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OD REDAKCJI 

W szesnastym Informatorze zebraliśmy sprawozda
nia~ wykopalisk .prowadzonych w 1982 r. na 316 stanowiskach 
w Polece i 16 za granicą /w 9 krajach/. VI dziale Uzupełnie
nia 1961 X• zńalazły się omówienia 8 stanowisk polskich 

· i jednego zagranicznego. VI sumie więc, w sezon;i.e '81 liczba 
stanowisk VI kra,ju powiększyła się do 290·. ze. granicą do 13. 
Za~ówno w tych uanych, jak i w niżej przedstavńonej tabelce 
podajemy liczby stanowisk, a nie sprawozdań, które obejmu
ją niekiedy informacje o dwóch, a często i kil~u stanowi.
skaoh archecloeicznych. 

Dział Uzupełnienia w tym tomie rozbudowany został 
o informacje o badaniach powierzchniowych prov~dzonych w la
tach 1978-82 metodą Archeologicznego Zdjęcia Polaki. Poza 
omówieniem dołączamy \vykaz wszystkich zbadanych obszarów 
numerowanych w podziale na województwa. \'/ wykazie uwzględ
nione · zostały także dane z badań z lat poprzednich, które 
prowadzone, były na wydzielonych obszarach, choć nie wykony
wano dla nich standa.r;rlowej dokumentacji. 

Szczegófowe dane liczbowe sezonu '82 przedstawiają się na
stępująco! 

Sezon 1 9 8 2 w Polsce 

Instytucje 
' 

pi ni n b h l rz wś pś nź razem 

IHKM PAl~ 2 6 7 2 - 4 7 4 - 32 

muzea 1 16 16 7 ~ 14 24 8 - 101 

uniVfersytety 6 32 12 7 7 7 15 7 4 97 
KZA {.\·,l-. Z 
BBiDZ_/_ - 9 6 - 1 4 7 7 2 )6 

PP PKZ - 1 2 - 3 2 5 28 4 45 

inne - - - - - - 2 J - 5 

r a z e m 15 64 43 17. 19 31 60 57 10 )1b 
l 
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Sezon przyniósł wiele interesujących, a nawet 
spektakularnych odkryć. Największą sensacją stało się od
krycie VI jednym z grobów na cmentarzysku n Siemicchov1ie 
hełm"! rzymskiego, 4żytego jako popielnica. Kilkaset przed
miotaw metalowych dostarczył skarb z epoki brązu odkryty 
w Strobinie na tamtejszym grodzisku .. Niezwykle obiecuj ąco 
rozpoczęły się badania na osadzie w Jakuszovńcach koło 1~
zimierzy Wielkiej. Na niewi-elkim obszarze natrafiono tam 
na liczne przedmioty z okresu rzym!3kiego, w tym monety 
rzymskie i zabytki metalowe. Sygnalizowane w poprzednich 
sprawpzdaniaoh badania w Pucku stały się prawdziv~ rewe
lacją po uja\vnieniu vr.yników systematycznych badań. Odkryto 
tam wielki port wczesnośredniowieczny i wrnlei czterech 
statków o~ VI do XII wieku. 

Na koniec ·chcieliśmy przypomnieć, że doroczne 
sprawozdania do Informatora. należy przesyłać do jO lis,opa• 
da każdego roku na adres PTAiN w Warszawie, ul. ezuic n 6. 
WSzystkich autorów, którzy nie otrzymali Informatorów za 
lata 1980-81 prosimy o pisemne zgłoszenie na adres ~łyduw
nictwa. Niesprawność służb pocztowych i okoliczności obielc
t~vne sprawiły, że wiele przesyłek nie zostało doręczonych. 

Wszystkim autorom oraz instytucjom wspoma.gającym 
i finansującym wydawanie Informatora serdecznie dziękujemy. 
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St.nnowi~kn l i 4 

BRZ t:J b · h.'1JJAWSri 
w<. ,j • w l ocławskj e 
S t anowisko 4 

{•u 6r. ·. 
vld.'ea hu l 11ztacki 

patrz 
ne ol1 L 

Clł~ENSKJ g HOI.E.N,DRY ,gm. Lądek 
woj . k onińsk.ie 

pa t rz 
okr es wpł,vwów rzym. kich 

Stancwis ka 1 i 2 

DROHI CZYN 
woj .białos t ockie 
Stano .vi sko .AVI 

GLI NKI, gm.Rojewo 
woj.bydgoskie 
Stanowi sko 7 

patrz 
neol it 

Unlwer s yLet i m. Adama 
Mi ckiewi cza w Poznaniu 
Ins tytut Pra historii 
Z e spół Badań Kujaw 

BHdanla p~owadziła mgr Danuta 
Prinke z :ra mienia Zesp ołu Badań 
1\uj aw . F .i:p.an~:~owo.ł Uru. rersyt et Ja
giello ński. Pie··wszy o e zon ba.dań. 
Obozowi sko pM nomezolityczne. Osada 
z wcz~snego horyzon1,u r ozwoju kul
tury pu0harów lej kow1.:1tycl;. na Kuj a 
wach l i a zu I/II?, II?/. Slady osad
ni ctwa ludności kul tury amfor lculi
s ty0h i s chyłkowoneolitycznej. 

Stanowioko położone j est na niezna cznym wyniesie
niu północno-wachodniego stoku silni.e rozmyt".go wału wydmo
wego, grani cząc ego od północy, wschodu i południowego ws cho
du ze strefą podmokłych łąk /odległość od stau.ok. 150-500 m/. 
Przeprowadzono szczegółowe badania powierzchniowe, stwierdz~
jąc róvmomierne nasycenie materiałem zabytkowym, występującym 
na powierzchni ok. 2-J arów, którą pokryto następnie siatką 
wykopów /I- Xl/ o łącznej powierzchni 2,2 ara. . 

Sbwierd 7. ono układ 2 warstw naturalnych - północnA 
wczesna~ w której w 80 % znajdował się inwentarz ruchomy oraz 
calec - drobnoziarnisty piasek, w którego stropie odkryto 
obiekty. Na skutek b.głębokiej orki stropy wielu obiektów 
zostały uszkodzone lub zniszczone w całości, co w znacznym 
atopniu obniżyło motliwości rekonstrukcji rzeczywistego stanu 
zabudowy. 

Odkryto 55 dołków poełupowych i obiekt mezolityczny 
-półziemiankę /?/. W skład inwentarza ruchomego weszły: 93 
fr.ni ezdobionych <~era.miki kultury pucharów lejkowatych, 19 fr. 
ceramiki kultury amfor kulistych, 8 fr.cerami~i ~chyłkowoneo
litycznej, 440 zabytki krzemienne, z czego 86 egz.o cechach 
mikrolitycznych /1-2 trójkiltY j anisławickie - ?/, 1 płytt 
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szlifierską, ~ gładzik, 1 półfabrykat toporka, ok. 30 egz . 
masowego materiału kamiennego, ok. 35 fr.kości, ok . 150 fr . 
polepy. 

Materiał ceramiczny kultury pucharów lejkowatych 
wstępnie umieszczono w dosć szerokich ramach chronologicz
nych horyzontu wczesnopucharowego, opierając się na analizie 
technologicznej znacznej próby zbioru oraz na braku cech 
żdobnictwa faz późniejszych /np. zygzaka- faza IIIa/, przy 
jednoczesnej obecności ogółu cech typowych dla faz wczesnych, 
tj. nieregularnego słupka pod krawędzią, zdobnictwa typu 
baalberskiego. 

Badania będą kontynuowane. 

GnUDZI~DZ-MNISZEK 
woj.toruńskie 
Stanowisko III 

JABŁONKA 
woj.nowosądeckie 
Stanowiska 13 i 22 

6tanowisko 13 

patrz 
epoka brązu 

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

Badania prowadził mgr Paweł Valde
Nowak. Finansov1ała Komisja Archeo
logiczna Oddziału PAN w Krakowie. 
Pierwszy sezon badań. Slady osad
nictwa z epoki kamienia /st.13/ 
oraz obozowisko schyłkowopaleoli
tyczne /st.22/. 

Stanowisko jest położone na prawym brzegu Czarnej 
Orawy w podszczytowej partii wzgórza 678,0 m.npm., w strefie 
ujścia Fotoku Zubrzyca do Czarnej Orawy. 
Podjęte badania miały na celu ustalenie warunków zalegania 
zabytków oraz zasięgu obozowiska. ~ tym celu wykonano ciąg 
sondaży o ogólnej powierzchni 24 m , rejestrując w nich bez
pośrednie następstwo warstwy ·fliszu magurakiego poniżej po
ziomu gleby współczesnej. Nie natrafiono na ślady warstwy 
kulturowej lub obiektów wziemnych. Wśród 11 zabytków,jukie 
zebrano z powierzchni p61 uprawnych / wszystkie z krzemienia 
jurajskiego podkrakowskiego~ wystąpiły dwa zgrzebła wypukłe 
z retuszem płaskim, półpłaskim i półstromym oraz fraement 
drapacza. Wyraźne są także ślady stosowania techniki łuszcz
niowej i pseudołuszczniowej. 

Stanowisko 2"2 ' 
Stanowisko znajduje się na pravzym brzegu Czarnej 

Orawy, w rejonie ujścia Fotoku Zubrzyca, na szczycie Vert e
lawskiego Działu /697 ,5 m npm./, ok. 75 m na wschód i połud
niowy wschód od punktu triangulacyjnego. 
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, ~dan&a miały charakter sondażowy i ~ały na celu 
«tkt,esl.anie poz~ji stratygraficznej i warunków występowania 
~~t~. ~o~ę~ dołkowanie terenu stanovdska nie doprowa
dti~·G 100 tUZjt$kand.a no~ch zabytków. Warstwa gleby współ.cze
snej ze.J.~a :\'Ję~p:oś:t-ednio 'na poziomie zwiet:t-zeliska fliszu 
mg_ u~l.<ego ... tpbziomu intensywnie erodowanego. W tej ·sytua
cji pr~.ybJ.iż()tly żasięg obozowiska wyznaczony jest przez roz
rzut ma,te:rtału l!llabytkowego na powierzchni _pól ornych. 

Uzyaksne zabytki to: regularny rdzeń dwupiętovzy 
wl6~owy o przygotowanych piętach i zaprawą jednego boku, 
·~konany z krz.e.tnienia jurajskiego p·odkrakowskiego, skośny 
~~tylezak o ~SyWnym półtylcu zdwojony z drobnym przekłuwa
.czem /cza~wony radiolaryt/, fragment drapacza z krzemienia 

. ~urajsk~ego podkrakowskiego oraz odłupek z krzemienia narzu
towego bałtyckiego. Cechy tych wyrobów wskazują na związ·ek 
stanowtska z.e a•chyłkowopaleoli tycznym technokompleksem 
~ liściakami. . 

Nie przewiduje się dalszych badań wykopaliskowych 
na stanowiskach 13 i 22. 

JANUS#KOWO KUJAWSKIE, gm.Nowa Wieś Wielka 
woj.b~dg~skie Muzeum Archeologiczne 

w Poznaniu 

Badania prowadził dr Andrzej Prinke. 
Finansował WKZ w Bydgoszczy. Piąty 
sezon badań. Mezolityczne stanowisko 
kultury komornickiej. 

Sbanowisko leży na południowym stoku długiego i wy
niosłego. wału wydmowego o orientacji E-W, który sąsiaduje od 
S z rozległym torfowiskiem. Teren ten stanowi południowy skraj 
p~adoliny tioteci-Warty. Celem obecnego sezonu było dokończenie 
ek$pluracji rozległej krzemienicy . Dotychczasowy wykop roz
~zerzono w trźech kierunkach - północnym, wschodnim i zachod
:lll.i'ln, lł:ącznie o 222 m2, w w~iku cze·go cała zbadana powierzch
nia stanovdska liczy 503 m • 

Materiały archeologiczne zalegały pocZą\~Zy od po
vnerzchni do głębokości przeciętnie 0,8 m, miejscami nawet 
d:o 1t7 m. Uzyskano dalszych 447 zabytków wydzielonych, w tym: 
76 rdzeni~ 7D zbrojników mikrolitycznych, 25 drapaczy, 8 skro
~aczy, 18 ryl~ów, 56 wiórów łuskanych. 85 odłupków łuskanych 
d. liczn-e odpadki . te·chniczne. Wśród zbrojników Wyróżniono m. in.: 
tylo~aki typu Stawinoga, tylczaki zwykłe, trójkąty róvmora
·.tni:erme , trójkąty równoboczne, półtylczaki typu Komornica i pół
tylc~aki zdwojone. Wymienione typy zbrojnikóvl, występujące 
lic~nie już w poprzednich sezonach ba~awczych, potwierdzaj~ 
~otychczasov~ klasyfikację chronologiczno-kulturov~ stanow1ska 
/obozowisko wczesnomezolitycznej kultury komornickiej/ . W su
mie, liczba zabytków wydzielonych vzynosi 2 .272 okazy. Ponadto, 
w dalszym ciągu występowały liczne materiały o charakterze 
masowym.: vrióry, odłupki i odpadki krzemienne . , 

Nie natrafiono natorr.i ust na da lsze s lady zabudowy . 
B:ldunl;L ZOil~ · ły zak01l.czone . 
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KLEr.lENTO\łi Cł: KOLONIA,. gm , Kurów 
\'/Oj .lubelskie 

UniwerDytc t ! . .arii Curie
Skłodowski e j w Lublinie 
Zakład ArcheoloGii Polskiej Stanowisko 20 

Badania pro·nadzili mgr Sławomir Ja .. 
strzębski i me r Jerzy Liber o. . Finun ... 
sował Instytut Archeologii UW~ 
Drugi sezon badań . Stanowisko późnej 

' kultury magdaleńskiej. 

Badania objęły obszar 10 m2• Wykop o wymiarach 
10 x 1 m. stanowi posze.rzenie wykopów 5 i 6 z roku ubiegł ct_;o 
w kierunku północnym .. Jakkolwiek większość materiału zabytko
wego pochodzi z VJarstvzy ornej t badania pozwoliły ustalić t że 
uległ on jedynie nie~nacznemu przesunięciu po stolru . Przemn ... 
wia za tym odkrycie in situ pokawałkowanych płytek piaskow
cowych oraz trzech koncentracji zabytków krzemiennych w po
staci niewielkich zagłębień wypełnionych materiałem . pochodZą• 
eym z różnych faz obrÓbki • . W obrębie eksplorowanej pov,ierzch
ni zaobserwowano kontynuacJę dwu skupisk materiału uchwyco
nych w roku ubiegłym . Inten•ywno~ć występowania alB.teriału za- · 
bytkawego wskazuje, iż ZJ!a~duj.emy si~ w dalszym ciągu w cen .. 

· trum powy2lszych koncentracj1i .. 
Łącznie w obecnym sezonie odkryto ponad 4 .000 za

bytków. Zd~cydowanie przeważają odłupki, łuski oraz wióry w 
większości zachcwane fragmentaryoznie, obecne są wióry i od~ 
łupki techniczne, rylczaki oraz 10 rdzeni jedno- i dvrupięto~ 
wych. Ponadto stwierd~ono liczne ~stępowanie płytek piaskow~ 
cowych i ich fragmentów oraz ograniczone przestrzennie wyste~ 
pawanie grudek hematytu /ochry/~ 

W grupie narz~dzi stan~wiących ok. 70% inwentarza 
krzemiennego dominują rylce /głównie węgłowe/, różnorodne· 
formy zbrojników /głównie regularne wiórki tylcowe/, przekłu
wacze oraz smukłe półtylczaki makrcli tyczne·. Ponadto występują 
drapacze, .narzędzia kombinowane • wiertniki, wióry oraz odłupki 
częściowo retuszowane. 

Inwentarz krzemienny wykonany jest z surowca świc
ciechowskiego. czekoladowego i narzutowego. - . 
KOLANKOWO, gm.Nowa Wieś Wielka 
woj • bydgoskie . 

Uniwersytet im. Adama 
tickiewicza w Poznaniu 
Kutedra Archeologii Stanowiska 1 i 5 

. Zespół Badań Kujaw 

Badania prowadził zespół pod k i.er0\7-
. nictwem doc.dr hab.Aleksandry Cofty~ 
Broniewskiej. Finansował Uniwersytet 
Warszawski i Uniwersytet Łódzki. 
Pierwszy sezon badań. Obozowiska z 
okresu póineeo mezolitu i s chył kowe
go neolitu. 
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~$aJ!8-ti:l!fQ, 1 

Stanowisko położone jest na zwydmionym tarasie pra
doliny Noteci. W wyniku przeprowadzonej szczegółowej inwenta
ryearcji powierz.chniowej wydzielono dmie krzemienice o wymia
~ch 20 x 10 i 32 x 10 m. Ze względu na znaczne zniszczenie 
stanowiska jdz~łalność wiatru, ork$/ ~kQpy o ł~eznej po
\T.lerzchni ~O m założono jedynie na obszar~e pierwszej krze-
1lli-enicy •• Odkryty materiał krzemienny- cecłnł~~: 
1/ ~rzewaga grup,y eksploatacji odłu~k~wej nad wi6r~. 
2l Wys~powanie rdzeni wiórowych j-edlao.pi.ę<toowy-ch ,,. stożkowych 

i klo~kowatyohA · 
Jl Liczne arapacz e, skrobacze i <Ydłupki. z retuszem rakletowym. 
41 W grupie ~:br.ojników naj liczniej s~ e są trapezy! zvkłe, 

niskie i północne. Występują takze tylezaki t.n>u StEj.wi.noga, 
~ółksięiy~e i róż.ne kategorie trójką~ów~ · 

Z >drr'Ugiej krzemienicy, na drodze szczegółowej inwen
tary~acji ~owierzchniowej, uzyskano ~odobne materiały. 

10bie krzemienice są pozostałościami obozowisk lud~ 
ności kultu~y c~jnicko-pieńkows~ej. 

Na stanowiskU odkryto także tragmanty 5chyłkowoneoli
tyc~nej ~erami~ i przedmiotów kamiennych 

tft,araqrr:f=Mo 5 
Badaniami objęto oboz.owisko ludncści kultury chojnic

.ko,...pieńkowski·ej zlokalizowane na z.wydmionym tarasie ~radoUny 
Noteci. Wykopy o łącznej powierzchni 262,5 m2 załotQao na ob
szarze wyraźnego skupienia ma teria~u krzemiennego o WJlD.iarach 
40 x 27 m, wyourębnionego w trakcie uprzedni-o p~t,eprotvadzonej 
azczegółowej inwentaryzacji powier~chniowej. 

Odkryto liczne materiały krzemienne, w tym sporo 
rdteni i •narzędzi. Dominują wśród nich rd~enie je~piętowe 
wiórowe a wśród narzędzi - skrobacze i ebrojniki /trapezy, 
tylc.zaki i trójkąty/. Z powierzchni krzetnienicy p-ochodzą dwa 
okazy sieki~r: tzw. pik i Valcenbeile. Zdecydowana witkszość 
wytworów wykonana została z krzemienie. bałtyckiego narzutowe
go ale za~ejestrowano także kilka okazów z krzemienia juraj
skiego i 11 czekoladowego 11 /wióry i narzędzia/ btdące z~pewne 
importem z kręgu kultury ceramiki wstęgowej ryt~j. 

Na etanawisku odkryto także. ślady sccyłk.or~oneoli tycz
nej pracowni kamieniarskiej /obiekt 1/. 

Bedan~a obu stanowisk zakończono. 
Materiały przechowywane są w Zespole Badań Kujaw 

Katedrł .Archeol-ogii UAM. 

KORZEcrZNIK, gm.Kłodawa 
woj.konińskie 
St6l.nowisko 14 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Instytut Prahistorii 
Zespół Badań Kujaw. 
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Prace prowadził zespół pod kierun
kiem doc.dr hab.A.Cofty-Broniev~kiej. 
Finansowa~ Wojewódzki Zarząd Inwe~ 
sty~ji Rolniczych we vaocławku. 
Drugi s~en badań. Osady ludnośc~~ 
s.chyłkow.o-paleolitycznej, "wczesno ... 
brą~owej" i kultury łużyckiej. 

Badania.m.:f,. w tym sezonte obj~to powierzchnię· 325 nf 
- czyli całą powierzchni~ stan~~ poza jej północnym kr&~ 
cem4 Odkryto 129 obiektów z czego· 1l p.Ółziemiankę. O.dtworz~· 
też ksztalt 2 budowli ałunowych~ 

Wyróżni0ne z.oa'liaJfy 3 !ll21~ ~asiedlenia stanowis~a •. 
1/ osada ludności acby.łkow.opale-olityc2lnej, 
2/ osada ludności z W<1zesnej ~p~kt brązu, charakterystyczne

jest dla niej z j edne.j• s trem~ Jlącz.enie cech ludności 
•+.eśno" - wschodnioeuropejskiej a z drugiej ludności kU1-

, tury iwieńskiej i mierzanow:l!cki~j, natomiast wytwory: kr21e ... 
mienne mają charakt,e:ri' "·'mezolityczny"; z nią łączyć należy 
budowl~ półziemiank>ową,. ·: 

J/ osada ludności kul tu·cy ł~życkiej z okresu halsztackiego .. 
najpewniej do tej fazy należą budowle słupowe. 

Badania, zakońoz.onO'. 

ŁYKOWE, gm.Wierzchlas 
woj .• sieradzkie 
Stanowisko 1 

Mnzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadzili: mgr Maria Cyrek 
i dr Krzysztof Cyrek. Finansował 
WKZ w Sieradzu. Piąty sezon badań. 
Późno]>aleolityczne obozowisko i pra
cownia kr~emieniarska oraz osadnict
wo neolityczne. 

·stanowisko znajduje się na krawędzi vqsokiej terasy: 
lewe~o brzegu Warty. W czasie tegorocznych badań przekopano 
61 m powierzchni uzyskując kilka tysięcy wyrobów krzemiennych 
i · fragmentów ceramiki. Wśród zabytków krzemiennych wyróżniono 
56 narzędzi i 36 rdzeni. Badania potv1ierdziły m.in. obecność 
późnopaleolitycznej przydomowej pracovmi lcrzemieniarskiej. · . 
'i/yeksplo:J;"owano pozostałą część, odkrytej w ubiegłym sezonie, 
rozległej /liczącej kilkanaście metrów kwadratowych powierzch
ni/ krzemienicy pracownianej. 

Ponadto odsłonięto pozostałoś.ci 3 palenisk, 2 jam 
gospodarczych oraz większego obiektu o czę:3ciowo słupowej kon
strukcj L . Na- uv1agę zasługuj e jedno z palenisk O\'lalne w planie 
płaskim i dokładnie wyłożone płaskimi frae;mentami spękanych 
termicznie kamieni. Ze wzmiankowanymi stałymi obiektami wiąże 
siQ zespół ceramiczny kultury ceramiki grzebykowo-dołkowej 
o specyficznym charalde :rze. Zarówno w ornamentyce, formuch 
naczyń, jak i technolocH zaznaćzajq slę silne \'tpłyvry kultury 
pucharów lejkowatych. 

Badania będą kontynuowane. 
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Około 3 km na. S od sta.nowislca VI Ł.ykowem~ w przeło
mowym odcinku Warty przeprowadzono ba~ia sondażowe na 
późnopaleolitycznym stanowisku w ~eotQwie. Wystąpienie za~ 
bytków w warstwie kamieni ze śladami 51lnaj e~&ji wietrznej 
sugeruje t te stanowisko funkcj oncneło w starsze-j częśoi pót .. 
nego glacjału. · 

MICIW.~w. gm.Bełchatów Yll7Je.um .h'olw'olae;iczne 
woj.piotrkowakie i g~f~esne w Lodzi 
Stanowisko 11 

Badania.~~~a ~· Ewa Niesio
łowska ... a._nio~ .. FJnan~ował WKZ 
w P:l.o-&:tlt®1E"- P!ęt.3' s-ezon badań,. 
Osada. JoliQ$ćW14akG/ kultucy komQr .... 
niekiej~ star~. !azą. mezolitu. 

Pr~ekopa.no 56m2• Wyk~Pl ~a&tał~ U&~t~owan~ od 
północnej i zachodbiej części oS&'«f, w. be2f~P'Ośrednim· nawią.za...,. 
niu do wykopów z lat ubiegłyeh. W <rt~.ę;śct ~ebndn:łiśj ueh~o""' 
no już kranie o osadnictwa, co zna.tuł·o po'OWJ;.ell'<tzenie w posta-.. 
ci zdecydowanego zanikania materie~~ ~by.tk0W~o Od strony, 
północnej etanovaska wykopy osiągatłY t~~~ zn:~.s~~on~ p~~ 
wybieranie pia.sku i deflację, wobe-tt ~<f~· p.-:r<>rwa.dei':!nia wyk~ 
p6w w tym · ki€2'Ulł!ku należy uznać Z'-8! l!l.e.k*'~~· .. Od. etrol'l.y 
wschodniej stanowisko zos·ta.ło w t.a$ad.$U.e ju.ż przeba.dane w 
latach poprzędnich. Pozostał jesao;& d~ ~prawdZe~a zasi~g 
osa.dnic~wa. na połudrtiowym skłlonie wa;t~ W",Jdll'OWego .. 

VI bieżącym sezonie nie ną.tra.fione IlS; ob-iekty osad.
nicze. Odsłonięto p.ozosta.łą częśó j~ o-b'aEJ~ną. w X'Qku, 
ubiegłym. jednakże wydaje się ona Ui~ b~d ~iąza.na z d~ia~al
nością lu.dzlcą .. Uzyskano sz.el'em cieloo~ell ~k-6w kFzemien
nych, m.in .. zbrojniki~ drapacze, s]tj!ob&d~ę-. ~~.enie i inne. 

Materiały znajdują si~ w Muzewn ~cheologicznym 
i Etnograficznym w Łodzi. . 

Przewiduje się ze:k;ończenię .bada'Ji w roku przyszłym. 

PŁONKA-STRUMIANKA, gm.Łapy 
woj. białostockie. 
Stanowisko 2 

Pańat\'\11()\'rec MlJ,\aeum AJroheolo
gieene w WarszawiG 

Badania prowad~!~ mgr Ewa Gieysztor
Szymcza.k. F~ns~ WKZ. w Białym: ... 
stoku. Drug~ se&on b.eldań. Stanowisko 
pracowniane z ok~esu peleolitu schył
kowego związane z p~ykopalnianym 
przetwórstwem krzemi~nia~ 

Badania podjęto w p6łnoon~j . częś~i ~ta.no~iska ko~
tynu~jąc prace przy rozpoc~ętym w pop~ednim s~z~e Wykop~e 
II, powitks~ając go o 23 m'. 

Ogółem wydobyto 5.761 zą..bytk6vr kn~mtenny,cll. wśród 
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których wydzielono około 350 narzędzi, _rdzeni i form charak
terystycznych z ich przygotowania, są to m.in.: 2 narzędzia 
nakopalniane., 1 drapacz, 4 rylce /w tym 3 nakopalniane/, 78 
odłupków i łusek retuszowanych oraz 103 wióry i ich fragmen
ty retu·szowane• Ponadto znaleziono 9 rdzeni dwupiętowych, 
15 rdzeni jedno~iętowych, 1 rdzeń o zmienionej orientacji 
oraz 7 fragmentow rdzeni. W planie zabytki grupowały się w 
większym skupieniu w północno-wschodnim rogu wykopuA wystę
pując przeciętnie w ilości powyżej 300 okazów w 1 me. 
. Całość inwentarza krzemiennego posiada cechy 
schyłkowopaleolitycznego cyklu mazowszańskiego i tworzy naj-
pewniej jego lokalną odmianę. · 

Ponadto założono 4 wykopy sondażowe o powierzchni 
1 x 1 m każdy; celem uchwycenia zasięgu stanowiska. Uzyskano 
z nich łącznie 105 zabytków krzemiennych. Materiał ten należy 
wiązać, podobnie jak zabytk~ z wykopu II, z cyklem mazowszań-
skim. · · 

Surowiec krzemienny użytkowany na stanowisku jest 
jednorodny i w całości pochodzi z .miejscowych złóż krzemie
nia w Krecie. 

Dotychczas zbadano · zaledwie niewielki fragment 
pracowni krzemieniarskiej. Przeprowadzone na stanowisku bada
nia sondażowe i powierzchniowe pozwoliły dokładnie ustalić 
obszar zajmowany przez pracownię, który szacuje się na około 
5 ha. Najlepiej zachowana jej część znajduje się w północnej 
stronie stanowiska, nisko, u podnóża Czerwonej Góry, tzn. w 
miejscu zbadanego wykopu II i w jego najbliższej okolicy~ 

Prace na stanowisku zakończono. 
Materiały przechowywane są w PMA, po opracowaniu 

zostaną przekazane do MO w Białymstoku. 

PR4DOCIN, gm.Nowa Wieś Wielka 
woj.bydgoąkie 
Stanowisko 6 

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

Badania prowadził zespół pod kie-
rownictwem doc.dr hab. Aleksandry 
Cofty-Broniewskiej. Finansował · · 
Uniwersytet Warszawski i Uniwersy
tet Łódzki. Pierwszy sezon badań. _ 
Obozowisko z okresu późnego paleo
litu, me~olitu i schyłkąwego neolitu. 

Stanowisko położone jest na zwydmionym, południowym 
brzegu jeziÓra Chmielniki. W wyniku wcześniej przeprowadzonej 
szczegółowej inwentaryzacji powierzchniowej, na stanowisku 
odkryto pozostałości osadnictwa z okresów: paleolitu, mezo
litu i schyłkowego neolitu. 

Wykop o powierzchni25m2 założono w zachodniej, 
niezniszczonej części wydmy. Odkryto w nim kilka fragmentów 



17 

schyłkowoneolitycznej ceramiki, przeamiotów kami~ych i 
krzemiennych. Nie natrafiono na pozostałości obiektów. 

Ze wzgl~du na znaczne zniszcz~nie stau~wiska, dal
szych badań zaniechano. 

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

SAMBOROWICE, gm.Pietrowice Wielkie 
woj.katowickie patrz 
Stanowisko A epoka brą~u 

SARCZ, gm.Trzcianka 
woj.pilskie 
Stanowisko 2 

Muz~um A~cheologiczne 
w Po.znaniu 

Badania prow.ad~ił ~r Czesław 
Strzyżewski. ~inansowało MA w Poz
naniu. Trzeci sezon badań. Obozo
wisko i os~da z epoki górnego mezo
litu, schyłkowego neolitu i wcze
snego okresu epoki brązu. 

Prace na stanowisku, pokrytym lic2m:armi nasypami 
wstępnie · uznanymi za kurhany, prowadz·ono w latach 1976, 
1977 a w br. zakończono eksplorację warstw I~a i IVb w wy
kopach założonych w 1977 r. na nasypach 1,4-7,9 i częścio
wo 8. Pogłębiano również wykopy kontrolne 1-3 położone w 
pobliżu nasypu 1 oraz na skraju zac~odnim iaau. Łącznie roz
kopano obszar o powierzchni 971,45m. · 

Odkryto 2 paleniska, 4 jamy i 8 .jem? /w 1976 r. 
odsłonięto tylko 1 jamę paleniskową/, jak również 7 skupisk 
w wykopie kontrolnym 1, w tym 2 skupiska artefaktów krze
miennych, 3 skupiska fragmentów ceramiki i ułamków kości 
zwierzę cych , 1· s kupisko fragmentów cerumiki i 1 skupisko 
k o ś ci zwierzęcych. 

W obiektach i warstwach IVa oraz IVb odkryto około 
840 wyrobów krzemiennych, między innymi wióry, rdzenie szcząt
kowe jednopiętowe odłupkowe, wióroodłupkowe, rdzenie 9dłupko
we ze zmienną orientacją, odłupki, skrobacze, skrobacze trój
kątne, drapacze, zbrojniki mikroli tyc·zne typu tr..Ójkąt i tra
pez, wiórki mikrolityczne, wiórowce ·obuboczne, okruchy i ułam
ki surowca. Pochodzą one z górnego mezolitu i neolitu a vrięk
s zość wystąpiła w dwóch skupiskach w wykopie 1. V/ wykopie 
wysuniętym najdalej na południe znaleziono t ylko 1 mały grot 
z późnego neolitu. Natomiast większość ułamków ceramiki po
chodzi z naczyń gładkościennych o powierzchniach barvzy bru
natnej w różnych odcieniach, któryc~~większość można odnieść 
do wczesnego okresu epoki brązu, a w części do schyłkowej 
fazy epoki neolitu. 

Całość wYników prac wskazuje na nowożytny charak
ter nasypów i brak możliwości do wiązania ich z cmentarzy- ' 



18 

akami kurhanowymi występującymi w okolicy Trzcianki~ które 
są datowane na okres przedrzymski młodszy i podokres wcze
snorzymski. 

Materiały znajdują się w N~ w Poznaniu 
Nie przewiduje się dalszych prac wykopaliskov~ch. 

TANOWO, gm.Police 
woj.szczeciliskie 
Stanowiska l i 2 

Stanowisko 1 

Muzeum Narodowe 
w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Tadeusz Ga
liński. Finansowało Muzeum Narodo
we w Szczecinie. Pierwszy sezon 
badań. Obozowisko mezolityczne. 

Stanowisko zostało odkryte w maju 1982 r. podczas 
penetracji tereno~ch prowadzonych na terenie rynny polodow
cowej na północny wschód od Szczecina. Usytuowane jest na 
zboczu wału kemow€go ze wszystkich &tron otoczonego terenem 
p·odm.ok:łym, ok. ) km od Tanowa w pobliżu drogi prowadzącej 
do Gunie. 

Wyk.op sondażowy o powierzchni 16 m2 /w kształcie 
litery T/ założono w południowej części łagodnie opadającego 
tu zbocza wału. Wydobyto kilkaset zabytków krzemiennych, w 
tym rdzenie i narzędzia, które występowały głównie w warstwie 
humusu i w bezpośrednio pod nim znajdującej się warst>rie sza
rożółtego piasku o miąższości ok. 30 cm. Już całkiem spora
dycznie zabytki występowały w następnej warstwie, żółtego 
piasku do głębokóści 50 cm. Nie zaobserwowano ich wyraźniej~ 
szej koncentracji w układzie poziomym. Użytkowano wyłącznie 
złej jakości krzemień narzutowy bałtycki. Wstępne obsenvacje 
nad techniką rdzeniowania i produkcją narzędzi wskazują na 
późnoboreąlny lub wczesnoatlantycki wiek stanowis~a. 

Stanowisko 2 · 
stanowisko odkryto podczas badań powierzchniowych 

w 1982 r. Znajduje się ono w· odległości 1 km na zachód od 
stanowi:ska Tanowo 1, na zboczu wyniesienia graniczącym od . 
południowego zachodu z terenem podmokłym w bliskim sąsiedzt
wie niewielkiej rzeki Gunicy. 

Wykop I/82. W wykopie o pov1ierzchni 44 m2 odsło
nięto dwie krzemieniee usytuowane w przeciwległych narożni
kach, wyraźnie od siebie odizolowane. Krzemienica północna 
- późnopaleolityczna wyeksplorowana m.w. w połowie /duże 
drzewo nie pozwalało na przedłużenie wykopu/ dostarczyła 
materiału, w którym wystąpiły m.in. rdzenie wiórowe, drapa
cze· o łuskanych bokach, rylce, pazury i półtylczaki a także 
tłuczek kamienny i . dwa gładziki. Zabytki występowały do głę
bokości 85·90 cm, koncentrując się r;łównie w warstwie szaro
żółtego pias.ku na poziomie 20-40 cm. Użytkowano wyłącznie 



19 

krzęmień bałtycki. Charakter narzędzi jak i technika rdze
niowania zdradzają powiązania z kompleksem epimagdaleńskim 
S·ensu largo. 
Krzemienica mezolityczna, w której wystąpiło m.in. kilka 
zbrojników w tym tylczak i trapezy, została wyeksplorowana 
tyiko częściowo ponieważ jej zasięg wykraczał poza ramy 
wykopu. 

Wykop I~/82. W odległości 15 m od północnego na
rożnika wykopu I/82, w miejscu zagrożonym zniszcze~iem 
przez piaśnicę odsłonięto wykop o powierzchni 16 m • Wydo
byto niewielką ilość zabytków .krzemiennych, m.in. pazur 
o wyraźnych nawiązaniach do okazów z wykopu I/82. 

Stratygrafia obydwu wykopów przedstawia się ana-
logicznie. ·· 

Badania obu wykopów będą kontynuowane. 

WIERZBICA 
woj.radomskie 
"Zele" 

ZAWADA, gm.Połaniec 
woj.tarnobrzeskie 
Stanowisko 1 

patrz 
neolit 

patrz 
okres halsztacki 

•. 



· .. : . Ne~lłt 



BIAŁCZ STARY, gm.Śmigiel 
woj.leszczyńskie 
Stanowisko 4 
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Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii 
Wielkopolski w Poznaniu 
PracoWnia Areheologii 
Pradziejowej 

Badania prowadzili .prof.dr ~adeusz 
Wiślański i mgr Lech Czerniak. 
Finansował IHKM PAN i . VffiZ ~eszno. 
Czwarty sezon badań. Osady młod
szych kultur wst~gowych i kultury 
pucharów lejkowatych. 

Celem badań było dokładniejsze rozpoznanie zabudo
wy centralnej cz~ści stanowiska. Już w sezonie zeszłorocz
nym zarysowały się ślady chaty słupowej. W br. przystąpiono 
do całkowi tego odsłonięci.a tej budowlL !Miała ona trapezo
wa ty rzut poziomy osią dłuższą s·kierowa~y NWN-SEE. Jedna ze 
ścian szczytowych uległa zniszczeniu, tak że długość budowli 
można tylko w przybliżeniu ocenić na 12 m, szerokość 5,5 m 
i 2,5 m. Kształt przyziemia budowli przemawia ·za przynależ
nością do fazy I-II młodszych kultur wstęgowych. Stratygra
fia wskazuje, że budowla była starsza od III fazy rozwojo
wej tych kultur. Nie można jednak wykluczyć całkowicie jej 
związku z kulturą pucharów lejkowatych. 

·w odległości ok. 230 m na północny zachód od wy
kopu głównego w założonym w roku ubiegłym sondażu zarysował 
się duży obiekt młodszych kultur wstęgowych ok. 14,0 m długi 
i 5,0-8,0 szeroki. Po zdjęciu jednolitej warstwy górnej 
okazało się, że jest to skupisko kilkunastu wzajemnie się 
przecinających glinianek i jam przydomowych o średnicy 
1,0-J,O m głębokich ok. 1,0-2,0 m. Tworzyły one unikatowy 
w skali środkowoeuropejskiej kompleks relacji stratygra
ficznych pozwalający stwierdzić, że glinę w tym miejscu 
eksploatowano przynajmniej w 4 etapach mieszcząc3ch się w 
ramach chronologicznych II a - III fazy rozwojowej młod
szych kultur wstęgowych. 

Badania będą kontynuowane • . 

BIAŁKA, gm .• Krasnystaw 
woj.chełmskie 
Stanowisko 1 . 

BIAŁKA, gm.Krasnystaw 
woj.chełmskie 
Stanowisko J 

pat:rz 
epoka brązu 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Praćownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadził zespół w składzie: 
mgr Edmund M~trus /autor sprawozda-
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nia/, mgr Andrzej Hunicz, mgr 
Mariusz ~~tyaszewski i Łukasz Rej
'lliew;ł,ez. Finansovmł WKZ w Chełmie. 
Pierwszy sezon badali. Cmentarzysko 
kurhanowe kultury ceramiki sznuro
wej. 

Stanowisko leży 1,5 km na południe od drogi Krasny
staw - Białka, na ~ulminaeji najwyższego wzniesienia w lesie 
Namule, w obrębie działki leśnej nr 253. Składa się ono z 
siedmiu kurhanów us:{tuowanych na linii E-\·1. Kurhany mają od 
0,7 do 1,1 m wysokoś,#~ oraz od 6,3 do 11,5 m średnicy. Do 
badań wykopaliskowyMi wytypowano centralnie położony kurhan 
nr 5 oraz sąsiadu~łCY z nim od zachodu kurhan nr 6. 

Niewielkich rozmiarów /0,7 wysokości i 6,5 śr~a
nioy/ kurhan nr 5 przebadano całkovvicie. Nasyp kurhanu wy
konany został z lessu. w · południowej części kurhanu 0,1-
0,25 m poniżej powierzchni nasypu >vystąpiło niewielkie sku
pienie węgli. W trakcie eksploracji wydobyto kilkanaście 
fragmentów ceramiki. 

W kurhani·e nr 6, o wysokości 1 , 1 m i średnicy 11 , 5 
m eksplorowano ćwiartkę południowo-zachodnią. Również w tym 
wypadku· nasyp wykonany został z lessu. Na głębokości 1,2 m 
/mierząc od płaszcza kurhanu w jego najwyższym - centralnym 
punkcie/ zaobserwowano wyraźny zarys jamy grobowej. Obiekt 
o zarysie zbliżonym do prostokąta i wymiarach 2,5 x 1,5 . m 
zorientowany był na linii E-W. Dno jamy znajdowało się na 
głębokości 1,9 m. W północno-zachodniej części komory gro
bowej na głębokości 1,2-1,3 m odkryto· espół zabytków skła
dający się z toporka łódkowatego, amfory oraz pucharka. 
Nie zaobserwowano natomiast w jamie jakiegokolwiek śladu 
pochówku. · 

BRZESC KUJAWSKI 
woj.włocławskie 
Stanowisko· 4 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadzili: dr Ryszard 
Grygiel i dr Peter Bogucki /Har
vard University, Cambridge, USA/,przy 
udziale studentów z Polski, RFN · 
i USA. Finansowali: V~Z we Włocław
ku, Urząd Miasta i Gminy w Brześciu 
Kujawskim oraz MAiE w Łodzi. Konty
nuacja badań z lat 1934-1939, 1952, 
1976~1981. Stanowisko wielokulturo
we i wieleokresowe od późnego paleo
litu po średniowiecze. 

Kontynuowano badania w północnej części stanowiska, 
wokół odkrytej w roku 1981 chaty trapezowatej nr 56. Proble
matyka grupy brzesko-kujawskiej .kultury lendzielskie~ zdecy
dowanie dominowała na badanym w2cinku stanowiska. Ogołem w 
sezonie przebadano obszar 575 m • 
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Pojedyncze materiały krzemienne zwi e .z pó~nym 
paleolitem /krąg kultur tylczakowych/ wystąpili powierzch-
~i calca i w obiektach kultur późniejszych. 

Zdecydowana większość odkrytych obiekłów l15/ od
powiada grupie brzesko-kujawskiej kul tury l·eneł.elskiej i cał
kowicie /funkcjonalnie/ ·związana jest z chatą trapezowatą 56. 
VI ich liczbie wyróżniono pod względem funkcji •tery rodzaje 
obiektów: 
- 4 kolejne groby szkieletowe, w tym niezwykle begaty grób 

·kobiecy wyposażony w ozdoby z muszli /ok. ;.ooo sztuk pa
ciorków/, miedzi, bursztynu, zębów zwierzęc,eh i naramien

.niki z żebra zwierzęcego, 

- specjalistyczne warsztaty obróbki rogów jelenich i muszli 
fwyrób toporów, łyżek, ozdób z muszli/, . 

- obiekt służący do magazynowania odłowionej w nadmiarze 
fauny jeziornej /żółwi, ryb, małży/, · · 

- głębokie do 2 m jamy wybierzyskowe gliny - tzw'.glinianki. 
Środkowemu okresowi lateńskiemu /wer.esny okre.s roz

woju kultury przeworskiej/ odpowiada jeden, ~ych rozmiarów 
obiekt, z duż·ą ilością ceramiki i kości zwienęcych. 

Pobrano liczne próby węgli drzewnych z obiektów 
grupy brzesko-kujawskiej kultury lendzielskiej- które prze
kazane zostaną Pracowni Radiochemicznej Muzeum Archeologicz
nego i Etnograficznego w Łodzi. 

' Materiały przechowywane- są w MAiE w Łodzi. 
Badania b~dą kontynuowane. 

CHLEWISKA, gm •. Dąbrowa Biskupia 
woj.bydgoskie 

Uniwersytet im • . Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Instytut Prahistorii 
Zespół Badań Kujaw 

Stanowiska )1 i 56 

Stanowisko 31 

Prace prowadził zespół pod kierun
kiem doc.dr hab. Aleksandry Cofty
Broni.ewskiej. Finansował Uniwersy-

· tet Warszawski. St.)1 - osie4la lud
ności schyłkowoneolitycznej; osied
le kultury łużyckiej. St.56- osied
le ludności kultury amfor kulistych 

. /faza IIIb-c/, obozowiska: ludności 
.schyłkowoneolitycznej, ludności gru
py Kruszki kultury iwieńskiej. 

Stanowisko usytuowane jest na południowej oraz 
południowo-zachodniej, środkowej J?artii stoku e~sponowanego 
wyniesienia w obrę):>ie obszaru fal~stego, zloJ;~l~zow~nego na 
krawędzi doliny rzeki Tążyny. Obszar ten wyrozn~a s~ę specy
ficznym układem cech geomorfologiczn~-h~dr~logicznych, J;tóry 
tworzą liczne·, bielicowo-wydmowe '•zn~es~en~a otoczone rownie 
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.licznyml, małymi bezodpływowymi zbiornikami wodnymi •. 
· Rozpoznano wykopaliskowo pQwierzchnit 300m2 • 

W.efekcie zarejestrowano 16 obiektów, zróżnicowanych chro
nologic~nie k\llturowo, jak i funkcjonalnie: . 
- 1J , obiek~ów ludności schyłkowoneolitycznej, w tym: 4 jamy 

p osłupowe, 9 jam gospodarczych, ... 

J ·obiekty lu~ości kultu~ łużyckiej , ·a funkcji jam gospo-
darczych. ' . . , . r • ' • • 

· · Łq~znie w katego'rii' źródeł ruchomych uzyskano ok. 
1. 70.0 wytworów kulturowych, w tym~ . ok. ·1. 500 fr.ceramiki, 
7.0 wytworów krzemiennych, 70 wy.twor6w karidennych /pozosta-
Ctości .. produkcyjrie, półw)rtwory, - narzędzia/. W znakomitej · 

. p·rzewadze /ok. ··97'!./ ~teriał tródł.owy ,dotyczy pozostałości· 
ludności · schyłkowoneolitycznej. Po·zostałe /3%/ nalety · łączyć . 
z wytworami ludriości ' kultu~ łużyok!:i· · Ceramika śohyłkowo~ 
neoli tycżna . ·Viykazuj e cechy: kul tur: . or kulistych, pucba-
rów dzwonowatych, epis·znurowych oraz blH:ej dotąd nie ~ozpoz
nanyoh, łąozony~h z krtgiemkqltur wczesnobrązowych w Kotli-
nie Ka.rpac~~ej. . · , · · 

.. ·. · Ni~ przewiduje ·sit kontynuacji badali~ 

Stanowisko 56 , 
l • . ' . 

·, Stanowisko usytuowane jest na półnoonYJJl · oraz 
pÓłnocno-wschodnim stoku .elipsowatego 'WY!li~·sienia . terenowe- ·. 
go, położonego· w o'Prtbie · obszaru fali'Bt·ego na krawodd doli- . 
ny .rzeki .TI}żyny. Od strony · północne;( oraz południowo-wschod
niej bad~e stanowisko otaczają zarastaj·ąoe, bezodpływowe 
zbio1'.9-iki ·Wodne. · · . · · · 
. . .. Zbadano powierzchnit ok~ 2.5Ó m2 , w· ramach 11 jed-

nostek· eksploracyjnych. Poczynióne óbserwaoje pozwoliły wy~ 
ró~ni6- trzy '~'obszary" osadnicze.: · ·: . . . . ·: : · 
.. · · ·;: . 1/. .0sada ludllo~ci kulhtl"y ·amfor ·~listych /taza 

'IIIb--ą/ • . OdśłąnittY obiekt mieszkalny repre~e·ntuj e formt 
naziemnej . budowli słupowe.;!.· Plan ·przyziemia "chaty". ma 
kształt . trapezu o wymiarach boków: 5, 5; 4, 5 'f ' .5 .. ,0; 2, 5 m. · 
Wnttrze o+aż najb~iższe . ząplecze wskazanego obiektu silnie 
nasycone ll'ia,teria;tem źródłowym /łąc~nie zarejes·trowano ol~. 
1 ~ 850 ' tródeł . l:"lchomychf. · · · .. . · 

. ·. '2/ b.bozow:1,ako .ludnosc.i schy;tkowoneol;ltycznej /kul-
tura ceramiki sznurowej/. Odsłonitt~ .6 obiektów o funkcji 
dołkqw p osłup owych. · Za rej es·trowano ok. 180 elementów kul tu• 

· rowych. · 
)/ Ob.serwacj e archeometryczne · dotyoz·ą bliże;l nie• 

określonych funkojonalnie, miejs·o osadniczych: a/ludności 
o kulturze reprezentującej elementy kultury grupy Kruszki 
/w !azie kształtowania sio kultury iwieńskiej/. Łącznie 
uzyskano ok. 150 fr.ceramikil b/ludności kultury pucharów 

· lejkowatych. Zarejestrowano epizodycznie Wystopująoe frag
menty ceramiki·. 

Prace nie btdą kontynuowane. 
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patrz 
okres halsztacki 

Uniwersytet Marii Curie
Skłodowskiej w' Lublinie 
Zakład Archeologii Folski 

Badania prowadził mgr Andrzej Kokow
aki i Wiesław Koman. Finansował 
Archeologiczny Ośrodek Badawczo
Konserwatorski w Lublinie. Drugi 
sezon badań. Cmentarzysko kultury 
z kręgu sznurowego. Cmentarzysko 
rzędowe z X-XII w. Osada średnto
wieczna z XIV-XV w. Ślady osadnict
wa neolitycznego. 

Badania ratownicze skoncentrowano w północno-za
chodniej części stanowiska. Założono wykopy o łączn'ej po
wierzchni 115m2. 

Odkryto dwa groby kultury z kręgu sznurowego, za
wierające pochówki podkurczone. W jednym wypadku przy zmarłym 
znaleziono sztylet krzemienny i retuszowany odłupek, w dru~ 
giro: sztylet krze~tenny, dwa grociki seroowate, dwa szydła 
kościan~, trzy narzędzia na odłupltuch i dwa odłupki krzemien
ne. Grób ten w partii wschodriiej zniszczony jest przez grób 
wczesnośredniovdeczny. 

Dziewięć grobów wczesnośredniowiecznych reprezentuje 
typ pochówków wyprostowanych, leżących na wznak w podłużnych 
jamach grobowych. W części z ni0h czytelne były ślady trumien. 
Pięć pochówków należało do dzieci, pozostałe do osobników do
rosłych. 

Osadę średniowieczną reprezentują dalsze trzy obiek
ty, w tym j ednB głęboka jc.ma o kwadratowym zarysie /ciemne 
wypełniska z niewielką ilością d~obnej ceramiki naczyniowej, 
na dnle jamy spalona deska i pojedyncze kości ludzkie/ i jed
na owalna zawierająca silnie przepaloną polepę /piec?/. W 
części zniszczonej, pod warstwą współczesnego humusu znale
ziono misę średniowieczną /wykop 2/. 

W wypełnieku obiektu średniowiecznego nr J znale
ziono dwa fragrneuty ceramik!, mogące należeć do kultury 
wołyńska-lubelskiej ceramiki malowanej /?/. 

BadRnia będą kontynuowane. 

D~Y, gm. Do. b re 
woj.włocławskie 
Stanowisko 29 

Uniw~rsytet im. Adama 
Micki@wicza w Poznaniu 
Instytut Prahistorii 
Zespół ~adań Kujaw 
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Prace prowadził zespół pod kierun
kiem doc.dr hab.Aleksandry Cofty
Broniewskiej. Finansował WKZ we 
Włocławku. Pierwszy sezon badań 
osad ludności: kultury pucharów 
lejkowatych, kultury iwieńakiej, 
ludności z wczesnej epoki brązu 
charakteryzowanej przez inne para~ 
metry kulturowe niż poprzednie 
oraz cmentarzysko ludności kultury 
łużyckiej. · 

.Stanowisko położone jest na kUlminacji wydmy w 
rozległym ciągu wydap opadającym na wschód w kierunku pła
skiej, podmokłej doliny bezimiennego cieku. 

Badania pod~ęto w związku z problematyką osadnict~ 
wa ludności z wczesne~ epoki brązu. Ogółem przebadano 154m2 
rejestrując 19 obiektów. Zaobserwowano następujące fazy 
osadnictwa: 

1/ osada ludności kultury pucharów lejkowatych ~ 
tzw.horyzont późnopuoharowy - IV faza wg.systematyki kuj·a.w-.. 
skiej, 

2/ osada ludności kultury iwieńskiej - III faza 
wg.systematyki kujawskiej, 

J/ osada ludności z wczesnej epoki brązu - konsty• 
tuowana przede wszystkim przez elementy episznurowego kr~gu 
przykarpackiego i tzw. "horyzontu trzcinieckiego" /jest wiel• 
ce prawdopodobne, iż jest ona tożsama z fazą 2/, 

4/ cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyc
kiej - b.duży stopień zniszczenia nie pozwala na bliższą 
char~kterystykę. 

Zamierza się prowadzić dalsze badania. 

DOBRO N 
woj • sieradzkie 
Stanowisko 1 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr ·Andrzej Feli
siak. Finansował WKZ w Sieradzu. 
Pierwszy sezon badań. Osada kultu
ry pucharów lejkowatych. 

Stanowisko położ.one w bezpośrednim sąsiedztwie 
cmentarzyska rzymsko-katolickiego w Dobraniu, odkryte zosta
ło w 1927 r. a zinterpretowane chronologicznie i kulturowo . 
przez J.Dylfka. Jest ono usytuowane na ro~ległej płaskiej 
wydmie, stanowiącej odgałtzienie wału wydmowego zalegają~e
go pomiędzy wsiami: Dobrań, Mogilmo, Róża, Pawlikowice, Te ... 
re ni n i Che chł o. 

Przebadano powierzchnię 700m2 , na której w trakcie 
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wcześniej przeprov~dzonej inwentaryzacji powierzchniowej. 
zarejestrowano występowanie zabytków kultury pucharów lej
kowatych. Na badanym obsz~rze odkryto: w przy~liżeniu pro
stokątną chatę słupową o powierzchni ok. 25 m z paleniskiem 
wewvnątrz, owalną budowlę szałasową o powierzchni ok. 24 m2, 
duże palenisko pomiędzy chatą a szałasem, 5 jam o charakte
rze gospodarczym, 17 dołków słupowych nie związanych bezpoś
rednio z konstrukcją chaty i szałasu. 

Zabytkowy materiał ruchomy stanowiła bardzo licz
nie występująca ceramika /ok. 6 tys.fragmentów/, ' 11czne 
przedmioty krzemienne /m.in. reprezentowane surowce krze
mienne: czekoladowy, świeciechowski, wołyńsk~/ i kamienne, 
a także sporadycznie występujące kości zwierzęce. W badanej 
części stanowiska /szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie 
chaty/ zarejestrowano Występowanie ~dużej ilości polepy. 
Materiał zabytkowy w całości ~wiązany jest z kulturą pucha-
rów lejkowatych. · 

Wstępne obserwacje chronologiczne pozwalają dato
wać całość znalezisk na schyłek fazy wióreckiej rozwoju tej 

.kultury. Należy przy tym podkreślić nie notowany dotychczas 
udział niektórych elementów zdobnictwa grzebykowego, które 
wskazuje na związki · kultury pucharów lejkowatych ·z kultura
mi neolitu strefy leśnej. 

Materiały. przechowywane są w MAiE w Łodzi. 
Badania będą kontynuov~ne. 

DROHICZYN 
woj.białostockie 
Stanowisko XVI 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Lech Pąwlata. 
Finansował VlliZ w Białymstoku. Trze
ci sezon badań. Osada kultury cera
miki grzeqykowo-dołkowej. Osada 
grupy mazowiecko-podlaskiej kultury 
łużyckiej z IV okresu epoki brązu 
- Hallstatt D. Cmentarzysko wcze
snośredniowieczne z XII-XIII w. 
Ślady osadnictwa kultury Świder
skiej i ceramiki sznurowej. 

Badani~ skoncentrowano w północnej. górnostokowej 
partii stanowiska, oraz .w części zachodniej, na skłonie ob-2 
niżenia terasu nadzalewowego. Przebadano powierzchnię 190 m 

Północna część stanowiska okazała się zniszczona 
w wyniku erozyjnej dział~lności wód ~ orki. W zachodnie~ 
partii stanowiska obecnosć warstw kulturowych, łużyckieJ 
i wczesnośredniowiecznej, stwierdzono w najniższych jego 
częściach. W półneono-zachodniej części przebadanego obsza~ 
ru natrafiono na koryto cieku wodnego, przeclnaj~cego te~s 
nadzalewovzy, związanego z poziomem osadnictwa łuzyckiego. 
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W obrębie tego koryta wydzielono dwie warstwy osa~icze, z 
których niższa zawiera ceramikę o wczesnych cechach łużyc
kich. W stropie górnej warstwy znaleziono brązową zauszni
cę gwoździawatą typu scytyjskiego. 

Na przebadanym obszarze odkryto 39 obiektów kon
centrujących się w najwyższej partii stanowiska, z wyjąt
kiem obiektów wczesnośredniowiecznych znajdujących się tak
że na łagodnym skłonie terasy. 

, . 1/~ltura ceramiki grzebykowo-dołkowej - 3 niec
kowate, ~ planie koliste jamy wypełnione gliniastą, szarą 
zie'mią, zawierające fragmenty ceramiki i rozcieracze kamien-
ne. ' 2/ kultura łużycka - 20 jam ovmlnych i kolistych, 
w przekroju cylindrycznych i nieckowatych, zawierających 
niewielką ilość fragmentów naczyń, krzemieni oraz rozciera
cze i gładziki kamienne • . w jednej z jam znajdowało się na
czynie wazowate ornamentowane szerokimi, ukośnymi żłobkami. 
Inna jama zawierała pozostałości zniszczonego kamiennego 
paleniska oraz fragmenty kilku naczyń. 

J/ wczesne średniowiecze - 9 grobów w układzie 
rzędowym, oraz 7 jam znajdujących się między grobami. Część 
szkieletów zawierała wyposażenie ograniczone d·o· ozdób: 
pierścionki taśmowate i w kształcie zamkniętych kółek, za
usznice z trzema ażuro\~ malinkami, kabłączki: esowaty 
i o powrotnym zwoju, paciorki szklane. Szkielety zoriento
wane głowami w kierunku zachodnim, z lekkim odchyleniem ku 
północy, leżały w pozycj.i wyprostowanej na wznak. Odbiega 
od tego układu grób 1'8, w którym zmarły został do jamy gro
bowej złożony twarzą do ziemi. Szkielet osobnika z grobu 17 
posiadał nogi przygniecione dużym kamieniem. Jamy w przekro
ju nieckowate, w planie nieregularnie owalne, zawierały zni
komą ilość materiału zabytkowego. Nad jedną z nich, na po
ziomie warstwy kulturowej znaleziono fragmenty naczynia typu 
"mazowieckiego". Duży fragment tego naczyni·a znaleziony 
został w grobie 17 na poziomie szkieletu. 

4/ Na złożu wtórnym znaleziono pojedyncze fragmen
ty naczyń kultury ceramiki sznurowej oraz doborowe wióry 
z krzemienia czekoladowego, które wiążą się z ubiegłorocz
nym znaleziskiem na tym stanówisku liściaka Świderskiego. 

Materiały znajdują się w zbiorach Muzeum Okręgo- · 
wego w Białymst 0: · t . 

Badania będą kontynuowane. 

DO LICE 
woj.szczecińskie 
Stanowisko 4'1 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Szczecinie 

Badani a prowadziła mgr Ewa Nawrol
ska. Finansował WKZ w Szczecinie. 
Pierws~y sezon badań. Grobowiec 
neolityczny kultury pucharów lej-

. kowatych. 
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Badaniami objvto silnie zagrożony p~zez gospo
darkv leśną tzw.grobowiec bezkomorowy. Miał on zupełnie 
rozmyty nas~. Jego kształt pozwolił odtworzyć obstawa 
kamienna. W partii szczytowej tworzyły ją głazy o wymia
rach 1,0 x 1,2 x 1,0 m znacznie malejące w miarv oddalania 

. się od szczytu. W partii szcz3towej kurhan miał szerokości 
ok. 6,0 m x 17 m ok. 4,0 m x 25 metrze już tylko 2,5 m. 
Dalej nie udało się już odtworzyć rożmia~ów. Można jedynie 
stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że pierwotna dłu
gość kurhanu wynosiła ok. 50 m. Zorientowany. był w przybli
żeniu E-W. Na 8 m od szczytu kurhan przedzielony był po
przeczną ścianą z dużych kamieni oddzielającą ciągnący się 
przez 6 m bruk o miąższości ok. 0,5 ~· Zbudowano go z ka-
mieni o średnicy ok. O, 1-01, 5 m. · · 

Pod brukiem stwierdzono dość .rozległe zaklęśnię
cie warstwy calcowej. Być może w tym miejscu znaj~ował się 
pierwotnie pochówek. Wobec nie zachowania się żadnych 
szczątków wyświetlić to mogą jedynie badania chemiczne po
branych próbek. W nasypie i bruku znaleziono kilkanaście 
skorup późnej fazy kul tury puchar.ów lejkowatych. Przy ~ 
"czole" kurhanu natknięto się na jamę kultury łużyckiej z 
okresu halsztackiego, w nasypie na liczne skorupy tej kul
tury. W tym okresie nastąpiła też silna dewastacja kurhanu 
neolitycznego. 

GLINKI, gm.Rojewo 
woj.bydgoskie 
Stanowisko 7 

GOGOLIN, gm.Grudziądz 
woj.toruńskie 
Stanowisko 15 

patrz 
paleolit i mezolit 

Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika 
Instytut Archeologii 
i Etnografii w Toruniu 

Badania prowadził ~gr Stanisław 
Kukawka. Finansował WKZ w Toruniu. 
Pierwszy sezon badań. Osada lud
ności kultury pucharów lejkowa
tych, faza III/IV. 

Stanowisko usytuowane jest na nieznacznym wynie
sieniu wydmowym w Dolinie Wisły tuż przy skraju ~soczyzny. 
Osada jest silnie zniszczona przez gospodarkę lesną i roln~. 
Badaniami ratowniczymi i sondażowymi objęto całą przestrzen 
osady. 

Odsłonięto obszar 75 m2 /13 wykopów sondażowych 
różnych rozmiarów/. Poniżej warstwy o;nej we wszystkich wy
kopach zalegał calec. Z powierzchni stanowiska oraz z wyko
pów badawczych pochodzi około 700 fragmentów silnie rozdrob
nionej ceramiki, 2 fragmenty przęślików glinianych oraz kil-
kanaście artefaktów krzemiennych. · 

Biorąc pod uwagę cechy stylistyczne ceramiki, ósa-
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d~ można wstępnie datować na kóniec III i ewentualnie po
czątek IV fazy kultury pucharów lejkowatych. 

Ze wzgl~du na bardzo silne zniszczenie stanowiska, 
badania nie będą kontynuowane. 

Materiały przechowywane są w IAiE UMK w~oruniu. 

GbRAt gm.Pobiedziska 
woj.poznańskie 
Stanowisko 1 

patrz 
wczesne średniowiecze 

GRABIE, gm.Puszcza Mariańska 
woj.skierniewickie 

·Biuro Badań i DokUmentacji 
Zabytków w Skierniewicach 

Badania prowadził mgr Andrzej Ko
siorek. Finansowało Biuro Badań 

. i Dokumentacji Zabytków w Skier
~iewicach. Pierwszy sezon badań. 
Slady osadnictwa neolitycznego. 

Obiekt •zlokalizowany· na wydmie w trakcie badań 
powierzchniowych w ramach AZP został wytypowany do prac 
sondażowych. W trakcie badań założono 1 wykop podzielony 
na odc~nki, z których eksplorowano 3 o łącznej powierzchni 
37,5 m. W trakcie prac nie stwierdzono żadnych warstw kul
turowych, natomiast natrafiono na ślady po 2 okopach z I 
wojny światowej. . . 

Z materiałów archeologicznych znaleziono materiał 
krzemienny: rdzeń i 2 odłupki krzemienne oraz 2 fragmenty 
ceramiki, prawdopodobnie kultury pucharów lejkowatych. 

Prace zakończono. 

GRbDEK NADBUŻNY, gm.Hrubieszów 
woj.zamojskie 

Uniwersytet im. Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
Zakł~d Archeologii Folski stanowieko 2 

Badania prowadzili mgr Sławomir 
Jastrzębski i mgr Marta Polańska. 
Finansował uw. Pierwszy sezon 
badań. Stanowisko· kultury pucharów 
lejkowatych i z wczesnego okresu · 
epoki brązu. 

W celu rozpoznania kompleksu osadniczego kultury 
pucharów lejkowatych wokół znanej osady wyżynnej w Gródku 
Nadbużnym /stanowisko 1 C/ podjęto badania sondażowe na 
stanowisku 2, odkrytym w trakcie badań powierzchniowych 
przeprowa"dzobych przez ZA UMCS w 1978 r. Stanowisko usytuo
wane jest w odległości ok. 700 m na zachód od osady na sta
nowisku § c, na kulminacji cypla lessowego silnie ekspono
wanego nad szeroką w tym ·miejscu dolinę Huczwy. 

Badania przeprowadzone na powierzchni 50 m2 wyka-



33 

zały. bardzo nikłe ślady osadnictwa kultury pucharów lejko
watych w postaci nielicznego materiału ceramicznego w war
stwie kulturowej. Pięć odkrytych obiektów bądź ni e zawiera 
ło inwentar~a zabytkowego bądź wiązało się z osadnict wem 
z wczesnej epoki brązu. Niestety niewielka liczebność i brak 
cech dystynktywnych /zaledwie kilka fragmentów ceramiki z 
ornamentem sznurowym/ utrudnia klasyfikację kulturową tych 
materiałów, jakkolwiek należy przypuszczać, iż osadnictwo 
z tego okresu było wielofazowe /stratygrafia pomiędzy obiek
tem 1 i 3 zawierającym zdekompletowany szkielet psa/. 

GRUDZiłDZ-MNISZEK 
woj.toruńskie 
stan0wisko III 

HUTA, gm.Wojaławice 
woj.chełmskie 
Sta~owisko 1 

patrz 
epoka brązu 

Muzeum Okręgowe 
w Chełmie 

Badania prowadzili: mgr mgr Stani
sław Gołub i Krzysztof Telepko. 
Uczestniczyli mgr mgr Andrzej Bra
nicki, Sławomir Kadrow/Muzeum w 
Krasnymstawie - autorzy sprawozda
nia/ i Z.Nowakowski. Finansował o 
Muzeum Okręgo~e w Chełmie . Pierwszy 
sezon badań. Slady osadnictwa ne o
litycznego. 

Stanowisko położone jest na północno-zachodnim 
skraju dawniej dużego, obecnie prawie całkowicie zniwelo
wanego wyniesienia w dość s ilnie s fałdowanej s trefi e poza
dolinowej. W bezpośrednim jego sąsiedz twie /na p ółnocny
wschód/ znajduje się zagłębienie okresowo wYpełnione wodą. 
Wyniesienie pokryte jest 30 cm grubości płaszcz em silnie 
spiaszczonego lessu. 

Badaniami objęto teren 42 ,5 m2 • W dwóch wykopa ch 
stwierdzono wYstępowanie nielicznego mat eriału zabyt kowego 
do głębokości 40-50 cm. Nie odkryto obi ektów ni eruchomych . 
Nieco większe zagęszczenie zabytków archeologicznych stwier
dzono w założonym w pobliżu kulminacj i wzgórza yzykopie nr 1. 

Zdecydowanie dominuje materiał kultury lubelsko
wołyńskiej ceramiki biało malowanej przy niel i cznych wtrę
tach wczesnobrązowych. 

Teren objęty eksploracją archeologiczną porośnięty 
jest krzewami i pojedynczymi drzewami. Korzeni e roślin s po
wodowały miejscowe przemieszczenie zabyt ków. 

Badania zostały zakończ one. 

INOWROCŁAW 
woj.bydgoskie 
Stanowisko 58 

Uniwer s yt et im . Adama 
Mi cki ewi cza w Poznaniu 
Ins tytut Prahistori i 
Zesp ół Badań Kujaw 
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Prace prowadził zespół pod kierun
kiem doc.dr hab.Aleksandry Cofty
Broniewskiej. Finansował Wojewoda 
Bydgoski. Drugi sezon badań osied
la grupy radziejowakiej kultury 
pucharów lejkowatych i ·cmentarzy
ska kultury przeworskiej. . 

Wyeksplo~owano powierzchnię 712 m2 wyraźnie zaz
naczającego się na tle płaskiej wysoczyzny wyniesienia. 
Zarejestrowano ślady działalności ludności grupy radżiejow
skiej kultury pucharów lejkowatych i grupy krusz~ńskiej 
kultury przeworskiej. 

1/ Odkryto zespół 4 obiektów /nie licząc części 
doł~ów hipotetycznie wiązanych z tą fazą osadniczą /: 2 
"jamy produkcyjne", rów oraz konstrukcję "megalityczną" -
bliżej nieokreślonych funkcji. Materiał źródłowy zgromadzo
ny głównie w "jamach produkcyjnych" rzuca całkiem nowe świat
ło na wytwórczość kamieniarską i rogowiarską społeczeństw 
"radziejowskich". Ceranp.ka wydaje się wykazywać cechy fazy VB 
kultury pucharów lejkowatych, znaj'dujące najściślejsze analo
gie w zespole z pobliskiego stanowiska 55 w Inowrocławiu. 

2/ Zbadano względnie całościowo cmentarzysko "sank
tuarium" - tzw.typu kruszańskiego /por.Krusza Zamkowa stano
wisko 13/. Nekropolę tworzy: obiekt sanktuaryjny /głęboki, 
prostokątny wkop o wymiarach 5 x 2,5 m, na dnie którego zale
gały kosci zwierzęce i ludzkie/, ogrodzenie otaczające prze
strzeń wokół sanktuarium o powierzchni ok. 14 x 22 m oraz 
pochówki /23 groby/. 

Relacj~ przestrzenno-chronologiczne pomiędzy tymi · 
elementarni wskazują na istnienie kilku faz rozwoju obiektu, 
uwidaczniając istotne modyfikacje jego założeń konstrukcyjno
symbolicznych. Wstępna analiza wyposażenia ~robów pozwala 
datować cmentarzysko na późny podokres latenski- tj. uznać 
za końcowe s t a dium rozwoju idei nekropoli sanktuaryjnych 

t grupy kruszańskiej. 
B~dania zakończono. 

JABŁONKA 
woj.nowosądeckie 
Stanowisko 20 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 

'łr'Ja terialnej 
Zakład Archeologii 
Małopolski w Krako~e · 

Badania prowadził mgr Paweł Valde
Nowak. Finansowała Komisja Archeo
logiczna Oddziału PAN w Krakowie. 
Pierwszy sezon badań. Obozowisko 
ze schyłku neolitu lub początków 
.epoki brązu. 

Stanowisko położone jest na prawym brzegu Czarnej 
' 
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Oravzy, na południowo-wschodnim zboczu Vertelowskiego Działu 
/697,5 m npm/, w widłach Czarnej Orawy i Fotoku Zubrzyca. 
Zo~tało odkryte wiosną 1982 r. w trakcie badań powierzch
niowych. Podjęte badania miały za zadanie ustalenie warun
ków zalegania zabytków i zasięgu obozowiska. W tym celu 
wykonano ciąg sondaży o ogólnej powierzchni 20 mZ. We wszy
stkich wykopach zarejestrowano brak obiektów zabytkowych, 
warstwy kulturowej itp. Bezpośrednio pod warstwą gleby 
współczesnej pojawiał si~ poziom zwietrzeli~kowy fliszu 
magurskiego. Jedynie w warstwie ornej natrafiono na nielicz
ne wyroby krzemienne. 

Ogólna liczba wyrobów, łącznie z zebranymi z po
wierzchni stanowiska, wynosi 15 egz., we wszystkich przy
padkach wykonanych z krzemienia jurajskiego podkrakowskiego. 
Do bardziej charakterystycznych form należy zaliczyć wysoki 
drapacz o łuskanych bokach, dwa zgrzebła wnękowe oraz wiert
nik. Ich cechy, a także pewne dane techniczne są typowe dla 
krzemieniaratwa schyłku neolitu i początków epoki brązu. 

· Nie planuje się kontynuacji badań wykopaliskowych. 

JAKUSZOWICE, gm.Kazimi~rza Wielka 
woj.kieleckie patrz 
Stanowisko 2 okres wpływów rzymskich 

J~DRYCHOWICE 
woj. opolskie 
Grodzisko II 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził zespół pod kie
rownictwem prof.dr.hab.Marka Gedla, 
w składzie: mgr Barbara Szybowicz, 
mgr Urszula Bąk oraz dr Jan Chocho
rowski i mgr Wojciech Blajer /auto
rzy sprawozdania/. Finansował Woje
wódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Opolu. Piąty sezon badań. Osada 
neolityczna, osada obronna z wczes
nej epoki brązu. 

Program prac przewidywał: 1/ dokończenie badań 
w obrębie główne~o przekopu przecinającego całe stanowisko 
pasmem o szerokosci 30 m wzdłuż osi N-S; 2/ rozpoznanie przy 
pomocy sondaży sytuacji w północnej i wschodniej części gro
dziska - w strefie fortyfikacji i na ich bezpośrednim przed
polu. 

Podobnie jak w ub.roku całość prac ziemnych wyko
nywana była ręcznie. W ramach realiza.cji punktu "1" zdołano 
przebadać całość obszarU na południOW)~ przedpolu fortyfika
cji, gdzie znajdowała się wi~kszość obi~któw ora~ ~konano 
3 przekroje przez ~ortyfikacJe o łączneJ szer~kosc1 13 m, 
uzyskując rysunki .i .fotografie 5 profilów. W ramach realiza
cji punldu "2" wykonano we wschodniej partii grodziska rów 
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sondażowy o przebiegu W-E i wymiarach 60 x 1 m. Łącznie 
przebadano obszar o powierzchni 480 m2 /z tego ok. 100 m2 
na obszarze fosy, osiągającej głębokość ),6-3,8 m/, na 
którym odkryto 29 jam i ponad 20 dołków słupowych. 

Kilka obiektów okazało się jamami neolitycznymi, 
związanymi z osadą kultury pucharów lejkowatych. Jamy -
owalne w planie i pros·tokątne w przekroju - wypełnione były 
lessem ze znaczną domieszką próchnicy. Na ogół zawierały 
niewiele materiału zabytkowego; wyróżniał się obiekt 368, 
zawierający sporą ilość ułamków naczyń, a także przęśliki 
i fragmenty ciężarków glinianych. 

Większość obiektów wiązała się jednak z grupą 
nowocerekwiańską z wczesnego okresu epoki brązu. Były to 
jamy na. ogół okrągłe w planie i trapezowate w przekroju 
pionov~. Niektóre miały w górnej partii zarys zbliżony do 
czworokątnego, lecz dołem uzyskiwały okrągły kształt. Wypeł
niska stanowiła ciemna próchnica ze znaczną domieszką spale
nizny, w niektórych obiektach przewarstwiona caleowym lessem 
lub żwirem. Pozyskano dożo ułamkowego materiału ceramicznego 
i kości zwierzęcych /np. w jamie 362 znaleziono szkielet świ
ni/, ,w tym też narzędzia kościane- m.in. narzędzie zębate 
z łopatki zwierzęcej. Oprócz dużej ilości ułamków naczyń 
charakterystycznych dla grupy nowocerekwiańskiej stwierdzo
no także nieliczne ułamki cienkościennych naczyń o ostrym ' 
załomie, które mogą wskazywać na związki z klasyczną fazą 
kultury unietyckiej. · 

Na szczególną uwagę zasługuje obiekt 388; odkryty 
w miejscu, gdzie pierwotnie znajdował się /dziś całkowicie 
rozorany/ nasyp wału. Było to nieregularne, dość płytkie za
głębienie z wydrążoną w dnie stożkowatą jamą. Na dnie tej 
jamy znaleziono szczątki szkieletu psa. Jej wypełniska two
rzyło całość z poziomem zalegającym na dnie płytkiego zagłę
bienia. Górną część płytkiego zagłębienia w.ypełniał nato
miast silnie uwarst?dony i zbity materiał lessowo-piaszczy
sty, będący resztką podstawy wału. Można z tego wnioskować, 
że okres użytkowania obiektu 388 i moment rozpoczęcia budo
wy . wału dzieli niezbyt duży przedział czasovzy, gdyż zagłę
bienie jakie powstało na powierzchni gruntu w wyniku destruk
cji tego obiektu, w momencie ·wznoszenia wału nie ule{ . 
jeszcze samorzutnemu zarównaniu. Stratygrafia tego ot~~· tu . 
potwierdza więc wcześniejsze przypuszczenia, że istniejące 
na stanowisku fortyfikacje wiążą się z osadą wczesnobrązo
wą, a dokładniej z późniejszą fazą jej użytkowania. 

Także analiza profili wypełniska fosy potvderdza 
ustalenia dokonane w sezonach poprzednich. Wyróżnić można 
5 zasadni.cz~ch warstw: 

1/ Na dnie fosy zalega poziom odpowiadający okre
sowi "funkcjonowania założeń obronnych", powstały w wyniku 
powolnego rozmywania przez wody deszczowe stoków wału i fo
sy. VI licznym ułamkowym materia~e ceramicznym brak skorup 
młodszych niż wcz esnobrązowe. ' 
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2/ Poziom "zniszczenia założeń obronnych" - sto
sunkowo cienki, ciemno zabarwiony, zawierający dużą ilość 
kamieni zamkniętych z góry. 

J/ :Poziom "destrukcji założeń obro~ych" powstały 
w wyniku rozmycia nasypów ziemnych po zniszczeniu innych 
elementów fortyfikacji. · · 

. 4/ Poziom "'akumulacji próchniczej" - powstał vr 
wyniku powolnego wypełniania zagłębienia for;3y próchnicą, 
m •. in. już z nowożytnymi materiałami. 

5/ Współczesny poziom glebowy. 
Sondaż 60 x 1 m wytyczony .we wschodniej częsc~ 

grodziska przeciął fosę /nasyp wału jest tu całkowicie roz~ 
orany/ oraz teren w jej sąsiedztwie po wewnętrznej stronie 
fortyfikacji i na ich przedpolu. ·Stratygrafia wypełniska 
fosy jest identyczna, jak w wypadku południowej strefy 
.Pierścienia fosy. Zwracają uwagę różnice w zabarwieniu "po
ziomu destrukcji 11 , który od strony zewnętrznej był jasno 
zabarwiony /materiał z rozmycia wału/, lecz od strony maj
danu był bardzo ciemny, brunatno~czarny /zmywy próchnicze? 
rozmycie zbutwiałych ~onstrukcji drewnianych?/. Stwierdzono 
też po wewnętrznej stronie fosy pas terenu kilkumetrowej 
szerokości, na którym nie występowały obiekty archeologicz
ne. W jego obrębie, w nowożytnym wkopie, wystąpiła spora 
ilość rumoszu kamiennego • . Pomimo braku na powierzchni ma
teriałów ceramicznych stwierdzono również pojedyncze obiek
ty na przedpolu fortyfikacji, przykryte v~rstwą zmywów 
próchniczych. Dowodzi to istnienia osady wczesnobrązowej 
także na wschodnim skłonie wzniesienia. Omawiany wykop son

·dażowy wykazał konieczność objęcia szczególną ochroną kon
·serwatorską tej części stanowiska, gdzie głęboka orka niwe
luje zabytkowe struktury. 

Rumosz kamienny spotykany jest też na powierzchni 
na północnej krawędzi majdanu oraz w osuwisku na stronie 
N-W grodziska. Jego występowanie na krawędzi majdanu i w 
niektórych poziomach wypełniska fosy stanowi jedną z przesła
nek wysuniętego wcześniej przypuszczenia, iż pierwotnie po 
wewnętrznej stronie pierścienia fosy ' znajdował się drugi ~na
syp wału. Można wnioskować,. że fortyfikacje osiedla wczesno
brązowego składały się z dwóch pasów obwałowań i biegnącej 
ndędzy nimi fosy, mimo iż do .chwili .obecnej zachował się je
dynie zewnętrzny pas v~łu, wyraźnie ·czytelny na zalesionych 
-stokach partii północno-wschodniej, północnej, zachodniej 
1 .pełusniowo-wschodniej .grodziska. 

Materiały znajdują się w zbiorach Instytutu Archeo-
J..ogii UJ. 

Badania będą kontynuowane, zwłaszcza w s trefie 
:fortvfikacji. 

g,JWM·Y:·, ~· Cliełmno 
lt~!m.Ulski e 
· ~a 7 i a 

Uniwers ytet Mikołaja 
Kopernika 
I ns tytut Archeologii 
i Etnografii w Toruniu 
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Badania prowadził mgr Stanisław 
Kukawka /autor sprawozdania/ i Da
riusz Czerniakowski. Finansował 
WKZ w Toruniu. Pierwszy sezon ba
dań. Osady kultury pucharów lejko
watych. 

Stanowisko usytuowane około 500 m na południowy 
zachód od stanovdska 8, około 500 m na zachód od szkoły w 
Klamrach. Jest częściowo zniszczone przez współczesną zabu
dowę. Badaniami ratowniczo-sondażowymi objęto obszar osady 
w miejscu największego zagęszczenia materiału na powierzch-
ni. 

Odsłonięto obszar100m2 /4 wykopy badawcze/. Po
niżej warstwy ornej zarejestrowano pozostałości po obiekcie 
mieszkalnym /zagęszczenie materiału ceramicznego/ i kilku 
obiektach gospodarczych /3 jamy prostokątne i 2 ovmlne / • . 
Z wykopów pozyskano 4.622 fragmenty ceramiki /w tym 139 
fragmentów zdobionych/, 36 artefaktów krzemiennych, 74 frag
mentów płyt szlifierskich, siekierę krzemienną, fragment 
siekiery kamiennej i fragment topora bojowego. Większość 
materiału ruchomego pochodzi z obiektów. 

. Biorąc pod uwagę cechy technologiczne i stylistycz-
ne ceramiki, osadę można wstępnie datować na fazę IV B roz
woju kultury pucharów lejkowatych. Na uwagę zasługuje fakt 
występowania nielicznych fragmentów ceramiki o obcej tej kul
turze technologii, których stylistyka jest zbieżna z jej ma
teriałami. Ponadto nieznaczny procent ceramiki posiada jako 
komponent domieszki schudzającej rozdrobnione kości. Te cechy 
technologiczne jak i pewne cechy stylistyczne sugerują dość 
silne povdązania z kulturami strefy leśnej. 

Stanowisko 8 
Badania prowadzili mgr Stanisław 
Kukawka /autor sprawozdania/ i Ewa 
Dzięciołowska. 

Stanowisko usytuowane na północnym stoku nieznacz
nie w~1iesionego jęzora wydmowego wcinaj ącego się w dolinę 
Wisły jest ·częściowo zniszczone przez wybieranie piasku do 
zasypywania pobliskich torfowisk. Badaniami ratovmiczo-son
dażowymi objęto centralną, najlepiej zachowaną część osady. 

Odsłonięto 97 m2 /6 wykopów różnych rozmiarów/ 
rejestrując pozostałości budowli słupowej a w jej obrębie 
jamę z dosć ~obrze zachowanymi kilkoma naczyniami i kilka 
obiektów bez materiału, zinterpretovmnych jako paleniska 
/?/. Obok budowli uchwycono fragment drugiego budynku, któ
rego konstrukcja wiązała się z użyciem dużej ilości gliny, 
jamę o charakterze pochówkovrym, kilka mniejszych obiektów 
o nieokreślonej funkcji ora z kilka dołków posłupowych. 
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Z wyżej wymienionych obiektów oraz warstwy kultu
rowej wydobyto około 2.000 fragmentów ceramiki, kilkadziesiąt 
artefaktów krzemiennych i tyleż samo fragmentów płyt szlifier
skich i innych zabytków kamiennych oraz spore ilościowo próby 
drobnych fragmentów kości i polepy. 

. Z ·~wagi na ~ewne cechy styli~tyczne ceramiki osadę 
mozna wstępm.e datowac na schyłek III ~ ewentualnie początek 
IV fazy kultury pucharów lejkowatych. 

Materiały przechowywane są w IAiE llliK w Toruniu. 
Badania obu stanowisk nie będą kontynuowane. 

KLAMRY, gm.Chełmno 
woj. toruńskie .. 
Stanowiska 9 i 9a 

Stanowisko 9 

Uniwersytet Mikołaja 
. Kopernika 
Instytut Archeologii 
i Etnografii w Toruniu 

Badania prowadził mgr Stanisław 
Kukawka /autor sprawozdania/ i And
rzej Bokiniec. Finansował WKZ w 
Toruniu. Pierwszy sezon badań. 
Osady kultury pucharów lejkovmtych, 
faza III B /?/. 

Stanow~sko usytuowane jest około 150 m na wschód 
od stanowiska 8 . Zostało ono silnie zniszczone przez wybie
ranie piasku do zasypywania pobliskich torfowisk, a następ
nie przez wyrównywanie terenu. Badaniami ratowniczo-sonda
żowymi objęto cały przJrpuszczalny zasięg osady . 

· Odsłonięto 75 m2 /7 Wykopów/ rej .estrując poniżej 
warstwy ornej nikłe ślady warstwy kulturowej, a na poziomie 
calca nieliczne ślady dołków pasłupowych o chaotyczn;ym roz
kładzie i silnie zniszczone fragmenty jamy o nieokreślonej 
funkcji. iV'iateriał ruchomy reprezent.owany jest przez niespeł
na 300 fragmentów ceramiki, 13 artefaktów krzemiennych 
i kilkadziesiąt bardzo drobnych fragmentów kości . 

Pozyskany zespół materiałów można hipotetycznie 
łączyć z horyzontem III B /?/ rozwoju kultury pucharów lej
kowatych. 

Ze względu na silne zniszczenie stanowiska badania 
nie będą ko~tynuowane. 

Stanowisko 9a 
Osada położona jest około 200 m na południe od stu

nowiska 9, na północnym stoku nieznac-znego , wydłużonego wy
niesienia wydmowego w dolinie Wisły . ~tanowi~ko c~ęśc~owo_ 
zniszczone przez gospodarkę rolną . Znlszczenle.mo~e slę ~ią
za6 róvmież z jego .wydmowym charakt erem . Budan~aml son~a~o
vcymi objęto strefę najliczniejszego v~stępowanla ceraffilk~ na 
powierzchni. 
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Odsłonięto 27,5 m2 /4 wykopy badawcze/ rejestrując 
pon~zeJ warstwy ornej nikłe pozostałości warstwy kulturowej. 
Zespół zabytków ruchomych to: 362 fragmenty ceramiki, 4 ar
tefakty krzemienne, 2 fragmenty płyt szlifierskich i kilka 
drobnych fragmentów kości. 

Chronologia zespołu wiąże się prawdopodobnie z fa
zą III B /?/ rozwoju kultury pucharów lejkowatych. 

Badania nie będą kontynuowane. 
Materiały ze stanowisk 9 i 9a przechowywan~ są w 

IAiE UMK w Toruniu. 

KOLANKOWO, gm.Nowa Wieś Wielka 
woj.bydgoskie 

patrz . 
paleolit i mezolit 

Stanowiska 1 i . 5 

KOPRZYWNICA 
woj.tarnobrzeskie 
Stanowisko "Łysa Góra" 

patrz 
epoka brązu 

KRAK6W-NOWA HUTA-KRZE-SŁAWICE 
Stanowisko 41 

patrz 
okres lateński 

KRZEMIONKI k.Ostrowca Św., gm.Bodzechów . 
woj.kieleckie Państwowe Muzeum 
Reze~vat Archeologiczny Archeologiczne wWarszawie 

Badaniami kierował mgr Jerzy Bąbel. 
W badaniach udział wzięli: mgr mgr 
J~rek Zalewski, Sławomir Sałaciński, 
Hanna Kowalewska-Marszałek, Grażyna 
Zalewska oraz Regina Dziklińska, 
Hanna Łęgowiecka, Czesław Zybała 
i Dariusz Mikoś. F.inansował 'o Muzeum 
Regionalne w Ostrowcu. Czwarty se
zon badań. Kopalnia krzemienia pa
siastego. Neolit, wczesna epoka 
brązu. Kultury amfor kulistych i 
mierzanowicka. 

Prowadzone prace były kontynuacją badań z lat 197.9-
81, których celem jest przebadanie szybów i prącowni krzemie
niarakich wzdłuż magistrali 0.00-250.00 oraz udostępnienie 
przeba~anych obiektów ruchowi turystycznemu. 

Badania wykopaliskowe prowadzono na przestrzeni 
39m2 • Kontynuowano prace w wykopie IV/80-82 /10m2/ i zało
żono nowy w~kop V/82 /29 m2f przylegający od strony wschod
niej do wykopu II/79. Wykop V/82 ulokowano tak, aby objąć 
nim widoczny na. powierzchni pola górniczego szyb nr 6/668. 

\'/ wykopie IV/80-82 dokończono badania. fragmentu 
1 szybu jamowego o średnicy ok • . 4 m i głębokości ok. 2m 
oraz czę ści szybu drugiego. 
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W wykopie V/82 o głębokości 100-190 cm przebadano 
pracownie krzemieniarskie, hałdy przyszybowe, ślady po og
niskach oraz fragmenty 4 szybów. W wykopie tym stwierdzono 
stratygrafię hałd przyszybowych znajdujących się wokół szybu 
6/668, który jest datowany znaleziskami półwytworów dłut 
czworościennych na czas istnienia kultury amfor kulistych. 

W trakcie badań wydobyto 27,054 ~zt.zabytków, w 
tym 26.997. szt.artefaktów krzemiennych /z cze~o 2.772 szt. 
przepalonych/ i 57 szt.zabytków kamiennych. ' Wsród zabytków 
krzemiennych znajdowało się: konkrecji i ich fragmentów -
756 szt. /w tym 1 przepalona/, form zaczątkowych nieokreś
lonych- 235 szt., wczesnych półwytworów nieokreślonych na
rzędzi rdzeniowych- 2 szt., wczesnych półwytworów siekier-
4 szt., wczesnych półwytworów dłut- ) .szt., wczesny pół
wytwór kilofa- 1 szt., półwytworów siekier dwuściennych-
1 szt., półwytworów siekier trójściennych- 2 szt., półvzy
tworów siekier czworościennych- 1 szt., półwytworów dłut-
3 szt.~ półwytworów kilofów- 2 szt., odłupków całkowicie 
powierzchniowych- 1.107 szt. /w tym przep.67 szt./, odłup
ków częściowo powierzchniowych - 5.570 szt. /w tym przep. 
136 szt./, odłupek cz~ściowo powierzchniowy z tłuka krawę
dziowego- 1 szt., odłupków negatywowych- 1.412 szt. /w 
tym przep.)6 'szt./, wiórów całkowicie· powierzchniowych-
14 szt. /w tym przep.2 szt./, wiórów częściowo powierzchnio
wych- 145 szt. /w tym przep~8 szt./, ~viórów negatywowych 
32 szt. /w tym przep.1 szt./, pseu~owiórów- 231 szt. /w 
tym przep.5 szt./, łusek- 2.547 szt. /w tym przep.314 szt./, 
rumoszu naturalnego- 2.417 szt./w tym przep.89 szt./, okru
chów- 1.325 szt. /w tym przep.200 szt./, nieokreślonych 
pozostałości produkcyjnych- 11.144 szt. /w tym przep.1.1913 
szt./, nieokreślone pozostałości produkcyjne z tłuków kra
wędziovzych - .2 szt., nieokreślonych narzędzi nakopalnianych 
- 2 szt., narzędzi zębatych- 3 szt., zgrzebeł- 3 szt., 
łuszczeń- 1 szt., odłupków retuszowanych- 9 szt., wiór 
retuszowany - 1 szt. , rylców - 3 szt., pazurów i wiertników 
- 2 szt., tłuków- 16 szt. Wśród narzędzi kamiennych znajdo

. wało się: tłuków- 50 szt., gładzik- 1 szt., płyta szlifier-
ska - ·1 szt., kowadeł - '4 szt., fr.nieokreślonego narzędzia -
1 szt. · 

Zabytki znajdują się w magazynach muzealnych w 
Krzemionkach. 

Prace będą kontynuowane. 
. . 

LAS STOCKI, gm.Końskowola 
woj.lubelskie 

Uniwersytet Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie 
Zakład Archeologii Folski Stanowisko 7 

·Badania prowadziła mgr Anna Zakoś
cielna. Finansował Uniwersytet War
szawski. Osada kultury wołyńska
lubelskiej ceramiki malowanej. 
Pierwszy sezon badań . 
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Stanowisko odkryto w trakcie badań povJierzchnio
wych w ramach AZP wiosną 198} r. Położone jest nu lesoowym 
cyplu wysoczyznowym ograniczonym od południa i południov1e ~"': O 
wschodu szeroką doliną Bystrej, od północy , v1schodu i zacho
du wąwozami. W maj u 1982 roku przeprowadzono praee ra tunl<owe 
eksplorując dwa obiekty niszczone przez drogę przPcinnjącą 
osadę. Ze względu na dużą wartość poznawczą i szybko tns tę
pujące niszczenie stanovdska w sierpniu br. podjęto budanlu 
wykopaliskowe. 

Wykopy, o łącznej powierzchni 482 m2 założono na 
plateau .cypla, w miejscu najintensywniejszee;o występowunja 
zabytków na powierzchni, mniej więcej w centrum osady. Ou
słonięto ślady 22 obiektów , o przekroju głównie trapezovlu
tym, miąższości od 20 do 140 cm - w różnym stopniu zniszczo
nych przez procesy erozyjne i orkę. Odkryte obiekty miały w 
większości jak się wydaj~, charakter gospodarczy . Jedynie 
dwa, wyróżniające się rozmiarami i kształtem /4,5 do 5 m x 
2,5 do 3m, podłużne, w przekroju prostokątne/, ustawione 
po osi S-N stanowią być może fragmenty pozostało:jci półzie
miankowych budowli mieszkalnych i tak zostały VIS tępnie okreś
lone. 

Uzyskany materiał zabytkowy jest jednolity kulturo-
. wo i należy w całości do kultury wołyńska-lubelskiej ceramiki 
malowanej. Materiał ceramiczny cechuje- nieznane dotąd w 
tej kulturze- bogactwo ornamentyki plastycznej, głównie 
stempelków, nakłuwań układających się w motywy trójkątów 
występujących pasmami w różnych partiach naczyń, a szczegól
nie w części przydennej. 1~teriał krzemienny, głównie z su
rowca czekoladowego, przedstawia pełny cykl produkcyjny od 
form zaczątkowych po vcytwórczość narzędziową. 

Materiały przechowywane są w ZAP UMCS. 
Badania będą kontynuowane. 

LUBLIN . 
Stare Miasto 
blok VI 

ŁANCUT 
woj .rzeszowskie 
Stanowisko 3 

patrz 
późne średniowiecze 

Muzeum Okręgowe 
w Rzeszovde 

Badania prowadziła mgr Aleksandra 
Gruszczyńska. Finansowało :rmzeurn 
Okręgowe w Rzeszowie. Pierv1szy se
zon badań. Osada kultury ceramiki 
wstęgowej rytej. 

Badany tere~ stanowi.czę~ć ~ozleął?j ?sady usytuo
wanej na lessowym wzgorzu, w połnocne,J czę •· c~ l'll1.asta, przy 
ul. Gwardii Ludowej. 

Podczas badań ratowniczych wye1\splorowano 4 jamy 
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częściowo zniszczone przez prace ziemne przy · poszerzaniu 
wyż~j wspomnia~ej ulic~. W wypałnisku jam znaleziono dużą 
ilosć fragmentow naczyn oraz wyroby z krzemienia. Ceramika 
repreze~tuje typowe formy kultury ceramiki wstęgowej rytej. 
W mater~ale krz~miennym dominuje surowiec świeciechowski. 
Zmaleziono kilka retuszowanych wiórów. 

Ze względu na planowane na tym terenie dalsze 
prace ziemne, badania będą kontynuowane. 

' 
ŁUPAWA, gm.Potęgowo 
woj.słupskie 
Stanowisko 27 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadziła dr Dobrochna 
Jankowska i mgr Jacek Wierzbicki. 
Finansował WKZ w Słupsku. Pierwszy 
sezon badań4 Cmentarzysko megali
tyczne kultury pucharów lejkowatych. 

Stano\risko wchodzi w skład kompleksu wschodniego . 
cmentarzysk megalityczaych, zlokalizowanych w rejonie Łupa
wy. Zarejestrowano na nim tylko 1 obiekt. Jest to grobowiec 
komorowy z obstawą trapezowatą, skierowany podstawą na po
d:.Udniowy . wschód •. Długość obstawy wynosi 21 m, szerokość przy 
podstawie - 7 m. Komora, zbliżona konstrukcyjnie do tzw.gro
bowca korytarzowego, ma wymiary 3 x 1,80 m i umieszczona 
jest bezpośrednio przy podstawie obiektu. Zbudowana jest z 8 
dużych bloków, z których 2 tworzą ścianki krótkiego "koryta
rza". Bloki nakrywające nie zachowały się, a wypałnisko ko
mory zostało w dużej części zniszczone przez wkop współczes
ny. Szczeliny między blokami wypełnione były tzw.suchym 
~urem z płytek kamiennych /element konstrukcyjny znany z licz
nych stanowisk meklemburskich/. 

Obstavre obiektu zbudowana jest z dość szczelnie 
ustawianych dużych głazów zabezpieczonych przy podstawie i 
·wierzchołku ławą z otoczaków i częściowo wkopywanych w pod
łoże. Stan jej zachowania jes t stosunkowo dobry. Wewnątrz 
obstawy zachował się fragmentarycznie resztki próchnicy 
pierwotnej, na której w kilku miejscach zarejestrowano pół
koliste układy otoc.zaków, sąsiadujące ze skupiskami węgla 
drzevmego. Wyżej znajdował się nasyp kamienno-piaszczysty. 

Obiekt dostarczył. niewielkiej ilości materiału ce
~amicznego i krzemiennego kultury pucharów lejkowatych. 

Badania będą kontynuowane. 

ŁYKOWE, gm.Wierzchlas 
woj.sieradzkie 
Stanowisko 1 

patrz 
paleolit i mezolit 

łiAJDAN ZAHORODYNSKI, gm.Siedl i s zcze 
woj. chełmskie l\'iuzeum Okręgowe 
Stanowisko 1 w Ch!'!łmie 
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Badania prowadzili: mgr mgr Sta
nisław Gołub i Krzysztof Telepko . 
Uczestniczyli: mgr mgr A.Bronicki 
i Sławomir Kadrow /Muzeum w Kra
snymstawie - autorzy sprawozdania/ 
oraz Z.Wichrowski /Muzeum w Kraś
niku/ • . ·Finansowało Muzeum Okrę~o
we w Chełmie. Drugi sezon badan. 
Ślady osadnictwa neolityczno
wczesnobrązowego. 

Badaniami objęto centralną i północno-zachodnią 
częsc wyniesienia o powierzchni 160 m2. V/e wszystkich czte
rech wykopach stwierdzono występowanie stosunkowo nielicz
nego materiału ceramicznego i krzemiennego, który zalegał 
do głębokości 60 cm. Nie odkryto obiektów nieruchomych 
/poza śladami prawdopodobnie współczesnych palenisk/. Ma
teriał archeologiczny rozkładał się równomiernie na obsza
rze całego stanowiska. 

Zróżnicowane chronologicznie zabytki /neolit -
wczesny brąz/ wystąpiły w całkowitym przemieszaniu. 

Dość licznie znajdowana polepa mogłaby wskazywać 
na bardziej trwały charakter osadnictwa . Eoliczne i mecha
niczne odkształcenia pierwotnego stanu wydmy, na której 
znajduje się stanowisko uniemożliwiają stwierdzenie tego 
·faktu. 

~adania zostały zakończone . 

MASŁO~CZ, gm.Hrubieszów 
woj .zamojskie 
Stanowisko 15 

MOKRE, gm.. Zamość 
woj.zamojskie 
Stanowisko 1 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

pat rz 
wczesne średniowiecze 

NIEDZ\VIiDZIOWKA, gm.Stegna 
woj . elbląskie 

Uniwersyte t Warszawski 
Instytut Archeologii 

Stanowisko I 

Badania prowadził dr nyszard F. 
~~zurowski. Finansowali: WKZ w 
Elblągu oraz Uniwersytet Warszaw
ski. Pierv:szy sezon badań. Obozo
wiska lcultury rzucewskiej związa
ne z obróbką bursztynu. 

Stanowisko położone jest około 1 l<m na wschód. od 
zabudowań PGR UiedźwiedziÓ\'tka , nn depresyjnej róvminie Zu
ław r . .nlborskich. Poszczecólne obozm·ri.ska lokuliZ O\'/ane są 
na nieznacznych wyniesieniach , burdzo sł:.tbo \'tyodrębniaj;.!cych 
oi~ ~ otoc~c·nir.c . · 
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·Przebadano obszar 2,76 ara zakładając wykopy w 
sektorach A,B,C,D. Prowadzono również intensywne rozpozna
nie geologiczne na stanowisku i w jego otoczeniu wykonując 
wiercenia w 78 punktach. 

Odkryto ślady dwóch obozowisk sezonowych ludności 
kultury rzucewskiej z okresu późnego neolitu, związanych z 
obróbką bursztynu. Jedno z nich zlokalizowane jest w sekto
rze C, a drugie w sektorach B,D. Wystąpił w nich bogaty 
inwentarz zabytków. Zdecydowanie dominują odpady bursztynu 
z produkcji ozdób bursztynowych /ok. 2,5 tys.odłupków, 
okruchów i łusek/. Znaleziono również kilkadziesiąt półwy
tworów ozdób reprezentujących wszystkie stadia obróbki. Do 
form unikatowych należą natomiast ozdoby całkowicie wykoń
czone. W dotychczasowym materiale zdecydowanie przeważaj~ 
półwytwory cylindrycznych paciorków rurkowatych, paciorkow 
guzkowatych z otworem w kształcie litery "V", natomiast spo
radycznie wykonywano tu również paciorki w kształcie podwój
nego topora o .zarysie prostokątnym i owalnym oraz zawieszki 
owalne.· Surowiec bursztynowy w tegorocznych wykopach jest 
ubogo reprezentowany. ·~ 

Razem ze wspómnianymi zabytkami bursztynowymi wy
stąpiły narzędzia związane z obróbką. Są to: piaskowcowe 
podkładki do szlifowania i polerowania ozdób, pazury, wiert
niki, odłupkowe siekierki krzemienne, 2 małe siekierki ka
mienne oraz tłuki kamienne. Ponadto odkryto około 570 zabyt
ków krzemiennych, związanych prawie wyłącznie z techniką łusz
czniową. Wykorzystywano tu dwa gatunki krzemienia: narzutovzy 
bałtycki barwy szarej oraz pomorski. 

Cerarnika reprezentuje formy charakterystyczne dla 
stanowisk kultury rzucewskiej z obszaru Wysoczyzny Elbląskiej . 
Jest jednak mniej starannie wykonana i rzadziej zdobiona. Na 
uwagę zasługuje m.in. obecność naczyń wanienkowatych. 

Badania będą kontynuowane. 

NOWA WIES GŁUBCZYCKA, gm.Głubczyce 
woj.opolskie Konserwator Zabytków 
Stanowisko F Archeologicznych w Opolu 

Badania prowadził mgr Klemens Ma
cevdcz. Finansował VffiZ w Opolu. 
Pierwszy sezon ba.dań. Osada neoli
tyczna i kultury łużyckiej. 

Stanowisko jest położone około 750 m na wschód od 
wsi i około 200 m ąa północ od strumienia Złotnik. Odkryte 
zostało podczas badań powierzchniowych w 1969 roku przez 
Zbigniewa Bagniewekiego i studentów archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

w miejscl;i najintens~ejszego występ?wania zabyt2 
ków założono mały wykop ratowm.czy o powierzc~l. okoł~ 20 m • 
W jego obrębie odsłonięto i przebadano dwa ob1.ekty - slady 
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przyziemia budynku o wymiarach w poziomie 3,7 x 2m i zasy
pisko jamy gospodarczej. Zagłębiały się one w calec na głę
bokość około 1,9 m. Stropowe partie przenikające w warstwę 
orną były naruszone i przemieszane. Wśród zawartości kultu
rowej dominowały ułamki naczyń glinianych kultury łużyckiej 
i kości zwierzęce. Ponadto znaleziono fragmenty szpili i spi
rali z brązu oraz dwa przedmioty z kości i kamienia o nie
określonej bliżej funkcji • . 

Materiał zapytkowy zostanie przekazany Muzeum 
Śląska Opolskiego. · 

Z uwagi na zagrożenie stanowiska, badania powinny 
być kontynuowane. 

OSŁONINO, gm.Puck 
woj • gdańskie 
Stanowisko 2 

~zeuro Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła m~r Danuta Król. 
Finansowało MA w Gdansku. Siódmy 
sezon badań. Osada kultury rzucew-
skiej. · 

Osada położona jest nad klifowYm brzegiem Zatoki 
Puckiej. W profilu klifu wido2zna jest warstwa kulturowa. 
Badaniami objęto obszar 250 m • Wykopy założono w części za
chodniej i południowej osady. 

Odkryto: obiekty mieszkalne /fragment domostwa 
słupowego, fragment półziemianki/, 2 paleniska i grób/?/. 
Oba paleniska wystąpiły poza obiektami mieszkalnymi. Jedno 
z nich zbudowane . zostało na planie prostokąta. Wśród zabyt
ków znaleziono fragmenty ceramiki z ornamentem poziomych 
żłobków i stempelków, . karbowane wylewy. 

W materiale krzemiennym stwierdzono: 2 grociki 
liściowate retuszowane na całej powierzchni, .wykonane z 
krzemienia tzw.jaskółczego chlebka; drapacze wykonane z ma
sywnych odłupków korowych,przekłuwacze, odłupki i fragmenty 
wiórów. 

~~teriały przechowywane są w MA w Gdańsku. 
. Ze względu na procesy osuwiskowe jakim poddany 

jest· odcinek klifu nad którym położona jest osada, prace 
będą kontynuowane. 

OTŁOCZYN 
woj.włocławskie 
Stanowisko 5 .. 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu . 
Instytut Prahistorii 
Zespół Badań Kujaw 

Badania prowadził zespół pod kie
rovmictwem doc.dr hab . Aleksandry 
Cofty-Broniewskiej. Finansował 
Uniwersytet \'/arszawski. Pierwszy 
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sezon bada.ń. Cmentarzysko kul tury 
grobów kloszowych osada z okresu 
lateńskiego, osada kultury prze
worskiej, osada z okresu wczesne
go i późnego średniowiecza, grób 
średniowi-eczny?, ślady osadnictwa 
kultury pucha~ów lejkowatych i kul-
tury iwieńskiej. · 

. Stanowisko położone jest w obrębi~ terasy zalewo-
wej doliny Wisły, na wzniesieniu będącym prawdopodobnie po
zostałością naturalnego wału przykorytowego rzeki. W litera
t~rze znane było z przypadkowego odkrycia grobu kloszowego 
i ceramiki z okresu rzymskiego -znajdowanej, w dużej ilości, 
na powierzchni.'' 

Kontynuując rozpoczęte w poprzednim sezonie prace 
z~erzające do rozpoznania obiektu, założono 5 sondaży /110 
m/. Zarejestrowano 24 obiekty następujących jednostek kul
turowyóh: 

1/ kultura łużycka? i pomorsko-"kloszowa" - 8 obiek
tów. Poza grobem klosz~wym, składającym się z klosza, popiel
nicy i miseczki-pokrywki, były to standowe w zakresie wielkoś
ci, kształtu i charakteru, jamy będące typo\~ dla tego kręgu 
kulturowego przejawem osadnictwa. Chronologia: Ha D?-La A c, 

2/ ,kultura przeworska - 4 obiekty: paleniska i nie
vnelkie, mało charakterystyczne jamy. Chronologia: stadium Bł 

3/ okres wczesnego i późnego średniowiecza - 5 obiek
tów, w tym: grób szkieletowy /pozycja wyprostowana, na wznak, 
bez wyposażenia/, półziemianka lub piwniczka /wym.ok. 240 ~ 
240 cm, .gł.80 cm, z dużą ilością materiału źródłowego/, pale
nisko ' dymarskie, 2 jamy. Chronologia: fazy D-E /osada/?, grób 
późniejszy? 

Poz·ostałe obiekty nie zawierały materiału datującego . 

Materiały przechowywane są w Instytucie Prahistorii 
·UAM w Poznaniu. 

OTOK, gm.Olszewe-Borki 
woj.ostrołęckie 
Stanowisko 1 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził mgr mgr Jacek 
Kowalski, Grażyna Rejchart przy 
współpracy mgr.Juliusza Korsaka 
z Muzeum Okręgowego. Finansoviał 
1NKZ w Ostrołęce. Pierwszy sezon 
bada{. Osada kultury grzebykowo
dołkowej. 

Przeprowadzono ratownicze badania stanowiska po~o
żonego na wydmie w dolinie Na~v.i a niszczonego eksploatacJą 
piasku na ska~ę przemysłową . 
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Założono 2 wykopy o łącznej powierzchni 27m2 • 
Pochodzi z nich materiał ceramiczny /kilkaset fragmentów, 
w tym ok. 20 charakterystycznych/, krzemiennych / kilkaset 
sztuk, w tym ok. 50 rdzeni, narzędzi/, liczne drobne prze
palone kości. Część materiału wystąpiła w kilku niewielkich 
jamach. 

Poza tym podczas dwukrotnych badań powierzchnio
vzych zebrano materiał ze zniszczonej części stanowiska . 

Materiał po opracowaniu znajdzie się w Muzeum 
Okręgowym. 

Badania nie będą kontynuowane. 

PIETRZYKOW,gm.Pyzdry 
woj.konińskie 
Stanowisko 10 

Muzeum Okręgowe 
w Koninie 

Badania prowadził mgr Krzysztof 
Gorczyca. Finansowało Muzeum w Ko
ninie . Pierwszy sezon badań. Obo
zowisko fazy II /wczesnowiórec~iej/ 
kultury pucharów lejkowatych. Slad 
osadnictwa kultury trzcinieckiej. 

Stanowisko położone jest w dolinie Warty na północ
nym łagodnym stoku pasa wydm rozciągających się w zakolu rze
ki . Bezpośrednio rm północ od stanovriska znajduje się silnie 
zniwelowane starorzecze. Obozovrisko obejmuje obszar około 
4 arów. Zbadano 100 m2. Uzyskano 90 fragment ów ceramiki, 30 
wyrobów krzemiennych oraz płytkę szlifierską i rozcieracz. 
Pozostałości obiektów nie zarejestrowano . W warstwie I znale
ziono nieliczne fragmenty ceramiki kultury trzcinieckiej. 

Materiał i dokumentacja znajduj ą się w MOK . 
Badania zakończono. 

PODGAJ, gm .AleksandrówKuj awski 
woj.włocławskie 
Stanowisko 6 A 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Instytut Prahistorii 
Zespół Badań Kujaw 

Prace•prowadził · zespół pod kierun-
kiem doc.dr hab.Aleksandry Cofty
Broniews ldej . Finansował WlCZ. we 
\"ił ocław1cu. Drugi sezon badań. 
Obiekty kultury pucharów lejkowatych 
kultury ceramiki sznurowej i kultury 
łużyckiej. 

Badania podjęt o w ramach akcj i intenvencji konserwn
torskich na obszarze doliny 'l'<1żyny . Stanowisko nale ży do e;rupy 
najbardziej efektywnych poznawczo ob.i.elctów z okresu przełomu 
epol{i neoli Lu i brązu w tej czę!Jci Kuju.w . 
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Eksploracja objęła teren o powie~chni 2,5 ara, 
przy krawędzi piaśnicy. Zarejestrowano trzy obiekty, zwią
zane z: kulturą pucharów lejkowatych /obiekt 64 - dołek 
posłupovzy/, kulturą ceramiki sznurowej /obiekt 62- grób 
szkieletovq/ oraz kultury łużyckiej /obiekt 63 - fljana go-
spodarcza" /. . 

Na większą uwagę zasługuj e cmentarzysko kul tury 
cerarniki sznurowej. Założono je na nikłej wyuiosł~ści, w 
obrębie zachodniego stoku terasy doliny Tążyny. Sądzić moż
na, . że była to niewielka nekropola, stąd też badania osta
tecznie zakończyły jej rozpoznanie wykopal~skowe. Zaróvmo 
pod względem cech rytuału, jak też zmian typologiczno-g~ne
tycznych ceramiki grobowej obiekt wykazuje znaczną jedno
rodność taksonomiczną. Najogólniej można go ~aliczyć do 
grqpy Kruszki kręgu kultur episznurowych, ściślej do s~baglo
meracji wyznaczanej przez znaleziska ceramiki o · cechach sty
listyki Kruszki - Dobre. W kategorii wskazanych odkryć cmen
tarzysl<;o w Podgaju zajmuje miejsce szczególne poprzez nie
znaną dotychczas wyrazistość udziału tradycji "małopolskich" 
/konkretnie ~rupy Chłopice-Vesele/, powiązanych nadto z kom
ponentem "lesno-wschodnioeuropejskim". 

Badania zakończono. 

PODGAJ, gm.AleksandrówKujawski 
woj.włocławskie 
Stanowisko 7 'A 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Instytut Prahistorii 
Zespół Badań Kujaw 

Badania prowadził zespół pod kie-
rowni ctwem doc.dr hab.Al,eksandry 
Cofty-Broniewskiej. Finansował V~Z 
we Włocławku. Pierws zy sezon badań. 
Osada kultury pucharów lejkQwatych, 
cmentarzysko schyłkowoneolityczne, 
osady kultury łużyckiej i kultury 
przeworskiej. 

Stanowisko jest położone na \T,r.Qiesieniu wyodręb
nionym ze stoku doliny Tążyny, w strefie gleb bielicowych, 
na podłożu piasków. Badania ratownicz.e podjęto ·w związku z 
zagrożeniem obiekt~w przez eksploatącję piasku. Zbadano 
powierzchnię 205 m , wzdłuż wybierzyska. Odkryto: 

1/ fragment /długości 15,5 m/ chaty kultury pucha
rów lejkowatych z ciągłym 'rowem fundamentowym na planie tra
pezu, 

2/ cztery groby szkieletowę. z pochówkami ułożonymi 
na wznak i orientacji W- E, które można datować na schyłkowy 
/lub późny?/ neol it, 

)/ siedem jam gospodarczych kultury łużyckiej z 
nieokreślonej ściślej f azy , 
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4/ tr~y j~ gospodarcze kultury przeworskiej z 
przełomu er. 

UAM. 
Materiały są przechowywane w Instytucie Prahiatlilrii 

Badania b~ą kontynuowane. 

PODHORCE, gm.Werbkowice
woj.zamojskie 
Stanowisko 1 

Uniwersytet Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie 
Zakład Arche~logii ~olski 

Badania prowadził mgr Jacek Kęcki. 
Finansował Uniwersytet Warszawski. 
Pierwszy sezon badań. Kultury neo-
lityczna i łużycka. 

W trakcie badań powierzchniowych na wyniesieniu 
wśród łąk, poni:i.ędzy ws:i..a.mi Podhorce i Wilków, odkryto si;a.
nowisko kul tury ceramiki ws-tęgowej rytej, kul tury strzyżow
akiej i bliżej nieokreślonej,zakwalifikowanej jednak do 
wczesnej epoki brązu. Materiał'· występuje na powierzchni 2 ha. 

2Przed badaniami wykopaliskowymi, które objęły ob
szar 80 m przeprowadzono szczegółową inwentaryzację materia
łu na powierzchni, ~dv.teJ.a.jąc na szczycie wzniesienia skUpi
sko z materiałem kultury ceramiki wstęgowej rytej. Wyróżniono 
dwie warstwy: I - od 20-60 cm, w której występuje duża ilość 
przemieszanego mate~iału tej kultury, kultury wołyńska-lubel
skiej ceramiki ma:Lowanej, kultury strzyżowskiej i kultury łu
życkiej; II - od 60-1·10 cm, w której materiał zabytkowy zwią
zany z wymienionyma kulturami występował nielicznie. W tej 
warstwie stwierdzol'l.o obiekt a w postaci wanienkowate.j jamy 
/szerokości 2 m, g~ębokości 50 cm/ nieokreślonej funkcji i 
datowan:iu. Ponadto :na głębokości 110 cm odsłonięto małe sku
pisko fragmentów ceramiki kultury ceramiki · wstęgowej rytej, 
odłupki krzemienne oraz jeden odłupek obsydianu. Ceramikę 
reprezentują głównie fragmenty czarek cienkościennych oraz 
wykonanych z gliny. z dom;Leszką siekanej słomy. Ornamentyka 
ceramiki pozwala je odnieść do stylu żeliezowskiego. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stanowisko za
kwalifikować można jako osadę sezonową. 

Zabytki znajdują się w Zakładzie Archeologii ·UMCS. 
Badania bę,dą prawdopodobnie kontynuowane. 

PRłDOCIN, gm.Nowa Vlieś Wielka patrz 
woj.bydgoskie paleolit i mezolit 
Stanowisko 6 

PRZEMYSL patrz patrz 
ul. Rycerska wczesne śr~dniq;-1iecze 
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woj .włocławskie 
Stanowisko 29 
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Uniwersytet im. Adama 
Mickiewi cza w Poznaniu 
Instytut Prahistorii 
Zespół Badań Kuj aw 

Badania prowadził zęspół pod kie
rovvnictwem doc.dr hab.Al eksandry 
Cofty-Broniewskiej. Finansov~ł 
Uniwersytet Warszawski. Pierwszy 
sezon badań. Obozowisko kultury 
pucharów lejkowatych grupy mątew
skiej, cmentarzysko kurhanowe kul
tury pucharów lejkowatych? cmenta
rzysko kultury przeworskiej, ślady 
osadnictwa kultury amfor kulistych, 
kultury łużyckiej, wczesnego śred
niowiecza. 

. Stanowisko usytuowane na krawędzi zbocża Tążyny 
w przylegającym doń fragmencie wypłaszczenia wysoczyzny 
obejmuje powierzchnię ok. 3 ha. W ramach wstępnego rozpoz
nania obiektu założono·· 2 sondaże /100m2/: 

1/ W obrębie nasypu jednego z kurhanów. Nasyp skła
dał się z kilku warstw o łącznej miąższości 130-140 cm. Kon
tekst w jakim występował materiał źródłowy /nie t ylko kultu
ry pucharów lejkowatych/ nie pozwala na całkowicie pewne 
określenie przynależności kulturowej kurhanu. Nasyp obiektów 
jest silnie zniwelowany, stąd ocena ich liczby jest dość nie-
pewna /jeden? dwa?/. . 

2/ W rejonie wystąpienia na powierzchni fragmentów 
naczynia /naczyń?/ brązowych stanowiących; jak się okazało, 
jeden z elementów vcyposażenia grobu ciałopalnego kultury 
przeworskiej. W sondażu zarejestrowano t ylko spągową partię 
jamy grobowej, a w niej poza przepalonymi kośćmi, f ragmenty 
dużej czernionej popielnicy oraz pozostałą część wyposażenia : 
żelazny kabłąk wiadra, ułamki okuć szkatułki ?, dwi e posreb-

~ rzane zapinki żelazne zbliżone do t ypów A V.1 23-4 i A V 146 
i fragmenty stopionych przedmiotów z brązu . 

Materiały przechowywane są w Instytuci e Prahistorii 
UAM w Poznaniu. 

PSARY, gm.Jemielno 
woj.leszczyńskie · 
Sta nowisko 1 

RE\'IA, gm . Kasa kowo 
woj . gdańskie 
Stanowisko 1 

pa t r z 
okres v~ł~vów rzymski ch 

Muzeum Arche ologiczne 
· w Gdańsku 

Dadanj a prov1adził mgr OlGierd Fel
czak . J.'inansortało r.~\ w Gdańsku . 
Trzeci sezon badali . Os< uu kultur y 
rzucev1slde ,i . 
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Badania miały na celu ustalenie zasięgu osady w 
kierunku północno-zachodnim. Dwa wykopy o łącznej powierzch
ni 16 m2 usytu-owane na północno-zachodnim skraju obszaru 
zajmowanego przez osadę. W ich obrębie nie stwierdzono 
obec~ości obiektów nieruchomych. 

Z obserwacji stratygraficznych wynika, że pod 25 
cm warstwą orną występuje cienka, zanikająca, ciemno-bru
natna warstwa kulturowa. 

Uzyskano następujący materiał archeol9gicz~y: 
1/ ceramika - 254 fragmenty, w tym 17 zdobionych prżeważnie 
ornamentem sznurowym, 2/ siekierka krzemienna, 3/ krzemie
nie - 133 sztuki, w tym 4 skrobacze gładzone. 

ROŻENTAL, gm.Felplin 
woj.gdańskie 
Stanowisko 1 

Muzeum Archeologiczne· 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Olgierd Fel
czak. Finansowało MA w Gdańsku. 
PierWszy sezon badań. Osada kultury 
pucharów lejkowatych. 

Stanowisko znajduje się w południowej skrajnej 
części · Pojezierza Kaszubskiego w odległości 1,5 km na· połud
nie od centrum wsi Rożental. Usytuowane jest w obrębie nie
wielkich wyniesień przechodzących w kierunku wschodnim w · 
stromą skarpę opadającą ku rzece Wierzycy. Utwory powierzch
niowe występujące na obszarze stanowiska i w jego okolicy 
wiążą się z fazą pomorską zlodowacenia północnopolskiego · i 
są reprezentowane przez piaski i żwiry w.odnolodowcowe. 

Celem wstępnych badań było zweryfikowanie stanowi
ska pod względem przestrzennym i chronologicznym. Założ~no 
1 wykop główny i 2 sondażowe o łącznej powi.erzchni 52 m • 

. w wyniku badań natrafiono. na dvde silnie zniszczo
ne jamy o niejasnej funkcji, zalegające w żółtym piasku. 
Największa ilość materiału archeologicznego wystąpiła na 
pograniczu warstwy ornej i żółtego piasku. Rozkład ceramiki 
w obrębie wykopów był dekoncentryczny. 

Materiał zabytkowy jest reprezentowany przez 1.)1.8 
fragmentów .ceramiki pochodzącej z takich naczyń, jak: pucha
ry, amfory i flasze z kryzą oraz 310 sztuk krzemieni, w tym 
2 skrobacze. Analiza odkrytych wytworów pozwala wstępnie 
określić chronologię omawianego stanowiska na fazę wiórecką 
wsc4odniej grupy kultury pucharów lejkowatych. 

Materiały znajdują się w MA w Gdańsku 
" Badania będą kontynuowane. 

RUDA, gm.Skierniewice 
woj.skierniewickie 

Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Skierniewicach ~ 
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Badańia prowadził mgr Andrzej Ko
siorek. Finansowało Biuro Badań 
i Dokumenta9ji Zabytków w Skier
niewicąch. Sla!ly osadnictwa z okre
su neolitu oraz z wczesnego śred
niowiecza. 

Obiekt znany Y( literat urze jako grodzisko stożka
via te został poddany ba~aniom weryfikacyjnym t Wykopy o, łącz
nej powier~chni 18,5 m założono na majdanie /2/ i 1 na . 
zboczu. Eksplorowano je do głębokości ok. 2,5 m. Nie stwier
dzono występowania warstw kulturowych, natraf:i.ając jedno
cześnie na fragment okopu z okresu ,I wojny światowej; 

Materiał ruchomy to 3 fragmenty ceramiki wczesno
średniowiecznej i 2 fragmenty ceramiki kultury pucharów lej-
kowa tych. · . . 
. Obiekt jest tworem naturalnym, używanym. /p,rawdo
podąbnie/ jako miejsce czasowego schronienia /?/ mieszkań
ców okolicznych wsi. 

SANDOMIERZ 
woj.tarnobrzeskie 
Wzgórze Zawichojskie 

'• 

. ' 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie 
Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Tarnobrzegu 

Badania prowadziła mgr Hanna Kowa
lewaka-Marszałek. Finansował WKZ 
w Tarnobrzegu~ Drugi sezon badań. 
Osada neolityczna cyklu lendziel
sko-polgarskiego • 

Wykop tegoroczny usytuowano w bezpośrednim sąsiedz
twie wykopu z ubiegłego roku, na krawędzi obrywiska. Obejmo
wał on działki: III, IV, VII, XVI i XVII. Eksplorowano roz
poczęte w 1981 r. obiekty nr 2 i 4; obiekt 2 /jamę/ wybrano 
do calca, natomias.t eksplorację obiektu 4 /rowu/ znacznie 
·zaawansowano, uzyskując m.in. kilka przekrojów poprzecznych. 
Ponadto badano odkryte w br. jamy nr 5,6,7. Ogółem przekopa
no 112,5 m2 powierzchni do znacznej niekiedy głębokoś~i 
/ponad 1 , 5 m/. , . 

· ·· Stwierdzono zróżnicowanie :iunkcj onal;ne obiektów. 
~a uwagę zasługują pozostałości przydomowej pracowni krze- . 
mieniarskiej /jan~ 7/. Ciekawa jest również jama 6, w której 
znaleziono szkielet psa i nieliczne fragmenty ceramiki wcze
snobrązowej. Nadal nie wyjaśnione pozostaje przeznaczenie 
rowu o . V-)tształtnym profilu poprzecznym: został od odsłonięty 
na przestrz.eni 15 m, biegnie w linii .. prostej w kierunku N-S, 
a jego wypełniska jest bardzo ·zróżnicowane. 

W trakcie prac wykopaliskowych pozyskano 1.503 · 
fragmentów ceramiki, 790 krzemieni i liczny materiał orga
niczny /dużo kości zwierzęcych, muszlet ości i łuski rybie/. 
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Ceramika - analogicznie jak w roku ubiegłym - jest związana 
głównie z cyklett lendzielsko-polgarskim /wystąpiły m.in. 
fragmenty m1sy 2l języczkowatym występem na krawędzi, f.rag-
.ent biało malowanej czarki, ceramika zdobiona nakłuciami 

i dołkami./. Nieliczne, drobne fragmenty ceramiki odnieść 
można do W1Cż.esnej epoki brązu. W materiale krzemiennym 
dominuje surowiec czekoladowy. Wśród narzędzi stosunkowo 
dużo jest rylców; · inne rodzaje narzędzi /drapacze, przekłu
wacze i in./ wystą~iły sporadycznie. Znaleziono też kilka 
rdzeni .. Wśr6d prtiedmiotów kamiennych na uwagę zasługuje 
gładzona siekierka z łupku, zachowana niemal w całości. Do 
ciekawszych znalezisk nalezy również jedyny przedmiot meta
lowy: rurkowaty psciorek miedziany. 

Materiały przechowywane-są w PMA. 
Badania b~dą . kontynuo\~e. 

SANDOMIERZ 
woj.tarnobrzeskie 
Wzgórze "Salve Regina" 

Pol'ska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Metodologii Badań 
Archeologicznych 
Stanowisko Archeolo6iczne 
w Sandomierzu · 

Badania prowadził dr Andrzej Buko. 
Finansował IHKl1 PAN. Pierwszy se
zon badań. Grób kultury złoekiej. 

Wzgórze "Salve Regina" położone jest na połudlrló
wo-zachodnim krańcu Sandomierza /Przedmieście Krakowskie/. 
Obiekt ten, łączóny często z grupą wielkich kurhanów mało
polskich doby plemiennej, został w ostatnich latach poddany 
serii badań geofizycznych, a w roku 1980 wykonano tam wier;.. 
cenia geologiczne otworów. W efekcie przeprowadzonych prac 
ustalono, że nie jest to nasyp, lecz naturalna for~acja 
lessowa. Celem dokładńiejszego rozpoznania warstwy przypo
wierzchni'owej w rejonie kulminacji, wykonano w 1982 r. wy
kop sondażowy o wymiarach J x 1 m. Wykop ten zlokalizowany 
został po stronie wschodniej, istniejącej tam kamiennej fi
gury. W północnej części sondażu stwierdzono bezpośrednio 
pod darnią calec lessowy. W części południowej odkrytp na- 
tomiast silnie zniszczony gr~b, z resztkami obsta\vy ź płyt 
kamiennych, zawierający zdekompletowane kości należące do 
przynajmniej 2 osobników /dziecko i osoba dorosła./ oraz 
kości zwierzęce, muszle małża, odłupek i grot krzemienny, 
szydło kościane, wisiorek z muszli a także fragment dwóch 
bogato deko~ovnu1ych mis. Na powierzchni objętej badaniami 
odsłonięto tylko część grobu; kontynuuje się on bowiem w 
kierunkach wschodnim, południowym i zachodnim. Zespół zna
lezionych zabytków pozwala zaliczyć go do kultury złockiej. 

Materiały z odkryć wraz z dokumentacją przekazano 
d'o Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

Ni.e przewiduje się kontynuacji badań. 



SANDOMIER6-KRUKOW 
woj.tarnobrzesk~e 
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Muzeum Okręgowe 
w Sandomierzu 

Badania prowadziła mgr Halina Wró
be~ Finansowało Biuro Badań i Do
kumentacji Zabytków w Tarnobrzegu. 
Trzeci sezon badań. Osada kultury 
ceramiki wstęgowe j ~ytej i kultur 
lendzielsko-polgarskich. 

. Badania ratownicze w trakci~ których przebadano 
obszar 1,2 a+a kątem następujących zagadnień: 

1/ ostateczne rozwiązanie kwestii istnienia cmen
tarzyska szkiel~towego z wczesnego okre~u epoki brązu /po
chewek taki został odkryty w 1980 r./. W wyniku badań nie 
wykazano obecności . kolejnych grobÓWJ 

2/ maksymalne przebadanie części osady zagrożonej 
niwelacją terenu. W związku z drugim oostulatem, wyznaczona 
została zachodnia granica zasięgu osady oraz odkryto 5 no
wych obiektów. 

Obiekty przedstawiają się następująco: 
- 3 jamy o bliżej nieokreślonym charakterze gospodarczym, 

na planie prawie .koliste lub owalne, w profilu nieckowate 
o niewielkiej miąższości, w średnicach od 1,4 do 1,8 m. 
Dwie z jam zawierały materiały o cechach grupy malickiej 
z niewielką przymieszką ceramiki o cechach kultury cerarni
ki wstęgowej rytej. Trzecia jama zawierała wyłącznie ma
teriały kultury ceramiki wstęgowej rytej; 

- 1 jama na planie bardzo regularna, prawie kolista o śred
nicy 1",6 m, w profilu posiadała kształt trapezowaty z wy
raźnie odznaczającymi się dwoma poziomami użytkowania. 
W spągu tego obiektu /miąższość ok. 1,5 m/ znajdowało się 
kilka kamieni, niektóre z riich były przepalone, spalenizna 
wystąpiła także w wypełnisku. W obiekcie znajdowały się 
materiały grupy malickiej; 

-szczególnie interesujący okazał się obiekt oznaczony nr 7. 
Była to regularna, kolista jama o średnicy ok. 2 m i miąż
szości 0,45 m, polepiona .wewnątrz gliną i następnie wypa
lona. Jama była rodzajem magazynu żywnościowego, w którym 
przechowywano muszle małży rzecznej /zebrano ok. 4 kg musz
li/ -większość egzemplarzy w bardzo dobrym stanie, niektó
re jeszcze złożone. Mieszkańcy - osady nie zdążyli zużyć za
pasu, gdyż jama uległa gwałtownemu zniszczeniu. W stropie 
obiektu /a raczej w jego zachowanej części/ wystąpiła war
stwa sprasowanych i łuszczących ~ię wskutek przepalenia 
muszli. Za pożarem przemawiałaby także duża ilość węgiel
ków ~rzewnych w wypełnisku. W jamie oprócz muszli wystąpiły 
takie materiały zabytkowe, jak: 2 szydła i dłutko kościane, 
jeden rdzeń z krzemienia czekoladowego oraz półsurowiec 
i odpadki produkcyjne, a także ceramika i n~teriały kostne. 
Ceramika wykazuje cechy grupy malickiej cyklu kultur len
dzielsko-polgarskich. 

Badania nie będą kontynuowane w najbliższych latach. 



SARCZ, gm.Trzelanka 
woj. pilskie 
Stanowisko 2 
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patrz 
paleolit i mezolit 

SŁONOWICE, gm.Kazimierza ~·/ielka 
woj.kieleckie 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
l\IIaterialnej Stanowisko F 
Zakład Archeologii 
.Małopolski 
Pracovmia Archeologiczna 
w Igołomi 

Badania prowadziła mgr Urszula ~~j. 
Finansował WKZ w Kielcach. Drugi 
sezon badań. Osada kultury pucha
rów lejkowatych. 

Kontynuując badania rozpoczęte w ub.roku, w czoło
wej partii cypla opadającego w kierunku Małoszówki, wytyczo
no wykop o powierzchni 100 m2. Stwierdzono istnienie warstwy 
kul turowej i 13 obiektów arche'ologicznych. Były to jamy o 
kolistych zarysach górnych, profilach o kształcie trapezowa
tym i nieregularnie workowatym, różnej głębokości. Z vzyjąt
kiem jednej jamy, w której wystąpiła ceramika kultury trzci
nieckiej, materiały z pozostałych reprezentują kulturę pucha
rów lejkowatych /klasyczna faza stempelkowa/. Ogólnie biorąc 
zarówno w warstwie kulturowej, jak i w jamach wystąpiła duża 
ilość ceramiki, wyrobów kamiennych i szczątków kostnych, na
tomiast stosunkowo niewielka ilość wyrobów krzemiennych. 

Badania będą prawdopodobnie kontynuowane~ 

SŁONOWICE,. gm.Kazimierza Wielka 
woj.kieleckie 

patrz 
epoka brązu 

Stanowisko G 

SMARGLIN, gm.Dobre 
woj.włocławskie 
Stanowisko 51 

Uniwersytet im. Adama · 
Mickiewicza w Poznaniu 
Instytut Prahistorii 
Zespół Badań Kujaw 

Prace prowadził zespół pod kierun- . 
lciem doc.dr ho.b .Aleksandry Cofty
Broniewskiej . Finansował VIKZ we 
V~ocławku . Pierwszy sezon badań, 
osad ludności: kultury amfor kuli
stych, interstadium neolityczno
brązowego, kultury łużyckiej i 
wczesnośredniowiecznej. 

Stanowisko zajmuje kulminację /mocno już zniszczo
ną w wyniku eksploracji piasku/ i wszystkie zbocza rozległe
go wzniesienia /vzydmy/ na terasi.e nadzalewowej rzeki Bacho
rzy. Badania podjęto w zvliązku z problematyką osadnictwa z · 
interstadium neolityczno-brązowego. 
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Ogółem przebądano 800m2 • Stwierdzono znaczny sto
pień zniszczenia stanowiska. Zarejestrovmno jedynie 27 obiek
tów. Wyróżniono 4 fazy osadnictwa: 
1/ osada l.udności kultury amfor kulistych, 
2/ system obozowisk ludności z interstadium neolityczno

~rązowego; chronologię jego określa komponent iwieński -
faza IIa- I;Ia wg systematyki kujawskiej, 

3/ osada /l/ ludności kultury łużyckiej - st'opień zniszcze
nia powoduje, iż nie sposób określić jej . bliższej chrono
logii, 

4/ osada ludności wczesnośredniowiecznej - faza E-F. 
Nie zamierza się prowadzić dalszych badań. 

STEFANKOWICE, gm.Hrubieszów 
woj.zamojskie 

Uniwe~sytet Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie 
Zakład Archeologii ~olski St~nowisko 3 

Badania prowadził zespół pod kie
runkiem mgr.Andrzeja Kokowskiego. 
Finansował Urząd Wojewódzki w Za
mościu. Drugi sezon badań. Cmenta
rzysko kultury wołyńsko-lubelskiej 
ceramiki malowanej. Osada kultury 
strzyżowskiej. 

W trakcie prowadzonych w 1982 roku badań AZP od
kry-to na terenie piaskowni znajdującej się w obrębie cypla 
wchodzącego w dolinę rzeki Strugi~ naruszony grób z branso
letą miedzianą. Znajdował się on na dnie wyeksploatowanej 
już części kopalni, co pozwoliło przypuścić zachowanie się 
partii spągowych innych obiektów. W trakc~e prac ratovmi
czych odsłonięto powierzchnię około 200 m i obok wcześniej 
znanego grobu znaleziono jeszcze spągową partię jamy kultu-
ry strzyżowskiej. ' 

Grób zavuerał szkielet młodego osobnika leżącego 
prawdopodobnie w pozycji podkurczonej głową na S i twarzą 
na w. Na lewym ramieniu miał spiralną bransoletę z płaskiego 
pręta miedzianego a na prawym z okrągłego drutu. Przy nogach 
stało pięć naczyń silnie zniszczonych przez kopiących piasek. 
Grób zaklasyfikowano do kultury wołyńska-lubelskiej ceramilei 
malowanej. · 

Przebadano jednocześnie profil piaskowni na długoś
ci około 100 m, nie odkrywając żadnych obiektów poza skupi
skami ceramiki kultury strzyżowakiej występującej tuż pod 
humusem. 

· Prace nie będą kontynuowan~ . 

STRACHOW, gm . Łagicvmiki. 
woj.wrocławskie 
Stanowiska. 2 i 2a 

Pol .... ka Akademio. Nuuk 
Instytut Historii Kultury 
r.-e. teri.:..tlne,j . 
Zakład Archeologii Nadodrza 
v1c ',irocławiu 
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Badunia prowadziła dr Anna Lec\eje
wiczowa. Finansował IHKM PAH. Osmy 
sezon badań. Osady neolityczne kul
tur-.>' ceramiki v1stęgowej rytej i pu
charów lejkov~tych. 

Prace wykopaliskowe prowadzone były we wschodniej 
częsc~ stoku wzniesienia /st.2/ i w jego zachodniej części 
/st.2a/. Odsłonięto łącz1u.e 700m2 • Ukończono badania naj
starszego skupiska obiektów szareckiej grupy _kultury cera
miki wstęgowej rytej /S I/ złożonego z chaty słupawaj sze
rokości ok. 5 m, długości 19-24 m i jam gospodarczych. Fa
sunięto też znacznie rozpoznanie jednego z najmłodszych 
skupisk obiektów w tej osadzie /S IV/, złożonego z podobnej 
chaty szerokości ok. 6 m, długości ok. 13 m i licznych jam. 
W sąsiedztwie tego zespołu natrafiono na ślady innego budyn
ku o typowej konstruk~ji słupowej, pochodzącego, jak się zda
je, z czasów chronologicznie bliskich skupisku S IV. KilKa 
jam z najmłodszego okresu rozwoju osiedla odkryto także w 
pobliżu skupiska S r. Obok ceramiki, niekiedy zdobionej or
namentem szareckim lub nutowym, znaleziono wyroby z krzemie
nia jurajskiego, krakowskiego i innych gatunków kamienia -
głównie tłuczki - rozcieracze i ułamki płyt do wygładzania 
powierzchni przedmiotów z tvmrdych tworzyw. · 

Ukończono ponadto eksplorację wielkiej jamy praw
dopodobnie mieszkalnej, należącej do osiedla kultury pucha
rów lejkowatych. Atiała one nieregularnie trapezowaty kształt, 
wymiary O x 4-6 m i ponad 2 m _ głębokości. Wevmątrz stwier
dzono ślady ognia. Obok odkryto mniejsze obiekty gospodarcze 
- kolistą jamę paleniskową i kilka zasobowych . Cztery z nich 
umieszczone były . w p~ytkim zagłębieniu z paleniskiem w na
rożniku i tworzyły jeden zw~rty zespół. We wszystkich tych 
obiektach stwierdzono ceramikę i inne wyroby typowe dla połud
niowej grupy kultury puchar6w lejkowatych~ późnym okres~e 
jej · rozwoju, kiedy jej społeczności weszły w kontakt ze sra
dowiskiem kultury ceramiki promienistej. 

STRASZEWO, gm. Kone'ck 
woj.włocławskie 
Stanowisko 47 

Uniwersytet im. Adama 
1tlckiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 
Zespół Badań Kujaw 

Badania prowadził zespół pod kierow
nictwem doc.dr hab.Aleksandry Cofty
Broniewskiej. Finansował Uniwersytet 
Warszawski i Uniwersytet Łódzki. Dru
gi sezon badań. Osad~ kultury cera
miki wstęgowej rytej i kultury łużyc
kiej. 

Badania podjęto w celu wyjaónienia specyficznej. 
struktury inwentarza krzemiennego jaki zarejestrowano w po
przednim sezonie. W związku z tym poszerzono ubiegłoroczny 
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sondaż, ogółem przebadano 36m2 • Uchwycono kraniec wschodni 
i południ-owy, odkcytego wcześniej, owalnego skupienie. mate ... 
rie.łu kul tury ceramiki wst~gowej rytej .• Materiał krzemienny 
wystąpił w niewielkich ilosciach i były to przede ws~ystkim 
małe odłupki z krzemienia czekoladowe·go i jurajskiego. '()dkt'y
to także jeden drapacz i kilka odłupków retuszowanych w tym 
jeden z krzemienia świeciechowskiego. 

W wykopie III natrafiono na pozostałości obiektu 
kultury łużyckiej. 

Badania zakończono. 
Materiały są przechowywane w Katedrze Archeologii 

UAM. 

STRYCZOWICE, gm.Waśniów 
woj.kieleckie 
Stanowisko 1 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne · w . Wa~szawie 

Badania prowadziła mgr Anna Uzaro
wicz-Chmielewska, przy udziale 
Dariusza Mikosia. Finansował WKZ 
w Kielcach. Piąty sezon badań. 
Osada neolityczna kultury pucharów 
lejkowatych. 

Osada położona jest na wysoczyźnie lessowej ndędzy 
dwoma strumieniami,dopływami rzeki Kamionki. 

Celem prac . było. : 

1/ dalsze badania przebiegu fosy otaczającej osadę; 
2/ dalsze wykopaliska w miejscu zagęszcz~nia osadnictwa wew
nątrz osady; 3/ badania sondażowe poza fosą w miejscu vry-ory
wania przez rolników dużych głazów~ 

Uchwycono dalszy przebieg fosy na długości 120 m, 
przy pomocy wierceń; ręczną sondą wiertniczą. Metoda ta jest 
bardzo vrydajna i rokuje nadzieję uchwycenia całego przebiegu 
fosy w najbliższym sezonie wykopaliskowym. 

Wevmątrz osad~, nawiązując się do wykopu z 1981 r. 
przebadano obszar 131 m • Odkryto na nim 6 jam, każda 'posia
dała inny charakter i prawdopodobnie odmienne pie1~votne przez
naczenie. Płytsze 3 jamy /do 1 m głębokości/ za\rierały bardzo 
dużą ilość zabytków, szczególnie ceramiki i kości. Obse~~cja 
ilosci fragmentów naczyń pozwala. aądzić, że wyklei się IZ jed
nej jamy do 10 naczyń. Wydobyto tez szereg przęślików, cięża
rek tkacki, narzędzia krzemienne oraz bryłki hematytu. 

Inne dwie jamy, były bardzo~ głębokie~ dochodziły 
do 2,2 m głębokości. 

Jama. największych rozmiarów, zawierająca stosunko
. wo mało zabytków, posiadała na dnie d~brze zachowany ludzki 

szkielet, vfYposażony tylko w większy fragment naczynia. ~ie 
był to grób ani poebówek celowy, a sytuacja, w której znale-

' 
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ziono szkielet może wskazywać na nagły zgon osobnika i pozo
stawienie go w miejscu. gdzie zmarł. Jama ze szkieletem na 
dnie ze względu na swoje rozmiary mogła być małą ziemianką. 
Druga głęboka jama też posiadała małą ilość zabytków, nato
miast w partii przydennej za~egała w niej grubsza warstwa 
popiołu. Wśród ciekawszych zabytków wydobytych z głębokich 
jam, zwraca uwagę miniaturowy toporek gliniany i krzemienne 
wkładki do sierpa . 

Poza zasięgiem fosy w kierunku północnym w miej- · 
scu znajdywania przez rolników dużych kamieni założono wy
kop rozpoznawczy . Odkryto w nirri dwa nieróm10ległe rzędy 
kamieni, odległe od siebie 14 m, na zewnątrz których wyst~
powały ślady pierwotnych rowów, które . sugeruj ą wybieranie 
ziemi wokół kamieni i formov~nie jakiegoś nasypu, dziś już 
rozmytego. Między dwoma rzędami kamieni odkryto jamę; w dol
nych jej częściach znale.ziono dużo· popiołu zawierającego 
najwi~;:l;cJ ce.L'Iillli1(i i kości kultury pucharów lejkowatych. 
Nieduży zakres prac na tym wykopie utrudnia pełniejszą in
terpretację, ale wydaje się, że mamy tu do czynienia z in
nym funkcjonalnie obiektem niż osada otoczona. fosą, prawdo
podobnie z obiektem sakralnym. 

Materiały przechowywane są w PMA w Warszawie. 
Badania będą kontynuowane. 

SZTYNWAG, g~.Grudziądz 
woj. toruńskie 
Stanowisko 3 

Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika 
Instytut Archeologii 
i Etnografii w Toruniu 

Badania prowadził mgr Stanisław 
Kukawka z grupą studentów archeo
logii. Finansował WKZ w Toruniu .. 
Pierwszy sezon badań. Osada kultu
ry pucharów lejkowatych, faza III B. 

Stanowisko usytuowane jest w dolinie Wisły na sto
ku terasy nadzalewowej około 300 m na północ od szkoły w 
Małym Rudniku. Osada jest silnie zniszczona przez gospodar
kę rolną. Badaniami aondażo\~ objęto wschodni skraj stamo
wiska, 

Odsłonięto obszar 55 m2 /10 wykopów sondażowych/. 
Poniżej warstwy ornej we wszystkich wykopach zalegał calec, 
materiał sporadycznie tylko występował w partiach stropo
wych warstwy calcowej. Z powierzchni stanowiska oraz z VTYr 
kopów pocho~zi około 450 fragmentów ceramiki i około 20 
artefaktów krzemiennych /w tym 2 groty strzał/. 

Stylistyka mater:;i.ału ceramicznego pozwala wstęp
nie datować osadę na fazę III B rozwoju kultury pucharów 

.lejkowatych. Niektóre elementy zdobnictwa świadczą o sil
nych kontaktach ze społeczeństwami kultur strofy leśnej. 
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Ze względu na bardzo silne zniszczenie stanowiska, 
badania nie będą kontynuowane. 

Materiały przechowywane są w IAiE UMK w Toruniu. 

ŚWIERSZCZOW, gm.Hrubieszów Uniwersytet 'Marii Curie-
woj.zamojskie Skłodowskiej w Lublinie 
Stanowisko 1 Zakład Archeologii Folski 

Badania prowadzili mgr mgr Sławo
mir Kadrow. Finansował Instytut 
Archeologii IDV. Pierwszy sezon 
badań. Osady wielokulturowe 
/neol,i t, brąz, la ten i rzym/. 

Badania sondażowe /powierzchnia wykopów 75m2/ 
podjęto na południowo-zachodnim skraju kilkuhektarowej osa
dy usytuowanej na łagodnie wyodrębnionym cyplu wysoczyzny 
lessowej, silnie eksponowanym nad dolinę rzeki Huczwy. 

W trakcie badań odkryto 7 obiektów, w większości 
pozbawionych inwentarza zabytkowego. Jedynie obiekt 2 z ca
łą pewnością przypisać·można kulturze wołyńska-lubelskiej 
ceramiki malowanej /obok fragmentów ceramiki odkryto tu 2 
rylce, 2 drapacze oraz szydło kościane/, obiekt 3 można 
prawdopodobnie wiązać z kulturą trzciniecką. : 

Licznego i silnie zróżnicowanego materiału dostar
czyła natomiast miąższa na 0,6-0,7 m warstwa kulturowa, w 
której obok w większości trudnych do klasyfikacji kulturo
wej zabytków kościanych, wystąpił materiał ceramiczny kultu
ry wołyńsko-lubelskiej, amfor kulistych, strzyżowslciej, 
trzcinieckiej ., łuzyckiej oraz datowany na późny okres la
teński i okres wpływów rzymskich. 

Jakkolwiek badania prowadzono jedynie na peryferii 
osady uzyskane wyniki wskazują na dużą wartość poznawczą 
teg~ stanowiska dla badań nad rozwojem kultur późnego neoli
tu i epoki brązu na obszarze wschodniej lubelszczyzny. 

TARKOWO DOLNE, gm.Nowa Wieś 
woj.bydgoskie 
Stanowiska 23 i 61 

Wielka 
Uniwersytet im. Adama 
Nlickiewicza w Poznaniu 
Instytut Prahistorii 
Zespół Badań Kujaw 

Badania prowadziła mgr Danuta Priu
ke z ramienia Zespołu Badań Kujaw. 
Finansował Uniwersytet Jagielloński. 
Czwarty /st.23/ i drugi /st.61/ 
sezon badań~ Osada i obozowiska 
ludności kultury pucharów lejkowa
tych oraz ślady qsadnictvJa ludnać
ci kul tury amfor kulistych i r>< . ~lJł 
kovroneolitycznej. 
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Stanowisko 23 
Po wnikliwej analizie rozprzestrzenienia materia

łu zabytkowego w obrębie wykopów oraz rozplanowania obiek
tów stwierdzono konieczność kontynuowania badań w celu uzy
skania jednoznacznych podstaw do charakterystyki zasięgu 
osady. Badania prowadzono w strefie E, N i W zasięgu osady, 
na obszarze 5,7 ara /wykopy XXX-XLII/, weryfikując ostatecz
nie jej zasięg. W efekcie badań, w kategorii źródeł nieru
chomych zarejestrowano: 7 dołków posłupowych, które wystą
piły w układzie "luźnym", 3 groby i kontynuację warstwy 
kulturowej kultury pucharów lejkovmtych. Na inwentarz ru
chomy złożyło się: 139 fragmentów zdobionych i 1.029 frag
mentów niezdobionych ceramiki kultury pucharów lejkowatych, 
58 fragmentów ceramiki kultury amfor kulistych, 97 fragmen
tów ceramiki schyłkowoneolitycznej, 2 fragmenty ceramiki 
nieokreślonej kulturowo, 91 wyrobów krzemiennych, 1 rozcie
racz i 195 egz.masowego mat·eriału kamiennego, 7 fragmentów 
kości /z warstvr,r/ i ok. 40 fragmentów polepy. 

Pozyskany materiał ceramiczny kultury pucharów 
lejkowatych mieści się w określonych wcześniej ramach chro
nologicznych faz III c i III C/IV a rozwoju kultury pucha
rów lejkowatych na Kujawach, charakteryzując się tzw."Baro
kiem zdobniczym" oraz występowaniem stałego komponentu sty
listycznego - cąramiki mątewskiej. 

Na szczególną uwagę zasługują niezwykle rzadkie w 
strefie pradalinnej /z uwagi na niski stopień wykrywalności/ 
przypadki odkrycia pochówków płaskich. Spośród trzech zbada
nych ·obiektów, dwa reprezentują ww.kultury. Zlolcalizowano 
je poza strefą zabudowy osady - północ i zachód. Są to gro
by jamowe, ciałopalne /z b.nielicznym materiałem kostnym -
wynik zniszczenia/, o rzucie zbliżonym do koła /średnica 
ok. 70 cm i V-kształtnym przekroju. o miąższości do 50 cm/. 
Cechą szczególną jest "obce" wypełniska - glina, znacznie 
przepalona, przemieszana ze spalenizną /rozdrobnione węgle 
drzewne/. Na wyposażenie grobów złożyły się: nieliczny,sil
nie rozdrobniony materiał ceramiczny - prawdopodobnie frag
menty jednego naczynia oraz kilka krzemieni. Trzeci pochó
wek - schyłkowoneolityczny /datowany na podstawie zalegają
cej nad nim ceramiki/ jest obiektem również jamowym i ciało
palnym, o rzucie nieregularnym, zbliżonym do owalu /wym • .. 
65 x 45 cm/ i przekroju zbliżonym do prostokąta, o miąż
szości do 1 O cm. VI skład wyposażenia wchodziły: liczny ma
teriał kostny, gliniany przęślik i bryłka przepalonego 
krzemienia /"jaskółczego chlebka"/, wygładzona na dłuższych 
płaszczyznach. Poch6wek przykryty był warstwą rudy darnio
wej. Obiekt należy uznać za pojedynczy. 

· Badania na stanowisku zakończono. 

Stanowisko 61 
Badania prowadzono w nawiązaniu do ubiegłorocz

nych, poszerzając zbadaną płaszczyznę w kierunku wschodnim 
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1 poładniowo wschQdnim, w celu ustalenia rozmiarów i liczby 
odkrytych śladów po zabudowie. Założono 4 wykopy /7~10/ o 
łączne,j powierzchni 132 m2, z których pozyskano: 30 frag ... 
mentów zdGbionyc~ i 479 fragme~tów niezdobionych kultury 
pucharów lejkowatych~ 170 fragmeńtów kultu~y amfor kulistych, 
14 fragmentów kultury schyłkowo~eolitycznej, 95 zabytków 
krz·emiennych, 16 eg:a~masowego m&t~d.ał·u kamiennego, 35 frag
mentów silnie rozdrobnionych kości i ok. 100 fragmentów 

·p-ole!;!Y• W zakresie obiektów niel'Qc~o.mych zarejestrowano 10 
dołkow. po$łupowych i 1 jamę ;,o,s x .1 in/. 

Analiza plenigrafii- obiektów i materiału zabytko
wego pozwoliła na jednoznaczne stwierdzenie śladów obiektu 
podomowego, o wwml.arach 10 x 6 m, u.aytuowanego na osi NE-SW. 
Uzyskana. próba mat·eriału ceramicznego -odpowiada atylistycz ... 
nie d.a.ntm ubiegłorocznym, znacznie je poazerzając poprzez 
udział wątków zdQbniczych o cecbach tżw. "baroku zdobnicze
go" oraz element6il'/ -pasmowo-grzebykowych /tzw. ceramika mą• 
tewskaf.. Po'(;wie·:vdza to przynależność zbioru do fazy III c 
rozv1oju kultu;r,y .PUcharów lejkoviatych na Kujawach. Uzyskany 
materiał kultury amfor kulistych z wa~twy~ skoncentrowany 
głÓWnie w południowej partii stanowiska, wyraźnie poza stre• 
fą zabudowy, łączyć- należy watępnie ~końcem II względnie 
początkiem III fazy rozwoju kultury amfor kulistych na Kuja· 
wac~ 

Badania na stanowisku z~końozono. 

TARKOWO DO!.NE, gzn,Nowa · Wieś 
woj.bydgoskie 

VIielka 
Uniw~rSQtet im. Adama 
T.licltiewi.cza w Poznaniu 
Instytut Prahistorii 
Zeap.ół Badań Kuj.aw 

'Stanowisko 31 

Prace prowadził zespół pod kierun
kiem doc.dr hab.Aleksandry Cofty
Broniewskiej. Finans.owa.ł Uniwer-

. sytet Wal~za\~ki~ Pierwszy sezon 
badań. Osada ludności kultury am
for kuliatyth fazy Il.Ib-c. 

Stanowisko usytuowane jest w obrębie Kotliny To
rur'isko-Bydgoskiej, na południowym sto'lru . wału wydmowego, ok. 
80 I? na południ,e od granicy podm.okłych łąk. 

Stanowisko jest zagrożone stałą eksploatac~ą pta
sku... Wykopaliskowo rozpoznano powierzchnię ok. 115 m , u~ta
'lając północną oraz wschodnią granicę zasięgu występowarua 
s·ubstancji źródłowej .. 

Zarejest:roovrano 36 dołków pÓsłupowych, zarysowu
jących układ przyziemia 3 (.4?/ szałasQw. Nadto odsłonięto 
6 obi.ektów 'towarzy.sząoyc;h ', w tym: 1 paleni~ko /obie~t. 
27/ orart 5 jam o nieokre~;lonej o~ecn~e !unkcJ~· W cz~sc~ 
~ołudniowej stanowiska4 przylegaJąceJ do gran1cy pow1erzch-
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ni zniszczonej, zlokalizowano '!skład" wytworów kamiennych 
/skał krystalicznych/ o zróżnicowanej strukturze technolo
gicznej , jak i surowcowej. 

Materiał ceramiczny oraz pozaceramiczny repreżen
towany jest przez: a/ ilościowo dominujące elementy kultury 
amfor kulistych fazy liib-c /ok. 1.050 fragmentów ceramiki, 
ok. 30 wytworów krzemiennych, ok. 80 wytworów kamiennych/; 
b/ incydentalnie współwystępujące elementy kultury pucharów 
lejkowatych /kilka fragmentów ceramiki/. Lokahzac~ę t.e.i 
ceramiki w obrębie stanowiska 31 należy interpretować jako 
element wtórny "przeniesiony" z obszar:u stanowiska 32, tj. 
obozowiska ludności kultury pucharów lejkowatych, odległego 
niespełna 50 m w kierunku północno-wschodnim. 

Zdołano uchwycić przestrzenne granice występowania 
materiału źródłowego~ delimitujące funkcjonalnie obszar 
osiedla ludności kultury amfor kulistych, eksplorując je wy-
kopaliskowo. 

Badania zakończono. 

TARKOWO DOLNE, gni.Nowa Wj_eś 
woj.bydgoskie 

Wielka 
Uniwersytet im. Adama 
Ivli ckiewicza w Poznaniu 
Instytut Prahistorii 
Zespół Badań Kujaw · 

Stanowisko 49 

Prace prowadził zespół pod kierun
kiem doc.dr hab.Aleksandry Cofty- ' 
Broniewskiej. Finansował Uniwersy
tet Warszawski. Pier\"ISZy sezon ba- · 
dań. Osady ludności kultury amfor 
kulistych /faza Illb-c/, osado. lud
ności kultury pucharów lejkowatych 

. /faza IIIc-IIIc/IVa /. 

Stanowisko usytuowane jest w obrębie Kotliny To
rurlSko-Bydgoskiej, na południowej oraz południowo-zachod
niej, górnej partii stoku wyniesienia terenowego, ok. 100m 
od granicy podmokłych łąk. 

'iJ wyniku e~sploracji v.rykopaliskowej zbadano po
wierzchnię ok. 520 m • Zbadana powierzchnia stanowiska re
prezentuje względnie pełne rozpoznanie archeometryczne sy
stemu obozowisk ludności kultury amfor kulistych fazy III 
b-c. Zarejestrowano 7 /8?/ naziemnych budowli słupovvych 
/szałasów? l. Nadto , odsłonięto 13 obiektów "towarzysz .. 7acych" 
o niejednorodnej oraz złożonej ~ymovne funkcjonalnej jamy 
gospodarcze, paleniska/. W części południol'lo-zn.chod.niej 
stanowiska źarejestrowano "warsztat" przetwórstwa skuł kry
stalicznych ludności kultury pucharów lejkowatych [fazo. 

IIIc-IIIc/IVa]. . 
\1 kategorii źródeł uzyskano łącznie ok. 1.800 

wytworów kulturowych , w t .ym: ok'. 1.600 fragmentów cerumlki , 
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150 wytworów krzemiennych, ok. 50 wytworów kamiennych, w 
znakomitej przewadze stanowią one pozostałości ludności 
kultury amfor kulistych fazy liib-c /zarejestrowano kilka 
fragmentów ceramiki kultury pucharów lejkowatych/. 

Rozpoznanie archeologiczne stanowiska, łączonego 
z obszarem osadniczym ludności kultury amfor kulistych na-
leży uznać .za w pełni_ wyczerpujące. . 

TOMASZOWICE, gm.Wielka Wieś 
woj.kra.kowskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

S.tanowisko 1 - "Ostra Górka" 

Badania prowadziły dr Ewa Rook 
i mgr Anna Ruszer /autorka spra
wozdania/. Finansowało MA w Kra
kowie. Trzeci sezon badań. Osada 
kultury lendzielskiej. 

Badania skoncentrowano na zachodnim skraju osady. 
Założono jeden wykop zlokalizowany 20 metrów na północ ~d . 
wykopu pierwszego z roku 1980 oraz niewielki rów sondażowy 
poło~ony 50 metrów na północ od wykopu pierwszego. 

. W wykopie stwierdzono tuż pod ziemią orną ślady 
czterech· obiektów. Trzy z nich to jamy kształtu trapezowa
tego lub nieckowatego. Miały· one, jak się v~daje charakter 
gospodarczy. Na uwagę zasługuje obiekt nr 16, czwarty z 
odkrytych w bieżącym sezonie. Jest to biegnący przez całą 
szerokość wykopu fragment wąskiego rowka o szerokości 40 cm, 
zagłębionego w calec na 40 cm, o profilu poprzecznym lekko 
skośnym, z dnem nieckowatym. Oś rowka przebiega na linii 
mm-ssw . .w górnej partii rowka stwierdzono · występowanie nie
licznego materiału krzemiennego i ceramicznego, datowanego 
na kulturę lendzielską, 

W rowie sondażowym · założonym na przedłużeniu osi 
rowka /obiektu nr 16/ i oddalonym około 20 metrów od jego 
północnej granicy w ścianie wykopu nie uchwycono żadnych 
obiektów archeologicznych. 

Uzyskany w bieżącym sezonie wykopaliskowym mate
riał zabytkowy- fragmenty ·naczyń i wyroby krzemienne, za
równo z warstwy ornej, jak i z obiektów,, jest jednolity , 
chronologicznie i wiąże się z kulturą lendzielską. ' 

W~teriały są przechowyv1ane w MA w Krakowie. 
Badania będą kontynuowane. 

UL UCZ 
woj.krośnieńskie 
Stanowisko 3 

VI ł WOLNI CA-ZGORZ YŃS.KIE 
woj.lubelskie 
Stanovrlsko 6 

pat~z 
wczesne średniowiecze 

Uniwersytet Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie . 
Zakł~d Archeologii Folski 
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Badania prowadzili Urszula Kurząt
kawska i Bogdan Okupny /autorzy 
sprawozdania/ oraz mgr Anna Zakoś
cielna. Finansował Uniwersytet 
Warszawski. Trzeci sezon badań. 
Osada kultury wołyńska-lubelskiej 
cerarniki malowanej. 

Celem prac wykopaliskowych było rozpoznanie zasi~
gu osady w kierunku północno-wschodnim. Badania nie przynio
sły jednoznacznej odpowiedzi; w większości wykop_ów sondażo
wych wytyczonych w kierunku wschodnim nie natrafiono na 
obiekty, mimo że na powierzchni materiał kulturowy, związa
ny z kul turą wołyńsko-lubelską ceramiki malowanej ·.występuj e 
obficie. · 

-~ Odkryto i przepadano obszar o powierzchni 131 m2 , 
na którym natrafiono na trzy obiekty. Dwa z nich to niewątp
liwie jamy zasobowe o miąższości 30-40 cm i średnicy 120-
140 cm miały w przekroju kształt zbliżony do trapezu. 
Trzeci obiekt, wyróżniający się rozmiarami, w rzucie pozio
mym elipsowaty o dłuższej osi 4 m i krótszej 1 m, w prze
kroju prostokątny o miąższości 40 cm - mimo 'vystępujących 
zabytków - wydaje się być, ze względu na charakter wypełni-
ska, wkopem nowożytnym. · 

Wszystkie obiekty zawierały typowy dla kultury 
wołyńska-lubelskiej ceramiki malowanej materiał zabytkowy. 
Ceramikę reprezentowały całe naczynia /pucharek z jamy 42,
czarka gruszkowata z jamy 43/ oraz fragmenty naczyń donicz
kowatych, czarek, mis. Materiał cechuje wyłącznie ornamen
tyka plastyczna w postaci rożkowatych zgrubień wylewów, 
karbowania i nacinania kraw~dzi. Wśród innych zabytków na 
uwagę zasługują tu fra~enty kamieni żarnowych i rozciera
czy. Materiał krzemienny reprezentowany jest przez półsu-
rowee i narzędzia. · · 

Materiały przechowywane są w ZA UMCS. 
Badania będą kontynuowane. 

W~WOLNICA 
woj.lubelskie 
Stanowisko .7 

Uniwersytet Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie 
Zakład Archeologii Polsk1 

Badania prowadziła mgr Barbara 
Bargieł. Finansował Uniwersytet 
Warszawski. Drugi sezon badań. 
Grobowiec kultury pucharów lejko
watych. 

Badaniami wykopaliskowymi objęto obszar 3,5 ara 
odsłaniając dalsze układy będące pozostałoąciarni grobowca 
megalitycznego kultury pucharow lejkowatych. 

Ze względu na duży stopień zniszczenia obstawy 
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boczne grobowca zostały zarejestrowane tylko na niektórych 
odcinkach. Najlepiej zachowana obstawa południowa o długoś
ci 17m składała się z dwóch "murków", które różnią się 
między sobą wielkością i ilością kamieni VIapiennych użytych 
do ich budowy. ObstaYia czołowa słabo zachowana. W odległoś
ci 13,5 m od czoła grobowca znajdował się grób 1. Przykryty 
był prostokątnym brukiem z naturalnie łamanych kamieni wa
piepnych, o wymianich 2,1x),), posiadał częściowo ,.,ybruko
wane dno i ściany boczne. W jamie grobowej kształtu owal
nego spoczywały pochówki dwóch osobnikÓVI - kobiety i dziec
ka. Obydwa szkielety leżały w pozycji wyprostowanej, na 
wznak z głowami zwróconymi w kierunku północno-zachodnim. 
Przy osobniku dorosłyn1 znajdowały się dary grobowe - flasza 
z kryzą~ amfora i drapacz krzemienny. ' 

VI pobliżu ·czbła grobowca, przy niezarejestrowanej 
na tym odcinku północnej obstawie bocznej odsłonięto znisz
czony grób nr 2. Pokrywa grobowa w przybliżeniu prostokątna 
o wymiarach 2,2 x 2,0 m. Zarys jamy grobm·tej nieuchwytny, na 
dnie pojedyncze kamienie wapienne sięgające do głębokości 
0,4 m. Grób zawierał pochówek osoby dorosłej i dziecka za
chowanego w postaci pqjedynczych kości. Osobnik dorosły spo
czywał w pozycji WJProstowanej, na wznak z głową w kierunku 
północno-zachodnim . Brak wyposażenia -grobowego . 

. \v'IELKI \/EŁCZ, e;m. Grudziądz 
woj. toru1l.skie 

patrz 
okres l a te1l.ski 

Ste.nov1isko 1 O 

WITÓW, gm .Szprotswa 
woj.zielonogórslcie 
Stanowisko 6 

TIERZBICA 
woj.rad0mskie 
"Zele" 

patrz 
późne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczpo
Konserwatorska 
O~dział ".' ';/arsz.awie 

Badania prowadziła mgr Hanna r.J:y
narczyk. ł'inansował 1KZ w Radomiu . 
Trzeci sezon badań. Kopalnia krze
mienia czekoladm·Tego z neolitu 
i wczesnej ·epoki brązu. Występują 
też elementy schyłkowo-paleolitycz
ne. 

Tegoroczne prace miały charuider ratO\·miczy. W 
wybranych miejscach wykopu II/82 kontynuo'i.'.rnno ubief?ł <?rocz-; 
ne ba dania oraz rozszerzono zakres prac v1e wschodnH~J częs
ci stanowiska. 
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W wykopie II/82 - v1 najbardziej zdewastowanym 
rejonie kopalni na powierzchni 16 m2 vvyeksplorowano frag
menty wypełnisk kolejnych dwóch szybów nr 19 i 20 poważnie 
uszkodzonych przez vzybudovmną drogę. Glebokość ich przekra
czała 6 m. 

Wykop III/82 v1e wschodniej części stanowiska w 
sąsiedztwie odkrywki wapienia Wierzbies 111 miał powierzch
nię 176 m2. Odsłonił tu zarys kilkunastu obielctów. Do dal
szych eksploracji vzytypowano 3 obiekty. W sumie, w vzykopie . 
III/82 uzyskano pełne bądź fragmentaryczne przekroje 6 szy
bów. Stwierdzono, iż w tym nowo rozpoznanym rejonie kopalni 
występują róvmież szyby dość znacznych rozmiarów, chociaż 
wyraźnie ustępujące \ńelkością największym obiektom z vzy
kopów I i II. Głębokości ich w odsłoniętych fragmentach wa
Qa.ły si~ od 2,90-3,90 m. 

~ Uzyskano interesujący zbiór zabytków krzemiennych 
liczący -,4.)28 okazów. . 

Dokumentacja z badań oraz materiał archeologiczny 
znajduje się w PAK PP PKZ O/Warszawa. 

Badania będą kontynuowane. 

WLADYSŁAWOV/0-0STROWO 
woj.gdańskie 
Stanowisko 14 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania provmdziła mgr Danuta 
Król przy współpracy Koła Nauko
wego Studentów Geoe;rafii Uniwer
sytetu Gdańskiee;o. Drugi sezon 
badań. Finansowało MA VI Gdańsku. 
Osada neolityczna. · 

Stanowisko położone w północno-zachodniej części 
Kępy Ostrov~kiej otoczonej Błotami Bielawskiroi i Karvdeń
·skimi. Osada położona jest nad martwym klifem Kępy, w któ
rym widoczna jest warstwa kulturowa. Vlykonano wstępne pra
ce geomorfo~ogiczne mające na celu określenie zasięgu 
1 zmienności dawnego brzegu klifowego _ Kępy Ostrowskiej. 

Założono dwa vzykopy o łącznej powierzchni 1 ara, , 
w części bezpośrednio przylegającej do klifu założono 5 son
daży mających określić zasięg osady. 

Odkryto dwa paleniska i dwie jamy o trudnej do -
określenia funkcji. Uzyskany materiał jest bardzo ubogi, na 
uwagę zasłdguje wśród materiału krzemiennego drapacz o gła
dzonym drapipku, siekierka i nieliczne fragmenty ceramiki 
w tym jeden z listwą plastyczną karbO\'.raną palcami. Pobrano 
z obu palenisk węeiel drzewny do analizy C-14. ' 

Badania powinny być kontynuov~ne ze wze;lędu na 
niszczenie klifu •. 

i\iateriały przechOW'JVIane są \'t . Muzeum Archeologicz
llym w Gdańsku. 
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VIRZłCA Śl.łSKA, gm.Wąs os z 
woj.leszczyńskie 
Stanowiska 125,126,129,131 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych w Lesznie 
Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadzili: mgr mgr Jerzy 
Gołubkow, Krystyna Romanow i Elżbie
ta Noworyta. Finansował WKZ w Lesz
nie. Pierv~zy sezon badań. Osadnict
wo neolityczne, z epoki brązu oraz 
wczesnośredniowieczne. 

Stanowiska położone są na wschód od wsi, na połud
niowych stokach łagodnych wzgórz lub u ich podnóża. Badania 
miały charakter -- weryfikacyjno-rozpoznawczy. Przebadano ogó
łem 1,5 ara zakładając sondaże na stanowiskach znanych z da
nych archivmlnych /st . 125- cmentarzysko kultury pomorskiej 
i 126 cmentarzysko kultury łużyckiej/ oraz na stanowiskach 
odkrytych w czasie badań powierzchniowych prowadzonych w ra
mach Z.A.P. w r.1981 /st.129- ceramika neolityczna i vtcze
snośredniowieczna na powierzchni i st.1)1 - ceramika kultury 
łużyckiej na powierzchiii/. Jedynie son<l.aże na stanowisku 
129 przyniosły \Y,Ynik pozytyvmy. Odkryto tu jamę niewielkich 
rozmiarów zawierającą ·ceramikę neolityczną. 

ZARZYGA, gm.~agiewniki 
woj.wrocławskie 

Muzeum Archeologiczne 
v:e Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Olena Prus. 
Finansowało MA we Wrocławiu. Piąty 
sezon badań. Osada kultury lendziel
skiej. 

Wykopy założono w zachodniej części osady, w miej
scu najbardziej wysuniętym ku stromej skarpie zbiegającej w 
dół, w kierunku koryta Małej Ślęży. Ogółem przebadano prze
strzeń obejmującą 450 m2 powierzchni. Odsłonięto 7 obiektów 
nieruchomych. 

Najistotniejszym elementem zabudovzy osady, po raz 
pierwszy stwierdzonym na tym stanowisku jest fragment ·naziem
nej konstrukcji słupowej ciągnącej się na przestrzeni 25 m 
w kierunku W-E w postaci rzędu · 7 par słupów oddalonych od 
siebie o o,40-0,45 m /średn.słupów rzędu południowego - 0,25 
-0,30 m, rzędu północnego - 0,40-0,45 m, słupy rzędu północ
nego były ponadto odpowiednio głębiej wkopane/. Ciągowi słu
pów tov~rzyszył od strony północnej zespół obiektów nierucho
mych w tym najbliżej-położone 2 vzydłużone jamy charakteryzu
jące się znaczn~ni rozmiarami /1,~ x ~5,80 m i 5 ~ ~),80_m/. 
Funkcja obiektu słupowego, odsłon~ętec;o ty~ko częsc1.owo Jest 
na razie niejasna, zvtłaszcza, że przestrzen przebadana. po 
obu stronach, docho.dząca w kierunku p-ołudniowym do 15m dłu
gości nie wykazała śladów obecności równoległego ciągu n~ga
tyvrów posłupowych. 
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W trakcie badań pozyskano znaczną ilość materiału 
zabytkowego zalegającego w wypełniskach obiektów nierucha
mych. Wystąpił on w postaci ceramiki, wyrobów, półfabrykatów 
i odpadów produkcyjnych powstałych podczas wykonywania na
rzędzi kamiennych i krzemiennych oraz licznych bryłek polepy. 

Na szczególną uwagę zasługuje przy t~n fakt odnale
zienia /po raz pienvszy od czasu rozpoczęcia badań/ fragmen
tów naczyń noszących ślady malowania powierzchni. Pozwoli to 
po przeprowadzeniu · szczegółowej analizy materiału na uściś
lenie datov~nia; a przede \~zystkim na \vydzielenie czasowych 
etapów zasiedlenia badanego terenu przez ludność reprezentu
jącą średnią fazę rozwoju lrultury lendzielskiej na Dolnym 
Sląsku. 

ZAWADA, gm.Połaniec 
woj.tarnobrzeskie 
Stanowisko 1 

patrz 
okres halsztacki 
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BIAŁKA, gm.Krasnystaw 
woj. chełmskie · 
Stanowisko 1 

7) 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Lublinie 

Badania proWadził zespół w skła~ 
. dzie: mgr Edwal:'d Mitrus /autor 
sprawozdania/; mgr .Andrzej Hunicz, 
mgr Mariusz MatyasZ'ewaki i Łukasz 
Rejniewicz. Finansował WKZ w 
Chełmde.Pierwszy sezon padań. 
Cmentarzysko kurhanowe kultury 
trzcinieckiej, z występującymi na 
wt<$rnym złożu :ma..t.eriałami z lllłod
szej epoki kamienia i wczesnego 
okresu epoki brązu. 

StanÓwiska leży 20 m na południe od drogi Krasny
. staw-Białka w lesie Namule, w ~br~bie dzią;łkL.leśnej ru:;. 2)7. 
· Składa 1 się ono z pi~ci~ kurhanow usytuowanych na linii E-W. 

· wysokości kurhanów od 0,6 do 1m, natomiast średnice od 6,5 
do 12 m. Największy z kurhanów - nr 4, został w środkowej 
cz~ści c~~ściowo zniszczony przez wkop. Do badań Wykopali
skowych wytypowano dwa, położone skrajnie. 

Najdalej wysunięty na wschód kurhan nr 1 o· wyso
kości 0,6 .m i średnicy 6,5 m eksplorowano trzema ćwiartkami. 
Badania wykopaliskowe czwartej ćwiartki uniemożliwił rosną
cy tu bardzo duży dąb. Nasyp kurhanu wykonany został z sza
rożółtego drobnoziarnistego piasku. W północnej części kur
hanu na poziomie calca, wystąpiła niewielka ilość węgielków. 

Położony na zachodnim skraju stanowiska kurhan 
nr 5 o wysokości 1 m oraz średnicy - 8,4 m prżebadano całko
Wicie. Podobnie jak kurhan .nr 1 usyPany został z szarożół
tego drobnoziarnistego piasku. Pod nasypem kurhanu, w kilku 
miejscach na jego obwodzie wystąpiły niewielkie koncentra
·cje węgielków. W jednej z nich znajdowało si~ kilka drob
nych fragmentów przepalonych kości. Stosunkowo duźa ich 
ilość wystąpiła również ~ centralnej części kurhanu, 0,05-

. 0,25 m p9niżej jego płaszcza. . , . · 
4 

. • •• • W trakcie . eksploracji· wydobyto · kilkaset fragmen-
· tów ceramiki oraz kilkadziesiąt' wyrobów krzemiennych i ka
illiennych. Blisko· 50 % ceramiki to fragmenty naczyń kul tury 
trzcinieckiej. Wśród 'pozostałej ceramiki- neolityczn~j 
i wczesnobrązowej, stosunkowo duży procent stanowią frag
ment~ .naczyń kult~y . lendzielskiej. Wstępna analiza chrono-
lo~zna i funkcjonalno-przestrzenna1?ozwala przypuszcza6~ 
iż "'IIUUly tu do czynienia z kurhanami usypanymi przez ludnoś6 
kultury trzcinieckiej. Do usypania kopców użyta została zie
mia zeb~na z wcześniejszej · osady,. lub osad neolityczno
wczesnobrąz owych •. 

· · Przewiduje. się kontynuowanie badań. 

(ł . 



BOCHENIIEC', gm.Małogosz·CZI 
woj.kieleckie' 
Stanowisko 2 
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Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził mgr Andrzej Ma
toga. Finansował WKZ w Kielcach 
przy udziale Urzędu Gminy w Mało
goszc~u. Dziewiąty sezon badań. 
pmentarzysko z III-V okresu epoki 
bFązu. 

Pracami objęto pó~nocno-zachodnią i północną 
cz~ść2 cmentarzyska, gdzie przebadano obszar o .powierzchni 
385 m odkrywając 3 groby /nr 126-128/~ Dwa spośród nich 
to obiekty ciałopalne, _ popielnicowe, złożone wyłącznie z 
popielnicy zawierającej przepalone kości ludzkie. Związek 
tych grobów z kulturą ł~ycką jest pewny. 

Do obiektów o · zupełnie innym charakterze nal·eży 
natomiast zaliczyć zbioro~ grób szkieletowy rir 126. Jest 
to już trzeci tego typu obiekt odkryty. na cmentarzysku. 
P()dobni.e jak dwa_ pierwszę,posł.adał on potężną konstrukcję 
kamienną w kształcie owalu lub raczej prostokąta o wymia
rach 140 x 370 cm i orientacji wzdłuż osi NE-SW. Konstruk
pja ta składała się z sześciu warstw ściśle przylegających 
'do siebie, różnej wielkości kamieni tworzących o~warowanie 
o szerokości przeciętnej 30-40 cm a wysokości 70-80 cm. 
Kamienie użyte do budowy grobu to z reguły cienkie wapien
ne płyty. 

Na poziomie ujawnienia się obiektu, na głębokoś
ci 12-25 cm, przy południowej stronie obwarowania kamien
nego wystąpiły dwa skupienia ceramiki. W jed.J?.ym znajdowały 
się fragmenty kubka, w drugim skorupy misy. Na poziomie 
drugiej warstwy .kamieni. pośrodku obwarowania leżał na boku 
niewielki kubek. Kolejne ' skupienie skorup wystąpiło wśród 
kamieni w północno-zachodniej partii grobu. Wyróżniono tu 
skorupy z misy i garnka o esowatym profilu. Dalsze naczy
nia znaleziono na poziomie trze.ciej warstwy kamieni. \'1 po-. 
łudniowej części grobu wystąpił kubek. W północnej zaś 
części obiektu leżał na boku . duży garnek przytykając wyle
wem do pierwszej odkrytej czaszki. Obok znaleziono dwie 
kolej·ne czaszki. Na poziomie czwartej, piątej i szóstej 
warstwy kamieni całe wnętrze grobu wypelnióne· było nie spa
lonymi kośćmi ludzkimi. Przy czym nie stwierdzono pochówku 
centralnego, ani też ni_e zanotowano układu anatomicz~ego, 
który obejmowałby cały pochówek. W sumie w grobie pochowa
nych zostało co najmnie-j. 23 zmarłych, tyle bońem wyróżnio
no czaszek lub ich fragmentów. Czaszki zasadniczo umieszczo
ne były na krańcach jamy grobowej., leżąc w różnym układzie, 
w rzędzie przy kamieniach obwarowania. W północnej partii 
grobu, w pobliżu czaszek znaleziono skrętek drutu brązowe
go, paciorek szklany craz szpilę brązową z nieznacznie skle
pioną i zwiniętą główką. Wśród kości w południowej partii 
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grobu wystąpiła szpila o kulistej główce oraz zdobiony gu
zicze~ brązowy. 

Opisany grób swą formą oraz rodzajem pochówku 
wyraźnie nawiązuje do obiektów znanych z obrębu kultury 

. trzcinieckiej. Sprawa jego przynależności kulturowej komp
likuje się jednak jeśli weźmiemy pod uwagę materiał zabyt
kowy. Znalezione naczynia lub ich fragmenty nie wykazują 
bowiem cech kultury trzcinieckiej. Brak jest np. w og6le 
typowej dla tej kultury ornamentyki. Formy zaś naczyń bar
dziej nawiązują do wczesnołuży~kich egzemplarzy ze środko
wej Folski niż do okazów znajdowanych w obiektach trzcinie
ckich. Także zapytki metalowe nie wykazują cech II okresu 
epoki brązu, są na pewno późniejsze, a orientacyjnie można 
je datowa6 w ramach III okresu brązu- z ostateczną więc 
interpretacją chronologiczno-kulturową odkrytego obiektu 
należy się wstrzymać do czasu przeprowadzenia wnikliwej 
analizy wszystkich grobów z cmentarzyska datowanych na III 
okres epoki brązu. · · 

Materiały znajdują się w Instytucie Archeologii UJ. 
Badania będą~kontynuowane. 

CHROSCICE, gm.Dobrzeń Wielki 
woj.opolskie 

Konse~tor Zabytków 
Archeologicznych w Opolu 

Stanowisko B 

Badania prowadził 'mgr Krzysztof 
Spychała• Finansował WKZ w Opolu. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzy
sko ciałopalne: V okres epoki brą
zu i okres halsztacki c. 

Cmentarzysko położone jest na kulminacji piaszczy
stej wydmy, około 165 m na północny zachód od kościoła w 
Chróścicach, około 850 m na południowy zachód od toru kole
jowego i około 600 m na północny wschód od drogi do Starych 
Siołkowic; w rejonie przysiółka Kwaśno. 

Przebadano obszar 2 arów. Odkryto 12 grobów i 4 
jamy. Groby w dużej części zniszczone przez orkę. Na wyróż
nienie zasługuje jeden grób dwupopielnicowy oraz grób, w 
którym znaleziono brązową szp.ilę i fragmenty zabytków z 
brązu i żelaza: Zabytki te, a także spalone kości złożone 
były w dobrze zachowanych urnach. W innych pochówkach zna
l eziono bardzo zniszczone popielnice i przystawki. Zacho
wały się głównie dolne c·zęści tych garnków. 

Podczas badań określono północną i południową 
granicę cmentarzyska, które najprawdópodobniej było lokal
nym miejscem sepulkralnym. 

W obrębię przebadanego obszaru na powie~zchni 
znaleziono miniaturową, kamienną siekierkę oraz dobrze za
chowany brązowy nóż. 



76 

Materiały zostaną przekazane do Muzeum Sląska 
Opolskiego w Opolu. 

Badania będą kontynuowane w przypadku zagrożenia 
stanowiska. 

CHWARZNO, gm.Stara Kiszewa 
woj.gdańakie 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

/ 

Badania prowadziła mgr Gabriela 
Jeziorska. Konsultacja naukowa 
doc.dr hab.Jan Leon Łuka. Finan
sowało Muzeum Archeologiczne w 
Gdańsku. Piąty sezon badań. Cmen
tarzysko wielokulturowe: kultury 
wieibarskiej i kultury łużyckiej 

.z V okresu brązu. 

Prace ograniczono do obiektów występujących w 
obrębie wieńca I oraz na terenie przylegającym do wieńca 
od północy. W wieńcu tym w 1981 r. w południowej części 
pogorzeliska odsłonięto bruk kamienny, częściowo wysunięty 
poza plan budowli. Po eksploracji bruk ten okazał się 
wierzchnią warstwą dużej, workowatej jamy o wymiarach 3,40 
x 2,40 m głębokiej na 2 m. W wypełnisku tkwiły rozrzucone 
w nieładzie kamienie, ślady spalonego drewna, grudy polepy, 
pojedyncze fragmenty ceramiki datującej obi.ekt na II w.n.e. 

Na północ od wieńca, tuż pod warstwą orną odsło
nięto drugą jamę, której miąższość stanowiła glina zmiesza
na z wapnem. W warstwie tej tkwiły fragmenty ceramiki. Boki 
jamy wyłożone były kamieniami. Dno tworzyła warstwa przepa
lonej gliny. W górnej części jamy posiadała wymiary 2,50 
x 1,90 m, zwężała się stożkowato i na głębokości 74 cm od 
powierzchni zmniejszyła się do 1,50 x 1,40 m. Był to poz~om 
dna ·płaskiego zbliżonego kształtem do koła. · 

W pobliżu tego obiektu odkryto grób kultury łu
życkiej z V okresu brązu - jednopopielnicowy z obramowaniem 
kamiennym. Chronologię grobu określiła ceramika oraz znale
ziona wewnątrz popielnicy brzytwa brązowa o klindze sierpo-
watej. · 

Badania będą kontynuowane. 

D~Y, gm.Dobre 
woj.włocławskie 
Stanowisko 29 

DOLICE . _. 
woj.szczecińskie 
Stanowiska 40 i 35 

patrz 
neolit 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii Nadodrza 
Pracownia Archeologiczna 
w Szczecinie 
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Badania prowadził mgr Stefan We
sołowski. Finansował I~l PAN. 
Siódmy sezon badań. Cmentarzys~o 
kultury łużyckiej z IV okresu epo
ki brązu. 

Celem badań jest rozpoznanie osadnictwa w okresie 
kultury łużyckiej w wybranym mikroregionie nad Małą Iną. 
Pracę · skoncentrowały się na badaniu dwóch neokropoli o 
zolizonej metryce oraz współczesnych im osad i innych śla
dów osadnictwa - związanych przypuszczalnie z ' istniejącą 
na tym terenie jednostką osadniczo-gospodarczą. W tym celu 
prowadzone są od kilku lat badania terenowe /wykopaliskowe, 
sondażowe -m.~~· na stan.J0,35,40,45/, a w bieżącym sezo
nie także badania powierzchniowe. Wyniki badań przedstawia
my zgodnie z badanymi w bieżącym roku obiektami. 

Stanowisleo 40 
Kontynuowano rozpozna1rie południowo-zachodniej 

części cmentarzyska poprzez pr~ebadanie zachodniej partii 
wykopu IV- o powierzohni 50 m /ćw.A i D/. Wykop objął 
swym zasięgiem kurhan 4-ty i jego otoczenie od strony po
łudniowo-zachodniej. Skoncentrowano się na odsłonięciu ka
miennego. płaszcza kurhanu i stwierdzono, że jest to mogiła 
o konstrukcji kamienno-ziemnej w postaci pagórkowatego na
sypu, w rzucie poziomym z osnową kolistą w formie vdeńca 
ułożonego z dużych otoczaków. Fazostawiając eksplorację 
kurhanu na przyszły rok, w bieżącym sezonie przekopano bru
ki kamienne występujące w bezposrednim sąsiedztwie powyż
szego obiektu. Pod brukami stwierdzono, tak jak w latach 
1980-81, ciałopalne groby płaskie. Wyróżniono 10 zespołów 
grobowych w większości popielnicowych z obwarowaniemkamie
nym w postaci wieńca i przykrywającego popielnicę bruku. 
Wystąpi~y tu przede wszystki~ groby popielnicowe pozbawione 
szczątków stosu. Badając tę partię cmentarzyska, zastosowa
no - tak jak i w ubiegłych sezonach - metodę plenigraficzną 

. nanosząc na plan w skali 1: 20 luźno występujące kostki ludz
kie i ułamki naczyń, które występowały na różnych głębokoś
ciach poza grobami. Dzięki tej metodzie oraz poczynionym 
obserwacjom stratygraficznym niewątpliwie stwierdzono· ist
nienie w tej partii cmentarzyska warstwy kulturowej związa
nej. z użytkowaniem i stosowaniem różnorodnych praktyk wie
rzeniowych na tym obiekcie. Istnieją tu możliwości prześle
dzenia współzale·żności stratygraficzno-chronologicznych 
między badanym cmentarzyskiem płaskim a nierozkopanym kurha
nem 4-tym. Poczynione w wykopie IV obserwacje zwróciły uwagę 
na podobne konstrukcje kamienne w wykopie I, a uznane za 
bruki związane wyłącznie z osnową kurhanu I. W wykopie tym 
przecięto po linii S-N i W-E łącznie bruki i kon~trukc~ę 
kurhanu ~ u jego podstawy. Przebadano w ten sposob poW1erzch
nię 20m~ odsłaniają~ pod brukiem /dwa ~oziomy/, . lec~ na. 
zevmątr~ krę ·gu, bezposrednio przy kurha:t;le, groby popl;el!l~
cowe osadzone w warstwie kulturowej, ktorą także przesledzono 
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wewnątrz kurhanu. Groby pozbawione były konstrukcji w po
staci wieńcy kamiennych, a osadzone były pod brukami w 
warstwie kulturowej i towarzyszyły im pojedyncze kamienie, 
często jako podkładki. Nie zaobserwowano przy tych grobach 
pozostałości szczą,tków stosu ciałopalenia. Odsłonięcie tych 
popielnic poprzedziło pojawienie się na powierzchni skupisk 
uła~ów naczyń i luźno występujących kosteczek ludzkich. 
Niektóre z popielnic osadzone zostały w lejkowatych jamach 
/glina calcowa/, którą wymoszczono żwirowatym piaskiem 
i ułożonymi drobnymi kamyczkami w ksztłiłcie wianuszków.· 

Stanowisko 35 
Przeprowad~ono badania sondażowe mające na celu 

określenie funkcji tego . obiektu. Stanowisko, położone w 
bezpośrednim sąsiedztwie ~mentar~yska kultury łużyckiej 
/stan.JO/ i osady /stan.45/ na podstawie wcześniej przepro
wadzonych badań powierzchniowych zostało zaliczone do obiek
tów o podobnej . chronologii. Badania przeprowadzone w połud
niowej części stanowiska ujawniły istnieni·e pod warstwą 
próchnicy leśnej · dwu i trzy poziomowych bruków kamiennych 
przedzielanych warstwami brunatno-żółtego piasku. Przy 

brukach wystąpiły pojedyncze ułamki naczyń. Dotychczasowe 
rezultaty nie pozwalają na jednoznaczne określenie funkcji 
tego obiektu. Przewiduje się dalsze badania sondażowe w 
części północnej, gdzie stwierdzono na powierzchni duże 
nasycen~e ułamkami naczyń. · 

Badania powierzchniowe w rejonie Dolic. , 
Przeprowadzono je wokół głównej osi rzecznej Ma

łej Iny, na południowy wschód od badanych systematycznie 
nekropoli i osad ·kultury łużyckiej /Ziemomyśl, Sądów, Do
browole, Brzezina/. Odkryto bądź zweryfikowano 104 stano
wiska z różnych okresów pradziejowych czy też wczesnego 
średniowiecza •. Rezultatem tych badań jest m·. in. poszerze
nie bazy źródłowej dla studiów nad rozpoznaniem osadnicze
go mikroregionu nad Małą Iną. Badania powyższe, będące 
kontynuacją badań powierzchniowych prowadzonych przez ZAN 
IHKM PAN w latach 1970-1975 na obszarze Kotliny Pyrzyckiej, · 
poszerzają zakres systematycznych penetracji powierzchnio
wych zarówno. w zasięgu terytorialnym /wyjście na tereny 
wysoczyzn ip.tegralnie związanych ~z Kotliną/, jak też sta
vdanych sobie celów badawczych - systematycznego przebada
nia mikroregionów osadniczych rozpoznawanych metodą wykopa
liskową. 

DROHICZYN 
woj.białostopkie 
Stanowisko XVI 

DRWALEW, gm. VIartkowice 
woj.sieradzkie 
Stanowisko 1 

patrz 
neolit 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 
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Badania prowadził mgr Jacek Błasz
czyk. Finansował V~Z w Sieradzu. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
kultury łużyckiej z III i IV okre
su epoki brązu. 

Stanowisko położone jest na zalesionej wydmie, 
przy drodze wiodącej przez Drwalew około 300 m na południe 
od drogi z Wartkowic do Parzęczewa. . 

Przebadano obszar o powi~rzchni 50m2 • Odkryto 6 
grobów ciałopalnych w tym 1 czteropochówkowy z brukiem ka
miennym, jeden popielnicowy bez bruku, 3 groby jamowe. 
W przypadku jednego grobu nie udało się określić rodzaju 
pochówku. Najef.ektywni~j prezentował się grób nr 1. Pod 
zniszczonym brukiem znajdowały się cztery pochówki: a/ po
chówek I - popielnica nakryta czernioną wazą zdobio~ą na 
brzuścu ukośnymi żłobkami; b/ poul1ówek II i III popielni
cowe; c/ pochówek IV popielnica w kształcie dzbana nakryta 
doniczkowatym naczyniem. W grobie znajdowały się ponadto 
trzy przystawki: kubek zdobiony na brzuścu ukośnymi złob
kami, amforka, misa. 

Badania będą kontynuowane. 

GOLICE, gm.Cedynia 
woj.szczecińskie 
Stanowisko J · 

-Muzeum Narodowe 
w Szczecinie 

Badania prowadziła mgr Małgorzata 
Sajkowska. Finanso'·' 2:c Muzeum Na
rodowe w Szczecinie. Pierwszy se
zon badań. Kurhan z epoki brązu/?/. 

Stanowisko położone jest około 250 m na zachód od 
zabudowań wsi Golice i około . )OO m na południe od drogi pro
wadzącej z Cedyni do Golic. 

Kurhan w terenie zaznaczył się jako kopulasty pa
górek o kolistym obwodzie, średnicy 26 m i wysokości względ
nej 5 m. W obrębie dwóch ćwiartek naprzeciwległych: połud
niowo-wschodniej i północno-zachodniej, założono wykopy ro
wów kontrolnych o szerokości 3 m i długości 12,5 m. VI części 
północno-zachodniej, odsłonięto płaszcz kamienny o długości 
7 m, natomiast w części południowo-wschodniej \vystąpił nasyp 
ziemny. 

Badania będą kontynuowane. 

GOSZCZEWO, gm.Aleksandrów 
woj.włocławskie 
Stanowisko 14 

Kujawski 
Uniwersytet im. Adama 
~lickiewicza w Poznaniu 
Instytut Prahistorii 
Zespół Badań Kujaw 
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Prace prowadził zespół pod kierun
kiem doc.dr hab.Aleksandry Cotty
Broniewskiej. Finansował Uniwersy- · 
tet Jagielloński. Drugi sezon ba~ 
dań. Osada ludności ·z wczesnej 
epoki brązu. 

Celem badań było .ostateczne określenie zasięgu 
i charakteru osadnictwa ludności "wczesnobrązowej". 

Przebadano 5o m2 wyróżniając 10 obiektów. Nega
tywnie zweryfikowana została hipoteza o istnieniu umocnień 
obronnych /rowu/ związanych z osadnictwem z wczesnej epoki 
brązu. Okazało się,' że w przeszłości szczyt cypla był bar
dziej wyniesiony, dzięki . czemu tworzył się naturalny /akroż
ny/ system obronny ~ późniejsza działalność agrotechniczna 
całkowicie zniosła te deni~lacje. 

Ponadto jednoznacznie stwierdzono, iż na stanowi
sku mamy do czynienia z jedną budowlą ziemiankową z wczesnej 
epoki br~zu. 

•r 

Badania zakończona • . 

GbRA, gm.Pobiedziska 
woj.poznańskie 
Stanowisko 1 

patrz 
wczesne średniowiecze 

GRbDEK NADBl1ŻNY, gro. Hrubieszów 
woj.zamojskie 

patrz-
okres wpływów rzyms·kich 

Stanowisko 1 d 

GRODEK NADBUŻNY, gm.Hrubieszów 
woj.zamojskie 

patrz 
neolit 

Stanowisko 2 

GRUDZiłDZ-MNISZEK 
woj.toruńskie 
Stanowisko III 

Muzeum Regionalne 
w Brodnicy · 

Badania prowadził mgr Marian Mar
ciniak. Finansował WKZ w Toruniu. 
Drugi sezon badań. Stanowisko 
wielokulturowe. Osadnictwo mezo
lityczne, neoli tyczn.~, wczesno
brązowe oraz wczesnosredniowieczne. 

Stanowiska zlokalizowane jest na dobrze eksponowa- · 
nej wydmie o powierzchni ok. 3 ha, leżącej w obrębie Basenu 
Grudziądzki~o, nad rzeczką Rudniczanką łączącą dwa jeziora 
- Mały Rudnik i Wielki Rudnik. 

Kontynuowano eksplorację, poszerzając ubiegłarocz
ny wykop w kierunkach: północnym, zachodnim i wschodnim. 
Wykopami sondażovcynd określono zas~ęg stanowiska. Całkowita 
jego powierzchnia wynosi ok. 200 m • Dotychczas przebadano 

". 
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96m
2

• pozyskano kolejne wytwory krzemienne, kamienne, koś
ciane, ceramiczne i metalowe. Odkryto również jamy, ślady 
palenisk oraz skupiska polepy i kamieni. 

W wydobytym materiale można wyróżnić elementy na
stępujących kultur: a/ mezolit - grupa chojnicka; b/ neolit 
- kultura pucharów lejkowatych, kultura amfor kulistych, 
kultura ceramiki sznurowej, kultura ceramiki dołkowo-grzeby
kowej; c/ wczesna epoka brązu- kultura unietycka, kultura 
iwieńska; d/ okres wczesnosredniowieczny - XII/XIII w. 

Do najbardziej interesujących znalezisk należą: 
- miedziana 1ub brązowa zawieszka w kształcie liścia wierz
by, -naczynie kultury unietyckiej, - ka~ienna siekierka 
z importowanego_ surowca, nawiązująca do wyrobów kultury 

r ceramiki wstęgowej, -wyróżniony wśród materiałów krzemien
nych radiolaryt. 

BrodniC:Y• 
Materiały znajdują się w Muzeum Regionalnym w 

Badania będą kontynuowane. 
,. 

INOWROCŁAW 
woj.bydgoskie 
Stanowisko 102 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Instytut Prahistorii 
Zespół Badań Kujaw 

Badania prowadził zespół pod kie
rownictwem doc.dr hab. Aleksandry 
Cofty-Broniewskiej. Finansowała 
Kujawska Spółdzielnia Mieszkanio
wa w Inovrrocławiu. Pierwszy sezon 
badań. Osada kultury łużyckiej, 
ślady osadnictwa kultury przewor
skiej. 

Stanovdsko usytuowane jest w dolince Rowu Rąbiń
skiego na terenie przeznaczonym pod zabudowę osiedla miesz
·kaniowego. Bada~a miały charakter ratowniczy. Zba dano po
wierzchnię 578 m , rejestrując ponad 80 obiektów, w tym: 
2/3 /?/ mieszkalne budowle połziemiankowe, 25 jam o różnym 
przeznaczeniu oraz około 50 dołkóvr posłupowych. Struktt;ra 
odkrytych obiektów, jak ich rozplanowanie wskazują, dosć 

· jednoznacznie, iż mamy tu do czynienia z pozostałością nie
wielkiej osady o. powierzchni w granicach 5-7 arów. Względ
nie duża liczebność materiałów źródłowych /ceramika, kości, 
polepa, narzędzia kamienne oraz ~r~gment glinianej ~ormy 
odlevmiczej i paciorek szklany/ SW1adczyłyby z ko~el o bar
.dziej trwałym - niż obozowiskowy - c~rakterze osledla. 
Chronologia - na podstawie materiału ceramicznego - schyłek 
e p o ki brązu. 

Materiały przechowywane są w Instytucie .Prahisto-
rii UAM. 

Badania prawdopodobnie nie pędą kontynuowane. 



HUTA, gm . Kłodawa 
woj.konińskie 
Stanowisko 1 

INOWROCł.AW 
woj.bydgoskie 
Stanowisko 95 

JABŁONKA 
woj ·· nowosądeckie 
Stanowisko 20 
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patrz 
neolit 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
neolit 

JAKUSZOWICE, gm.Kazimierza ~/ielka 
woj.kieleckie patrz 
Stanowisko 2 okres wpływów rzymskich 

J~DRYCHOWICE 
woj. opolskie 
Grodzisko II 

KARTOSZYNO, gm.Krokowa 
woj • gdańskie 
Stanowisko 12 

KOPRZYWNICA 
woj.tarnobrzeskie 
Stanowisko 11Łysa Góra" 

•' 

patrz 
neolit 

patrz 
okres lateński 

Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Tarnobrzegu · 

Badania prowadził mgr Marek Florek 
z BBiDZ w Tarnobrzegu przy współ
pracy mgr mgr Haliny Wróbel i Ja
niny Michalak z Muzeum Okręgowego 
w Sandomierzu. Konsultant doc.dr 
Jan Gurba z ZA UMCS. Finansowało 
BBiDZ. Pierwszy sezon badań. Osada 
z I-II okresu epoki brązu, cmenta
rzysko grupy tarnobrzeskiej kultu
ry łużyckiej, osada z okresu v~ły
wów rzymskich, ślady osadnictwa . 
neolitycznego, z okresu lateńskie
go i wczesnego średniowiecza . 

Stanowisko znajduje się na dużej wydmie będącej 
częścią łańcucha wydm ciągnących się pradolinie Wisły mię
dzy Krowią Górą a Koprzywnicą. Stanovdsko zostało odkryte 
przy \vybieraniu piasku. Celem badań było rozpoznanie straty
grafii stanowiska, uchv~enie północno-zachodniego zasięgu 
cmentarzyska kultury łużyckiej i eksploracja najbardziej 
zagrożonej jego części. Przed przystąpieniem do badań usu
nięto przy pomocy koparki nadkład wydmy nowożytnej grubości 
1,5-2,0 m zalegającej nad warstw' kulturową. Założono wykop 
o powierzchni 1 ara /wykop A III , który w 1/2 przekopano 
do calca ~chwyconego na głębokości 1,7-1,8 m od stropu war-
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stwy kulturowej, natomiast drugą połowę wykopu przekopano 
jedynie do głębokości 0,5 m. 

Stratygrafia stanowiska przedstawia się następu
j,co: a/ wydma nowożytna miąższości 1-4 m /na kulminacji/; 
b warstwa kulturowa miąższości 1,6-1,8 m /można w niej 
vcyróżnić co najmniej 5 poziomów; c/ warstwa białożółtego 
piasku grubości 2,0-2,5 m /wydma kopalna/; d/ warstwa żwir
ku miąższości 30-40 cm zalegającego na białym piasku rzecz-
n~ /kopalna terasa Wisły/. · · 

Z warstwy kulturowej wykopu A III pochodzą materia
ły wczesnośredniowieczne /XI-XII/XIII w./, z okresu \~ływów 
rzymskich, głÓ\vnie z fazy B 2/C 1 - C /m.in. fragmenty 3 
fibul, fragment .. sprzączki do pasa, fragment czarki szklanej, 
paciorek /?/ bursztynowy, ceramika siwa toczona, grafitowa
na i jeżowata, kultury łużyckiej z V EB-Ha, wczesnego okre
su epoki brązu - kul tur Chłopic·e-Vesele, mierzanowickiej, 
/m.in. fragmenty typowych naczyń, drobne narzędzia, wióry 
i odłup·ki z surowców czekoladowego, św'ieciechowskiego, oża
rowakiego i pasiastego, w większości odbijane z przerobio
nych na rdzenie gładzo~ych siekier krzemiennych /i neolitu/ 
kultur pucharów lejkowatych, ceramiki sznurowej, być może 

. też amfor kulistych i grupy malickiej/. Z wykopów sondażo
wych zlokalizowanych na skarpie i osuwisku piaskowni wydo
byto 11 \V czałości bądź fragmentarycznie zachowanych gro
bów popielnicowych grupy tarnobrzeskiej. Cmentarzysko można 
datować od IV/V okresu epoki brązu do okresu halsztackiego 
włącznie. 

Materiały złożono w Muzeum Okręgowym w Sandomie-
rzu. 

Badania będ~ kontynuov~ne. 

KORZECZNIK, gm.Kłodawa 
woj.konińskie 
Stanowisko 6/7 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Instytut Prahistorii 
Zespół Badali Kujaw 

Prace prowadził zespół pod kierun
kiem doc.dr bab.Aleksandry Cofty. 
Broniewskiej. Finansował Woj.Za
rząd Inwestycji Rolniczych we 
Włocławku . Drugi sezon badań, 
osady z . wczesnej epoki brązu . 

Przebadano 360 m2 obejmując obszar całego stano
wiska. Pozyskano bardzo bogaty zespoł krzemienny /ok.4.000 
artefaktów/ i ceramiczny /ok . 2.500 f7agmentów/. Zareje
strowano 103 obiekty, z czego 4 to budowle /szałas owe ?/. 

Zespół krzemienn'y zaliczyć można do ,~ultury ja~i
sławickiej. VI ceramice widać wyraźnie trzy , rozne trt;dycJe : 
1/ ludności "le śno"-wschodnioeuropejskiej / technoloc;1.a , . , 
z<J.obnictv1o i makromorfologia/; 2/ ludności kul tury pucharow 
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lejkowatych z horyzontu epipucharowego /technologia/; )/ 
ludności episznurowego kręgu przykarpackiego /zdobnictwo/. 

Ten ostatni komponent uznano jako "datujący". Na 
podstawie danych stratygraficzno-planimetrycznych można 
uznać, iż zespół jako całość jest jednorodny. 

Badania zakończono. 

KORZECZNIK, gm. Kł oqawa 
woj.konińskie 
Stanowisko 14 

KRZANOWI CE 
woj.katowickie 
Stanowisko 1 

patrz 
paleolit i mezolit 

Muzeum Górnośląskie 
w Bytomiu 

-Badania prowadził mgr Marian Paw
liński. Finansował WKZ w Katowi- . 
cach i Muzeum Górnośląskie w By
tomiu. Siódmy sezon badań. Cmen
tarzysko kultury łużyckiej grupy 
śląskiej podgrupy głubczyckiej. 
Od schyłku II do V okresu epoki 
brązu. · · 

Kontynuowano prace rozpoczęte w 1976 roku. Zało
żono wykop o wymiarach 5 x 75 m na polu Alfonsa Lamli. Od
kryto 6 grobów ciałopalnych jamowych i 51 grobów ciałopal
nych popielnico>vych /numeracja 222-278/. 

Po raz pierwszy na tym cmentarzysku odsłonięto 
grób, w którym spalone kości wystąpi~y w garnku o esowatym 
profilu, zaopatrzonym w językowate występy na , krawędzi. 
Naczynia te są typową fo~ dla kultury przed~uży9kiej. 
Większość grobów pochodzi z wczesnej fazy kultury łużyckiej, 
czyli ze schyłku II i. III okresu epoki brązu. Funkcję popiel
nic w tych grobach pełniły naczynia wazowate zdobione listew
kami plastycznymi na brzuścu, naczynia dwustożkowate karbo
wane na załomie, naczynia wazowa te zdobione guzami oraz. garn
ki o esowatym profilu.- Popielnice · nakrywały misy profilowane 
lub stożkowate. W trzech grobach popielnice nakrywały puchar
ki na wysokich, pustych nóżkach. 

. Oprócz grobów z wczesnej fazy kultury łużyckiej, 
odkryto również groby datowane na IV i V okres epoki brązu. 
Groby były bardzo ubogo wyposażone w przedmioty z brązu. 
W jednym z grobów wystąpiły fragmenty brązowej szpili o głóW
ce zwiniętej w uszko, w innym natomiast kulka brązowa średni• 
cy 1 cm. · 

· Badania będą kontynuowane. 

l • KRZEMIONKI k.Ostrowca -Sw., gm.Bodzechów 
woj.kieleckie patrz 
Rezerwat Archeologiczny · neolit 



LESNO, gm.Brusy 
woj.bydgoskie 
Stanowisko .2 
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Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badaniami kierował dr Krzysztof 
Walenta. Finansował Uniwersytet 
Łódzki. Osmy sezon badań. Komp
leks osadniczy z okresu rzymskie
go i późnej epoki brązu. 

' 
, . Celem t~go sezonu było rozJ?oznanie południowej 

częsci cmentarzyska kurhanowego rozm1eszczonej na niewiel
kich eolicznych pagórkach. Wykopy usytuowano nieregular
nie, dostosowuj .~~ ich układ do sytuacji terenowej. Łącznie 
przebadano 132 m • Odkryto 2 uszkodzone groby ciałopalne 
kultury łużyckiej oraz fragment zniszczonego bruku. ~~te
riał zabytkowy to ułamki ceramiki ·kultury łużyckiej,. prze
palone kości ludzkie i nieokreślony drucikawaty przedmiot 
brązowy:. 

Badania będą kontynuowane. 

MACIEJOWICE 
woj.siedleckie 
Stanowisko 1 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialne j 
Zakład Epoki Metali 
w Warszawie 

Badania prowadziła dr 1~łgorzata 
Mogielnicka-Urban. Konsultował 
doc.dr hab.Jan Dąbrowski . Finan
sowało BBiDZ w Siedlcach . Drugi 
sezon badań. Cmentarzysko grupy 
mazowieckiej-podlaskiej kultury 
łużyckiej z IV-V okresu epoki 
brązu. 

Przekopano ponad 140m2 , eksplorując 14J obiekty: 
126 grobów popielnicowych, 8 jamowych, 3 nieokreślone i 6 w 
postaci naczyń niezawierających kości, występujących na głę
bokości 14-92 cm. Zarysy jam uchwycono przy grobach pópiel
nicovłych /5/ i jamowych /7 l. W 5 grobach jamowych wystąpiły 
drobne fragmenty ceramiki, w 4 okrzeski krzemienne, w 1 
ślady brązu na kościach. 

Wśród grobów p 11ielnicowych 4 wyposażone były w 
przystawki ceramiczne, 27 w pojedyncze ozdoby brązowe /kół-. 
ka, rurki, skręty l, 3 we fragmenty przedmiotóv1 brązowych, 
1 w bryłkę stopionego brązu, 1 w paci~~ek ko'ciany, 30 ~ 
okrzeski krzemienne. W 10 stwierdzono slady brązu na kos
ciach. W 8 wypadkach współwystępov1ały zabytki metalowe 
i okrzeski, w 2 okrzeski i przystawki, w 1 skręt brązowy 
i przystawka. W 2 popielnicach wystąpiły drobne kumienie 
/w jednej razem z okrzeskiem/, u przy 2 innych umieszczone 
by,ły przy <;:>tworze. VI 4 wypaukach popielnice leżały na boku 
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otworem na wschód, a w 23 były nachylone w różnych kierun
kac~·.o~o~? 1/8 grobów ~opielnicowych była przykryta, naj
częscl.eJ m1.są lub plack1.em. W 6 stwierdzono resztki stosu, 
a w 23 znaczna część kości była zwęglona. Popielnica z 
grobu 109 pokryta jest pasmem rytych wzorów, w których 
części ddpatrywać się można przedstawień figuralnych. 
Wśród naczyń niezavnerających kości, występujących na 
ogół pojedynczo, znalazł się zespół złożony z 6 takich 
egzemplarzy. 

W kilkunastu wypadkach groby nawarstwiają się 
lub uszkadzają pochówki wcześniej założone. Wyróżniono 
najwyższy poziom grobów /części dolne i przydenne popiel
nice/, niższy /groby uszkodzone w górnej partii/ i najniż
szy /groby z głębokości poniżej 30 cm/ •. Stwierdzono zary
sowanie się skupisk grobów oraz uchwycono wschodnią gra-
nicę cmentarzyska. ·. . 

Prace będą kontynuowane. 

MACIEJOWICE 
woj.siedleckie 

Stanowisko 2 

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

Badania prowadziła dr Małgorzata 
Mogielnicka-Urban . Konsultował 
doc.dr hab .Jan Dąbrowski. Finan
sowało BBiDZ w Siedlcach. Pierw
szy sezon badań. Osada grupy ma~ 
zowieoko-podlaskiej kultury łu
życkiej z IV-V okresu epoki brązu. 

W celu rozpoznania obiekt~ ograniczono się do wy
kopu sondażowego o powierzchni 20 m , usytuowanego tuż przy 
obrywie tarasu Okrzejki, w odległości ok. 89 m na północny 
zachód od cmentarzyska /stan.1/. Stwierdzono, że pod ziemią 
orną o miąższości ok. 20 .cm z licznym materiałem zabytkowym 
wystąpił brązowy piasek o miąższości 16-20 cm i uboższym 
inwentarzu, a pod nim warstwa piasku brunatnego o miąższoś
ci 30-40 cm, , z dość licznym materiałem, w której zarysov~ły 
się obiekty. Fod nią znajdował się żółty jałowy piasek ·cal-· 
ca, przecięty pokładem zbitego iłu, którego nie naruszały 
dna obiektów. 

Wyeksplorowano 4 jamy i 2 ślady po słupach · /w 
tym 1 podwójny/, występujące na głębokości 41-54 cm. Jamy 
były w przybliżeniu koliste lub owalne, w przekroju niec
kowate lub d płaskim dnie i skośnych ściarucach, miąższości . 
26-59 cm, o wypełnisku ciemnoszarym, a invtentarze ich skła
dały się z dość licznych fragmentów ceramiki, krzemieni . 
i drobnych bryłek polepy. W dolnym poziomie obiektu_2, z 
czarnym, zbitym wypełniskiem, znaleziono ponadto kosci 
zwierzęce i 2 nieokreślone przedmioty gliniane . Slady po 
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słupach miały wypełniska brunatne lub brunatno-szare, 
kształt w profilu prostokątny lub stożkowaty, średnice 15-
40 cm i miąższość 21-25 cm. W warstwie brunatnego piasku 
znaleziono fragment polepy z odciskami i spękany rozcie
racz kamienny, 

Badania będą kontynuowane. 

MADELY, gm.Pątnów 
.woj.sieradzkie 
Stanowisko ·2 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Zdzisław 
Kaszewski. Finansował V~Z w Sie
radzu. Czwarty sezon badań. 
Cmentarzysko górnośląsko-małopol
skiej grupy kultury łużyckiej z V 
okr.epoki brązu. i z okresu hal
sztackiego C /900-650 p.n..e·.;. 

Stanowisko znajduje się na grzbiecie najstarszej 
terasy pradoliny Warty, porośniętej obecni2 karłowatym la
sem. Przebadano obszar.o powierzchni 350m , na którym od
kryto 19 grobów ciałopalnych o zróżnicowanym obrządku po
grzebowym. 

· Wyróżniono podobne typy grobów jak w poprzednich 
sezonach badawczych. Brak tylko pochówków typu VI, jamo
vzych z obstawą kamienną zawierających skupiska przepalo
nych kości ludzkich. 

Wyposażenie poszczególnych grobów w naczynia waha 
się od 2 do 7 sztuk. W dwóch grobach popielnicowych odkryto 
fragmenty niewielkich rozmiarów kółek z brązu. W jednym z 
grobów jamowych znaleziono fragment szpili brązowej bliżej 
nieokreślonego typu. 

W trzech grobach popielnicowych zaobserwowano 
rytualne odwracanie naczyń, a w jednym \vypadku ustawienie 
popielnicy do góry dnem. Naczynia niewielkich rozmiarów, 
jak: czarki, czerpaki umieszczane były przeważnie w popiel
nicach nad spalonymi szczątkami ludzk~. 

MAJDAN ZAHORODYNSKI, gm.Siedliszcze 
woj.chełmskie patrz 
Stanowisko 1 neolit 

MOKRE, gm.Zamość . 
woj.zamojskie 
Stanowisko 1 

patrz 
wczesne średniowiecze 

NIECHMIROW-MAŁA WIES, gm.BurzenL 1-Konbpnica 
woj.sieradzkie Muzeum Okręgowe 
Stanowisko 1 /74-75/ w Sieradzu 
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Badania prowadziła mgr Anna Kufel
Dzierzgows~a przy współpraQy mg~. 
Marka Urbanskiego /autor sprawoz
dania/. Finansował V~Z w Sieradzu. 
Dwunasty sezon badań. Cmentarzysko 
wielokulturowe i wielookresowe, 
użytkowane od III okresu epoki brą
zu · do III w.n.e. 

Stanowisko jest położone na lewym brzegu O~eśnicy, 
w pobliżu JeJ UJSc~a do Warty, w lesie, na granicy gruntów 
wsi Niechmirów i Mała Wieś. 

Kontynuowano prace z ubiegłych lat. Przebadano 
12 wykopów o łącznej powierzchni 5,5 ara. Odkryto 85 gro
bów, w tym 43 groby z epoki brązu /IV-V okres epoki brązu/, 
należące do kultury łużyckiej, 1 grób z okresu halsztackie
go D, również kultury łużyckiej; 3 groby kultury pomorskiej 
z okresu lateńskiego: 1 podkloszowy, 1 skrzynkowy i 1 znisz
czony jamowy; 19 grobów kultury przeworskiej z okresu przed
rzymskiego i 19 grobów tej saro~j kultury z okresu rzymskiego. 

Groby kultury łużyckiej, poza 2 wyjątkami, były 
popielnicowe. Jamy grobowe również poza 2 wyjątkami były 
nieczytelne. Kości w grobach zwykle mało. W wielu przypad
kach oprócz popielnicy wkładano do grobu przystawki. Odkry
to zaledwie kilka sztuk przedmiotów brązowych. W 10 grobach 
kultury łużyckiej były pochowane dzieci. Jeden grób był pod
wó~ny /dwie popielnice/. 

Groby kul tury pomorskiej były zniszczone·. Grób , 
jamowy zawierał rozgniecione szczątki misy~ grób podkloszo
wy- szczątki kląsza, popielnicę, prażnicę i brązowy guz. 
W grobie skrzynkowym zachowała się konstrukcja dna i jednej 
ściany. Grób zawierał niecharakterystyczne ułamki ceramiki 
oraz fragmenty cze~aka. We wszystkich grobach wypełniska 
stanowiła brązowa z~emia. 

. Wszystkie gr"oby kultury przeworskiej z okresu 
przedrzymskiego były jamowe. Wypełniska stanowiła czarna 
ziemia, w której znajdowały się przepalone szczątki zmar
łych oraz wyposażenie: ułamki ceramiki oraz bron, narzędzia, 
ozdoby i części stroju wykonane z żelaza i brązu. Srednica 
jam wahała się od 0,6 m do przeszło 2 m, głębokość od O,) m· 
do 0,9 m. · ~ 

Groby z okresu rzymskiego pochodziły ze starszej 
jego części. Niewielka ilość przepalonych kosci oraz -wypo
sażenie znajdowały się w jamach z ziemią o barwie wahającej 
się od jasnoszarej, przez szaro-brunatną do czarno-brunat
nej. Trzy. groby były popielnicowe, w tym jeden podwójny. 
W popielnicach znajdowały się kości dzieci. \1 skła-d wypo~.a
żenia wchodziły ozdoby /fibule żelazne i brązowe, rogowe ' 
grzebienie i szpile, szklany paciorek/, bron /umbo, groty 
włóczni, fragmenty mieczy/, narzędzia /noże, szydła, osełka, 
przęśliki i in./. 

Badania będą kontynuowane. 



NIESUŁOWICE, gm.Milicz 
woj.wrocławskie 
Stanowisko 2 
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Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadziły mgr Joanna Do
mańska i mgr Elżbieta Noworyta. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu. Piąty sezon badań. 
Osada kultury łużyqkiej z IV/V 
okresu epoki brązu i okresu hal
sztackiego. 

Przebadano obszar 6 arów odkrywając 36 obiektów 
- jam, w większości odpadkowych oraz 18 śladów po słupach. 
Słupy nie tworzyły określonego układu. Zbadano również · · 
półziemiankę z zalegającym przy niej paleniskiem. Półzie
mianka w rzucie poziomym kolista o średnicy 2,2 m wkopana 
była w calec na głębokość 0,50 m. W przekroju była niecko
wata .• W. wypełnisku w warstwie przystropowej występowały w 
czarnej, zbitej próchnicy liczne fragmenty ceramiki, grud
ki polepy i pojedyncze kości. W partii przydennej utworzo
nej z szarej próchnicy·z domieszką piasku z mniejszą iloś
cią materiału zabytkowego odkryto ślady po 2 słupach. Od
kryte obiekty wiążą się z kulturą łużycką. 

NIESUŁOWICE, gm.Milicz 
woj.wrocławskie 
Stanowiska 6 

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Joanna Do
mańska. Finansował WOAK we Wrocła
wiu. Drugi sezon ·badań. Cmentarzy
sko kultury łużyckiej z V okresu 
epoki brązu i okresu halsztackie
go c. 

Prace miały charakter ratowniczo-zabezpieczający. 
Zabezpieczono jeden ar najbardziej zagrożonego wybieraniem 
piasku terenu. Wyeksplorowano 40 grobów ciałopalnych, część 
znajdowała się na wtórnym złożu. Stwierdzono trzy poz~omy 
występowania grobów na głębokościach od 0,25-0,80 m. Groby 
zalegały blisko siebie. Największe zagęszczenie grobów 
stwierdzono na, pod i w pobliżu d~żego bruku kamiennego 
zajmującego przeętrzeń około 24 m • Rozróżniono groby po
pielnicowe; popielnicowe z jamami grobowymi, jamowe i groby 
w postaci skorup i kości w czystym piasku. Wyposażenie ce
ramiczne ·i pozaceramiczne było ubogie. w kilku grobach 
prócz naczyń odkryto grzechotki, w jep.nym zespole grobowym 
pojedynczy paciorek brązowy. 

NOWA WIES GŁUBCZYCKA, gm.Głubczyce 
woj~opolskie patrz 
Stanowisko F neolit 



OBORNIKI ~LłSKIE 
woj.wrocłąwskie 
Stanowisko 4 

.. 
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Wojewódzki Ośrodek Archeo
logiczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu , 

Badania prowadził mgr Witold Szmu
kier przy współpracy Elwiry Hole 
i Jerzego Malca. Finansował WOAK 
we Wrocławiu. Piąty sezon badań. 
Cmentarzysko kurhanowe z II okre
su epoki brązu. 

'· . . 
Kontynuowano badania kurhanu 2. Przebadano ostat

nią już ósemko c • Prży sondażu sprawdzającym na pozi~e 
calca, tj. 150 c~ zaobserwowano czworokątną jamo o zaokrąg
lonych rogach i wymiarach w rzucie poziomym 140 ·a · 140 cm. 
Jama zwożała sit trapezowato do ~ołu osiągając głobokość 
dna. - 250 cm • . Zawartość jej była bardzo skromna: fragment 
kości, ·part mało charakterystycznych ·· skorup, nieco wogla 
drzewnego i kamienie w tikładzie nieregularnym. Brak było · 
śladów naruszenia. Sądzić - należy, że była to jama grobowa. 
Ponadto odsłonioto dalszy odcinek krogu kamiennego,który 
tworzy regularnie zamkniote koł.o o średnicy 15-16 m.. · 

. ~rzystąpio:rio do rekonstrukcji kurhanu zachowując 
jeden ze świadków. 

Badania zostały zakończone. . . 
OPATbW 
woj.ązostochowskie 
Stanowisko 1 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

OPOKI, gm.Aleksandrów Kujawski 
woj • włocławskie 

Uniwersytet im. , .AdaDia 
Mickiewicza w Poma.ni.u . 

Stanowisko 7 

... 
'·-

Instytut Prahistorii 
·' Zespół Badań Kujaw 

Prace prowadził 'zespół pod kierun- . 
kiem doc·.dr hab.Aleksandry Cofty
Broniewskiej. Finansował Uniwersy-

. t et Jagielloński. Drugi sezon ba
. dań stanowiska o wielofązowym 

i wielofunkcyjnym osadnictwie-. 

. . Badania. w tym sezonie podjoto w związku z proble
matyką obrządku pogrzebowe~o ludności z wczesnej epoki brą~ 
zu /por. A - badania 1980/. · . · . _ 

Przebadano 200 m2 obejmując północny skraj stano
wiska. Odkryto 42 obiekty. Wyróżniono 7 faz osadniczych: 
1/ osada ludności kultury pucharów lejkowatych, -

.2/ osada ludności kultury amfor kulistych, 
3/ osada ludnoś.ci kul tury łużyckiej , - · 
4/ cmentarzyskq kurhanowe: .ludności z wczesnej epoki. brązu

zaobserwortł8..Jf0 północne .:Krańce nasypu kurhanu odkrytego 
w 1980 r •. ,, 
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5/ cmentarzysko ciałopalne ludności kultury "pomorsko -
kloszowej", 

6/ cmentarzysko ciałopalne ludności kultury przeworskiej, 
7/ osada ludności wczesnośredniovtiecznej - tzw.ceramiczny 

typ Novńny charakterystyczny dla najwcześniejszych eta
pów osadnictwa wczesnośredniovńecznego na Kujawach -
jest to nowy komponent kulturowy na stanowisku w porów-
naniu z sezonem 1980 roku. ~ 1 

Badania ukończono·. 

OPOLE-WRbBLIN 
Stanowis~o 3 

. , 

',· 

Konsen~tor Zabytków 
Archeologicznych w Opolu 

Badania prowadził mgr Krzysztof 
Spychała. Finansował · V~Z w Opolu • 
Trzeci sezon badań. Osada ludnoś
ci kultury łużyckiej, datowana na 
schyłek epoki brązu. 

. Stanowisko położone około 650 m ,~a północny 
wschód od Odry, około JOO m na północ od drogi dojazdowej 
do śluzy na· Odrze, około 400 m na zachód od drewnianego 
kościółka, .na te~sie Odry. 

· Odkryto dwa obiekty /w tym jeden częściowo znisz
·czony/. Były to ślady po jamach odpadkowych. Znaleziono 
n;i.ewielką ilość fragmentów ceranliki oraz grudki polepy. 

Materiały zostaną przekazane do Mu~eum §ląska 
.Opolskiego w Opolu. 

Badania będą kontynuowane w miarę eksploatacji 
piasku. -. 

OŻAR6W 
woj.tarnobrzeskie 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził mgr Janusz Bu
dziszewski pod opieką naukową -prof. 
dr.hab.Stefana K.Kozłowskiego. 
Finansował WKZ ' w Tarnobrzegu .i UW. 
Trzeci sezon badań. Kopalnia krze
mienia z wczesnej epoki brązu. 

Zakończono b anie wykopu I eksplorując w nim 
fragmenty dwóch szybów eksploatacyjnych. Przebadano w ca
łości uchwyco:q.ą w wykopie południowo-wschodnią ćwiartkę 

. jednego szybu oraz zachodnią połowę drugiego . Poszerzen~e. 
wykopu ·o dalsze 4 m2 pozwoliło odsłonfĆ ten szyb w całosc~. 
Posiadał on . trzy nisze . eksploatacyjne, zaś głęboki był na 

. · 350 cm od obecnej powierzchni gruntu. Eksploracja warstv; 
zasypiskowych ·obu szybóv1 dostarczyła · około 7.800 zabytkow. 
krzemiennych, 16 kamiennych, 1 fragment~ rogC?w7g? narzę~:na 
~órniczego oraz kilka drobnych fragmentow kose~ ~ muszl~ 
slimaków. " 
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W celu weryfikacji wyników wcześniejszych badań 
geofizycznych założono poza obszarem pola górni czego, w. 
pobliżu wykopu I, dwa szurfy geologiczne o wymiarach 1 x 2 
m każdy. Z wykopów tych pozyskano róvmież około 200 dal
szych zabytków krzemiennych. 

W związku z rozpoczynającą się budową gospodar
s~wa? które obejmie s\vym zasięgiem południowy skraj pola 
gorn1czego, przeprowadzono ·na obsz·arze przyszłej zabudowy 
badania ratownicze·. Wyeksplorowano tutaj zlokalizowany w 
oparciu o wcześniejsze badania geofizyczne wykop o vzyrrin
rach .6 x 2m. Odsłonięto w nim fragmenty 6 szybów eksploata
cyjnych, z których jeden przebadano całkowicie, zaś pozosta
łe częściowo. Przebadany szyb był prostym dołem vzydobyvvczym 
o· średnicy około 140 cm i głębokości 170 cm od obecnej po
wierzchni gruntu. Przeprowadzono również dozór archeologicz
ny kopanych w pobliżu rowków fundamentowych. Pozwoliło to na 
ustalenie wschodniej i zachodniej granicy pola górniczego na 
odcinku 9 m o2az wykonanie planu zarysów szybów na povńerzch
ni około 30 m • Ze względu na charakter prac pozyskiwano w 
ich trakcie wyłącznie tzw. "zabytki wydzielone". W sumie uzy
skano 140 zabytków krzemiennych, 25 kamiennych oraz 1 frag
ment ceramiki. 

Po.zyskane materiały zabytkowe potvvierdziły wcześ
niejsze ustalenia łączące badane partie kopalni z kulturą 
mierzanowicką oraz wytwarzanie w tutejszych pracowniach 
krzemieniarakich głóvmie tzw. "noży sierpovzych". Dokonano· 
również szeregu ważnych obserwacji dotyczących sposobów 
eksploatacji krzemienia w tutejszej kopalni. 

Badania będą kontynuowane. 

PIETRZYKOW, gm.Pyzdry 
woj.konińskie 
Stanovvisko 1 

PLESZEW 
woj.kaliskie 
Stanowisko 2 

patrz 
neolit 

·.Muzeum Okręgowe Ziemi 
Kaliskiej w Kaliszu 

Badania prowadzili mgr Edward Pu
dełko i "mgr Leszek Ziąbka. Finan
sov,ał WKZ w Kaliszu. Piąty sezon 
badań. Cmentarzysko ciałopalne kul
tury łużyckiej od IV okresu brązu 
do okresu halsztackiego. 

Badania prowadzone były na polu uprawnym J.Bani, 
położonym na1północny zachód od czynnej żwiro~~i. Ze wzelę
du na prace przy eksploracji żvriru i uprawie ziemi, miały 
one charakter ratowniczy. 

Celem badań było rozpoznanie północno-zachodni2go 
. skraju cmentarzyska. Przekopano teren o powierzchni 90 m , 
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odkrywając 13 grobaw ciałopalnych kultury łużyckiej /nr 
120-132/. Wśród odkrytych pochówków 10 - to groby popiel
nicowe, 3 - to groby bezpopielnicowe /jamowe/. 

' Rolę popielnic stanowiły wyłącznie naczynia wa
zowate, o brzuścu dwustożkowatym. Prawie wszystkie pochów
ki zn~jdowały się pod bardziej lub mniej regularnym bru
~iem ~amie~ym. W~jątek stanowił grób 120/82 posiadający 
Jed~e zn~szczoną prostokątną obstawę kamienną. Wśród 
obiektów zdecydowanie wyróżniał się grób 123/82. Posiadał 
on' zniszczony wieniec kamienny, w obrębie którego znajdo
wało się jądro kamienne /był to prawdopodobnie zniszczony 
kurhan/. Spośród wszystkich grobów tylko jeden wyposażony 
był, oprócz naczyń, w wyrób z brązu. Był to skręt z drutu 
brązowego, służący jak9 przybranie przepaski czołowej. 

Flanuje się kontynuowanie prac. 

· PODRZECZE 
woj .les.zczyńskie 
Stanowisko 3 

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

· Ęadania prowadził mgr Wojciech 
Śmigielski. Finansował IHKM P AN. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzy
sko kurhanowe ludności kultury 
łużyckiej z III okresu epoki brą
zu. Cmentarzysko ludności kultury 
przeworskiej z II w.po Chr • 

. Stanowisko położone jest na nie vzysokim piaszczy- · 
stym pagórku w dolinie Kani /dopływ górnej Obry/. Wykonano 
2 wykopy długości 20 i 30m, szerokości 2,5-5,0 m, krzyżu
jące się na szczycie. Ogólna powierzchnia zbadana wynosi 
125 m2. Pod cienką warstwą próchnicy leśnej zalegał piasek 
calcowy, w którym odkryto konstrukcje . kamienne, spoczywają
·ce bardzo płytko pod powierzchnią. Z tego powodu były one 
w poważnym stopniu rozwleczone i zniszczone przez głęboką 
orkę, a ich układ pierwotny był w części nieczytelny. 
Udało się wszakże wyróżnić 3 kręgi zbudowane z kamieni, 
średnica zewn.2,5-3,0 m, średnica wewh.ok •. 1,5 m, będące 
pozostałością grobów kurhanowych. Nasypy nie docho\mły się. 
Wśród kamieni zalegały drobne fragmenty ceramiki wczesno
łużyckiej oraz przepalone kości. Poza kręgami odkryto jeden 
grób popielnicowy w postaci naczynia vzypełnionego przepalo
nymi kośćmi, stojącego w piasku bez jakiejkolwiek obstawy. 
Obiekt ten jest pierwszym w południmv{:!j VIie lkopolsce cmen
tarzyskiem kurhanowym wczesnołużyckim. Na tym samym stano
wisku odkryto dwa groby jamowe kultury przeworskiej oraz 
ślady osadnictYla średniowiecznego. 

PODHORCE, gm.Werbkowice 
woj.zamojskie 
Stanowisko 1 

patrz 
neolit 



l 

'PSZCZEW 
woj.gorzowskie 
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Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
Biuro Dokumentacji 
Zabytków w Gorzowie Wlkp. 

Badania prowadził mgr Bogusław Bo
janowski. Finansował V~. Drugi 
sezon badań. Cmentarzysko ciałopal
ne popielnicowe ludności kultury 
łużyckiej z IV-V okresu epoki brą
zu. 

Cmentarzysko zlokalizowane na niewielkim wznie
sieniu w północno-zachodniej części wsi, po lewej stronie 
drogi Pszczew-Międzychód. W trakcie prac gospodarczych 
zniszczono około 2/3 na około 0,3 ha povderzchni. Głównym 
celem badań ratowniczych - było rozpoznanie i zabezpieczenie 
w zakresie pozwalającym na kontynuację zadań gospodarczych. 

W tym celu założono pięć wykopów obejmujących 
przestrzeń 410 m~, zlokalizowapych tak, aby pozwoliły na 
rozpoznanie całej pozoątałej powierzchni. 

1/ Wykop nr 1, założony w centralnej części wznie
sienia, na przedłużeniu ubie głorocznego wykopu ujawnił 2 gro
by popielnicowe oraz dużą ilość ceramiki i kości rozrzuconych 
po całej warstwie /zniszczone zespoły grobowe /. 

2/ Wykop nr 2 i 3 pozwolił na uch\vycenie północno
wschodniego i wschodniego zasięgu nekropoli. Z materiału za
bytkowe~o wystąpiły tu jedynie nieliczne fragmenty naczyń· 
oraz kosci ludzkie _/v~ik intens~~1ej uprawy w latach po
przednich/. 

3/ Wykop nr 4 zlokalizowany jest w zachodniej 
części pagórka; uściślił zasięg cmentarzyska od najbardziej 
zniszczonej ubiegłorocznymi pracami ziemnymi . 

4/ Wykop nr 5 założony od strony południowej ujaw
nił 3 groby , z których dwa były bardzo mocno zniszczone. 
Jednocześnie pozwolił na uściślenie terenu, na którym wystę
puj' jeszcze groby. Ze względu na brak zagrożenia tego r~jo
nu podnóże pagórka i ogródki przydomowe/ nie ądkrywano 
dalszej powierzchni. 

Popielnice wraz ze szczątkami występowały około 
0,2-0,4 m pod powierzchnią w wykopie nr 5 około 0,5-0,8 m/, 
w jamach grobowych o przekroju owalnym, oznakowane z . w!erz
chu kilkoma kamieniami. Urnom towarzyszyły przystawki kub
ki, misy, czerpaki, np. czerpak z uchem zoomorficznym. 
Popielnice ~zykrywano misami lub fragmentami innych naczyń 
glinianych. Podczas badań nie ujawniono wyrobów metalovzych. 
Na podstawie analizy materiału ceramiczneeo, obrzą~ku po
grzebowego możemy stwierdzić, iż cmenta:czy~ko .t;-alezało d~ . 
ludności kultury łużyckiej z grupy zachocln~o-w.l.elkopolskl.eJ . 

Zdecydowana vdększość materiału pochodzi z przełomu IV/V 

l 
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okresu epoki. brązu. Analogie do zespołów pszczewskich zna
leźć możemy w z~chodniej części Wielkopolski i północnej 
części Dolnego Sląska. . . 

Materiały przechowywane są w BDZ w Gorzowie Wlkp . 

RACI~Ż, gm.Tuchola 
woj.bydgoskie 

RADOM-MICHAŁ6W 
Stanowisko j 

patrz 
późne średniowiecze 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 
SSP "Universitas" 

Badania prowadził dr Jan Michalski 
przy współudziale mgr Grażyny Rej
chert. Finansowała Spółdzielnia 
Mieszkaniowa "Michałów" • . Pierwszy 
sezon badań. Ślady osadnictwa 
kultury trzcinieckiej, osada 
i cmentarzysko z wczesnego i śr,od
kowego okresu lateńskiego. 

Przekopano przestrzeń około 90 arów, prowadząc 
częsc1owo przyspieszonymi metodami prace ze względu na za
grożenie · stanowiska postępującą budową osiedla mieszkanio
wego. Duża część tego obszaru była pozbawiona jakichkolwiek 
obiektów archeologicznych - okazało się, że jest to prze
strzeń odązielająca osadę kultury grobów. kloszowych od 
cmentarzyska. Osada znajdowała się na niezbyt wysokiej te
rasie davmej doliny rzeki Mlecznej, w północno-wschodniej 
części stanowiska, natomiast cmentarzysko było nieco wyżej 
na krawę~zi doliny. 

W obrębie cmentarzyska odkryto 12 grobów dwóch 
rodzajów - kloszowe oraz jamowe. Były one rzadko rozrzuco
ne i mocno zniszczone. Oprócz ceramiki w ich wyposażeniu 
znaleziono kilka drobnych przedmiotów z brązu i żelaza 
oraz oprawkę kościaną ornamentowaną kółeczkami. 

Na terenie osady wystąpiła warstwa kulturowa 
o grubości do 30 cm oraz obiekty w postaci różnego rodzaju 
jam. Wśród nich wyróżniają się dwa duże i głębokie zarysy. 
Natrafiono także na niewielkie jamy posłupowe, które ukła
dają się w·zarys prostokątnej budowli. W obrębie ~~rstwy ' 
kulturowej i obiektów natrafiono na liczną ceramikę, cza
sami w postaci prawie całych naczyń, materiał krzemienny, 
fragment kamienia żarnowegq, rozcieracze oraz gliniane 
przęśliki. 

Na złożu wtórnym w warstwie\kulturowej wystąpiła 
spora ilość ceramiki kultury trzcinieckiej. Także z tą kul
turą można zapewne łączyć część materiału kr~emiennego · 
oraz dwie niewielkie jaw{i zawierające wyłącznie materiał 
trzciniecki. · ' 



SABASZCZEWO 
woj.poznańskie 
Stanowisko 4 
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Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadziły mgr Alicja 
Gałęzewska i mgr Urszula Szama
łek. Finansował V~Z w Poznaniu. 
Cmentarzysko kultury łużyckiej 
z IV i V okresu epoki brązu 
i okresu halsztackiego c. 

Badania posiadały charakter ratovmiczy. Przeba
dano krawędzie wybierzyska, a ponadto wykopy założono na 
dwóch pozostałych w jego wnętrzu "Świadkach" i w południo
wo-zachodniej części wybierzyska. Odkryto 3 groby popiel
nicowe /w tym 2 w obstawie kamiennęj/, 5 palenisk oraz 13 
jam o wypełnisku ciemnobrunatnym. Wyposażenie grobów sta
nowiły nieliczne przystawki, a w jednym znaleziono szczyp
czyki żelazne i fragment kółeczka brązowego. 

Nie planuje się dals~ych badań. 

SAMBOROVITCE, gm.Pietrowice 
woj.katowickie 

Wielkie 
Uniwersytet Jagielloński 
.Instytut Archeologii 
Koło Naukowe Studentów 
Archeologii UJ 

Stanowisko A 

BaL . ·a prowadził mgr Dominik 
Abłamowicz w1~z z zespołem pod 
kierunkiem prof.dr.hab . Marka Ged
la. Piąty sezon badań. Finansował 
WKZ w Katowicach i TMZR w Racibo
rzu. Cmentarzysko grupy śląskiej 
kultury łużyckiej z III i IV okre
su epoki brązu. 

Cmentarzysko jest położone na prawobrzeżnej tera
sie rzeki Troji w odległości ok. 1.100 m od zabudowań Inl.eJ
scowego PGR-u • . Celem badań było przebadanie niszczonego 
przez głęboką orkę obszaru, a ponadto zbadanLe zasięgu sta
nowiska. Łącznie przebadano obszar o powierzchni 470m2 • . . 

Groby vvystępujące na głęboko6 ci od 0,30 do 1,00 m 
znajdują się v~łącznie w warstwie piasku. Nie stwierdzono 
pochówkow w warstwach lessu. Odkryto 40 e robów, VI pr~eważa
j ą ce j c zę ś ci p opielni cO\·zych , 11 jam, a ponadto zabezpieczo
no 2 groby znajdujące się na powierzchni. Groby oznaczono 
numerami od ~4 do 115. Funkcję urn pełniły głóvmie naczynia 
wazowate o prostej szyjce, garnki o brzuścu jajowatym, na
czynia dwustożkovfflte i guzowe. 

\'1 strefie starszej w grobie występują 2-3 nuczy
, nia. Vlyróżnić tu należy grób 8 1, w którym znale:.iono 6 na 

czyń, z których 2 /dzbane l: guzo\"IY i frac;menty amforlei gu-
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zowej/ znajdowały się w dużym naczyniu wazowatym /średnica 
43 cm/, zdobionym karbowaniem na załomie. Również obecność 
wyrobów brązowych /fragment ostrza szpili brązowej, skręt, 
drucik/, a ponadto 2 uszek · kościanych i stopionej bryłki 
szkła z brązem wyróżniają ten grób spośród pozostałych. 

W strefie młodszej w grobach występuje przeważ
nie większa ilość naczyń /5-6/, najwięcej w grobie 112 
/9 naczyń/. W tej części cmentarzyska znaleziono sporą 
ilość ceramiki grafitowanej. Uwagę zwraca występowanie na
czyń dwustożkowatych, zdobionych pasmero zakreskowanych · 
trójkątów /groby 99, 111/, a także naczyń wazowatych zdo
bionych szerokimi, pionowymi żłobkami l groby 110,115/. 
Wyposażeniem wyróżnia się grób 111, w którym odkryto na
czynie dwustożkowate zdobione pasmem zakreskowanych trój
kątów /popielnica/ przykryte misą i czerpak wazowaty z ma
łymi guzkami. ~ popielnicy znajdovmły się 2 skręty brązo
we, haczykowato zagięty drucik brązowy oraz 146 paciorków 
szklanych barwy niebieskiej, ułożonych wzdłuż ścianek wyle
wu naczynia. Analogiczny 1 paciorek pochodzi z czerpaka. 
Paciorki te charakteryzują się naturalną barwą i połyskiem 
w przeciwieństwie do 2 -dalszych, znalezionych w grobie 112 
/matowe, lekko różowawe -wynik działania ognia/. 

Wśród wyrobów metalowych należy wyróżnić frag
menty szpil: z główką tarczkowatą i kulką na trzonku , z 
główką rozklepaną i zvdniętą w uszko, z główką lekko stoż
kowatą i zgrubiałym trzonkiem, a także z główką lekko 
grzebykowatą. Ponadto znaleziono sporą ilość skrętów brązo
wych, fragmenty trzonków szpil, 13 nitów brązowych, frag
ment sztabki brązowej z podniesionym brzegiem i śladami po 
nitach. 

· Materiały pochodzące ze strefy starszej można ge
neralnie zaliczyć do III okresu epoki brązu, natomiast z 
młodszej - do IV, a być może również do V okresu epoki brązu . 

Z humusu i podglebia pochodzi duża ilość zabytków 
nie łączących się bezpośrednio z cmentarzyskiem. Są to wyro
by krzemienne /np. małe ostrze liściowate typu Lyngby, tyl
czaki, półsurowiec wiórovey i odłupkovvy, fragmenty rdzeni/, 
jak również fragmenty ceramiki lateńskiej. • 

Materiały złożono w Muzeum w Raciborzu. 

SANDOMIERZ 
woj.tarnobrzeskie 
Wzgórze Zawiohojskie 

SARCZ, gm.Trzcianka 
woj.pilskie 
Stanowisko 2 

·, 

SŁONOVITCE, gm.Kaz~erza Wielka 
woj.kieleckie 
Stanowisko F 

l 

patrz 
neolit 

patrz 
·pale'Oli t i mzeoli t 

patrz 
neolit 
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SŁONOWICB, gm.Kazimierza Wielka 
woj • .kieleckie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Hiatarii Kultury 
Materialnej Stanowisko G 
Zakład Archeologii ' 
14a.łopolski 
Pracownia Archeologiczna 
w Igołomi 

Badania prowadził mgr Krzysztof 
Tu.nia. Finans o wał IH.KM P AN. 
Czwarty sezon badań. Osada kultu
ry trzcinieckiej, system umocnień 
obronnych. 

Przekopano łącznie 765m2 , w obrębie 4 wykopów 
badawczych /VIII-XI/, odkrywając dalszy ciąg umocnień obron
nych, które badane są sukcesywnie od 1979 roku. Skoncentro
wano się w zachodniej części rozległego cypla łagodnie opa
dającego ku lewemu brzegowi Małoszówki, rozpoznając częścio
wo narożnik południowo-zachodni systemu umocnień. Stwierdzo
no, iż według wszelkiego prawdopodobieństwa system ten po
siadał kształt czworokąta, składającego się od strony połud
niowej /rzeka/ z kilku równoległych do siebie rzędów palis·ad 
oraz rowów /a zapewne i wałów/ a od strony zachodniej z 
dwóch /wg dotychczasowego rozpoznania/ rowów. 

Oprócz wspomnianych wyżej konstrukcji, natrafiono 
w obrębie wykopów na szereg jam, częstokroć w układach stra
tygraficznych z pozostałościami rowów i palisad oraz trzy 
groby szkieletowe. Dwa z nich zawierały ułożone na wznak 
szkielety, usytuowane W-E, bez wyposażenia. Trzeci by~ po
chówkiem kultury trzcinieckiej wyposażonym w dwa nac~ynia 
i szpile kościane. Szkielet spoczywał na grzbiecie, z pod
kurczonymi nogami, usytuowany na linii W-E. W jego nogach 
znajdowała się czaszka innego osobnika. 

W materiale ceramicznym pochodzącym. tak z obiek
tów, jak i z warstw humusu dominuje ceramika kultury trzci
nieckiej i wczesnołużyckiej /?/. W obrębie humusu znalezio
no także nieliczne skorupy kultury pucharów lejkowatych, 
grupy tynieckiej /ceramika grafitowa/ oraz późnorzymskie 
/ceramika siwa/. Luźno została również znaleziona żelazna 
fibula lateńska. · 

Materiały złoż w Pracowni Archeologicznej 
IHKM P AN w Igoł orni. 

Badania będą kontynuowane. 
' SOKOŁÓW, gm.łleksandrów Kujawski Muzeum Archeologiczne 

woj.łódzkie i Etnograficzne w Łodzi 
Stanowiska 2 i 3 

Badania prowadziła mgr Teresa 
Łaszezewska przy współudziale mgr 
Ewy Kurylak. Finansował WKZ w Łodzi. 

l ' 
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Pierwszy sezon badań. Osada ? 
/stanowisko 2/ i cmentarzysko 
/stanowisko 3/ kultury łużyckiej 
~ IV-V ·okresu -epoki brązu. 

Celem prac było bliższe rozpoznanie obiektów od
krytych podczas badań powierzchniowych. Oba stanowiska po
łożone są w pobliżu granic Łodzi, na peryferiach łódzkiej 
aglomeracji miejskiej. · 

Stanowisko 2 - wzgórze-nieużytek, należące do go
spodarstwa Henryka Wójcika /Sokołów 57 a/, obniżające się w 
kierunku południowym, gdzie znajduje się zabagnione rozle
wisko rz.Sokołówki, od północy łączy się z polem ornym do
chodzącym do drogi b~dącej przedłużeniem ul. Liściastej. 

Wykonano dwa wykopy: ·I, o wym. 5 x 15 m - w kul
minacyjnej cz~ści wzgórza oraz II - rów sondażowy o wym. 
2 x 25 m~ usytuowany po skłonie wzgórza aż do jego podstawy. 
W wyniku badań nie stwierdzono wyraźnej warstwy kulturowej, 
jedynie w części południowej rowu sondażowego, położonej 
najniżej, wystąpiły w ~iewielkiej ilości ułamki naczyń kul
tury łużyckiej, zaobsenvowano także ślady prawdopodobnie 
po dwóch słupach. Wyraźne pozostałości po ,-,alkach z okresu 
drugiej wojny światowej, wypovdedzi starszych mieszkańców 
o niwelowaniu tego terenu spychaczem oraz znikoma, prawie 
nieistniejąca miejscami warstwa humusu - wskazymtłyby na 
zniszczenie śladów pradziejowego osadnictwa, prawdopodobnie 
osady kultury łużyckiej, datowanej ceramiką na koniec epoki 
brązu. 

Stanowisko 3 - pole orne E.Zuberta, przylegające 
do sadu R.Jauiszewskiej, usytuowane na południe od stanowi
ska 2, ok. 500 m w linii prostej. Wykonano d\'la sondaże: 
wykop I o vzym.4 x 8 m /na polu/ i \7ykop II o wym.4 x 6 m 
/w sadzie/. W trakcie badań ustalono , że obiekt jest cmen
tarzyskiem kultury łużyckiej rozległym leoz bardzo znisz
czonym przez głęboką orkę traktorem i pracami VI sadzie. 
Nie odkryto całych popielnic, jedynie skupiska skorup_ ka
mienie będące pozostałością obsta\vy grobowej oraz rozwle-

czone w warstwie piasku przepalone kości ludzkie. Nie znale
ziono teź żadnych zabytków metalowych. Ua p dstawie ułamków 
ceramiki c.."'lentarzysko datuje się na IV-V okres epolci brązu. 

z powodu znacznego zniszczenia obu stanowisk, nie 
przewiduje się na tym terenie kontynuacji prac wykopalisko
wych. 

SUCHODÓŁ, gm.Iłów 
woj.płockie 
Stanowisko 1 

SZARBIA~ gm.Skalbmi.erz 
woj.kieleckie 
Stanowisko 9 

patrz · 
okre~ lateń.."lki 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
:t''ltorialnej 
Zakład Archeologii 
rałopolski w Krakowle 
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Badania prowadziła mgr Barbara 
Baczyńska . Finansował IHICr.i PAN 
i \"IKZ w Kielcach. Trzeci sezon 
badań . Osada i cmentarzysko kul
tury mierzanowickiej . 

Przekopano teren o łącznej powierzchni 3 ary. Za
łożono dv1a wykopy /VII i VIII/. 

\fykop VII o powierzchni 2 arów założono na tere
nie zajętym przez osadę /rozpoznaną w latach ubiegłych/. 
W obrębie wykopu odsłonięto 24 obiekty, głÓ\mie jamy osado
we, o przeciętnej głębokości około 2 m. Materiał archeolo
giczny w obiektach nie był zbyt liczny; c;łóvmie kości zwie
rzęce, wyroby kamienne, krzemienne i fragmenty ceramiki. 
W jednej z jam znaleziono miedzianą zausznicę w kształcie 
wierzbowego liścia. Dwa z v~ymienionych obiektów okazały się 
być jamami grobowymi, w których znajdowały się szkielety 
ludzkie bez wyposażenia. Szkielety złożone były w pozycji 
wyprostowanej, zorientowanej N- S. 

Wykop VIII założonoha terenie cmentarzyska. Od
kryto w jego obrębie 18 obiektów w tym 5 grobów i 13 jam 
osadowych. Obserwacje układów stratygraficznych wskazują na 
fakt, że na teren porzuconej osady /starszej/ nawarstv1iło 
się cmentarzysko. Cztery ze wspomnianych grobów należy wią
zać z kulturą mierzanowicką. Szkielety złożone były na boku 
z podkurczonymi nogami, zorientowane SW- NE z głową na połud
niowy zachód. Vlszystkie groby były bogato wyposażone w ozdo
by /paciorki z muszli, kości , fajansu, szable dzika , płytki 
kościane/ i w broń / krzemienne grociki sercowate/ . Piąty z 
wymienionych grobów ze szkieletem mocno skurczonym, zorien
towanym N-S głową na północ wyposażony w naczynie gliniane , 
należy wiązać z kul turą sznuro-.vą . V/ obiektach typu osadowe
go znaleziono niewielką ilość ceramiki, kości zwierzęcych, 
\vyrobów krzemiennych. VI jednym z obiektów znaleziono szkie
let ludzki bez wyposażenia. VI innym odkryto szkielety zvlie
rzęce /psy/. Jeden szkielet psa slrurczony złożony samodziel
nie, trzy pozostałe złożone w grupie . Ułożenie szkieletóv1 
wskazuje na ich intencjonalne złożenie w jamie . Szkielety 
zwierzęce nie posiadały wyposażenia . 

Materiały . ~najdują się w Pracovmi Archeologicznej· 
IHKM PAN w Igołomi. 

Badania będą kontynuo~·f6.ne. 

Ś\'IIERCZEWO, gm .Sanek 
woj.krośnieńskie 
Stanowisko 1, 

muzeum Okręgowe 
w Kro~nie 

Badunia provmdziły mer Anna Il;uzy
czuk / autorka sprcLwozdania/ i mer 
Elżbieta Pohorska-Kleja . Finan:>o
VIt:.Lł '.'/KZ 1·1 Kro:]nie . Drugi sezon 
badań . Om,da 1·1iel o kul turov1n . 
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Celem badań było dokładne rozpoznanie charakteru 
i chronologii stano\riska . Przebadano obszar 200 mz . Założo
no dwa wykopy w centralnej partii cypla /części lewej, nad
zalewowej t~rasy Sanu/, kontynuujące wykop ubiegłoroczny 
na jego przedłużeniu w linii prostej ku wschodowi oraz trze
ci wykop - sondażowy - na północnym skraju stanowiska . 

Pod warstwą ziemi ornej uchwycono warstwę kultu
rową o miaższości 25-30 cni. 1il wykopach usytuowanych w środ
kowej czę Ści cypla w warstwie kulturowej oraz pod niq odkry
to · 22 obiekty. V/ystąp iły one w dużym zagęszczeniu, ich górne 
zarysy pojawiały się na głębokości od 35 do 50 cm, \;-ypełni 
ska miały różną miąższość , dna sięgały poziomu od 55 do 145 
cm. 11 rzutach poziomych jamy najczę ściej były koliste lub 
owalne, nat omiast w profilach pionowych sześć jttm było tra
pezowatych, sześć nieckovmtych, w pięciu dało się wyodręb
nić nieckowatą czę ść górną , a poniżej przewarstwienia z pia
sku, gliny i ciemnoszarej ziemi, tworzące w ogólnym zarysie 
niezbyt regularny trapez. \iyp ełniska obiektów wyraźnie odci
nały· się od calca. 

VI całości wyąksplorowano 16 obiektów. \"/śród nich · 
wystąpiły jamy o charakterze osadowym: paleniska, jamy odpad
kowe, ślady dołków posłupo~~ch oraz zarysy obiektu mieszkal
nego. Pozostałość obiektu mieszkalnego stanowiła jama nr 15 
wyeksplorowana w części o wymiarach 440 x 110 cm, o ciemno
szarym wypełnisku z uchwyconym fragmentem palenis}(a ułożone
go z kamieni piaskowcowych oraz ze śladami 3 dołków pasłupo
wych na obrzeżach. \'/ wypełnisku odkryto liczne fragmenty 
naczyń grubościennych lepionych ręcznie oraz ułamki naczyń 
cienkościennych o czarnych błyszczących powierzchniach, 
drobne ułamki kości zwierzęcych, bryłki polepy i węgielki 
drzevme • . Uzyskany materiał pozwala wstępnie datować ten 
obiekt na wczesny okres v;pływów rzymskich. 

w obiekcie nr 26 - j amie o regularnym profilu tra
pezowatym i czarnoszarym W'Jpeł!l.isku, pod dużym przepalonym ko.
mien1em piaskowcowym na głębokości 78-80 xm znaleziono 
część muszlowatej formy odlewniczej wykonanej z piaskowca, 
a służącej prawdopodobnie do sporządzania dłut brązovrych . 

VI trzech jamach /obiekty nr 29 , 34, 35/ na ~;łębokoś
ci około 90-100 cm znaleziono ułamki naczyń zdobionych orna
mentern sznurov1ym układającym się VI pożiome pasma lub pojedyn
cze odciski na szyjce, charakterystyczne dla kultury Chlopice
Vesele. \i wypełnisku obiektu nr 29 odkryto róimież odlupek 
krzemienny, natomiast w jamie nr 35 ponj.żej poziomu 100 cm 
wystąpiło zaciemnienie zavtierające d:robne uł mki przepl'!.lo-
nych kości . 

\{ viypełnisku obiektu nr 30 natrafiono na dużą 
ilość polepy, przy czym na niel~t órych bryłach zn.o~~err:o ·:o.n? 
odciski frae;mentów bliżej nieokre :Jlonej konst:rul;:cJ 1, a J~ml.~ 
nr 33 w v1ypełnislcu .za.wierającYI!l ,·•urs~'::ę przepa~onych lmmcm. 
piaskov:cowych , przesyconym ''tt;1elkaml drzev:nynu , o~kr.:(to bry
ły silnie wtórnie przepalonej ceramiki /?/ przypomln!..l.Jące 
pumeks . 
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Z obiektów wydobyto liczne fragmenty ceramiki po
chodzące z epoki brązu - nawiązujące do materiałów znanych 
ze stanowisk zaliczanych do grupy tarnobrz.eslciej , a wśród 
nich: fragmenty garnków esowatych, wazek zdobionych orna
mentem pionowych i ukośnych żłobków, guzków, ·bruzd; mis, 
placków glinianych, naczyń zdobionych karbowanymi listwami 
plastycznymi. 

Na podstawie odkrytych obiektów i wydobytych ma
teriałów osadę należy datować na epokę brązu oraz okres 
wpływów rzymskich . 

Materiały i dokumentacja znajdują się w 1\luzeum 
Okręgov~m w Krośnie. 

Badania będą kontynuowane. 

ŚVIIERSZCZÓVI, gm.Hrubieszów patrz 
woj . zarnojskie neolit 
Stanov.risko 1 

TARNO\IIEC, gm. Tarnów 
woj.tarnowskie 
Stanowisko 1 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytkó v 
'.Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska w Tarnowie 

Badania prowadził mgr Andrzej Szpu
nar . Finansował 'lKZ w Tarnowie. 
Pierwszy sezon badawczy . Osada 
wielokulturowa : wczesny brąz i 
wczesne średniowiecze. 

Stanowisko położone jest na stożku napływowym w 
dolini e rzeki Białej Dunajcowej w zachodniej części wsi. 
Odkryte w 1975 r . i zweryfikowane zostało w 1981 r. Wobec 
postępującego procesu dewastacji stanowis ka /piervwtnie łą
ka a ob8cnie pole orne/ w 1981 r . przeprov1adzono badania 
sondażowe . Otwarto 2 sondy o \~arach 2 x 5 m i 3 x 5 m. 
W wyniku tych badań odsłonięto obiekt kultury mierzanowic
kiej oraz materiał datowany wstępnie n'n późny okres wpływów 
rzymskich. W 1982 r . podjęto badania stacjonarne , odsłonię
to powierzchnię 1,5 ara , na uwagę zasługuje odsłonięta chata 
Jdlecionko\'ta z materiałem z wczesnee;o średniowiecza /XII w./. 
oraz wolnostojące palenisko z materiałem prawdopodobnie neo
litycznym. Odsłonięto ponadto szereg wkopów i śladów po og
niskach. 

Badania będą kontynuowane . 
. . 

TUR DOLNY-BUpiHA, gm . Ińichałów 
woj . kieleckie 

Uniwersytet Jaeielloński 
Instytut Archeologii 

Stanowisko 1 

Badania pro·:mdzili rnc;r Urszula Bqk 
i mgr Andrz e j I.J::ttO[;:l /autor Dpra -
1'/0Zdania/ . Finansował WKZ w Kielcach . 
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przy udziale Urzędu Gminy w hacha
łowie. Pierwszy sezon badań. Osada 
kultury trzcinieckiej, osada kultu
ry łużyckiej z okresu hals z t.o.ckiego 
D oraz cmentarzysko kultury łużyc
kiej ze schyłku epoki brązu. 

Stanowisko znajduje się ole. 100 m na północny 
zachód od zabudowań przysiółka Busina, na południowym stoku 
wyniesienia t~renu opadają·cego w stronę doliny, przez którą 
przepływa strumyk bez nazwy kierując się do położonej na 
wschodzie Nidy . 

\'1 1980 roku podczas wybierania piasku, zniszczono 
kilka grobów kultury łużyckiej. Ocalało jedno naczynie -
popielnica /grób 1 l. W ramach badaii ratovmiczych przebadano 
obszar o powierzchni około 400 n~ odkryvtając 30 ciał~palnych 
grobów kultury łużyckiej /nr 2-31/, 12 jam osadniczych oraz 
kilk!3- s.kupislc ceramiki. 

VI obrębie cmentarzyska, które chronologicznie na
leży wiązać z V okrese~ epoki brązu, znaczną przewagę iloś
ciową posiadają obiekty ciałopalne, popielnicowe. Zwykle na
trafiano na groby zawierające wyłącznie popielnice wypełnio
ne przepalonymi kośćmi. \/ nielicznych przypadkach popielnice 
nakryte były odwróconą dnem do góry misą. W kilku grobach 
oprócz popielnicy znajdowały się pojedyncze naczynia przy
stawne. Oprócz grobów popielnicowych wyeksplorowano także 
3 eroby bezpopielnicowe oraz grób prawdopodobnie symbolicz-
ny. 

Obiekty osadnicze podzielić można. no. dwie c;rupy. 
Do pierwszej należą jamy związane z okresem trwania kultury 
trzcinie'ckiej, grupę drugą tworzą obiekty kul tury łużyckiej 
z olcresu halsztackiego n. 

Wśród obiektów trzciniecleich przev1ażały jamy nin
wielkie /o średnicy do 1 m i głęboleości do 60 cm od po·lierzch
ni ziemi/, nieregularne w planie, nieckowate w przekroju, o 
wypełnisial czarnym lub brunatnym. Zawierały one nieliczny 
materiał: fragmenty kości zwierzęcych, grudki polepy, poje-
dyncze ułamki naczyń. · 

Obiekty lrul tury łużyckiej to jamy na or;ół koliste 
/o średnicy zwykle ok. 1 .m/, o nieckowatym przekroju, posia
dające wypełnis'ka w postaci ziemi brunatnej i jasnobrunatnej, 
sięgające do głębokości 60-150 cm. Zawierały one dosyć bocaty 
materiał, głównie w postaci ułamków i fragmentów naczyń. Do 
najliczniej reprezentowanych form należą: garnki jajowate z 
listwami plastycznymi, wazy zdobione na brzuścu grupami ełę
boko rytych żłobków, misy, czerpaki, \placki gliniane, zdo
bione dziurkami lub dołkami paznokciowymi oraz naczynia sito
wa te. Poza ceramiką znajdowano również fragr1rnty kości Z'.'ti<;-. 
rzęcych, w kilku jamach wyst':ip~ł~ poj-edyncze przcp~lone ko::.c~ , 
kilka rozcieraczy, jeden 'tam~ en zarnovry oraz grud,k~ polepy . 
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Materiały zabytkowe znajdują się w Instytucie 
Archeologii UJ w Krakowie. 

Badania będą kontynuowane , 

ULUCZ, 
woj.krośnieńskie 
Stanowisko t) 

WARSZAWA-ZERZEŃ 
Stanowisko 4 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie 

Badania prowadziła doc.dr hab.Te
resa Węgrzynowicz przy udziale mgr 
Mirosławy Andrzejowakiej i mgr 
Grażyny Dmocho\mkiej. Finansowało 
PMA w Warszawie. Piąty sezon badań. 
Osada z epoki brązu. Cmentarzysko 
kultury grobów kloszowych. 

Prace wykopaliskowe ~ą kontynuacją badań prowadzo
nych w latach 1968-1971 /Informator Archeologiczny, Badania 
1968, 1969, 1970, 1971/. Stwierdzono wówczas obecność osady 
ludności ze starszej, względnie środkowej epoki brą zu, któ
rej pozostałościami były jamy zawierające m.in. specyficzną 
ceramikę nazwaną "typem zerzeńskim" oraz cmentarzyska kultu
ry grobów kloszowych, na którym, obok grobów ludzkich, Wy7 
różniono także ciałopalne groby zvderzęce. 

VI 1982 roku zbadano 22 obiekty: 1) jam i 9 grobów. 
Jamy zawierały z reguły bardzo niewielkie ilości małych fragT 
mentów ceramiki, a niektóre z nich były całkowicie pozbawio
ne zabytków. Także warstvro kulturowa osady - słabo widoczna, 
dostrzegalna głównie w profilach - dostarczyła tylko pojedyn
czych ułamków naczyń. 

Na cmentarzysku, podobnie jak w poprzednim etapie 
badań, stwierdzono występowanie grobów kloszov~ch, składają
cych się z popielnicy nakrytej misą i osłoniętej kloszem, 
grobów popielnicowych w postaci naczynia z kośćmi nakrytego 
misą i grobów bezpopielnicowych z rozproszonymi w jamie gro
bowej kośćmi oraz fragmentami ceramiki. Groby ~loszowe i po
pielnicowe ppsadowiane były w słabo zaznaczających się jamaph 
zawierających pojedyncze przepalone kości i ułamki ceramiki. 
Drobne, nadtopione brązy odkryto jedynie w popielnicy jednego 
z grobów kloszowych. Ewentualny udział szczątków zwierzęcych 
w pochówkach określą analizy osteologiczne. 

Badania potwierdziły istnienie tendencji do grupo
wania grobów w zespoły od 2 do kilku, przedzielone pustymi 
przestrzeniaful. Brak obiektów w wykopach znajdujących się we 
wschodniej części badanego obszaru, położonej na granicy ob
niżenia terenu, pozwala sądzić, że tak w epoce brązu, jak i 
w epoce żelaza, wykorzyst;ywane były przede wszystkim wyższe 
partie pola. 

Badania będą kontynuov~ne. 



WIEPRZEC 
woj.zamojskie 
Stanowisko 1 
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Archeologiczny Ośrodek 
Badawczo-Konserwatorski 
w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Kuty
~owski przy współudziale mgr Alicji 
Śmiszkiewicz-Skv~rskiej i mg~And
rzeja Urbańskiego /autora sprawoz
dania/ oraz studentów archeologii 
UMVS w Lublinie. Finansowało Biuro 
Badań i Dokumentacji Zabytków w Za
mościu. Drugi sezon badań. Cmenta
rzysko ciałopalne kultury łużyckiej 
/schyłek epoki brązu, początek 
epoki żelaza/. 

Wykop nawiązujący do ubiegłorocznego przedłużono 
w kierunku wschodnim i południowym w celu uzyskania zasięgu 
cmen-tarzyska. W miejscu tym stok piaszczystego wzniesienia, 
ria którym znajduje się cmentarzysko, kończy się i graniczy 
z łąką, oddzieloną od niego piaszczy~tą drogą. Łącznie prze
kopano obszar o powierzchni ok. 14 m • 

Odkryto 39 grobów ciałopalnych, w tym 3 groby ja
mowe i 36 grobów popielnicovzych. Dla odkr~vanych pochówków 
kontynuowano numerację rozpoczętą w roku 1981 /odkryto wte
dy 28 grobów/. Występowały one na głębokości od 0,5 do 0,8 
m. W sąsiedztwie grobów popielnicowych natrafiono w trakcie 
eksploracji na niewielką ilość przepalonych kości ludzkich. 
Forma naczyń zawierających spopielone kości ludzkie jest 
różna. Przeważają naczynia wazowate, wystąpiły też naczynia 
w kształ~ie garnków, amfor i dzbanków. W naruszonej warstwie 
ziemi natrafiono na niewielki kubek z uszkiem służący zapew
ne je.ko przystawka. 

Na uwagę zasługuje grób oznaczony numerem 37, wy
sunięty najbardziej w kierunku południowym i położony przy
puszczalnie na skraju cmentarzyska. Znajdował się on najgłę
biej, bo na głębokości ok. 1,2 m pod •~pomnianą wcześnie j 
drogą. Wewnątrz owalnej w zarysie i głępokiej ok. 40 cm ja
mie wypełnionej piaskiem przemieszanym z dużą ilością ·popio
łu, węgli drzewnych oraz przepalonych, kości znajdowało się 
naczynie kształtu wazowatego. Zawierało ono przepalone 
szczątki kostne. Przykryte było fragmentami płaskiego naczy
nia, które uległo silnemu, wtórnemu przepaleniu. iiewnątrz 
jamy natrafiono róvmież na znacznie skrodawaną szpilę żelaz
ną i fragmenty przystawki w kształcie vzysokiego kubka. 
Y{ grobie jamowym oznaczonym numerem 44 zawierającym znaczną 
ilość szczątków kostnych natrafiono na spiralny skręt z dru
tu brązowego. W sąsiedztwie tego grobu znaleziono mały frag
ment przedmiotu brązowego trudnego do określenia. 

1ft grobie .popielnicowym nr 57 podczas jego eksploa
tacji natrafiono na zawieszkę i spiralny skręt wykonane z 
drutu brązowego. VI warstwie naruszone~ przez wybieranie 
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piasku znaleziony został przęślik gliniany kształtu dwu
stożkowatego, nieznacznie przepalony. 

Materiał złożono w Nmzeum Okręgowym w Zamościu. 
Wskazane jest kontynuowanie badań • . 

WIERZBIGA 
woj.radomskie 
"ZM" 

WIERZBOWA, gm.Wartkowice 
woj.sieradzkie 
Stanowisko 1 

WIETLIN III, gm. Laszki 
woj.przemyskie 
Stanowisko 1 

patrz 
neolit 

patrz 
okres halsztacki 

Muzeum Okręgowe 
w Przemyślu 

Badania prowadził mgr Adam Kostek. 
Finan~ował V/KZ w Przemyślu. Trzeci 
sezon· badań. Cmentarzysko ciało
palne grupy tarnobrzeskiej z epoki 
brązu i wczesnej epoki żelaza. 

l 
Kontynuując b~dania ratovmicze przebadano obszar 

o powierzchni ok. 400 m • Podobnie jak w latach ubiegłych, 
przebadana część była mocno zniszczona. Niemal całkowicie 
zniszczona została zabudową i częściową niwelacją terenu 
strefa południowo-zachodnia, a także rejon północny cmenta
rzyska, gdzie zlokalizowano silos i wykopy na wapno. 

Odkryto 33 groby ciałopalne popielnicowe i 1 jamo
wy. Większość popielnic była silnie uszkodzona, niekiedy na
czynie zachowało się tylko w partii przydennej. Układ gro
bów jest częściowo zakłócony. Rysują się jednak wyraźnie dwa 
większe skupienia po ok. 10 popielnic. 

~~teriał ceramiczny nie odbiega w zasadzie od form 
typowych dla grupy tarnobrzeskiej. Stosunkowo mniej niż w se
zonie poprzednim jest naczyń zdobionych otworkami pod krawę
dzią i listwami plastycznymi. Oprócz ceramiki wystąpiły tylko 
dwa przedmioty metalowe: szpila z główką rozklepaną i zwinię
tą w uszko oraz bransoleta ze zw~żonymi, zachodzącymi na ~±e
bie końcami. Bransoleta znaleziona została na złożu wtórnym, 
poza zwartym zasięgiem grobów., w zniszczonej strefie połud
n:j.owo-zachodniej cmentarzyska. 

Zaróvmo . bransoleta, jak i odkryte w tym samym re
jonie naczynie o cechach wczesnych, zdają się potwierdzać 
sygnalizowarlą w ubiegłym roku możliwość użytkowania cmenta
rzyska już we wczesnej fazie grupy tarnobrzeskiej. ZasadJ;U
cza natomiast część materiału pochodzi z wczesnej epoki że
laza. 

Materiały złożono w Muzeum Okręgowym w Przemyślu. 
Ba~ania zostały zakończone. 



WRZłCA ŚL4SKA, gm.Wąsoaz 
woj .1eszczy1iskie 
Stano\riska 126,131 

WYCZECHOWO, gm.Somonino 
woj .gdańskie 
Stanowisko 1 

107 

pa trz 
neolit 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła . mgr Aleksandra 
Szymańska. Finansowało MA w Gdań
sku. Drugi sezon badań. Cmenta
rzysko kurhanowe kultury łużyc
kiej z IV-V okresu epoki brązu • 

. Przeb.adany został kurhan v ' o średnicy 12,10 m na 
osi wschodnio-zachodniej, 12,70 m na osi północno-południo
wej i wysokości do 0,70 m. Kurhan usypany był wyłącznie z 
piasku, jedynie w kilku miejscach luźno zalegały w małej 
ilości··drobne kamienie. Stwierdzono pochówki 3-4 osobników, 
z tym, że tylko w jednym przypadku przepa+_one kości zło.żone 
do popielnicy, pozosta~e natomiast pochówki występowały w 
postaci skupisk cerami~i i przepalonych kości ludzkich. 
Ponadto dość duża ilość ułamków naczyń i drobnych przepalo
nych kości ludzkich rozrzucona była, prawdopodobnie rytual
nie, po całym obiekcie. w kurhanie odkryto jamę o średnicy 
0,50 m i głębokości do 0,40 m ·~ełnioną dość intensywnie 
czarną ziemią, w której znajdowały się pierścionek brązowy 
/kółko/, nieliczna ceramika i mała ilość przepalonych kości . 
Być może. były to resztki stosu, które wsypano do jamy. Do 
rzadkich zabytków należy także grocik brązowy odkryty luźno 
w piasku, w pobliżu centrum kurhanu. 

Dotychczas przebadane dv~ kurhany w Wyczechowie 
wykazały pevmą odrębność. Poz~wione były kręgów kamiennych , 
płaszcza kamiennego a nawet skrzyń, co stanowiło dotychczas 
regułę na przebadanych dotąd cmentarzyskach kurhanowych .na 
Pomorzu Gdańskim. Tak więc badania wniosły pewne nowe dane 
do poznania vńerzeń i kultury społecznej ludności kultury 
łużycki e j epoki brązu. 

Badania zostały zakończone. 

ZAWADA, gm.Połaniec 
woj.tarnobrzeskie 
Stanovńsko 1 

ZBROJE\'/SKO, gm.Lipie . 
woj.częstochowskie 
Stanowisko 3 

patrz 
okres halsztacki 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

\ 

Badania provmdził prof . dr hab . 
W~rek Gedl. Kontynuacj a badań ,vy
kopaliskowych zapoczqtkowanych w 
1961 roku. Finansował 'iiKZ w Czę
stochovae. C~entarzysko grupy 
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górnośląsko-małopolskiej kultury 
łużyckiej z epoki brązu. Osada 
lub ośrodek produkcyjny /?/ z 
okresu wpływów rzymskich. 

Prace wykopaliskowe skoncentrowano głównl.e w za
chodniej części cmentarzyska, gdzie znajduje się zwarte 
zgrupowanie grobów z dobrze zachowanymi konstnticcjami ka
miennymi. W połudntowo-wschodniej części stanowiska przeba
dano do · końca zespół palenisk, na który n~trafiono w.1981r. 
Przebadano przestrzeń o povderzchni 300 m i odkryto 36 no
wych obiektów archeologicznych /nr 677-712/ oraz dokończono 
cztery obiekty /paleniska/ rozpoczęte w roku 1981. W części 
zachodniej cmentarzyska. badano groby ciałopalne bezpopielni
cowe i szkieletowe z fazy klasycznej grupy górnośląsko-mało
polskiej, datowane w przybliżeniu na V okres epoki brązu. 
Groby posiadały obstawy i bruki kamienne, wyposażone były 
w ceramikę i ozdoby brązowe. W południowo-wschodniej części 
stanowiska przebadane paleniska, zgrupov~nia polepy i pozo
stałości pieca 1?/, datować mo~na na późną fazę okresu v~ły
wów rzymskich. Natrafiono tu także na pojedyncze groby ciało
palne popielnicowe kultury łużyckiej, zapewne starsze od fazy 
klasycznej grupy górnośląsko-małopolskiej. 

. 



·okl•-. · hcilaklcld 



BACZYN, gm.Liszki 
woj.krakowskie 

111 -

Muzeum Archeologiczne 
Konse:n•tator Zabytków 
Archeologicznych 
w Krakowie 

Badania prowadzili mgr Janina 
Krauss i dr Adam Kra.uss. Finan
sowało Muzeum Archeologiczne -
Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych w Krakowie . DŻiesiąty 
sezon badań. Cmentarzysko kultu
ry łużyckiej z okresu halsztac
kiego. 

Kontynuowano badania na cmentarzysku, które znaj
duje się na południowym skłonie wzniesienia opadającego ku 
rzece Sance, na polach objętych uprawą. 

Odkryto 25 płaskich grobów,spośród których wyróż
niono 5 szkieletowych, 14 ciałopalnych popielnicowych i 6 
ciałopalnych jamowych. 

Groby szkieletowe znajdov~ły się na poziomie 60-
90 cm. Trzy z nich miały nakrywy, a jeden - obwarowanie. 
Szczątki kostne zachovmły się fragmentarycznie zaledvrie w 
2 grobach. W pozostałych, nikłe zaciemnienie piasku wskazy
wało na układ zmarłych na osi N-S. Do vzyp osażenia należały 
ozdoby brązowe w postaci szpil i kółek oraz naczynia w iloś
ci 1-2. 

Na omawianym cmentarzysku pochówki o obrządku 
ciałopalnym stanO\•riły przevtażającą większość. Czt ery groby 
miały nakrywy, a trzy obwarowania. Popielnice na ogół źle za
chowane · znajdovały się na poziomie 50-80 cm. Do wyposaże
nia należały brązowe kółka i szpile znajdujące się prze
ważnie wevmątrz naczynia na przepalonych kosciacrr oraz czer
paki stojące obok urny. 

W ciałopalnych grobach jamowych, przepalone kości 
były ułożone na głębokości 50-95 cm w nievrielklch kolistych 
lub owalnych skupiskach. Spośród sześciu obiektów, jeden 
miał nakrywę, a drugi obwarowanie. W vdększości grobów znaj
do\vały się ułamki naczyń. Dwa grapy były vryposażone w ozdo
by brązowe. Jeden z nich zavriera.ł oprócz tego czerpak. 

Na obszarze cmentarzysim odkryto ponadto 3 nie
wielkiejamy, które naruszyły groby. 

Materiały znajdują się w ~uzeum Archeologicznym 
w Krakowie. 

Badania będą kontynuo·Nane . 

BIAŁOBRZEGI 
woj.rzeszowskie 
Stanowiska 1 i 4 

t.uzeum Okr{'gowe 
w Rzeszowie 
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Badania prowadził mgr Sylwester 
Czopek. Finansowało ~uzeum Okrę
gowe w Rzeszowie. Pierwszy sezon 
badań. Kompleks osadniczy grupy 
tarnobrzeskiej /kultury ł~życ
kiej/ z elementami kultury pomor
skiej z okresu halsztackiego i la
teńskiego, ślady osadnictwa kultu
ry janisławickiej z późnego mezo
litu i lruitury przeworakiej .z póź
nego okresu wpływów rzymskich. 

Stanovnsko 1 i związane z nim funkcjonalnie stano
wisko 4 położone s~ w pasie piaszczystych wyniesień w vdd• 
łach Wisłoka i jego dopływu Płytnicy. 

Stanowiska zajmują obszar 13 ha. Badania miały 
charakter ratowniczo-sondażowy. 

Na stanowisku 1 przebad~o 845 m2 povderzchni. 
Zlokalizowano 58 obiektów nieruchomych - jam o cha~kterze 
zasobowo-odpadka\~ /31/, palenisk /3/, dołów posłupov~ch 
/16 pewnych i domniemanych/ oraz wkopów nowożytnych /7/. 
Obiekty te zvdązane są głównie z osadnictwem grupy tamo- • 
brzeskiej z okresu halsztackiego i lateńskiego. W niektórych 
z nich \vystąpił materiał mieszany łużycko-pomorski /kubek, 
kilkanaście fragmentÓ\V naczyń o czarnych, gładkich povderzch
niich, zdobionych ornamentem rytym i kłutym o "festonowych" 
i jodełkov~ch" wątkach zdobniczych, naczynia typu "klosz"/. 
Część obiektów zavderała mało charakterystyczny materiał za
bytkowy, co uniemożliwia jednoznaczne określenie -przynależ
ności kulturowej wobec Wystąpienia w v~rstwie kulturowej 
ceramiki przeworskiej z późnego okresu \~ływów rzymskich 
/ceramika. 11 siwa 11 , paciorek melonowaty/. Z warstwy kulturo
wej pochodzą także zabytki krzemienne, z których część vn,
zać można z kulturą janisławicką /2 zbrojnilei trapezowate • 

Stanowisko 4 położone jest ok. 100 m na południowy 
zachód od 1. Zajmuje dość strome piaszczyste vzyniesienie. 
W warstvmch vzystąpiła duża ilość materiału zabytkowego da
towanego na III fazę grupy tarnobrzeskiej /naczynia z dziur
kami pod krawędzią, zdobione ·ornamentem plastycznym/. Obok 
ceramilei typowej znaleziono frasznenty naczyń miniaturowych 
oraz duże fragmenty trzech figurek ptaszków glinianych -
egzemplarze na 1 nóżce, niezdobione. Wyodrębni ono 2 obiekty 
- dół posłupo~ oraz jamę o charakterze zasobowo-odpadkovzym. 
Materiał zabytkowy jest jednolity kulturowo i chronologicz
nie- III faza grupy tarnobrzeskiej. 

Dofumentację i materiały złożono w ~mzeum Okręgo
wym vr Rzeszowie. 

Przevdduje się kontynuację badań. 

BIAŁOG6RZYNO, gm.Białosard 
woj.koszalińskie 
Stanowisko 18 

patrz 
okres wpływów rzymskich 
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BŁOTNICA STRZELECKA, gm.Strzelecka Opolskie 
, woj. opolskie patrz 
Stanowisko A okres wpływów rzymskich 

CEDYNIA 
woj.szczecińskie 
Stanowiska 2 i 2a 

patrz 
wczesne średniowiecze 

CHLEWISKA, gm_.Dąbrowa Biskupia 
woj.bydgoskie 

patrz 
neolit 

Stanowisko 31 

CHR6ŚCICE, gm.Dobrzeń Wielki 
wbj.opolskie 

patrz 
epoka brązu 

Stanowisko B 

CHWASZCZYNO 
woj .gdańskie 
StaJ;J.owisko 20 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Olgierd ~ 
Felczak. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku . Pierw
szy sezon badań. Osada grupy ka
szubskiej kultury łużyckiej. 

Stanowisko leży na obszarze 10-42 wg AZP i znaj
duje się w obrębie Pojezierza Kaszubskiego. Usytuowane 
jest na niewielkim_wzniesieniu morenowym opadającym w kie
runku wschodnim ku krawędzi rynny polodowcowej wypełni onej 
przez jezioro Wys ockie. Okolice i obszar atano1·riska pokry
te są utworami powierzchniowymi związanymi z fazą pomorską 
zlodowacenia północnopolskiego reprezentowanymi przez 
piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz gliny zwałowe. 

Celem badań była interpretacja stanowiska pod 
względem kulturovzym, chronologicznym i przestrzennym. z~
łożono 1 wykopów sondażowych o łącznej pov-Jierzcłmi 75 m2 . 

Odkryto 3 obiekty nieruchome: palenisko, znisz
czoną jamę i obiekt spełniający przypuszczalnie funkcję 
pieca do wypalania ceramiki . Iiliał on w rzucie poziomym 
kształt kolisty, natomiast jego prze.Krój składał si ę z 
części górnej o miąższości 35 cm wypełnione j ciemnobrunat
nym piaskiem oraz dolnej utworzonej z różn~j vr.iclkości ka
mieni mogących być pozostałością po znis zczonej komorze 
pieca. Potvr.ierdzeniem tego była obecność dużych grudek żuż
la., przepalonej ceramilei oraz polepy, które występowały 

. głóvmie w dolnej części ciemnobrunatn.ego wypełniska i mię
dzy ·kamieniami tworzącymi konstrukcję pieca . 

?.W.teriał zabytko·wy pochodzący z trzech obiektów 
był reprezentowany.przez ceramikę i frac;menty ozdób bur
sztynowych. Został on wydatowa.ny na e;rupQ lP:tszubs ką kul tury 
łużyckiej. W innych wykopach odJeryto fraerncnty ce romiki da-
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towane na kulturę łużycką i wschodniopomorską oraz niewiel
ką ilość ceramiki i krzemieni z okresu neolitu. Wśród krze
mieni na uwagę zasługuje drapacz korowy na odłupku. 

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku. 

CZARN<ŚVIl<O, gm.Nowa Wieś Lęborska patrz 
woj.słupskie okres wpływów rzymSkich 
Stanowisko 5 

D~BCZYNO, gm.Białegard 
woj.koszali~skie 
Stanowisko 10 

DO LICE 
woj.szczecińskie 
Stanowisko 41 

DROHICZYN 
woj.białostor-kie . 
Stanowisko XVI 

DZIEKANOV/ICE, gm.Łubowo 
woj .pozna1wkie 

GROJRC, gm.Oświęcim 
woj.bielskie 
Stanowisleo 1 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
neolit 

patrz 
neolit 

patrz 
okres lateński 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Bielsku-Białej 

' 
Badania prowadził mgr Jacek z.Rej-
niak. Finansował \V'ń:Z w Bielsku
Białej. Pierwszy sezon badań. 
Osada kultury łużyckiej z okresu 
halsztackiego. 

Badania ratownicze objęły swoim zasięgiem kulmi
nnej ę wzgórza zw.G6r.1.1 Grojecką. ~· ytyczono dv1a vzykopy o ogól
nej powierzchni 76 znL o charakterze sondażovzym. \'1 wykopuch 
tych odsłonięto 1 jamę gospodarczą oraz trzy dołki posłupo
we. Jam9. zawierała typowy materiał ceramiczny oraz 2 osełki 
kamienne. • 

Badania będą kontynuovmne. 

UUEL:t,;Ni~O, gm.Łubowo 
woj • poznańsl::ie 

INOi'/ROCŁA\1 , 
woj.bydgoskie 
Stanowisko 95 

INOi'!ROCŁA \'1 
woj.bydgo3kic 
Stanowisko 190 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres wpłj'\'IÓW rzymskich 



JAROCIN 
v1oj .kaliskie 
Stanowisko 1 
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Muzeum Regionalne 
w Jarocinie 

Badania prowadzili : dr Ryszard 
.Grygiel /autor sprawozdania/ 
i mgr Eugeniusz Czarny. Finanso
wał vn<z w Kaliszu. Drugi sezon 
badań. Cmentarzysko kultury łu
życkiej z okresu halsztackiego 
C/D. 

Kontynuowano prace wykopaliskowe w zniszczonej 
części cmentarzyska., położ~nej w pobliżu nasypu kolejowe
go. Przebadano obszar 60 m , na którym odkryto dti]szych 
1 O grobóvr /łącznie po dwóch sezonach liczba j.ch v;ynosi 17 l. 
Nowoodkryte grqby reprezentują następuj ące typy pochówków: 
6 popielnicowych z obstawą kamienną, 3 jamowe c?.yste oruz 
1 szlcieletovry. Wszystkie groby, z wyjątkiem szkieletowego, 
zale{Sały bardzo płytko /średnio na głębokośct 0,20 m/ . 
W skład ich wyposażenia wchodziły liczne przedmioty żelaz
ne i brązowe oraz cerańrl.czne, vr tym: 2 naszyjniki, 4 bran
solety, 1 ne.golennilt, s z p i la, haczyk do ryb /v1szys t kie wy
mienione przedmioty wykonane są z żelaza/ oraz spil.·alka 
z drutu brązowego. W materiale ccramiczn~n, obok silnie 
zróżnicowanych form naczyń, wśród których m.in. V~Jst~piły 
typy nawiązujące do kultury gawslciej, VJyntąpił jeden przę~
lik. 

Materiały przechowyvmne są w :!.~uzetun Regionalnym 
w Jarocinie. 

Badania będą kontynuo~rene. 

KIE'rH.Z 
woj.opolskie 
Stanowisko 1 

Uniwersytet Jnc;iellońslri 
Instytut fu~cheologii 

Badan~a prowadził prof.dr hab. 
Uarek Gedl. Uzupełnienia badań 
wylwpaliskowych pro";~dzonych od 
1956 rolw. Finannował l~omitet 
Nauk Historycznych l'AN. Cmenta
rzysko grupy śląski ej kultury łu
życkiej z okresu halsztackiego C. 

\'/ ramach uzupełniających prac budaV!czych na iliel
kim cmentarzysku kul tury łużyckiej w Kietrzu przep:ro\•Jadzono 
wykopaliska '" części cmentarzyska uży1tl{Owa.nl"j '"' okresie 
halsztackim C, na wschodnich peryferiach stanowiska. Badu
niami objęto pas davmego torowiska. kolejov:ego , prz,, c:inający 
czę ść cmentarzyslca, nie przebadany w lutach 1959-1 9o2. Od
kryto 8 grobóv1 ciałopalnych z okresu ~alszta.clciee<;> C /r;r. 
3688-3695/. Groby wyposażone były w lJ.czne no.czyn1a gll.nJ.a.
ne, W tym pojedyncze cka.zy malOV/O.ne oraz W vryroby brązone 
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i żelazne. l'Ia szczególnq uwagę zasłu~je odkrycie jednego 
tzw. ?robu,koJ:?orowego, założonce;o w dużej kolistej jamie , 
na ~c k~oreJ ,rysowały się zr;rysy czworobocznej komory 
drevm~an~J / grob nr 3688/. Grob ten wyposażony był w ponad 
20 naczyn glinianych oraz w nóż żelazny i osełkę kamienną . 

KOPRZYr/NICA 
woj. tarnobrzeslde 
Stanowisko ''Łysa Góra!' 

l ORZECZNIK, gm.Kłodawa 
woj .konińskie 
Stanowisleo 14 ' 

KRUSZV/ICA 
woj.bydgoskie 
Stanowiska 2 i 17 

KRUSZViiCA 
woj • byde;oskie 
~tano>lis·ko 3 

patrz 
epoka brązu 

pat:rz 
paleolit i mezolit 

patrz 
>łczesne średniowiecze 

Polska Akaderrda Nauk 
Instytut Historii Kultury 
l,a terialnej 
Zakład Archeologii 
V:ie lkopolskiej w Poznaniu 

Badania pod kiero\vnictwem prof . dr . 
\ii tolda Henala prowadziła dr Boże
na Dzieduszycka. Finansował lHi>I.l 
PAH. Pierv;szy sezon badaxl. . Osada . 
ludności kultury łużyckiej, osada 
v/Czesnośredniovrleczno. . 

Badania v,rykopaliskowe na atanovłisl·u 3 , przylegają
cym od południa do Góry Zamkowej /stanor1isko 2 / miały nu ce
lu określenie funkcji i chronoloGii tego ste.nowi::;ka, usytuo
waneg o na niewy3olcim wyniesieniu nn półv:yspie jezioru Gopła . 
Hiektórzy badacze wskazywali na istnienie tu .grodu wczesno
średniowiecznec;o. 

\'/yk opy usytuowane VI trzech punktach s tanowiska 
miały na celu stwie rdzenie istnienia umocnieii przypuszczal
nego grodu . W tr-a.kcie badań st ·tie rdzono, że najn tar3zy po
ziorll osadniczy związany jest z osadnict\·:em kul tury łużyckiej 
okresu halsztackiego. Z p.oziomem tym wiążą się dwie jamy 
zavtierojące · ceramikę i kości. Obiekty owe za.lec;uły na .kulmi
nacji niewielkiego wyniesienia, prm·1dopodobnie utworzoRee o 
podczas progresji \'/Ód Gopła. Następna faza osadnicza przypa-

. da na młodsze fazy wczesnego średnio\·tieczu. Stwierdzono , że 
w ko.i'1cu X i początku XI w liczyć się należy z okresowymi 
wylewami Gop\ła. Ha skutek tych wylewów odY.ryty t um obiekt , 
dutowu.ny nu schyłek X w. przykryty został warstewkami ukumu-
1 cyjnymi'. 1-Tas t ępny poziom csudniczy uchwycony na. badanym 
stanowisku łączyć należy z v:iokiem XIll. \/ór:czas nastąpiła 
kolejna, tym razem dłueotrw·a.ła faza procrosji wód Gopłu , co 
w rezultacie przynio:Jło sekwencje war3t·u altwnulo.cyjnych . 
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Badania pozwoliły zweryfikować dotychczasov1e 
hipotezy na. temat rozplanowania. południowej części central
nej aglomeracji kruszwickiej. Nie stwierdzono śladów ist
nienia tu umocnień obronnych. Na badanym stanowisku egzy
stowało zarówno w okresie ho.lszta.clcim, jak i w młodszych 
fazach wczesnego średniowiecza osadnictwo o labilnym cha
rakterze, determinowane progresjami wód Gopła.. 

Materia~y z badań przechowywane są w ZAW IHKM PAN. 

MADEf~Y, gm.Pątn6w 
woj.siera.dzkie 
Stanowisko 2 

MOKRE, gm.Zamość 
woj.zamojskie 
Stanovrisko 1 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
wczesne średniowiecze 

NIECHMIR6W-MAŁA WIEŚ, gm. Burzenin-Kanopnica 
woj;siera.dzkie patrz 
Stanowisko 1 /74-75/ epoka brązu 

NIESUŁOVIICE, gm.Milicz 
woj.wrocławskie 
Stanowiska 2 i 6 

patrz 
epoka. brązu 

NOWY BARKOCZYN, gm.Nowa Karczma 
woj.gda.ńskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Stanowisko 3 

Badania. prowadził mgr Janusz Pod
górski. Finansował Wl<Z w Gdańsku. 
Czwarty sezon badań. Cmentarzysko 
płaskie kultury łużyckiej i wschod
niopomorskiej z okresu łmllata.tt 
C-D. 

Przebadano obszar 1,75 ara. ~ykopy usytuo\~e 
były na. kulminacji wzniesienia i na stoku południowym. Od
kryto 9 jam i 1 palenislco /nr 37 - 46/. Obiekty , VI więk
szości znajdowały się w partii południowej stanowiska. Na 
części . p6łnocno-wschodniej wzniesienia natrafiono, podobnie 
jak w poprzednim .sezonie wykopalislcowy:n, no. wkopy nowożytne. 
Odkryte obiekty zavriera.ły niewielkie ilości ceramiki i wę~~i 
drzevmych. Ponadto, w trakcie przekopywania terenu, ~cryto 
luzem przepalone kości ludzkie. 

Materiał: zabytkowy znajduje się w Iluzeum Archeolo
gicznym VI Gdańsku. 

Badania na tym stanowisku zakończono. 

O.POKI, gm.Aleksand:x:óvl Kujawski 
woj .v1łocławskie 
Stanowisko 7 

patrz 
epoka brązu 



PAWŁOVIICE, gm.Michałów 
woj.kieleckie 
Stanowisko 1 

118 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzili mgr Urszula 
Bąk i mgr Andrzej Matoga /autor 
sprawozdania/. Finansował WK.Z w 
Kielcach przy udziale Urzędu Gmi
ny w Michałovrie. Trzeci sezon ba
dań. Cmentarzysko kultury łużyc
kiej z okresu halsztackiego. 

Prace wykopaliskowe skoncentrowano w najbardziej 
zagrożonej lvYbieraniem piasku zachodniej i północno-zachod
niej part~i cmentarzyska. Przebadano obszar o powierzchmi 
ok. 650 m i wyeksplorovmno.16, ciałopalnych grobów kultur.y 
łużyckiej /groby nr 38-53/. · . · . 

Przeważały groby ciałopalne, bezpopielnicowe. 
Większoś6 z nich wyposażono w różnego typu konstrukcje ka
mienne w postaci bruków nakrywających lub obstaw. Pojedyn
czymi brukami kamiennymi wydłużonymi po linii N-S nakrytie 
były 4 groby. Przepalone kości oraz wyposażenie złożone z 
kilku naczyń znajdowano tuż pod warstwą kamieni ~ruku. 
Grób 50 nakryty był podwójnym brukiem. Wystąpił on w posta
ci owalnego zgrupowania kamieni, pod którymi zalegała 40-50 
grubości warstwa czystego piasku. Niżej odkryto Arugą war
stwę bruku kamiennego, bezpośrednio pod którą ~zystąpiło 
skupienie przepalonych kości oraz naczynia: waza, misa na 
pustej nóżce oraz garnek jajowaty z ·czerpakiem wevmątrz. ' 

Na osobną wzmiankę zasługują groby 48 i 51 posia
dające oprócz bruku nakr~~jącego róvmież obstawę kamienną. 
W przypadku obiektu 48 obstav~ kamienna posiadała regularną, 
prostokątną formę z orientacją na osi N-S. Wevmąt rz obstawy 
natrafiono na przepalone kości i zgrupowanie kilku naczyń. 
Wśród drobnych kosteczek, prawdopodobnie dziecka, znalezio
no grzechotkę glinianą o formie w przybliżeniu beczułkowa
tej. Obiekt 51 posiadał dvrie vtarstwy kamieni tworzących 
bruk nakrywający. Poniżej vzystąpiła nieregularna obstawa 
kamienna, wewnątrz której znajdowało się duże skupienie 
przepalonych kości. Kości od strony północnej i wschodniej 
były jakby osłonięte dwoma plackami glinianymi wbitymi pi o-· 
nowo lub ukośnie w piasek. Na kościuch stała waza, dwa 
garnki jajowate, misa oraz dwa mi.niaturo\'le pucharki. 

Odkryto 4 e;roby popielnicowe. oraz jeden grób pod
wójny /nr 46/, jamowo-ropiclnicowy. Składał nię on ze sku
pienia przepalonych koici zmleszanych z resztkanu stosu. 
Na północ · od\ kości stała popielnica nakryta fragmentami sil
nie uszkodzonej misy. Na. dnie popielnicy spoczywały przepa
lone kości, na których leżał czerpak, W'Jżej znaleziono duży 
fravnent c;arnka i mi.SQ półkulistą. Kolejna misa, położona 
na boku przylee;ała od 1'/Schodu do popielnicy. 
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Wydaje się, iż ustalone w poprzednich latach da
towanie obiektu na okres halsztacki D zostało potwierdzone 
przez charakterystyczne naczynia: jajow~to-beczułko\mte, 
zdobione odciskami palcowo-paznokciowymi lub karbowanymi 
listewkami, często skośnie nalepianymi, a także naczynia 
wazovmte, nierzadko bogato zdobione ornamentem głęboko ry
tych żłobków układających się w różnego typu wzory geome
tryczne. 

Uateriały z badań znajdują się w l:nstytucie Archeo
logii UJ w· Krakowie. 

Badania będą kontynuov~ne. 

PLESZEW 
woj.kaliskie 
Stanowisko 2 

patrz 
epoka ' brązu 

PODGAJ, gm.AleksandrówKujawski 
woj.włocławskic 

patrz 
neolit 

Stanowisko 7 A 

REMBIELIN, gm.Chorzele 
woj.ostrołęckie 
Stanowisko 1 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzili mgr Adam Waluś 
i mgr Jacek Kowalski. Finansował 
WKZ w Ostrołęce. Siódmy sezon ba
dań. Stanowisko wielekul turowe 
z wczesnej epoki że~aza. 

Zbadano obszar 175 m2 odkryv~jąc jamy zasobowe 
oraz zniszczone wkopami współczesnymi groby prawdopodobnie 
kultury pomorskiej. Wśród materiału zabytkowego znalazły 
się liczne f~gmenty ceramiki, zauazpiea brązowa z pacior
kami , tarcza brązowa, dvrie żelazne zapinki o konstrukcji 
wczesnolateńskiej, w tym jedna z dużą kulką na końcu kabłą
ka i in. 

Dokumentacja i materiały zabytkowe złożone ~ą w 
Instytucie Archeologii uw. 

Badania będą kontynuowane. 

ROCHY, gm.Zduny 
woj. kalialei e 
Stanowisko 1 

SABASZCZEWO, gm.Dominowo 
woj.poznańskie 
Stanowisko 4 

S~lGLIN, gm.Dobre' 
woj.włocławskie 
Stanowisko 51 

patrz 
wczesne średniowiecze 

pat:nz 
epoka brązu 

pa trz 
neolit 



SOBIEJUCHY, grn.Żnin 
woj.bydgoskie 
Stanowisko 1 
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Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii 
Wielkopolski w P~znaniu 

Badania prowadzili: doc.dr hab. 
Ja~usz Ostoja-Zagórski i Alojzy 
Wawrzyński przy współudziale mgr 
Marii Krygier /Muzeum Okręgowe 
w Bydgoszczy/ i przedstawicieli· 
nauk przyrodniczych: geomorfologa 
dr.Bolesława Nowaczyka /UAM-Poz
nań/ i malakologa d~.Andrzeja 
Dzięczkowskiego /Pracownia Paleo
botańiczna IHKM PAN/. Finansował 
IHR!d PAN. Osiedle kultury łużyckiej 
z okresu halsztackiego. 

Celem prac było uchwycenie zasięgu umocnień obron
nych w północnej strefie osiedla .• Badaniami objęto rejon, w 
którym znajdowały się najlepiej zachowane i dobrze w terenie 
czytelne wyniesienia interpretowane jako relikty wału obron
nego. Nie natrafiono jednak na pozostałoścr lub nawet ślady 
konstrukcji drewnianych wału. Uzyskano natomiast szereg da
nych, które pozwalają wykluczyć istnienie umocnień obron
nych w tej części osiedla. Obserwacje archeologiczne potwier
dzają również wyniki prowadzonych równolegle z pracami wyko
paliskowymi badań przyrodniczych i to zarówno geomorfologicz
nych, jak również i malakologicznych. Wykazały one, iż bez-

: pośrednio na osadach jezieruych spoczywa cienka warstwa 
utworów humusowych pochodzących najprawdopodobniej z wyso- , 
kiego brzegu. Procesy jego abrazji przebiegały w tym miej
scu już po powstaniu osiedla ludności kultury łużyckiej. 
Strefa kontaktu abrazji z warstwami kulturowymi czytelna 
jest najlepiej w miejscu, w kt.órym następuje załamanie się 
stoku. Możemy więc przypuszczać, iż na badanym przez nas 
odcinku nie było w okresie funkcjonowania osiedla wału 
obronnego. Pozostaje więc na~al sprawą nierozstrzygniętą 
kwestia charakteru osadnictwa na stanowisku 1 w Sobiejuchach. 
Czy mamy tu ~o czynienia z grodem /jak się to do tej pory · 
przyjmuje/ czy też osadą z naturY obronną otoczoną jedynie 
w miejscach najłatwiej dostępnych umocnieniami obronnymi •. 
Ostateczna weryfikacja tej hipotezy możliwa będzie jednak 
dopiero po przebadaniu innych odcinków domniemanego Wału 
obronnego~ którego istnienie sugerują widoczne w terenie, 
częściowo z~iwelov~ne wyniesienia. 

VI trakcie eksploracji warstw kul turowych w rej.9-
nie domniemanych umocnień obronnych odkryto natomiast ·' 
obiekt mieszkalny z wyraźnie czytelną podłogą w formie kle
piska glinianego z dwoma 'paleniskami /być może piecami ko
pulastymi/ w częściach zachodniej i wschodniej. Analiza 
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zarejestrowanego układu nawarstwień pozwoliła na wyróżnie
nie kilku poziomów użytkowania wspomnianej wyżej podłogi 
glinianej. Z poziomem najmłodszym, datowanym na podatawie 
analizy materiału ceramicznego na HaC związane jest stosun
kowo dob.rze zachowane klepisko gliniane o wymiarach 1 ,2 x 
1 ,2 m, którego punkt centralny stanowił ."krąg o średnicy 
1,0 m. Jego zasięg wyznaczają biegnące dcokolnie dwie rów
noległe linie oddzielone od siebie niewielkim wyniesieniem 
o wysokości 4 mm, tworzące dwa koncentrycznę koła. Przyjąć 
mQ.żem.y, iż mamy tu do czynienia z tzw. quasi-.paleniskiem 
spełniającym funkcje kultowe. Odkryte w br. w Sobiejuchach 
palenisko kultowe nawiązuje typalogicznie do trackich i dac
kich ob~ektów tego typu, a dosyć ścisłe analogie znamy z 
terenów Rumunii. W odległości 0,80 m w kierunku północnym 
od paleniska natrafi ono na głęboką studnię, której eksplo
rację z uwagi na konieczność zachowania niezbędnych warun
ków bezpieczeństwa przerwano na gł'ębolcośoi 4,5 m od stropu 
darni. Na głębokości tej natrafiono na pierwsze ślady drew
nianego ~cembrowania ścian studni. 

Podsumowując wstępnie rezul ta ty.,badan stwierdzić 
możemy, iż w północnym.rejonie osady /na wyniesieniu inter
pretowanym do tej pory jako relikty wału obronnego/ znajdo
wało się domostwo z usytuowanym w centralnym punkcie obiek
tem kultovzym składającym się z paleniska i głębokiej studni. 
Kultowy charakter odkrytego zespołu obok licznych analogii 
z terenów Europy potwierdza także materiał zabytkovzy, a 
więc przede wszystkim krążki wykonane ze skorup i kości, 
liczne fragmenty kości zwierzęcych - w tym fragmenty cza
szek psów i kóz oraz skupisko małży. Analiza układu nawar
stwień małż występujących w wyraźnie czytelnym skupisku poz
wala na wysunięcie przypuszczenia, iż pienvotnie znajdowały 
się one w owalnym pojemniku, być może kobiał<\e ;vylconanej z . 
wikliny. 

Badania w mikroregionie Sobiejuchy będą kontynuo-
wane. 

STRASZEWO, gm.Koneck 
woj.włocławskie 
Stanowisko 47 

STROBIN, gm.Kanopnica 
woj.sieradzkie 
Stanowisko 2 

patrz 
neolit 

1ruzeUffi Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Zdzisław Ka
szewski. Finansował VIICZ w Sieradzu. 
Dziesiąty s~on badan. Osada obron
na kul tury łużyckiej z okresu hal
sztackiego D i z wczesnego okresu 
lateńskiego /550-JOO p.n.e./. 

' 

Badania. objęły obszar 600m2 , usytuowany w za chod
niej i północno-zachodniej części os~dy. Odsłonięto dalszy 
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ciąg umocn1en obronnych na przestrzeni 35 x 10m2 • Podczas 
ich eksploracji stwierdzono, iż konstrukcja wa.łu. w górnych 
partiach uleeła znacznemu uszkodzeniu przez głęboką mecha
niczną orkę. W związku z tym zostały przemieszczone poszcze
gólne fragmenty konstrukcji wału oraz ułamki . naczyń znajdu
jące się w jego górnej partii. Warstwę kulturową nie prze
mieszaną można było zaobserwować na głębokości )8-42 cm. 
Fragmenty przepalonych bierwion będące pozostałością drew
nianych konstrukcji wskazują, że wał grodziska budowany 
był techniką rusztową. Odkryta w osypisku wału ceramika 
posiada podobne cechy kulturowe i chronologiczne jak ułam
ki naczyń odkryte w latach ubiegłych. Pochodzi z naczyń 
typowych dla górnośląsko-małopolskiej grupy kultury łużyc
kiej. 

W odległości 100 cm na zachód od wewnętrznego li
ca wału na głębokości 80 cm oillcryto skarb ozdÓQ z b~zu. 
Inwentarz jego składał się ·z następujących przedmiotoVI: 
5 naszyjników z podwójnego skośnie żłobkowanego drutu z koń
cami zahaczonymi o siebie, 1 naszyjnika z potrójnego żłobko
v~nego drutu, 1 naszyjnika otw~rtego z okrągłego skośnie 
żłobkowanego drutu, 4 bransolety otwarte z płasko ~~ukłej 
taśmy, 2 bransolety spiralne z wąskiej \~ukłej taśmy, 1 
pierścionka spiralnego z płasko vzypukłej taśmy, 10 zawie
szek w kształcie koła, .34 guzki z uszkami, 91 ozdób w kształ
cie rombu, 2 zawieszki w kształcie ósemki, 1 paciorek rurko
waty, 1 fragment za\vieszki \vykonanej z grubej brązowej płytki, 
72 zawieszek spiralnych z okrągłego drutu, 2 sierpy z brązu 
typu łużyckiego i kilkudziesięciu ułamków naczyń, z których 
vzyróżniono 4 różne typy. 

Kontynuowano także badania w mieszkalnej części 
osady. Odkryto chatę z paleniskiem o wymiarach 10,8 x 4 m 
oraz 1 jamę odpadkową o wymiarach 80 x 64 cm. We vmętrzu 
chaty znaleziono dużą ilość ułamków naczyń kultury łużydkiej, 
polepę, kości zwierzęce oraz zamkniętą bransoletę z okrągłe
go brązowego drutu. Jama odpadkowa zawierała tylko ułamki 
naczyn i kilka grudek polepy. 

TUR DOLNY-BUSINA, gm.Michałów 
woj.kieleckie 
Stanowisko 1 

WIELKI WEŁCZ, gm.Grudziądz 
woj.toruńskie 
Stanowisko 10 

VIIEPRZBC 
woj.zamojski~ 
Stanowisko 1 

WIERZBOWA, gm.Wartkowice 
woj.sieradzkie 
Stano>visko 1 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
okres lateński 

patrz 
epoka brązu 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 
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.Badania prowadził mgr Jacek Błasz
czyk. Finansował VIKZ w Sieradzu. 
Pierwszy sezon badań. Osada kultu
ry trzcinieckiej z II okresu epoki 
brązu, cmentarzysko kultury łużyc
kiej i pomorskiej z przełomu okre
su halsztackiego i lateńskiego. 

Stanow~ko położone jest na wzniesieniu około 
500 m na południowy zachód od zabudowań wsi V/ierzbowa i 
około 1.50 m na północ od drogi. Wartkowi~e-Parzęczew. Bada
niami objęto obszar o powierzchni 200 m • Odkryto 6 grobów 
kultury pomorskiej /w tym 2 popielnice w obv~rowaniach ka
miennych, 2 podkloszowe i 2 całkowicie zniszczone, w przy
padku których riie udało się określić rodzaju pochówka/ 
oraz 1 grób kultury łużyckiej w obwarowaniu kamiennym. 

W południowej części stanowiska odkryto. przemie
szaną warstwę, w której wystąpiły bardzo liczne fragmenty 
ceramiki kultury trzcinieokiej oraz f~gmenty polepy z od-
ciskami prętów drewnianych. . 

Badania będą kontynuowane. 

WIETLIN III, gm.Laszki 
woj .przemyskie 
Stanowisko 1 

V(ILKOWICE,.gm.Wartkowice 
woj.eieradzkie 
Stanowisko 1 

patrz 
epoka brązu 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził mgr Jacek Błasz
czyk. Finansował Y/KZ vr Sieradzu. 
Trzeci sezon badań. Cmentarzysko 
kultury łużyckiej z okresu hal
sztackiego, O$ada kuiLtury prze .. , 
worskie[ z przełomu okresu lateń
skiego i rzymskiego, osada Ytczesno
średniowieczna, 

Badaniami objęto obszar o povtierzchni 100 m2• Od
kryto chatę i palenisko z okresu wczesnośredniowiecznego 
oraz 7 grobów kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. 
Obiekty wczesnośredniowieczne: 
1. chata- kształtem zbliżona do prostokąta o wymiarach ok. 

5,0 m i 2,7 m. Wypełniska stanowiła czarna tłusta zi emia 
i liczne uł:amki ceramiki; 

2. palenisko - owalne, o średnicy ok. 1 ,) m. \Vypełnisko sta
novtiła czarna ziemia, przepalone kamienie, fragmenty ce
ratniki oraz kości zwierzęce. 

Groby kul tury łużyc.kiej w większo ści były bardzo znis~czone. 
W grobie nr 1 w popielnicy ~naleziono szpilę brązową- ~ ~rag-
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ment brązowej bransolety. Wszystkie groby posiadały obwa
rowania kamienne •. W niektórych wystąpiły przystawki /czer
paki, misy/. 

Badania będą kontynuowane. 

WILKO\'IICE, gm.Wartkowice 
woj.sieradzkie · 
Stanowisko 2 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził mgr Jacek ' Błasz
czyk. Finansował WKZ w Sieradzu. 
Trzeci sezon badań. Cmentarzysko 
kultury pomorskiej z przełomu 
okresu halsztackiego i okresu la
teńskiego. 

Badania prowadzono w północno-zachodnie~ części 
stanowiska. Przebadano obszar o powierzchni 650 m • Odkry
to cztery groby /~r 42-45/. Grób 42 - symboliczny. Pod bru~ 
kiem kamiennym znajdowała się ~warstwa luźno ułożonych ka
mieni, pomiędzy którymi wystąpiło kilka ułamków ceramiki. 
Nie zaobse~vowano śladów wkopu rabunkowego. Gr6b nr 43 -
symboliczny. Pod brur~em o średnicy ok. 95 ~ odkryto skrzy
nię zbudowaną z płaskich kamieni. W skrzyni znajdowało się 
baniaste naczynie nakryte misą. Naczynie w całości wypełnio
ne było piaskiem, a na jego dnie odkryto żelazny grot strza
ły. Grób 44 - popielnicovzy, w obwarowaniu kamiennym. Pod 
brukiem znajdowała się popielnica nakryta misą. Obok popiel
nicy ustawiony był dzba·n i misa, w której znajdował się mały 
kubek. Grób 45 - podkloszowy, w obv~rowaniu kamiennym. Pod 
brukiem odkr~to dużą misę /pełniącą w grobie funkcję klosza/ 
pod którą znajdowała się popielnica nakryta misą. Obok misy 
/klosza/ ustawiony był duży dzban z taśmowatym uchem oraz 
misa, do której wstawiony był kubek. 

Badania będą kontynuowane. 

WOJSZE, gm.Czerwin 
woj.ost;rołęckie 
Stanowisko 1 · 

WRZ~CA ŚL~.SKA, gm.Wąsoaz 
woj.leszczyńskie 
Stanowisko 124 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Lesznie 
~uzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadzili mgr mgr Jerzy 
Gołubkow, Krystyna Romanow i El~bie
ta Noworyta. Drugi sezon badań li
cząc badania K.Smutka w 1951 r. 
Cmentarzysko ciałopalne kultury 
łużyckiej. 
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Badania miały charakter weryfikacyjno-rozpoznaw
czy. Przebadano obszar 2 arów. Stanowisko leży na piaszczy
stym wzgórzu ok. 500 m na północny wschód od krańca wsi. 
W tra~cie badań odkryto 9 grobów ciałopalnych kultury łu
życkie) datowanych na Hallstatt c. 
ZADOWlCE, gm.Godziesze Wielkie 
woj.kaliskie 

patrz 
okres lateński 

Stanowisko 1 

ZAWADA, gru.Połaniec 
woj.tarnobrzeskie 
Stano,Visko 1 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzili dr Bolesława 
Chomentowska i dr Jan Michalski . 
Finansowała Dyrekcja Budovzy Elek
trowni "Poł~nie c". Dziev.r:ią ty se
zon badań. Slady osadnictwa z epo
ki kamienia i wczesnej epoki brą
zu, osada schyłkowohalsztacka gru
py tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, 
cmentarzysko z wczesnego i środko
wego okresu lateńskiego, cmentarzy
sko z okresu wpływów rzymskich. 

Przebadano przestrzeń ok. 600m2• Wykopy usytuowa
no w trzech rejonach: 1. na kulminacji v~niesienia, a gdzie 
postanowiono przebadać pozostałą częśó cmentarzyska z okresu 
wpływów rzymskich , 2. w południowo-wschodniej części stano
wiska, w celu stwierdzenia zasięgu osady grupy tarnobrzeskiej 
w tym kierunku, ). w południowo-wS'chodniej części, gdzie spo
dziewano się natrafić na kontynuację rowów związanych także 
z tą osadą. 

W wyniku eksploracji wymienionych rejonów stano~~
ska stvrierdzono występowanie zabytków i obiektów z następu
jących okresów: 

1. luźno występujące odłupki i wióry krzemi enne 
głóvmie z surowca czekoladowego. Mogą się one łączyć z osad
nictwem paleolitycznym, neolitycznym, kultury trzcinieckiej 
a także grupy tarnobrzeskiej. ' 

2. ślady osady g~py tarnobrzeskiej reprezentowa
ne były przez warstwę kulturową o znacznej miąższości i licz
ne jamy. WystępoYiała w nich ba~·dzo licznie ceramika , a nie
kiedy prawie w całości zachowane naczynia.· Z innych zabytków 
należy wymienić _.glini'ane formy odlewnicze, niewielką prosto
kątną sztabkę żelazną, fragment kamiehis żarnowego, rozcie
racze i gliniane przęśliki. Trzy pierwsze rodzaje zabytków 
wystąpiły stosunkowo blisko siebie, co pozwala sądzi~ , w po
łączeniu z odsłoniętą tu regularną jamą i występov:en.1em 
sporej ilości "luksusowej", czernionej ceramiki, że znajdo-
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wało się w tym miejscu domostwo zamieszkiwane przez jedne- o 

go z zamożniejszych członków ~utejszej społeczności. Obiekt 
ten znajduje się w południowo-wschodniej części stanowiska, 
co pozwala wnioskować, że i w tym kierunku rozciąga się 

o osada z bogatą w zabytki warstwą kulturow~. Niestety nie 
udało się uchwycić dalszego przebiegu rowow. ·· 

3. na kulminacji wzniesienia odkryto częściowo 
zn.iszczony grób kloszowy. 

4. sądząc z rozrzutu dotychczas znalezionych gro
bów z okresu wpływów rzymskich, w bieżącym roku przebadano 
ostatnią część cmentarzyska. Odkryto dalsze dwa groby, tym 
razem szkieletowe. ~ierwszy ze zmarłych leżał prawdopodob
nie na lewym boku i jako wyposażenie posiadał 2-3 naczynia, 
2 ostrogi brązowe, takiż naszyjnik, sygnet brązowy z ocz
kiem, zapinkę, żelazny grot oszczepu oraz kilka mocno sko
rodowanych, trudnych do zidentyfikowania przedmiotów z że
laza. Z drugiego osobnika zachowane były tylko niektóre 
kości czaszki i w okolicach szyi jeden płaski paciorek bur
sztynowy. Poza zwartymi zespołami grobowymi na terenie ca
łego stanowiska ó'dkryto liczne' fragmenty ceramiki toczonej 
na kole, naczyń terra sigillata, szklane paciorki, żelazną 
zawieszkę wiaderkov~tą, fragmenty zapinki oraz srebrną mo-
netę Marka Antoniusza. o 

Badania będą kontynuowane. 
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BIAŁOBRZEGI patrz 
woj. rzeszowskie · okres halsztacki 
Stanowiska 1 i 4 

BISGJPICE, gm.Brwinów patrz 
woj .warszawskie· okres wpływów rzymskich 
Stanowisko 1 

· BRZE§6 KUJA\'/SKI patrz 
woj.włocławskie 
st·anowisko 4 

neolit 

BOGUCIN, gm.Raciąż patrz 
woj.ciechanowskie okres wpływów rzymskich 
Stanowisko 2 .. 

CIEŁUSZKI, grn.Zabłudów patrz 
. woj. białostockie okres wpływów rzymskich 
Ste.~owisko I 

CZARN6WKO, gm.Nowa Wieś Lęborska patrz 
woj.słupskie okres wpływów rzymskich 
Stanowisko 5 

QZERNICZYN, gm.Hrubieszów 
woj.zamojskie 

Uniwersytet Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie 
Zakład Archeologii Folski Stanowisko 2) 

Badania prowadził zespół pod kie
runkiem mgr • .Andrzeja Kokowskiego. 
Finansował Urząd Wojewódzki w Za
mościu. Pier1vszy ·sezon badań. 
Osada kultury zarubinieckiej z 
okresu przedrzymskiego . 

W trakcie badań powierzchniowych AZP w 1981 r. 
odkryto bardzo bogate w materiał stanowisko zajmujące pod
łużne vzyniesienie leżące pomiędzy bezodpływowymi dolinkami. 
Gleba typu czarnoziemowego - niewielkiej miąższości na gli-

. niastym podłożu. Materiał ceramiczny koncentruje się na 
szczycie wyniesienia i południowym stoku. W miejscu jego 
naj~ększej koncentracji założono dwa ' wykopy o poVlierzchni 
25 m • Przeważająca cz~ść materiału zabytkowego / m. in. · 
karbo\~ne brzegi .naczyn, talerze/ znaleziona została w ~~r
st\vie ornej . i występującej pod niąt prawdopodobnie śladowo 
zachowanej v~rstwie kulturowej. Nie nat rafiono na obiekty 
archeologiczne. Duża ilość ~teriału na powierzchni i tuż 
pod nią pozwala się domyślać naziemnej zabudowy osady -
analogicznej jak na znajdującej się około 2 km na południe 
osadzie Czerniczyn, stanowisko 21. 

Badania ~ędą kontynuowane . 



D~CZYNO, gm.Białegard 
woj.koszalińskie 
Stanowisko 52 
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Uniwersytet im. Adama 
blickievdcza w Poznaniu 
Instytut Prahistorii 

Badania prowadzili: ·mgr Andrzej 
Sikorski /autor sprawozdania/ 
i B.Walkievdcz. Finansował U.A.M 
w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. 
Osada ludności kultury pomorskiej 
/HD - starszy okres przedrzymski/; 
osada ludności grupy dębczyńsklej ·. 
późnego okresu rzymskiego /?/. 

Rozpoczęto prace /badając wschodnią peryferię 
osady wczesnośredniowiecznej - Dębczyno, stanowisko 10/ na 
stanowisku zlokalizowanym na południowej krawędzi terasy 
nadzalewowej, w obrębie niższego poziomu ciągu wzniesień 
opadającego w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim, 
zbudowanego głównie z utworów piaszczystych. Odległość od 
rzeki Mogilicy ok. 20-30 m. · 

Zbadano pO\·derzchni~: ok. 175 m2 rejestrując 57 
obiektów z dwóch jednostek kulturovtych: 
1. Kultura pomorska- osada. Stvderdzono w skupisku 14 pa

lenisk, w zarysie kolistych, o zwartej, wielowarstwowej 
konstrukcji z kamieni polnych i miąższości do ok.· 0,7 m 
oraz 6 jam gospodarczych /?/ z 1 otoczoną jamami posłu
po\v,ymi /jama mieszkalna?/ i inne jamy pasłupowe bez . kon
tekstu. W wypełniskach obiektów dominował niezdobic1h.y , 
inwentarz ceramiczny /w zakresie makromorfologii np. 
duże naczynia baniaste o schropov~conej powierzchni z 
elementem plastycznym - guzków, czerpak z uchem taśmo
watym wystającym ponad brzeg oraz fragmenty mis/. 

2 . Grupa dębczyńska późnego okresu rzymskiego - osada /?/. 
Zarejestrowano ślady budowli słupowej o powierzchni ok. 
3,4 m2 na osi północny wschód i południowy zachód, 1 
jamę gospodarczą /?/ oraz kilka jam posłupowych. Stwier
dzono wyłącznie rozdrobniony materiał ceramiczny. 

~~teriał znajduje się w magazynach Instytutu Pra
historii UAM w Poznaniu . 

B.a.dania nie będą kontynuowane. 

DZIE.KANOWICE, gm . Łubowo 
woj.poznańskie 

Uniwersytet im. Adama 
Micki ewicza w Pozno.niu 
Znkład Antropologii 
Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy 

Badania prO\'Jadzili doc .dr hab.Wa
ciej Henncbe:rr:; , mgr mer Jacek Wrze
niński , Janusz Gór0cki /autor spra
VIOZdania/. FinanSO\'Juło 1lPP na Led-
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nicy. Trzeci sezon badań. Cmenta
rzysko kultury wejherowsko-kroto-
szyńs.kiej. . _ 

Przebadano obszar o powierzchni 987 m2 położony 
wokół drewnianej kaplicy usytuowanej na terenie Wielkopol
skiego Parku Etnograficznego. Zlokalizowano /obok wczesno
średniowiecznego ome~tarzyska szkieletowego/ 9 grobów cia
łopalnych kultury wejherowsko-krotoszyńskiej typologicznie 
r~prezentująoyoh formy grobów jamowych, jamowych obwarowa-

·nych, o~warowanyoh oraz skrzynkowego. 
Groby zawierały fragmenty ceramiki /popielnice, 

misy/ datowanej na schyłek okresu Hallstatt i początek okre
su Laten ·oraz drobno przepalone kości ludzkie. Koncentracja 
grobów wystąpiła w południowej części cmentarzyska /za wyjąt
kiem 2 grobów położonych w północnej jego części/. . 

Materiały ceramiczne oraz dokumentacja znajdują 
sit ~ MrP na ,Lednicy, _materiał antropologiczny w Zakładzie 
Antropologii UAM w Poznaniu. 

IMIELENKO, gm.Łubowo 
woj.poanańskie 

Muze~ Pierwszych Piast6w 
na Lednicy 

Badania prowadzili mgr mgr Mateusz 
Łastowiecki, Janusz Górecki /autor 
sprawozdania/. Drugi sezon badań. 
Cmentarzysko kultury wejherowsko
krotoszyńskiej. 

Kontynuowano badania ratowni'cze przeprowadzone w 
1979 r. ~rzebadano obszar o powierzchni 210 m2 położony oko
ło 400 m na południe od, zabudowań wsi Imiel enko, na kulmina
cji piaśnicy. Odkryto 5 grobów spośró.d których ze względu na 
konstrukcję można było wyr6żnić: gr6b podkloszowy obwarowany 
/nr 1/, ~rób skrzynkowy obwarowany /nr 2/, groby jamowe /nr 
),5/, grob obwarowany /nr 4/. Groby wyposażone były w popiel-

, nice zawierające przepalone kośc.i ludzkie oraz w misy · i po
krywy. · 

Ceramika stanowi formy typowe dla podokresów Hall
statt i Laten A, a więc na ich przełom datować można badane 
cmentarzysko. . 

Materiały ceramiczne, antropologiczne oraz doku
mentacja znajdują się w MPP na Lednicy. 

INO'iffiOCŁAW 
woj.bydgoskie 
Stanowiska 58 i 95 

patrz 
okre~ wpływów rzymskich 

JAKUSZOWICE, gm.Kazimierza Wielka 
woj.kieleckie patrz 
Stanowisko 2 okres wpływów rzymskich 



KARTOSZYNO, gm.Krokowa 
woj. gdańskie 

132 - f 

To~rzystwo Przyjaciół 
Gdańska przy współpracy 
PP PI~ Pracowni Archeolo
giczno-Konserwatorskiej 
O/Gdańsk · 

Badania ' prowadził mgr Ryszard Łu
czak. F~nansowała Elektrownia Ją
drowa "Zarnowiec" w Budo\vie. Pierw
szy sezon badań. Osady kultury po
morskiej. 

Stanowisko położone jest po \v.schodniej stronie 
Jeziora Żarnowieckiego w środkowej części stożka napływowe
go wyęhodzącego z rozcięcia erozyjnego zachodniej . krawędzi 
Kępy Zarnowieckiej , u podnóża góry Stażnicy. 

Badaniami objęto powierzchhię 225m2• w trakcie 
badań odkryto 42 obiekty /24 paleniska, 1 ja oraz kilkanaś

~eie dołków posłupowych/. 
.. '"! 

Materiał ruchomy stanowią nieliczne fragmenty ce-
ramiki oraz węgielki drzewne. Bliższe sprecyzowanie chrono
logii osady, datowanej ogólnie na okres trwania kultury po
morskiej, będzie możliwe po przeprowadzeniu ~alszych badań. 

Materiał ruchomy oraz dokumentacja znajdują się 
czasowo w PAK PP PKZ O/Gdańsk. · 

KARTOSZYNO, gm.Krokowa 
woj.gdańskie 
Stanowisko 2 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków • 
Praco,v.nia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Zbigniew Żu
rawski. Finansowa~a Dyrekcja Elek
trowni Jądrowej "Zarnowiec" w Bu
dowie. Pierwszy sezon badań. Osada 
kultury pomorskiej. 

Stanowisko usytuowane na· północno-zachodnim stoku 
nieznacznego ' wybrzuszenia terasy nadzalewowej u podnóża . · 
wschodnie~o· zbocza Rynny żarnowieckiej, znajduje się w rejo
nie bezposredniej budowli Elektrowni Jądrowej "Żarnowiec". · 
Krótkotrwałe badania ratownicz.& podjęto po mikroniwelacji 
terenu inwestycji w miejscu wyetępowani~ częściowo odsłonit
tych obiektów. Na powierzc~ ok, 260 m odkryto ich łącznie 
60, w tym: 1f palenisk, 10 j,~ oraz 38 dołków poałupowych. 
Uwagę zwraca rozplano\vanie pa~ęnisk, tworzących zwarty sze
reg długości 45 m, bie~cy. wzdłuż stoku po osi ~-SE, ~koń
czony od południa odsłon:i!~tPl • f.:ra'f9.11entarycznie reB!Uarnym 
układem dołków posłupoWY,~ ~~~aŁ ruchomy stanowią bardzo 
nieliczne fragmenty cer8ln!i~i~ , po.lepy, ułamki przepalonych 
kości, węgie~ki .drzewne • l 



Materiały oraz dokumentacja z badań znajduje się 
w archiwum PAK 'PP PKZ O/Gdańsk. 

Badania zakończono. 

KARTOSZYNO, gm.Krokowa 
woj.gdańskie 
Stanowisko 7 

PP Pracownie Konserwacji 
·Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwa torska 

•.Oddział w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Iwona Wola-
. nin-Szułdrzyńska. Finansowała Dy
rekcja Elektrowni Jądrowej "Żarno
wiec" w Budowie. Trzeci sezon ba
dań. Osada kultury pomorskiej, osa
da z okresu wczesnośredn~ov~ecznego. 

W poprzednich dwóch sezonach badano osadę kultury 
pomorskiej /w środkowej części stanowiska/ oraz osadę wcze
snośredniowieczną /w zachodniej części stąnowiska/. 

Obecnie badańiami objęto · ).600 m2 łącznej powierz
chni. Wykopy zlokalizowano w obrębie osady wczesnośredniovde
cznej w zachodniej części stano\viska /1.)00 m2/ oraz w części 
północnej osady kultury pomorskiej /2.)00 m2/. 

Zar,ejestrowano 802 obiekty, w tym półziemianki, pa
leniska, piece, jamy gospodarcze, warsztat·odlewniczy oraz 
dołki posłupowe. Materiał ruchomy stanowi ceramika, polepa, 
kości, przedmioty metalowe /nożyczki, gwoździe, uchwyty, 
klamry do pasa/, ozdoby z bursztynu, brązu i kości. . -

. Osada kultury pomorskiej dzieli ·się na dwie części: 
gospodarczo-produkcyjną i mieszkalną. W części produkcyjnej 
odkryto trzy rzędy palenisk z towarzyszącymi im obiektami go
spodarczymi, usytuowane wzdłuż nievdelkiego klifu brzegowego 
w kierunku północ~południe oraz skupisko mielerzy do wypału 
węgla drzewnego. Jedno z palenisk wraz z jamą stanowi pozo
stałości warsztatu metalurgicznego, w którym \~tąpiły liczne 
fragmenty form odlewniczych /naszyjników/, ty~li, dysz gli
nianych oraz niewielkie ~rudki brązu. Na wschod od rzędów pa
lenisk położona była częsć mieszkalna osady. Stwierdzono ist
nienie chat naziemnych usytuowanych w' kierunku południowy 
wschód-północny zachód. W ich obrębie oraz na zewnątrz znaj
dowały się jamy gospodarcze i zasobowe. 

Na terenie osady z okresu wczesnośredniowiecznego, 
datowanej watępnie na XI-XII w., róvmież natrafiono na rząd 
palenisk usytuowanych w kierunku północny zachód-południowy 
wschód. Równolegle do palenisk usytuo\~e są układy chat 
/półziemianki, budowle naziemne/, jam. gospoda rczych i zas?bo
wych oraz wędzarni. Należy zv~ócić uwagę na t rzy niewielk~e 
piece /ob.566,7J7,~64/ z resztkami glinianych kopuł. W jednym 
z nich /737/ znaleziono przetopioną bryłę żelaza. 
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Materiały oraz dokumentacja z badań znajdują się 
w archWwum Praco\v.ni Archeologiczno-Konservmtorskiej PP PKZ 
O/Gdańsk. 

Badania będą kontynuowane • . 

KARTOSZYNO,gm.Krokowa 
woj.gdańskie 
Stanowisko !2 . 

PP Pracovmie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Zbigniew Żu
rawski. Finansowa~a Dyrekcja Elek
trovmi Jądrowej 11 Zarnowiec" w bu
do\vie. Drugi sezon badań. Cmenta- 1 

rzysko z okresu późnolateńskiego, 
cmentarzyslco kul tury łużyckiej 
/V okres epoki brązu/. · 

Kontyn~owano badania zagrożonej partii stanowiska. 
Prace prowadzono po mikroniwelacji /usunięciu nadkładu humu
su/ terenu - obecnie placu budowy Elektrowni Jądrowej "Żar
nowiec". 

W wykopach o łącznej powierzchni ok. 1.600 m2 od
kryto 64 obiekty, w tym 26 grobów, pozostałości 4 stosów 

' ciałopalnych, 12 bruków i skupisk kamieni, niegrobowe sku
piska ceramiki oraz 20 bliżej nieokreślonych jam i wkopów. 
St\rierdzÓno silne zniszczenie stanowiska, głównie na skutek 
intensywnej orki. Obiekty wystąpiły w znacznym rozproszeniu 
nie tworząc \v.yraźniejszych wcładów. Większość z nich pocho
dzi z cmentarzyska datovmnego wstępnie na późny okres lateń
ski; groby jamowe i popielnicowe z resztkami stosu /zapinka, 
klamry do ·pasa/. Nieliczne obiekty /w tym dobrze zachowany 
2-popielnicov~ grób skrzynkovzy związane są z lokalizowanym 
tutaj · wcześniej cmentarzyskiem kultury łużyckiej. 

Materiały oraz dokumentacja z badań znajduje się 
w archruwum PAK PP PKZ O/Gdańsk. 

PrzeWiduje się kontynuację badań. 

KOLONIA ZALESIE, gm.Sulejów 
woj.piotrmovmkie 

ł.'JUzeum Okręgowe 
w Piotrkowie Trybunalskim 

Stanowisko 1 

Badania prowadził mgr Mirosław 
Szukała. Finansował vmz w Piotrko
wie. Pierv1szy sezon badań. Cmenta
rzysko ciałopalne kultury wschod
niopomorskiej z wczesnego okresu 
lateńskiego. 

Stanowisko położone jest na stoku doliny niewiel
kiego stru.ną.enia, w pobliżu krawędzi wysoczyzny. Gleba 



ciężka - kamienista i gliniasta. Stanowisko odkryte przy
padkowo w 1934 r.; badania sondażowe w tym samym roku przez 
PMA; odkryto . jede~ grób skr-zynkowy. 

Obecnie. przebadano 6,5 ara i odkryto 5 grobów 
ciałopalnych, z tego 3 zniszczone. W całości zachowane były: 
grób skrzynkowy z dwoma popielnicami i grób popj,elnicowy. 
Ceramika nie odbiega od typowych form w Polsce Srodkowej. 
W grobie skrzynkowym znaleziono guziczek brązowy oraz frag
menty przepalonych ozdób brązowych. Chronologia określona 
na podstawie ce~ki. Stanowisko vqdaje się być w poważ
nym stopniu zniszczone. 

Nie przewiduje się badań w roku przyszłym. 

KOPRZYWNICA 
woj.tarnobrzeskie 
Stanowisko "Łysa Góra" 

KRAK6W~NOWA HUTA 
Krzesławice 
Stanowisko 41 

patrz 
epoka brązu 

. Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 
Oddział w Nowej Hucie 

Badania prowadziły mgr Gryzelda 
Toboła i Paulina. Wawrzyńczyk. Fi
nansowała Huta im. Lenina. Piąty 
sezon badań. Osada z okresu lateń
skiego i neolitu. 

Celem badań było rozeznanie osady w jej cz~ści 
północno-wschodniej. Równocześnie starano się nawiązać do 
badań ratowniczych z 1957 roku, aby ustalić dokładny prze
bieg ówczesnego wykopu. Prowadzono także badania w części 
południowo-zachodniej i zachodniej osady. Przekopano obszar 
o powierzchni 3,15 ara. Odkryto kilka obiektów, w tym 3 cha
ty z okresu lateńskiego. 
Najbardziej interesująca okazała się prostokątna chata 
/obiekt 23/ o konstrukcji słupowej i wymiarach 6,70 x 3,80 m 
w profilu nieckowata, w części środkowej zagłębiona /rodzaj 
podpiv~niczenia?/. ~~ części północno-wschodniej obiektu znaj
dowało się palenisko okrągłe o średnicy 60 cm, zawierające 
duże ilości w~~la drzevmego i silnie przepalonej polepy. 
Fazostałą częsc ~JPełniska obiektu stanowiła intensywnie 
czarna, zwarta, tłusta ziemia, w której obok licznych grud 
polepy i żużla, ~robnych węgli drzewnych, wystąpiły okruchy 
surowca bursztynowego, bardzo liczne ułamki ceramiki. /znacz
ny jej procent stanowiła ceramika malov~na/. Wystąpiły takie 
fragmenty ceramiki grafitowej. 

Nieoczekiwanym odkryciem okazały się aż 3 zapinki 
brązowe znalezione w części środkowej obiektu. Jedna z nich 
to zapinka późnolatel'iska typu "0", dalsze, zacho :ane frag
mentarycznie są pr&wdopodobnie pochodzenia prowincjonalno
rzymskiego. 
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Dwie pozostałe chaty, oprócz licznie występującej w ich 
wypałnisku ceramiki ręcznie lepionej i malowanej, a także 
żużla i okruchów bursztynu /zwłaszcza obiekt 85/ nie za
wierały datowników roetalov~ch. 
W warstwie na całym badanym obszarze znaleziono bardzo 
liczny materiał ceramiczny, którego wyjątkowo duży procent 
sta~owiła malowana ceramika celtycka. 
Nale~y podkreślić liczne vzystępowanie na terenie całego 
stanowiska okruchów surowca bursztynowego. Wskazywać by to 
mogło na znaczne jego rozpowszechnienie i zapevr.nie rolę, 
jaką . odgryv1ał w działalności gospodarczej mieszkańców osady. 

Osadnictwo neolityczne na stanowisku potwierdziły 
i w roku bieżącym obiekty typu gospodarczego, zawierające 
materiał kultury wstęgowej rytej i lendzielskiej. Szczegól
nie interesującym okazał się tu obiekt 90, którego vzypełni
sko stanowił bardzo liczny materiał kultury ceramiki wstę-
gowej rytej. · · 

Z uwagi na niezwykle interesującą problematykę 
osady, uważa się za celowe ko~tynuację badań V/ latach na-
stępnych. ' ., 

KRYSPIN6W, gm.Liszki 
woj.krakowskie 
Stanowisko 2 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził prof.dr hab. 
Kazimierz Gadławski przy współ
udziale mgr.Krzysztofa Ciało~acza. 
Jedenasty sezon badań. Cmentarzy
sko z okresu późnolateńskiego 
i okresu wpł~vów rzymskich. 

Przebadano obszar 339 m2• Odkryto 6 obiektów /nr 
108-113/, w tym 5 grobów- 2 popielnicov1e, 3 zbite skupie
nia czystych, przepalonych kości oraz 1 nieokreślony obiekt 
z okresu rzymskiego /nr 108-11)/. Poza fragmentami cienko
ściennego, nieprzepalonego szkła groby te nie zavderały 
żadnego wyposażenia pozaceramicznego. Wśród zabytków znale
zionych luźno na uwagę zasługuje zapinka typu A.50-51 oraz 
ułamek naczynia terra sigillata. ' 

Badania będą kontynuowane. 

Ł~CZANY, gm.Uierzbica 
,,v1oj • radomskie 
Stanowisko I "Stara Wieś" 

MASŁOWO, . gm~ Wyrzysk 
woj.pilskie 
Stanowisko 1 

patrz 
wczesne średniowiecze 

rr.uzeum Okręgowe 
im. Stanisława Staszica 
w File 
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Badania prowadziła m5r ~.iirosława 
DernoGa· Finansowało Uuzeum OkrQ
gowe w File. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko kultury pomorskiej 
z wczesnego okresu lateńskiego. 

Stanowisko położone jest na Yryniesieniu oddalo
nym ok. 300 m od zabudowań gospodarczych ob.Henryka Badury. 

Przebadano obszar o powierzchni 2· arów, na którym 
odsłonięto 3 groby skrzynkowe z obstawą ~amienną, dvlie nie
wiel~ie ja*Y z czarną przepaloną ziemią oraz skupisko cera
miki. Uchwycono południowo-zachodni skraj cmentarzyska . 
Centrum znajduje się prawdopodobnie na kulminacji wzniesie
nia. Groby usytuovmne były na osi NVI-SE. Liczba popielnic 
w poszczególnych grobach wynosi 3,4,5, ostatni grób zawie
rał popielnicę twarzową oraz cztery przystawki - dw~e misy 
i dwie amforki. W popielnicy twarzowej umieszczona była za
pinka żelazna, w vliększości popielnic niezamknięte kółka z 
brązu, ·w jednej kilka fragmentów rozkruszonego paciorka 
szklanego. Ceramika grobowa to naczynia wazowate, jajowate, 
beczułkov~te. Nakryv~ły je pokrywy wpuszczane, obejmujące 
oraz misy z taśmowatym uchem. Chronologię ustalono na wcze
sny okres lateński. 

Badania będą kontynuowane. 

NIECHMIR6W-MAŁA \'/lEŚ, 
woj .sieradzkie 
Stanowisko 1/7~-75/ 

gm.Burzenin-Konopnica 
patrz 

OPOK:t, gm.Alekse.ndrów Kujawski 
v1oj .włoc.ławskie 
Stanowisko 7 

OTŁOCZYN · 
woj.włocł:awskie 
Stanowisko 5 

PSARY, gm.Jemielno 
woj.leszczyńskie 
Stanowisko 1 

RE~miELIN, gm.Chorzele 
woj.ostrołęckie 
Stanoviiska 1 

RZYSZCZ:t!;V/0 
woj. 
Stanoviiska 1 O 

epoka brązu 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
neolit 

patrz 
okres v:pływów rzymskich 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
Wygofia, gm.Białagard 

SAUBORO'I/ICE, gm.Pietrowice Wielkie 
woj .katowickie patrz. 
Stanowisko 1 epoka br~\Zll 



SIEMIECH6W, gm.Widewa 
woj.sieradzkie 
Stanowisko 2 
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patrz 
okres wpłyWów rzymskich 

SŁONOWICE, gm.Kazimierza Wielka 
woj.kieleckie 

patrz 
epoka brązu 

Stanowisko G 

STROBIN, gm.Konopntca 
woj.sieradzkie 
Stanowiska ? i 4 

STROSZKI, gm.Nekla 
woj.poznańskie 
Stanowisko 1 

SUCHOD6Ł, gm.Iłów 
woj.płockie 
Stanowisko 1 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Panstwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie 

Badania prowadził mgr Andrzej Jacek 
Tomaszewski przy współudziale mgr. 
mgr.Mirosławy i Jacka Andrzejew
skich oraz Grażyny Dmochowskiej. 
Finansowało PMA. Czwarty sezon ba
dań. Cmentarzysko kultury pomor
skiej, grobów kloszowych i prze-· 
worskiej. 

Prace skoncentrowano na północny wschód od dotych
czas rozpoznanej części2cmentarzyska kultury przeworskiej. 
Przebadano obszar 225 m • Odkryto 63 obiekty jamowe, z któ
rych 10 pozbawionych było wyposażenia, pozostałe zaś - groby 
-zawierały materiał kultury przeworskiej. 10 obiektów bez 
inwentarza wiąże się przestrzennie z pozostałymi, będąc gro
bami o odmiennym rytuale bądź obiektami o odrębnej funkcji, 
choć niektóre z nich e~ zapewne dolnymi częściami zniszczo
nych grobów. Jamy grobow w różnym stopniu wypełnione były 
węglami drzewnymi i spalenizną. Przev~żały zarysy koliste 
lub owalne w planie o średnicy 45-80 cm. Hzndko były one 
prostokątne lub ' niere~larne. W profilu kształt był zwykle 
nieckowaty, a miąższosć większości jam wahała się od 15 do 
30 cm. Ceramikę reprezentują potłuczone na ogół naczynia lub 
ich fragmenty, znajdowane w ilości 1-4 fonn w grobie. Domi
nują kubki, rzadko ornamentowane, którym towarzyszy często 
misa lub - w zasadzie alternatyvmie - duże fragmenty brzuśca 
więlcszych naczyń, czasem chropowaconych. ZestaVI taki rzadko 
uzupełniają ~nne formy: czarka miniaturowa, dzban od~Totnie 
gruszlwwaty bądź dodatkowy kubek . W 8 erobach wśród ceramiki 
znajdowały się pojedyncze skorodo\"lllne zapinki żelazne l -1· -
typu H i 1 - typu K/, zo. ś w )-ch ich frut;rnenty. W 1 grobie 
w inwen l-arzu był przęślik gliniany. ·: grobach nie odnotov;a.no 
końci . Zapinki datują zbadaną częś ć obiektu kultury przev10r-
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skiej na PL II. Nie przeczy też temu charakter ceramiki. 

mienne: 
nictwem 
kiej. 

W trakcie badań znaleziono luźne zabytki krze
łuszcznie, łuszczki i piłkę. \liążą się one z osad
kultury trzcinieckiej, lub wczesnej kultury łużyc-

Wskazane jest kontynuowanie badań. 

~LADK6W G6RNY, gm.Zgierz 
woj.łódzkie 

I,!uzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadziła dr Irena Jad
czyk. Finansował ',KZ w Łodzi. 
Drugi sezon badań. Osada kultury 
przeworskiej z przełomu środkowe
go i późnego okresu lateńskiego . 

Osada położona jest na piaszczystym wzniesieniu, 
na terenie czynnej żwirowni. 

Przekopano 200 m2 odkr~vając kilkanaście obiektów 
o różnym przeznaczeniu. Wśród nich na u~~gę zasługują pale
niska o luźnej konstrukcji kamiennej; nieregularne jamy za
wierające dość znaczne ilości materiału ceramicznego, które 
- być może - są pozostałościami po obiektach mieszkalnych, 
także jamy odpadkowe i wiele śladów po dołkach słupowych, 
nie dających się povnązać w jakąś logiczną całość. 

Wta.teriały znajdują się w 11uzeum Archeologicznym 
i Etnograficznym w Łodzi. 

Badania będą kontynuowane. 

~V/IERSZCZ6W, grn.Hrubieszów 
woj.zamojskie 

patrz 
neolit 

Stanowisko 1 

WARSZA\IA-ZERZEŃ 
Stanovńsko 4 

~ARZNO, gm.Szemud 
woj . gdański-e 
Stanowisko 1 

patrz 
ep okn brązu 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku · 

Badaniu prowadzili mgr Barbara 
\/iącek i mgr Mo.ria4 KochanoVIskl 
/autor sprawozdania/. Finansowało 
Muzeum Archeol ogtczne w Gduńslm . 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
ludności kul\tury vmchodni9pomor
skiej . 

Stanowis}to zlokalizowane jest na rozler;ły~ v/znie
sieniu polodowcov1ym zbudowanym z r;lin Z\.Ołovrych, l<to::ych 
pokrywę stanowią piaski i żvr.Lry wolnolodovJCO\"le. Połozone 
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jest między dror;ami , prowadzącytni z · . .:arzna do Czeczel'l·cl 
i \Jarzenka , w okolicy niewielkiec;o lasku sonnov;e ~o . 

Stanowisko znane przed II wojnq :)\'/iatovta, obec
nie niszczone przez orkę . Odkryto 8 grobow. Rozorane kon
strukcje l<amienne siedmiu, zuvr.Lernły po kilkn urn vzypeł 
nionych kośćmi oraz przedmiotami z brązu . Jeden e;rób 
skrzynkowy z zachowaną w cało~ci konstrukcją kamienna za
wierał siedem popielnic wypełnionych przepul on:ymi koŚemi 
oraz nielicznymi przf!nm.i.otnmi z brązu. 

Odkryto materiał zabytkovzy należałoby datować 
na wczesny i środkowy okres Ja tei1ski. 

h"'a.teriał złożono w Ia"uzeum Archeologicznym w 
Gdańsku. 

PostuJ.uje się kontynuowanie bnda~'1• 

\/ILKOWICE, gm. Wart}{ owi c e 
woj.sieradzkie 
Stanovr.Laka 1 i 2 

patrz 
okres hnlsztacki 

V IBLKI •. ·~c z, gm. Grudziądz 
woj. tormbkie 

T~uzeum w GrudzL~~dzu 

SLanowisko 10 

Bada11ia pro·NUdził mgr Ryszard K.ir
kowski. Finn.n:Jowo.ł \ihZ \'1 Toruni u. 
Drue;i sezon badm1. Osada z póincr;o 
okrcau lateńskiego i wczesnego 
oltrcsu rzyrr.skie~o, o .... aua z ol:resu 
halsztackiego i dwufazowe obozowi 
sko kul tury puchar<>\'/ lejkowa tych . 

Zbadano powie;?.chniQ 300 m2 • Uch•:,ycono południową 
i ViScłlodnią gnmicę osad,y. Stwierdzono jatnienie trzech 
e tapÓ\'J zo.siedlllllia obozaru tego s t!lnowlnka . . 
Pierwszy etap - dvtu:fo.zvwc obozO\·Jlsko ludno6ci k11l tury pucha
rów lejkowatych. Odkryto 3 obiekty o nico1frc~lo.nej funkcji 
oraz .zbadano częścio;'/0 krzemienie~ tej kultury, która dostar
czyła liczner,o /około 340 fracmentów/ ma.terlo.łu krzemiennego 

.w przeważającej cz~ści odpo.dkóv1 poprodulwyjnych i półsurowca. . 
No.tom.i.as t około 1 O,~ n ianorriły narz >dz.la krzcr;lielme. i"l.utQpnie 
mo~no. przy,jąć, że oondnictwo to rozwijało r:ię \v ostatnich 
fazach rozwojowych tej 1ml tury. 
Drugi. etap - to duża onada. ludności kul tut•y łllżyckiej / Hal
lstatt/. I.iateria.ł ceramiczni pochodzi z warntwy kul turowej 
o miat:JZosci cu ·~o cm oraz 15 obiektów kul turo·.yych o nic 
okrc5lonej fpnkcji. 
Trzeci etn.p - intcnnywne i długott·;·,ałP. 03aclnictlvo z pótnego 
okreau lateńsl,icr;o i wczesnego ok 1.:.;u r::yn:.::ticco /B,..,/C /. 
L::~.terinł Z:.lbytko;·.ty pochodz L z warstwy kulturm1~,j o uutrl;i 
min~szoćci, około 40 cm oz~= z licznych otlchtow /39/, w 
tym nie'.':'\tr>liwie n<.~.j b~lrdz.i.ej .i.nterc~;u;j~cy t? piec v;upicnnik. 
Zbudowany z dużych , w r.riurc płankich hnmiem. , u:nczelnionych 
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gliną, tworzył owalną nieckę o wymiarach 3,0 x 2,4 m i o 
głębokości 1,40 m. Wypełniska stanowił gruz polepy. Piec 
posiadał drewnianą konstrukcję naziemną o czym świadczą 
liczne dołki poełupowe w najbliższym otoczeniu pieca. 

Materiały znajdują się w Muzeum w Grudziądzu. 

WIERZBOWA, gm.Wartkowice 
woj.sieradzkie 
Stanowisko 1 

~·· 

WŁOCŁAWEK-Szpetal Dolny 
ul. Przesmyk 4 b 

WYGODA, gm.Białagard 
woj.koszalińskie 
Stanowisko 6 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
okres nowożytny 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził mgr Henryk Macha
jewski. Finansował UJ i UAM. Trzeci 
sezon badań. Stanowisko wielokultu-

. rowe: osada ludności kultury pomor
skiej, osada ludności kultury oksyw
skiej i wieibarskiej /?/, cmentarzy~ 
sko ludności kultury oksywskiej 
i \rlel~arskiej /?/. · 

. Badania skoncentrowano w północnej /cmentarzysko/ 
i w południowej /osada/ strefie stanowiska. Na zbadanym ob
szarze 1.405 m2 stwierdzono 61 obiektów , będących· pozosta
łością przede wszystkim cmentarzyska /40 obiektów/ i osady 
/7 obiektów/. Pozostałe 13 obiektów o nieokreślonej chrono
logii i 'funkcji stwierdzono w strefie cmentarzyska. 

Na cmentarzysku zbadano obszar 1.370 m2• Wśród 40 
grobów, stwierdzono 39 grobów ciałopalnych i 1 grób szkiele
towy. Groby te znamionuje ubóstwo wyposażenia lub jego cat.
kowity brak. Elementy wyposażenia to zapinki żelazne war. 
M-N-0 wg Kostrzewskiego, nożyki sierpikov~te, przęśliki, na
czynia gliniane. W grobie szkieleto\r,r.m stwierdzono zapirlkę 
brązową A III,SO, ogniwko żelazne, nóż żelazny. . 

W północnej części cmentarzyska zarejestrowano 
bruk kamienny na planie prostokąta długości 17 m, szerokości 
od 3 do 5 m, usytuowany ok. 5 m na północ od skupiska grobów. 
Kwestią dyskusyjną jest określenie junkcji bruku. 

Chronologia zarejestrowanych w tym roku grobów: 
faza A3 - podfaza B1b. 

. Badania na osadzie prowadzono na obczarze 35m
2

• 
Zarejestrowano 1 palenisko, 2 jamy, 3 jamy posłupowe. UVTae;ę 
zwraca znikoma ilość ruchomego materiału archeologicznego. 
Chronologia zbadanęj części: wczesny okres rzymski,. _ 

Materiały przecho~mne są w magazynach KA UAM 
w Poznaniu. 

Badania będq kontynuowane. 



WYGODA, gm.Białagard 
'fi!Oj.koszalińskie 
Stanowisko 8 
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Uniwersytet im~ Adama 
Mickiewicza w P9znaniu 

Badania prowadzili mg~ mgr Henryk 
Macbajeweki i V~odzimierź Rączkow
ski /autorzy sprawozdania/. Finan
sował WKZ w Koszalinie. Drugi se
zon badań /patrz IA Badania 1978/. 
Osada z przełomu młods~ego okresu 
przedrzymskiego i wczesnego okre
su wpływów rzymskich. 

. 
Stanowisko /byłe:Rzyszczewo st.10/ położone jest 

na rozległym wyniesieniu otoczonym od zachodu i południa 
doliną Parsęty i doli~ niewielkiego cie~ wpadaj·ącego ·do 
niej, a od wschodu i połnocy terenami podmokłymi, Jeziorem 
Byszyńskim i niewielkim "oczkiem" wodnym. Stanowisko zlo
kalizowane jest na północnym stoku . opadającym . w kierunku 
"oczka" wodnego • . ·-·-. . ' 

Założono siedem wykop.ów o łącznej powierzchni po-
· nad 385m2• Zarejestrowano 85 obiektów: 7 palenisk, 3 do
mniemane paleniska, 17 jam i domniemanych jam, 31. słupów 
i domniemanych słupów oraz 28 obiektów o nieokreślonej 
funkcji. 'Ruchomy materiał archeologiczny w przeważającej 
części stanowi ceramika /ok. 1.100 fragmentów/, a ponadto 
nieliczne wyroby krzemienne, polepa, kości i żużle. Ukł~d 
przestTzenny obiektów nie daje podstaw do rekonstrukcji 
zarysów form słupowych budowli mieszkalnych.· Zauważalne , 
jest znaczne zniszczenie stanowiska przez procesy erozji 
i działalność cz~owieka. . 

Podstawą do określenia chronologii osady jest 
ceramika, w tym także naczynia zdobione ornamentem kółka 
zębatego /element kultur krę~ nadłabskiego/. Tak więc 
chronologię osady ~ożna okreslić od przełomu młodszego 
okresu przedrzymskiego do wczesnego okresu wpływówrzym
skich, tj. A3-B1/B2• 

Materiały znajdują się w KA UAM w Poznaniu. 
Nie przewiduje si~ · kontynuacji badań• 

ZADOWICE, gm.Godziesze Wielkie 
woj.kaliskie 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Stanowisko 1 

Badania prowadziła mgr Eleonora 
Kaszewska przy współpracy mgr. 
Gabriela Rycla. Finansował WKZ 
w Kaliszu. Trzynasty, ostatni 
sezon badań. Cmentarzysko ciało-

.~palne płaskie z okresu lateńskie
go i z okresu rzymskiego. 
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Badano południową część cmentarzyska w nawiązaniu 
do wykopów z lat poprzednich. Odkryto 18 grobów, z których 
J 1datowane są na późny okres lateński, a · pozostałe na okres 
rz·ymsk.i. Vlszystkie groby późnolateńskie były pochówkami ja
'mowymi o ubogim wyposażeniu. Z wczesnego okresu rzymskiego 
~ochodzi 5 grobów popielnicowych obsypanych resztkami stosu 
i 2 groby jamowe •. PocP,ówki te, ·oprócz ceramiki, wyposażone 
były w drobne przedmioty metalowe jak nożyki, szczypczyki, 
·wisiorki wiaderkowate, części okuć skrzynek, grudki stopio
nęgo brązu. Jeden z grobów jamowych zawierał skupisko prze
~alonyc~ koś~i w niewielkiej jamie. Wśród kości znajdowała 
"Się zapl.nka brązowa z trzema grzebykami na kabłąku, grudki 
• brązu i zdobiony przęślik gliniany, n:i e było natomiast ce
ramiki. Na późny okres rzymski datowane są 3 groby popiel
nicowe czyste, w których oprócz popielnicy ·nie było innych 
naczyó. Nielic~ne były w nich również ~nne zabytki. W tej 
grupie na uwagę zasługuje grób 823, dziecięcy, w którym 
znale.ziono 3 ogniwka łańcuszka żelaznego połączone ze soblł• 
Poza~tałe groby datowane są ogólnie na okres rzymski. Wśrod 
nich 3 nie zawierały ceramiki, a jedynie skupiska przepalo
nych kości w niewielkich jamach i nieliczńe przedmioty fue- · 
talowe, stopione szkło·lub przęśliki. Tego rodzaju groby są 
formą pochówku, nie spotykaną dotychczas na omawianym cmen
tarzysku. 

Podsumowując najogólniej wyniki badań rozpoczę
·tych w 1952 r,. należy przede wszystkim zwrócić uwagę na 
układ przestrzenny grobów w poszczególnych fazach użytkowa
nia cmentarzyska. Na obszarze 2,25 ha odkryto 832 groby da
towane na czas od końca okresu halsztackiego do początku 
okresu wędrówek ludów. W części północnozachodniej i zachod
·niej stanowiska były 2 skupiska grobów kultury wschodnio
pomorskiej, które pojedynczo występowały również w central
nej i południowowschodniej części cmentarzyska. Było ich 
ogółem 60. Najstarsze można datować na koniec okresu hal
sztackiego. najmłodsze zaś na wczesną !azę późnego okresu 
lateńskiego. · 

Na podstawie wstępnego rozpoznania zespołów ku.l
tury przeworskiej na późny okres lateński można datovl8ć 228 
.grobów. ~kupiały się one w centralnej części cmentarzyska 
dochodząc w rozproszeniu do południowej granicy jego zasię
gu. Podobnie układały się groby z wczesnego okresu rzym
skiego, których było 157, występowały one jednak dalej w 
kierunku północnym, aniżeli groby póznolateńskie. Pochówki 
późnorzymskie najliczniejsze były w zachodniej i wschodniej 
części cmentarzyska. Wyróżniono ich 146. Najmłodsze znajdo
wały się na skraju wschodniego zasięgu cmentarzyska. Ogól
nie na okres rzymski można datować 22~ ~oby, a pozostałych 
15 nie ma u~talonej chronologii, ponieważ były zachowane 
w s'tanie szczątkowym. Większość z nich odkryto w rozwianej 
części ,wydmy. 

Zróżnicowanie w formach pochówków można zaobser
wować w odniesieniu do wszystkich faz trwania cmentarzyska. 
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D'o ciekawszytlh należą późnolateńskie groby jamowe ze ate}a,. 
mi kamiennymi i późno:rzyli'IBkie nawiązujące do obrządku .p~.-. 
grzebowego grupy dobrodzieńskiej. Te ostatnie są jednak po
chówkami jednostkowymi. Na uwagę zasługuje również odkrycie 
w południowo-zaohodniej cz.ęśoJ. cmentarzyska dużych głazeW! 
układających się w półkola,. a znajdujących się w regular
nych odstępach 5 m jeden od drugiego. Obecnie jeszcze n!e 
wiadomo, z którą fazą istnienia cmentarzyska można vdązać 
te kręgi. 

Oprócz przedmiotów powszechnie spotykanych ·na 
cmentarzyskach z tych okresów w skład v~osażenia niektó~ 
rych grobów wchodziły również i~porty. Z Pomorza poch~dzą 
miecze jednosieczne, dwu.członowe klamry taśmowate i kla·mex.
ka esowata z brązu. Importami z południa są miecze ż dzwon
kowatymi jelcami, noże z kółkami na końcu rękojeści, groty 
z ornamentem wytrawianym, kl~ hakowe, toki, naczynie 
i fragmenty ceramiki toczonej, fragmenty terra sigillata 
i naczynia brązowe, fragmenty naczyń szklanych, niektóre 
zapinki, brązowe ~usterko z oz~obnym zakończeniem uchwytu, 
gliniany skarabeu,sz i germna z ,greckim napisem, pac.iorki 
szklane. 

Ornawiane stanowisko znajduje się na prawym brzegu 
Prosny w odległości 15 km w linii prostej od Kalisza • . Leży 
ono na skraju południowego zasięgu kaliskiego skupiska osad• 
niczego. Bliskie sąsiedztwo ważnej faktorii handlm1ej, jaką 
były osady same~o Kalisza i jego najbliższej okolicy ma · 
swoje odbicie rownież w importach z cmentarzyska w Zadowi
cach. 

Materiały przechowywane są w zbiorach .Muzeum 
Archeologicznego .i Etnograficznego w, Łodzi. 

Badania zostały zakończone. 

ZAlESIE, gm.Brusy 
woj.bydgoskie 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził dr Krzysztof 
Walenta. Finansował Uniwersytet 
Warązawski ze środków akcji 11Wi
sła". Pierwszy sezon badań. Osada 
kultury pomorskiej. Chronologia -
wczesny okres lateński. 

Przebadano obszar 400m2• Odkryto piec o średnic~ 
1,5 m i głębokości 0,9 m z warstwą silnie wyprażonej - gliny · 
oraz przepalonymi kamieniami .. Odkryto w nim niewielkie iloś
ci ceramiki.

1 
Trudno określić funkcję owego pieca. Odsłonięto 

także jamę zasobową/?/ o średnicy 1,5 m 1 głębokości 0·,5 m~ 
Zawierała ona ułamki 4 na:czyti glinianych o dość znacznej 
objętości. Naczynia wykonane były ze schudzanej glin~ o 
chropovretej powierzchni ~ prostych krawędziach. Obok jamy. 
zasobowej vzystąpiło palenisko, jednakże bez materiału ru-· 
chomego .. Pozl:!- wymienionymi obiektami nie wystąpił żaden 
materiał zabytkowy. 

Badania zostały ·zakończone. 



·ZAWADA, gm.Połaniec 
woj.tarnobrzeskie 
Stanowisko 1 
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patr; 
Dkres ~sztacki 





BIAŁOBRZEGI 
woj.rzeszowskie 
Stanowiska 1 . i 4 
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patrz 
okres halsztacki 

BIAŁOG6RZYNO, gm.Białegard Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 

· woj .koszalińskie 
Stanowisko 18 

Badania prowadził mgr Henryk Ma
chajewski przy wspó~pracy mgr. 
Andrzeja Sikorskiego. Finansował 
UAl~. Piervmzy sezon badań. Stano
wisko wielokulturowe. Osada lud
ności kultury łużyckiej, osada 
ludności kultury oksywskiej, osa
da ludności grupy dębczyńskiej 
z późnego okresu rzymskiego. 

. Stanowisko zarejestrowano w 1980 r. podczas pe-
netracji dorzecza Radwi. Zlokaliz_owa.ne jest ono na płaskim, 
rozległym wyniesieniu Qd wschodu otoczonym rzeką. Badania 
miały charakter badań · ratm7Diczych. 

Na obszarze 110m2 stvnerdzono 47 obiektów trzech 
jednostek kulturowych: 
1. Osada ludności · kultury łużyckiej -2 jamy. 
2. Osada ludności kultury oksywskiej - 3 jamy. 
) .• Osada ludności grupy dębczyński ej - 2 półziemianki, 11 

palenisk • 21 jam. Wśród form naczy1l. ceramicz.nych tej 
grupy uwagę Z\vracają naczynia baniaste wąskootworowe, 
naczynia typu "Schalenurnen" zbliżone do stylu Kuhbier 
- Dzi·erżęcino. Stwierdzono także elementy stroju w po
staci fragmentów grzebienia kościanego z nitami wykona
nymi z brązu /typologicznie brak jest podstaw do okreś
lenia/. Chronologia zbadanej części osady • lctórej pier
wotny obszar wynosił ok. 1 ha, określona jest na fazę 
c2 późnegó .okresu rzymskiego i podfazę D1 okresu wędró
wek. ludów. Na podstawie wyników penetracJi terenowej su
gerować można, źe ok• 75% pie~votnego obszaru osady tej 
grupy jest zachowana. 

Materiały znajdują się w Ka-tedrze Archeologii 
UAM w Poznaniu. 

Badania będą kontynuowane. 

BISKUPICE, gro.Brwinów 
woj.warszawskie 
S tanov.dsko 1 

Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego 
w l>~szkowie 

Badania prowadzili mgr Stefan 
\'/oyda i mgr Dorota Hudnicke.. Fi
nansowało Muzeum w Pruszkovde 
i Stołeczna Pracovmie. Dokumenta
cji Dóbr Kultury. Siódmy sezon 
badań.Osada hutnicza późnolateń
sko-rzym.ska. 
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B~daniami objęto dość nisko położoną partię osa
dy, sąs~aduJącą z terasą zalewową. Rozkopano powierzchnię 
1.040 m, odkrywając m.in. 260_ piecó~ hutniczych, 2 atud
nie i 1 palenisko o powierzchni 15m , zvriązane z produk-
cją metalurgiczną. _ 

Odkryte \~rstwy kulturowe w większym stop~u niż 
w wyżej położonych częściach osady związane były z najmłod
szą fazą istnienia osady, tj. z wiekiem III n.e. Pojedyncze 
luzne zabytki odnieść można do IV w.n.e. 

BŁOTNICA STRZELECKA 
woj .. opolskie 
Stanowisko A 

Konserv~tor Zabytków 
Archeol~gicznych w Opolu 
Muzeum Sląska Opolskiego 
w Opolu 

Ba~ania prowadziły mgr mgr Elwira 
Hole, Ev•a Matuszczyk, Sylwia Wusz
kan /autorka sprawozd~nia/. Finan
sował WKZ w Opolu i MSO w Opolu. 
Szósty sezon badań. Stanowisko 
wielokulturowe: cmentarzysko kul
tury łużyckiej z okresu halsztac
kiego, osada produkcyjna z okresu 
wpływów rzymskich, osada z okresu 
wczesnego średniowiecza i średnio
wiecza. 

Przebadano południo~vy i południowo-zachodni odci
nek przy krawędzi piaskowni. Odsłonięto i przebadano 14 . 
obiektów. Wśród nich wyróżniono 1 grób .ciałopalny, 7 ndele
rzy, 1 jamę gospodarczą, 3 ślady po słupach oraz 2 obiekty 
o nieustalonej funkcji. 

Do kultury łużyckiej z okresu halsztackiego zali
czono grób ciałopalny, jamowy. Vi partii południowej znisz
czony został przez mielerz z okresu wpłyv1ów rzymskich. W 
wypełnisku jamy grobowej •vystąpiły fragmenty ceramiki i 
drobne, nieliczne przepalone kości. 

Mielerze w wypełniskach s\vych zawierały nieliczne 
ułamki cerainiki, drobne kawałki żużla i polepy .. Ceramika 
datowana jest na późny okres wpłyv:óv1 rzymskich. ł/ kilku ... 
stropowych partiach mielerzy wystąpiły drobne fragmenty ce
ramiki z okresu wczesnego średniowiecza . Z mielerzami naj
pewniej \ńążą się konstrukcyjne ślady po trzech słupach, 
w dwóch z nich wystąpiły 3 drobne frae;rnenty ceramiki• 

Okres średniowieczny reprezentuje 1 obiekt, jest 
to jama praw{iopodobnie gospodarcza . W wypełnislru \vystąpiły 
ułamki naczyń, w tym kilka dużych fragmentów jednego e;arnka. 
a także 2 przedmioty żelazne /skobel i hale/. 

Pozostałe obie~ty nie zaw~ierały ~~teriału zabytko
wego. W warstwie ornej wystąpiły ułamki ceramiki zróżnicowa
nej chronologicznie /kultury łużyckiej, z okresu wczesnego 
średniovnecza i średniowiecza/ . 
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r:Jt;lteriały ,i dokumen tac ja znajdują się w Biurze 
DokumentacJl. Zabytkow, zostaną w t ermini.e późniejszym prze
kazane do Huzeum Śląska Opolskie g o. 

Badania będą kontynuowane. 

BOGUCIN, gm.Raciąż 
woj.ciechanowskie 
Stanowisko 2 

Polsko. Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Mat erialnej 
Zakład Epoki Me ' i. 
Pre cownia Pra.dzit!j ów 
ilar s za wy 

Badania prowadził dr Jerzy Pyrga
ła. FinanS OY/8.ł KWZ w Ciechanowie. 
Powrót do badań z 1966 r. /pie rvl
szy sezon/. Cmentarzysko kurhano
we i wolno stoj ące kurhany z póź
nego okresu wpły.·1ów rzymskich. 

W okresie między badaniami w 1966 a 1982 r. cmen
tarzyska na stanowisku.1 i 2 ule gły dalsze j dewastacji przez 
\T,Ybieranie kamieni i orkQ. Ich . ob~ cny 3tan naJeży oceniać na 
ok. 80-90% zniszczenia substancji kulturowej . 

Spośród licznych, zdewast owanych kurhnnów wybrano 
pozostałości po jednym z nlch, optycznie rokującym ne.jvlięk
sze szanse poznawcze. Z pi erwotnego kurhanu zachowały .się· 
fragmenty najniższych partii nasypu kamienneF•>, składających 
się z dużych,· o średnicy 0,25-0,40 m, narzut.nialtó.v, wy3,tQpU
jących na głębokości 0,60-0,80 m. Cała l'irod~ow!l cz't.ŚĆ l:ur
hanu została zniszczona, a pozostały po t~j dovmst3cji lej, 
wtórnie .zesypano drobnym kamieniem, pochodzącym z ouzyszcza
nia sąsiednich pól upravmych. 

Pod fragmentami zachowanego "in situ" nasypu ka
miennego odsłonięto wars twy kul turowc. Z(;:'.c;howuły s.LQ one w 
stanie pożwalającym na określel;}ie chronolog.ii wzglgdne,i 
oraz pierwotnej vd.elkości badanego obiektu. Na poostaw.i..e 
v;ystępującego w warstwie drobnct,o .llk'ltel.'lo.J:u ceramiczneeo 
można przypuszczać, iż kurhan · · ypo.no w późnym ok!"<:'~ i c 
wpłyv:ów rzymskich. Z układu zacho\·lll.nych reo~tek ns.: ,ypu ka
miennego można wysnuć przypuszczenie , że miał on !Jicr:totni~ 
średn-icę 4--4, 5 m i 1-1, 5 m wysokości. \·,niosl~i co dv c~lronc.1 ... 
logiii. i wielkości kurh.'lnu pokry->m.ł:yby się z \'/ynil<ami badań 
z 19G6 r. przeprowadz onych na stanm'lisku 1. 

~ksploracja vTnratwy kulturo·."f.'i <lo c." l.c't '3'f'OV.'ocio
wa.ła odkrycie następnego poziomu o~adnic~·go na gł~boko~ci 
1 m, re-prezentowanego przez jamę Wl[.ąz,rn ''-ł z 1. Lurlałem 
ceramicznym, charakterystycznym dlo. pÓŹ!1C: :o oh·osu .lntdi
skicgo bądź wczesnorzym::;}~ie t;o . Należy V1ię c ,Cl.i '::rr~1~ , ż~ . 
kurh:.m jak i najpravJdopodobniej całe crnantnrz.ynko zn JdUJC 
się na miejZICU iG tniej<!CCj tu \ICZC~niej OS'J.dy • 

Na obrze żu kuril.anu , pru :.•dopodob.1ic na plcr.-:otnej 



152 

przestrzeni między kurhanami, odkryto na głębokości ok. 
0,50 m skupisko kamieni z ceramiką wczesnośredniowieczną 
z XII w. 

Fakty te potwierdzałyby wyniki badań powierzch
niowych w rejonie cmentarzysk bogucińskich, w czasie któ
rych zarej~strowano liczne ślady osadnictwa z okresów PL, 
WR , PR i \·/S • 

Drugim kierunkiem badań ekspedycji w Bogucinie 
była weryfikacja kurhanów wolno stojących pOZfł cmentarzy
skami. W trakcie penetracji terenu zweryfikowano 9 takich 
obiektów na przestrzeni ca 3 km. Kurhany te to konstruk
cje \vyłącznie kamienne o średnicy od kilku do kilkunastu 
metrów i wysokości do 2 m. Prezentują one różny stopień 
zachowania ich pie~votnej substancji kulturowej. Obiekty · 
te należy bezwzględnie . zbadać • 

. Reasumując, naieży stwierdzić, że zespół archeo
logiczny w Bogucinie wymaga podjęcia systematycznych badań 
vzykopaliskowych. Zbiega się tu bowiem problem o być może 
unikatowej wartości kulturowo-osadniczej z problemem ściś
le konse~Jatorskim - zabezpieczeniu tegoż zespołu przed 
całkowitym zniszczeniem. 

CiłŻEŃSKIE HOLENDRY , gm.Lądek 
woj.konińskie 

Muzeum Okręgowe 
w Koninie 

Stanowiska 1 i 2 

Badania prowadził mgr Grzegorz 
Teske. Finansowało Muzeum Okrę- · 
gowe w Koninie. Pierwszy sezon 
badań. Zespół osadniczy /cmenta
rzysko i osada/ kultury przewor
aklej z pÓŹI}ego okresu wpływów 
rzymskich. Slad osadnictwa mezo
litycznego. · 

Stanowisko 1 położone jest na częściowo zalesio
nej wydmie znajdującej się w dolinie Warty na południe od 
JeJ koryta. Użytkowanie vzydmy jako piaśnicy spowodowało 
zniszczenie cmentarzyska. Zbadano 70 m2 nie natrafiając na 
żaden zachowany grób . Całą powierzchnię cmentarzyska pokry-. 
wały przemieszane fragmenty ceramiki i przepalonych kości 
ludzkich. W sondażach uzyskano znaczną ilość ceramiki ręcz
nie lepionej i tocz onej oraz wyroby metalov1e i szklane a 
także fragment naczynia terra sigillata. Całość materiału 
należy datować na fazę c1b-C /D1 ?/. Z powierzchni stano
wiska zebrano nievdelką ~loś~ mezolitycznych \vyrobów krze
miennych. 

Stano\nsko 2 położone jest około 300 m na .wsch6d 
i południowy wschód od cmentarzyska i obejmuje pozostałoś
ci osady o powierzchni kilkunastu hektarów. Założono son
daż o powierzchni 43m2, VI którym odsłonięto zarys chaty 



153 

· z 15 dołkami posłupowymi, jamę zasobową i 4 paleniska. Fa
leniaka usytuowane były poza obrębem chaty i posiadały bru
ki kamienne. Chata prostokątna /6 x 3 m/ o konstrukcji słu
powej zorientowana była na osi SE-mv. Rząd dołków pasłupo
wych w środku budowli zdaje się wskazywać na sochową kon
strukcję dachu. Uzyskany materiał ceramiczny /również frag
menty naczyń,toczonych/ pozwala datovmć obiekty na fazę 
c,b-c2. 

Materiał i dokumentacja znajdują się w MOK. 
:s 

, , 
adania zakonczono. 

CIEŁUSZKI, gm.Zabłudów 
woj.białostockie 
S tanowiska I ·· 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznycp 
w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Halina Kar
wowska. Finansował V~Z w Białym
stoku. ·Pierwszy sezon badań. 
Osada. Okres lateński okres wpły
wów rzymskich. ·: 

Stanowisko odkryto w trakcie badań powierzchnio
wych w 1972 roku. Wykopaliska miały charakter ratowniczy. 

Osada usytuowana jest na rozległej wysoczyźnie 
położonej w dolinie Narwi pomiędzy płaskimi łąkami rozcią
gającymi się po południowej stronie wsi, a nurtem Nar~n. 
Na południowym, ostro podciętym stoku wysoczyzny, tuż przy 
lesie, w odległości 40 m od koryta Narwi. 

Badania na powierzchni 80 m2 wykazały całkovńte 
zniszczenie obiektu. · 

Z wykopów uzyskano jedynie fragmenty kości zvne
rzęcych i ułamki cerarniki ręcznej roboty, które koncentro
wały się wyłącznie w warstwie humusu. Ceramika barwy jasno 
i szarobrunatnej to głównie fragmenty niecharakterystyczne 
o domieszce drobno i średnioziarnistej. Niektóre z nich 
wykazują ślady kontaktu z ogniem. 

Materiały przechov~ne są w Muzeum Okręgowym w 
E~ałymstoku. · 

Badania nie będą kontynuow~ne • 

CZARNOWh-5Y, gm.Dobrzeń Wielki 
woj.opolskie 

. Konserwator Zabytków 
Archeologi cznych w Opolu 

S tanowiska E 

Badania provmdził m r Krzysztof 
Spychała. Finansował VIKZ w Opolu. 
Piąty sezon badtdi. Osada produk
cyjna ludności kultury przewor
skiej datowana na późny okre::: 
wpływów rzyms kich. 
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Przebadano obszar 32 m2 • Założono dwa wykopy. 
Jeden w północnej części wybierzyska. Odkryty obiekt nr 9 
był w dużej części zniszczony. Określono go jako jamę go-

' spodarczą. Drugi wykop usytuowany został w zachodniej częś
ci piaskowni. Odkryto twm obiekt nr 10, który był domem 
słupowym. W jamie nr 9 znaleziono niewielką ilość,· mało 
charakterystycznej ceramiki; zaś w budynku odkryto dużą 
ilość żużli, węgli drzewnych ~ fragmentów ceramiki, wśród 
której wydzielono ~ilka fragmentów zdobionych, m.in. orna
mentem siatkowym i plastycznym. 

Fodczas penetracji rozległego etanowiska we 
wschodniej jego części znaleziono duży kamień żarnowy. 

Osada datowana jest na III-IV w.n.e. 
Materiały zostaną przekazane do Muzeum ~ląska 

Opolskiego w Opolu. 
Badania będą kontynuowane. 

CZARN6WKO, gm.Nowa Wieś Lęborska Muzeum Archeologiczne 
woj.słupskie - w Gdańsku 
Stanowisko 5 

Badania prowadziła mgr Dorota Ru4~ 
nicka. Finansował WKZ w Słupsku 
i Lęborskie Towarzystwo Społeczno-
. lturalne "Pobrzeże". Piąty sezon 
badań. Cmentarzysko płaskie z młod
szego okresu przedrzymskiego i 
okresu wpływów rzymskich. 

Badaniami objęto povrierzchnię ok. 150m2 , na któ
rej odkryto 27 pochówków. Spośród nich na uwagę zasługuje 
pierwszy odkryty na tym cmentarzysku grób skrzynkowy kultu
ry wschodniopomorskiej z okresu Hallstatt D, w którym na
trafiono na 6- popielnic, w tym na popielnicę twarzową zdo
bioną ornamentem rytym wypełnionym białą inkrustacją. 

Pozostałe, poza jeszcze je~nym pochówkie~ popiel
nicowym kultury wschodniopomorskiej, to groby ciałopalne
popielnicowe i jamowe kultury oksywskiej z mło~szego okresu 
przedrzymskiego oraz groby szkieletowe fazy B1h okresu . , 
wpływów rzymskich kultury ~elbarskiej. Wśród tych ostat
nich wyróżnia się grób nr 58 posiadaniem pionowo ustawio
nej steli kamiennej, zdobionej na wygładzonej powierzchni 
ornamentem dołków. 

Materiały i dokumentacja znajdują ai~ w Muzenrn 
Archeolo~ic~nym w Gdańsku. 

Badania będą kontynuowane. 

D~CZYNO, gm.Białagard 
woj .koszalińskie · 

patrz 
okres lateński 

Stanowisko 52 



GbRA, gm.Pobiedziska 
woj .poznańskie 
Stanowisko .1 

GbRA, gm.Warta 
woj.sieradzkie 
Stanowisko 2 
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patrz 
wczesne średniowiecze · 

Muzeum Arcbeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Gabriel Ry
cel. Finansował WKZ w Sieradzu. 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko 
kultury przeworaklej z okresu 
wpływów ;rzymskich. . 

.. 
Prace .. wykopaliskowe stanowiły kontynuację badań 

ratowniczych, rozpoczętych w 1979 roku. Przebadano obszar 
ok. 150m2 zabezpieczając groby zlokalizowane w pobliżu 
krawędzi piaśnicy, biegnącej w kierunku współczesnego 
cmentarza. Odkryto 5 grobów kultury przeworskiej, w tym 4 
jamowe i 1 popielnicowy. Oprócz ułamków naczyń i przepalo
nych kości ludzkich, znaleziono igłę żelazną i wisiore~ 
wiaderkowaty /grób 111; szpilę żelazną /grób 18/ oraz 
fragmenty dwóch fibul brązowych /grób 20 i 21/. 

. Cmentarzysko datowane jest na schyłek fazy B2/c1• 
przewiduje się kon-W najbliższej przyszłości nie 

tynuacji badań. 

GRbDEK NADBUŻNY, gm.Hrubiea~ów 
woj.zamojakie 

Uniwersytet Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie 
Zakład Archeologii Polski Stanowisko 1 d 

Badania prowadził mgr Andrzej Ko
kowski i Piotr Boruch. Finansował 
Urząd Wojewódzki w Zamościu. Dru
gi sezon badań. Osada kultury 
czerniachowakiej z fazy c -D OWR. 
Osada ? /lub cmentarzysko? z epo
ki brązu /III M/. Osada kultury 
strzyżowakiej 'z wczesnej epo:\d. 
brązu. 

W trakcie regulacji: pola jego właściciel odsłonił 
stropy trzech oblektów o wymiarach około 5 x 4 m każdy. W 
stropie jednego z nich znaleziono naczynie i przęślik kul
tury .czerniachowskiej. Chaty znajdują się w pobliżu połud
niowego /przebadanego wcześniej/ skraju osady, zniszczone
go aktualnie prżez budowę kolei /LHSĄ. 

Przebadano powierzchnię 75m2, odsłaniając dużą 
część jednej z chat, nieznacznie zagłębionej w ziemię. W 
jej wnętrzu obok .cęramiki toczonej, obtaczanej i ~epionej 
w ręku znaleziono kilka fragmentów ciężarków tkackich, 
przęślik i nóż żelazny. 
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Obok narożnika SE budynku zlokalizowano intere
sujące palenisko wypełnione substancją żużlową. bardzo 
zbliżoną do piany po wytopie szkła. Nie stwierdzono j~dnak . 
innych odpadków poprodukcyjnych. 

Wkop chaty zniszczył obiekt z epoki brązu, z kt6- · 
rego zachowały się w wypałnisku pojedyncze fragmenty ce~
miki, brzeszczot miecza brązowego i naramiennik z wolutowy
mi zakończeniami. Obok natrafiono na płytki obiekt kultury 
strzyżowskiej, w którego wnętrzu znaleziono między innymi 
krzemienny sztylęt. 

Badania będą kontynuowane. 

GRZYBNICA, ~.Manowo 
woj.koszalinskie 

Konserwator Zabytków 
w Koszalinie 

. Badania prowadził mgr Ryszard Wo
łągievncz. Finansował WKZ w Kosza
linie. Dziewiąty sezon badań. 
Cmentarzysko kultury wieibarskiej 
ze starszego okresu rzymskiego. 
Rezerwat zabytków archeologicz
nych "Kręgi Kamienne". 

Zakończono badania we wschodniej części cmentarzy
ska, gdzie odkryto 55 pochówków ciałopalnych i szkieletowych 
z fazy B2 • 

Zbadano odkryty w poprzednim sezonie krąg kamien
ny nr V. Krąg posiadał pierwotnie 12 głazów, z ktorych za
chowało się 11. We wnętrzu kręgu nie stwierdzono śladów 
steli środkowej, .ani też śladów jakiegokolwiek pochówku. 
Przy jednym z głazów znalazły się nożyce kabłąkowe z fazy 
B2• W kręgu V stwierdzono następującą stratygrafię: humus 
współczesny leśny. warstwa piasku pochodzenia wydmowego 
/bez zakłóceń/, ciemnobrunatna warstwa próchnicy, brunatna 
warstwa próchnicy z piaskiem oraz żwirowaty piasek pocho
dzenia calcowego. Z tych ,.,arstw jedynie v1arstwa ciemnobru
natna próchnicy nie vzykraczała poza obręb kręgu i stanovd
ła jego poziom użytkowy. Zalegająca · pod nim warstwa bru
natnej próchnicy z piaskiem stanowi pozostałość osady kul
tury łużyclej z paleniskami i jamami. Stratygrafia kręgu ·V, 
a zwłaszcza nakrywająca poziom użytkowy warstwa piasku 
wydmowego, świadczą dowodnie, że krąg o średnicy ok. 15 m 
nie miał steli i należy do odmiany 1 /głazy wolnostojące 
bez obwarovremia kamiennego/, znanej w Grzybnicy /krąg nr 
IV/. Krąg V jest pierwszym kręgiem bez steli środkowej 
odkrytym w Polsce. 

· B~dania będą kontynuowane. 

INOWROCŁAW 
woj.bydgoskie 
Stanowisko 95 

\ 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Instytut Prahistorii 
Zespół Badań Kujaw 
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Badania prowadził zespół pod kie
rownictwem doc.dr hab.Alekaandry 
Cofty-Broniewskiej. Finansował 
Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. · 
Szósty sezon badań. Osada kultury 
łużyckiej, osada kultury przewor
akiej. 

Badania koncentrowały się w dwóch .rejonach osady: 
1. W południowo-wschodniej strefie z:warte~ zabu

dowy osiedla, gdzie odsłonięto powierzchnię 1.780 m , wy
dzielając ponad 630 obiektów kultur łużyckiej i przewor
skiej oraz 120 dalszych ' bez określonej przynależności kul
turowej. 
Kultura łużycka - podobnie jak w latach poprzednich - repre
zentowana jest vzyłącznie przez jamy /70/ i dołki poełupowe 

. /50/. Pienvotna funkcja jam, mimo ich zróżnico\~nia w zakre
sie kształtu, rozmiarów i treści wypełnisk, w większości 
przypadków jest trudna do bliższego określenia. Materiał 
źródłowy, stosunkowo nieliczny i standard~wy, pozwala dato-
wać osiedle w ramach V .EB - La AB. · 
Formy osadnictwa kultury przeworskiej są znacznie bardziej 
zróżnicowane. ·wydzielono wśród nich: 
- 9 mieszkalnych budynków półziemiankowych, 
- stodołę-spichlerz /naziemna konstrukcja słupowa o wym. 

ok. 650 x 500 cm, z paleniskiem - do podsuszania ziarna 
i prostokątnym zagłębieniem- właściwym magazynem?/, 

- 3 studnie o zróżnicowanej konstrukcji, 
- 8 pochówków z~ńerzęcych, w obrębie chat i poza nimi, 
- ponad 50 obiektów o przeznaczeniu bądź magazynowo-gospo-

darczym bądź produkcyjnym, . 
- ponad 440 dołków poełupowych tworzących niekiedy mniej 

lub bardziej wyraźne, systemy funkcjonalne /budowle na
ziemne, ogrodzenia/. 

Odkryte obiekty należ~ do 3 różnych czasowo układów prze
strzennych: późnolatensko-wczesnorzymskiego, późnorzymskie
go i achyłkoworzymskiego. 

2. W północno-wschodniej peryferyjnej strefie 
osiedla, o bardzo rozproszonej zabudowie. Badania og~ni
czały się tu do rejestracji i wyeksplorowania obiektów od
słoniętych w wyniku prac ziemnych przy budowie zbiornika 
oczyszczalni. Na powierzchni 1.525 m2 wydzielono zaledwie 
)O obiektów, w tym kilka jam kultury łużyckiej oraz stud
nię, prawdopodobnie kolejny magazyn zbożovzy? i kilka mało 
charakterystycznych jam kultury przeworskiej. 

Nateriały przechowywane są w Instytucie Prahi
storii UAM w Poznaniu. 

INOWROCŁAW 
woj.bydgoskie 
Stanowisko 100 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza v1 Poznaniu 
Instytut Prahistorii 
Zespół Badań Kujaw 
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Badania prowadził zespół pod kie
rownictwem doc.dr hab.Aleksandry 
Cofty-Broniewakiej. Finansowała 
Kujawska Spółdzielnia Mieszkanio
wa w Inowrocławiu. Drugi sezon 
badań. Osada kultury przeworskiej, 
ślady osadnictwa kultury łużyckiej. 

Obiekt położony na północnym zboczu doliny Rowu 
Rąbińak:iego,. za:r;-ejestrowany został w 1976 r. • w trakcie 
penetracji powierzchniowej. W rok półniej wyeksplorowano, 
zaobserwowany • ścianie wykopu pod kolektor, piec wapien-
ni.czy z okresu rzymskiego. · 

Zbadano powierzchnię 290 m2 • Odkryto 31 obiektów, 
m.in.: 

jamę kultury łużyckiej i kilka dołk6w posłupowych; · 
półziemiankę kultury przeworskiej z fazy B2;c1 • Budynek 
posiadał zarys zbliżony do prostokąta o wyuuara.ch ok. · 
400 x 340 cm, profil tr~pezowaty o miąższości 40 cm. W 
centralnej partii obiektu znajdo.wał się pochówek psa. 
Poza ceramiką, polepą, kośćmi stwierdzono fragmenty kil
ku ciężarków tkackich, narzędzi żelaznych, grudkę bur
sztynu i ułamek importowanego naczynia ceramicznego; 
kilka - podobnie datowanych - niewielkich jam gospodar
czo-magazynovr,rch i serię dołków pasłupowych trudnych do 
połączenia w układy funkcjonalne. 

Materiały przechowywane będą w Instytuc~e Prahi
storii UAJII. 

Badania będą kontynuowane. 

INOWROCŁAW 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 102 

patrz 
epoka brązu 

JAKUSZOWICE, gm.Kazirnderza Wielka 
woj.kieleckie Uniwersytet 'Jagielloński 
Stanowisko 2 Instytut A!cheologii · 

Badania prowadził próf.dr hab. 
Kazimierz Godłowski przy wsp6ł.
udziale ··mgr.Jacka Poleskiego. 
Finansował V/KZ w Kielcach. Pierw
szy seżon badań. Osada kultury 
trzcinieckiej, przeworskiej ·i z 
wczesnego średnio\necza. 

Osada położona jest na terasie Nidzicy• w odleg
łości ok. 300 m od miejsca znalezienia w 1911 r. "książę__~ 
cego11 grobu z pierwszej połowy V w. Założono dwa próbne 
wykopy o powierzchni 50 m2 każdy, które na s~tek ba.r4zo 
dużej miąższości nawarstwień wyeksploro\~O tylko częscio
wo. W vzykopie I pod warstwą orną wystąpiły warstvr,r kultu~ 
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turowe o nienaruszonym układzie stratygraficznym sięgające 
do poziomu ok. 190 cm, poniżej którego na tle calca uchwy
cono zarysy jam. Poziom ten osiągnięto tylko na części po
wierzchni wykopu, po czym eksplorację przerwano zabezpie
czając teren do podjęcia badań w roku przyszłym. \'1 v.-ykopie 
II eksplorację przenvano już na poziomie 70 cm, przy czym 
cały czas występowała warstwa zmywowa zawierająca bardzo 
dużą ilość przemieszanego materiału zabytkovrego. Ze wzglę
du na bardzo dużą ilość zabytków metalowych eksplorację 
prowadzono z zastosowaniem aparatu do wykrywania metalu, 
co w rezultacie przyniosło odkrycie ponad 200 zabytków 
wydzielonych. 

W wykopie I uchv;ycono regularną sekwencję nawar
stwień zavderających kolejno: materiały wczesnośredniowiecz
ne /datov~ne ramowo na VIII-XI w./ występujące jako domiesz
ka do materiałów z okresu późnorzymskiego, materiał późno
rzymski z malejącym w głębszych warstwach udziałem ceramiki 
v;ykonanej na kole i ułamków szerokokołnierzo;~ch naczyń za
sobov;ych, wyłącznie ręcznie lepioną ceramikę z okresu wcze
snorzymskiego /prawdopodobnj_e faza B2/ oraz w wyraźnie \vy
odrębniającej się warstwie o odmiennym zaban~ieniu i kon
systencji i w jamach materiały kultury trzcinieckiej. Na 
wtórnym złożu występowały też fragmenty ceramiki lcul tury 
przeworskiej z młodszego olcresu przedrzymskiego oraz krze
mienny materiał neolityczny. 

Największą miąższość v;ykazują nawurstvdenia z 
okresu późnorzymskiego, zawierające olbrzymią ilość materia
łu zabytkowego, zarówno ceramiki ręczn1e lepionej i v;ykona
nej na kole, jak i zabytków wydzielonych. Najpra\'v'dopodobniej 
natrafiono tu na ślady warsztatu metalurgicznego, którego 
pozostaŁością są żużle metali kolorowych i nieliczne żelaz
ne, jeden zachowany w całoś.ci i ułamlei kilku dalszych ty
gielków odlewntczych, odcięta z dwóch stron mnsyvma sztabka 
brązov~ o trójkątnym przekroju oraz liczne ułamki fragmenty 
przedmiotów żelaznych i brązov1ych, które najpra:wdopodobniej 
należy · traktować jako półfabrykaty lub złom. Nie można też 
wykluczyć śladów produlccji szkła. Znaleziono 5 monet: denery 
Trajana i Hadriana przyśniedziałe do siebie, co wskazuje, że 
pierwotnie wchodziły w skład większer;o depozytu, monet~ brą
zową z drugiej połovzy IV w. i 2 późnorzymskie monety brązowe 
/w tym 1 subaerat/ stanowiące trudne tlo okre~3lenia emisje 
"zbarbaryzowane" - tzn. nievrybi te p'rzez oficjalne mennicP 
rzymskie. Z inny~h zabytków na szczególną uv1agę zasłur;u,je 
posrebrzana lunulka z brązu, brązowa zapinlta kuszowata z 
podwiniętą nóżką w formie przypominająca typy spotykane w 
kul turze czerniachov,rskiej, ułamek żelaznej zapinki z podwi-

· niętą nóżką, kolec brązowej sprzączk~ z IV-V '''•, brązow~ 
pincetka, fragment żelaznej siatki.kolczej,' br-1,zowa minw-:
turka miecza, duży fragment naczyn1a zklanee;o oraz podłuz
ny, żeberkowany paciorek szklany. Znaleziono tu tęż brązową 
zapinkę pochodną od silnie profilowanych cha.t•akterystyczną 
jeszcze dla fazy B2;c

1
• '/ obrębie nawarstwleli z okresu 
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późnorzymskiego można wyrozn1c ślady pochodzących z tego 
czasu obiektów wgłębionych w warstwę kulturową. Zaleeaja
ca poniżej warstwa z okresu wczesnorzymskiego za\riera vzy
ra~nie mniej zabytków wydzielonych - m.in. 2 paciorki 
szklane i 2 krążkowate bursztynowe . Uchwycono też część 
obiektu /chaty?/ z okresu wczesnorzymakiego wgłębionego 
w warstwę kul tury trzcinieckiej . , . 

Osadę w Jakuszovricach należy uznać za stanovrisko 
o charakterze unikatovzym. Znaczenie jego polega m.in. na 
uchwyceniu niespotykanej na ogół na stano·11iskach z okresu · 
wpływów rzymskich stratygrafii pionowej o bardzo dużej 
miąższości nawarstwień . Vlyj ątkor1e bogactwo inwentarza w 
zabytki metalowe, w tym monety oraz stwierdzenie śladów 
produkcji metalurgicznej i być może szkła czynią prawdopo
dobnym związek osady z pobll.skim "ksif}żęcym" z "huńskimi" 
elementami w inwentarzu, w którym wspąłczesna jest najmłod
sza faza osady z okresu rzymskiego. 

Flanuje się kontynuację badań na dużą skalę; 

' JArlOSŁAW 
woj.przemyskie 

Muzeum w Jarosławiu 

Badania prowadziła mgr Joanna Ko
ciuba. Finansował HKZ w Przemyślu. 
Cz~arty sezon badań. Osada kultury 
przeworskiej z późnego okresu rzym
skiego; wczesne średniowiecze XII
:~III w. 

Prace przeprowadzone w obrębie murów byłego opact
wa benedyktynek miały charakter rozpoznawczy. Założono czte
ry wykopy, które usytuovtano pomiędzy2rourem wschodnim a absy-
dą kościoła. Przebadano łącznie 36 m povnerzchni• · 

VI wykopie II odsłonięto fragmenty dm1 jam. Jedna 
z nich o znikomym wyposażeniu zawierała nieliczne fragmenty 
kości zwierzęcych i fragmenty czarki ostro profilowanej. 
Jama druga o bogatszym wyposażeniu, zawierała oprócz cera
miki lepionej ręcznie, fragmenty naczyń zasobo,vych, cera
miki siwej, kości zwierzęcych, bardzo zniszczoną monetę 
brązową oraz bryły polepy i węgle drzevme . 

VI wykopie IV odsłonięto obiekt o nieregul'arnym, 
owalnym zarysie z zachowanymi no. obwodzie okrągłymi otwo
rami. Tworzyła go przepalona od · góry warstv~a gliny wzmoc
niona ułożonymi warstwami fragmentami naczyii i drobnych 
kamyków. Obiekt określono jako palenisko. W pobliżu znuj
dowały się ~ragmenty ceramiki lepionej ręcznie. 

\1 pozostałych dwu wykopach natrafiono na cerami
kę z okresu rzymskiego współwystępującą z ceramiką średnio
wieczną. 

Badania będą kontynuo1une. 



JAZ6VJ, e;m.Gubin 
woj.zielonogórskie 
Stanowisko ) 
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Folska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
.f.:1a terialnej 
Zakład Archeologii Nadodrza 
we \'/rocłavriu 

Badania prowadził doc.dr hab.Grze
gorz Domański. Finansował IHKll PAN. 
Drngi sezon badań. Osada kultucy 
luboszyckiej z fazy c2 okresu 
wpływów rzymskich. 

Osada, będąca fragmentem wielokulturowego stano-. 
wiska ), znajduje się na cyplu ~iskiej terasy małej rzecz
kiWodry dopływU Nysy Łużyckiej. W roiD~ bieżącym przepada
no obszar 1.209 m2 /dotychczas na tej osadzie 2.180 rrf/, 
rozszerzając vzykop w kierunku wschodnim i południowo-za
chodnim, dostosovłUjąc kształt \vykopów do zasięgu osady. 
Odkryto. 49 obiektów nieruchomych, z których 35 nazwano ja
mami, 1) paleniskami i 1 budynkiem. Obiekty, które na tym 
stanowisku znajdują się bezpośrednio pod warstwą orną nara
żone są na niszczenie w czasie głęboY~ej orki. Typowe pale
niska ułożone z kamieni, znajdujące •ię na povri erzchni cal
ca, zachowane są w stanie szczątkowym. Budynek zagłębiony 
17 na tym stanowisku/ miał kształt. zbliżony do pros ~Ol(ąta 
c wymiarach 3,2 x 4 ,) m i był zagłębion~r do 30-35 cm. Od
kryto także dwa budynki słupowe nie zagłębione o wymiarach 
4 x 4,5 m i 3,3 x 5 m. \l pobliżu budynków odkryto pięć 
okJ.'ągłych jam o ś ednicy około 1 m, vypełnionych polepą ze 
zniszczonych budynków. Jamy te puste w okresie funkcjv a
wania osady były przypuszczalnie miejscem przecha ·:ywania 
zapasów •. l~teriał v~ł cznie ceramiczny, składał aię z na
czyń lepionych ręcznie ~ wy~onanych na kole garncarskim, 
typowych dla III fazy kul tury luboszyckiej. 

1\n.teriał i d.okumeniacja znajdują s:tę w ZAd IHKl'J 
PAN we ','/rocławiu. 

Badania będą kontynuowane. 

KAZU.IIERO.VKA, gm. Jel-niewo 
woj.suwalskie 

Pe.l'i.stwowe llluzeum 
Archeologi.c~ne v1 Via.rszo.'łie 

Stanowisko 1 

'Badania orm·mdziła mgr Anno. Bi tncr
Wróblewska przy współudziale mgr . 
mgr. t:ariewo. Kaczyńsldcgo oraz Gra
żyny l\'JunoVIskie~. ł'innn30\'.rało H A 
w ·.varszawle .\ P1entszy sezon b( ,ie.t'. 
Osada z okresu v;~dróv;ek ludów. 

Osada położona jest nu wznir-.:slel'1iu, kil.~n~et me
trów od południowo-wschodniego b~zeeu jezioro Szu!'J?ił?· 
\'1ZEÓ1·ze opada bardzo stromo ku połnocy /od strony JHZ:Loro./; 
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skłon południowy natomiast j .est łagodny. Zarówno od strony 
wschodniej, jak i zachodni~j wzniesienia otaczają głębokie 
jary. 

Badania miały charakter sondażowy. Wykopy zostały 
założone na kulmi~cji wzgórza. Przebadano obszar ~ po
wierzchni 137,5 m , odsłaniając kilka obiektów. Na uvmgę 
zasługuje obiekt nr 1. Prawdopodobnie stanowi on pozosta
łość budynku mieszkalnego, być może półziemianki. Na calcu 
widoczny był jako intensywnie czarny zarys o kształcie 
owalnym i wymiarach 2,5 x 4,3 m. Miał miąższość ok. 50 cm. 
Obiekt ten zorientowany był wzdłuż osi NW-SE. W trakcie 
jego eksploracji wystąpiły liczne kamienie, jednak rozpro
szone i na różnych poziomach, nie tworząc określonej kon
strukcji. W części północnej obiektu zaobserwowano szcze
gólnie dużo śladów węgli drzevmych. Materiał ceramiczny z 
obiektu nr 1, a także z całej przebadanej części stanowi
ska nawiązuje do form typu Prudziszki. Są to naczynia ręcz
nie lepione, z domieszką różowego tłucznia ~amiennego, o 
powierzchni chropowaconej bądź .wygładzanej. Występuje zdo
bienie ornamentem paznbkciowym. na naj\viększej wydętości 
brzuśca albo pasmowo na całej bądź części powierzchni na
czynia. Osada może być datowana na okres wędrówek ludów. 

Badania będą kontynuowane. 

KOPRZYWNICA 
woj.tarnobrzeskie 
Stanowisko "Łysa Góra" 

KORZECZNIK, grn.Kłodawa 
woj.konińskie 
Stanowisko 6/7 

KRAKOW-KAZIMIERZ 
ul. Piekarska 11 

KRYSPINOW, gm.Liszki 
woj • krakowskie 
Stanowisko 2 

MASŁOM~CZ, gm.Hrubieszów 
woj.zamojskie 
Stanowisko 15 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
okres lateński 

Uniwersytet marii Curie
Slcłodowskiej w Lublinie 
Zakład Archeologii Folski 

Badania prowadził mgr Andrzej Ko
kowskL l•'inans o·Nał Urząd Woj ewódz:
k.i w Zamościu. Czwarty sezon ba
dań. Cmentarzysko birytualne kul
tury czerniachowakiej z fazy 
C -D okresu wpływów rzymSkich. 
ślJldy osadnictwa kul tury wołytl.sko
lubelskiej ceramiki m.:l.lowanej. 
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Kontynuowano prace nad określeniem zasięgu cmen
tarza oraz badano2jego centralną część. Prace objęły po
wierzchnię 62,5 m • Odkryto dalszych 12 grobów znajdujących 
się pod warstwą ciałopalenia. Nie znaleziono w tym sezonie 
grobów ciałopalnych. Odkryto trzy pochówki niemowląt, dwa 
dzieci, a pozostałe osobników dorosłych. W jednym wypadku 
grób miał strukturę pionową - zawierał trzy ułożone nad 
sobą pochówki, w innym dwa szkielety spoczywały obok sie
bie. W dwóch grobach znaleziono kompletne trzy szkielety, 
w.trzech- .szkielety bez czaszki i ramion, w pozostałych 
ich układ był silnie odkształcony. W grobie nr 51 w rozpo
łowioną czaszkę dziecka wstawiono naczynie. 

. Na uwagę zasługują dwa zespoły grobowe: nr 50 -
zawierający kolię ze szczegolnie dużych wisiorów bursztyno
wych, grzebień, zapinkę brązową i sprzączkę oraz grób nr 56 
dziecka z naszyjnikiem z paciorków bursztynowych, _fajanso
wych, szklanych, fajansowo-szklanych i mozaikowych oraz 
wisiorków bursztynowych. W kolię wkompono~~ny był amulet 
ze złamanego pierścionka kościanego. Przy lewej skroni zna
leziono brązową igłę, przy prawej takąż zatyczkę do przę
dzy. Na obojczykach le:ilały dwie fibule w kształcie ptaków 
/typologicznie najbliższe VII A/. Wzdłuż lewej nogi usta
lviono cztery naczynia. Zestaw uzupełniał leżący na kościach 
miednicy grzebień rogowy. Grób był znaczony stelą , 

·· W centralnej prawdopodobnie· części cmentarzyska 
zlokalizov~no prostokątny obiekt o konstrukcji słupowej -
roboczo interpretowany jako ~wiątynia cmentarza. Interesu
jący jest brak w jej obrębie warstwy spalonych kości. · 

Badania będą kontynuowane. 

MODŁA, gm. \'/i Śniewo 
woj.ciechanowskie 
Stanowisko I 

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej 
v1 !.'!ławie 

Badania prowadził mgr Andrzej 
Grzymkowski. Finansował \'IKZ VI Cie
chanowie. Siódmy sezon badań. 
Cmentarzysko birytualne: ciałopal
ne i szkieletowe, z \~raźną domi
nacją pochówków ciałopalnych. 
Okres rzymski, I-IV w., z przev~
gą grobów wczesnych. Kultura prze
worska oraz _elementy kultury wiei
barskiej. 

Prace kontynuo~ano w części północnej i wschodniej 
ementarzyska. Uchwycono jego granicę połu<;lnio 'IO-\yschodnią2 
i północno-zachodnią. Zbadano teren o pow1erzc~11 1.500 ~ , 
odkrywając 57 obiektów. Były to przede wszy:::tk1m_e;roby c1a
.łopalne: jemowe i p.opielnicowe, obsypane stosem 1. czyst~ •.. 
St\vierdzono obecność kilkanaście jam, uuytuowanych ~ naJbl1z
szym 'sąsiedztwie grobów. Zarejentrowano jedno palenisko . 

/ 
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Część grobów była zniszczona lub uszkodzona przez okopy z 
pierwszej wojny · śWiato*ej oraz intensywną orkę. 4n&czna 
ilośó zabytków znalezionych poza obiektami, jak zapinki, 
szp~le, noże, potwterdza znaczny stopień zniszczenia sta- · 
nowiska. 

Do najciekawszych odkryć tego roku należy zali
czyć grób nr 5.3/82, birytualny, podwójny', zawierający po
chówek kobiety ciałopalny i dziecka - szkieletowy, usytuo
wane w jednej jamie grobowej. Przy pochówku dziecka znale
ziono pa·ciorki i wis'iorki z bursztynu. Grób posiadał ·częś .. 
ciową obstawę kamienną. Należy do grupy najmłods.zych po
chówków późnorzymskich na badanym obiekcie. 

Innym ciekawym pochówkiem ciałopalnym, późnorz~ 
skim był grób nr 1ą/82 zawierający: naszyjnik z brązu, z 
czworokątnego dru-tu, aplikację z wypukłej blachy brązowej, 
z .dziurkami, w kształoie . du~ego, asymetryoznie ustawionego 
listka koniczyny. /?/; dwa srebrne pierścionki /?/, frag
menty grzebienia zdobionego kółeczkami, fragment ozdoby -
zawieszki/?/ z masy szklanej~ w kształcie bransolety/?/, 
sprzączkv owalną~z brązu oraz asymetrycznie dwustożkowaty 
przęślik gliniany. · . · 

Inną niezmiernie interesującą grupę stapowią gro
by wczesnorzymskie, dzielące się na dwie podgrupy: bardzo 
wczesną. /7 grobów/, datowaną wstępnie na fazy: A.,_/B.J. i B1 oraz wczesną /9 grobów/, datowaną watępnie na !a'l.y .B 
i B łC • Obie podgrupy by~y ciekawie i bogato wyposatone 
w z~stłwy brązów, jak zapinki: w~zesne i późne oczko~te, 
trąbkowate, bransolety, szpile, a także w przedmioty z że
laza: zapinki, bransolety, sprzączki. W dwóch grobach Wy
stąpiły ostrogi żelazne a w kolejnym zminiaturyzowane na
rzędzia żelazne. 

Wczesnprzymskie groby odkryte na tym stanowisku 
wyraźnie naWiązują do podobnych znalezisk z tego okresu na 
Kujawach i Wyżynie Łódzkiej. 

Materiały wraz z dokumentacją znajdują się w Mu-· 
zeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. 

Prace będą kontynuowane. 

NADKOLE, gm.Łachów 
woj .siedle.ckie 
Stanowisko 2 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie 

Badania prowadził mgr Jacek· Andrze
jowaki przy współudziale dr Teres~ 
Dąbrowskiej oraz mgr Anny Grochul
skiej 1 mgr Anny Wróblewskiej. Fi
nansowało PMA. Pierwszy sezQn ba
dań. Cmentarzysko kultury przewor
·skiej z wczesnego okresu wpł.ywów 

~ rzymskich. 
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Cmentarzysko położone jest na niewielkiej, zale
sionej wydmie na niezalewowym tarasie Liwca, Ok. 200 m od 
koryta rzeki przy drodze Nadkole-~amieńczyk. Przebadano 
166,5 m2 w dostępnej z uwagi na rzadziej rosnące drzewa 
częśc:L wydmy, odsłaniając 36 pochówków /26 popielnicowych, 
4 jamowe, 6 zniszczonych/ oraz 1 obiekt o nierozpoznanej 
funkcji. Uchwycono orientacyjny zasięg cmentarzyska w częś
ci północnej. Najstarszy zabytek to brązowa zapinka A.68, 
/grób 15/. Równie wczesna zapinka /A.45/ pochodzi z grobu 
da.towanego urnhem J. 7b i zapinką A.60-61 na fazę B?. /grób 
22/, jednak jej przynależność do tego zespołu nie ·jest cał
kowicie pewna. Najmłodsze groby wyznaczone są pr.zez zapinki 
kapturkowe A.JS-39 /groby 6,36/. 

Odkryte na cmentarzysku pochówki pochodzą z fazy 
B1 /grób 15 i grób 4, m.in. z brązowym imaczem J.6, urnhem 
J.6 /?/ i brązową zapinką A.75-77/ i głównie z fa~y ~2 /27 
grobów/, zaś 7 pozostałych można datować ogólnie na fazy 
B1-B2 • ,Pomijając groby zniszczone i domniemane dziecięc·e, 
pozd.stałe należ~ do stosunkowo bogato wyposażonych. Z cie
kawszych zabytkow wymienić można 8 brązowych zapinek rote
szanaj grupy A.IV/II /gr.7,9,-11,26/, kilkanaście brązowych 
okuć brzegu tarczy /gr.4/, srebrną klamerkę esowatą /gr.26/, 
żelazną zapinkę V grupy z taśmowatym, zdobionym kabłąkiem 
i trójkątnie rozszerzającą się n6żką, zbliżoną do rzadkiego 
wariantu A.150 /gr.5, m.in. z urnhem J.7a/. Ceramika grobowa 
reprezentowana jest głównie przez wazowate naczynia o czar
nych, lśniących poWierzchniach, rzadziej popielnicami były 
naczynia o jajowatym brzuścu· 1 brunatnej po>rierzchni /gr.2, 
:h7,34/. 

Bardzo interesujący był tzw.obiekt A - kolista 
/ok. 70 ·Cm średnicy/, głęboka /do 120 ·cm/ .jama o jednolitym 
jasnoszarym wypełnisku z drobnymi fragmentami węgli drzew
nych, wypełniona kamieniami tworzącymi przenikające się 
warstwy, miejscaroi o formie czworokątnej obstavzy. Z jamy 
pochodzą jedynie 3 fra gmenty ceramiki datowane ogólnie na 
okres rzymski. · 

· Materiały złożono w PMA. 
Przewiduje się kontynuację badań. 

NIECHMIROW-MAŁA WIES, gm.Burzenin-Ko_n'opnica 
woj.sieradzkie . patrz 
Stanowisko 1 /74~75/ epoka brązu 

OPATOW 
woj.ązęstochowskie · 
Stanowisko 1 

Uniwersytet Jagielloi~ki 
Instytut Archeologii 

Badania provffldził prof.dr hab.Ka
z~nu.erz Godłowski. Finansował U.J 
i WKZ Częstochowa. Osiemnasty se
zon badań. Cmentarzysko kultury 
łużyckiej i ~ltury przeworskiej 
z późnego okr esu rz~kiego. 
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Przebadano obszar 8,5 ara odkrywając 29 grobów 
/nr 1.237-1.265/, 27 .kultury łużyckiej i 2 z późnego okre
su rzymskiego. Badania prowadzono w 3 rejonach cmentarzy
ska. W części północnej 'założono wykop ratowniczy obok do
łu na piasek, który zniszczył szereg grobów kultury łużyc
kiej. Odkryto -21 pochówków popielnicowych, 4 ciałopalne 
bezpopielnicowe i 2 szkieletowe z IV-V okresu epoki brązu. 
Oprócz tego odkryto szereg bruków kamiennych, które w więk
szości nie zalegały nad grobami, ale zawierały znaczną 
ilość ceramiki. W przeciwieństwie do grobów kultury łużyc
kiej położonych w badanych poprzednio częściach cmentarzy
ska pochówki te były vzyposażone uderzająco ubogo, głównie 
w ceramikę ~ bardzo nieliczne skręty brązowe oraz wisiorki 
gil.iniane, kamienne i z zębów zwierzęcych. V/ dwóch grobach 
popielnice zawierały kilka dużych kamieni. Prace w środko
wej partii cmentarzyska miały na celu ponowne przebadanie 
partii zbyt płytko eksplorowanych w r.·1938. Oprócz zabyt
ków luźnych i jednego zniszczonego grobu z okresu rzymskie
go natrafiono tu na grób popielnicowy datowany zapinką ty
pu A.193 na fazę ~_c 1 a zawierająpy m.in. unikatową, brązową, 
trójkątną zawiesżkę, zdobioną ornamentem ażurowym, z Za\vie
szonymi na niej dwoma miniaturowymi kluczykami. We wschod
niej części cmentarzyska zakończono całkovlicie ba.dania pery
feryjnej, najmłods2ej partii nekropoli datowanej na fazę D. 
Uch\vycono tu jedynie kilka skupisk - płytkich zagłębień po
niżej warstwy "typu dobrodzieńskiego" - zawierających nie 
liczny materiał zabytkowy. Znaleziono m.in. fragment grubas
ciermego pucharka z zielonego szkła pokrytego niebieską po
włoczką i zdobionego rzędami szlifowanych, szpiczastych 
owali. Można go datować na przełom IV i V lub początki v'w. 

Badania będą kontynuowane. 

OPOKI, gm.Aleksandrów Kujawski 
woj.włocławskie 
Stanowisko 1 

OTŁOCZYN 
woj.włocławskie 
Stanowisko 5 

PODGAJ, gm.AleksandrówKujawski 
woj.włocławskie 
Stanowisko 7A 

PODRZ:SCZE 
woj.leszczyńskie 
Stanovvisko 3 

\ 

PRZYBRANQ\'IEK 
woj.włocławskie 
Stanowisko 29 

patrz 
epoka 

patrz 
neolit 

patrz 
neolit 

patrz 
epoka 

patrz 
ne olit 

brązu 

brązu 



PSARY, gm.Jemielno 
woj.leszczyńskie 
Stanowisko 1 

Polska ·Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
~la t erialne j 
Zakład Archeologii 
Wielkopolski w Poznaniu 
Konserwator Zabytków 
Archeologicznych w Lesznie 

Ba&dnia prowadził ~r Henryk Mamzer. 
F~ował WKZ w Lesznie. Trzeci 
sezon badań. Qsada hutnicza z póź
n~o (}kresu lateńskiego i YJCZesnego 
ok~su wpływów rzymskich. Slady 
os~nictv~ z kultury ceramiki wstę
gow~j kłutej, kultury pucharów lej
ko~tych, pozostałości kurhanu 
"starosznurowego". 

/ . Celem badań było ~aśnienie sytuacji na obszarach 
pomiędzy piecowiskami oraz we~ytikacja wyników badań geofi
zycznych, przede wszystkim w ~dniesieniu do piecowisk nie 
badanych dotąd wykopaliskowo.· W Z\rlązku z tym wykopy założo
no ·na liniach łączących piecOWisko badane w latach poprzed
nich z piecowiskami nowoodkrytymi. Badania wykopaliskowe 
potwierdziły zasięgi piecowisk wykreślone na podstawie pro
spekcji magnetycznej. Łącznie odkryto 8 piecowisk, z któ
rych największe, zbadane częściowo, dostarczyło dotąd 89 
pieców dymarskich. 

Pozostałe pieco\rlska. których badaniami objęto 
krawędzie dostarczyły: piecowisko IV - 7 pieców; piecovdsko 
V- 6 pieców. Łącznie na obszarze objęt~.n .badaniami /4,75 
ara/ zba·dano 174 obiekty, w ty.m, oprócz wy:mienion,ych pieców 
dymarskich; pracownie do przekuwania łupek /ob.J00,351/ 
usytuowane na skraju pi.ecowisk, różnego rodzaju jamy, dołki 
po słupach, składowiska rudy, skupiska gliny - surowca do 
budovry szybów oraz piec wapienni1czy /drugi na tym stanowi
sku/ o kamiennej konstrukcji dolnej części komory pieca. 

Wśród materiału ruchomego dominowała ceramika: 
w pra·cowniach dymarskich - w przewadze o gładkiej czernio
nej powierzchni; w obrębie piecowisk - grubościenna o chro
powa tej niezdobionej pov1ierzchni. . · 

Badane stanowisko jest jednym z wielu w tym rejo
nie stanowisk hutniczych, usytuowanych \ndłuż cieków wod
nych z częstotliwością 4-5 km. 

SIEfHECHOW, gni. V/idawa 
woj.sieradzkie 
Stanowisko 2 

Muzeum w ~abianicach 
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Badania prov1adziła mgr IIJ.aria Ja.ż
dżewska. Finansował \VKZ . w Siera
dzu. Dziesiąty sezon badań osady 
ludności kultury wenedzkiej z póź
nego okresu wpływów - rzymskich. 
Trzeci sezon badań na cmentarzysku 
kultury wenedzkiej z okresów póź
nolateńskiego i rzymskiego. 

Kontynuovvano badania na wzniesieniu zw."Piekło", 
położonym na. granicy2gruntów vmi Rychłocice i Siemiechów. 
Na przestrzeni 550 m odkryto kolejne 24 groby ciałopalne 
i 3 /w tym 2 częściowo/ obiekty mieszkalne. Tym samym licz
ba grobów wzrosła do 39, a półziemianek do 17. Groby dato
wane na okres późnolateński /16/ usytuowane są bliżej za
chodniego skraju wzniesienia, zaś groby z okresu rzymskiego 
/8/, położone są bliżej osady, niektóre niemal stykają się 
z nowoodkrytymi obiektami mieszkalnymi. 
Groby późnolateńskie, to w większości typowe pochówki jamo.:. 
we, ze szczątkami. stosu, z dużą ilością potłuczonej cerami..
ki i zabytkami metalowymi charakterystycznymi dla kultury 
wenedzkiej z 1 w.p.n.e. 
Nietypowym okazał się grób nr 25 z rewelacyjnym wyposaże
niem, stąd nieco sz~rsze jego omówienie: na głębokości 40 
cm pod powierzchnią ziemi odsłonięto ovmlną jamę o wymia
rach 1,20 x 1,60 m. W jej pierwszej warstwie, w smolisto
czarnym vzypełnisku znaleziono dużą ilość fragmentów cera
miki późnolateńskiej oraz kabłąk drucikowatej fibuli żelaz
nej /odm.M/. Poniżej odsłonięto zwarte skupisko przedmiotów 
żelaznych. Był typowy żelazny hełm legionisty rzymskiego " 
z końca I w.p.n.e. - użyty jako popielnica, a więc wypełnio
ny spalonymi kośćmi zmarłego, jednosieczny miecz rytualnie 
zgięty, w p·ochwie, silnie zniszczony, najpevmiej typ III-
IV wg klasyfikacji D.R.Wołągiewiczów, następnie smukły grot 
włóczni z vfYdatnym, ostrym żeberkiem i ornamentem wytrawia
nym kwasem, stożkovmte umbo z bardzo szerokim kołnierzem 
i płaskimi, kolistymi główkami nitów, kabłąk do wiadra oraz 
dwa noże zakończone kolistYmi uchwytami. 

Z grobów późnolateńskich na uvmgę zasługuje inny 
grób wojownika, nr 24, m.in. · z jednosiecznym mieczem żelaz
nym, długości 77,7 cm, z prostym jelcem- typ I wg.D .R. 
\'/ołągiewiczów /import z Pomorza/. 

Kilka z popielnicOvfYCh grobów, datowanych prze
ważnie na koniec starszego podokresu rzymskiego, zarówno 
męskich, jak i kobiecych, zostało bogato wyposażonych w 
broń, narzędzia i ozdoby, m.in. fibule żelazne ze .śladami 
inkrustacji \srebrnej. Szczególnie jednak ciekav1ym zabyt
kiem jest żelazna miniatura tarczy, znaleziona w grobie 39, 
datowana ogólnie na okres rzymski. 

\'1 czasie tegorocznych badań odkryto przynajmniej 
w czę sc~ 3 kolejne półziemianki /XV,XVI,XVII/ budowane nu 
planie prostokątnym, z których każda zavnerała dużą ilo ~ć 
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bogato ornamentowanej ceramiki siwej~ cienkościemnej a tak
że fragmenty vdelkich naczyń zasobovr.rch. Pozwala to datować 
wszystkie obiekty mieszkalne na drugą połowę III w.n.e. 
Przy obecnym stanie badań na stanowisku 2 w Siemiechovae 
nie można więc mówić o współczesności osady i cmentarzyska 
względem siebie. 

Opracowane i po konservacji materiał~ z badać 
złożone będą w Muzeum w Pabianicach. 

Badania będą kontynuowane. 

SŁONO\VICE, gm.Kazimierza Wielka 
woj.kieleckie 

patrz 
ep·oka brązu 

Stanowisko G 

STROBIN, gm ••. vnopnica 
W<>j.sieradzkie 
Stanowisko 4 

Muzeum Ziemi Wieluńskj 
w Vlieluniu 

Badania prov~dził mgr Bogusław · 
Abramek. Finansował WKZ w Siera
dzu. · Drugi sezon badań. Cmenta
rzysko ciałopalne datowane od 
wczesnego okresu lateńskiego do 
końca fazy B2 okresu rzymskiego. 

Zbadano obszar o powier~chni ' 1.000 m2 i zdołano 
uchwycić granicę północną, zachodnią i częściowo południo
wą cmentarzyska. Odkryto 53 groby ciałopalne, częściowo 
us~kodzone głęboką orką a także licznymi, pros~okątnymi 
wkopami o nieznanym przeznaczeniu• Z rozmieszczenia grobów 
wynika, że tworzyły one skupiska, między którymi pozosta
wały wolne przestrzenie. 

V/śród 53 grobów wyróżniono: 2 uszkodzone groby 
kultury wschodniopomorskiej, w tym jeden prawdopodobnie 
wyrabowany, 8 późnolateńskich grobów jamowych, zaś pozostą
łe ząliczono do faz B1-B2 okresu rzymskiego, z tym że po
chówki datowane na fazę B2 są dominujące. 1'a. właśnie grupa 
jest współczesna oddalonej o 300 m osadzie na stanowisku J, 
badanej w latach 1969-1981. · 
Pośród grobów datowanych na fazy B1-B2 znajduje się 5 gro
bów popielnicovr.rch obsypanych resztkami stosu /groby 37, ' 
46,49,54,78/, które uznano za najbogatsze pochówki na bada
nym cmentarzysku · łącznie z odkrytym w ubiegłym roku grobem 
wojownika - kowala, a właściwie brązownika. · 

Groby 37 i 49 z uwagi na charakter ich wyposaże
nia /groty, umbo, imacz, tok, krzesi~o, sprzączki, nożyki 
i nożyce/ uznano za pochówki wojowników, a trzy pozostałe 
za pochówki. kobiece. Grób 46 wyposażono w 7 naczyń, o~cia 
skrzynki łacznie z kluczem i CZQ Ścią zamkat nożyk, koscia
ną szpilę, "2 przęśliki ·1 stopione szklane paciorki: . W ero• 
bie 54 poza popielnicą znaleziono: klucz z okuciem zamka, 
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inkrustovmną srebrem żelazną sprzączkę, nożyk z uchwytem 
w kształcie rybiego ogona, przęślik, fragment kościanej 
szpili i stopione kawałki brązu. Ostatni z nich za\rierał: 
2 żelazne zapinki trąbkowate, 1 kolankowatą, 4 klucze, 
okucie zamka i fragment sprężyny, nożyk, kawałki małych 
okuć i stopione szkło. 
W jednym z grobów kultury wschodniopomorskiej, uszkodzonym 
przez wkop, znaleziono żelazny grot, 2 noże, żelazną szpi
lę z główką z\riniętą w uszko i drugą żelazną szpilę z głów
ką brązową oraz stopione kawałki brązu. 
Z grupy prawie 80 zabytków metalowych, znalezionych zarówno 
w zespołach grobowych) jak i luzem, należy wymi chić 2 że
lazne zapinki konstrukcji późnolateńskiej, małą i uszkodzo
ną ostrogę żelazną oraz grot strzały z zadziorami. 
Obecność w grobach wtórnie przepalonych ułamków naczyń, a 
także naczyń całych w przypadku grobów popielnicovzych, moż
na uznać za charakterystyczną cechę badanego cmentarzyska 
zaobserwov~ną w ponad 90 % grobach. Analogiczną sytuację 
stwierdzono także na sąsiednim cmentarzysku w Konopnicy, 
stanowisko 7. 
Niektóre formy naczyń i ich zdobnictwo są niemal identycz
ne z tymi, jakie znaleziono na wspomnianej już osadzie w 
Strobinie, co pozwala przypisać groby z fazy B2 mieszkańcom 
tej osady. 

Badania na cmentarzysku będą kontynuowane. 

STROSZKI, gm.Nekla 
woj.poznańskie 
Stanowisko 1 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadziły mgr Alicja Ga
łęzowska i mgr E'm Stelmachovmka. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne 
i WKZ w Poznaniu. Osada kultury 
przeworskiej z póinego okresu la
teńskiego i wczesnego okresu 
rzymskiego i osada wczesnośrednio
vdeczna /VII-IX w./. 

Badania miały charakter ratowniczy. Przebadano 
obiekty \ridoczne w profilach wybierzyska żvdru oraz zabez
pieczono północno-wschodnią2jego krawędź. Łącznie przeba
dano powierzchnię ok. 700 m • 

Ujavmiono 40 obiektów archeologicznych /w ~ym 16 
w znacznym stopniu zniszczonych/; 37 kultury przeworskiej 
i 3 wczesnośredniowieczne. Wstępnie obiekty można określić 
jako ziemianfi /4/, paleniska /16/, bliżej nieokreślone 
jamy /19/ oraz grób jamo;·zy /?l. r.r.ateriał ruchomy reprezen
tovmny jest przez ceramikę, polepę, żużle żelazne i końci 
zwierzęce. Pozostałe _ zabytki to 3 przęśliki, motyka rogo
wa, tygielek gliniany, żelazny grot oszczepu, fragmenty 3 
noży żelaz_nych. 
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W wyniku przeprowadzonych badań uchwycono d\rie 
różne czasowo strefy osadnictwa: w czę ści południowej sta
novriska - wczesnośrednio~deczną i w części centralnej -
kultury przeworskiej. 

Badania będą kontynuowane. 

§wrERCZEVIO, gm.Sanek patrz 
woj.krośnieńskie epoka brązu 
stanowisko 1 

§wrmszcz6i'/, gm.Hrubieszów 
woj.zamojskie 

patrz 
neolit 

Stanovdsko 1 

ŚWILCZA 
woj.rzeszowskie 
Stanowisko 3 

Muz eum Okręgowe 
w Rzeszowie · 

Badania 6rowadziła mgr Aleksandra 
Gruszczyńska. Fi~nsowało Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie. Dziewiąty 
sezon badań. Osada z wczesnego 
okresu wędrówek ludów. 

Kontynuowano badania w południowo-zachodniej 
części ~sady., Dokończono eksploracji jamy nr 9 /część ja
my przebadano w roku 1981/. Obiekt w kształcie zbliżony do 
prostokąta, posiadał wymiary 4 x 4,4 m. W wypałnisku jamy 
oprócz nielicznych fragmentów naczyń oraz kości zwierzę
~ych znaleziono 156 paciorków bursztynowych, 10 fragmentów 
paciorków bursztynowych, 12 odłupków burs~tynowych. oraz 
bułę bursztynu. Paciorki odkryte podczas tegorocznych ba
dań są podobne .do okazów znalezionych w latach poprzednich. 
Wykonane są ręcznie, posiadają kształt krążków płaskich, 
krą.żków obustronnie lub jednostronnie wypul{łych, ponadto 
występują okazy stożkowate lub cylind1~czne. 

Jama nr 9, to prawdopodobnie ślad pracowni bur
sztyniarskiej. Zastanawia fakt, iż podobnie jak w jamie 
nr 1, w której wystąpił zbliżony zespół' zabytków /bad~na 
w sezonach poprzednich/ nie znaleziono narzędzi służących 
do obróbki bursztynu. 

Badania będą kontynuowane. 

TUCHLIN, gm.Brańszczyk 
woj.ostrołęckie 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
w Wars zawie 

Badania prowadziła doc.dr hab. 
Łucja Okulicz-Kozaryn, przy współ
udziale dr Teresy Sta\viarskiej. 
Wznowienie badań podjętych w 1959r. 
l<'inans o wał WKZ w Ostrołęce . Cmentarzy
sko ciałopalne w okresu wpływów rzym
skich. 
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Badania zostały wznowione na skutek doniesień o 
niszczeniu cmentarzyska. Znajduje się ono na wydmie piasz- , 
czystej powstałej przy ujściu Tuchełki do Bugu i niemal w 
całości zabudowanej. Według informacji uzyskanej przez 
KZA, w czasie robót ziemnych przy podsypywaniu \młów prze
ciwpowodziowych znajdowane były resztki grobów ciałopalnych. 

W czasie penetracji terenowej dokonanej przed pod
j~ciem badań stvderdzono niemal całkowite zniszczenie war
stwy .kulturowej w południowej i wschodniej części vqdmy. 
Badaniami objęto więc północno-zachodni jej skrawek i przy 
nawiązaniu do siatki arowej założonej w 1959 r. zbadano 
dalsze 2,5 ara cmentarzyska. Uchwycono zachodni jego kra
niec uzyskując 8 pochówków ciałoplanych, niemal całkowic':i.e 
zniszczonych z drobnymi ułamkami naczyń oraz fragmentami 
zniszczonych, przepalonych wtórnie przedmiotów z gliny, 
brązu i żelaza /fragmenty przęślika, zapinki z brązu i szpi
li żelaznej/. Poza zasięgiem cmentarzyska, na głębokości 
60 cm poniżej powierzchni odsłonj. ęto ponadto rozległą jamę, 
w której znaleziono szkielet dużego zwierzęcia /łoś?, tur?/. 
Górna część szkieletu, z czaszką /obcięte poroże/, kręgosłu
pem i żebrami, zakopana w porządku anatomicznym, natomiast 
kości długie, kości łopatki i mostku były wbite pionowo w 
dno jamy. Na krańcach jamy odsłonięto rozległe ślady pale
nisk. Szkielet zostanie oddany do badań specjalistycznych. 

Materiały zabytkowe przekazano Muzeum w Ostrołęce. 
V/obec całkowitego zniszczenia stanoviiska badania 

nie . będą kontynuowane. 

ULU CZ 
woj .krośnieńskie . 
Stanovlisko 3 

WARSZAWA-ZBYTKI 
Kanał - Nowe Ujście 

patrz 
wczesne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologicz'no
Konseruatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziły mgr mgr Agniesz
ka Kruk, Maria Kulisiewicz-Kubie- . 
las. Finansował Urząd Konserwator
ski m.st.VIarszawy. Pierwszy sezon 
badań. Osada z wczesnego okresu 
wpływów rzymskich. 

Stanowisko położone j "st w obrębie Wielkiej War
szawy, na te'renie dzielnicy Praga Południowa, w miejscoVIOŚ
ci Zbytki. Zajmuje południowo-wschodni stok wzniesienia na 
II tarasie Wiały, przy Kanale Nowe Ujście. 
Pracami objęto obszar intensywnego występowania materiału 
zabytkowego na P.owierzchni stan~wiska. Przebadano powierzch
nię 600 m2 odkrywając 1) obiektow. 
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Do najciekawszych odkryć należy obiekt nr 5. 
Tworzył2 on w rzucie poziomym n~eregularny owal o powierzch
ni 56 m. W rzucie pionowym nieckowaty : . w części południo
wej o miąższości 1 m., natomiast w· części północnej .niere
gularny o miąższości ok. 60 cm. Wypełnisko tworzyła czarna 
i ciemnobrunatna ziemia nasycona węglami drzewnynd,. sopel
kami żużla podymarkowego oraz licznymi grudkami polepy. 
Z tego obiektu pochodziły również znaczne i],ości ułamków 
cęTamiki, ~ości zwierzęcych, kilka przęślików glinianych 
i brązowa igła. · 

Odkryto ponadto ślady dwóch pieców, służące praw
dopodobnie do wypału ceramiki. Wypełniska ich s tanov1iła po
marańczowa, przepalana glina przemieszana z brązową i oliw
kową gliną oraz z ułamkami ceramiki. Pozostałe obiekty to 
jamy o wypełnisku ciemnoszarej i szarej ziemi z niewielką 
ilością fragmentów ceramiki. 

' . 
· Materiał zabytkowy zebrany w trakcie eksplora~ji 

obiektów to głównie ceramiKa pochodząca z grubościennych, 
chropowatych naczyń jajowatych i baniastych. Poza tym wy
stąpiły ułamki naczyń cienkościennych, o gładkich wyświe
conych powierzchniach.· 
Na podstawie znalezionego materiału zabytkowego stanowisko 
przy Kanale Nowe Ujście ogólnie należy datować na wczesny 
okres wpływów rzymskich. 

Materiały znajdują się w PA.K PP PKZ Oddział War-
szawa. 

WI-4-ZOYINIA 
woj.stołeczne 
S ta.nowisko 1 

WIELKI WELCZ, gm.Grudziądz 
woj.toruńskie 
Stanowisko 10 

\'iiLKOWICE, gm.Wartkowice 
woj.sieradzkie 
Stanowisko 1 

\'1YGODA, gm.Białagard 
woj.koszalińskie 
Stanowiska 6 i 8 

patrz 
wcżesne średniowiecze 

patrz 
okres lateński 

patrz 
okres halsztacki 

pat z 
okres la.teński 
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ZADOWICE, gm.Gadziesza Wielkie 
woj.kaliskie 1 

patrz 
okres lateński 

StanoVIiska 1 

ZAPOWIEDNIA. gm.Pyzdry 
woj .konińskie 
Stanowisko 5 

Muzeum Okręgowe 
w Koninie 

Badania prowadził mgr ~~rosław 
Ciesielski. Finansowało łliuzeum 
Okręgowe w Koninie. Pierwszy se
zon badań. Cmentarzysko ciałopal
ne ludności .ku~ tury przeworsldej 
z · okresu wpływow rzymskich. 

Stanowipko położone . Jest na zalesionych wydmach 
na obszarze Nadleśnictwa Ciernierów. na południe od koryta 
rzeki Warty. Przez stanowisko przebiega droga leśna Walgarr 
Biało brzeg. 

Zbadano obs~ar 100m2• odsłaniając 16 grobów: 5 
jamowych i 11 popielnicowych. Wstępnie wyróżniono J groby 
męskie z bronią i 5 z pochówkami kobiet. Dwa groby zawiera
ły po dwie popielnice, z czego w grobie 1 obok pochówka ~ 
osobnika dorosłego druga popielnica zawierała szczątki kqst
ne dziecka. 

Na uwagę zasługuje bogato wyposażony grób wojo.w:
nika l grób 2/,. który zawierał: 2 groty, umbo, imacz, f r. 
okucia tarczy, nóż,. nożyce, 2 sprzączki, okucie pasa, krze~ 
siwo, brzytwę, łyżeczkę do uszu, grzebień kościany, osełkę, 
przepalone fragmenty szkła i bursztynu oraz brązowe wiader
ko - import prowinoejonalnorzymski. Poząstałe groby zawiera
ły wyposażenie typowe dla tęgo terenu. 

,. 

Wśród luźno zebranego materiału z powierzchni 
cmentarzyska. należy zasygnalizować wystąpieqie· 'fragmentów 
naczyń typu. terra sigillata. 

Całość uzyskanego materiału można datować na fazę 
B2 i B2/C1 /C1a?/. 

Materiały i dokumentacja przecho~vane są w MOK. 
\ 

Badania będą kontynuowane·. 

ł ., 



ZAWADA, gm.Połaniec 
woj.tarnobrzeskie 
Stanowisko 1 

ZBROJEWSKO, gm.Lipie 
woj.częstochowskie 
Stanowis ko 3 

175 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
epoka brązu 
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BENIAMIN6W-ŁłKI RADZTh'liŃSKJ.;E, gm.Radzymin 
woj.warszawskie Uniwersytet Warszawski 
Stanowisko 3 Instytut Archeologii 

Badania prowadził mgr Wojciech 
Wróblewski. Konsultowała doc.dr 
hab. Maria Miśkiewicz. Finansował 
Uniwersytet Warszawski w ramach 
tematu "Wisła w dziejach i kultu
rze Polski". Pierwszy sezon badań. 
Osada. wczesnośredniowieczna /IX
X w./. 

Stanowisko położone jest nieopodal zabudowań wsi 
Beniaminów, na polach wsi Łąki Radzymińskie. -Zostało odkry
te w czasie badań AZP i oznaczone jako stanovdsko Beniami
nów J. 

. . Znajduje się ono na skraju zwydmionego tarasu po
położonego przy tzw. Deflacji Beniaminowakiej /obecnie zme
liorowanej/. Badania miały charakter sondażowy i wykażały 
duży stopień · zniszczenia stanowiska. W wyniku głębokiej 
orki współczesnej, jak i davmej działalności /100 l~t temu 
wypalano tu węgiel drzewny/. Przebadano obszar 75 m • Uda
ło się zlokalizov~ć tylko jeden obiekt - jamę gospodarczą 
o trudnym do określenia przeznaczeniu. Znalezion.o w niej 
kilkanaście fragmentów naczyń lepionych ręcznie, górą lek
ko obtaczanych. Jest to ceramika barwy jasnobrązowej, z 
grubą domieszką schudzającą,' wypalana w atmosferz:e utlenia
jącej, zdobiona częstokroć ornamentem rytych linii falistych. 
Można ją datować na IX-X wiek. 

Uwzględniając stopień zniszqzenia stanowiska oraz 
rozrzut materiału ceramicznego, można stvnerdzić, że mamy 
tu najprawdopodobniej do czynienia z pozostałościami sezo
nowej osady jednodworczej. 

Badania zakończono. 

BłJDKOWICE, gm.Sobótka 
':"oj.wrocławskie 

Wojewódzki Ośrodek 
Arche ologiczno-Konser watorski 
we i 'irocławiu · 

Badania prowadziła mgr Halina Śledzik
Kamińska. Finansował WOAl:\. P:i.ąty se
zon bada~. Grodzisko /VIII-X/XI w./. 

Badania kontynuowano na wa.lc otaczaj ącym e;r ód na 
odcinku zachodnim. Uzyskano pełny je~ prze krój. Zawi era on 
trzy samodzlelne konstrukcje obronne z ró~nych okresó•·! funk
cjono~ania grodu. 

Najstarszą faz~ k<;nstrl:lkc jj, obronne j ntano:rHn p~
lisada zbudowana ze słupow tirednl.cy do 0, 4 m, zat;ł~bJ.ona m.e
kiedy do 1 m. Przestrzenie mi ~Jdzy nłuy~rri. u ~upołni~ła. pl ecion
ka. :Paliso.da zostala zniozc zon~t w czn!> H' .Pm t r"ll . 
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Kolejną fazę umocnień obronnych wzniesiono na li
n11 zniszczonej palisady. Zbudowano ją w konstrukcji prze-· 
kładkowej, jednokierunkowej z umocnionym licem zewnętrznym. 
Konstrukcję nośną lica zevmętrznego stanowiły słupy piono
we. Do słupów /średnicy do 0,50 m/ przylegały wzdłużne 
belki /średnicy do 0,15 m/ tworzące lico zewnętrzne w po
staci pionowej ściany . Spomiędzy belek wzdłużnych obok słu
pów wystawały końce belek poprzecznych, ułożonych obok sie
bie. V/ars tvzy drewna mtkrywa.ła glina z kamieniami. Szerokość 
podstavzy wału przekładkawego wynosiła 2,80-3,0 m, zaś vzyso
kość zachowana 0,7-0,9 m. \'lał uległ zniszczeniu w czasie 
pożaru. 

Po pożarze v18.ł fazy II nie został od razu odbudo
wany. Fotwierdza to relikt budynku obok lica zevmętrznego. 
Budynek wzniesiony był w konstrukcji zrębowej o wymiarach 
3,4 x 3,4 m. Od strony północnej, na zevmątrz budynku znaj
dowało się palenisko, koliste,średnicy do 1 m zagłębione vl 
ziemię do 0,3 m, obłożone kamieniami oraz połową kamienia 
żarnowego, vzykor~ystanego tutaj jako odpad. Kolejny cały 
kamień żarnowy średnicy około 0,5 m odkryto także w pobli
żu budynku. Blisko paleniska wyeksplorowano 5 gładzików, 
które m.in. vzykorzyst~1ane były do VJYgładzania kamieni żar
nowych. Do budynku od strony południowej przylegała piw-

. ni czka o zarysie czvrorobocznym i vzymiarach 1, 5 x 3, 5 m, za
głębiona na 0,5 m z dnem wyłożonym dre\'mem i kamieniami. 
Jako okładziny użyto także nieuko1lczony kamień żarnowy /roz
poczęty otwór, kamie11. p~knięty/. Krótkotrvro.łą przerwę w 
funkcjonowaniu wału VJYkorzystano na rniejsce wytwarzania, a 
raczej wykańczania kamieni żamO\·zych, wykonywanych z grani tu 
ślężańskiego. Pracovmię datujemy wstępnie na IX-X wiek. 
Prace przy obróbce kamieni były krótkotn'l'ałe, po zniszczeniu 
praco\'mi dokoriuno odbudowy wału . 

Odbudowa umocnień obronnych fazy II polegała na 
wzniesieniu nowee;o wału obok starszego spalonego. Zbudowano 
go najprawdopodobniej ze sl<rzyń drevmianych napełnionych 
gliną opalikowanych słupami . Zachow:.1ły się ślady smużek po 
prm·;ie całkowicie rozłożonym drewnie i negatywy po wbitych 
słupach, średnicy około 0,30 m, zaGłębionych do 0,8 m. 
Szerokość wału wynosiła około 9-11 m, zachowana wysokość 
1,5-2,0 m. 

Od zewnętrznej strony do tej części wału, przyle• 
gało przypuszczalnie niskie przedv:ale, rodzaj ławy zbudowa
nej z gliny . I>rzed nią znajdovm.łn się fosa powstała w wyni
ku wybierania gliny do budm·1y vrtłu fazy III . 

Na podstawie uzyokunej ceramiki S<1dzimy, że odkry
te konstrukc.je obronne f.unkcjonov:ały v1 VIII-X/XI w. 

Dokumentacja i za by t.ci z baduli znaj dują się w 
WOAK-u. 

Badania nie zostały zakończone . 



BILCZEW, gm . Kramak 
woj . konińskie 
Stanowisko 1 
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. 1\iuzeum Okręgowe 
w 1 onin:i.e 

Bada.ni.a .prowa.dzili mgr Krystyna 
Olińska i mer Krzysztof Gorczyca . 
l<,ino.nsowało l'.luzeum OkrQ gowe w l~o
ninie. Druei sezon badnń . Wczesno
średJiiowieczne cmentarzysko rztdo-

'we /X.I/. 

Kontynuovrano badania we wschodntej ptirtii stano
wiska. Zbadano 219 m2. Wyeksplorowano 5 grobów szkieleto- · 
wych orientowanych na osi B-\'/. Wyposażenie pochówków było 
bardzo skromne, znaleziono jedynie· 2 noże. VI ;jednym z gro
bów zuobserwovrano ślady rozłożonej drewnianej truHmy . N"a 
podstawie dotychcz.us.owych wyników bado.ń należy pn.ypusz
czać, że. cmentarzysko ma niewielkie rozmiary - uch ·rycono 
3 rzędy grobów. Sygnalizowana w poprzednim spro.v10zdaniu 
obecność grobów ciałopalnych nie znalazła potvnerdzcn io. . 

Materiał i dokumentacja znajdują się w J,;uzeum 
Okręgowym w Koninie .. 

Badania będą kontynuowa ne. 

BŁOTNICA STRZELECKA, grn . Strzelce opolskie 
woj • opols· i e patrz 
Stanowisko A okres Vlrpływów rzymskich 

BOGUCIU, gm.Racląż 
woj.ciecha.nowskie 
Stanowisko 2 

CEDYNIA 
woj.szczccińsk~e 
Stanowis ko 2 

patrz 
okres wp~ywów rzymskich 

Muzeum Narodowe 
w Szczecinie 

Badania prowadziła dr Hc lenn. f;~a.li
nowska-łjazarczyk . l~inan.Gov:alo I..u
zewn Na.r ·odowe w Szczecinie . Czter
nasty sezon bada:' . Cmentar~ysko 
średn).owieczne /X-1~rv· w. /. 

Prace ba d.t:ivtcze kontynuowano nn. połudnj owym s ł o1'u 
wzgórza celem uchwycenia dal:ncco przebic r)A rowu (';.l'OdZ<lce r;o 
cmentarzysl~o. ·Ustalono p.r·zebieg rowu, ·kt óry u podnóża po
,łudniowego stoku wzr;órza t mniej więcej w je~o połowie , ,.rJ -
płycił si ę i zaniknął . , .. 

Dalsze wykopy założono w północnej cz f: ńci. v;ź •ór:...:1. 
'1/yelm plorowan cr 1 c.LaJ.Jopnlny grób ludno:;ci kul tury J.:u~yc: lej 
i 23 śrctlniowieczn~ pochówki szb.ele towG. Gr oo·y występowały 
w trze ch \'::.u':> tnach. , a. r:łvbol<: Q6ć i dl zult:;·on~u ~itgałe uo 
120 cm od pm·ricrzchni durn i.. \,s zyutkie pocnowk1 U3Jtucmmc 
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były na osi \'1-E, głowami zwrócone w kierunku zachodnim lub 
południowo-zachodnim. Znaczna część zmarłych pochovmna zo• 
stała w drewnianych trumnach. ~a wyposażenie składały ai~ 
przedmioty użytku codziennego, jak: noże i krzesiwa, mone• 
ty oraz ozdoby. 

Prace winny być kontynuowane w p6łnocnej partii 
wzgórza celem uchwycenia od tej strony zasięgu cmentarzyska 
oraz przebiegu rowu w jego części północnej. 

CEDYNIA 
woj.szczecińskie 
Stanowisko 2a 

Muzeum Narod ov1e 
w .Szczecinie 

·Badania prowadził mgr Antoni Po
rzeziński. Finansowało Muzeum 
Narodowe \V S~czecinie·. Szósty se-

· zon badań. Cmentarzysko szkiele
towe z 2 poł.X-XI w.; osada 
wczesnośredniowieczna XI-XII w. 
oraz osada łużycka z okresu hal
sztackiego. 

Prace kontornuowano w ~ółnocno-wschodnim sektorze 
stanowiska na powierzchni 500 m • Odsłonięto i wyeksploro
wano 1 grób szkieletowy, 2 obiekty wczesnośrednio\rleczne 
/jamy/ oraz 10 obiektów /w tym J pRleniska i 4 jamy/ repre
zentujących osadnictwo ludności kul tury łużyclciej z okresu 
halsztackiego. ·uzyskane wyniki badań poz,mlaj~ na dokładne 
określenie zasięgu cmentarzyska wc-zesnośredniowiecznego 
w północno-wschodniej czę ści stanowiska, jak :również na 
szczegółową lokalizację przestrzenną osadnictwa łużyckiego, 
sięgającego po rubież stanowiska 2. 

CHMIELNO 
woj . gdańskie 
Stanowisko 1 

~:.uzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła dr Barbara Le
póvma /Gdaiiskie Stanowisko Archeo
logiczne IHKłJj PAN/ .Konsul tantern 
był doc.dr hab. Leon J.Łuka. Fi-. 
nansowało I.luzeum Archeologiczne 
w Gdm1sku . Szósty sezon badań. 
Gród wczesnośredniowieczny, od 
XIII w. siedzibo kasztelana. 

Kontynuovmno prace w wykopic II la /wał/, w po
przedzając~ sezonie badawczym doprowadzonym tylko do głę
bokości 70 cm. Zdjęto kolejne warstwy słabo zacho·.·mnej, 
strawionej przez pożar konstrukcji skrzynio·llo-przckładko
wej wału. \'Je ws chodniej części wykopu nu Głrbokoś ci 2,5.m 
osiąenięto stopę fundamentową wał u, do ktorcr-o budowy uzy
to rudoczerwonych iwi rów, nawiezionych tu z nnd jeziora 
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Rekowo, oddalonego od grodu około ·1 km. W środkoVIej części 
wykopu _ odsłonięt o umocnienie kamienno-glinianej ławy wału, 
w postaci podwójnego rzędu dużych kamieni. Zm·1artość fosy 
wyeksplorowano tylko do głębokości 2,4 m. 

Do ważniejszych rezultatów badań tego sezonu na
leży zaliczyć uchwycenie pełnej· szerokości wału grodu od 
jego z~chodniej strony, k~óra wynosiła 24 m. 

Materiał ruchomy /ceramika/ datuje wstępnie budo
w~ ostatniej fazy umocnień obronnych na ~III \rlek. Przypu
szczalnie gród został zniszczony przez Krzyżaków w czasie 
opanowywania przez nich Pomorza Gdańskiego. 

. Materiał jest opracowywany w Gdańskim Stanowisku 
Archeologicznym·. . . 

Prace będą kontynuowane. 

CZEKAN6\'I, gm.Jabłonna, Lacka 
woj .·siedleckie 
Stanovdsko I - 11Tureckie Mogiły" 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Barbara 
Zawadzka-Antosik /autorka spra
wozdania/ przy współpracy mgr. 
Ludomira Łoźnego i Wiesławy Gaw
rysiak. Finansowało PMA w Warsza
wie. Dwunasty sezon badań. Cmen
tarzysko szkieletov1e /XII-XIII w./ 
i osada /VII-VIII w./. 

:Przebadano 277 m2 powierzchni cmentarzyska, wyek
~plorowano ~3 grobów i 11 jam, vzydobyto 95 przedmiotów, 
sporą ilość ceramiki 1 kości zwierzęcych. · 

Vlykopy założono w północnej, południowej i wschod
niej partii cmentarzyska, na terenie znajdującym si. ę pod 
uprawą. Groby pozbawione były obstaw i bruków kamiennych. 

Z 13 grobów - 12 było szkielet.owych i 1 ciałopal
ny. Stan zachowania kości szkieletóv1 dobry. Orientacja za
chodnio.. Inwentarze Vlystąpiły w 7 grobach, najbogatsze w 
kobiecych nr 156 i 15ą. Ogółem znale~iono: 55 paciorków 
szklanych, 2 bransolety, 2 paciory, ,2 guzki i pierścionek, 
z brązu, 5 kabłączków skroniovzych z cyny, 6 gwoździ od tru
mien, 4 noże, 2 kółka, okucie, grot strzały i 2 przedmioty 
z żelaza, oraz 3 naczynia i prz~ślik z gliny. 

Do najciekawszych odkryć należy zaliczyć grób nr 
150 - ciałopalny. VJ jamie grobowej o wymiarach 150 x 90 cm 
i głębokości J0-45 cm Vlystąpiły w zndcznej ilości spalone , 
nadpalone /głÓ\v.nie · czaszki i kości _ długich/ oraz n~espalo
ne /kręgosłupa/ kości najpro.VIdopodobniej dv1óch osobników: 
dorosłego niężczyzny i dziecka. Pomiędzy kośćmi. - ułamki . 
częuciowo wtórnie przepalonego naczynia. Grób ten \TJstąp~ł 
w jednym z rzędów na. pó~nocnej peryft::,rii cmentarzysko.. 
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Z 11 badanych jam • 4 należy odnieść do VII-VIII 
wieku /nr 68,81,82,,85/. łla uwagę zasługuje jama 81 - odpad
kowa z bardzo dużą ilością ułamków naczyń i kości zwi~rzę
cych, kółkiem z brązu i haczykiem z żelaza oraz jama 85 -
mieszkalna,. w której znaleziono ułamki ceramiki, 5. pacior-· 
ków szklanych i kabłąk z brą~u. VI jamę zostały wkopane dwa. 
groby szkieletowe /nr 148 i 149/. Z pozostałych 7 - ) to 
jamy o nieokreślonym charakterze, owalne lub okrągłe z ka
mieniami i małą ilo.ścią materiału ceramicznego z XI-XIII 
wieku oraz 4 - zaciemnienia z przypadkowym materiałem ce
ramicznym. 

Badania przyniosły dalsze interesujące materiały 
kultury ludności zamieszkującej teren obecnego_ Czekanowa 
w VII-VIII i XI-XIII wieku. Grób ciałopalny jest no\~ zja
wiskiem w obrządku pogrzebowym czekanowakiego obiektu i 
ciekawym przyczynkiem do _prpblematyki -grobów ciałopalnych 
z młodszej fazy wczesnego średniowiecza na terenie Podla
sia. Uchwycono kolejne punkty północnej g:Panicy cmentarzy
ska, potwierdziła się jego peryferia wschodnia i uległa 
przesunięciu bardziej na południe, peryferia południo\m, 
co v~runlcuj e dalsze prace na tym odcinku. 

· Ma~eriały i dokumentacja znajdują się ~ PMA w 
Warszawie. 

CZERCHÓW, gm.Ozorków 
woj.łódzkie 
Stanowisko 1 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadziła dr Aldona · 
Chrni e l OVJS ls::a • Finansował \'/KZ w : 

.Łodzi. Osmy sezon badań. Grodzi
sko wczesnośredniowieczne /IX
XI w./. 

Kontynuowano badanie grodziska. V/ wykopie IV 
/5 ·x 6 m/, usytuov~nym na północnym zewnętrznym stoku ·wału 
głównego, odkryto na głębokości około 180 cm od powierzch
ni dalszy ciąg " konstrukcji drevmianych tegoż wału, wznie-
sionych sposobem przekładkowym. · . 

Niski poziom wód gruntowych umożliwił szczegóło
we obserwacje techniki budowy tej części umocni.eli grodo
wych; konstrukcja rusztowa spoczywała na drewnianyc~ pod
walinach, tzn. na luźno narzuconych fragmentach odpadko
wego drewna w układzie przekładkowyni, a umieszczonych w 
celowo wykopanym niezbyt głębokim rowie o szerokości około 
1,5-2 m, Całość zabezpieczały pionowo wbite kołki zarówno 
od wewnętrzn~j, jak i zewnętrznej strony tej konstrukcji. 
Dodatkowym zewnętrznym wzmocnieniem były: śc.:t:anka z zaple
cionej faszyny oraz warstwa kamieni. 

W górnych spalohych warshrnch wału znaleziono 
ceramikę ręcznie lepioną, słabo obtaczaną i silnie obtacza-
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ną. W obrębie zachowanych szczątków ·drewnianych odkryto 
fra~e~ty przed~otów żelaznych• w tym 6 grotów do strzał 
o lisc~u tra~ezo~dalnym, 1 duży grot wł6ezni i kilkanaście 
ułamków ceramiki słabo obtaczanej .• 

Rów sondażowy /1 x 50 m/ poprowadzony na północ 
Od wykopu IV, po raz drugi nie potwi~rdził opinii przedwo
jennych badaczy o istnieniu dookolne~o wa~u zewnętrznego. 

Zbiory znajdują się w Muzeum Archeologicznym 
L-Etnograficznym w Łodzi. · · 

Badania pędą kontynu~wane. 

CZERNICZYN, gm.Hrubieszów 
woj.zamojskie 

patrz 
neolit 

Stanowisko 3 

CZERSK, gm.Góra Kalwaria 
woj.stołeczne warszawskie 
Stańowi'sko "Wzgórze Zamkowe" 

Polska .Aka-demia ~auk 
Instytut Historii Kultury 
Ma teria.lnej ~, 
w Warszame 

Badania prowadzili.: dr Jadwiga 
RauhutovmJ dr Przemysław Urbańczyk 
i mgr Teresa Rysiewska. Konsultan
tem był prof.dr Witold Hensel. 
Piętnaa:t;y sezon badań. Wczesne i 
póź;'le średniowiecze /XI-XII-XIV w./. 

Badania kontynuowano na działkach 37D, }6A i 35 
C-D usytuowanych w części południowo-zachodniej dziedzińca 
zamkowego. Na trzech z nich /37D, J6A i 35C/ zakończono 
eksplora'cję na poziomie calca. Uzyskano dalsze informacje 
odnośnie charakteru zabudowy i układu przestrzennego w róż
nych poziomach osadniczych /relikty budynków mieszkalnych 
i gospodarczych oraz piece i paleniska/. Na uwagę zasługuje 
odsłonięcie resztek dużych słupów drewnianych na działce 
36A w poziomie tymczasowo datowanym na XI stulecie. Ich 
usytuowanie oraz rozmiary, nie posiadając~ odpowiedników 
w dotychczasowych źródłach z tego okresu~ nie \yYkluczają 
.możliwości, że są to resztki zabudowy dworu książęcegót 
który prawdopodobnie znajdował się w tym·miejscu. Zasługuje 
przy tym na uwagę, że na sąsiadującej działce /J5C/ znale
ziono, na wtórnym złożu, rzeźbioną bierkę warcabów z kości 
słoniowej, którą · stylistycznie datować można ,na 2 poł.XII 
wieku. Jest ona zdobiona motywem roślinnym oraz wyobraże
niem orła i może być produktem wschodnim) który dotarł na 
~sze ziemie albo poprzez Italię, albo z krajów zachodnich. 
Tego rodzaju kamienie do gry używane były wówczas przez 
elitę feudalną. Wśród innych znalezisk ruchomych na uwagę 
zasługuj e znalezienie po raz pierwszy w Czersku kostki mo
zaikowej ze szkła, .pochodzącej zapewne z ~zystroju XI-XII
wiecznej świątyni św.Piotra znajdującej się na grodzie 
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Na działce J5C.w warstwę 2 poł.XII wieku wkopano 
kilka grobów szkieletowych. VI jamach grobowych zachowały 
się r .esztki trumien. 

Podobnie jak na innych działkach, również w roku 
bieżącym odkryto resztki rusztu drewnianego - pozostałości 
moszczenia dziedzińca z wieku XIV. 

Oprócz ww.zabytków ruchomych, znajdowano ułamki 
· naczyń glinianych, przęśliki gliniane, kości zwierzęce, a 
także szereg przedmiotów. Z nich \'tymienić można płytki wa
pienia z negatywami przęślików, fragment sztabki ołowianej, 
sztaby żelazne, stanowiące okucia wrot drevmianych /może 
z dworu książęcego?/ i romańskiego dużego klucza żelaznego 
/znaleziony razem ze sztabami/, a dalej grot oszczepu oraz 
żelazne groty bełtów kusz. 

D~BCZYNO, gm.Białagard 
woj . koszalińskie 
Stanowisko 10 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Instytut Prahistorii 

Badania prowadził mgr Andrzej Si
korski. Finansował U.Alll w Poznaniu. 
Czwarty sezon bada11. Stanowisko 
vrielokulturowe: obozowisko kultury 
pucharów lejkov~atych, osada i cmen
tarzysko ludno~ci kultury łużyckiej, 
osada ludności grupy dębczyńsklej 
z okresu Tzymskiego, osada ludności 
kultury wczesnego średniowiecza. 
/VII-poł.IA w./. 

Kontynuowano badania z 1979 r. Hozpoznano wschod
nią część osady wczesnośredniowiecznej /bezpośrednio dalej 
na zachód zlokalizowano osadę ludności kultury pomorskiej 
- stanowisko 52/. 

Zbadano povrierzchnię około 250m2 , rejestrując 
138 nowych obiektów z dwóch jednostek kulturowych. 
Kul tura łużycka - osada 1. cmentarzysko /?l. L in. 1 j a.ma 
mieszkalna z paleniskiem, z regularn<1 konstrukcją słupową 
o powierzchni użytkowej około 5,2 m2; 5 jam gospodarczych 
/?l i kilkana:3cie jam pasłupowych bez kontekstu. Stvrier
dzono wyłącznie materiał ceramiczny. Dominują naczynia o 
fakturze zewnętrznej i we,vnętrznej wy ~wiecancj, czę ściowo 
zdobione np. pasmem linii poziomej i linią zyc;zakowatą. 
Zarejestrowano też 2 c;rolly ciałopalne "czyste" z obwarowa
niem /?/ - materiał ceramiczny, niediac;noatyczny. 
\/czesne średniowiecze - osada.. VII-poł. IX w. - m. in. 4 pół
ziemianki z fragmentarycznie zach0\'taf14 konstrukcją słupową 
na osi E-~ /obiekt 590 i 665 z piecnmi w częóci "szczyto
wej"/, 19 jam gospodarczych, 1 paleni::J}{Q, 2 jamowe L'llic;azy
ny e;liny, 78 jam pasłupowych bez kontekstu /w tym 1 leon-
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strukcja naziemna składająca się z 6 słupów ł?/, w wypeł
niskach obiektów stwierdzono mat~riał ceramiczny. który na 
podstavde cech techno-morfologicznych można zaliczyć w prze
wadze do VIII-1 poł.VIII wieku. Półziemianka - obiekt 665 -
zasługuje na szczególną uwagę ze względu na inwentarz, tzn. 
fr.ceramiki typu Dziedzice /k!lka z płytką ornamentyką nie
regularnie falistą/, brązowy wisiorek o kształcie gruszko
watym /?/, 2 przęsliki ·glini<a.ne, 1 osełka. Wymienione obiekt 
wstępnie datować można na. VII-VII/VIII w., dla przemian 
technologicznych ceramiki w ramach typu Dziedzice ma walor 
chronologiczny przemian stylistycznych ~eramiki z najwcześ
niejszych faz wczesnego średniowiecza. 

:Materiały znajdują •się 'W JI.nstytucie Prahistorii 
UAM w Poznaniu.·· . . 

Badania będą kontynuowane. 

D~CZYNO 
woj .Jcos.zalińskie 
Stanowisko )8 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
·Instytut Prahistorii ..., 

Badania prowadzili: mgr Andrzej 
Sikorski i B.Walkiewicz. Finanso
wał UAM w Poznaniu. Pierwszy se
zon badań. Osada wczesnośrednio
wiec_zna VI /?/ - IX ./?/ w. 

·Rozpoczęt o prace na 'znanyro z archiv~liów obiekcie 
wczesnośredniowiecznym w rejonie rzeki Mogilicy /le'~J dopłyv1 
Parsęty/. Stanowisko zlokalizowano u podnóża i w dolnej 
części długiego stoku rozległego wyniesienia, opadającego 
w kierunku wschodnim, bezpośrednio nad szeroką strefą zale- . 
wową rzeki Mogilicy . 

Zbadano powierzchnię ok. 85 m2 rejestrując 38 
obiektów, w tym: 2 półziemianki, 8 palenisk, 2 bruki kamien
ne o konstrukcji zwartej, wielowarstwowej ze ~średnich idu

_ żych kamieni polnych, J jamy gospodarcze oraz 23 ja~ pasłu
powe /w tym 8 tworzą naz~emną konstrukcję słupową o povderz
chni użytkowej ok. 4,2 m -pozostałe bez kontekstu/ • . 

\'l wypełniskach obiektów f3 twierdzono wyłącznie ma
teriał ceramiczny, który po wstępnej analizie w zakresie 
technologii i elementów mikromorfolo-gicznych zaliczono do 
tzw.typu Dziedzice - 5 obiektów /w tym 1 półziemianka/ -
faza I wg W.Łosińskiego oraz typu Kędrzyno /odro.II/ i Szcze
cin /odm.III,IV war.1/ - faza IIa-IIb/III . 

Materiał znajduje się w ma~azynach Instytutu Pra-
historii UAM w Poznaniu. · . 

Badania będą kontynuowane. 

DROHICZYN 
woj.białostockie 
Stanaydsko XI 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Bi~łymstoltu 
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Badania prowadziła mgr Krystyna 
Bieńkowska.. Finansował WKZ w 
Białymstoku. Pierwszy sezon badań. 
Kurhan wczesnośredniowieczny. 

Kurhan położony jest na polu ornym Marii Czyryndy, 
w odległości 174 m na południe od drogi Siemiatycze-Drohi
czyn i 20 m na wschód od drogi polnej prowadzącej ód drogi 
Siemiatycze•Drohiczyn w kierunku Bugu i zabudowań M.Czyryn
dy. 

Nasyp kurhanu w 3/4 został zniwelowany przed laty 
przez wybieranie kamieni i piasku, w miarę nie naruszona 
pozostała tylko południowo-zachodnia część nasypu. Pie~vot
na średnica kurhanu wynosiła ca 15m, a wysokość ca 2m • . 
Miał on ziemno-kamienną konstrukcję nasypu. 
Materiał zabytkowy to kilkadziesiąt dvobnych ułamków cera
miki, wśród nich kilka z naczyń toczonych- współczesnych 
i kilka z okresu starożytnego pozostałe zaś pochodzą z na
czyń obtaczanych grubo-i średniO/Ściennych, wykonanych z 
gliny o domiesza~ grubo- i średnioziarnistej, bez ornamen
tu. VI nasypi-e znaleziono kilka ułamków palonY:ch kości. 

Na podstawie znalezionego materiału badany kur
han należy zaliczyć do grupy kurhanów wczesnośredniowiecz
nych z pochówkiem ciałopalnym. 1 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Bia-
ł~toku. 

Badania nie będą kontynuowane. 

DROHICZYN 
woj.białostockie 
Stanowisko XVI 

DZIEKANOWICE, gm.Łubowo 
woj .poznańskie 

DZIEKANOWICE, gm.Łubowo 
woj .poznańskie 

patrz 
neolit 

patrz 
okres lateński 

Uniwersytet. im. Adama 
~ickiewicza w Poznaniu 
Zakład Antropologii 
r1:uzeum Pierwsżych Piast6w 
,na Lednicy 

Badania prowadzili doc.dr hab.Ma
ciej Henneberg, mgr mgr Jacek 
Vlrzesiński i Janusz Górecki. Fi
nansowało ~~p na Lednicy. Trzeci 
sezon badań. Cmentarzysko szkie
letowe, wczesnośredniowieczne 
/XI w./. 

Zakończono prac'e wykopaliskoVIe na wczesnośrednio
wiecznym cmentarzysku szkielet~vzym. Pr~eba~ano obsza~ o po
wierzchni 987. m~, położony wokoł drevrn~aneJ , kapliczk~ na 

) 
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terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. 
Obok ciałopalnych grobów kultury wejherowako

k~otoszyńskiej zlokalizowano 45 grobów szkieleto\vych, w tym 
19 kobiecych, 16 męskich, 4 dziecięce, 2 osobników dorosłych 
i 4 nieokreślonych. ~iększość /29/ pochówków była zoriento
wana na zachód. Wyposażenie posiadały 22 groby, ' w tym 11 ko
biecych, 10 męskich, 1 dzieaiecy. Najliczniej wystąpiły no
żyki, a także kabłączki skroniO\'łe naczynie gliniane, krze
siwa, połówka srebrnej monety. Cmentarzysko ·szkieletowe na
leży do cme~tarzysk rzędowych, datowane jest na wiek XI. 

· Wyposażenie oraz dokumentacja znajdują się w MPP 
na Lednicy, materiał antropologiczny w Zakładzie Antropolo
gii UA, w Pozna!:'J.:i.u. 

GOSTCHORZE, ~.Krosno Odrz. 
woj.zielonogorskie 

~uzeum Archeologiczne 
Śr9dkowego Nadodrza. 
w Swidnicy k/Zielonej Góry · Stanowisko 1 

Ba. dania prowadził ·mgr Edward Dąb
rawski. Finanse~ KZA w Zielonej 
Górze. Trzeci sezon badań. Osada 
obronna wczesnośredniowieczna 
/VII-VIII i IX/X-XI w./. 

Prace wykopaliskowe ograniczyły się do wyeksploro
wania na arze 7 części znacznych rozmiarów obiektu nr 30, 
zagłębionego w calec, jak i ukończenia eksploracji obiektu· 
nr 19 z aru 4-go. Przebadano także do dna wYPełnisko fos na 
arach 9 i 10-tym. 

Ruchomy materiał zabytkowy z obiektu 30-go potwier
dza w ca'łej rozciągłości związki chronologiczne i kulturowe 
z sąsiednim grodziskiem w Połupinie /stanowisko 2/. Vlszystkie 
odkryte w jego wypełnisku fragmenty naczyń glinianych są nie
zdobione, w licznych przypadkach sposób profilovmrda ich wy
lewów znajduje. także ścisłe odpowiedniki w materiale ce~micz
nym z grodziska połupińskiego.Na .razie trudno określić fU!Uccję 
obiektu nr 30, ponieważ zdołano wyeksplorować tylko fragment. 
Natomiast czas jego użytkowania, w świe.tl·e wyników z poprzed
nich sezonów wykopaliskowych oraz w oparciu o rezultaty uzys
kane na grodzisku w Połupinie, przypa..da. najprawdopodobniej 
nie później niż na 2 połowę VII wieku; zape\vne jest on nieco 
wczośniejszy od sąsiedniego obiektu 29-go z aru 7-go. 

Badany. fragment obiektu 19-go ujawnił masywnie wy
konane z kamieni polnych palenisko, znacznie zagłębione w 
sypki piasek calcowy; kamienie spoczywały na grubym podkła
dzie gliny i były nią róvmież wiązan~. Obiekt ten - to być 
może resztka chaty naziemnej. Chronologia jego w oparciu o 
materiał ceramiczny przypada bądź na przełom IX/X w., bądź 
na 1 połowę X stulecia. 

PotvrierdŻiły się spostrzeżenia co do czasu funk
cjonowania fos. Na samym ich spodzie , VIŚród materiałów 

: 
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stiJ.rs::.,ych , wyst~piły nieliczne ułamki nnczyń całkowicie 
o b taczanych /we v: .Henn la z fuzy D/E/ . 

Wn.teriały rucl)ome i dokumento.cja znqjdują się w 
~;:uzcum Archooloeicznym t;rodkowcc;o Nadodrza v: Swi.clnicy k/ 
Zielonej Góry . 

Praco wykopaliskowe bQd.ą kontynuowano . 

GÓ•{A , f,Tll • Pobiedziska 
woj . poznańskie 
SLanowisko 1 

11.UZCLinl Archeologiczne 
VI Poznnniu 

Badania provtudził mgr Czesław 
Strzyżeweki . Pinnnsowało I.iuzeum 
Archeologiczne w Poznaniu . Drugi 
sezon badań . Osada - epoka neo-
·li tu i wczesny okres epoki brqzu ; 
okres przedrzymski , okres wpł.Ywów 
rz.ymski.ch i.okrcs wczesnośrednio
wieczny . Grodzisko ? - okres wczo 
snośrcclniowicczny . 

VI zwtązku ze zgłoszeniem przez Towarzystwo Miłoś
ników Pobiedzisk o niszczeniu znanego już wczc~niej stanowi 
ska ,., Górze , podjęto prace ratownicze . Stanowisko odkryte 
zostało w 1934 r . jako "grodzisko wklQSłe , wyżynne ", było 
miejscem podobnych inLerwencji w 1957 i 1964 r . W 1958 r. 
przeprowadzono tum s to.cj onarne badaniu ''rJkopulislcowe , kon
centrujące się na terenie osady . . . 

Stanowisko położone jest około 0,5 km na północ 
i północny zachód od skraju zabudowań l>GJ] i wBi Góra , w 
północnej czę:3ci doliny rzeki Cyb.iny , między nią a jeziorem 
Góra . Usytuowane jc:3t nu trójkątnym w przybliieniu półvtyn 
pie z vtyniesieniem 8,7- 9 , 6 m od poziomu wody w 19U2r . 

\'i czynnej pio. :Jnicy zlokalizowanej w dolnej i środ
kovlej partii zbocza zachodniego .i połudn:i o\·;o-zachodnie[;O 
wyeksploro\'/ano resz!ld 6 'Obiektóv•, w t yrn 4 palcnjsk , 1 pa
lenisko-pieca':' i jamy-półziemianki?, w których znaleziono 
ułamki nv.czyń pochodz~cych glównic z fazy B i BC okresu 
wczesno.:jretl ni ovri~ c z n e co . 

Dla ;vyja .cinj en in kwestJ i istnienia Grodzisku zało
żono dodatkowo 7 wykopów na lcu1minnc,ji w:.\t·órza i w jego 
c~;ęśc i północnej , gdzie wyntępowttł:y !H'Óbne od\'/ierLy 1 \':kopy 
geologiczne poprzedznj!'}CC założenie }~olejne,j pio::'inicy • 
.Przeci9ły one lmlminucjr biegnąc na OGi ·~r -.~ z o<lchylcnicm 
n~ 1'Jr;-8.1. ;; trzech wyko[mch uchr;ycono fra.ro~~m~y płnszc~a 
lmrniemlet;o ,\'nłu w CZG:'ici v,schodnLc•j i. zac;ll rlnie j I':Zt~órza , 
o. w czv:artym wykopic odl.:ryto frtl':i .(~Ht npPlu 1c<j konstru.<cji 
dr-~··niancj . \, \'HrGL\"t:lch kulturo·.•ych t j CZ\'.ici nt~now.ich1 
:::r,~ll~ziono nó~ żcl:-tzny, l'r:<r:ne1~ty ll'lczy:i [;ló<mic z f·lz.,v 
PD , B, BC okr·..:Gu I':C:.J·::!::nor'irC'dniG;·:icczn~t~o , a sp\.rntJ~rc:::.nie -
kuJt•.1ry t !~yckic,i, z okr.-1.,;u vifl'!.JI·JĆ"\'1 r;;yrn::.klch j fu~;y ..:; 
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okresu wc~esnośredniowiecznego. W jednym z wykopów odkryto 
fragment półziemianki/?/, położonej już na. terenie oaady, 
datowanej ceromiką na fazę B okresu wczesnośredniowiecznego. 

łfa. terenie półwyspu w warstwi·e III oraz ornej 
znaleziono 11 artefaktów krzemiennych oraz ułamki naczyń z 
epoki neolitu - kultury pucha.r6w lejko'lmtych oraz z wczes
n~go okresu epoki brązu. Wyst~piły też ułamki naczyń kultu
ry łużyckiej i z okresu wpływow rzymskich. Przewaźającą 
część materiału cera.m'icznego stanowią fragmenty naczy.ń z 
fa~ B,B-c, ·przy małym udziale ułamków naczy.ń ~faz A,D-E-F 
okresu wczesnotir.edniowiecznego /te os ta tnie występowały w 
warstwie I - próchnicy/ oraz z okresu późnośredniowieczne-. 
go. Stanowisko jest nis~czone systematycznie i wyrnaga dal
szych ba.dcu1. Ni·e uda~o się dotąd rozwiązać sprawy grodzi- ' 
ska• i relao~i do ni.ego osady IJ ej charakteru otwartego lub 
obt·onnego/. 

Materiał znajduje się w Muzeum Archeoloeicznym 
w Poznaniu. 

GRUDZI-łDZ-MNISZEK 
woj.toruńskie 
Stanowisko III 

patrz 
epoka. 1:>rą2iU 

JAKUSZOWICE, gm.Kazimierza Wielka 
woj.kieleckie patrz 
Stanowisko 2 okres wpł~iw6w rzymski ch 

JAROSŁAW · · 
woj.prze1Il.Y13kie 

KARTOSZYNO, gm.Y~okowa 
woj.gda.ńsk.:I,e 
Stanowisko 7 

KARTOSZYlfO? gm.ł rokowa 
woj.gdanskie 
Stanowisko 11 . 

pa·trz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres la teliski · 

Towarz-yę.two Przyjaciół 
Cdańska. 
PP Pracovmie Konserv~cji 
Zabytk6w 
Pracownia Archelogiozno
Konserwatorska 
OddZiał w Gdańslru 

Badania prowadził mgr Ndeczysław 
Nadol~ki . Finunsowała.Dyrekcja 
Elektrowni Jądrowej 11 Zarnowiec~ 
w Budowic. Pierwszy sezon badan. 
Osada wcze~~o~redniowieczna /XI-
XII w.?/~ , 

Sta.no\viako położone jest po wschodniej stronic 
Jeziora Żarnowieckięeo w dolnej części stożka napływowego 
wychodzącego z rozcięcia erozyjnegó zachodniej kruwędzi 
Kępy Żarnowieckiej. 
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Bada~am:t obj,ęto 300 m~ powierzchni po mikroniwe
lacji terenu w miejscu występowania częściowo odsłoniętych 
obiektów w zachodniej części stanowiska. Zarejestrowano 23 
obiekty, w tym chaty naziemne, paleniska, dołki poałupowe,. 
Zabudowania os~diy tw<i>rzy.ły obiekty o charakterze naziemnym,, 
wyznaczone prz~~ ukł-ady. dołków posłupowych. Materiał rucho
my stanowi ceramika, polepa, kości oraz przedmioty żelazne 
/nożyki, klamry~ uchwyty/. Bliższe sprecyzowanie chronologii 
osady datowanej og6lnie na okres wczesnośredniowieczny /XI
XII w./ będzie możliwe po przeprowadzeni\! dalszych badań. 

Materiały oraz dokbmentacja z badań znajdują si~ 
czasowo w Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PP PKZ 
O/Gdańsk. 

Przewiduje się kontynuację badań. 

KOPRZYWNICA 
woj.tarnobrzeskie 
Stanowisko "Łysa Góra:" 

KRA~6W-KAZIMIERZ 
ul. Piekarska 11 

patrz' 
epoka brązu 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr Emil Zaitz. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie. Pierwszy sezon badań. 
Osada wczesnośredniowieczna /XI- · 
XIII w./ i ślady osadnic~wa z okre-
su· wpływów rzymskich. , 

Badania archeologiczne prowadzono w wykople bu
dowlanym o wymiarach ·24 x 27 m, zlokalizo\mnym po północnej 
stronie ulicy Piekarskliej• około140m na ·wschód od klasz
toru 00 Pau~inów na Skałce i 100 m na południe od klasztor
nego ogrodu 00 Au~stialłÓW-.. Pracami ratowniczymi objęto 
wschodnią część polnocnej i południowej ściany wykopu. Nie
zakłócone warstwy kulturowe rozpoznano na odcinku o długoś
ci 16m w ścianie południowej i 21 m w ścianie północnej. 
Zachodnia częś~ wykopu zlokalizowana była na terenie znisz .. 
czonym przez zabudowę z XIX wieku oraz przez liczne wkopy 
instalac;rjnei" W rezul tac1.e prac badawczych odkry~o: . . 
1. Warstwę III - wczesnośredniowieczną warstwę k\11 turową 

o miąższości 40-50 cm, zalegającą 150-160 cm poniżej 
obecnej powierzchni terenu, pod nawarstwieniami późno
średniowiecznymi /?/ i nowożytnymi. W jej obrębie wystą
piły połupane kości zwier~ęce, drobne grudki polepy 
i bryłki żużla oraz liczne ułamki naczyń wczesnośrednio-
wiecznych' datowanych na. X1-XIII w·.; . 

2. Jamę 1 - nieckowaty obiekt o średnicy około 3 m l gł~bo
kości 100 cm /poniże-j st:ropu warstwy III/, wypełniony 
brunatną próchnioą i warstwą nieregularnych, ostrokrawę
dzistych kamieni wapiennych przemieszanych z węglem 
drzewnym,.grudkami polepy i wstawkami le~o przepalonej 
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gliny. W obrębie jamy wystąpiły także połupane kości 
zwierzęce oraz bardzo liczne ułamki naczyń wczesnośred-
niovrlecznych /XI-XII w./; · 

3. Chatę 1 - obiekt półziemiankov~ o długośĆi około 2,5 m 
i głębokości 160-170 cm poniżej stropu warstwy III. 
W obrębie warstwowanego wypełniska obiektu /brunatny 
humus przedzielany warstewkami żółtej, czasem przepalo
nej gliny/ stwierdzono ułamki naczyń wczeanośredniowiecz-

, nych /XI-XI!I w./, liczne grudki polepy, · połupane kości 
. -•zwi~rzęce oraz bryły żużla żelaznego ·z małego pieca dy

marskiego lub z ogniska kowalskiego; 
4~ Chatę 2 - podobny obiekt półziemiankowy o głębokości 

150-160 cm /poniżej stropu warstwy III/ i długości ponad 
2 ·m. \'1 wypałnisku wystąpiły połupane kości zwierzęce, 
drobne grudki polepy oraz ułamki naczyń wczesnośrednio
wiecznych datowanych na X-XI w.; 

5. Palenisko - płytkie, nieckowate, zagłębienie w spągu 
warstwy III, v~pełnipne węglem drzevmym i przepaloną 
gliną. W jego obrębie wystąpiły pojedyncze ułamki · ko.~ci 
zwierzęcych, grudki·polepy i uła~ci naczyń wczesnośred-

. · niowiecznych /XI-XIII w./. 
Rozpoznane obiekty archeologiczne, położone w są

siedztwie kościoła ew.Michała na Skałce, wchodzą zapewne w 
skład południowej czę ści rozległej osady wczesnośrednio
wiecznej, rozciągającej się na zachodzie do Skałki, a na 
wschodzie do kosciała św.~tarzyny i terenu klasztoru 00 
Augustianów.·Odkryte obiekty pochodzą zasadniczo z młod
szych faz wczesnego średniowiecza /XI-X~II w./, w ich obrę 
bie stwierdzono jednak pojedyncze ułamki ceramiki starszej 
datow~nej na X wiek. · 

VI wypełnisku chaty 1 i 2, w j amie 1 oraz w war
stwie III wystąpiły także pojedyncze ułamki naczyń glinia
rtych z okresu wpływ6w rzymskich. Są one związane z osadą 
rozpoznaną w 1975 r. w czasie badan na ul. Slcałe cznej. 

, J'Vlateriały i dokumentacja z badań przechowywane 
są w Dziale Krak0wa Przedlokacyjnego rliu.zeum Archeologicz
nego w _Krakowie. 

K.RAK6W-Stare Miasto . Muzeum Archeologiczne 
ul. Kanonicza 9 w Krakowie 

1:, 

Badania· prowadził mgr I~rek 
Cwetsch /autor spravrozdania/ i 
mer Emil 2aitz pod nadzorem nau
kowym doc.d::r;:.Kazimierza Radwańslde
go . Finansowało Jli,uzeum Archeolo
giczne w Krakowie i KZA w I~rokowie . 
Drugi sezon bada11. Strefa osadnicza 
zachodniej czę:3ci Okołu . · Y,'czcsne 
średniowiecze . 
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Prace prowadzono na terenie posesji, w zachodniej 
częsc~ dziedzińca, na miejscu wyburzonej oficyny. z XIX w. 
Wykop zlokalizowano na krawędzi terasy średniej i terasy 
powodziowej Wisły przy miejskim murze obronnym. Teren był 
rozpoznany w latach ubiegłych wykopami sondażowymi i wier
ceniami. \'i r.b. prowadzono badania zmierzające do uńciśle
nia obrazu wczesnośredniowiecznych nawarstwień, ze szcze
g6lnym uwzględnieniem davmej topografii terenu oraz usytuo
wania wału obronnego. Wał ten był już wycinkowo zarejestro
wany w zachodniej częśc~ Okołu podczas prac wykopaliśkovzych 
prowadzonych przez Muzeum Archeologiczne w latach ubiegłych. 
Badania kontynuowano w wykopie nr IV o wymiarach 3 x 6 m, 
przylegającym kr6tszym bokiem do średniowiecznego miejskiego 
muru obronnego. Odsłonięto nawarstwienia od głębokoóci 420 
cm do 530 cm oraz wykonano podkop pod murem obronnym o dłu
gości 2,5 m. Stratygrafia vzykopu jest następująca: 
420/470 cm - 440/500 cm warstw3 kulturowe XII w.-x w. 

i IX . w.? 
470/475 cm - 500/510 cm - pozostałości warstwy humusu 

~ pierwotnego 
475 cm - 520 cm - poziom ;vmywania humusu pierwotneeo 
poniżej 520 cm utv10ry ilaste akumulacji rzecznej. 
Warstwy wykazują tendencję ;vyraźnego spadku w kierunku zachod
nim, zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu. 

W podkopie pod murem obronnym uchwycono nawarstwie-
. nia będące pozostałościami wału obronnego Okołu. W. warstwie 
IIx, na. głębokości 450-480 cm, odkryto fraernenty przekładko
waj konstrukcji złożonej z dranic i przepołowionych okrągla
k6w dębowych. Zalegają one po osi N-S i E-W w czytelnym, war
stwovzym układzie. Zostały ułożone płaską stroną ku dołowi, 
w szarym ile przemieszczonym prawdopodobnie celowo z terenu 
terasy powodziowej. 

Uzyskano wiele interesujących zabytk6w ruchomych: 
ceramikę, przedmioty żelazne itp. 

Zabytki znajdują się w Dziale Krakowa. Przedloka
cyjnego !IWC . 

Ze l'izględu na bardzo ciekawy charakter odkrytych 
w podkopie konstrukcji drevmianych w roku przyszłym prowa
dzone będą prace po zevmętrznej, zachodniej stronie muru 
obronnego. ·rch celem będzie pełniejsze okre·ślenie pozycji 
stratygraficznej odkrytej konstrukcji i ewentualne rozpoz
nanie jądra wału obronnego. 

KRAK6i'1-Stare Miasto 
ul. Kano~ic~a 15 

Wruzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr hnul Zaitz. 
:b'inansowało ?.:uzeum Archeologiczne 

•w Krakowie . Pierwszy sezon badań. 
Osadnictwo wczesno!Sredniowieczne 
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oraz relikty wczesnośredniowiecz
nych /wał obronny/ i późnośrednio
vdecznych /mur kamienny/ umocnień 
obronnych Krakowa. -

. Prac~ archeologiczne ,prowadzono w 5 szybikach 
geoteahnicznych zlokalizov~nych wewnątrz oficyn /3 wykopy/ 

· i w. ógrodzi.e .Po . ich zachodniej stronie /2 wykopy/ • 
." · . . W "Wykopach usytuowanych wewnątrz budynku stwier-
dzono nbwożytne i późnośredniowięczne warstwy kulturowe · 
z okruchami· cegi 'eł, grudkami zaprawy wapiennej i pojedynczy
mi ułainkami naczyń glinianych. Pod nimi, na głębokości 330-
405 cm, ~alega.ły nawarstwienia wczesnośredniowieczne z ułam
kami kości. zwierzęcych, węglem drzewnym, grudkami polepy 
i niewielką ilością ceramiki datowanej ramowo na okres IX
XIII w. W tej serii nawarstwień na oddzielną uwagę zaału

.. gUje poziom użytkowy- bruk wykonany z niewielkich kamieni 
· wapiennyqh /średnice, do 10 cm/ ułożonych na podsypce · szare

·' , go · pias·ku. Jest to zapewne pozostałość utwardzonej drogi, 
· ·biegnącej w sąsiedztwie· wczeanośredniowieQznego · wału obron-

nego. · 

: ·· W wykopach zlokalizowanych po zachodniej stronie 
oficyn o.dkryto relikty kamiennegó muru obronnego Krakowa 
/XIV ,w./ ·i związany z nim poziom użytkowy terenu /XIV-XVII w./ 
óraz warstwy nasypowe wchodzące w skład ziemnego jądra 
wczesnośredniovdecznego wału obronnego Okołu /XI-XIII w./. 
Mur obronny, Żachowahy do wysokości 2,7 m /w tym ok. 90 cm 
partii fundamentowej/, rozpoznano na długości 7,5 m. Jego 
za.chodnie lico przebiegało· ró\·molegle do zachodniej ściany 
oficyn, w odległości 1 m od jej lica. Ws chodnia część muru 
znajdowała się pod fundamentem budynk~. Przeprówadzonę pra
ce nie dostarczyły novzych danych do datowania muru i w związ
ku z tym przyjmujemy ustalenia architektoniczne dotyczące 
czasu budowy /XIY w./ i częściowej rozbiórki /XVII w./ tego 
obiektu. 

Pozostałości ziemnego jądra wczesnośredniov/ieczne
go wału obronnego rozpoznano na nievdelkim odcinku o długoś
ci około 160 cm. · Stwierdzono, że tworzyły go warstwy nasypo
we /glina ·, ' ił/ przemieszczone z terasy powodziowej. IVIiąż
szośó nasypu przekraczała 110 cm. Ze względu na niepełne roz
poznanie tego obiektu i brak · materiału . datującego przyjmuje
my, że podobnie ja·k na innych odcinkach wał usypano najpóź-

. niej w 1 połowie · XI wieku i wykorzystywano do XII~ wieku lub 
do czasu budo\~ kami~nneg~ muru obronnego w XIV w~eku. 

. Materiał zabytkowy i dolrumentacja z badai1 przecho-
\yYwane są w Dziale Krakowa · Przedloka~jnego Muzeum Archeol.o-

. gi cznegt? w Krakowie. · 

KRAK6W-\'iAV/EL . 
~ejony_ II,IV,VII,VIII,X,XIV 

Kierownictv/o Odnowienia 
Zamku 'Królewskiego i Pań
stwov/e Zbiory Sztuki na 
\lawc~u 
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Badania archeologiczne i architek
toniczne prowadził zespół Pracowni 
Archeologicznej KOZK kierowany 
przez mgr.Stanisława Kozieła, pod 
naukovcym nadzorem prof.dr.hab. 
Jerzego Frazika. Autorzy sprawoz
dania Jerzy Firlet i mgr Zbigniew 
Pianowski. Finansowało Kierownict
wo Odnowienia Zamku Królewskiego 
na Wawelu. Trzydziesty trzeći se
zon badań. Grodzisko głównie IX
XIII w., zamek gotycki i renesan
sowy oraz relikty osadnictwa sta
rożytnego. · 

Badania stanowiły kontynuację prac rozpoczętych 
w latach ubiegłych a także ·związane były z rozpoczęciem no
wych przedsięwzięć konserwatorskich na terenie Wzgórza Wa
welskiego. 
1. Kościół kated.alny, rej.IVJJ.Firlet, mgr Z.Pianowski/ 

Kontynuowano badania w krypcie wschodniej pod za
krystią /kaplica św.Małgorzaty/ przy odkrytym w ubiegłym 
roku XI-wiecznym grobowcu romańskim /sonda 5/. Eksploro\~O 
nawarstwienia gotyckie i wczesnośredniowieczne na zachód od 
grobowca, Częściowo także kornorę grobową nie uszkadzając 
unikatowej wylewki różowej zaprawy stanowiącej nakrycie ' 
grobu. Stwierdzono niekompletne zachowanie kości szkieletu, 
spoczywających jednakże w porządku anatomicznym. W przebę.
danej, zachodniej partii komory nie stwierdzono wyposażenia 
zmarłego. Obiekt może vdąza9 się z cmentarzem przykościel
nym przy tzw.pierwszej katedrze romańskiej /kościele św. 
Gereona/ o krótszej, niż zakładały dotychczasowe rekonstruk
cje, czę ści nawowej. 

W krypcie zachodniej pod zakrystią kontynuov~no 
badania w sondzie 3 przy ścianie południowej oraz \vykonano 
cztery dalsze wykopy /sondy 8-11/, zlokalizowane w zachod
niej części pomieszczenia. Na tym obszarze wystąpił kompleks 
reliktów archi·tektury murowanej złożony z fragmentów murów 
o przypuszczalnej metryce wczes nośredniowiecznej i wczesno
gotyckiej, silnie zniszczonych przez rozległe wkopy gotyckie. 
Stan zachowania odsłoniętych fundamentów utrudniał precyzyj
ne ustalenie relacji chronologicznych w trakcie badań, jed
nakże np. wtórne użycie romańskiego budulca w odcinku muru 
uważanego za relikt północny wieży schodowej tzw.drugiej 
katedry romańskiej vmosi korektę do r ekonstrukcji obiektu, 
opracowanej przez J.Pietrusińskiego. 

\ 
2. rz bastionie Wład sława I V 

a p1 u ur zem r eJ. . ~ ir et, 
Kontynuowano bądanio związane z odkryciem rotundy 

przedromańskiej i r elikt ó'll późniejn zych. W północne j ńcia
nie oraz północno-ws chodnim narożnik~ k otł ovmi wykona no 
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dwie sondy architektoniczne w gotyckim murze obronn~. w 
pierwszej stwierdzono obecność muru rotundy z licem z~
nętrznym zachowanym do wysokości ok. 1 m, w drugiej odsło
nięto jedynie wnętrze muru przedromanskiego, bowi-em lico 
zostało na tym odcinku zniszczone. 

. Po zewnętrznej stronie gotyckiego muru obronnego 
prowadzono eksploracje w obrębie wnętrza tzw .. l 1bas:l0ty" przy
legającej do ww.muru. Odsłonięto tu pełniej, niż w roku 
ubiegłym koronę fundamentu rotundy na odcinku przejścia z 
kolistej nawy w apsydę, a także odkryto niewielki fragment 
narożnika uskoku muru na linii tęczy kościoła, zachowany 
do wysokości czterech v~rstw kamieni płytkowych w części 
naziemnej /ok. 0,,4 m/. Odkryte w trakcie dwu sezon6w badaw
czych relikty architek~oniczne pozwalają na przybliżoną re
konstrukcję budowli, jako rotundy jednoapsydowej o średnicy 
wnętrza ok. 7 m. W centralnej części świątyni zlo~al~zowany 

. był grobowiec /podwójny?/ obmurowany płytkami wapiennymi 
spojonY;mi zaprawą gipsowąf podczas gdy mury rotundy wznie
siono z zastosowaniem zaprawy wapienno-piaskowej. Zachodnia 
ściana grobowca, stosunkowo gruba, mogła pełnić jednocześ
nie rolę fundamentu kolumnady empory. Na pQdstawie analogii 
techniki budowlanej z innymi obiektami przedromańskimi na 
Wawelu rotundę odkrytą pod kapitularzem datować można na 
pierwsze - dziesięciolecie XI wieku. 

Dokonano także istotnego odkrycia związanego z 
murami "baszty" wzniesionej po wyburzeniu rotundy. Odsło
nięto mianovdcie wevmętrzny narożnik fundamentu, rysujący 
się w północnej . ścianie 11baszty11 , stwierdzono, iż południo
wa ściana budowli w~hodzi w głąb gotyckiego muru obronnego. 
Fundament ten posiada cechy romańskie w układzie kamieni. 
Zmienia to dotychczasową interpretację obiektu /opartą 
m.in. na materiałach archiwalnych z badań w 1916 r./. Mamy 
tu do czynienia najpewniej z fundamentem prezbiterium nie
wielkiego, jednonawowego kośc:Loła romańskiego, wzniesione-

. go na . miejscu starszej rotundy .• Pozi01n kamieni wapiennych 
przy wschodniej ścianie budowli, odsłonięty w ub.roku, sta
novd prawdopodobnie stopę fundamentu ołtarza. Orientacyjnie 
przyj~jemy datowanie tego kościoła na wiek XII. 

VI sondzie 15/J przy zachodniej .. ścianie dzwonnicy 
Zygmuntowskiej od~łonięto niewielki f~gment gotyckiego 
przedmurza oraz starszego muru gotyckiego o przebiegu pro
stopadłym do mur6w obronnych, \vychodzącego ku północy na 
stok wzgórza /obtnurowanie korytarza poterny?/. Ponadto na
przeciwko skarbca katedralnego został odkryty dalszy frag
ment przedmurza, tworzącego na tym odcinku płytki vzykusz. 
J. Rezerwat archeolo iczno-architekt~czn na ·mi dz murzu 

rej. II J.Fir.e , mgr Z.Pianows -~ 
Nadzorem archeologicznym objęto prace ziemne zwią

zane z budową płyty stropowej i południoweg? murt;t ,op?rowego 
rezerwatu prowadzone przez ekipę "Hydrokopu '• Za~stm.ała 
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konieczność pogł ębieniu eksploracji na obszarze pomiędzy 
gotyckim murem obronnym, a reliktami przerunurzu /vzyk.2/82/, 
gdzie zalegały nawarstwienia wału wczesnogotyckiego datowa
nego na 1265 r. Stwierdzono ślady zró~nicowunia wypełniska 
charakterystyczne za zwyczaj dla konstrukcji skrzyniowych 
wału oraz /w irmym miejscu/ nikłe r esztki konstrukcji drew
nianeJ. 
· Przekop .na południowy mur oporowy /wyk.2/79-82 
odc.S/ zrealizowany został w we\vnętrznym narożniku fortyfi
kacji kleszczovcych z lat 1790-92 pomiędzy murem zevmętrznym 
nadbudo·wanym ...,., połowie XIX w. przez Austriaków, a murem 
wewnętrznym, częściowo zniszczonym za c.znsu 'i/olnego Miasta 
Krakov~a. Odsłonięto kolejne fragmenty ww.murów oraz po
wierzchnię skąły nad którą zalegały resztki na\•~arstvriet1 
wczesnośredniowiecznych, najpevmiej z najstarszego wału · 
obronnego. \'/ obydwu wykopach odsłonięt(o także odcinki funda
mentu ry.zali tu austriacl·i.ego budynku. szpi t .alnee;o /Reconva
lescentenhaus/ wzniesionego ok. 1860 r. 
4. HezerVvat archeolo .,iczno-archi tektoniczn od bud kiem 

nr 8, rej. VIII mgr mgr T1Jo \ro , P.Gą e' 
Bad~nia archeologicz~e oraz nadzór nad robotami 

budowlanymi wiązały się z rozpoczęciem prac adaptacyjnych 
przy wykończeniu istniejącego w tym rejonie. od początku lat 

· so-tych rezerv~atu architektonicznego /relikty średniowiecz
nych domów wikariuszy katedry/. Kontrolowano przebieg wybu
rzania fragmentów murów austriackiego budynku szpitalnego 
/Reconvalescentenhaus/, ró,vnolegle prowadzono badania archeo
logiczne w vzykopach 1/82 o wyrn. 1 x 5,6 m oraz 2/82 o vzym. 
2 x 1 m. W pierwszym eksplorowano naVJarstwienia. nowożytne 
uzyskując zespoły ceramiki nowożytnej i średniowiecznej. Na
trafiono także na fragment lcamienno-cegalnego muru gotyckie
go stanowiącego odcinek ściany jednego z domów wiknryjskich 
/muru 10/, a nieco dalej ku zachodovd oilsłonięto nievdelki 

_fragment drugiego muru średniovaecznego vzykonanee;o z łamane-
go wapienia bez użycia zaprawy /mur 11/. · · 

W trakcie wykonyv~ania otworu przejściowego · do re
zerwatu na. międzymurzu stwierdzono we vmętrzu średniowiecz
nego muru obrohnee;o strukturę humusową z zalet;ającymi w gór
nej partii kamieniawi wapiennymi. 

v: ~kopie 2/82 eksplorowano wypełniska wkopu 'na· · 
jeden z murów austriackiego szpitala, do chy1ili obecnej nie 
stwierdzono kontynuacji średniovt.i.ecznego muru nr 11, a od
słonięt·e tam skupisko kamieni zalegających w warstwie humu
su trudno na razie jednoznacznie łą czyć ze wspomnianym mu
rem bądź też kamienno-ziemną strukturq zaobser.wowaną w przej
ściu pomiQd"'Y rezerwatami. Badania będą kontynuowane. ·· . 
5. Rotunda baszcie Sandomierskie' re .X /mgr ·s.Al!a-

Kontynuowano ba dania na wykopie 15 . prowo.dzone w 
luta ch 1977-78 przeż me r mer M.SZe1t/CZyk- ',/<;>jtasiewicz i '.'l. 
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SzmukiEra. Obecnie poszerzono obszar eksploracji w kierunku 
ws<ehodnim mając na celu odsłonięcie apsydy rotundy. Przeba
dano nawarstwienia nowożytne z okresu drugiej okupacji _au
striackiej, związane z budową zewnętr..znego muru obronnego 
&raz nasypy będące przypuszczalnie pozostałością akcji po
rządk•owej przeprowadzonej w czasie Wolnego Miasta Krakowa. 
Odsłonięto dalszy fragment muru cegalnego o niewielkiej 
grubości, pochodzącego z pierwszego etapu fortyfikacji au
striackich oraz wewnętrzne l!co odcinka mu~ obronnego, 
~niesionego w drugim etapie, w latach 1852-54. 
6. ..Północno;..zachodnia krawęd.ź . w1-.górza t rej • II t VII t VIII 

'/t.'Lakwaj/ - " 
Na międzymurzu, pomiędzy gotyckim a austriackim 

murem obronnym prowadz0no badania ratownicze związane z wy
:Jnianą kanału burzowego przez ·ekipę "Hydrokopu" /odc.1-8/ 
oraz badania stacjonarne /wyk. 5/85 rej. VII/ rozpoczę-te w 

· celu _ dokładniejszego rozpoznania nawarstwień. W wykopach 
inst~~acyjnych stwierdzono dwa - główne zespoły ~~rstw: XIX
wieczne nasypy humusowe_ z gruzem kamienno-ceglanym, zap!a
wą i szczątkami organicznymi oraz starsze ""'warstwy gliniaste, 
ciągnące się również mi znacznym obszarze w rej .II i VII. 
Odsłonięto 5,66 m długie lico przypory przy gotyckim murze 
obronnym na •vysokości budynku nr 1 /XV-vrlecznego dworu Oleś
nickich/; fragment -muru kleszczowego z lat 1790-92 zamykają
cego linię tych umocnień na styku z budynkiem Seminarium 
/d.dworu Oleśnickich/ oraz odcinki muru policzkowego scho
dów przechadzki z okresu Wolnego Miasta Krakowa i obudowy 
zlokalizowanej w tym samym miejscu ~ropy fortyfikacji au
striackich z połowy XIX w. 

W wykopie 5/82 o wym.1,2 x 2m przebadano kompleks 
warstw w większości gliniastych do głębokości 1,6 m, nie osią
gając jeszcze ich spągu·. :Posiadają one charakter nasypowy, 
układ zgodny z nachyleniem stoku wzgórza. Górna partia nasypu 
uległa wielokrotnej niwelacji, stwierdzono także szereg wko
pów. Materiał zabytkowy stanowi ceramika wczesnośredniowie c 7-
na z niewielką domieszką gotyckiej i nowożytnej. \/stępnie 
można wiązać ten kompleks nawarst\rleń z jedną z późniejsz ;y 
faz drewniano-ziemnych fortyfikacji grodu v~welskiego / XII 
lub XIII w./. 

Badania będą kontynuowane~ _ ' 

'KRASEWICE.:.czEREPX 
woj,białostockie 
Sta.nowisko 1 "Kamienica " 

Państwowe Muzeum 
· Archeol ogiczne w Warszawie 

Ba dania prowtldziła mgr Ludgarda 
Długop olska i mgr Iwona Dyszy 
Kołakowa ka . :F'inans ował KZA na woj • 
biał ost ockie. Pi er ws zy s ez on badań . 
·Cmentarzysl(O z grobami w ·obudowie 
kamiennej / XII- XIII w./. · 
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Cmentarzysko położone jest na południowo-zachod
nim skłonie niewielki~Go \·,zniesienia t nu gruntach należących . 
do Francis~.ka Zaręby. Jeat to nieużytek porośnięty częściowo 
wysokimi sosnami, używany obecnie jako paśnik. 

Stanowisko zostało w 90% zniszczone przez wybiera
nie kamieni bruków ·i obudów na cele gospodo.rskle oraz na bu
dowę drogi biegnącej z Siemiatycz przez Czartajew do Grodzi
ska. Największemu zniszczeniu uległ środek cmentarzyska, któ
ry został pozbawiony całkowicie kamieni obudów i jak należy 
przypuszczać, kamj_eni bruków /teren jest wyraźnie obniżony/. 
Zachowały się jedynie, nieco mniej zniszczone, fragmenty kon
strukcji kamiennych położone w południowo-zachodniej i pół
nocno-wschodniej części /ary 5 i 11 oraz częściowo 4,12 1 17 l. 
Kłopoty z nabyciem siły roboczej spowodowały. że prace pro
wadzone były przewążnie własnymi siłami. W okresie tym prze
badano około jednego ara. Wykopy założ;ono w południowo-za
chodniej części cmentarzyska /arty 4,5,11 i 12/ oraz niedale
ko grani cy wschodniej na arze 11. Po usunięciu warstwy darni 
i ot1czys zczeniu kamieni bruku okazało się, że odkryte groby 
są zniszczone w większym stopniu niż przypuszczono. Ogółem 
odkryto · 11 grobów i tylko w jedi1ym natrafiono na małe frag
menty kości długich /grób 1/. Większość grobów pozbawiona 
była wyposażenia. Są to przeważnie groby w dużym stopniu 
zniszczone. Jedynie w czterech grobach zachowało się wypo
sażenie "ubogie" w postaci: noża, 2 krzesiwek , pierńcionka 
brązo\'łego, 4- paciorltów szklanych i silnie skorodowanego 
przedmiotu żelaznego / eroby: 1,4,5,7/. W wypełnisku jamy 
grobowej znajdowały się drobne węgle drzevme oraz .. fragmenty 
ceramiki. · 

KHUSZWICA 
woj.bydgoskie 
Stanowisko 2 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii 

· i'/ielkopolski w Poznaniu 

Badania pod kierownictwem prof.dr. 
\'li tolda Hensla prowadził dr r oj
ciech Dzieduszycki . Finansował 
IHKii PAN . ·/czesnośredniowicczny 
gród / X-XI w./, miasto /XII-XI_II. w .• /. 

Kontynuowano prace wykopaliskowe na południowym 
stoku Wzgórza Zamkowego /vrylcop IVA/. Celem prac było dalsze 
odsłanianie umocnień grodu kruszwickiego oraz przeńledzenie 
przemian zachodzących w urbanistyce wczesnomiejskiej . · 

Od_kryto sześć XII-wiecznych poziomów osadniczych 
złożonych ż budov1li zrębowych, ulic i p!ilenisk . W 'dwóch 
górnych poziomach odsłonięto boeuty mnteriał kulturowy . 
Oprócz ceramiki t kości, nzczą tkó•:r botanicznych na U\'ltl/;ę 
zusługują wytwory ze s:?.kła /obr8czku, paciorek ze złotą 
folią/, bursztynu /paciorel</, brązu i żelazu • 
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W niższych poziomach natrafiono na wielopoziomo
wą alicę vzykonaną z dranic ułożonych na le~rach, przyty
kającą do bu4owli mieszkalnych, a 3ednoczesnie okalającą 
XII-wi~czny zespół miejski. · 

. St\vierdzono, że pod nawarstwieniami XII-wiecznymi 
zalegały relikty związane z osadnictwem. 2 poł.X wieku /szcząt
ki war~tvzy, dwie jamy/. 

. .· W części południowej wykopu IVA odsłonięto dalsze 
t~y poz~omy konstrukcji rusztowych stosu wału ' otaczającego 
gród kruszwicki w 2 poł.XIII wieku. W jednym z poziomów 
konstrukcyjnych natrafiono na żelazny grot strzały. 

Poniżej warstw wczesnośredniowiecznych eksploracji 
· poddano dalsze pozostałości osadnictwa ·ludności kultury łu
życkieJ z okresu halsztackiego /HaD/. w poziomie tym odsło-

. nitto pięć jam o dwufazowej stratygrafii zawierający~h boga
. . ty materiał ceramiczny, kostny i dendrologiczny. Z innych 

zab~tkó,w ruchomych na uwagę zasługuje bryłka bursztynu i uni-
katowy. bogato ornamentowany krępulec z poroża. . 

Mat'eriały przechowywane· są w ZAW IHKJ.'i PAN \'1 p'~znaniu. 

KRUSZWICA · 
woj.bydgoskie 
Stanowisko 3 

KRUSZYliCA 
woj.bydgoskie 
Stanowisk~ 17 

patrz 
okres halsztacki 

· Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii 
Wielkopolski w Poznaniu 

Badania prowadził dr Krzysztof 
Szamałek i mgr Urszula Narożna
Szamałek. Finansował VJI{Z w Byd
goszczy. Osada wczesnośredniovriecz
na /faza C-D/ i miasto /XIV-XV w./. 

. Celem badań była weryfikacja ~ładu stratygraficz
nego stanowiska wcześniej okazjonalnie badanego, przy .próbie 
odszukania mającego znajdować się tu pmentarzy~ka ludności 
.kultury łużyckiej. Stanowisko 17 wraz ze stanowiskami 9 i 10 
znajdują się w obrębie wyróżniająceJ się fizjograficznie 
jednostki, którą . tworzy południowa część rozległego garbu 
moreny dennej otoczona dolinami rynny goplańskiej oraz wpa
daJących do niej cieków. VI przeszłości garb ten przy wyż
szym od obecnego poziomie jeziora . tworzył dużych rozmiarów 
wyspę, której ' południowy cypel ~blan~ był rozle\nskami wpa
dającej . 'w tym htiejscu do Gopła Śmierni. 

' Badania w ~brębie dwóch założonych sondaży o łącz
.nej powierzchni 15·m , przy miąższości warstw kult'.lrowych 
2-.3 m dosta..r•czyły informacji potwierdzających istnienie osa-

l ' 
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dy z fazy C i D okresu wczesnośredniowiecznego, z której 
pochodzą 3 jamy. Dwie z nich o wyraźnie zasobowym charak
terze z wąskimi wlotami miały dość znaczne rozmiary. W ob
rębie jednej ,z jam natrafiono również na ceramikę kul tury 
łużyckiej znajdującą się na złożu vrtórnym. Jednak2;.e przede 
wszystkim tegoroczne badania dostarczyły danych .P.otyczących 
KruszWicy z przełomu XIV i XV w. Z okresu tego pochodzi od
kryta część chaty usytuowanej niemal równolegle do obecnej 
ulicy Piasta, której przedłużeniem była przeprawa przez 
Gopło. Chata była zbudowana w konstrukcji sumikowo-łątkowej 
uszczelnianiej polepą. Wevmątrz chaty znajdował się piec 
z kopułą glinianą grubości 8-12 cm o średnicy około ) m. 
Kopuła, która ·uległa zawaleniu zawierała liczne odciski dr-a• 
nic, drążków o·raz słomy. Podczas oczyszczania kopuły pieca . 
wydobyto licztle fragmenty dających się zrekonstruovmć na
czyń z XIV i XV w. pozostających w odniesieniu do znalezisk 
ceramiki z badań w piwnicach za~ kruszwickiego. Odkryto 
też szereg przedmiotów rn.in. przęśliki gliniane; ostrogę, 
grot bełtu, fragment bursztynowego paciorka oraz zasł~gujfi• 
cą na szczególną ·uwagę kilkuceptymetrowej wysokości figurkę 
kobiety. "" .; · 

KRZESK-Królowa Niwa 
woj.siedleckie 
Stanowisko 1 - grodzisko 

Uniwersytet Warsza~ki 
Instytut Archeologii 

Badania prov~dziła mgr Joanna Ka~ 
la~. Finansował VIKZ w Siedlcach. 
Szosty sezon badań. GrodŻisko , 
wczesnośrednio~neczne /VII-VIII w• 
x-xr w./. 

Prowadzono prace w zachodniej części majdanu i 
i wału wewnętrznego. W wykopie vzytyczonym na majdanie stvder
dzono występowanie nikłej warstwy kulturowej. Znaleziono w 
niej drobne fragmen1y ceramiki ręcznie lepionej oraz skupiska 
kości zwierzęcych. śladów zabudovzy nie stwierdzono. 

W vzyniku prac na wale odsłonięto kolejny fragment 
konstrukcji drewr1ianej, wiążącej się z I fazą funkcjonowania 
grodu /VII-VIII w./. U podstawy nasypu ziemnego wału /II f~
za, X-XI/ od. strony wnętrza grodu odsłonięto fragment p_łasz..
cza kamiennego o szerokości 80 cm, długości 2,5 m. Pomiędzy , 
kamieniami znaleziono drobne fragmenty ceramiki ręcznie le
pionej. 

Materiały do opracowania znajdować się będą w IA 
UW, później w \'IKZ Siedlce • . 

Ba'da.nia będą kontynuowane • 

Ll.D, gm.Lądelc 
woj .'konińskie 

. Muzeum Archeologiczne 
w .Poznaniu 
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Badania pro\vadziły mgr mgr Maria 
Zeylandowa1 Aleksandra Lipińska, 
Krystyna Lutowa. Finansowało Mu
zeum Archeologiczne w Poznaniu. 
Siedemnasty sezon badań. Grodzisko 
wczesnośrednio\vieczne /VIII-XIII w./. 

Badanie były kontynuacją prac prowadzonych w połud
niowej c~.ś:cll. gr~dziska, tzn. na terenie położonym poza wałem 
~du X•wiecznego~ zupełnie niewidocznym w tereriie lecz w ob
~bie wyni~sienia terenu zaliczanego do grodziska. Przepro
wadzony w 1979 r. rów sondażowy wykazał istnienie osadnictwa 
llliesekalnego.. iDwa następne sezony miały na celu poszerzenie 
~kopów w ~bra~ych miejscach. · 

W br. w ar.391 i 411 eksplorowano dolną, najstar
sz~ warstwę nadcalcową. Tworzyły ją płaszczyzny zbitej, twar
dej gliny, najprawdopodobniej klepiska chat, ograniczone śla
dami belek. Wykop ten potwierdził, że w tym miejs cu znajdowa
ło się podgrodzie X-vdeczne. Powyżej, zalegały warstwy młod-
sze. ~ 

Wykop założońy w arze 431 i 451 poszerzający davmy 
r6w sondażowy miał na celu zbadanie wał~) na południowej wy
niosłości grodziska. W tr~kcie badań okazało się, że resztki 
konstrukcji. drewnianych, które w wąskim wykopie sugerowały 
istnienie wału, ·.są najprawdopodobniej resztkami budowli miesz
kalnych. Zastana\rlającajest jednakzalegająca na nich bardzo 
gruba warstwa niwelacyjnego piasku, dlatego kwestia prawdopo-

. dobnego istnienia wału w tej części grodziska wymaga dalszych 
· !badań. · 

Ponadto prowadzono prace w górnej ·części grodziska 
gdzie w poszerzonym rowku ·sondażowym odkryto rodzaj murku 
złożonego z nieobrobionych kamieni, bez żadne go, jak się wy
dawało w jego górnej c·zęści apoj.wa . Murek pod trzecią v,ar
stVłą kamieni. ujawnił duże bryły zaprav,ry, tak, że nie ma Hąt
pliwości., że jest to rzeczywisty mur, do którego przyle&ał 
grób Yr kamiennej· obstawie. ·Z tego typu obstawą spotkali smy 
aię vr Lądzie po raz pierwszy. · 

Odkrycie to będ:?ie przedmiotein dals zych badań. 

LUBI~ · . 
woj.leszczyńskie 
Stano.,.dsko 1 

Folska Akademia Nauk 
Instytut lJi s to.rii Kultury 
U.o. terialnej 
Zakład Archc oloeii 
\1ielkopols ki · W Poznaniu 

Bada ni'u prowp.dzili . pr of .dr Zofia 
Kurnatowska i doc. dr S tanisław 
l(tU'na t owslci . Fi nans o·aał ~·;Kz w Le
s znie . Piąty sezon bada~ . Zespół 
e.rchi t eldoniczna- osadniczy Jd :.lS Z

toru benedyktynóv1 / XI- XIV w. l. · · 
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Prace prowadzono po północnej stronie kościoła 
/sektor IV i VI/. Głóvmym zadaniem badawczym był9 odtworze• 
nie rozplanowania klasztoru romanskiego w tej części · stano
wiska oraz ostateczne wyjaśnienie kształtu północnej partii 
najstarszego romanskiego ,kościoła. Potwierdziły się zeszło
roczne przypuszczenia, że jedyną pozostałością tej · badowli 
w badanej części stanowiska jest odkryty w roku ubiegłym 
~ragment fundamentu muru kamiennego, stanowiący wschodni 
narożnik trójnawowej bazyliki I fazy romańskiej, a zatem 
będący miejscem styku północnej ściany kościoła z półkolem 
lewej bocznej absydy. Zachował się charakterystyczny uskok 
w biegu murów zarówno od zevmątrz, jak i od wem1ątrz. Dal
sze partie północnej nawy kościoła zostały zde\vastowane 
w toku różnych prac budowlanych, poczynając od budovq 
klasztoru drugiej fazy romańskiej. ~ 

Badania tegoroczne uja\vniły głęboką fosę przebie
gającą ze wschodu na zachód. w odległoici ok. 15m na połud
nie od północnej ściany najstarszego koścfoła romańskiego. 
~zmacniała ona vnaz z fosą zachódnią wydatnie vmlory obron• 
ne wzgórza klasz~ornego. Fosa~ółnocna została zasypana w 
XII wieku i na niej zalegały warstvvy osadnicze i budowlane 
klasztoru odnoszące się do XII~XIV wieku. 

\1 vrJlliku tegorocznych badań można już w ogólnych 
zarysach odtworzyć rozplanowanie klasztoru pobudowanego po 
północnej stronie kościoła już w XII wieku. \'/ewnętrzny 
dziedziniec, o planie w przybliżeniu kv1adratu /długość bo
ku ~7-17,5 m/, otaczał krużganek, do którego przylegały 
pomieszczenia klasztorne. W partii wschodniej znajdował 
się bezpośrednio przy ko6ciele kapitularz /7 x 6,5 m/, przy 
nim drugie podobne pomieszczenie /6 x 6,5 m/ i trzecie, 
nieco mniejsze /4 x 6,5 m/. Od północy do krużganka przyle
gały pomieszczenia kuchenne, które pozostawiły dobrze za
chowane warstwy z czytelnymi poziomami posadzek i palenisk, 
i licznymi znaleziskami ruchomymi. Na pozostałości poroXesz
czeń klasztornych od strony zachodniej natrafiono już w laT 

. tach ubiegłych. W badanej północnej partii klasztoru \vyrÓż
niono też czytelne ślady zniszczenia. Intensyvma wars.t\va 
spalenizny, pochodząca z destrukcji i niwelacji terenu po 
pożarach, wyznacza spalenie ~abudowań klasztornych w poło
wie XIII wieku, a zalegająca powyżej nieco mniej intensyw
na v~rstwa spalenizny jest pozostałością następnej kata- · · 
strofy przypadającej na koniec XIV wieku . 

Badania br. przyniosły cenne dane dotyczące prze
de wszystkim d\nt pierwszych fuz istnienia klasztoru • . Poz
woliły one na od triOrzenie, z dużą dozą pe>mo:jci, kształtu 
architektonicznego najstarszego XI-wieczneeo kościoła ro
mall.skier;o i 'Przyniosły inform~cj e na terna t ogólneeo rozpla
nowania założenia Jclo.sztorner;o w tym czasie - wzgórze .. 
klasztorne odcięte systemem fos, zabudowania klasztorne·" 
zo.pe\·me na południe od kościoła . Uzyskano też pełniejsze 
informo.c,j e na temat skali prac budor1lanych i ziemnych zwią
zanych z początkami kluoz.toru. \'/zniesiono w tym okresie 
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monumentalną trójnawową bazylikę, wykopano potężną fosę. 
W następnej fazie- XII-wiecznej, kiedy dokonano general
nej przebudovzy, rozbierając pie~vszy kościół, zasypując ' 
fosy i niwelując teren oraz wznosząc nowy kościół i klasz
tor. Ustalony w tym czasie gen~ralny plan klasztoru utrzy
mał się w następnych wiekach w czasie dalszych prac budow
lanych okresu późnoromańskiego i gotyckiego. Dokonywano 
wówczas jedynie przebudowy i adaptacji niektórych pomiesz
czeń oraz powiększano klasztor wznosząc now~ budynki. 
Zmianę rozplanowania klasztoru przyniosła dopiero przebu
dowa barokowa. 

ŁłCZA!IT, gm.Wierzbies 
woj.radomskie 
Stę.nowisko I "S'tara Wieś" 

.• 

Państwowe li!uzeum 
Archeologiczne w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Olga Lipiń
ska. Finansował \'IK.Z 'J Radomiu. 
Trzeci sezon badań. ślady osad
nictvm wczesnolateńskiego, osad
nictwo wczesnośr~dniowieczne, ( 
szkielety zvderzęce o bliżej nie
określonej chronologii. 

· Przebadano dalsze trzy działki o wymiarach 5 x 
5 m oraz rów sondażowy o wymiarach 10 x 2, 5 m.-

Odsłonięto 10 szkieletów zwierzęcych, trzy jamy 
oraz trzy · skupiska. ·kamieni, ·które wystąpiły w bezpośred
nim sąsiedztwie szkieletów. 

. . Stopień zachowania i głębokość zalegania odkrytych 
szczątków zwierzęcych były zróżnicowane. Niektóre szkielety 
leżały tuż pod ziemią orną, inne na głębokości od 50 do 70 
cm.od powierzchni. Szkielety odsłonięte płytko zostały prze
ważnie częściowo zniszczone; kości leżące głębiej spoczywały 
w niewielkich i dość płytkich jamach, charakteryzuj~c się 
znacznie lepszym stopniem zachowania. Niektóre pochowki wy-

· Stępovmły jedne pod drugimi, leżąc na killru poziomach. 
· Z omawianych ·względów pełne ustalenie składu ga-

tunkowego i wieku odkrytych osobnikó>r będzie możliwe dopie
ro w oparciu o analizę archeo-zoologiczną. Wstępnie można 
jednak stwierdzić, że najliczniejsż~ erupę zwierząt stanowi 
bydło. Odkryto równleż szkielety dwoch koni, owcy-kozy, a 
także świni. Prz·eważały osobniki. młode; wyjątek stanowią 
kości konia, który niewątpliwie dożył sędziwego wieku. 

. Zwierzęta kładziono w jamach najczęściej na bolru, 
z silnie podkurczon;ymi kończynami. J~den z lconi leżał na 
grzbiecie z podkurczonymi kończynami sterczącymi ku górze 
i silnie lru tyłowi \"tygiętym łbem. Orientacj a szkieletów 
jest północna, bądź południoYra. Cztery szkielety pozbawi o
ne były czaszek, a·w czterech przypadkach czaszki • były bądź 
przemieszczone, bąd:Z krQgi szyjne zostały zdekompletowane. 
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Brakó"r tych nie vcykazywały jedynie dwa leżące dośe głę'bQiqO 
szkielety /konia i krowy/ •. Nigdzie nie stwierdzono obec• 
ności rogów, natomiast w dwóch przypadkach widać wyraźnie
na czaszkach rilady odcinania rogów tuż u ich nasady. \'/ ki.l_.. 
ku jamach stwierdzono wyatipowanie kości i częśc~ szkiel~~ 
tów nie należących do poehowanych ,tarn osobników /zwła~QZ~ 
żuchwy, . zęby, itp./. . . , . 

W chv~li obeqnej truano jeszcze po~ić się o 
jednoznaczną interpretaQj~ omawianego. zespołu. Wymaga. ort 
jeszcze dals~ych badań. Również chronologia szczątków 
zwierzęcych odkrytych w łiączanach pozostaje aprąwą otwa:ttą"f 
Ceramiką. wyatę_pująca w jama;ch jest na ogół nie1i.czna i · . 
przemieszana /wczeano1ateńsk&,, wczesnośredniowieczna, a w· 
niektórych :wrzypadkach te.~ż,e nowożytna/. Dotycey· i;•o zw~a.~~ 
cza szkielertów ~nlega:jąc;r~l!JJ płytko. W niektó.cych głęb$!Z~l' 
jamach wystąpiła spo~ ilość ceramiki wczesnolat~ńskiej. , 
znajduje się. ona · jednak pita.Wdopodobnie na "wt'ÓrnJlll· zło~'tll''~ 
W bezpośrednim sąsiedztwie szkieletów wystąpiły karnienie 
polne po~adovdone bezpośrednio na calcu. Kamienie. te u~b
żone były w trzy ,..ówa.]ne slrupis~a 9 średnicy od .1· m . dp ł ~o; 
cm. Nie zaobserwov~no na kamieńiach śladów ognia, trafi~~ 
się natomiast ceramika weZJ~snolateńska.- Pojedyncz.e karnie'
nie polne znajdowano równie~ w j~ch, w bezpośrednim są
siedztwie szkieletów. 

Opr6c~ szczątków zwierzęcych w tr&kcie tegovo~~~ 
n~ch prac wykopalisko\Vyoh odkryto trzy niewielki~ jamy•1 ~ 
których dwie należaaty· da okl!'esu wczesnolatei\f.lkiego ·, jed.ila 
do okresu wczesnośredniowiecznego. ' . ' 

Większe. z jam wczesnolateńskich a k~zta~cie owal• 
nym i wymiarach 2. x 1,5 m została CZ§Ściowo zniszczona 
przez wkop nowożytny oraz w samym narożnikq przez p~ch~k 
zwierżęcy. Zachowała się jed~e spodnia czę,ść j·amy· tl.o, głę•·. 
bOkości 30 cm .. W górnej, częsciowo zniszczonej · pB.Il"tii jeJnY. 
wystąpiła znaczna ilość skorup charakterystycznych dla ee·
ramiki !tul tury grobów kloszowych. Wśx:ód skorup tkwiły lttf"" 
no kamienie polne; stwierdzono też nik~e ślady ognia. nru
ga jama znacznie mniejs.zn i płytsza /dochodziła do 20 cm 
od powierzchni/ . ~awierał& jędynie ni-ewielką iloś6 eera.miki. 
W warstfde kulturowej znaleziono trz~ · fragmenty, ręcznie 
lepionych przęślików. , . . 

Jama wczes'nośredniowieczna o kształcie owalnY1Jl! 
i powierzchni ok. 7 m2, dochodziła do 40 cm głębo~ości. 
V/ części centralnej jamy znajdowało się pa+enisko uit'ożone 
z dużej liczby przeważnie drobnych kamieni połnycn. W wy,
pełnisku jamy znaleziono ceramikę, kości zwierzęce o~z 
fragment noż~ka żelaznego. · 

Odkryta ,jruna pruwdapodobnie jest pozostałością 
jakiegoś domostvro naziemnego. Ceramika znaleziona w jej 
wrpełnisku nie odbiega od materiału ceramicznego znajdo\m~ 
nego w innych jamach wczesnośredniowiecznych ~dkrytych na 
s~ałlowisku I w Łaczanach. ~.i oże ona potv(ierdz-ic datowanie 
ośady na ewcntuainy schyłelc XII wieku i wiek XIII. 
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1.woj • pilskie 
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Konserwator. Za.by~,łf6w 
Archeologicznych w File 

Badania prowadził mgr Andrzej Ma
rek Wyrwa.. Finansował WKZ w File., 
Uniwersytet im. Adama ~ckieWic~s 
W Pozna.niu, Na.ćzelnik Gminy wągro
wiec i Towarzystwo. Ziemi Pałuckiej 
w Wągrowcu. Pierwszy sezon badan. 
IUa.sztor cysterski /XII•XV w./; 
cme~tarzysko i osada /?/ wczesno
średniowieczna, konstrukcje kalluen• 
ne na Jeziorze Łekneńskim. 

Stanowisko .nr 3, tzw.klasztorek w Łeknie, ~sytuo
·wane jest po zachodnilej stronie Jeżiora Łe.kneński·ego, u j ·e
·go ~'południowych krańców, na niewielkim wzniesieniu. c,ypla 
oko~o SB m n~op.m. wcinającego się ·w .jezioro. Było ono nuż 
·znane w okresie 'międzywojennym. W 1975 i .J976 raku Ins~y
tut •Historii. Sztuki U~ w Poznaniu przeprowadził badanta · 
powierzchniowo-sondażowe. w oparciu o te dane, w ramaca 
badań :nad historią i kulturą cystersów przeprawadz.ono ;po

·nowną lustrację stanowiska i w 1982 roku rozpocz§to syste
matyczne· badania vzykopaliskowe. Celem podjętych badań jest: 
). ~ustalenie układu przestrzennego klasztoru cystersów 
· /charakter zabudowy architektonicznej oraz jego lokali· 

zacja/t 
2 .• u'Ohwycentl.e ·WCZieŚniejszych śladów osadnictwa. na tym tere

nie, 
J .• ustalenie ·zasięgu i charakteru odkrytego w 1976 roku 

cmentarzy~ka szkieletowego, 
4. ustalenie połączeń komunikacyjnych ze współczesnymi mu 

pUnktami osadniczymi. 

Prace archeologiczne skoncentrowano na najwyższym 
wzniesieniu stanowiska, gdzie odsłonięto w czterech wyko-
pach o łącznym obszarze O, 975 ara: . , 
1. relikty architektoniczne zabudovcy klasztoru cyatersow 

t/zabudowań sakralnych ?/, 2. cmentarzysko szkieletowe, 
'). :warstwy kul turowe sprzed zabudowy 'cysterskiej, 4. kon-, 
S't~kcje kamienne /skupisko le.żących poziomo ko.mHmi/ na 
Jeziorze ~kneńskim. 

Relikty architektoniczne odsłonięte w postaci 
fragmentów kamiennych ław fundamentowych o szerokości 1,20 
m, biegnących po linii wschód-zachód i północ-południe, 
logchylenie od geograficznego kierun~ wachodniego o około 
31 w kierunku północnym/, stano~riły prawdopodopnie frag
ment konstrukćji sakralnych klasztoru. Z~ względu na wielo
kulturowy charakter stanowiska i ograniczony czas.badań 
nie wyjaśniono bliżej ich przeznaczenia. W odleełości okoł<;> 
11 m, na północ od północnego muru domniemanych konstrukcj~ 
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sakralnych, odsłonięto .fragment innego muru o szerokości · 
0,)5 m na. długo8ci 2,5 m stanowiącego prawdopodobnie .mur 
obudowy wokół całych za budowań., · 
Ław-Y fundamentowe wykonane był'y z otoczaków i ciosów .gra
nitowych. Łączona je- zaprawą wapienną z domieszką drobne
go gruzu ce~la.nego _ Kamienie mul!'U "obwodoweeo" /dobrze 
obrabiane C:Losy granitowe/ łączono wprawą wapienną bez 
domieszek . gru~u ~mur był pra.wdopodobnie ·tynkowany. W ?u• 
illowisku Da p:owi.erzcbni i -w eksp·loroVIanych wykopach znale
zion<? duże i~ośc1 iuźno. lezących ~elłieł - pełnych i +ra.g-
mentow ol'az fra;~enty dachówek .. \'/srod cegieł wyróżniono • · 
dwa typy det"E!:t'IIlllnowane wymiarami:' 1/ 9, 5 x 14 x 28 cm , 
i 2/ ·8 x ' 12_,6 x 26 cm. Wymiary te V/1 niektórych wypadkach 
mają drobne odchylenia spowodowane procesem produkcji. 
Wśrod ceg:Jle~ ·vzystępowały fmgmenty cegieł profilowanych . ,, 
i fazowanych. Dwa fragmenty na jednej z wozówek były o.rna.., 
mentowane ste~pe]kiem. · 

Na półh~c i zach6d od \VW.reliktów architektonicz
nych oraz·· w ioh wn~trzu odałGmięto 27 grobów szkięletowych, 
uło~onych po lin;i..i wąchód .. zac}lód, ró.wnolegle do odkry'b~ch 
murow. ~yposażenie zmarłych było bardzo uboeie. Znaleziono 
fragment apx~ąoźki żelaznej i 2 fra~enty nieokreślony~h 
jesz c ze · p:rzed.rniQt:ów żela~mych /przed kons erwa.cj 4/.. Duża . 
liczba żelazn~ch gwotdzi~ okuć trumiennych ,oraz ślady drew
na świadcz~łyb1 o uż~1aniu do pochówków trumien. Jeden z 
umarłych złożonY, był ·pmvtdopodobnie w kłod~ie · drewnianej •. 
V/ystępował;y również ~ości złOźDne wtórnie tł małe ~.h"Upiska~ 

Pod. cfuent~rzyskiem natrafiono na . ślady wcześniej~ 
szego osadnictwa w postaci warstwy intensywnej spalenizny, 
p.()piołu. 11 polepy. i resztek drewna, układającego · się wg .. wstęp-

. nycll obserwacji vt bliżej nieokreślon'ł funkcj ona~nie konatrukoo~ . 
eję. W warstwie tej odkryto· dużą ilosć fra~oentow ceramiki~ 
kości zwierzęcych i 4. przęśliki gliniane. 

· Przepr@v.cadzono :rdwn:Leż badania. podwodne na ·Jezia
r2e Łekneńskim ~prowadził je Klub Archeologii Podwodnej 
8 Tryton 11 z Bydgoszczy/ ()1'a,z wykonywano zdjęcia lotnicze · · 
stanlovd.sk. kompleksu osadniczego Łekno. '· 
W czasie badańvpodwod~ch odkryto 3 skupiska poziomo leżą~ 
cych kamieni.- stanowiące prawdopodobnie utward~enie pny•. 
stani dla łofizi · /?/ Zdjęcia J:otnicze wykonane na błonach. , 
panchroma tycznej 1. pQdczerwonej i kolorowej przez PracoWnię 
Interpretacji Zd~ęć Botniczych Instytutu Geografii ł~izycz,.. 
nej UAM w Poznanf.u i . 0\'/Lot w Poznaniu umożlivfiły sprecyzo,... 
Wal'lie penetracj_i a:tcheol.ogi.cznej terenu w sezonach następ.-'· 
nych,. 

Mą_teriał zabytkowy: ceramika. naczyn~owa, bud'QW..,. 1. 
lana 1 zaprawy, metale, pr6bki spalenizny, pop~ołu ora~ ma~ 
teriał kostny znajdują się w trakcie analiz specjalistycz
nych i szczegółowego op.raeowa.nia. V/stępne da towa.nie odsło
niętych w bieżącym tlezon:i.le obiektów jest nas_tępujące: 

1. relilcty architektoniczne od przełomu XII/XIII-XV wieku, 
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2~ ~snta~yakc . ~~kieletowe, ~~ko wsp6Cc~eene ~ell~ęm 
a~ohl~ek~abd~)m z możliwoscią ~ąe~eni• niektó~~h 
grob6w ~ wcz~ tazami wcze:sBego śl.'lełln-t-owiecze.; _ 

). 'A~ItWy lc)4~dwe ' s~rzed zabttdon Cy$tel'l$ld.&iJ, na. wcze- · 
. • Silile ltia~ 'YI~~e,go sredniovlieczę; 

4• k:'lll)lS'tW;uikQje ~.enne na Je'ziQNe .iiekne:ńsk:l.m "ł? 

Giadan.d.~ •lbędą kontynuQfJanp.. 

WrtliEJOWli>Olh gm,.~buczyn :Utli.we~rąytet .Wa.rss.a,ski 
'"N(?;l.&iedlEićki.·e Instytut Aroheoll.qg11 
s.tanoWiBko 9 ... ~sa'łia 

Bad~ pro~dziła ~ J~ 
Kalaga( • . Pinansowa.ł Wiz w Siedl
cach. Pierwszy Dt:z-<m ba:dś~. 
Okres ~ezes.noś~ełni~wiecznu 

J • • StanoW!t~lko to związane- j~$t 0 komplekSem o&e.dn1-
ez~ w ~zeskU Krts[J.owej Niwie. FJ)ł-ozone jes·t na. ie.goan;t.e 
o:pa<}~jąc~ s~ku V,ł' ~erunku bez~nnego eieku wodnego. 
Bada~ o.~;t~t~ g\)mą część stołru! Przebadano powie~~chnie 
50 m2 • bdsłanięto 6 obiektów; Ov~P.lhych ja:m o z.r6żnicowanych 
Wf,mi~Chi dnacb płaskich lub z~ębionych nie~kowato w syp
kim piasku calc-oowym do ,głębokości ~0-iOO ~ Znale'Ziono w 
ni~h dr,obne fragmenty ceramiki ręeżnie l~pi~nej. 
Warstwa kultu~owa ~oetała zniszczona prz~z ~tboką ·orkę ~ię
~jąeą do '50/60 em od powierzchni. Oeramaka ~tęp~ła w 
niewt~lkiej ~lości. Wst~pna jej anali~a pozwala ~ślić 
wonologię stanovłi\Slea .na wc:z;esne 'fa~u okll'esu rroz.e~nośred
ni·o:wiecznego, Poe-a. c'e-:ra.xniką, na \'Owiemclm.i stanowi~Skia., 
stWierdzono występowanie nar~ędz~ ·z ~emieni.e. narautowego 
bałtyckiego. . 

Materl~ł'y do t>pracowa.nia ':ZŻU\.j dc:>wa.ć .sl.ę b~tłą ~ rn .. 
etytuc~e Archeologii Uniwersytetu war$zawskiego, paśniej w 
WKZ Siedlc-e. 

!Badania będą kontynuowane~ 

MlŁ~ PŁOaK · ' 
woj , bamżyns ki -e 

·: tmli:wereytet Waratmwski 
Tnt:rtytut AI>cheolbgii 
,Za.klad Badań .Archeologicz ... 

: · \b;y.ch s._s.,p". •u:n;tnrersitaatt 
~~płockd z~społ nsadniczy 
Btę.b.Ofdako .2a 

'VI \'la.~avJie 

Badania pod ·kierunklem ·mgr Ewy 
Tvtarowek.tej /aut'orki ~pra\Wozda• 
nia/ prowad~ił Jaćek Wy.ąoeki, 

. kop.sul tował pro! dr hab.Jer~y 
Gąsso:wskil.. J\i.ną.nsowa.~ mtz w Ł?m• 
~Y· ~ią y sezon bada.n4 /~ec~ 
osady -na stanowis'n 2a/ .. .Osada 
:X.-XI1I w, .. 
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Celem prac 'zykopaliekowych w sezonie 1982 byłó 
rozpoznanie archeologiczne partii P-ó~nocno•zachodntej ~•· 
dy na. stanawia~u 2a,. gdzie na podstawia obserwacji pQTłierz"._ 
chniov~ch spodziewano się \vystęp~~nia piećów do wypału 
wapna. W tym celu założono dwa prostopadłe do sieqie- ~ko ... 
py o wymiarach 2 x 1 o m,.. . 

W wy~opie nr 6 odkryto trzy obiekty układu prze• 
strzel"..nego Vl postsoi ziemianki /o łaniętej c~ęściowct 
paleniska i śladU po słupie, za~de · e bogaty materiał 
zabytkowy w poątaci ceramiki, kofici zvaerzęcych i rybióh, 
kilku. fragmentów żaren; zabytków ~elaznycb, rogowych oms 
paciorków z masy szklanej, 

Kolejny wykop nr· 7 dostarczył siedmiu obiektów · 
układu przestrzennego: d~ to ś·lady po słupach; paleniskót 
3 jamy o nieuatalonej funkcji i pomieszczenia typu ziemian .... 
kawego z piecem do wypału wapna. Odkryte obiekty zaw±era~y 
r6wnież duże ilości materiałów zabytkovQch w postaci eera1 
miki, kośei . rybioh i zwierzęcych,wyrob6w z kości, rogu, że~ 
laza, br~~u" łup~u wołyńskiego~:, 

W Wyniku badań stw~erdzono na terenie osady przy
grodzkiej w Ma~ym Płocku istnienie zespołu pieców da wypału 
wapna /zlokalizowano powierzchniowo na.stępne tego· typu obiek
ty l. Można przypuszczać, iż wapno w nich wytwa~rts ~ła 
zastosov~e w procesach metalurgicznych jako. topnik prz7 
produkcji żelaza. 

Materiały i dokunentacja są prz:echowywane w In.-' 
atytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. ' 

Badania bidą kontynuowane. 

MOKRE, gm.Zarnotć 
woj.zamojskie 
Stanowisko 1 

Archeo1.ogiezny- Ośr-odek 
Badawczo-K.onserv~ę.torsld 
w Lubl.inie 

Badania prowa~tł m~ Andx~ej 
Kutyławski prZ;Y wspołud~~ale mgr 
mgr Jadwigi Arciszewskiej, Iwony 
Chrzanowskiej • Leszka GajewslcJ.e~ -
go·i ~~odzimierza ~ieli~kięgo 
oraz studentów al'ch.eelogii UMCS.,. , 

· Finansowało Bi\lro DolłuntentacJi 
Zabytkó~ w ZamQściu~ Drugt sezQ~ 
badań. · Slady osadnictwa epoki ka• ' 
mienia, epoki llrą.zu i weże.Sl1ej 
epoki żelaza oraz cmentarz cia~Q~ 
palny początków średn10Wi·ec~. 

Kontynuowano eksplorację najbardziej ~agrotoń3ch 
kopców~ oznaczonych nr 1 i 2 oraz przyległej do ni~n pr~e~ 
strzeni. · . 

Kopiec nr 1 .. Po zak011czeni u badań w 1 981 r · ... p-ół ... 

• ł 

·= 
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nocna i środkowa częsc nasypu kopca zniszczone zostały 
przez chłopów \'rJbierających piasek na budm•JQ• Prace v.,rylco
palislcowe prowadzone w zachowanych częściach ćwiartek pół
nocnej, wachodbiej i południowej kopca wra.z z przylegającą 
do nich przestrzenią dały następujące ;rezultaty: 

· \ l nawarstwieniach wypełniska północnego odcinka 
rowkowatego zagłębienia, usytuowanego od strony zachodniej 
kopca~ stwierdzono obecno:3ć drobnego uła.'llka nieokre ślonej 
bliżej ozdoby /?l z drutu brązov;ego, okruchów wę~la drzevł
nego, · spopielonych kości i sko!'1.1.p potłuczonych naczyń. 
Pośród tych' skorup znajduje się stosunkowo duży fragment 
przepalonego wtórnie /?/ naczynia gurnkowatego. grubościen
nego wykonane&o z masy ceramicznej zawierającej domieszkę 
preszamotu /?/, .. pozbawionego ornamentu, z widocznymi ślada
mi lepienia oraz fragment sporych rozmiarów przepalonego 
również wtórnie /?/ naczynia garnkovmtego, grubościennego 
z masy ceramicznej o dużej zavmrtości drobnoziarnistego 
piasku •. . Naczynie było zdobione wzorem wklęsło wypukłym 
/płytko ryte pasma żłobków poziomych i falistych, wykona
nych vlieloz~bnym narzędziem/, od wewnątrz -ze śladami "ob
taczania śladowego", a·od zewnątrz- "obtaczania częścio
wego". Cechy zewnętrzne slcorup przypominają wyroby garncar
skie wczesnych .faz początków średniowiecza • 

. · W nawarstwieniach wypełniska rowkowatego zagłę
bienia, USY,tuowanego od strony północnej kopca, stwierdzo
no obecnoś6 okruchóv1 węgla drze\omego, spopielonych kości 
i skorup potłuczonych naczyń, wśród których znajduje się 
również stosunkowo duży fragment przepalonego wtórnie /?/ 
naczynia gal~kowatego, grubościennego, z masy ceramicznej 
o dużej zawartości tłucznia skalne&o /lub preszamotu/, poz
bawionego ornamentu, z v1idocznymi. sladami ·lepienia. Cechy 
zewnętrzne tej skorupy przypominają ~~roby garncarskie 
wczesnych faz początków średniow~iecza. Ponadto w strefie 
zewnętrznej stoku zagłQbieni.a, tuż pod płaszczem darni, 
znaleziono fragment toporka kamiennego , zachovJS.nego w całej 
długości młotka /od najwięl~zej średnicy osady do obucha/. . .. ' 

:Pomi.ędzy wschodnim ko1icem rowkowatego zagłębienia, 
usytuowanego od strony północnej kopcała północnym końcem 
rowkowatego zagłębienia, usytuovmneco od strony wschodniej 
kopca, stwierdzono obecność jamy o średnicy około 0,6 x 0,7 
m i głębokości O, 5 - 0,6 m ze 'śladam-i spn.l·enizny v1 postaci 
pyłu~ okruchów i rozrzuconych kawałeczków wQc;la drzevmee;o. 
W odleełości olwło 2-2,5 m na zachód od tej jamy, mniej 
więcej w poziomie jej stropu, odsłonięto vzysypislco okrągła

·VIYCh grudek / 11kuleczek" l z silnie spieczonej masy ceramicz
nej oraz skupiska skorup potłuczonych mis. i garnków o ''IYelą
dzie wyrobów e;arncn.rskich późnct:>o śr~'tlniovliecz~ i ~~as~\'/ 
nowożytnych. S\"tiadczyłoby to o tym, ze w <?lr.res::e po~n?Gre~
niowiecznym lub nowożytnym miejsce to słuzyło J!.l.ko sm~etm.k . 

W odległó~ci olwło 4 m v: ltierLml:u na pół'noc od 
tego miejsca. ju~ poza strefą zevmętrznoco stoku rowkov:a tych 
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zagłębień, usytuowa~ych od strony północnej i wschodniej 
kopca" natrafiono na · lcilkunastccentymetrową soczewkę spa
lenizny w postaci pyłu, okruchów i rozrzuconych kawałecz .. 
ków węgla drzewnego, pod którą· była jama o średnicy około 
0~15 x 0~25 m i głębokości 0~10-0,15 m, ze śladami zwęgleń 
stanowiącymi jak gdyby przedłużenie warstwy górnej · w dół. 
Obok tej soczewki, której powierzchnia miała ponad 1 m2, 
zn~leziono pewną ilość skorup potłuczonych naczyń o wyglą
dz~e neolitycznych . wyrobów garncarskich, vrczesnej epoki 
brązu i początków średniovdecza. 

w nawarstwieniach wypełniska południowego odcin
ka rowkowatego zagłębienfat usytuowanego od strony wschod
niej kopca, shrierdzono i ·stnienie licznych wkładek węgla 
drze\"mego i spopielonych kości oraz pojedynczych skorup 
potłuczonych naczyx'i. przeważnie o wyglądzie pucharków wcze
snośredniowiecznych wyrobów garncarskich. Badane na\~rstwie
nia pozostają niewątpliwie v1 ścisłym związku z przylegający
mi 'od strony północnej nawarstwieniami wypełniska północnego 
odcinka tego zagłębienia, odkrytymi podczas poprzedniego 
sezonu '~kopalis~wego. · ., 

\'/ zachodniej części ćwiartki . południowej kopca, 
w stropie warstwy poprzedzającej oraz w warstwie nakr~va
jącej wystąpił~ bezładnie rozrzucone i w nievdelkich sku
piskach węgielki drzewne i spopielone kości,. które pozosta
ją niewątpliwie w ścisłym związku z przylegającymi doń od 
strony z~dhodniej pozostałościami domniemanej warst\vy cia~ 
łopalenid~ czy śladami ogniska ofiarnego dla bóstwa, bądź 
też śladami ofiar składanych dla zmarłych, odkryt$1Jd tu 
również w czasie poprzedniego sezonu wykopaliskowego·. 

W środkowej części ćwiartki południowej kopca, 
mniej więcej olcoło 2 m na wschód od osi rampy i około 5 m 
na południowy wschód od wierzchołka kopca /punkt C/ stwier
dzono obecność okruchów węgla drzevmego2i stosunkowo dużego, 
gdyż zaj·mującego powierzchnię ponad 6 m , skupiska spopielo
nych kości i skorup potłuczonego naczynia garnkowatego, gru
bościennego, z masy ceramicznej za\rlerającej dużą domieszkę 
piasku, zdobionego wzorem · wklęsło wypukłym, wykonane vdelo
zębowym /?/ narzędziem, od wewnątrz i od zewnątrz ze ślada
mi "obtaczania częścioweP;'O''. ·Cechy · zevmętrzne tego naczynia 
przypominają. wyroby garnearskie wczesnych /choć nie naj- . , 
wcześniejszych/ faz poCt.l\tków średniowiecza. Naczynie t 'o 
można by nazwać popielnic4, a całe skupisko interpretować 
jalw po~ostałości ciałopalnego grobu popielnicowego. Dotych- . 
czasowa wiedza skłania do nazvmnia tych resztek pochówkiem 
ciałopalnym w nasypie kopca, ponie~aż były one związane· z 
warstwą nasypu f\vyjąwszy pewną ilość skorup i spopielonych 
kości, które\ stwierdzono w spągu warstwy zewnętrznej, szcze-· 
gólnie w,dolnym pasie stoku i na południowo-wschodnim OR.-
rzeżu/. · 

Kopie~ nr 2. Zniszczony w części środkowe~ przez 
wybieranie pias.ku na budowę., W badanej ćwiartce }SW J. w spągu: 

' 
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woj.lubelskie 
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Uniwersytet litarii Curie
SkłodovJskiej w Lublinie 
Zakład Arch:eologii Folski 

\ . 
Badania prowadziła dr Irena Kuty
ł owska. ]'inans or~ał \'/KZ \'l Lub l i nie • 
Druei sezon badań. Grodzisko VIII
IX v1iek adaptowane na na•;tożytne 
fortalicjuro /}::VII-XIX w./. 
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Sezon badawczy miał na celu prześledzenie na maj
dn.nie g rodziska zasię~ i charakteru wczesno~rednio\"/iecz
nych warstw oraz pozysimnie IJlLlteriałów zabytlcov,rych, które 
pozwoliłyby bliżej datować nowożytne fortn.licjum. 

2 na majdanie założono wykopy ba dawcze o powierzch
ni 36 ro , nu zboczach v,ryniesienia cztery odkrywki sondażo
wo-geologiczne. Te ostatnie potvfierdziły sztuczne v,ryprofi
lowanie wzeórza na nov1ożytne fortalicjtun. Uatorniast r,rykopy 
badawcze •vyl:azn.ły, że długotrvJała orka, erozje i prace 
ziemne zvJiązane z formovmniem fortalicjuro ,., dużym stopniu 
zniszczyły na szczycie osadnicze i geologiczne nawarstwie
nia. Jak wynika z geologicznego profilu lesso•·:ego Y/Zniesie
nia piervrotny poziom użytkov,ry plateau vtzgórza był w partii 
centralnej y.,ryższy o około 120-140 cm. \/ylcazyvJał dość duży 
spadek w kierunku zboczy oraz wczesnośredniortiecznego wału 
- na odcinku 20 m różnica poziomów dochodziła do 2,5 m. 
Obecnie w partii centralnej · majdanu, tuż pod v.rarstv1ą orną 
na głębokości 20-.30 cm występuje czysty głębinowy less. 

Zachowane na obrzeżach majdanu warst\'IY wczesno
średniowieczne wyklinovrują się· ,., odległości około 10 m od 
partii centralnej obiektu. 

Uzyskany dotychczas bardzo skromny nowożytny ma
teriał zabytkov,ry wyklucza raczej funkcjonowanie tu trwałe
go obiektu mieszkalnego typu średniowiecznego gródka, a 
pov1stałe dużym nakładem pracy fortalicjuro wiązać należy z 
funkcją roili tarną - być może okresov1ego obozu wojskowego 
/ XVII -XL"{ w./. . 

Tegoroczne prace nie vmoszą zmian odnońnie chro
nologii i funkcji obiektu VI stosunku do badań ż 1980 roku. 
Nie przewiduje się kontynuacji badań. 

Dokumentacja i zabytld znajdują się w Zakładzie 
Archeologii UMCS w Lublinie. 

I'W 1Illli.A, gm.Telloni ck o 
woj.elbląskie 
Stanoviiska 1 

!1 uzeum Archeologiczne 
vt Gdańsku 

Badania prowadził mg1~ I.!irosław 
Pietrzak . Finunsortało I.luzeuro 
Archeolocicznc w Gdańsku. Ostatni· 
sezon badań. Cmentarzysko płnokie 
kultury pruoldej /VI-VII w./. · 

Prace prov,radzono na s l>raj u cmentarzyslm, w jeGO 
północnej czg:Jci. Odkryt.o i wyel;splorowano kolejne obiekty 
oznaczone nnnr 149-163. 1./<' ród nich obiekty nr nr 149,151 
i 160 były pochó~·,kami końskimi . !fad eroborni nr nr 149 i 155 
znaj dor!ały sig ciałopalne c;roby jt.unone, ludzkie; .::;rób nr 
160 był pozbo.,·:iony t.;robu .ci {;;.łopulneco. Eatoroio.~ t 1.1nd srobem 
nr 1 51 za. l c t:ały re s z t ki s t o su cic.ł opalneGo , za. s c.wł opalny 
crób jumO\rJ ludz :i fll'ZyleG•~ł do rc.::z.tc t ctoau . 
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Vs~~tkie pochówki końskie zorientowahe były na osi S-N z 
e~~zką od poł~dnia i zawierały tylko żelazne wędzidła. 

· Zostały odkryte dalsze stosy ~iałopalne odznaczo
~e 11r nr 153.11S9 i 162. Rysowały .się one na powierzchni w 
~l3tełc1e :wydłużonych owali.; występoViały w nich duże ilości 
~tgli drze\'hly(}h. 

Wszystkie groby jamowe ciałopalne. ludzkie były 
U&ZkQde~ne l ~awi~rały niewielkie ilości przepalonych kości 
l~h ~~e~eliczne skorupy • 

. · · ,Nie !WYiJaśnionym okazał się ®!ekt nr 161. Był to 
dU'tJ" łcamieu --o wadze kilkuset kilogram6w leżący płasko. V 
·pod6t~. nie na całym obwodzie, otaczał go wieniec kamie
ni młej i. ś1"edtdej Wielkości. Pocl jedftJ'm z kamieni wieńca 
. znaj40Wałr s1~ kawałki nożyka żelaznego silnie skorodowane .. 
.g.o,. łtamieii l.etał w czystym piasku, pod n:.l.m nic ni~ o~kryto. 

~ce na cmentarzysku zostały zakończone. 
"' . ~ . 

. o-POKI., gm.Aleksandrów Kujawski patrz 
woj .. wlocławakie epoka bi'ązu 
Stanowisko 7 

~OCZYN . pa t-ra 
woj.włocłQwskie ne~lit 
Stan.ońsko 5 

l'L\SKI, gm.Zduny Kretoszyńskie Towarzystwo 
'\IQ~ .kalisklle Kulturalne 
81łęmow.Lako 1 

Badania prowadził mgr Dionizy Ko
siński. Finansował WKZ w Kaliszu. 
Siódmy sezon badań. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne z .fazy D. 

Kontynuowano badania obwałowań - .wykopy ar 42 ćw. 
D 1 ar 43. Ar 42 ów.D. Wyjątkowo niS.ki p~iom wód .w tym ro
~ p~zwo~~~ zbadać bardło dok~adnie n8Waitszy i najlepiej 
~Ch~~PZiom konstruWcji przedwala na povd~rzchni . 5 X 4 
m. Na ealc~ - zółty piasek - zalegał$ watetwa wi6r6w i tn
J)yCh .az~tków organicznych zlepioeyeh mułem cienmopopiela.
~~ ~~~~~jąca również przestrzeńmiędzy -elementami kon• 
sttl!Ult~Ji drewnianych. Stanowiły ją plionowo wbite pa~e dębo
ł;We., aachowane do wysokości około 60 nlll1 ze .śladami zaciosy
waiu.@~ o grttbośei 15-20 cm. Rozmieszc20Ąe były t{ dwóch ideal-
lł,i.e r6wnycll rzędach odległych od siebie ,() 175 mn, równoleg
~. <c}o ~u .. O!!lległ'ości w rzędach Ot\ 90 (lo 190 om, \V każdym 
n~dz:te p,o >CZ:t'eey pale. a poza. tym odkJ::1to po jetlnym palu 
• cd.l-eg~ośei .Q.o ·50 cm na zewnątrz rzęd6w. O wewnętrzny rząd 
.Qp~erał~ się le·ż~ce bQJ.e długości ponad · J m /wchodziły w 
~i1e/, · · 

·w~~ elemęntem by.ły deski 1 bierwiona. tworzące 
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zwartą konatrukcj~ o ijO~~chni około J m2 w granicach 
1eykopu /po2óOS!ta;ła: czę•sć wchodziła w· profil/. Spodnia war-
e twa uloiooa była róWbolegle do kierunku przebiegu wału, 
wierzchnia pr~topadle. Gr&bość bierwion i desek wynosiła 
kilka c~t~t~ów. Z ułot~ia względem pali należy sądzić, 
że stanowią, , o• 1'\:Uil~Sko lica /?/ wału. Zasadniczo po 
zewnętnnej stroni!e ~tdu pali leżały w skupiskach drobniej ... 
sze galęzie i wt&rv. O zna~znie mniej regularnym układzie. 

Znaleziono kilkanaście ułamków naczyń całkowicie 
obtao~~Cłt i J:mgD~eav Q.rewnianej łopaty. · 
Ar 4J . 6w•cn .. ~10\rte~Cłl.lna wykopu 10 x 5 m. Wykop obejmuJe 
środk~ą . partię wału. 04słon±ęto dalsze poziomy nieokreślo
ne,. jaszcza konstrukcji kamiennej, znajdującej się wewnątrz 
wału, a p.odobnej do- wewnętrznego lica wału. Po zewnętrznej 
stroni~ konstwkoj:t -k.am!f.ennej stwierdzono trzy stosy o nie
regularJ13Dl uleladzie względ-eDll siebie. Rozmiary odkrytego w 
całości stosu wynoszą mt\iej więcej 5 x 2 m. Przy czym oś 
dłuższego jest prostopadła do kierunku wału. Układ zbutwia
łych belek rysował je w~raźnie 1 jak również odmienny materie& 
wypełn!&3łlCU• Dominował piasek~·sypki, żółty. Miąższość zbada
nej wa.l'J3ltwy w,niosła 80 cm. We wszystkich partiach wału wy
stępowały,: tworząc często skupiska, ułamki naczyń, koś.ci, 
wtgle drzewne i warstewki spopielałej ziemi. 

Ba~1a będ4 kontynuowane. 

l'ODEBŁOOIE,. gm.Troj.~61t Uniwersytet Warszawski 
woj.aiedleckie Instytut Archeologii 
StanowiskQ 1 - uza.mek" ' 

Badania prowadzili prof.dr hab. 
Jerzy Gąssowski 1 mgr ,Ewa Twarow
ska z funduszów programu "Akcja 
Wi.sła". Drugi sezon badań /pierw- . 
szy- sondaż w 1981 roku/. Gro
dzisko wczesnośredniowieczne 
VII-X, XI-XII w. 

Wobec skromnego zasięgu badań roku poprzedniego 
/niewielki sondaż 5 x 2,5 m·, _wy~onany jesienią 1981 r. w· 
pólnocnej partii podgrodzia~ ktory dostarczył mało inten
sywnej warstą kulturowej datowanej ogólnie na X-XII wiek· 
materiall::ami -ceramicz!ty.lńi/" prowadzonych na maj danie podgro
cbi.a1 założono wykop na jego wschodnim skraju, wkraczający · 
ozęściowo na wał: obro~ grodu właściwego od jeejO zevmętrz
nej strony. Wy~op mia~ wymiary 20 x 5 m /100 m2f. Wybór 
okazał stę fbrtunny,.. dostarczając obfitych źródeł archeolo
gicznych i ~tny. ch obserwacji natury stratygraficznej oraz · 
u.Uadu, przestrzennego osadnictwa. . 

W wykopie odsłonięto siedem obiektów układu prze
strzennego oraz ·1Z słupów~ z których część należy do kon~ 
słrull:cji walu. · obronnego._ Zaobserwowano również wielowarstwowy 
W1 układ stratygra!iczny~ szczególnie dobrze czytelny w dwóch 

. 

' 
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sąs~adujących ciągach fos, przylegających równolegle do 
wału obronnego. 

W fosie 1, oddalonej o 7 m, od podstawy .wału,
o·dkryto wkopaną w drugą, kolejną warstwę użytkowania fosy, 
ziemiankę o cechach mieszkalnych o \'zymiare...ah 21,3 x 2.,4 m 
i zachowaną głębokością 1 ,2 m, z pi:e.omn tlOOpułowym, uloko• 
wanym ·w północno-zachodnim narożniku obiektu.. Piec miał 

·~a~iW planie 0,8 X 0,9 m i ~achOWany ~ył ao wysokości 
·o,5 ·m. ~cianki pieca zbudowane były~ gliny · i z kamieni. 
·Z1temiaatka miała dwie fazy chronol.ogi~zne~ a po jej zasypa
niu, W :Jamie o r .ozroiarach 3 x 2,8 m i gł~bekości około 
0,8 ~ znajdowało się otwarte .palenisko ze szczątkami praż
nicy. W·sumie w obrębie !osy 1 stWierdZono układ atratygra• 
ticzny 5 kolejnych faz użytkowania.; które chronologicznie 

'mieszczą się w starszej fazie wcz·esnego średniowiecza, tj. 
mi'ędzy VII a X wiekiem. 
, Fosa 2, zalegająca bezpośrednio u zewnętrznego 
podnóża jak również wykazywała wielofazowość użytkowania. 
Udało się tu wydzielić 4 fazy jej użytkowania, odpowiadają
ce chronologicznie wsp~mnianej wyżej starszej fazie · woze
snego średntowiecza. Za fazę 5 można by uznać odkryty na
rożnik czworobocznej budowli półziemiankowej ze słupem noś-

, nym o średnicy 0,25 m, wkopanym w calec, na krawędzi zew
nętrznej · fosy. Ponadto na badanym ubszarze odkryto 4 jamy 
niewielkich rozmiarów o bliżej niesprecyzowanym charakterze. 

W zbadanej części zewnętrznej /od strony podgro
dzia/ ·partii wału obronnego grodu stwierdzono istnienie 
drewniano-ziemnej konstrukcji, na którą składały się czytel• 
ne pozostałości pionowych, pilotujących słupów drewnianych, 
podtrzymujących szalujące układy dranic /desek/. Te ostat
nie stabilizowały ziemną konstrukcję wału, sypanego z pia
sku. Ślady te są słabo czytelne, jednak na terenie przyle
gającej fosy odkryto liczne, spalone kawałki dranic z roz
sypiska wa.ł.u. 

Wstępne obserwacje skłaniają do przypuszczenia, 
iż wał ma co najmniej dvde fazy konstrukcyjne, z których 
ostatnia wiąże się ze sł.abiej· czytelną .fazą użytkowania 
grodzi~ka w XI-XII wieku. 

Znaczenie badań na grodzisku w Podebłociu polega 
na ujawnieniu bogatej sekwencji stratygraficznej, która 
umożliwi rozwarstwienie chronologiczne materiału zabytko
wego, głóvmie ceramicznego, z czasów od VII do X wieku. 
Materiał ten n.b. za~iera interesujące i niekiedy rzadko 
spotykane okazy. , . . 

W trakcie badan na grodzisku odkryto 1stn1enie 
w bezpośrednim jego sąsiedztvde , od atrony północno-v~chod
niej, ro~ległej osady podgrodowej , oddzielonej od niego 
głęboką fosą. 

Materiały i dokumentacja są przechowywane w Inoty
tucie Archeologii U\'1 . 

Badania będą kontynuovmne . 
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Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Zbignie~ 
Karolczak • . Finansowało M~ze~ 
Archeologiczne w Poznaniu. Drugi 
sezon badań. Osada /XII/XIII -
1 poł.XIII w./, mdasto lokacyjne 
- kwartał p6łnocno-wschodni 
/średniowiecze, czasy nowożYtn&J.• 

Stanowisk~ obej~e teren poses~i przy ul. Domini
kańskiej 9 i Ul. Szewskiej 5/6. Badania mają charakter in~ 
terwencyjny, wiążąc sit z prowadzonymi na. t;y111 terenie pra.da
mi budowlanymi w wykopie o wymiarach 15 x 20 m, który podda
no stałemu nadzorowi archeologicznemu. 
Odsłonięta stratyfikacja stanowiska ·zawiera 20 uwarstwień 1 
wiątących się z użytkowaniem terenu począwszy od średnio
wiecza po czasy współczesne, w -czterech poziomach horyzon-
talno-chronologic-znych. ·~ 

Poziom pierwszy, najstarszy /warstwy I i II/ re• 
prezentuJe osadę z końcowej fazy E okresu wczesnego śred-
niowiec~a /XIl/XIII-1 poł.XIII w./. . 

Poziom drugi /warstwy IV i XII/ reprezentuje jut 
w pełni wyks~te.łccny i rozwijający się organizm mia.sta 
średniowiecznego, funkclonujący od 2 poł~~I w. ·po przeł~ 
"1:'1/X'n w. .. 

l 

Kolejne poziomy - trzeci /warstWy XIII-XV/ i czwar
ty /warstwy XVI ... XX/ wiążą si~ z użytkowaniem. terenu 1r wiekach 
XVI-XVIII oraz XIX i XX:. Z poziomem tym wiąże się również 
biegnący po linii N-5 ciąg dwóch równoległych do siebie rur 
wodociągowych. Poziom czwarty wiąże się ~ użytkowaniem tere• 
nu w wiekach XIX i XX /wybrukowane podw6rze oraz warstwy 
porozbiórkowe, niwelujące teren/. 

Pierwszy poziom osadniczy zawie~ł jedynie cera~ 
mik~ naczyniową. Poziom drugi dostarczył ceramikę naczyn:f.o .... 
wą oraz wyroby z metalu - gv1oździe, okucia• równiet wyroby 
ze skóry- głównie fragmenty .obuwia. Poziam t~eci za\rlerał 
ceramikO naczyniową i budowlaną, wyroby szklane, wyroby z . 
drewna, wyroby z rogu i kości·. Ciąg rur wodociągowych do ... 
starczył dwa łącza - pierścienie metalowe. 

Kontynuowany jest nadzór archeolagicznv obiektu. 

POZNAŃ-ŚR6DKA Muzeum Archeologiczne 
Rynek /kościół św.Małgorzaty/ w Poznaniu . 

.~i 

Badania prowadził mgr Zbigni~w 
Karolozak. Finansowało Muzeum 

' Archeolo8iczne w Poznani~. Osada 
targowa /X/XI-XIII w./~ miaeteć~
ko /1288-XVIII w./. 
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. $t;;mowiako t>benmuje e"Jia.u opoł!Qt-o~ w obrębie mu ... 
~ ~~ą.jią~ego kościół św.~rzalby. lłę.łanla miały cha.tak
~ '!.n.lte:tWGn.~yjny, wiążąc a i:~ \liS .pw,ow.ą.;lb;.otl.fJI11 na. t1f!1 terenie 

·P~~~ ~bUdowlanymi /zakładaną 1~~ala~~ ~suazającą pa.Ttie 
~~a~~i:ilne kościoła/. . -
· . W trakcie badań zą;dó~t9W&llO lfotografiozne 
i ~~~~cz~~ v~ysunkowo/ paFt~e ~U(~~eRtowe i funda

lD}J!ntt>:We ,~o~cilola, zakładają c ~G>na:d:t o lta:-ztr ·-wkopy s onda.to:we 
J~ile!s~ąt1e :stratyfikację c:Jb:b~. · 

· -

0 

W~;różniono 8 uwar$tw.Leń zw~{\~.a,cy-ch z użytkowaniem . 
ve~ ;pbceąws:z;y: od wczesnego ill1e~oWif.ecz.a po czasy współ.-. 
rc.a~antHUkł'atJ.$;jąpych się w trzy JllOU'®JY chronologiczne. 

o tą.oziom pierwszy, .najstao!$..ZN Jl~otwy I i !!./ -
te. ~A'Pl"~~qnJtu"~!e -·osadę z przełolliU XłXl•.Xlt ·W•. w postaci .ciąg ... 
~~óh ~-w~twień występujących na •c.ał.atn .s-tanowisku. . 

. · Poziom drugi '/warst;wy !II•N/ ZWiązany jest z uźyt ... 
ato~m :terenu w XIII-XV wiE!ku. jtt)'k'<>t'lliY'St;ywanym jako cma.n-
łtan 9;)\IiZyko~cielny. o· o o 

-, >l' 

Poziom trzeci /warslłiwy v:.,.V'I."/ ·191JA:lżą się z użytko
-,~~m ,:tzetrenu w XVI-XVIII wieku, rńtm:Leż ~korzystywanym 
~a~o ~cmentarz przykościeląy. 

o Poziom czwarty /warstw:y ~Il,.;lV'Ilri/ wiąże się z 
~~tac~wan:tem terenu w XIX i JCX Wi.~ku. 

·Kontynuowany jest n&;dz6r 18.X'Cheol.ogj.c~ny obiektu. 

\"P.Q0N~-Zag-órze ·pa·t:r.z 
Ds1rt.6w '!Ihllnski ip-<s.źn:e śxredniowieoze 
ltl. wtli-ę~o.wa 2/4 

\\~EMY6~Z:amek 
~~da j_ palatium 

PP P~aownie Konaerwacji 
Z1ib1tk6w 
~raDPwnia Archeologiczno
'OCmułerwaitorske. 
Dddział w Rzeszowie 

Badania p~o~dził mgr Mićhał Prok• 
sa /&u~or ~l;nlaWll<.Zdania/ i -mgr An ... 
toni Lubelcz~~ Finansował Zespół 
d/s ~wal~ryzacji Miasta Przemyśla. 
Rotunda i palatium /XI w./. Pierw
szy s.e.zon 1bada!\ po wi-eloletniej 

oprzern'El. 

madaniadotyczyły pró~weryfikacji ustaleń A~ 
żak1~ d~tyczących rotundy i palntium, dokładnego okresle
·Xli• J.Q.b .funkcji i chronologii orae 'UStalenie poqziału wew ... 

,-lfl~nE!go łbudow~i.. Zakres tych prac .został okreslQny wzgl.ę-
ilallli ~o®e-rwatprskind-. Odsłonięto !:ragmcnt rotundy z apsydą., 
~ną 1 południową ścianę palatium, jak róv~eż ~t&lono 
~~~ek :Jnilęd.z1 ;rotundą_.a przylegającą odo niej scie.ną palatium. 
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Uzyskano r6wnież po~iomy użytkowe budowli• poziom 
budowy• funkcjonowania i rozbiórlei obiektu. Materiał: i do
kumentacje. są obecnie op~cowyvmne, a wszelkie ro~wiązanie 
problemów stawianych przed rozpoczęcie~ prac będzie możliwe 
po ich ukończeniu w 1983 roku. . 

PRZEMY§t 
ul. Rycerska 

Muzeum Okręgowe 
w PrzeD\YŚlu 

Badania prowadził mgr Andrzej Ko
perski. Finansował WKZ w Przemyś
lu Siódmy sezon badań. Cmentarzy• 
sko "ste.romadziarskie'1 z X wiekU 
i obiekt prahistoryczny z ,epoki 
neolitu. 

Stanowisko połpżone jest w dzielnicy Zasanie, na 
wyeksponowanej odnodze jednego ze wzgórz, . po lewej aJtronie 
Sanu. - · 

·· Wykopy __ badawcze zlokalizowano we wachodniej ·,częś· 
ci cmentarzyska, w górnej partii skłonu opadającegolcu . 
wschodowi• do doliny nieistniejącego cieku, prostopadłego 
do doliny Sanu. W rejonie tym prowadzone są prace. ziemne 
związane z. budową domków jednorodzinnych. 

Odkryto kolejny grób - nr 16. Szkielet zalegał 
pod ~stwą humusu, w żółtej glinie, na głobokości około 
45 cm. Nie stwierdzono zarysów jamy grobówej. Usytuovremy · 
był na osi W-E z nieznacznym odchyleniem ku południowd• 
głową skierowany ku zachodowi. Zmarły pochowany był w p~ 
zycji vzyprostovremej na wznak, ręce wyciągnięte. wzdłuż tuło
wia. Z wyposażenia grobowego .uzyskano żelazny noźyk, arebrT · 
ny pierścień i srebrny kabłączek skroniowy. Zachowała się 
jedynie górna partia szkieletu. 

Na południe od grobu nr 16 natrafiono na fragment 
kaloty z czaszki ludzkiej~ poniżej na pojedyńcze, rozwle-
czone fragmenty kości 1-qdzkich. ·· 

Zniszczenia ~powodov~ne zostały· prawdopodo~nie 
wcześniejszymi• pracami przy niwelacji i odgradzaniu parcel. 

Badania w rejonie wschodnim nie przyniosły dal
szych obiektow-grobowych, \vydaje się vńęc. że . uchwycnno · 
wschodnią granicę cmentarzyska. · 

Odsłonięto ró;1nież jeden obiekt prahistoryczny 
o kształcie . owalnym. z zav.artością uło.mków naczyń,_ ·polepy 
i węgli drzewnych .. Wystąpiły też odłupki krzemienne t · jednn 
cała oraz fragment siekierki z łupku. Materiał pozwala wią
zać obiekt z\ epoką neolitu, z kręgiem kul tury lendzielski ej. 

Materiał i dokumentację z badań złożono w M~zeum 
Okręgowym w Przemyślu. 

Badania. na cmentąrzysku zakończono .. 

l . 
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PRZ~DZEL, gm.Rudnik n/Sanem 
woj.tarnobrzeskie . 
Stanowisko 10 /"Borowina"/ 

Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Tarnobrzegu 

Badania prowadził mgr N~rek Florek. 
Finan~ował BBiDZ w Tarnobrzegu. 
Pierwszy sezon badań. Wczesnośred-· 
nicwieczne cmentarzysko kurhanowe 
/?/. . 

Na stanowisku występują 3 kopce usytuowane na 
trzeciej terasie, szerokiej w tym miejscu na kilka kilometrów, 
doliny Sanu. Kopiec nr 1 /wysokość 122 cm, średnica 12 m/, 
odkryty został w 1961 roku przez Z.Kaperę; kopce nr 2 /wy
sokość 100 cm, "'średnica 9 m/ i nr 3 /wysokość 90 cm, średni
ca 10 m/ zlokalizował autor sprawozdania wiosną br. 

Badaniami objęto najbardziej zniszczony kÓpiec 
nr 1. Ich celem było zorientowanie się w charakterze i chro
nologii kopców. Założono wykop /1 x 6 m/, od środka do obwo
du kopca. Nasyp kopca zbudowany był z piasku przemieszanego 
z węglem drzewnym, który miejscami tworzył skupienia w posta
ci smug i gniazd. Wystąpiły ślady spalonych konstrukcji drew
nianych zachowanych w postaci dwóch poziomów szczególnie in
tensywnego występowania zwęgleń. Górny, mniej wyraźny, wystą
pił na głębokości 70 cm od szczytu kopca i dolny, na dawnym 
poziomie gruntu, utworzonego przez równoległe do siebie, 
przepalone belki o średnicy 3-6 cm. Nie natrafiono na ślady 
pochówka, nie znaleziono też żadnego materiału zabytkowego, 
poza dwoma fragmentami ceramiki nieokreślonej chronologii, 
być może wczesnośredniowiecznej. W centrum kopca zaobserwo
wano ślad po wkopie średnicy około 150 cm, który sięgał do 
calca. 

Dokumentację i materiały złożono w BBiDZ w Tamo-
brzegu. 

PRZYBRAN6WEK 
woj .włocławskie 
Stanowisko 29 

PUŁTUSK 
woj.ciechanowskie 
Zamek 

patrz 
neolit 

PP Pracovmie Konserwacji 
Zabytków 
Pracmvnia Archeologiczno 
-Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania provmdzili mgr Marek Miero
sławski / at\ tor sprawozdania/,. mer 
Zbigniew Polnk , mgr Ryszard Cędrow
ski i mgr Dorota Stabrowslro. Finan
sował \VKZ Ciechanów. Siódmy sezon 
badań. Zamek i grodzisko /XIII
XVIII w./. 
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Ko~uowano akcje wykopaliekow~ na obPZeta~ 
dziedzińca z u, zagraionych wykopami bUdowlanymi. Sez~ 
rozpoczął się w mal!'OU;. w tym okresie kończono ekspl<Jracj;o; 
w wykopie nr XII·, połot<~nym w·rejonie po;tudniowego zak~ 
ozenia skrzydła wsohoclrJ.a..ego. W wykopie tym przebadan01 
najniższy poziom eabl.l~Q.Yrll grodu z XIII wi.eku., · Odsłond!ęt~ 
d~żą obatt zrQb~· ~ pó4~eniam1 i zabudowaniami gospndar~ 
czymi. Poziom ten Spoo!a;~a: bezpośrednio na nasyp :l! e pd..as- . 
kowym wzg6rza. Z P,ołudniow.ej części tego wykopu wydobyto· 
trzy d.'Obne zachowanę; chaty i przekazano je do konse;rwe.c~i"' 
Prób~ osiągnitcia poz:i.omu warstw poniżej nasyp~ piaskowego' 
musiano zaniecha6 ze względu na zagrożenie statyki budynku~ 

Dalsze bada.n:fla podjęto wewnątrz sk:rzyc)g:ą pó~n:oo-' 
nego zamku. W niewielkińl sondażu odsłoni~to za:koliczen.i.e . 
drogi głównej · gJrodu. Rej~ti ten był jednak. mocno zniszozotły 
wkopami pod mur.J i jego przebadanie nie ~rzyniosło oczeki
wanego rozwiązania odnośnie problemu usytuowania wejścia 
do grodu. W wykopie tym udało się usta.licS poziom nas}'Pu 
piasko•ego 1 domniemanej korony wału piaskowego pierwszego 
pozio:mue grodu. .., ...: 

Zasadniczą część badań stanowila eksplora.oj~ p~~ 
wadzona. w wykopach X i poludniowo-wschodniej części wyk~~
VIII, usytuowanych w północno-wschodniej części dziedzinca •. 
Wznowiono tu badania. od drugiego poziomu konstrukcji drew-

nianych czyli pochodząoyeh z 2 poł.XIV wieku. Badania 
obejmowały odoinek tzw.drogi wschodniej około 20 metrowej 
długości i znajdujące się po obu jej stronach rzędy oha~. 
Łącznie odsłonięto siedem poziomów zabudowy mieszkalnej i · 
około dwunastu poziomów drogi, razem mią,ższości około 3 ,·5 ltl. 
Najniższy siódmy poziom odpowiada. chronologicznie pocżątkowi 

. XIII wieku. Z dotychczasowych obserwacji wydaje się, że w 
siódmym poziomie gród był nieco mniejazy i otoczony walem 
piaskowym. Od szóstego poziomu wał zostaje częściowo zniwe- . 
lowa.ny i zabudowa wkracza na. jego koronę. 
W wykopach tych odsłonięto około 80 obiektów. arohitektur,r 
drewnianej takich jak: drogi moszczone drewnem, chaty miesz• 
ka.lne, zabudowania gospodarcze i moszczenia. podwórek. W · 
zabudowie dominuje · konstrukcja wieńcowa. na zrąb, ale zdarza
ją się zabudowania. wzniesionę w konstrukcjach sumikowo- · · 

' łątkowej i płotowej. 

W 'wykopie nr X podjęto odsłonięcia warstw, do~G
ma.nego grodu z XII wieku, które zalegają od 7 do 9 ·metrów 
poniżej poziomu dziedzińca. zamku·. Do grudnia 1982 r. badania 
te nie zostały zakończone. 

Materiały zabytkowe i dokumentacja badań 'znajdUją, 
się w PracoV(lli .Archeologic~no-Konserwatorskiej PP PKZ O/War-
szawa.. · 

Badania dokończone zostaną w sezonie następnym. 

.l 

' 

'·· 



RACI~Ż, gm.Tuchola 
woj. Óyd.goskie 

22.3 

Uniwe:rsytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadziła Pomorska Ek
spedycja Archeologiczna UŁ, autor 
sprawozdania mgr uaciej Trzcińaki. 
Finanso~~ł Uniwersytet Łódzki oraz 
Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. 
Czternaaty sezon badań. Grodzisko 
wczesnośredniovdeczne /YJII w./
stolica kasztelanii. 

Wykopy założono w północno-wachodniej części gro
dziska. Swym zaai~giem obejmowały teren od zachodu - koronę 
wału. przechodzącą w naturalny atok,jego podstawę i da~ej ku 
brzegowi jeziora. Powierzchnię vzykop6w vzynoszącą 200 m , 
eksplorowano warstwami naturalnymi. W części zachodniej uch
wycono koronę vmłu o konstrukcji drevmiano-ziernnej, oblepia
nej od.zevmątrz glir~, która uległa zniszczeniu na skutek 
pożaru, który na przełomie XIII/XIV wieku defini tyvmie za-

' kończył egzystencję grodu. Poniżej, na stoku zalegały vrer
stwy wyróvmawcze. i niwelacyjne zvdązane z odbudową Raciąża 
po pierwszym pożarze w 1256 r. Warstwy te osadzone były na 
próchnicy pier~otnej, - uchvzytnej tylko na terenie płaskim, 
w której · zlokalizovreno jamy z łużyckim materiałem ceramicz
nym z V okresu epoki brązu. 

Stok i jeeo podstawa umocnione były przed osypywa
niem warstwą gl::\.ny. V/zdłuż podstawy stoku, róvmoler;le do 
linii brzegowej jeziora odkryto fragment drogi szerokości 
około 2 m, vr.rłożonej brukiem kamiennym. Ua vtschód od drogi 
zlokalizowano dawny poziom brzegu jezfora. Różnica jego po
ziomu mi·ędzy XIII wiekiem a czasami współczesnymi wynosiła 
około 70-80 cm. 

Materiał zabytkowy stanowiły niewielkie ilości ce-
ramiki i kości zvderzęcych. · 

Badania będą kontynuov~ne. 

RACJ:łŻEK, gm.Nieszawa 
woj • włocławskie 

.RADZI:K0\'/0 STARE 

.woj.płockie 
Stanowisko '"Gaik" 

patrz 
późne średniowiecze 

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

Badania prowadziła mgr Iwona 
Dąbrowska wespół z dr.Bosko Ba
bicem. Finansov10.ł IHIQJ PAN. 
Siódmy sezon badań. \/czesnośr~d
niowieczny i średniowieczny os
rodek kultowy. 
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Badania prowadzone były wespół z archeologami z 
Instytutu do Badania Kultury Słowian w Prilepie, w ramech 
polsko-jugosłowiańskiej umov~ o współpracy. · 

Badane stanowisko zwane "Gaikiem" położone jest 
na północnym krańcu wsi Radzikawo Stare, na naturalnym 
wzgórzu morenowym górującym nad okolicą, a stanovdącym 
południowo-zachodni cypel Wysoczyzny• Płockiej. Posiada ono 
w profilu kształt ściętego stożka, w planie regularny. 
owalny o rozmiarach 4-0 x 60 -m. Tegoroczne wykopy badawoze 
koncentrowały si~ w południowej 1 zachodniej części v~gó
rza, na zboczach. Przekopano 'łącznie 56 m2 powierzchni ek
splorując 7 wykopów /2 x 4 m/ do głębokości maksymalnej 
1,8 m od powierzchni ziemi. Ponadto oczyszczono i wykonano 
dokumentację rysunkową 40 m profilu żwirovmd, która to 
zniszczyła południowo-zachodnią część wzgórza. W wyniku 
badań odkryto na zboczach południowym i zachodnim wzgórza 
pozostałości jam owalnyoh -oraz ro\~ _analogicznych do obiek
tów tego typu odkrytych na szczycie wzgórza. Tegoroczny 
sezon wykopaliskowy na stanowisku Gaik w Radzikawie dostar
czył nowych materiałów do rekonstrukcji zabudowy przestrzen- · 
nej wzgórza pełniącego w okresie wczesnego średniowiecza 
funkcję zorganizowanego ośrodka kultowego. · 

Na terenie wsi Radzikowa Nowe, stanowisko 1, 
przeprowadzono badania sondażowe w miejacu · znal.ezienia-pod
czas badań powierzchniowych, brązowego zakończenia pasa. 
Przekopano łącznie po\vierzchnię 14m2, eksplorując dwa wy
kopy /4 x 2 m, 4 x 1 , 5 m/. Wyniki badań dały wynik negatyw
ny z punktu widzenia problematyki archeologicznej• Na pod
stawie dużego nasycenia warstw ułamkami rur drenowych wy• 
daje się, iż brązowe zakończenie pasa pochodzić mqże ze 
zniszczonego .podczas kopania rowów melioracyjnych grobu. 

ROCHY, gm.Zduny 
woj.kaliskie 
Stanowisko 1 

KTotoszyńskie Towarzystwo 
Kulturalne 

Badania pro\mdził "mgr Dioniz~ Ka
siński. Finansował WKZ w Kaliszu .. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzy• -
skó wczesnośredniowieczne z faz~ n. 

Stanowisko odkryto w trakcie badań zap]ec~a Ósadni~ 
czego grodziska w Piaskach1 gm.Zduny. Odległość od grodziska 
wynosi 800 m a 200 m na zachód od stawu Ostawnik i tyleż na 
południe od drogi Zduny-Cukrownia - Rochy w paśmie wydm, 
w kotlince, w lesie na porębie pod - roczną uprawą. Stanowisko 
jest wi.elok4J.turowe. Na powierzchni. około 1 ha występują 
skorupy naczyń ~lltury łużyckiej i wczesnośredniowiecznych 
z f a zy D i drobne spalone kości. ·'' 

W vzykopie sondażowym /5 x 5 m/ i głębokości 113m 
wyróżniono trzy warstwy : 1.humusu leśnego, o miąższości do 
10 cm; 2 . ciew1ożół teeo, sypkiego piasku z drobinami węgli 
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drzewnych i spalonych kości, ułamki naczyń kultury- ~życ
kiej i wczesnośredniowiecznych, z ~ciekami i śladami 
zbutwiałego drevma. sięgającej głębokości około 40 cm. 
oraz warstwy - różniącej się od pop!'zedniej m.nie~s!l:q ilością 
w-ęgielków i brakiem .skorup. Spąg tej warstwy z.e.legał na 
głębokości około 60 cm, poniżej wy,stąpił jasny piasek, d~ 
którego również przeniknęły drobiny węgielk6w. 

Na głębokości około 40 cm odkr.yto zachowane w 
całości naczynie obtaczane całkowi·cie z ornamentem .falis
tym i rowków oraz duże fragmenty co najmniej dwóch naczyń 
o tym samym poziomie technicznym. Charakteryzują się one 
słabym v~pałem i ' podobnym ornamentem. Oderwane dno jednego 
z nich określało dolny poziom występ~wania skorup na głę
bokość około 70 .. cm. Z tym skupiskiem związane są dwa frag
menty zwęglonych bierwion oraz drobne fragmenty spalonych · 
kości ludzkich. 
· Ekspertyza antropologiczna /doc.dr hab.Jan Strzał-
ko/ ws~zuje na pochówek dwóch osobników; dziecka· - niemow
lęcia i juvenia /najprawdopodobniej/. Materiał kostny zebra
ny z powierzchni jest w większości pochodzenia zwierzęcego. . . 

. Stwierdzono słabo widoczne, tak w profilu~ jak i w 
planach, zarysy wkopu owalnego, wraz z głębokością zwężają
cego się~ Głębokość jego osiągnęła około 80 cm • 

. · Brak warstw osadniczej i charakterystycznych dla 
kultury łużyckiej pochówków nietypowego dla tejże przepale
nia kości ludzkich, w zestawieniu z informacjami 1 konfigura
cją terenu nasuwa przypuszczenie, że odkryte zostały frag
menty ~mentarzyska ciałopalnego ze schyłku !azy D wozesno
śre~ :-towieoza oraz ślady osady kul tury łużyckiej. 

· Badania winny być kontynuowane. 

RUDA, gm.Skierniewice 
woj.skierniewickie 

-SMARGLIN, gm.Dobre 
woj.włocławskie 
Stanowisko 51 

patrz 
neolit 

patrz 
neolit 

S~ARA ŁOMŻA, gm.Łomża 
StanoVłisko 1 - '.'G6ra Królowej 
Bonytt 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzili prof.dr hab. 
Jer zy Gąss owski i mgr Ewa Twarow~ 
ska. Finansował WKZ vt Łomży. 
Pierwszy s~on badan. Grodzisko: 
schyłek XII-XIV w. . 

Prace badawcze miały charakter · rozległe&o sondażu. 
Cały obiekt ~łożony z grodziska i dwóch podgrodzi, został . 
przecięty eystemem .wykopów na osi N-S; na grodzisku /stano..-. 
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wisko 1-A/ ,vzykopem o powierzchni 57 m2 , na podgrodziu I 
/ stanowisko 1-B/ vzykopem o powierzchni 70 m2 , na podgro
dziu II /s~anowisko 1-C/ dwoma vrJkopruni o łącznej powierz
chni 100 m • Łącznie badania objęły powierzchnię 227 m~. 

Najobfitszy materiał zabytkowy uzyskany został 
z obszaru grodu wła:jciwego /stanowisl~o 1-A/. Ua zboczach 
stożka wcwnctrznego i w otaczającej go fosie we\rmętrznej 
odkryto znaczną ilość materiału ceramicznego, kości zwie
rzQcych /w tym dużo znacznych r ozmiarów/ oraz rybich. V/y- . 
stąpiły tutaj także resztki rozvrolonej i spalonej konstruk
cji drewnianej, pochodzącej zape,·me ze stojącej na stożku 
wieży mieszkalno-obronnej. Grupowały się one głównie w za
chodniej czę3ci vmętrza grodu. W tej części odsłonięto tak
że fragment czworobocznego wkopu v1 graniczący z dnem fosy 
dolny segment stożka, szerokości 2 m, zachovmny na dł ugości 
2, 5 m, vzypełniony intensyvmą , czarną warstwą kulturową. 

O wiele s.kromniej prezentovmły się vzyniki badań 
na obydwóch podgrodziach /stano~~ska 1-B i 1-C/. 

Ua terenie podgrodzia I /1-B/ odkryto 6 słabo czy
telnych obiektÓVI przestrzennych /3 jamy i 3 paleniska/ z 
niewielką zar1artością materiału zubytkO'łego. Uie pozwoliło 
to nu obecnym etapie - nu bliższe określenie funkcji tego 
podgrodzia. 

Na podgrodziu II /1-C/ większej ilo3ci materiału 
zabytkowego dostarczył położony w północnej jego części . vzy
kop nr J. Przy nachyleniu powierzchni podgrodzia, spadają
cej ku północy , na niej grOinadziły się spły\·zy warstwy kUl
turowej z wyżej położonych partii południowych /wykop nr 2/. 
Ten ostatni dostarczył siedmiu słabo czytelnych śladów obiek
tów, układających się w regularnych rzędach na osi SW-NE. 
M.ogły one stanowić pozostałość po zabudowie naziemnej, drew-
nianej, nie zagłębionej w calcu. · 

Badania sezonu 1982 ujavmiły wstępnie . iż w zespo
le grodovzym Starej Łomży naj intensy\'miej był użytkowany nie
wielki gródek właściwy / stanovrlsko 1-A/, a w znacznie mniej
szym stopniu obydwa podgrodzia. Wydaje się jednak, że · roz
ległe podgrodzie II było w wlększym stopniu użytkowane, niż 
podgrodzie r. 

\'istę pna analiza materiału zabytkowego, głównie ce;.. 
ramilei - z braku przedmiotów ściślej datujących - pozwala 
sądzi6, że gród rozpoczął egzystencję nie wcze6niej. jak u 
schyłku XII vlieku . Jego działalność tr.vała poprzez wiek XIII 
w głąb XIV wieku . 

J;·~a.teriały i dokumentacja są przechowywane w Insty
tucie Archeologii UW. 

Budania będą kontynuowane. 

STROSZKI, V'J•Nekla 
woj.poznańckie 
'stanowis ko . 1 . 

patrz 
okres vrpł~1ów rzymskich 
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STRZELNO patrz 
:woj.bydgoskie 
Stanowisko 1 

późhe średniowiecze 

SULEJ6W-PODKLASZTORZE,gm.Sulejów 
·Woj .piotrkowskie 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Stanowisko 4a 

\• Badania prowadził , mgr Mieczysław 
Góra. Finansował WKZ w Piotrkowie 
Trybunalskim. Pierwszy sezon ba
dań. Osada otwarta z okresu wcze
snego średniowiecza /XII w./. 

· Wieloletnie badania wykopaliskowe w rejonie Sule-
jowa ws~azują, że mamy tu do czynienia z . bardzo intensyw
nym występowaniem wczesnośredniowiecznych obiektów osadni
czych. Penetracji terenowej poddano obszary wyższej terasy 
nadpilicznaj w miejscowościach Zarzęcin i Sulejów-Podklasz
torze. Podczas poszukiwań stosowano głÓ)VIlie metodę wierceń 
świdrem geologicznym .. Znaleziono w sumie 'l!"rzy jamy wczesno
średniowieczne: dwie w·zarzęcinie, stanowisko 2, na polu 
ob.Jana Pielasa .obok stodoły oraz jedną jamę w Sulejovlie
Podklaaztorzu, stanowisko 4a, położoną zaledwie 250 m na 
p6łnocny · zachód ~d klasztoru i około 500 m na południe od 
przebadanej już w latach ubiegłych, wczesnośredniowiecznej 
osady produkcyjnej w Sulejowie-Piaskach, stanowisko 4. Ja
mę obok klasztoru przebadano metodą wykopaliskową. Po zdję
ciu warstwy ornej na tle jasnożółtego piasku zarysowała się 
duża jama o wymiarach 2 x 3 m i głębokości 80 cm od po-

.. wierzchni ziemi. W jej wypałnisku znaleziono liczne ułamki 
naczyń glinianych, polepę, kości zwierzęce, przęślik glinia
ny, kabłączek brązowy i nóż żelazny. Zabytki te pozv~lają 
określić chronologię obiektu na XII wiek. 

Dokumentacja i zabytki znajdują się w Muzeum 
Etnograficznym i Archeologicznym w Łodzi. 

Badania będą kontynuowane. 

SZCZEBRZESZYN 
woj.zamojskie 
Stanowiska. 1 i 4 

Uniwersytet :Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie 
Zakład Archeologii Folski 

Badania prowadziła dr Stanisła\'ro. 
Hoczyk-Siwkowa. Finansował: WKZ 
w Zamościu, Urząd Miasta i Gminy 
w Szczebrzeszynie. Czv~rty sezon 
badań. Stalłowisko wielokulturowe. 

Badania pro~adzone były na wzgórzu zamkowym i 
przy cerkwi unickiej z XVI wieku . 

Stanowisko 1 - na wzeórzu odsłonięto daiszą część 
muru nr 1, który, j ak stwierdzono w ubier;łym roku, został 



228 

zniszczony podczas wznoszenia fundamentów obecnie stojące
go budynku, stanowiącego pozostałość zamku szczebrzeskiego. 
Traktować go więc należy, jako element najstarszej z.a.bu.do
wy murowanej na wzgórzu. Na podstawie obserwacji przepro
wadżonych w wykopie 17 D s·twierdzić można, że mur od stro-
ny połud:nd.owej rozebrany został w XVI wieku. .. 

Stanowisko 2 - w wykopach założonych prz~ cerkwi 
unickiej stwierdzono, występowanie elementów architektonicz
nych, które można łączy6 ze starszą fazą obecnie stojącego 
budynku. Przy południowej ścianie budynku odkryto mur ka
mienny w kształcie absydy, podobny znajduje się również po 
stronie przeciwległej cerlewi, przy jej ścianie· północnej. 

Badania będą kontynuowane. · 

TARNOWIEC a gm. Tarnów 
· woj .. tarnc:>wskie 
·Stanowislto 1 

TCZEW-Stare Miasto 
\'I'Oj. gda.1s ~de ., 

Sektor C 
·.: 

· patrz 
epoka brązu 

< .. 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Mieczysław 
Haftka przy współpracy mgr,Jerze
go Żmijevmkiego. Finansował Urząd 
Miejski w Tczewie. Drugi sezon 
badań. Osada miejska /poł.XIII w./ 
klasztor dominikanów /koniec XIII 
wieku/. ' 

W czterech wytyczonych wykopach w obrębie częścio
wo zachowanej ·zabudowy dawnego klasztoru, odsłonięto frag
menty kilku dalszych obiektów murowanych o różnej chronologii. 

Ustalono szerokość skrzydła północnego klasztoru, 
która wynosiła 11 m. Fundament muru obwodowego skrzydła pół
noonego został zbudowany z kamieni polnych, we wkopie w war
stwę kulturową, na cieniuteńkiej wylewce zaprawy. 
Po rozbiórce skrzydła północnego, w jego szerokości, posta
wiono przypuszczalnie w XVII-XVIII wieku drugi, znacznie 
mniejszy budynek o nieuatalonej do tej pory funkcji. O~o~ 
niego, a także tuż przy fundamentach obecnej zakrystii koś
cioła podominikańskiego odsłonięto szereg pochówków szkiele
towych, datowanych roboczo na XVII wiek. Drugą grupę pochów
ków stanowiły szkielety zalegające w warstwie VI, wokół któ-

. rych rysowały się ślady trumien. Vistępnie datować je można 
najwcześniej na XIV wiek,· kiedy teren ten należał już do kla
sztoru, ale ~eszcze przed pobudowaniem skrzydła północnego. 
Równocześnie podjęto badania architektoniczne, skoncentrowa
ne głóvmie w obrębie klatki schodowej, prowadzącej z zakry
stii na strych kościoła. Odsłonięto zamurowany w XIX wieku 
barokov~ portal, zdobiący bezpośrednie przejście z ww.klatki 
schodowej do prezbiterium. Dalsze odkrywki architektoniczne 
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~p·ot.wiel?dziły p.r.zVJ>uszczenia, że do J')ierwszej -fazy budowla
Ae~ zespołu podornini~skiego należy zali~ZY,Ć da'mw ~~r 
~b~egowy, obronny, ktory obecnie za~yka cztsciowo. od . 
wschodu ·prezbiterium. -

Materiał ruchomy, nie2byt liczny~ ~ów.nie frag~ 
•menty cer-arniki, kafli i detalu arcihit·ektonicznego ... Na "''o/"" 
r-óżnienie zasluguje jedynie zwarty z·espół ceramiki pocho

·dzący z warstwy VII wykopu 1, dz.A/B datowany na połowę 
XIII .wie~u. . 
.De-c.dr hab.Jerzy Fellrnann wykonał ISzczegół:o.wy pomiar 0acho
wanej partii architektury klasztoru w skali 1~100. 

Badania będą kontynuowane. 

TORlffl 
ul. Ra biańska 20 

TULIGŁOVli, gm.Rokitnica 
woj .,przemyskie 

patrz 
późne średniowiecze 

Uniwersytet Jagielloński 
· Instytu;t Archeologii 

Badania prowadziła. dr hab. Maria 
Cabalska. Fina.Jłsowa.ł Uniwersytet 
Jagielloński. Osmy sezon badań. 
Wieloczłonowe grodzisko /VIII
XI w./. 

Kontynuowano prace badawcze, skupiająe wszystkie 
·wykopy na. podgrodziu nr 1. Miały one na celu ustalenie na

. silenia osadnictv~ obu faz oraz przebadanie konstrukcji 
v~łu środkowego II. 

Wytyczono szerokoprzestr zenny wykop o twymiarach 
17,5 x 4',5 m, co łącznie z vzykopem 5/81 'wielkości ćwiart~i 
a~a dało vzykop długości 22,5 m. Przecięto nim v~ł nieco 
skośnie do jego biegu odsłaniaj ąc na•11arstwienia po :zevmęt• 
rznej i ·wewnQtrznej jego stronie. W odległości dwudziestu 
metrów od długiego wykopu posadowiono wykop 5 x 5 ·m,. w któ
.rym uchwycono narożnik chaty ziemianki nr 4/82 .. 
Faza starsza: na terenie wykopu usytuowanego na najwyższej 
wyniosłosci podgrodzi,a odsłonięto duży fragment chaty .zie-
mianki z narożnikiem południowo-wschodnim. · 
Jest to wgłębiony w calec budynek praWie kwadratowy,długoś
-ci 4, 5 m1 ze ścianami obudowanymi belkarni drewnianymi wl.ąza
nymi na zrąb. Wglębione w calec ognisko znajduje się w · 
środkowej czqści bll'dyn.ku, lico nie zostało w całości l J o
nięte, jedynie kamienie luźno porozrzucane znaczą jego za -
sięg• . 
Dno chaty znajduje się na głębokości 000 cm i na tym pozio
mie leżały spalone belki kons trukcji ścian i da chu. \'/nętrze 
chaty wypełniają przepulone belki układaj ące się w smugi 

.najlepiej czytelne wzdłuż ścian . · 
Chata została s pa lona , na. j pra.\'/dopodobnie j po j e j opuszcze
niu, co nastąpił o po zakończeniu budovzy grodu. Odkryci e 
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chaty potwierdziło wniosek, źe osada otwarta rozciągała 
się na najwyższej grz~dzie wzgórza. 
Udokumentowane dotąd cztery budynki mają podobne wgłębie
nie w calec sięgające 1 m. Dwa z nich o ścianach obudowa
nych drewnianą konstrukcją były prawie kwadratowe o wymia
rach do 4,5 m. Pozostałe dwie chaty to duże nieobudowane . 
ziemianki, prostokątne, o wymiarach 6 x 5 m z rozległymi 
ogniskami w środku. 
Faza młodsza; długim wykopem przecięto płaską przestrzeń 
podgrodzia przylegającą do wału środkowego II, który został 
zbudowany w konstrukcji izbicowej, podobnie jak ·wał wewnętrz-
ny- III. · 
Szczegóły konstrukcji w postaci kilku rzędów słupów oraz be
lek poprzecznych zalegających między słupami uchwycono na 
znacznej przestrzeni wykopu. Na całej przestrzeni odsłonię~ 
tego wału uchwycono ślady przepalenia w postaci węgielków 
nierównomiernie porozrzucanych między zniszczonymi słupami 
w belkach konstrukcji wału. Po wewnętrznej stronie ilość 
śladów przepalenia jest większa, jakby v~ł zwalił się do 
wewnątrz. Niewielka ilość belek spadła na ze,v.nątrz, poza 
szkarpę stromo przyciętą, na której poęadowiono wał. Od 
wewnątrz przylega do v~łu smuga czarnej ziemi, zapewne ślad 
po pomocniczej konstrukcji ułatwiającej obronę i ochronę 
wału. Wśród konstrukcji wału odkryto dwie skorupy. Większe 

• skupisko skorup udokumentowano w warstwie czarnej ziemi w 
odległości 8 rn od wału. Skupisko to rozciągało się na pierw
szych metrach vzykopu I/82, lecz nie tworzyło zwartego zasię
gu i nie można go uv~żać za ślad budynku mieszkalnego. 

TYK OC IN 
woj.b1ałostockie 

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Urszula 
Stankiewicz, n uczestniczyli mgr 
Halina Karv1ovmka i mer Lech Paw
la ta. Finans m·tał WKZ w Białym
stoku. Siódmy i ostatni sezon 
badań. Grodzisko wczesnośrednio
vrleczne / XII-XIII w./. 

Kontynuowano przekop przez wał w części południo
wo-wschodniej. Stwierdzono istnienie konstrukcji rusztowej, 
zalegającej na głęboleości 3-3, l5 m pod o:]miomo. wyroinie wy
odrębnionymi wa.rstwruni. Stanowiły je na przemian warstvzy 
żółtego, sypkiego piasku i warstwy cliny o barwie od brunat
no-ceglastej do ceglastej. Na głębokości O, 65 m od powie.rzch
ni durni w s~arJru piaslcu ze znaczną domie:.1zką gliny, fragmen
tami polepy i znaczną znwartoeciq w,.[;li drzc'.ntych, vrys tąpiły 
szczątki drewnianych belek prtwdopodotnic z konz trnkcji wień
czącoj Y.n.ł , a zniszczonej poża:::-em. 
KonGtrutej A runztor1ą t wor;.y.t y drd·m.i;:nc J.r:.,n·y ułożone rów

nol eelc w stosunku do biet;u v;:;.łu . Odl<!~):o:':{! J..i:dzy nimi 1,20-
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1,30 m. Przestrzeń \v,ypełniały żerdzie ułożone prostopadle 
do legarów. Badanin ujawniły istnienie siedmiu warstw prze
kładki, oddzielonej warstwami żółtego piasku o miąższości 
10-40 cm. Konstrukcję rusztową zabezpieczały od strony fosy 
wbite pionowo słupy drewniane o średnicy 0,10-0,35 m w od
ległości 0,46-0,50 m jeden od drugiego. Prawdopodobnie \mł 
był obustronnie licowany lamdeniami. Układ kamieni w części 
przylegającej do kons-trukcji drewnianej zaburzony, przecho
dzący w partiach zewnętrznych w układ rzędowy równoległy ' do 
bi~gu wału. Stwierdzono dwa rzędy kamieni od strony fosy 
i ' jeden rząd od strony majdanu grodziska. Wielkość kamieni 
wzrasta proporcjonalnie do głębokości w ten sposób, że sto
pę 'lica wału tworzą wielkie głazy narzutowe. 
Konstrukcja wa~u zawierała kilka drobnych mało charaktery
stycznych fragmentów ceramiki obtaczanej, które wydobyto 
z drugiego poziomu przekładki. 
W trakcie badań odsłonięto przylegający do wału od strony 
majdanu obiekt użytkowy, prawdopodobnie mieszkalny o vzynda
rach 3,8 x 1,8 m. Obiekt ten został odsłonięty w całości. 
Warstwa kulturowa zavderała dużo materiału osteologicznego 
zwierzęcego, łuski rybie, nas iona grochu oraz znaczną ilość 
materiału ceramicznego; Z innych przedmiotów zna l ezionych 
w obiekcie należałoby wymienić dwa żelazne nożyki, fragment 
nieokreślonego przedmiotu z żelaza, igłę z rybiej ości, w 
spągu zaś duży fragment kamieni a żarnowego or az poroże łosia 
z niekompletnie zachowaną czaszką. 
Wstępnie, na podstavde wydobytego materiału, obiekt można 
datować na XII-XIII wiek. 

Materiał zabytkowy i dokumentacja znajdują się w 
zbiorach Muzeum Okręgowego w Białymstoku. 

Badania zostały zakończone. 

UL UCZ 
woj.krośnieńskie 

Uniwersytet Jagielloński 
~nstytut Archeologii 

Badania prowadził dr Mi chał Par
czewski. Finansował 'NKZ VI Krośnie 
ora z U\V / poprzez UJ/. D~lgi sezon 
badań . Osada wiel okulturowa , . gł ów
nie wczesnośredniowieczna / VI-
XII w./. 

Dwa wykopy o· łącznej po\rlerzchni 380 m2 zlokalizo
wano w pobliżu krawędzi stożka napły>70vtee;o oraz w głębi s t oż
ka, w części południ owo-wschodniej stanowiska. 

Uj avmiono 12 jam osadowych / nr 11 ,1 1a , 13A-1 3F ,1 4-
17 / i 8 dołków posłupowych . Trzy obiel~ty /nr 15-1 7/ rozkopa
no czę ściowo . 

Ue. ter lał ruchomy tv1orz.y p on ~d 2 . 600 ułamlc órl cera
rniki, 11 wyrobów kamiennych, 2 pr~t>Śliki ,. kill:u~uście ld~o
gr amów polepy l in . Poza ze:;poł:u11i zn~lc::aono lall~a nc~olJ.-
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tycznych /?/ wyrobów krzemiennych i kamiennych /m.in. z 
miejscowego "dynowskiego" m:3.rgla krzemionkowego/ oraz 2 
fragmenty sierpów krzemi ennych z wczesnej epoki brązu. 

Kilka jam /13A-13E/ pochodzi z epoki brązu lub 
wczesnej epoki żelaza. Przecinają się one nawzajem, tworząc 
skomplikowany układ stratygraficzny. Jama 13A prawdopodob
nie pełniła funkcję paleniska lub pieca, któremu od północ
nego zachodu towarzyszyła jama przypiecowa /obiekty 13D 
i 13E?/. Przynależność kulturową tych zespołów t:rudno okre
ślić: wchodzi w ~rę '1pogórski" wariant grupy tarnobrzeskiej 
lub jedna ze \~połcz~snych kultur karpackich. 

Jama 1)F, datowana na 
skich, wkopana została w obiekt 
ceramiki można datować na późną 
skich /m.in. ceramika siwa/. 

wczesny okres wpływów rzym-
13E. Nieco luźno zebranej 
fazę okresu v~ływów rzym-

Najwięcej zabytków pochodzi z VIII-IX wieku. 
Odsłonięto resztki półziemianki /jama 11/ o v~arach około 
)60 x JOO cm, z korytarzykiem i ze stożkowatą jamą zasobową 
uroies'zczoną w centrum /obiekt ,J 1A/. 

Badania będą kontynuovmne. 

WI+ZDWNA 
woj .stołeczne 
Stanowisko 1 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warsza~de 

Badania ratownicze prowadzone 
przez mgr mgr Iwonę Dyszy-Kozłow
ską i Ludomira Łoźnego. Finanso
vreł KZ m.st. Warszavcy. Osada śred
niovneczna /z końca XIII i XIV w./ 
oraz piec kamienny z późnego okre
su rzymskiego. 

Podczas badań ratowniczych przebadany został frag
ment osady położonej na tarasie nadzalewovcym rzeczki Alieni. 
Odkryto duży obiekt mieszkalny - vcymiary 5,6 x 4,4 m, o kon
strukcji wzmocnionej w części zachodniej i centralnej kamie
niami, wypełniony czarną i c~arno-b:runatną piaszczystą zie
mią, miejscami przyciemnioną . W wars tyne kulturowej wystąpiła 
duża ilość ceramiki, kości zwierzęcych, m.in. fragmenty rogu 
jelenia, drobne fragmenty pol epy, węgle dr zewne, brązov~ za
wieszka w kształcie zgeometryzowanego kwi atu. Do obiektu, od 
strony południowej przylegał o palenisko o wymiarach 1,6 x 
1,3 m z wyraźnie wyróżniaj ącymi się dwoma skupiskami · kamieni, 
w obrębie których znaleziono naj vriększą ilość ceramiki. W 
palenis ku oprócz f ragmentÓVI ceramiki wystgpowały przepalone 
kamienie , kości zvrierzQce . Do obiektu mics~kalnego od wscho
du przylee;u.ła warstwa za ciemni enio\·;a o nicwyjaśnionej .funkcji. 

t-J"a korti ec XIII ;i XIV wiek dato;·ta.ne jest też paleni
s ko odkryte w obiekcie nr 1 , o wymian;tch . 1, 4 x 2m. Wype~ni
s lco stanm·ri.ła jednorodna przepalona :ue:r.u.a ~ przepa lonynu 
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kamieniami, kośćmi z~ierzęcymi, polepą. W tym samym obiekcie 
znajduje się także p~ec kamienny. Górna partia jego była 
zniszczona, podobnie jak część wschodnia, która została wy
brana przy kopaniu rowku fundamentacyjnego. Eksploracja wy
kazała bardzo dobrze zach~1ane d\va ostatnie, dolne poziomy 
konstrukcyjne, ułożone z dużych przepalonych od strony wew
nętrznej kamieni. Układały się one w półokrąg o wymiarach 
2,4 x 1,2 m. Pomiędzy kamieniami zachowały się ślady gliny, 
być może wzmacniającej konstrukcję. Głębokość wypełniska 
pieca sięg~ 0,8 m od powierzchni, pierwszych ko.mteni. Dno 
pieca było wyłożone warstwą drobnego bruku. PO>VYżej 10-15 
cm wystąpiła warstwa polepy o grubości 6 cm. Pomiędzy nimi 
zalegała wysuszona twarda 'glina przemieszana z ciemnoszarą 
ziemią. Piec wypełniony był czarną., tłu~tą przepaloną zie
mią ze śladami warstwy spalonego drzewa. W obrębie konstruk
cji znaleziono fragmenty ceramiki zalegającej do poziomu po
lepy. Piec jest datowany prawdopodobnie r~ póiny okres rzym
ski. 

WILKOWICE, gm.Wartkowice 
woj.sieradzkie 
Stanowisko 1 

WOJSZE, gm.Czerwin. 
woj.oetrołęckie 

·stanowisko 1 

patrz 
okres halsztacki 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadziła mgr Joanna Ka
laga. Finansował ~'IKZ w Ostrołęce. 
Drugi sezon badań. Osada otwarta. 
Kultura łużycka i okres wczesno
średniowieczny. 

Badani~ objęto południową częBĆ stanowiska. 
Przebadano 201,6 m • Odsłonięto 10 obiektów z okresu wcze
snośredniovłi.ecznego i J związane z kulturą łużycką. Obiekty 
wczesnośredniowieczne to: 1 półziemianka, 4 paleniska wolno
stojące, 2 jamy i 3 ślady po słupach. Obiekty starożytne to: 
ziemianka i 2 jamy gospodarcze. 

Interesująco przedstawiało się rozplanovronie obiek-2 tów wczesnośredniowiecznych. Skupiały się na prz _s trzeni 56 m 
i ułożone były na planie olcręgu o wolnej~ ni ezabudowanej prze
strzeni wewnętrz11ej. W skład t ego skupl ~l wchodziła: półzie
mianlca~ cztery wolnostoj ące palen i sku i t rzy ślady po słupa ch. 
Ze wszystkich obi ektów wybrano duż~ ilość ceromiki ręcznJ. e le
pionej, a z półzlemianlri nprzączkQ i krz E! niwo. 

Chronol ogię okretJl ono na I:J4-X/ XI wiek \? op~rciu o 
wstępną analizę rr.n. t erio.łu cerun!lc::r.q~() . 

r;;t.l terio.ły do opr a co m n in zr..,l jdo,·w. ć się b<;: d.q w mn 
gazynie IA m'! , u późnie j w .-n~ z . ., C.s t r-oł~.:ce . 



WOLIN 
woj.szczecińskie 
Stanowisko 1 
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Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Archeologii Nad
odrza, Pracownia Archeo
logiczna w Wolinie 

Badania prowadzil:i . doc.dr bab. 
Vlładysław Filipovtialc /kierownik 
badań/ i mgr Jerzy Wojtasik. 
Finansował IHKM PAN. Szósty se
zon badań. Wczesne średniowiecze. 

Wyeksplorowano v~rstwę XV. Jest to próchnica z 
piaskiem, a miejscami z gliną. Występowały też duże połacie 
mierzwy, zwłaszcza w południowej czę.ści wykopu. W północnej 
natomiast przeważał humus z torfiastymi przev~rstwieniaroi. 
Odsłonięto zabudowania pal~sadowe /fragmenty/, na których 
później wznoszono domy o konstrukcji tzw.międzysłupowej. 
Wielkość domów palisadowych była więc ' analogiczna, jak 
międzysłupowych: "długość wynosiła około 6 m, szerokość nie
znana. Stwierdzono ścisłą zabudowę. Jako budulca uż~~no 
dranic o przekroju poprzecznym trójkątnym, rzadziej prosto
kątnym. 

W południowej części vzykopu wystąpiła wcześniej
sza faza ulicy z jarzmową konstrukcją. Miała ona szerokość 
około 2 m i przebiegała na osi E-VJ. 

Wśród materiałów ruchomych znaleziono sporo sko
rup wczesnośrednio,~ecznych naczyń glinianych, kości zvde
rzęcych, przedmiotów z żelaza, rogu, kości, drewna, skóry 
i inne. Na uwagę zasitugują 2 małe sakiewlci ze skóry, w tym 
jedna z żelazną igłą wewnątrz. 

Odsłonięty poziom można datować roboczo na począ
tek X wieku. 

w6LKA Z.AlSKOVIA, gm.Drobiczyn 
woj.białostockie 

Konsenvator Zabytków 
Archeologicznych 
w Białymstoku . Stanowisko I 

Badania prowadziła mgr Halina Kar~ 
wowska pod kierunkiem mgr Krystyny 
Bie11kows kiej /autor sprawozdania/. 
Finansował ~JKZ w Białymstoku. 
Pier wszy s ezon bo.dm1 . Kurhan wcze
snośredni ov-:ic czny. 

Kurhan położony j est po północnej Gtronie siedliska 
ws i \'Jólka Zamkowa, za s t odołą Jana J<ielpilbki ego. Pienvotnie 
w t ym miejscu wg J . I\i elpir;sl~ier;o znnj ormł o GiQ 5 kurh::mów. 
Ul er;ły 0:18 cs.łkowi.temu zn:i.·•;c l ovtuniu \'ID1~utc l·~ wybie r ania ziemi 

. na budorlę f ortyf i ks.cji \'l 'cżc.sie drut;i. cj wojny 6wiat owej. Ba ... 

. . 
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dany kurban róvmież został silnie zniszczony. Zachowała się 
tylko zachodnia część nasypu o średnicy po linii N-S - 6 m, 
wysokości ca 1 m. Pierwotna średnica nasypu sięgała ca 22 m, 
a jego wysokość ca 1,7 m. Nasyp posiadał ziemną konstrukcję. 
U jego podstavzy jeszcze w 1978 r. widoczna była waDStwa spa
lenizny. 

W trakcie eksploracji kurhanu znaleziono kilka
dziesiąt fragmentów ceramiki zalegającej pojedynczo na róż
nych głębokościach lub w postaci skupiska pod warstv~ pier
wotnej próchnicy. Wszystkie fragmenty pochodzą z naczyń ob
taczanych. o wylewach wygiętych na zewnątrz i różnie ukształ
towanej kYawędzi. Powierzchnia zdobiona żłobkami dookolnymi 

, pojed~nc~ymd lub zwielokrotnionymi. Glina brunatnoszara lub 
szarob~~tna schudzana drobno lub średnioziarnistą domieszką. 
Oprócz ceramiki znaleziono w nasypie 1 ułamek przepalonej koś
ci. Reasumując należy stwierdzić, że kurhan należy do wczesno
średniowiecznych grobów ciałopalnych z v~rstwą spalenizny u 
podstawy nasypu. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Bia-
łymstoku. ' 

Badania nie będą kontynuowane. 

WOLB6RZ 
woj.łódzkie 
Stanowisko 1 

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadzili dr Aldona 
Chmielowaka i mgr Paweł Marosik. 
Finansował YIKZ VI PiotrkO\rle Try
bunalskim·. Drugi sezon badań. 
Wczesnośredniowieczny zespół 
osadniczy. 

W latach 1981-82 przepro~~dzono w Wolborzu pene
tracyjne badania archeologiczno-geomorfologiczne w celu zlo
kalizowania śladów osadnictwa wczesnośredniowiecznego. O 
istnieniu tamże grodu wspominają bovdem źródła pisane z 1065 
roku i 1136 roku. 

W 70 wierceniach vzykonanych w 1981 r. na obrzeżach 
miasta nie natrafiono na zabytki archeologiczne. Jedynie w 
północno-zachodniej części badanego obszaru stwierdzono wa
runki sprzyjające osadnictwu. 

\'l 1982 r. szczegółowej penetracji poddano centrum 
miasta, w tym głównie tereny położone na północny wschód i 
południe od rynku . Spo6ród 70 \viercez'1 39 z nich ,dostarc~y~o 
szczątków drewna, spalenizny, polepy i fragmentow cerarm.k.q 
w 5 odwiertach wspóh·zystgpovJało dre~o·mo z cerarniką wczesno
średniovdeczną. Jest to pierwszy tego rodzaj u v,rynik uzyska
ny v1 drodze celowych buda{. 

Badania bQdq kontynuov .. rme . 

I WRZ~CA ŚLb_Sl~A ,. gm . \'hsosz 
woj.leszczynsk.J.e 
l 

patrz 
neolit 



WYSZOGR6D 
woj.płockie 
Stanowisko 1.3. 

2.36 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Histor-ii Kultury 
11aterialnej 
Zakład Epoki Metali 

. . 
W badaniach prowadzonych pod kie
runkiem doc.dr ha.Wojciecha Szy
mańskiego uczestniczyli mgr mgr 
Wojciech Brzeziński, Marek Duli
nicz, Zbigniew Kobyliński /autor 
sprawozdania/, Bogdan Li oby, · 
Waldemar Moszczyński. Finansował 
WKZ w Płocku. Drugi sezon badań. 
Osada przygrodowa ze starszych 

. faz wczesnego średniowiecza /VII
VIII w./. 

Kontynuowano badania rozległej osady przygrodo
wej. Eksploracją objęto zachodnią część osady, w celu uch
wycenia jej gra~cy oraz relacji do _grodziska. Ustalono, 
że obiekt;r osady otwartej pojaWiajłl sit dopiero w odległoś
ci około 45 m od środka fosy. Na przebadanym obszarze około. 
1,5 ara odkryto dwa obiekty osadnicze. 

Obiekt 2 o wymiarach około 240 x ·.110 cm na osi 
północny zachód- południowy wschód w postaci . jamy poaiadał 
~a w pierwotnym zamierzeniu w części de~ej prostokłltne. . · 
W wypałnisku jamy ·O maksymalnej miflższości 50 cm, . obejmo- . 
wało sześć jednostek stratygraficznych, z których ,dwie to 
tzw.wypałnisko pierwotne - naturalne obsunięcia pyłu caloo
wego zalegającego wokół obiektu, dwie mają prawdopodobnie 
charakter zasypiskowy, a dwie są pozosta~ością dwóch faz 
użytkowania obiektu, miodzy którymi istniała znaczniejsza 
przerwa. Górna część obiektu o kształcie owalnym i wymia
rach około 296 x 208, bardzo zbliżona była do obiektu 1 
odkrytego w 1981 r. Materiał ceramiczny pozwala wattpnie 
datować obiekt. na 1 połowę /?/ VII wieku. · 

Obiekt .3 - w postaci dużej j8.1DY, kształtu zbli
żonego do pros~Okflta, ze ściętym narożnikiem, został prze
badany w około 2/.3 długości w ~cach wykopu. Szerokość 
jamy wynosiła .372-.399 cm, odsłonięta długość ponad 5,5 m; 
maksymalna mlflższość uwarstwionego wypełniska 77 cm.· Dno 
jamy prawie· płaskie, a ścianki boczne z dwiema równoległy
mi półkami ziemnymi o szerokości 50 am, strome od zachod~ 
i łagodne od strony wschodniej. Sekwencja stratygraficzna 
składała ~ię z 11 jednostek, z których 6 to civcia /negaty
wy/ dołów poełupowych i ich wypełniska, dwie to wypełniska 
pierwotne, d~e mają charakter prawdopodobnie kontekstu 
pierwotnego związanego z użytkowaniem, r6wnież z przerwą,, 
a jedna - najwyższa - stanowi vzynik destrukcji jakiejś kon
strukcji . osłaniającej jamę od góry i od zachodu. 
Dokonano r6wnież losowegd próbkowania występowania warstwy 
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kulturowej na obszarze osady, co pozwoliło wykry6 granice 
osady i kilkadziesiąt obiektów. 

Materiały znajdują si~ w IHKM. 
Badania bvdą . kontynuowane. 

ZAWADA, gm.Tarnów 
woj.tarnowakie 
Stanowisko 1 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia . Archeologiczno

Konserwatorska w Tarnowie 

Badania prowadzili Andrzej Cetera 
1 Jerzy Okoński /autorzy sprawoz
dania/. Finansował WKZ w Tarnowie. 
Pierwszy seżon badań. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne /IX-XI w./. 

. . 
• Wz~órze "Grodziska" usytuowane jest na zachodnim 

zboo.zu .G.óry sw.Marcina, w odległoś-ci około 300 m na połud
niowy wschód od ruin zamku Leli t ów Tarnowskich. Pierwsze 
info~cje o grodzisku pochodzą z początk~w naszego stUle
cia. W trakcie badań pówierzohniowyoh w 1968 r. wykonano 
plan obiektu, a na podstawie uzyskanego materiału określo
no jego chronologio na IX-XI wiek. Pracownia Archeologioz
no-Konserwatorska PP PKZ w Tarnowie przeprowadziła badania 
na grodzisku wiosną 1981 r. stwierdzając daleko posunięte 
zniszczenie stanowiska w wyniku erozji oraz intensywnej. 
uprawy. Wpłynęło to na podjęcie badań wykopaliskowych w br. 

Prze badano obszar 2, 5 ara. Wyeksplorowano dwa 
obiekty. Obiekt. 1/82 stanowiła owalna jama o wymiarach 2,90 
x 1, 70 m, zagłębiona do około 40 cm 1 wypełniona spalenizną. 
Szczególnie interesujący obiekt 2/82 stanowiła czworokątna 
chata o wymiarach ),65 x 4,30 m, zagłębiona do około 90 cm. 
W narożniku północno-zachodnim chaty znajdowało się paleni
sko ułożone z kamieni, natomiast przy ścianie wschodniej 
odsłonięto ślady wejścia.- W obu obiektach wystąpił materiał 
potwierdzający . wczeSniejsze datowanie grodziska. Ponadto 
odsłonioto kilka dołków słupowych. 

Badania będą kontynuowane. 



Późne średniowiecze· 



BARDO 
_ woj v.talbrzyskie 

Stanowisko 3 
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Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu 

Badania prowadził zespół pod kie
runkiem doc.dr haQ.Jerzego Lodow
skiego. Finansowało Muzeum Archeo
logiczne we Wrocławiu. Pierwszy 
sezon badań. Zamek średniowieczny 
/XIV-XV w./. 

· Ruiny grodu tzw. 11 Zb6jeckiego zamku" położone są 
na północnym stoku Góry Kaplicznej, dominującej ·nad przeło
mem Nysy Kłodzk~ej przez Góry Bardzkie. Obecnie, wyraźnie 
czytelną pozostałością; po dawnym zamkU, jest_ wymodelowany 
nasyp, ktory powstał w wyniku odcięcia głęboką fosą północ
nej częś~ stoku góry. W przybliżeniu w centralnej części 
nasypu zachowały się fundamenty cylindrycznej wieży, zbu
dowanej . z łamanego kamienia, układanego na zaprawie kamien
nej. Wieża posiada średnicv 10,30 m i grug,ość muru 4 m. :-·Na 
krawędziach nasypu od~to na znacznym przebiegu wewnęt~
ne lico muru obwodowego oraz tzw.dom mieszkalny. Relikty 
architektoniczne, podobnie jak i wieża, zbudowane są z ła-

- manego ~enia spojonego zaprawą wapienną. 
W obrębie cylindrycznej wieży oraz w rumoszu ka

miennego gruzu, u podstawy muru obwodowego, odkryto frag
menty ce~ki datowanej na XIV-XV w. 

Prace wykopaliskowe b~dą kontynuowane. 

BIAŁA PODLASKA 
Zamek 

patrz 
okres nowożytny 

BŁOTNICA STRZELECKA, gm.Strzelca Opolskie 
woj • opolskie -· patrz 
stanowisko A okres wpływów rzymskich 

BOBROWNIKI 
woj.włooławski!'! 

Uniwersytet Łódzki 
Kate~ra Archeologii 

Badania prowadził mgr Tadeusz J. 
Horbacz. Opiekę naukową sprawo
wał doc.dr· Jerzy Kmiecfński. Fi
nansował Urząd Wojewódzki we 
Włocławku. Siódmy sezon badań. 
Ruiny zamku /XIV-XVIII w./. 

Badania skóncentrowano ' gł6wpie na rozpoznaniu 
uwarstwień pod brukiem dziedzińca zamkowego w ramach wyko
pu nr 8, którego eksploraoję . rozpoczęto w 1981 r. Poniżej 
bruku -kamiennego, sadowionego na podsypce z szaro-żółtego 
piasku, zalega brązowy piasek z domieszką gliny, węgli 
drzewnych, fragmentami cegieł, zawierający ruchomy materiał 
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zabytkowy, który wstępnie interpretujemy jako poziom jed
nej z destrukcji skrzydła południowego zamku. Zarejestro
wano m.in.: 
1/ 5 warstw spalenizny, poprzedzielanych poz~omami wyrów

nawczymi /jedna z nich łączy sio najprawdopodobniej z 
budynkiem w skrzydle zachodnim obiektu, inna zaś - jest 
kolejnym śladem destrukcji zabudowań cztści południowej/, 

2/ 2 poziomy budowlane, najprawdopodobniej budynku skrzydła 
południowego, którego ściant północną wzniesiono na płyt
kim, BO-centymetrowym fundamencie z lutnych kamieni pol
nych. W każdym ze stwierdzonych poziomów destrukcji 
/najniższy zalegał na głębokości około. 3 m ponitej bru
ku/ wystąpił ruchomy materiał zabytkowy, głównie fragmen
ty naczyń glinianych• "Słaba" czułośó typologiczno-chro
nologiczna nie zezwala jednak na precyzyjne datowania. 
Zarejestrowane ślady zniszczeń zamykają sio w granicach 
schyłek XIV -przełom XV/XVI stulecia. · · 

Ruchomy . materiał zabytkowy nie odbiega jakościo
wo od dotyohczas..odkrytego na·-.eamku bobrownickim. Na witk
ozą uwagę zasługują fragmenty z połowy . XVII wieku z napisa
mi i herbami o tematyce lokalnej tzn.dotyczącej ziemi dob
rzyńskiej oraz fragment przedstawienia postaci mężczyzny w 
rzymskiej zbroi torsowej, który wstępnie interpretujemy jako 
częśó ceramicznej sceny pasyjnej /?/, byó może z kaplicy 
zamkowej. 

Na zlecenie WKZ we Włocławku, · rozpoczęły się prace 
odsłaniająco-zabezpieczające ruiny zamku, prowadzone pod , 
nadzorem archeologicznym. Ich tempo i przebieg zadecyduje 
o wznowieniu akcj.i wykopaliskowej. 

Zabytki i dokumentacja znajdują się w Katedrze 
Archeolog~i Uniwersytetu Łódzkiego. · 

BRZEZINY 
woj.skier.niewickie 
Stanowisko 8 

Muzeum Regionalne 
w Brzezinach 

Badania prowadził dr Henryk Wik
lak. Finansował WKZ w Skiernie
wicach. Pierwszy sezon badań •. 
Materiał z późnośredniowiecza 
/XIV-XV w./ i nowożytny /XVII w./. 

Stannwisko położone jest około 200 m na północ od 
Plaou Jedności ·Narodowej na podmokłych łąkach, na lewym 
brzegu rzeki Mrożycy. Miejsce to ·w tradycji ludowej nosi 
nazwę "Krakówek" i osnute jest legendami. Odkrycie przed 
kilkunastoma laty studni z cembrowiną drewnianą i drogi 
brukowanej, skł~niły do podjęcia badań. 

· Prace wykopaliskowe przeprowadzono na miejscu od
krycia studni. Wykopy zorientowane wzdłuż osi N-S. Łącznie 

l 
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przebadano powierzchni~ 100m2• Wyniki okazały sio niezwyk
le interesujące. Odkryto: studnię, fragmenty ) konstrukcji 
drewnianych, fundamenty 1 budowli być może murowanej oraz 
bliżej nierozpoznane rumowisko ceglane. 

Studnia - źródło żywo bijąc~do dziś wody- miała 
. drewnianą cembrowin~ z przepiłowanych bali dvbowych. Od 
zewnątrz studnia wzmocni ona była na całej gł~bokości pierś
cieniem z kamieni polnych, od wewnątrz /prz~ dnie/ wzmoc
nipna deskami dębowymi, u~tawionymi pionowo ze wszystkich 
c!·terech stron. Deski od srodka studni podtrzyinywała dodat
kowa konstrukcja ramowa. Kortstrukcj~ tę tworzyły cztery 
czworokątne pale /grube 12 cm każdy/ wbite w narożniki 
studni. Pale połączone były w dole i w górze poprzeczkami 
tworząc solidną· ramę. Między poprzeczkami a ścianą zrębową 
studni /cembrowiną/ ustawione były pionowe deski , i przybite 
do poprzeczek kołeczkami dębowymi. Wymiary studni~ całkowi
ta szerokość zewnętrzna /od węgła do węgła/ 175 cm; głębo-
kość 300 cm. · 

/ . 
· Nieznane są nam konstrukcje drelYlliane nr 2,3~ · gdyż 

wchodzą w profile niep•zebadanych jeszcze odcinków. Konstruk
~ja natomiast nr 1 była słabo zachowana, niemniej ze względu 
na regularny układ bierwion i desek oraz ślady paleniska ot
wartego można by z pewnym zastrzeżeniem określić ją jako 
podłogę domu mieszkalnego. 

Budowla o fundamencie kamiennym /kamienie luźno 
ułożone/ ~znosiła się nad rumowiskiem konstrukcji drewnia
nych. Była to budowla czworoQoczna, dwuizbowa, orientowana 
osią dłuższą w kierunku NS. Sciana wschodnia odkryta zosta
ła w całości /7,50 m długości/, ścianę południową odkryto 1 

tylko na długości 250 am. Nie znamy bliżej ściany północnej 
1 zaChodniej, gdyż tkwią w profilach nieprzebadanych odcin• 
ków. Fundament ścian zewnętrznych ułożony był z podwójnego 
rzodu kamieni o szerokości 65 om. Fundament ściany działo
wej ułożony został z pojedynczego rz~du k&Bdeni. Budowla ta 
miała dwa nierówne pomieszczenia.W pomieszczeniu większym 
.od strony południowej znajdowały się ruiny pieca kopulaste
go. Palenisko tego pieca wyłożone było płaskimi kamieniami 
i wylepione gliną. KopuLa zaś jego zbudowana była z c~gły 
"paloówki" i od zewnątrz obłożona niewielkimi kamieniami 
polnymi. Tuż przy piecu od jego strony wschodniej znajdo
wało siv palenisko otwarte, zbudowan.e z sześciu cegieł /pal
cówek/, ułożonych na płask. W pomieszczeniu natomiast mniej
szym tej budowli . znajdowało si~ również palenisko otwarte, 
zbudowane z drobnych ~eni i połupanych cegieł. Miało ono 
po środku charakterystyczną kotlinkę. 

Rumowisko z cegły 11palcówkiJ." i węgli drzewnych 
odkryto tuż za ścianą wschodnią uprzednio opisanego damu 
dwuizbowego. Wchodzi ono w nie badany odcinek wykopu. 

Chronologię odkrytej części osady i poszczególnych 
w niej obiektów ustalić można jedynie na podstawie ułamków · 
naczyn glinianych, fragmentów cegieł ~ kafli piecowych. 
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Wydaje się, te konstrukcje drewniane i studnia pochodzą z 
przełomu XIV/XV wieku. Budowla dwuizbowa z fundamentem ka
miennym oraz znajdujące się w piej 1 pieo /chlebowy ?/ i 2 
paleniska - pochodzi z XVII wieku. Do tego też stulecia na
leży odnieść rumowisko ceglane. 

. . '-

Materiały z badań znajdują sio w Muzeum Regional-
nym w Brzezinach. r 

Ko~tynuaoja badań byłaby wskazana. 

CEDYNIA 
woj.szczecińskie 
Stanowisko 2 

CIEOHAN6W 
Zamek 

patrz 
wczesne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konae·rwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badańia prowadziła mgr Maria Pi~ 
kulińska-Ciuk przy udziale mgr 
Doroty Popławskiej. Finansowało 
Ciechanowskie Towarzystwo Nauko
we. 6smy sezon badań. Zamek śred
niowieczny z początku XV do XVII 
wieku. · 

Badania stanowiły kontynuację prac ubiegłorocznych, 
na zewnątrz murów zamkowych) Eksplorowano osiem wykopów ó 
łącznej kubaturze ca 180 om • (\ 
W wykopie zlokalizowanym w rejonie przedbramia odałoni-oto 
drewniane relikty, najpewniej zewnętrznego przyczółka mo
stowego. W jednym z odcinków wykopu usytuowanego na oei kur
tyny zachodn.iej w odległości 23,5 m od muru zamkowego, na
trafiono na zewnętrzny, drewniany brzeg fosy. Fotwierdza to 
łtipotezo o istnieniu regularnej fosy, przynajmniej od strony 
zachodniej. Fosa zbudowana była z desek układanych jedna na 
drugą, pilotow~ych pionowo bitymi palami • . 

W tegorocznym , bardzo suchym sezonie, udało sit 
odSłonić trzf poziomy desek. Szerokość fosy w tym miej~cu. 
wynosiła 1a m. W wykopie zlokalizowanym na zewnątrz kurtyny · 
północnej odsłonioto w odległości 6 m od muru zamkowego 
wewnętrzny, drewniany brzeg fosy. Prawdopodobnie ze wzglodu 
na podmokłe łąki i bagna, rozciągające się z tej strony zam
ku, konstrukcja fosy jest dużo masywniejsza, choć zasady 
budowy są analogiczne, jak w odcinkach odsłoniętych po stro
nie zachodniej. 

Materiały zabytkowe reprezentują: w bardzo dużych 
ilościach fragmenty naczyń; ęredniowiecznych, nowożytnych, 
szklanych, majolikowych, •fragmenty przed.miot6w żelaznych, 
ułamki kości zwierzęcych oraz dwie · monety. 
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Materiały zabytkowe znajdują sio w.posiadaniu 
Praoowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PKZ Oddział w War
szawie. 

' Badania bod~ kontynuowane. 

CZEKAłlłiW, gm.Jabłonna Lacka Państwowe Muzeum 
woj.siedleckie Archeologiczne w Warszawie 
Stanowisko IV - "Karczmisko" 

Badania prowad~ili mgr Barbara 
Zawadzka-Antosik /autorka spra
wozdania/ i mgr Ludomir Ło~. 
Finansował P.J4.A. w Warszawie. 
Prace ratowniczo-zabezpieczaj~ce • 
. Osada średniowieczna. 

Stanowisko IV - "Karczmisko" położone na terenie 
żwir~to-piaszczystego wzniesienia znajduje sio po prawej 
strobie drogi prowadz~cej do centrum Czekanowa, tuż prz~d 
mostkiem nad rzekę Tu.mą. Zajmuje ono przutrzeń około "'10 
arów, z czego 6 w partii środkowej zostało zniszczonych 
przez wydobywanie piasku i żwiru. 

Niszczenie osady średniowiecznej stwierdziła eki
pa wykopaliskowa P.M.A.zaraz po przyjatdzie do Czekanowa. 
Przeprowadzono prace ratowniczo-zabezpieczające najbardzie~ 
zniszczonych ~ zagrożonych obiektów, nie wchodząc na teren 
nieuazkodzony. 

Przebadano systematycznie 63 m2 powierzchni, wy
eksplorowano fragmenty 11 obiektów, z których wydobyto 110 
kg ceramiki, sporo żużla żelaznego, kości .zwierzocych· oraz 
90 przedmiotów: noży, gwotdzi, hufnali, podkówek, skobli 
i nitów żelaznych, fragmenty butelek i naczyń szklanych, 
naparstek i ozdobny przedmiot z brązu, osełki z piaskowca. 

Z obiektów zbadanych ułamkowo: jam odpadkowych, 
piwnic i domostw, na uwagę zasługują obiekty Nr 1 i 7, w 
·których znaleziono dużą ilość ułamków naczyń, zabytków i · 
żużla oraz obiekt Nr 8 - w postaci fragmentu dużego budynku 
mieszkalnego z klepiskiem i piecem kamienno-glinianym. 
Wśród kamieni paleniska wystąpił przepalony kamień żarnowy 
/leżak/. · 

Przeważaj~ca masa materia~u ceramicznego pozwala, 
jak sio zdaje, datować osado na XIV-XV' wiek. Występuje jed
nak również materiał młodszy. . · 

Wstępne rozpoznanie wskazuje, że mogło to być osad
nictwo jednodworcze o charakterze zajazdu czy karczmy przy
drożnej '/rozstaje dróg - szlak komunilkacyjny o średniowiecz
nej tradycji/ z kuźnią i budynkami gospodarczymi. Wskazuje 
na to ograniczona przestrzeń terenu /dookoła wzniesienia 
podmokłe łąki i rzeka/, charakter obiektu nr 8, d4ża ilość 
hufnali i żużla oraz nazwa miejscowa "Karczmisko".• dotycząca 
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karczmy, która stała na tym miejscu w końcu XIX wieku /obok 
cerkwi i szkoły/, ale tradycja może by6 starsza~ . 

Państwowe Muzeum· Archeologiczne nie przewiduje na 
tym stanowisku dalszych prac. O odkryciu ' i · wstępnym· zbada
niu niszczonej osady średniowiecznej .Powiadomiony ·został 
Konserwator Zabytków Archeologicznych w Siedlcach. 

Materiał i dokumentacja znajdują się w P.M.A. w 
Warszawie. 

CZERNICZYN, gm.Hrubieszów 
woj.zamojskie 
Stanowisko J 

CZERSK, gm.Góra Kalwaria 
woj.stołeczne 

patrz 
neolit 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Stanowisko "Wzgórze Zamkowe~ 

DZIAŁDOWO 
woj • ciechanowskie·· 

\ .. PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Kona erwa torska · 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Martyna 
l4ilewska. Finansował WKZ w Ciecha
nowie. Drugi sezon badań. Zamek 
średniowieczny /od pocz,tku XIV 
wieku/. . . 

Kontynuowano rozpoznanie systemu komunikacyjnego 
zamku z podzamczem oraz /co nie było zaplanowane w pro~
mie prac, a wyniknęło w związku z robotami budoYrlanymi/ ba
dania dziedzińca zamkowego w rejonie Domu Dużego. 

' przedłużonym i poszerzonym wykopie na osi wjaz
du znajdującego się po zachodniej stronie zamku, tuż za od
słoniętym w roku ubiegłym ceglanym parchamem; uchwycono w 
odległości 11 m od muru obronnego wewnętrzny skraj !osy. 
Znajduje się ona u podnóża wzgórza, na którym wznosi' się 
zamek. Pierwotnie była fosą mokrą i jako taka, ,!unkcjonowa
ła bez ~tpienia jeszcze w roku 1676, w którym to ~~ni.o-. 
na została na zachowanym planie zamku. Na obecnym etapie . 
badań trudno oznaczy6 dokład.ną datę jej zasypania. MusieJ:o 
to jednak nastąpić najpóźniej do połowy XIX wieku. 

W warstwach zasypiskowych fosy posadowiono-cztery 
ceglano-kamienne przyporj, dostawione w celu podtrzymania 
osuwającego się parohamu oraz pochylnię ułatwiającą podjazd 
do zamku.· l 

Pierwotne wypałnisko fosy stanowiły nawarstwienia 
późnośredniowieczne, które dostarczyły przede wszystkim du
żej liczby fragmentów naczyń •glinianych oraz · ,kości zwierzę
cych. Warstwy zasypiskowe, głównie '·z gruzem •ceglaeym, przy-
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niosły znacznie bogatszy zestaw znalezisk. Obok ułamków 
naczyń glinianych uzyskano fragmenty kafli, naczyń szkla
nych, majolikowych, przedmioty metalowe, oprawki sztućców 
oraz fragmenty fajek holenderskich. 

Badania na terenie dziedzińca skoncentrowane by
ły w jego wschodnim narożniku, pomiędzy nieistniejącym 
skrzydłem północno-wschodnim zamku a Domem Dużym. Odałoniv
to tu fundament wewnętrznej ściany budynku północno-wschod
niego, dostawionego do wzniesionego w pierwszym etapie za
budowy wzgórza Domu Dużego. Przy głównym wejściu do Domu 
Dużego, w odległości około 80 cm od jego ściany, odsłonięto 
ceglaną cembrowinę atudni o średnicy około 2,5 m /nie ek
splorowaną w bieżącym sezonie/. 

Ukłaa·nawarstwień badanego rejonu pozwala stwier
dzić, iż atudnia budowana była współcześnie i Domem Dużym • 

. Foziom terenu w chwili rozpoczęcia budowy znajdował sie o 
· około 3 m poniżej obecnego. Po wystawieniu fundamentów 

budynku teren wzgórza sztucznie podwyższono do około 2 m. 
Od tego momentu rozpoczęto wznoszenie ceglanej, naziemn~j 
partii Domu Dużego. . . .., ·~ 

· · Nawarstwienia powyżej najwcześniejsze~o poziomu 
dziedzińca charakteryzują się niewielką miąższością, lecz 
mimo to . reprezentują okres od wieku XIV po wiek xx. Ma to 
swoje odbicie w uzyskanych licznych znaleziskach ruchomych, 
tak ~óźnośredniowiecznych, jak nowożytnych • 

. Materiały zabytkowe i dokumentacja badań znajdują 
się w Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PP PKZ Od
dzia;t Warszawa. 

. Badania w omawianych rejonach kontynuowane będą 
w sezonach następnych. 

ELBLłG 
Stare .Miasto 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytk6w 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Odqział w Gdańsku 

Badania prowadzili mgr mgr Graży
na i Tadeusz Nawrolscy. Finansował 
V~Z w Elblągu. Trzeci sezon badań. 
Miasto średniowieczne i nowożytne 
/XIII-XX w./. 

Kontynuowano . prace wykopaliskowe w południowo
wschodniej części kwartału zabudowy ograniczonej ulicami: 
Kowalska, Stary Rynek, Studzienna i ~cerslta. Uzyskano wy
jaśnienie wielu istotnych zagadnień. Pomimo znacznych trud
ności technicznych dotarto w· kilku miejscach do calca. Poz
woliło to na określenie pierwotnego poziomu osadnictwa 
późnośredniowiecznego, zalegającego na 0,80-1 m n.p.m. 
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Najstarszą fazę użytkowania tej części miasta, 
datowaną ogólnie na połowę XIII wieku wyznaczają .~iczne 
warstwy mierzwy i spalenizny, wśród których odkryto dwa 
wyraźne poziomy drewnianych ulic usytuowanych prostopadle 
do ul.Kowalskiej. Ich układ zmienia zatem dotychczasowe 
poglądy o najstarszym rozplanowaniu miasta, przyna·jmniej w 
tej cztści. Od strony wschodniej zabudowę miejską ograniczał 
i chronił wał ziemny, którego nikłe resztki o wysokości do 
0,80 m i szerokośc:f. u podstawy do -7-8 m zachowały się pod 
stopą późniejszego muru obronnego. Materiał archeologiczny 
z tej fazy charakteryzuje się znacznym udziałem ceramiki 
importowanej z północno-zachodniej Europy /naczynia kamion
kowe, naczynia z polewą/, jak też ceramiką noszącą cechy 
lokalnej tradycji wczesnośreąniowieoznej. Znaleziono ponad
to·liczne wyroby z ż~laza i skóry. 

Kolejny etap rozbudowy miasta, który można datować 
na 1 połowę XIV wieku, wyznacza murowana zabudowa mieszczań
ska, usytuowana poprzecznie w stosunku do dwóch drewnianych 
ulic, a związana z ul.Kowalską... . 

· · · OdkrytQtu rzut kamienicy narożnej oraz· pół kamie
nicy sąsiedniej. Wspólnym ich elementem jest działowy mur 
ogniowy, do którego dostawiono ściany szczytowe. W przypadku 
kamienicy narożnej /Kowalska 11/, mającej wymiary· ca 13 x 8 
m, w piwnicy wprowadzono ściankę działową rozbijającą ją na 
dwie części. W ścianie ogniowej zachowała się · niaza o szero
kości . 1,67 m i głębokości 17 cm oraz 2 wnęki o szerokości · 
80 cm, wysokości 1,45 m i głębokości 64 cm. Trzecia wnęka 
znajdowała się w murze północnym. Do piwnic obu kamienic 
prowadziły wejścia od strony ul.Kowalskiej wyznaczone priez 
mury osłonowe. Poziom użytkowy kamienicy narożnej wyznacza
ła potłuczona posadzka ceglana okalająca prostokątne osmalo
ne układy cegieł, będące zapewne pozostałościami po piecach. 
Kamienicy tej towarzyszyła murowana oficyna o vcyndarach 4 x 
5,70 m. Po Wschodniej . stronie zabudowy, na miejscu dawnego 
wału pojawił się mur obronny o szerokości 1,30 m w partii 
fundamentowej, wykonany z kamienia. Za murem, w odległości 
ca ),JO m zaczynał się stok fosy, która skręcała przed bra-
mę Kowalską wy~uniętą poza linię murów. . 

Trzecią generalną fazę w użytkowaniu ,tej partii 
miasta wyznaczają przeobrażenia kamienic w okresie renes~-. 
su. Niezależnie od charakterystycznej elewacji, jaką · otrzy
mywały kamienice, sporo zmian następowało w rozpl~owaniu 
samego budynku. W przypadku kamienicy narożnej wymieniono 
całkowicie wschodni mur, częściowo mur . południowy, a -także · 

· północny, gdzie wprowadzono otwór drzwiowy dla komunikacji 
z oficyną. W piwnicy zbudowano dwa potężne filary podtrzy
mujace nowe sklepienie krzyżowe na gurtach, natomiast w piw
nicy oficyny zastosowano sklepienie k9lebkowe. Jednocześnie 
podniesiono poziom użytkowy i ułożono posadzkę z płyt gra
nitowych. Zamurowane zost~ły także wnęki gotyckie. W tej fa
_zie powstały przedproża, _ stanowiące rodzaj tarasu przed ka
mienicą. W przedprożu omawianej kamienicy odkryto warsztat 
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rusznikarski /elementy pistoletów i strzelb skałkowych, 
skałki krzemienne, gładziki piaskowcowe/ datowany na ko
niec XVII wieku. Ponadto wewnątrz piwnicy, ale na wtórnym 
złożu znaleziono bardzo dużą ilość uszkodzonych brusów · 
piaskowcowych. Odnaleziono także dalsze elementy maniery
stycznego wystróju elewacji kamienicy. 

Nast~pny okres; datowany na koniec XVIII wieku 
i 1 połowv .JlX wieku, charakteryzuje się w odniesieniu do 
odkrytych kamienic niewielkimi zmianami. Zamurowano niektó
re-• otwory okienne, wybito nowe, wprowadzono w piwnicach 
dodatkowe filary i ścianki działowe oraz podwyższono pozio
my użytkowe, wylano nową gruzowo-betonową posadzkę. Przed
proże uległo likwidacji, podobnie jak pobliski mur obronny. 
Istniejąca .dotychczas fosa zostaje zasypana. Na zasypisku 
posadowiono nieokreśloną jeszcze zabudowę przylegając~ do 
reliktów muru obronnego i bramy Kowalskiej • Nieco pózniej 
na pozostałościach fosy zbudowano duży podpiwniczony· budy
nek, w którym mieściła się kawiarnia "Mauri tzio 11 • Intere
sujące 'W tym, przypadku jest posadowienie fundamentów na., 
ruszcie drewnianym oraz sposób c.zęściowego,.' odwodnienia ~e
renu za pomocą systemu .. rprl.en drewnianych. 

Badania w obrębie tego kwartału zabudowy będą 
kontynuowane. 

ELB UG 
Zamek 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Gdańsku 

Badania prowadził: mgr Tadeusz 
Nawrolski. Finansował WKZ w El
blągu. Czwarty sezon badań. Okres 

. średniowieczny /XIII-XV w./. 
l l ' 

Badania kontynuowano w wykopie V, w którym poprzed
nio przerwano prace z powodu wysokiego poziomu wód grunto
wych. Po odsłonięciu koron dwóch potężnych murów obronnych 
i przeprowadzeniu analizy architektonic~nej poszczegóJ,nych 
węzłów. jednoznacznie ustalono, że mamy do czynienia z frag
mentem północnego skrzydła głównego zamku. Jego zewnętrzny 
mur kamienny, o szerokości 2-2,20 m, · wyznaczał rozpiętość 
zamku na osi S-N, która wynosiła około 65 m. Wewnątrz 
skrzydła północnego odkryto mur działowy, fragment filara 
oraz dobudowany piec o wymiarach 2,70 x 2,70 m. Poziom 
użytkowy piwnic w tym skrzydle, o rzędnej średnio 0,90 m 
n.p.m. • wyznaczała ceglana posadzka u~ożona z kwad~towych 
płytek o boku 210 mm. Nawarstwienia zalegające ponizej po
sadzki nie zawierały materiału archeologicznego. Tworzyły 
je kolejne pokłady gliny i · ilastych namulów ze szczątkami 
roślinnymi. 

Bezpośrednio do zewnętrznego mu~ zamku' dostawiono 
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mur obwodowy o szerokości 2,20-2,40 m. W jego koronie za
chowały się 3 warstwy cegieł ułożonych na fundamencie ~~ 
miennym. Górna warstwa miała układ wozówkowy i leżała na 
wyrównywającej warstwie główek tworzących tzw.rolkę. Mur 
obwodowy wyznaczał zaraze_m l!lZerokość fosy między zamkiem 
a podzamczem północnym. Wynosiła ona około 25 m. Bezpoś
rednio przy murze obwodowym odkryto kamienno-drewniane 
umocnienie stoku !osy przypominające konstrukcję kaazyco
Włl• Tworzyły ją drewniane belkit leżące równolegle do mu
ru, międzY. którymi umieszczono liczne, luźne kamienie • . 
Konstrukcja wyraźnie opadająca w kierunku północnym miała 
szerokość około 2,5 m. Jej zasięg ograniczała pionowa 
ściana z belek zakotwionych od zewnątrz ukośnie wbitymi 
palami. · 

XVIII-wieczne zasypiska fosy z licznym materia
łem ar~heologicznym,sięg~ło. do poziomu konstrukcji. Mimo 
dotarc1a do głębokosoi 0,2 m p.p.m. nie uchwycono warstw 
związanych z pierwotnym użytkowaniem fosy~ ' 

Badani~ w wykopie V ~ostały zakończone, ale pra
ce w obrębie zespołu zamkoweg~będą kontynuowane. 

ELBLj.G 
Rejon ul. Służewskiej 
.zamek 

Folitechnika Gdańska 
Wydział Architektury 
Zakład Historii Architektury 

Badania prowadzili dr Zofia Hołowiń
ska i doc.dr Ryszard Massalski. Fi
nansowała Folitechnika Gdańska, 
Szósty sezon badań. Północno-wschod
nia część krzyżackiego zespołu zam
kowego z XIII-XV w. 

W dalszym ciągu poszukiwano murów należących do 
średniowiecznej budowli, wyodrębnionej w ubiegłych sezonach. 

w wykopie XI-c, usytuowanym na przedłużeniu śred
niowiecznego muru, odsłoniętego w 1981 r. w wykopie XI-b, na
trafiono na skomplikowany węzeł kilku schodzących si~ w jed
nym punkcie murów. Niektóre z nich powstały· w średniowieczu, 
a inne dos~awione zostały w okresie nowożytnym~ Ciasnota wy
kopu, spowodowana wsp6łczesnym1 instalacjami podziemnymi·, . 
przebiegającymi w jego pobliżu, uniemożliwiła pełne rozwar
stwienie węzła i dokładniejsze ~stalenie jego chronologii. 
Znalezione dalsze mur~ średniowieczne należały bez wątpienia 
do rozpoznanej budowli. Cennym zabytkiem okazał się fragment 
kamiennego obramienia średniowiecznego portalu o urozmaico-
nym profilu. · 

· wykop X-e założono na terenie niewielkiego poą~ó
rza, znajdującego się na tyłach kamieniczki Zamkowa.5. W 
wykopie tym, doprowadzonym do głębokości 0,54 m n.p.m.,- ,u 
samego dołu zalegała XIII'-wieczna warstwa osadnicza, której 
tJtrdp s.i.ęgał do wysokości 0~,80 m. Wypełniały ją bezładnie 



251 

rozrzucone w mierzwie różnorodne elementy drewniane, w więk~ 
szości nie obrobione. Brak było przy tym wszelkich pozosta
LOŚci cegły lub zkprawy. Warstwa ta kończyła się u góry. pa
smem spalenizny. W następnym okresie w XIV wieku na warstwie 
tej posadowione zostały dwa mury ceglane o szerokości 0,48 m 
biegnące równolegle względem siebie, w odległości 2,)0 m ze 
wschodu na zachód. Z jednym z nich związany był jakby komin, 
rozebrany niemal do samego spodu. Pożar,, który w XV wieku 
zniszczył budowlę, do której należały oba mury, pozostawił 
20.1 cm grubą warstw~, zawierającą m-.in. profilowane cegły. 
Wyżej, ~wysokości 1,86 m, odsłonięto kamienny bruk i reszt
ki opartego na nim kolebkowego sklepienia - pozostałość duże
go, niskiego pieca/?/, zbudowanego między tymi murami w okre-
sie nowożyt~ym. .. . 

. Os~atni wykop VIII-h usytuowano na podwórzu kamie-
niczki Zamkowa 7, jako kontynuację badań z 1979 r~ Odsłonięto 
w nim zachodni koniec znanego już wcześniej średniowiecznego 
muru, który biegł ze wschodu na zachód środkiem tej działki. 
Tak~e w·tym wykopie stwierdzono występowanie leżącej na calcu, 
XIII-wiecznej vm.rstwy osadniczej., zawierającej elementyc: drew
niane przy równoczesnym braku cegły i zaprawy. Spośród znale
zionych zabytków zwracają uwagę kościane relikty z warsztatu 
rogowi~s.kiego. Strop tej warstwy został przypuszczalnie 
zniszczony 1 obecnie sięga on do wysokości 1 m. 

Przewiduje się kontynuację badań • . 
·FROMBORK 
woj.elbląskie 
Stanowisko 4 
Kaplica Św.Anny ~szpital św.DUcha 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Elblągu 

Badania prowadzili: mgr Miros~awa 
Gajewska i doc.dr Jerzy Kruppe 
/autorzy sprawozdania/. Finanso
wał WKZ w Elblągu. 6sncy- sezon ba
dań. Kaplica i szpital z xv-xx w. 

Systematyczne prace wykopalisfowe zakończone zosta
ły w ubiegłym sezonie. Przedstawiane 1 stanowią zatem badania 
uzupełniające. Wykonanie ich umożliW1ł postęp budowlanych · 
robót konserwatorskich, gdyż udostępnione zostały do poszuki
wań niektóre części obiektu. Dzięki temu założyć ·można było 
wykop, który miał na celu ostateczne rozpoznanie rejonu połą
czenia nawy korpusu szpi'tala ze zlokalizowaną od wschodu kap
li~. Stwierdzono w nim, iż ceglana posadzka we wschodniej 
czosoi nawy z początku XVI wieku ułożona była tylko do linii 
łuku tęczowego kaplicy i zakończona w~ tym miejscu rolką z 
cegieł. Na resztki ceglanych posadzek pochodzących z pierszego 
założenia szpitala natrafiono też, w dotychczas niedostępnych 
badaniom, dwóch środkowych pomieszczeniach północnego ciągu 
cel. Zróżnicowanie ·sposobu układu cegieł w tych posadzkach 
potwierdziło wcześniejsze obserwacj~ o prawdopodobnie większej 



Poli teclinika Gdańska" 
Wydział:lArchi te.lCt\(cy"" 
Zakład Historii ·· Afc,;'ł~t)Jt~v~ .. ~ ~ ,,..•,'T4.· ••. •1,, 
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Zasygnalizowane, w ubiegłym sezonie, występowanie 
dwóch faz budowy fundamentów pod mury dziedzińca zostało 
potwierdzone w rozszerzonym i pogłębionym, ubiegłorocznym 
wykopie III. Nie udało się jednak rozstrzygnąć, czy budowla 
fazy I została zrealizowana do końca, czy też rozebrana, a 
wykorzystane zostały jedynie podczas wznoszenia nowej bu
dowli fazy II, niektóre stare fundamenty, ozy też miała 
miejsce zmiana koncepcji układu zabudowy wewnętrznej zamku, 
w trakcie jego budowania. . · 

- 1 Znalezienie fundamentu pod czwarty filar krużgan-
ków pozwoliło na wysunięcie przypuszczenia, że krużganki 
założono tylko przy dwóch ścianach dziedzińca - północnej 
i południowe~. Rozmieszczenie filarów przy każdej z tych 
ścian z niezrozumiałyol;l względ~w było nieco inne •.. 

W wykopie V, założonym w północno-zachodnim na
rożniku dziedzińca, zalegały warstwy wyjątkowo silnie nasy
cone ceramik~ naozyniow~; z 0,85 m3 gruntu uzyskano ponad 
25 kg j.ednoli tego złomu ceramicznego. Była to wyłącznie ce
ramika siwa, wśród której występowały fra~enty dzbanów;·· 
i pokryw naczyń, natomiast brakowało ułamiłów patelni, lmfli 
i naczyń kamionkowych. ·· Ceramikę tę zdobiły poprzeczne żłob
ki, niekiedy ornament stempelkowy • Zdarzały się też po
jedyncze skorupy wczesnośredniowieczne. W Gniewie, na tere
nie miasta, materiał taki charakteryzował warstwy z począt-
ku nv wieku. · . ' 

' W wykopie VI eksplorowano . zasypaną studnię, umiesz-
oz~ na środku dziedzińca. Górna część jej cembrowiny zosta
ła wymurowana z cegły w okresie nowożytnym, natomiast dolna, 
wykonana z kamienia, może pochodzić ze średniowiecza. Studnia 
jest w ~obrym stanie, a na jej dnie znajduje się woda. 

Dwumetrowej głębokości wykop VIII, założony w piw
nicy skrzxdła południowego zamku wykazał, że zarówno obecna 
ceglana posadzka /36,55 m/, jak i położone pod nią warstwy 
gruntu, powstały w okresie nowożytnym. \?,ystąpienie calca 
0,70 m poniżej tej posadzki /35,85 m; nie potwierdziło wyni
·ków przeprowadzonych w 1979 r. badań sejsmicznych /IHKM PAN 
Warszawal, sugerując7oh istnienie w tym_miejscu drugiej, 
niższej kondygnacji piwnic. 

· Badania będą kontynuowane. 

GNIEW 
woj.gdańskie 
Stanowisko 3 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Henryk Pa
ner /autor ~prawozdania/ przy kon
sultacji z mgr Elżbietą Choińską
Bochdan. Finansowało: Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka
nalizacji w Gdańsku. Tr.zeci sezon . 
badań - relikty portu; drugi sezon 
badań - późnośredniowieczne umoc
nienia obronne Podzamcza. 
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Stanowisk.o znaj duj e się na dolnej terasie WisłY-·-.~ 
w rej oni e ujścia Wi'erzycy, u podn6ża wznieeienia>t na ktÓry;D{ 
zlokalizowane jest Stare.' Miast.o i założenie zamkowe. Cefe - ~ 
badań było pozyskanie dokładniejszych 1nto~cji o-umocni ~ 
niaoh obronnych Podzamcźa oraz odnalez:i.eriie"!l·rełikt6w rrśreJ:\:-· 
nicwiecznego portu rz~9,~nego. Kontynuowan9l~~'ce w ~~~p-~'e~· 
VIIIa, w kt6~ natrat:iono w roku ubieg~yp;~na:·:re.lik·~i~l>ę;s~~ 
ty przybramne.j: ora~ w. ·viY,kopie X, wytyczo.nYI}l~i!!· ~<\l.egM . .-C1~d, :. 
5,4 m od sz.czYtowe~ ./p:ofudniowo-wschodnie.j]...: sciany ;badYnltit : 
nr 28 przy al •. Wiś1ane.f.. · "' 

W wykopi·e · VIIIa /3 x 5 m/ odsłonięt~o .na odcinją! · 
3,5 m .zewn~f·rzne li.oo• muru obronnego, a:~ ta:iCt;e'ł przewfilz'EtPł.· 
z nim ppłno.cnąr.żacłloclnlą } ścianę baszty~klr:upd~ę'n-t~lnri.!~,t~ 
konanY~ b(yl1

' z\ g~~z6w~ po~~ych '· o nieobz:obi'Qne~fłP,pvt ę .~ą , . ~~i.· tzw.E;rą.Ai-towyc~ otogza){'ow • polodowcowych<~ ił ma;t oFo~~-2~wy~ 
sokosc:r·. Trzy naj'niżs'z~ !zę_dy kamieni ni.e byłYijzwiąza;ńJ!ł[ 
zapraw~'. co w połącze.r;t.~U · z danymi strat~gl'!lfi·cz~yną.~ po~~~~ : 
la na s.twierdzenie~· ,iz fundament wykonano w wyk.opie · wą~ko~~ 
przestrzennym. Częsc ceglana muru rozpoczyna· się od warstwy 
wyr6wnawczej vrykQhanej· z drobnych kamieni oraz cegły zmuro
wanej w układzie rolkówy.m, na kt6rej zachowało się pięć 
warstw ce~ły gotyc~:i;ej, tzw.palc6wki w · ukłę.dzie jednowoz6w;;-.t
kowym skosnytll. 2\achowane wyżej partie muru. wykonane. z wt'6f~jr 
nie użytej cegły gotyekiej zmurowanej w układzie nierega~a::r~ • 
nym, powstały · zape\v.ne w czasach nowożytnycfi. 
Całkowita wysokość odkrytych relikt6w wa~ się., od ),2 m . 
przy ba~ z ci e" do 4, 2 m przy profilu północno•zachodnim:.'wy~·· 
kopu VII'!a, z czel1o 2,6 m to część gotycka.: Odkryta. W r t~ i 
samym wykopie częsć c.okołowa baszty przybralJIIlej '· ta.~zel·'"Y'i·· 
konana była z dużych - nieregularnego !armata, gła-z6w. por
nych, Z których. największy miał wymiary 1,2 X 0,6 X 0,8 ,m~ 
Gła~y te ułożone w kd.o~kunastu ~z~dach przed~iel,ały . war:o~nWY;·· 
wyrownawcze z. akrzeskow, drobn~eJszych otoczfl,k6w,· tragm.t:tn- ; 
tów cegieł i dach6wek. Mury baszty posadowione, są pra~~ 
2 m głębiej niż fundamenty mura obronnego. Zachowana wyso-
kość p6łnocno-zachodniej partii cokołu wynosi 4,8 m. · 
Zabytki ruchome wystąpiły w małej ilości i są repr~zentb~
ne jedynie przez kilka !ragment6w ceramiki naczyniowej Wy- . 
palariej w atmosferze redukcyjnej, kości i fragmenty przęa
miotów· żelaznych znalezione w soczewce XIV-XV wiecznej . 
warstwy kulturowej,. VI stratygrafii wykopu w jego . g6r:ą.Ych1 :. 
poziomach d.ominowaY:'Y' u~wory gliniaste - w doln;r,c.h Jpie;:sz?f.Y:.. 
ste. Calec stanowiły b~ały, pylasty, mocno sprasowany p~a~ek. 

Wykop X /5 x 5 m/ wytyczono po wewnętrznej ;,stro~e 
muru mylnie zinterpretowanego w roku Ubiegłym ,~ako ~ra,gm~~t 
baszty. Ja}{ usitalop.o obecnie jest to relikt p6zniejszej.P JU.Ż 
średniowieczpę. . zabadowy. Je~ocze~nie natr~fi·ono; ni.~:c.,o b,~1~ 
żej posesj~ nr • 28 przy ul1~ w~slaneJ, na własci~f!: rb_aaz.tę , ~Z.:Sl' 
przylegają<?Y' d·o niej kamienny mur •. Prawdopodo,bpię,- s~r {~o tre
likty spichrze.·, , j ,ako że w lustracji z 1624 r. :' znąj~l;ljp~ '.łl 
przy murze ob:ronnym .Podza:mcza " ••• spikrz zamk:,o.wy l i.!•·• Z~!" t 
rogu tego spi~rza? wieżyczka albo basz-teczka o~r,wo,qY,l.~e~~a..~ 
kryta ••• '' Int.e.x.esdjące, . że nazwa spichrza .prze't~~it · wJ.tr:a-
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· iiy~ji 'Us't,nej dla określenia budynków lbto(jrąG>Q..oh Obe<:nie tia 
~·egó •pozostałościach. Zdrobniałe okre~eni.e uż.yte prll:ez 
d.u·stra tora ma swe uzasadnienie w ~:mll;e.~ ~>ekt\l-. które 
Wy:nas zą 3 ,-6 x 4 , 8 m /wymiary .z rek ol'l.,S:f;ru:ovanre/. VłlJęt~e 
.baszty górą 1, 5 x 2,2 m dołem zwęża si.;ę •do ~;lti-ego -M•ybu. 
·o t'ł.tjrni:ara,ch 1,1 x 1 ,2 m, w 'któttego i)ectnej ~ 6c!an zna;Idu• 
je ·się vrej ście •przesklepione od·oii.nkowo ~k1-em ~beści 
~ ednej .c·egły. Kamienny cokół ob:jJek~u ',PqB.UI:4"n •blto;ło 3tł"2 .m 
.wyao~ości. Na :ą.im zachowały s.i;ę 1c:t-tery~ ;D:jiętt!sc;am! :p~~ó, 
rzę·dow cegły w układzie gotyck:Lm., .na 'kt~cn ~ocz~j4 
resztki 'zabudowy nowożytnej. Wysoko~ć wejścla ·oqp~Wiada 
wy s okoś ci cokołu. Wewnątrz bas .z ~Y, ·na. głę:bQ'l!rOIŚCi 2 f.11 od 

. pow.ierżchni, na trafiono na szkielet -bez \'ey,PJ>s~żenj"a. '/!ZJ8. 
wyjątkiem obrąc~ki z lichego srebra/, -~~y-~a le~~o~ 
ku, z ~ogami lekko zgiętymi w kolanach~ ·~~4 ~~6ooną 
na ·połqdniowy zachód - roboczo •da-towa'ily na łV/II-XVIII wiek~ 
NiżeJ zalegały warstwy gruzu ceglane~· 1 _tap~ c;Jrąz kilka 

. we.ratw }potłuczonych dachówek. w ;jednej e ~i.oh ~~·ezipno 
ką.m:len.ną kulę o średnicy . około 17 om. w ~'ti\1/ach W;l~star ... 
szych w.ystąpiła ceramika naczyniowa~' tkdsc , potdzie, -t_n,g,. 
menty S\Z'kła i przepalonego drewna. ~o lze1'łllęl~eJ s"tl:ron.l.e · 
baszty, 0,6 m od otworu wejścia, ,na tgł.ębokośn~ ~d. 4 lJl1 
wyeksp~o~owano gruby, drewniany, dos~~pake ~a~y pal o 

,• długości 185 cm i średnicy JO om, któr9go t~wo~b~o~ie 
zastrugany koniec tkwił w pias~e~yat:yóh -~a~, sięga;J40 

, do głiębokości około 6 m. Obok palą. \.Zaćhp~y Si'f fragmen-ty 
,.· deski o ·szerokości 22 cm i długoś:ei l90 ;~, ·k~ór'e~ dalsz(l 
część gitlęła w południowo-wschodnim pr~riiu W"kopu~ gdzie 

. zresztą od~ryto wierzchołek inn~j .Aeski lHt~qp~ rożmj;a• 
rów. Całość sprawia wrażenie pozd$\taŁośei so-li.ibie.go pomo-
stu przyle~jącego niegdyś do baszty i ~p~~~ ~ta ~red• 
nica pala nośnego może świadczyć, ~ż pomost p~~nac~ony 
był ido za~adunku i rozładunku towaTów. 

··Analiża .warstw leżących na · pc;>złf,on~:e ifundĄmentów 
baszty wykazała,. iż w miejscu tym ~OĄij~owa~ ·się ~~eg 
·Zbiornika .wodnego. Relikty pomos;t.U ''d:a\tov,rąnp WS·'tłPnie cera-. 
miką na XIV-XV wiek, basztę wznieslionó ~ape)łtle w wi~ XIV .• 
Dalsza a.nal:l:za zabytków z baszty P+Zy.b,Jramneil hiykup VIIIa, 
1981/ p .ozwoliła cofnąć jej chronologię.., · t~Jde m{ nv ~&-k. 

W wyniku. przep;rowadzony-ćh ~-~.ań s:t;vtle;t-d~o)lO, ~ 
PodzBJńoze 'gniewskie o bramowarte woaanP. Wtl.-sł;y ~ Wi~~cy t .a .., 
od północy -murami .zamku i miasta, •zOstało ~~b~piec~ćne do~ 

(datkowo w XIV wieku od strony poł'u..dnit;jVi.ó-,...zacbo~ej ciągiem 
o.bronnym, b i e gnącym od na~ożnika półU.d:J'llilo:wo,.w;s~odJ:iego 
~~sta ~okacyjnego. Uma~ały go awie ~~tr~ ft kto~ch 
-jedna brond:ła przejścia bramnego, vr.i.Ot\g:c~ .at>~ .i prte.
.. p.ravzyL, a,ruga zaś zę:mykała .fortyfikac-je 10d $1l~n~ p~yst.an1 
... pott-tu .'/Ql, nad dawnym zakolem Wis~, 'lW i11".e~;Onie ujścia 
VU,~;ycy. t-Na odgrodtonym w ten ~po~ób hl'~n~2 'eltajd.O:Wałe. 
.JJi.ę ,z-ę.bud-owa gospodarcza • 

. Zabytki i dokumentacja znajdu.jq ~ię -h tłwz-elU!i 
łdtd}Xeo)..ogicznym w Odańsku • . 

Sadania -będą kontynuowane. 



.... 256 

G5IEW Muzeum~~~e~~A~~ 
woj • gd'a$1k'i-8.? w Gdańil(Ul .· -
Stanowfs~o- 9·-

JANOWIEC 
woj.lubelakię l 



257 

· Kontynuowano prace w wykopie ~zlokalizowanym w 
północno-zachodnim .narożu dziedzińca zachodniego /wykop 
XXII/. Miał on na celu prześledzenie współzależności -w 
partiach fundamentowyćh - między murem kurtyny północnej 
i murem wschodnim zachodniej przybudówki zamku oraz rozpoz-
nanie poziomów użytkowych. . 

Odsłonięto mur kurtyny północnej zamku, wykonany 
z kamienia wapiennego na zaprawię vrepienno-piaskowej, o 
stopie fundamentowej posadowionej na skale wapiennej na 
g~bokości ~koło 4,90 m. W górnej partii muru, na głębokoś
ci około 1-1,34 m, widoczny jest w .jego grubości otwór; 
wchodzący w ten otwór bruk kamienny sugeruje, że jest on 
zapewne związany z odwodnieniem dziedzińca. We wkopie fun~ 
damantowym muru· znaleziono fragmenty ceramiki z XV-XY /XVI 
wieku. W wykopie odsłonięto ~ównież wschodni mur przybudów
ki zachodniej; mur ten w swoim północnym, około 2.m 9dcin
ku, posadowiony jest na glinie piaszczystej, na głębokości 
około 4,70 m. Jest on dostawiony do muru kurtyny północnej. 
W g6fnej partii muru zarysowywuja się arkada otwierająca 
się ku przybudówce zachodniej. Dalszy, południowy odcinek 
tego muru, dostawiony do wyżej przedstawionego, wykonany z 
kamienia wapiennego na zaprawie wapienr,o-piaskowej, z poje
dynczymi fragmentami cegieł, posadowiony jest płycej, na 
głębokości około 2,20 m, na warstwach nasypowych. Calec, 
w postaci gliny pi~szczystej, wystąpił w wykopie na głębo
kości około 4,60 m. Nawarstwienia występujące nad calcem 
datowane są, jak się wydaje, na XV-XV/XYI wiek. \,'yżej wy
różniono nawarstwienia XVI-vdeczne oraz warst\~ nasypowe, 
niwelacyjne, datowane na wiek XVII, może XVIII, w stropie 
XVIII wiek. Z tego zapewne okresu pochodzi bruk na dzie
dzińcu oraz wspomniane odwodnienie. Warst\va nad brukiem 
datowana' jest na XVIIIIxiX wiek, wyżej występują warstwy 
gruzowe XIX-XX-wieczne. 

W wykopie XXIV, usytuowanym w obrębie skrzydła 
wschodniego zamku, poszukiwano poziomu wejścia do dolnego 
pomieszczenia basteji przybramnej. Schodów w wykopie nie 
stwierdzono, natomiast, jak się wydaje, na głębokości około 
0,)5-0,70 m zarysowuje się dawny poziom , użytkovcy, opadający 
w kierunku wejścia. VI zachodniej części wykopu odsłoni.ęto 
bruk z kamieni narzutowych, stanowiący zapewne XVIII-wiecz
ną nawierzchnię dziedzińca. · 

Wykop XXV wytyczony został · na dziedzińcu przed 
wschodnią partią . skrzydła południowego. Miał on na celu 
odkrycie~onstrukcji domniemanych schodów prowadzących do 
galerii komunikacyjnej tej partii założenia. W vzykopie od
słonięto relikty murów: galerii komunikacyjnej, mur z ka
mienia wapiennego na zaprawie wapienn~-piaskowej, w górnej 
partii ·przemurowany, ceglany, o szerokości około 1,14 m; 
na południowym licu muru widoczny j~st rod~aj lamperii z 
barwnego, dołem niebieskoszarego, gorą bia~ego tyn~u; w 
murze tym widoczne są schodki, których poz1om w zestawieniu 
z charakterystycznym wyleVJem zaprawy na południowym licu 
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muru wyznacza davmy poziom użytkowy galerii. W odległości 
około 0,80 m na północ od muru galerii biegnie róvmolegle 
do niego mur, także z kamienią wapiennego na zaprawie wa
pienneJ, o szerokości około 1m, stosunkowo płytko posado
wiony. Jeszcze dalej na północ, w odległości około 1-1,10 m 
biegnie nieco łukowato kolejny mur z kamienia wapiennego na 
zaprawie wapienno-piaskowej, o szerokości około 1 m5 mur 
ten posadowiono w calcu, na głębokości około 1,90 m. 

Wydaje się, iż dwa ostatnio wymienione mury zwią
zane są z właściwą konstrukcją schodów, wzniesiono je bo
wiem w terenie już użytkowanym. Najprawdopodobniej wejście 
do galerii uległo z czasem przekształceniom tracąc swój 
reprezentacyjny charakter. Stwierdzono bowiem, że górna 
partia schodów uległa rozbiórce. Povzyżej nich we wschodniej 
części wykopu, gdzie przestrzeń między pozostałościami mu
rów schodów i murem galerii wypełniona była innymi, płytko 
posadowionymi murami, odsłonięto ceramiczną posadzkę, nato
miast w zachodniej części wykopu odkryto bruk z kamieni na
rzutowych stanowiący nawierzchnię dziedzińca. Z przeobraże
niami wejścia do~galerii wiąż& się prawdopodobnie vrykonanie 
wspomnianych wyżej schodów w murze galerii komunikacyjnej. 
W wykopie stwierdzono nawarstwienia datowane od XVI wieku 
do czasów współczesnych. . . 

Prace badawcze w rejonie wejścia do wschodniej 
partii skrzydła południowego wymagają kontynuacji, gdyż w 
granicach dotychczas eksplorowanego \vykopu XXV odsłonięto 
jedynie środkową partię poazukivmnych schodów wiodących do 
galerii. ' 

; 

W sezonie 1982 r. pełniono róvmież nadzory archeo
logiczne w związku z pracami odgruzowawczymi prowadzonymi 
po południowej stronie kaplicy zamkowej. Odsłonięto tu gór
ną partię muru oddzielającego dziedziniec wschodni od za
chodnie~o wraz z czytelnym w murze przejazdem oraz brukiem 
dziedzinca; po wachodniej stronie skrzydła wschodniego, w 
rejonie dawnej latryny, odsłonięto fragment nasypu przykry
wającego m.in. davme otwory strzelnicze. 

Materiały znajdują się w Praco\vni Archeologiczno
Konserwatorski'ej PP PKZ w Lu'Plinie. 

Badania będą kontynuovmne. 

KOWAL 
woj.włocławskie 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził mgr Tadeusz J. 
Horbacz. Opiekę naukową sprawował 
doc.dr Jerzy Kmieciński. Finanso
wał Urząd Wojewódzki we Włocławku. 
Drugi sezon badań. Zamek /XIV-

,XVIII w./. 
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Program prac, stanowiących kontynuację akcji podję~ 
tej w 1981 r. przez doc.dr~hab.Leszka Kajzera,- zakładał m.in.: 
1/ rozpoznanie .fundamentu "kamienicy" zamkowej oraz związa

nych z nią uwarstwień ziemnych /hipotetycznie zlokalizo
wano jej relikty w murach budynku przy ul.Ze.mkowej; 

2/ uzyskanie informacji pozwalających na ustalenie zasięgu 
założenia zamkowego w kierunku zachodnim; 

3/ rozpoznanie uwarstvrleń dziedzińca zamkowego. w tym celu 
założono 3 wykopy sondażowe /nr III-V/ o ogólnej powierzch
ni 26 mi:!. 

W trakcie badań nie natrafiono na żaden obiekt. 
Nie potvrlerdziła się też sugestia o posadowieniu budynku 
,mieszkalnego przy ul. Zamkowej 2 na fundamencie "kamienicy" 
~amkowej. Jedynie w wykopie IV natrafiono na warstwę próch
nicy przemieszanej z gliną /zalegającą · pod współczesnymi 
warstwami o charakterze wyrównawczo-śmietniskowym/, zawie
rają9eJ . niewielką ilość ruchomego materiału zabytkowego, 
którą można interpretować jako pozostałość .poziomu użytko
wego związanego z zamkiem; silnie zniszczonego na skutek 
późniejszych plantowań ·terenu. 

Pozyskany materiał ruchomy /ułaml~i naczyń glini~
nych, szkła, kafli, drobne fragmenty cegieł, zaprawy itd./, 
datowany "od schyłku XV wieku po czasy współczesne, był cał-
kowicie przemieszany w wypełniskach wykopów. · 

Wyniki prac jednoznacznie wskazują, iż realia te
renowe /gęsta, zwarta zabudowa kwartału, znaczna niwelacja 
i zakłócenia stratygraficzne itd./ nie rokują żadnych na
dziei na zlokalizowanie reliktów zamku. 

Zabytki i dokumentacja znajdują się w Katedrze 
Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 

Badania nie będą kontynuovane. 

KRAKÓW-STARE MIASTO 
ul. Floriańska 31,39,41, 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 

ul. Gołębia 18, ul. Olszewskie
go 2,ul. Solskiego 14, ul.Sław
kowska 5/7, Rl.Dominikański 2, 
ul. Wiślana 2, ul. Narka 2Z,23, 
ul. Bożego Ciała 19, ul. Pijar
ska 11 

Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział Kraków 

Badania prowadzili: mgr mgr Teofil 
Dębowski, Wiesław Kic, Czesława 
Kozak, Ewa Ky:a uniewska, K!B.rian 
Myszka. Finansował Zarząd Rewalo
ryzacji Zespołów Zabytkowych m. 
Krakowa. Siódmy sezon badań. Zabu
dowa staromiejaka /XIV-XIX w./. 
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Kontynuowano całoroczny nadzór nad sondami geotech
nicznymi. W obrębie posesji przy ul.Pijarskiej 11 odsłonięto 
późnośredniowieczne warstwy osadnicze. Podobnie datowane na
warstwienia uchwycono w sondach wykonywanych w pomieszcze
niach parteru budynku przy ul,Gołębiej 18/0lszews~iego 2. 
Tutaj również wystąpiły, pod współczesnym poziomem użytko
wym parteru, relikty kamienno-ceglanych fundamentów murów, 
wyznaczające zapewne, wcz~śniejszy zarys rzutu budynku. 

Warstv~ osadnicze odsłonięto r6vmież na podwórzu 
budynku przy ul.Marka 23. W trakcie sprawowania nadzorów 
ucrru,ycono też kilka dołów chłonnych zlokalizowanych w obrę
bie budynków stanowiących obecpie Hotel Grand /ul.Sławkow
ska 5/7, ul.Solskiego 14/, które zawierały liczny materiał 
ceramiczny, w tym często całe naczynia, datowany na okres 
późnego średniowiecza. Fezostałe nadzorowane sondy wypeł
nione były warstwami nowożytnymi - nasypov~ aż do calca 
/Plac Dominikański 2 - podwórze/ lub też zawierały jedynie 
współczesne poziomy użytkowe /Plac Dominikański 2, ul. Wiś
lana' 2 ·- piwnice/. 

Nadzór archeąlogiczny będzie kontynuowany. 

KRAKÓW-STARE MIASTO 
ul. Jagiellońska 4 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział Kraków 

Badania provmdzili: mgr Ewa Kwaś
niewska przy vmpółudziale mgr. 
Wiesława Kica i mgr.Czesławy Ko
zak. Finansował ·zarząd Rewalory
zacji Zespołów Zabytkowych m. 
Krakowa. Drugi sezon badań. Zabu
dowa staromiejska od XIV-XX w. 

Kontynuowano całoroczny nadzór nad budowlanymi 
ziemnymi pracami w kamienicy. Polegały one na wybieraniu 
ziemi w poszczególnych pomieszczeniach ~ celu wykonania 
piwnic i podbicia lub reperacji zniszczonych fundamentów 
budynku. W trakcie kopania natrafiono na fragmenty kamien
nych murów wyznaczaj ąoych, pra.wdopod.obnie, pierwotny zarys 
rzutu wcześniejszego budynku /obecny został postawiony w 
1923 r./. Ponadto odsłonięto, trudne do zinterpretowania 
na obecnym etapie badań, zbutwiałe pozostałości drewnianych 
ścian? z desek /być może budynku gospodarczego/. W obrębie 
obecnego rzutu kamienicy uchwycono kilka dołów chłonnych, 
zgrupowanych przy murze zachodnim • . Zawierały one materiał 
datowany roboczo na p6zne średniowiecze i ·Okres nowożytny 
/XVI-XVII w./. 

Stwierdzono także występowanie intens~nego osad
nictwa późnośredniowiecznego, kt·órego pozostałością jest 
brunatno-czarna zbita warstwa gliniastej ziemi z dużą do-
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mieszk~ mierzwy i zwierzęcych szczątków kostnych. Jak do
tąd, nie natrafiono na ślady osadnictwa wczesnośrednio
wiecznego, poza znaleziskami pojedynczych fragmentów cera
miki wczesnośredniowiecznej. występujących w warstwach 
późnośredniowiecznych. 

Nadzór archeologiczny 

KRAKÓW-Stare Miasto 

będzie kontynuowany. 

patrz 
ul. Kanoniczna 15 wczesne średniowiecze , 

KRAKÓW-WAWEL patrz 
Rejon II,IV,VII,VIII,X,XIV wczesne średniowiecze 

KRUSZWICA 
woj.bydgoskie 
Stanowisko 17 

LUBI4Ż, gm.Wołów 
woj.wrocławskie 

patrz . 
wczesne średniowiecze 

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno-Konserwa
torski 

Badania prowadzili: mgr inż.aroh. 
Ewa Łużyniecka, mgr Tadeusz Kale
tyn. Konsultacje: prof.dr hab.Jó
zef Kaźmierczyk, pro!.dr hab.Je
rzy Rozpędowski. Finansował WOAK. 
Piel~szy sezon badań. Klasztor z 
XIV w. 

Podczas inspekcjonowania ogrodów znajdujących 
się na obszarach zamkniętych murami obwodowymi zespołu pod
klasztornego w Lubiązu, zauważono na poVtierzchni występowa
nie licznych ułamków naczyń średniowiecznych. 

Z rozmowy z użytkownikami działek założonych na 
terenie ogrodów i dziedzińców wewnętrznych wynikało, że 
wyorują cer~ikę, cegły, kafle. Ob.St.Dębicki - majster 
grupy remontowej PP PKZ w Lubiązu poinformował, że w ostat
nich latach wykopał i wywiózł setki cegieł ze swojej plan
tacji kwiatów położonej na wschód od kościoła klasztornego. 

Po zapoznaniu się z dziejami fundacji klasztornej 
w Lubiążu /około 1150 r. klasztor dominikański, od 1163 r. 
klasztor cysterski, ostateęznie fundowany przez Bolesława 
Wysokiego w 1175 ·r./- topografią okolic klasztoru oraz 
miejscami występowania zabytków ruchomych, wytyppwano ob
szary do badań geofizycznych. 

Badania elektraoporowe w uk~adzie symetrycznym 
przeprowadzono przede wszystkim na · terenie ogrodów idzie
dzińców. Profilov~nia układem symetrycznym jednopoziomo\v,ym 
i dwupoziomowym wykazały istnienie stret . podwyższonych 
oporności. Interpretacja uzyskanych anomalii pozwoiiła na 
wyznaczenie konturów kilku obiektów zalegających na głębo- • l 
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kości 0,5-3 m. Wiercenia potwierdziły występowanie murów 
na terenie ogrodów położonych na w•ch6d od kościoła klaęz
tornego. Założono 6 wykopów o łącznej powierzchni 200 m2. 
Odkryto 6 obiektów mieszkalnych i gospodarczych z okresu 
średniowiecza. Są one poważnie zniszczone wieloletnią upra
wą ogrodów. Mury średniowieczne wykonane z cegły palcówki 
można podzielić na dwie grupy: łączone zaprawą i spojone 
gliną. Poza tym grupy te charakteryzują się odmiennym poło
żeniem w stosunku do gotyckiej bryły kościoła klasztornego. 

Wśród obiektów \vydzielonych na uwagę zasługuje 
fundament piwnicy budynku mieszkalnego o wymiarach 9,5 x 
12,8 m, z zachowaną częścią posadzki ceglanej, fragmentem 
sklepienia kolebkowego i rozglifianmem okna. 

Grupę obiektów zbudowanych z palcówki łączonej 
gliną stanowią piece. Zalegają one na głębokości 0,25-0,3 m. 
Wyeksplorowano częściowo - dwa. Jeden trzyczęściowy o wymia
rach 9,3 x ),2 m stanowi przypuszczalnie pozostałość kuchni 
z XIV wieku. Drugi piec z posadzką ceglaną prawdopodobnie 
był łaźnią. Ponadto odkryto piwnicę o bliżej nieokreślonej 
chronologii. 

Wydobyty liczny materiał ruchomy, jak garnki, 
wazy, misy, patelnie - pozwala datować wyżej wymienione 
obiekty na XIV wiek. Ponadto odkryto dwa mury barokowe 
/fundament kamienno-ceglany budynku gospodarczego oraz ko
listy fundament fontanny/. 

Badania będą kontynuowru1e. 

LUBIŃ 
woj.leszczynskie 
Stanowisko 1 

LUBLIN 
Stare liliasto 
Blok VI 

patrz 
wczesne średniowiecze 

PP Pracovmie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Roz
wałka. Finansował Zarząd Rewalory
zacji Zespołu Zabytkowego Miąsta · 
Lublina. Drugi sezon badań~ Slady 
osadnictwa neolitycznego. Srednio
wiecze i okres nowożytny. 

Badania były kolejnym etapem archeologicznego 
rozpoznania ~zw.bloku VI na2starym Mieście. Eksplorowano 
2 wykopy o powierzchni 40 m • Przy ich lokalizacji brano 
pod uwagę możliwość odkrycia przebiegu muru obronnego, ·jak 
również stwierdzenie ewentualnego istnienia uliczki przy
murnej. 
Wykopy II i III zlokalizo\mno w pobliżu krawędzi wzgórza 
ataromiejskięgo, na tyłach zabudowy Grodzkiej 24/26. 



263 

Przeprowadzone badania nie potwierdziły istnienia w tym 
miejscu umocnień obronnych, stwierdzono natomiast istnie
nie dwóch poziomów użytkowych: neolitycznego i średniowiecz
nego, datowanych ceramiką oraz mury no~ożytne. 
W fakopie II pod fundamentarni współc2lesnej posesji zburzonej 
w atach 56-tych odkryto fragmenty muru z kami~nia v~pienne- . 
go, związanego prawdopodobnie 'z f undamentami dalszego traktu 
XVI-wiecznej kamienicy - Grodzka 26. 
W . w~kopie III nad samym lessem zalegała \YQrstwa .zwiąr;ana z 
osa nictwem kultury pucharów lejkowatych z fazy klasycznej. 
Wyższa warstwa zawierała materiał ceramiczny związany z 
osadnictwem średniowiecznym. 

Nateriały znajdują się w PP PKZ ·Oddział w Lublinie . 
Badania będą kontynuowane. 

OSIECZNA 
woj • .les-zczyńskie 
Zamek 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracovm~,a Archeologic1~no-Konserwatorska · 
Oddział we Wrocławiu 

Badania prowadzili: dr Jerzy Ro
manow, mgr Zbigniew Lissak, mgr 
Wiesław Piszczałowski, mgr Wojciech 
Chudy, mgr Andrzej Dwi+ewicz. Fi
nansował 'IKZ w Lesznie . Pierws·zy 
sezon badan. Zamek średni~>wieczny . 

Celem badań było pełne rozwarstwienie opiektu i 
wydzielenie w porządku chronologicznym jego faz budowlanych. 
VI wyniku prowadzonych prac rozwarstwiono obiekt i wydzielo
no 7 faz rozwojowych. 

Faza I określona ~anem obwodu, zbudowana na pla
nie bvadratu o wymiarach --~ ,15 x 24,90 cm. Budowla datov~na 
jest w przedziale 2 połowJ XIII a XIV wiek. 

Faza II związana jest z murov1ę.ną zabudową dawnego 
obwodu fazy r. Wprowadza system ścian działowych, ,w wyniku 
którego powstają 3 skrzydła mieszkalne. Z tą fazą wiążemy 
informację historyczną o rozbudowie zWnku przez ~lojsława 
Borka, który był właścicielem Osiecznej w latach 1418-1453· 

Faza III vdązana jest z rozbudową zamku wybiega
jącą poza da\vny średniowieczny obwód fazy r. Datowana jest 
na podatawie tablicy pamiątkowe,i umieszczonej w zamku na 
lata 1601. 

( 

Faza IV. Wydzielenie tej fazy oparte ,j est na prze
kazie ikonograficznym, należy wią~ać ją z Janem Opal ińskim, 
który odbudował zamek w roku 1665 . 

Faza V wiązana jest z dalszą rozbudową zamku w 
stylu baroku . Chronologicznie wiąże się ją z rodziną h::yciel
skich, włuócicielami v1 latach 1694-1744 . ' 
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Faza VI. W latach 1861-1864 Henryk Burghard Abegg 
przedłuża łącznikiem barokowe skrzydło w kierunku zachodnim 
do ściany budynku fazy IV. 

Faza VII. Kolejny właściciel Henryk Heydebrand w 
latach 1895~1906 przebudo\vuje zamek. · 

Wydobyte zabytki ruchome to gł6wnie fragmenty 
średniowiecznej ceramiki. 

Badania zostały zakończone, materiały znajdują 
się w PAK PP PK~ Oddział Wrocław. 

OTŁOCZYN 
woj.włocławskie 
Stanowisko 5 . 

PŁOCK-Stare Miasto 
ul. Grodzka 14/16 
Stanowisko 1 

patrz 
neolit 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracovmia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadził mgr Dariusz 
Makowski. Finansował WKZ w Płoc~ 
ku. Pierwszy sezon badań. Zabu
dowa działki miejskiej - Blok 
Miejski I /XIV-XVII wiek/. 

W związku z realizacją programu rewaloryzacji za
·budowy Bloku I Staromiejskiego Zespołu Zabytkowego w Płooku, 
przeprowadzono badania na stanowisku 1 przy ul.Grodzkiej 14/ 
16. Za lokalizacją wykopalisk w tym miejscu przemawiał !akt 
prowadzenia tu wcześniej wykopalisk /w 1979 r. oraz w 1981r./. 
Słabe procesy urbanizacyjne, jakie występowały aa terenie 
miasta w przeszłości dawały szansę na uzyskanie w miarę 
kompletnego obrazu rozwoju zabudowy działki miejskiej od 
czasu l .okacji do dnia dzisiejszego. Powałnym problemem 
okazała się niezbyt dokładnie zinwentaryzowana sieć insta
lacji komunalnych, niszcząca w dużym stopniu relikty archi-
tektury. · 

W trakcie badań otworzono pięć wykopów archeolo
gicznych oraż kontynuowano prace w wykopie z21981 r. Całko-· 
wita powierzchnia wykopów wynosi ponad 100 m • Calec osiąg
nięto na poziomie od 3,5 do 5,5 m od poziomu użytkowego, 
współczesnego. 

W wyniku badań odsłonięto fundament oraz ścianę 
ceglaną z fragmentami glifów okiennych obiektu zamkniętego. 
We wnętrzu o!słonięto fundamenty dwóch pieców, grzewczego 
1 gospodarczego. Plan obiektu zrekonstruowany jest hipote
tycznie ze względu na zniszczenia spowodowane XIX-wieczną 
architekturą oraz instalacjami komunalnymi. Obiekt datowa
ny jest na XIV-XV wiek. Odsłonięto również kamienny funda
ment oraz zniszczoną ścianę obiektu w konstrukcji szachul-



265 

cowej, datowane na XIV wiek. Najwcześniejszym obiektem 
architektonicznym związanym z pierwszym poziomem osadni
czym jest półziemianka z zachowanymi fragmentami ścian ~ 
dartych bali dębowych w dużej mierze zbutwiałych. We wnęt
rzu odsłonięto pozostałość po piecu grzewczym oraz po wę
dzarni. Obiekt datowany jest na pienvazą połowę XIV wieku. 
Architektura murowana, szachulcowa i najwcześniejsza drew
niana koncentrują się w poł t dniowo-wschodniej części dział
ki miejskiej od strony ul.St.Małachowskiego.dawniej św. 
Michała; natomiast od strony ul. Grodzkiej występuje zabu
dowa drewniana o przeznaczeniu gospodarczo-produkcyjnym. 
Całość materiału· archeologicznego .datowana jest na XIV-
XVII wiek. -

Materiały ar9~eologiczne i dokumentacja z~ajdują 
się w PAK PP PKZ Oddział Warszawa. 

Badania będą kontynuowane. 

PODRZECZE 
woj.leszczyńskie 
Stanowisko 3 

POLA GRUNWALDU, gm.Stębark 
woj.olsztyńskie 
Stanowiska 1,24,25,26 

patrz 
epoka brązu 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 1 

~akład Archeologii Polski 
Srodkowej w Łodzi 
Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie 

Kiero\v.nikiem badań był prof.dr 
.~drzej Nadolski, bezpośrednio w 
terenie prace prowadzili doc.dr 
hab.Andrzej Nov~kowski /kierujący 
ekspedycją PAN - stanowiska 24,25, 
26/, dr Marian Głosek, dr Zdzisła
wa V/awrzonowska, mgr Marcin Le
wandowski, mgr Marek Olędzki /au
tor sprawozdarua/ oraz mgr _Romuald 
Odoj ż ~Mzeum Warmii i 1~zur /sta
nowisko 1 / fJrZy VISpÓłpracy Z antro
pologiem dr.Bogdunem Łuczakiem z 
UŁ. Finans·ował WKZ w Olsztynie. 
Drugi /po wznowieniu/ sezon badań. 
Pobojo\visko z 1410 r. 

Na stanowisku 1 /kaplica/ kontynuowano prace z lat 
1958-1960 i 1980. Badania pot·wierdził~ ustaloną wcześniej 
dwufazowaść b~dowy kaplicy oraz fakt ostatecznego,zn~szcze
nia obiektu w 1414 r. Przy kaplicy odkryto 7 pochowkow po
chodz,cych z XVII-XVIII w. /z czasu kiedy kaplica była już 
ruiną oraz kilka skupisk kości na wtó:nym złożu. 1\Y jednym 
ze skupisk stwierdzono fragmenty rękavncy pancerneJ. Prócz 
tego luźno odkryto liściowaty grot strzały. 
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Stano;nska 24,25,26 wytypowano do badań na podsta
wie analizy zdjęć lotniczych oraz terenu. 

Stanowisko 24, znajdujące się 250 m na południowy 
wschód od kaplicy oraz 380 m na południmvy zachód od Pomni
ka Grunwaldzkiego. Jest t ·o koliste zagłębienie o średnicy 
)),5 m. i głębokości J m. Wytyczone wykopy przecięły całe 
zagłębienie na osi N-S. Przy północnej krawędzi zagłębienia 
odkryto bruk kamienny leżący poziomo, a więc niezgodnie z 
konfiguracją terenu /stokiem zagłębienia/. Przy krańcu bru
ku, od południa . znaleziono kilka fragmentów czaszki lud~kiej 
oraz ułamki kości zwierzęcych. Z powodu niew~ielkich rozmia-
rów wykopu, nie udało się wyjaśnić charakteru bruku. · 

Stanowisko 25, usytuowane 250 m na południe od 
Pomnika Grunwaldzkiego oraz 400· m na wschód od kaplicy • . To 
nieznaczne zaklęśnięcie terenu, pokryte bujną roślinnością 
rokowało nadzieję, że istniało tu niegdyś środowisko vdl
gotne, stwarzające szansę na przechówanie · się reliktów po
bitewnych. W trakcie badań okazało się jednak, że pod wzglę
dem archeologicz~ym było całkoficie jałowe. 

Stanowisko 26 znajdowało się _ w niewielkim, koli
stym zagłębieniu o 250 m na wschód od Pomnika Grunwaldzkiego 
oraz 150m na zachód od szosy Łodwigowo-Stębark. Stwierdzono 
tu pod próchnicą v1arstwę torfu. W warst\ne tej odkryto 
dźwignię spustową kuszy. najprawdopodobniej związaną z bitwą 
grunwaldzką. 

Badania na Folach Grunwaldu będą kontyn~owane. 

POPÓW, gm.Pęczniew 
woj.sieradzkie 
Stanowisko 1 

PP Pracovmie Konserwacji 
Zabytków 
Pracovmia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Tadeusz Łasz
kiewicz. Finanso;•Jała Okręgowa Dyrek
cja Gospodarki \lodnęj w Poznaniu. 
Drugi sezon badań. Sredniowieczny 
gródek stożkowaty /XI~-XV w./. 

Wykopy I-II z 1981 r. powiększono do wspólnego 
rozmiaru 10 x 10 m pozostawiając między nimi świadek azero
kości 1,5 m. Na przedłużeniu świadka wytyczono rowy sondażo
we - wykopy III i IV o długości 35 i 30 m i szerokości 1 m. 
w ten sposób uzyskano wspólny profil przez cały stożek o dłu
gości 75 m. Fazostałości odkrytego w ub.roku w wykopach I-II 
budynku /vriei,y?/ eksplorowano dv10jako: w wykopie I odsłonięto 
zewnętrzne lica ścian na pełnej zachowanej jeszcze wysokości 
około 1,05 m. Zachov~ny północno-zachodni węgie~ budynku' po
siadał konstrukcję zrębową - trudną do odpreparowania wskutek 
zwęglenia ścian. Wykop II eksplorowano na całej powierzcJ;ni 
warstewkami mechanicznymi około 10 cm - rejestrując koleJne 
poziomy badanego budynku. 



267 

Całość obiektu posadowiona była na terenie pier
wotnie płaskim, wymoszczonym zwartą warstwą belek drewnia
nych /r6wnież zwęglonych, częściowo zaś zbutwiałych/, ~t6re 
wykraczały poza zasięg budynku• Wypełniska dolnych partii 
budynku stanowiła glina, w części wsqhodniej także żwir i 
piasek. Brak było ruchomego materiału zabytkowego, poza 1 
gwoździem żelaznym i dworna fragmentami cegieł. 

W północnej części wykopu III i południowej częś
ci wykopu IV stwierdzono obecność fosy /?/ otaczającej na
syp stożka oraz szczątkowo zachowane konstrukcje drewniane 
pochodz~ce bądź .z oszalowania fosy, bądź z wevmętrznych 
umocnien typu ostrokół-palisada. Budynek /wieża?/ osypany 
był piaskiem i żwirem, w części południowej nasypu stvder
dzono ponadto obecność "wału" glinianego, być może zabezpie-
czającego nasyp przed osuv~niem. · 
Nieliczny ruchomy materiał zabytkowy uzyskano w zasądzie 
wyłącznie w trakcie poszerzania wykopów I i II ze atrapo-

. wych partii nasypu oraz - bardzo nieliczny - z wykopów III 
i IV • . 
Zeszłoroczne i tegoroczne materiały pozwałają wstępnie~ato-
wać gródek na XIV-XV wiek. · 

Materiały oraz dokumentacja z badań do czasu opra
cowania wyników znajduje się w Pracowni Archeologiczno-Kon
serwatorskiej PP PKZ w Poznaniu . 

Badania zakończono. 

POZNAŃ-Stare Miasto 
ul. Dominikańska 9, 
ul. Szewska 5/6 

POZ11AN-§ródka 

patrz 
wczesne średniow2ecze 

patrz 
Rynek /Kości6ł św.Małgorzaty/ wczesne średniowiecze 

F O ZNAŃ 
Stary Rynek 42/43 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Praco\mia Badawcza Archeo
logiczno-Konserwatorska 
Oddział w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Marek Chłod
nicki. · Finansował WKZ w Poznaniu. 
Pierwszy sezon badań. Kamienice 
mieszczańskie XIV-XIX wiek. 

Prace wykopaliskowe prowadzone były w poprzednich 
traktach dwóch kamienic. W kamienicy nr 42 objęły one po
mieszczenia 01,02 i OJ. Wyr6żniono tutaj XI warstw. Pierwsze 
trzy warstwy występowały jedynie w pomieszczeniu 01. Warstwę 
I stanowił gruz ceglany przemieszany z próchnicą i kawałkami 
węgla. Pod nią znajdowałrusię posadzka wykonana z ,gruzu ce~
lanego, z której wyodrębniono Y! narożniku północno:-wachodnlm 
półkoliście ułożone z cegieł ~ejsce; prawdopodobn~e stał tam 



268 

piec. Warstwę III stano\vił gruz z drobnych fragmentów cegieł 
przemieszanych z zaprawą wapienną. · _. 
Warstwę IV stanowiła posadzka vzykonana z płytek o wymiarach 
30 x 30 cm i 25 x 25 cm lub cegieł występujących we wszyst
kich trzech pomieszczeniach. Pod tą warstwą w pomieszczeniach 
02 i OJ zalegała warstwa szarego piasku z próchnicą i drobnym 
gruzem / warstwa Va/; natomiast w pomieszczeniu 01 podsypka z 
piasku / Vc/ lub zapravm wapienna /Vb/. Poniżej w pomieszcze
niach 02 i 05 wystąpił piasek z zaprawą wapienną i gruzem 
/VIa~ podczas gdy w pomieszczeniu 02 posadzka z cegieł i gru
zu ceglanego, a w części zachodniej tego pomieszczenia bruk 
/VIc/ na podsypce z piasku /VId/. Część pomieszczenia 03 była 
wyłożona płytkami /VIb/. Niższą warstwę stanowiła warstv~ 
ciemnoszarej ziemi z gliną, gruzem i spalenizną /warstwa VII/ , 
pod którą znajdowała się posadzka z płytek o wymiarach 18 x · 
18 cm /warstwa VIII/ występująca we wszystkich trzech pomie
szczeniach /posadzka renęsahSowa?/. 
W narożniku północno-zachodnl.m pomieszczenia 03 odkryto po
zostałości pieca. Pod posadzką znajdował się piasek z kavmł
kami cegieł /warstwa IX/, a po!ł nim cienka warstwa spaleniz
ny /warstv~ X/, zawierająca cerarnikę średniowieczną. Poniżej 
wystąpił żółty piasek calcovzy /warstvm ·XI/. 

W trakcie badań odkryto pod schodami wiodącymi do 
piwnicy od strony rynku starsze schody /zapewne gotyckie/ o 
stopniach obłożonych deskami. 

Dzieje powyższych pomieszczeń przedstawiają się ' 
następująco. Najpierw było to jedno z posadzką gruntową, 
później w epoce renesansu położono posadzkę z płytek 18 x 
18 cm. Pomieszczenie to zostało następnie zagruzovmne, a 'na 
gruzie poata\nono mur wydzielając pomieszczenia 01. Provm
dziło do niego tylko jedno wejście od strony północnej. Po
mieszczenie to posiadało posadzkę z cegieł i bruku,podczas 
gdy na zewnątrz istniała posadzka gruntowa lub z gruzu ceg
lanego. Następnie przemurowano nieco ściany wydzielając po
mieszczenie 01, podniesiono próg od strony północnej i zro
biono przejście od strony wschodniej do tego pomieszczenia. 
W pomieszczeniu 01 wykonano posadzkę z płytek 30 x 30 cm, 
a w pomieszczeniach 01 i 02 nie rozdzielonych - z cegieł. 
Następnie pomieszczenie 01 uległo ponovmemu zagruzowaniu, 
wówczas podniesiono progi w drzwiach. Posadzka 'w pomiesz
czeniu 02 i 0) pozostała na niezmienionym poziomie. Następ~ 
nie oddzielono murem pomieszczenia 02 i 0). 

W kamienicy nr 43 wykopy obejmowały pomieszczenia 
01,02,04 i 05. W wyniku badań stwierdzqpo biegnący od fron
tu w głąb kamienicy gotycki mur. Być może na miejscu obec
nej kamienicy istniały dwa murowane kramy? Mur ten przecina 
gliniane klepisko, nad którym znajdowała się warstwa spale
nizny zawierająca ceramikę z 1 połowy XIV wie~u. Gliniane 
klepisko obramowane było od północy i wschodu drewnianymi 
i prostokątnymi · zwęglon~ belkami, biegnącymi róvmolegle 
do murów. Rozstaw między tymi belkami wynosi 5,4 m. Drew
nianą belkę ułożoną róvmolegle do frontu kamienicy odkryto 
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również w odległości 2,1 m na wschód od wewnętrznej ściany 
muru kamienicy. Belka ta zamyka dwie belki równolegŁe do 
ścian drevmianego budynku wzniesionego na tym miejscu przed 
wymurowaniem kamienicy. · 

Badania winny być kontynuowan~. 

POZNAi-OSTRÓV/ ~UNSKI Muzeum Archeologiczne 
/Zagórze/, ul.Wiczowa 2/4 w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Zbigniew 
Karolczak. Finansov~ło ~fuzeum 
Archeologiczne w Poznaniu. Osada 
7. podgrodzie /X-1 połowa XIII w./; 
osada podmiejska-Zagórze /XIII/ 
XIV-XVIII w./. . . 

Badania w ogrodz.ie seminaryjnym miały charakter 
interwencyjny, wiążąc się z prowadzonymi pracami budowla
nymi. W wykopie o wymiarach 13,5 x 41 m dokumentowano i in
wentaryzov~no technicznie profile . północny i wschodni /częś
ciowo/ oraz południowy; eksplorując oraz poddając stałemu 
nadzorowi archeologicznemu. Wyróżniono 18 uwarstwień, które . 
układają się w cztery zasadnicze poziomy chronologiczne 
związane·z użytkowaniem terenu. od wczesnego średniowiecza 
po czasy współczesne. 

Poziom pienvszy najstarszy to warst\vy osadnicze · 
oraz najstarsze wałowe. Reprezentują one osadę z końca wie
ku X, funkcjonującą do XI wieku włącznie. Odsłonięte uwar
stwienia wałowe wiążą się z obronnym Wdłem drewniano-ziem
nym, po którym zachowały się jedynie ślady konstrukcji 
drewnianych w postaci brunatnych smug tzw. 11negatywów" bier
wion, wzniesionych w technice przekładkowej. 

Poziom drugi stanowią warstwy osadnicze oraz 
młodsze wałowe , reprezentujące osadę z XII i pierwszej poło
wy XIII wieku. u Jsłonięte uwarstwienia wałowe wiążą się z 
obronnym wałem drewniano-ziemnym, wzniesionym w technice 
przekładkowej, analogicznej do wału starszego. Z uwarstwie
niami osadniczymi wiążą się odkryte dwa obiekty mieszkalne. 
G6rny horyzont użytkowania wału wyznacza rozległe uwa~stwie
nie spalenizny. 

Poziom trzeci reprezentują v~rstvzy ukształtowane 
w późnym średniowieczu z przełomu XIII/XIV w~eku do XV wieku 
i czasach nowożytnych /XVI-XVIII w./. 

Poziom czwarty to uwarstwienia związan·e z użytko
v~niem terenu w XIX i XX wieku. 

Warst\vy osadnicze dostarczyły różnorodnego w~teria
łu źródłowego - ceramikę naczynia\~, wyroby z kości, metalu 
etc./. 

Kontynuowany jest nadzór archeologiczny obiektu. 



PRZYCZYNA GĆRNA 
woj.leszczyńskie 

270 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Wies~aw 
Piszczałowski. Finansował WKZ 
w Les;nie. Pierwszy sezon ba
dań. Sradniewieczny piec ceg
larski. 

Prace prowadzone były w bezpośrednim sąsiedztwie 
muru kościelnego gotyckiego kościoła p.w. św.Jerzego. Celem 
badań było pełne rozpoznanie bliżej niezidentyfikowanego 
obiektu, odkrytego przypadkowo w trakcie prowadzenia prac 
ziemnych związanych z budową rurociągu. 

W wyniku przeprowadzonych badań odkryto średnio
wieczny piec do wypału cegieł. Obiekt miał kształt prosto
kąta o wymiarach 780 x 476 cm. Wnętrze jego atanawtła pro
stokątna komora wypałowa o wymiarach 560 x 85 cm. Ściany 
komory, jak też posadzka zbudowane były z cegieł gotyckich. 
które uległy bardzo silnemu spękaniu i zglazurowaniu, czego 
powodem była wysoka temperatura. 

Ściany zev~.nętrzne oraz wewnętrzna struktura mur6w 
składała się z otoczaków spojonych gliną. Mury posiadały 
różną szerokość od 155 do 242 cm. Cały obiekt wkopany był 
w 1,5 m warstwę gliny. 

Wybudowanie pieca ceglarskiego związane jest z 
powstaniem gotyckiego kościoła, dla budowy kt6rego piec 
funkcjonował. 

Najstarszą datą m6>viącą o istnieniu w Przyczynie 
G6rnej kościoła jest rok 1354. 

Badania zostały zakończone, materiały znajdują 
się w PAK PKZ, Oddział Wrocław. 

PUŁTUSK 
woj.ciećhanowskie 
Zamek 

PUŁTUSK-Miasto 
Stanowiska: 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Ciechanowskie Towarzystwo 
Naukowe 

ul.Piotra Skargi, mury obronne, 
Kolegium jezuickie 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Ciechanowie 

Badania prowadził mgr V~odzimierz 
Pela. Finansował WKZ Ciechanów. 
1tiejska zabudowa średniowieczna 
i nowożytna XIV-XVIII w., Miejski 
mur obronny -XVI w., Kolegium je
zuickie XVI-XVIII w. Piąty sezon 
badań. 
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1. Nadzór nad pracami ziemnymi związanymi z budową 
kolektora wzdłuż ulicy Piotra Skargi - odcinek długości 
270 m, szerokości 2-3 m - pomiędzy skrzyżowaniem ul.Piotra 
Skargi z ul.Czerwonej Armii a ul.Słowackiego /do Biblioteki 
Miejskiej/. Obserwę.cje prowadzone w trakcie prac ziemnych 
oraz układ warstw na profilach wykopu dostarczyły interesu
jących informacji o rozplanowaniu miasta średniowiecznego 
i nowożytnego. Natrafiono na drewnianą zabudowę średnio
wieczną - fundamenty budynków z XV-XVI wieku, dwie studnie 
drewniane. W pobliżu skrzyżowania ul.Piotra Skargi z ul. 
Czerwonej Armii belki podwalinowe budynków kładziono na · 
wbite w grząski grunt pale drewniane. Na okres nowożytny 

. natomiast datować należy murowaną piwnicę, na którą natra
fiono w miejscu obecnego skrzyżowania ul.Piotra Skargi z 
ul.Czerv1onej Armii, płytką piwniczkę o drewnianych ścianach 
i brukowanej podłodze, ceglane posadzki budynków, fragmenty 
brukowanych ulic. 

2 2. Wykop przy ul.Piotra .Skargi 37b o powierzchni 
500 m i głębokości do 5 m od ,poziomu terenu. Na obszarze 
tym znajdował się styk działek budowlanych przyrynkowych 
i działek przylegających frontem do ulicy biegnącej róvmo- · 
legle do południowo-zachodniej pierzei rynku. Prace archeo
logiczne prowadzono na tyłach działek - zaplecze gospodar
cze - natrafiono na budynki gospodarcze~ budynek produkcyj
ny z piecem o podvmlini~ czworobocznej wykonanej z cegieł 
rozbiórkmvych i gliny. Sciany budynków v~konano w konstruk
cji sumikowo-łątkowej lub płotowej. Granice działek stano
wiły płoty z desek dębowych lub plecionki. W niektórych 
okresach na podwórkach wydzielano miejsca dla inwentarza 
·ogrodzone płotami plecionkowymi. Natrafiono na 6 studni 
wykonanych z drewna w różnych konstrukcjach. Z przedmiotów 
codziennego użytku najciekawsze są zabytki znalezione w za
sypiskach studni: garnki i talerze gliniane, drewniane gra
bie, klepki i dna beczek i cebrzyków, buty skórzane, szkle
nice, fragmenty tkanin i powrozów. Wysypiska ścinków skór 
na podwórkach sugerują, że niektóre z nich były zamieszkałe 
przez ·szewców. 

). Mie jski mur obronny - zakończono badania przy 
baszcie ·r /zachowanej do dnia dzisiejszego/, ustalono po
ziom stopy fundamentowej oraz poziomy bruków związanych z 
użytkowaniem baszty. Stwierdzono, że basztę budowano na 
terenie zasypiskowym. w okresie wcześniejszym rozlewisko 
rzeki-kanału było szersze, brzeg umocniony od strony mia
sta poziomo leżącymi belkami wzmoćnionymi pionowo wbitymi 
palami. 

4. Kolegium jezuickie - odsłonięto skrzydło 
wschodnie. Przez skrzydło to przeprowadzono w parterze 
bramę z przejazdem na dziedziniec. W bramie i na zevmątrz 
skrzydła wschodniego /od frontu kolegium/ natrafiono na 
dwa poziomy bruków.kamiennych. Z bramy schodziło się scho
dami do piwnic znajdujących się w częśc~,P~łnocnej skrzyd
ła. Dwie pivmicy połączono otworem przeJscl.owym. Piwnice 
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miały po jednym okienku w ścianie wachodniej służącym jako 
otwór wentylacyjno-oświetleniowy. Otwór wejściowy z bramy 
został w trakcie przebudowy zamurowany - służył jako otwór 
wentylacyjn~a wejście do piwnicy wykonano od strony dzie
dzińca. Dalsze prace prowadzone b~dą w celu rozpoznania 
rozbudowanego w stronę kościoła skrzydła południowego ko
legium. 

RACiłŻ, gm.Tuchola 
woj.bydgoskie 

RACiłŻEK, gm.Nieazawa 
woj.włocławskie 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził doc.dr hab. 
Leszek Kajzer. Finansował V~Z we 
Włocławku. Piąty sezon badań. 
Zamek średniowieczny usytuowany 
na grodzie i wielokrotnie prze
budowywany. 

Badania prowadzono: we wnętrzu "kamienicy wiel
kiej", w arze AC-AD/8 w południowo-zachodniej partii wzgó
rza zamkowego oraz w arze X/11 na terenie przedzamcza. 
Celem ich było zadokumentowanie partii murów, odkrytych w 
trakcie prowadzonych rÓ\vnolegle prac rewaloryzacyjnych, 
przebadanie wału grod~ i określenie chronologii przedzam
cza. Wykonano 176,5 m wykopów i odkrywek badawczych, zain
wentaryzoWano 74 pozycje zabytków ruchomych, wykonano sze-
reg planów i notatek architektonicznych. · 

W wykopie VII/3 x 8 m/ dokonano przekopu przez 
wał grodu. Zbadano jego zewnętrzny skłon i partie środkowe. 
Zbyt mała długość wykopu nie pozwoliła zaobserwować styku 
wewnętrznego skłonu z poziomami kulturowymi majdanu. 
Stwierdzono, że wał posadowiono na starszym poziomie kultu
rowym, którego datowanie, wobeo braku materiału ruchomego, 
nie jest jeszcze możliwe do określenia. Obecna wysokość 
wału w obu profilach wynosiła 1,4-1,8 m. Usypano go ze zwa
łowej gliny, wzmacniając nasyp konstrukcją z jednego rzędu 
drewnianych, dębowych izbic o boku około 2 m. Materiał za
bytkowy znaleziony w wale i jego osypisku to głównie cera
mika, a także przęślik z różowego łupku wołyńakiego, osełka 
kamienna itp. Datować go można od przełomu IX/X wieku do 1 
połowy XIV wieku /1330/. Przekop winien być dokończony w 
przyszłym roku. 

. Wykop VIII /2 x 2 m/ założono na terenie przed-
zamcza-!olv~rku. Stwierdzono trzy zasadnicze poziomy: późno
średniowieczny, renesansowy i późnobarokowy z 1 połowy 
XVIII wieku, w którym zbadano relikty szachulcowej "rezy
dencji" biskupa F.Szaniawskiego, wzniesionej w pierwszym 
dwudziestoleciu XVIII wieku. Użytkowanie terenu przedzam
cza-folwarku rozpoczęło si~ dopiero w 2 połowie XIV-XV wieku. 
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Odkrywkę. w "kamienicy wielkiej" /11 x 13,5 m/ 
dokonana w trakcie prao zabezpieczających pozwoliła zado
kumentować podziały południowej części pałacu K.Szembeka. 
Obserwowane ścianki działowe, o średniej grubości około 
1 m wykonano z gotyckiej cegły rozbiórkowej, w wątku głów
kowym o podtynkowym opracowaniu lica. Dostosowano je do 
gotyckich. ścian magistralnych. Pałac Szembeka b'ył budyn
kiem trzytraktowym, przy c~ym trakt zachodni opierał si~ 
o gotycką ściankę działov~. W ścianie tej stwierdzono po
zosta~ości kominka. Materiał zabytkowy /ceramika, kafle, 
szkło/ pochodzi głównie z XVIII wieku i nie wnosi nic no
wego w ustalony obraz ruchomości z Raciążka. 

Badania-będą kontynuowane. 

RADOM-MICHAŁÓW patrz 
Stanowisko 1 epoka brązu 

RADOSZKI, gm. Grążawy 
woj.toruńskie 
Stanowisko 1 

Muzeum Regionalne 
w Brodnicy 

Badania prowadził mgr Kazimierz 
Grążawski przy współpracy mgr. 
Mariana ~arciniaka. Konsultantem 
był dr Andrzej Kola. Finansował 
WKZ w Toruniu. Pierwszy sezon ba
dań. Gródek stożkov~ty /XIV/XV w./. 

Gródek stożkowaty położony jest około 250 m na 
południowy wschód od wsi Radoszki, na niewielkim cyplowa
tym wyniesieniu, wchodzącym w dolinę otoczoną wzgórzami 
morenowymi południowego krańca Garbu Luoawskiego. Na pół
nocny zachód od stanowiska znajdują się dv~ stawy połączo
ne bezimiennym ciekiem wodnym, który biegnie zakolem wśród 
podmokłych łąk otaczających grodzisko od strony północno
zachodniej, południowej i południowo-zachodniej, w odległoś
ci 100-150 m. Obiekt posiada kształt stożka na planie czwo
roboku o zaokrąglonych rogach, wypiętrzonego na vzysokoś6 
4-5 m od podstawy nasypu, o wymiarach 18 x 26 m przy maj
danie o wymiarach 14 x 20 m. 

Celem badań w br. było wstępne rozpoznanie topo
grafii, zabudovzy wevmętrznej i chronologii gródka . Założono 
trzy wykopy badawcze: 

Wykop 1 - o vzymiarach 3 x ( m przeciął majdan oraz 
brzeg północnego stoku stożka; wykazał istnienie jednej za
sadniczej warstwy kulturowej w postaci szarobrunatnej ziemi 
z rozproszonymi kawałkaru spalenizny i przepalonej polepy, 
miąższość ca 20-40 cm. l:arstwa ta nie wykazywała śladów za
budowy. Wykonano sondowanie narożnika południowego wykopu 
określając miąższość nasypu w postaci żwirku około ),80 m 
i osiągając poziom pierwotnego humusu - s zarej ziemi. 
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2
·;:ykop 2 - o wymiarach 1 x 4 m, później powiększo

ny o 1~ m-, załoiono we wschodniej części obiektu, pozwolił 
na odkrycie kamlennej ławy fundamentowej, układającej się 
wg wstępnej interpretacji w czworobok w narożniku północno
wschodnim kulminacji stożka. 

2 
i'lykop 3 - o wymiarach 1 x 4 m, później powiększo

ny o 2 m , usytuowano w zachodniej części stożka~ Natrafio
no w nim na relikty konstrukcji drewnianej - ściany domo
stwa /czę ść piwniczna/ na głębokości około 150 cm, w posta
ci przepalonych bierwion układanych jedno na drugim. Wystą
piło tam też rumowisko cegieł "palcówek" i przepalonej pole
py- rumowisko pieca ko\mlskiego /?/, co potwierdzają dodat
kowo 3 egzemplarze sztabkęsów /pomocników /?/ żelaznych. 
Wyjątkowym znaleziskiem okazały się 3 - nieregularnego 
kształtu - kawałki stopu srebra i miedzi /?/ i kilkadziesiąt 
kuleczek /granulacji/ z tegoż stopu. 

Wśród materiału ceramicznego przeważały fragmenty 
tzw.siwaków, nad ceglastymi, zazwyczaj z ornamentem rowków 
i stempelków. Zabytki żelazne - 2 egzemplarze grot ów bełtów, 
1 grot strzały do łuku, kilkadzieaiąt gwoździ różnych typów, 
okucie rękawicy bojowej / fragment/. 

Analiza materiału zabytkowego pozwala datować 
obiekt na schyłek XIV początek XV wiek~. 

Relikty spalonych ścian , spore ilości spalenizny 
i przepalonej polepy i fragmenty wtóxnie przepalonej cera
miki wskazują na zniszczenie gródka pożarem. 

Materiały zostały złożone w Muzeum Regionalnym 
w Brodnicy. 

B.a.dania będą kontynuowane . 

RADOSZYCE 
woj.kieleckie 

Wojewódzki Konserwator 
ZabytkÓ\'1 w Kielcach 

Badania prowadził doc.dr hab. 
Leszek Kajzer. Finansował WKZ 
w Kielcach. l)ierwszy sezon badaii. 
Zamek średniowieczny /XIV-XV/ 
XVIII w./. 

Zamek w Radoszycach, davmym miesc1e królewskim, 
wiązany był tradycyjnie z osobą Kn.zimierza Wielkiego. Ce
lem prac było okre~lenie chronologii i rozplanowania zam
ku w poszczególnych fazach jego użytkowania. Wykonano 1) 
wykopów badawczych o łącznej portierzchni 1 37 rrf. • , 4 ciągi 
odwiertów oraz szereg obserwacji architektonicznych. 

~:ykopy I, VI, VIII i XIII zlokalizowano w okolicy 
tzw.winiarni, jedynego ·zachowanego do dziś reliktu gotys
kiego. Stwierdzono , że tzw.winiarnia jest zachodnią częs
cią dużee;o gotyckiego domu znmkowego, . wznics~~mego z, ceg
ły, w v1ą tku polskim, z zA.stosowuniem dckoracJ1 zendrowko-
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wej. Dom zamkowy zbudowany był na planie wydłużonego pro
~tokąta /1:3/ i posiadał po 4 i~by na każdej kondygnacji. 

VIY.kopy II,V,V!I,X i XI pozwoliły poznać układ 
stratygraficzny terenu. Miąższość warstw kulturowych wyno
si przeciętnie 0,9 m i przeważa w n~ch nowożytny materiał 

.ruchopzy. 
W wykopach III i XII zarecjestrowano umocnienie 

brzegów foay-sadzawkił vzykopanej w XVI~XVII wieku. Nie mia
ła ona znaczenia militarnego, a funkcja jej ~ oddzielenie 
zamku od miasta- mieści się w sterze manifestacji ideowej. 

Wyeksplorowano dre\'mianą ętudnię zamkową zbudowu
ną w 2 połowie XVII wieku i zasypaną . na przełaude XVIII
XIX wleku. Na terenie folwarku wytyczono dwa wykopy . /IV i 
IX/ dokumentując układ warstw i fundament murowanego, póź
norenesansowego, dworskiego skarbca-lamusa. 

Stwierdzono, że zamek w Radoszycach powstał w la
tach 1364-1414. Do XVI wieku pełnił on rolę stacji królew
skiej i zamieszkiv~ny był okazjonalnie. Wydzielenie ze sta
rostwa chęcińskiego starostwa radoszyck:Lego spowodowało, 
że od początku XVII wieku stał się on oś~odkiem dużego or
ganizmu gospodarczego.- W połowie XVII wieku dom zamkowy 
znajdował się już w ruinie, a w końcu XVIII wieku praktycz
nie nie istniał. 

Dokumentacja i zabytki przechoWJll.·.ane są w WKZ w 
Kielcach. 

Badania zakończono. 

RADZIKOWO STARE 
woj.płockie 
Stanowisko "Gaik" 

SANDOMIERZ-Zamek 

patrz 
wczes ne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracmvnia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Rzeszowie 

Badania prowadził mgr ~lichał Prok
sa. i mgr Antoni tubelczyk. Finan
s o\vał VIKZ w. Tarnobrzegu. Drugi se
zon badań. Zamek /XIV-XVIII wiek/. 

Badania. koncen·trowa.ły się w północnej części 
wzgórza zomkowego. Celem badań było uchwycenie faz za.budo• 
wy murowanej wzgórza zamkowego od .XIV do A."VIII wieku. Od
kryto dużą ilo.:1ć murów kamiennych i lmmienno-ceglanych •. , 
Na poda ta wie ich wzajemnych związkóvr udało się wy odrę lm1.c 
kilka faz: · 
1/ Około połowy XIV Vtieku - wieżu oktor.:ona lnu zbudowano. z 

kamienia z wczcsnorencsans owq posadzką z cegły "pnlcóv1-
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ki" i z kamiennym kominkiem pochodzącym najprawdopodob
niej z XVI wieku; na zewnętrznym licu baszty widoczne 
ślady nadbudowy z XVI wieku. /poziom fundamentów pocho
dzi z czasów Kazimierza Wielkiego/. 

2/ Około 1480 roku - fragment bramy wjazdowej wykonanej z 
kamienia z oblicówką z cegły gotyckiej. 

J/ XVI wiek - relikty skrzydła południowego i wschodniego 
zamku. 

4/ XVII wiek - relikty skrzydła północnego zamku. 
5/ XIX wiek - fundamenty budynku więziennego tzw."Rogala". 

Dokładniejsze rozwarstvdenie obiektu będzie moż
liwe po dalszych badaniach planowanych na 198) rok. 

STłŻKI, gm.Mikołajki Pomorskie 
woj.elbląskie 

Muzeum Zamkowe 
w Malborku 

Badania prowadził dr Antoni Jan 
Pawłowski. Finansował WKZ w Elblą
gu. Trzeci - ostatni - sezon ba
dań. Grodzisko średniowieczne 
/XIII-XV w./. 

Kontynuowano prace nad dalszym rozpoznaniem roz
planowania zabudovcy na majdanie grodu. Założono kolejne 
trzy wykopy oznaczając je symbolami VI/82,VII/82 i VIII/82. 

Wykop VI/82, o wymiarach 7 x 8m, przylegał połud
niową ścianą do północnej krawędzi vcykopu V/81. Usytuowanie 
go w tym miejscu zostało podyktowane potrzebą odkrycia dal
szej partii pieca kamiennego odsłoniętego częściowo w wyko
pie V/81 oraz wyjaśnienia charaKteru i funkcji budowli słu
powej, której ścianę południową~)uchvzycono w roku ubiegłym • . 

W obrębie vcykopu VI/82 znajdował się: piec kamien
ny dwukomorovzy, służący do wypału ceramiki, pełniący wtór
nie funkcję wędzarni; studnia z cembrowiną drewnianą na 
planie prostokąta oraz dalsza część budowli słupowej z pale
niskami w obstawie kamiennej i glinianym klepiskiem. 

Piec zbudowany był z dużych kamieni polnych łączo
nych zaprawą z gliny, zorientowany osią dłuższą po linii 
NW-SE. Miał on kształt prostokąta z zaokrąglonymi narożami 
o długości zewnętrznej około 500 cm i szerokości od 2)0 do 
270 cm. Komora południowa - wypało·Na - była również w for
mie prostokąta z zaokrąglonymi narożami o wymiarach wew
nętrznych około 250 x 170 cm i posiadała ściany w zasadzie 
wykonane z jednego szeregu kamieni, z którego zachow~ły 
się średnio cztery warstwy schodzące sko!.inie do wnętrza. 
Ściany komory północnej - zbudowane były z dwóch vzyraźnie 
oddzielających się szeregów kamieni sprawiając wrażenie 
dwuwarstwowych. Dla Yzyrównania ich lic wewnętrznych w dol
nych partiach użyto ceeieł. Wejście do pieca z dworna cegla-
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nymi,stopniami znajdowało się w sc~anie południowej. Komo
ra połnocna - paleniskovre - miała kilkuv~rstwovcy gliniany 
tok, w którym poszczególne warstwy przepalonej gliny były 
przedzielone warstewkami popiołu i węgla drzevmego. Po 
zmianie funkcji na wędzarni~ w obu komorach pieca służące
go pierwotnie do wypału ceramiki najpewniej budowli:.mej 
ułożono warstwę kamieni, na której zalegał węgiel drzewny. 
Z je~o v~ętrza, z warstw związanych z późniejszym wykorzy
staniem, pochodzą haczyki do wieszania ryb, ciężarek do 
sieci, 5 brakteatów krzyżackich, wędzidło żelazne i ostro
ga oraz kostka z bursztynu z nacięciami od 1 do 5, wskazu
jącyroi, iż służyła ona do jakiejś gry. 

Wykop VII/82 24 m długości i 2 m szerokości, wy
tyczono na przedłużeniu wykopu V/81 w kierunku wschodnim. 
W zachodniej jego partii odsłonięto fragmentarycznie dwa 
budynki słupowe, natomiast we wschodniej, tuż przy v~le, 
budynek plecionkowy z ceramiką pruską z 1-szej połowy 

. XIII wieku oraz wkopany w nieg~ piec kopułowy dwukomorowy 
zbudowany z cegły gotyckiej łączonej gliną. 

Budynek zachodni zamieszkiwany był przez rzemieśl
nika trudniącego się obróbką drewna o czym świadczą znalezi
ska dłut i okuć wiader lub beczek drewnianych. Ponadto zna
leziono ki'lkanaście fragmentów naczyń szklanych, kostkę do 
gry w kości z naprzemianległym układem 7 punktów, noże że
lazne, igłę, groty bełtów kuszy oraz srebrny wisiorek z 
mot~vem liści i być może przedstawieniem figuralnym. 

Piec ceglany kopułovcy dwukomorowy miał 4 m dłu
gości i 1 m szerokości, wysokość jego jak można sądzić z 
jego stanu zachowania, dochodziła do 1,5 m. Zarówno komora 
zachodnia - paleniskowa, jak i wschodnia - vcypałowa posia
dały płaskie dna vcyłożone brukiem kamiennym. Wejście do 
niego znajdowało się w ścianie wschodniej komory wypałowej. 
Służył on najpewniej zarÓ\vnO do \vypału ceramiki naczyniowej, 
jak i budowlanej, aczkolwiek w jego wnętrzu nie znaleziono 
żadnego wsadu. 

Wykop VIII/82 został założony na przedłużeniu 
wykopu IV/81 w kierunku północnym o długości )1,5 m i sze
rokości 2 m. W \vykopie tym odsłonięto piec dymarski na od
cinku południovcym, dalej w kierunku północnym trzy budynki 
wykonane w konstrukcji zrębowej, sumikowo-łątkowo-palisa
dowej i słupowo-plecionkowej /budyne:k inwentarski/. 

Piec dymarski został zbudowany w dole po wybiera
niu gliny i po częściovcym jego zasypaniu. V/ rzucie pozio
mym miał on kształt kolisty o średnicy wnętrza około 120 cm 
i grubości ścian do 40 cm. Zachovrona partia w formie odcin
ka kuli z łukO\va.tym dnem była zagłębiona v1 zasypisko dołu 
po wybieraniu gliny na głębokość 170 cm. Na dnie pieca za
legała 20 centymetrowa warstwa węgla drze\'mego. 

Na północ od pieca dymarskiego znajdował się bu
dynek zrębowy z dwoma paleniskami. Długość jego wynosiła 
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około 5 m, a przypuszczalna szerokość około 35 m. Budynek 
ten uległ spaleniu, a resztki nadpalonych belek zalegały 
w jego wnętrzu. Był to budynek mieszkalny związany z naj
młodszą fazą użytkowania założenia rycerskiego. Z jego 
wnętrza wydobyto oprócz dużej ilości ceramiki średniowiecz
nej gwoździe żelazne, grzebień rogowy, noże, groty do beł
tów kuszy i inne przedmioty metalowe. 

Budynek o konstrukcji sumikowo-łątkowo-palisado
wej lub też ramowo-słupowej /trudno jest orzec jednoznacz
nie/ znajdował się na północ od opisanego po\vyżej. Miał on 
około 5 m długości 1 1 m szerokości i zorientowany był osią 
dłuższą po linii SE-NW. Budynek ten był nieznacznie zagłę
biony w podłoże i posiadał drewnianą podłogę, po której 
pozostała cienka smuga węgla drzevmego układająca się po
ziomo z wyjątkiem miejsca paleniska. Legary podłogi zosta
ły wsparte na cegłach gotyckich ułożonych w rzędach równo
legle do długości budynku. Nad podłogą znaleziono kilka
dziesiąt grotów bełtów kusz i duży grot włóczni, a także 
srebrny brakteat krzyżacki, nóż i inne p~zedmioty metalowe. 
W oparciu o pozyskany materiał ruchomy sądzimy, iż poza 
funkcją mieszkalną pełnił on również rolę zbrojowni. 

Trzyletnie prace wykopaliskowe na założeniu ry
cerskim w Stążkach doprov~dziły do rozpoznania rozplanowa
nia zabudowy majdanu grodu, urządzeń obronnych i uściśle
nia chronologii obiektu. Obecnie możemy vzyszczególnić trzy 
okresy funkcjonowania tego grodu: 
1 l Przełom XII/XIII wieku i 1 połowa vlieku XIII z ceramiką 

i innyroi zabytkami pruskimi. 
2/ 2 połowa vlieku XIII i być moż~ początek wieku XIV -

I faza założenia rycerskiego rycerza Di tryc.ha S tango. 
)/ II faza siedziby rycerskiej rodu Stango - XIV - początek 

XV wieku. 
Badania zakończono • 

STRZELNO 
woj ·· bydgoskie 
Stanowisko 1 

Uniwersytet im.llkołaja 
Kopernika w Toruqiu 
Zespół do Badań Srednio
wiecznej Architektury 
Kujaw i ~schodniej 
Wielkopolski 

Badania prowadzone przez Zespół 
illviK w Toruniu. K.:i.,erovmik Zespołu 
prof.dr Zygmunt Świechowski, kie
rownik badań doc.dr hab.Jadwiga 
Chudziakowa /autorka sprawozdania/. 
Prace finansowane przez 1\iKiS Ośro
dek Dokumentacji Zabytków w Wa.rsza
vne w ramach problemu międzyresorto
wego. Klasztorny zespół architektu
ry rorr.ańskiej w Strzelnie. Drugi rok 
badań. 
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Zakończono prace badawcze rotundy św.Prokopa. 
Wstępna analiza źródeł archeologiczno-architektonicznych 
pozwoliła ustalić dane co do chronologii obiektu, jego 

- za~o~eni!:f architektoniczne~o! jak i określe'nie pozycji 
kosc~oła w szerszym konteksc~e osadniczym. Najistotniejsze 
wyn~ki, determinujące w· pe\vnym sensie pozostałe kwestie, 
to wstępne określenie czasu po\~tania rotundy na przełom 
XII/XIII wieku lub początek XIII wieku. Po uzyskaniu wszy
stkich wyników badań będzie można datowanie uściślić. 

Ponadto sfonnułowany został kwestionariusz pytań 
dla kościoła św.Trójcy. W skład podstawowej problematyki 
badawczej weszły takie zagadnienia, jak chronologia i pier
wotny układ przestrzenny tego kościoła. Prace badawcze 
skoncentrowano wyłącznie na zevmątrz obiektu sakralnego w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

. Kontynuowano badania nad odsłoniętą.w ub.roku 
okrągłą wieżą w północnym ramieniu transeptu, gdzie na 
arze 315· zbadano fundamenty w miejscu łączenia transeptu 
z wieżą. Stvrierdzono, iż fundamenty te v~kazują praw~idło
we wiązanie, nie budzące wątpliwości co do jednoczesności 
założenia przestrzennego wieży i transeptu. Natrafiono tu 
również na dobrze zachov~ną warstwę budowlaną o miąższoś
ci 20-40 cm. W skład warstwy wchodził gruz kamienny i ceg
lany. Na.'u"!agę zasługują,występujące w tej warstwie frag
menty romanskich płytek sciennych, pokryte glazurą. War
stwa, którą można wiązać z czasem przed podjęciem budowy, 
to około 8-10 cm pierwotny humus, bez zawartości kulturo
wej, zalegający bezpośrednio na calcu /v~rstv~ ta uchwytna 
jest tylko w niektórych miejscach w obrębie wzgórza klasz-
tornego/. · 

Do niezmiernie ważnych wyników badawczych zali
czyć należy odkrycie drugiej wieży romańskiej w południo
vr.ym ramieniu transeptu na arze 375 i 376. Odsłonięto je
dynie jej południovzy fragment, gdyż na znacznej przestrze
ni wieży wzniesiono w początku wieku. XVI, kaplicę św.Bar
bary. Niemniej odsłonięcie tylko fragmentu łuku wieży, 
pozwala na pełną jej rekonstrukcję. Ponadto stwierdzono, 
że w czasach późniejszych dobudovmno do niej dwie przypo-

·ry od strony południowej. Odkrycie przypór ma istotne zna-. 
czenie dla udokumentowania faktu, iż· okrągłe wieże były 
zamierzeniem zrealizowanym przez budowniczych tego kościo
ła. Bowiem konieczność dobudowę.nia dwóch przypór o szero
kości 1,30 m każd~, świadczy, że statyka wieży była w ja
kimś stopniu zagrożona, przypuszczalnie na skutek znacznie 
gorszych warunków topograficznych po stronie południowej 
kościoła św.Trójcy /podczas badań stwierdzono w tej części 
wzgórza silny spad warstw w kierunku południowym/. 

, O tym, że przypory nie są j ednorodnym założeniem 
z wieżą, świadczą dwie sprawy - sposób łączenia fundamentów 
przypory z wieżą /na styk/ oraz znaczne różnice zachodzące 
w technice budowy obu fundamentów. 
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Dalsze badania przeprowadzone wzdłuż południowe
go ramienia transeptu /ar 404,405/ vtykazały, że w odległoś-. 
ci 2,6 m od transeptu biegnie równole~le do niego mur z 
kamieni polnych, wiązany gruzem i zaprawą. Wolna przestrzeń! 
pomiędży transeptem a odkrytym murem, wypełniona została 
około 1 m warstwą kości ludzldch o układzie silnie przemie
szanym, świadczącym o wtórnym złożeniu w tym miejscu zmar
łych. Grobowiec o długości 8 m zlokalizowany wzdłuż ramie~ 
nia transpetu, zamknięty jest dwoma murami usytuowanymi 
proatopadle do transeptu, tworząc w ten sposób jak gdyby 
przedłużenie ramienia transeptu w kierunku południo\v,rm. 
~rak w tym zbiorowym grobowcu jakichkolwiek danych,mogących 
swiadczyć o chronologii tego obiektu, uniemożliwia jego da
towanie. Pevme vmioski można wyciągnąć jedynie na podstawie 
lokalizacji grobowca, który we wschodniej partii zalega pod 
przyporę kaplicy Św.Barbary /początek XVI wieku/. Fakt ten 
świadczy, że grobowiec musi być wcześniejszy, bądź powstały 
w okresie XVI-wiecznej przebudovzy kościoła św.Trójcy. 

Róvmocześnie z badaniami grobowca przeprowadzono 
badania fundamentów południowego ramienia transeptu. Funda
menty te wzniesione bez zapravzy /kamienie łączone gliną/, 
mają wysokość 1,2 m. Przy fundamentach transeptu nie zacho
wał się w tym miejscu pierwotny układ stratygraficzny. 

W wyniku prac badawczych przeprowadzonych od 
wschodniej strony kościoła /ary 346,347/, ujawniono bruk 
kamienny, który przylega bezpośrednio do absydy romańskie
go prezbiterium oraz relikty nowożytnych zabudowań. W obrę
bie zabudowa1i,na które składa się mur obwodowy i fragmenty 
pomieazczeń ~ (w tym jednego z bardzo dobrze zachowaną po
sadzką ceglaną) odkryto piec wielkości w rzucie ),4 x 1,96 
m. W dolnej partii pieca zachowane były in situ kafle, na 
podstavtie których piec należy datować na przełom XVII
XVIII wieku. Przypuszczalnie do czasów pomiędzy XVII-XVIII 
wiekiem odnosi się powstanie całego odkrytego tu zespołu 
reliktów nowożytnych. 

Badaniom archeologicznym poddano również teren 
pomiędzy kościołem św.Trójcy a rotundą św.Prokopa, od 
wschodniej strony obecnie istniejącym najstarszych po
mieszczeń klasztornych. W założonym tu wykopie badawczym 
/ar 285/, natrafiono na dobrze zachowany układ stratygro.
giczny, którego analiza potwierdza jeszcze raz wcześniej
sze ustalenia odnośnie najstarszych warstw osasfniczych, 
zalegajacych na terenie v1zgórza klasztornego. l~a podstawie 
zawartoJci kulturowej, najstarsze warstvzy łą czą się niewątp
liwie z działalnością zakonu norbertanek, czyli koi1cem XII 
wieku i początkiem wieku .. III . Do cennych odkryć v1 obrębie 
tego wykopu należy duży zbiór romar1skich glazttt'O\'!anych pły
tek óctennych, które odsłonięto w skupisku odpadów budowla
nych. 

D~dając bczpo6rPdnic sqsiedztrro ko~ci ołn ~w.Trój• 
cy, ~a.łożono \T,tkopy po stronie ?.n.chodrrLcj llo .. cioła~ pr:r,y 
połurt.niowej wieży /n.ry . J72 , .373 , 402 ,403 / • .!3ud:.mia fundamentów 
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wieży pozwoliły na dokonanie niezroiexnie istotnego odkrycia 
odnośnie faz rozwoju kościoła św.Trójcy. Okazało się bowiem, 
że kvładratowa wieża południov~ /w !asad0ie kościoła/, któ
rej mury wzn~esione są do pe>vnej wysokości w ciosaah kamien
nych, a wyżej w cegle, została przebudowana. Na fakt prze ... 

. budowy wieży · wskazuj e zachowany fundament romański z dwoma. 
rzędami nienaruszonych w nadbudowie ciosów kamiennych o . 
niezakłóconym wątku. Na niph vnnoszą się silnie cofnięte 
od pierwotnej .. linii lica romańskiego, obecne mury .wieży. 
Obecność cegieł w nieregularnym układzie, w przemieszaniu 
z ciosami, stwierdzono w partiach dolnych późniejszej nad
budovzy, bezpośrednio na pierwotnym murze romańskim. Sytuac
ja ta świadczy jednoznacznie, że mury pierwotnej wieży ro-

· mańskiej uległy zniszczeniu, a na ich miejsce wzniesiono na
stępne, przypuszczalnie z wtórnie użyty~h ciosów •. Zastana
wiający jest również fakt, że wysokość odkrytych fundamentów 
wieży ma. tylko 90 cm. V/ydaje się, że jest to mało Ył odnie
sieniu do wieży, tym bardziej, że wysokość fundamentów po~ 
ludniowego ramienia ~ranseptu, usytuowanego w tych samych 
warunkach topograficznych, wynosi 1,2 m. Sądzić. należy, że 
dalsze badania zachodnich partii bazyliki, pozwolą na wy
jaśnienie tych kv;eatii .• 

N'a całym terenie poddanym badaniom odsłonięte zo
stały pochówki, pochodzące z różnych okresów od średniowie
cza po czasy nowożytne. Ponadto od południowo-zachodniej 
strony kościoła odkryto dwa nowożytne grobov;ce ceglane 
/XVII-XVIII w./. 

Równolegle z badaniami archeologiczno-architekto
nicznymi, prowadzone są badania archivmlne, które przynio• 
sły już bardzo istotne odkrycia odnośnie dziejów klasztoru 
strzeleńskiego. Jak ró\vnież na szerolcą skalę prowadzone są 
badania geograficzne nad rekonstrukcją pienvotnego środowi
ska geograficznego Strzelna i jego regionu. 

Badania w następnym sezonie skoncentrowane zosta
ną wevmątrz kościoła św.Trójcy. 

SUBKOWY 
woj.gdańskie 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeoloeii 

Badania prov1adzili dr Romana Bar
nycz-Gupieniec~ dr Tadeusz Grabar
czyk i doc.dr hab.Leszek Kajzer. 
/autor sprawozdania/. ~1inansowału 

. Katedra Archeologii lJŁ ze środków 
"Akcja r:isła ". Pienvszy sezon ba
dań. Średniowieczny dwór obronny 
/ zamek'? / biskupów włocławskich. 

Badania były dzinłanit:.mi komplementarnyn1i w sto
sunku do długoletnich prac terenowych prO\'!Udzon.vch nn, zam
IDl w Raciążku koło Ciechociru,a . Zmi~rzuły on~ do okre7le~ 
nia technik budowlanych stoso>tonych v1 fundacJach arcłu teK-
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tonicznych znanego mecenasa Hieronima Rozrażewskiego, bi
skupa włocławskiego w latach 1581-1600. Wyeksplorowano 
dwa wykopy archeologiczne i jedną odkrywkę architektonicz
ną o łącznej powierzchni 15,5 m2. 

Wykopy I i II ulokowano przy południowej ścianie· 
dworu biskupskiego, obecnie Zbiorczej Szkoły Gminnej. Zare
jestrowano układ stratygraficzny st\ńerdzając, że dwór nie 
powstał na "surowym korzeniu", lecz na miejscu starszego 
/również późnośredniowiecznego/ osadnictwa o charakterze 
trudnym do określenia. Zadokumentowano odkryte partie fun
damentów średniowiecznych. W odkrywce architektonicznej, 
zlokalizowanej przy północno-zachodnim narożniku budynku, 
zadokumentowano fundament, który połączono z przebudową 
dworu dokonaną przez H.Rozrażewskiego. Badania nie dostar
czyły dużej ilości ruchomych materiałów zabytkowych. 

W wyniku prac postawtono kilka·następujących hi
potez badawczych, których potwierdzenie przynieść mogą tyl
ko prace terenowe o znacznie szerszym zakresie: 1/ rezyden
cja biskupia w Subkowach posiadała vzyraźnie obronny charak
ter o czym świadczy nie tylko obecne ukształtowanie terenu, 
lecz i wzmianki o murze obwodowym i bramie-w~eży /znane 
jednak dopiero z XVI-XVIII-wiecznych źródeł/; 2/ budynek 
dworu zbudov~ny został w 2 połowie XIV lub na przełomie 
XIV/XV wieku, róvmocześnie z rozbudową kościoła parafialne
go /dodanie do prezbiterium korpusu nawowego i wieży/. Był 
to \vydłużony jednotrakt o wymiarach 29,2 x 10,2 m, posiada
jący w przyziemiu dwie duże izby przykryte sklepieniami 
krzyżowo-żebro\v.y.mi; 3/ w końcu XVI wieku do gotyckiego trzo
nu dodano od północy pół traktu, przez co dwór osiągnął wy
miary 29,2 x 13,6 m. W XIX wieku rezydencja biskupia zosta
ła rozebrana, a na jej dolnej kondygnacji wybudowano budy
nek, użytkowany obecnie jako szkoła. 

~~teriały i dokumentacja znajdują się w Muzeum 
Archeologicznym w Gdańsku. 

Badania zostały zakończone. 

SZAMOTUŁY 
woj.poznańskie 
Pałac Górków 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Poznaniu , 

Badania prowadził mgr Edward Krau
se. Finansował WKZ w Poznaniu. 
Drugi sezon badań. Pałac Górków 
/XV-XIX w./. 

W br.zakończono badania wykopu IX rozpoczęte 
w 1981 r. Odkryto i zainwentaryzov.rano relikty murów i po
sadzki Z'.'Jiązanych z najstarszą fazą budowy tzw. "Puła.cu" 
oraz przebadano warstwy kulturowe z okresu sprzed budowy 
"pałacu". 
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Wytyczono i wyeksplorowano ponadto wykopy XI-XV. 
Wykop XI - wytyczono w części połu4niowo-wschod

niej te~enu zamkowego o wymiarach 10 x 5 m. Efektem prac 
było odkrycie na głębokości około 3 m reliktów węzła fun
damentów murów obronnych południowych i wschodnich· oraz 
części fundamentów być może baszty narożnej /czworokątnej/ 
związanej· z tym węzłem. Zachowały się tylko spągowe partie 
owych fundamentów kamiennych. Na podatawie materiału zabyt
kowego stwierdzić można, że mury te rozebrano w końcu XVIII 
lub 1 połowie XIX wieku. VI wykopie tym oprócz masowego ma
teriału zabytkowego znaleziono jedną monetę tzw.-boratynkę 
z 1663 r. · 

Wykopy XII,XIV,XV o wymiarach kolejno 3 x) m, 
6 x 2 m, 10 x 2 m vzytyczono 5 m od elewacji zachodniej 
"pałacy." w kierunku zachodnim przez fosę w celu stwierdze
nia istnienia zachodniego muru obronnego oraz rozpoznania 
chronologii fosy w stosunku do której były podejrzenia, że 
powstała bardzo późno. Po zbadaniu okazało się, że jedynie 
w vzykopie XIV w odległości około 12 m od elewacji zachod
niej "pałacu'' zachowały się resztki luźnych konstrukcji 
kamienno-ceglanych, których nie można uznać za pozostałoś
ci muru obronnego. Badanie w wykopie XV1 /w !osie/ potwier
dziły, że fosa obecnie widoczna powstała późno, zape,vne w 
XIX wie~ i być może przy jej ~opaniu zniszczono zachodni 
mur obronny oraz fosę pierwotną. 

Wykop XIII o wymiarach 6 x 4 m vzytyczono na wschód 
od narożnika południowo-wschodniego "pałacu" na linii prze
biegu wschodniego muru obronnego. Odkryto ceglany mur obron
ny o szerokości około 1,10-1,20 m na fundaDlencie kamiennym 
z dwoma poziomami ~trzelnic zakrytych, zwężających się na 
zewnątrz, które ze względu na kształt datować można na 2 po
łowę XV - 1 połowę XVI wieku. W okresie późniejszym /XVII
XVIII wieku/ przy murze obronnym po obu stronach powstały 
budynki zapewne mieszkalne o czym świadczyły posadzki z pły
tek ceramicznych. 

W czerWcu br. wykonano także w~iercenia po osi 
E-W między "pałacem" a "basztą Halszki 11 • W wyniku badań 
określono układ warstw kulturowych oraz poziom występowa
nia calca. Oprócz muru obronnego wschodni~go na osi nie 
stwie~dzono żadnych .innych pewnych reliktów m11rowanych. 

Z rucJtomego materiału zabytkowego odkryto przesz
ło 5 tys.ułamków naczyń, około 1 tys.kości zw~ierzęcych, 
fragmenty kafli pieco\vyoh, wyroby metalowe itp. 

skowych. 

TARNĆW 

Rozpoczęto opracowyvanie wyników badań wykopali-

Góra św.Marcina 
PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska w Tarnowie 
Oddział w Krakowie 
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Badania prowadził mgr Eligiusz 
Dworaczyński i Andrzej Ce t era . 
Finanso\·:ał \'JKZ w Tarnowie. Czwar
ty sezon badań. Ruiny zamku / XIV
XVI w./. 

Kontynuowano prace wykopaliskowe w ramach pierw
szego etapu badań, którego zadaniem było uchwycenie llkładu 
nawarstwień i reliktów architektury wzdłuż głównej osi 
wschód-zachód oraz prostopadłych osi pomocniczych . Rozpo
częto ponadto eksploracjQ wykopów szerokoprzestrzennych 
drugiego etapu, w miejscach koncentracji murów o węzłowym 
znaczeniu dla poznania pełnego rzutu obiektu. 

Prace wykopaliskowe prowadzono w dwóch rejonach: 
1/ na zachodnim cyplu wzniesienia zachodniego, zajmowanego 

przez tzw.zaplecze gospodarcze zamku, 
2/ na zachodnim stoku wzniesienia vJschodniego zajmowanego 

przez zamek właściwy, w "siodle 11 pomiędzy wzniesieniami 
oraz we wschodniej części wzniesienia zachodniego. 

V! wyniku tych proc odkryto fragmenty kamiennych 
fundamentó·.v i negatyvty muru obwodowego w zachodniej partii 
założenia oraz przyczółka mostu na zachodnim stoku "siodła" 
datowane na wiek XIV. liJury te pochodzq z pierwszego etapu 
budovty zam.lcu. 

W południov1o-wschodniej partii wzniesienia zachod
niego, w miejscu lolcalizacji domniemanej bramy głównej, od
kryto dwa pomieszczenia o szerokości 3.5 m, otwarte w kierun
ku południowym, których mury mają solidne fundamenty kamien
ne, wpuszczone głęboko w skałę. Wątek ścian i wymiary cegieł 
datują obiekt na XIV wiek. W chwili obecnej nie można stwier
dzić czy odkryte mury są pozostałością bramy. 

W wykopie założonym w "siodle" spodziewano się 
uchwycić ślady słupów podtrzymujących most. Ze względu na 
znaczną grllbość warstw destrukcyjnyc.h nie zakończono eksplo
racji w tym roku. Odkryto natomiast bardzo czytelny, pełny 
układ navrerstwień od XIV do XVI wieku, który w innych miej
scach został przev~żnie zniwelowany. 

Wśród ruateriHłu ruchomego, obok licznych fragmen
tów naczyń z XIV d.o XVII wieku, znaleziono sporo kafli pie
cowych oraz przedmioty żelazne, jak groty bełtów kuszy, 
okucia i noże, a także formę do odlewania kulek. Ponadto 
znaleziono kilka monet i kostkę do gry. 

Badania będą kontynuowane. 

WŁOCŁAVIEK-Szpetal Dolny 
ul. Przesmy)< 4b 

TOHUŃ 
ul. DominikańLko. 1-9 

patrz 
okres nowozytny 

>p Pr co·:mie Konserwacji 
Zabytków :Pracownia Archeo
lo~iczno-Konserwatorska 
Oddział vi '.Poruniu. 
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Badania prowadzili dr Jan Grześ
kowiak i mgr Zbigniew Połczyński 
/autor sprawozdania/. Finansował 
WKZ w Toruniu. Pierwszy sezon 
badań. Kościół św.Mikołaja i 
klasztor Dominikański /XIV-XIX w./. 

Celem badań jest weryfikacja dostępnych źródeł hi
storycznych i rozpoznanie2stratygrafii stanowiska. Wytyczono 
wykop o powierzchni 200 m i vzyndarach 5 Ą 40 m na osi zbli
żonej do kierunku północ-południe. Usytuowany został w do
mniemanej zachodniej części obiektu. Rozmiary i usytuowanie 
.vzykopu stworzyły możliwość uzyskania przekroju poprzecznego 
kościoła. 
W wyniku prac badawczych uchwyco~o rzut partii przyziemia . 
zachodniej części kościoła św.Mikołaja v~az z przyległym 
do niej fragmentem zabud~wań klasztoru /część wirydarza/. 
Wszystkie odsłonięte relikty architektoniczne datować można 
w oparciu o źródła historycźne na 2 połowę XIV wieku. 

W wyniku dotychczasowej eksploracji wyróżniono 
sześć warstw kulturowych, z których najstarsza datowana jest 
na 1 połowę XVII wieku, a najmłodsza sięga czasów nowożyt
nych. Na okres zimowy prace przerwano na głębokości 150 cm 
od obecnego poziomu .użytkowego. · 

W efekcie badań uzyskano liczny materiał zabytko
wy, na który składa:ln się głównie ceramika średniowieczna 
i nowożytna, w ilości 906 fragmentów. Do zabytków ceramicz
nych zal~czono również krucyfiks gliniany datowany wstęp~ie 
na XVIII wiek . Poza tym zr~leziono 1.143 fragmenty naczyn 
szklanych, witraży i szkła okiennego. Wśród metali, których 
wydobyt·o 209 większość stanowią gwoździe. Na uwagę zasługuje 
38 monet miedzianych i srebrnych. Są to głóvmie szelągi ·Jana 
Kazimierza , Zygmunta III, Gustav~ Adolfa i Augusta III dato
wane na XVII i XVIII wiek. 

l 

W skład, za bytków ruchomych wchodzą również kształt
ki ceglane i detale architektoniczne, których zarejestrowano 
478 1 wyróżniono 25 typów. Wyeksplorov~no dotychczas jeden 
grób szkieletowy, datowany wstępnie na pod s tavtie zachowanego 
krucyfiksu na XVIII wiek. 

. Badania będą kontynuowane. 

TORUŃ 
ul. Rabiańska 20 

PP Pracovmie Konserwacji 
Zabytków 
Pr acovmia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Toruniu 

Badania prowadził dr Jan Grześko
wiale /autor sprawozdania/ przy 
współudziale mgr.Zbigniewa Poł?zyń
skiego. l•'inansował: \'IKZ VI Torun1.u. . 
Pie rv~zy sezon badań. Okres średnio
wieczny. 
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W początkach XIX wieku przy ul.Rabiańakiej 20 
została zbudowana wozovmia artyleryjska / Królewsko-Pruski 
Magazyn Artylerii/. Badania archeologiczne w tym obiekcie 
mają charakter zwiadowczych i są związane z pot·rze bami w 
zakresie projektovmnia prac remontowych. 

Wykop badawczy vzytyczono wzdłuż wozowni, na osi 
zbliżonej do kierunku północ-południe, równolegle do ul. 
św.Ducha. Usytuowanie wykopu, a przede wszystkim jego roz
miary /22,5 x 4,5 m/ podyktowane były rozplanowaniem 
wnętrza wozowni. Ten wykop sondażowy został podzielony na 
5 odcinków, granice których vcyznaczają linie na osi fila
rów podtrzymujących strop i wiązania dachowe. 

Na odcinku 5-tym /południowym/ eksploracjo pro
wadzono jedynie do głębokości około 50 cm od poziomu obec
nej posadzki. W tym miejscu na skutek wykonywania garażu 
wraz z kanałem w okresie międzywojennym, starsze nawarstw~e
nia zostały całkowicie lub prawie całkowicie zniszczone. 
W odcinku 1 eksplorację prowadzono jedynie w jego południo
wej części /w północnej znajduje się bardzo gruba warstwa 
betonu, tuż przy ścianie szczytowej wozovmi/. Na pozosta
łych odcinkach nawarstwienia eksplorowano do głębokości 
3-3,5 m. 

Pod współczesną, betonową posadzką, spoczyvmj4cą 
na warstwie cegieł z piaszczystą podsypką, występował bruk 
wozowni, najlepiej zachowany w odcinku 4-tym. 

Pod brukiem zalegały warstwy nowożytne, przeważ
nie gruzu zawierającego fragmenty naczyii glinianych, a w 
niektórych miejscach kafli. Miąższość tych warstw w róż
nych częściach vzykopu jest różna i waha się od 50 cm do 2 m. 

Pod nawarstwieniami nowożytnymi występują warstwy 
kulturowe późnośredniowieczne. Ich skład i miąższosć jest 
również zróżnicowana w różnych częściach wykopu. Na szcze
gólną uwagę zasługuj e warstwa mierzvzy, występująca w odcin
ku 2-gim. Posiada ona grubość około 2,5 m /nie uzyskano 
jeszcze jej spągu/. Zawiera m.in. ceramikę późno- i wczesno
średniowieczną oraz około 50 fragmentów przedmiotów ze skó
ry. W górnych partiach tej warstwy ilość ułamków naczyń 
wczesnośredniov1iecznych · jest bardzo znikol71fl, w miarę pogłę
biania. zwiększa SiQ• Ogólnie jednak i w dolnych partiach 
przeważa cerarnika późno średniO\·rieczna . 

V/zdłuż wykopu, od głębokości 30-50 cm, prze...biega 
mur gotycki. Na wysokości 1 metra jest on ceglany, poniżej 
kamienny /nie uzyskano jeszcze poziomu stopy fundamentowej/. 
Na poe;raniczu odcinka 3 i 4 do teeo muru wzdłużnego przyle
gają mury poprzeczne - jeden prostopadle, drugi nieco skoś
nie. Od nich\'/ kLerunku południo~·;ym, a więc w odcinku 4, na 
głębolcoćci około 180 cm wyst:~piło. po.so.dzka z płytek cera
micznych, pod którą przebier;u.ły dw.1 rówuoler;łe, poziome ka
nały . Jeden z nich, wyko.·nny był z cocieł i zawierał duże 
ilouci npuJ enizny, d ru.::;i tnnał \'Jykon,mo z ~;liny, zachował 
on na v1ermę trznych Jciuno.ch od cis ki dr~imu.. 
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Interpretacjo. obiektów nieruchomych na obecnym 
etapie badań nie jest jeszcze wyjo.śn.i.onn. Z du?.ym jednak 
prawdopodobiel'l.s twem możno. sądzić , że relikty murów S<> 
związane z budynkami o charakterze gospodarczym. '· 

Badania trv1ają. 

TORUŃ 
Kościół Naj świętszej 11a.rii Panny 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeolog'iczno
Konsen·ta torska 
Oddział w Toruniu 

Badania prowadziła mgr Małgorza
ta Szczepunik /autorko. sprawoz
dania/ i mgr Zbigniew Połczyński. 
Finansovr.J.ł WKZ w Toruniu. Kościół 
NJV!P. Okres późnośredniowieczny 
i nowożytny. 

Badania archeologiczne we\·mątrz i na zewnątrz 
kościoła były prowadzone w ramach ·nadzoru nad pracami 
ziemnymi, związanymi z modernizacją tego obiektu. 

Podczas prac ziemnych w zakrystiis na głębokości 
około 80. cm, odsłonięto płytę grobową z ornamentem figural
nym, przykryv:ającą murowany z cegieł gotyckich grobowiec o 
wymiarach 2,45 :x. 0,9 m i głębokości 1,)4 m. Wypełniska gro
bowca stanowiła popielata, sypka ~iemia zawierająca luźno 
rozmieszczone kości ludzkie 1 fragmenty zbutwiałego drevma 
i drobny gru.z ceglany. Na dnie grobowca. odsłonięto dwa 
częściowo zacho\v"'.ne szkielety. · 

W vzykopie założonym w prezbiterium, po usunięciu 
trzech płyt nagrobnych, natrafiono na zbudowaną z cegieł 
komorę grobową o v~arach 2,87 x 2,28 m. Sklepienie gro
bowca jest kolebkowe, a największa wysokoś<5 grobowca v-ry
nosi 2,8 m. Od strony zachodniej do gr9bowca. prowadziły 
schody ceglane, pierwotnie pokryte deskami /zachowały się 
jedynie nikłe ślady drewna/. W grobowcu stwierdzono 22 po
chówki. Trumny były bardzo zniszczone. Wyodrębniono 5 
warstw trumien o łącznej miąższości 1,2-1,5 m. VI grobowcu 
stwierdzono pochówki kobiet, mężczyzn i dzieci. Inwentarz 
ruchomy to: fragmenty obuwia skórzanego, resztki tkanin 
oraz całkowicie zachowane ubiory, różańce, krucyfiksy. 
relikwiarze, medaliki, medaliony, miniaturowe figurki 
zwierząt /owieczka i koń/ i postaci ludzkiej , metalowe 
okucia i uchwaty trumien. 

Nad beczkowym sklepieniem grobowca znajdowała się 
prostokątna obudowa, w którą był wkomponowany murek w kształ
cie ośmioboku. Pod względem chronoloeicznyrn mur.Ki te są za
pevme różne. 

·sam groborJiec' datov1ać można nu XVI-XVIII wiek. 
V/iększość pochówkón \'lyda.j e· ni~ pochodzić z .i..'IIII wieku . 
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Na zewnątrz kościoła podczas prac ziemnych na 
północ od zakrystii zarejestrovmno vzystępowanie murów go
tyckich. Wiązać je należy z klasztornymi zabudovmniarni 
zakonu Franciszkanów. 

Nadzór archeologiczny jest i będzie kontynuowany. 

TUCHOLA 
woj • bydgoskie · 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badaniami kiero\mł mgr Leszek 
Wojda. Opiekę naukową sprawował 
doc.dr Jerzy Kmieciński. Finan
sował Urząd Wojewódzki w Bydgosz
czy. Jedenasty sezon badań. Za
mek krzyżacki /XIV-XV w./ i mia
sto średniowieczne. 

Celem badań na terenie miasta było odsłonięcie 
zewnętrznego lica miejskiego muru obwodowego w jego północ
no-zachodniej części oraz stwierdzenie czy po zewnętrzneJ. · 
stronie muru istniała fosa. 
Kolejnym przedmiotem badań była weryfikacja hipotezy o ist
nieniu fosy rozdzielającej wschodnią część muru obwodowego 
zamku od zachodniej części muru miejskieeo. Za v~eni9ną 
hipotezą przemawia ukształtowanie terenu oraz źródła pisa
ne /XVI-XVIII w./. 

Wytyczono wykop prostopadle do muru obwodowego 
o wymiarach 5 x 2,5 m. Odsłonięto fundament muru obronnego 
zbudowanego z kamieni obrabianych i nie noszących śladów 
obróbki, wykonany techniką opus emp1ectum, z wyraźnymi 
śladami \mrstwowania w postaci gruzu ceglanego i mniejszych 
kamieni. Zaprawa wapienna użyta do spajania była złej - jakoś
ci z dużą domieszką piasku i kamyków, na skutek niewłaściwe
go przygotowania - złego gaszenia wapna. Omawiany relikt 
zachował się do wysokości 3,35 m od poziomu fundamentu. 
Ceglana korona muru została rozebrana po pożarze miasta 
w 1781 r., po tej dacie również została zasypana fosa, 
której ślady odkryto w odległości około 1,5 m od muru. 
Uchwycona w wykopie szerokość fosy \VJnOSi około 3,10 m. 
Materiał zabytkowy odkryty w trakcie badań to głównie cera
mika z XVI-XVII wieku. 

Realizację kolejnego celu badawczego przeprowa
dzono metodą odwiertów świdrem geologicznym na terenie do
mniemanej fosy. Wylconano 13 odwiertów w odstępach co 2 m. 
Uzyskany profil potwierdził istnienie fosy, o szerokości 
około 26 m i głębokości nie mniejszej niż 2,5 m, zasypanej 
najprawdopodobniej po wzmiankowanym pożarze miasta i zamku 
w 17ą1 . :r:· ' 
WITKÓW, gm.Szprotswa 
woj.z~elonogórskie 
Stanowisko 6 

Polskie · Towa~zystw~ Przy
jaciół Nauk o Ziemi 
Oddział Ziemi Lubuskiej 
w Zielonej Górze 
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Badania prGWad~ił ~gr Rainer 
Sachs /a"Utto:r sprawoz(Umia/ przy 
·Współpracy pt'-o-f., cl.l".hab .. Jerze go 
RozpędowakieBO~ W ~adaniach 
udział wzięli lllgl' mg~ ~ward 
Dąbwowski, ~"wa. Gr4Qbihaka, Ewa 
Gwiazd·owSlka'l. Jerey K~S i. Krzys z
tof •Onzol. F~Qwał WKZ w Zie

·~onej Góree. ~łP. sezon badań. 
średniovde·cz-na i <.r~ansowa 
stanica ryceraka .. tzw."Hande
burek". 

· :Kontynuowano eksplorację nawarstwień. w wykopie 
,założonym w 1978 r. Badania skoncent::rował.y si·ę., zgodnie z 
~ukształtowaniem warstw kulturovey-ch, w :półnoenej ·części wy
l}copu, -prz~ •murze obwodowym, kt@rego dolnr, ~asięg uchwycono 
··na gg:ębo'kości -2,07 m. Przebadano :nawa:tsltw!enia zniszczone 
·1przez ·przy:padkowych odkrywców, ~Sięgające mi ej scami do O, 40 
Jm ora.z warstwy kulturowe od 4a do 8; osiągajl}c w najniż
~zych ,partiach -2,10 m. Większość nawa~stwien można wiązać. 
z •ttwoma in~ensywnymi, krótkotnvałymi prze~niami wieży 
w 2 połowie XIV wieku /warstwa 8/ względnie na początku · 
XV ·wieku /warstwy 5 i 6/. 

Zespół zabytków ruchomych, które również przema
wiają za datowaniem warstw 4a-8 na okres od połowy XIV do 
początku · XV wieku, w r. b. był \';ryjątkowo bogaty. Odkryto 
m.in. kilkadziesiąt ułamków szkła stołowego, przeważnie 
żdobionego, wiele zabytków z brązu, jak np .• szpile ozdobne 
oraz jedną sprzączkę do pasa zdobioną rytami, kolejne frag-
menty glinianych figurek oraz ułamki bardzo wytwornej ce

ramiki stołowej, w tym duże ilości kamionek typu "Dreihau
sen". Wśród zabytków · kościanych znajdują się kostki sześ
·Cienn~ do gry, kamyk do gry w kształcie piramidy, zdobione 
okładziny kościane oraz piszczałki-gvrizdki na psy /?/. 
Numizmaty- to denar polski Jadwigi /1384-86/ z mennicy 
wschowskiej, halerz miejski Zgorzelca z około 1460 r. lub 
starszy, sfałszov~ny grosz miśnieński /około 1338-1465 r./, 
wykonany jednak poprawnymi tłokami menniczymi oraz 2 monety 
nie dające się określić ze względu na zły stan zachowania 
/ekspertyza mgr.Stanisława Szczurlm/. . 

O zasiedleniu najbliższej okolicy wieży rycerskiej 
w epoce kamienia . świadczy ki l ka a rtefaktów krzemiennych na 
wtórnym złożu. 

W przybudówce nat rd. fiono na elębokości 13, 40 m 
na kamienną ławę fundamentu wieży, składającą s ię z 2 rz ę
dóvr głazóvr narzutowych, odsto. j ących do około O, 50 m przed 
lico muru i si ę cających do -3, 98 m. Ze \1Zg1 ę du na słabą 
statykę terenu ławę uł oż ono na "poduszce" s kłado.j ~1 ce j ĘJiQ 
z 'trzywa rstwowceo cl ębawego r usztu wypełnionego gałęziruni 
olchy /eks pertyza prof .dr . hab . 8 tanisłu::!u. l,,~lrkP. /. 

Badani a będ· l:ont ynuon8.ne . 
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\'/oj ewódzki Ośrodek 
Archeologiczno-Konserwa
torski we \'/rocławiu 

Badania archeologiczne provmdzi
li: Ludwik A.Kamiński i ?\'.aria 
Len, architektoniczne - mgr inż. 
arch • .Bwa. Łużyniecka. Finansował 
WOAK. Piąty sezon badań. Grodzi
sko średniovneczne. 

Zakończono badanie zabudowy i stratygrafii gro
dziska. Z analizy architektonicznej vzynika, iż odkryte re
likty zabudowy murowanej zostały wzniesione w dwóch fazach. 
W pierwszej fazie pow~tał budynek, założony prawdopodobnie 
na rzucie kwadratu o boku 5,80 m, zbudowany w wątku gotyc
kim z cegły palcówki spojonej gliną. Budynek został rozebra
ny niemal do fundamentów, przy czym niewielka miąższość 
warstwy rozbiórkowej i szerokość muru /0,60 m/ pozwalają wy
sunąć przypuszczenie, iż wyższa kondygnacja budynku była 
zbudowana z drewna w konstrukcji zrębowej. W drugiej _fazie 
zbudowano kolejny budynek murowany, wzniesiony na rzucie 
kwadratu o boku 5,20 ro, dostawiając go do budynku I fazy. 
Zachowały się po nim fundamentowe, a zarazem piwniczne 
partie murów. Mury tego budynku zbudowano z cegły palcówki 
i kamienia polnego na zaprawie wapiennej. Wewnętrzne, piw
niczne -lica murów wyłożono cegłą. W drugiej fazie funkcjo
nował również budynek drevmiany typu półziemiankowego. 
W wypałnisku jego wnętrza wyróżniono dwa poziomy użytkowe 
kolejno związane z konstrukcją ramową i zrębową budynku. 
Wymiary budynku wynoszą 4,60 x 4,60 m. · 

W oparciu o kryteria architektoniczne /wymiary 
cegieł, wątek muru/ relikty obu faz budowlanych są datowa
ne na XIV wiek. Na uwagę zasługuje fakt, iż budynek z I 
fazy zbudowano z materiału rozbiórkowego, z tym, że nie 
zostało potwierdzone badaniami wykopalisko\~i istnienie 
wcześniejszej fazy budowlanej w obrębie grodziska. Z po
wyższą datacją zgadza się chronologia materiału ruchomegoJ 
wyeksplorowana we wnętrzu budynku drewnianego, w tym mo
nety, wskazujące o użytkowaniu pudyoku w YJV-XV wieku. 
z ciekawszych zabytków odkrytych w tym sezonie wymienić 
należy zespół sześciu dzwonków żelaznych. 

Opracowano projekt zagospodarowania i konserwa
cji grodu. Dokumentację i materiał zabytkowy złożono w 
archiwum WOAK. 

· Badania zakończono. 

ZBROJEWSKO, gm.Lipie 
woj.częstochowskie 
Stanowisko 1 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 
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Badania prowadziła mgr Barbara 
Gedl. Kontynuacja badań wykopa
liskowych zapoczątkowanych w 
1973 roku. Finansował WKZ w 
Częstochowie. Gródek średnio
wieczny. 

Prowadzono w dalszym ciągu systematyczne rozko
pywanie majdanu gródka. Przeprowadzono też badania w obrę-

· bie wału otaczającego majdan, jak też zapoczątkowano bada
nia wału zewnętrznego w partii nie zniszczonej podczas 
robót melioracyjnych. Na majdanie gródka w vmrstwie kultu
rowej odkryto dużą ilość ułamków ceramiki oraz stosunkowo 
liczne wyroby żelazne: groty bełtów kusz, fragmenty podków, 
gwoździe. Potwierdzono, dawniejsze spostrzeżenia, że wał 
otaczający bezpośrednio majdan usypany był z piasku, w któ
rym nie zachowały się ślady ewentualnych konstrukcji . drew
nianych. Natomiast na konstrukcje drewniane natrafiono na 
skraju fosy otaczającej centralną część gródka, po wewnętrz
nej stronie wału zevmętrznego. 





BIALA PODLASKA 
Zamek 
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PP Pracovmie Konse:rwacj i 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadził mgr Jerzy Ci
chamski. Finansował WKZ w Białej 
~odlaskiej. Pierw~zy sezon badań. 
Slady osadnictwa z XIII w. Zamek 
XVII w. . 

. Celem badań sondażowo-rozpoznawczych było rozpoz-
· nan~e najstarszego założenia obronnego i architektonicznego 
stanowiska. 

Obiekt ma kształt nieforemnego pięcioboku z bastio
nami w naxożnikach. Otoczony jest wałem ziemnym i fosą. Umoc
nienia te są częściowo uszkodzone - zasypane fos y i rozciąg
nięte · wały. Wevmątrz znajduje się zespół architektoniczny, 
który pierwotnie składał się z buc:lynku bramnego z szyją i 
wieżą, głó•vnego korpusu pałacu, oficyn teatru i zabudowań 
gospodarczych. Nie zachowały się do naszych czasów: głói·my 
budynek pałacowy z arkadowymi t;aleriami i inne obiekty. 

2 · \'Jykonano trzy wykopy o łącznej powierzchni około 
88 m i B5 odwiertów. · 

VI wykopie nr I zlokalizowanym przy budynku brum
nym odsłonięto fundamenty bramy ze starsze j fazy obiektu. 
Jak wynika z analizy nawarstwień i murów, bezpośrednio do 
bramy docbodziła fosa wypełniona wodą. Przez fosę przerzu
cony był most zwodzony, którego urządzenia wyciągowe znaj
dowały się w bramie j es zez e po jej prze bud owi e, \'l wyniku 
które,j nadano jej reprezentacyjny wy~ląd. Vl zw~.ązku z prze
budową bramy zasypano fosę. 

\'/ wykopie nr II odsłonięto fundamenty rozebranego 
pod lwniec XIX wieku głóvmego korpusu pał.acu. Był on, jak 
wykazały prace, trzytraktowy, z podpiwniczonymi tylnymi 
traktami. Rozmiary budynlm były następujące: w linii ns -
)1 m, w linii WE około 44 m .. Przy północno-zachodnim na
rożniku pałacu odsłonięt o mu~y pięciok.'!tnc j baszty. :1 oko
licy jednego z murów wcvm.ątrz budynku odkryto fragmenty 
drevmianych . kanalizncji. Od s trony dziedzil'lCa odsłonięto 
bruk kamienny. 'o'iydobyte zabytki ruchome potwierdzają pow
stanie pałacu nn początek XVII wielcu; znaleziono także zn
bytki starsze· np. duzy fragment garnku z XIII v~ieku w stro
pie humusu piero:to tncgo . Zachov19.ne mury są \7 dobr,ym stante 
zalee;ają do eł~boko:Jci ol:oło 2 m :poniżej obccue c o poziomu. 

'i wykopie III usytuov:unyrn w .bcwtiCILLe pólnocr.co
zachodnim cksplo:..·o•Ncno nav;u.r·stwienia \'I fosle u pod::: tn\':y 
wału. Odsłoni<;to tu. konstrukcje dre\·,njyne ett-l.nov,;iQ\!C tt:noc 
nienie zabezpieczające przed dCS tl'Ul~cj ri pod ;J~cW!.Y \'.ntłu . 
Z analizy deniwed.acji ml<;;dzy poziomtm L!nu. fot:y l Lorcny vtułu 
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oraz odległości między zewnętrzną krawędzią szczytu wału 
a jego podstę.wą wynika, iż pierwotBy kąt nachylenia płasz
cza wału był kątem naturalnym - 45 • 

~nteriał zabytkowy do czasu pełnego opracowania 
znajduje się w Pracowni Archeologiczno-Konserwatorsldej 
l'P PKZ .O/Lublin. 

Badania będą kontynuowane. 

BOBROWlHKI 
woj .włocławskie · 

BRZEZINY 
woj.skierniewickie 
Stanovrisko 8 

BODZENTYN 
woj.kieleckie 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz · 
późne średniowiecze 

Kortserwator Zabytków 
Archeolo·gicznych w Kielcach 

Badania pro>~dziła dr Eligia Gą
ssowska.- Finanso·.vał \IKZ w Kielcach. 
Pienvszy sezon badań. Pomieszczenia 
pivmiczne, nowożytne, w rejonie 
Górnego Rynku i przyległych ulic. 

W związku z· awarią wodociąeową i podobnym, jak w 
Sandomierzu zagrożeniem w postaci podziemnych usuv4sk i 
przemieszczeń podłoża lessowego, została podjęła akcja ra
tovmicza. W lutym 1982 r. przystąpił do pracy Oddział Robót 
Górniczych Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Wiertni
czych i Górniczych w Kielcach pod naukovcym kierovmictwern 
prof.dr.hab.Zbigniewa Strzeleckiego z Instytutu Projektowa
nia i Budowy Kopalń Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
ze stałym nadzorem archeologicznym Wojewódzkiego Konserwa
tora w Kielcach. 

Prace archeologiczne mają charaieter towarzyszący, 
w niektór_ych tylko przypadkach odkryv:kowo-sprawdzający dla 
robót górniczych. Celem ich jest udokumentowanie n1ateriału 
źródłowego wydobywanego z zagruzowai1 oraz warstw związanych 
z architekturą dla określenia chronologii względnej budowy 
i użytkowania poszczególnych pomies zczeń piwnicznych. 

' 
','/ ich wynilcu stwierdzono, że: 

1 l W zespole piwnic, na styku ulicy Langievticza i Górnego 
Rynk~, najstarszą częścią j est pozi om dr ugi /niższy/ 
pivmicy pod budynkiem nr )O /Pl/. Podłoże ca leowe zosta
ło tutaj naruszono celem posa dowienia. ściany północnej, 
gdzie warstwa kul turowa zalegaj ąca nn.d wk opem odpowiada 
s tars zemu poziomowi funkcjonowania piwni cy Pl. Na okoł o 
)0 cm vtars hrie kul t urov:e j, powstałej z onn owy lessowej 
i polepy rozmytej z w~glem dr zcrmyrn spal c.mi~kovrym , za
wierają ce ,i m. in. zo.b:r t i(i z XVI wi eku , zalega podsypko. 
kamienna pod budowę ~ciany zachodniej . Oało.~ć chronol o-
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gi·ozną tworzy pomieszczenie piwni-czne P1 w awej dolnej 
·części wraz- z komorą lessową; do której •vr.i:~d$li.'e otwór 
,y.ręj ściowy -piwnicy ?2 i korytarzem PJ. 

·2/ Fazę następną reprezentuje obecna komora pi,vniczna P1 
-- ·ze sklepieniem kolebkowym i kbr.yta:t'.zem I ~z:to.mu, z 

.. ~óll~·eniem ' kamienn:ym pochodzą·c3Jll e bodzehtWJ5$kiego 
~a.mJru .• Tę :fazę można określić jako poułtodż4-cą ~ lat po· 

c 1·815 r. 

3/ •0becne wejście do piwnicy ~1, komo~ ptwnicżn~ P4 /pod 
.budynkiem nr 28/' są młods-3e niz młodsu.. .~ uchwycona 

-- w pomiesz_czeniu P1. · _. . 

14/ ··Podol:i~~ chronologia poszcŻ-ególnych jkamór i k<»:'ytarzy 
· \l)i-vmiczriych rysuje się w zesp-ole zvmnym l.l'pc)ii placem GS". 

· 5/ Odrębny i ' p;-a,wdopodobnie znaczni-e sltai".szy (;thamkter ma
ją -pi~vni.ce we wschodnim narożu >G6rnego Jtv.tiklil* lecz . pra
,ce tuta,j · zostały dopiero zs.p:oczątlwwane. 

6/ 'Kompleks piwnic zalegający m śr0dkewed partii zachodniej 
pierzei Rynku jest posadovriony najgłę~i~j i ~rążony 
w czystym lessie, stąd bardzo trudny da datowania. 

Nadzór archeologiczny nadal będzi-e lcontynuovrcmy. 

KAZANĆW STARY, gm.Końskie 
.woj .kiel·eckie 

Konserrmt~r Zabytków 
AI1cheologicznunh 
w Kielcach 

Badania prowa«ziła dr Eligia Gą
ssowska~' fi~ansowa~ ~YKZ w Kielcach, 
Pierwszy ~ezoh badań. Dw6r obronny 
/XVI-XVII · w·./. 

- ~ 

' 
Relikt dworu obronnego w Kazanowie to obecnie 

niewielki, porośnięty trawą pag6rek, znajduj~cy się o oko
ło 300 m na południe od klasztoru pobernardynskiego z XVII
XVIII wieku, wybudowanego przez rodżinę Kazanovrskich herbu 
Grzymała. Wobec zniszczenia około 1/3 części nasypu przez 
samowolne wybudovmnie drogi dojazdowej na pole~ zaistniała 
konieczno·ść przeprowadzenia badań wykopali.S kOW'JCh, które 
pozwoliły określić charakter i chronologię oraz odczytać 
rzut obiek~u. · -

Założono i wyeksplorowano dwa wykopy ba dawcze 
usytuowane w południowej i północnej części założenia. Vi 
wykopach odsłonięto relikty murów wykonanych z miej s cowego 
wapienia z domieszką kamieni eratycznych i niewie lkim do
-datkiem cegły. Trzy z odkrytych"murów biegły na osi NV:- sE 
i są prawdopodobn i e pozostało3ciruni ścian zevmętrznych bu
dynku. W wykopie 2 odsł onięto wycinek budowli posadowi onej 
na planie koła lub półkola, prawdopodobnie wieży. 

Ruchomy materiał za'byt kov.ry, głównie · cea."nmika , 
ka:fle, szkło itp . moż e być dat o~nny od połov~ ~VI do poło~ 
wy XVII I wi ektt . Zavrlcra on spor-y procent wyrobow lul~suso-



298 

wych: szkieł ozdobnych importowanych, naczyń kamionkowych 
itp. Badania nie doprovmdziły do odkrycia pełnego rzutu, 
dość d~żego i reprezentacyjnego budynku i będą kontynuowa-
ne . 

Materiały zabytkowe i dokumentacja znajdują się 
w Archiwum Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Kiel -
cach. · 

CIECHAN6VI 
Zamek 

DZIAŁDOWO 
woj.ciech&nowskie 

ELB4G-Zamek 
Rejon ul.Służewskiej 
Stare Miasto 
Zamek 

FROMBORK 
woj. elbląskie . 
Stanowisko 4 

JANOWIEC 
woj.lubelskie 

KOWAL 
woj .włocławskie 

KRAK6W-Stare Miasto 
Pl.Dominikański 2 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
okres nov1ożytny · 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

ul~Wiślana 2, ul.Jagielońska 4, 
ul. Kanonicza 15 

KRAK6W-WAWEL patrz 
Rejon II,IV,VII,VIII,X,XIV wczesne średniowiecze 

KRAK6W-Łuczanowice 
Cmentarzysko 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Krakowie 

Badania prowadził mgr Teofil Dęb
ski. Finansował WOZ w Krakowie. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarz 
dysydencki /XVI?-XIX w. /. 

Cmentarz dysydeLcki położony na zachód od wsi Łu
·czanowice pochodzi z końca XVIII vńeku. Obecnie znajduje 
się w stanie daleko posuniętej devmstacji. Założąnie cmen
tarne ma plan koła z centralnie położonym kopcem mieszczą
cym komorę grobową. Kopiec otaczajq nnerobki pochodzące z 
XIX wieku. 
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Frojekt przywrócenia pierwotnc{;o wygl:tdu cmenta
rza wymagał pomocy archeologa vr zalcresie ustalenia pier
wotnej granicy obiektu, odtworzeniu profilu fosy i wału 
otaczającego cmentarz. Resztki . fosy i wału widoczne są na 
przekrojach wykonanych w trzech miejscach na obwodzie 
cmentarza. Ustalono ponadto, że teren cmentarza podniesio
no ponad otoczenie przez nadsypanie warstwy zie.lll.i. grubości 
około· 1 m. Pod nasypem pochodzącym z k011ca :i:VIII wieku od-

. kryto groby, które świadczą o starszej niż sądzono dotych
czas metryce cmen~arza. 

Wykopa~iska nie dostarczyły żac1."1ych zabytków ru
chomych. 

Badania zostały zakończone. 

LVBI~Ż, gm.Wołów 
·· Klasztor 

LUBLIN 
Stare Miasto, blok VI 

łltOKRE, gm. Zamość 
woj.zambjskie 
Stanowisko 1 

MOTYCZ · 
woj .lubelskie 

OLKUSZ 
woj.katowickie 
ul.Krzywa 

patrz 
późne 3redniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

patr;>; 
wczesne śrcdnio~lecze 

patrz 
v1czesne średniowiecze 

PP l)racovmie Konserwacji 
Zabytków 
Pracovmia Archeologiczno
Konserwatorska 
Oddział w Krakowie 

Badania prowadzi~ mc;r I.1a.rian r::yaz
ka przy współudziale mgr. \'!iesława 
Kica. ]'inansował Urząd I1J.asta i 
Gminy Olk-usz oraz \'/K~ Katowice . 
Siódmy sezon badań. Sradniawiecz
ne umocnienie obron~e miasta?, 
osadnictwo miejskLe /XVI -XVII w. /. 

Badania wykopaliskowe przeprowadzono w rejonie 
ul. Krzywej ., w mi~jscu przypuszczalnego przebiegu. średnio .. 
wiecznej fosy miejskiej. Przebieg fosy sue;erowały wyniki 
wykonanych wcześniej badań ge ofizycznych. 

Założono dwa \r~kopy o łącznej długofici 10 m i 
szerokości 2.5 m. Rezultaty badań vzykluczają istnienie w 
tym miejscu· średniowiecznej fosy. Stwierdzono jedynie ~ila
dy inten~ywnego osadnictwa miejskie go, szczególnie .z xvr
XVII wieku. Badanią nie przyniosły więc ustalenia wschod
niej granicy miasta w XIV wieku. W poprzednich badawczych 
sezonach sprecyzowano przebieg i rozwój północne{;o i połud
niowee;o odcinka ~ocnieii obronnych Olk-usza. 



PŁOCK 
Stare Miasto 
ul.Grodzka 14/16 

POZN~-Zagórze 
· Ostrów Tumski 

uLWiezowa 2/4 

POZN~ 
Stary Rynek 42/43 

POZNAl~~Stare Miasto 
ul.Dominikańaka 9 
ul.Szewska 5/6 

POZNA~-Śródka 
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Rynek /kościół św.Małgorzaty/ 

PUŁTUSK 
woj.ciechano\~kie 
Zamek 
Miasto 

RACiłŻEK,gm.Nieszawa 
woj .włocławskie 

RADOSZYCE 
woj.kieleckie 

SANDOMIERZ 
Zamek 

SUBKOWY 
woj.gdańskie 

' SZCZEBRZESZYN 
woj.zamojskie 
Stanowiska 1 i 2 

STRZELNO 
woj.bydgoskie 
Stanowisko 1 

SZAMOTUŁY 
woj .poznańskie 

· Pałac Górków 

ŚREDNIA HUTA, gm.Warlubie 
woj.bydgoskie 
Stanowisko I 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

patr·z 
późne śtedniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

' . 
patrz 
późne średniowiecze 

Uniwersytet im . Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 
Instytut Archeologii 
i Etnografii 
Pracownia Dziejów Szkła 
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Badania prowadził mgr Marek Rub
nikowicz /autor sprawozdania/ 
pod naukowym kierovmictwem doc. 
dr.Jerzego Olczaka. Finansował 
WKZ w Bydgoszczy. Pierwszy se
zon badań. Nowożytna huta szkła 
/X:VII ·w.?/. 

· StauowiskQ zlokalizowane jes.t w niewielkiej odleg
łości od zabudowań Sredniej Huty Nr 8, na niewielkim wynie- . 
sieniu w terenie pagórkov~tym. Około 180 m na •~chód od 
obiektu przepływa ciek o vzyraźnie wykształconym kO~Jcie, 
obecnie w znacznym stopniu zatorfiony. Głównym rodzajem 
gleb są tu bielice zalegające bezpośrednio na podłożu żwi
rowym. W odległości około 300 m na północny wschód od sta
nowiska rozpoczyriają się duże kompleksy leśne. 

Pozostałości po zabudowaniach huty w postaci frag
mentów konstrukcji pieca, licznych spieków szklarskich, 
fragmentów masy szklanej z różnych etapów produkcji, fragmen
tów donic i fra~entów . gotowych vzyrobów, zalegają na powierz
chni około 300 m • Największa ich koncentracja występuje w 
części zachodniej stanowiska na przestrzeni około 100m 2• 
VI tym też miejscu założ·ono wykopy. W wyniku prac wykopali
skowych przekopano powierzchnię 132,5 m2, w trakcie których 
natrafiono na liczne pozostałości po elementach konstrukcyj
nych huty. Najważniejszym jest część · rumo•viskowa pieca szklar-
skiego zalegająca na powierzchni około 30 m2 o miąższości 

dochodzącej do 35 cm. Warstwa ta znajduje się bezpośrednio pod 
powierzchnią humusu i składa się z dużej ilości spęJcanych 
termicznie kamieni, fragmentów masy szklanej, fragmentów 
donic, odpadów produkcyjnych i fragmentów gotowych wyrobów. 
Całość gruzowiska wykazuje dość intensywne przemieszanie 
spowodowane provmdzonymi tu głębokimi orkami gruntu. Jedy-
nie południowo-zachodnim narożnikw wykopu natrafiono na 
fragment zachowanej ściany o konstrukcji kamiennej łączonej 
gliną. Ze względu na fragmentaryczne odkrycie postano\viono 
pozostawić obiekt do eksploracji w następnym sezonie badaw
czym. Na północ od rumowiska pieca vcystąpiły dwa zaciemnie
nia gruntu o barwie szarobrunatnej i konsystencji próchnicy 
przemieszanej z dużą ilością przepalonej gliny oraz spękany
mi termicznie kamieniami i niewielką ilością fragmentów 
spięków i masy szklanej. Na uwagę zasługuje także ciąg luź
nych kamieni, częściowo spękanych termicznie, w częćci uło
żony na osi }fiV-SE, stanowi krawędź występowania obie~tów 
związanych z hutą. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Pracowni 
-Dziejów Szkła Instytutu Archeologii i Etnografii Uniwersy
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Badania będą kontynuowane • 

. T.ARN6W 
Góra św.!.Ja.rcina 

patrz 
późne średniowiecze 



TCZEW-Stare Miasto 
Sektor C 

TORUŃ 
ul.Dom.inikańska 1-9 
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patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 

Kościół Najświętszej Marii Panny 
późne średniowiecze 

--
TUCHOLA 
woj.bydgoskie 

WITĆW, gm.Szprotswa 
woj.zielonogórskie 
Stanowisko 6 

WŁOCŁAWEK 
Klasztor 00 Reformatów 

patrz 
późne średniowiecze 

patrz 
późne średniowiecze 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badaniami kierował mgr Leszek 
Wojda. Opiekę naukową sprawował 
doc.dr Jerzy Kmieciński. Finan-

· sował Urząd Wojewódzki we Włoc
ławku. Piąty sezon badań miasta; 
pienvszy klasztoru 00 Reforma-
tów - XVII w. · 

Klasztor powstał z fundacji prywatnej małżonków 
Romatowskich, herbu Dragomir, zamieszkałych we Wrocławiu. 
Zabudowania klasztorne i świątynia pochodzą z lat 1639-
1644· W wieku XVII, XVIII i XIX rozbudowano zabudowania 
klasztorne, dobudowano wieżę i dwie kaplice do kościoła, 
a także dwukrotnie przeprowadzano restauracj~ świątyni. 

Celem prac było rozpoznanie układu stratygraficz
nego dziedzińca klasztornego oraz odsłonięcie fundamentu 
budynku klasztoru. Prace badawcze wiążą się ściśle z zabie
gami konserwatorskimi jakim, zostanie poddany badany obiekt • . 

. Prace prowadzono na dwóch wykopach. W wykopie 
nr 1 o wymiarach 2 x 1 m, usytuowanym bezpośrednio przy 
wschodniej ścianie klasztoru odsłonięto fundament budynku 
klas.ztornego ·zbudowany z kamieni i gruzu ceglanego techni
ką opus emplectum ze śladami warstwowania co 20-30 cm. 
Fundament posiada wysokość około 1,20 m i jest jednoczaso
wą konstrukcją z XVII wieku. Układ stratygraficzny Eostał 
silnie -zakłócony poprzez wkopy pod instalacje wodociągowe 

. ~- elektryczne. Materiał zabytkowy w postaci ułamków cera
miki, naczyń szklanych, szkła okiennego, pochodzi z XVII-

. XX wieku. Poziom odsadzki rysujący się około 30~50 cm od 
obecnej powierzchni wskazuje, że pierwotny poziom dziedziń
ca był nieco . niższy niż obecnie. Wykop nr 2 /2 x 1 m/ 
usytuowany na dziedzińcu zawierał warstwy kulturowe wiążą~ 
ce się z kolejnymi fazami rozbudowy klasztoru. Materiał 
zabytkowy ułamki ceramiki, kafli piecowych, fragmenty na
czyń szklanych i kości ludzkich pochodzi z XVII-XX vneku. 
Kości ludzkie mogą być pozostało ścią po razplantowanym 
w XIX wieku cmentarzu przykościelnym. 
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Przeprov~dzone prace wykazały, że na terenie 
zajmormnym przez Klasztor 00 Reforma t ów nie ma śladów 
osadnictwa sprzed XVII wieku. 

Badania będą kontynuowane. -

\'JŁOCŁAWEK-Szpetal Dolny 
ul. Przesmyk 4b 

. " 

Uniwersyt~t Łódzki 
Katedra Archeologii 

' 

Badunia prowadził mgr Tadeusz J. 
Horbacz. Finansował WKZ we \'iłoc
~awku. Pięrwszy sezon badań. 
Slady osadnictwa kultury wschod-
niopomorskiej oraz późnośrednio
wiecznego i nowożytnego. 

Prace o charakterze rozpoznawczym prowadzone były 
w ramach objęcia ochroną konserwatorską tzw. \'/zgórza Szpetal
skiego w związku z planowaną zabudową tego terenu. . 

· 2 · Założon9 9 wykopów sondażowych o ogólnej powierzch-
ni 77 m • Nie stwie.rdzono na obszarze objętym badaniami ist
nienia śladów warstwy kulturowej, nie natrafiono też na żad
ne. obiekty. Prz.ewa:żającą ćzęść ruchomego materiału zabytko
wego /głóvmie silnie zerodo•~ne fragn1enty naczyń glinianych 
w liczb;ie kilku·dziesięciu/ ąa tować . można na przełom · XIII/ 
XIV-XIX wieku. Natrafiono takż~ na kilka ułamków naczyń kul
tury wschodniopomorskiej /HaD/wcz.okr.lateńslci/. Obecność 
materiału zabytkowego na . tym nis'ko położonym terenie /kra
wędź terasy nadzalewowej Wisły/ jest wynikiem ·erozji stoko
wej wyższy9h partii Wzgórza Szpetalslriego. 

~ ' 

. Materiały· i dokumentacja przekazane zostaną do 
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyiwkiej we ~łocławku. 

Badania nie będą kontynuowane. 

WYSZOGRÓD 
woj.płockie 
Kościół i klasztor 
00 Franciszkanów 

PP Pra cownie Konserwacji 
Zabytków 
Pracovmio. Archeologl czuo
Konserwatorska 

- Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mg.r Urszula 
Pel"li-kowska-Pus zkarska. Fi nans o
wał VlKZ w Pł ocl<u. Drugi s ezon · 
badań. Kościół i klas ztor 00 Pran
ciszlca nów / XVI- XIX w./. 

W trakcie badań wykopaliskowych wytyczono 12 wy
kopów o łącznej powierzchni 150m2. V/ykopy towarzyszyły ba 
daniom architektonicznym i 1niały na celu: 
1. prze badanie węzła murów prczbi t e r· um i kapl i cy ;.rM P:.~.nny 

od strony południowo-wschodnie j oraz. untn.lenie chronolv
gii tych obicktóv•, 

2. uchwycenie przebiegu murów Jc l o.sztoru na odcinku północ
nym, wschodnim i za chodnim oraz ustalol1ie ich chronoloGii , 
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). ustalenie wewnętrznych podziałów klasztoru. 
Wszystkie wymienione postulaty badawcze zostały zrealizowane. 

Po zakończeniu badań archeol~gicznych ustalono: 
1. w.ybudm~ie prezbiterium kościoła- początek XVI w., 
2. wybudowanie kaplicy NM Parmy - początek XVI w., 
). nie natrafiono na pozostałości dre\mianej nawy kościoła 

z tego okresu, 
4. wybudowanie barokowej nawy kościoła po pożarże w 1660 r. 

-budowę ukończono w 1675 r., 
5. ustalono zasięg cmentarza przykościelnego. Wyeksplorowa

no 10 szkieletów. Cmentarzysko można umieścić w przedzia
le chronologicznym pomiędzy !unkc~onowaniem kościoła w 
XVI wieku a wybudowaniem barokowej nawy w XVII wieku, 

6. uchwycono przebieg murów klasztoru na odcinku południowo
zachodnim, zachodnim, północnym i wschodnim, 

7. uzyskano materiały archeologiczne potwierdzające wybudo
wanie klasztoru w XVII wieku - po zakończeniu w 1675 r. 

, budowy barokowej. nawy kościoła, 
8. zadokumentowano fragmenty bruku wirydarza oraz posadzkę 

we wnętrzu klasztoru. 
Materiały znajdują się w PAK PP PKZ Oddział War-

szawa.. 
Badania terenowe zostały zakończone .• 

ZAMOŚĆ 
Dzielnica-Zamczysko 

Uniwersytet Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie 
Zakład Archeologii Polaki 

Badania provJS.dziła dr Irena K~tyłow
ska. Finansowało BB~DZ w Zamosciu. 
Pierwszy sezon badan. Fort - reduta 
ńowożytna: koniec XVI-XIX w./?/. 

Badania miały na celu wstęp~e rozp~znanie stano
wiska z ukierunkowaniem na poszukiw~n~e, wziD7ankow~n~ji~ 
źródłach pisanych, Skokówki - do konca XVI ~eku s e z Y 
rodowej Zamojskich. 

Obiekt zwany "Zamczyskiem" położony jest w ~dleg-
k . k cłudniowym od umocnien Za-

łości około 1.200.m w ~~~z· du ~ ws'ród podmokłych dawniej ' i szos~e Zamosc- anow, 
~~~cwa;iX~!?h ~zek1Łabuńk~l!dTyo~~~;c~~d~ t~~~~i~i=~~~~!~e ją go umocn~en~a z emne, s 
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zaai~gi przyległych do niego działek gospodarczych. Całość 
ma formę fortu-reduty /wymiary około 140 x 150m/ o nary
sie umocnień kleszczowych zamkniętych od południa dwoma 
bastionami z prostą kurtyną między nimL Wewn"łtrz, mniej 
więcej pośrodku, znajduje się nasyp ziemny o srednicy oko
ło 40 m, wysokości od 1 dó 1,5 m, w formie ' nieregularnego 
kolistego kopca zniszczonego licznymi, różnej głębokości 
wkopami. 

Badaniami obj~to północno-wschodnią · parti~ obiek
tu, gdzie zlokal2zowano osiem wykopów badawczych o łącznej 
powierzchni 84 m • Podczas badań uzyskano następujące usta-
lenia: · 
1/ nasyp kopca tworzy silnie przemieszane gruzowisko ka

mienno-ceglane zalegające bezpośrednio nad cienką war
stewką humusową podłoż~. W gruzie wystąpiły na rożnych 
głębokościach przedmioty współczesne i jed·en typ kafli 
piecowych charakterystycznych dla końca XVI wieku i 
pierwszej połowy XVII wieku, 

2/ cały przebadany teren, jak i powierzchnia kopca nie wy
kazują śladów trwałego użytkowania. Brak · jest ·zarówno 
warstwy osadniczej ,· ceramiki naczyniowej, odpadków po
żywienia- kości zwierzęcych. Znaleziono natomiast frag- . 
ment kuli armatniej i kulkę ołowianą muszkietu /?/; 

3/ wał tworzący narys umocnień kleszczowych, stosowanych od 
XIX wieku, kryje wewnątrz mur kamienno-ceglany szerokoś
ci około 1,3 m; . 

4/ wymiary cegły z gruzowiska, tworzącego nasyp kopca, zbli
żone są do wymiarów cegły XVI-wiecznej i nie wykazują 
związku z wymiarami cegły użytej w murze umocnień. 'Te 
ostatnie mają wymiary cegły XIX-wiecznej; 

5/ brak jest elementów starszych niż schyłek XVI wieku; 
' . 

6/ być może ręduta, której zachowany do dziś narys pojawia 
się na planach twierdzy Zamoś ć od 181) roku, zawiera w 
poł~dniowej partii elementy starszego obiektu, widoczne
go na planie z 1809 roku i nazwanego tam "starym zam
kiem". 

Dokumentacja i zabytki znajdują się w Zakładzie 
Archeologii UMCS. 

Badania 'będą prawdopodobnie kontynuowane. 

ZAMOŚĆ 
Stare Miasto 

PP Pracownie Konservfacji 
Zabytków 
Pracownia Archeologiczno
KonservTa torska 
Oddział w z'amościu 
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Badania provl8.dzili mgr mgr Miro
słav/8. i Ryszard Pomarańscy pod 
kierownicb-Jem mgr.Pawła Dębovl
skiego /autor sprawozdania/. Fi
nansowała \1ojewódzka Dyrekcja 
Inwestycji w Zamościu. Piąty se
zon badań /wliczając badania w 
latach 1977-80/. Miasto nowożyt
ne /koniec XVI-XIX w./. 

Tegoroczne badania koncentrowały się na wybranych 
elementach fortyfikacji bastionov~ch oraz na nadzorach pro
wadzonych w obrębie zespołu staromiejskiego. 

Najistotniejszym odkryciem było odsłonięcie XVI
wiecznego wału ziemnego, na zachód od poterny w kurtynie 
4-5· Odkrycie to potvnerdza tezę, iż w początkach istnie
nia twierdzy, broniły Zamościa jedynie umocnienia ziemne; 
dopiero w latach 90-tych XVI wieku zostały one oskarpowane 
od zewnątrz murem kurtynowym. 

· Badania provl8.dzone na przedpolu Bramy Lubelskiej 
Starej miały na celu ujavmienie zabudowy przedpola i odsło
nięcie poziomów użytkowych. Odsłonięto mur zamykający linię 
Can1ota domknięciero prostopadłym do muru kurtynowego 4-5, 
osłaniający komunikację po~iędzy kolejnymi liniami obrony. 
Odsłonięto poziomy związane .z budową i użytkovl8.niem kojca 
na przedpolu Bramy Lubelskiej Starej, a także sposób posa
dowienia muru Carnota, który na tym odcinku był na kanale, 
stanowiąc jednocześnie opłaszczowanie tego kanału od strony 
zevmętrznej w stosunku do miasta. 

Na przedpolu Bramy Lubelskiej Nowej kontynuowano 
badania prowadzone w latach ubiegłych. Uzyskano profil 
ukształtowania fosy suchej i mokrej na przedpolu bramy, po
ziom użytkowy związany z murem Carnota, wyznaczony przez 
bruk kamienny. Odsłonięto pełny narys kojca, zbliżony do 
trapezu o wymiarach: dłuższy bok 14,1 m, krót·szy 12 m, sze
rokość 8 m. Północną ścianę kojca stano\rił oddalony od kur
tyny o około 19 m mur Carnota z vmękami strzelniczymi. W 
1835 roku podczas ostatnich prac fortyfikacyjnych prowadzo
nych na. przedpolu zbudowano kojec wykorzystując przy tym 

· istniejący mur Carnota. 'ile wnętrzu kojca znajdował się skle
piony przepust fosy mokrej zamykany zasuwami, dostawiony do 
wcześniejszej podpory pod filar mostu. Podpora pod filary 
mostu stanowiła zamkniętą całość, starannie opracowaną 

. /rolka z cegły wieńcząca mur i płyty piaskowca na narożni
kach muru/. 

W trzech przekopach przez fosę przy barakach i 
czole Bastionu VII uzyskano rzędne pierwotnego ukształtowa
nia terenu oraz profile fosy suchej i mokrej. Odsłonięto 
w nich mur Carnota zaopatrzony we vmęki strzelnicze. Fosa · 
mokra umiejscowiona była na tym odcinku bezpońrednio za mu

. rem Carnota ,. który stanowił jej oskarpowanie. Prace prawa-
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dzone w fosie stanowią element szerszego programu badań 
dzieł obronnych zewnętrznych w stosunku do miasta. Temu 
samemu celowi służyły wykopy założone w fosie przy "Furcie 
Wodnej" w·kurtynie 1-2. 

Nadzory archeologiczne prowadzono w piwnicach 
kamienicy przy ulicy Pereca . 20, wykortano pełną dokumentac
j~ wykopu. Zarejestrowane profile uzupełnią dane o pozio

. mach użytkowych i budowlanych poszczególnych bloków, a 
także o XVI-wiecznej konfiguracji terenu, na którym zloka
lizowano Zamość. 

Badania i nadzory archeologiczne b~dą kontynuo-
wane. 



'-
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BUŁGARIA 

Uniwersytet im.Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Ekspedycja Archeologiczna 

~adania prowadził prof.dr Stefan 
Parnicki-Pudełko. Ponadto w ekspe
dycji uczestniczyli dr Andrzej 
Biernacki, dr Leszek Mrozewicz 
i mgr Stefania Waligóra. Finanso
wało Ministerstwo Nauki, Szkol
nictwa Wyższego i Tecłmiki oraz 
UAM. Dvrudziesty trzeci sezon ba
dań polsko-bułgarskich. Rzymska 
twierdza legionowa i wczesnobizan
tyjskie miasto nad dolnym Dunajem 
/I-VII w.n.e./. 

. Prace wykopaliskowe kontynuowano .po zachodniej 
stronie centralne~o placu twierdzy Legionu I Italskiego 
przy wczesnochrzescijańskiej -wielkiej bazylice katedralnej 
wzniesionej w drugiej poło\vie V wieku nad gruzami uprzednio 
zniszcz~nej budowli komendantury legionowej. Pozostałości 
głóvmego korpusu bazyliki prawie całkowicie odsłonięto pod
czas sezonu 'vykopaliskowego ekspedycji poznańskiej w 1980 r. 
W roku 1982 badania prowadzone - były w trzech miejscach w re
jonie bazyliki. Po frontowej, zachodniej stronie kościoła 
odkryto resztki kamiennych murów ~evmętrznego narteksu, któ
rego szerokość /około 53 m/ była przeszło dvmkrotnie większa 
od szerokości bazyli,ki /24,20 m/. Po obu krańcach narteksu 
znajdowały się zamkn~ęte pomieszczenia. 

Po północno-wschodniej stronie bazyliki odkryto 
pozostałości k:i.lku dobudowanych do części ołtarzowej koś
cioła pomie~zczeń, które być może sta.no\'Viły rezydencj~ 
biskupa lub pełniły częściowo funkcj ę pastof oriów. Poniżej 
poziomu posadzek tych pomieszczeń odkryto dalsze partie 
częściowo już w ubiegłych latach odkrytych murów antycznej 
budowli, a wśród nich na dziedzj.ńcu budowli na trafiono na 
znaczne pozostałości wielkiego pieca, który prawdopodobnie 
stanowił praefurnium systemu hipolcaustów. 

r1 głównej nawie bazyliki na jednej z wielkich 
nowoodkrytyćh płyt posadzkowych zachował się fragment insk
rypcji z dedykacją legata Legionu I Italsktego. Owa wtórnie 
tam użyta płyta kamienna pochodziła niewąt_pliwie z jakiejś 
budowli lub innego monumentu komendantury legionovrej. W 
sondażach założonych w nawie głóvmej poniżej posadzki bazy
liki odkryto dalsze fragmenty częściowo odltrytej w 1980 
marmurowej ambony, któ~e znalazły się tam zapevme w rezul
tacie rabunkowych poszukiwań óredniov1iecznych użytkO\mikÓ\'1 
terenu bazyliki. Obok v:czesnobJznntyjskich zabytków w jamach 
pod poziomem posadzki bazyliki odkryto m.in. dolną cz~ćć 
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kamiennego, bliżej na razie nie zidentyfikovmnego posągu, 
a także pozostałości pomieszczeń antycznej budowli z dob
rze zachowanymi posadzkami z płyt ceramicznych. Na licznych 
płytach odciśnięte są stemple Legionu I Italskiego. Do naj
ważniejszych pod względem wartości źródłowej zabytków nale
ży odkryty w rumowisku w narteksie postument posągu bogini 
Victoria Panthea, który według zachowanej na postumencie 
inskrypcji wystawił primipilus Legionu I Italskiego. 

NEA PAPHOS 
Kato Paphos 

C Y P R 

Folska Stacja Archeologii 
Śródziemnomorskiej UW 
w Kairze 

Badania prowadził zespół pod kie
runkiem doc.dr.hab.Wiktora Andrze
ja Daszewakiego /W.uzeum Narodowe 
w Vl'arszawie/; prof. dr hab. Zofia 
Sztetyłło /z-ca kierovmika Misji 
Instytut Archeologii UW/; dr Bar
bara Lichock~ /archeolog, Zakład 
Archeologii Sródziemnomorskiej 
PAN/; dr inż.-arch.Stanisław Me
deksza /arch~tekt, Folska Stacja 
Archeologii Sródziernnomorskiej 
UW w Kairze/; A. Wichniewicz /fo
tograf, Instytut Archeologii UW/. 
Siedemnasta kampania vzykopalisko
wa: 27.IX.-29.X.82 r. Malutena
pozostałości pałacu rzymskiego, 
od III w.n.e. 

Badania koncentrowałY. się w rejonie ~~lutena, 
gdzie - w poprzednich sezonach - odsłonięto pozostałości 
pałacu rzymskiego, który był prawdopodobnie rezydencją 
oficjalną. Wykopaliska prowadzono we wschodnim i północnym 
skrzydle wvt.budowli. 

We wschodnim skrzydle odsłonięto do poziomu po
sadzki szereg pomieszczeń. Odsłonięto również dziedziniec 
wewnętrzny pałacu, jak i westybul wejściov~. Westybul ten 
ma podłogę pokrytą całkowicie mozaikami ? wzorze geometrycz-
nym. 

Oprócz tego, również we wschodniej części p(lłacu, 
prowadzono prace wykopaliskO\·re na zewnątrz głÓ\•mej bramy 
budynku. Odnaleziono tam rozległe rumowisko bloków kamien
nych, których częś6 stanowiły dekorowane elementy architek'l"' 
toniczne. Bloki te częściowo należały do lconstrtikcji pałacu 
i pozostawiono je na miejscu, gdzie upadły po trzęsieniu 
ziemi, które zniszczyło budowlę. Porniędzy blokami odkryto 
marmurową głowę posągu - prawdopodobnie Afrodyty. Odnaleziono 
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tam ró\vnież fragmenty dużej niszy dekorowanej półkolumnami 
o kapitelach świadczących o wpływach ptoleroejsko-ekipskich. 
Nisza ta musiała się znajdować - jak się veydaje - w pobliżu 
głównego wejścia do pałacu. 

W północnej części budynku odkryto pomieszczenia 
wyposażone w wodoodporne podłogi, baseny i kanały. Przypusz
cza się, iż był to warsztat /lub '~rsztaty/. Nie jest jesz
cze jasne dotychczas, jakiemu mógł służyć celowi, . jednakże 
rodzaj podłogi, baseny i liczne studnie oraz cysterna wska
zują na znaczne zużycie wody podczas pracy w nim. 

Spośród znalezisk ruchomych najciekawsza jest ww. 
głowa Afrodyty, lampki hellenistyczne i rzymskie, monety z 
okresu hellenistycznego i rzymskiego oraz duża ilość frag
mentów naczyń ceramicznych. Niektóre spośród fragmentów 
naczyń /wcześniejsze/ nosą ślady stempli wa.rszta·tów ital
skich. 

BIDŻAN 

IRAK 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 
Muzeum Narodowe 
w VlarszaiVie 

Skład Misji: dr Naria. Krogulska, 
kier.N~sji, archeolog, 5-6 sezon 
/Instytut Archeologii UVI/ • mgr 
Marek Stępniowski, assyriolog, 
5-6 sezon /Polska Stacja Archeologii 
śródziemnomorskiej UY/ w Kairze/, dr 
Piotr Bieliński, archeolog, 5 sezon 
/Instytut Archeologii TJW/, mgr And
rzej Reiche, sumerolog, 6 sezon 
/Muzeum Narodowe w Warszavrie/ oraz 
przedstawiciele Irackiej Służby 
Starożytności: Sayyed Mustafa 
Hashim - 5 sezon i Muzir Muhammad 
Raheem - 6 sezon. Piąty i szósty 
sezon wykopaliskowy: 5.IV.-JO.V.82 
i 9.X.-22.XI.82 r. Uf or tyfikowana 
wyspa na Eufracie . /okr.assyryjski-
okr.abassydzki/. · 

Prace koncentrowały się na trzech odcinkach: 

1. \iykop G - położony w centrum wy~~Y· Prace p~owadzono w 5 
i 6 sezonie. Udało się tu ustal~ c c z tery głovme fazy za
siedlenia wyspy: 

.I.- pozioin abo.ssydzki : Jcnmierme fundamenty budm~l~ 
o dwóch fazach użytkowania i ~lady intensy\·mej ukty>m0!3Cl. 
domowej: ceramika , żarna, naczynia zo.:>oho·!le , 11 tmmuru 
/piec chlebowy/. 
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II.- poziom rzymski.: :3lady intensyvmego zasied
lenia przejawiające się głóvmie znaleziskami ruchomymi: 
ceramika, kości zwierzęce, fragmenty narzędzi żelaznych, 
taśmy ołowiane. · · 

III.- poziom "partyjski": częściowo zniszczone 
kamienne fundamenty ze śladami licznych przebudów zało
żone bezpośrednio na zniszczonych i splantowanych kon
strukcjach wcześniejszych. J,iateriał ruchomy partyjski 
i późnosassanidzki wskazuje na ciągłe zasieąlenie .sta
nowiska w tym .okresie. 

IV.- poziom bruku assyryjakiego: oprócz śladów 
bruku jedynie drobne znaleziska. Liczne wkopy z warstw 
położonych wyżej, m.in. pochówek szkieletowy dwóch 
osobników /prawdopodobnie matka z dzieckiem/ w dużym 
naczyniu zasobo\~ /1,4 m/. Na przedramieniu mniejsze
go szkieletu - bransoleta brązowa z końcówkt:~.mi w kształ
cie głów węży. 

2. Wykop F - położony w południowej części wyspy. Prace pro
v~dzono tu w 5 i 6 sezonie. Udało się ustalić trzy fazy 
konstrukcji i rozbudowy fortyfikacji \vyspy: · 
I. faza najstnrsza: Neo-asayryjska jest reprezentovruna 

przez konstrukcję z dużych bloków wapieru1ych, 
II. faza: mur napravr.i.any małymi blokami, 

III . faza: Abassydzka - szczyt muru pokryty małJ~ kamie-
niami. 

Po rozszerzeniu wykopu w kierunku północnym i wschodnim od
kryto dobrze zachowaną kamienną konstrukcję z okresu rzym
skiego zasiedlenia wyspy wzniesioną na szczycie muru assy
ryjskiego. Składa się ona z szeregu pomieszczeń: 
- wąskiego przejścia dostgpnego po czterech stopniach, zamy

kanego jednoskrzydłową bramą /dolna osada drzwi wraz z 
tkwiącym w niej trzpieniem żelaznyn1 znaleziono. in s i tu/ 
i dającego dostęp do: 

- dużego pandeszczenia z posadzką /3,6 m długości/ i drzwia
mi usytuowanymi w jego północnej ścianie /zachov~anej do 
\vysokości 1,5 m/, 

- pomieszczenia o podłodze pot rytej płytami wapiennymi /po
chodzncymi najprawdopodobniej z konstrukc;j i wczećniejszej/ 
oraz i małym ba senem /eł~ boko ści 0,4 m/ usytuow~nym przy 
~cianic zachodniej, położ one na. zachód od ww .pomieszczenia 
z posadzką , 

.. pomieszczenia usytuov!Une na północ od powyższeeo z podłogą 
pokrytą warstwą bitumiczną . 

Konstru.l~cja ta ~umknięta jest od v1s chodu i południa qw?mu 
mu.rarni kalili.cnnymj_. · 1·zy n chodach pro·::::~dzących do wej s c~a 
odkryto rzyJi1:; 1·l piec ce..t:nt .iczny . 
Cał y ten zc~;pclł: nos j. śJ.:tdy l.L cznycr1 pr~elmdÓY! ora z wtórnego 
u~~yt kov. <..'.nilt . t.n;y n!Lt.czc rz;yus ~ ;:.i.. rh od.:; ł oni c: t o kamieTL"lY Luro.s 
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przylegający do muru, ale pochodzący niewątplivrie z później
szej fazy użytlcowania budowli. 
W części wschodniej wykopu poziom rzymski jest głęboko usz
kodzony przez. późniejsze.osadnictwo abassydzkie /cf.dwa 
dobrze zachowane "tannur. y"/. · 
3. Południov1o-wschodni narożnik fortecy ·assyry;jskle;i: bada

nia prow.u.d~ono podczas 6 kampanii. Odkryto platformę 
16 m długości, tworzącą rodzaj nabrzeża /około ) m s zero
kości/ do cumowania łodzi. Zamierzonę przez budovmiczych 
nachylenie w kierunku południoVIym umożliwiało używanie 
tej platformy jako nabrzeża . wyładunkowego przy zmiennym 
poziomie wody w rzece. Przy północnym krańcu odkrytego 
sektora - odkryto pr.zerwę w murze fortyfikacji, która 
świadczy, być możef o istnieniu w t~n miejscu przej ścia 
do v1ewnętrznej części fortecy. 

A~EKSANDRIA 
Kom el Dikka 

E G I P T. 

~olska Stacja Archeologii 
Sródziemnomorskiej 
w Kairze 

Prace w Aleksandrii na Kom el Dikka 
prowadzone były przez cały rok pod 
kierovmictwem doc.dr.hab.Mieczysła
wn Rodziewicza. Ilość członków mi
sji wahała się od 3 do 7 osób •. W 
pracach, oprócz kierovmika, brali 
udział: dr Elżbieta Rodziewicz, 
mgr Zbigniew Fiema, mgr Grzegorz 
I~jcherek /archeoloqzy - Polska 
Stacja Ju-cheologii Sróuziemnomor
skiej UW w Kairze/ oraz doc.dr hab. 
Zsolt Kiss 1 dr Barbara I.ichocka 
i rn~r Kamila Kołodziejczyk [archeo
lodzy - Zakład Archeologii Sródziem
nomorskiej PAN/. Dr inż.-arch.Stani
sław 1Jedeksza /architekt/ oraz Zbig
niew Doliński /fotograf/ dojeżdżali 
do misji okresowo /obaj stali p.ra.cow
nicy Stac,ji/. 

Prace koncentro~ały się w .sześciu punktach na tere
nie Kom el Dikka: · 
1. Sektor U- część północno-zachodnia: odsłonięto pozostał ości 

wczesni-rzymskiej budowli, zbudowanej na północ od starożyt
nej arterii komunikacyjnej ... Via Canopicu i łączącej się z 
ulicą R 5. 

2. S eletor ;,w: - kontynuowano prace nad eksploracj ą budynku z 
trzema audytoriami, odkrytego w latach ubieełych. Odkryto 
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tam olbrzymią absydę w centralnym audytorium, dato~~ną 
na ostatnie stadium użytkowania tej budowli. 

). Sektor AS - kontynuowano prace nad eksploracją murów 
współczesnych okresowi budovzy łaźni. W tym samym miej
scu odkryto również mur pochodzący prawdopodobnie z bu
dowli wcześniejszej niż łaźnie. Funkcja i znaczenie tej 
konstrukcji pozostają tymczasem nieznane. · 

4. Sektor As - prowadzono tu prace w celu uściślenia danych 
uzyskanych wcześniej. Stwierdzono, że kryty kanał został 
zbudowany w momencie, gdy wczesno-rzymskie stadium łaźni 
zostało opuszczone. Nie należał on zatem do budynku ła
ziebnego,lecz \vył~cznie do systemu ściekowego tego tere
nu. Stwierdzono rownież, że pod późniejszymi konstrukcja~ 
mi znajduje się dalsza część wcześniejszego caldarium. 

5· Sektor CV: - kontynuowano prace wykopaliskowe nad odkry
tą w latach wcześniejszych vnelką latryną należącą do 
łaźni. W roku bieżącym dokonano eksploracji grobów z ok
resu muzułmańskiego, należących do tzw.Nekropoli Górnej, 
znajdującej się w tym miejscu 1 m pOl·zyżej późno-rzymskich 
konstrukcji. · 

6. Prace zabezvieczające: - prowadzono róvmież prace zabez
pieczające ~ rekonstrukcyjne najbardziej zagrożonych 
fragmentów odkrytych konstrukcji w różnych miejscach 
kom u. 

~EIR EL- BAHARI 
Świątynia Królowej Hatszepsut 
- XV w.p.n.e. 

~olska Stacja Archeologii 
Sródziemnomorskiej UW 
w Kairze 
PP Pracownie Konsenvacji 
Zabytków 

Prace dokuiDentacyjne i konser;~
torskie /rekonstrukcyjne/ prowa
dzone były z ramien~a Polskiej 
Stacji Archeologii Sródziemno
morskiej przez ekipę PP PKZ pod 
kierunkiem inż.-arch.Zygmunta ~y
sockiego /sezon 15.XI.81 - 28.III. 
82 r. l. \"1 pracach udział wzięli: 
inż.inż. \7ę.ldernar Połoczanin, Adam 
Stefanowicz i Piotr Dąbrowski /ar
chitekci, PP PKZ/, eiptolodzy: dr 
Janusz Karkowaki /Zakład Archeologii 
Śródziemnomorskiej FAN/, mgr Franci
szek Pawlicki /Muzeum Narodowe w 
Warszawie/, mg.r Krystyna Polaczek 
/Polska Stacja Archeologii Bródziem
nomorskiej U'.'ł w Kairze/, dr Krzysz
tof ;;.-innicl~i /Katedra Papirologii · 
UW/ oraz instalatorzy: Kazimierz 
lenia i Tadeusz Kuligovmki oraz ka
mieniarz Wincenty Surzyn /l!P PKZ/. 

) 
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Prace skoncentrowały się nad rekonstrukcją półki 
skalnej oraz ściany osłonowej zwieńczającej świątynię . 
Ukończono usypywanie poduszki. piaskowej grubości około 0,5 
.m oraz warstwy grubowago żwiru. Przystąpiono także do wy
konania pokrywy włazu prov~dzącego pod żelbetową kopułę 
ochraniającą starożytną konstrukcję odciążającą strop .sank-
tuarium. · 

Prowadzono również prace rekonstrukcyjne na głów
nym dziedzińcu, gdzie przystąpiono do reintegracji północ
nej jego ·ściany, rozpoczynając pracę na zachodnim jej skrzyd
le. Rozebrano tam około 8 mb ściany wadliivia zrekonstruov~-

. nej przez architekta francuskiego E.Bareize /w latach 1921-
1944/• W wewnętrznym zasypie ściany stwierdzono powtórnie 
użyte bloki staro~ytne, które zdokumentowano. Bloki te sta
nowią fragmenty ścian innych c~ęści świątyni. W trakcie 
prac sprostowano błędy Bara.ize a zarówno w portalu prowadzą
cym do kaplicy Amona, jak i w samej scianie • 

. W górnym Portyku Świątyni osadzono dalsze fragmen
ty zreintegrowanych reliefów. Przystąpiono róvmież do produk
cji płytek prefabrykowanych mających osłonić ceglane fragmen
ty muru, w którym osadza się bloki oryginalne. Kontynuov~no 
również rekonstrukcję we\~ętrznego rzędu protodoryckich ko
lumn w tym portyku. \~ykonano również dalsze dwa przęsła ar
chitrawu. w południowym skrzydle portyku. 

Prace badawcze skupiły się głównie w sanktuarium, 
gdzie odkryto dwie nieznane dotąd nisze w ścianach Sali lll'l. 
Barkę, dokumentując zaróvvno znalezione w nich inskrypcje, 
jak i bloki reliefowe i drobne znaleziska. 

~EIR EL-BAHARI Polska Stacja Archeologii 
Swiątynia Totmesa III-XV w.p.n.e. Śródziemnomorskiej UW 

w Kairze 

Prace prowadzone były pod kierun
kiem d,oc.dr.hab.Jo.dwigi Lipińskiej 
/ fuuzeum Narodowe w Vlarszawie/; 
brali w nich udział: mgr Hanna I~a
v~ocke. /egiptolog/, mer Janina 
Wiercińska i mgr Tomasz Podgórski 
/ archeolodzy/. Okresowo udział w . 
pracach misji udział wzięli : mgr 
Monika Dolińska /archeolog/ oraz 
fotceraf - Zbigniew Doliński /wszy
scy: Polska Stacja Archeologii 
Śródziemnomorskiej m'l w Kairze /. 
Sezon 20 .XI.81 - 27.IV .82/ . 

Kontynuowano studio. nad dekoracj ą _ścian zrujnovm
nej śvriątyni Totmesa III, pracując ~ edncc~e s~ie nad dop~so
wywaniem uo siebie .luźnych frae;m"ntow ~rcl1. e~ov1. Pod .ko111.~ c. 
sezonu połączono razem okoł? 290 bl~kOI:' , ktore. W teJ ShW1.lJ. 
- z już uprzednio dolconanymJ. konalcsJamJ. st:mm'll.ą pokuz.ne 
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fragmenty dekoracji. Najv.riększą z dotychczas zrelconstruowa
nyc}?. jest scena ofiary składanej przez v1ładcę Amonowo-Re 
i Amonovli-Kamutefowi /4,5 x J ,20 m/. Ponadto zrekonstruowa
no szereg innych pokaźnych scen, jak np. procesję kapłanów 
niosących barkę \/eserbat czy przedstawiającą Totmesa III 
proV;adzonego przez Atuma. w jednym wypadku, a przez l\iontu -
w drugim. 

DELTA Państwowe Zbiory Sztuki 
Egipskiej w r.~ onachium we 
współpracy z Muzewn Ar
cheologicznym v1 Poznaniu 
~ Stacją Archeologii 
Sródziemnomorskiej U\'1 
w Ka irze · 

Na czele Ekspedycji stał prof.dr 
Dietrich Vlildung z PZSzE 'N Mona- · 
.chium, tokiem prac terenowych kie
rował doc.dr hab.Lech Krzyżaniale 
z Muzeum Archeologicznego-w Pozna
niu /autor sprawozdania/. Finanso
wały PZSzE VI Ilionachium. Drugi se
zon badari. Osadnictwo predynastycz
ne i wczesnodynastyczne w północno
vfflchodniej Delcie. 

W czasie trwania systematycznych badań wykopalisko
wych w lfinshat Abu Omar /patrz sprawozdanie/ kontynuowano 
badania powierzchniowe /survey/ w północno-wschodniej Delcie. 
Badaniami objęto następujące stanowiska: Tell el-Ginn, Tell 
es-Samara, Gezira Sangaha, Tell Aga /=Kufur Nigm, =Khudariya, 
=Ezbet el-Tell/. 
Pozostałości z okresu predynastycznego zarejestrowano i za
dokumentowano w Tell es-Samara, w Tell J..ga stwierdzono osad
nictwo z okresu wczesnodynastycznego i Starego Państwa., a \7 
Tell el-Ginn - z okresu grecko-rzymskiego. 

KAIR 
Meczet Emira Kurkumasa na 
M~eście Umarłych - XIV w. 

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków 

Prace konsenvatorskie nad tym obiek
tem prowadzone były przez cały rok 
przy współpracy: ze strony polskiej 
- PP PKZ, a ze strony e&ipskiej -
Departamentu Starożytnosci. Misja 
pracowała pod kierunkiem inż.arch. 
Jerzego Kani. W skład misji wcho
dzili: inż.arch.Zbigniew Chołuj, 
Leszek Słoński - technik budowlany 
i Zygmunt Bator - elektryk. 
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Prace skoncentrowały się nad rekonstrukcją tzw. 
Kasr! s~an?wiące~o iz;tegraln<J, częś~ zespołu grobowego emi
ra. lłynuen~ono ru..ektore part~e muraw wapiennych i zrekon
struowano strop drewniany, zabezpieczając jednocześnie jego 
fragmenty oryginalne. Przygotowano r6vmież dokumentację ry
sunkową do rekonstrukcji dalszych części zespołu Kurkumasa 
z jednoczesnym projektem zaadap~ov~nia budowli jako centrum· 
architektury islamu. 

W pracach Misji okresowo brał udział prof.dr Ta
deusz Dzierżykray-Rogalski badając szkielety znalezione w 
komorach grobovzych mauzoleum Kurkumasa oraz inż.arch.Olgierd 
Sawicki. · · 

MINSHAT .AEU O.M.A.R Państwowe Zbiory Sztuki 
Egipskiej w Monachium vffi 
współpracy z Muzeum Archeo
logicznym w Poz~aniu i Stac• 
ją Archeologii Sródziemno
morskiej UVI w Kairze 

Na czele Ekspedycji stał prof.dr 
Dietrich Wildung z PZSzE w Il'lona
chium, tokiem prac terenowych kie.
rował doc.dr hab.Lech Krzyżaniak 
z Muzeum Archeologicznego w ~ozna
niu /autor sprawozdania/. Finanso-· 
wały PZSzE w Monachium. Czwarty 
sezon badań. Nekropole z okresu 
predynastycznego i grecko-rzymskie
go oraz osada z okresu późnego i 
grecko-rzymskiego. 

W pracach Ekspedycji wzięło udział 3 uczestników 
z Polski. Kontynuowano badania ·obu nekropoli i osady, zapo
czątkovmne w poprzednich sezonach. Na obu nekropolach, usy2 
tuowanych na tym samym st~~owisku, zbadano dalsze 1.000 m 
powierzchni odkryv~jąc łącznie 332 groby. 

Na nekropoli z okresu predynastycznego odkryto 
dalszych 81 grobóv,.· Podobnie jak w toku wcześniejszych kam
panii, odkryto szkielety w pozycji z nogami podk~rc~onyrui, 
ułożone l'l.a boku. Wyposażenie grobowe składało się przede 
wszystkim z naczyń ceramicznych /na ogół . ceramika "stołowe. 11 , 
w tym jedno naczynie obrzędowe malowane rysunkiem dwu łodzi 
rzecznych/ i kamiennych, a także palet kamiennych kosmetycz-. 
nych, miedzianych ostrzy topor6w, siekier, harpunów i bran- . 
solet, unikatowej wazy miedzianej, noża krzemiennego bifac- · 
jalnie opracov~nego, naszyjników i bransolet złożonych z pa• 
ciorków YIYkonanych ze złota, karneolu, lapis. lazuli, fajansu 
i kości; w jednym wypadku bransoleta składała · się z 18 50 
paciorków. \'iyposażenie grobowe datu,te pochówki na czasy od 
okresu Ne.qada II do tzw.dynastii O /około 3500-3100 p.n.e./. 
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Na nekropoli z okresu rzymskiego odkryto dalszych 
~51 grobów . Rcguł11 było o·zebanlA zwłok - czaBami zmumifiko
wanych - w pozycji na wznak, e;łow.:-1 na zachód . Rzadko zwłoki 
grzebuno w sarkofagach kamiennych czy trumnach ceramicznych. 
N jednym przypadku kilkunastu onobników pochowano we \'i'Spól
nym grobowcu podziemnym zbudowanym z ccr;ły suszonej. Zwłoki 
zmumifikowane przykryte były plus tyczn<~ maakq twarzową wy
konaną z eipsu. Z reguły groby na tc,j nekropoli nie posiada
ły wyposażenia; wyjątkieJu jest tutaj znalezisko zapinki zło
tej i kilku monet miedzianych. Noworodki erzebano v1 amforach 
glinianych. Styl mnsek pogrzebowych, fonna zapinki i naczyń 
datują te pochówki na okres od II do IV w.n.e. 

\'1 osadzie z okresu późnego i grecko-rzymskiego 
/Tell B/ , funkcjonalnie związanej z lokalną nekropolą, wyek
splorowano wykop o powierzchni 20 x 5 m, do głębokości 6,5 m 
/calec/. Zawartość kul turowa \V"IJkopu była typO\'Ia dla osadnict
wa wiejskiego z tego okresu i skłudała się z fragrnentów na
czyń glinianych, ko~ci zwicrzgcych, murów z cegły suszonej, 
kilku amuletów z fajansu i brązu, fragmentów fir;urek z ter
rekoty i brązu oraz 4 pojedynczych pochówkóvt ludzlcich. Zna
leziono także 2 narzędzia krzemienne, które - znajdujące 
się tuto..i na wtórnym złożu - nienątpliwie pochodzą ze znisz
czonej, lokalnej osady predynas tycznej. Dwa inne, W).łe wyko
py sondażowe zostały tak~e założone w innych punktach tej 
osady. 

\'i rej oni e nekropoli i osady przeprowadzono także 
wstępne badania geomorfologiczne. 

'l' BL L A'fRIB 
Karo Sidi Abd-el Jussur 

Pol~ka Stacja Archeologii 
:jródzicmnomorskicj u·,·, 
w Kairze · 

Prace pro1adzone były pod kierun
kiem dr Barb~ry Huszczyc /archeo-
1 og - I,uzeurn .i:·Iorodowe w ~·iarszo.wie, 
w kooperuc,ji z J'optami. '!1 pracach 
udziuł wzięli: mgr i!unna .Na.vrroclw 
/er,igtolor;, Polsko. Stacja Archeolo
t,ii ::Jródziernnomornkiej U1. w ho.irze/, 
mgr Tomnsz Górecki /arclleoloc;, r...u
zcum T'Jarodowe '' , 'l..l.'sznv:ie/, m:?;r 
I~ami lo. ti.ołotlz i ej czylc /Zakład Archco
lo~ii Śród~.im;mOJ:~orskicj PA[J/ , n.~r 
I~nbela tcd"~sm /nrchlLekt/ i ZbiG
niew Dolj ńckl /ioLograf - gbojc: 
.~.~olsko. .:itnc.in f,rchcolo?,ii SródzicnL
nomor:J ldo::j O, ·,'/ l o.irze/. Stront> top
tyjską ror;,rc:..:t.mto;.uł Luhmmned l:.ul;<.ll 
:~min - iw: 10 · tor v1 iJep:.trtamencl.e 
~taro:~ytnv .H.:l. .:jp~ou 2 J . .).. . -2} . .. t . 
19.'32. 
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Prace skoncentrowały się w częl:5ci rołudniowo
zachodniej wzgórza i na terenach do niego przylcc:;łych . 
Odkryto na nich szel~eg murów z cegły suszonej , których 
konstrukcja wskazuj e, iż pochodzą one z okresu chrzc ~cijai't
skiego. Y/śród nich zna jduje si~ wiele powtórnie użytych 
fragmentów z marmuru i wapienia, pochodzących z vrczcóniej 
szych budowli. V/ czę ś ci zachodniej tego terenu odkryto nie
wątpliwe resztki bramy prowadzącej do tej budowli. z bramy 
tej zachowały się oprócz murów - dwa filary. 

J U G O S Ł A U I A 

DEBRESTB, s.R.Macedonia 
Stanowisko "Gradiste" 

Polska Akademia Nnu~ 
Instytut Historii Kultury 
f.iJaterialnej w \'iarsznvlie 
Instytut KulturyStarosło
wiańskiej w Prilepie 

Badaniami kierowała ze strony pol
skiej dr Jadwiga Rauhuto\','8., ze 
strony macedońskiej dyrektor Insty
tutu Kul tury Starosłow~al'iskiej vr 
Prilepie dr Bosko Babie . Nadzór 
naulcowy spravrovmł prof . dr hab . 
V/i told Hensel. Dziewiąty sezon 
badań . Jł'inansował Instytut Historii 
Kultury Starosłowial'skiej w Prile
pie. Osadnictv/o hellenistyczne 
późnorzyrnskie, wczesnobizantyjskie 
i wczesnośredniovJieczne. 

Badania w 1982 roku na stanowisku Gradiste v1 De 
bre~te stanowiły kontynuację prac realizovmnych w 1981 roku. 
Prowadzono je głóvmie na tych samych działkach, osiąga,jac 
głębsze poziomy. Nie zmieniły one wcześniejszych ustaleń o 
istnieniu tutaj co najmniej 14 poziomów osadniczych, od 
młodszej epoki kamienia poczynając, a na XIV v.•ieku ko:Ucząc. 
Potwierdziły one również dyslcontynuacj ę osadniczą . 

Najcie'lcaws zym osiągnięciem kampanii z 1982 :roku 
było stwierdzenie, iż mury tzw. "fortalicjum goclciego''za
chowały się co najmniej do głgbokości 1,5 m oraz, że jec,o 
zewnętrzne ściany, grubości 1 , 7 m były licor;anc s tarannie 
wykonaną kostką kamienną . Jest to budowla nie m.tt,j ąca analogii 
na terenie Jugosławii, a najbliższą dla niej paralelą są po
zostałości weneckiego pałacu dożÓv"l z I~{ wieku . Niestety bliż
szej chronologii fortalicjum w Debre~te nie udało si ę do tej 
pory ustalić /może będą tu pomocn2 trzy monety zn~t1e:: i one w 

' jego pobliżu w 1982 r. po ich oczyszczeniu/. Nie jest ono u 
każdym razie późniejsze niż z V \':iel<u. 

Oprócz r~sztek zabudo\'fY kr1mi e1mcj znale zi ono VIi e
le zabytkóv1 ruchomych . \h~ ród nich nn jvri ·;_' Ce j był o ałumlców 
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n~czyń glinianych oraz kości zwi~rzęcych. Nadto odkryto w 
vnelu egzemplarzach, ciężarki gliniane, przęśliki gliniane, 
f~agmenty naczyń szklanych oraz szkła oki.ennego, kilkanaś
C1e pr2edmiotów żelaznych i grudki żużla żelaznego. 

N O R W E G I A 

PAL~FYODDEN-S6rkappland 
Spite ~gen Zachodni 
Prow.Svalbard 

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzili dr Jan Chocho
rowaki i dr hlichał Parczewski. 
Finanaov~ł UJ. Pierwszy sezon ba
dań. Kompleks osadniczy z XVIII -
1 połovzy nx w. 

Stanowisko leży na przylądku Palffyodden~ po po
łudniJOwej stronie wejścia do fiordu Hornsund, na kamieni
stym ~•le brzegowym. Przedmiotem eksploracji był kompleks 
osadniczy złożony z pozostałości trzech chat /A-C/, relik
tów bliżej nieokreślonych urządzeń przetwórczych /?/ oraz 
cmente.:rzyska. · · 

Przed podjęciem wykopalisk sporządzono plan sytua
cyjna.wysokościowy 1:1000 oraz rysunki rzutów poziomych po
szcze&ólnych obiektów w skali 1:20. Rozkopano cmentarzysko 
oraz chatę A. 

Cmentarzysko leży w najbardziej ekspono~~nym 
miejs~ wału brzegowego. Groby były usytuov~ne obok siebie 
i nak~yte prostokątnymi brukami, które łącząc się ze sobą · 
tworzy~y zwarty płaszcz kamienny. Ujawniono 5 grobów szkie
letowych} z których 3 złożone były w jamach /głębokość oko
ło 50 cm , dv~ pozostałe zaś na powierzchni gruntu. Grób 3 
zalegał nad pochówkami 4 i 5. Inwentarz grobów nr 1-3 i 5 
stanowiły metalowe krzyże. Ponadto znaleziono 2 kuliste wi
siorki /?/ metalowe, guz kościany, guziki skórzane, resztki 
skórzanego obuwia i pozostałości całunów. 

Chata A zbudov.rana była na planie kwadratu o boku 
4,5 m. Na powierzchni vridoczne były belki najniższego wień
ca konstrukcji zrębowej. W narożniku północno-wschodnim od
słonięto relikty pieca ceglanego, a \'/ narożniku południowo
wschodnim - pryczy. łla za chód od domos t wa znajdowało się 
śmietnisko. Materiał ruchomy stanowi m.in. ceramika, ścinki 
skóry i fragmen ty wyrobów skórzanych /w tym obuwia/, okru
chy przedmiotów żelaznych, kr zenuenne skałki do broni pal
nej, ułamki faj ek fa j ans owych, płytki musieowi tu z otworami · 
po gwoidz i a ch, fragmenty s zklane~o naczynia , Grudy stopionej 
smoły ; oci osa ny krąg wi el oryba , klepki drewnianych naczyrl.. 

Chr onologia zespołu zabytkmroGO lul ffyodden jest 
trudna do uści=.:lcnia przed szczec;ółovq L!.nul iz'-! materiału 
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-.łlrtkowego. Nie ulee;a natCIIIlia&t jtpliwości, ie wiąże się 
~ pe~etracją łowców rosll ich · zapev~e Pomorzun z nad 

.. -.~ ~~ałego! na terenacherktycznych. S\tiadczy o tym 
ehc:nosc krzyzy p~awosławn.Jiłh w wyl?osażeniu e;robowym. Ji ,oż

~~ypuszcz~ć, ze ~Y o~log1czne badanego kompleksu 
~-. tin•1~zego ~eszczą s1ę W sranicach XVIII - . 1 połowa XIX 
vt•łru. 

S U-ł..,A.,N 

Stacja Archeologii §ród
ziemnomorskiej UV/ w Kairze 
we ~półpracy z Muzeum 
Archeologicznym w Poznaniu 

Kkapedycją kierował doc.dr hab. 
Leab Krzyżaniak z D~P /autor spra
wosdania/, w badaniach wziął także 
uds!ał doc.dr hab.Michał Kobusie- · 
wica z Zakładu Archeologii Wielko
polski IHKM PAN w Poznaniu. Finan
SQWBła Stacja AS w Kairze. Dzie
wiąty sezon badań. Osada i cmenta
rzysko neolityczne oraz cmentarzy
sko tneroickie. 

Kontynuowano badania ~mentarzyska neolitycznego 
/&ko~o 4500 p.n.e./, usytuowanego pomiędzy północną a połud

·ll!I.cwą częścią osady. W toku poprzednich kampanii odkry-!;o tam 
tluż kilkanaście pochówków. Og6łem wyeksplorov~no 142 m2 sta
nowiska. 

W wykopie sondażowyre o długości 56 m i 2-4 m sze
rokości, biegnącym poprzez pag6rek-stano~~sko,odkryto 7 gro
bów /nr 55-61/ zawierających s:akielety ludzkie ułożone w po
zycji z nogami silnie podkurczonymi, na bolcu. 4 groby zawie
rały wyposażenie. W dwu przypadkach były to tylko fragmenty 
j ed.nego naczynia ceramicznego, w innym był nim rozcieracz 
do żaren. Jeden z grobów zawierał v.ryposażenie unikatowe w 
neolicie sudańskim. Było nim: kilka naczyń "stołowych" zacho
wanych we fragmentach, surowiec kamienny w postaci d'I'IU oto
czaków czertowych, · kamienne ostrze siekiery, ostrze z czertu, 
głowica buławy z ·porfiru , grudki malachitu, 2 bransolety wy
konane z par kłów hipopotama, pojedynczy kieł hipopotama, 
U.iadem składający się z perforowanych muszelek · z f;iorza Czer
wonego oraz 2 grupy zbrojników półksiężycowatych z czertu; 
te ostatnie znalezisk_?i pełniły funkcję grotów strzał, o czym 
wyraźnie świadczy kształt resztek żywicy zachowo.nej no. ich 
powierzchni. Poza wykopem, na silnie zerodowanej powierzchni 
pagórka, wyeksplorowano także inny, zniszczony grób /nr 62 /, 
nie .zawierający wyposażenia. 
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Wyposażenie grobowe i inne szczegóły obrządku 
pogrzebowego dowodzą chronologii neolitycznej odkrytych 
grobów . I tak np . ceramika grobowa podobna jest do cerami
ki "stołowej '' z lokalnej osady , badanej w toku kilku sezo
nów . Nadal observrować można wyraźną koncentrację pochóv1kóvr 
na obrzeżach północnej i południowej części osady , przy 
czym nie \vyst~puje one vr centralnej partii pagórka pozba
wionej pozostałości osadnic zych , .którą próbuje się interpre
tować jako neolityczny kraal dla bydła vr porze deszczovmj . 

W celu zdobycia materiałóv1 do studióv1 nad geomor
fologią stanowiska wykopano 6 innych sondaży , us-y tuo·.·;anych 
na osi N- S pagórka i nie zawierających materiału lrulturo
wego. 

STARA DONGOLA ~olska Stacja Archeol ogi i 
lltiiasto średniowieczne VIII- XVII v1 . Sródziemnomorskiej U\/ 

w Kairze 

Badania pro\~dził zespół pod kie
rownictwem dr Stefana Jakob~el
skiego /Zakład Archeologii Sród
zieronomorskiej PAH/; dr Włodzi
mierz Gadlewski /:t'uzeum Narodowe 
w \farszawie/, dr l .iałgorza ta 
Martens- Czarnecka /ZAŚ PAN/, dr 
-:i.nż . -arch . Stanisław 1--.edeksza /Pol
s l<a Sta cja Arche oloGii Śródziemno
m9rskiej Ul'/ w Kairze/ , Karel Inne
mee / Uniwersytet w Leidzie - Holan
dia/ oraz inspektor Sudańskiej 
Służby Starożytnońci, Dżamal M. 
Idris . Finansowała : Polska. Stac ja 
Archeologii Śródziemnomorskiej Ul'/ 
w Kairze. Szesnasty sezon badań : 
luty-marzec 1982 . 

Badania wykopaliskowe i prace dokumentacyjne obej 
mowały 4 stanowiska w obrębie obszaru miejskiego Starej Don
goli : 
1. Kościół na planie Krzyża. W 1982 roku v1znowi ono eksplo

rację tej budowli, monume:1talnej ruiny ko:3 cioła o charak
t erze mauzoleum wzniesionego na planie centralnym. Jest 
t o naj~nększy dotychczas znany obiekt sakralny /okoł o 
40 x 45 m/ odkryty w Nubii . Poprzednie badania części 
wschodniej i źrodkowej kościoła miały miejsce w latach 
1969- 1974 . W obecnej kampanii odsłonięto i udoku.rnentowa
no południowo-zachodnią część budowli z e;łóvmym wej ściem 
/ zaopa trzonym niegdyt3 w dwu-skrzydłowe drzwi / provllldzą
cym od południa poprzez dostawiony westybul / interpreto
wa ny dotychczas jako wieża/ . Szcz egóło-:JU analiza kontek
stu archeologicznego poZ\'IOliła na przesunię cie datowania 
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obiektu nu wiek X. Uz~rs kuno także da loze da ne dla os ta t
niee;o okresu u:6y tkov1ania budo.,-Jli, jej przebudóv.r oraz 
stopniowego zniszczenia. Odkryto i uuo.lwmen'towano kilka
naście elementów architektonicznych /zwalone kolumny, 
kapitele/ we vmętrzu budynku. CzQŚĆ z nich pochodzi z 
niezachowanej galerii nad transeptem. Stwierdzono użyt
kowanie kościoła w schyłkowym okresie chrześcijańskim, 
gdy znajdowo.ł się on już w stanie częściowej ruiny . 
W warstv1ach zasypu nad westybulem poludniowym odkryto 
późne po.chówki dzieci. 

Udokumentowano także znajdujące się VI warshtach 
fundamentowych budynku relikty tzw.Koticioła o Posadzce 
Kamiennej z VII wieku /Południowo-wschodnia część tego 
monwnentalnego, pięcionawov1ego założenia została prze
badana przez Polską Ekspedycję w 1973 r./. Stwierdzono 
dalszy przebieg zevmętrznej źciany południowej z v1ej ś
ciero oraz układ murów naosu. Potwierdzono uzyskane 
wcześniej dane dotyczące przebudovry tego kościo;!;a. 

2 . Stanowisko AX: W 1982 r. podjęto prace Vlykopalis.k:o·,·Ie na 
novfYID stanow~sku AX, usytuowanym w zachodniej części 
'komu A - uv1ażanego za centrum miasta obv1iedzionego mu
rami. Badano tu póź.no~redniowieczne relikty zabudowy 
arabskiej. Odkopano część budowli publicznej o niezna
nym przeznaczeniu, wzniesionej z cegły suszonej /około 
14,3 ·x 16m/, złożonej z centralnego pomieszczenia na 
planie kwadratu z obejściem wokół. Zachodnia czę ść bu
dynku została później przebudowa.p..a na typowe, drruizbowe 
założenie mieszkalne z dziedzińcem /dom Y/, pochodz.;;lce 
prawdopodobnie z XVII wieku. 'Ve wschodniej czę ści wyko
pu wykonano głęboki sondaż, który pozwala wniemać, że 
uwarstwienia post-chrześcijOJi.skio SiQga. j ą wysokości 
około 4,5 m. Innym wynikiem tych bada n jest ustalenie 
wcześniejszego wykorzystania tej czQŚCi komu j a Jco staj
ni dla dużej ilości koni. ' 

J. Mury riiiejskie: W 1982 r. prowadzono prace dokumentacyjne 
nad ustaleniem przebiegu Murów I'liiejskicb okalaj ących Kom 
A od strony vmchodniej, północnej i północn o-zachodniej . 
Badano najpóźniejszą fazę fortyfikacji wzniesionych za
pewne na miejscu starszych / z okresu chrzctcijańnlcicco/. 
Udokumentowano mury z cegły suszonej, zaopa trzone na na
rożnikach w szereg obronnych bastel, pochodzace z okresu 
XVI/XYII wieku. Stanowią one dowód na istnienic jeszcze 
w tym okresie ufortyfikov1anee o mias ·La arabs k) ee;o . 

4 . Tzw.Meczet: Kontynuowano pra ce dokumentacyjne i vrykopali
sk0\7e tego unikalnego obiel(tu, który służył j a ko chrześ
cijańska reprezentacyjna. królewska budo vla z salą tronową 
zanim został w .poczatkach XIV wi elru zttmi Pni ony na mm .. uł
mańskie miejscu kul tu • .:iondnż v; pomie szczeniu 14 przynió:J ł 
w 1Nynih."U potv:ierdzenie dc.to'lrtni a bud:,:nku nn \"iCZesny okres 
kla::;yczny chrze,;cij a i1s ltl: VI li- L( wi0k . ::Jonua~;t:? n l :ua Lee 
schodowej pozwoliły usto.l ić trzy fa~y jej n~;ytko•: .. niL1. 
Kontynuowano prace doku.mert Lucy,j n c !lal m l tleJ: :'·cienn~·cb , 



326 

znajdujących się we wnętrzu głóvmej sali /tronowej/ oraz 
badania wątków murów. Opracov;ano szczegółowy plan znisz
czeń i rozwarstwień murów i slclepie1i v1 ramach gromadzenia 
dokumentacji do projektu rekonstrukcji budowli. 

Członkowie Ekspedycji brali także udział w doku
mentov~niu rozpoczętych w tym sezonie przez misję Sudań
skiej Służby Starożytności badań wykopaliskowych na tere
nie nekropoli muzułmańslciej w Starej Dongoli. Badania te 
m.in. potwierdziły przypuszczenie o lokalizacji cmentarzy 
chrześcijańskich na tym samym terenie. 

WI ELKA 

ROCI<S WOOD 
Parafia: V/i thyham 
Hrabstwo: East Sussex 

BRYTANIA 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
lila t erialnej 
Uniwersytet w Durharo 
Departament Archeologii 

Badania prowadzili: doc.dr hab. 
Janusz Ostoja-Zagórski /IHID.l 
PAN/ i dr Anthony Harding /Uni
wersytet w Durham/ • ..b'inansował 
Uniwersytet w Durhan. Pierwszy 
sezon badań. 

W ramach umowy o współpracę podpisanej między In
stytutem Historii Kul tu.ry Materialnej PAN a Uniwersytetem 
w Durham przeprowadzono w br. badania weryfikacyjno-sondo.
żpwe i wstępne prace vzykopaliskowe na stanowiskach archeo
logicznych z południowej J..n,glii /mikroregion Vteald/. Bada
niurui sondażowo-weryfikacyjnymi objęto kilka stanowisk da
tmvanych wg dotychczasowych usto.leń na rnezoli t, neolit i 
wczesne fazy epoki brązu. Uzyskane dane pożwoliły częścio
wo na weryfikację dotychczasowych danych, jal< i dostarczy
ły materiałóv1 do datowań C-14. 

Wstępne prace wykopaliskowe prowadzono natomiast 
na nowoodkrytym stanowisku archeologicznym położonym na wy
soczyźnie wysoko ponad doliną rzeczną w miejscowości Rocks 
V/ood. Analiza położenia topocroficznec;o odkrytego przez nas 
stanowis ka. pozwoliła na. stwierdzenie, iż mamy tu do czynie
nia z typowym dla południowej Anc;lii elementem osadniczym, 
a mianowicie sezonowym schroniskiem sknlnym /rock-shelter/. 
W trakcie wstępnych prac badav;czych rozpoznano obnzar o po
wierzchni 1, 5 ara. i• trakcj_e badal1 uzyskano stosunkowo licz
ny materiał zabytkm·1y reprczentovr<.tny c;łównie przez fracmenty 
narzędzi kr~em:!..ennych, VI tym także kilka frae;mentów narzędzi 
mikrolitycznych oraz drobne, ooło charcicterystyczne ułamki 
naczyń. Szczególnie interesuj ące jednalc było odkrycie we · 
wnętrzu schroniska okalnego stosunkowo dob;rze zachowanego 
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lt61Jległego paleniska, którego zasięg wyznaczały ułożone w 
1!\o•.t,mie półkola kamienie. Wstępna analiza uzyskanych w trak
ci. badali materiałów źródłowych pozwala na podjęcie prób 
U · alenia chronologii badanego przez nas stano\nska a także 
.~eślenia jego ·funkcji. Przyjąć zatem możemy, iż mamy tu 
td czynienia z miejscem sezonowego pobytu grup ludzkich, 
~:rt l.'e ,okupowały o.dkryte przez nas schronisko skalne zarów-
, t<ł •w mezolicie, · jak i w neolicie i wczesnych fazach epoki 
b •zu .• . Szczeg:Słowa analiza opracowanych przez nas uprzednio 
~ osadniczych najbli~szych okolic badanego stanowiska poz
vmła na v,rysunięcie przypuszc1.enia, iż rejony te eksploato\•;a
p.e 'były ~ b.'.\,iżej nieuchwytnymi w materiale źródłowym przer-

. od mezolitu, aż do schyłku epoki brązu. Ostateczna we
ikacja ustaleń C'hronologicznych będzie możliwa jednak 
i ero po wykonaniu serii datowań C-14 • . 

. Badania w mikroregionie ~Veald /południowa AngUa/ 
będą kontynuowane. 

Z S R R 

RYG! /Łotewska SSR/ 
Kośoiół Reformatów - ul.Marstlau 
1 O, kamienice - ul.Tifarstlau 12 

PP Praco\vnie Konserwacji 
Zabytków 
Pracovmia Archeologiczno
Kona e rwatorska . 14 
Oddział w Lublinie 

Badaniami w zakresie archeologii 
kierował mgr Andrzej Hunicz. Rów
nocześnie prowadzono prace geotech
niczne i badania architektoniczne. 
Nadzór nąukowy spraW0\7llł prof . dr 
Zygmunt Sw.iechovmki. · 

Prace skoncentrowane były pl.'zy kościele 00 Refar
batów - ul. Mars tlau 10 i d\vu przyległych kamienicach - ul . 
Marstiau 12 i 14. Kwerenda archivtalna nie dostarczyła da
~ch., które v,ryj aśniułyby w sposób jednoznaczny historię za
bttdowy interesujących nas działek. Budowę kościoła rozpoczę
to w 1727 r. Generalnej przebudowie uległy także kamieruce, 
kłórym w XIX wieku nadano obecny ~ygląd . 

Z uwagi na awaryjny stan obiektów i konieczność 
S~Vbkiego wykonania zabezpiecze1i zakres badań został formal
nie ograni czony do nadzorów archeologicznych nad pracami 
gaotechnicznymi. W praktyce jednak znaczną część wykopów 
ek~plorovm.no w celach badawczych. V/ vrykopach przy ul. f;.a.r
stlau /w obrQbie fasady kościoła i kamienic/ zadokumen~ow~
no drewnianą nawierzchnię ulicy z XIII wiek.u , nawarstvnem.a 
późniejsze , zarys wkopu wykonanego dla budov,ry fundamentu . 

\'1 trzech ·wykopach przy kościele Refor:r.atów nntro.
fiGJUil' ;nę. drewniane relil<:ty wcześniejszej zabudovr.r / w tym nu 
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dwie studnie/. Obiekty te odkryte były także w trakcie bu
dowy kościoła, o czym świadczy fakt, iż pozostawiono je w 
stanie nienaruszonym budując powyżej łuki konstrukcyjne. 

Na głębokości około 3 m stvderdzono występowanie 
czarnobrązowej, silnie na'llodnionej warstwy ogranicznej. z 
tych też względów fundament kościoła posadowiony był na 
drevmianym ruszcie. Dokonano ponadto ważnych ustaleń doty
czących poziomów użytkowych oraz rozwarstwień murów w 
partiach fundamentowych. Znalezione materiały archeologicz
ne pochodzą z XI.II wieku, a także z okresu budowy i użytko
wania kościoła i kamienic. Szczególnie interesujące są kafle 
i bogato ornamentov~ne egzemplarze ceramiki architektonicz
nej /do obramień i licowania ścian/. 
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U Z U P E Ł N I E N I A 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła dr Barbara 
Lepówna /Gdańskie Stanowisko 
Archeologiczne IHKM -PAN/, konsul
tantem był doc.dr hab.Leon Łuka. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku. Piąty sezon badań. 
Grodzisko /VIII?-XIII w./ - stano
wisko 1 oraz kościół św.Piotra 
i Pawła o tradycjach wczesnośred
nio~viecznych /stanowisko 2/. 

Prace na grodzisku zostały wznowione po sześcio
letnie~ przerwie. Założono 2 wykopy o ł~cznej powierzchni 
64,5 m • Ich rozplanowanie wiązało się sciśle z pracami 
uprzednio prowadzonymi. 
Stanowisko 1 

W ko IIIa wał/ stanowił przedłużenie wykopu ·rrr, usytuo
wanego ~a wa e, otaczającym gród od strony zachodniej, wy
eksplorowanego do calca w piervmzej fazie badań. 

W wykopie IIIa odkryto pozostałości skrzyniowej 
konstrukcji wału- częściowo strawionej przez pożar - oraz 
uchvvycono wschodni brzeg fosy. Znaleziono tu ostrogę, po
chodzącą - jak się wydaj e - z XI wieku, a także ułamlei ce
ramiki należącej do dwóch faz technologicznych: górą i cał
kowicie obtaczanej na kole. 

W wykopie tym nie osiągnięt o calca. Wyeksplorowa
no go do głębokości 70 cm i zabezpieczono do następnego se
zonu badawczego. 

rodziska • W północnej części wykopu od
~s~ł~o~n~i~ę~t~o~~p~a~lzezn,~~s~~z~n~a~J~-~~ods zej, kasztelańskiej , fazy ist-
nienia grodu oraz czę ść dużej jamy z palenisiciem wevmątrz -
być może pozostałości półziemiankowego domostwa z olcresu 
wcześniejszego. . 

W pobliżu skupiska palenisk wystąpiły 4 nożyki 
żelazne, przęślilc gliniany, dwustronny grzebień kościany 
oraz całe naczynie gliniane pionowo wkopane w ziemię. Wykop 
wyeksplorowano do calca. 

Od północnej strony nie stwierdzono obecności 
umocnień grodowych. Jezioro Białe mogło stanowić dostatecz
ną gwarancję bezpieczeństwa. 

Stanowisko 2 
Kościół św.Piotra :i. Pawła. został wzniesiony na wzgórzu w 
centrum v1si w odległo:.;ci oJ-cało O, 5 km od erodu. Obecna for-
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ma kościoła pochodzi z roku 1846. Źródła pisane fundącję 
tę przypisują księżniczce Damrace /Dąbrówce/, córce Świę
topełka, zmarłej w 1223 r. 

Korzystając z remontu części posadzki założono w 
kościele 2 v1ykopy sondażo·Ne. 'l Vr.fkopie II na głębokości ·70-
90 cm odkryto 16 legarów podłogowych starszego kościoła oraz 
fravnentu muru, zapewne późniejszej ceglane j zakrystii, 
wzmiankowanej w XVIII-wiecznych lustracjach. Między legarami 
podłogi znaleziono 17 monet /stanowiących ofiary na rzecz 
parafii/ z czasów użytkowania kościoła. Najwcześniejsza mo
neta pochodzi z 2 połowy XV wieku /szeląg cdnński Kazimierza 
Jagiellończyka/. Brak jest wspierających elementów dla dato
wania początków rozebranego kościoła. Nie wydaje się jednak, 
by można było ten fakt cofnąć przed wspomnianq datę, na od
;vrót - tę fazę kościoła byłabym skłonna uznać nawet za jesz
cze późniejszą. Poniżej legarów spoczywało kilka warstw po
chówków istniejącee;o tu niegdyś cmentarza, który zapewne 
otaczał inny - starszy kościół. Pośrednio można wnioskować 
o ewentualnych przesunięciach różnych faz budowlanych w ob
rębie dzisiejszego kościelnego wzgórza. 

Badania powinny być kontynuowane. 

CHVIARZNO, gm.Stara Kiszewa 
woj • gdańskie 

Badania provmdziła mgr Gabriela 
Jeziorska. Konsultacje naukowe 
doc.dr hab.Jan Leon Łuka . Finan
so\tało Iftuzeum Archeologiczne w 
Gdańsku. Trzeci i czwarty sezon 
badali /1 980-1981 r.j. Cmentarzy
sko wielokulturowe : kultura .wiel
barska , kultura łużycka z V okre
su brązu. 

W 1980 r. na cmentarzysku konstynuovmno badania 
obszaru, na którym w 1979 r. odsłonięto konstrukcję· dwóch 
rzędów kamieni. \1 odległości około 1 m na zachód i połud
niovzy zachód od omawianego obiektu znaleziono rozwidlają
ce się koliście ciągi kamieni. Konstrukcja dwóch rzędów 
kamieni najwcześniej odsłonięta była więc miejscem styku 
dwóch wieńcóvt kamiennych. Pierwszy z nich posiadał średni
cę 12,6 m, zaś drugi wieniec ·- 19,7 m. 

Założono róvmież wykop v1 południowo-wschodniej 
części - przypuszczalnie na skraju - cmentarzyska. Jest to 
prostokąt o wymiarach 11,5 x 9,5 m, położony równolegle do 
drogi Chwarzno-Zrunek Kiszewski. l'Ia obszarze tym znaleziono 
cztery groby popielnicowe, dwa miejsen palenia. OBnia , dwie 
niewielkie jamy i dwa skupiska kamieni. Na podstawie ll1ll
teriału ceramicznego obiekty te zaliczyć możnu do kultury 
łużyckiej z V okresu brązu. · 
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Groby różniły się budową. W pierwszym z nich po
pielnica stała w jasnym piasku przykryta płytą. Tuż przy 
popielniQy odsłonięto ślady dwóch kołków, które być może 
służyły do podtrzymania płyty. W odległości około 1 m od 
popielnicy stały przystawki grobowe: misa i dwa czerpaki. 
Grób następny mieścił trzy zniszczone popielnice ustawione 

. pośród bruku kamiennego. Trzeci grób zawierał jedną popiel
nicę obvmrov~ną pięcioma v~rstwami kamieni, tworzącymi kur
han, na powierzchni zniwelowany i przykryty warstwą orną. 
Obok kurhanu znaleziono misę oraz fragmenty innych naczyń. 
Ostatni grób - bardzo zniszczony, jednopopielnicowy, posia
dał szczątkpwą obudowę kamienną dna. 

Sezon badawczy 1981 - to slconcentrovmnie · badań 
na obszarze wystąpienia dwóch wieńców. 
Wieniec I - mniejszy, otoczony był szeregiem kamieni tylko 
od południowego-zachodu. Od północy i wschodu kamienie mog
ły być przemieszczone lub usunięte w czasie orki. 
W kolisku wieńca I, w północnej jego części, na głębokości 
około 30 cm zlokalizowano przebadany w 1979 r. obszar pogo
rzeliska drewnianej budowli o podstawie około 5 x 5 m. W 
miejscu tym, na powierzchni i·w warstwie spalenizny znale
ziono - oprócz kamieni - wiele dużych fragmentów polepy z 
odciskami konstrukcji drewnianych. Polepa służyła więc jako 
spoiwo i materiał uszczelniający ściany, zbudowane z okrąg
łych bali. Dach budowli przypuszczalnie wystający poza 
obręb budynku wspierał się na słupach wkopanych w jasny pia
sek i umocnionych gliną. Podłogę tworzyła warstwa gliny i 
przypuszczalnie kamieni, których przemieszczanie się w cza
sie orki utrudniało interpretację. Obiekt ten w 1979 r. 
mylnie zinterpretovreno jako ustrynę. 

. We wschodniej części kolista zlokalizowano rów-
nież dziecięcy grób popielnicowy, który złożono w jamie vzy
pełnionej warstwą spalenizny. 

Na obrzeżu wieńca znaleziono róvmież szczękę 
zwierzęcą. \'J południowo-wschodniej części odsłonięto ślady 

bruku. 
W wie.ńcu II zdjęto warstwę orną z dwóch ćwiartek. 

Przy odsłanianiu stwierdzono duże braki w układzie kamieni 
ograniczających kolisko od południowego wschodu i północne, 
go wschodu. 

JAROSŁAW Muzeum w Jarosławiu 
woj.przemyskie 
Stanowisko - Opactwo benedyktynek 

Badania prowadziła mgr Joanna Ko
ciuba. Finansował \/KZ w Przemyślu. 
Trzeci .sezon badań. Osada kul tury 
przeworskiej z pó inego okresu 
rzymskiego; wczesne średniowiecze 
XII-XIII w. 
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Stanowisko położone na wyniesieniu lessowym, w 
pobliżu stareso koryta Sanu na terenie byłeso opactv~ be
nedyktynek. 

Prace, będące kontynuacją wcześniejszych badań 
z lat 1961 i 1966 miały nu celu potwierdzenie ślad6w osad
nictwa wczesno~redniovliecznego na2 tym terenie. \'/ykopy son
dażowe o łącznej powierzchni 20 m założono od strony pół
nocno-wschodnie' i w ~chodniej , po zewnętrznej stronie mu
rów klasztornych. 

\"1 wykopie I przylegającym do baszty, w wurstv1ie 
czarnej ziemi o miąższości około 70 cm wystąpiły fragmenty 
ceramiki średniowiecznej, fragmenty ceramiki siwej, naczyń 
zasobowych, naczyń lepionych ręcznie. Znaleziono talcże · 
przęślik oraz fibulę zaliczaną do VI grupy Almgrena. Odsło
nięto ponadto część jamy, której górna część została uszko
dzona przy budovde baszty. Wypełniska jej stanowiła szara 
ziemta, nn dnie zalesały bryłki polepy, kości zwierzęce i 
fra@nenty naczynia dvrustożkowatego lepioneco ręcznie. 

W wykopie II, założonym na krawędzi skarpy, w 
warstwie bardzo czarnej ziemi o miąższości 100-120'cm, wy
stąpiły fragmenty ceramiki średru.ov1iecznej, frasmenty cera
miki siwej, naczy11 zasobowych i lepionych ręcznie. 

Badania będą kontynuo\~e. 

IYIOKRE, gm.Zaroość 
woj.zamojskie 
Stanowisko 1 

Archeologiczny Ośrodek 
Badawczo-Konserv...a torski 
w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Kuty
ławski przy współudziale mgr ms r 
Leszka Go.j ewskieeo, Andrzeja Urbm1-
skiego, 11.'ł odzimierza Zieli11sldego 
i \7andy Kozak-Zycłunanovrej ora z stu
dentów archeologii m.:cs . Flnan s ov...a
ło Biuro DolrumGutacji Znbytltów w 
Zamościu . Pierwszy cez on badm'i.. 
Ślady osadnictwa epoki kamienia, 
epol{i brązu i wczes nej epoki żelu
za. ora z c.men to.rzys~~ o ciał opalne 
początków ~rrdnionieczu. 

Stanowisk o 1 usytuowane j est na łagodnym, silnie 
r{ypłaszczonym stoku o Vtys t nv;ie południo\'Je j, podnies ionym 
purg metróv1 no.d poziom za l ewowy doliny s trnm:i.cmia bez naz
wy, uchodzącee;o v1 odległo :Jci okoł o 1 , 8- 2 km n~ pół 1_1ocny 
vischód do rzeki Toporni·cy . 

·fedług oporri o.do.1t mie jscovJe j l uu:1o.6ci jes zcze w 
czv;o.r tym dziesiątku l o. t bież~ccc;o s t ulecia r:riuno odkry~ w 
nus ypie j e dneco z k.Ll :cudziesic-clu i~t:1icjąc,yc lt tu kop cow 
"t opór z ko~ki słonio\·:cj ". VJ l ··t(.ch l ~t10-1 9·1J znis z c z o~1u 
zos tało. za ch odnio. lcru·ardź ot:.tn•JI'Jit::ku p:!':t.J bucl or.rie dror,l z. 
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I~;okrego do wsi Hubale. VI latach 1979-1 930 usz ;::odzona zosta
ła przy zdejmm·n:miu darni i kopaniu piasku północno-zachod
nia czę ść stanowiska, która, jak można sudzić po rnnterinłach 
znalezionych >v wybierzyskach /kawałki spopielonych ko ści., 
odpadki i odłupki krzemienne, skorupy potłuczonych na czyii 
o >vyglądzie. wyrobów garncarskich neolitu, wczesnej epoki. 
brązu, pełnej epoki brązu i /lub/ v1czesnej epoki żelaza 
oraz początków średniowiec.za/, musiała kryć pierwotnie róż
ne obiekty. V 1981 r. przez eksploatacj ę piask u z~iszczono 
w całości i częściowo nasypy kilku kopców. Powiadomiony o 
tym Archeologiczny Ośrodek Badawczo-Konserwatorski w Lubli
nie utworzył grupę do badań kopców. :Po zinwentaryzo·waniu 

. i sporządzeniu ich planu sytuacyjnego rozpoczęto vzykopali
ska. Eksploracją objęto najbardzie j zagroźone kopce, nr 1, 
2,3, a także przestrzeń między nimi. 

Kopiec nr 1 /przed badaniami zniszczony od strony 
zachodniej/ znajduje się na najwyższym punkcie w obrębie 
stanowiska; świadectwo ceramiki v1skazuje, że używano g o już 
w VII wieku, a może nawet wcześniej. Kształt kopca obecnie 
kolisty o średnicy około 9-10 m /pierwotnie był najpewniej 
czworoboczny o wymiarach około 8 x 8m/. Kopie c zachował 
się do wysokości około 0,6 m, ale niewątpliwie był znacznie 
wyższy. na płaskim szczycie kopca widoczne są Ślady darmych 
wkopÓ'w. Ukośna rampa, o długości ponad 3 m, prowadzi łagod
nie w dół ze szczytu kopca w kierunku południowym na prawie 
płaską przestrzeń, od południa i v~ chodu niemal pozbawioną 
rzeźby naturalnej, od zachodu natomiast osłoniętą kop cami , 
vcystępując~ni w g rupach. 

W badanych dwu ćv1iartkach kopca, z jego warstwy 
zevmętrznej, przede wszystkim ze stropowej jej części, vcy
aobyto skorupy potłuczonych naczyl1, które wiązać należy z 
późnym średniowieczem i czasami. nowożytnymi. VI warstwie na
krywającej oraz w stropie warstvcy poprzedzającej 1.vys tępują 
okruchy węgielków drzevmych i spopielonych ko6ci, drobne 
odłupki i odpadki krzemienne , a także skorupy potłuczonych 
naczy11 przypominające vcyroby garncarsicie neolitu , wczesnej 
epoki brązu, pełnej epoki brązu i /lub/ wczesnej epoki że
laza oraz początków średni owie cza . 

W środlcov/ej części kopca zachonały się ślady jamy 
głębokości okoł o O ,8 m, vcypełnionej szarym piaskiem zmie
szanym z popiołem i kawałkami węgli drzermych, v1 której on
giś mógł tkwić słup /kultowa statua?/ o średnicy 0,3-0 ,4 m. 
\'1 odległości około 0,3-0, 5 ro na południc od tego miejsca , 
w południowej ·czę :3ci ćwiartki zachodniej lm pca, w stropie 
warst\'IY poprz edzaj ącej i 1., 17arstv1ie nalcryvta j qccj, występo
VTały bezładnie rozrzucone lub vr niewielkich skuplsknch Vlę 
gielki drzevme i spopielone koś ci. Bks pcr i yza ahtropoloe~c~
na, wykonana prz e z :1 . Kozu~c- 7.ychrrulnm·;ą z m.:c ~ , wykazała v;srod 
szczątkóv1 k os t nyc h obccno~ć sr,kicletu l udzki ego o budO\?ie 
de lika t n ej / l.:obie t~ ? l o r::.~ s z U c.lctlf Z\':icr~ ·~~ cc :..:.O / p tak '? l· 
Charakt er tee;o ~.nal z i okn n -L e j est j rlsny . i.o:U i •::e , że S'l to 
pozosto.ło~ci tzr: . r:~·.rst•:fy cl• łopulcmi.u . Lu:;Jlrve j es t j cdHllc , 
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że mamy tu do czynienia ze śladami ogniska ofiarnego dla 
bóstwa, bądź też ze śladami ofiar składanych dla zmarłych . 

Na obrzeżu kopca, po jego stronie północnej, 
wschodniej i zachodniej, stwierdzono istnienie trzech row
kowatych zagłębień długości około 7-8 rn i szerokości okoł o 
2,5-3 ·m~ wkopanych około . ,. m poniżej poziomu próchnicy 
pierwotnej. Ksz-'łjAłty zagł_ębień w przekrojach poprzecznych 
obecnie n~eokow~te. pierwbtn~e były zapewne trapezo\mte . 
Osady uformowane w dwu badany~ z~głębieniach , usytuowanych 
po stronie wschodniej i zachodniej kopca, złożone były z 
warętewek p;ia.sku drobnoz.iarniste·go , w profilu prawie jedno
rodnego pod wzglę~em wielkości . W spągQ .tych v~rstewek 
znajdują się często wkładki węgla drzevmego. Ekspertyza 
d~ndr.ologiczna, wykonana przez Jl:i.Dąbrowskiego· z IH.KM PAN 
w Warszawie wykazała obecność węgli drzew liściastych 
wśród pobranych próbek z żagłębienia po stronie zachodniej 
kopca. Ekspertyza antropologiczna., wykonana przez W.Kozak
Zychnu:mową z UMCS, wykazała wśród szczątkóv1 kostnych z za
głębienia po stronie wschodniej kopca obecność szkieletów 
co najmniej dwu osobników w wieku dorosłym: jednego o budo
wie miernej, przesuniętej w kierunku dość silnej /mężczyz
na?/ i drugiego o budowie delikatnej /kobieta?/. Być może 
mamy tu do czynienia z pozostałościami grobów ciałopalnych·, 
nakopcowych. Z nawarstwień dolnych wypełniska części połud
niowej i środkowej zagłębienia, usytuowanego po stronie za
chódniej kopca, pochodzą skorupy kilku potłuczonych i może 
wtórnie przepal on,, ch naczyń garnkowa tych, przeważnie grubo
ścienne, z mas ceramicznych, zawierających domieszkę piasku 
i preszamotu /?/,pozbawi one ornamentu, z widocznymi na po
wierzchni śladami lepienia. Znaleziono tam róvmież skorupy 
parli potłuczonych i również może wtórnie przepalonych na
czyń garnkowatych, grubościennych, z mas ceramicznych o du
żej zawa~ości drobno- a czasem średnioziarniste9o piasku, 
zdobione wzorem płytko· rytym wielezębnym narzędz~em wklęsło
wypukłym, ze śladami obta czania śladowego na zewnątrz, po
niżej v1ylewu.. Cechy zewn@trzne obu kategorii skorup przypo
minają wyroby garncarskie faz wczesnych początków średnio
wiecza. 

Rozpoczęto także badania v1stępne kopca nr 2 oraz 
kopca nr 3. Sondaż weryfikacyjny terenu stwierdził, iż na
sypy tych kopców stykają· sj.ę lub zachodzą na siebie, . dając 
w sun1ie możliwość systematycznych badań stratygrafii kultu
rowej obiektów i ich chronolo~i:i,. Ekspertyza antropologicz
ne. , wykonana przez \/. Kozak-Zych.manową z Ul:lCS, wykazała wśród 
spopielonych kości z warstwy nakrywającej kopca nr 2 obec
ność szkieletu ludzkiego osobnika w \•:ielcu dorosłym / ?l , a 
wśród szczątków kostnych 'z warstwy nakrywającej kopcu nr 3 
obecno6ć szkieletu ludzkieeo przypuszcz~lnie mgżczyzny w 
wieku dorosłym oraz s zkieletu Z\'lierz~cego . Godnym uwagi 
szczegółem urządzeń obu kop ców są zba dane w przekroju zagłę
bienia nu ich obrzeżu podobne do odsłortigtych przy kopcu nr 1· 
Podziału zat;łębień no. odcinki nie udało się uch\'.rycić wobec 
niew'l elkicgo zakresu odkryvtek . 
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Podczas robót pomiarowych na południowo-wschodnim 
skraju cmentarzyska, w odległości około 140 m na południe 
od kopców nr 1, 2 i 3, zlokalizowano kopie·c, na którego szczy
cie, w korytarzu vzykopanym przez susły, natrafiono na ostro
gę żelazną z zaczepami zagiętymi do środka, noszącą ślady 
~atyn~ ogniowej. Ostroga, jak możn~ wnosić ze zdjęcia rentgc
nowskl.ego, vzykonanego w Centralnym Laboratorium IHIGVl FAN w 
Warszawie, odkuta została w całoś ci z jednej sztabki. Wymia
ry i proporcja wiążą ją raczej z odmianą A /wg sche.matu pro
_ponowanego przez J. Zalca/, natomiast kształt bodźca i orna
mentu nawią'zują do odmiany B i D. Chronologię tego typu odno
sić można do wczesnych faz początku średniowięcza. 

Prowadzone były również poszukiwania terenov1e w 
celu zlokalizowania śladów osady początków średniowiecza, 
na którą na trafiono przy cmentarzysku. We wsi Hubale, v1 od
ległości około 300-400 m na południowy vmchód od stano\riska 1 
w Mokrem zarejestrowano pozostałości osadnictwa początków 
i rozkwi'tu średniowiecza tzn. do XIII wieku w postaci skorup 
potłuczonych naczyń, pokruszonej polepy i śladów spalenizny. 

Materiały złożono w Zakładzie Archeologii Folski 
UMCS w Lublinie. 

Badania będą _ kontynuowane. 

STARA DONGOLA /Sudan/ 
.Miaat·o średniowieczne VIII-XIV w. 

Folska Stacja Archeologii 
Śródziemnomorskiej UW 
w Kairze 

Badania prowadził zespół pod kie
rovmictwem dr.Stefana J~kob~el
skiego /Zakład Archeologii Sród
ziemnomorskiej FAN/; dr Włodzi
mierz Gadlewski / Ivluzeum N"arodowe 
w \/arszaw:i,e/; mgr Marek Ste~nborn 
/Polska Stacja Archeologii $ród
ziemnomorskiej w Kairze/ oraz 
praktykanci: J.Dobrowolski i T. 
Rostworowski /studenci V roku ar
chi tektury Foli t~chniki V/arszaw
slciej/ i K.Innemee i C.'rax /stu
denci archeologii Uniwersytetu w 
Leidzie- Holandia/. Ze strony 
Suda~skiej Służby Starożytności 
- inspektor Rida ed-Din M .• Jliioham
med. Finanso~ała: Polska Stacja 
.Archeologii Sródziemnornorskiej 
mv w Kairze. PiQ tnasty sezon ba
da~. 

Badania wykopaliskowe i dokumenta,cyjne obejmowały 
prace na czterech stanowiskach archeoloeicznych w obrgbie 
starożytnefśo" miasta IJone;ola: 
1.. Stanowisko Przedmie ście: /rozpoczę te w 1976 r./. Kontynuo-
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wano badania wykopaliskowe kompleksu zabudowy mieszkal
nej z VIII-X vdeku. Odsłonięto dalszą część domu B wraz 
z fundamentem ulicy, stanowiącej wąski korytarz biegnący 
wzdłuż dornów A i B po stronie połudhiowej. Na wewnętrznym 
podwórcu domu B stwierdzono ciekawe urządzenie kanaliza
cyjne, niespotykane dotychczas w tych typach budynków 
okresu chrześcijańskiego. Ceramiczne rury umieszczone 
skośnie w ścianach prowadz' do basenu umieszczonego na 
zevmątrz;. baseny /osadniki wypełnione warstwą żwiru 
mieszanego z ułamkami ceramicznych naczyń i piaskiem. 
Rozpoczęto odsłanianie domu D, najpóźniejszego z badane
go . zes·połu. Uzyskano dalsze potwierdzenie datowania 
poszczególnych budynków tego kompleksu, narastającego 
stopniowo i ulegającego licznym przebudowom w ciągu VIII
XIV wieku. 

2. Kościół Północny - całkowita eksploracja tego stanowiska. 
Odsłonięto i przebadano niewielki kościół /11 x 11,5 m/ 
o planie centralnym, wzniesiony z cegły suszonej i poło
żony na skraju miasta w pobliżu cmentarzy. Budowla ta 
zachowała się w części środkowej do \vysokości 3,80 m, 
ale z jej ze\vnętrznych ścian pozostały zaledwie· ślady 
fundamentów. Czas budowy obiektu określono na XII/XIII 
wiek, tj. okres późnochrześcijański. Był to zapewne je
den z ostatnich budynków sakralnych w Dongoli. Na ścia
nach kościoła. stwierdzono fragmenty malowide~ ściennych; 
zachowała się także podłoga z płyt ceramicznych i część 
urządzeń vmętrza sanktuarium i zakrystii. 

3. Tzw.Meczet w Dongoli: Kontynuowano prace dokumentacyjne 
tego unikatowego obiektu, który został zidentyfikowany 
jako królewska sala tronowa z IX wieku, zamieniona na 
meczet w 1317 r. U tej kampanii badania, którymi kiero
wał dr Godlewski, miały na celu przygotowanie dokumen
tacji do odtworzenia pienvotnego wyglądu budowli oraz 
materiałów do wstępnego projektu rekonstrukcji budynku. 
Najważniejsze ustalenia dotyczyły przyziemia, gdzie 
stwierdzono lokalizację oryginalnych arkado\·zych wejść 
oraz zakończono badania układu przestrzennego •;mętrza. 
Powiodło się ustalenie poszczególnych etapów przebudów 
układu komunikacyjnego pomiędzy salami. 

4. Groby skalne: Odsłonięto drugi z dvm znajdujących. się na 
tym stanowisku grobów złożony z szybu z ciągiem schodów 
i dwóch paralelnych komór z wykutyroi w podłodze zagłębie
niami na kształt sarkofagów antropoidalnych, zorientowa
nymi wzdłuż osi wschodni o-zachodniej, ze specjalnym za
głębieniem na głowę po stronie zachodniej. Dokładna ana
liza grobów /łącznie z poprzednio badanym w 1971 r./, 
pozwoliła na datowanie ich na VI/VII wiek, tj. okres 
wprowadzania chrze~) cijru1stwa na teren królestwa Makurii. 
Jest to nicznnny dotychczas typ w~zesnochrześcijml.skich 
założeń e;robonych , nawiązujących do starszej, lokal~ej, 
napatai1sko-meroickiej tradycji pogrzebowej. Należy Je 
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określi6 jako pochówki wielmożów, bądź nawet - królów Ma
kurii. Odkrycie to stawi~ w. innym świetle dotychczasowe 
·ustalenia dotyczące tzw.kultury Tanquasi. 

TON~SZOWICE, gm.Wielka Wieś 
·woj.krakowskie 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Stanowisko 1 - "Ostra Górka" 

Badania prowadziły dr Ewa Rook 
i mgr Anna Ruszar /autorka spra
wozdania/. Finansowało :Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie. DrUgi 
sezon badan. Osada kultury len
dzielskiej. 

Badaniami objęto południową część stanowiska. Za
łożono cztery wyk~py w różnych punktach osady, o łącznej 
powierzchni 200 m • W trzech vcykopach zlok~lizowanych w 
partii południowo-wschodniej badanego obszaru nie stwier
dzono istnienia obiektów o charakterze archeologicznym. 
Natomiast w jednym z wymienionych wykopów, założonym w 
środkowej części stanowiska pod warstwą orną wystąpiła war
stwa czarnoszarej, spękanej poligonalnie ziemi- przypusz
czalnie pozostałość utworu wodnego, z bardzo dużą ilością 
zalegającego w nim materiału archeologicznego, pochodzącego 
zapewne z rozmytych obiektów. 

W czwartym Wykopie zlokalizowanym w zachodniej 
partii osady · odsłonięto ślady 5 obiektów- jam, kształtu 
nieckowatego bądź trapezowatego, przy czym dwie z nich by
ły częściowo zniszczone przez podobny utwór wodny, jak za
legający w części środkowej stanowiska. 

Odsłonięte jamy miały, jak się wyda je, charakter 
gospodarczy. Wszystkie one zawierały na ogół niezbyt licz
ny materiał zabytkowy w postaci wyrobów krzemiennych, frag
mentów naczyń glinianych, drobnych węgielków drzewnych i 
niewielkiej ilości polepy. 

Cały materiał archeologiczny uzyskany w sezonie 
badawczym, pochodzący zaróvmo z warst~7 ornej, utworów 
wodnych, jak i obiektów, jest jednolity chronologicznie 
i wiąże się z kulturą lendzielską . 

~~teriał został złożony w Muzeum Archeologicznym 
w Krakowie. 

Badania będą kontynuowane. 

V/OJSZE, gm.Czarwin 
woj.ostrołęckie 
Stanowisko 1 

Univ1ersytet \:arszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadziły mGr mgr Dorota 
Górna i Joanna Kalat;a. . Finans ował 
JKZ w Ostrołęce . łierwszy sezon 
badań. Osada otwarta. Kultura łu
życka i okres wczesnośredniowieczny. 
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Badaniami . objęto południowo-;;schodnią część sta
nowiska. Przebadano powierzchnię 110m". Odsłonięto 12 
obiektów, w tym: 7 z o~-cresu · r:czesnośrcdniowiecznego i 3 
zvtiązane z kul turą łużycką. 

Obiekty wczesnośredniowieczne to półziemianka o 
rozmiarach 3 x 4 m z zadaszeniem wspierającym się na słu
pach umieszczonych po zewnętrznej stronie obiektu; otwarte 
palenisko ułożone z polnych kamieni ; jamy okrągłe w planie 
i nieckowate w przekroju pionowym. Wszystkie obiekty wko
pane były w 1~rstwę twardej, spoistej gliny calcowej. Wy
pełnisko ich stanowiła intensyvmie czarna, przemieszana · 
ziemia z dużą zav~rtością węgli drzevmych, grudek polepy 
oraz drobnych kamieni często przepalonych. 

N~teriał ceramiczny vzystępował masowo z X-XI \rie
ku, sporadycznie natomiast ze starszych faz okresu wczesno
średniov;iecznego - w wydzielonych obiektach. W półziemiance 
znaleziono doskonale zachowane nożyce żelazne, fragmenty 
szpili żelaznej i żelaznego noża oraz dv~ przęśliki gliniane. 

Osadę tę należy wiązać z grodem w Grodzisku, gm. 
Czerwin, oddalonym o 3 km, a datovffinym na X-XI wiek. 

Materiały do opracowania znajdować się będą w ma
gazynie lA ITff, później u VffiZ w Ostrołęce. 

Badania będą kontynuowane. 

WINNICA, gm.Połaniec 
woj.tarnobrzeskie 

Univ1ersytet ~~·arszawski 
Instytut Archeologii 

Stanowisko 1 - grodzisko "Okop", 
Stanowisko 2 - osada przygrodowa 

Stanowisko 1 

Badania prowadziła mgr Ewa Twaraw
ska /autorka sprawozdania/, konsul
tował prof.dr Jerzy Gąssowski. Fi
nansowała Dyrekcja Elektrowni "Po

·łaniec" w Budowie. Ósmy sezqn ba
dań. Grodzisko i osada przygrodowa 
2 połowa XI - druga połowa XIII v1. 

Celem badań, kończących eksplorację erodziska w 
Winnicy, było dostarczenie br~kujących danych odnośnie prze~ 
biegu i. konstrukcji wałów grodu w ich północnej i północno
wschodniej partii /najbardziej zniszczonej przez budowę wa
łów przeciwpowodziowych/; ostateczne sprecyzowanie kształtu 
i wymiarów grodziska, jak również wyeksploroy;anie w jak naj
większym zakresie vmętrza w jego częś ci pomiędzy WSiłem 
przeci~~owodziovzym a Czarną /część najbardziej narażona ~a 
zniszczenie/. ~ 

Dane uzyskane z 4 wykopów przecinających zachowa~ 
ne partie podstawy ~ałów /część południowo-zacholliLia wykop 
18, cz~ść północno-zachodnia wykop 17 i 19, majdan grodu 
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wykop 20/ i2wch~~ząc~ch na maj~an grodu, o łącznej powierz
chni 130 m , uscisl1ły i potw1erdziły poprzednie ustalenia 
dotyczące ich budowy i faz użytkowania /patrz sprawozdanie 
z badan za rok 1979/. Ze szczegółów konstrukcyjnych vrerte 
są odnotov~nia rzędy pali zabitych co 40-50 cm, w części 
łączącej obie konstrukcje: skrzyniową i przekładkową, za
obserwowane we wszystkich wykopach. Poza tym stwierdzono, 
że skrzynie miały na ogół wymiary 3 x 4 m i były oddalone 
od siebie o około 1 m. 

W lv,yniku pełnego zrekonstruowania przebiegu linii 
wałów grodu, udało się ustalić wymiary wnętrza grodu na 90 
x 65 m. Miał on kształt owalu wydłużonego z północnego , 
zachodu na południovzy wschód o po\tierzchni okóło 584 m ~ z 
czego przebadano około 25%. Biorąc pod uwagę, iż około 
34% powierzchni grodziska znajduje się pod nasypem wału 
przeciwpowodziowego, a jego północno-zachodnia część uległa 
prawie całkowitemu zniszczeniu, pozostało nie przebadane 
około 2~~ wnętrza grodu. 

Na majdanie grodu /część północno-wschodnia/ od
słonięto i wyeksplorowano pozostałości półziemianki /2,5 x 
5 m, głębokości 0,6 m/. z paleniskiem kamiennym i piwnicz
ką, w której znaleziono 3 potłuczone naczynia i fragment 
żarno\vu, trzech niewielkich jam o nieokreślonej funkcji i 
2. palen~sk kamiennych. · 

W wykopie 19 odsłonięto fragment naziemnego obiek
tu z XV/XVI wieku zawierającego duże ilości ceramiki, kości 
zwierzęcych i wyrobów żelaznych. Być może są to pozostałości 
znanej ze źródeł pisanych komory celnej przy uj ściu Czarnej 
do Wisły, której dokładnej lokalizacji do tej pozy nie udało 
się ustalić. Vmętrze grodu, nie narażone na powodzie, znako
micie nadawało się do tego celu. 

Stanowisko 2 
Kontynuując pr~ce prowadzone w 1978 roku za~ożono 

wykop o povrlerzchni 22 m w celu uchwycenia dalszego prze
biegu konstrukcji mostowych odkrytych w· 1975 roku. Wynik 
badań by~ negatywny. Natrafiono jedynie na zmywy v~rstwy 
kulturowej z wyższych partii osady. Wynika z tego, że bra
ma do grodu i most znajdują się bardziej na północny-wschód 
/pod wałem przeciv~owodziowym/ lub też bardziej na północny 
zachód, gdzie wjazd na wał przeciwpowodziowy rozszerza się 
znacznie. Ta kwestia pozostaje w dalszym ciągu nie wyjaśnia-
na. 

Materiały znajdują się w Instytucie Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

Badania zakończono. 

l 
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ARCHEOLOGICZNE ZDJĘCIE POLSKI: 1979-1982 

Po raz pierwszy w "Informatorze Archeologicznym" 
pUblikujemy wykaz przebadanych obszarów metodą Archeolo
gicznego Zdjęcia Polski. Obejmuje on w układzie alfabetycz
nym województw numerowane obszary, których wykonawstwo rea
lizowane było w zasadzie w latach 1979-1982. Głównym celem 
tego zestawienia jest informacja, które obszary z9stały 
już obj~te systematycznymi badaniami powierzchniowymi, aby 
uniknąć dublowania SiQ tego rodzaju prac. Dlatego w przypad
kach niektórych województw, jak warszawskie, pilskie, radom
skie, olsztyńskie, ciechanowskie, kieleckie i radomskie 
uwzględniono . także prace ewidencyjne z lat wcześniejszych 
/1970,1975-1978/, które prowadzone były metodą szczegółowe~i 
prospekcji terenowej, choć w óbrębie innego podziału. Wyni
ki ich wymagają obecnie opracowania i dostosowania do wymo
gów obowiązującej zasady prowadzenia dokumentacji AZP, aby 
mogły być przekazane do centralnego archiwum w Ośrodku Do
kumentacji Zabytków. Spis obejmuje także obszary, które 

· zostały objęte badaniami, ale wyniki.ich oraz niski poziom 
wykonania kart ewidencyjnych budzą zastrzeżenia i . kwalifi
kują je do poprawy, uzupełnień lub nawet weryfikacji. 

Wykaz przebadanych całkowicie obszarów oparty 
jest na sprawozdaniach Konserwatorów Zabytków Archeologicz
nych. Nie zawsze są to pełne sprawozdania, ponieważ prace 
AZP prowadzone i finansowane przez inne instytucje wciąt 
nie są zgłaszane placówkom konserwatorskim, podobnie jak 
nie przekazywana jest im dokumentacja obszarów, a za ich 
pośrednictwem centralnemu archiwum. W niektórych przypad
kach sprawozdania konserwatorskie przygotowane są niesta
rannie, czego dowodem jest nie uwzględniahie numerów ob
szarów, których dokumentacja została już przekazana do ODZ. 

Oprócz województw częstochowskiego i nowosądec
kiego, tereny wszystkich województw zostały już objęte rea
lizacją badań. Badania te prowadzone są w różnym tempie, 
w zależności od ilości wykonawców w danym województwie, 
możliwości finansowych oraz sprawności organizacyjnej miej
scowych placówek konserwatorskich. Największą ilo~ć obsza
rów przebadano w woj.leszczyńskim /95/ i radomskim /71/, 
najmniejszą w woj.krośnieńskim, piotrkowskim i tarnowskim 
/2/. 
W 1982 r. objęto, w skali ogólnopolskiej, badaniami naj
większą ilość obszarów, podniósł się także - choć jeszcze 
nie wszędzie - poziom wykonawstwa dokumentacji. 
W przedstawionym spisie wprowadziliśmy rubryki uwzględnia
jące realizat~rów i instytucje finansujące, gdyż zamierze
niem naszym jest ukazanie wszystkich współuczestniczących 
w pracach nad AZP. Zrobiliśmy więc to śvdadomie, choć nie 
dysponowaliśmy pełnymi materiałami, aby w latach nast~p
nych wszystkie sprawozdania z przeznaczeniem do druku w 
"Informatorze Archeologicznym" przygotowane były według _, 
tego wzoru. Dlatego też prosimy o wYrozumiałość dla błędów, 
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które musz~ siv w obu tych rubrykach znaletć, zwłaszcza do
tycz~cych realizatorów, gdyż litera "p" wprowadzona dla wy
konawstwa prywatnego, w niektórych przypadkach napewno po
Winna być zas-t@iona· nazwą instytucji firmującej prace • . 
Z drugiej zaś stro~y Redakcja uprzejmie prosi wszystkie in
stytucje realizuj~ce AZP o nądsyłanię corocznych spisów 
wykonanych obszarów według powyższego wzoru na adres ODZ/ 
Warszawa, ul. BrzozQWa 35/. . 
Na koniec przedstawiamy rozwój badań AZP w skali rocznej 
od 1970 r. Warto nadmienić, że na powierzchni kraju znajdu
je sio 8000 obszarów nadaj~cych siv do zbadania metodą 

"AZP. · · 

1970 - 75 38 
1976 19 
1977 4 
1978 5 
1979 122 
1980 230 
1981 ... 272 
1982 396 

razem 1.087 

DJ/MK 



Województwo 

Biała Podlaska 

razem: 13 

Białystok 

razem: 22 
Bielsko 
Biała 

razem: 12 
Bydgoszcz 

razem: 13 

l _ - ___ l _ __l 

l rok l ll.cib~~- ~- - ~ obszarów nr obszarów j finan-sował 
ralizował 

1981 

"1982 

1979 

1"980 

1981 

1982 

1980 

1981 

1982 
1980 

1981 

1982 

8 

5 

6 

4 

4 

8 

7 

• 4 

1 

4 

3 

6 

54-83,54-84,54-85, 
55-86,56-87,57-87, 
57-88, 58-85,63-87", 
53-83,53-84,54-83, 
54-84 
52-83,53-82,53-83, 
53-84,53-85,54-85 
35-84,52-84,52-85, 
35-83 
51-84 
53-86, 53-87 
52-81 
35-89,35-90,36-88 
39-84 
49-82,49-83 
55-86.55-87 
104-53,104-54,106-49 
106-50,106-51,107-48 
113-46 
104-49,104-50 

106-54 
109-45 

-· 101-50 
40-37,45-44,48-40 
43-43 
39-37 
42-35 
48-41 
36-37,42-35,45-34 
40-38 ;46-34 t 
44--35 

BBDZ 
BBDZ 
BBDZ 
ODZ 
ODZ 
ODZ 
ODZ 
ODZ 
KZA 
ODZ 
ODZ 
KZA 
KZA 
ODZ 
ODZ 
ODZ 
KZA 
KZA 
KZA 

AOBK Lublin 
AOBK Lublin 
AOBK Lublin 
Podlaskie Tow. 
Społ.-Kult. 

PKZ KZA 
PKZ h'"U 
PKZ,KZJ. 
PKZ 
PKZ 
PKZ 
PKZ 

p 
PTTK Białystok 
Tow.Miłośn.Siemiatycz 
KZA 

p 
p 
p 

ZRllli.OW 
Wadowice p 
UMG Kalw. p 
UJ Kraków p 
UJ Kraków p 

ODZ l p 
UAM Pozn. p 

• \VKZ p 
ODZ p 
ODZ,WKZ p 
WKZ p 
ODZ BTN 
ODZ PTTK-żnin 

\..) 
~ 
~ 



.· -· 

Województwo r_pk ' liczoa nr o~szarów finan.,. 
obszarów . . SO\Vał 

.Chełm 1980/81 2 78-.86,78-87 WKZ 
1982 2 '83-86 WKZ. 

razem: 4 83..:87· · .ODZ . 
Ciechanów 1975 1 40-58 · VIKZ 

1977 4 40-59 ,41~57,47-62, . V.IKZ 
47-63 WKZ ,. 

. 
1979 1 49-62 VIKZ 

- 1980 20 34-58,35-57,35-58, . WKZ 
35-59,36-57,36-58', V/KZ 
35-62 '36-62·,37-58' WKZ 
39-58,41-58,44-60, \VKZ ,. 
45-59,45-60,47-61, ·· · WKZ 
48-60, 49.:.6()' 50~4· , WKZ --.. 
50-65,.51-64, WKZ 

1981 16 38-58,38-59,41-59~ WKZ 
42-59,46-59,46-60, WKZ -

' 47-59,47-60,49-64, VfKZ .. 
49-65,48-65,48-66, WKZ 
45-67,45-68,46-67~ WAZ " 47-67 V/I{Z ił'· "'i 

1982 10 36-60,36-61,39~60, \VKZ 
40-60,45•57,45-58, WKZ _. 

' 46..:57,46•58,47-58, \'lKZ 
razem: 52 51-62 . . . 

Elbląg 1979 13 13-50,14-50,20-46, VIKZ 
·. 20-47,20~51,20~52, 11 

21-46,21-47,21-51, n 
•. 21-52 11 

20-49,21-49 \'IKZ 
20-50, VIKZ 

1980 24 15-58,16-57,16-58, IHKM 
" 16-59,17-57.17-58, 11 

. 17-59,23-48,24•47, 11 . 
- 24-48,24-49,25-45; 11 

25-46,25-47,25-48, łł 

realizował 

p 
PKZ Lublin 
Muz .. Chełm. . . 

p 
p 
p 

PKZ Warszawa . 
p 

. p 
' . P 
' p .. .. .. 

-~ ·· ·~ p 
' . . p 

~· .. ~. 

p ' . . 
p 
p -

. P . .. p .: 
.. · P 

' p 
~ 

MZZ 
.GTN . 

.- CZN 

IAUW 
.. . 

• 11 

11 

rt 
MZM '· MZM, IAUW 
IAUW 

11 

11 

" 
" 

. . 

... 

:e 

... 
-

... 

·"': 

* 

' . . 
~ . 

. 
. 

.. 
-

l 
l 
l 

w . 
~ 
Vl 



Województwo rok l liczba 
obszarów 

~ 

1981 12 . 

19ą2 17 

razem: 66 
Gda.ńs):c 1979 3 

.. 1980 4 

1981 2 
1982 10 

razem~ 19 
Gorzów 1981 1 

. 1982 11 

razem: 12 
Jelenia 1981 . 3-
Góra · l 1 _~ą2 5 
:raz·em: a .. .. - . . 

nr obsza.ró.w 

26-45,26-46,26-47, 
27-45,27.-46,27-47 
2.0-48 '2·1-48 
21-50 
1 3-47 '13~48' 14-4 7 ' 
14-48,22-46,22-47, 
24'-48,.22"751 ,22.-5~, 

. .28-46 ,28~.47 ,22-:5.2 
10~54,11-54,11~55, 

. 12-52,12."!'!'5.3,12-54,. 
1~-55,13-52~1j~sJ; 
13.-54.' 1 J-55' 1,6"':'5'1"' 

' 16-52_,17-5·2,20,;..48, 
21~48~19-47 

18-4 5 ~ 19-4'5 '22-46 
01-41,0l-40,02~41, 
02-42 . 
1 o.-45 ,21-46 
02-41,03-42,04-42, 
05-42,13-40 
09~43,10-4},11~43, 
12-41.22-45 -
45-13 ·. 
45-9,45~10~45-14, 

.51..:.5,52-5.,52-6,52-7' 
-5.2-8",5)...;6 . . . . .. . . 
s·3~7 · • .sJ~a· · .. 

78~1J ;85..:14 ,87-.1:6 
83"717:,83-20 •. 85.:..14, 
85-13.87-16 . 

Xina.n-
sował 

IHKM 
.~ 
WKZ 

V.'KZ ' IHK141. 
IHKM 
IHKM 
IHKM 
IHKM ... 

~ 

ODZ 
WKZ 
WKZ 
WlCZ 
KZA 
KZA 
ODZ 
ODZ 
onz;·. 
:ODZ 
WKZ 
WKZ 
.WZIR 

... \VKZ 
ODZ 
·wlc'z 

r.ealizował 

IAUW 
IAUW 
MZM 

MZ_li4, IAUW 
IAUW 
I AU\'/ 
IAUW 
IAUW 

p 
p 
p 
p 
p 
p 

PTAiN 
Muz.Arch.Gda.ńsk 

p 
~TA~N,PTTK ~orzów 

p 
p 
p 

... .. 
WO"ĄK 

· WOAK 
WOAK 

l 

w 
~ 
C\ 



liczba : 
Województwo rok obszarów nr obszarów 

Kalisz . 1979 1 69-37 
1980 6 64-37,78-39 - 61-33,73-37,74-37," . 

61-34, 
1981 6 60-35,63-36,64-36, 

- 65-38,70-40,74-38 
1982 19 59-33,59-34 

63-33,63-34 
62-36,62-37,62-38, 
62-39,62-40,63-35, · 
63-37,63-39,63-40, 
64-38,64-39,68-39, 

razem: 32 71-39.70-39.75-39 
Katowice 1982 4 97-44,97-45 
razem: 4 97-46,97-47 
Kielce 75/79 1 87-59 

1979 5 87-61 
; 97-61,98-61,98-62 

97-62 
1980 6 78-6'0 

87-60 , 
96-60' 1 00-62 
85-63 
94-63 

1981 3 86-60 
. 99-63 

85-60 
1982 ·- 3 91-62 

87-61 
razem: 18 96-61 
Konin 1981 2 57-38' 59-34 

1982 7 57-34,57-36,57-37, 
57-38,57-40,58-34, 

razem: 9 59-3_4 

l !'1.nan-
sował 

WKZ 
' ODZ 

WKZ 
WKZ 
WKZ 
WKZ 
ODZ 
WKZ 
WKZ 
WKZ 
WKZ 
WKZ 
'W XZ 
ODZ 

BBiDZ 
WKZ Hydrob. 
Hydrobudowa 

WKZ 
WKZ 
WKZ 
ODZ 
WKZ 
WKZ 
VIKZ 
ODZ 
WKZ 
Vv'KZ 
VI"KZ 
ODZ 

ZAM IHKM 
MOK 
ODZ 

realizował 

p 
p 
p 
p 

' p 
p 

Tow.Mi.ł.Kalisza 
UAJII - Poznań 

p 
p .. 
p 
p 
p 

Tow.Przyjaciół Gliwic 
PTTK 

PKZ - Łódź 
PKZ - Łódź 

ZAM 
IHIGri - Igołomia 
PKZ - Rzeszów 

UJ 
Z.AM IHKM 

Muzeum Narod . '·: . .., lce 
UŁ 
UJ 
ZAlll 

PKZ - Rzeszów 
:EKZ - Rzeszów 
UG - Sobków l 

p 

p 
PTTK - Konin 

' 

i 

l 

VJ 
~ 
-.1 



·,·,oj evródz t wo rok ' l~czba 
obszarów 

h.oszalin 1979 4 

1980 9 
i 
l 

1981 11 

1982 21 
-

rc.zem: 45 
!(raków 1981 3 
rc.zem: 5 1982 . 2 

Krosno 1981 1 
razem: 2 1982 1 
Legnica 1982 14 . 

,. 

razer.u 14 ----

nr obszarów finan-
sovrał 

23-26,24-26 WKZ 
18-24 WKZ 
18-20 ViKZ 
19-20,20.:.20 WKZ 
12-20,12-21,13-20, ODZ 
13-2 1,14-22, 14- 23, ODZ 
19-24 ODZ 
33-19,34-17,34-18, ODZ 
34-19,35-18,35-19, ODZ 
35-17 ODZ 
16-23 ODZ 
17-18 ' 1 8-18 V:KZ 
17-23 WKZ 
22-25,23-25,24-25 VIKZ 
18-21 '18-22 ODZ 
18-23,19-22 ;:;xz 
33-15,33-16,33-17, WKZ 
33-18 WKZ 
32-15,32-16,32-17 ODZ 
32-18,32-19 ODZ 
15-21 '15-22' 17-21 ODZ 
16-22 WKZ 
16-17 Yi'KZ 
101-57,102-57,102-58 1'!}J( 
102-53, 10)-53 O:JZ 

110-74 \'lKZ 
111-75 v7KZ 
66-19,66-20 ViKZ 
67-18,81-20,81-21, ViKZ 
66-16,67-16,68-16, WKZ 
71-16,71-17,72-16, V/KZ 
72-17,7)-16,73-17 WKZ 

realizował 

UMK 
p ' UAM 

UAM 
UW Wrocław 

p 
p 

UW i~rocław 
UV/ Wrocław 

· UW Wrocław 
p · 

UA.M 
Muz.Narod.Szczecin 

UMK 
PTAiN 

Muz.Narod.Szczecin 
u. wrocł. 
u. wrocł. " 

u.wrocł. 
u. wrocł. 

PTAiN, KTSK 
p 

UAM 
p 

PTAiN Kraków 

· PKZ Rzeszów 
PKZ Rzeszów 

p 
p -
p ,. 

p 
p 

-- ----

w 
+=
(l) 



Województwo rok l~czba nr obszarów obszarów 
Leszno·· 1979 21 60-20,62-20,62-27, 

64-20,65-21,65-20, 
70-26 '6)-20 '60-2, ... 

- 59-24,61-20 . 
62-31,63-31,63-24, 
64-31,65-22,66-32, 
67-32,61-21,64-21, 

.66-22 
79/80 - 2 61-22,62-22 
19.80 20 59-25,61-28,60-24, 

- 59-23,62-30,62-28, 
63-30,63-28,63-23, . 
64-23,71-26,72-26, 

' ' 61-25,70-25 
•. 59-22,63-21,64-22, 

64-24,65-24 
-· 63-22 

' 60-25 
80/81 9 60-22,69-27,70-27 

- 67-31,58-24,58-25, 
57-2-4' 57-2 5 '63-29 

1981 23 61-27,64-28,67-22, 
68-26,69-26,69-25, 

t 65-25,68-21,68-22, 
< 69-22,68-23,68-24, 

70-23,70-24,71-23, 
60-26 
63-25,59-26,59-27, 
62=26, 69-28 '70-28 . 
64-25 

1982 - 19 61-21,61-25,61-26, 

.-
65-25,67-23,67-24, 
67-26,66-25,66-26, 

- 67-27,67-28,68-28, - 68-27 
~ 

f~nan-
sował 

ODZ 
ODZ 
ODZ 
WKZ 
ODZ 
ODZ 
ODZ 
ODZ 
ODZ 
ODZ 
ODZ 
ODZ ' ·onz 
ODZ 
WKZ 
WKZ 
ODZ 

? 
wKZ 
ODZ -
ODZ 
ODZ 
ODZ -

ODZ 
ODZ 
ODZ 
ODZ 
vncz 
WKZ 

ODZ,WKZ 
WKZ 
WKZ 
WKZ 
VIKZ 
WKZ 

realizował 

PTPN 
PTPN 
PTPN 

p · ~ 

PTPN 
PTPN 
PTPN 
PTPN 
PTPN 
PTPN 
PTPN ., 

PTPN 
PTPN 

- ' PTPN 
p 
p 

PTPN 
ZAW,IHKM,PAN 

p 
PTPN 
PTPN 
PTPll 
PTPN 
.PTPN 
PTPN 
PTPN 
PTPN 

p 
p 

- PTPN 
p 
p 
p 
p 
2 

. 

" 

-

. 

. l 

w 
~ 
\D 



.l~czoa Województwo rok obszarów 
Leszno /cd/ 
razem: 95 
Lublin 1979 12 

' 
1980 11 

80/81 2 

1981 6 
--

1982 7 

razem: 38 
Łomża 1978 2 

1979 5 
. 1980 2 

' 
1981 2 
1982 8 

razem: 19 
Łódź . 1980 1 

1981 1 
1982 4 

razem: 6 

l 

nr obszarów ' r~nan-

sował 

62-24,68-22,69-22, ODZ 
69-28.70-28.71-24 ODZ 
80-7 4 '81-7 4 ,·81-7 5 ' ODZ 
81-76,82-74,82-75, onz 
82-76,83-74,83-75, ODZ 
83-76 ODZ 

. 80-75,80-76 WKZ 
76-75,76-76,77-77, onz 
79-74,77-74,77-75, uw 
77-76,78-74,78-75, uw 
78-76 uw 
76-77 WKZ 
79-75 ODZ 
79-76 uw 
75-76,75-77 onz 
73-76,74-76,74-77,74-78 uw 
73-75,74-75,75-75 onz 
76-78 V/KZ 
77-80,78-80 uw 
77-78 UMCS 
35-74,35-76 WKZ 
29-83,29-84,30-81, WKZ 
30-82 '3_1-81 WKZ 
31-73,31-74 Y/KZ 
31-75,31-76 WKZ 
32-75,32-76,35-73, WKZ 
35-75,36-76,36-78, WKZ 
38-75 38-78 WKZ 
64-50 'ł/KZ 

63-52 ' MXiS 
63-51,66-51,67-51 OBDZ 
69-.21 OBDZ 

realizował 

PTPN 
PT:PH . 

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

-.,... p 
p 
p 

Juventus I.ublin 
p 
p 
_p 

p 
Universitas W-wa 
Universitas W-wa 
Universitas W-wa 

p 
Universitas W-wa 
Universitas W-wa 
Universitas W-wa 

p 
" p 

p 
PTAiN 

l 

l 

'vJ 
\Jl o 



Województwo rok ~l.CZI:)a 

obszarów 
Olsztyn 1974 4 

1976 8 

1979 12 ,-
.• 

' 

1981 2 . 
. 

1982 7• , 

razem: 33 
Opole · 1979 2 

... 79/80 2 
1980 2 

' 1981 5 

1982 15 

.. 

razem: 26 
Ostrołęka 79/80 2 

79/81 2 
1980 1 
1981 6 

' 

n,r qbsza;r6w J r1.pan- 1 

... sował 

21-63,21-66,21-68, WKZ 
21"-69, . WKZ 
17·-68' 17-69,.17-70, - WKZ 
17-71,18-68,18-69, WKZ 

. 18.:.7{), 1'8.;.71 WKZ 
22~6~,22~63,22-64, VIKZ 
'22-65,?2-66,22.;.68, WKZ 
22-69,23-62,23-63, WKZ r 

23-64,24-63,24-64, WKZ 
22-67 WKZ 
24-61 ODZ 
25-60,25-61 . ODZ 
20~67,20-68,20-69, WKZ 
20-70.21-67 . . WKZ 
96-38,97 ... 39 BDZ 
93-36~94-36 WKZ 
97-38,98-38 BDZ 
93-33,95-39,96-39, BDZ 
97-37-,94-38 WKZ 
96-39 WKZ 
93-37,94-37,94-38, BDZ 
95-37,95-39,97-37, BDZ 
98-37 BDZ 
93-33,93-36,94-36, ODZ 
96-38,97-39,98-38, ODZ 

. 97-38 ODZ 
38-72,42-75 WKZ 
41-72,41-73 WKZ 
38-71 WKZ 
36-71,36-72,36-73 WKZ 
37-.73,37-73 WKZ 
35-65 VlKZ 

realizował 

. .. p 
" p 

p 
~ p 

.' p 
p 
p 
p 

- p 
. p 

Tow.Miłośn.Muzeum 
Tow.Miłośn.Muzeum 
Universitas W-wa 
Universitas ·w-vm 
PKZ Wrocłav1 
UV/ /Wrocław/ 
PKZ Wrocław 
PKZ Wrocław 
UW /tlrocław/ 
UW /WrocłaW/ · 

p 
.p .. p 
p 
p 
p 

Universitas W-wa 
Universitas \'i-wa 
Universitas W-wa 

uw 
UV/ 

Universitas W-wa 

., 

• l 

'-" 
V1 .... 

ł 

• 



\'i oj ewództwo rok l~czoa 
obszarów 

Ostrołęka 
/cd/ 

1982 8 

razem: 19 
. Piła 78/79 1 

1979 ~ 

79/80 1 
1980 16 

80/81 1 
1981 9 

o . 1982 11 

·razem: 43 
Piotrków 1982 2 
razem: 2 
Płock 1980 5 

. 1981 2 

.. 1982 5 
razem: 12 

nr obszarów 

33-71,34-71,35-66, 
35-71,39-71,39-72, 
40-71 40-72 
31-29 
31-26 
37-29,37-31,37-32 
-40':"29 
36-25,36-26,37-25, 
37-26 
46-22~47~22,34-26, 
34-27,35-26,35-27, 
37-28,37-30,38-27, 
38-28,38-29,38-30 
31-30 
39-24,40-24,41-24, 
41-29, 
40-30,46-23 
37-27,28-29 
38-23 
36-27,39-30,39-31, 
46-27,38-31 
32-29,32-30,41-30, 
42-29.46-20,47-21 
71-59,72-59 

59-52,60-52,61-52 
o 51-56,52-56 

51-53 t 51·-54 
50-55,51-55 
47 ... 51,47-52,47-53 

f~nan-
sovre.ł 

YiKZ 
WKZ 
WKZ 

BDZ,ODZ, VlKZ 
Muz.Okr. 

WKZ 
ODZ 
BDZ 
BDZ 
WKZ 
V/KZ 
VIKZ 
WKZ 

ODZ,BDZ 
ODZ 
ODZ 
WKZ 
BDZ 
WKZ 
\'IKZ 
WKZ 
ODZ 
ODZ 
WKZ 

\'IKZ 
VIKZ 
WKZ 

ODZ, WKZ 
WKZ 

realizował 

p 
p 
p 

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

Pilskie Tow.Kultury 
Pilskie Tow.Kultury 

p 
p 
p 
p 
p 

Pilskie Tow.Kultury 
Pilskie Tow.Kultury 

fl 

MAiE ~ódź 
p 
p 
p 

PTZK o/Warszawa 
o . 

l 

VJ 
\J1 
1\) 



Województwo rok .ll.CZOS:· nr obszarów obszarów 
Poznań 1982 5 50-31,53-29,54-34, 
razem: 5 .. 55-27,48-33 . 
}lrzemyśl 80/81 i ' 103-81 

1982 · 2 . . 104-81 ~·~ " .... 
·' 'J 105-81 

-' • ~ '' . ·l • 
.. 

razem: 3 .... 

Radom 1978 2 ··'-t 77-71,77-72 -· ~ 
1979 · 14 76-73,76~74,77-73, 

: ' t: 
'· 78-7J,78~14,79-73t . .., 

- ~ .. 79-74,80-73,80-74, " ,J- 't ! . .. 
f :,.:rł 81-73,81-74,82-73, ,• .. 

,, - ... 
82-74 . . ' 75-62 ' . 

1980 15 7 4-73,7 4-7 4, 7'5-73' 
~ 

75-74,77-74,76-70, 
77-70,77•68,77-67, - ' . . i' "..r: : 78-67,78-68,79-68, 

' ~ 79-69,80-70,81-71 . 
' . 1981 22 .. '72-70, 72-71 '73-70, 

73-71,73-72~73-73, .. 
63-63,63-65,63~66, ..: 

' 63-67,6)-68,64-63 . ... 
•. 1 72-(J 5 '7 5-64 

.~' ' 78-66,78-72,78-69, c 
~ .. ; 78-70,79-66,79-67, 

,-. .. 64-64,65 ... 69 
l 1982 18 śZ-6?·bZ-66,79-72, -7 ' -12} 71-69) 

75-72 '76-72 t 71-68, 
' 72-68,72-69,73~64, 

.•. . 73•65.73-66.71-68, 
r a zem: 71 - ... 73-69 '72-60 ,72-67 

rJ.nan-
sował 

WKZ 
WKZ 
VIKŻ 

UJ, WKZ 
WKZ 
WKZ 

l'• ' VIKZ .. 
' VIKZ 
" WKZ . ; 

'1 ... WKZ . 
. WKZ 

' BBDZ 
' WKZ 
. WKZ 

VIKZ 
· . WKZ 

. , wKZ 
WKZ l 

WKZ .. WKZ 
· . VfKZ 

BBDZ 
WKZ 
WKZ 
WKZ· 
WKZ 
WKZ 
WKZ 
\VKZ 
WKZ 
WKZ 

·-
... ,~_ 

realiz·ował 

' p !· - .. 
. . ·:· .. p .... 

Muzeum OkręgQwe 
UJ,. Muz •. olq-ęgowe 
Muzeum Okręgowe 

p 
p 

r .• . ~ p 
~ . 

p 
p 

:· 
p .. 

~ ' 
··. p . 

.. p 
p 

·- .. .. p 
p . 
p 

' p 
\ p " 

. . p 
p 
p ' 

·-
. p -. . p 

Universi~as W-~~ 
Universitas W-wa 
Juventus Lublin 

RTN 
RTN 
RTl-l 

. 

' l 
l 

•. l 

w 
\J1 w 



"l , l l ~ojewodztwo rok 

Rzeszów 

razem: 9_ 
Siedlce 

razem: 19 
Sieradz 

razem: 24 

1979 
1980 

1982 
·1980 

1.981 

1982 

1980 

1981 

1982 . 

Skiernievdce 1979 

19.80' ·. 

.. . 19ą1 

liczba 
obszarów . 

3 
3 

3_ 
1 

4 

8 

9 

7 

8 

·. ·s 
8 

15 

., 

nr_ o b s zar6:w 

103-76,102-76, 
1-02-77,.101-73 
96-79,97-79 
:101"':'79, 102-78, 
102-_19_ 

50~80. ~ 51-89' 52~79' 
52~80,66-71,67-71; 68-71 .· . . .. . . 
5.2..81 ,_5)-80,5(-70·, 

. 58-10., . . . . 
- 51~78,51~79,53-77, 
· 53-79,6J-o9~64-70, 
6'4-71 .65;,.71 . . 

. . 67-49 ,7.0~44 '70-45' 
73-46,:74-45 '78-44 ~ 
78-45 . 
15~45,. 76-45 ... 
'63-47 ~66-48, 69-45' 

. ~9-4-4 ,69-49 '72-45 ~ 
72-46 
??-47,68-44,68~45, 
69-50,72-47,79-4'5 
70~49 ,_73 .. 45 
'6·1--60:, ,61~61,61-92, ... 
61-63,61~64 . . 

' 57-58,62-62,63-54, 
63-5~,64~54,64-55, 
6'6-6'0' 66-61 .. ' 
56-59,57-60,59-6Q, 
6o~B9,60-60,60-61, 
60-62,62-61162-63·, 

fl.nan- · 
sował 

ODZ 
ODZ 
ODZ 
ODZ 
ODZ . 

. WKZ 
wK.z 
WKZ 
Wkz 
vncz. 
WKZ 
WKZ 
WKz· 

·wxz . 
WKZ 
WKZ· 
ODZ 
vVKZ 
ODZ 
ODZ 
WKŻ 
WKZ 
onz 
ODZ 
onz 
WKZ· 
WKz · 
V(KZ 
VIKZ 
WKZ 
WKZ 

realizował 

p 
p 

PKZ Rzea.zów 
,Juventuś :Wblin 

PTAiN 
·l': ".. .. ' . -p . 

l 

p 
p 
P. 
p . 
p 
p 
p 

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

Tow.Przyjaciół Sier •.. 
.p ·. 
p 
p 
p 

-· p· 
\. p 

p 
p 

~ 
IJ1 
.f:-



.. 

Woj ·ewództw~ .· rok · .11.~.~ba, ·· 
. ' . . .obs.zar.o\'1 · 

Skieimiewi- . 1981 .. 
ce /cd/ ' ' ' 

1982 ·. . 25 :>' . 
·~ 

,. ~-

'• . . ' . 
~-·-.-:o\ t. '\ . . ~ ~ .. .... . ". '-· . :•;' 

• • l. • • • 'j ·.,: . . . 
..... '. :: . ' . ' •. ~i . • . .. 1'.' 

'";i. .• '~· ,.. :f;' ~.. ':· .. 

razem: 53 · .... . . ' -:~ .. 
c ' . . 

Słupsk 1980 , 1 
. . 

. ' 
, . . 

., 1981 10 
' ' 

' 

" "-· 1982 18 . 

razem: 39 . 
Suwałki 1980 ' 3 

'· 
1981 17 

,. nr obszarów rJ.nan-
. . ' ' . sował 

.. 62-i64 •. 64-56,64-57' WKZ . 
. 64':"'58,65-57·,65-58 . ' WKt 

·5$-58 i 58.:.60:, 58~ 1 ; . WKZ' 
s9~57,59-są,65-54, \1/KZ 
~5~55,65~56,59-61, WKZ 
93~62,57-59;55-58, WKZ 

' 58-59;55~59 ',61-59 ·, . WKZ 
56~58,57-61,64-61, WKZ 
6 3-·6.1 '6:2~59 '6 5-60' WKZ 
64~60,63~57,63-56, WKZ 

' 63-58 . ' WKZ 
5-'35 · ODZ 
24-:30,25-30 ODZ 
7~27;7•28,8-32,8-33, ODZ 
9-)3,10~3),26-30, ODZ 
27-;JO~ : ODZ 
3~34 ,J·-:35 MKi.S 
T-29,7•30 BBDZ 

' 8-29~10-29,9-34,~0-34 ODZ 
28-29;28-30 ' . ODZ 

. 7~J5,1 J -25, ,11.;.26, WKZ 
11-32;11-3} WKZ 
9-32,1 o-32,1,-29 ,. ODZ 
11-30,11-31,12-30, ODZ 
12-31 ODZ 
13-30~13-31,13-32, ODZ 
1.4-3_0, 1_4._;"31~ 14-32 ODZ 
17-85,17-86 WKZ 

'19-85 ODZ 
16-86,16-87,17-87, WKZ 
18-85 WKZ 
26-85,26-86,27-84 WK~ 

realizował· · 

p 
" l> 

.. 
p • 
p . 
p· 

. p 'h . 
p 

·' p 
P . 
p 
p 

PTPN 
PTPN 
PTPN 
PTPN 

· PTPN 
.Mu~eum Lębork 
Muzeum Koszalin 

PTPN 
PTPN 

p 
p 

,. PTPN 
PTPN 
P.TPN 

Lęborskie Tow.Społ.Ku: 
n tl n 

p 
p 
·p 
p 

IAUV/ 

\".) 

V1 
V1 



Woj evrództvro rok liczba nr obszarów finan- 1 realizował obszarów sował 

Suwałki /cd/ 1981 27~85, 18,-87 WKZ p 
18-.84, 18-86 , 19':"86 ODZ Sym.Tow.Kultury 
14•84,15~4,14-83, WKZ IAUW 
22.,..84"23-84 . WKZ IAUV/ 

1982 l 8 l 15-72, 15.-85 t 16-83, 'WKZ p 
- 16-85, 18-.71., 18"":'88, WKZ p 

razem: 28 l 18-89,20-84 WKZ p 

l 1980 
..... 

PKZ Szczecin Szczecin' 2 32'-10 . VIKZ 
19-06 BSiDZ PKZ Szczecin 

80/81 1 20-06 BSiDZ PKZ Sz-czecin 
1981 5 18-07~19-07,32~11 WKZ PKZ Szczecin 

27-03,27-04 BSiDZ PKZ Szczecin 
1982 l 1-5 ·t 36-12,29-04,28-03 ODZ PTAiN 

17-08~17-09,18-08, .WKZ .. ? -
19-05,19-08,20-04, \'IKZ . . 

; ? 

l 
20-05,21,..04"2,.05, WKZ ? 

l \.oJ 
razem: 23 21-06,22-06~28-04 WKZ ? Vl 

l 79/80 "' Tarnobrzeg 1 96.-79 
.• 

OD~ PKZ. Rzesz<Sw 
1982 ~ 90~76', 91 ·~76 w.~ PK~ Rzeszów 

93-70,94~70,94-69, BB:OZ UW /-Warszawa/ 
razem: 1 95_-69~ BBDZ UV/ /_warszawa/ 
Ta~óv•; 1982 · 

. . 
·1 OJ-65 ~ 1 03~66 

.. 
PKZ TS.rnów .-2 WKZ ·-

razem: 2 
31-45, 31_-4.6· · 

.. .. . . 
Tó~ . 1979 .. '2 - -ODZ .. . .· ·p 

.. ·• '1980 8 28-4 5 ,-29-'46 ODZ· p · 
28~49,30-46,40-47, WKZ· . . p 
41-4.6, 4·1 :-'47 '37-40 '·wKz" p 

1981 l tO l 43~43,)7~41,36-44, WKZ p 
J6-45,J7-45,31-43, .-WKZ. .. .P 
31--44.,-32-43 ,)2-.44 . WKZ p 

l l 35~45 ODZ p 

~- -



.' .. 

Woj ew·ó~~two_ l' ·rók 

Toruń l c_d/ l· 1982 

razem~ 

razem: · 
Warszawa 
/miasto/ 

razem: 20 
Vlarszawą 

/ woj./ 

. ' 
. . 

1980-
1982 

1974 
. '1975 

1976 

1981 
70/75 

·' liczba . .. 
.obszarów ;· nr ·obszarów· 

12 

2 . 
3 

1 
·6 

11 

2 

23 

32-4 5·, .34-44 ' 
29-45.;3Q-45 
35-:42.,37-43 

. 3-5-44 : . ' . ' . 
:l )5-4~_,.)6-4:)' 37-.42 f 

-·37-44 .• 38-44 . . . 
8)-25,84.;,.25 
83-20,84-24 
85-24 
56-66 ' ·. . . . 
55;..;65 ', 56-65 ,_57 -:-6.5' 
57-'66·, 59-66,59-67. 

'54~6 5 ' 54-'66 ; 5 5-68' 
56-67,5.6-68,57-67, 
57-68, ·58-:6 5 ,. są-6_6 , 
58-67' 58-~8 ' ~ ~ 
55..:66. 55•67 ' ' . ' 
5~~~9,55-66,55-61, 
55•62,56-60,56~61, 
56-62,56-64,57-61, 
.57-62,57-6),58-62, 
58-63,58-64,58-65, 
59-62, 59-.63, 59-64, 
59-65,59-66,60-62,. 

1975 l 2 
l 60-6.3,60-64, 

52-65 

1982 ,. · 4 
razem: 29 
\'iłocłavtek 79/80 l 1 

, ,> 

l l · .. .. -" '"-~ 

61-69 
56-6.3 
52-68,53-68,54-68 
44-45,44-46,45-45, 
42-44,42-45,43-43, 
44-43 . -- ---

·' Q , 

• . -'l'Ihan-
. sował · ··· re~r;~~ł . . . . .. • 

Qnż 
ODZ· 

Grudz ~.To:~ ~·Kitl tury 

; WKZ 
WKZ · 
VłKZ 
WKZ · .. 
onz· 
onz· 

WKZ.onz . · 

. · . :fTĄi·N . . 
Muz. Ok~~ g. T·o~ 
Muz . ·Grudziąd~ 

IA UMK 
· . . · ·.IA UMK ·. 

WOAK 
ViOAK 

·. WOAK 

KZ m.st.W-wy PKZ Warszawa 
11 11· 

" 11 

" 
" 11 

" 

n· 

" 
" n 

" 11 

icZ m.s·t. W-wy KZA IA. UW 
" 11 
11 

11 

" 
" i t 
11 

" 11 

SP DDK 
KZA 

BBDZ, lf/KZ 
BBDZ,VIKZ;IHKM 

-· BBDZ • WKŻ • IHKM 

11 

11 

11 ,, 
11 

Ił 

PKZ Warszawa 
IAU\V 

p 
IAuY/ . 

p 
11 

' Ił 
._ -!-, __ 

~ 
Ul 
-.J 



.. "lJ.CZba 
! Wo~ewództvro rok obszarów 
1 Włocławek 80/81 5 
/cd/ 

1981 12 .. 

1982 9 

razem: 33 .. .. 
·1:rocłav: 19ą1 4 

razem: 6 1982 2 
Ze.:ność 1982 14 

. 
Qazem: 14 
Zielo:1a. . 1980 32 
Góra 

.. 
' . . · . . 

•J 

. ' •. ·r .. 
....... . . , . . 

. ' 
. . 

; . - ... 
. 19€~1 21 

· !'.J.nan-1;1r obszarów 
sowa.ł 

rea.lizowa.~ 

43-44,45-44,47-43, . WKZ,IHKM p 
53-45' 54-45 . WKZ,I.HKM " 44-47,46-48,45-47, \'IKZ p 
47-48,45~46,46-4~, .· vVKZ··· p 
46-47,47-47,48~47~ : w~ p 
48-48 , 4a-4 9 , 4 9--48 ,· WKZ : P. 
4)-45,51 ... 44 - o DZ. : Dobrz.Kuj.Tow.,Kult. 
48-46 '48~ 50 ,-48-5·1 ' WKZ . . . 11 

49-49,49-$Ó,49~51t WK~ " .. 
. 52-45 . VłlCZ u .. 

. . 7j-70,75-31,~1-2~; 
. . . . . . .. :' . . ' . : 
OD4 . p . . . 

81 -:'2.7' . ODZ p 
82-26.82-31 \'iOAK 

.. p 

BS-86 .,85-87 ,86-86, 
.. . . .. .. 

-WKZ .. p •. 

86-87,87-95,8~-94, 11 n 

88-95,88-96,89-94, 11 . " 89-95,89-85,90-88 11 11 

89-87,89-88 . 1YIKiS 11 

55-18,56-18,57-18, ODZ Tow.P'rzyj.Nauk o Ziemi 
58-7,58-18,59-8, " Poznań · 
59-9,59-10,60-17, " " 60-18,60-20,60-21, n ,., n ·, 

· .. 
61-6,61-7,61-17, " " 61-18,61-20,62-6, . ' 11 .. n . . 

•. , .. 
. 62-7~62-20,63-5, " . " . ' 
. 63-6,63~7,63-8,63-19, n n 

63~20,64-20,65~20, . \' " 
66-20 '71-15 ''T.t-1'6' " n .. 
72-15, 11 , . n 

55-17,56-17,58-8, " .. n 

58~9.58-10,59-7. " " - · .. .. 

l 

' \-.1 
VI 
()) 

' 



\"/ojewództwo rok l~czba nr obszar6w obszarów 
Zielona 62-19,64-5,64-6, 
Góra /cd/ 64-7,64-19,65-6, 

' 65~7,65-10,65-11; . 
65-19,66-9,66-10, 

r a zem: 53 70-14,70-15,70-16 

f~nan-
sował 

ODZ ... 
n 
tl ., 

Ił 

realizował 

Tow.Przyj .Nauk o Ziemi 
Poznań 

11 

11 

Ił ' 
•, 

VJ 
IJ1 
IJ:) 

' 
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I N DEK S 

ZAMIESZCZONE DANE: miejscowość, gmina, województwo, okres 
- oznaczony literą, ( okresy dodatkpwe /litery w nawiasie/, 
strona. 1 ~ . ' 

OZNACZENIA OKRESOW: pim - paleolit i mezolit, n - neolit, 
b - epoka /okresy/ brązu, h - okres halsztacki·, l - okres 
lateński . /przedrzymski/, rz- okres wpływów rzymskich, 
wś - wczesne średniowiecze, pś - późne średniowiecze, nż -
okres nowożytny, uz.- uzupełnienia, b.z. - badania zagra-
niczne. ~ 

INNE SKROTY: gm. - gmina, w. - województwo /brak skrótu 
oznacz~ gm. lub w.loco/, st. -stanowisko. 

·· Aleksandria /Egipt/, Kom el Dikka, bz. 
Ba9zyn, gm.Liszki, w.krakowskie, h 
Bardo, w.wałbrzyskie, at.), pś 
Beniaminów-Łąki Radzymińskie, gm.Radzymin, w.war-

. szawskie.~ st. 3, wś 
B~dkowice, gm.Sobótka, w.wrocławskie, wś 
Biała ·Po.dlaska, Zamek, nż · /wś/ 

Białcz Stary, ~.Śrnigiel, w.leszczyńskie, st.4, n 
B.iałka, gm.Krasnystaw, w. chełmskie, st.1, b /n/ 

' Białka, gm.Krasnystaw, w.chełmakie, st.), n 
Białobrzegi, w.rzeszowskie, st.1 i 4, h /m,l,rz/ 
Biało~órzyno, gm.Białogard, w.koszalińskie, st.18, 
rz/h/ · ~ 

Bidżan /Irak/, b.z. 
l • 

Bilczew, gm.~k, w.konińskie, st.1, wś 
, 

Biskupice, gm.Brwinów, w.warszawskie, st.1, rz /1/ 

315 
111 
241 

179 
179 
295 
23 
73 
23 

111 

149 
31 J 
181 
149 

Błotnica Sirzelecka, gm.Strzelca Opolskie, 
st.A, rz · .. ~ . j ;·h,wś,pś/ 

w. opolskie, 
150 

Bobrovmiki, w.włocławskie, pś /nż/ 241 

Bocheniec, gm.Ma:łogoszcz, w.kieleckie, st.2, b r{4 

Bodzentyn, w.kieleckie, nż 296 
Bogucin, gm.Raciąż, w.ciechanowskie, at.2, r~ /l,wś/ 151 
Brześć Kujawski, w •. włocławskie, st.4, n /pim,l/ 24 
Brzeziny, w.skierniewickie, st.8, pś /nż/ 243 
Cedynia, w.szczecil1skie, st.2, wś /pś/ 181 

l 

-



,.. 

362 

V4ll811le''C).iński:e, ęt.2e., wś /h/ · · Cedynia, 
-Ciążeński$ 
;fZ /pim/ 

.&nd~oc. gm.Lądek, w.konińs.k~ę; . s ·h1 i 2•, 
182 

152 
Ch D~browa; Biskupia, w •. bydgos~ie·, st .•. J1 . 
i 56,. n 25 
Olunielno , ~ 3J1" 
Chmielno, )Sfu.ń.a,k.i,.ę, at·.1.,, wś. . 1.8g 

Oh,r.óśoice',ft q.Do~rzeli. Wielki., . w •. opo"lakie; . st.:S:, _b: /h/·. 75 
Chw_arzrto, -~·t·a.ra . Kiszewa:, · . w.gdą.~.ki.e; .- b - · 76 

ChW"}rzno, l .stara . ~si·ęwa; ·. w .• ·gdP:ń.Skie·, . rz .' /b./., · 
uz. 80-81 

Chwe.a.zc~ · ~, . w.gę.ai$!sk:i,.e · ;. s .t.20,: h· /n/ 11:3 

Cie-chanów>,) ~aip.ek, . pś /nż/ 24'4 ·: 

Ciełl.lSZłtil v glii.1•·Za,b~\.td6w ,. w. bi_ał~st_o~kię ~ - s~ ,.I, . rz : llf, . 1:5J .· 
Ozarnowąa·y, gm•Dobr.Z.ek Wiei[k;i~: w·.·.op.ol.sl(;ie,·. s ·t .•E, :. ri· · . 1·5) 

Czar~ówko', gm.~pwfl.: Wieś Lębói'ska;: w.s1:up_skie.; at•5, 
rz /h,l/ · · 154 

Czękanów, gm;. Jabłonna La.~ka ·, ·w .-ęiedle-ckie _,. . s i;~ :J;V, . 
"Karczmisko!'~ pś .· . · - 24$· · 

Czekanów,_ gill;·· Jab'łP~. tac.ka, w~·steą.l:e.ckie·, . at:.I-, 
"Tureckie ]iiog$łi.11 , _ wś · . 183 . 

Czerchów, gili. oz:ork.Q:.V:, ·w. ł6~_z.li~e, at o l,. w~· 184 · 

Czern·iczyu, gm.Hr.ubiesz6w,· w•zą.moj ·a.kie:;. st.3, .- ;n· 
/wś, , pś/ 27 
Czerniczyn., gm.H:tiib:l:ę.f!zów. ,. w. ztUrlojsk;i,:e ·; . ęt .• 23'~ .·l 129: 

Czersk, gro. Góra Ka.lwaria,, w-..warszaw~kie, . st:• 'Wiz·g6rze · . . 
Zamkowę", wś /pś/" · · · · · · · 18.5: 

Debre~te /JU_gosł:.aida/ '· "liz )21' · 
Deir el:-BahB.·ri· /Eg;ipi;/, . św~ą.tynia · Hats.zE!p.suP,. · . ~·z : 3.16 · 
Deit_ el-Ba}+ari' /Egi~~/, Świątynia · TotD1e~a ·rrt,. bŻ 31-7 
Delta /Egipt/; bz · 318'-: 
Dvbczyno, gm&Bia.ł ·o~e.~d, w.k~szal.iński:e:, _ s~.10 -, . w·ś/h/.' 186 . 

· Dębczyno, gm.Bi{:lłogard. , w.kas.zalińskie ·, ąt.)8 ·, . wś?· · 187-· 

Dębcz-yn.o, gm~Bj.ałogard, w. ·kosżalińskie, at. 52,l;. /r.z/ : 130· 

Dęby, gp1.Dob.re,_ w •. włacł:.a·wskie., st.29, n /b/ 27 

Dobróń, w.aier~dzkie, st~1~ n 28 
Dolice, w.szczeciń.skie, st.41, n /h/ 30 · 

Dolice, w.ęzczecińskie, st.)5,40, b 76 



363 

Drohi~zyn, w.białoatockie, at.XI, wś 188 
Drohiczyn, · w.białostockie, at.XVI, n /pim;b,h,wś/ 29 
Drwalew, gm.Wartkowice, w.sieradzkie, at.1, ·b 77 
Działdowo, · w.ciechanowskie, pś /nż/ 246 

Dziekanowice, gm.Łubowo, w.poznańskie, l /k,wś/ 130 
Dziekanowioe, gm.Łubowo, w .• poznańskie, wś 
Elbląg, Stare Miasto, pś /nż/ 

Elbląg, Zamek, . pś /nż/ 

188 

247 
249 

Elbląg, · Zamek; rejon ul.Strzewskiego, · pś /nż/ 250 
Frombork, · · w. ·elbląskie, st.4, pś /nż/ 251 
~linki· , ·gm.Rojewo, w.bydgoskie, st. 7, pim /n/ . 9 
Gniew·, w.gdanskie, st.1a, Zamek, pś 252 
Gniew, w.gdańskie, .st.J, pś 253 
Gnie.w, w.gdanakię, st.9, pś 256 
Gogolin, . gm.Grudziądz, w.toruńskie, at.15, n 31 
Golice, gm .• Cedynia, ·w.szczecińskie, at~3, b 79 
GostochÓrze, gm.Krosno Odrzańskie, w.zielonogórskie, 
st.1, wś 189 
Gos~czewo, gm.Alekaandrów Kuj·awski, w.włocławękie, 
st.14, b 79 

. ' 
Góra. gm.Pob.iedziska, w.poznańskie, st.1, wś /n, 
b,rz/ 190 
Góra., gm. Warta, w.sieradzkie,. at .2, rz 155 
Grabie, gm.Puszcza Mariańska, w.skierniewickie, n 32 
Grojec, gni._ oświęcinę., w. bialskie, st.1, h 114 
Gródek Nadbuż·ny, gib..Hrubieszów, w.zamojskie, st.2, 
n /b/ 32 
Gródek Nadbużny, gm.Hrubieszów, w.zamojskie, st.1d, 
rz /b/ 155 
Grudziądz-Mniszek, w.toruńSkie, st.III, b /pim,n,wś/ 80 
Grzybnica, gm.Manowo, w.koszalińskie, rz 156 
Huta, gm.Wojsławice, w.chełmskie, st.1, n /b/ 33 
.Inowrocław, w.bydgoskie, st.58, n /1/ 33 
Inowrocław·, w. bydgoskie, st. 95, rz · /b ,h,l/ 156 

!nowrocław, ·w.bydgoskie, st.100, rz /h/ 157 
Inowrocław, w~bydgoskie, st.102, b /rz/ 81 
Imielenko, gm.Łubowo, w.poznańskie .; l /h/ 131 
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Jabłonka, w . nowosądeckie, st .13 i 22, pim 
Jabłonka, w . nowosądeckie, st.20, n /b/ 
Jakuszowice, gm.Kazimierza Wielka, w.kieleckie, st.2, 

10 

34 

rz /n, b, l, v1ś/ · 1 58 
Janowiec, w.lubelskie, nż /pś/ 
Januszkawo. Kujawskie, gm.Nowa Wieś \1ielka, 
pim r 

w. bydgoskie, 

Jarocin, w.kaliskie, st.1, h 

benedyktynek, rz /wś/, 

11 

11.5 
160 Jarosłav.r, w. przemyskie, rz /wti/ 

Jar<]sła\\1, w.przemyskie, Opactwo 
uz. 81 . 333 . 

Jazów, gm. Gubin, w.zielonogórskie, st.), rz 
Jędrychowice, v1.opolskie, grodzisko II, n /b/ 
Kadero /Sudan/, bz 
Kair /Egipt/, Meczet Emira Kurkumasa, bz 
Kartoszyno, gm.Krokowa, w.gdańskie, l 
Kartoszyno, gm.Krokowa, w.gdańskie, st.2, l 
Kartoszyno, gm.Krokowa, w.gdańskie, st.7, l /wś/ 

Kartoszyno, gm.Krokowa, w.gdańskie, st.11, wś 
Kartoszyno, gm.Krokowa, w.gdańskie, st.12, l /b/ 
.Kazanów, gm.Końskie, w.kieleckie, nż 
Kazimierówka, gm.Jelenięwo, w.SU'i/alskie, st.1, rz 
Kietrz, w.opolskie, st.1, h 

161 

35 
323 
318 
132 
132 
133 
191 
134 
297 
161 
115 

Klamry, gm.Chełmno, w.toruńskie, st.?,8,9,9a, n 
Klementowice Kolonia, gm.Kurów, w.lubelskie, st.20, 
p im 

37-39 

12 
Kolankowo, gm. Nowa \'/ieś l~~elka, w.bydgoskie, st.1 i 5, 
pim /n/ 12 
Kolonia Zalesie, gm.Sulejów, w.piotro.wskie, st.1, l 
Koprzywnica, w.tarnobrzeskie, st :Łysa Góra, n /n,h, 
l ,rz ,wś/ 82 
Korzecznik, gm. Kłodawa, w.koni1iskie, st.6/7, b /pim/ 83 
Korzecznik, gm.Kłodawa, w.konińskie, st.14, pim /b,h/ 13 
Kowal, w.włocławskie, pś /nż/ 258 
Kr akó·,y-Kazimierz, ul.Piekarska 11, wś /rz/ 192 

Kraków-Łuczanov1ice, nż 298 
Kr ak ów-No11a Huta-Krzesławice, st.41, l /n/ 135 
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Kraków-Stare Miasto, ul.Jagiellońska 4, pś /nż/ 260 
Kraków-Stare Miasto, ul. Kanoni.czna 15, wś /pś,nż/ 194 
Kraków-Stare Miasto, ul.Floriańska 31,39,41, ul. Gołę-· 
bi~ 18, ul.Olszewskiego 2, ul.Solskiego 14, ul.Sław
kowska 5/7, Pl.Dominikański 2, ul.Wiśnia 2, ul.Pijar-
ska 11, pś /nż/ 259 
Kraków-Wawel, rejon II,IV,VII,VIII,X,XIV, wś /pś,nż/ 195· 
Krasawice-Czerepy, w.białostockie, st.1 "Kamienica",v.rś 199 
Kruszwica, w. bydgoskie., st.2, wś /h/ 200 
Kruszwica, w.bydgoskie, st.), h /wś/ 116 
Kruszwica, w.bydgoskie, st.17, wś /h,pś/ 201 
~yspinów, gm.Liszk~, w.krakowskie, st.2, l /rz/ 136 
Krzanowice, w.katowickie, st.1, b 84 
Krzemionki k/Ostrowca Świętokrzyskiego, gm.Bodzechów, 
w.kieleckie, n 40 
KrZeak-Królowa Niwa, w.siedleckie, st.1, "Grodzisko'Jwś 
Las Stocki, gm.Końskowoia, w.lubelskie, st.7, n 

202 
41 

Ląd, gm.·Lądek, w.konińskie,' wś 
Leśno, gm.Brusy, w.bydgoskie, st.2, b 
Lubiąż, gm.Wołów, Klasztor, pś /uz/ 
Lubiąż, w.leszczyńskie, st.1, wś /pś/ 
Lublin, Stare Miasto, blok VI, pś /nż/, n 
Łańcut, w.rzeszowskie, st.), n 

Łączany, gm.Wierzbica, w.radomskie, st.I. "Stara 
Wieś", wś /~/ 

Łekno, gm.Wągrowiec, w.pilskie, st.), wś 
Łupawa, gm.Potęgowo, w.słupskie, st.27, n 
Łykowe, gm.Wierzchlas, w.sieradzkie, st.4, pim /n/ 
Maciejowice, gm.Zbuczyn, w.siedleckie, st.1 i 2, l) 

Maciejowice, gm.Zbuczyn, .w.siedleckie, st.9, wś 
Madeły, gm.Pątnów, w.sieradzkie, st.2, b /h/ 
Majdan Zahorodyński, gm.Siedliszcze, w.chełmskie, 
st.1, n /b/ 
Mały Płock, w.łomżyńskie, st.2a, wś · 

202 
85 

261 
203 
26'2 

42 

205 
207 
43 
14 

85,86 
209 
87 

43 
•209 

Masłomęcz, gm.Hrubieszów, w.zamojskie, st.15, rz /n/ 162 
Masłowo, gm.Wyrzys~, w.pilskie, st.1, l 136 
Michałów, gm.Bełchatów, w.piotrkowskie, st.1, pim 15 
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Minshat Abu Omar /Egipt/, bz )19 
Modła, gm.Wiśniewo~ w.ciechanowskie, st.I, rz 163 
Mokre, gm~Zamość, w.zamojakie, st.1, wś /n,b,h,nż/, 
także uz. 81 · 210i 334. 
Motycz, w.lubelakie,_ wś /nż/ 

Nadkole, gm.Łochów, w.siedleckie, st.2, rz 
Ne~ Faphos /Cypr/, Kato Faphos-A~lutena, bz 
Niechmirów-Mała V/ieś, gm.Burzenin-Konopnica, ·w.sie
radzkie, st .• 1/74-75/, b /h,l,rz/ 
Niedźwiedziówka, gm.Stegna, w.elbląskie, st.I, n 
Niesułowice, gm.Milicz, w.wrocławskie, st.2 i 6, b 
Nowa Wieś Głubczycka, gm.Głubozyce, :w.opolskie, 
st.F, n /b/ 
Nowinka, gm.Tolkmicko, w.elbląskie, st.1, wś 

21) 

164 
312 

87 
44 

/h/ 89 

Nowy Barkoczyn, gm.Nowa Karczma, w.gdańskie, st.)ł h 
Novae /Bułgaria/, bz 

45 
214 
117 
)09 

Oborniki Śląskie, w.wrocławskie, st.IV., b 
Olkusz, w.katowickie, ul.Krzywa, nż 
Opatów, w.częstochowskie, st.1, rz /b/ 
Opoki, . gm • .Aleksandrów Kujawski, w.wrocławskie, st .• 7, 
b /h,l,rz,wś/ · · .. ~. 

Opole-Wróblin, st.J, b ' ' 
Osieczna, w.leszczyńskie, Zamek, pś 
Osłonino, gm.Puck, w.gdańskie, st.2 /n/ 

90 
299 
165 

90 
91 

26) 

46 
Otłoczyn, w.włocławskie, st.5, n /~,rz,wś,pś/ 46 
Otok, gm.Olszewo-Borki, w.ostrołęckie, st.1, n 47 
Ożarów, w.tarnobrzeskie, b 91 
Palffyodden-S6rkappland /Norwegia/, Spitsbergen 
Zachodni, Prow.Svalberd, bz · )21 
Fawłovrlce, gm.Michałów, w.kieleckie, st.1, h 118 
Piaski, gm.Zduny, w.kaliskie, st.1, wś 215 
Fietrzyków, gm.Fyzdry, w.konińskie, st.10, n /b/ 48 
Pleszew, w.kaliskie, st.2, b /h/ 92 
Fłock, Stare Miasto, ul.Grodzka 14/16, pś /nż/ 264 
Płonka-Strumianka, gm.Łapy, w.białostockie, st.2,pim 15 
Podgaj, gm.Aleksandrów Kujawski, w.włocłav1skie, 
at .6 A, n 48 
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Podgaj, gm.Aleksandrów Kujawski, w.włocławskie, 
st.7 A, n /h,rz/ 
Podhorce, gm.Werbkowice, w.zamojskie, st.1, n /b/ 
Podebłocie, gm.Trojanów, w.siedleckie, st.1, wś 
Podrzecze, w.leszczyńskie, st.J, b /rz,pś/ 
Pola Grunwaidu, gm.Stębark, . w.olsztyńskie, st.1,24, 
25,26, pś . . , 
Popów, gm.Pęczniew, w.siedleckie, st.1, pś 

· poznań-Stare Miasto, ul.Dominikańska 9, ul.Szewska 
wś /pś, nż/ 

Poznań-Śródka, Rynek /Kościół św.Małgorzaty/, 
wś /pś, nż/ . , 
Poznań, Stary Rynek 42/4), pś /nż/ 
Poznań, Ostrów Tumski,. Zagórze, ul. Wieżowa 2/4, 
pś /wś, nż/ 

Prą,docin, gm.Nowa · Vłieś Wielka, w.bydgoskie, st.6, 
pim /n/ . 
Przemyśl-Zamek, rotunda i palatium, wś 
Przemyśi, ul.Rycerska, wś /n/ 

49 
50 

216 
93 

265 
266 

5/6, 
218 

218 
267 

269 

16 
219 
220 

Przędzel, gm.Rudnik n/Banem, w.tarnobrzeskie, st.10, 
"Borowina 11 , wś 221 
Przyczyna Górna, w.leszczyńskie, pś 270 
Przybranówek, w.włocławskie, st.29, n /rz,wś/ 51 
Psary, gm.Jemielno, w.leszczyńskie, st.1, rz /n,l/ 167 
Pszczew, w.gorzowskie, b 94 
Pułtusk, w.ciechanowskie, Zamek, wś /pś,nż/ 

.Pułtusk, S t .Miasto, pś /nż/ 
Raciąż, gm.Tuchola, w.bydgoskie, wś /b,pś/ 

221 

270 
223 

Raciążek, gm.Nieszaw~, w.włocławskie, pś /wś,nż/ 272 
Radom-Michałów, at·.,, b /1/ 95 
Radoszki, gm.Grążawy, w. toruńskie, st.1, pś 2·73 
.Radoszyce, w.kieieckie, pś /nż/ 274 
Radzikowo Stare, w.płockie, st."Gaik", wś /pś/ 223 
Rawa, gm.Kosakowo, w.gdańskie, st.1, n 51 
Rembielin, gm.Chorzele, w.ostrołęckie, st.1, h 119 
Rochy, gm.Zduny, vr.kaliskie, wś /h/ 224 
Rocka Vood / Wielka ·Brytania/, h. asł Sussex, bz 326 
Rożental, gm. Pelplin , w. gda1:lskie, s t. 1 , n 52 
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Ruda, w.s·kierniewickie, n /wś/ 52 

Ryga /ZSRR/, łotewska SSR, bz )27 . 

Rzyszczewo, st.10, patrz Wygoda, st.8 142 

Sabaszczewo, gm •. Dominowo, w.poznańskie, st.4, b . /h/ 9.6 

Sarnborowic·e, gm.Piet:towice Wielkie, w.katoWickie, 
s t .A, b /pim,.1/ . · 96 

Sandomierz,. w. tarnobrzeski.e, Zamek, pś /nż/ 275 

Sandońlierz, w •. tarnobrzeskie, ~zgórze Zawichojskie·, 
n /b/ 53 
Sandomierz, w. tarnobrzeskie, Wzgórze "Sa1.ve Regina" ,n 54 . . 
Sandontierz-Kruków, w·. tarnobrzeskie, n 55 

Sarcz., grń.Trzcianka, w.pi1skie, st·.2, pim /n,b/ 17 

Siemiechów, gm. Włodawa, . w.sieradzkie, st.-2, rz /1/ 167 

Słonowice, gm.Kazimierza Wielka, w.kie1eckie·, st.F, 
n /b/ .56 
Sionovńce, gm.Kazimierza ~ie1ka, w.kie1eckie, st.~, 
b /n,l ,rz/ 98 

Smarglin, gm.Dobre, w.włocławskie, st~51, n /ł).,wś/ 56 

Sobiejuchy, gm.Żnin, w.bydgoskie, st.1, h 120 

Sokołóvr, gm.Aleksandrów Kujawski, w.łódzkie, st.2,) b 98 

Stara Dol}gola /Sudan/, rtriasto średniowieczne'· bz,. 334 
także uz.81 337 
Stara Łomża, gm.Łomża, w.łomżyńskie, st.1 "Góra 
wej ..t\.nny~', wś 

Królo-
22~ 

Stążki, gm. Tv1ikołaj ki Pomorskie, w. elbląskie, pó 

Stefankowice, gm.Hrubieszów~ w.zamojs~ie, st.J,. n 

Strachów, gm.Łagiewniki,. w.wrocławskie, st.2 i 2a, 
Straszev10, gm.Koneck, w.włocławskie, st.47, n /h/ 

Strobin, gm.Konopnica, w.sieradzkie, st.2, h /1/ 

Strobin, grn~Konopnica, w.siera:dzkie, st.4, rz. /1/ 

Stroszki, gm. Nekla, w.poznańskie, st.1, rz /l,wś/ 

Stryczowice, gm. b'aśniów, w.kieleckie, st.1, n 

Strzelno,w.bydgoskie, st.1, p ś /wś,nż/ 

Subk owy, w. gdal1skie, p ś /nż/ 

Suchodół , gm.Iłóvt, vt.płockie, st.1, l /b/ 

Sul e jów-Podkl o.s ztor ze, w.piotrkowskie, st.4a, wś 

Szamotuły , v1 . p oznańskie , Pałnc Górków, p ś /ni/ 

n 

276 

57 

57 
58 

121 

169 
' 170 

59 
278 
281 

138 

227 
282 
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·szarbia, gl!l.Skalbmierz, w.kieleck.ie, st.9 ·, b · ~9 

sz·ożebrzeszyn-, w.zamoj ~ ... e, s .t.1 i .2, wś /nż/ 227 
Sztynw:ag, gm.Grudziądz, w •. 1;o:ruńB'kie, .st.), n 60 
Śladk'6w ·Qórny, gm.Zgierz, w.ł6dz.kie" l . 139 

Średnia Hl,.lta, gm •. warlupi~, .we~Qydgoskie,' st.I, nż 300 

•'Swier~~:wo ·, .gm_ • .Sa,nok, w.krośnieńsld.e, st.1, •b /rz/ 100 
'Świers.z~zów, ·gm.Hrubi.eszów, w.~ąmąjskie, .st.1? n 
:/b.,J., ,,rz/ ··61 

-śmlcza, w;.rzęszowsk;l.e, .st.J-, rz 1'11 
~ahowo, . . gnr.:Po.lioę; w~szozeciń.ski-e, !St .• 1 i 2, pim 18 

· .~arkowo .·Dolne, gm.Nowa . Wieś .Wlkp •. , rw .--ąydgosk-ie, s -:t;. 23., 
:3,1.,.49.6·1, n 61-,63,64 

:Tar.n6w, · G6;ra św .• Ma.roiną, pś ./nż/ 283 
'iarnowi·e~, -_gm.·Tarn6w, ·.w,.ta:rn~wskie _, st.1, b /wś/ 102 
~o~ew~S~a:re. ·:rt~.a.sto, ·sekto.r ·-c,. wś /nż/ .228 

'T.el;l ·At.rib. /Egipt/, -K.am . .'Sid .. Abd-el ' Ju~;Jsuf; bz 320 

~ ~omast-ovi,ice, gm.~i~lka Wi'e-ś, )v.krakówsk'.i;e, st.1, 
·11-0s.tra ·G-órka u, ·n, . także .u-z. .81 

T9'rU.ń, :Ul·.D.omiriikańąka :1 .;.9, pś /nż/ 

Toru~,-KQśoiół ~, · pś ./ńź/ 

.'To~,- . l,l.l •. R~bi.ańska 20, · pś - /wśj 

· TU.ćhlin, . gm.Brańszo~yk, . w .• ostro1;ęckie,. rz 
· T\Jchola, · w .• bydgos.kię, _pś /nż/ 

- 'l'uligłowy. , : gJ:n •. Rókietnica-, w.prz·emyskie., wś 
Tur ·D.olny";Busina, _gm .• M].ch:ał6w, w:.:kieleokie, 

·Tyko.c;l.n:, .w.:białostooki.e, wś 

:'Ulu·cz, w.kr·ośnieńskię., a·t:-3, wś /n?.,.b? ,rz/ 
.War$z.aw~.,. : Żbytki, Kanał~:Nqwe Ujście, rz 
Warsza.,.;ą.;.ze·rzeń., .s:t -. 4, b /l l 
Wa:rzno, :-gm~Szemud, . · w.gdańskie,_ st.1 ., l 
.Wąwo1nica-"Ęgó;rzytis.kie, w.lubelskie, s .t.6f n 

Wąw·olnica, .:w·. lubelskie f ·s ·t • 7 f n 
-wi.Q,~_own~~- . w.warsza,viSkie, ~t.1, wś - /rz/ 

\ 

65 

.st .1, b 

i 339 
. 284 

287 

285 
171 
288 
229 

lh/102 
230 
231 
172 
104 

1)9 
65 
66 

232 

VIielki ~ełoz, ·gm.Grudziądz, w.toruńskie, st.1·0, 
140 1 ·/n,h,rz/ 

ł • 

Vllepl;"zec, w .• zntnoj·skie, s t .1, b /h/ 105 
Wierzbicaf w.radomskie "Zele", n /pim,b/ .67 
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Wierzbowa, gm.Wartkowice, w.sieradzkie, st.1, 
\'/ietlin III, gm.Laazki, w.przemyskie, st.1, b 
Wilkowice, gm.Wartkowice, w.sieradzkie, st.1, 
rz,wś/ 

Wilkawice, gm. Vi'artkowice, w.sieradzkie, s t .2, 

Winąica, gm.Połaniec, w.tarnobrzeskie, st.1 i 
uz. 81 
Witów, gm.Szprotawa, w.zielonogórskie, st.6, 
\~adysławowo-Ostrowo, w.gdańskie, st.14, n 

h /b,l/ 122 
/h/ 106 
h /1, 

1.23 
h /1/ 124 
2, wś, 

340 
pś /n?,nż/288 

67 
Włocławek, Klasztor 00 Reformatów, nż 202 
Włocławek-Szpetal Dolny, ul.Przesmyk 46, nż /l,wś/ 303 
Wajsze, gll)•Czerwin, w.ostrołęckie, s -t.1, wś /h/, 
także uz. 81 233 i 340 
V/olbórz, w.łódzkie, st.1, wś 235 
Wolin, w.szczecińskie, st.1, wś 234 
Wólka Zamkowa, gm.Drohiczyn, w.białostockie, st.1, wś 234 
Wrocław-Sołtysmvice, pś 290 
Wrząca Śląska, gm.Wąsosz, w.leszczyńskie,. st.124, h 124 
Wrząca Śląska, ~-Wąsosz, w.leszczyńskie, st.125,126, 
129,131, n /b,ws/ 69 
iyczechowo, gm.Somonino, w.gdańskie, st.1, b 107 

Wygoda, gm.Białogard, w.koszalińskie, st.6, l /rz/ 141 
Wy~oda, gm.Białogard, w.koszalińskie, st.s, 1 /rz/, 
/poprzednio Rzyszczewo, st.10/ 142 
Wyszogród, w.płockie, Kościół i Klasztor 00 Francisz-
kanów, wś )03 
Wyszogród, w.płockie, wś 236 
Zadowice, gm.Godziesze Wielkie, w.kaliskie, st.1, 
l /h,rz/ 142 
Zalesie, gm.Brusy, w.bydgoskie, l 144 
Zamość, dzielnica-Zamczysko, nż 304 
Zamoś6, Stare ~liasto, nż 305 
Zapowiednia, gm.Pyzdry, w.konińskie, st.5, rz 173 
Zarzyca, gm.Łagiewniki, w.wrocławskie, n 69 
Zawada, gm.Połaniec, w.tarnobrzeskie, st.1, h /p,n, .(' 
b ,l ,rz/ 125 
Zawady, gm.Tarnów, w.tarnowskie, st.1, wś 237 
Zbrojewsko, gm.Lipie, w.częstochowskie, st.1, pś 290 
Zbrojewsko, gm.Lipie, w.częstochowskie, st.), b /rz/ 107 


