwodowego, o grubości około 2 m, który zamykał nie
regularny owal o wymiarach 36 x 24m; z czterech budynków oraz "kurzej 
stopy" dobudowanej do muru obwodowego w północno-wschodniej części 
i odsadzonej od niego na około 5 m. 

Budynek II o wymiarach 6 x 6 m, stojący w centrum założenia 1 bu
dynek ulokowany na kulminacji wzgórza, o wymiarach 5 x 5 m posiadały 
zapewne formy wieżowe. Przy bramie /? / stał nieco nieregularny "budy
nek przybramny" o wymiarach 7 x 6 m. Północno-zachodnią <:zęść założe
nia zajmował długi, trójprzestrzenny, budynek o wymiarach 2.4 x 6 m. 
"Kurza stopa" szerokości około 6 m. zawierała we wnętrzu pomieszczenie 
na planie kwadratu o boku 3 m. Wspierała się ona na dwóch .·ósadzonych 
na ·s m przyporach. - · 
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Wbrew pierwotnym poglądom /publikowanym w Informatorze ArCheo
logicznym/ zamek rembowski zbudowali na początku XIV w. przedstawicie
le rodu Odrową:Mw. Po przejściu włości w ręce Poraltów Kuro~węckich, 
po połowie XIV w. zamek został opuszczony. 

Obiekt winien stać się jak najrychlej przedmiotem prac budowlano
zabezpieczających. · 

Badania zakończono. 

RESZEL 
woj. olsztyńskie · 

Muzeum Warmii\ Mazur 
w Olsztynie 

Badania prowadziła mgr Izabela Sikorska- ffifikowa. 
Finansował WKZ w Olsztynie. Dziewiąty sezon ba
dań. Średniowieczny zamek • . 

Badania wykopaliskowe przeprowadzono na południowym między
murzu w ramach dwu wykopów: 6 i 7. 

Wykop 6 - usytuowany był w południowo-zachodniej części wzgórza, 
gdzie Z:flajdowała się brama wjazdowa do zaml.ru-. Fundamenty tej bramy 
zachowały się na głębokości 30-40 cm poniżej obecnego poziomu terenu. 
Wymiary bramy według zewnętrznej linii murów wynoszą: 7, 5 x 8, 5 m. 
Szerokość fundamentów poszczególnych ścian jest ró'żna i tak ściany 
wschodniej ma 180 cm i łączy się bezpośrednio z murem biegnącym wzdłuż 
południowej strony zamku, ścian północnej i południowej mają 100 cm sze
rokości i druga z nich jest równocześnie ścianą budynku mieszkalnego przy 
bramie. Natomiast fundament ściany zachodniej o szerokości 200-250 cm 
łączy się bezpośrednio z drugim murem obronnym biegnącym wzdłuż za
chodniej strony zamku. W fundamencie bramy zachowało się przewężenie 
muru wyznaczające właściwy przejazd przez bramę o szerokości 230 .cm. 
W obrębie bramy eksplorowaliśmy warstwy kulturowe z okresu zburzenia 
bramy w XIX wieku dochodząc do stropu warstwy średniowiecznej na głębo
kości 80-100 cm poniżej wierzchu zachowanycłl murów. 

Wykop 7 - na południowym międzymurzu pozwolił na odkrycie w ca·
łości fundamentu muru obronnego na długości 25 cm. Wierzch tego muru 
zachował się na głębokości 80-180 cm poniżej obecnego poziomu na międJ.:y
murzu. Qdkryty mur ze względu na sposób budowy różni się od murów zna
nych w pozostałych częściach międzymurza, a jego połączenie z murem 
od wschodniej strony zamku wskazuje na wcześniejsze wybudowanie. Fosa
dowienie go na samej krawędzi skarpy zdaje się wskazywać, iż w pierwszej 
fazie celem jego było zabezpieczenie krawędzi skarpy przed obsuwaniem 
się. Dopiero w okresie pó~niejszym /1505 r./ połączono tJn mur z pozo
stałymi, z całym systemem murów obronnych i bramą wjazdową. Warstwy 
kulturowe na tym wykopie były przemieszane, zachowały się w układzie 
nienaruszonym tylko warstwa gruzu z remontu skrzydła południowego w 
1822 r. i warstwa gruzu z rozbiórki muru w 1711 r. 

W 1982 r. przewiduje się zakończenie badań. 
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RYCZEN, gm.Góra 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko l 
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Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Lesznie 
Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadził zespół pod kierunkiem dr. hab: 
Jerzego Lodowskiego. Finansował WKZ w Lesznie. 
Drugi sezon badań. Grodzisko sto~kowate /XIV
XVI w./. 

Kontynuowano badania gródka sto~kowatego poło~oneg:o w dolinie 
Baryczy na południe od wsi Ryczeń. Celem prac było rozp .J.:. lanie straty
grafii gródka, uściślenie jego chronologii oraz okrycie relili~w umocnień 
i zabudowy wnętrza. 

Zdołano rozpoznać górną płaszczyznę sto~a za pomocą dwóch wy
kopów sondażowych usytuowanych na planie krzyża. W sumie przebadano 
około 120 m 3 nawarstwień kulturowych będących pozostałością przynajm
niej po 2 fazach zabudowy gródka, .które ulegzy spaleniu. W północnej 
części krawędzi nasypu, na głębokości O, 5 m natrafiono na mur ułożony 
z otoczaków bez zaprawy o szerokości O, 9 m, zachowany na wysokość l m. 
Po zewnętrznej stronie muru na głębokości O, 5 m odkryto grób szkieleto
wy bez wyposażenia. Wokół szkieletu stwierdzono resztki trumny • . 

W nawarstwieniach kulturowych odkryto sporo ułamków naczyń, 
/w tym z polewą bar~-y-zielonej i brązowej/ cegły gotyckiej, kafli. garnko
wych i miskowych oraz kilkanaście silnie skorodowanych przedmiotów ~e
laznych. Z innych zabytków na uwagę zasługuje fragment naczynia szklane
go z guzkami oraz moneta srebrna /halerz miejski z mennicy w Lwówku 
SI. , z l poł. XIV w. f. 

SKOWIESZYNEK 
woj. lubelskie 

Uniwersytet· im. Marii 
Curie-Skłodowskiej 

_z;akład Archeologii 
w Lublinie 

Badania prowadziły mgr Jolanta Michalak i dr Stanl
sława Hoczyk-Siwkowa. Finansowało Towarzystwo 
Przyjaciół Kazimierza Dolnego. Pierwszy sezon 
badań. Osadnictwo średniowieczne - nowożytne. 

Wykopy sondażowe założono na polu oh. Stelmacha, w pobliżu usta
wionego tam krzyża, znajdującego się według relacji ustnej mieszkańców 
wsi, na miejscu dawnego kościoła. Chodziło o zlokalizowanie ewentualnych 
pozostałości kaplicy sióstr Norbertanek z XII w. W wykopie I usytuowanym 
N-S /15 x l m/ i podzielonym na odcinki długości 5 m, warstwa kulturowa 
zalegała do głębokości 45 cm. W trakcie eksploracji _wydobyto z niej ułam
ki naczyń wczesnośredniowiecznych, średniowiecznych 1 nowoeytnych, 
grudy zaprawy wapiennej, ułamki dachówki ceramicznej, a na odcinku B -
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skupisko kamieni wapiennych. W wykopie II wytyczonym w kierunku wschod
nim od odcinka B wykopu I odkryto dalszą część rumowiska kamieni nie 
tworzącego jednak muru, oraz dużą ilość kości ludzkich ze zniszczonego 
cmentarza przykościelnego. · · 

Równocześnie prowadzono badania powierzchniowe. Stwierdzono 
występowanie ułamków naczyń z XI-XIII w. na polach przylegających do 
badanego od strony zachodniej i północnej. Wyznaczały one zasięg osady 

~ o powierzchni ok. 3 ha. 

SŁUPSK 

ul. Grodzka 
PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
~racownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Alfred Szułdrzyński. Finan
sował WKZ w Słupsku. Pierwszy sezon badań. For
tyfikacje miejskie. Średniovliecze i czasy nowożytne. 

Prace wykopaliskowe przeprowadzono w ramach badań, których 
celem jest ustalenie wytycznyCh konserwatorskich dla zagospodarowania 
przestrzennego terenu w rejonie obecnej Biblioteki Wojewódzkiej. Podsta
wowym celem badań było rozstrzygnięcie kwestii istnienia w tym rejonie 
ciągu murów miejskich - baszty okrągłej. Założony w tym celu wykop son
dażowy o wymiarach: 5 x 7 m potwierdził istnienie na głębokości 17, 48 m 
n. p. m. częściowo zniszczonej baszty /średnica zewnętrzna 6, 68 in, wew
nętrznej 3, 86 m/. 

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

Badania będą kontynuowane. 

/ 

STARE BIELSKO 
woj. bielskie 

ST 4-ŻKI,f-. g m~ Mikołajki Pomoz:skie 
woj. elbląskie . 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Muzeum Zamkowe 
· w Malborku 

Badania, prowadził dr Antoni Jan Pawłowski. Finan
sował WKZ w Elblągu. Drugi sezon badań. Grodzisko 
średniowieczne /Xlll-XV w./. 

Kontynuowano prace nad rozpoznaniem rozplanowania zabudowy na 
majdanie grodu. Zakończono eksplorację wykopu I/80 oraz założono kolej
ne dw_a wykopy oznaczone symbolami IV/81 i V/81. 
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Wykop IV /81 usytuowano na przedłużeniu wykopu ITI/80, poczynając 
od północnej krawędzi tego ostatniego w kierunku północnym. Miał on 24 m 
długości i 2 m śzerokości. 

Wykop V /81 został wytyczony na prz,edłużeniu południowej części 
wykopu I/80 w kierunku wschodnim, dochodzl'łC krawędzią wschodnią do 
północno-zachodniego naroża wykopu IV/81. Długość tego wykopu wynosiła 
11 m, a ~;~zerokość 2 m. · 

W wykopie I/80 uchwycono dalszą część budynku mieszkalnego od
krytego w sęzonie poprzednim, natomiast w wykopach IV /81 1 V /81 odsło
nięto niewielkie partie kolejnych dwóch budynków, najpewniej o charakte
rze gospodarczym. W obrębie reliktów budowli z wykopu V/81 wystąpił 
kamienny piec kopułowy z ceglanym paleniskiem, a ob.ok budynku, od stro
ny wschodniej ujawniono istnienie wędzarni ziemnej. Budynek ten został 
wykonany w konstrukcji szachulcowej, po której pozostały ślady po słu
pach nośnych ściany południowej. Budynek, którego fragment odkryto w 
wykopie IV/ .. 8l,posiadał kamienną ławę fundamentową ścian o szerokości 
ok. l m. Na niej wznosiła się konstrukcja drewniano-ceglana, po której 
pozostały fragmenty drewna i gruz ceglany z zaprawą wapienną. 

Można stwierdzić, że zabudowa koncentrowała się w północnej, 
centralnej i zachodniej części majdanu. Były to budynki mieszkalne i go
spodarcze z drewna, w połączeniu z gliną, kamieniami i cegłami gotycki
mi. Dachy nie!ctórych z nich pokryte były gotycką dachówką. Pozyskano 
typowy dla średniowiecza materiał ceramiczny oraz licz n ~ przedmioty 
codziennego użytku np. noże, igły, sprzączki. Ponadto znaleziono półfa
brykat .podkowy, kilkadziesiąt gwoźdz~ żelaznych, groty bełtów kusz, · 
okucia budowlane i drewnianych wiader, ostrogę z kółkiem zębatym, wę
dzidło, kilkanaście fragmentów uzdy oraz kilkadziesiąt ułamków naczyń 
szklanych. 

Badania będą kontynuowane. 

STARY BRZEŚĆ, gm.BrześćKujawski 
woj. włocławskie 

patrz 
okres halsztacki 

Stanowisko l 

STRZELNO 
wój. bydgoskie 
Stanowisko l 

Uniwersytet Mikołaja Kotfernika 
w Toruniu , 
Zespół do Badań Bredniowiecznej 
Architektury Kujaw i Wschodniej 
Wielkopolski 

Badania prowadził Zespół kierowa,ny przez prof. dr. 
Zygmunta Świechowskiego. Badaniami kierowała 
doc. dr hab. Jadwiga Chudziakowa /autorka sprawoz
dania/. Prace finansował Ośrodek Dokumentacji 
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Zabytków MKiS w Warszawie w ramach problemu 
międzyresortowego MR. Ill. S. Pierwszy rok badać. 
Klasztorny zespół architektury r·omańskiej w Strzel
nie. 

Podjęto interd~scypUnarne badania nad zespołem architektury ro
mańskiej w Strzelnie. Zrealizowano wszystkie niezbędne prace wstępne 
oraz ustalono kwestionariusz pytać. 

Prace badawcze rozpoczęto od rotundy św. Prokopa. Problematyka 
obiektu dotyczy spraw rozmaicie interpretowanych w dotychczasowej lite
raturze przedmiotu. Badania archeologiczne l architektoniczne, były 
przy nim prowadzone wcześniej, objęły jednak tylko niewielki obszar w 
zbyt małym zakresie, co nadało im charakter wstępnego rozeznania i nie 
pozwoliło na pełne poznanie przedmiotu badań. Spowodowało to spiętrze
nie się różnych hipotez: l/ co do kwestii osadnictwa z okresu poprzedzają
cego i współczesnego istnieniu ko ·ścioła św. Prokopa, 2/ chronologii ro
tundy i 3/ pierwotnego jej układu przestrzennego oraz 4/ funkcji kościoła. 
Zagadnienia te wymagały w miarę możliwości jednoznacznego rozwiązania. 

Przewidując znaczne przemieszania warstw kulturowych zarówno 
wewnątrz rotundy, jak i na zewnątrz, postanowiono załoeyć wykopy, poz
walające uzyskać możliwie jak najdłuższy profil. Dlatego wykonano cięcie 
od wschodniej strony na zewnątrz rotundy św. Prokopa, przechodząc wyko~ 

pem do wnętrza wzdłuż kościoła /z pominięciem prezbiterium, pod któ
rym znajduje się nowoeytna krypta/, wychodząc na zewnątrz po stronie 
zachodniej wieży kośCioła św. Prokopa. Drugie cięcie wykonano na linii 
E-W zakładając wykopy również od zewnętrzneJ strony rotundy do wnętrza. 
P.onadto wykonano wewnątrz i na zewnątrz rotundy dodatkowe odkrywki 
w celu rozpoznania budzących wątpliwości partii układu przestrzennego 
budowli. -~ 

Tak szeroki zakres prac pozwolił uzyskać odpowiedź na główne 
pytania. Pomimo dużych zniszczeń nawarstwień kulturowych,, udało się 
w wielu miejscach natrafić na nienaruszone warstwy kulturowe, szcze
gólnie dobrze zachowane w partiach przyfundamentowych rotundy, co 
umożliwiło datowanie obiektu. Przebadanie obszaru w bezpośrednim i naj
bliższym sąsiedztwie rotundy w wykopach założony.ch na arach 193, 194, 
195, 220, 221 wykazało istnienie warstw kulturowych o łącznej miąższości 
od ok. l do 2, 50 m. Jedynie w wykopie na arze 195 natrafiono na nowo
żytną studnię ocembrowaną drewnem, której głębokość dochodziła do 6 m 
poniżej obecnego _poziomu terenu. Najstarsze warstwy w obrębie przeba
danego obszaru o niewielkiej miąższości od 20 do 30 cm, datować można · 
wstępnie na podstawie materiału ceramicznego, nie wcześniej niż na prze
łom XII/XIII i I pol. XIII wieku. Analiza materiałów ceramicznych pozwoli 
przypuszczalnie sprecyzować chronologię rotundy. Roboczo można już w 
tej chwili stwierdzić, że kościół św. Prokopa nie powstał wcześniej niż w 
końcu XII lub nawet na początku XIII w. Na podstawie obserwacji warstw 
i ich korelacji z fundamentami budowli, jest~śmy skłonni twierdzić, że 
najbardziej przekonywające jest datowanie obiektu na początek XIII w. 
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Jednak z ostatecznym i bardzlej precyzyjnym określeniem naleey wstrzy: 
mać się do pełnej analizy materiałów zabytkowych. Niemniej uzyskane 
~ródła archeologiczne wykluczają niezbicie mo:Uiwość datowania budowy 
na I poł;Xn wieku, co sugerowano w niektórych dotychczasowych publika-
cjach. · 

Prace badawcze· pozwolili równie :t na uzyskanie odpo.wiedzi na tak 
ró:tnie w dotychczasowej literaturze ujmowaną kwestię osadnictwa poprze
dzającego czas budowy kościoła św. Prokopa. Brak śladów warstw wcześ

··niejszych niż przełom XII/XIII i XIII w. zarówno wewnątrz, jak 1 na zew
nątrz rotundy wyklucza możliwość istnienia,sugerowanego przez wielu ba.:: 
daczy,wcześniejszego osadnictwa. Nie ma też żadnych podstaw, aby pre
cyzować charakter tego osadnictwa, jako założenia grodowego 1 rotundy 
św. Prokopa jako kościoła grodowego. Wszystkie dane uzyskane w tej kwe
stii wskazują wyraźnie, że pierwsze osadnictwo na tym wzgórzu wiąże się· 
dopiero z ~sadnictwem klasztornym.' 

Problem układu przestrzennego rotundy św. Prokopa, jak dotąd, . 
uzyskał tylko częściowe wyjaśnienie. Nie skończono bowiem badali wieży 
kościoła, co nie pozwala na stwierdzenie czy wiąże się ona z pierwQtnym 
założeniem rotundy. Natomiast można z całą pewnością stwierdzić jedno
rodność pierwotnego założenia rotundowej nawy i kwadratowego prezbi
terium. Dodatkowe wykopy badawcze, zlokalizowane na styku nawy z prez .. 
biterium, wykazały wyramie jednorodne wiązanie fundamentów. Ich wy
sokość wynosi l, 30 m. Stopa fundamentowa prezbiterium i nawy zalega na 
głębokości+ 7, 70 m ~odR/+ lO, 00/. Przyszłe badania wyka~ą. czy do tego 
założenia przestrzennego naleey równie:t wie±&. 

Uzyskane wyniki stawiają w innym świetle sprawę funkcji rotundy 
św. Prokopa. Nie była na pewno kościołem grodowym, natomiast motna 
przypuszczać, że mogła być świątynią zbudowaną dla umieszczenia w nim 
grobu fundatora lub wzniesiona przez norbertanki dla okolicznej ludności 
świeckiej. · 

Równocześnie z powstaniem kościoła św. Prokopa zało:tono w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie cmentarz. ~wiadczą o tym liczne groby, odkryte 
już przez K.Józefowlczówną w trakcie prac wykopaliskowych w latach 
pięćdziesiątych, jak i obecne odsłonięcie 12 pochówków nienaruszonych · 
i kilkadziesiąt grobów silnie zniszczonych. Odkryte obecnie groby motna 
datować od XIII w. po XV w., na podstawie zarówno wyposażenia niektó-· 
rych, jak i układu stratygraficznego. 

Podczas badań wewnątrz rotundy odkryto ponownie tzw. grobowiec 
fundatora dla wykonania pełnej inwentaryzacji obiektu, jak 1 jego stałej 
ekspozycji, po dokonaniu odpowiednich zabiegów konserwatorskich. Odsło·..: 
nięto również w celu inwentaryzacji wejście do nowo·eytnej krypty, znajdu
jącej się pod prezbiterium.Badania wnętrza rotundy wykazały, że pierwot
ny poziom użytkowy znajdował się około 45 cm poni:tej obecnego. Wyzna
czają go zarówno zachowane we wnętrzu rotundy odsadzki fundamentowe, 
jak i nieliczni-e zadokumentowane partie nienaruszonego układu stratygra-
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ficznego. Wewnątrz rotundy warstwy kulturowe zostały zniszczone w około 
90 o/o przez wcześniejsze prace remontowo-budowlane. 

Sprawdzono także fundamenty dwóch absyd, znajdujących się po pół
nocnej stronie rotundy. Badania wykazały, że ich rekonstrukcja nie jest 
prawidłowa. Ich średnica została sztucznie powiększona o ok. 25-30 cm. 
Wskazuje na to niepFawidłowy przebieg linii lica zewnętrznego muru absyd 
w stosunku do znacznie cofniętego jej pierwotnego fundamentu. Błąd ten 
powstać przypuszczalnie w wyniku odkrycia korony fundamentów, którą 
stanowiła, podobnie jak w całej rotundzie, silnie wysunięta odsadzka /ok. 
20 cm/. Pozostałej partii fund_amentów nie odsłonięto, na co wskazują 
nienaruszone warstwy kulturowe /w miejscach założon,ych w br. wykopów, 
przy absydach/. Wzniesione na krawędzi pierwotnych odsadzek mury absyd, 
wysunięte zostały znacznie poza linię fundamentów, co nie jest zgodne z 
zastosowaną w całej rotundzie pierwotną techniką budowy obiektu, jak i z 
zasadami statyki. 

Odkryta w latach trzydziestych wieża, usytuowana pomiędzy pół
nocnym ramieniem transeptu kościoła św. Trójcy a prezbiterium, była 
dotychczas różnie interpr:etowana. Sugerowano nawet, że może ona pocho
dzić z wcześniejszego założenia lub,że mogła być zamierzeniem nigdy nie 
zrealizowanym. Wykonano przy niej kilka wykopów na arze 315, pozwala
jących na uzyskanie możliwie dużej ilości profili. W niektórych miejscach 
natrafiono na nienaruszone warstwy kulturowe. Stwierdzono niepodważalną 
jednorodność założenia architektonicznego wieży z kościołem św. Trójcy, 
czego świadectwem jest technika łączenia fundamentów prezbiterium z fun
damentami wieży. Stopa fundamentowa wieży i prezbiterium zalega na głę
bokości+ 7, 90 m od R. Wysokość fundamentów wynosi l m. Ponadto 
stwierdzono jednoznacznie, że wieża była zrealizowanym elementem archi
tektoniczn,ym kościoła św. Trójcy, o czym świadczą zachowane ślady w dol
nych partiach muru prezbiterium. Odkryto dochodzący do innej od strony 
północnej. niewątpliwie młodszy, fundament o szerokości l m, który skręca 
pod kątem prostym w kierunku zachodnim od obecnych zabudowań klasztor
n,ych. Odkryte relikty wymagają dalszych badań. Na obecnym etapie prac 
Wyciąganie wniosków odnośnie chronologii tych reliktów, czy też ich funkcji 
byłoby przedwczesne. Relikty wieży po dokonaniu niezbędnych zabiegów 
konserwatorskich przeznaczone są do ekspozycji. 

W związku z. prowadzon,ymi przez parafię na dużą skalę różnego .ro
dzaju pracami remontowo-budowlanymi, kilkakrotnie zachodziła koniecz
ność wykonania bieżącej inwentaryzacji przypadkowych odkrywek, dokon,y
wanych podczas prac ziemnych. Są to jednak niewielkie fragmenty reliktów 
architektury, że przydatne są do wstępnego rozpoznania dla dalszych prac. 

Na większej przestrzeni dokonano jedynie odkrywek w trakcie niwe
lacji terenu pod budowę garaey, po południowej stronie plebanii. Natrafio
no tam na niewątpliwie wcześniejsze od obecnych zabudowań reli.Jny klasz
torne. Przypuszczalnie są to fragmenty późnośredniowiecznej zabudowy. 
Jednakże nie ma jeszcze w tej chwili wystarczających danych, aby precy
zyjnie określić chronologię. Natomiast za niewątpliwie późnośredniowieczne 
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nalecy uznać relikty zabudowy klasztornej, odsłonięte na arze 283/313. 
Wykop badawczy zało~no tu w związku z zamierzonym znacznym obnt:te
niem terenu, mającym· na celu osuszenie wilgoci w pomieszczeniach klasz
tornych. Odsłonięte fundamenty zlokalizowane na terenie niewielkiego wi
rydarza, przebiegają po linii północ-południe. Nienaruszona stratygrafia 
warstw kulturowych pozwala datować je wstępnie w granic.ach II pol. XIII w. 
i I pol. XIV w. Podobnie należy datować przebadane zachodnie fundamenty 
obecnych zabudowań klasztornych w obrębie wirydarza. Jednakże ich ana
liza, dotycząca zarówno pełnej rekonstrukcji układu przestrzennego, jak 
i większego sprecyzowania chronologii, możliwa będzie po dokonaniu więk
szej ilości odkrywek archeologiczno-architektonicznych. 

Na uwagę zasługuje fakt, że badania przt!prowadzone w wirydarz.u, 
gdzie zachowany został nienaruszony układ stratygraficzny oraz od połud
niowej strony plebanii /ar 430/ nie wykazały istnienia warstw, które można 
by datować wcześniej niż na przelont Xll/XIII w. Fakt ten wyklucza motU
wość istnienia na terenie wzgórza klasztornego jakiegokolwiek osadnictwa 
wcześniejszego na klasztorne. 

Badania będą kontynuowane. 

SZAMOTUŁY 

woj. poznańskię 
Zam ek Górków 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Poznaniu 

Badania prowadzili: mgr Edwara ~ . ·aus e /autor 
sprawozdania/, Marek Chłodnicki, Andrzej Krzyszow
ski. Finansował Wydział Kultury i Sztuki Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu. Drugi sezon badań PAK. 
Zamek średniowieczny, ślady osadnictwa wczesno
średniowiecznego, kultury przeworskiej i łueyckiej. 

Pracownia wznowiła prace badav~~Cze na zamku po przerwie trwają
cej od 1973 r. Wykonano plan sytuacyjno-wysokościowy zamku wraz z naj
bliższym otoczeniem, badania geofizyczne elektra-oporowe oraz rozpo
częto badania przy zastosowaniu metody wiertniczej. 

Prace wykopaliskowe skoncentrowano przy narożniku północno-
2 

zachodni.n budynku zamkowego. Wytyczono 5 wykopów o powierzchni127m • 
Do calca zbadano 4 wykopy. Efektem ich było m. in. odkrycie murów z 
okresu funkcjonowania zamku, jak l też pó:iniejszych przebudówek. Wyróż
niono 31 obiektów nieruchomych w postaci niewielkich jam, dołków pasłu
powych i wkopów. Na uwagę zasługuje obiekt nr l z wykopu VIII D o~reślony 
wstępnie jako pozostałość półziemianki kultury przeworskiej. 

Najliczniejszą grupę :tródeł ruchomych oprócz kości stanowi cera
mika nowożYtna i pó:inośredniowieczna z 2 pol. XIV -XVI w. Znaleziono także 
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nieliczne ułamki naczyń wczesnośredniowiecznych z ok. połowy Xlll wieku, 
.których dotychczas nie znajdowano na stanowisku. W warstwie próchnicy 
pierwotnej trafiają się oprócz w/w także ułamki naczyń kultury przewor
aklej i łużyckiej. 

Materiały z badań z roku 1981 znajdują się w PAK PP PKZ 
O/Pozna6_ · 

Badania będą kontynuowane. 

SZCZEBRZESZYN 
woj. zamojskie 

Uniwersytet im. Marii 
Curie-Skłodowskiej 

Zakład Archeologiczny 
w Lublinie 

Badania prowadziły dr Irena Kutyłowska i dr Stani-
sława Hoczyk-Siwkowa /autorka sprawozdania/. ',._-:::::::;::;;-..--
Finansował Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszy-
nie. Trzeci sezon bada6. Zamek pó~nośredniowiecz-
ny. Osada i cmentarzysko wczesnośredniowieczne. -W wynilru wykopalisk prowadzonych w latach 1978-1979 stwierdzo

no różnorodne użytkowanie wzgórza zamkowego, począwszy od wczesnego 
średniowiecza /jama zasobowa z VII w. , ziemianka mieszkalna z X w., 
cmentarzysko szkieletowe z Xll-XIII w. f, aż do czasów współczesnych. 
W obecnym sezonie wykopy założono przy pozostałościach zamku oraz w 
miejscu aktualnie używanego dojścia na wzgórze. Eksplorację przeprowa
dzono w 12 wykopach, przebadano łącznie 65,9 m2. 

W wykopach przy zamku /XVI A C, XVII A C, XX/, poniżej wars.tw 
rumowiskowych, powstałych w czasie destrukcji i przebudowy budynku z 
XVI-XIX w., odkryto mury wykonane z łatwo tutaj dostępnego margla wa
piennego. Mur nr l zorientowany był N'-S, zbudowany z kamieni obciosy
wanych łączonych zaprawą wapienną w 'układzie warstwowym, dość regu
larnym. Grubość muru wynosiła 80 cm, poziom stopy na głębokość 2, 80, 
posadowiony był na calcu. Czas jego powstania datować można wstępnie. 

na XIV w., został on zniszczony od strony N przez fundament starszej 
fazy obecnego stojącego budynku tżw. ''baszty". 

Nad sposobem ufortyfikowania wzgórza przepro}Vadzo~o obserwacje 
w wykopach XIX, XXI-XXIII. Dwa pier.wsze zostały założone na przedłuże
niu linii muru kamiennego, widocznego w zerwanej pionowo, wschodniej 
skarpie wzgórza. W obu odkryto zamiast ciągłego muru, dwa kamlenne 
"słupki", oddalone o 2, 80 m jeden od drugiego. Wymiary pierwszego, ek
splorowanego w wyk~ XIX wynosiły l, 70-1_.. 40 m na linii E- W oraz l, 30-
1,40 na linii S-N, natomiast drugiego l, 75-1,80 i l, 80 m. Stanowiły one 
część umocnień zamkowego "fortalicjum" otoczonego ponadt0 głęboką fosą 
ze śladami zastoisk wody /wykop XVIII/., 

Badania będą kontyndl'vane. 



SZCZECINEK· 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 6 
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Polskie Towarzystwo Archeolo
giczne i Numizmatyczne 
Oddział w Koszalinie 
Muzeum Okręgowe i Konserwator 
Zabytków Archeologicznych 
w Koszalinie 

Badania prowadzili mgr Henryk Janocha 1 mgr Fran· .. 
ciszek J. Lachowicz. Finansował WKZ w Koszalinie. 
Badania na zespole architektonicznym kościoła św. 
Mikołaja z XIV w. i budynku gimnazjum z XVI/XVII 
wieku oraz cmentarzu przykościelnym z ko~ca XIV 
wieku w obrębie Starego Miasta. 

Badania wykopaliskowe archeologiczno-architektoniczne przeprowa
dzono w związku z wykonywanym kapitalnym remontem pawilonu muzeal
·nego mieszczącego się na terenie po by.łym kościele św. Mikołaja i byłym 
najstarszym gimnażj·um. w Szczecinku, a tak~e cmentarzu przykościelnym. 
Za9Jrtkowy obszar zlokalizowany jest między obecnymi ulicami: Księ:!nej 
ElH>iety, Plotra Skargi i Bohaterów Warszawy, mieszcząc się w obrębie 
Starego Miasta. 

~ 

W obrębie remontowanego i odbudowywanego pawiTonu -muzealnego 
zało~no 5 wykopów sonda~owych. Wszystkie wykopy przebadano do głębo
kości ponad 2 metry. W wykopach tych uchwycono i wyró:!niono bardzo 
mocno przemieszane nawarstwienia kulturowe związane z byłym budynkiem 
szkolnym, byłym kościołem św, Mikołaja oraz byłym cmentarzem przykolł
cieJnYm-. Na poszczególne układy przemieszanych nawarstwień, których 
wyróżniono w,.poszczególnych wykopach od dwóch do pięciu składa się v-uz 
ceglany i kamienny, dachówki zmies-zane z ziemią i piaskiem oraz spale
nizną, a tak~e k!Jśćmi ludzkimi. Chronologicznie cały przemie'Szany ze-
spół wią~e się z czasami od końca XIV aż do początków XX wieku. Z obiek- • 
tów architektonicznych w zało~nych sonda~ach odsłonięto potężny mur 
fundamentowy budowli. Mur ~en o długości przesżło 12m i zachowanej 
wysokości od O, 8 do l, 7 m zbudowany był z potężnych głazów kamiennych 

.· 
bez ueycia zaprawy murarskiej, na podsypce piaszczystej. Strop muru 
wystąpił na głębokości od 20 do 60 cm pod posadzką pawilonu muzealnego. 
Brak ruchomego materiału utrudnia jego datowanie. Analizując jednak 
skąpe zapiski tródłowe z dokonanym odkryciem, stwierdzić można, że 

mur ten stanowi fundament budynku najstarszego gimnazjum szczecineckie
go. Gimnazjum to bowiem znajdowało się po północnej stronie kościoła 
pod wezwaniem św. Mikołaja, a więc w miejscu odkrycia muru fundamen
towego. Gimnazjum to znane jest z końca XVI wieku, a znaczniej zostało 
rozbudowane przez księżną Jadwigę, żonę księcia zachodniopomorskiego 
lnryka około 1640 roku. W założonych wykopach uchwycono też dość nikłe 
ślady zabytkowe związane z kościołem pod wezwaniem św. Mikołaja /Cegły, 
dachówki itp. f. Wymieniony tu kościół istniał na wspomnianym terenie od 
końca XIV wiejru do 1909 roku. W sondażach na terenie pawilonu, jak 1 przy 

1 wieży po byłym kościele odkryto szereg pochówków szkieletowych. Przyna
le:!ą one do cmęntarza, który istniał od końca XIV wieku aż do 1812 roku • 
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przy kościele św. Mikołaja i zajmował dość rozległy obszar. Większość 
dokonanych odkryć)zwłaszcza w wykopach na terenie pawUomJ_, wią~e się 
jednak z drugą połową XVI i XVII wiekiem oraz czasami nowoeytnyml. 

ŚWIDNICA 
woj. wałbrzyskie 
ul. Muzealna 

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadził Ludwik Andrzej Kamiński. Kon
sultantem d/s architektury był prof. dr hab. Jerzy 
Rozpędowski. Prace finansował WOAK. Szósty se
zon badań. Zamek / XIIT-XVI w./. 

Badanią miały na celu przede wszystkim wytyczenie zasięgu zamku 
od strony południowej. Uwieńczone one zostały powodzeniem. Odkryto 
południowy mur obwodowy zamku. Odsłohięto odc~ek muru o długości .5 m. 
poło~ony mniej więcej w połowie jego całkowitej długości, wynoszącej 
36 m oraz południowo-zachodni narożnik obwodu obronnego. Powy~sze 
odkrycia umożliwiają odtworzenie narysu obwodu obronnego zamku, który 
ma kształt wydłuż~>nego czworoboku o wymiarach 36-42 x 74 m. 

Podtrzymujemy datowanie obwodu obronnego. Jego budowę rozpo
I 

częto po pożarze miasta i zamku w 1313 r., za panowania księcia Bernarda. 

Badania nie wniosły nowych danych do zagadnienia hipotetycznej, 
wcześniejszej fazy założenia zamkowego. 

Badania zakończono. Zespół architektów pod kierunkiem prof. dr. 
hab. Jerzego Rozpędowakiego opracowuje projekt konserwacji i ekspozycji 
odkrytych reliktów zamku. 

Zabytki wydzielone znajdują się w Muzeum w Swidnicy. Dokumenta
cja z badań złożona jest w archiwum Ośrodka Archeologiczno-Konserwator
skiego we Wrocławiu. 

TARNÓW 
GCSra św. Marcina 

PP Pracownia Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeolog czno
Konserwatorska 
Oddz lał w Krakowie 

Badania prowadził mgr Eligiusz Dworaczyński. 
Finansował WKZ w Tarnowie. Trzeci sezon badań. 
Ruiny zamku - okres średniowieczni i nowoeytny 
/XIV -XVI w./. 

Prace kontynuowano wzdłuż głównych osi przecinających wzniesie
nie po zachodniej stronie zamku, gdzie znajdowały się zabudowania o cha

. rakterze gospodarczym. 
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Wyeksplprowano 12 wykopów o wymiarach 4 x 4 m w kilku rejonach: 
na krańcu zachodnim, w · części centralnej, na stokach północnym i połud
niowym, na krańcu wschodnim oraz w fosie. Wyjaśniono definitywnie prze
bieg ostatniego odcinka drogi dojazdowej do zamku, tzw. wysokiego. Pro
wadziła ona od wschodu na rozlegJ;y majdan znajdujący się na szczycle 
wzniesienia zachodniego przez bramę, usytuowaną w jego południowo-wschod
nim naro:t.nlku. Zachowała się tu wyra:fna rampa wjazdowa. Kolejny odcinek 
drogi prowadził z majdanu gospodarczego na dziedziniec zamku wysokiego · 
poprzez rampę l most przerzucony ' nad siodłem terenowym oddzielającym 
'Wzniesienia. Wyra:fne ślady rampy zachowały się w postaci sto:!kowatego 
wypiętrzenia na wschodnim krańcu badanego obszaru, gdzie odkryto ponad
to ceglany przyczółek mostu oraz kilka poziomów ueytkowych. Najstarszy 
z nich, w postaci bruku otoczakowego, pochodz~ z XIV wieku. Dwa pozo
stałe poziomy, utwaz;-dzone regularnie uło~nymi• cegłami datowane są na 
wiek XVI. 

Wzdłuż południowej i zachodniej krawędzi wzniesienia odkryto frag
menty muru obronnego z XIV wieku oraz fundamenty budynków gospodar
czych oraz ceglanych pieców. W wykopie na dnie fosy odkryto dwa poziomy 
z XVI wieku. Wśród licznego materiału zabytkowego na uwagę zasługują 
fragmenty naczyń od XIV do XVI wieku, fragmenty kafli z XV i XVI wieku 
oraz militaria. / 

Badania będą kontynuowane. 

TCZEW;- Stare Miasto 
Sektor C 

TRZEBNICA 
woj. wrocławskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Wojewódzki Ośrodek Archeolo
giczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadzili: Andrzej Bartosz, Grzegorz 
Pawlak, Krystyna Maksymowicz /autorka sprawoz
dania/. Finansował Urząd Miasta i Gminy w Trzeb
nicy. Pierwszy sezon badań. Miasto średnicwieczne. 
Relikty obronnego wału ziemnego. 

Badania o charakterze sondażowym podjęto w zwi ązku z rozwojem 
przestrzennym miasta. Prace miaJ;y na celu stwierdzenie istnienia warstwy 
kulturowej oraz urządzeń obronnych średniowiecznego miasta. 

Przy ul. B. Bieruta, dawniej Wałowej, zało~no wykop sonda~wy 
o wymiarach 21 x 2 m o kleranku północ-połudn.ie. · 

W układzie warstw w profilu od strony południowej, na głębokości 
o. 40 m poniżej warstwy ornej, stwierdzono wzniesienie silnie zniwelowane. 
Zostało ono usypane niewątpliwie przez ludzi. Przemawia za tym treść 
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warstwy: polepa, ułamki naczyń, drobne kamienie, węgle drzewne. O sztucz
nym usypaniu wzniesienia świadczy również widoczna w profilu ułożona row
nolegle warstwa kulturowa, która styka się z wałem na głębokości l, 5 m od 
powierzcłmi ziemi. Zachowana szerokość wału u podstawy - 4, 5 m, wyso-
kość - l, 3m. Pierwotnie przypuszczalna szerokość wynosiła około 8 m, 1 
wysokość raczej nie przewyższała połowy szerokości. Wał prawdopodobnie 
został zniwelowany podczas budowy uli~y Wałowej oraz s~pitala)znajdujące-
go się po południowej stronie ulicy. 

Odkrycie reliktów wału ziemnego należy wiązać z drugą fazą rozbu
dowy Trzebnicy, po lokacji miasta na prawie nieą1ieckim /1250 r./. Wał 
przypuszczalnie wytyczał granice miasta, a także spełniał funkcję obronną. 

Przy ul. J. Matejki - Kościelnej na głębokości l, 40 m odsłonięto 
ślady budynku w postaci równoległych smug spalenizny z dużą ilością cera
mi.\<i, a na głębokości 2, 40 m wewnątrz budynku odkryto obiekt w kształcie 
prostokąta o wymiarach l, 2 x 3 ni. Treść warstwy: duże kawałki spieczo
nej polepy, węgle drzewne, pojedyncze ułamki ceramiki. Obiekt odkryty 
wewnątrz budynku był niewątpliwie piecem. Jedynie na podstawie materiału 
ceramicznego odkryty budynek przy ul. Kościelnej oraz znajdujące się 
wewnątr~ obiekt można datować na wiek XIV. Natomiast relikty wału ziem
nego odkryte przy ul. B. Bieruta na wiek XIII-XIV. 

Materiały oraz dokumentacja z badań znajdują się w Wojewódzkim 
Ośrodku Archeologiczno-Konserwatorskim we Wrocławiu. 

TUCHOLA 
woj. bydgoskie 

Uniwersytet Łódzki 
Kate.dra Archeologii 

Badaniami kierował mgr Leszek Wojda. Opiekę nau
kową sprawował doc. dr Jerzy Kmieciński. Finanso
wał Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Dziesiąty 
sezon badań. Zamek krzyżacki /XIV-XV w./ i mia
sto średniowieczne. 

Badania prowadzono na terenie zamku. Celem ich było odsłonięcie 
zewnętrznej strony fundamentu zamku, którego relikty zainwentaryzowano 
w piwnicach budyn~ Urzędu Miasta i Gminy w poprzednich sezonach ba
dawczych; zbadanie stratygrafii dziedzińca zamkowego /Pl. Zamkowy/; 
sprawdzenie metodą odwiertów uwarstwienia wzmiankowanej w lustracjach 
fosy między zamkiem a miastem. 

Wytyczono 2 wykopy o wymiarach 5 x 2 m. Pierwszy z nich usytuo
wany przy południowo-wschodnim narożniku budynku Urzędu miasta i gminy 
od strony rzeczki Kiczy, drugi w części wschodniej Pl. Zamkowego. Odsło
nięto kamienne lico fundamentu zamku na długości 5 m od poziomu stopy 
fundamentowej /-362/. Fundament zbudowany z nieobrabianych kamieni, 
łączonych zaprawą wapienną o dużej domieszce piasku,zachował się do wy
sokości 3, 20 m. Stwierdzono umacnianie gruntu przy budowie zamku za 
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pomocą faszyny. Materiał zabytkowy to głównie ceramika z XV-XVIII w. 
W wykopie na Pl.Zamkowym na głębokości 2,40 m /-326/ odkryto warstwę 
gliny z faszyną /miąższość około l, lO m/ nasyconą materiałem ceramicz
nym z XV .. XVI w., którą można interpretować, jako pQZiom użytkowania 
dziedzińca zamkowego. Powyżej zalegają warstWy gruzu z przemieszanym 
materiałem zabytkowym, które pochodzą z p,rac rozbiórkowych prowadzo
cych po pożarze zamku w 1781 r. Badania metodą odwiertów potwierdziJ;y 
istnienie fosy pomiędzy zamkiem a zachodnim odcinkiem miejskich murów 
obwodowych. 

Badania będą kontynuowane. 

WROCŁAW 

Pl.l Maja 
Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Aleksander Limisiewicz. 
Konsultantami byli prof. dr _E. Małachowicz, prof. dr 
J. Rozpędowakil dr J. Kościuk z Instytutu HistorU • 
Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wroc
ławskiej. Finansował WOAK. Autorem komunikatu 
jest mgr .Tadeusz Kaletyn. Trz-eci sezon badad. . 
Fortyfikacje miejskie tzw. Brama Mikołajska /XIV
XIX./! Most Królewski/XIX-XX w./. 

Po zakończeniu badań w r.1980 wszystkie wykopy zasypano, ~na 
1 powierzchni ułożono plytę jezdni, którą wsparto na wcześniej wstrzelonych 

palach oraz zachowanych reliktach Bramy Mikołajskiej. · 

w r. 1981 zastosowano metodę górniczą przy usuwaniu "ziemi spod 
p)yty jezdnej. Roboty ziemne prowadzono od zachodniej strony placu w 
kierunku wschodnim, odsłaniając kolejno zachodni i wschodni przyczółek 
Mostu Królewskiego. Zachowane relikty przyczółków oraz ikonografia 
pozwalają na pełną rekonstrukcję kształtu, konstrukcji! wymiarów tego 
mostu. Jego pierwotna rozpiętość wynosiła 15, 08 m, a szerokość 13, 62 m. 
Wzniesiony został w 1822 r. dla wygodniejszej przeprawy przez fosę, w 
miejscu dawnego zespołu Bramy Mikołajskiej. W trakcie badań odsłonięto 
pozostałości bastei północnej łącznie z ostrogą. Odkryto zachodnią ścianę 
budynku bramnego. Stwierdzono, że czoło bastei południowej zostało ro
zebrane do poziomu fundamentów w czasie budowy przyczó~ mostowego. 

Prof. dr J. Rozpędowakil dr J. Kościuk opracowali projekt konserwa
cji i ekspozycji zachowanych urządzeń obronnych na przejściu podziemnym 
'na Pl. l Maja. -

WROCŁAW 

ul. św. Antoniego 
Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu 
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' Badania prowadziła mgr Halina Sledzfk-Kamińska. 

Konsultował prof. dr hab.Józef Kaimlerczyk. Finan
sował WOAK. Pierwszy sezon badań. Miasto /XIV w./. 

Na ul. św.An~niego nr 42 w trakcie zakładania kolektora ściekowe
go na głębokości 6, 5 m /od nawierzchni brukowanej współczesnej ulicy/ , 
odkryto dolne partie -studni drewnianej. Studnia miała kształt prostokąta 
o wymiarach: 2, 5 x .l, 5 m. Zbudowana była z połowizn sosnowych ściśle 
do siebie przylegających, wzmocnionych w naroinikach pionowo wbitymi 
słupami. W studni wyeksplorowano ułamki naczyń glinianych. 

Materiał zabytkowy wraz z dokumentacją znajdują się w WOAK. 

Badania zakoliczono. 

WROCŁĄ.W- SOŁTYSOWICE Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Leszek Lenarczyk. Czwarty 
sezon badali. Finansował WOAK. Grodzisko średnio
wieczne /XIII-XIV w. /. 

Celem rozpoznania zabudowy grodu, założono wykop w kierunku za
chodnim od fundamentów wieży. W odległości 50 cm "od nich, na głębokości 
290 cm natrafiono na prostokątny zarys budynku drewnianego. Przypuszcza 
się, że pełnił on funkcje gospodarcze i został wzniesiony współcześnie z 
wieią. 

W części północnej grodziSka stwierdzono występowanie podsypki 
piaszczystej związanej prawdopodobnie z konstrukcją wału. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w WOAK we Wrocławiu. 

Badania będą kontynuowane. 

WYSZOGROD 
woj. płockie 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 

Klasztor 00 Franciszkanów Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Urszula Perlikowska-Pusz
karska. Finansował WKZ w Płocku. Pierwszy sezon 
badaii. Kościół i klasztor 00 Franciszkanów /XV
XIX w./. 

Badania miały na celu dostarczenie materiałów pomocnych w odtwo-
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rzeniu dziejów kościoła i klasztoru. Niedostatek przekazów tródłowych 
oraz remont konserwatorski kościoła i planowana rozbudowa wschod~ego 
skrzydła klasztoru stworzyły mo~iwości podjęcia badali. · 

Kościół został zbudowany w 1408 r. jako'budowla składająca się 
z murowanego prezbiterium i drewnianej nawy. Klasztor miał być wolno
stojącym budynkiem mieszkalnym. W 1510 r. dobudowana' została do prez
biterluro od strony południowej kaplica p9d wezwaniem NMP. Po pomrze 
w 1660 r. · nastąpiła barokowa przebudowa kościoła. Dobudowano murowa
''ną nawę. Przebudowę ukończono w 1675 r. W tym samym czasie rozpoczęto 
budowę nowego budynku ·klasztornego, przylegają'cego do kościoła· od stl"ony 
północnej. W 1802 r. kościół został przekazany do u~ytku parafii protestan
ckiej. Budynek klasztorny słueył jako szkoła miejsb.. W 1863 r. obiekt 

· jest wzmiankowany jako budowla opuszczona, popadająca w ruinę, · cd dopró
wadziło do rozbiórki skrzydła klasztoru zachodniego, północnego i części_ 
wschodniego. 

Wytyczono 6 'Wykopów o łącznej powierzchni 50 m 2• Badania archeo
logiczne miały na celu: 

l. Uchwycenie stratygrafii stanowiska i obiektów /kościoła i klasztoru/: · ~ ' 

2 • . Wykopy te jednocześnie towarzyszą badaniom architektonicznym i mają .,~"~· : 
na celu: · .:., · , 

a/ wykop nr l - przebadanie węzła murów nawy, · prezbiterium i kaplicy 
od strony S kośc~oła, 

b/ wykop nr 2 -przebadanie węzła murów, nawy, prezbiterium i klasz-
toru od strony N kościoła, · · 

c/ wykop nr 3 - uchwycenie nawierzchni ·wirydarza, 

d/ wykop nr 4 - uchwycenie przebiegu murów klasztoru od strony pół,. 
nocno-wschodniej, . 

e/ wykop nr 5 - przebadanie wzajemnej zaldn.oś~i między klasztorem 
a nawą kościoła na odcinku południowo-zachodnim oraz uchwycenie 
na tym odcinku przebiegu murów klasztoru, · 

f/ wykop nr 6 - sprawdzenie posadowienia murów zakrystii, określenie 
jej chronologii na podstawie materiału archeologicznego •. Wyjaśnie-
nie funkcji wnęki w ścianie północnej prezbiterium. · 

. l 
Badania archeologiczne potwierdziły wybudowanie prezbiterium 

kościoła w XV w. ,Nie natrafiono na pozostałości drewnianej nawy z teg~ 
okresu. 

.. ' .·'. 

t" 

W wykopie nr 6 uchwycono warstwę pochodzącą z okresu funkcjono
'tlrania kościoła w XV w. W wykopach nr l, 2, 3, 5 natrafiono na cmentarzy,sko. 
MQtna go wstęp1ieumieścić w przedz lale chronologicznym pomiędzy fun
cjonowanlem kościoła ·w XV w •• a wybudowaniem nawy w XVII w. Wyek- · 
splorowano lS. szkieletów. Pochówki są częściowo zniszczone prżez funda-' 
menty nawy kościoła. 
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W wykopie nr l uzyskano potwierdzenie przybudowania murów ba-
rokowej nawy do murów kaplicy NMP. W wykppie nr 5 uchwycono naro:!nik 
klasztoru i ,stwierdzono dobudowanie murów kl.asztorilyc~ do barokowej 
nawy kościoła. Fotwierdzenie dobudowania klasztoru do kościoła uzyskano. 
równie:! w wykopie nr 2. 

W wykopie ~ 3 zadokumentowano fragmenty bruku wJry.darza. Po- · 
ziom ten mo:!na datować na XVII-XVIII w •• W wykopie nr 4 uchwycono 
przebieg murów klasztoru od ~trony północno-wschodniej oraz fragment 
ryzalitu. W trakcie tegorocznych badań archeologicznych nie natrafiono 
na ślady drewnianego klasztoru z XV w. 

Materiały i do~mentacja ~najduj,ą się w Pracowni Archeologiczno-
Konserwatorskiej PP PKZ O/Warszawa. · 

Badania będą kontynuowane. 

' ZAKRZEW, gm.Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 12 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Tadeusz Łaszkiewicz. Finan
sowała Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Młyn średnio
wieczny /nowoeytny? /. 

Stanowisko połoione jest w pÓłnocnej części wsi, w dolinie zalewo
wej rzeki Warty. Jest to niewielka /średnica poniiej 10m/ kępa połoiona 
wśród podmokłych, okresowo zalewanych łąk, bezpośrednio nad odnogą • 
zarastającego starorzecza. Odkryto je w 1971 r. lN trakcie badali pomierzch
niowych na terenach realizacji Zbiornika "Jeziorsko". Badania wykopali
skowe poprzedzono wykonaniem bardzo szczegółowego planu sytuacyjno
wysokościowego l o cięciu o, l m/ oraz doświadczalnymi badaniami magne..: 
tometryc?:nymi. Załoiono 4 wykopy badawcze o łącznej powierzchni 60m2. 
Wykopy I i II załoione bezpośrednio na kępie wyjaśniły jej pochodzenie. 
Powstała ona wsirutęk wykonania niewielkiego nasypu o średnicy ok. 6 m 
i wysokości ok. 60 cm. 
Na jego stropie zalegał rumosz kamienno-gliniany /polepa/, węgle drzew-
ne po spalonych konstrukcjach drewniacych oraz liczny materiał ceramiczcy. 
Wśród materiałów luźnych stwierdzono ponadto m. in. podkowę ielazną 
oraz 4 fragmenty dwóch kamie.ni :tarnowych:;- trzy z nich pochodziły z jedne
go iarna-znacznych rbzmiarów et średnicy. ok. 8 O cm. Te ostatnie znalezi
ska zdają się przemawiać za tym, 1t ten niewielki kopczyk jest pozostałoś
cią młyna /wiatraka?/~ Na podstawie materiału ceramicznego chronologię 
jego nalecy określić wstępnie na końcowe fazy średniowiecza lub te:! począ
tek czasów nowocytnych. 

Badania zostały zakończone. 



ZBROJEWSKO, gm.Lipie 
woj. częstochowskie 
StanowiskO l 
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Uniwe~sytet Jagiellotlakl 
Instytut ·ArcheologU · 

; Badanta prowadziła mgr Barbara Gedl. Flnauował · 
·· ·. WKZ Częstochowa. Kontynuacja bada6 zapóczętko· 

wanych w.1973 roku. Gr6de~.średn1owieczey. 

. · · ' . Badam.. wykopaUak~we pr~;~ono :~ -~bręble centralnego stołka . 
· ·~odŻlaka. Rozkopywano nawarstwienia na majdanie i ą. podstawy wa~ . 
. otaczającego majdan. Uzyskano dUtą Uolć •rednlowlecznej'ceramiki .oraz .. · . 
.POJ!dyncze wyrdly tel.azne, jak 'groty bełtów ku*z,: t~.,męnt oBtrCJil ł po !i
dzie. · Pod awara~lenl~l lrednlowieczeymi; · ~obnle jak w l&t&cb pc:;,; · 
przednich, nat·r,dlono na l~dy osady prahlatorycz~j ·ze . schyłku łpokl br,;;,, · 
zu lub z wcteanej epoki tel&za, Drobne ułanjkJ. .cermnd pręhlStorycżnej' . 
znajdow.anó td 'na zło :tu wtórnym w obrębie nawaratW1e6 ···redniowlectnyĆhe ' 
l.. ' ' .- . .- l ... 

• 1 ..- 0 -, f' •., 0 •,t • :'>:.'·~· • .\! r 

... i. •• ' •••• . •• 
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BOBROWNIKI, gm. Fabianki 
woj. włocławskie 

BORÓWEK, gm.Bielawy 
woj. skierniewickie 

CZERSK, gm.Góra Kalwaria 
woj. warszawskie ·· 
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Stanowisko ''Wzgórze Zamkowe" 

DZIAŁDOWO 

woj. ciechanowskie 

ELBL4G 
Stare Miasto 

ELBL4G 
Rejon ul. Służewsklej 
Zamek 

FROMBORK 
woj. elbląskie 
Stanowisko 4 

GNIEW 
woj. gdańskie 
Stanowisko l a 
Zamek 

GNIEW 
woj. gdańskie 
Stanowisko 3 

'· 

INOUJŚCIE, .gm. Golenlów 
woj. szczecińskie 

patrz 
pó~ne średniowiecze 

patrz 
pó:tne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
pó:tne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
pótne średniowiecze 

. patrz 
- pó:fne średniowlecze 

patrz 
pó:tne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

Muzeum Narodowe 
lW Szczecinie 

Badania prowadził mgr Zdzisław Sulima. Finansowa
ło MN w Szczecinie. Pierwszy sezon badań. Urządze
nia portowe /?f. 

W ramach badań nad średniowiecznymi ośrodkami portowymi Porno-
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rza Zachodniego rozpoczęto poszukiwania archeologiczne w Inoujściu, gdzie 
w średniowieczu i czasach nowotytnych istniął port prze1adunkowy /tran
sport morski - transport rzeczny i odwrotnie/ Stargardu i Goleniowa. 
Istniał on w dwóch fazach i lokalizacjach, co było spowodowane zniszcze
niem portu fazy pierwszej, ulokowanego nad połUdniową odnogą ujścia lny 

· /dziś jq.t nie istniejącą/, przez Szczecinian w czasią wojny w połowie 
XV w. Wywołało ją nie stosowanie się Stargardu do prawa składu Szczeci
na, w oparciu o własne dawne przywileje. Po zakończeniu tej nierozstrzyg
niętej formalnie wojny, Stargard wybudował nowy port nad północną odnogą 

·lny /obecnym jedynym ujściem rzeki/, ale straty poniesione w tym .konfiik
cie zbrojnym doprowadziły do powolnego upadku jego samodzielnego handlu 
morskiego, a zatem i tego portu. Teren stanowiska jest podmokłą równiną . 
porośniętą trawami, roślinnością bagienną, krz-ewamii po części drzewa· 
mi, z kllkQma niewielkimi wyniesieniami oraz pojedynczym dutym pagór
kiem, wokół którego i na którym połotona była wieś Inoujście. Relikty no
wego portu zalegają w rejonie łąk, .rm.tomiast pozostałości starego na 
wschodnim krańcu ruin prawie zupełnie opuszczonej obecnie wsi. Badania, 
pomyślane jako wstępne, przeprowadzono w dwóch etapach: l - rozpoznanie 
stratygrafii odwiertami, 2 -badania sondatowe. Po wykonaniu w pierwszym 
etapie 37 odwiertów stwierdzono w kilku miejscach, polotonych na terenie 
obydwu portów, występowanie warstewek drewna oraz spalenizny, co daje 
asumpt przypuszczać, te natrafiono na;r,ellkty konstrukcji lub zabudowań 
portowych. Występują one jednak dopiero na głębokości 2-2,5 m, co w re
joniełgdzie poziom wód gruntowych waha się, w zale:tności od aktualnego 
poziomu wód otwartych, od O, 5 do l, 5 m od powierzchni gruntu, sprawia 
olbrzymie trudności .eksploracyjne i dokumentacyjne. W drugim etapie ba
dań założono na 'terenie starego portu wykop o wymiarach 5 x 3 m, Jąóry 
wyeksplorowano jednak tylko do głębokości l m. Badania muslaJ;y zostać 
przerwane z powodu małej powodzi wywołanej tzw. cofką, czyli podniesie
niem się poziomu wód Zalewu Szczecf.11skiego 1 zbiorników oraz rz;ek~. -z nim · 
połączonych. Nastąpiło to na skutek wiatrów północnych, wchodzącyctł , bez · 
przeszkód na ten teren. Na stratygrafię składały się 3 warstwy /bez humu
su/ będące pozostałością osadnictWa nowotytoego wsi. W wykopie częśclo• 
wo odsłonięto pojedynczy, lekko skośnie stojący oal drewniany średnicy ' 
40 cm, bez śladów obróbki. Materiał ruchomy składał slę · z fragmentów 
późnonowotytnych wyrob~: ceramicznych, porcelanowych i fajansowych 
/m. in. fajek/, szklaeych, metaloveych oraz drewnianych. 

Materiały znajdują się w magazynach MN w Szczecinie.-

Przewiduje się kontynuację badań; Muzeum zamówiło zdjęcia lotni
cze stanowiska. 

INÓWLoDZ 
woj. piotrkowskie 

JANOWIEC 
woj.lubelskle 

patrz 
wczesne średniowlecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Lublinie 
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Badania prowadziła mgr Maria Supryn /autora spra
wozdania/ oraz mgr .Jerzy Cichomskl. Finansowało 
Muzeum w Kazimierzu Dolnym. Szósty sezon badaó. 
Zamek /XVI-X:X. wiek/. 

Prace badawcze prowadzono w następujących partiach zało:!enia: 

l. W obrębie północnego ryzalitu zamku zakończono eksplorację wykopu 
XIV. Odkryto w nlm północno-zachodnią część starszej niż ryzalit, bo 

- pochodzącej najprawdopodobniej z początku XVI w. , baszty północnej. 
Wykonana jest ona z kamienia wapiennego na zaprawie wapienno-piasko
wej, a wymiary jej wynoszą około 13.00 x 13.00 m, przy grubości mu
rów zewnętrznych około 2, 60 m. W baszcie stwierdzono piwnicę na głę
bokości około 2,10-2,70 m /wnętrza piwnicy ze względu na awaryjny 
stan sklepienia w większym zakresie nie odgruzowywano/. Wewnątrz 
parteru baszty stwierdzono pozostałości bruku kamiennego - na głębo
kości około l, 65 m, a także relikty murów związanych z zagospodaro
waniem jej wnętrza. Baszta, z czasem górą rozebrana, znalazła się, 
w czasie rozbudowy zamku, w obrębie ryzalitu północnego. W wykopie 
stwierdzono relikty murów związane z zagospodarowaniem jego wnętrza, 
jak: fragment piwnicy /usytuowanej na zewnątrz baszty północnej, po jej 
północnej stronie/, ścianę działową kondygnacji parteru, stawianą 
zresztą z wykorzystaniem murów dawnej baszty oraz pozostałości ceg- · 
lanej posadzki. W wykopie 'XXIII, usytuowanym w centralnej części ryza
litu, na głębokości około 1-1,40 m1 odsłonięto koronę muru silnie znisz
czonego, północno-wschodniego narożnika omawianej baszty. 

2. We wnętrzu bramy wiodącej na dziedziniec zamkowy /wykop XIX, 'XX, 
'XXI/, w felu stwierdzenia pierwotnego poziomu przejazdu w bramie. 
Ustalono, że poziom ten nie mógł znajdować się niżej niż współczesny. 
W północno-wschodniej partii wnętrza bramy /wykop .XX i XXI/, na 
głębokości O, 20-2,20 m odkryto usytuowane na osi N-S, relikty drew
nianej konstrukcji w formie skrzyni o wymiarach około 3-1 m. Konstruk
cja ta wykonana była z belek o wymiarach około 25 x lO cm, łączonych · 
w narożnikach na zrąb. Skrzynia ta o ścianach z drewna od strony pół
nocnej, zachodniej i południowej, od strony wschodniej zamknięta była 
przez mur ograniczający w partiach fundamentowych bramy jej przejazd 
od strony wschodniej. 
Funkcja tej konstrukcji nie jest na-..:azie wyjaśniona. 

3. W rejonie przybudówki zachodniej zamku. Zakres prac w tej części za
łożenia p~ewidywał występne odgruzowanie terenu, które miało na celu 
umożliwienie wytyczenia wyko u badawczego projektowanego w północno
zachodnim narom zachodniego dziedzińca zamku, na styku z murem kur
tyny północnej /w związku z interesującymi wynikami odgruzowanie 
przeprowadzono w szers·zym zakresie niż początkowo przewidywano/ 
oraz eksplorację tego wykopu /wykop XXII/. 
W wyniku dotychczas przeprowadzonych prac odsłonięto: 
- fragment zachodniego odcinka północnego muru kurtynowego, 

-mury wyznaczające zarysy pomieszczeń usytuowanych na wschód od 

• 
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istniejącej przybudówki zachodniej. W jednym z pomh!szczeń, na głę
bokości około 2 m, ·odkryto relikty drewnianej podłogi z desek układa
nych na belkach. Na ścianach tego pomieszczenia stwierdzono wystę
powanie kilku warstw barwnych tynków. Z pomieszczenia tego wycho
dziło się do okrągłej klatki schodowej - usjtuowanej w linii północnego 
muru kurtynowego. We wn~trzu klatki, w murze .&chowane są nega- · 
tywy profilowanych, najprawdopodobniej kamiennych stopni. - Dawny 
poziom u:tytkowy wnętrza klatki schodowej wyznacza m. In. zachowany 
w wejściu do wnętrza negatyw progu. W trakcie odgruzowywania odsło
nięto r 'ówniet fragment wejścia do następnego, w klerunku przybudów-
ki zachodniej, pomieszczenia, · 

- w obrębie wykopu XXII stwierdzono na głębokości O, 85 m relikty brukU 
kamiennego, stanowiącego dawną nawierzchnię dziedzil'ica zachodniego. 
Do· interesujących ustalel'i,m.ln. w omawianym wykopie,naletY stwier
dzenie występowania w dolnej pfirtli muru zamykającego od wschodu 
zabudowę zachodniej części załotenia, jak się wydaje, muru starsze-

. go, na którym omawiany mur został posadowiony. Być mote odkrycie 
to stanowić będzie ważny przyczynek dla rozwiązania kwestii pierwot
nego zamknięcia załotenia zamkowego od strony zachodniej, jednak 
dokładniej funkcja, jak i chronologia muru będą mogły być określone 
dopiero po zakończeniu eksplor_acji wykopu, 

-w południowej części dziedzil'ica, na styku muru,zamykającego od 
wschodu zabudowę zachodniej części zamku z murem północnej ściany 
skrzydła południowego,stwierdzonó brak elementów kOnstrukcyjnych 
galerii komunikacyjnej skrzydła południowego /części zachodniej/, 
która odkryta została w minionych sezonach badawczych /wykop, Vlll/. 
Stwierdzono natomiast fragment ściany z zachowanym na licu tynkiem 
i na głębokości l, 40 m relikty posadzki ceglanej /zapewne odsłonięto 
tu fragment wejścia, o szerokości około l, 70 m z dziedzińca do częd
ciowo odgruzowanych pomieszczeń w zachodniej części założenia/. 

Materiały i dokumentacj_a znajdują się w ~AK PP PKZ w Lubl1n1e. 

Badania będą kontynuowane. 

KAMIEŃ POMORSKI 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 2 

KAZIMIERZ DOLNY 
woj. lubelskie 

patrz 
wczesne dredniowiecze 

Uniwersytet im. Marii Curie
Skłodowskiej 

Kaplica 00 Refórmatów Zakład ArcheologU w Lublinie 

Badania archeologiczno-architektoniczne prowadzili 
mgr ln:t. Tadeusz Augustynek, dr Stanis.ława Hoczyk
Siwkowa. Finansowało Towarzystwo Przyjaciół 
Kazimierza. Pierwszy sezon badal'i. Osadnictwo 
nowotytne. 

• 
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Prowadzone prace mają na celu m. in. określenie zasięgu osadnictwa 
średniowiecznego i jego charakteru, ustalenie początków i miejsca najdaw- . 
niejszej przeprawy, odsłonięcie starszych poziomów budowlanych przy za
bytkach architektury. Dotychczas, przeprowadzone zostały przez PP PKZ 
Oddział w Lublinie wyk~paliska na wzgórzu zamkowym /1971-1974/ oraz 
badania powierzchniowe na terenie miasta i w jego okolicy /Zakład Archeo
logii UMCS/. 

Wykopy założono na wzgórzu znajdującym się w zachodniej części 
miasta, przy kaplicy 00 Reformatów. Trzy z nich /I, II, IV/ o wymiarach 
l x 4 m, usytuowane W -S, zlokalizowane były przy wschodniej ścianie kap
licy, wykop III znajdował się przy jej narożniku NE. W wykopie I, pod 
warstwą darni, brunatnoszarej sypkiej ziemi, odkryto fragment muru wcho
dzącego pod fundament kaplicy 00 Reformatów. Wschodnie lico muru z"naj
dowało się w odległości l, 88 m od ściany kaplicy, korona na głębokości 
95 cm, odsadzka na głębokości l, 55 m. Szerokość odsadzki wynosiła 26 cm. 
Na głębokości 33 cm poniżej odsadzki rozpoczynał się opadający ukośnie 
w kierunku wschodnim poziom wylewki szerokości 55-70 cm, utworzonej 
przez zaprawę wapienną pokrywającą drobne kamienie. Chronologię muru 
będą określały warstwy budowlane poniżej poziomu "wylewki'''. Ich eksplo
racja jest przewidziana w przyszłym sezonie, w znacznie poszerzonym 
wykopie. Część murów, wyprzedzających swoim powstaniem budowę obecnej 
kaplicy, odkryto również w wykopie IV znajdującym się o 2 m w kierunku 
północnym w stosunku do pierwszego. korona muru z kamieni wapiennych 
łączonych zaprawą, wchodzącego pod ścianę kaplicy znajdowała się na głę
bokości 50 cm, a we wschodniej części wykopq, w odległości 2, 20 m na 
głębokości 55 cm_, Między jednym a drugim murem w tym wykopie zalegała 
ziemia brunatnoszara, sypka, przell}ieszana z gruzem, zawierająca ułamki 
naczyń nowożytnych i kafli renesansowych. W wykopie IV również zaprze
stano eksploracji do czasu założenia wykopów szerokoprzestrzennych. 
Badania będą kontynuowane. 

KOŁBACZ, gm.Stare Czarnowo 
woj. szczecińskie 

KRAKÓW, Stare Miasto 
Rynek Główny ~5 

KRAKóW, Stare Miasto 

KRAKóW, Stare Miasto 
ul. Floriańska 31,39,41 
ul. Solskiego 14 
Pl. Szczepański 4 
ul. Jagiellońska 4 
ul. Krakowska 31 

patrz 
pó~ne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
pó~ne średniowiecze 



KRAKÓW, Stare Miasto 
ul. Grodzka 28/30, 32 
ul. Dominikańska l, 3 . 
PI. Dominikadski 4, 5 
ul. Bracka 11, 9, 15 

· ul. Franclszkaóska l 

KROBIA 
··woj.-leszczyóskle 
Zamek biskupi 

LUBIN 
woj. lesz czyóskie 
Stanowisko l 

LUBLIN - Stare Miasto 
blok VI 
ul. Grodzka 24 i 26 

LUBLIN - Stare Miasto 
Blok VII 

MALBORK 
woj. elbląskie 
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Zamek - ciąg budynków gospodarczych 

patrz 
pótne średniowlecze 

patrz 
pótrie średniowlecze 

patrz 
wczesne średniowleĆze 

patrz 
pótne średniowiecze 

patrz . 
wczesne średniowlecze 

patrz ~· 

pó:tne średniowiecze 

OSTROMECKO, gm. Dąbrowa Chehniliska Uniwersytet Lódzkl 
woj. bydgoskie Katedra ArcheologU 

Badania prowadził doc. dr hab. Leszek Kajzer przy, 
współudziale dr. _dr. Tadeusza Grabarczyka l Krzysż
tofa Walenty. Badania prowadzono w ramach reali
zacji problemu "Wisła". Pierwszy sezon badaó. 
Zespół dworsko-parkowy z XVI-XX w. 

Badania w Oątromecku mia)y na celu archeologiczną weryfikację _ 
chronologii "starego pałacu" l zbadanie dworskiego kopca. W obszernym 
zespole parkowym w Ostromecku znajdują się: tzw. stary paJac, posiadają
cy obecnie formę nadaną mu przez saskiego architekta M. D. P8ppelmanna 

··fu ćwierć XVIII w. f i tzw. pałac nowy, wzniesiony w XIX w"", prawdopo
dobnie według projektu K. Schinkla. Wobec znalezienia XVII-XVlll-:wlecz- · 
nych przekazów archiwalnych zawierających opis dw()ru obronnego, poprze
dzającego budowlę M. D. P8ppelmanna, wtoplonego obecnie w bryłę "starego 

·'pałacu", postanowiono zbadać fundamentybudynku l jego bez poiłrednie oto
czenie. 
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Przebadano 4 wykopy o łącznej powierzchni 22 m stwierdzając, te 
przy elewacji północnej pałacu dostęp do fundamentu jest zasłonięty mura
mi pochodzącymi z XVIII-wiecznych przebudów. Natomiast przy elewacji 
zachodniej znaleziono ucięte pozostałości narotnej przypory z XVI-XVII w. 
Zaobserwowano takte, te fundament pałacu był w wieku XVIII odkrywany 
i łatany a na licu brakuje pierwotnego wątku. W wykople IV zbadano stra
tygrafię kopca stwierdzając, te wszystkie nawarstwienia starsze- usunięto 

w XVIll w. Nieliczny materiał zabytkowy /ceramika naczyniowa, kości 
zwierzęce, kafle itp./ pochod~i z XVIII-XX w. 

· W wyniku badali stwierdzić motna, te przebudowy z XVIII w. 1 zwią
zane z nimi niwelacje kopca całkowicie zatarł;y obraz starszego załotenia. 

Badania zakończono. 

PLESZEW 
woj. kaliskie 

POBIEDZISKA 
woj. poznaliskle 
Stanowisko 4 

/ 

POZNAŃ - Stare Miasto 
Stanowisko 9 - Brama Wroniecka 

POZNAŃ- Stare Miasto 
ul. Szewska 5/6 

PULTUSK - Miasto 
woj. ciechanowskie 

RAC~żEK, gm. Nieezawa 
woj. włocławskie 

RYCZEŃ, gm.Góra 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko l 

SLUPSK 
ul. Grodzka 

patrz 
wczesne średniowiecze 

l 
patrz 
wczesne średniowlecze 

patrz 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
pó:fne średniowlecze 

patrz 

patrz 
'pó:fne średniowiecze 

patrz 
póine średniowiecze 



SOKOLNIKI 
woj. kallskle 

• 

., ·.,. 

. f':' 
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._.· . 
Uniwersytet Lódzki 
Katedra Arch~ologU 
Koło Naukowe Studentów 
Arch~olog.U · 

Badania pr~adzW studenci z Koła Naukowego Stu..- . 
_ dent~ ArcheologU przy Katedrze_ArcheologH ., 
Uniwersytetu Lódzklego pod idel-unklem· doc. dr, hab. 
Leszka Kajzera. · Finansował 'WKZ w KaliSzu. 
Pie.rws·zy sezon bad~ Pa.c XVIII-wieczny • 

. : · , · CeleJ:ri prac było _zbadanlę stratyg.ratU <tlf.tdał1ica dworsklegó .oraz 
·· określenie relacji między istń.lęjącym pałaceJD, W"J.nleslonym przez blka-

··aza Bnf.ósklego. a starszą rezydencją ,ob-odowan' w· I połowie XVIII wieku ·. 
przez Sułkowskich 1 rozebraną po 177. i. Jest ona znana z opisów lnwert
t~rzowyćh l słu :tyła jaJco stacja kr6l4łWika przy podrótacb, Wettynów z. Sak-
sonll' do Warszawy, · 

'l .: 
( . . . . - . . . ' 2 - . ' 

.. Wytyczono 2 wykopy badawcze · o ł'czilej powlerzchnll2 m odkry- · 
· wając fundamenty pałacu. Nie stwierdzono rellktów starszych murów~a 

' ruchomy materiał zabyt~wy /ceramika naczyniowa. kafle plecowe. Alucz
ka sz1dana itp./ dątować..naleey na II połowę XVill-początek XX w. Zado
kumentowano odkrYte fundam~nty 1 pri:)flle ziemne. 

Badania zakończono. 

SZCZEBRZESZYN 
woj. zamojskie 

:SZCZECINEK 
. woj. koszalf.óskie 
Stanowisko 6' 

_. 

ŚWIDNICA·. 

""· .... •. ' ' 

-.. ··. 
f • r ( ·' r 

~. . . 

• . .,..t 

. ' . " ... 
patrz 
pótne średniowiecze 

patrz > / 
pótne _średnlowiec~e 

··-i' o 

patrz . 
· ' . woj •. wałbrzyskle 
~' '· ···w.. Muze·alna . 
i'ł'; ? 

.. . pótne średniowlecze ·· 
,·. 

'• . . . ... 
' : :- .l!~ 

~ ... ·TARNóW .. 
·. jv ;, ' . 
-·r.·' . ·Góra h' •. Marcina 

-· 

.. . 
' . . l .. c > 

' ' ... 

· ' TcZEW ... Stare Miasto 
··,',· . .".Sektor C . 
'!..."' ,-1- • 

,.l . .. 
: ..... :. TUCHOLA 

: w'oj._bydg~kle 

'' 

. . 
" .. ; . ~ 

.· ... .:· 
• \11 • 

• ';. l \' ~ .... 

•\ .J. 

patrz -· 
pótne średniowiecze · 

· .. ,. 
.patrz 
wczesne średniowiecże . . :' 

patrz · 
p~t.ne średniowiecze 

. 
' 
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Arsenał Wrocławski 
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PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział we Wrocławiu 

Badania prowadzili: dr Jerzy Romanow, mgr Woj
ciech Chudy, mgr Zbigniew Lissak, mgr Andrzej t 

"/ \~1 Dwllewicz, mgr Wiesław Piszczalowski autor 
sprawozdania/ • . Finansował WKZ we Wrocławiu. 
Trzeci sezon badań. 

Program badań obecnego sezonu zakładał dalsze prace poszukiwaw
cze, ukierunkowane na możliwie pełne rozpoznanie zabudowy odkrytej 
budowli "zamku". Główny program badań dodatkowo został rozszerzony 
o badania dotyczące rozpoznania zabudowy obecnie nieistniejącej - maga
zynu dobudowanego niegdyś_ do skrzydła. wschodniego Arsenału. 

W wykopie I/81 usytuowanym wzd~ż odcinka miejskiego mur~ obron
nego dobijającego do południowo-zachodniego narożnika Arsenału stwierdza-· 
no fragment muru ceglanego związanego z odcinkiem budowli "Zamku". 
Mur ten zaopatrzony jest w dwie przypory rozmieszczone co 5 m licząc od 
narożnika. Lico muru, łącznie z przyporami zdobione jest zendrówkami 
o układzie krzyżowym. · 

Wykop II/81 założono na przedłużeniu północcym wykopu I/81. 
W wykopie stwierdzono posadowienie muru "Zamku", które jeęt znacznie 
głębiej posadowione od miejskiego muru obronnego. 

Wykop III/81 założony został poza zabudowę Arsenału na t erenie 
dziedzińca szpitala wojewódzkiego. W wykopie długości 34m i głębokości 
2, 8 m nie zaobserwowano żadnych śladów budowli murowanych. Brak re
liktów budowli pozwala na określenie maks. zachodzącej granicy zabudowy 
"zamku". · 

Wykop IV/81 założony został wzdłuż miejskiego muru obronnego 
na odcinku od narożnika północno-wschodniego Arsenału do budynku Archi
wum Szpitala Wojewódzkiego. W wykople na całej długości odsłonięt~;> mur 
ceglany, tworzący ~;>dsadzkę o szerokości O, 80 m, szerokość całkowita 
muru wynosi 2, 30m. 

W wykopach V /81-IX/81 uchwycono obrys ścian wyznaczających 
trapezowaty dziedziniec magazynu barokowego o wymiarach 29,8 x 18m 
i grubość muru l, 90 m. Wnętrze dziedzińca wyłożone jest brukiem ka~ 
miennym. 

/ 

W wykopie X/81 usytuowanym wzdłuż ściany południowej Archiwum 
Szpitala odsłonięto fragment wschodniego odcinka muru "zamku" o szero~ 
kości 2, 95 m. 
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W wykopach XI/81-XIII/81 załoł.o.nych w piwnicy archiwum stwier
dzono kontynuację kamlennego fundamentu muru wschodniego "zamku" 
~raz odcinek fundamentu ~lejsklego muru obronnego. 

W wykopie XIV usytuowanym wzdłu:! zewnętrznych dcian wschodniej, 
· północno-wschodniej i północnej budynku archiwum, uchwycono d&lszy prze-' 

bieg miejskiego muru obronnego oraz zewnętrzny łamany naro:t.nik północno
wschodni zamku z fragmentem przebiegu jego ściany północnej. 

. . 
Badania będą kontynuowane. 

WROCLAW 
Pl• l Maja 

WYSZOGRÓD 
woj. płockie 
Klasztor 00 Franciszkanów 

ZAKRZEW, gm.Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 12 

ZAMOŚĆ 
Fortyfikacje 

patrz 
pó:tne średniowiecze 

,~>atrz 
. l~ 

pó:tne średniowiecze 

patrz 
pó:tne ' średniÓwie~z e • 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Zamościu .: 

l 

-,. 
Badania prowadzili mgr mgr. Ryszard Pomaramk1 
i Paweł Dęboweki /autor sprawozdania/. Finanso
wała Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy, Miast 
i Osiedli Wiejskich w Zamodclu. Szósty sezon badali. 
Fortyfikacje miejskie /XVI-XJX w. /. 

Kontynuowano nadzory archeologiczne ·na bastionie 7 koncentrując 
prace w północnej części bastionu. Prowadzono nadzór archeologiczny 
przy; usuwaniu ziemnego nasypu z północnego odcinka fosy wewnętrznej 
nadszańca powstałego w latach dwudziestych XIX w. ·Nasyp ziemny powstał 
w 1866 r. w wyniku ~sadzenia fortyfikacji! pó:tniejszych.niwelacjl. Lico 
1 korona muru fosy we'(Vnętrznej zachowały się do wysokości korony kamlen
nego fundamentu, odsłonię~o je na długości . 3o-m~ Nadzorem objęto .obszar 
o powierzchni około 140 m • Dalsze prace obejmą północną cz.eśĆ' bastionu 7, 
gdzie nalety uchwycić orylen północny wraz z barkiem oraz poterną: 

JednocŻeśnie prowadzono nadzór archeologiczny przy murze kurty
nowjm 6-7, podczas mechanicznego usuwania ziemnego nasypu, który pow
stał w 1867 r. w wyniku wysadzenia fortyfikacji. Nadzorem objęto obszar . 
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o powierzchni około 400 m • Lico l koronę muru odsłonięto na długości 
około 30m. 

. . 
Kontynuowano tak:!e nadzór archeologiczny przy kurtynie 1-2 po 

wschodniej stronie "F!lrty Wądnej" - odsłoniętej w czasie badart w roku 
1978 l badanej w 1980 roku. Odsłonięto mur kurtynowy na długości około 
20m usuwając ziemny nasyp pochodzący z wyburzania fo~fikacjll866 
roku. Nadzorem objęto obszar o powierzchni około 200 m2. · 

.. 
Badania i nadzory będą kontynuowane. 

ZAWADA, gm. Dębica 
woj. tarnowskie 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska w Tarnowie 
Oddział .w Krakowie 

Badania prowadził mgr Andrzej Szpunar. Finanso
wał WKZ w Tarnowie. Trzeci sezonbadart.-Ruiny 
pałacu z XIX w. 

Obiektembadart były ruiny pałacu zbudowanego w latach 1820-1826 
w formie neogotyckiej, a zniszczonego w czasie działartwojennych w 
1914 r. Ruiny te znajdują się na terenie parku /obecnie własność Partstwo-
wego Ośrodka Hodowli Zarodowej w Zawadzie/. · 
Kontynuowano eksplorację wykopów IV /80 i V /80 odsłaniając dalsze partie 
piwnic i fundamentów budowll. Otwarto kolejne odcinki w obrębie murów 
pałacu, tj. · odcinek "e" wykopu V /80 i odcinek "e" wykopu I/79. 

' t, 

Materiał archeologiczny to głównie ceramika, kafle, szkło. 

Badania będą kontynuowane. 



, 

. Badcmla ZCIQ%cwiczne 



SEF AR 

283 

ALGIERIA 

Office du Parc Ną.tional de Ta
ssili we współpracy z Muzeum 
Archeologicznym w ·Poznaniu 
i Stacją Archeológii Sródziem
nomorskiej UW w Egipcie. 

Sekcją algierską ekspedycji kierował Sid-Achmed 
Kerzabi f dyrektor OPNT f, a sekcją polską doc. dr 
hab. Lech Krzy~niak /autor sprawozdania/ z MAP; 
w skład polskiej sekcji wszedł ponadto dr Andrzej 
Prinke /MAP/ i mgr Jerzy Nowakowski /Muzeum 
Narodowe w Poznaniu/. Finansowało OPNT • . Pierw
szy sezon badań inwentaryzacyjnych zespołów neoli- · 
tycznej . sztu~ naskalnej i badań powierzchniowych 

· na towarzyszących im stano~iskach osadniczych. 

Badania prowadzono w wąwozach masywu górskiego Sefar położo
nego w południowo-wschodniej części Tassili-n-Ajjer. Celem kampanii 
było praktyczne zastosowanie wcześniej opracowanej metody inwentaryzacii 
zabytków sztuki naskalnej i towarzyszących im, innych pozostałości archeo
logicznych. Na miejsce takiej. próby wybrano tę część masywu Sefar, gdzte 
znajdują się znane już, wspaniałe zespoły neolitycznych malowideł naskal
nych. 

W obrębie wybranego kwadratu o boku l km inwentaryzowano wszy- · 
stkie malowidła naskalne i pozostałości osadnicze. Ogółem, zarejestrowa
no 50 zespołów malowideł naskalnych i 15 stanowisk osadniczych. Na bada
nym obszarze nie natrafiono na ryty skalne. 

Malowidła znajdowały się~ reguly pod nawisami skalnymi. Wyko
nywano szczegółową dokumentację fotograficzną, rysunkową i opisową · 
/specjalne karty/ zespołów sż'tuki naskalnej. ·Większość z. nich sklasyfiko
wano w obrębie stylu "okrągłych głów", który - jak się wydaje -; jest naj
starszym w Tassili. Z czołowych obiektów nale ~ tutaj wymienić zespół 
malowideł "Wielkiego Boga", "Kotliny Totemów'.', "Pasażu Antylop", "Pa
sażu Małych Muflonów" i "Kotliny Lwa". 
Mniej liczne by}y pozostałości stylu "hodowców bydła". 

Pozostałości osadnicze, najprawdopodobniej obozowisk twórców lo
kalnej sztuki, stwierdzono pod nawisami skalnymi, w wąwozach i ·kotlinach 
Sefaru. Zebrano kolekcje powierzchniowe złożone z fragmentów naczyń ce- · 
ramicznych, ozdób osobistych, w postaci paciorków z jaja etruskiego oraz 
rozmaitych wyrobów kamiennych, · m. in. grotów strzał do łuku, palet 1 roz
cieraczy do barwików ziemnych i kawałków ochry. Wykonano dokumentację 
fotograficzną i -opisową /specjalne karty/ znalezisk. Inwentarze te miesz
czą się w obrębie typologii neolitu saharyjskiego. 

Dokumentację z tej kampanii opracowywuje się w Muzeum Archeo
logicznym w Poznaniu. Planuje się kontynuację tych badań. 

· l 



NOVAE 
Sektor Zachodni 
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BUŁGARIA 

Uniwersytet Warszawski 
Ekspedycja Archeologiczna 

Badania prowadziła prof. dr Ludwika Press przy 
współudziale doc. dr. Juliusza Ziomeckiego, dr. Wal
demara Szuberta, dr. Tadeusza Sarnowskiego, mgr. 
K. Lewartowskiego. Architektem ekspedycji był doc. 
dr inż. arch. R. Massalski. Badania finanśowało Min: 
Szkolnictwa Wy~zego, Nauki i Techniki oraz Un.lwer
sytet War!Jzawski. Dwudziesty drugi sezon bada~; , 
Rzymska twierdza legionowa i miasto wczesnobizan-
tyjsk~~ nad dolnym Dunajem. . . · · · · 

Pracami archeologicznymi objęto fortyfikacje wojskowe i miejskie, 
komendanturę garnizonową /principia/. legionowy szpital / valE!tudiną.rium/ . 
oraz systemem badań powierzchniowych pobliskie stanowisko "Ostrite ··· .
Mo~ill". · ·· ... · . 

Na wschodnim i zachodnim bo~ twierd~y legionó~·ej ·prześledzono 
sondażami rozbudowany system sze~ciu rowów obronnych, .· dre~niano.:. · 
ziemne umocnienia /wał i wieża/ oraz fortyfikacje kamienne • . a także spo-· 
sób zagospodarowania _intervallum. Wyróżniąne zostały dwie fazy istnienia 
umocnień legionowych; drewniano-zie_.Ql~a /okres flawijski/ i kamienna 
/okres panowania Trajana/. Uzyskano również przekonującą podstawę·., 
iródłową do rekonstrukcji umocnień obydwu faz. 

·, 
. : • • r- , , .- ~ 

·Badania prowadzone w .najbliższym sąsiedztwie komen_dantui'y poz'~ : · 
·· ·wollły prześledzić kilka okresów funkcjonowania ulicy wzdłuż budowli prln.: . 
. Cipia poczynając od fazy Wojskowego budownictwa drewnJanega· Z :l W. n~ e. t 

· aż do wczesnobizantyjskich nawierzchni z -V i VI w~ · · ·" ·' · ·. · .; . · >,'··. ~, 

Sondate wykonane w kilku, punktach pótnoantycznej budowli w' Ulowej :-. 
··-. z pot-tykami umożliwiły rózpoznanie .ogólnego planu ŻalegającyCh niżej" ruin . . 
rozległego szpitala legionowego /valetudi"narlum/ o wymiarach ok •. 70 ~ a o' m: 
Ten datowany na 11 i m. w. zespół architektoniczny skła4ał Się z _dzie?.~ińca 

. ·otoczónego trzema traktami pomieszczeń. ··. . . · ~ 
··. l ··.·: ;;.• 

. . . ~koń~~on~ szczegółową' ihwentaryzację p~wierz~.h~i~~ą" 'na-- siaiid~. -. '
1 

wisku Ostrlte Mogili należącym do zespołu .osadniczego związanego z lat-
nieniem twierdzy legionowej 1 miasta wczesnobizanfY.~sk1e~o w o~resie . ' ~ 
ll-YII w. . .. :' . . 
Na tym stanowiskU osadnlc~o trwało również 1 pótniej, aż po wiek XIV. 

'. • 
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EGIPT 

Polska Stacja ArcheologU 
!)ródziemnomorskiej 
w Kairze 

Badania prowadził doc. dr hab. Mieczysław Rodzie
wicz. Finansowała Stacja Archeologii Sródziemno
morskiej. Dwudziesta pierwsza kampę.nia wykopali
skowa. Zabudowa monumentalna i miejska od IV 
do VII w. 

. . 
Prace koncentrowały się na dwóch odcinkach: część północna dziel

nicy mieszkalnej we wschpdniej partii koncesji o;raz część na zachód od 
wielkich łaźni późnorzymskich. 

W poprzednich latach, Misja Polska odsłoniła kilka domów w dob
rym stanie zachowania, położonych na wschód od rzymskiej ulicy R 4 
/według 'planu El-Falakiego/. Była to część . zabudowy mieszkalnej z okre
su późnorzymskiego, tj. od IV do VII w. n. e. UlicaR 4 pozostała w użyciu 
pra'\'dopodobnie także w okresie arabskim. Na północ od tego zespołu, 
odsłonięto najpierw w~rstwę zabudowy mieszkalnej arabskiej z IX w. MUry 
były w bardzo złym stanie zachowania i niestarannej konstrukcji. Plan 
domów jest trudny do odtworzenia, ale stwierdzić można-, że posiadały one 
na zapleczu zagrody dla zwierząt. Zabudowa musiała być dość rozrzucona 
i nie przekraczać obrzeżenia ulicy. Pod warstwą arabską wyłoniła ~ię dal
sza część dom?w późnorzymskich,' w znacznie gorszym stanie niż domy 
eksplorowane w poprzednich sezonach. Większość murów została w okre- · 
sie arabskim rozebrana, w poszukiwaniu kamienidowtórnego użytku i ·je
dynie na podstawie tzw. "negatywów" można było rozpoznawać ich przebieg. 
Obfity materiał ceramiczny potwierdza datowanie tej zabudowy na ten sam 
okres co reszta dzielnicy mieszkalnej, na IV-Vll w. n. e. Działalność rze
mieślnicza mieszkańców dzielnicy jest zaświadczona przez dużą ilość pół
fabrykatów z kości oraz odpadów warsztatów ceramicznych. 

Teren na zachód od wielkich łaźni był poprzednio zajęty przez 
, egipskie wojsko i dopiero w rok~.\ 1980, badania mogły się rozpocząć. 
Można było wydzielić ostatecznie dwa: odcinki wykopaliskowe, przedzielo
ne hipotetycznym przebiegiem przedłużenia tzw. ulicy "teatralnej.", późno- . 
rzymskiej ulicy odsłoniętej w latach 1965-1967 przez Misję Polską na za
chód od budowli teatralnej na Kom el-Dikka. 

W odcinku po~iędzy łaźniami i przebiegiem ulicy "teatraln~j 11 ek
splorowano groby nekropoli arabskiej górnej /XII-XIII w./ oraz dolnej 
/X w. f, znajdujące się w tym miejscu prawie na ty~ samym poziomie 
i różniące się przeważnie samą budową. Groby arabskie były wciśnięte 
w gęstą sieć murów późnorzymskich. Badahia poziomu użytkowego rzym
skiego, pod warstwą arabską, pozwoliły określić pomieszczenia niedużych 
rozmiarów jako część zaplecza gospoda:r:-czego wielkich łaźni będących w 
użyciu w tym samym okresie /IV-VI w. n. e./. Drobne znaleziska byJy 

, rzadkie, lecz stosunkowo duża ilość fragmentów ceramiki zasobowej. 
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Motna przypuszczać, że pomieszczenia te służyły jako magazyny. Na pół
noc od zespołu tych pomieszczeń, natrafiono na resztki okazałego muru na 
poziomie znacznie niższym, więc przypuszczalnie wcześniejszym. Duże 
partie zostały rozebrane, ale mo ma odtworzyć szerokość ·muru i jego kie
runek. W chwili obecnej nie można zaś określić'jego granic i jego funkcji. 

W odcinku na zachód od przedłużenia ulicy ''teatralnej", odsłonięto 
duże partie nekropoli arabskiej z XII-XIII w. Groby były zespolone w kwa
terach obrzeżonych murem kamiennym. W niektórych grobach znaleziono 

.stele nagrobne z marmuru z napisami kufickimi. Groby nekropoli dolnej 
były znacznie rzadziej rozrzucone. Na obrze:tu wschodnim tego odcinka 
znaleziono części granitowych kolumn i marmurowych kapiteli należących 
zapewne do portyku przedłużenia ulicy "teatralnej". Materiał zabytkowy 
jest ogromnie przemieszany z powodu rozlicznych wkopów grobów arab
skich, niemniej należy zwrócić uwagę na znaczną ilość fragmentów cerami
ki hellenistycznej oraz stemplowany& imadeł amfor. Ten fakt dowodzi, że 

w tej części Kom el-Pikka różnica poziomu między warstwami nekropol 
arabskich oraz budowli rzymskich1a nawet hellenistycznych1mus1 być mniej
sza niż w innych sąsiednich odcinkach. 

DEffi EL-BAHARI 
§wiątynia Hatszepsut 

Polska St~cja Archeologii 
Sródziemnomorskiej 
w Kairze 

Badania prowadzili: z. Wysocki /architekt/ i dr J. 
Karkawski /egiptolog/. W skład misji wchodzUi 
architekci: P. Dąbrowski, W. Połoczanin, A. Stefano
wicz; technicy ; K. Bielenia, T. Kuligowaki 1 W. Surzyn 
oraz egipt -olodzy: F. Pawlicki, K. Polaczek i fotograf 
z. Doliński. Jak poprzednio, Główny inspektor Górny, 
współpracował z misją z ramienia Egipskiej Służby 
Starożytności. , 

Prace trwały od początku listopada 1980 roku do połowy kwietnia 
1981 r. i obejmowały właściwą rekonstrukcję, jak również studia nad histo
rią budowy i interpretacją dekoracji świątyni. Zainstalowano również próbne 
oświetlenie elektryczne świątyni. · 

PRACE TECHNICZNE 

Misja kontynuowała rekonstrukcję kolumn, architrawów i stropu gór
nego portyku, baz kolumn górnego dziedzińca i platformy z~ezpieczającej 
nad górnym tarasem, gdzie położono warstwę piasku nad jej skrzydłem po
łudniowym, w której grzęzną bloki spadające ze skał górujących nad świą
tynią. 

STUDIA 

Architekci Misji prowadzUl nadal badania nad historią budowy świą- ' 
tyni Hatszepsut. Podczas tych prac odkryli dwie dodatkowe nisze w sali 
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na barkę. Północna nisza została odsłonięta w ciągu sezonu i przebadana 
archeologicznie. Jej ściany nosiły dekorację typową dla nisz. Jej głównę 
znaczenie to nowy, dobrze zachowany portret Totmesa I na jednej ze ścian 
i 4 graffiti: 2 greckie i 2 demotyczne. Jeden z tekstów pochodzi z pierwsze
go roku panowania Ftolomeusza I Sotera. W wypełnieniu niszy znaleziono 
kUka odłamków ceramiki oraz tniedzianą monetę z okresu Ftolomeusza VI, 
a takte kilka paciorltów szklanych. Poza tym wydobyto równie:! 24 bloki z 
dekoracją. Pochodzą one ze ścian sali na barkę, tzw. "tekstu koronacyjne
go" HatszepsuYi ścian sanktuarium słoóca. Nisze zostały zamurowane za 
panowania Ftolomeusza VIII Euergetesa II, w związku z konstrukcją nowe
go sanktuarium bogów A~enotesa l Imhotepa. 

Prowadzono w dalszym ciągu dokumentację dekoracji dolnego por
tyku północnego, scen narodzinowych w północnym portyku środkowym. 
Przygotowano równie:! projekty !.fazy rekonstrukcji ścian górnego portyku 
z 66-ciu zidentyfikowanymi blokami dekorowanymi i północnej ściany gór
nego dziedzińca f 49 nowych bloków f. . •. 
DELTA Państwowe Zbiory Sztuki 
Okolice Minshat Abu Omar Egipskiej w Monachium we współ- · 

pracy z polską Stacją Archeologii · 
Sródziemnomorskiej UW w Egipcie 
i Muzeuin Archeolo~cznym 
w Poznaniu 

Ekspedycją kierował doc. dr hab. Lech Krzy:mniak 
/autor spraw-ozdania/ oddelegowany z MAP na l-rocz
ny sta~ naukowy w PZSzE w Monachium, które finan
sowały badania. Pierwszy sezon badail powierzchnio-
wych i prac dokumentacyjnych. " 

W pracach 5-osobowej, międzynarodowej ekspedycji wzięło udział 
2 uczestników z Polski. Celem kampanii było: l f przeprowadzenie badaó 
powierzchniowych /s-urvey/ w rejonie stanowiska Minshat Abu Omar, we 
wschodniej Delcie oraz 2/ dokumentacja zabytków o chronologii predyna
stycznej i wczesnodynastycznej znajdujących się w muzeach regionalnych 
wschodniej Delty - w Zagazig i Ismailii. 

Badania pow.ierzchniowe prowadzono na obszarze markazu /powiatu/ 
Husalnlya; granicą koncesji na zachodzie był zasięg badaó powierzchnio
wych ekspedycji francuskiej w Tanis /San el-Hagar/, na południu - obszar 
badany przez ekspedycję ,austriacką w Tell ed-Daba a, na północy granicą 
koncesji jest. wybrze:!e śródziemnomor~kie, a na wschodzie Kanał Sueski. 
Koą,cesja obejmuje więc całą północno-wschodnią Deltę. Wprawdzie w toku 
badaó powierzchniowych rejestrowano wszystkie stanowiska archeologicz
ne - bez względu na ich chronologię, to jednak obiektem szczególnego zain
teresowania jest osą.dnictwo pre- i wczesnodynastyczne na tym obszarze, 
który odegrał kluczową rolę pomiędzy Górnym Egiptem a Pal.estyną w okre
sie kształtowaqia się państwowości staroegipskiej. 
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Zbadano 13 miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie Minshat Abu 
· Omar. Według danych archiwalnych na terenie prawie wszystkich z nich 
winny znajdować się pozostałości archeologiczne - komy 1 ~elle. Jednak 
stwierdzono je tylko w 4 przypadkach, co wyratnie świadczy ó ogromnym 
s'topniu zniszczenia stanowisk archeolog.icznych w tej części Delty /wskutek 

· prac irygacyjnych i budowlanych/. W m. Tell el-Ginn, Tell el-Biheim, 
Tell el-Tamlikh i Tell el-Zinein zbadano stanowiska z okresu I'tolE!mejsko
rzymskiego; a w El-Husainiya zbadano stanowisko z czasów Nowego Paó-

. stwa. Nle stwierdzono pozostałości predynastycznyclt na powierżchni sta
· ··nowiska Tell el-Ginn, skąd - według danych archiwalnych- mają pochodzić 

naczynia kamienne 1 ceramiczne o tej chronologil. Poza tym zbadano · 
nlowo całkowicle ju~ zniszczone 2 stanowiska w Beni Amer, koło Zagazig, 

· gdzie w latach 50-tych i 60-tych Egipska ·Słutba Staroeytności rozkopała 
cmentarzyska schyłkowo-predynastyczne. · · ' 

W muzeach regionalnych i magazynaCh Egipskiej Słu~by Staroeyt
ności we wschodniej Delcie znajdują się dotąd nieopublikowane zabytki pre
dynJistyczne. Celem prac ekspedycji była dokumentacja tych kolekcji, po
chodzących z kilku ratowniczo-badanych .cmentarzysk w tej części Delty 
lub te~ nabytych od handlarzy antykami. Ogółem w obu muzeach zadokumen
towano 170 zabytków - wszystkie interesujące ekspedycję. W muzeum w · 
Zagazig zadokumentowano 148 z.abytków pochodzących ~łównie .z cmentarzysk 
w Beni Amer, Kufur Nigm/Khudariya i Husainiya. Były to naczynia kamien
ne i ceramiczne, paletY kamienne; narzę.dzia kamienne i ozdoby z kamieni 
półszlachetnych. W muzeum w Ismallii zadokumentowano 2-2 zabytki pocho~- ·· 
dzące m. in. najprawdópodobniej z. cmentarzys:Ka w Tell el.-Ginn: naczynia 
kamienne i ceramiczne oraz palety kamienne. 

. -
Oczekuje się, :te równolegle prowadzone, dalsze prace dokumenta-

cyjne, powierzchniowe i wykopaliskowe stworzą podstawę informacyjną do 
badań. nad rolą wschodniej Delty w formowaniu się kultury staroegip.skiej. . . 

· TELLATRIB Pols.lai Stacja Archeologii 
· ' Kom Sidi Y oussef ~ródziemnomorakiej 

w ~irze 
,l 

' .. ' · ... . Komitet i Muzeum Koptyjsk_le 

~.· . Misją kierowała dr Barbara Ruszczyc, archeolog. 
Strona koptyjska reprezentowana była przez prof • . · . . 

:. ·: :· . :- . · dr Pahora Labiba. Ponadto w· skład ·misji weszli . · 
mgr Tomasz Górecki- archeolog, mgr Hanna Na
wrocka - egiptiolog, mgr in~ arch. lzabella M edek
sza oraz Zbig:liew Doliński - fotograf. Departament 
Staroeytności reprezentował w czasie prac tnspektor 
Osama Said Hafez. 

'('. 

. . 
". - "' • ~-;o.-

Wykopaliska objęły północno-zachodnią c~ęść. ko~u i celem ich było 
przebadanie partii poło~onej po zachodniej stronie komu celem sprawdzenia 
czy istnieją tam ślady zabudowy oraz kontynuacja poszukiwań. w części · 
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wschodniej zeszłorocznego wykopu. Prace te zostały skoncentrowane na 
dwóch problemach. Po pierwsze, na wykonaniu w południowej ścianie 
zeszłorocznego wykopu sonda±u-testu o wymiarach 4 ·x 2 m, przechodzą
cego przez znajdującą się tu część zasypu. Wykonano sonda± u zachodnie
go podnóża komu, o wymiarach 26 x 2, 5 m, głębokości l m. Nie udało się 
w nim stwierdzić śladów budowli z wyjątkiem jednego muru z cegły suszo
nej o szerokości ok. . l, 40 m, przecinającego skośnie transzeję wykopu. 
W toku prac natrafiono na bardzo dużą ilość fragmentów ceramicznych 
oraz naczyń kompletnie lub częściowo zachowanych. Odkrywane zabytki 
koncentrowały się w części wykopu od strony komu, nierówno rozmiesz
czone na długości sondażu; najwięcej znaleziono po południowej stronie wy
kopu. Charakterem znaleziska przypominały bardziej odkrycia komu A 1 z 
pierwszego sondażu przeprowadzonego na komie Sidi Youssef w roku 1969. 
Odkryte zabytki pochodzą głównie z okresu rzymskiego, jak również z 
okresu ptolemejskiego, nieliczne natomiast z okresów późniejszych. Naj
bardziej typowymi są np. miseczki o zawiniętych do wewnątrz brzegach 
1 fragmenty zasobowych, malowanych naczyń rzymskich, poza tym frag
ment terakotowej figurki Besa itp. Zostały znalezione równie± stemplowa
ne imadła amfor rodyjskich. Zgrupowanie tych zabytków może wskazjrwać 

. na zsypywanie przy murach uszkodzonej ceramiki użYtkowej. 

W tej chwili nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie czy na 
tym terenie istniała zabudowa. W tym celu należałoby wykonać jeszcze 
kUka sondażY. 

Drugim odcinkiem badań było eksplorowanie północnego zasypu zło
±onego głównie z popiołu z dużą ilością węgla i czerwonawo-brunatnej prze
palonej gliny albo cegły. Przebiegał on lekko skośnie ku północnemu wscho
dowi i pierwotnie ciągnął się poza granice dzisiejszego komu. Miał kształt 
nieckowaty. Warstwa ta zosta-ła wyraźnie wsypana do istniejącego zagłębie
nia. W górnej części znajdowało się więcej popiołu oraz przepalonej gliny. 
Fragmenty ceramiczne występowały sporadycznie. Znaleziono w niej du~ą 
Uość fragmentów zniszczonych elementów dekoracji architektonicznej: 
rozbitych bębnów kolumn, baz i kapiteli, poza tym płytek posadzkowych, 
płytek dekoracyjnych z okładzin ściennych, wśród nich płytki dekoracyjne 
ze śladami złoceń, analogiczne do odkrywanych w roku 1979. Poza .nimi na 
uwagę zasługuje fragment malowanego kapitelu oraz fragment płyty z can
celli f greckie templ0n, arabskie hajkal/. Znaleziono również szereg'frag
mentów dekoracji stiukowej, bardzo płaskiej, pochodzącej prawdopodobnie 
z pilastrów, niestety w bardzo złym stanie zachowania. Warto podkreślić, 
że obok marmurowych fragmentów złoconych występują równie± malowane. 
Większość znalezisk stanowią nieduże fragmenty mozaik, niestety w bar
dzo złym st~nie zachowania. Na nię~icznych można zaobserwować zarys 
wzoru. Został odkryty fragment, na którymda się wyraźnie zaobserwować 
wszystkie warstwy podkładu między ścianą a kostkami. We fragmentach 
odkrywanych mozaik zachowało się wiele kostek złoconych; Ze wszystkich 
sezonów jest to ilościowo największe i najważniejsze tego typu znaiezisko. 
Na dnie zasypu było więcej fragmentów ceramiki malowanej koptyjsklej 
1 talerzy karminowo-powlekanych z okresu późnorzymskiego oraz fragmen
ty szklane. 
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Trzecim zadaniem sezonu było wykonanie sondatu-testu dla ustale
nia stratygrafii komu na ·podstawie znalezisk ceramicznych. W sondaro tym 
odkryto bardzo wiele fragmentów przedmiotów brązowych i ceramiki. 
Przewa:tały naczynia o typie zasobowym. W warstwie środkowej zasypo
wej została znaleziona duta ilość fragmentów marmurowych, głównie po-

. chodzących z płyt z cancelli, płytek posadzkąwych i płytek dekoracyjnych, 
nieliczne fragmenty mozaiki i tynku. Mo:tna było stwierdzić dute zwaliska 
cegły. Dolna część zasypu składała się z lu:tnych cegieł wypalanych frag
mentów wapienia, rozło:tonej zaprawy i tynków. W zasypie znaleziono rów

··niet dwa fragmenty baz kolumny ze śladamizłO.ceńla i dwa fragmenty amfor 
z napisami w języku greckim. W warstwie ciemnej ziemi, nad którą znaj
dował się zasyp, odsłonięto fragment posadzki z cegły wypalanej, wiątącej 
się prawdopodobnie z pozostałościami konstrukcji odkrytych w poprzedniej 
kampanii. 

Aby stwierdzić z jakiej budowli pochodzą marmurowe i stiukowe 
elementy wystroju architektonicznego konieczne jest wydobycie w następnej 
kampanii zasypu widocznego w południowym profilu wykopu oraz pogłębie
nie sondatu Z od strony zachodniej, gdyż jego eksplorację trzeba 1:-yło 
przerwać z powodu zalania wodą. 

WADI KUBBANIY A Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej w Warszawie 
/w ramach Combined Prehisto
rie Expedition/ 

Badania prowadzone przez Combined Prehistorie 
Expedition /Southern Methoclist University, Dallas 
Texa.s, IHKM.PAN i Geological·Survey of Egypt/ 
przez . następujące osoby ze strony amerykańskiej: 
prof. dr.Freda Wendorfa/dyrektor ekspedycji/ . ' 
i dr Angelę Close; ze strony polskiej:doc. dr. hab. 
Hannę Więckowską, mgr Halinę Królik i prof. dr. 
hab. Romualda S chUda; ze strony egipskiej: dr. 
Bahaya !ssaw i i pr-of. dr.Nabila ·El Hadidi· z Uniwer
sytetu Kairskiego. Drugi sezon badań. Stanowiska 
pó:tno-paleolityczne. 

Uprzedni sezon badań doprowadził do odkrycia licznych stanowisk 
pó:tnego paleolitu z XVII-XV tysiąclecia p. n. e. zawierających bogatą 
faunę, liczne materiały zabytkowe, w tym sprzęt przetwórstwa ziarna 

· oraz szczątki flory, wśród których wykryto ziarna jęczmienia i jedno ziar
'no pszenicy. Cechy morfologiczne ziaren wskazywały, a były one pozy
skane z gatunków już udomowionych bąd:t też zerwane z kłosów jeszcze 
·zielonych. Rekonstrukcja warunków ekologicznych stanowisk przekonuje~ 
U zbo:ta w .Wadi Kubbaniya były uprawiane przez człowieka lub tet podle
gały zabiegom pr·otekcyjnym, bowiem nie mogłyby utrzymać się w tych 
warunkach w środowisku naturalnym wobec silnej konkurencji roślin saharo~ 

. sudańskich. · 
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Badania w roku bie:tącym skupiły się głównie na bardzo dokładnym 
kartowaniu geologicznym i ekologicznym stanowisk pradziejowych Wadi 
Kubbaniya, .a ponadto na rozwiniętej eksploracji dwóch najwa:!niejszych sta
nowisk zawierających od ponad ·go do 10 poziomów kulturowych. Na stano
wiskach tych w roku bie:!ącym rozkopano dość znaczne powierzchnie kultu
rowe oraz uzyskano bardzo bogaty zbiór szczątków roślinnych, a wśród 
nich kilkaset ziaren ~bót. 

Prace będą kontynuowane. 

WYSPA BIDżAN 

IRAK 

Polska Stacja ArcheologU 
~ródziemnomorskiej UW 
w Kairze 

Badantami kierowali doc. dr hab. Michał Gawlikowaki 
oraz dr Maria 'Krogulska. Finansuje Dyrekcja Gene
ralna Staroeytności I.i·aku oraz Polska Stacja Archeo 
logii ~ródziemnomorskiej. Trzeci 1 czwarty sezon 
badań /1. IV. - . lO. V. i 22. X. - 25. XI. 1981 r. f. 

Wyspa Bid:tan znajduje się na Eufracie w odległości około 100 km 
od granicy syryjskiej. Badania mają charakter ratunkowy i związane są 
z budową zbiornika wodnego /tzw. Haditha Project/. 
Wyspa stanowi twierdzę asyryjską, wykorzystywaną w okresach partyjskim, 
rzymskim, sasanidzkim i islamskim. 

Badania trzeciego sezonu miały na celu zbadanie stratygrafU·zabu- • 
dowy wyspy na odcinku otwartym w poprzednim sezonie bezpośrednio na 
zewnątrz muru twierdży asyryjsklej starszej fazy. Stwierdzono, :te warstwa 
partyjska /I-II w. n. e./ znajduje się tam na calcu utworzonym przez wyd~ 
rzeczną jaka narosła przy murze. Wydma ta była początkowo wykorzystywa
na jako cmentarzysko. Wyeksplorowano trzy groby; zmarłych składano w 
dostosowanych do tego celu naczyniach zasobowych z bardzo skromnym wypo
sa:teniem w postaci jednego lub dwóch naczyń. Bezpośrednio nad grobami 
znajdują się kamienne fundamenty budowli o charakterze mieszkalnym oraz 
zapewne magazynowym. Zabytki ruchome jakie mo ma wiązać z tą warstwą 
są bardzo nieliczne i mało charakterystyczne. 

W opuszczonej budowli zainst.alowano piec ceramiczny wkopany w ca
le.c do głębokóścl 2 m. Jest on prawdopodobnie niemal współczesny budyn
kom poło:tonym powy:tej, które wykorzystują fundamenty wcześniejszej war
stwy. Zachowały się one równietnapoziomie fundamentów, jednakte nagłe 
ich opuszczenie sprawiło, te wypełniska zachowało liczne zabytki ruchome, 
mianowicie ceramikę, w szczególności wielką ilość zaczyń zasobowych,oraż 
rzymskie monety z I połowy III w. n. e. Wiątemy tę warstwę z okupacją rzym
ską w okresie dynastii Sewerów. Chociat obecność garnizonu rzymskiego 
wynikała już ze znalezisk poprzedniego sezonu, tym razem mogliśmy stwier
dzić, :te zabudowa z nim związana 'jest znacznie solidniejsza niż początkowo 
przyjmowaliśmy. · 

W czwartym sezonie badania koncentrowały się na wschodnim skraju 
wyspy, w miejscu gdzie narotnik starszej fazy umocnień asyryjskich łączy 

. się z murem fazy młodszej. Odsłonięto znaczną powierzchnię wraz z narot
niklem muru i przyległym płytowaniem dzi.edzińca starszej fortecy. 

, 
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Materiał ceramiczny datuje młodszą fazę umocnień na okres neoasyryjski 
./JX-Vll w. p. n. e./. Odcinek ten wymaga jeszcze dalszych badań. · 

Odsłonięto równie:t jeszcze jeden grób z epoki partyjskiej, tym ra
zem murowany; jest to podziemna konstrukcja skrzyniowa z wtórnie utytyo:i 

· blokiem konstrukcyjnym jako elementem przykrycia. W g-tobie znaleziono 
dwa szkielety 1 sk~omną zastawę, analogiczną do wyposa:tenia wcześniej 
eksplorowanych grobów. 

l ... 
Badania będą ~ontynuowane w 1982 r., głównie celem lepszego zba-

dania w~rstwy asyryjskiej • . 

JUGOSŁAWIA 

DEBRE~TE, S. R. Macedonia 
Stanowisko "Gradi~te" 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej w Warszawie 
Instytut Kultury Starosłowiań
skiej w Prllepie 

Badaniami kierowała ze strony polskiej dr Jadwiga 
Rauhutowa, ze strony macedotiskiej dyrektor Insty- · 
tutu Kultury Starosłowiańskiej w Prllepie dr Bosko 
BabiĆ. Nadzór naukowy sprawował -prof. dr hab. .. 
:Witold Hensel. Ósmy sezon badań. Finansował Insty
tut HistorU Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie. · 
Osadnictwo neolityczne, późnorzymskle, wczesno
bizantyjskie i wczesnośredniowieczne. 

W roku sprawozdawczym kontynuowano badania na stanowisku "Gra
dil:ite" w miejscowości Debrelite. Prace koncentrowały się w części poło- : 
t.onej na zachód i północny zachód od bazyliki wczesnobizantyjskiej /VI w./. 
W ich trakcie odkryto elementy dalszej zabudowy .wczesnobizantyjskiego 
miasta Debrellte /z V-VI w./ oraz słowiańskie osadnictwo w tym miejscu 
·z VII do XII wieku. Szczególnie w.a:tne było odsłonięcie dwóch grobów cia
łopalnych, słowiańskich o charakterze przyjściowym między obrządkiem 

· ciałopalnym a szkieletowym, co jak dotąd stanowi wielką· rzadkość wśród 
·: znalezisk na terenie Jugosławii. Groby te pochodzą w' przybli:teniu z VI~ 

wieku • . 

Badania dostarczy]y tak:te du:tej Uośc~ ułamków naczyń po'chodzą-
' ,, ' cych z najstarszego. Nczesnośredniowiecznego osadnictwa słowiańskiego 

na terenie Macedonii, a tak :te z wieków młOdszych. Są to okazy m. ln. cal- ' 
• · kowicie ręcznie lepione, niezdobione .oraz górą i całkowicie obtoczone. 

Interesująco przedstawia się tak:te zestaw ceramiki wczesnobizantyjskiej, 
której analiza pozwala stwierdzić wp]yw.garncarstwa bizantyjskiego na 
rozwój lokalnej, macedońskiej, słowiańskiej ceramiki wczesnośrednio-
~iecznej. ·. 
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Wśród zabytków ruchornych należy wymienić liczne fragmenty szkieł. 
w tym okiennego i naczyniowego, monety oraz ozdoby /srebrny kolczyk wi
nogronowaty f, a także narzędzia żelazne. 

SOLC/>Y, okręg Tronis 
Komuna Lavangen 

NORWEGIA 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej w Warszawie 
Instytut Nauk Społecznych 
Uniwersytetu w Tromsp 

Badaniami kierował ze strony norweskiej dr Reidar 
Bertelsen, ze strony polskiej dr Przemysław Urbań
czyk. W badaniach uczestniczyli też mgr mgr Bogdan 
Lichy i Zbigniew Kobyliński. Drugi sezon badań., 
Finansowało lokalne przedsiębiorstwo budowy dróg 
publicznych. Wielofazowe stanowisko osadnicze - od 
wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych. 

Stanowisko położone jest na łagodnym zboczu doliny polodowcowej 
w głębi fiordu Lavangen ok. 200 m na wschód od linii brzegowej. Celem 
wykopiilisk było zbadanie kulturowo-historycznej zawartości obiektu w miej
scu zagrożonym zniszczeniem wskutek likwidacji niebezpiecznego zakrętu 
lokalnej drogi. Drugim celem ekspedycji było wypracowanie i atestowanie 
funkcjonowania kompleksowego system u eksploracji, dokumentowania i ana
lizowania stanowiska wielowarstwowego. 

' Wykonano 27 -metrowy rów sondażowy wzdłuż brzegu aktualnej drogi. 
Przeciął on kilka obiektów zagłębionych w calec, z których jeden okazał 
się być jamą średniowieczną wyrlatowaną znalezionym w niej dużym, ka
miennym ciężarkiem tkackim. W rejonie przewidzianym pod budowę nowej 
drogi, w miejscu, w którym sondaże z poprzedniego sezonu wykazały naj-

· większą miąższość układu stratyfikacyjnego otworzono niewielki wykop 
/3 x 3 m/. Wszystkie znaleziska /łącznie z drobnymi fragmentami kości/ 
lokalizowano trójwymiarowo wprowadzając następnie te dane do pamięci 
komputera przy pomocy zainstalowanego na stanowisku terminala. W ten 
sposób powstanie matematyczny model przekopanego obszaru,co pozwoli 
na automatyczne uzyskiwanie przekrojów lub planów ciętych wzdłuż dowol
nej płaszczy~ny, obrazujących rozkład wybranych rodzajów znalezisk. 

Mimo niewielkiej miąższości układu stratyfikacyjnego /ok. 120 cm/ 
zidentyfikowano 57 warstw związanych pr zede wszystkim z trzema główny
mi fazami osadniczymi. Najstarszą tworzyły m. in. resztki typowego dla 
tego rejonu domu słupowego o ścianach z darni i dachu pokrytym płatami 
kory brzozowej. Wewnątrz odkryto palenisko w jamie wyłożonej kamienia
mi. Obiekt datowano typowymi dla okresu wikińskiego zabytkami /frag
ment naczynia z kamienia mydlanego, fragment kamiennej płyty do piecze-
nia, sprzączka żelazna/ na XI-Xll w. Z następnej fazy /która z braku cha- / 
rakterystycznych zabytków wyrlatowana zostanie wynikami analiz niearcheo-
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logicznych/ odsłonięto duży, podkowiasty piec z kamieni wylepionych gl4tą 
usytuowany w naromiku budowli zrębowej. Piec był wielokrotnie użytkowa
ny. Do trzeciej fazy /XVIII w. ? f należały resztki dwóch poziomów obiektu 
t podłogami wyłożonymi szerokimi dranicami. Znaleziono w nic)l m, in. 
lapońską ły:teczkę kościaną, paciorek bursztynowy i szereg wyrobów z ~-

. laza /głównie nity łpdziowe /. Dwie górne, przemieszane warstwy zawiera
ły znaleziska współczesne i XIX-wieczne. 

W trakcie wykopalisk na bieżąco prowadzono· analizy pedologiczne, 
··paleobiologiczne i paleozoologiczne. Wszystka ziemia wydobyta z wykopu 

.była przemywana na sitach. 

Uzyskane materiały i dokumentacja znajdują się w Troms~ Muzeum. 

Badania na tym obiekcie nie będą kontynuowane. 

STARA DONGOLA 

SUDAN 

Folska Stacja Archeologii 
~ródziemnomorskiej UW 
w Kairze 

Badaniami kierował dr Stefan Jakobielskl. W ekspe- . 
dycji wzięli udział: dr Włodz.imierz G odlewski f autor 
.sprawozdania/, mgr M, Steinborn, mgr A. Leligdo
wicz .• studenci architektury: J. Dobrowolski i T. Roz
pędowaki oraz K. Innemee i S. Tax z Holandii. Finan
sowała Stacja Arch-eologii Sródziemnomorskiej U'ni
wersytetu Warszawskiego. Piętnasty seżon badań. 
Miasto i cmentarzysko średniowieczne /VI-XIV w. f. 

Prace koncentrowały się na czterech stanowiskach: 

l, Kościół Północny, W sezonie tym całkowicie o·dsłonięto i przebadano 
kościół znajdujący się około l. 000 m na północny wschód od Kościoła na 
Kolumnach Granitowych. Jest to mała budowla z cegły niepalonej o wy
miarach 11, 5 x 11~ 5 m, wzniesiona poza obszarem zwartej zabudowy, 
być może związana z pobliskim cmentarzyskiem. 
Kościół Północny został zbudowany na planie krzy:ta wbudowanego w 
rat, z wnętrzem podzielonym na dziewięć małych pomieszczeń, Część 
centralna była niewątpliwie zwieńczona kopułą. Na ścianach zachowały 
się. fragmenty malowideł /postać siedząca i postać stojąca/ pol;uo,u:c.•'ł~;.Y 
najprawdopodobniej z Xlll wieku, Drobne znaleziska potwierdzają, 

pó.~ną datę owego obiektu, 

2. Groby skalne, W pobliżu wioski El Gaddar, około 2 km na północny 
wschód od wczesnych kościołów Dongoli odsłonięto VI tym sezonie grób 
skalny /RT. 2/, który znajduje się w pobliżu grobu RT,l, odsłoniętego 
w: roku .1970, Szyb grobowy ze stopniami wykutymi w skale prowadzi od 
zachodu do dwóch małych, równoległych do siebie, komór grobowych, 
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W obu komorach znajdują się wykute w skale antropomorficzne zagłę
bienia. Określają one jednoznacznie układ obu pochówków, których gło
wy zwrócone by}y na zachód. We wschodnich ścianach komór znajdują 
się p}ytkie nisze. Gr{b ten był ju:t wcześniej odsłaniany 1 całkowicie 
oczyszczony. Zachowane dekoracje rzeźbiarskie w grobie RT.l /krzył. 
nad wejściem do komory grobowej oraz krzyż we wachodniej niszy/, ' 
jak również układ antropomorficznych zagłębleli w grobie RT. 2 wskazu
ją, że oba groby powsta}y we wczesnym okresłe chrześcijaóskim w Ma
kkurii i mogą być datowane na VI/VII wiek. Datowanie grobów jest bar
dzo hipotetyczne ze względu na brak wyposażenia zachowanego wewnątrz. 

3. Meczet. Kontynuowano prace badawcze oraz dokumentację architekto
niczną w celu ustalenia oryginalnego wyglądu tej budowli, która jest 
obecnie interpretowana jako sala tronowa królów nubijskich. 

4. Przedmieścia. Kontynuowano odsłanianie l badania zabudowy mieszkal
nej. Zakończono eksplorację domu B o bardzo podobnym układzie prze
strzennym do Domu A, w którym w roku 1976 odsłonięto malowidła. 
Odsłonięto również fragment ulicy biegnącej wzdłuż południowych ścian 
domów A i B. 

PALMYRA 

SYRIA 

Polska Sta~ja Archeologii 
~ródziemnomorskiej UW 
w Kairze 

Bada.Q_iami kierował doc. dr hab. Michał Gawllkowski. 
Finansowała Polska Stacja Archeologii ~ródziemno
morskiej UW w Kairze. 23 sezon badań /24. rx.
~o.X.l981 r./. 

Prace prowadzone są w zachodniej dzielnicy Palmyry, tzw. Obozie 
Diokl.ecjana /ok. 300 n. e./. W tym sezonie badania koncentrowały się 
w południowej części obozu, w ruinach rysującej się na powierzchni dużej 
budowli. Ze względu na jej znaczne rozmiary, jak również trudności tech
niczne /wielka ilość bloków kamiennych ze zwalonych ścian/ odsłonięto 
tylko część budowli, około 70 m2. . 

Budynek miał kształt nieregularnego czworokąta wspartego od po
łudnia o mur · zewnętrzny obozu. Wzniesiony w tej samej technice co inne 
budowle czasów Dioklecjana, przede wszystkim obozowe principia, pocho
dzi zapewne z okresu założenia obozu, tj. około 300 r . n. e. 

Budowla mierzy około 40 m długości, przy szerokości od około 14 
do 17 m. Dokładne wymiary mogą zostać ustalone dopiero po usunięciu 
zasypu o miąższości do 4 m. Budynek dzieli się na dwie nieregularne nawy 
przedzleione rzędem filarów, które mierzą 2, 25 m długości 1 stoją w takich 
odstępach na atylobacię, lekko wyniesionym ponad kamienną posadzkę obu 

. naw. Jedyne dotychczas zidentyfikowane wejście ząajduje się po stronie 
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północnej 1 jeszcze n1e zostało odsłonięte. Prowadzlło ono na dziedzlnlec. 
przez który budowla komunikowała się z syst~mem ulic obozu. 

StwierdzWśmy. te' budowla była przerablana i utytkowana ~ epoce 
pó~nej. blzantyósklej lub islamskiej. Wnętrze źbstało wówczas podzielone 

· na mniejsze pomieszczenia. przykryte przy pomocy wtórnie utytych kolumn. 
Zawartość wypełniska budowli. z wyjątkiem kilku przypadkowych fragmen
tów rzetb i inskrypCji palmyre11sklch. składa się z ce~iki pó~orzym- _ ( 

.,skleJ i wczesnoislaznsklej~ Charakter bu<lynku i jegó funkcje· fpierwotnle · ' 
prawdopodobnie magazyn wojskowy/ ustalońe być mogą po odsłonięciu więk-
szej powierzchni. · 

Prace będą kontynuowane. ., 
.· 

.. 

.. 
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GOSTCHORZE, gm.Krosno Odrzańskie 
woj. zielonogórskie 

!VIuzeum Archeolog1czne 
Srodkowego Nadodrza 

Stanowisko l w Swidnicy k. Zielonej Góry 
Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Zielonej Górze 

Badania prowadził zngr Edward Dąbrowski. Finan
sował WKZ w Zielonej Górze. ~ierwsży sezon badat\" 
Osada obronna z wczesnego średniowiecza /VII/pol. · 
Vlli w. oraz przełom IX/X-XI w./. 

Prace wykopaliskowe, nawiązując do badań sonda~owych z 1962 r., 
pozostają w ścisłym związku z całokształtem problematyki formowania się 
i funkcji osadnictwa wczesnośredniowiecznego w tzw. przejściu krośnień- . 

s kim. 

Stanowisko nr l znajduje się na wyra~nie wyodrębnionym cyplu wy
sokiej /północnej/ terasy Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, tu~ obok pły
nącej równoleżnikowo Odry. Cypel od strony południowej raptownie kończy 
się urwiskiem, opadającym pionowo ku rzece, przy czym ściana zbudowana 
jest z margla zmieszanego z gliną zwałową. Wysokość urwiska wynosi ·· 
ponad 30 m, zaś płaszczyzna cypla, podnosząc się zrazu stromo, a następ
nie w miarę łagodnie w kierunku wysoczyzny /tzn. na północ/, osiąga wy
sokość ponad 40 m w stosunku do średniego poziomu lustra wody w Odrze. 
Zarówr .. o od strony wschodniej, jak zachodniej obiektu, występują głębokie. 
zaBagnione parowy /ok. 30m/. Istnieją podstawy, żeby stanowisko to uznać 
za obiekt grodziskowy i właśnie jako taki wszedł on do literatury przedmio
tu. M. in. wpłynęło to na podjęcie systematycznych prac wykopaliskowych, 
tym bardziej, ~e obiekt był dewastowany od szeregu lat przez intensywną 
uprawę. 

Odsłonięta powierzchnia objęła 41 O m 2, przy czym wykop został 
usytuowany zgodnie z dłuższą osią stanowiska /"N-S/. Składa się cm z 7 po
łówek arów, przedzielorych metrami-świadkami /6 x 10 x 5 m/ oraz z wy
kopu dodatkowego /60 m /_, przylegającego od strony wschodniej do najbar
dziej na północ wysuniętej połowy aru, oznaczonej nr 7. 

Na calej eksplorowanej powierzchni odsłonięto 29 różnych obiektów, 
z czego zajwiększa ilość przypada na jamy, pozostałe - to paleniska. Do 
najokazalszych należy podłużna jama-ziemianka /nr 29/, usytuowana mniej 
więcej prostopadle do dłuższej osi stanowiska /E-W/; długość jej wynosi 
15 m, .s~erokq4ć. śrędn~o 2 4 5 m, Zmienna gł~bokodć Qbie.k~\l wah& ~i~ Qd 
kilkudz1ętięci~ eontrymetrów do ponaul'l, 5 m, Z<Uipół C>dkcytej w jamie c ... 
ramiki przedstawia się nader bogato. Znalezione tu formy wykazują naj- , 
większą ilość zbieżności z ceramiką odkrytą na grodziskach w Klenicy, 
Popęszycach, a także w Gos~yniu pod Głogowem. 



300 

Grupę pozosta};ych obiektów naleey podzielić na dwie fazy chronolo
giczne: wcześniejsza zamyka się w granicach drugiej połowy vn i pierwszej 
połowy Vlll stulecia; pótniejsza między przełomem IX/X a początkiem XI 
wieku. Zazwyczaj tet w obiektach odnoszących się . do młodszej fazy, wy
stępuje ceramika górą obtaczana /typu północnowielkopolskiegol posp<)łu • 
z ceramiką całkowice obtaczaną. 

Oprócz ceramiki, znaleziono takte fragmenty grzebieni rogowych, 
zdobioną oprawkę z tegot materiału, surowiec rogowy /jama 29/, szydła · 
kościane, przęśliki gliniane i kamienne, osełki oraz drobne przedmioty 
telazne. Wystąpi};y takte ślady produkcji telaza w postaci tutli/jama 6/. 

Wszystkim, bez wyjątku, badanym obiektom towarzyszyła większa 
. lub mniejsza ilość kości zwierzęcych. W niektórych jamach występowa};y 
takte kości rybie i łuski. Wyjątkowo dutą ilość szczątków ichtiologicznych. 
zawierała jama oznaczona nr 29. 

Materia)y znajdują się w Muzeum Archeologicznym Środkowego 
Nadodrza. 

Prace będą kontynuowane~ 

CIECHANÓW 
Stanowisko l /Rynek/ 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 
w Ciechanowie 

Badania prowadzU mgr Andrzej Gindrych przy'współ
pracy mgr Martyny Milewsklej /autorka sprawozda- . 
nia/ ~ Fipansował WKZ w Ciechanowie. Piąty sezon 
badań. Sredniowieczna kamienica mieszczańska /od 
końca XV dą połowy XVll w. /. 

Kontynuowano badania pótnośredniowiecznej działki mieszczańskiej 
przy zachodniej pierzei rynku poszerzając płaszczyznę poszukiwań w kle-. 
runku południowym- i zachodnim. w ten ·spos6b wyczerpano terenowe mo~
liwości śledzenia zabudowy omawianej dz.Iałki, uzyskując jednocześnie za-

. mierzony cel badań. Odsłonięto bowiem fundamenty budynków tworzących 
drugi i trzeci trakt kamienicy oraz ostatecznie okretUono szerokość działki. 
Wynosiła ona 9, 6 m, a więc około 2 i 1/4 pręta miary chełmińskiej. Głę- . 
. bokość działki wyznaczona zabudową, której zachodnią linię osiągnięto, wy
nosiła 27m, tj. około 6 i 1/4 pręta. Przypus.zczać motna, it nie jest to 
pełny jej wymiar, gdyt dalej, w kierunku zachodnim mog};y żnajdować się 
nlerz~dko spotykane w takich przypadkach zabudowania gospodarskie bąd~ 

· ogród. Rozwiązanie tego zagadnienia nie będzie nigdy motliwe, gdyt stra
tygrafia terenu została zniszczona przez głębokie piwnice zlokalizowanego 
na tyrp odcinku magazynu browarnego. Jeśliby przyjąć istnienie budynków 
gospodarczych lub ogrodu jako części składowefp6Mośredniowiecznej 
działki mięszczańskiej, to jej odsłonięta zabudowa zajmowałaby około 2/3 
całej powierzchni. 
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w toku badań stw.ierdzono, a budynki drugiego i trzeciego traktu 
nie byly podpiwniczone. Układ dawnej zabudowy wyznaczają kamienne pozo
stałości fundamentów sadowionych w calcu. Wznoszono je w wykopach wą
skoprzestrzennych, a stosowanie zaprawy wapiennej stwierdzono dopiero 
od poziomu odsadzki ceglanej. Odsłonięte prostokątne pomieszczenie dru
giego traktu miało wymiary 6 x 2 m. Przylegało ono do północnej ściany 
ogniowej z wejściem Od południa. We wnętrzu odsłonięto dostawiony do 
tejże ściany dobrze zachowany do wysokości przeciętnie 60 cm ceglany fun
dament okrągłego pieca. Wybudowano go z cegieł łączonych bardzo plastycz
ną gliną, którą też starannie wylepiono ścianę od wewnątrz. w dolnej partii 
zachowały się dwa łuki żeber cegalnych oraz sklepiony otwór popielnikawy. 
W toku eksploracji wnętrza wydobyto bardzo dużą liczbę ułamków naczyń 
/garnki, dzbanki, misy f oraz kafli garnkowych, miskowych oraz nieliczne. 
płytowe. Znaleziska te datować należy na okres od schyłku XV po połowę 
XVI w. Wkop pod fundament pieca przeciął warstwę kulturową, w której 
znaleziono dwa brakteaty. Ich określenie będzie możliwe po konserwacji. 

W świetle poczynionych odkryć przyjąć trzeba, iż drugi trakt kamie
nicy był pomieszczeniem kuchennym. Trzeci natomiast stanowiła tzw. 
"wielka izba" o wymiarach około 7, 6 x 5, 6 m. W jej narożniku północno
wschodnim odsłonięto kamienny fundament prostokątnego pieca o wymiarach 
l~ 7 x l, 2 m. Izba wielka stanowiła ostatni etap zabudowy omawianej działki 
i wzniesienie jej datować należy nie wcześniej niż~ połowę XVI w. 

Uzyskano liczny zbiór znalezisk ruchomych, głównie w postaci 
późnośredniowiecznych ułamków naczyń glinianych, kafli piecowych, przed
miotów metalowych, szklanych oraz kości zwierzęce. 

Prace wykopaliskowe omawianej działki zostały zakończone. 

ELBL~G 

Rejon ul. Służewsklej 
Zamek 

Folitechnika Gdańska 
Instytut Architektury 
i Urbanistyki 
Zakład Historii Architektury 

Badania prowadzili dr Zofia Holowińska i doc. dr 
Ryszard Massalski. Finansowało Ministerstwo Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Technik}". Czwarty sezon 
badań. Północno-wschodnia część krzyżackiego ze
społu zamkowego z XIII-XV w. 

Badania wykopaliskowe zostały podjęte w 1977 r. na obszarze krzy
mekiego zespołu zamkowego, rozebranego niemal całkowicie w 1454 r. 
Punktem wyjścia przy wyborze rejonu badań była analiza kilku średnio
wiecznych murów' zachowanych z tego zespołu do dzisiaj. Jej wyniki poz
woliły na wysunięcie hipotezy, że najstarsza część zamku, zbudowana 
według wszelkiego prawdopodobieństwa w 40-tych iatach XIII w •• była 
usytuowana na terenie zajętym następnie· - przypuszczalnie już w XV w. -
pc)d miejską zabudowę, której tylna strona wychodziła na ul. Służewską. 
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Zabudowa ta uległa w 1945 r. całkowitemu zniszczeniu. Podczas wcześniej
szych badań wykopaliskowych, podejlJlowanych w latach 1914, 1919 il936-
1939, których celem było znalezienie pozostałości głównego budynku zam
kowego, terenu tego nie brano wogóle pod uwagę. 

Już pierwszy sezon prac wykopaliskowych wykazał duże prawdopo.
dobieństwo wysuniętęj hipotezy. Odsłonięte warstwy kulturowe wskazały, 
że w rejonie tym była prowadzona od XIII do XV w. ożywiona działalność 
budowlana. Badania iat następnych potwierdziły te wstępne ustalenia. 
Stwierdzono przy tym, że początkowo · nie używano cegieł, stosując wyłącz
nie materiał drewniany. Prace wykopaliskowe wykazały, że założenie zam
kowe powstawało stopniowo, w kilku fazach ,oraz1 że miały miejsce stosun
kowo liczne przebudowy. W świetle uzyskanych materiałów średniowieczne 
osadnictwo na objętym badaniami terehie kształtowało się następująco. 
Krzyżacy, po przybyciu w 1237 r. w rejon przyszłego Elbląga, usadowili 
się na podmokłym pasie przyrzecznym, wznoszącym się zaledwie O, 40 m 
n. p. m. i poprzednio niezamieszkałym /jeśli nie liczyć kilku skorup wcze
snośredniowiecznych w najniższej warstwie osadniczej/. Powstałe następ
nie warstwy osadnicze, narastające zapewne dość szybko, gdyż uciążli
wość warunkóW bytowych była tutaj oczywista, charakteryzował do wysokoś
ci l, lO m brak jakichkolwiek śladów ceramiki budowlanej, przy równocze
snym występowaniu drewnianych elementów konstrukcyjnych /desek i belek/. 
Mimo tego pewne przesłanki wskazywały by na możliwość istnienia-w tej 
wczesnej fazie niewielkiej budowli murowanej, może kaplicy. Na inwentarz 
zabytkowy tych najstarszych warstw składały się ceramika siwa; resztki 
obuwia oraz przedmioty drewniane i żelazne. Wyżej pojawiły się najpierw 
kawałki dachówek i dopiero na wysokości 2 m natrafiono .na pierwsze . cegły. 
Warstwy średniowieczne, charakteryzujące się na całej wysokości silnym 
zróżnicowaniem, sięgały do wysokości 2, 30 m. Zalegająca na nich jednolita 
warstwa nowożytna dochodziła niemal do obecnego poziomu terenu, rozcią
gającego się na wysokości od 3m na północy do 4,.30 m na południu. 

W sezonie 1980 r. skoncentrowano się na działkach przy ul. Zamko
wej 4-6, należących w północnej części badanego terenu. Na dziedzińcu ka
mieniczki Zamkowa 4 /wykopy IX-b i X-a/ natrafiono na nienaruszoną stra
tygrafię gruntu z czystymi średniowiecznymi warstwami kulturowymi, boga
tymi w odpady warsztatu ciesielskiego i szewskiego. Ich spąg spoczywał na 
poziomie O, 30 m. Aż do wysokości l, 50 m w warstwach tych nie stwierdzo
no śladów ceramiki budowlanej. Natomiast przy tym właśnie poziomie terenu 
podjęto budowę średniowiecznego muru, który wykorzystano następnie do 
posadowienia tylnej ściany nowożytnej kamieniczki. Związany z nim bruk 
znajdował się na wysokości 2, 05 m. Mur ten należał do nieznanej budowli, 
której układ nie pokrywał się z układem zabudowy mieszkalnej /wykopy 
X-a, b, c/. Zajęto się też murem, wykrytym podczas badań geoelektrycz
nych przeprowadzonych w 1976 r. f oprac. A. Wąsiewicz-ŚWitek, SliTG Ka
towice/, a biegnącym wzdłuż tylnej granicy działek Zamkowa 4-6, czyli w 
miejscu,gdzie nie występowała zabudowa mieszka:lna. W 1979 r. odkryto 
niewielki fragment tego muru, a obecnie rozpoznano,go dokładniej, u~tala
jąc, że rzeczywiście zbudowany został w średrUowieczu. Na razie stwier
dzono, że przebiegał on na odcinku Zamkowej 6 /wykop IX-c/ 1 że nie było 
go na odcinku Zamkowej 4. 
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KRAŚNICA, gm. Golina 
woj. konińskie 
Stanowisko 8 

Muzeum Okręgowe 
w Koninie 

Badania prowadził mgr Grzegorz Teske. Finansował 
WZffi w Koninie. Pierwszy sezon badafl. Stanowisko 
wielokulturowe - osadnictwo halsztackie l z okresu 
wpływów rzymskich. 

Stanowisko polotone jest na terenie pradoliny Warty na południowym 
stoku zalesionej wydmy. Obszar stanowiska został częściowo zniszczony 
przez eksploataeję piaśnicy. 

Wytyczono 2 ykopy usytuowane bezpośrednio przy wyrobisku o łącz
nej powierzchni 90 m 1 jeden we wschodniej a drugi w póJnocnej części 
piaśnicy. W drugim sondatu odsłonięto palenisko oraz fragment wczesno
średniowiecznej /XII/XI.ll w./ chaty. Z warstwy kulturowej. którą eksplo
rowano w obydwóch wykopach zebrano przemieszane materiały: kultury pu
charów lejkowatych, kultury łueyckiej /Ha C /D/ i przeworaklej /okres 
wpływów rzymskich/. Zasięgu stanowiska nie uchwycono, gdy t porasta go 
częściowo las. 

Material-i dokumentacja w Muzeum Okręgowym w Koninie. 

Badania zakończono. 

KOLNO, gm. Golina 
woj. konińskie 
Stanowisko 11 

Muzeum Okręgowe 
w Koninie 

Badania prowadził mgr Krzysztof Gorczyca. Finan
sował WZIR w Koninie. Pierwszy sezon badań. Osady 
kultury pucharów lejkowatych z fazy Ill i IV. 

Stanowisko polotone jest na piaszczystym wzniesieniu na północ od 
drogi do Węglewskich Holendrów,. na wschód od opuszczonej zagrody. . 
Badania miał;y charakter sonda:!:owy w związku z zagro:!:eniem stanowiska 
przez prace meliory.cyjne. .-

Ze względu na uprawy wykopy wytyczono na drodze polnej biegnącej 
przez stanowisko. Eksploracją objęto obszar 120m2. Podczas badaii odsło
nięto kilka dołków pasłupowych oraz dwie jamy nieokreślonego charakteru. 

Zebrano 965 fragmentów ceramiki, 137 wyrobów krzemiennych. nie
liczne bryłki polepy, przepalone kości oraz fragment przęjlika. Uchwycono 
zachodnią granicę stanowiska. Granice północna 1 pOłnocno-wschodnla sta-· 
nowił;y podmokłe łąki • . południową las. Nalety przypuszcza~. te stanowisko 
obejmuje obszar ok. 3 ha. ' 
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Wstępna analiza ceramiki wskazuje na istnienie co najmniej dwóch 
faz osadniczych. 

- w partii centralnej stanowiska uzyskano materiał przemieszany 
z fazy III i IV, w partii zachodnieJ zaś "czysty" materiał z fazy IV. 

ninie. 

l 

Dokumentacja i materiał znajdują się w Muzeum Okręgowym w Ko-

Badania nie będą kontynuowane. 

KOLNO, gm. Golina 
woj. konińskie 
Stanowisko 12 

Muzeum Okręgowe 
w Koninie 

Badania prowadził mgr Krzysztof Gorczyca. Finan
sował WZIR w Koninie. Pierwszy sezon badań. Osada 
kultury pucharów lejkowatych. Cmentarzysko ciało
palne kultury przeworskiej. ~lad osadnictwa pótno
średniowiecznego. 

Stanowisko położone jest na łagodnym opadającym na północny za
chód ku podmokłym łąkom stoku piaszczystego wzniesienia, na północ od 
drogi do Węglewskich Holendrów. 

Szczegółowe badania powierzchniowe ujawnHy obecność trzech punk
tów osadniczych. W części zachodniej zebrano materiał późnośredni~wiecz
ny, w centralnej ceramikę kultury przeworaklej i we wschodniej /będącej 
kulminacją wzniesienia/ materiał kultury pucharów lejkowatych. 

Wytyczono 2 sondaże - w partii wschodniej i centralnej o łącznej 
powierzchni 70 m 2• . 

Uzyskane informacje pozwalają stwierdzić, że w pierwszym etapie 
stanowisko było zasiedlone przez ludność kultury pucharów lejkowatych 
/fazy III/. Wielkość i charakter osady ze względu na gęsty las w południo
wej i wschodniej partii stanowiska oraz postępującą degradację terenu 
pozostają nieokr'eślone. 

Drugi etap wykorzystania terenu to cmentarzysko ludności kultury 
przeworskiej. Odsłonięto jeden silnie zniszczony grób jamowy pochodzący 
z młodszego okresu ' przedrzymskiego /II-I w. p. n. e. /. 

-
Etap trzeci to bli:tej nieokreślona działalność gospodarcza w cza-

sach pótnego średniowiecza o nowożytnych. 

Materiał i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Ko
ninie. 

Badania zakończono. 
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KUCÓW, gm.Kleszczów 
woj. piotrkowskie 
Stanowisko 7 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Kona erwatorska 
Oddział w Łodzi 

Badania prowadził mgr Marek Olędzki /autor spra
wozdania/. Finansował Ośrodek Badawczo- Projekto- _ 
wy Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu "Polte
gor". Pierwszy sezon badań. Płaskie cmentarzysko 
ciałopalne z okresu wpływów rzymskich. 

Cmentarzysko położone jest na polach wsi Kuców na nieznacznym 
wzniesieniu oddalonym o około 150 m od skrzyżowania dróg, jednej prowa
dzącej do Rogowca, drugiej do Woli Grzymalinej. 

Przebadano obszar 2. 980 m 
2 odkrywając cmentarzysko w całości. 

Na ogólną liczbę 8 9 grobów tylko 3 reprezentowały pochówki popielnicowe, 
pozostałe to groby jamowe. 
Cmentarzysko należy datować od ostatnich dziesięcioleci II wieku do około 
połowy wieku III. O takim datowaniu przekonują zabytki w postaci ceramiki 
lepionej i toczonej w tym terry sigillaty oraz dobrże datowane metale, jak 
wczesne fibule VI grupy Almgrena, sprzączki do pasów oraz fibula pochod
na od późnych zapinek kapturkowych. Jednym z ciekawszych zespołów był 
grób popielnicowy obsypany resztkami stosu oznaczony nr 72. Zawierał on 
niewielkie umbo typuJ 7a, imacz typuJ 9 oraz fragmenty trójwarstwowego 
grzebienia typu I Thomas. · 

Badania zostały zakończone. 

LUTA, gm. Włodawa 
woj. chełmskie 
Stanowiska III l IV "Sosnowe 11 

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

Badania prowadziły doc. dr hab. Hanna Więckawska 
/kierownik - autorka sprawozdania/ i doc. dr hab. 
Maria Chmielewska. Finansował IHKM PAN. Szósty 
sezon badań mikroregionu Luta. Osadnictwo późno
paleolityczne i mezolityczne. 

Stanowiska znajdują się po prawej, tj. wschodniej stronie doliny 
Krzemianki, ukierunkowanej połudn.ie-północ /dopływ Włodawki, dorzecze 
Bugu/. 

Stanowisko, III usytuowane jest na krawędzi tarasu wydmowego, przy
tykającelo do rozległej, zatorfionej doliny rzeki. Zajmuje przestrzeń kil
kuset m • Badane było wstępnie w latach 1969 i 1970; przekopano wówczas 
łącznie 42 m 2 , z czego 11 m2 przypadło na zbocze tarasu i jego kontakt z 
torfowiskiem. Zabytki reprezentujące mezolit zlokalizowano powyżej kra-
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wędzi tarasu /było tam takte małe skupienie ceramiki neolitycznej /?f, a 
póinopaleolityczne o cechach mazowszańskich - w poblUu torfowiska 1 w 
jego obrębie. W sezonie 1980 r. obfite opady deszczu 1 wylanie Krzemtanki 
uniemotUwiły przeprowadzenie zamierzonych badań, ograniczono się więc 
do przekopania 2 m2 /na głębokość ok. l, 5 m/, ' dzielących szurf na stoku 

· od szurfu w torfie. Chodziło o uzyskanie ciągłego profilu~ pobranie próbek 
do analiz przyrodniczych dla ewentualnej charakterystyki środowiska i wa
runków klimatycznych mikroregionu. Z piasku pod torfem wydobyto 57 Wy
robów krzemiennych, w tym 5 narzędzi i 2 rdzenie, które są typologicznle 

''identyczne z matenałem z badań poprzednich. Potwierdził się tet import 
krzemienia czekoladowego łys ogórzańskiego. 

Stanowisko IV usytuowane jest na małej wydmie-wyspie, otoczonej 
zewsząd torfowiskiem, przytykającej zachodnim ramieniem do rzeki~ od
ległej ok. 200 m na południowy zachód od atąnowiska III. Badane było w r. 
1975 /mezolit/-. Tegoroczną eksplorację/67m2+ 5m2 szurf na stoku/ 
objęto południową, najwyżej wzniesioną część wydmy z koncentracją wyro
bów krzemiennych w · przybliżeniu owalnego kształtu, którą w dużej części 
przebadano /nie "zamknięto•• jej jedynie od strony północnej, jeszcze dość 
obfitej w zabytki/. Uzyskano dość bogaty materiał krzemienny, w tym licz
ne narzędzia. Zalegał on w próchnicy i najliczniej - w podściełającym ją 
iluwium silnym. Jest to najpewniej osada póinopaleolityczna o inwentarzu 
odmiennym od uzyskanego na stanowisku III, co wzbogaci problem najstar
szego osadnictwa tej częś,ci kraju. Znaleziono takte kilka fragmentów cera
miki pochodzących od jednego naczynia, które wystąpiły w znacznym roz
rzucie i stanowią - podobnie jak parę wyrobów krzemiennych - obcy wtręt 
w wyrainie jednolitym kulturowo zespole. Pobrano rdzenie utworów orga
nicznych o nienaruszonej strukturze do badań palinologicznych i makrosko
powych, a także zbadano miąższość torfu w sąsiedztwie wydmy, która jest 
wszędzie znaczna - ok. 2 m i więcej. Szurf i wiercenia w tórfie wykazały, 
te osada nie sięgnęła do strefy kontaktowej wydmy 1 torfowiska. 

Materiały są przechowywane w ZEK IHKM PAN. 

MYŚLIBÓRZ, gm. Golina 
woj. konińskie 

Muzeum Okręgowe 
w Koninie 

:• 

Stanowisko 2 

Badania prowadził mgr Grzegorz Teske. Finansował 
WZIR w Koninie. Pierwszy sezon ba:łań. Osada kultu
ry przeworskiej. Przełom okresu pótnolateńskiego. 
Siad osadnictwa kultury łużyckiej. 

Stanowisko polotone jest na terenie pradoliny Warty, ok. 100m na 
wschód od drogi z Bobrowa do Kolna, na piaszczystym wzniesieniu eksploa
towanym przez okolicznych rolników. Zadaniem badań było rozpoznanie 
zasięgu i c.hronologii stanowiska. 

. . 2 
Wyeksplorowano 4 wykopy o łącznej powierzchni 70 ·Il) • Pozwoliło 
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to określić powierzchnię osady na około300m • W wykopie wytyczonym 
na szczycie wzniesienia odsłonięto 3 paleniska tworzące wyratne skupisko. 
Bezpośrednio na południe.od palenisk zaobserwowano koncentrację polepy 
w płytkim zagłębieniu. Ze względu na znaczne zniszczenie części południo
wej obiektu trudno określić jego charakter. Najprawdopodobniej są to pozo
stałości bli:l:ej nieokreślonej budowli. 

' 
Na podstawie ceramiki stanowisko mo~na datować na przełom okresu 

pó:tnolateńskiego i rzymskiego. Z warstwy I zebrano równie~ niewielką 
Uość ceramiki kultury łueyckiej. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Ko-
ninie. 

Badania zakoóczono. 

MYŚLIDÓRZ, gm. Golina 
woj. konińskie 

Muzeum Okręgowe 
w Koninie 

Stanowisko 9 

Badania prowadził mgr Grzegorz Teske. Finansował 
WZffi w Koninie. Pierwszy sezon badaó. Osada kul
tury przeworaklej z okresu wpływów rzymskich. 
Siady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych i kul
tury trz cinieckiej. 

Stanowisko poło~one jest na obszarze pradoliny Warty, ok. 100m 
na północ od drogi do Myśliborakich Holendrów, około 250 m na wschód od 
drogi do Kolna. 

·w dużej mierze zniszczone jest przez młody las, eksploatowaną 
piaśnicę oraz przebie~jącą przez nią drogę. Pracami wykopaliskowymi 
objęto obszar 207, 5 m powierzchni. . 

W części północnej osady odsłonięto sporych rozmiarów półziemian
kę /ok. 5 x 3 m(z jamą zasobową na dnie. Wewnątrz niej odkryto kUkaset 
fragmentów ceramiki oraz jedno- całe naczynie. Spąg jamy zasobowej zalegał 
na głębokości 15Q cm. Na północ od niej odsłonięto kilka dołków posłupo
wych, które tworzyły konstrukcje domostwa. W południowej części osady 
zarejestrowano dwa, le~ące obok siebie paleniska, na powierzchni których 
zalegał nieregularny bruk kamienny. Z ich wypełnisk zebrano fragmenty 
ceramiki kultury przeworski~j i kości zwier~ęce. Obok nich zlokalizowano 
dwa źaryEiy ognisk /mią~zość spalenizny ok. 3 cm/. W tej części osady 
zarejestrowano dwa dwusto~owate przęśliki gliniane, z których jeden był · 
ornamentowany. 

W materiale ceramicznym wyró~niono naczynia ·esowate, węzowate, 
beczułkowate, jakowate pucharki i naczynia misowate. 
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Na podstawie uzyskanych informacji stanowisko datuje się na okres 
wpływ-ów rzymskich /przełom B

2
/C

1 
oraz c

1 
L. 

Osada zajmuje przypuszczalnie ok. 3 ha powierzchni. Część miesz
kalna w postaci budowli słupowych i półziemianek znajdowała się w północ
nej części osady, natomiast działalność gospodarcza koncentrowała się w 
jej południowej partii. Jest to jedna z większych, rozpoznanych osad z okre
su wpływów rzymskich w tej okolicy. 

W części północnej stanowiska w warstwie I zarejestrowano nielicz
ne fragmenty ceramiki kultury pucharów lejkowatych i kultury trżcinieckiej. 

Materialy i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w l{o-
ninie. 

Badania będą kontynuowane. • 

Muzeum Zamkowe 
w Malborku 

MALBORK 
woj. elbląskie 
Zamek Średni - dziedziniec przed 
kaplicą p. w. św. Katarzyny i Pałacem 
Wielkich Mistrzów 

Badania prowadził dr Antoni Jan Pawłowski. Finan
sowało Muzeum Zamkowe w Malborku. Pierwszy 
sezon badań. Osada kultury oksywskiej z późnego 
okresu lateńskiego i wczesnego okresu wpływów 
rzymskich, okres średniowieczny i nowoeytny. 

Celem prac wykopaliskowych było rozpoznanie rozwoju bcyly pałacu 
w kierunku wschodnim f sugestia A. Kąsinowsklego f, uchwycenie pierwot
nego poziomu terenu sprzed budowy pałacu oraz ewentualnego osadnictwa 
poprzedzającego założenie zamkowe. 

Stwierdzono, ~e w ~dnej z faz rozwojowych pałac nie miał rozwi
nięcia w kierunku wschodnim poza obecnie stojącą ścianę wschodnią. Brak 
jest równie~ podsypu na dziedzińcu z okresu sprzed i budowy Zamku Sred
niego. Pod brukiem występuje integralnie z nim związana piaszczysta pod
sypka, a następnie warstwa brunatnej spiaszczonej próchnicy przemiesza
nej z gruzem ceglanym pochodzącym częściowo z okresu budowy i przebu
dów pałacu, jak równie:t prowadzonych w nim prac konserwatorskich w XIX 
i XX wieku. Pod nią zalegała warstwa .lq,Uturowa wraz z obiektami osadni
czymi powstałymi w wyniku istnienia na północnym skłonie wzgórza osady 
kultury oksywskiej. W obrębie wykopu o powierzchni ok. l 00 m 2 odsłonięto 
16 obiektów oraz kUkanaście jam pasłupowych wskazujących na 1stnienie 
w tym miejscu budowli słupowej. Wśród obiektów przewa~ają paleniska 
nieckowate wypełnione węglem drzewnym przemieszanym z próchnicą. Są 
te~ jamy odpadkowe oraz obiekty o trudnej do określenia funkcji. 
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Z wyeksplorowanych obiektów pozyskano niewielką ilość ułamków 

naczyti kultury oksywskiej, co może sugerować krótkotrwałość osady. z 
wyższych warstw uzyskano również nieznaczną ilość ceramiki średniowiecz
nej l nowożytnej oraz gwoździe żelazne. 

Badania zakońĆzono. 

MALBORK 
woj. elbląskie 

Muzeum Zamkowe 
w Malborku 

Zamek Wysoki - Fortyfikacje 
Porudniowe 

Badania prowadził dr Antoni Jan Pawłowski. Finan
sowało Muzeum Zamkowe w Malborku. Czwarty se
zon badań. Fortyfikacje Zamku Wysokiego z 2-giej 
połowy XIV w. · 

Kontynuowano prace nad całościowym rozpoznaniem systemu forty
fikacji Zamku Wysokiego w Malborku, Wykop założono na przedłużeniu 
mUI\1 środkowego w celu uchwycenia pozostałości wieży obronnej znajdują
cej się w narożu południowo-wschodnim obwodu warownego Zamku Wyso
kiego, a uwidocznionej na XVII-XIX-wiecznych przekazach ikonograficz
nych. W sprawozdawczym sezonie"nie udało się osiągnąć zamierzonego ce
lu, ponieważ domniemany relikt wieży przykrywa kilkumetrowej grubości 
warstwa ziemi narzucona ·w okresie budowy tzw. nowej drogi w ostatniej 
ćwierci XVIII w. Warstwa nasypowa ma charakter przemieszany. co odbija 
się również w materiale ruchomym, w którym występują zarówno ułamki 
ceramiki i kafli średniowiecznych, jak i nowożytnych. 

Badania będą kontynuowane. 

RYBOJADY, gm. Trzetel 
woj. gorzowskie 
Stanowisko 2 

Muzeum Regionalne 
w Międzyrzeczu Wielkopolskim 

Badania prowadziła mgr Helena Kasperska. Finan
sował WKZ w Gorzowie Wlkp. Pierwszy sezon badati. 
Grodzisko kultury łuź)rckiej z przełomu V okresu 
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza ze śladami osad
nictwa wczesnośredniowiecznego. 

Stanowisko położone jest na północ od wsi po wschodniej stronie 
jeziora Rybojadzkiego, na wyżynnym przesmyku między jeziorami Rybo
jadzkim i .Proboszczowskim. 
W latach 1960-1962 badania sondażowe na grodzisku prowadził Adam Ko
łodziejski. Dostarczyły one głównie materiału ceramicznego z okresu kul
tury łużyckiej. Stwierdzono również obecność mniej intensywnej warstwy 
wczesnośredniowiecznej. 
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Badaniaprowadzone w 1980 r. mia~ charakter ratowniczy. W wyni
ku głębokiej orki związanej z zalesieniem ter~nu, zostJlly zniwelowane gór
~e partie wałów, a materiał zabytkowy został wydobyty na powierzchnię. 

Przebadano obsz~r 37, 5 m 
2 

• zakładając "dwa ~iewielkie wyk~py w 
miejscach domniemanych obiektów archeologicznych. Stwierdzono występo
wanie przeoranej w górnej partii, warstwy kulturowej i kilkunastu niewiel
kich, słabo czytelnych jam z zawartością drobnych ułamków ceramiki kultu
ry łużyckiej. 

W jednym z wykopów odkryto, zniszczone '!i górnej partU - owalne, 
nieckowate w przekroju palenisko. W obiekcie tym znaleziono fragmenty 
ceramiki kultury łużyckiej, węgle drzewne i małe fragmenty polepy. Nie
duże, występujące na ró'mych poziomach kamienie nosily ślady przepalenia. 

Wyorany materiał zabytkowy; zebrano z całej powierzchni grodzi
ska w obrębie arów. By1a to głównie ceramika, w przeważającej ilości łu-
życka. · 

Poza kilkoma tysiącami skorup /niektóre z nich wtórnie .. przepalone/. 
znaleziono: 2 gliniane ciężarki do sieci, przęślik oraz fragment toporka 
kamiennego. 
Wspomniany materiał zabytkowy nosi cechy ·zachOdniowielkopolskiej grupy 
kultury łużyckiej z przełomu V okresu epoki brązu i wczesnej epoki ~laza 
/HC/. 

z powierzchni stanowiska zebrano również /w znacznie mniej,szej 
ilości/ fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej, co potwierdza wcześ
niejsze ustalenia dr.Adama Kołodziejskiego o wtórnym wykorzystaniu obiek
tu w VIII w. 

Materialy znajdują się w Muzeum Regionalnym w Międzyrzeczu Wlkp. 
i 

Badania będą kontynuowane. 

SANDOMIERZ - KRUKÓW Muzeum Okręgowe 
w Sandomierzu 

Badania ratownicze prowadziła mgr Halina Wróbel. 
Finansował Urząd Miasta Sandomierza. Pierwszy, 
sezon badań. Falenisko kultury ceramiki sznurowej, 
grób z wczesnego okresu epoki brązu, ślady osad
nictwa cyklu kultur lendzielsko-polgarskich. 

Wiosną 1979 r. badania pQW1era:ohn1owe prowadzone przez mer. 
Grzegorza Miliszkiewicza w okolicach miasta Sandomierza doprowadzUy 
do odkrycia zagrożonego stanowiska na wzniesieniu lessowym z~jętym przez 
Cmentarz Komunalny. Spychacz przygotowujący teren pod budynek gospo
darczy zdarł warstwę /20-30 cm/ humusu łąkowego. Na tak odsłoniętej 
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pła-szczyźnie rysowały się liczne przebarwienia ziemi, wskazujące na obec
ność obiektów oraz występowały zabytki. Obiekty grupowały się na kulmi
nacji wyniesienia, a także już na stoku łagodnie opadającym w kierunku 
północno-zachodnim /informacja ustna G. Miliszkiewicza/. Sondaż zało żo-· 
ny przez G. Miliszkiewicza obfął część paleniSka, które zawierało materia
ły kultury ceramiki sznurowej. 

W roku 1980 podjęte zostały przez autorkę sprawozdania badania 
ratownicze na tym stanowisku. Wykopy założono w pobliż.!! ubiegłorocznego 
sondażu. Wyeksplorowana została druga część paleniska oraz odkryty inte
resujący pochówek z wczesnego okresu epoki brązu. Falenisko zawierało 
w swoim spągu kości zwierzęce. W grobie znajdowały się szczątki męż
czyzny w wieku maturus złożone w pozycji skurczonej na prawym boku z 
głową skierowaną na południowy zachód. GrÓb był bogato wyposażony w 
ozdoby wykonane z surowców organicznych - paciorki z muszli małży rzecz
nej /kilkaset sztuk/ układające się w sznury w okolicy bioder, zagadkowe 
rurki kościane, niektóre zdobione dookolnymi liniami rytymi, zawieszki 
z kości długich ptaka z otworkiem w kształcie "V" oraz zdobioną szpilę , 
kościaną z otworkiem V -kształtnym i fragment drugiej podobnej. W grobie 
ponadto znajdował się grocik krzemienny. Nie było natomiast żadnej cera-
miki oprócz drobnych, nielic"znych ułamków na'lzyń cyklu kultur lendzielsko
polgarskich, które dostały się tam najpewniej przypadkowo podczas kopania 
grobu. Tak samo należy potraktować niewielką ilość półsurowca krzemien-
nego f drobne odłupki i · fragmenty wiórków/. Rodzaj wyposażenia wskazuje 
na wczesnobrązową datę grobu /kultura mierzanowieka ?/. 

ST ;\ŻKI, g m. Mikołajki Pomorskie 
woj. elbląskie 

Muzeum Zamkowe 
w Malborku 

Badania prowadził dr Antoni Jan Pawłowski. Finan
sował WKZ w Elblągu. Pierwszy sezon badań. Gro
dzisko średniowieczne /XIII-XV w./. 

Grodzisko położone jest w zachodniej części wsi, ok. 100m na po
łudnie od zabudowań PGR. Zostało założone na wysuniętym ku północy 
cyplu garbu terenowego i w rzucie poziomym ma kształt zbl-iżony do prosto
kąta z zaokrąglonymi narożami zorientowanego po linii N-S. Wymiary gro
dziska: długość li podstawy 89,4 m, u góry; 69 m, szerokość u podstawy 
82, 2 m, u góry 52, 2 m. Względna wysokość cypla1u podstawy którego od 
zachodu i północy przepływa mały strumień1wynosi od 4, 25 do 9, 35 .m. 
Od południa grodzisko otacza fosa powstała w wyniku · odcięcia cypla od po
zostałej części garbu; jej szerokość nie przekracza 20 m, głębokość zaś 
dochodzi do l m. 

Celem prac było rozpoznanie systemu fortyfikacyjnego i rozmiarów 
jego poszczególnych elementów, a także charakteru zabudowy występującej 
na majdanie oraz jej rozmieszczenie w obrębie obwodu warownego, jak 
również uściślen1e chronologii i funkcji obiektu. 

/ 
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Zało~no trzy wykopy oznaczone symbolami I, II, ill/80, z których 
I/80 wytyczono w. zachodniej części majdanu. II/80 w naroh południowo
zachodnim .w miejscu dompiemanych dodatkowych urządzeń obronnych, 
natomiast III/80 przebiegał od południowej krawędzi majdanu poprzez fosę 
aż do jej przeciwległej krawędzi. · 

W wykopie I/80 odsłonięto relikt budynku mieszkalnego z piecem 
kopułowym. Budynek był wykonany najpewniej w konstrukcji szachulcowej, 
w którym konstrukcję nośną ścian stanowiły wiązania belkowe a pt:zestrze1i 

·między niQ:li wypełniała glina z domieszką składników organicznych. 
W obrębie budynku oprócz pieca znajdowały się paleniska z obstawą kamien
ną oraz piwnica przylegająca niemal do wewnętrznego lica wału. 

Wykop II/80 ujawnił istnienie w obniżeniu południowo-zachodniego 
naroża fosy o szerokości ok. 8 m i pierwotnej głębokośąi 2, l m. Przed fosą 
od strony zachodniej znajdowały się blUej nieokreślone konstrukcje drew- · 
nlane będące zapewn~ pozostałościami dodatkowych umocnień grodu. 

W wykopie III/80, w jego południowej części na południowym brzegu 
fosy odkryto resztki wieży drewnianej założonej na planie kwadratu, flan
kującej dostępu do mostu przerzuconego w tym miejscu przez fosę. W pół
nocnej' części wykopu, a wi,ęc na południowej krawędzi majdanu odsłonięto · 
roz.sypisko wału drewniano1kamienno-glinianego. który otaczał cały majdan. 
Podstawę wału o szerokości ok. 3m stanowiła warstwa różnej wielkości 
kamieni ułożonych w zwarty bruk. Nad nimi zalegała warstwa gliny w stro
pie której wystąpiły resztki spalonych konstrukcji drewnianych w układzie 
poziomym. Może to sugerować istnienie konstrukcji przekładkowej wału. 
Jego wewnętrzne lico stanowiła oblicówka kamienna, będąca zapewne' jed
nocześnie rodzajem ławy-ganku jakie spotykamy w ceglanyph murach ob
ronnych. Nie jest wykluczone. że na koronie tego wału-muru znajdowały 
się drewniane wieżyczki obronne. · 

Pozyskany materiał jest typowy dla średniowiecza. Na uwagę zasłu
guje du~a Uość ułamków naczyń szklanych zalegających w obrębie budynku 
mieszkalnego oraz kościany pionek do szachów. 

Badania będą kontynuowane. r 

STOBRAWA, gm. Popielów 
woj. opolskie 

Biuro Dokumentacji Zabytków 
w Opolu 

Stanowisko D Muzeum Piastów Sląskich 
w Brzegu 

Badania prowadzili: mgr mgr Piotr Kubów /autor 
sprawozdania/. Klemens Macewicz, Krzysztof Spy
chała, Sylwia Wuszkan. Finansówala Rolnlc~a Spół
dzielnia Produkcyjna w Stobrawie. Pierwązy sezon . 
badań. Cmentarzysko kultury łużyckiej z IV /? / -
V okresu epoki• brązu 1 okresu halsztackiego. 

\ 
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Cmentarzysko odkryte zostało jesienią 1979 r. na terenie bazy Rol
niczej Spółdzielni Produkcyjnej w ~tobrawie, podczas prac ziemnych zwią
zanych z budową obiektu gospodarczego. Badania wykopaliskowe o ratowni-
czym charakterze zrealizowano w 1980 r. · 

Stanowisko usytuowane jest przy południowo-zachodnim krańcu wsi, 
na niewielkim wzniesieniu, w odległości . około 350 m na północ od koryta 
rzeki Stobrawy, prawobrzemego dopływu Odry. 

Podczas badań, którymi objęto obszar o powierzchni około 800 m 2, 
natrafiono na 81 grobów oraz na 3 plytkie jamy osadnicze o funkcji obecnie 
trudnej do ustalenia. Układ stratygraficzny warstw przypowierzchniowych 
przedstawiał się następującą: pod ziemią orną, sięgającą do głębokości 
około O, 30m, zalegała warstwa podglebia /do około O, 90 m od poziomu 
współczesnego/; niżej stwierdzono calec. 

Górne zarysy jam grobowych, przeważnie słabo czytelne, ukazywały 
się na głębokości od 25 do 35 cm, licząc od obecnej powierzchni użytkowa
nia terenu. W rzucie poziomym jamy grobowe mialy kształty zbliżone do 
owalu lub koła, zaś w przekroju pionowym do niecki. Większość grobów 
z cmentarzyska w Stobrawie wykazywała zn·aczny stopień zniszczenia głę
boką orką oraz plantowaniem terenu- przeznaczonego pod zabudowę -
przy pomocy spychacza. Dotyczy to zwłaszcza obiektów usytuowanych w 
południowo-wschodniej części stanowiska. Wydaje się, iż wszystkie groby 
były ciałopalne - popielnicowe. Wyposażenie w przystawki było zróżnico
wane; przeważały groby, w których znajdowało się od kilku do kilkunastu 
naczyń. W grobie nr 20, w popielnicy - pośród szczątków spalonych kości 
ludzkich - znaleziono między innymi 34 ozdobne guzy brązowe rómej wiel-. 
kości oraz bransoletę, również z brązu. W grobach halsztackich stwierdzo-
no obecność ceramiki malowanej oraz żelaznych noży. / 

Rozplanowanie jam grobowych w wykopie pozwala wysunąć tezę, że 

badaniami objęto tylko peryferyJną /południowo-zachodnią/ krawęd:f cmen
tarzyska. Główna jego część przypuszczalnie rozciąga się na terenach 
położonych na północ i północny wschód od wykopu, w stronę wsi. Warto 
wskazać na fakt, iż w okresie międzywojennym, w bezpośrednim sąsiedzt
wie obecnego cmentarza w Stobrawie, odkryty został grób kultury 'łużyckiej, 
datowany na lata od 800 do 600 p. n. e. Miejsce to oddalone jest około 350m . 
w· kierunku północnq-wschodnim od przebadanej części cmentarzyska. 

Materialy oraz dokumentacja przechowywane są w Muzeum Piastów 
Sląskich w Brzegu. 

Nie przewiduje się kontynuowania badań. 

TELL ATRIB /EGIPT/ 
Kom S id i Y oussef 

folska Stacja Archeologii 
Sródziemnomorskiej 
w Kairze 
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Badania prowadzili: dr Barbara Ruszczyc - archeo
log, kierownik misji, mgr Aleksandra ·Majewska 1 
mgr Tomasz Górecki -archeolodzy, int. Marek Ba
rański - architekt oraz Zbigniew Doli.ńsk1 - fotograf. 
Komitet Koptyjski reprezentował Pahor Labib, De
partament Starożytności - Osama Said Hafes • 

Sezon wykopaliskowy w Tell Atrib trwał od 12. X. do 16. XI. 19ąO r. 
Kontynuowano prace w północnej części komu. Skoncentrowacy się one gł~-

··nie na przedłuieniu wykopu ubiegłorocznego w kierunku wschodnim o 6 m, 
jak również na poszerzeniu go ok. l m w kierunku południowym. Miało ono 
na celu wyeksplorowanie jak największej części znaj?ującego się tam zasy
piska. Poza tym został pogłębiony cal;y wykop: w części zachodniej o ok. 
40 cm, na długości .22m, w części wschodniej doszliśmy do poziomu pól 
uprawnych. 

W odległości 10 m od zachodniego krafJ.ca wykopu zarysowały się 
~ przy południowej ścianie ślady konstrukcji z cegły mułowej, a 2; 5 m dalej, 

w kierunku wschodu, podobne - różniące się od pierwszych tym, że na ich 
powierzchni zachowała się słabo widoczna warstewka z drobnych fragmen
tów tłuczonego wapienia. 

Stwierdzony w czasie zeszłorocznej kampanii w północnej ścianie 
trzon kolumny został całkowicie odsłonięty i okazał się być dolnym. fragmen
tem. Wykonany jest z czerwonego granitu i zachowany na długośqi l, 19 m. 

Przeprowadzono także sondaż o szerokości 3, 20 m i głębokośpi ok. 
l m, równolegle do głównego wykopu /wg osi północ-południe/. Jego celem 
było odsłonięcie zachodniej krawędzi muru z cegl;y mułowej, widocznego 
wyraźnie na północnej ścianie komu od strony pól uprawnych. W tym samym 
celu zaistniała konieczność usunięcia ziemi i rumÓwiska u podnóża komu. 
Prace te zmierzały do odsłonięcia posadowienia muru. Udało się stwier
dzit!. że widoczny w tej chwili fragment muru długości 5 m opada lekkim 
skosęm ku zachodowi. Przykrywająca go warstwa była złożona z drobnych 
fragmentów ceramiki mieszanej z rozbitą cegłą mułową. 

W związku z koniecznością pogłębienia wykopu zostal;y rozebrane, 
całkpwicie lub częściowo, odkryte w zeszlym roku piece do wypalania wap
na. Podczas rozbiórki pieca, letącego_przy północnej ścianie, natrafiono 
pod nim na analogiczną, starszą konstrukcję. 

Główne prace skoncentrowały się we wschodniej części wykopu. 
Celem ich było wyjaśnienie, uchwyconych w końcu ześzłego sezonu, kon
strukcji. 

Jak już powiedziano, wykop został przedłużony o 6 m ku wschodowi. 
Po zdjęciu górnej warstwy przemieszanej /ok. l, 5 m/ i kulturowej bar
dzó bogatej w znaleziska ceramiczne i monety, zostąly odkryte konstrukcje 
posadowione na tym samym poziomie i analogiczne do zeszłorocznych. 
Jak można obecnie stwierdzić, są one ułożone wg osi N-S i występują na 
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całej szerokości wykopu. Widoczna jest równie~ wyratnie ich kontynuacja 
w kierunku N-S. Stanowią one dolne partie architektoniczne. Między dwoma 
fragmentarycznie zachowanymi, wąskimi /na szerokość jednej cegły/ mur
kami znajdowała się warstwa wypełniska, zło:tona z nieregularnie uło:tonej 
cegły palonej', ziemnej i fragmentów wapienia połączonych gliną. Zało:tenia 
te mają długość 3, 20 m. W krańcu północno-zachodnim przylega do nich 
posadowienie wykonane z cegły palonej, opadające skośnie ku zachodowi. 
Robi to wrJi:tenie, jakby konstrukcja ta zapadła się czy osiadła na mokrym 
podłożu. Zachowało się tutaj kilka płytek marmurowych, leżących in situ. 
Dało się również prześledzić ''fundamenty" złożone w niższej części z gru
bej warstwy ubitej gliny o średniej wysokości l, 20 m, na której umieszczo
na została warstwa tłucznia wapiennego od 20 do 30 cm, nad ' nią zaś - l O cm 
tłucz,nia z cegły palonej. Ten sam typ podmurówki został odkryty w przepro
wadzonym w 1969 roku sonda~:u od południowej strony komu. Na wschód od . 
omówionej konstrukcji znaleziono równolegle do niej usytuowany, fragment 
posadzki z płaskich kwadratowych cegieł. Ma on wyratną kontynuację w 
kierunku południa. Widoczne są trzy kolejno na siebie nałożone warstwy 
cegieł. Tuż przy wschodniej krawędzi wykopu został odsłonięty prawdopo
dobnie fragll)ent muru lub posadowienie wyżej położonej konstrukcji. Inte
resujące jest wyratne jego nachylenie ku wschodowi. Górna jego partia 
znajduje się o l m wyżej od poziomu posadzki ceglanej. Na ustalenie ter
minus post quem pozwala znalezienie w najgłębszej części wykopu, w środ
kowym jego odcinku, w warstwie znajdującej się poniżej opisanych funda
mentów, monet z okresu Dioklecjana. 

W środkowej partii wykopu, w narożniku południowo-zachodnim zo
stało odkryte duże naczynie zasobowe in situ. Zachowało się ono w swej 
dolnej partii i ma średnicę 70 cm. Ze znalezisk na p.ierwszy plan wysuwa 
się zespół fragmentów dekoracji architektonicznych, analogicznych do zna
lezisk zeszłorocznych. Kilka z nich posiada ślady złocenia. Drugim wa:t
nym znaleziskiem jest zespół monet, przeważnie pótnych. Tak jak w roku 
ubiegłym, wydobyto wiele fragmentów ceramiki koptyjskiej malowanej, z 
których część łączy się z odkrytymi w zeszłym roku. Interesujący· jest 
zespół lampek późnorzymskich. Na uwagę zasługuje również odkrycie dal
szych fragmentów marmurowych płyt zdobionych krzyżem, analogicznie 
do odkrytych w poprzednim sezonie. 

Przebieg obecnego sezonu wykopaliSkowego wyratnie wskazał kie
runek, w którym powinny być prowadzone prace następnej kampanii. Poz
wolił na związanie w logiczną całość odkryć ·przeprowadzonych dotychczas 
nę. komie Sidi Y oussef. 

WJ;:GLEWSKIE HOLENDRY, gm.Golina 
woj. konińskie 

Muzeum Okręgowe 
w Koninie 

Stanowisko 4 . 

Badania prowadził mgr Krzysztof Gorczyca. Finan
sował WZIR w Koninie. Pierwszy sezon badań. 
Osada kultury pucharów lejkowatych /faza lJJ./. 
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Stanowisko poło:!one jest na łagodnym południowym stoku zalesionej 
wydmy, na północ od wału przeciwpowodziowego i obejmuje ok. O, 5 ha. 

o 02 
Wytyczono dwa wykopy sonda:!owe o łącznej powierzchni80m • 

Zarejestrowano kilka dołków poełupowych i zeb'rano stosunkowo niewielką 
ilość ceramiki i wyrobów krzemiennych. KoQcentracja materiału występo
wała w wy:!szej partii. Cechy ceramiki pozwalają datować osadę na fazę III 
kultury pucharów lejkowatych. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Ko-
ninie. 

Badania zakończono. 

~GLEWSKIE HOLENDRY, gm.Golina 
woj. konińskie 
Stanowisko 5 

Muzeum Okręgowe 
w Koninie 

Badania prowadJ;ił mgr Krzysztof Gorczyca. Finan
sował WZIR w Koninie. Pierwszy sezon badań. Sta
nowisko kultury pucharów lejkowatych /faza ITI/. 

Położone na łagodnym wyniesieniu na skraju lasu około 160m na 
zachód od stanowiska 4. Przeprowadzona szczegółowa penetracja pozwoliła 
określić powierzchnię ostanowiska na około 200 m2. 

2 o 

Założono 2 sondaże o f!cznej powierzchni 30 m • Uzyskana niewiel-
ka ilość materiału /ceramika, siekierka kamienna/ oraz powierzchnia 
stanowiska pozwala przypuszczać, że stanowisko miało charakter krótko
trwałego, sezonowego obozowiska. Wstępna analiza ceramild pozwala dato
wać ją na III fazę kultury pucharów lejkowatych. 

Materiał J dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Ko-
ninie. 

Badania zakończono. 

WIŚLICA 
woj. kieleckie 
Stanowisko: Grodzisko 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Kielcach 

, Redakcja IA otrzymała sprostowanie <;łotyczące sprawozdania za
mieszczonego w tomie poprzednim /sezon badania 1980,

0 

s. 177 f z prac 
prowadzonych na grodzisku w Wiślicy. Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych w Kielcach informuje w nim, że opisane w sprawozdaniu prace 
objęły wyłącznie odczyszczenie profilu wykopu przy murze, pozostawione
go przez ekspedycję z lat 60-tych. Nie miały one więc charakteru weryfi
kacyjnego /wykopu nie pogłębiono poniżej stopy fundamentowej muru/. 

/' 
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W związku z powy:!szym wnioski l interpretacja przedstawione w 
sprawozdaniu są przez KZA kwestionowane. Kwestie te zostaną naświetlone. 
w publikacji E. Gą'ssowskiej, L. Kajzera i A. Wójcika ·"Problemy konserwa-
torskie Wiślicy" /w druku/. · 

Z uwagi na kontrower~yjność interpretacji i opinii wyników badali 
na stanowiskach Wiśllcy 1 trwającą od kilku lat weryfikację rómych hipotez 
Redakcja czuje się .zobowiązana poinformować o opiciU KZA w przedstawio
nej .sprawie. 

BADANIA GEOFIZYCZNE 1978-1981 

CIESZYN Polska Akademia Nauk 
Miasto i Wzgórze Zamkowe Instytut Historii Kultury 

Materialnej w Warszawie 
Samodzielne Stanowisko d/s 
Stosowania Metod Geofizycznych 
w Warszawie 

Badania prowadzili: mgr in±. Wiesław Bachan, mgr, 
inż. Aleksander Jagodziński, mgr inż. Adam Kotyrba, 
mgr Mirosław Mizera, dr Iwona Modrzewska /autor 
sprawozdania/, dr Jacek Przeniosło, mgr Tomasz 
Scholl. Pierwszy sezon badań. Prospekcja archeolo
giczno-geofizyczna. 

Celem badań było sprawdzenie metod: sejsmicznej, magnetycznej, 
elektraoporowej przy poszukiw~niu przebiegu murów miejskich oraz funda
mentów zabudowy Wzgórza Zamkowego. Badania sejsmiczne przeprowadzo
no w trzech punktach miasta /ul. Świtarska, Stro~a 10, Pokoju/ metodą 
profilowań refrakcyjnych. Stwierdzono zmniejszoną efektywność metody · 
w warunkach zabudowy miejskiej zwiększającej stopień maskowania fal. 
Większą przydatność do badań płaszczyzn poziomych wykazała metoda pro
filowania prędkości bezpośrednich fal sprężystych. 

Trzy metody prospekcji zastosowano na terenie Wzgórza Zamkowe
go. Analiza porównawcza wyników otrzymanych rómymi metodami pozwo
liła na wydzielenie szeregu struktur anomalnych o charakterystyce ubliżo
nej do tej, jaką mają pozostałości zabudowy /rejon Bramy Zamkowej, rejon 
na północ od wieey/. Sugeruje się dokończenie badań w 1982 roku po stronie 
południowo-wschodniej wzgórza oraz kUku punktach miasta, co pozwoli na 
całościową interpretację eofizyczną. 

CZARNOLAS 
woj. radomskie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Samodzielne Stanowisko d/s 
Stosowania Metod Geofizycznych 
w Warszawie 
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Badaniami kierował dr Jacek Przeniosło. Finansował 
1HKM PAN. Okres nowoeytny. 

W roku 1979 przeprowadzono prospekcję archoelogiczno-geofizyczną 
stosując metodę elektraoporową w warianach zmienno- i stałoprądowym. 
Prace miały na celu ustalenie miejsc występowania i przebiegu pozostałości 
murów, których fragmenty ujawniono w trakcie prac wykopaliskowych pro
wadzonych w roku 1961 przez ~elecki oddział PKZ i podezac innych prac 
ziemnych. W tym celu wykonano 2 ciągi sondowań i 90 profili 'geoelektrycz-

··nych elektraoporowych obejmując badaniami teren, poło~ny w poblUu 
Muzeum Jana Kochanowskiego, o łącznej powierzchni ok. 560m2. 

Analiza danych pozwoliła na przypuszczenie, U na większości bada
nego terenu występują relikty dawnej zabudowy zapewne z ró:tnych okresów 
i wielu faz budowlanych. Niektóre z wydzielonych anomaliiinterpretowano 
jako odzwierciedlenie...zachowanych pozostałości budynków gospodarczych, 
inne połączono z ujawnionymi wcześniej i datowanymi reliktami mieszkal
nej zabudowy dworskiej. Część z wydzielonych anomalii mo:te odpowiadać 
pozostałościom budynków znanych dzięki materiałom ikonograficznym zeb

•ranym w trakcie przygotowań do prospekcji i wykorzystanych przy inter-
pretacji jej wyników. Miejsca szczególnie interesujące i kl.uczowe dla roz
wiązania problemów architektonicznych związanych z zabudową dworską na 
terenie Czarnolasu, należałoby przebadać przy pomocy sondaży archeolo
gicznych. Wyniki ty~h sondaży w powiązaniu z rezultatami prospekcji archeo
logiczno-geofizycznej powinny być podstawą do zaplanowania kompleksowych 
badań wykopaliskowych w celu odkrycia zachowanych tam pozostałości. 

CZERMNO-KOLONIA 
woj. zamojskie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Samodzielne Stanowisko d/s 
Stosowania Metod Geofizycznych 
w' War.szawle 

Badania prowadzili: mgr Piotr Gazda, mgr Tomasz 
Herbich, dr Iwona Modrzewska-Marciniak, dr Jacek 
Przeniosło. Badania archeologiczno-geofizyczne na 
terenie grodziska wczesnośredniowiecznego. 

Celem badciń. w 1981 r. było rozpoznanie terenu grodziska oraz wyz
naczenie ewentualnych rejonów prac archeologicznych. Badania rozpoczęto 
od wykonania mikrosondowań geoelektrycznych po wewnętrznej stronie wału 
grodziska. Na podstawie krzywych sondowati uzyskano obraz uwarstwl.enia 
terenu oraz ustalono rozstawy do profilowań geoęlektrycznych w siatce 
l x l m. Uzyskano znacznie zróżnicowany obraz oporowy terenu. General
nie, zachodnia część grodziska jest mniej zró:tnicowana i niżej oporowa 
w stosunku do części wschodniej. Wschodnia część grodziska, ze względu 
na wysokie opory, może być interesująca pod względem archeologicznym. 
Interesujące mogą być również strefy niskich oporów. Dalsza interpretacja 
mo:t.liwa jes~ jedynie w porównaniu z sondażowymi wynikami archeologicznymi. 
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woj. gdańskie 
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Pols ka Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Samodzielne Stanomsko d/s 
Stosowania Metod Geofizycznych 
w Warszawie i Muzeum Archeo
logiczne w Gdańsku 

Pracami kierował dr Jacek Przeniosło. Finansował 
Urząd Miasta i Gminy w Gniewie. Sredniowieczny 
zespół miejski. 

Badania archeologiczno-geofizyczne prowadzono w latach 197 7-1981. 
Miały one na celu określenie miejsc i warunków zalegania obiektów archeo;
logicznych. W latach 1977 i1978 prace skoncentrowały się na terenie cent
rum miasta /rynek i ulice przyległe/ oraz w pobliżu zespołu zamkowego. 
Ze względu na charakter poszukiwanych obiektów /fragmenty architekto
niczne, pozostałości umocnień miejskich, dawna sieć ulic i przejść pod
ziemnych/ do badań zastosowano metodę elektrooporową w wersji stało-
i zmiennoprądowej wykonując sondowania i profilowania geoelektryczne. 
W roku 1978 wykonano na terenie części zespołu zamkowego zwanej "Pała
cem Marysieńki" wykopy sondażowe -weryfikacyjne dla ustaleń na podsta
wie wyników prospekcji geofizycznej przeprowadzonej w tym rejonie. W 
trakcie prac wykopaliskowych ujawniono w wyznaczonych miejscach pozo
stałości zabudowy prawdopodobnie o charakterze gospodarczym, co potwier
dziło trafność interpretacji danych geofizycznych. Prace wykopaliskowe 
w roku 1978 prowadziła ekipa Muzeum Archeologicznego w Gdańsku pod 
kierunkiem mgr Elżbiety Choińskiej -Bohdan. 

W roku 1979 prowadzono obok dalszej prospekcji archeol ogiczno
geofizycznej sondażowe badania wykopaliskowe w miejscach oznaczonych 
jako kluczowe dla rozwiązania problemów dotyczących zabudowy miasta 
i zamku i jednocześnie pozwalających na rozszerzenie interpretacji wyni
ków prospekcji geofizycznej. W trakcie tych prac ujawniono fundamenty 
nieistniejącego ju:Ł północno-wschodniego skrzydła ratusza, pozostałości 
drewnianej ulicy z IX wieku, a także część drewńianego systemu kanaliza
cyjnego i pozostałości zabudowań drewnianych w pobliżu fosy zamkowej. 
Ujawnione zabytki ruchome datowano na okres od IX do XVIII wieku. 

W prowadzonej w tym roku prospekcji geofizycznej zastosowano 
metody kompleksowe - elektrooporową w powiązaniu z pomiarami sejsmicz
nymi. Prace skoncentrowano na terenie zespołu zamkowego. Wyniki tych 
prac pozwoliły na ujawnienie szeregu anomalU zarówno rozkładu oporności, 
jak i zakłóceń przebiegu fali sejsmicznej wywołanych istnieniem pozostałoś
ci zabudowy dziedzińca zamkowego i dolnej gospodarczej części zamku. 
Wykonane na obszarze dziedzińca o i w piwnicach zamkowych serie sondowafl 
elektrooporowych powiązane z wynikami prospekcji metodą sejsmiczną dały 
podstawę do przypuszczenia o istnieniu dalszych kondygnacji piwnic zamko
wych. o 

l • 
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W roku 980 badania archeologiczno-geofizyczne skoncentrowano 
na terenie łąk między Wisłą a Wierzycą. Miały one na celu przeb~danie 
tego terenu pod kątem mo:tliwości wykrycia ewentualnych pozostałości urzą
dzeń portowych. Pod tym kątem przebadano teren o powierzchni 10.000 m2. 
Ujawniono w wyniku prospekcji elektraoporowej szereg anomalii w pobliżu 
martwej Wierzycy, które mogą być związane z istniejącymi prawdopodobnie 
w tym miejscu urządzeniami fortyfikacyjnymi /potwierdziła to analiza zdjęć 
lotniczych terenu wykonanych w ró:tnych technikach/. Prowadzone badania 
były znacznie utrudnione i nie został;y dokończone z powodu powodzi. 

W roku 1981 dokończono prospekcję na obszarze zalanym wodą w 
roku poprzednim. Badania uzupełniono prospekcją z zastosowaniem magno
metru protonowego, którym wykonaąo pomiary w miejscach występowania 
anomalii rozkładu oporności gruntu. Ponownie przebadano także w sposób 
szczegółowy te miejsca na terenie miasta, gdzie istniały wątpliwości co do 
przyczyn wystąpienia wydzielonych anomalii geofizycznych. 

Rezultatem prowadzonej w latach 1977-1981 prospekcji geofizycznej 
jest określenie miejsc występowania i warunków zalegania większości obiek
tów archeologicznych na terenie Gniewa. Ujawniono także szereg pozostałoś
ci dotychczas nieznanych. Prospekcja archeologiczno-geofizyczna na tym 
stanowisku przeprowadzona z wykorzystaqiem nowych typów aparatury ba
dawczej, ró:tnych systemów pomiarowych przy zastosowaniu wzajemnie 
uzupełniających się i weryfikujących metod geofizycznych dała podstawę do 
planowego przeprowadzenia dalszych badań wykopaliskowych przy znacznym 
zwiększeniu efektywności tych prac. 

OLKUSZ 
woj • katowickie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Samodzielne Stanowisko d/s 
Stosownia Metod Geofizyc~nych 
w Warszawie 

Badania prowadzU zespół },ł:ierowany przez dr Jacka 
Przeniosło. Konsultacja geofizyczna - mgr Aleksan
der Jagodz lński; architektoniczna - mgr in :t. arch. 
Piotr Zajllch. Praąe zlecił WKZ w Katowicach. 
Finansował Urząd 'Miasta Olkusza. 

Badaniami geofizycznymi objęto kilka rejonów w obrębie średnio
wiecznych murów miasta. Badania przeprowadzono metodą prlfilowań 
elektrooporowych. 

2 
Rejon ul. KościuszkU Badania, na obszarze o powierzchni260m , 

miały określić przebieg środkowego odcinka muru obronnego miasta z XIV 
.. -XV w. uchwyconego w odcinku północnym podczas wykopalisk na terenie 

zajmowanym niegdyś przez klasztor Augustianów i południowym - w piwni
cach budynku przy ul. Krakowskiej 9. Pomiary wykazały obecność anomalii 
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o podwy:tszonej . oporności, która mogłaby wskazywać na obecność muru. 
Jednak:!e niewielka szerokość obszaru anomalnego nie odpowiada grubości 
muru obronnego; stąd te:t podejrzenie, :te jest ona wyłącznie odbiciem 
pozostałości .fundamentu budynku, który stał na tym terenie do 1979 r, 

Rejon ul. Krzywej. Celem badań, przeprowadzonych na obszarze 
powierzchni 600 m~było uchwycenie śladów zabudowy, sąsiadującej od 

po!u.;!_..'ligwego wschodu z zespołem klasztornym Augustianów. Anomalie o 
podwy:tszonej ·oporności zarejestrowane na terenie przyległym do tyłów 
kamieniczek /fasadą wychodzących na rynek/, wskazują na obecność pozo
stałości zabudowy w tym miejscu. Charakter anomalii, obserwowanej przy 
skrzy:towaniu ulic Krzywej i Augustiańskiej, le:tącej na linii północ-połud
nie. mo:te wskazywać na obecność umocnień obronnych /byłby to fragment 
najwcześniejszych umocnień, broniących miasto od strony wschodniej/. 

Rejon przy ul. Górniczej /teren przyległy do masarni/. Celem ba
dań było zlokalizowanie załamania w przebiegu północnego odcinka muru 
obronnego /dotychczas ujawnione fragmenty muru nie le:tą na jednej linii/. 
Badaniami objęto obszar o powierzchni 450m2. Układ anomalii wsk~uje 
na załamanie się przebiegu struktury dającej anomalię o podwy:tszonej 
oporności. Jednak:te wyniki, uzyskane na terenie pasa:tu po wschodniej 
stronie terenów masarni wskazują, :te strukturę tę nale:ty raczej wiązać 
z fosą, ni:t murem obronnym. Załamanie muru byłoby wówczas na połud
nie od terenu objętego badaniami. 

OŻARÓW 
woj. tarnobrzeskie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej . 
Samodzielne Stanowisko d/s 
Stosowania Metod Geofizycznych 
w Warszawie 

Badania geofizyczne prowadził mgr Tomasz Herbich, 
przy współuczestnictwie mgr Tomasza Scholia. Kon
sultacje geofizyczne mgr Aleksandra Jagodzińskiego. 
Finansowała Cementownia "O:tarów". Pierwszy se
zon badań geofizycznych. Kopalnia krzemienia z 
wczesnej epoki brązu. 

Celem badań było zbadanie mo:tliwości lokalizacji metodami geofi
zycznymi szybów eksploatacyjnych krzemienia oraz określenie zasięgu pól 
górniczych. Zastosowano metodę profilowań elektrooporowych i sondowań 
geoelektrycznych. 

. 2 
Metodą profilowań przebadano obszar o powierzchni ok. 3. 000 m , 

prowadząc prospekcję w warstwie do głębokości ok. l, 5-l, 7 m. Badania 
wykazały znaczne zró:tnicowanie oporności podło:ta w warstwie objętej po
miarami. Wydzielono dwie strefy o podwy:tszonej oporności, w obrębie 
których istnieje szereg anomalii gniazdowych. Powiązaąie stref z obszaru 

' 
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pól górniczych i anomalii z szybami nastąpić mo~e w wyniku dalszych ba
dań wykopaliskowych /lokalizowanych m. in. na podstawie wyników badań 
geofizycznych/. 

Celem prześledzenia zmienności otworów do głębokości ok. 6 m. 
wykonano dwa równoległe ciągi sondowań geoelektrycznych, o długości 200 m 
ka~dy. Sondowania wykazały obecność w warstwie przypowierzchniowej ot
worów o fo~mach kieszeniowatych i nieckowatych, o podwy~szonyc;h wartoś
ciach materiałów wypełniających. Formy te mogą odpowiadać skupiskom 

"'wyrobisk. 

Badania będą kontynuowane. 

SANDOMIERZ 
Kopiec Salvae Regina 

l 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Histerii Kultury 
Materialnej 
Samodzielne Stanowisko d/s 
Stosowania Metod Geofizycznych 
w Warszawie 

Badania prowadzili: mgr Tomasz Herbich, dr Dario 
Monna, dr Jacek Przeniosło, .mgr Iwona Modrzewska
Marciniak, mgr Tomasz Scholl. Pierwszy sezon ba
dań. Prospekcja archeologiczno-geofizyczna. 

Celem prac przeprowadzonych w 1979 r. było określenie charakteru 
kopca, uzupełnienie danycll uzyskanych w 1971 roku przez grupę Prz~dsię
biorstwa Poszukiwań Geofizycznych. W przeciwieństwie do 1971 roku, w 
1979 zastosowano zamiast profilowań geoelektrycznych metodą ciągów son
dowań geoelektrycznych. Wykonano dwie pary ciągów mikrosondowań bieg
nące od podstaw kopca przez jego wierzchołek. Otrzymane w wyniku pomia
rów krzywe wynikowe mają charakter zróżnicowany, a budowa wgłębna kop
ca ma cechy wielowarstwowe, szczególnie przy powierzchni. Centralną 
część kopca stanowią warstwy wysokooporowe przykryte materiałem niesko
oporowym /gliny, iły/. Większe zró~nicowanie wyników okazało się niemo~
liwe ze względu na mo:tliwość otrzymania sfałszowanego obrazu morfolo
gicznego. Otrzymane rezultaty pozwoliły na zasugerowanie · czterech miejsc 
pod otwory wiertnicze. Prace geofizyczne zostały zakończone. 

SLAWKÓW 
woj. katowickie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Samodzielne Stanowisko d/s 
Stosowania Metod Geofizycznych 
w Warszawie · 

Badanią prowadził zespół kierowany przez dr Jacka 
Przeniosło. Finansował Urząd Miasta Dąbrowy Gór
niczej. Gród średn~owieczny. 
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Celem badań geofizycznych w 1981 r. było prześledzenie przebiegu 
konstrukcji na terenie grodu, poło:t.onego w południowej części miasta, 

2 przy ul. Zamkowej. Badaniami objęto teren o powierzchni ok. 1. 000 m 
/80 o/o powierzchni grodu/. Dla lepszego rozpoznania obiektu zastosowano 
dwie metody: elektrooporową i magnetyczną. 

Badania rozpoczęto od wykonania ciągu mikrosondowań geoelektrycz
nyCh, ającym informacje o charakterze ośrodka, jego zmienności i uwar
stwieniu. Profilowania elektrooporowe przeprowadzono układem umożliwia
jącym prospekcję w warstwie do głębokości ok. l, 5-2 m. Wyniki pomiarów 
wykazały duże zróżnicowanie oporności badanej warstwy. Analizując roz-

. kład oporności gruntu, wydzielono zarysy struktur o charakterze murów. 
Struktury te tworzą prostokątny zespół o wymiarach 27 x 20m, o zarysie 
nie pokrywającym się z obecnym kształtem wzgórza. Wskazuje to na moż
liwość współistnienia konstrukcji murowanych /w południowo-zachodniej 
części wzgórza/ z ziemnymi /zamykającymi część północno-wschodnią/. 

Układ konstrukcji potwierdzają wyniki badań magnetycznych. War
tości pomiarów tą metodą wskazują, że do budowy użyto materiałów po
budliwych magnetycznie, jak cegła i zlepieniec o zawartości min~rałów 
żelazistych. 

SYCYNA 
woj. radomskie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Samodzielne Stanowisko d/s 
Stosowania Metod Geofizycznych 
w Warszawie 

Badania prowadziła ekipa pod kierunkiem dr. Jacka 
Przeniosło przy współpracy z Muzeum Okręgowym 
i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Radomiu. 
Finansował IHKM PAN i Radomskie Towarzystwo 
Naukowe. Okres nowożytny. 

Badania wykonano w celu lokalizacji pozostałoścli zabudowy dwor
skiej ·z okresu i działalności Jana Kochanowskiego. Prace prowadzone w 
roku 1981 były kontynuacją i uzupełnieniem prospekcji geofizycznej wyko
nanej w latach 1979 i 1980. Dla uzyskania czałościowego obrazu warunków 
zalegania poszukiwanych obiektów wykonano wykopy weryfikacyjne dla da
nych geofizycznych. Prace prowadzono w dwóch rejonach nazwanych "Przy 
Figurze" i "Stawy". Badania w rejonie "Przy Figurze" pozwoliły na stwier
dzenie, że zanotowane anomalie rozkładu oporności gruntu w tym terenie 
są spowodowane naturalną budową geologiczną i nie wiążą się z działalno~
cią ludzką. 

Na stanow~sku "Stawy" założono cztery wykopy sondażowe o łącznej 
powierzchni 40 m • Odsłonięto pozostałości budowli o przynajmniej dwóch 
fazach konstrukcyjnych. Ujawniono zabytki /pozostałości naczyń szklanych, 
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ceramiki i kafli/ wskazują. i:t mamy do czynienia z reliktami dworu szla
checkiego z przełomu XVI i XVII wie.Iru. Na podstawie danych uzyskanych 
w wyniku prospekcji geofizycznej i rezultatów archeologicznych badań 
weryfikacyjnych zaplanowano przeprowadzenie szerokopłaszczyznowych 
wykopalisk w celu odsłonięcia całości obiektu. · 

Prace będą kontynuowane. _ _ ./ 
'WIERZBICA 
woj. radomskie 
Stanowisko 11Zele 11 

·- ' 
Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Samodzielne Stanowisko d/s 
Stosowania Metod Geofizycznych 
w Warszawie 

Badania geofizyczne /w latach 1980-81/ przeprowa
dził mgr Tomasz Herbich, przy współuczestnictwie 
mgr.Mirosława Mizery. Konsultacja geofizyczna -
mgr Aleksander Jagodziński. Finansował WKZ w 
Radomiu. Kopalnia krzemienia ze schyłkowego paleo
litu. neolitu i wczesnego brązu. 

Badania miały na celu zbadanie możliwości lokalizacji szybów ek
sploatacyjnych oraz pracowni krzemieniarskich. Zastosowano metodę pro
filowań elektrooporowych. Prospekcją objęto warstwę do głębokości ok. 
2m. 

Pomiary w rejonie, w którym podejrzewano obecność szybków, wy
kazały znaczną zmienność oporności podłoża. Porównanie rozkładu opor
ności gruntu z wynikami wykop9:lisk /wykop I/80/ wskazało, że wykrytej 
strefie o obniżonej oporności odpowiada pó:tny wkop f zniwelowany f. nato
miast w strefie o podwyższonej oporności szybom odpowiadały obszary 
o wartościach pośrednich. Najwyższy opór miały -utwory pomiędzy szybami. 

W 1981 r. kontynuowano pomiary na obszarze prawdopodobnego wy
stępowania pracowni krzemieniarskich. Zlokalizowano tutaj szereg gnillZ
dowych obni:teń i podwy~zeń oporności. Ich charakter wyjaśnią wykopaliska. 

AUGST /SZWAJCARIA/ 
Augusta Raurica 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Samodzielne Stanowisko d/s 
Stosowania Metod Geofizycznych 
w Warszawie 

Prospekcja archeologiczno-ger;>fizyczna prowadzona 
w 1980 r. przez mgr. inż. Aleksandra Jagodzińskiego, 
dr. Jacka Przeniosło i mgr inż. arch. Piotra Zajlicha. 



325 

Finansował Amt fUr Museen und Archllologie des 
Kantona Basel-Landschaft. Drugi sezon badań 
archeolo~iczno-geofizycznych. · Mi~sto rzymskie. 

Badaniami objęto tereny poło~ne w poblUu budynku Curii, na skar
pie, u jej podnó:ta i naa potokiem Lilienbach. Zastosowano metodę elektro
P,orową w wer~ji sondowań i profilowań geoelektrycznych elektraoporo

wych wytyczonych w odstępach1-3m i kroku pomiarowym l m. 

Wyniki badań pozwalają spodziewać się istnienia poniżej skarpy 
licznej drobnej zabudowy peryferyjnej, typu mieszkalno-rzemieślniczego 
zgrupowanej wokół wolnej przestrzeni /placu/. Wzdłuż strumienia wystę
pują ciągłe anomalie wskazujące na ewentualne umocnienia brzegu. Na 
skarpie układ anomalii sugeruje istnienie urządzeń odplywowych ·dla wód 
opadowych z terenów na skarpie w kierunku niżej prżepływającego stru
mienia. 

w sumie badaniami objęto teren ok. 10. ooo .m 2, wykonano ponad 
7. 000 pomiarow. Badania przebiegały w bardzo trudnych warunkach atmo
sferycznych /ciągłe deszcze/. 

CURRES /WŁOCHY/ Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Samodzielne Stanowisko d/ s 
Stosowania Metod Geofizycznych 
w Warszawie 

Badania prowadzili mgr inż. Aleksander . Jagodziński, 
' dr Jacek Przeniosło, mgr inż. arch. Piotr Zajlich, 

Anna Raggi.ani, dr Dario Monna, Luigi Versino. 
Finansowała Sopraintendentura Archeologica di 
Lazio. Osada z okresu przedrzymskiego i rzymskiego. 

Badania przeprowadzono w ramach prób nad zastosowaniem do pro
spekcji archeologiczno-geofizycznej nowego systemu~pomiarowego typu 
Foucused opracowanego przy współpracy Consiglio Nazionale delie Richer
che i Instytutem Geplogii Uniwersytetu Rzymskiego. 

Prospekcję prowadzono w poblU;u odsłoniętych częściowo pozostałoś
ci term. Badany teren był następnie zweryfikowany archeologicznie. Wyniki 
prac wykopaliskowych potwierdziły trafność interpretacji rezultatów pro
spekcji geofizycznej. 

TORCELLO /WŁOCHY/ 
Wyspa laguny weneckiej 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej oraz Universita 
degli Studi de Venezia 
lnstituto dl Studi Classici 
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Badania prowadzili: mgr Tomasz Herblch, mgr 
Mirosław Mizera, mgr in:!. Leon Mucha, dr Iwona 
Modrzewska-Marciniak, mgr Tomasz Scholl, Pro
spekcja archeologiczno-geofizyczna. Pierwszy se
zon badań. 

Prospekcję na wyspie w 1981 r. prowadzQno przy pomocy trzech 
metod geofizycznych: mikrosondowali geoelektry<:znych, profilowali geo- --elektrycznych, metody magnetycznej. Badaniami objęto trzy rejony, z któ-
'rych największy był San Tommaso f ca 3 tys. m2 f. Na tym obszarze zasto
sowano porównawczo trzy metody /63 profile, i> ciągów sondowali na linll _ 
E-W oraz N-S/. Celem prac było poszukiwanie fundamentów kościoła 
zniszczonego w epoce napoleońskiej znanego ze źródeł ikonograficznych. 
Na podstawie analizy daeych zdołano wydzielić strefę znacznie podwy~zo
nych oporów w części zachodniej badanego terenu. Mo:!e się ona wiązać z 
poszukiwanym obiektem. Drugim rejonem badali metodą profilowali, objęto 
nimi ca 520 m2. było pobli:!e bazyliki od strony wschodniej, Wykonano rów
nież 2 ciągi sondowań geoelektrycznych. W wyniku badali stwierdzono ist• 
nienie strefy podwyższonej oporności mogącej wiązać się z założeniami 
bazyliki. Trzecim rejonem badali była winnica /przy domu kustosza/, 
gdzie metodą profilowań geoelektrycznych przebadano ca 400m2. Wyniki 
badań wskazują na istnienie dwóch stref oporności, których linia podziału 
przebiega równolegle do dzisiejszej linii brzegowej. Celem prac w tym 
rejonie było ewentualne prześledzenie linii umocnień dawnego nadbrze:t.a. 
Prace geofizyczne na Torcello zostały zakończone. 

WENECJA /WŁOCHY/ 
Murano 

Polska_ Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
lnstituto di Studi Classici -
Archeologia Universita di 
Venezia 

Prospekcja archeologiczno-geofizyczna prowadzona 
przez mgr. in:!. Aleksandra Jagodzińskiego, mgr. Ja
nusza Konopackiego, mgr.Krzysztofa Misiewicza, 
dr.Jacka Przeniosło, mgr.in:t,. arch. Piotra Zajlicha. 
Całością prac kierowali prof. dr Witold Henseli 
prof. Gustavo Traversari. Finansował Uniwersytet 
w Wenecji. Zespół sakralny i osadniczy z VIII-XI w. 

Prospekcja prowadzona była w rejonie kościoła SS Maria e Donato, 
na placu przed kościołem s. Stefana oraz w obrębie Muzeum Szklarstwa na 
'wyspie Murano. Celem prac było ogólne rozpoznanie terenu i określenie 
warunków zalegania obiektów archeologicznych przed przystąpieniem do 
prac wykopaliskowych. Badania przeprowadzono metodą elektrooPQ!"ową 
w wersji stało- 1 zmiennoprądowej wykonując mikrosondawania i profilo
wania geoelektryczne elektrooporowe. Przebadano obszar o powierzchni 
ponad 1. 200 m2. 
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Wyniki prospekcji pozw~ na wydzielenie szczególnie interesują
cych stref w obrębie badanego terenu, gdzie mogą zalegać pozostałości 
konstrukcji związanych z nief.Btniejącymi jut dzl6 obiektami tworzącymi 
ze s pół sakralny SS Maria e Donato. · 

Rozpoznanie mikrogeologiczne terenu pozwoli takte na ustalenie 
sposobu najefektywniejszego przeprowadzenia dalszych prac wykopalisko
viycb.._ 

'-

Prospekcja była prowadzona po raz pierwszy w tak trudnych warun
kach /w obrębie zabudowy miejskiej przy obecności sieci .kanal.izacyjnej, 
gazowniczej, elektryćZnej i telekomunikacyjnej oraz występowaniu na nie
wielkiej głębokości zasolonej woey /-. a jej pozytywne wyniki potwietdzfJy 
przydatność zastosowanej metody do tego typu prac. 

Prospekcję geofizyczną zako1iczono. Badania wykopaliskowe będą 
kontynuowane. 1 

• 

• 

, 



• l 

• 

l 
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INDEKS 

ZAMIESZCZONE DANE: miejscowość, gmina, województwo, okres - · 
oznaczony literą, okresy dodatkowe /litery w nawiasie/, strona. 

OZNACZENIA OKRESÓW: pim - pale.olit i mezolit, n -neolit, b - epoka. 
/okresy/ brązu, h- okres halsztacki, l- okres lateński fprzedrzymski/, 
rz - okres wpływów rzymskich, wś - wczesne średniowiecze, pś - pó:tne 
średniowiecze, n~ - okres nowoeytny, uz. - uzupełnienia, b. z. - badania 
zagraniczne. bad. geof. - badania geofizyczne. 

INNE SKRÓTY: gm. - gmina, w" - województwo /brak skrótu oznacza gm. 
lub w .loco/, st. - stanowisko. 

Aleksandria /Egipt/, Kom el-Dika, bz 284 

Augst /Szwajcaria/, Augusta Raurica, bad. geof.,80 324 

Baczy n, gm. Liszki, w. krakowskie, h 99 

Barłogi, gm.Rzgów, w.konitiskie, st. l, b /wś/ 71 

Barłogi, gm.Rzgów, w.konitiskie, st.2, pś 213 

Bartków, gm. Wąsosz, w.Ieszczyńskie, st. 79, 80, rz /wś/ 137 

Będkowice, gm. Sobótka, w. wrocławskie, wś 161 

Biała, gm. Trzcianka, w. pilskie, st. l, l 119 

Biała, gm. Trzcianka, w.pilskie, st.83, b 72 

Białcz Stary, gm. Śmigieł, w. leszczyńskie, st. 4, n 27 

Białogarda, gm. Wieko, w. słupskie, wś 162 

Białośliwie, w. pilskie, st. 24, l /wś/ 119 

Bilezew, gm. Kramsk, w. konińskie, st.1, wś 163 

Biskupice, gm.Brwinów, w. warszawskie, st.%, rz /b,l/ 137 

Bizorenda, gm. Sobków: w. kieleckie, st.12, rz /wś/ 138. 

Bpbrowniki, gm. Fabianki, w. włocławskie, pś / ntf 213 

Bocheniec, gm. Małogoszcz, w. kieleckie, b 72 
. ' . 

Bąhatery ,Leśne, gm.Lipsk,. w.suwalskie, .st.2 ''Białe", pim 9 

Bolków, gm. Pollce, w. szczecińskie, st.1, pim 9 

Borówek, gm. Bielawy, w. Skierniewice, pś /n~/ 214 

Brześć Kujawski, w •. włocławskie, st. 4, n 27 

Cedynia, w. szczecińękie, st. 2, wś /h/ 164 

Cedynia, w. szczecińskie, st. 2a, wś fpś/ · 165 

.Ciechanów, st. A, pś /nł./, uz.'80 300 

. l 



-

Clechanów, Zamek; pś 

~leazyn. bad,. geof._ '81 
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Currea /Włochy/, bad. geof.. ,81 . 
Czarnolas, w. radomskie, bad, g~of. "79 
Czarnówko, gm.Nowa Wieś Lęborska, w. słupskie, at. 5. rz 

.. Czartowice, gm.Biała Prudnicka, w. opolskie, rz 
-

Czekanów, gm. Jabłonna Lacka, w. siedleckie, at, I, UI, •• /h/ 

Czerchów, gm. <norków, w. łódzkie, st.1, wś 

Czermno - kolonia, w. zamojskie, bad. geof. ' '81 

Czerniczyn, gm. Hrubieszów, w. zamojskie, st. 3, n 

Czerniczyn, gm. Hrubieszów, w. zamojskie, st. 20, l 

Czersk, gm.Góra Kalwaria, w.-warszawskle, st. ''Wzgórze 
Zamkowe", wl1 /pl1, nt.l 

szumów, gm. Hrubieszów, w. zamojskie, st. 6, rz 

Dąbki, gm. Darłowo, w. koszalińskie, st. 9, n 

Debreste /Jugosławia/, SR Macedonia, st. ''Gradlllte", bz , 
Deir el-Bahari /Egipt/, Swiątynia Hatszepsut. bz 

Delta, okolice Minshat abu Olmar /Egipt/, bz 
l . ( 

Dębczyno, gm. Białogard, w. koszalit\skle, ·st. l ó, n /b, h, rz;wś/ 

Dobkowice, gm. Kobiepzyce, w. w:rocławskie, ·~ 

215 

317 

335 

317 

139 --140 

165 

167 

318 

29 

121 

16~ 
140 

l 
30 

292 

286 

287 

141 

=i1 

Dobrzeszów, gm. ł.opuszczno, w.kiel.eckie, st" ''Góra Dobrzeszow- . 
ska", wl1 'r · 168 

Dolice, w. szczecińskie, st. 40, b 

Drohiczyn, w. białostockie, st. XVI, wś /b; h/ 

Działdowo, w. ciechanowskie, pś /nt./ 

74 

169 

216 

.~ 

) ~ 

Elbląg, Z~k, pś 

Elbląg, Sta.re Mf~sto, wś /pś, nł./ 

,.; . 217 

218' .. 

Elbląg, rej. ul, Słutewsklej, Zamek, pś /nł./ 

Elbląg, rej. ul. Słuł.ewskiej, Zamek, pś, uz.'80 .

Frombork, w. elbląskie~ st. 4, pś / nł./ 

Główczewice, gm. Brusy, w. bydgoskie, l 

Gniew, w~ gdańskie, st. la, Zamek, pś /nł./ 

Gniew, w, gdańskie, st. 2, pś 

Gniew, w. gdat\s~ie, st. 3, pś /nł./ 

... 
• \ ł 

. ' 
·~ 

·: ... 

219 

301 

:220 

121 

222 

223 

. 2M 
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Gniew, w. gdańskie, st. 5, pś /n/ 221 

Gniew, w. gdańskie, bad. geof. 1978-81 319 

Gogolin, gm.Grudziądz, w. toruńskie, st. 7, rz 31 

gm.Grudziądz, w. toruńskie, st. 7, n 31 

st. l O, n 35 

Gorzów Wielkopolski, st.l4, h 100 

Gostchorze, gm.Krosno Odrzańskie, w. zielonogórskie, st. l, 
wśiuz. -~80 170 1 299 

Gostynin, w. płockie, pś 228' 

Goszczewo, gm. Aleksandrów Kuj., st.l4, b /n/ 76 

Goszczewo, gm. Aleksandrów Kuj., w. włocławskie, st.l3, 
16, 25, n 32-34 

Grabie, gm. Aleksandrów Kuj., w. włocławskie, st. 4, n 36 

Grabionna, gm.Białośliwie, w.pilskie, st.25,72 /h,l/ 37 

Gródek Leśny ,k/Przysuchy, w. radomskie, wś 172 

Grudziądz- Mniszek, w.toruńskie, st.III, pim /n,b,wś/ 10 

Grzybnica, gm. Manowo, w. koszalińskie, rz 142 

Gustorzyn, gm.Brześć Kujawski, w.wrocławskie, st. l n /b,h,l/ 38 

lnoujście, gm.Goleniów, w.szczecirtskie, nż 269 

lnowłodz, w.piotrkowskie, wś fpś, nż/ 173 

Inowrocław, w. bydgoskie, st. 25, l /n, b/ 122 

Janowiec, w.lubelskie, nż 270 

Januszkowo,Kujawskie, gm.Nowa Wieś Wielka, w. bydgoskie, 
st. 25, pim 12 

Jarocin, w. kaliskie, st. l, h 100 

Jazów, gm.Gubin, w. zielonogórskie, st. 3, rz 142 
- l Jędrychowice, gm. Branice, w. opolskie, Grodzisko II, b /n/ 77 

Kamień Pomąrski, w. szczecińskie, st.2, wś /nż/ '173 

Kartoszyno, gm. Krokowa, w. gdańskie, st.7,wś 

Kartoszyno, gm. Krokowa, w. gdańskie, st. 12, b 

Kartoszyno, gm. Krokowa, w. gdańskie, st.l8a, · ~ś 

Kazimierz Dolny, w .lubelskie, ~aplica Reformatorów, 
l. 

nż 

174 

78 

175 

272 

Kazimierza Mała, gm.Kazimierza Wielka, w. kieleckie, st. 5,b 78 

Kietrz, w. opolskie, st. l, rz /h/ 143 



; 
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Kl.ementowice -Kolonia, gm. Kurów, w .lubelskie, st. 20, ptm 12 

Klukowo, gm. Siemiatycze, w. białostockie, st. li, w d /n/ l T5 

Kobiernice, gm. Porąbka, w. bielskie, pś 230 

Kocanowo, , gm. Pobiedziska,; w. poznaJ1skie, st. 13, l 123 

Kolno, gm. Golina, w. konińskie, st. 11, n, uz.'80 3Q.3---" 

,Kolno, gm.Golina, w.konińskie, st.l2, rz /pś/, uz.80 304 

Kolonia Wytyczno, gm. Urszulin, w. chełmskie, st. l, b /n, d/ 79 

Kolonia Wytyczno, gm. Urszulin, w. chełmskie, st. 2, n /pim, b/ , 40 

Kołbacz, gm.Stare Czarnowo, w.szczec11iskie, pś /nt./ 231 

Konopnica, w. si~radzkie, st. 7, rz /l/ 143 

Korzeczn*, gm. kłodawa, w. konińskie, st. 6/7, pim /n/ 13 

Korzecznik, gm. Kłodawa, w. konińskie, st.l4, pim f n, h/ 14 

Kościan, w. leszczyńskie, Rynek 23, pś 232 

Kościelec, gm. Pakość, w. bydgoskie, st.l2, b /n/ 80 

Kowal, w. włocławskie, pś 233 -

Ko:tle, w.opolskie, Zamek, pś 234 

Kraków, Stare Miasto .. wś /pś, nż/ 177 

Kraków, Stare Miasto, ul. Floriańska 31, 29, 41, ul. Solskiego 14, 
Pl. Szczepański 4, ul. Jagiellońska 4, ul. Krakowska 31, pś /nt-f 234 

Kraków - Stare Miasto, ul. Gołębia 4, pś 236 

Kraków - Stare Miasto, ul • . Grodzka 28/30, 32, ul. Dominikali-
ska l, 3, Pl. Dominikański 4, 5, ul. Bracka 11, 9, 15, ul. Fran-
ciszkańska l, pś /n-!/ 236 , 

Kraków -Stare Miasto, Rynek Główny 25, wś /pś, nt./ 

Kraków - Stare Miasto, ul. Kanonicza 9, wś /pś/ 

Kraków -Wawel, Rejony IV, VIII, XII, XIV 
l 

Kraków - Nowa Huta - Bramce, st. 76, n /b, l, rz/ 

•, 
Kraków - Nowa Huta - Krzesławice, st. 41, l /n/ 

Kraków - Nowa Huta - Pleszów I~ st. 17, n /b, pś/ 
Kraków - Nowa Huta - PJ.eszów VI, n /.b/ 
Kraśnica, gm. Golina, w. konińskie, s • 8, wś /n, h, rz/, uz:81 
Krobia, w .l es z czyński e, Zamek biskupi, pd /rz/ 

Krosno, grn. Paslęk, w. elbląskie, st. l, rŻ 

Krusza Zamkowa, gm. Inowrocław, w. bydgoalde, st.l6, n 

Kruszwica, w. bydgoskie, st. 2, wś /h, pś, nt/ 

.· 

177 

178 

179 

41 

124 

42 
41 

303 

238 

144 

43 

183 
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Krzanowice, w.katowickie, st. l, b 80 , 
· Krzemionki k. Ostrowca Sw., gm.Bodzechów, w. kieleckie, n 44 

Kuców, gm.Kleszczów, w.plotrkowskie, st. 7, rz,uz.'80 

Lasowice Małe, gm. Lasowice Wielkie, w. opolskie, st. 1. h 

. Ląd, w. konińskie, wś 

----Lemany, g m. Zatory. w. ostrołęckie, st. l, l 

305 

101 

184 

125 

Leśno, gm.Brusy, w.bydgoskie, st.l,2,rz 145 

Lipnica _Wielkie, gm.Jabłonka Orawska, w. nowosądeckie, st. 2, pim 15 

Lubin, w.leszczyńskie, st. l, wś /pś, n-t/ 185 

Lublin - Stare Miasto, blok VI, ul. GrÓdzka 24 i 26, pś /h, nt./ 239. 

Lublin - Stare Miasto, blok Vll, wś /pś, nt/ 186 

Lublin- Stare Miasto, Plac po Farze, wś fpś/ 188 ' 

Luta, gm. Włodawa, w. chełmskie, st. Ill 1 IV, "Sosnowe", pim, 
uz.'80 305 

łapszów, gm.Koszyce, w.kieleckie, st.C,n 45 

Łączany, gm. Wierzbno, w. radomskie, st. l "Stara Wieś", wś /l/ 188 

Łęczyca, w. płockie, ul. Panieńska l, pś 239 . 

Łódź, ul. Szczecińska 96/100, st. l, rz 

Łupawa, gm. Potęgowo, w. słupskie, st. 2 i 2a, n 

145 

45 

Łupowo, gm.Bogdaniec, w.gorzowskie, h/wś/ 102 · 

Łykowe, gm·. Wierzchla:S, w. sieradzkie, st.1, pim 16 

Maciejowice, w. siedleckie, st. l, b 81 

Madeły, gm. Pątnów, w. sieradzkie, st.1, h /b/ 103 

Majdan Zahorodyński, gm. Siedllszcze, w. chełmskie, st.1, n /b/ 47 

Malbork, w. elbląskie, Zamek Wysoki, pś /n t./. uz.'8 O. 309 , 
Malbork, w. elbląskie, Zamek Sredni, pś /1, rz, n t./, uz.'80 308 

Malbork, w. elbląskie, Zamek, pś /n-t/ 240 · 

Masłomęcz, gm. Hrubieszów, w. zamojskie, st.15, rz /n/ 145 

Mechnice, gm. Kępno, w. kaliskie, . st. l, b 82 

Michałów, gm. Bełchatów, w. piotrkowskie, st.1, pim 17 
". 

Mikołajewic~. gm. Warta, w. sieradzkie, st. 9, pś 24ł 

Mochów, gm. Głogówek, w. opolskie, n / 

Mol:lła, gm. Wiśniewo, w. ciechanowskie, · rz 

. Modła Rzgowska, gm. Rzgów, w. konińskie, st.1, n /b/ 

47 

147 

49 
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Mołtowo, gm. Gościno, V(. koszalińskie, st. 2, rz 
• 

1\;lroczków Slepy, w. piotrkowskie, st.1, wś 

Myślibórz, gm. Golina,. w. konińskie, st. 2, rz /1/, uz.,80 

· Myślibórz, gm.Golina, w.konińskie, st.9,rz /n,b/,uz.,80 

Niechmirów - Ma~ Wieś, w. sieradzkie, st. l, b f rz,l/ 

.Novae /Bułgaria/ Sektor Zachodni, bz 

Nówa Cerekwia, gm. Kietrz, w. opolskie, b 

Nowinka, gm. Tolkmicko, w. elbląskie, st.1, wś 

Nowy Barkoczy n, gm. Nowa Karczma- ~iniewo, w. gdańskie, 
st. 3, h 

Nowy Młyn, gm.Mirze c, w. kielecki~. st. "Rybno", p im 
• 

Oborniki Sląskie, w. wrocławskie, st. 4, b 

Odry, gm. Czersk, w. bydgoskie, rz 

Olkusz, w. katowickie, bad.geof.'B1 

Opalino, gm. Gniewino, w. gdańskie, st. 2,1 /wś/ 

Opoczki, gm. Aleksandrów Kuj., w. włocławskie, st. 7, n 

Osiek, gm. Linia, . w. gdańskie, h /1/ 
Os·łonino, gm. Puck, w. gdańskie, st~ 2, n 

Ostromecko, gm.Dąbrowa Chełmiiiska, w. bydgoskie, n1 

Ożarów,• w. tarnobrzeskie, b 

Ożarów, w. tarnobrzeskie, bad. geof. 81 

Ożumiech, gm. Krzynowłoga Mała, st. I, b 

Palmyra /Syria/. bz 

Pawłowice, gm. Michałów, w. Jdeleckie, h 

PetryMw, gm. Sawin, w. chełmskie, st. l; b 

Piaski, gm. Z~uny, w. kaliskie, st. l, wś 

Piórkowo, gm. Płoskinia, w. elbląskie, st. l, h 

Pleszew, w.kaliskie, st.2,wś /h,n1/ 

Płonka - Strumianki , gm. łapy, w. białostockie, st. 2, 

Pobiedziska, w. poznańskie, st.~. wś /n1/ 
' 

· Poczałkowo, gm.Aleksandrów Kuj., w.włocławskle, st.30,n 

Pocza-łkowo, gm. Aleksandrów Kuj., w. włocławskie, st. 33, wś 
/1, rz/ 

Podgaj, gm. Aleksandrów Kuj., w. włocławskie, st. 6A, n 

Polówka./IA. 1977/ patrz Gustorzyn, gm. Brześć Kuj. 

148 

190 

306 

307 

.§) / 

281 

84 

190 

104 

. 18 

85' 

149 

320 

126 

49 

105 

50 

274 

86 

321 

86 

295 

105 

87 

191 

106 

192 

19 

193 

51 

191 

51 

38 
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Popów, gm. Pęczniew, w. sieradzkie, st. l, pś 242 

Porost, gm.Bobolice, w.koszalińskie, st.lO,h 107 

Poznań- Stare Miasto, ul. Szewska 5/6, wś /pś, n~/ 195 

Poznań - Stare Miasto, st. 9 - Brama Wroniecka, pś /n~/ 243 

Psary, gm. Jemielno, w. leszczyńskie, st.1, rz 150 

Pr ~:ód, gm. Suwałki, w. suwalskie, st. l, h 108 

Przemyśl, ul. Rycerska, wś 196 

Przybranówek, gm. Aleksandrów Kuj., w. włocławskie, st. 4 · 52 

Pszczew, w. gorzowskie, b 88 

Puck - Zatoka, w. gdańskie, Port - osada, wś 197 

Pułtusk, w. ciechanowskie, Gród i Zamek, wś /pś/ 198 

Pułtusk - Miasto, w. ciechanowskie, pś /n~/ 244 

Racią:t, gm. Tuchola, w.bydgoskie, wś /b/ 199 

Raciążek, gm. 'Nieszawa, w. włocławskie, pś /nż/ 245 

Radom, ul. Szpitalna, pś 2!-7 

Radzikowo Stare, w. płockie, st. ''Gaik", wś fpś/ 200 

Rembielin, gm.Chorzele, w. ostrołęckie, st.1 "Łysa. Góra",h /n/ 109 

Rembów, gm.Raków, w.kieleckie, pś 248 

Reszel, w. olsztyńskie, pś 248 

Rudna Wielka, gm. Swilcza, w. rzeszowskie, st.1, rz 150 

Rybno, gm. Gniewino, w. gdańskie, st. 3, 3a, h /wś/ 109 

Rybojady, gm. Trzciel, w. gorzowskie, st.2, b /h, wś/uz.,BO 309 

Ryczeń, gm. Góra, w .leszczyńskie, st.1, pś / nż/ 250 

Rytro, gm. Piwniczna, w. nowosądeckie, st. l, rz 151 

Rzeszów, st.88i89, n/b,h/ 53 

Rzyszczewo, gm. Białogard, patrz Wygoda,gm. Białoga~d 131 

Sandomierz, w. tarnobrzeskie, st. Wzgórze Zawichojskie, n - 56 

Sandomierz - Kruków, w. tarnobrzeskie, n 55 

Sandomierz -Kruków, n /b/, uz.'80 310 

Sandomierz, Kopiec Salvae Regina, bad. geof. •79 322 

Sefar /Algieria/,bz 283 

Ste rniechów, g m. Widawa, w. sieradzkie, st. 2, rz /l/ 151 

Skowieszynek, w.lubelskie, pś /wś, n:t/ · 250 

Sławków, w.katowlckie, bad.geof. "81 322 
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Słonowice, gm.Kazimierza Wielka, w. kieleckie, st. F, n 

Słonowlce, gm.Kazimierza Wielka, w. kieleckie, st. G, b 

Słupsk, ul. Grodzka, pś / nż/ 

Sobiejuchy, gm. Żnin, w, bydgoskie, st,l, h 

Sokolnik!, w. kaliskie, nż 

S~loy /Norwegia/, ok, Troms, Komma Lavangen, bz 

Sromowce Niżne, gm. Czorsztyn, w. nowosądeckie, Jaskinia 
w Wąwozie Soboczańskim Dolna, pim 

Sromowce Wyżnie - Kąty, gm. Czorsztyn, w. nowosądeckie,pim 

Stara Dongola /Sudan/, bz 

Stare Bielsko, w. bielskopodlaskie, wś /pś/ 

Stary Brześć, gm.Brześć Kuj,, w. włocławskie, st,1,h /n. rz, ś/ 

Stążki, gm. Mikołajki , Pom., w. elbląskie, pś 

Stą'żki, gm.Mikołajki Pom., w. elbląskie, pś, uz.'80 

Stobrawa, gm. Popielów, w. opolskie, st. D, b /h/, uz,'80 

Strachów, gm. ŁagiewnJki, w. włocławskie, st. 2a, n 

Straszew o, gm. Koneck, w. włocławskie, st. 47, n /b/ 

Straszewo, gm. Koneck, w. włocławskie, st. 49, l /n, h?, rz, wś/ 

Strobin, gm. Konopnica, w. sieradzkie, st. 2, h /1/ 

Strobin, gm.Konopnica, w. sieradzkie, st. 3a, rz 

Strobin, gm.Konopnica, w, sieradzkie, st,4,1 /h,rz/ 

Stryczowice, gm. Waśni6W:• w. kieleckie, st,1, n 

Strzelno, w. bydgoskie, st,1, pś 

Suchodół, gm.Iłów, w,płockie, st.1,·1 /h/ 

Sulejów - Podklasztorze, w. piotrkowskie, st. 2, rz 

Sycyna, w. radomskie, bad,geof.1979-81 

Szamotuły, w. poznańskie, Zamek Górków, pś /h, rz. wś/ 

Szarbia, gm. Skalbmier.z, w. kieleckie, st. 9, b 

Szczebrzeszyn, w. zamojskie, pś /wś, nż/ 

Szczecinek, w. kószalińskie, st. 6, pś / nż/ 

Szurpiły, gm. Jeleniewo, w. suwalskie, st. 4 ''Targowisko", wś 

Szurpiły, gm. Jeleniowo, w. suwalskie, st. 6 "Góra Cmentarna" 

Ścigów, gm. Strzeleczki, w. opolskie, st.~, wś 

Śladków ,Górny, gm. Zgierz, w. łódzkie, l 

57 

89 

25 ·1· 

111 

~ 
_. 293 

20 

21 

294 

201 

110 

251 

311 

312 

58 

58 

126 

lll 
153 

127 

59 

252 

128 

154 

323 

256 

89 

257o 

258' 

202 

203 

203 

129 
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Srem, w. poznańskie, st. 8. n 

Swidnica, ul. Muzealna, w. wałbrzyskie, pś /no!/ 

Świerczewo, gm. Sanok, w. krośnieńskie, st. l, h /? / 
Świlcza, w. rzeszowsKie, st. 3, rz 

Tarkowo Dolne, gm." Nowa Wieś Wielkie, w. bydgoskie, st. 23 i 

Tarnowiec, gm. Tarnów, w. tarnowskie, st.1, n /1, rz/ 

Tarnów, Góra św. Marcina, pś / n'2:./ 

Tądów Górny, gm. Warta, w. sieradzkie, st. 3, rz 

Tczew-Stare Miasto, sektor C, wś fpś, nt/ 

Tell Atrib /Egipt/, Kom Sid Youssef, bz, tak'1.e uz.'80 

Torcello /Włochy/, bad. geof.,81 

Trzebnica, w. włocławskie, pś 

Tuchola, w. bydgoskie, pś /n'1./ 

Tuligłowy, gm. Rokietnica, w. przemyskie, wś 

Tykocin, w. białostockie, st. l, wś 

Ulucz, w. krośnieńskie, st. 3, b /wś/ 

Wa'di Kubbaniya /Egipt/. bz 

Warszawa - Wólka z·erzeńska, st. 25 11Stawy", b /h.wś/ 

Warszawa - Wólka Zerzeńska, st. 26, b 

Wąwolnica, w.lubelskie, st. 7, n 

Wąwolnica, w. lubelskie, st. 6 "Zgórzyńskie", n /b/ 

Wenecja /Włochy/ • Murano, bad. geof.,81 

Wenecja Górna, gm.· żnin, w. bydgoskie, wś /b, h/ 

6l,n 

Węglewskie Ho~endry, gm. Golln, w.konl1iskie, st. 4, n, uz. 80 

Wielki Wełcz, gm. Grudziądz, w. toruńskie, st. 10, l /n, h, rz'/ 

Wielkie Lunawy, gm. Chehnno, w. to;ruńskie, st. V, n 

60 

2~9 · 

114 

155 

61-62 

63 

259 · 

156 

204 

288 i 313 

325 

259 

261 

205 

206 

94 

290 

91 

91 
# 

63 

64 

326 

207 

315 

129 

' 65 

Wieprzec, g~.Zamość, w.zamojskie,· st.7,b /n,h/ 92 

Wierzbica, w. radomskie, st. "Zele", n fpim/. tak'1.e bad.geof~ 661324 
80-81 

Wietlin III, gm. Laszki, w. przemyskie, st.~. h 115 

Wilkowice, gm. Wartkowice, w. sieradzkie, st. 2, h /1/ 116 

Wiślica, w. kieleckie, uz.'80 316 

Władysławowo-Ostrowo, w. gdańskie, st-14, n 67 

; Wolin, w. szczecl1iskie, st.1, wś 208 

Wolkusz,gm. Lipsk, w. suwalskie, st. 5, pim 22 



Wz:ocław, Arsenał, nt . 

Wrocław, ul. ~w. Antoniego, p~ 

Wrocław, PI.l Maja, p~· /nt/ 

Wrocław - Sołtysowlce, p~ 

Wyczechowo, w. gdarlskie, st. l, b 
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~ygoda, gm.Białogarda, w.koszaliliskie, st.6,1 /rz/ 

Wyspa Bidtan /Irak/, b z 

Wyszogród, w. płockie, st. 13, wś 

277 

262 

262 

263 

94 

130 

292· 

209 

Wyszogr6(i,w. płockie, IG.asztor 00 Franciszkanów, pś 263 ' 

Zadowice, gm.Godzlesze Wielkie, w. kaliskie, st.1, l /rz/ 132 
. . 

Zarzyca, gm. Łagiewniki, w. wrocławskie, n 68 . . 
Zakrzew, gm. Warta, w. sie~adzkie, st.l2, p~ /nt/ 265 

Zamość, Fortyfikacje, nt l 278 

Zawada, gm. Dębica, w. tarnobrzeskie, n t 279 

Zbrojewsko, gm. Lipie, w. częstochowskie, st.1, pś .fh? / 266 

Zbrojewsko, gm. Lipie, w. częstochowskie, st. 3, b. 95 

Żyrosławice, gm. Gnie:wkowo, w. bydgos.kie, st. 3, l /n, rz, n t/ 132 

\Yarupo-292/82 n. 600, Z-95 


