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SiedamnaatJ INJ'Olllł.'l'OR obj'l rakordową 1lo~6 atacewisic ba4aDJoh w 1983 rCIIcll w Pohoe. 

Sprawozdaola 1Dtormuj- at o 3ła~ Z zacranloznyob dotarły 8Pr&wozdaoia tylko o 6. 

o· U• llb16r lcrajOWJ WJdaja Się bardzo pełny /brak przypuszozalDU ok. 10/ to lla&1'811iCIZnJch było 

a pawnoloi11 wl,oej 1 qdllilll)', :łA uda a1ę uz~•ln16 tan brak • n .. tępnJII looa1•• 

Szoaes6łon daoe aezonu 'e} obejmuj11o• .t:aoow1ska /nu ~~prawozdao1a/ przad.taw1aj, d• 
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'Badacie w 1983 roku przl'JiiosłJ wiele trardzo lntaraauj~oycb 1 iatotJsyoh odkr7ćl .. 
l 

SłaoowUita naol1łyoane nbosaoił:J ze8P6ł oajatarayoh przedstawiali plaałlyOlUIJOb. a a1aa polaldoh at 
o 'rz' fisll1'k1. · W S1aa1echow1e, @4ZU poprzednio na omen tarzysku znalez f,ooo helll rQaald;.ti" Aas

t~AJIII aazbn1a odałon1ęto na osadzie dobrze zacbowan)' p~Ol'll)'liiBki piao ca~o~raki ' a na.laa A._ 
• l .. ) • ,' • • • 

011]11 tooaonych ~~kole. 1f J"akuszowioaob, woj. kuleokie drUgi l'Ok· badali po.twierd.aU ni•~WJ.kl• 

b9caotWD 'ftratw oa~dniozyob. Na a1e1r1alk1• WJicop1e odkryto t811 w obu. aeaonaoh at o k1lkadll1 .. alll' 

aa~alOWJch ~rsedll1ot~~; .w ~~~~ - at 10 11onet. Ślady najstarszej ll:atedry ' a1daAtytU:oW'al\o na w ... 1.;. 
ooraa bosataza ·..,n.i.ll:i przynosz~ badaola klasztoru cystersów w t.11:n1a1 a prac~ niad qbialtt.U .11owa-

' 
' *1~DJII1 ' dopl'O'ftdziłf do odsłonięcia dworu liiikolaja Baja w Oksie. .i .... · 

•ajbalfdziaj 8Pektaltulameco ~>dltryo111 dostaroz7ł7 jednak badaola pow1e1121ohn1owe w woj. kroUta:d- · .. 

ak1a, w o:aallie Jttóryob. znaleziano b~ZOWil tl&urq p~r•lał z IV-V w • .~~.e. Zdobi , ona okłc~ I.Dto111atoN 

Przypoa1A111117 n'! ~an1ao, te te:aa1D .!!ad•Jłaoill 8P!'awozd&Ji za sezon 198ł jak zwykle 

]!! 11Ucml4•• adra a! P11Ull 00-281 ' Warsza n, ul. iazULoka 6. 

1rszylitll:11!1 1 kt 6rzy w tn11U..Ii1e n adeałlll1 spr.awozdao 1a, a ~akte 1ns~tao3aa, . lt.•óra pra~-· 

CZ7JT18311 ·a1ę d~> i uk.as)'ll&l11a się Inrormatora sardeclnie dsiękujemy. 1 
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U luro B01dad 1 U ok unon taoj 1 Z a by tkiw 
w Ta. rn o brz.o r,u 

Un lt~Grsyte t 1m.Var11 Ou r tn -!:;ltł oaowoktej 

l<ot•utra A'rohoologll " LubUnio 

Badli/110 pcowadzlll mg r mt; r Anna Zakośc ie lna 1 J '1rzy 
lJ.bqrn /auto rzy aprllwozdanla/ p rzy współpracy 

rncr.mcr . Barbal"J Berala ł 1 14arka Florka, Pi.,rwszy s<~zon 

bada d. li' inanso>'lał BBDZ 11 'l'amobrze 11u• Obozowisko 
l!ycln>OIItl ludno~ol kul t ury chojnłoko-p ia ńkow:~klo j. 

Stano wisko połotona jes t na kulminac j i rozlo Gło j, czą~ciowo roz wianoj, wydmy, około370m 

11& półnoo od rzeki Karastówki i około 750 m na zachód od dl'ogi łqcząoa j Baraki Stara z wsią Ii-en a. 
'obozo11iako odkryli autorzy sprawo.zdan1a w trakcie r~eryfikacyjnyoh badań powte r zchniol!yoh, Sporz'ą
dzono •dwozas szczsgółową planigraflę mata rial u powl o rzohniowag o uzyskując ponad 500 zabytków Jcrze

eiannyoh oraz kilkandole fl'agmantó• ooramlki. 
l czasie prao l!ykopaliakol!ych przobadano obszaro oowienolul1 4114 ~2,lllatoriał l!ystępował łf'l

łącznla w wiorzohniOj warstw18 suche go pia sku /0-8 mn/ wyZ!laczajqc owalną krzemienicę o osi dłutszej 

30m, nieznaozn
1
te Z!liszozoną przez ~.~Prawy ls~ne. Pozyskano ok, ?300 zabytków k rzamiennyc:h, ?00 frag

mentów Orobnaj ceramiki wozeaaobrązowej, drobny materiał kostny /prawdopodobnie współczesny/ oraz 

kamienny - głóll!lie grani t?WJ• 
W inwentarzu krzemiennym .,dzielono 2 rdzanie, 210 narzędzi oraz ok. 90 odpadków tachnicznyoh, 

przede wszystkim ryloowoów, lftlr6d narzędzi zdecydowanie dominują trójkąty, w większooloi smukła, nie 
przakraozaj4oe }-4 om długości, • typie piedkowskich, niekiedy z retuszem trzeciego boku ._ TrójkĄty 
krępo łf'/Stąpiły ntelioznie. DrUM, dośó llozn.l.e reprezentowaną grupQ są tylczaki i półtylozaki. 

lł'~ród tych ostatnich stwierdzono obeonośó tzw. półtylczaków typu Kopcle z odbiciem ryleowczym prawu 
prostapadłym do osi narzędzia. W zbiorze na!_atdBi występują ponadto: drapacze wióro"", skrobacza, 
1'7lca węgłowe, trapozy wysokie i niskie, półl:.dążyco, •ióry i odłupki częściowo łuskane, łuszcznie 

1 grociki t.r6.ilr.•t.ne z podciętą pod.stawą. Ta ostatnie narzędzia wiq:r.aó nelety z osadnictwem woz~ano
brązol!yrn, lf~ród. surowców dominuja krzemlań świaoleohowski nad narzutowym i cze kolado"Y"!• 

Inwentarz krzemlenny zdaje się byó jodnorodny i przynale ży kulturze chojoioko-pledkowsklaj, 

Vat.oriały przoohołf'/W809 są w KatedTze ArcheologU a aos. 
Badania będĄ kOil tynuowane. 

BLU.OBEIZI':OI 

woj. rzaezowskte 

Staoowisko 1 

BOHATE:!lY ci!nn;:, gm • . Lipsk n/B1e b _ozą 
woj, suwalskie 

Stanowisko 2 

patrz ok:res halsztacki 

, Un i wersy te t warszawski 
Instytut ArcheologU 

•Badania prowadził me r Ka r ol Szymczak 
Finansował WKZ " Suwałkach, D rugi sezon badal1. 
Obozowiska /pracownie/ sohyłkowapaleoli~ozneg• kręgu 

kultur z l1śotakami, 

Przekopano dalszych 89 '11/ /ł40Znia z rokiem p.oprzednim 183 m
2

/ obszuu skupiska "'1robów 

krzemiannyon nuwanagc •Biała", oo pozwoliło je uznaó za wyeksplorowane. 
Pczyakano 2,800 zabytków krzamUnnych /w sumie HozobnoH zespołu wynosi około 7,500 zabyt

k6w/, wllr6d ktdryoh przewdają onar!lktarystyozne odpadki produkcyjne i wtóry, W ubogisj serii na

rzędzi z.oalazły llit: lll&aJ'ł'ny lUcUk trzoneozko"'.aty bez re tusz u stl'ony sp odo ts j trzonka, d rapaoz 

kl'QPYo sko~ny, -' smllkłS rylce i 9 l'Ylczalt6•, 2 półtylozaki, 3 wtóry returu.nwans i n w r6~7 sposób 



-. -
, retusz owanych Odl~kd"• llydzl.,lono te:Ł 4 rdzeni• dwlij)iętowe wi6rown. 

\!ahrlilły aJaj, aię na•lf\Zywad do bardzo słabo joszoze l'DZ!lnznanyob pdłlloonr>-wachoclnleh, 
prsadh1derak1oh ugr\IPOWal! 11 1Uo1ełlam1, o<lpowiadaj,cyoh, byd mota, kulturza lyncbi;lal:.iej. 

Planuja a1• eksplcrsoa dalszych traech 1trzam11n lo zlokalizowanych na tye atannwiat.u. 

11111.1:~, gm. Dobl'OI Szczooldalta 

••j• aaczao1dskie 
Shnowlsko 1 

l 
.Uolwaraytat lm. ~dama MicklaWioza 
Instytut PrsbtatolrH w Poznaniu 
Wojaw&lzld Kanserwdor Zabytltdw 

• Szozectnta 

Badania prowadziła dr Dobrochna Jankowska. Finaosował 
1iKZ w Szczeo1n1e. Trzeci sezon badali. Staoowtsko wielr>
kulturo'lrll. 
Obozowisko ludno~ci kultu~ ahrensburaltiej, obozowisko 
llldno~ci kultury Du'\'Bnsee /?/, Hadf oaaclntotwa luclno~oi 

kul turf puchar6wleJIII.owa\r~.~!'-' kultary oeramiltl sznuro
we ;l 1 okr!JSU we ze sno~ rodn~owieoznego. 

Prace WZDowiono po rocznej przerwie. SkoncentrowanaJ się na; Uzyskaniu 111otliwia dłuciego 
przekroju przez teren stanowiska w oelu rozpoznania stapnia j"&o ~iszozenia. lQcsplorowano ponaolto 
w dalazym ciągu teren "skupiska południowego". . 

Inwentaryzacja szczegółowa, przeprowadzona w latach 1980/8' wykazała, :te atanewlako za;I11Uo 
je w pl'ZJbll:Uniu kwadrat o boku 100 m. Linię przekroju przeprowad~ono niemal dokliidnie pr~ez 
•rodak tego obszaru 1 wraz z wykaparni z roku 1981 uzyskano profil "4lugolfo1 40 m. Stwierdzono cał
kowite zniszoze~le wytej polotonych /p6łnoono-~achodnicb/ partli sianowiska, &cizia materiał wratę
pu;le obecnie tylko w warstwie omej. W ozęlfc1 poludnlowo-zachoclnie:j tere11 się z lekka obnite, 

_ przechodząc w podmoltlą łąkę. Stwiardzono tu występo*anle układu st:ratygrU'icznego w poatac:l 2 warst• 
torfu przedZtelonyoh plaskiem. Warstwę IIJ'tszą tworzl'l bardzo młody ,tort, w ltt6rJm występuje .. te
dał 1ftlZeSDo~redniowieczny obok nialioznyoh ar&efllkUw- krzemiennych /zapewne •• aDiw wtd"mfml • 
Watadał krzemienny w ultładzl:e nie naruazon.Ym przez i;garanoję nowo:tytną wya&~U>n w nratwta pla,._ 
ku, oraz w doloej, cienktej warstewce rozłotDDego dra'~~! a• _w -rst~woe tej wystąph pDDadto 1 rrac;;
mant caramiki kultiU'J puchar6w lejkantych /?/ oraz siadzona narzędzia kamienne • ., 

Badani.,! objęto łąoZDle powiarzohnię 64 m-, uzyskując 4ą82 cita~y ltrzeaienna, cł6.,1e 
p6łsuroWieo 1 rd:t.ne od,plldy produkcyjna /łuski/. 11'stę11na, bardzo pąbte:t.na analiza pozwala uanacS co 
za ~wiadeotwo osadnictwa schyłkowopaleolit)'oznego /drapacza kurtJZowana, _11~o1ak ahrenaburaltl/, 
starszo-mezolityoznago /zbrojniki - gł6wn1e tylczaki i tr6jkąty/ ~ aaolUJ'o ... &e;•.l'"a. fr.-a& 
ostrza tJPU Płonia/. łlle zni szczona czę~cS stanowiska zewtera głdfiTli"a material lliiZolityczny. 

Badania będą kontynuowana. 
'Materiały zo s tały zł ożonłf " Instytucie Prah1stor11 UAM. 

BazE~d KUJAlSKI 
woj. włocławskie 

S tan.o" isk o • 

D~!, f!lll• Dobro 
woj. włooławsY. le 

S taDowisko 29 

p at rz ne olit 

pa t rz n<l o li t 
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Muzeum lill"oclnw" 
w Gzo~~eo1ll1e 

padaniu prowuU.zll m&r 'l'adeusz Qal14sk1. 
finannowało lllll w S:zozeo1n1a. Pierwszy uozon b84&sl . 

Obozowiska mezolityczna. 

stanowisko otlkryt<J zootalo podo<:as badali powUNoluliowyoh w roku 1983. Poło2ona jest w połud· 

nio'WO-t!!lohodniaj ozę~oi wsi, po lewej stronie dro&' prowadzqoej do lfołczakowa, na rozleał7'11 wale 
temowym granio:zqoym od południa 1 cd wschodu z cara~am! podmokłym! i z tortowiakiem, 

118 wsohodn!oj o:zę.4oi stanow1Ska zało2ooo dwa wykopy I/83 i III/83 poło2ona od siebie w odU&.
lo4ci ok, 15 m, wykop II/83 oddalony od taco ostatniego o ok. 35 m usytuowany :został w zaohocloiej 

ozQ~O i walu. 
Wykop I/83 
Polotooy .w oajwytszych part lach walu, miał pow" 18 m2 , Wydobyto liczny mate rial krzamienDY, n ia-
wą tpliwie p6:tnomezol1tyozny, Oharektery!ltyozne sq rdzenie wiórkowe stotkawata i baryłkowata, drobne 

zbrojniki: półtylczaki paprzoczne wiórkowe, tylczaki stromo łuskana, trójkĄty w rd~ych odmianach, 

oraŻ narzędzia wnękowa. 
Zabytki występowały wyłączni& w dll'uc!Zlestoosn tymatrowaj warstwie szarożółtych piaakóll' wydmolfach 

pokrywających grzb.st ll'ału. 

1łykop III/83 
Folotony rółl!liet w wyższych partlach wyniesienia, nieco na płd. w eto.unkll do poprsedllleao. Je&o pow. 
wynosU,a 22 m2 • Liczny materiał krzemiannJ obaraktaryzują -przede wszystkim rdzanie w znao:znal części 
wiórowo-odłupkowe o tormach n1eragulamych, o zmiannaj or19ntacji, niewiele jest okazó" wicbkowycb 
podoimych do tych z wyk, I/83, lf6ród narŻędz1 liczna są zbrojniki: tylczaki stromo łuskane, p6łtyl.
czak1 widrowe z płaskim"negatywem rylcowym przy wierzchołku i podstawą łuskaną lub slU'owq, trój~ty 
prostokil tne i tr~ezy; Bardzo liczna aq duża, wiórewa rylco~, W Pll• części wykopu z aby tk1 występo-
ły w warstwach szare-żółtych piaskdll' wydaowych do głębokości 20 cm, natomiast w połUdniowych par-

Uach odkrywltł. w warstwie orsztynu na głębokości do 35 om od pcwierzchll 1 wykopu. 
su.row1ac krzemienny w obu p~zypadkach jest analogiczny, reprezentowany przez ż6łto-pomaraJ1-

czon odmlany tzw. krzamienia rugijskiego, w niewielkim stopniu przez miejscowy krzemiali bałtycki' 
w .. ko.lorze szarym. 

11'1kDP II/83 
tJsJtuowaoy we wschodllia j czę~oi stanowiska na z bocz u, w bliskim sąsiedztwie torfowiska. lf wykopia 

0 pow, 24 m2 odkryto dobrze iZ~lowaną J<:rzemien1cę /taran wokół wykopu zbadano metodą dołkowan1a/. 
Uateriał l.1c:zący mniej nit 1 tys, artefaktów krzemiennych charakteryzuje się dutym udZiałem narzę
dzi i odpadów z ich produkcji, oraz rdzeni. Wdród tych ostatnich dużo jest form dwup~ętowyoh wióro
wych, wszystkie aq małe 1 drobne, moDli O lf)'korzystana. Narzędzia to przede wszystldm zbro;lnik.i a 
zwłaszcza trójkąty w ~6tnych odmiaoadh i tylczaki tzw. Staw!noga, WystiiPiłJ n1el1czna półtylczaki 
drobna, brek zupełnie t~~azów, Licznie rap:razgn towane są ryloowce, 

Zdecydowana większo~ó zabytkdw zalegała w r.arstwach silnie zorsztynizowaoych na poziomi• 
25 - 35 cm od pow. wykopu. Praw.1opodobll1a m8JJ!7 tu do os;rntenia a saonowililia glebą holoceńską. 

Odkryty zespół nala*J wstępn18 odllosi6 do wczesnych odc1llków m!łzol1tu na PomorzU: W przyszło~oi 
istnieje szansa na uzyskania llezpośredllioh dat C 14, z uwagi na sąsiedztwo torfowiska. 

Surowiec krzamisnny jest tu analQ"tiozoy jak w wykopach I 1 III. 
Badania będą koDt?DUowsoe, 

DIIDHICZ!N - "Szubionica" 
woj. białostockie 

StanowiSko XV 

Konserwater Zabytkdw Arcbaologicznych 

w Biały m s toku 

Badania prowadził m&r Krzysztof Bul"ók. 
Finansował WKZ w Białymstoku, Pierwszy sszon badali. 
osada ludności kultury łu~yokioj. Osadnictwo mezolityczna 

1 wczaanobrqzowa. 

s tatJOWisko polotone je ot ok. 2,5 km n a pdłoocny wschód od Drohl czyn a, J<~st to rozlaglJ 

komplekll wydm noszĄcy w tudyojl lokalnaj nazwę "Szubi.,nica", l'ole wydmov.'<l rozo1Ąc;nlęts 3sst po 
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' cal NS - ok. ,00 m, a po oai Wl - ok. BO - 120 m; O<J zaoho<lu ogrw•lozaj~ ;~., :ubsfUilooe łll.k1, od 
wschodu las, ;IOflo obnetum przolJlegu poln11 droga z Uroblozyns do wsi Bu;jakl. 

Obiekt ;jest bsrclzo zniszczony, tak przez wteloletnil\ dz1ałsloodó llldzk~, jak ta:!; przez 
prayrodo1ozłl procesy rozwiewania. l'ołllllolowo-zeohodoia czv•cS pola wydmowego seata jest prasa 
składalot padJyob awlars•\ 1 miejskie wysypisko dmieo11 • tym rejonie • okresie mitdzywojeooya 
z.nr,l<lowałs s1Q róll!ll&Z atrz~loios. Pozoatałs czędd wydmy ;jest aktualnie ns szarok4 llltslt eksploato
wana - wy-.oz l 911ą st11<1 w dutych. Uodoisob phoak. 

W,dms •szubhnlcs" była penetrowana w roku 1929 przez bsos Jsklaowiozs. U:tusloa bedliDis 
•• względu na daieko idl\08 zaarotooie wydmy miały charakter typowo rsto11111ozy. Qc6łam zbadano 
obazer o po~larsohnisaT .a /siada• asurt6w + }rsr dslałk1/.Pod powterzobn1q._ .. rat-. pr6ohnioy 
wystqpu;jo waratss piasku o przebarwieniu ciemnonarym o przaoiętoe;j •l~tazo•oJ. clo o,~ •• pod n14 
salaga ;jadnoU ta waratwa piasku jeonożdłtago J. ż6ltego. 

•tellczny material zabytkowy zaleaał bszskuPiakowo na powierzchni, • warstwie piellitu clallllosaareco 
1 w partiach stropowyon piasku t6Hsgo, W matsriale Cłlramicenym motoa wyr6tnid gr~ę ułlllllltdw o 
a.ohach trzoinieckichł łutycl<icb. • drdd kt6rych znalazły alę dwa trafllllent7 nao:ayllsitowatyoh oru 
o powierzchni ohropowaooołl;j, n1ewyr6'11!lanej, lub wyrdtlllanej słabo, Natraflano '"* 118 Datarial krz•
~łlooy; wyr6toiono tu zbrojnik /trapez/ 1 d ~ta dr~aoza o cechach mBzolihoznyob.. 

Badania nie będ~ kontynuowane, 

GHDDZI~Z • INISZBK 
woj. torwisk1e 
Stanowisko III, IIIa 

ltOWlLII:WKO, 1!111• Obo.rniki 

woj. poz.nsl1ak1e 
StanowiSko 1 l 

I[RZP!CZłiW, 1!111• Wie rzcb.las 
woj. Bisraclz~• 

Stanosiako 2 

. . 

patrz noclit 

patrz neolit 

WUZłii.ID lroMologiozna 1 •tnoc.ratioue 
w ŁOdzi 

Badania prondził dr Krzysztof O,rek. 
Finansował IIKZ w SieradZu. DrU«i •••an bada:4. 
Obozowisko i pracownia krzemieniaraka •• eotnrłkoweco 
paleolitu • 

StaoowUko l•*Y w pobliżu gdmej krawędzi ąsooz~y • bozpolłraclala SllSis4ztwia doluiy 
w•rty, ok. ?50 111 1111 wsohdd od jej obecnego koryta, , 

Przekopaoo B2 a 2 , uzyskujile ok. 3 tys. zabytk6w krzemiennych nru p.rzeprowadząoo badula 
C"DIIOrtoloctoms na stanowisku 1 • jago okolicy. Obiekty kulturowe zalspły • dollla;j partU nrat
wy p1ask6w pokrywowych, pod kt6ry..J znajdu;lll się piaski 1 żwiry wodno-loclawoow. Sp4c wytej .,. 
aian1onyoh piallk6w aolioznyoh atacewi warstwa kamieni za ~ladamt obr6bk1 wtatrzpej. 

' Zabytki wyat~iły w ? zwartych krzamitlnicach o przeoiętnej 'r;Cłatot ok. 1 11, o•t•tokrod 
z 'duży.llli ·_kamJ.an1·uJ. o widocznych dladach Uderzali /podstawki, o ktdre rozbijBilO itrzaDiSDDs bvly/ 
era • 1.D.oya1 pł .. klmi kuieni81111 1 ktdM aocłJ pelo id funkcję siedzisk /?/. 
Dwa •kUII1soia zabytk6w Z!lajdowały śit • obrtbie n1aresulamłlj lUJ kulturo .. j, b powta.raollll1 ot. 
8 a2 ze .61adui palenUka usyti.IOWBDłlgo lla jej akra'ju. By6 111oże jest to pozoatałolłd p~eolityciu.•
go szałasu. Odkryto ponadto intareauj~oe ;jamy kult~owe zagłębiDOG w poaioa twlrowo-k.alslliaty 
p!!Chodzollia wodnolodowoo .. go, obtitUjllOJ na teranie atsnosilika w dobro teohD1oZII1e ·b~ :ltn••lanla, 
z ltt6rago jut wykonana większo!łd zabytk6w cpiSl'WBDego zespołu. Prawclopodobnte l1U11 ta llll ' llad .. 
po · rozt:r,zeb1skacb pow!ltalycb. w trakcie uzyaktwan 111, przerabialiego pd:tnio;j .qa aisjsou·~ kra•aiłiAIIłiCO 

W!łrd<l zabytk6• znllleziooo m.to. 37 rdzeni /głdllllio wi6rowyob cl~lttowyołl/, 7 .aao._n,.sw, ' 

' ~ retuszowane narzędzia llakopaloiane, 9 tłuozk6w, ? drapaczy, ~rylca, 1 pdłtyloaalt, 3 lUotak.l 
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•"'*•'•••• 12 oJl UI.' k•lw lUb widrów l'B~uo:. Q w ll n ych oraz wiele k ami , nl z o H a4 11m1 odb ijania lub (l}adZ5-
Dia. 'l'ypolog1ozno-sbyl1 o t yo~ ny cha rokto r wy Mj wymlonlony ch !orm w:o ka z uj B na przynalo2ll o~6 ocn owia
nago ••srołu do kr~cu k ul t u r z 1 1 ~clakam1 o blink ich analogiach do zosp oł 6w kultury 6w1derak1ej, 
W,daja siQ, lA salcot!czan U badat! &Q OIIIO rfolo ~"i cznyc h o raz analizy O 1'+ p ozwolą u.d c U11d chronolos1t 
h&e obiektu, 

Błldao la będą k on tyil uo wttn a , 

I.IPMI 04 irn:IJ(J., p, J a błon lta 

woj, nowcaądeok1a 

S~aoowiako 2 

·U!iwarayte t Jagielloliski 

Instytut AroheclosU 
w ltrakowie 

Badan 181111 kierował m&r Jacek Rycllewsk:l. 

J' inan sował fiKZ w N owym Sączu. Trzeci IIBZon badali, 

Baclania objęły :kulainaoJt wzgdrza 625 m, • poblUu W)'kopów z lat 1978 1 1981, Wytyczono 
.5. W)'kopów o iącznej powierzo ho i 162 111

2 , o o z wykopami z lat ubia&łYch tworzy 257 1112 przebadanej 
powiarzcho1, Wykop główny / I V/83 od słonił centralną ozą~ó skl.(>1en1a :~abytków, Występują one w 
cliDiastej .zw1etrzal1D1e zachowane j w postaci płatów, zniszczonych oałkow1c1a w brzemych parUach 
p.U omyob, gdzie W8półczasna o ran ln a nakry wa bazpodredn1o poziom przedozlfartorztdoW)'ch iłów 1 
piaskdw warstwowanJcb, · 

Wydobyto p"anad tysiąo wyrobdw z .krzem~enia jurajskia&.!!J bałtyokieso, ozakol~doweso, ra
diolarytu, kwa;rcytu i innych s qrowoów, Wdrdd nioh są niellozna rdzanie, dUU ilo•6 łusek i drob
nych odłQt~.ków, widry oraz ok, 100 narządzi .. W tej g:ru;pie krótkie i krępe drapacze tamowialiskie, 
d:rapaoze amukłe, rylce, półtylczaki Zooh~van, lUciakt ah.rensburskie, tylczaki łukowa: tylczaki - ' 
Sławp.oga, przekłuwacze Zioken i inna tcrart. llowo~oią ~ast odkrycia w bietąoym 11azaoia eleJMntów 
h•buakioh, ktdrych SJtuaoja plaoigratiozna i stratygrafiozna ·•skazuje, i* tworzą cile z całya 
zej!połam homogen iozną cało!! d, wy ~ t ępu~ąo ~ako e leman ty prze ty tkowe, Badan ill potwierdziły związek 
inwentarza z .kult~ ahrensburską. ,. 

Panadto przeprowlldzonb w okolicy praoa werytikacy jne 1 kont rolne, które ujawniły azerec 
l1C81Jch, dalszych, nierzadko bogat7ch llladów osadnictwa paleolUyoznego, z których 4.wa /stano
wiSka e, 13/ poddMo badaniom sondatoW)'m. 

Badania będą kon tynuowaoe • 

. . 
Łfl S~ROŚOiliSiti - Ulłna Góra 
wo~. ostrołąokia 

Stanowisko 22a 

lfojewódzki Konserwator Zabytkdw · 
łll aze um Okrągowe 

" Ostrołące 

Badania prowlldzlła mgr Wwa Uookonka, 
Finansował. łiKZ w Ostrołąoe. Pie rnzy sezon badali. 
Obozowisko mezolityczne, 

Staoowisko odkryto w trakcie badań powierzohn.i.oW)'oh " 1981 r. Połotane jest aoo na 
WJdllie piaszcz7sta~ w odle&lo,ci ok. 2,5 km na północ od starorzecza Narwi i od strony płn. oto
osaoa jest bagnistJmi łąkamio Od .wydmy w kiaruo.ku połodniowo-za~hodniej w od.leeło!(ci ok. 2 km. 

płyoia rseozlta lłozoga. Stanowiliko zostało powst.nie zniszczone w WJniku WJbieraoia piaobuJJa bUdo~ 

ataj110onj dro&i. łiUAarUBzony pozostał jedynie grzbiet WJdmy. W trakola badal1 pewierz.oho1oWJoh 
zebr,oo dutą iloll6 materiału krzemiennego, na podlitawie którego olt1'8U011o obranolocię stanowiska. 
Da pr~~aloa sohyłkoweco pllleolitu i holocenu. 

w 'IIYIIJ.ku badali z powunohoi 70 m2 uzyskano 1074 wYroby krzeaienne, z ozego 97 ~ aabJt• 

Jtów IIJBtviło w waritwia UuwiiiB do &lflboko~oi 90 cm~ Halety zazntiozyó, M najwiflksza 1lo~6 zabyt

ków W)'8ł4P1ła lla Cltboko~ci 60 • 80 Olllo 
Vat.riał 11:rzeataoo7, po Wllt'U)nej analizie IIYdaje się jednorodnJ - aezolityomy• W 1owent.rzu wys

tQiły zbrojoiki trapezowate, tJlOZaki mikrolityczne, półtylozaki, rylce, 4tapaoaa wiórowa, pod

k!'llikoft ta, zerze bla. 
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,ze wsł@DSj analiay planigratiozooj wynika, te uchwycono fl·apent Jtrzeaienioy. 

lla~sr1al"J opreooayw'llle ~ w 110 w OstrołQos. 
Bedaola powlony b}d kontlo\Uwana. 

J.YkOWB, III• Whnohlas 
woh s~eraclakie 

t•uowhko 1 

lluze1111 .ł.l'Oheolo&ioane 1 ltno~tio:me 

w Łodzi 

Badaola prowa4ztl1: clr Xrzyntot O, :rek p n; wapółpra07 
mgr llar11 Oyrek, 
J'inan eował · 'fiXZ w su ractzu. Szdsły •••on badali.. 
Stanowisko wielokulturowe • oct paleolitu sohyłkoweco 

po neol1J /,.kultura ceramiki~ 4rzebykowc-clołkowe~ 11 1 
kultura puo.hardw l.e jkowatYClll· . 

s~a~~ow1sko leży na oyplu wysokiej teran lewego brzegu Warty. W,kopy o powtenobili 78 a 2 . 
. aiały na celu, obok odkryo1a kolejnych obiektów JtulturoW)'oh, rozpoznanie •aai,cu staoowUka w kie

rlaiku weohoclo1m oraz południoW)'m. Odk.1'7tO kilka iotaresujllOYOh jam kulturowych. w•rdd nioh byl 
hapant obiekto paleolltloznago odsłllll1ęta«O oz-lfoiowo w roku Ubiegłym, kilka ;lo coapod8'1'0&ych, 

w lttóryoh cerutka "kultury grzebykowo-,dołkowej" współwystępowała z' krzemtenoya· iDnotenea o ty • . 
powo mezol1tyozoym aharaktarze oraz kolejny, czwar ty na stanowisku, crdb sskielełlltl1• 

U.yakane dalie strałycraticzne pozwolil"l olfoU11ć ident,tikaoję odmtego w roku ubie&ł';m obiektu • 
"k•iellDil posadzkll" na paleolit schyłkowy, 

w•rdd zab}tków krzemieonych wydobyto a,1n. 29 rdzeni, 14 zbrojników, 1 oshze lUoiowate, · 

2 mikrorylcDwoe,3 rylce, 1 półtyloza'k, 2 przekłuwacze, 11 clrapaozy oraz 22 1oD8 tor,., retUS!Iowane. 
-· ~a20ym efektem tegorocznych badad było uohwyoan1e w stratygrafii planowej ro&clsi&lu iD• 

wentarza paleolUyozoego zalegajlicago ponUaj poziomu /-40/ od zalegajileego powytej ~co pozidau · 
isespolu -ol.itu ceramicznego. WohodZ'Ioa w skład ta go ostatn lego ceramika to pucharowa te lfb tull
panowa te w formie naczynia o małym cloie 1 z IID1aazozooym w gdroej partU urozaaloaoya om•entem. 
llo głóWDych '!W4tków orname.otaoyj.oycb nalet~~: karbowanie krawędzi, uko•na kratka /om••nt rytJ/ z 
wypyohanyaJ. Od zewn11hz otworkami oraz podwój.oy szereg prostopadl"Joh lub ukDIDJoh el..,k6w /omameoł 
stempelkowy/. Ile Dajwat.niejszyoh alamant6w . inwantarza krzemie.o.oago1 towarzysz,oeco tej oe1'81111oa1 ne
lałll: clroboe jecloop1,ton rdze.oie wiórkowe, krótkie 1 krępa drapacze, aikrolrJ'lD- oraz lioaoe 
zbroj.oiki. Gr ... ę tych ostatnich tworz11 tr~q>azy, wkładki prosto~tne, clrobae pólłylozaki, mikrotyl
ozaki 1 trój~tj /równoramienllik, z ratuszem trzeciego boku, l'ozwartoklltDY 1 proatoklltDJ/• 

W!lpomriienJ grób szkieletowy, jako jedyn'J .o a stanowieku podaciał ·dobrze zaohcn..nll :1 ... 
crot.o'!W4 z W)'posa:l:eniem, na ktdre składał, się 2 zdgoe, 1 wierzohn1k,. z• roJnik p6ltlloowy o
rclsali zaoz11tkDW)'. Szkielet o or iantaojl NW..SII: le :l:ał na wznak, a układ ~k aocerował, te oleboaoQk 
obejmował na wyaoko.o1 piersi duży przedmiot /?/. Analogiczny Obl'!lllclek pogrzebowy ••1a40ZJ o kultG
ronj. ;jeclooroclnolloi wazyatk1oh Ił grobów związanych prewctopodobn1a z zespołem liiiZoil tu ' oeraj,ouaco. 

BadGil ia bQd'l ko.o ty o uowane. 

~CH!t.dw, 1!111• llełchatów 
woj. piotrkowskie 
st~owiskD 1 

lluzeum Aroheolo«iozne 1 Btnograticzne 
w Łodzi 

.Badania prowadziła mer · ha Niealołonka-Śreninnka 
przy współpracy mar.Pawła 'Maroa1ka /współautor opracO.. 
wanta/. Finansował WKZ w Piotrkowie. Szósty 88ZGII badali.. 
Osada / obozowieko/ kultury komornicklej, ataraza faza 
mezolitu, 

Przekopano ?Ił m2 , w t,m 16 m2 p r zypada na wykop przeprowadzony dla oelów poaortolo
~OZil'Ych, Nawii\ZUj'IO bezpo~recloio clo wykopów z lat ubiecłych, zale t on o dłUGi wykop na polUdlllo-
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Wym atoku Wydmy, W kilku me brach aaobeerwowano w nim do~ó recul~rne dwa Układy kamieni, ma24ce na2-
prslldopodolll1e~ aw11111 .. : ·• odkryhml ~radnie zarysami obiektów s~ałaaowrch. li' OZ96o1 południowo
wacbodn1•~ wykopu natrafiono na ek~leko p r zepalbnych kamleni 1 WQ&li dr~'wnyoh, btdę.cych pozoata
lO~oię. paleniaka. 

PODadto .. łotono wykop w zachodniej ozęlloi stanowiska, 1poazerzaję.o Wykopy z . lat poprzednlon. 
Znacznej redukcji uległa ilo~ó wretobytych zabytków. Wszystkie ans nie ró2Dię. się od zabytków jut 
poayllltanyoh i wię.za6 ja mo2Da z kulturĄ komorniokę.. 

Bedaniaal poalorfolo&ioznymi ob~ęto taran wyd.., i zacłębiania be/!lodpływowego ZDal4Uję.oego 
810 w bupo~rednllll jej sĄsiedztwie, Wykonano sasrac wieroeó penetracyjnych oraz W7kop, w którym na
trsfiono 11~ utwory orcaniozna Baztbfa~Ąoe s19 z piaskililii W7dmowymi, Stwierdzono 2 poziomy utworów 
o:rcanioznyoh • nU• i torf, a takte &l•bt ' kopalną. Pobrano szereg próbek m.in. do blldoui palinolo
cJ.oznyoh i O 1~. "li'Jniki tyoll llllallz pozwolĄ zapewne okre§Hd dokladnla~ezę. ohranoloclt 'stanowiska, 
a tuta arekonstruowad lifektóre elemanty droclowiaka naturelllego w okresie,. jego funkcjonowania, 

Ba4ania na stanowtaku zostały zakoóozone. 

PIIIURr, cm. Liszki 
wóh aJ.ejskla krakówskie 
Stanowisko It a 

, 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii ltiUtu..y łfaterlalna~ 
Zakład AroheplocH l!ałopolaki 
Pracownia Archeolog~czna w Iaołoal 

Badania prowadził mgr Władysław llora1111k1. 
Finansował IHKJI PA!i. czwarty uzan badań. Otwarta stano
wisko lessowe, - Gómopaleoli t}lę>zne P'\'SDO'!IIle krzeml'e
n1arsk1e. 

_ Badanta miały na ' oolu kontynuaojQ til:sploraojl gótnopa~olityoŻn\'oh p:raoownt/oznaczonyoh , 
BJmbolam JJJ/ z nadzieli\ lla I!OhW7oen1a naturalnych granic skUpieó-krzemhio. ' 

- :IJJ'kop 7JJ/B3 przylegał bezpo~rtidnio od wachocłu db odcinków XI/'91 1 ni/?1 1 obejmował"'po-
• wurzclln'iQ .3'ł m2 • Odkryta p·raco~'te zUsgały w ~r6dlusowe~ warstwie gleby inicjalne~ .z II plen1-
8J,aojału Wll~u 1 mogĄ by c! dKowana na interstadiał Laugeri~~Lascauz.- Abaliza ·plap.igratlozna poz
nla stwierdZi~, ~ · uchWYcono p6łnoc....,.waoluullu~ ."'-\'liniot cl'utago, barclz~ wydłutonego s~lenla ro.z-
014&11;11\oego s1ę na długo~cl około 10 m z półnoonag~ zaehodu n_ a połlldn1rW1 wschód. Pozyaltany ih.,.n
tarz krzemlallllY liczy•. około ~500 '\rtetakt6w,nia U!IZglQdniaję.o mikrołusek do 5 mm. J'est to głcSwnie 

' 11ateriał odł~knwy z rcSżny~ faz rdzen'towani!l, około 10 f'orm rctzeniowyÓh zaniechanych, dutych, 
ze znamionami wezelló.oh ... tapów ioh eksploatacji, Narzęd·zia są mole~ liczne IlU' w ubie~yoll - lataoh. 
Katomiast więcej w•hiód niell form atypowych makrolityoz.nyoh określanych jako tzw. •nakopalnianll"• 

· Pozoshła to prawla wyłącznie rylce głównie w odmianach klinowych i · qgłol!roh. !la uwaiio zasługuje 
odkrycie w blatącym roku po r~z pierwszy w tej warstwie śladów węgli .clrzewcyoh /zbyt mało na 01~/. 
pojadyliczyoh przepal.onych krzemleni oraz' oznaczalllyon · kol! o l /zęby/, , Ze w~&lędu na wsp!'mniane wy-

- tej- ndkrycia badllllia l?tdę. kontynuowane !'przyszłych sezonach. . 
Ileterlały zabytkowe zna;!Jują się w Pracowni Aroheol~slozne;! ZAli IHIIJII PAN w Igołomi. 

m'BDIY, p, Topólka 
woj, wło~~ankle 
Stanowisko ? 

Uniwersytet lm. Adama \lioklowloza 
Instytut. Prab.1s.tor11 
Zespół Baclad Kujaw 
w Poz.naniu 
1 tlliwarsytat t6clzk1 
Katedra Aroheologi~ 

Badania prowadził zespół pod kierownictwem . 
doo.d :r hab. Aleksandry Oofty.Brontewskiej 
Finansowały tliliwersytaty Warszawski 1 t6dzlci. Purwszy 
sez~n 1adaó. Obozowisko z okresu pótDego mezolitu 1 
sollyłkowsflo neolit u. 
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Ua..tan1o&m1 ol>jqto obozowisko lutlno~oi kultury chojn1cko-p1ońkowok1oj zlokalizowano na szczy-
ola wyniu otonia znojdujqoo co ui~ między starym 1 nowym korytom rzoki Zgłowiqozk.i. . 

Przebaduno łqoznle 142,5 m2 • Odkryty materiał krzemienny prawie . w oalodc4 wykonany zoetał 
z krzem1on1a bułtyckioso nurzutowogo, Zarejestrowano jedynie kilka wyrobów z krzemienia czekoladO• 
wo t;o. W~ ród nich wystQpUjQ rdzenia jednopiętowe wiórowo, drapacze odłupkow~ i liiilukła wicSrowe,a 
wśróJ zbrojników dominUj'\: trójkąty pi&dko*akia, tylczaki 1 półt7lczalti oraz trapszy, 

Na stanowisku odltry to tak :te traGillen ty oohyłlcowoneolUyczoe j oe r.milcio 
Badania zakcdozooo, 
Vatoriały przechowywana sq w Zaspola Badali Kujaw UAII. 

IIYBINY, fllll• Topólka 
'woj. włocławskie 

s tanowiska 14 

tANOWO, gm, Pollce 
woj. ozozecidskie 
Stanowisko 2 

patrz neolit 

lluze1111 Narodowa 
w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Tadeusz Galidlkio 
J'inansowało Mlf w SzczaoiDie, Druci eezDJI ba4art. 
Obozowiska, pótnopalaolityczoa i mazolityozoe, 

Kontynuowane prace przy wykopie I/82, majqoe n~ celu odUÓn!Qoie p'oaosta'łej ozvifoi krze
mienicy odkrytej w roku obiegłym w północnych metrach · wykopu, W ten sposób uzyskaoo obraa oałolloi 
obiektu, którego wielko~6 w rźuoie poziomym_zamyka się na powierzchni 18m2: i jut lcszt~Hu k611s
tego. 

Zabytki po:~;yskane są • stosuokowo nieliczna, brak jest rdzeni 1 narzędZi; Jarlilki występowa
nia krzemi~oi, układ warstw 1 poziomów gleboWich zostały· opisane w sprawozdaniu w IDforaaiorao 
Aroboolo&ican.ra sa rok tlłaa id~ ej cyt, "lA '1982"/. ' -

- Badania - będą w pr~yszło~oi kontynuowane. 

IIIłRZBIC4 

wo l. radomskie 
Stanowisko "Zele" 

WŁADYSŁ4WOWO-OSTBO~ 

woj. gdańskie 

Stanowisko 13 

wDtlli WI!tŚ, lliD• Raj gród 
woj. łom:2ydskie 

S tan o wiSk o · 2 

patrz neolit 

patrz; neolit 

patrz neolit 
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Padotwowo Muaoua Arobloloalo&DO 
• Waroaawlo 

Badania prowadatła dr lotla lulaootowaka. 
r&llallaował 'lXI • ladouu. Ptorwo&J' Maoa ltllidali .• 

OaadDlotwo 'rodkowopaloollłJ'O& ... 

SM!Iow1akt' aoatało odkr,b przJPadkowo, podczas eksploataoli )>1aln1oy łlOłotolle' na ' p\)łUd• · 
n1DWJ-waob6d od m1uta. Usytuowano jest 11 dol1.Die• rzeczki Zwolsnkl na pcSłlloono-wSohodllill . zboczu 
roal•&ł•co WJillOslenia o WJaokodoi 159 ~ n.p.m, zbudowanego z piasków aluwtal.Dych poltrytJeb utwo

l'Uli poo~odaenia .!odowooH«o - lliDaal 1 twtraal. 
Badania miałJ obaraktar racownlozo-rozpoznawczy, W?kop załotono w miejaou przypadkowego 

odkr,ola ko,oi mamuta. lksplorowano obszar 1,5 ara usu11aj~o stropowe partle twircSw i ·&lin o er.;.. 
bo•:oi kil:ltlada1 .. 1ęo1u oao tymetrcSw. Praoo przerwano w listopadzie nie os1~&a~~o IIP.\cu warstw z za• 
bytka81. Vater1ał zabytkowy wyatępował w twiraob 1 &l1Daoh przemieszczonych, na n1ew1elk4 odle .. 

ło,cS, po otoku o spadku _. - 8 "· 
,: · ~ar~ jestrewano w 25 pmktaoh akl;lhka materiałU kostnego; lfstQpoie rozpoznanp oboaood(! t 

auuta, konia plejstoceńskiego, turo. W:HcSd wyrobcSw krzemlennyob., WJkonanyoh z krzemicola k.recio
weco 1 ozekoladowego, .PrcSoz odł~kcSw /Ił az'G/ ZDalezinno 2 borzędzia: piędoiak 1' zgrzebło. 

, S.kł~ tał.lly oraz · oha~aktor 1.Dwentarza krzemi~nneeo pozwalaj, wst~nio datowacS atanowUk!! 

na pooa,tek ootałllliego zlodonoonla. · 
Praąe . będll konhnuowue. 
Zbiory p:r80ohowywano lll w PIU 1 1110 • Badolll.u. 





llł.u , &III• llrun ya ta w 
woh oheitaz:kia 
s•aoowiako 1 i 2 

BI.U.CZ S'l'J.llY:, Pl• hl ~iel 
wo3, leszoayliskh 

s t111 owhko • 

Polaka Akademia HaUk 

Instytut Ht"storU XultiU'J' Materialoe3 
Zakład 4roheologU Wielkopolski 

" rozt~111 iu 

Badania pr'lwadz1l1 p :rot. dr hab. Tadeusz WUla4sk1 

i dr Lech Czarniak /autor aprawozdeoia/. ll'l.llansował 

IHIDrl PAJI i 'ttZ lllazno. Pl,ty saz J!l badali. o .. dy kultiLl'J 
p~aj ceramiki wstęgowe~ /"le.otlzielskie~"/ :z t..z 
Ib • III, kultary pucharów lejkowatych~ taz III-IV, 

kultury amto:r kullatyoh :a fazy III, kultiU'J' łutyo.kiej 

/Ha O/D /, kultury przeworakiaj z przałomit er, •nd.Dio

wiecza . - XV-ni w., eman hrzJslto z I/II okresu epoki 
b~zu. 

X011tynuowa11o prao• WJkop~iskowe w sondatu Il.· /unikato'!IJ wiP"lofazoWJ zespół k1lkudZ1esh
oill jam pontałJoh. w efekcie eksploatacji gll.lly p·~az lud.Do'6 kultary pótnej ceramiki' wstęgowej/ 
oraz załotono nowe IOildate w formie rowów, Clilam badali w sondatu IX bfło WJjdnienia sytuacji 

atrat.,grat1oznej w strefie objęte3 hiadkami, Zbadano powiarzohoię 11 llj
2 uatalaj,c, t.e jamy gli

Dillllbwe tworz, sekwencję pięciu faz eksploatacji gll.lly 1 z których najstarsza przypada na fazę . IIa, 

.Datomiaat Dajmłodsza na któr'af z podfaz fazy III /u4oUlenie będzie motlin po opracowaniu cera

•1ki/. 
Rowy sendatowe o ł'loznaj powiarzohoi ?O m2 , WJkonans koparlt'l, zlokalizowano w WJtszyoh 

partiao~ stokit dol1n7 celem sprawdzenia motliwo,ci lokalizacji w tej strefie zabudowY mieszkalnej 
i Hpulkraloej osad "p6:t.oowstęSoWJOh•. Odkryto wYł'loznie dalsze jamy .gll.lliankowe tej kultary, 

• • l 

Sqd t!lt nalety uznacS, it strata zaliudoWJ midolla się w nitszych partiach stoków, obscnie całko-

wicia zn1szozon70h- w WJniku.nowotytnaf eksploatacji gliny i piasku. 
Badaoia. zakodoaono. 

B~CZ STAIIf, l!Dl• Śmipal 
wo~. laazoz7Jiakia 
Stanowisko 31 

l'olllka .Akademia Hauk 
Instytut BJ,storU X~tiU'J' llfatsrialoaj. 
Zakład 4rohaologii Wielkopolski 
w Poznciu 

Badania prowadzili prot, dr hab, 'J.'a4ausz 1łUla4aki 
i dr Leoh C..,rn1a& /autor sprawozdanie/. li'J.ńansował. 
IHDf PAN. Pierwszy sezon badali. ŚladY osadnictw 

kultury puobadw lejkowatJch /~aza II-III t/, z 
wczesneso okresu epoki br,zu oraz ,przełomu pótneeo 

~redniowiacza i nowo~ytno~oi. 

StanowiSko nalety do licznej aeril plllktów osadniozyoh kultury pucharów lejkowatyCh, 

tonoan tru~,oy'oh· się w rajonie BiBłoza Starego, Badani& sendatowe prowadzono w zwi~~ozku ze studiami 

nad problematJI<4 relacji osadnicha "p6:toowstęsowego" 1 "pucharowego•. 
Stanowisko połotona jest na wY SD OZyGis, w poblitu· krawędzi doliny O bry 1 jaj beziaien· 

nago dopływu, ,w bliski.c a,aiedzhie osad •p~nowstęgowyoh", Miejsca lokalizacji ..Yr6tnia się 
&).ebowo, jako piaszczysta "iaohaN o :fredoioy 50 m, występuj~~ooa w otoczooniu gleb br~r~atnyo.'l. i 
czarnych na podłotu piasków i glin, Ceramika kultury pucharów lejko'!atyoh wy1it~1ła na powierzob

~i atosunkowo 11oz11ie w WJr&:tnej koncentracji o ~rednioy 25 m, mUszoz no ai~ w obręb1e"łaoh7"• 
Zbadano powierzchnię 80 m2 , Stwiordzono całkowita zniszozon ie stanowiska w wyniku in-
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• te'!sy111ych l\l>raw l. denlll.leoji, Oeły, nlollcwy materlal l.yst.~jpU WJł'\CZnl ~t w h~»nWJia współczesnym. 
ledaJlh nie b•dti kon hnuonne. 

BJUU, gm. 11' ra9n ystaw 

WOJ• obałmslJ" 

Stanowisko 3 

Bsd ólll U 

/autor 
Lulcasz 

PP l~ raco•• la ltonserwacjl Zabytków 
P raoo.., la ł. rob•olontozn o-Koo oerwatonke 
.Oddział • Lublinia 

prowac\zlł zespól w składzie: mgr mgr Bdmuod •urue 
sprawozdant-t, 4ntonl Huntcz, MarlU3Z Metyesze .. kl, 
Rejnie"lcz, Finansowal KZ • Chełmie, Drugi sezon 

badań . Cmenta rzy sko kurhancn•a .kultury carliiliki ssnuroea~. 

R:onty nuonruw bad tlll 1& l>uroanu nr 6, pro r~olłz "\C ;je go eksplorację trzoma pozostełym1· olwiarkaml. 
1f póLnocnaj części kurbaou na głębokolSol O ,5.0,7 m odkryto ciał opalny g rób jamowy. l'oza przepalo
llVU.l ko~6mi zawto. rał on ;jndyoto okruchy "~gl1, Pod nasypem kurhanu .'-w odleclo~oi 1 ,5 m na zachód 
od centrum kurbiłilu wystąpiła ~ama o zarysie prostokątnym, orientacji •H-S 1 wymiarech w stropie 
2 x 0,5 m. SzerokodeS ~emy na dnie znajdującym się 1,5 m pooUoj stroJ,u "Ynos Ua 0,15 m. Zawierała 
ona jadynie nieliczne tragmanty przepalonych l<o~ ~l 1 węgle. 

BULOoĆ ttzlNO, liiD• Białogard 
wo;J. koszalióskla 
Stanowisko 18 

BI~KOIVICE, p. Xrzy:!oanoeloe 
woj. katowiokle 
S tanowiska A 

patrz ok~es wpływów r:ayallkich 

Muzeum A~chaológtczna 

we 11rooł~w1~ 
1łojewódzk1 ·Kooserwator Zabytków 
Archeologiczny oh 

w .Katow~oach 

'sa.lanla prond·zili mgr · El:t~teta Noworyta 1 agr J"er:ay 
Oołl:tbkow. Czwarty sszao badaó. Osada wlslokal.turowa: 
neolit /kultura land2lifllska/ oraz kultura ł~oka • 
/III okres epoki brązu/. 

Przeprowadzono badanta ratownicza ma;!lloe na celu zabezpiac.zenu północnej krewę4zl pias
kowni. Przebadano obszar o ł~cznaj powierzchni około 2,2 ara. l'od warstW!\ orną o mląSszo,o1 
0,30-0,40 m spoczy .. ła warstwa próolinloy przsmieszanaj z gliną las&olft\ • . Warstwa te "" ~chodlltej 
ozę~ci wykopu sięgała do głęboko~a1. 0,55 m, "zachodniej do 0,75 m. !la t-,ch cłęboko~ciaoh Da 
całaj pow.1erzohn1 W1kopu wyst~UJił oaleo w postaci :twitu 1 plasku, 

Odkryto i przebadliDO 5 obiektów osadniczych, z czego :rarysy dwóch wystąpiły bezpo~rednio 

. pod earstlft\ om11, na głębokodcl 0 130 •• a pozostałyoh ' trzeoh na poziomie oaloa na o,55 •• 
liatsriał zab]Ptkowy zarówno z wszystkich .,eksplorowanych jam,jak te:t z 11arstw oma~ l kal.turo
,..J, stanowiła gł.Słlllis ceramika, wyroby z krzemienia i polepa z okresu neolitu /kultura lendziel
llka/. l'ooadto. z warstwy omsj uzyskano kllka skorup kultury ł\Uyck.l.sj z III okresu apoki b~zu. 

JlaterUły ZDajdują się w 1!4 we Wrocławiu. 

\ 

BISJtUPIII, &m• ~ln 
woj. b1deoek1e 
Stanowisko 2a 

soiiAw, gm. Dobra Szozeo1óska 
woj. azczao1ńskia 

StSDowhko 1 

patrz epoka bl'f\ZU 

patrz paloolit i mezolU 



1)\l ,l,. . .:Nio.ll"O , ,·•~o ~ Ul~~o 

j • bfil·4:0llki" 
lHWlodsko 1 

lłaO 'lU Ol - liliAIIUA CIIOlii:LNU 

•~>J• toruliskle 
ShonowiiJ.:o 2 

W l 

UZB\U!J Ro tonalno 
w Drodolcy 

ąa<l~ia l' rowadzU mer tnarlan U a re in tak.. li'tnanaował fDtZ 
w Toruniu. Pierwszy sa :r. on bedaó. Stanowink o wtalokulturowfJ, 
Osada kultury poeharów leJkowatych, dlody osadolcha 
wcze!lnobrq:r. oweeo , ClllOotec:r.ysko lahóskle . 

Stanowisko zlokali:towane jest ,. .km na połudnlOWJ zacb.ód ofi Brodnlcy, na wąskLej tarasie 
nadzalawoeej u stóp stromo wzno szącej s1Q krawędzi WJsoczyzny morenowaj, na pr~<WJm brzegu Drwęcy. 
Rzeka w tym mlajscu . twor~ ostre zakola silnie arodując wyniesioną na ok. 4-5 m krewęd~ tarasy 
nadzalewowej. Ok• 100 m na poludniu ls~ stanowisko 1 /patrz wczenne ~redniowiecze/, 

Dadanie :Ntowoioza miały na celu pr:tebadanU wykopami o l'ICZIJej powierzob.n1 135 ra2 Daj
bardziaJ zagro:tonej przez rzekę oz,doi stanowiska. 

l'fyr6wiono dwie warstWJ: I w-we orna o mą:tszo~oi 30-35 cm, II calcoą, warstwowany :twirak 
drob!lo 1 ~redniozlarn~sty w ktcSry wkopane b7ły jamy. W warstwie orneJ stwierdzono otecno~ć cera
miki latelisklej poob.od.z'lce~ prawdopodobnie z pobliskiego cmentarzyska. 

Odkryto 6 jam - w ty; dwie zaohowaoe czę~cLowo, widoczne w profilu skarpy. Jedo'l z jam 

mo:tna dato.,a6 na pooz11tkt epoki br!IZU /fraf!lf>~nty caramiki iwiadslris~/. Pięć pozostałYch to obiek
ty kultury puob.arów lejkowatych, Znaleziono w niob liczne fragmenty na ogcSł bogato zdobione~ 
caramiki oraz g rudki WJPalonej gltny. !la uwagę zasługuje fakt występowania w trzech obtektac.ll 
przepalonych ko~ol ludzkich, Dwa z niob dostarczyły rcSwnUż po polowie mtniaturoweg~ toporka gli
n.iaoego, 

Korzystając z wyjątkowa Diskiego poziomu wody w Drwęcy przeszukano rcSwnież je~ dno wjdo
bywając dui'l ilo6ó dobrze zachowan ych fragmentów nao zyrt poobodząoych z a zniszczonej czę~ci staoo
wiska, Ceramika datuje stanowisko na f•zt wicSreoką. 

11111tsr1ały znajduj'! się w lllaaetan lłagionalnym w Brodoioy, 
Nie przewiduj e się lr.ootynuaoti b11dad, 

aaz.ś& KUJ.USKI 

woj, włocławski e 

Stenowiska • 

~uzeum lr~beologiczne 1 Etnograficzne 
w ŁodZi 

Badanh prowadził 4r lłyszard Grygiel /autor sprawozdania/ 
pr~ udziale studentów arobeologil tbtwersyt'!tdw. w 
KoioiiH i Frankturcle nad Menem /llF!I/. F.tnansowal1: 
1il!:Z n llłooławku, · Urzą<\ Miasta i Gminy w Brzdoiu Kuj a ... 
skim'\ oraz \!AiE w Łodzi. Kontynuacja ba4a6 z lat 1934-1,39, 
1952, 19?6·191!2. Osady i cmentarzyska ,.,U lokulturowe i 
wtalookresowa od późne&o paleolitu do llrodn iowieoza. 

Y.ontynuowiiDo badania północne~ cZQAci atanowiska, wokół Odkrytej w roku 1991 chaty tra
)lezowa~j nr 56, nalet4oe~ do Cl'UJIY brzeekb - ku~awskiaj kultury lendzielskiej. Odkryto dals::~e 
obhkty tej kultu.t'J, aaJ11oa z llił\ joiałJ zwi11zek fl:llkcjonaln y, W grupie 10 obiekt ów przewa~alJ 
jamy wybisrzyskowe glloy, u:tyta~ do bll4o"7 ob.aty tzw.' 611ni aok1. Zwraca nozecó.lntl uwast f;linlan
kll o po"hrzehni 120 ",2 1 - ślflboko,o1 do 2,5 m. J'oj utytkoflanio wi'lie s ię z tazq odbudowy spalbnej 
chaty. Wewn~trz, w l ioznyoh niazaoh wybierzyakowyoh, zale&ał masowo ~nwterial oeramloany, krz•
m.Unoy i koatQy, _ponadto uolJtatowy zeotaw narzQdzl lcodoiaoJ oh 1 rb&olfY ch , :~wi~unyo z wydobywa-



--
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' 
. ~1om &liny orez aadoba z ••b• swiarzęoo~o 1 oztor, narztdzia kamienne. Za · ~aleziJk pooho4z~cyo~ 

s pozo"atałyoh obiektów kultur, landdellkia~ na uwagę zasłueu;la fl'aP~tot tutb a WJtopu 1'11117 ale

dzi. Odkryto dwa 4alne e roby, zahga;ll\08 w opisanej, największej gUnianoa. 

-

Wyjl\tkowo licznie w tocorooznyoh bad.ahoh 1f1Bt~powały jamy kultU!'J praoworsklaj •• lirodko

wago ok re au h tellskiego, zadarajĄca oiott t:r · .... rlał o• ramlozny. 
Śltdowo stwierdsooo oboono•6 lllllaleziak • pótne~o paleolitu /poJedynoze prz~mioty krzami,D• 

oe po4 waratwĄ humusu 1 w obUittaob kultur pó:blajazyoh/ oraz z wozean•:l epoki bftiBU /d~y trac
mant oaozyó1a aasobowago taltury twleńakteJ, saales1oay tut aad pawieraobala oaloa/. 

Ocólem w tegoroolllllyob btdaniaob przebadano obszar 625 a2
, . 

llateriał:y • badaJ! pneoh01f1WCI" SI\ w zbiorach liliE w Łodzi, 

BadaDla btdĄ 1t011tynuow.oa. 

OlłiZWISitl, t:m• DĄbrowa Biskupla , , 
woj. bydgoskie 

Stanowisko 57 

' 
t1oi1'"rli1t&t lm •. M;•• 11iok1ewioza 
Instytut P~bistor1l 

· Z8sp6ł "·Ballad Jtujaw 

w Pozp.niu 

Badania prowadz.U: Zespół Badali Jtujaw po4 lt1arowoiotwea 

doo.dr b~b. u ls.icaandrf Cofta-B:railiaw~Uj~ J'inanaowal Ulll. 
Piu11szy ••zon badaJ!. ,Osady l~dol kulłll! l pucharów 
lejkowatych, .amfor kUlistych, a wosa.oaco oltzwaa apoltl 

brązu i ł~okiaj. 

l • 

Sta~~owlltko jilat połotona w połowie łagodoago, południowego stoku doliny zaal1Órow1111ago 

oleku. Eksplonoję podjęto w r.;"aoh proeremu badali nad ondni~t119m ż p:rzełoau epok naolitu 1 brĄzu 
w rejonie Chlewisk. 

Wykopaliska objęły obszar 108 m2 • St~indzl>Do znaczny stopi8li zn1aaosenia atanowiska 

/toteosywoa qprawa 1 '!'1•1en.o1e/. , .f' 

lr wyniku wstępne;) rekonstrukcji osadnictwa pradziejo .. co wyr6:tn1ano oztery fuy zaa1od• 

lania: 
. 

1. Osada 1-.łno~oi kultury puohar6w le;)kowatyob. • 
2. Osada ladóo,oi kultur, amfor kulistych ,z . IIi< fazy ' je;) roSwoj u. 
'· Osada ludno•oi s przełomu epok neolitu i brĄZu. Baloty :14 z~l1ozy6 d~ tsw. nutu ap1HDurowego. 
4, Osada llldno,ąi kult'Ul'J łutyoki8j z okresu halsztaokieeo. i:rest to zaaadnloza :tua zasi~dlania 

pradz~a jonco. 
Dalazych badań nf" zamierza siQ prowadzi!!. 

~Sitl, &m• D,brona Biskup~a 
woj. bJdgoskia 
S tan owisito ?O · 

Vniwsrsytat tm. ldama V1ekiesioza 
l 

Instytut .Prahistorii 
Zespół Badad ~lljaa 
• p'oznan1u 

Badania prowadził Zespół Bad~li Kujaw pod k1erllllk1•• 
doo.dr hab. Aloksandry Cotta-Bronienkia;l. J'inanaonł tJUt. 

Eiarwszy se~on badali, Osada i oaen~ar.aysko ludńo•oi 
~ultury pbOharós ls;)kowatyob oraz osady 1Udn~o1 kultury 

iwieliskle;) i &1.'\ł>Y eoszozewsk1" j • 

Obiekt obe;lmll;l" kraw~d:t i sóm' ozQ•ó stoku dollny nillwielkieco oteku. Prace na shoo
wieku podjęto' w ramaoh .programu baclad nad osadolotwam z przełomu epok 11•olHu i b%'4ZU w :Njanle 

ChlewU k. 
Wykopaliska, o obar,ktsrza rozpoznawozo-sonda:to1r1m prz•1>rowac1zono na obnarae 68 a2 • 

llyr6:tniooq naatiJPUj,oe fazy z,asiedlenia pradziejowo(!o. 
l 
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- 1. Oall4a 1 omon te.ray slco oiałop.:Lno /?/ /znaloziono 1rr6b popi<lloicowy l ludoo4o1 kul tury pucharów 
ltjkowcatyo: •• Zespół oeoh hJ !ozy: 111\PDr'y krzemionie wolyńakioeo, w tym dwa trasmQnty w1óro
WJOb no~y si rpowyoh, oroz obarakto ry•tyozne dla tzw. komponoatu mątawaki.,eo wątki zdobni~ze 
1 oeol1y łoolulolo&fo:wa onamiki pozwala zol1c~y6 Jll do III/oajprawdopodobniej IItb/ tazy taj 
kultury, 

2, Osada ludnodoi kultu~ iwie~akiaj z I tazt. . 
). Osada ludnodoi z 1IOZGSila~· opoki brązu. Ooohy zdoba ictwa 1 taohoolog11 carUliki wskazują na 

łąo:aoo46 u ajawUk1em kulturowym, które od etan, 14 w Go:ozozew19 okre~lono _wstępnH miaotlll 
1rupy IOaaoaawaklej, Na 1runote lujaw ujawniono aw1~k1 kulturowe • terenaat weobodniokar-

paokt•t, • okreeu praalo•u BA 1 BB, 
Badania -będq kontynuowan~. 

ozEKAUbw 
11oj •. •1edlaokie 

StanoliLako I - 11 '1'ureok1a Mogiły" 
S tapowis.ko III - osada otwarta 

OZB:lliiCZ"IN, lllll• Hrub1e•a6w 
woj, zamojskie 
S tanowiliko } 

Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej 
Katadra Archeologii Polsk1 
w Lublwie ' 

'lluzoum Jie.gionalne im. St, Staszica r 
. w Hrubieszowie 

Badania prowadzlli·: dr Andrzej Z:okowski 1 Wiesłali Koman. 
Finansowa~o Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków 
w Zemodoiu. Trzeci sezon badali. · Cmentarzysko z przełom.u 
neolitu i epoki brązu, cmentarzysko wozesnoobrze~oijań
skill i osada ~rodniowieozna. 

~otynuowano praoe z lat poprzednich. Ha powia.rzobni' 37m2 abadane.1 wykopalialeowo a~w1er
dzono dalsze dwa groby 1 które mol!D a łączy<! 11 kręgiem kultur: sznurowych. Jeden for II.X/ posia
dał wyppsazenia w postaci szpi11 ko~oiaoej. Odkryto tez cztery dalsze grgby wozesoo3redntowieCZlle 

. - bez wyposazania, z pochówkami wyprostowanymi zlotonymi głową o a zachód, na osi ~W. 
Osadę ~redoiowieczną reprezentują trzy dalsze obiekty,, którvob jadA~ .7l aniaaoaoay aroD 

wczesno§redniowieczny i zawierel kollei konia. 11' pozostaqch znaleziono niewielką 1lo~6 caramiki 
naczyniowej, kollei zwierzljce 1 ludzkie1 poohodząoa prawdopodobnie ze zniazozonyoh grobów, 

llat?riały znajdują s111 w ll!uzeum lłog1onalnym w Hrubieszowie. 
Badania będą kontynuowaoo, 

D'\BIC:. gm, Darłowo · 

woj, kosza1il1skie 

StanowiSko 9 

Muzeum Okręgowa 
w Xoszal1.llia 

•Badania prowadzili mgr J~laota Ilkiawtcz /autorka spra
wozdania/ 1 mgr Jacek Nowakowski. Finaosowało tluze~m~ 
Okręgowe 11XZ w Koszalinie. Piąty sezon badali. Osadnictwo 

wezesnooeolityozne- r.f tys, p.n.e. 

Wanowiono- p6 praerwle w 1982 r. - badanta tortowe. Prace skoncentrowano • ozę!loi 

zachodniej i południowo-zacb.odniej stanowiska. Zbadano trzy wykopy o łącznej powiarzobni 26m2• 

w tortowi oku wyodrębniły siQ dwa poziomy zalogooia zabytkó.w, 1\lio jsoami dzieli ja IłY• 

ratoa nt.rata rozrzedzania lub braku me~terialów, l'lidoozoo jast to na profilaoh, na która rzuto

lfllllO IIUZystkis odJeryta za bytU /z lllaksy rualnaj ołllBtło~ci 2 m/. Poziomy t" ole pokrywają siQ z 

ZSIIi'l&ami warstw naturalnych, Zintepre'tollono ja jako 4w18 fazy osadniotwa, W tazia starszej -
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"111\Porty" a lr.rQeu "wat,soweso" /dn r r a(lman ty oeram1k1 oraz z badlUt atarozyoh tgpo"k kulenny 1 
ffaamect oaremlkl/. 

Wstępna enelh~ asterlalu 1'\IO.hpmeso pozwala atw1erdz16, ta n1• odbleca CNI łypolociouu 04 

aaterld6w uayaltuyQh w ~ab1•choh sezposoh. Jla~lL~znh~aa' jeco &rup• atenow'- azoa,tk1 awhn•~~e, , 
przede wsayatkia kolfol f1b 1 aukdw /mahr1ały z lat ~ab1ecł:yoh zoahł:y opracowane praaa v. Iw18a.l 
k1ew1oze 1 v. Soboo111akhsn/. w liiwen tanu poza tym zoaJd~aJ• •1• 9 nan•dl1 kodo1uyab 1 rocoayolt: 
topory roco~e, sroty, dł:uto, s~tylet, sł:adzlk. Wazyatk1' tor1111 snu• s · aez oo6w poprsedoiob • .,~,,
pU r6u1ał mahrh~ traea1an11y /119 azt/. w 1nwe.ohl'llu ._ a.lll. lkrobaos, drapaos, obhc&oik1, 
łręU 1 wi~rJ lu~kue. 'OZyaltmo po.oad 200 tracme.otdw .oacsyll., w tyra jed.Dalt saladwU 20 traput6tł 
abarekteryatycznyoh 1 •ylko 1'1 zdoblenyab. In wen tara uz-wdn 1a trapu• toporka karaleoDeso 1 k•1•.D• 
ny tluo&ek. · . 

IuU~arowo atuow1ako :reprezeotuJ• typ abi.Uo.oy do Wrte~ll•· WllhbeJr. , 
Pobruo kol• JDJ prot11 do ~dali peleobohnloZDyoh /opreoowuja X. 'fobolUJ/ oNI prdby mala

ltolo&Lcue /opracowuJ• s.W,ł-lexend:Dowioz/. J:oDtyDuowane ., badania paleoaooloato••• . /II. Iwaazklewlca 
1 •• Soboo111ak1/ oraz badania ceoradrtolos1c&De /B.JlowaeQk/. Ich o;bteoSDy; oalllm ... a by6 .oka dlaDla 
warwlltdw Mdyaanhoh ,slatoraUtal , ' rekonstrukcJa lirodowieka pnyuonioaacc ( 'jeco pnem1111 pod wply-

, ... 4siala1Dodo1 ozlowi•ka. 
Vaterlały SDaJduJil al, w 1hli81111 Okl'flcowyra w l:oezal1111e • 
.. adanla b.d!l kOD ~DU!OWID8; 

.D-\B'IDWl BISJ:UPU 
woj, byclsoakie 
Stanowieko 3 

Un1nroyt•• la. Acl~ •lokioWt.oaa · 
lJiatytut Prah18to1'11 
Zesp6l . Bad~l1 ltuJaw 
W POZDID111 

IBadańia prowadził: .:a~ ap6ł pocl kleromict .. a ći.Ooedl' . hallU. 
AlekoaDdry Ootta-BrOD1e~k1e~ • . F1Dao,ował: Vnl~r.jtał 
1i'arazawalt1. 'lraeol aesDD baclado Osada liilinodcl kuHu" 
pucha~• la;JkJntych /łaaa IIIB/. ·· .. ; . 

·, 
Stanow~ako uaytuowue jest Da ~wydllionyoh, plaa&ozyłiQ'oh ,WJii'lnl_eili.~ii. ·~~iloyoh, •1•. 

ltllltuliadokllOil•trowym pasera Da kraw111dzl doliDy l'arobanl. i ·• ·:-• ·' -. - ·-

Iontynucwuo. rozpoznanie organizacji t U!IkojODill.llo-pnaotrze.D.De1 ol>;..~z.u•clslel.Dloy aless
ltuiowitj• · oaledla. Zb~dano powtsrzcllDi• ie$ a2, ·odillcal,to ?5. obiekt~ . .. ~·ist.ną;cNtnyil .. p~nn~ .... lu 

. p6łsUII1aall:li, ;Jamy soapodaroze, doł:k1 poalapowe. .'· ' _ ; ' .. , ' c.:· 
W Ji:ate~orU t:r64eł: :raohoraych pozySkSDo l:·,cliDl• 13 500 ei-.a.lltCS.:."klłlłbrowyÓh, '• ~a: 

-:o~ ,12 5~~ tl", oe:r~lld., ok. 6ÓO krzemUAi, · ok. •OOJt.iiiD1~ . > . . .1: . . . ' 
; 1 ., · ••. lfa no:c,egdlną u"•st aasł:u&uJil obserwacje a~Jab powi!lliU .a •rad.,o~aal kul.Cu.rowt.t en•-
oli tyOSDych apołeeiad.stw Polud.nla, w tJ.11 m. 111. iapOl'łJ oeraraicane, kneale.D.De 1' s .alełal, i a td-
roaw6j pewnyoh dz1edz1D wyt.SrozodÓ1 /a ·g].1Jiy oraz 1toah:l 1 poroh/. · . . ·:; ·. . ·· 

' Badua· osada kultu" .Jiachar6w le;Jkonłlyob ulały· do llllikdo.wyoh,aarcS.oo w ... ~.i11ie ros
aiardw,j~ ·,_ atcpnla · slotono•oi 1tru1ttu1'7 oubat-1oji ~r6dłon:l w otatie wJ..~iJ.:lob 40ua •1łu. .• · 
'· , BadUla b!lldll ltD.Dt)'DUOWID8e • l . .· !. • , '. 

· DlSC'ZYIO ' 
: ..... 

woj. kosaalill.ak~a 
Stlanowieko 38 



:OpT, p.DoiiM 
wo~. wlooławskia 

Stanowia.ko 29 
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Uniwerayh• 1m. Adama 111ok1ew1cza 
'xut,but P:rahiató; u 
Zeep6l Badad Ku~•• 
w Poznaniu 

·Badania prowactzU Za11p6l Blld8li ltl1jaw pod lrJ.erolllliohpa 
doc. dr habU. Alaksandl:'l' Cott•·Bloooiewakiej. 'fillanllował 
IIKZ n Włocławku, D.ru&i .. ZQII ba~ali. O .. cly lu4n o•oi: ' 
mezolitycznej, .kultUl'J pucharów laJII:ontl'oh 'z, p:rza~oau 
epok neolitu 1 b~zu, kultu!7 1w1ed811:1a~ ~ omenta~Jako 

ciałopalne ludno,~! kultu:rJ ~u*r~kiej . 

ll:ksploraoj, wykopaliskD"" objęto obsz a r 221 m2 • Badania potwier~zu'; obeonoll6 taz. oaliclaiozl'oh 
wczeolniej rozpoznan7oh /por.•u. 11182Y, Ujetliliono nową , tazę osadoj.oz" /m.e~olit/ oraz uszozag6łow1ono 
charakta:rystykę kulturowi\ eł6~nej fazy zasiedlenia /z przełomu epok ns~l ilu 1 bręzu/. W a~:rawozda-
niu l'odjęto jady.oie BY&Dalizow'ana wytej problemy. , . 

1/ llaad.oiotwo mezollł:yozne zarejestrowano ~ warstwie gleby kopsl..D&'j.,. pozostałodoi jago nie 
podlegały więc wsp6łozeaoy~ procesom niszozen 1a, Odkryty • atewialll.f tr~MD1.· powierzchni osiadla 
dostarczył, pr6oz charakte:rJ&tyoznl'oh wytw~r6w z krzamionia, pokdol!l ilo-~d przepalon7oh kolłoi 1 
wę&li drzewnych, btao Llodoiowo-jakodoioWJ poz,.skanago zbioru WJ~wor6w ktzemiennyoh .ni~ upoważnia 
do dokładol'Oh diagooz ohrmolog1ozoo•kulturowy9h• niemolej oajbar@iaj ~i'awdopodobne jest, ta mamy 

tu do ozyniania ze wsp6l..Dotl!l p6anomazol1 t,.ozn", 
2/ Odkl:'l'cia szeregu, dutl'ch obiektów z przełomu epok neolitu ~ brę:zu UW7:datnilo znam1e.o.o7 

• synk:r&t7ozoy • układ koJ11Ponsnt6w kazhłtUjllOYoh kultur'ł ludno§o1 tej t;az7 psadoiozej, 'SI!l to: 
el podstawoWJ, najbardziej widdozn7 knmponant kql1.ury amfo~ kulist7oh /taohnclosia osramiki 1 
przewatajl!lo• 1lod6 1111tk6w zd~bnicz7ch/ 1 b/ w1dcczn7, w zdobnictwie /Odcieki sznura tr6~dz1sl..Det;o/ 
komponent p~naj kUltury pucharów lejkowatych;. o/ podo~ie na• te~ J~ł&s:j:czytnis uwidaoznia;Jącj się 
kom,po.oant •ledno"-wschcd.o·tosuropejaki, łfie wykluozon7 jest takt!' /na podstawie wsp6łWJstępowao1a 
w obiaktach ·osadowych/ jaszcze ~eden komponent - •wozesnobręzoWJ" z krętu kult\l:rJ Chlopioe/Va~la 
/uor. •u 1982" /'. ." 1rl1a11by~my fięo tu do CZ<Jni.onia z uchWJoonym . " lomiJmellcie tworzenia" zja'
~iskiam ~llkret,.zao;Ji kulturowaj "pótEjm lleolioie /lub na 'przełomis . apok neolitu i . ~ręzb/~ 
Z amawi~l!l 'tazą · osadDiOZI\ związaoy . je,t unikatowy obiakt ~o szozeg6lnh;l /obrzędowej?/ tuoko;J1. 
•lał 011 owalD7 Za:rJ& w atropie /2,5 x '1 !N 1 lliaokówaty protil poprzeczny /głębokod~ 0,5 m/. 
;ego wypałnisko praktyozlliB w ,oało6oi składało ęię z tragment6w naczyń fok. 2000 • czędd z nich 
to fragment,. oał7ch,' roz~it)ch uozytJ/ ; WJhordw krzemieoaych /p.on.ad 1do/, ltamieDD7Cli f,Ufl@l' iD

n"JIIll dwa rczo18r~oze i latęoe na dole obiektu, 'du:te, nieokowata t.arno'/, frapsntów .koafci - ozęaf- · 
oiowo przepalonych, ozędctowo nie '/w tyJn obrabiane - 2 BZ7dła/, trapantów polepy,- qgl1 d ~awnyo!l. 
1 muszli. ' l. 

·Badao1a będl!l kon t,.nuowana. 

:OOBaOJł 
woj. sieradzkie 
Staoowtsko 1 

l 

lluzeum A:rohsologiozne 1 l!: to ogratłozna 
w Łodzi 

Badania p~owadził mgr An~rze~ Pelisiak /autor sprawozda
nia/ p:rz7 współudziale mgr 'Małgorzaty Palisiak. Finansował 
łiKZ . w Sisradzuo Drugi sazo.o badań. Osada IĆUltuey puohar6w 

., . 
Odkl')'tO 1 prz'ebadano w 'oałolloi/WJkop o pow. 475 m2/ drugie sk~ieo ie obiel<\ ów o:sad.oiozyoh 

):ultury pucharów le;Jkowat;.oh.' 'W ~·~~~~ skład wchodziły: dwie ozędoiowo zni'~ozone 11kopalll1 nowoeyt• , 
ll"JIIli w prz7blUeo1u prosto)l4tne ob,t7 d .u,powe o Jpowierzchoi 310 m2 kaMa, szalias jam OS!Idlliozl'oh;· 

z któ:rJch WJr6tniałl się duta j amA zasobowa, prawdopodobnie za4a~zę~na, na co wskazują dn rsfl41 . ·, 
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.. d~kcSw poalupowyoh po ~·~ bokach, oraz azar<og dołkcSw po~łupoWJcb nia zwi,zanyob z koaatlllko~' WJ
rcS:!.nlGuy'*\ obiok~cSw. 

Ruchomy materiał zabytkowy stan?wiła l~ozna, wrat~pU~Ąoa w rótno~ wio1ko~1 &rudkaob polepa, 
trape tj oer111111k1 1 przadmlotj k.rzamienno 1 killiilenna, traptli ty kdol zwurz,oyoh om '"J&li clraow
nyoh, Na azozeccSlll, uwag, aulusu~e odkrycie w ~~~ zaat~bowal zwęclonych *~•dzl, a w waratw.ie 
kulturowal poza obrębem ollat · paoiorlta burozt.yb.owa,;o, 

' Za'!'ówno tnwentarz o3Mmiozny l•k i krzemienny nawiĄZUlt IleUle do •atorf.lllc!w odkrytych w 
roku ubiegłym, 

SUni~ przal>alone w obrębie ohat pod;to:t.e oraz etosUlikowo niewielka uo•ć l'UOb-eo mat.ariału 

ubytkowego wakaZUllło :te ob1e on.ty po kreStka okresie u:tytltowania ap;tOD.,lJ• 
Vatariały przeoboWJ"fane SĄ w 'MAili: w Z.odzJ. 

Badania będĄ kOil tynuowana, 

nllb:Js, &mo Papowo Biskupie 

woj. toruliskle 
s tanowisito 6 

Vuza um w O ruda J4dzu 

' Badania prowdził mgr ltyszarcl Ki:dton.lti, l'tnaoaonł '8Z 

w Tol'Wl_iu. Piarnzy sezon badali •. Oaada kultury ool'UIJ..Iti 
wstęgowe l rytej, puobarcSw le~kowtyo)l. i lniltury lliłyil

kiel• 

Stanowisko poło:t011e 2est w gcSrne~ partu· wschodniego zbocza wyniaaienla, oddalonego około 
150m na zaohcSd od stao~i kolejowej · • l'irlus1e~ • 

Badan·1a llliały elarakter ratoniczy. I.Ąozn1a przebadane 215 m2 pow1a~obll1 :atanowbka w . 
obrębie wyatępu~Ąoaj na powierzchni kOiloentraoU materiału oaramiczoago .. 

Stanowisko 3eat prawie oaU:owioia z.~iszozone przez głębokĄ orli:•• •atarial ooram1ozny 117•
tępował w ob.rębie waratwy ,ornej, J'!ldJoia w pcSłnoonej ozęllci zachowała oi• e~tollka _.acwa klllłiU'cnra, 
w której wystĄpiły materiały kultury pue~harów lalkowatych. Pcoi:t.ej waratwy om•l• oa iltr~ia gli
niastego calca, odkryto' jadynie apĄgoq ozQH małaco obiaktu ' datowanag~~ .na okres ·bal8Uaok1 kul- · 
tury łu:!;Jckial, Poayakan.J materiał oar~iozny jest mało charakterystyczny at\4 t;t ao:t.emy poda6 
jego ogcSloĄ chronologJ.ę, . · 1 

1/ Kultura ceramiki ntQ&owal ry.tel - kilkanalicie tragmeotcSw oeraai.lti. . 
2/ -Kultura pucharów lejkowat-rob - kilkadZiesiĄt fragmentów oa~W poc:iąOIIZĄoyoh &łcStmie 

z wrstwy II w pc!łnocne;l ozędoi stanoWi!fk.S; z kulturĄ tĄ mot.na wiĄzacS takłe 5"1- ar~eta.ltty krzamianna 
i tragmant topora .kamiennego, 

.i/ Kultura łu:tyolr.a - około 1100 trac-ot6w e~erui.lr.1 pos-laJ..,eJ .. ,owacl łe MłartałJ' 
u okres lia1~&1. · 

•Ile~· przeobo..ywane SĄ w Vuzaum • Gru'dZil\dZu; 
Badania zakoliozooo. 

!'IB:IDS, gm, P~owo Blsk:qpie 
woj, toruliskle 
Stanowisko e 

·' 

' Badania prowadził mer arszaił Ul'kowskl. !'1Dansował 1IKZ 
w Toruniu, Pierwszy ·sezon badali. Osaola kultury CIOl'SIIilti 
wstęgonl ryta;!, kultury p6@ej caratiki atuowej • 
fazy IIa, kultury puobarcSw ~jk-tyoh i llaol o•acloiot" 
~ wozesn&EO dredniOWieoza, 

Stanowisko to połotona jest na zachodniej kraWQdzi dutego wynie•iellia opaol.a~Ąoe&o st~111 

zboczami e kierunku Jeziora 111-yllskiago i ·Strugi :t&okiej, 
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Bacl..,lia roiały charaktar aondatowo-weeyf1kao73ny. O.lam badali b)'ło rozpoznanl.e rodza~u 1 
obronolosU osadnic ha, et11cl praca pi'Owadzono przy pomocy rowów aondatOWJoh o łqczna~ pott.ia rzob.n 1 
159 &

2• 
ronitej warstwy om•l od8łonltto waratwę II - tólt-, piasek, któey zalegał bezpolfradn~o na 

a11n1aat7m oalou. Jla tle oaloa odkryto dwa ob1ekty: jalllfł kultury pó:tneO oerllllliki' utę&owe~ oraz 
palanisko z wozaane&o lfredntowiaoza. Vaterial ceramiczny mot.na pnnorządkowa6 naatłpu~IIOl'm jed
nostkom kulturow,m: 

1/ Xultura ceramiki wstęgowej r)'tej • materiał w liczbie około 200 fragmentów zala4ał 
&16W~D1e w warshh II. Obaraktar)'atyozny omamant na oariiJDica oienkolfoienne~ pozwala so datowad 
na ~aa)'OZDII fazę tej kultUI'7. . 

2/ Kultura pdtnaj oerłllllikl watę;;,wel - materiał ceramiozny w liczbie około 1200 trasme.ntów 
oraz 120 krzamieni poohod.zi gł6wn1a z jamy o w,miare.oh 3,40 x 2,40 m i mi11tszolfoi 1,40 m. li' sp\Co
waj części tego obiektu zachowało aię ldlka du~oh kamlani mof;tlojoh stanowid palenisko. Charakte
rystyczny omamant kłut)' pozwala nam udciallid datowanie tego obiektu na fazę IIa te~ kultury. 

?>/Kultura puohar6w lej~owatyoh • kilkadŻiesillt fragmÓntów ceramiki pochodzi głównit z war
stw, II. 0&4ln1a datowa6 ja mot.na na fazę III tej kultu~. 

Vateriały przechow,wane ISłl w MuzeU'Ifl w Grudzi4dzu. 
Badania zakończono. 

FBOMBO!k-1»RlłiU G6Rl 

woj . elbll!lskle 
Stanowisko 1 

Muzeum Zamkowa 
w Velborku 

.Badania prowadziła mgr .J'oanna Pawłowska. l!'inansował WKZ 
w 1Ublllgu• Pierwsz1 sezon badań. Osada wielokulturowa. 

Stanowisko połotona jest ok. 2 li:m na południowy ws~dd od J'romboł!'~ na 11Z&6rzu zniszozo- ' 
nym ozę~oiowo przez piaMiofj. 

'lr oztereoh w,kopaoh o Jlleznej powierzoboi66m2 odkryto: jamę kultury rzuoe..isklej wypał• 
nion4 piaskiem z licznymi węglami drznnymi i zabytkami krz;emiennymi, ozter1 jamy przydzielone 
na podstawie fragmentÓw ceramiki do kultury wschodniopomorsldej, jadnil datowanil na XIV-n w. oraz 
'lady konstrukcji sł~owej o n1eokre,lonej ohronolog11, 

llateriał)' i 4okumentaoja znajduj' się w VuzeU'Ifl ZamkoWJm w l!albÓrku. 
Badan la będ4 kontynuowane, 

G~KI, lliDo Gnienowo 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 13 

GLDI'KI, gm •. Bo jawo 
woj. bydgoskie 
S tanowiako ? 

., . 

tliliwersytst 1m. !4ama 11iok1aw1cza 
Instytut Prahistorii 
Zespół Badań Xujaa 
Muzeum 4roheologiozne 

~ w Poż~aniu 

•Badania prowadziła mg·r Danuta Prinka. Finansował U1M 
w Poznaniu. Drugi sezon badań. Osada z pooz11tk6w II fUJ 
rozwoju kultul'1 pucharów lejkowatych na Xujawaob, •1•41 
osadniatwa ludno.§oi tultuey amfor ltulistyob i sobylkowo
neolityozn•~· 

Badanta miały na oelul rozpoznanie zo.eię~ strofy eksploatowanej osadlliozo w bajblUazym 

otoczeniu obiektu naa)'ooneeo mikrolitycznym in wen tanem krzemiennym dla a twierdzenia /Da po4ata-
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.wla Jtraty~ref11/· relao~l pomiędzy materiałem kultury puohar6w lejk~tyoh a krzemi&alaml alk•o
lHyoanyJII~ .oraz wyjaflnlenle tunko~ 1 skuPi:Jka polepy /zarejestrowanej na przeohl&&łl'• bł.ecunie w 
ttoaunku do omówiono co wytej obiektu/ • W)'otqpujĄoago dotĄd bez pow111zaola 1 oblakt•i• 

Stratę "krzemiennĄ" badano metod~ ław 1 kwadr /wykop XII/. W atokolt t1oh prac zaob.ertrOQIIo 
.3 obiekty o typowej dla tej straty konayateno~l 1 loi!Gntarzu /mltrolUy/, l!lbo&aoooej o U4s1al 
81lo1a rozdrobnionej oel'llllikl kulturr puchArów lej.ko..atych. 
1f stretie •oJ polepĄ" pozyskano 1.3 tr. zuobionyoh i ok, 2,30 tr. niezdoblooyoh ceramiki, oJ:. ;::o tr, 
oeramiki kultury amfor kulturol!l'oh 1 !!chYłkowooeolHyozoe~, ·16 zabYtków krzamleooJch m. iD. 2 :rdze• 
nie mltrolit}czoe/ oraz zoaOZDĄ 1lozl6 polepy. Polepa występowała w układzie zwartym., otoczooy11 
nadaml po dołach posłUPowych, zakre.§lajlloych oaroto1k1 prostokątoeso zapeWDe obisktu podCIDonsc. 
!.4ozo1e zbadano po~tlorzol!D ię ok. 100 m2, 

WstQpoa ocena taksonomiozna poz-yskeilych danych przemawia :u jednofazoWJm charekterelll osadnl· 
cha /ayochrooiozoozl6 obu stret/J)a stanowisku, i wskazuje oa horytont kllliiJOZnOpuoharoWJ, wySDa
ozajiiOJ oa~p~YI'I{opodoboiej najstarszy etap akulturao~~ neollt.,ozoej w strefie pradollnnej. 
BUtszych dao,'y c-;,. odoolinie pow111zlll1. geJiet.,czoych ozynnlta akulturujf\oego dostarczy zapcnme dopiero l 

analiza gebufetowa. J!:a obaonym etapie badali wskazaó motoa bardzo ogólole na obszar w widłach WillY 
· 1 Bugu. 

Badaola oa atabowieku zakodozooo. 

OBO.TBC, gm, OzlwiQolm 
Woj. bielskie 
stanowisko 1 

Konserwstor Za
0
b}'tków .lrchs.ologiozoyah 

w Bielsku-Białej 

Badaola prowadził mgr J"aoelt BeJn1ak. · ll'ioansował WIZ 
w Bielslru-B.iałe~. Drugi sezon badal1. Osa4a kultury 
leodzielakiej oraz J:tuUury łutJok1aj. 

Celem obecnych bada.d było okredleoie zasięgu stanowJ:ska o:noz okrelłl.eoie oh1'onol&g11 taco 
dwufazowego staoowiskll~ Stanowisko jest polotone na wzg6rzu domioującYJ~ . na4 4olioii .Zalewowll Sołl' ' 
blisko jej uj śoia do Wisły• Cał-y ten raglon jest pokryty lessem. 

Wykop-, o powierzchol 175 m2 zlokalizowano na skłonie kulmioaoji wzgórza, przechodzllcya nie
znacznym siodłem w '<lrUgle, S<tsledo1e, oitazs w-yniesiao 1e, OdsłoniQto 1 przeiledano 5 obiektów, 
z ltt6%"}ch } ZwiliZaDa były z pdtnil fazą cyklu kultur lendzielsko-po~garakich. Obiekty te /oblak' 
3/8.3, 4/8} 1 5/83/ zacho .. aoe były w1ł:11ózoie w niewielkiej częli'll partU pr:.aydeooe3, oo zw1ązaoa 
~est z intenąwnę. ork4 oraz prooestllni degradacji, zbo.:my, 

Obiekt-y kultury lendzielskiej zawieraq !f przowataj11oaj 1lo.§o1 rozdrobniooJ .. ta rial o .. a
miczny oraz mataział ·krzemisooy. Spodród materiału krzemieonego ,.Jmisoid nale:łoJ drapacze, ł}'lozakl 
oraz wióry łuskane w-ykonaoo z krzemieola 3urajsk1ego, podkrakowskiego. Z w"1erzcho1e3 ftntwyar-.;
nad oliisktam 2/83 pochodZi róllllie:t wtói łuskany w-ykooaoy z radiolarytu. W 111\Siedztwle obiektu~ 
3/8.3 zarejestrowano dwa ~ołki sł.~owe mogĄca potlńerdzaó istnisole oiuozpoznanJch jeszo:.ae w oa-
ło~o1 budowli o konstrukcji sł~owej. , 

Pazostałe obiakty /1/8.3 oraz 2/83/ .w1ą'1Ą sl~ z p6:!o!l, halsztacką taz11 kultury ł.utyold.e;J. 
Obiakty te posiadał} wiQkszą głQboko~ó nit obiekty kultury lendz1Uiikia j. Pomtaó', U zajiiiO•U 
z.oaozoio w1Qk:JZII powiarzohDiQ ,'dostarczyły znikomej ilości mocoo rozdrobniCIIrego, lecz tJpowego, 

o' 
materiału ceramiCznego. 



.o aiSuliK N4DWZll r, tlln• lll'Ub1oa:z:6w 
woj, aamojsk1& 
Stuowisito 1 O 
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llnllrors)'tat ta. 11ar11 Ou1'ie-Sltło4owak1•2 
1Ate4ra 4roheolog11 
• LubliDie 

'·Bild.ania prowa4zn •er Sł:awomU' .Tutrztbeki prz1 wsp&ł
pHoJ .Torzoso Vaoiajozull:a, l'iDilllaował .Z w Zamo.olu. 
PiarwazJ /sz6sty/ sezon b~ad. Oa~a WJ~rnna kultbrr 
puohar6w lejkowatych. 

łrfkopJ SDOda:towe o pow1erzohD1 ?O .;~. zloltalUowuo we wsahcidn iej OZłiloi oaadJ, w Sl\lliedzhia 
obs~aru badanoso w lataoh' 1954-195?. Odkryto ł~cznia B obiekt6w kulturr · puoharów lejkowatJeb 
a oblaktJ . kultury wołJdako-lubelak1eJ ceramik i malowaneJ. cr6b wozoanod~dll~owtooznJ oraz w ~•~ 
shie kulturowej nieliczna materiały kultury atrzytowakiej. llt,e natrafioho na SJSOalizowaQJ pod-
ozu wozdnie;lszych badad r6w maj~CJ otaczaó ~sadQ od

1 
stroo7 wschodlliaj." · 

Wllród ob1ekt6w kultury pucharów lajkowatJch na sśozególnll unst z•~łucilJ• o4krJ01e p1eoa 
ltopułoeago /ob~ekt 1/BJ/~ pooUaj którego złotono "ofUrt )'Bakłlld.ziDowll" • .lf postaci trzech bosato 
omamaD tOftliJ Ch Da ozy li. /dzbllll, kubek ; czerpak/, Od.ootowll.llo 'dalsza takt" obeono6ci •tedsi 
oraa oar .. tkt trypołskteJ. 

- W,Dilt1 badad zdaj, się przemswlad za btn1aD1am Dll tym stllllo'WUku · ~amodzialneco .ondllictn 
oJklU lendz1..elsko-polprak1eso, P011adto . odkryto pojedydOZJ poeh~k wol{~aDo6redn1owUozr. y 'IIYPOSa
~DDY w liiiacz oraz 110ZDS "o.Jtłada1Dy 11 rosowe. · 

Badll.llia wykazałJ bardZo inhDsJ•na zDiszezaDie stanowiska Da Skutek spłpu &runtu tDtaD
aylllej IU!l'S'IIY• 

llatttriały przaohOWJwatlS Sil W WUZSUIII 
Badaola btdll koDtynuowane. 

Ragtonalnym "! Hl'Ubieszowte oraz w z.l UIICS. 

GllllDząDZ - ~szn 
woj, torudakts . 
StMolliska III, IIIa· 

lluze Uli Be g1 onalna 
w BrodD1oJ 

Badaola p:rowadzs.'ł 1181' VariM' \faro1D1ak. 1P1D&D'sow8ł ~ 
w ro~uniu. Trzeci sazoD · ba4a".!.. StanowiSko wtelokulturllft. 
0sadD1ctwo aezolit)'OZDa, neo~1t}'OZD8, 'wozesDObl'I\ZOW 
oraz wozeSDo~l'!id~iowteozne. =·.. -

stanowisko zlokalizowane jest Da dobrze ekspCIIiowll.llaj wydmie o pow1~rzohn1. ok. '3 ha, lai!l
oej w obrQbU BilsaDu GrudZ!Ildzkieso·, Dad rzeczkil Jb4D1azanlt4, Dlld. półDOODJa brnstem obeDDie 
prawie całkowicie zaro4n14tego. jaztora VałJ BUdllilt. 

ltantJDUDIIII.IlO akaploraoję wykopu I/81/82/8}, z•i4ksza;lllD zbłldllllll pow1enoho1ę atanowialta 
do 225 m2 , t ;l. do m011entu uahwYoeDta: gr11.111o sit~ iska we -ązyatltich ltierunltaob. Podobnia ;lak • 
latach poprZedllioh badania pr~wadzono metodll ław 1 ltndl' · ir pOłi\OSeiu 'z aeto.4a ekaplo:raoj1 sza
roltopłaszezyznonj. Wszyatkie sabytkl ~okal1zow&Do h•6jWJJD.iuowo, w obr.tiiU 1 a 1' oraa waruw •-
ahuicznyoh o m1ll~azodo1 5 1 10 Clllo r . 

Sytuacja atratJgrafiozDa zaobśerwowua w tym sezonie powtarza apostrzatenia ' z lat ubia .. 
łJoh, z tym t.e warstwa n WJNitlli'e wYpłyca aię' n 'wszystkioh ltifrunkaoh óa1!\P31lc na obrsałaob 
aakiiJIIłllln4 cl4bo.ltolf6 10-20 Olll p0111:1:8;1 sp~gu hUIIIusu /wrstwa I/. VateriałJ archaolosioZDe wY•ttt-
JlUlll w warstwach I ' 1 II, ' · · , ' · . 

W obrQbia WJkoPu I/&1/f!l2/a3 zlokalizoweDD m~u. • obiekt)' z boptll sanrtlilfcill knl.t~ 
/jllJifJ gospodarczo/ oraz sltll)isko ok • . 15 poUuoz.oDyoh, 4~ch, &11D1aDyoh oi4łalik6w tkackich, ' 
a t~ ko~stl'Ultojs ltaml•Dne wru z tciwarzyaa,Oll 111 zachoWII.Illl w 4~ych tr~pentach oerallliq, 

... UZJikllDJII matariale doainuje 1lolfo10WO OSNika p6tna~ kDJ.tury ufor ltDJ.lstych OMS 

kultury Ullietyolt1ej i 1w1dsk1ej s WJratnym wpłJnm eleMn,6tl l wle6zlyoll"• Ś~4owo WJ•t~ll• ce
ramika kllltlll'f puobar6w lajltowat}'oh ·oraz won .. dredntowtaoana /rii-XIII,·w./ •. l)twol'f kJ'Zeaiell
.oa .,proz•Dh;lll to7:111'1 t7Polos1ozne meaolUyozn!l~ blialtle ltuUurze ohojn ioll:o-ptadltowakie J , oaa • 

o1swielk111 114siale torf/JJ p6.łD1ejsze • 'neolUyozlls 1 woznnobri\ZOwe. lia una• at.!lłi!Sille Nd1ola-
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1'1• Wll• ·l ll.nhllJ w 6 pr:aypal!kr oh, Pozrakano r<iwHia iŁ kohJo<~ Ho:.ne tralllllGOtJ prupr· lonycb kolilal 
:awieraQoroh, .kam i nit za Hall ul obróbki l tłuk~, p.xlklaciJc l, tn&"' • t a ro o, płyt azllfitrakiob, 
roaJure.cze/, Szo<.osólnh LD•eruuj,oe oq nieokzellllon.a lunlrc j onalnh, le~ powtana~q~ 11t k11.
kakrotnla n1ow1elkit 1 owalna k .. 1•~ ~ · o pr.aekro~u aonzewkowa,,~ ze •'•rGDn1e oazlltowanyai po
wie raabo 1~-•1 1 Ił '~'A '"Idzi-. 

Po :aakońozaniu eltsplor.o~1 .,. ;,opu l/81/32/8'. mot.nll atw1erdz1c!, 2e lldłl'hl'l na stanowilikU 
1118 ~ot tałJ wt6m1e lll'Z<illleszczone w Wicio<.zny apoaob .Da altutak ~uob13. Yr;dlly, Witkazo•6 Z.D 1noae6 
•~owodowane ~ast działalnodoiq o~lowiaka w oiqeu ostatnich kilkudz1aa1Qo1u lat, 

Watępna aodliza )'llln1&Mf1ozlla i atratyg:raticzna t17daja a1Q wakazyn6 o'a moU1wo1116 ohrlllo
lo&{oaoe~ ~edoo:rodnollloi :aeepołu ltnamiellllago 1 oa:ram1oznogn odltl'1t•go w ak~.Wlsku I /oo:arwtllloia a ' 
wrł,aaao~em doaieszk1 kultury pucharów la~ltowatyoh ~ wozesoo•red.Diow1eozna~/. Było~ t~ w1Qo obo
aowhko o1ew1alk1•~ Cl'IWJ reprezaotu~,oaj pnllłytke>n elementy kultUl'J matertaln•l mnolUu 1 
llohyllowego neolhu " po'o:r.~&tkaoh .Pok1 bft\ZUo !'eza t .. WJmasa ~ adnalt spraw .. zon la. 

• aało:tonym ok. 15-20 11 o a p6łooo od. . krawvdz1 W7kopu I/81/Ś2/83 117ltop1B agada!Ło117a ti/83 
o pft1arzohn1 63 112 .DatNfiO.D~ 11a kolej.De -sk~.Wiako aaterlał6w a:roheoloc10Z.D7oh o clul:rllktarza Aiaolf 
od.alaonym • stosunku do . lllt~.Wllllta I ok:Nnaosgo ~ako ateoowlsko III, Do czasu .,jalllniaoia loh 
-•~•mn•~ zale!Łno,oi lk~.W1slt~ :ai.Jltalbowane w 117kDpie II/83 Cllloaozo.oo ~ako et'IIDowisko lita, 

Wydobyt'o : h ~~o,i.D, Uoue trapanty CJJ:ramiki •~as!lobft\ZOweJ, Qtwo:ry .kr:a .. laona 1 k .. U,IIIIa 
Ol'G pr:aapłllOils ' ko.oi uiLemęoe, W l•d.De~ z jam od.kl'JtO zattp'1e o z :ra<l1ola:rytu 1 trapelit burs:a"· · 
nowaco paclorka oylind:ryozoeco. 

li!ateriałJ an~~dujq a1Q w ll~r~oum lesiaolilDJm 11 B:rodoioy. 
Badania btdq ltO.D t'yll UOIIIIDI. 

llmBI'ISZ6a..PODo6liZB 

wo~. z•o~s!d.a 
S t-., OWilikO 14 

1Jb1wersy te-t ••r11 Oa.r1e-Skł04onk1ej 
Xahdra 4rohaąlog11 Polak1 
w lubll.Dia 
Biuro Badu i D\lk_n,aoj1 Zabyt~dw 
·'! Zamololu · 

' Badania prowadzW dr 4odna~ &:okowakl l ' lhra :Baauuwio:a. 
·J'inahaowało Blll%'0 B'aclllll. ·1 Dokfaeotaoll . Zaby'k6w 

. w Zamo.olUo Pie:rftZJ · 88ZO.D ba4~1io Osady: kultU1')' ceŃ• 
llliki watvcowe~ :ryte~, kUlłUl"J trOł'fllako-lullol.llkla~ 

osramiki ma1owaoeJ, kulb-ury atrz7tDwa1tloj, ltuUu:ry 
t:r~o1D lackie l, ·JtultQl!J łu%Jok18~/?/ 1 kultu:ry żal'lib1.Dlao
k1aj/?/, kultUl'J oaam1aohowak1.8j '1 wozeanolrednlDWieOZAa 
a LoXIII w, 

. . 
Stanowisko odkryto • trakola - badaJ!. powierzohllloWJoh .ł.ZP, n noh0d.D1aj ozvlloi IIJ.aata, . 

na W7l'lli'JII ohllu wrohod.~oyll J! połudD1o••l tarasy .Dad:aa~wowe~ ' HuoaQ. Zaj11uje ono .Dleoo ;..,._ . 
11211l 1 .. ozolollll j e go partit o p~w1er:aohn1 około 3 ha, lkapQKJoja st'-.,owuka aaohod.o1a 1 połll<lA1-
zaohod..Dia, W tnlto1• badali zabrano z powianohol duł~\ Uo116 fl'apsA'6• oa:raaJ.k1 toozlll4j na 
ltole o proweoianojl •czami~ohowakiej" :a fazy D. ' . · · · · : - '· 

Oalaa ~dali ntociozJoh było pOZ.DI.Dia at':rat'f&ftfll stanowl8ka . 1 jlli&o at:ruk•lu!, kuU~ 
.. ,. l 

Pnabadaoa ł'ozoU powier:aoh.Dl• 1414 a 2 , Stratyc~f1t atuowlabl oltM;la układ 1 .._. a · 
llillłllzo•e1 25 •• .olajed.Dollta •nratA kul~Ul'o"ll• o lll,:u:ao•o1 61toło 30 ~~~~~ • Jd;6Nj A~).td;rJoh 
pal'Uaoh ao.illa Qr6toai6 1huktu:ry od.powiail.ajllOII poaozac61Dya ;jadno•tkca kulturowya 1 oaleo a 
aopuylli wali ob1elttaa1 r6t.oaj 81tbokolllo1, kt6:ryołl zloka11zon.Do 1_<1• . 

Do .Dojba:rdZiaj 1oteraau~ll01Dh od.k;rJ6 nalat.y'zal1o11J6 ła .. Ar 7, w Jt'c5re;j ''W181'UODo -. 
k1lkaa-4oia pl1tek pro••Dklltn'Job a parzyatym1 , otwo:rami ,· WJD1Qtyoh a muazll 1 adobiODJób naolt• 
oi-.1, pc5ł•urow1ao 1 au:rowie~ . do ioh p:roduko~ 1, Ol'U AaRQclZla Jtdol111• 1 k~ealeo11o, · Oblekł · 
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~aft oale&y do kultury woly~ako-lubalak!oj ooram1k1 malowanej, N!• ~1oj 1ntarasuj,oJ ~·•t obiakt 
nr tł - · pooh6wek zwierzo:oy kultury shOJ:y&owskiej z dwoma naczynilUli i poch6wek nr 2 /piu/, naj
pralldopodobnioj kultuey łrzoinhokiaj, 

Vater!aly zuajduj' 81• w BDiDZ w Zamolfoiu, 
Badania bę~, kontJDUowane, 

.T411llfA , łlllo D o b re 
woj. wloolankie 
SteowhkD 1 

UniworaJtot im, Adama •tokiowioza 
Iostytut Prllh1ator11 
Zespól Badali J[ujllw 
w Poznaoiu 

Badania prowadzil Zespól pe>d kierunkiem doo.dr habU,AJ,ek· 
Sandry Ootta-Braniewskiej, l'ioansonl UniwerQtot Wal'o 

szawskt, Osada ludnok i kul tul']' puoharów lo jkon t, oh 

/hol']'ZIIIlt p~nopuch&roWJ/, Qbozowisko ludnolfol aohylkowo
n• oll tyozn o-wczesoob~zolN j, 

Sta.bowisli:o usytuowane jest na połlldnlowo-zachodnim stoku dollny zanikłego obecnie olakil 
wodnego, w ll:rodowisku gleb bieHooW)'ch0 

}Aozoie zbadano obszar 120 -m2 , Zarejestrowano 27 obiektów w t,m: 16 o ohanltk:se dołk6w 
posłupoW}'oh oraz 11 ;lu o łlrudnej, • ohw111 obaonej, ·ooenie ich W)'moW)' f'unkcjDDalnej, Po&Jalulllo 
łł\OZn1' 1550 wytworów kulturo11)'dl: ok. 1450 tr, ceramiki, ok. 40 lr;rzom18ll1, ok. !)O kamJ.an1. 

Stanowisko reprezentuje pozostaj!:olloi oaGidy kultur, pucharów lejkowatych z dob7 hol']'ZOIItu 
pcStnapuoharowego o ceóliaoh atylistyki paprocko-luboóakhJ /teza IVB/. •a.dto zarsjeahowano 1 

obiekt z materiałem ceram_1cznym wił\Z&Dym z ludnollo1ł\ schyłltowanaolityczno-wozesnob~z~Ma~, 

Badania nie będł\ Jtcnt,nuoeane; 

.TUINA, p. Dobre 
woj. włooławskie 

S tan owisito 2 

Uninr.:rtet lm. Adama Violtiawioza 
Instytut Prehistorii 
Zespół Baclad Xujaw 

• Pcznan1u 

B_adania prow.adził ZeŚpól pod kierunkiem doo.dr hab1l,Ale~ 
~andry Corta-Bronieakie~. FinliDaowal UniwllraJtał .Ta&Lel
lortsk1. Osada ludno.oi kultur, puoharów l•lkowatyoh 
/hor,zont p~opuoharo.,/, osada ludno~ci kult Ul']' 
lutyckiej, 

StanowiSko usytuowane ~ast na górnaj partii poludnio~ego stoku dollny zanikłaso o eonie 
cieku wodnego, w ~re>dowiall:u gleb bieliooWJch, ~ 

Zbadano obszar o powierzchni 80 a2 • OdalOl'lięto 26 ob1ekt"": ·17 clolJ!:ów poslq~oW,oh or.s 9 
ju. Z tej l1ozby: 6 to jlli!IY kult.Ul']' puohn6w lejkowatJcho .2 kultur, łutJokiej oru 1 ateoU.'l
klllturolło, UZJSkiiDO liczne materiały: oeremiczna, krzemisone i kamienne, Ooena ' sti'IIII:CUl'J elll'DWoowo

teohDologiczoaj ostatniej z 11)'mianionyoh kategorii tr6del ruchomych /skal kr,etaliOIIIIJoh l dowoclai 

ietnUnia prz!Śhórstn e/w surowców w •cUl• osrlllliDZdt!Jch &ran1oeoh prz .. tNIIDDJoh - ••m'** 
pre>dUkcJjny" kulhl']' puc:harcSw lejkontJch /ob.14/. Oało~~ substancji ~r&llowaj zaltiae'trUtonnaj do 

kult Ul']' pucharów lejkowatych naluy lł\OZJcS z pcS:tn, raz, rozwoju 117Uj akazan,&o •J•taau kultura

nso na lltljawoh /raza IV/V/. . 
IlMania nie będl! kllll tynuowane, 
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U.d""''•• la. .w .. lfioltlewlon 
iaetrht J'rllhJ.etorU, 
Zup6l Bedelll Kiljaw . 

•••ua &ftlleolo&lou• 
• Pouullr 

Waou p~waolalła •CI' Daou.•• J'rLDke. l'u&oaonł 'lWI 
• Pouaolu.. P1eneaJ •e:aOJI· ba4alll, Oaua • 11 faQ 

~ .. oju. lualh,~J piMI.bAI'dtr- lejko .. i:yciA 118 Ku.jawaoh, n 
oaa4A1o'• hllao4o1 kultarr -.tcir kllllii'Job, aobrlko 
aeol1ł7cu•1· 

. . . . 
Sknowiab 11al1ł7 4o 1•411•P • kaapleka6a o•a4111oQoh, WJ4•1•lllllJilh • n1onie llo1en, P 

łłllle 1ut CIIIII Ile obrzdu aUDl• rourteco walu WJcłliowco, okala1,oe&o 1111 ao'aouej pn .. tnea1 
. obii1Mil1• z n1rw1elkt. oozlciea • o~tral. • . . 

Badula p:aeproW4aGIIO IIII pOW11BObD1 15, a2 /WJ'Iulp7 I • · IY/, W ah1110tl Da1W1·~·&0 D 

011111• 11aterlalea 1111 powiarzolllli. • "ffltka troh prao' -•raltaooJ .o tr, idobJ.cŃI7ob 1 około ~ fr. 
niez4ob10Jiyob oeftalkJ. kuu.ą., ptl0b.ar6• lAJ~kowatyoh, oko :100 tr. ~ramiki ' Ji:uitorr aatOI' klllbty 

' . Ok. 20 fl'o OllraaiJd 11ob7lkowCIIIIOlft)'O&DJob, 4.3 .. bytJt1 kl'zllliiiAAI, 14 aabytkc5w JtaaiiiAA)'oh OI'U. 

• pCIIIed 40 fr, kolłc1. ZaobaerwowaAo ·2 do~ld pollł~oWII 1 .3 Oilaiellllll kCIIIetatllllor1JI.f.ll altla4y •ntw, 
pak.I'J'•j,ce alt a k-Dbao1f-1 •aatn1ału. aabytkoftCO• Zali1taa lah • 'tra H&I!D1• 11.11 utal•o. 

• l l t • ' . 
S,c! aote " to pl'Ziben1eo1a pontale • wrllik;U 1Dho!Y"o1ejaeco ołJtkowallia tej at~f'J' jako p 
wierzchili aieallkalllej, · · .-- ·.. . 

. Watfl'lla -• a4cibA1oha posnU JII'SJ,UUII:aa6·, te. n jut~,.,. .aa tra ataonialtu ta• l 
w dopływU 1111pala6w a polliililia pny .Daeilall~t& kCIIItakt6w fiPol•o•li.tw ,IoUłar ~orlllilk111 
Do-zaob04111a Jtrtcl•m lt11l~ p~r6• l.a~oatroh. · 

JtOllłA'l'OIIO, · łllll• . IJ.sewo 
wo3. _torwislt1• 
Stano~Uko 111-

f• 

.l- l 

. . 

........ ·'f.< 
.•. ;· ' 

-. 

ł •. ": 

•' · "';' .lhllabta. p»o..Ull acr a,na!d nsołalkł. l'~aDaonl 
• ~rliniu.. Pierna, .. zon baclaL 08ail•: ~llltlll'J' · ~· . 
••ttco.el l')'t•3· 

h . ,··-. 

staoowiliJto polot.one jes~ ~:~a 'wybitDya .,oyplu ti~IICIW111 .• odlecloloi około 500 • 9 p6ł.ll 
' od Je:aioN J('om~tOWIIkiiCO• aacl,uia, .o .oMiiaJttene IICIII4eflowy~ aialJ za cel .1'0Zp0ZIIao111, Z .. i.p 
~zaju oaa4111otwa kultury oeramilti waitao~l rit•fl ateownr Ifi'Z1Ptowinte '4o· ba4111l w ••a 
naetępn7m• · . i: 1 . . .~·'! .. ·. .. _. ...... :i· .. i 

,· • • 'lo ... ;:: .• 'J . - ;..:. .• 

~CD i tlij n n tą or.11e j . ail poz106111, •łirupu :cllJI~ashco 1 oaloa alltrr to ~ }lb1akty_. lt1ll.h1'7 

Nlliki wat,co~j rrt'~l·· IJ.ozola. 1riatcu~•l'oa ·• i Jli~ ~~er•1ka, w '7~ .3 WJltlł_l•1·~oe ·~· ~aozy.rila 
pozwala ilatowac! •taoowUito .na klaay.oz.n,: /Duto..V 'fu • .• te1 'Jtulhrt.. ..,. l· 

. . . . . •' :i: ' . . ', ~ . .. .. .1 • ' • ., •(. ~;. 

' 11atu1a1J , zoaj4a1' liit JJ .. 1111'-111 . .. Grll4z144z~ ·• · 
'. • ... l ' '• ,, - • ;.. 

. Biid'aoilł 11.944 · kODt)'.II_IIOWUii : • 
. ' , -· .. .. . 

"· •'. 

•' 

xau61r. ~ Kowa Huta • Irzhłatd.~ 
uaanU~!. ~t 

l' • ' patrż Dkna '-•t~tdalt1 

.. ~ ... :.., 
.. 
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Muzoum Archeologiczne 

" Pozoaniu 

lla<lania prowadziło ID!Ir DWJuta Prinke. Finansował wYJ: 

w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. ŚladY osadnictwa 

schyłkowopa~olitYcznego, mezolitycznego, kultury 
pucharó• le jk.ontych kul tury i~ckioj. 

Bodania miały charakter ratowniczy, Pro..,ądzono je na "cyplu", pozoDtałym w e!okoie 

altsplo tacjl piasku i :t•tru z ni:tszyoh partU pokaźnych :rozmi~rów tryllhaienio, objętoco bogatym, 

•hlokulturowym osado lotwem /stan, 1/. W trakole WlOlizy p refilu "cYpla" rozpoznano jaruę z 
niollocnym materiałem oerllllliczoym kultury pucharów lejkowatych, Dalsze prsce /zało~ono 6 "Ykopów, 
zbaJ. ano } - "Yk• I, III, V/ "Yknzały silno przemtoszozan1o chrooologiczno-cborologiczna ma
terlałó,., które ponadto reprozan towane były głÓ'ND ia przez tormy niochara.ktarystyczna. 

Bildania no stanorJi::ku zakończono. 
'Materiały znajdują się w tiAP, 

l!:BÓLOWB:, cm. Głubczyoo 
woj, opolskie 

Sttlnowisko I /1/ 

Kaosarwotor Zabytków 4·rcheolag1cznych 
'lf Opolu 

Badania prowadzili: mgr KloiJl!llns rnocolńoz, mgr Krzystor 
Spychało, mgr Sylwio "Wuszku /autorko sprawozdania/ 
oraz doryttozol,"ł- archeologów 'z auae6w Opolszczyzny, 

Pierwszy sezon. badań, Osada :wielokulturowa: z młods.zoj 
epoki kamienia, z wczo snat;o ·okresu epoki brązu i z 
okresu "Pływów rzymskich, 

Stanowisko poło:!:on~ jest na północ od PG!I Głnbczyca, w •idłllch szos do · Kli!'L~a 1 Lwc
wian, na wschodnim stoku wzniesienia w odległo~ci ok. 250-300 m na za~dd od skrzyżo17aa1a dróg, 
o na połudn i& 1 południowy wschóci od czynnej żwirowni, 

Podczas ·inspeko;t'i k<mserwato "tsłd.oj melioracji liGłubczy es l", stwierdzono p::ozeci~oie . 
rowami drenarskimi 30 obtoktów arcbeolor;1o&nyou nowego stanowiska, nie ujawnionego 111 trakoto bo- . 

dań powiarzchnio"Yoh prowodzonych no tym teron1a w 1968 roku. Natomiast podjęto prace rato'llllicza, 
które polagały "piorttSzej kolajno§o1 no dokładnaj inwontoryzacjt obiektów z .nan1es1eaiea ich 
na plan, opisach 1 narysowaniu przekr ojów pionowych oraz wybraniu materiału zalrytko•ago z hołd 
pot~stały~h przy kopaniu rowów, Następnie zdjęto warstwę orną nad obioktllllli eolem uchwycenia 
rzutów poziomych i -eksploracji, Odsłonięto 1 wysksplarowano całkoTiiol.e 22 obiekty. l7§ród nich 
•;yrówiono 1 . chatę, e jom zasobowyoh, ? jam gospo.darczycb., 3 ślady po sl·upaoh /z bsalitu i !lczas
nej epoki brązu/ oraz 3 piece z okresu wpływów rzymskich, w 'tym 1 kop_ulasty, Z matartelu rucho
mego pozo tragmantami ceramiki i polsp4 wydobyto: 1 toporek kamienny /za śladami wiercenia/, 
1 ciętarek tkacki, .kilka przę~lUtó•, sporą ilość narzędzi krzemiennych, 2 rozcieracza 1 fragmelltY 
2 ketani tornowych oraz gr~ki ochry, Z obiaktów z okresu wpływów rzymskich wydobyto ty_lko cera

IDilu! " niezbyt wlal.Jt1ej ilo~oi, w tym 1'roGJ11enty naczyń toczonych ną kole, Na powhrzohni stono-
97iaka wy s tqpiły niozby t Uczni.& !ro~&ll ty caramiki i 1 grooUt krzomlenny, 

Oeólnia biOI'I\C wszystkie obiakty zalegały na Glęboko~oi od 30 do ok. 5.0 om od powlorzeb

ni warstwy ornej. lllcopone byłl w lasaowa podłoża, no;!ełębsze sięaąły do ok, 1,8 • 2 IDo 1'1 rzuolo 

poziomya wymiary ich byłJ ró:tna,od -kilkudziaaięc1u centymetrów do OK. 8 IDo 

Tl' - trakcie badali uchwycono wochOdni, zachodni 1 pófnocny kraniec osady_, Zajmuje ona obszar około 

2,5 ha, Zloltolizowona jeat na wsohoclnim i połUdllio-.ym stoku nniostenta. 
Z powodów organizacyjnych praoo arobeolO&ioane . przer""""o dnia 15,IX.198.? r. Jl1e wyek:s

pl~ro•ano " oalo!loi 8 obiaktów wykonano jodynie pomiary, opisy, ry~unk.l przekrojów pillilowych 1 
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. postpmya oras dokum .. taoj• fotocraftoso~. 

R6wDolac1• • bedaoiam1 rat.owatoa:rat oa ~ym ataoowbku, prowuzono nadzcSr nad ·1Dl1Jm1 r-1 
4rananklm1 •zadBDia Ołubo:a,.ot I". • wyniku tac" ouk. ryto na r; ruotaoh nt Lw0111aoy nieznana 
tlot4łd ataoowtako. Oznaczono j~ a:rmbolem "4". 

lilatertal :aabytkoWJ zoajdUj<.. aie w Biurze Dokumon t acH ZabJtk6w " Opolu. 
Nil plBDilja atn • Dajbl1~azej przyszł!>dci ~acla4. 

J:-.JSIN , P• I.l.aawo 
woj, torwkie 
Stanowt.sko 8 . Badauia prouclził mr;r lłyszard Xirkowaki. 1'1Daoaował liX.Z 

w Toruniu, Pierwszy .. z1111 bad~4. Osaela kultur:r ceramiki 
wstęgowaj l'Jtej 1 łułyokiej. 

StarowUko znajduje aię na OJPlowatym WJn1esten1u ograniczonym cd południa i zachodu małJaJ. 
o takami, 

Badania o ohaNktana eondatowym .rtał:r za zadanie rczpoznanJ.e osadnictn kultur:r ceramiki 
W8tęconj JIJtaj, ŁĄcznie prZebadano 50 m2 powierzchni stanowiSka. 

W tr~oU bacla4 powiailzahniowyoh zlokalizońno obiekt kultur:r oeramik1 wstęr;owoj r:rta j , 
sanaczajii,CJ alę ·na powtarzahoi wy:ra:to11, kDOcii.Dtraojll, ceram1k1, Ze wzc1ędu na strukturę upraw nie 
moma było przebadacS tej partU ahnowiska, Skoncentrouno się wlęo na rozpoznao'iu p6łoo011ej : . 

· ozę~ci.atuowiska, Osadoioho taj kultury mJ.ało .zapewne charakter przaj4c1owy
1
pyt materiał cera• 

mioany, w llozbU kilkunaatu frapent6w, zalepł w warstwie omej, I a tle g11o !as tego calca 
zarajilatrowaąo !lwa obiakty kulhal'J łu.tJ'oltiej, 

'llatariałJ przeohowy"aoe 811. w Muzeum w Grtdzill,dzu. 
BadliDia będ11, Jtontynuow1111e, 

l:lłzMCIIXI 'Je. 'Oatrowca Św., p, Bcdzeóh6w 
we j, kU l.8 cld.a 

Pa4atwowe ~uzaua .ł.rohaoloctczna 
w Warszawi e 

Bazerwat .ł.rcheclo&iCZDJ 

Be4aoiami kUrował mgr J"erzJ Bil, bel. • badan iaoh 
udzU.ł wzięli m~ me.r lilarek Zalewski, Dariusz t.!iko~, 
Sławomir Sałac111ak1, Hanna :towalewaka-'llarszałelt 
oraz lleg1Da Dz1kl14aka, Hanna Łęgowiecka, Czesław 
Z7bała, Witold Kigal 1 Wojciech Bor.kowslti, W pracach 
g6rn1CZJoh'

1 
uozeatniczyll fiiiUczyoiele l młodzie t z · 

ZasadniOZJoh Szk6ł . G6:niozyoh z Ostrowa Lubelskieco, 
Piask6w Lubelskich, Chełma l ' Lubl1Jia, Prace a:roheolo
ciczoe. g6mioze i caoriz:rczne t1oaosowały: łiKZ w 
:tieloach, WO.ł.l: w ·~alcaoh, resort K1o1sterstwa G6:ni
ctn 1 l!:Dercst1ki, ~ll w Ostrowcu 1 P1U. w Warszawie. 
Pill,tJ sezbn bada4, :topalnia krzemJ.aoia pasiastego, 
Nil'olit 1 WCZUli a epoka · b~ZU. :tul tury: amfc>r kUl1StJoh 

i mierz. anowioka • 

. · kaotynuowaoo bedBDia z lat 19?9-82, kt6r:rm calem jast przebadaoie SZJhdw 1 pracown i krza" 
•Uniaruloh wzdłut ma&J,a~rall O, 00 ~ 2!)0. oo orsz udostępn lenie pr:aobadao.yoh . obi ektów ruchowi 
hr:ratyozoemu. H owo~ c ill, w 'oku bietllo:rm sq praca konserwatorskle w szybach 1, 2 i · ,5, kt6re 
maj, daprowadzid do stworzenia pcdziemllłiGO tlilalu elcspo&JCJjnego w t-ych obiektach, jak r~eia:S 
do ioh ofpowiedniego 'zabezpiaozenia. 
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.Praco arobeclcaiczoe poprzo4zooo w roku bio~cy~ bada~1ami saotizyozoymi /badania teledetekcyjno 
1 olektrooporowa/, Wykonano 3• przy szybie .._ i wzdłu:t magistrali llykopów, Badania wykopalisko" 
pl'Owadsano • 3 miojsoaol\o 

ltontynuowaco ballania szybu 6/668 w wykopach V/.82 i Vl/83, które objęły przostrz cu1 40 a2, 
Badacy szyb WJOksplorowano ~o głęboko•oi 3 m. · llliał on na głę~okogci 150 om kaztałt aio rogulamy 
o wymiarach ,._ 1 3m. llozsza rzał siQ ku dołowi, b7 na poziomie lit<>;! t~kały wapienna;! ukazaó w 
ozęłloi pcłudniowe3 wloty do dwu nisz /chodaików?/, 

1
H.isze te wykopane były częściowo w glinie 

zwietrzalinowej, ozęłloiowo zd- w stropie warstliJ wapieaia pelltcwe&o• Wypałn isko szybu składało . 

się z szel'Ggu warstw piasku, gliny zwietrzelinowej, iłu, pr6ohnioy le~ne;l oraz fól'ltllU wapiennego. 
POd hałd~ szybu oraz jego woętr.&u natrafiono na węgle drzewne . Szyb 6/668 był wkopany w dwa sąsia.

dUjłl~ z aim szyby Od strony wschodniej i północnej. Szyb nie został w pełZli wyaksplorowan)'. 
W WJPOłniaku szybu i w pracolllliach przyszybowych znalezioao 73 512 S:!lt. artefakt.Sw, w tym: koo• 
krecji i ich tragnentów - . 860 szt, form Z·acz,tls;owyoh nieo.kreliloaych • .as szt., wczesoych pół
wYtworów- 25 szt •• wczesnych półwytworów siekier- 1 ... azt •• wczesnych p.SłWJtworów dłut - 4 .szt. ( 
pół wY twoll6w n ieokre~lo.oyoh narzędzi rdzen iowYch - 2 sz·t, ,· p6ł117two r6 w siekiar dwulicieonych -
13 ut",, półwytw.Sr siekiery tr.Sjśoieonej • 1 szt., p.Słwytworów siek~sr czworo§ciellllydh - ? szt., 
półwit.w.Sr dłuta - 1 .szt., Odłupków • 26 0.46 szt., wi.Srów - .1055 ,szt., paeud.owi6r6w _' 200 szt., . 
łusek • 15 537 szt~, rumoszu Daturalnago • . 1 ;::1)9 szt., okrucb..Sw • 9?0 .szt •• llieokrdlonych o4p,lld! 
k.Sw przemysłowych • 26 850 szt., Zfól'Z&l>eł - 2 szt., łuszCIZn1 ~ 6 szt •. , Odł~k6w retuszowaoyoh -
!ł5 szt., 1ri6rów retuszo.waoych - · 3 szt., drapacz - 1. szt. , wiertbik.Sw- 6 szt,, tłuków krzemiennych 
- - 19 szt •. , 1n.oych . torm • 2 szt., .tłuków kamisn.oych • S szt., płYt szl1:ttersk1cll. •ł sz ~. , kowadło 
kamie.o.oe • 1 szt,, k~i.o kamiaonl' - 1 sżt., rrag~~~enty ceramiki llredniow1acznej - 2 3Zt,, fragmenty 
ro&oogo narzędzia : 3 szt. 10 504 szt. W/w krzemtaoi było przepalona, Znaleziono rówoie:t 1 tr, 
ko4ci, 1 muszl~, 666 eratyków i 183 eolity. · 

.w lllia;Jsou WJkopu III/?9 z~ożo.oo szybik badlłwczy oznaozooy nr "08 , WrmJ,ary szybiku • 
2.,9 x 1,9 m, głębokolló 8 m. )la je&o dnU natrsfi011o na ławicę płaskurów 1 kODkl'Goji krzelllien.oyoh. 

, ' 
Z dna szybn "0" poprowadzono ,w litej skala wapiannaj w kiaru.oku półlisono-zachodnim chodnik o .,.. 
liiiarach 2,5 x olt, 1,? m i długości • m. W jeco spąau, w odległodoi 3,6 m od krawędzi szybu aatra• 
fiono na strop zagruzowa.oyoh wyrobisk prah13torycz!lych nale~cyÓh do szybu nr 610, W ~ejsou tym 
planuje się w roku przyszłym rozpol:lzęcie matodymnaj eksploatacji wyrobisk prag.Sm_iozyoh, 

W szybie 1 wykonano rów sonda:to wy o wymiarach. 6 · X 2 11 1 fółQbok~ci 1,9 m a .oas LępniS za
łożono szybik górniozy • 2,9 x 1,9 m i głębokodoi. ok, 6,, m. Z dna ' szybiku rczppozęto drążenie 
tuoel.u ekspozyc)ljosgo o IIJm.iarach: szerokclld 0,9 • 1 1 5 m, wysokolld ok. 1,9 m. 'l'ullel tan' bief>Qia 
wyz.oaczonłl t~!'łl pofółQbionymi ~hod.oikamJ. naolityozoym1, Jago przebieg korygoweny jest na bi•:tlloo 
tak, aby jedynie w nieliozaych i koniecznych sytuacjach przecinał oryginal.oe fil~. Praca P.}'ZJ 
drłlżaniu tuoalu trwa niaprzerW&Die. Do dnia 11.U.83 r. _ll}'konaao łiO •b• tl'aq, lf łrał.ote prawa41ao
nych prac g<Sroiozyoh poczyniono szarag obserwacji dOtJ.OZil<ll'oli prof"il~ cfo.Iliycli zawyy1...r szyoo117co.o 
sposobu eksploatac;ll wyrobisk, itp. !Ja połndniowy wach6d Od szybu 3 odkryto szare& dutych pOdzia
nYch komór powstały~ w latach .atr-:roll • Ąaszet;o wieku na skutek .oLszcz)loielskiej działal.oo~ci w4-' 
piennikarzy, J(a krańcu kaD6r zachował S1Q tragmail t oryginalna&o, licowanego p'ły tui Wapia.ooyml 
chodnika prahistorycznego. W trakcU .prac przy szybie 1 zoalaz~ooo w jego zeusypisku 85? szt. 
artatakt.Sw )(am1annych i krzamiannjoh, w tym 56 szt. przepalonych. Znalezioao: konkrecji .1 1$ 
traGillent ów .• 133 szt;:rorm zaozĄtkoWJoh . nieokrelllapych - 112 .szt._, wc;.:e!lllych p6łwytwo~ów • ,._.szt., 
wczesoyoh p'.Słwytwor.Sw aiek.iar. 4 szt., odłup~ów • 305 azt,, wiórów • 1!) . szt. '· psaUil.owi.Srów • 6 
_.t., l'laoszu oatur.allle&o • . _".szt., .okruchów- 90 szt., nieokrdlpnyoh Odpadów. przo.,alo117oh-
12? ,11zt,, zgrzebło • 1 szt,, .narzędzia zębate - 1 azt., Odł,upków retuszowanyolł • 11 ·at., lliert
llik - 1 szt., tłuków lfrzemien.oych • 11 sz t,, tłuk kamienny • 1 sz t; 

W trakola tagoroczoaj · klllliPM11 wykopal1Sko~ej uzyskano p rotile geologiozna szybów 1, 2, 
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ł4UZOUD1 Śl"Udekh 
w Sou6tca 

Badaniami kierował l!l&r Wojciech Fabisiak. Fin ansowało 
'MA wa Wrocławiu. Pierwszy SI'ZOll badali. 
Osada kultury lendzialskiaj, 

Stanowisko zlokali:towana jest na n iawielkim wzgórzu, ok, 1,.5 km na połu:tnia od cen t rum 
.wai, Zabytki dostarczane przez rolnika Kazimierza Boozkowskhgo uja .. iły n1szczon11 ~::łębokll orJ:4 
osadę neolityczni\• Podjęto . SarJdażowe badania WJkopaliskowe maj11oe na celu ustalenie wartoffoi pa:z
nawozych stanowl.aka 1 oalowo,oi podjęcia ratowniczych badali wJkopaliskoWJoh na większ11 skalQ. 

W tl'Wtcie s,aadUowyoh baclań załQżQ!Io dwa wykÓpy o ł11oznaj powierzobili ,30m2. w wykopie. 1 
hł pod 35 cm warstw11 orn11 wyst~U>Ua glina c&loowa. Brak było jakiegQkolwiek materillł.u z aby tka.. 
wago, W wykopie XI pod }O.om warstw11 otną WJS~IIPiła warstwa kulturowa o miąża~o~ci 1.5-20 cm , a 
~uż pOd Dill &lina calcowa, w którą Wkopane były obiekty. Odkryto zarysJ 4 jalii,Z czego 3 WJknoza
l,J poza graniOQ wykopu lłOndażowago, Obilłkty 1, 2, 3 położone były w 11nU· wach6d-zach6d i łii
OZJły SiQ·Za sobll• 'f każdJm z obiektdw stwierdzODo skUpiska znacznych ilozlci polepy. Materiał 

'zaliytkowy, stosunkowo nieliozny, skonoantrowamy byj: w. obrębia j&lll '1 .w. warstwie omaj nad Jllmi, 
O~ak typt;>wj oeraątlki Odkryto kilka ratuazowanJch ocUUpkdw kn:ealennyoh oraż czop ,;'lertniosy. 
Ohrabologi9Znie materiał .ten reprezontujo pó:tna stadi..D rozwojowe kultury l<~ndzlalsktej, 

· .Meter1ai za.byt.ltowy przechOWJłlllDY jest w "iuzetan Ślężeńskim w Sobdtoa~ 
Badania będll ' Jcont}rouowape, 

UB STOCiti 
woj, lubelskie 
St~owisko? 

'• , 

'. 

Uniwersytet 1fu11 Curie-Skłodowskiej 
w Lublibia 
Kated r a Archeologii 

Badania prowadziła \.sr Anna Zekozloielna. l!'ińanaowano 
z 1 3 III .6 i liR III .5. Drugi sezoo bacla%1. Osada kultury 
wołYńsko-lubalakiaj ceramiki malowanej, .Grób kultury 
amfor kulistych , ~lady osadnict"a kul.tu~ .trzoinleókia'j. 

Prace prolllodzono w częzloi wschodniej i w centr~& stanowiska~ Zbadano 'obszar' o po'lll.arzch
ni 930 m2~ Penatracja ozę:loi wschodniej miała .lia celu rozpoznanie nUszego oypla stll!lowiska . 
·wysuniętego w kierunku doliJI}' B~strej. W wYkopach aon4ażowjch o po.,ierzoh.n.1 2o0m2 nie 'natrafio
no n• obiakty,uzyskujiiO jedynie niewielkll ilo:l~ ~atariał~kultur, wołyńsko-lubalakiaj ceramiki 
malonn~j /KW-JD«/, ,1 trapant n~oz7nia kultury pucharów lejkowatych i oerllmikę kultury trzoi
Jiieckiej, zsUDiętego 'z wyższyck parłii cypl,, niedostępnych w bia~cym sazanie dla badań, ~zle 

n~leżj spodziewa6 się zabytków nieruchCliJI1ch • . · · . ' .· 
· w centrum osad7 przebadano powierzcblli'ł ?W ,m2 odsłaniając dalszych .28 jam zasobol!'ych, 

w większo~ci trapezówatych, m1Ąższo4oi od 0,2 do 1;2 ·m, oraz grób zbiorowy kultury &~~~for · kulis
tych. Obiakty kultury wołyd.sko-lubalsb.e j dostlll'cZył7 ~ bogatych i rdżn=odnych .żabytk6w .w pos.taoi 
o&łyoh naczyl1 1 ich tragmdnt6w', pozostało~ci ·produkcji krzemieniarskiej, materiału kostnego, ' 
okruch6w· btirszh.D 11· ż~li' miedzillllych, oraz szczę tk~· botanicznych. z uwagi na . wspomn ian"' rótil o• 

· rodllo4~ ~rddeł o.l!ł.ekt.em uozeg6inte wa:tnym ;lut jama nr 28, która dostaroz7l::a- dużej ilo~ci cera-
. miki; w tym CJ;1Jiianej ły:tk1 /1/, pół.surowca i ~arzędzi krzaai.iennych oraz ·s;cz11tk6w botanicznych, 
kt6łe wysttu>iły- w "'111ższej warstwie si>alanizn.,. .. na <Jrl '~e obieltttl.. ·w taj ostatniej kat'egor~i -~rddeł 
roboczo wyróżniono: liiWęglone ziarna ~b6ż, ,.ohwas~.w, 

1
:taohowana · "l.uzam" i w owocnik~o)l. basiona :· · 

jabłoni .lub gruszy i ' uor~ki orzecha la~JCowego, ·w Jarstwie spaleniZny natrat'ion o rdt~~iaż na 

z11acżn11 11cilł6 zwęg1Qbych szczllł),, clr•wDillnyoh, w~reśd tóryc.h wjst111>1ł pr~edmiot • ~odzaju d.r.eWDie.
nej ~opatki. Ha dnio jamy zasob~wej ń'r 46 Odkeyto z.asp~;t -naozyi1: esowaty &amelt z ciwama -usżk'all1 
na karbo .. nym od wewn"trz ;,yl•wit,.' malłł amtorklł. dwuusz~IJ• niowielkie naczyn ie "motdzUt:owate•·, , . 

. -· ~zerka .. g...u#zkowata z zaohołlllDym trapentaryoznie maloWaoil!m billłll !arbq, m~ska owalJI• 1 ~seoz.lta 



- :n -

• w kol: tal cle l> Dl 0"1 kuli. 

lll!e"'lt<' lt'wyu •odkryoh ra s ezonu" jo :~t zachowana t'rai!JD~ntarycznh, aohemat)c:<nl!l fii.L. r~ u 
kobiety., któroj k:~~tałt sue;eruja, 111 mo&ła .'Dl!! a1fłńuzyd "'')'l'>w naczynia l•·b ałn~yc! jako u.chwyt 
ły~Jd c:ay czerpaka, Oechy plo1 zaznaczone SI\ wyeyt7m trójJ<4tem płodno~c1, 

Drób kultury fll!Jfor kulisty oh odkryto na &łęLoko~o1 15-20 cm o a ragrantozu oraniny 1 calca 
/o pi ~wotno j &łębol.oś<'1 srobu 4w1adozq wystę,>uj11ce oa poziomte jef:o dna 11 la1e.-zk1" wapienna/. 
F:I'Zyk.rJwajqoy poohów .. k bruk kłllll!e nnr został prawie 311f!lłnia :t~isz<:Zony przoz orkę /wed ł ug l'B• 

lacj1 wladoicteh pola z mie,lscl!l tego tu~ po II wojnie wywieziono "kilka• tur kamienia/, naru
szyla ona równie~ układ szk1e1Rtów t.wyposa~o•a, J:amienie, rozdrobniona ko,ci 1 tra~enh cera
miki "YZnaczały kwad•~tt ~ wyataracb 3,8 x a,s •·11 stanie mnioj więcej nieoaruszooym zachowała 
się obsta5a z~obodn!~ ~bUdowana z naturalnie łamane~ dradniej wielko~ci opoki, Zarysu jamy grobo
..ej ntę udało się uo.b.wyclcS, Pochówek zawierał ucalłt.lti " ostna nala~11oe prewdopodobnie 'o trzech 
osobników: dorosłego - w kategorii w1ekow1 Uaturus oraz dflojga dz19ol - Iotłons I i Iorails n 

/ok ro6lenie robocza W,Xozak-Zyobman na podstawie a. Martin, Lahrbuch der AntropologU, Jana 191rj, 

'll'yposa~en la Grobowa składało się z 4-5 na<:Zyń, dł~tka z krzemlen la wołJliskisgo, szabli dzika i 
ko~ci i!odyoh zwierzlito Cechy stJ11styczne zdobnietwa caramiki sugeru111, że obiakt datowad motna 
na starszli fazę kl:.ltury amfor kulistych. 

usno 
woj, toruński .. 
Stanowisk!) 31 

' Uniwe :C!Jl' ts t 1m. V1.kołaja J:opa ro 1ka 
Instytt:t .A.roheolot:U t .Etoograru 
w TorlllliU 

Bildania prowadził mgr Stanisław Kukana /autor . 
sprawozdania/ i 'Michał Domańsk1. Finansował WXZ 
w '!!'oruniu, l'ierwszy sezon badań, Osada kultury oaramf:ki 
wstęgowej ryte; i osada kultury pueharów lelkowatyo.b. 
• 1'aza IIIJ., 

StanowUko usyt.uowane ;jest ok. 2,4 km na połlidnicwy.wsch6d od cent r um wSi I.isewo, Poło
żone jest DnO na SZCZjCie wyniesienia OkOlODśgD p1erwotn1e szerag,lem małych zbiornikÓW Wodn}'ch, 
Wsp,ółoze~nie zostało ono silnia zn13zo.zaae prz.oz 1nten8l'Wną gospodarkę roln11. Badaolami ratowni· 

' ' czo-sonda~owYmi objęto caJ:y Pl'Z'YPUSZozalnt zasięg osady, 
Cldsłco.:ęto ob•zar o powierzcboi 86 m2 /7 wykopów badawczych/ rejestru~IIC błlzpolfredn1o 

pod warstwą orną pozostllłnlfoi sze~o1u obiektcSw kulturowych 1 dwułziestu dołków posłu,powyoh-. 

1Mrdd obtektdw jedną owalnil jamę pal~n1sko"'l o 6redD1cy ok. ..1,5 m nale:!;J przyporzlldkowaó kultu
rze caramiki wstęgowaj ryte1. Z j&mJ 'poohodZ1 znaczna ilo~6 oeramik1 i artefaktów krzemtannyoh, 
przopalone k!ll!lianie, trapant siallaey kamiennej oraz nieznaczna ilo~oi ..ęgli dr.amych 1 polepy, 
Cztery obiakty /cz~o1 8pii6D•a n1ew1alkioh owalnych ;Jam/ Sil pozostało~oiam1 kUltury puo.b.aró• 
lojkowatyo.b.. Poza oaramik4 1 któ:t~~ watępnia ł11czyc! nale:ty z raz11 IIU, :a obtek,ów pochodzi kUka 
k.rzami&ni /w tym, erot do strzały/ 1 nieoo węgli cl1'Z91UI'feh, PrzJnalemo,c1 kulturo .... j JedDeso . ' 
z obiaktów nis udało się ustal1c!, Chronolos1ę dołków posł~q>o•-yoh ~ z U1fll61 na ioh stan zao.b.owaota, 

. kccs}'staoeję i zna3dowany sporadycznie materiał oeraQiiCZDJ nale~y rółlllie~ łiiCZJÓ z kultll:t~~ pucha
rów lejkowatyoh. Ich szczególne układy 1 wzajemne odlsgłolfoi zarysowały zasięg obisktu o kon
st.rulto.Ji sumikowo-łlltkowoj /?/,'Z p1'ZJOZJn oblekt}'Wiyoh nie udało się odsłonie! !lllłego obiektu. 

OGółem w trakcie badań pozyskano 3021 ti'lll!lllantów ceramiki, neolityezne·j /• wtększo:fci 
kultury ·ce:remtki wstęso••.l ryteJ/, 101 art~tsktdw krzemiannyoh, wspomniany trapant siekiery ka
atennej, kilka kamieni ze ~ladami W,gładzanta, kilka tra61JlfłJ;~tdw polepy i ko:fot, pobrano próby : 

węe,U drzewnyoh, 
StanOWilikO rokuje poznawczo duże nadzieje. Jego 11tan zachowania i planowana w tya liilł~._ 

ou tnwestyoja pańotwowa będą wymasały podjęcia tu • przys~ło~oi-dalszyoh, bardziej kompleksowych 
badali. WJkopalhkowyoh, 

14ate riały znajdUj!\ 'i' • I.A.U: tlMK w· Toruniu, 



. USZK0\\101:: , tm• Ilejawo 

woj. by<lsoskh 

Shnowisl<o 24 • 

t.Jniwaroy te t 1m, l.dua T41Ck1ew1oZII 

Instytut Pr~~hhtor11 

Zespół Badań Kujaw 
w PoznMiU 

' Badwlia prowaclził Zupół Badali Xu;law pod kieromictvmm 
doc.clr hllbil. Aleksilodry Ootta-BrQ{lieliSkie j. 
Finansował lliliwarsytet Ylarazawsl<i. P ierwazt' rok badal1. 

Osacly: kultur7 utor kUlistych, schyłkowODeolUl'czna 
i kultury łu.tJckie j, 

Stanowisko zlokalizowaoe w strefie zwyclmiODych terenów dna KotliDy Torućakiaj w zlewni 
Zielonej Strugi, Zbada.oo obszar 2?5 m2 , cen t rum pola rozrz11tu materiału napo1!Urzchn1cll$go, 
~;lestrując 44 obiakty nieruchome, 910 fratmantów ceramiki, ''krzemianie, 60 kamieni ze §ladami 
ob~óbk!, 1 łracmant ko§ci oraz 1 okruch bursztynu. Zclecyclowaną wi~kszo6ó matarlału ' ruahbmego 
wiązaó nale~ z kultu~ amfor kllllstych, 

aozpoznaoo prawie oałe osiedle tej kUltury, centrum którego zajmowała budowla o lf1miarach 
9•1' Jt ? m. W jaj obrębia lf1&tąp1ła zdecydowana przewaga :tr6deł ruchomych. Osiedle mo~a datonó 
na pó:toy odolaek_fazy III, · . 

'!dała U.o§ó :tr6deł soąyłkowllOaolityczz:rJch ;lak i "ł~yckich" oraz bardzo zły stan ich za.. 
chonnia, uoiemo:Uiwiają skooltretyzowania ocen fuokcjooaloo-chronolor;icznych tych taz zasiedlania. 

Badania zakodczao o, 

IIJBUN 
Stare Uiasto 
blok VI 

tirOWIANY, gm, Głubozyce 

1'/l)j. opolskie 
Stanowisko J. 

patrz okres nowo~tny . 

Xemse;t'wator Zab}>tk6w ArcheologiOZ07ch 

" Opolu 

Badaoia prowadzili: mgr Piotr Kubów, mgr K:le-na •acewicz 
/a~tor Sprawozdania/. Pierwszy sezon badań. 
Osada z m3:odszej epoki kamienia. 

. . 
stanowisko poło~ooe .~ost około 500 m na półoocn1 wschód od wsi Lwowiany, w ob~bie 

dutego ltomplek~u pól uPN11Dyoh, .będących właSilo~oią KombiDatu PGll Głubo&yce. 

Odkry·te zostało prz7padkowo, podczas 1Dspekc:l1 rowów melioreoy~nych, w. odl8r;ło6Gi Qkoło 
300m na północny zachód od ~tanowislta I /i/ we Wsi l:rólon. . 

Odsłoni~ to 1 przebadano dwa obiekt7 będące pozostało~cil!, budynków mJ.eszkaloyoh. · Zale

gllł"J aoe na &łlłboko4oi od około 40 <lo ok, 115 om. W rzutach pozicaych były kształtu .oieregu
larnie kolistego. o ~rednicach około 2,0 i 211-0 om. rl WJP&łniŚkaoh domiDowała próchnica zmieszana 
z gliD~t, i !lZcz~t,tkami spalenizny. za.,arto§c! ·kUlturowa obydau obiaktów b"fłll bardzo uboga, 

Ograniczyła się do niewielkie~ Uo~ci · ułamków nao=7ń gl1niaoych, kilku bryłek polep}' 1 wióra 
Itrzamiano ego, 
Zab}>tki te zostani\ przekazaoe do ll~eum Śląalta Opolskiego. 

BadiiD i a Zak!>MZOllO. 



110;1, rzeszowakie 
Stanowioko 3 

- 311 -

.,uzo WD Ole rę sowa 
w Jłzaazbwie 

BadliDia pronclziłt mgr Aleksandra OruszcZ711ska. 
J'inansowało idO w Bzaazowle. Dl'Uii sezon badali, 
Osada kultury caramiki wstęgowej l'Jtej, 

Baclania miały oharalr.tazo nto'IID1CZ7 /pbszerzanie obaonej clro~;i/; Badan7 tal'Gn stanowi · CZQ~~ 
, rozl•Sł•l osacl7 U&Jtuowaoej na lauoWJm . wzg.Srzu, w p6ł.ooooej ozęllo1 miaata, 

Przebadano obszar o powierzchni 3,5 ara, wyeksplorowano 6 jam oraz lllacl7 11łuP6w, kt6ryoh 

układ. wskazuje, U me&ll stanowid CZQdd Zal'JSU chat7 &ł~Wowoj, Materiał zab7tkoWJ stanowiĄ Uczna 
t ragnonty naczyń oraz zabytki krzemu.o.oe. ceramika l'llprozeotuje typowe form}' kultury osramiki 
wst,gowe j l'Jtoj. Na Uwa&ę zasługuje lldkl'Jta w · jamie .or 8 figurka przadstswta;l!loa pra~d~odobllia 
główkę wołu, społo1aJiloa za,pa11De rolę amiuatu. · · . 

' Badania będ.ll kabtynuowane, 

~OB:O, '8lll• Pako'd 
woj, bydgoskie 
Stanowisko 5 

Łt!PDA., gm, Potęgowo 

woj, sł~Wskie· 

Stanowisko 2? 

patrz- wczesne -d radn 1owieoze 

U.oiwers}'tat 1m. Adama Vitikiewioza 
I.o stytut PrahJ.storU 
w Poz.oan1u 

Badania pronclziła dr Dobrochna J'a.okonka, Finaneowa__~ 
TiXZ w Sł~WBku. Drugi ~eZQD badali, ' 

Omo.o
1
tarzysko ltUltUl'J_ pucharów le:lkowat)ch• 

Praca WJkopal1sltowa m1ał7 .oa celu -zakończanie altsplorao;li je4J'llegc ntt tym staoowisltu ere
bowca maplitycznego oraz mełliwie szeroki& rozpoznania jego zaplecza metodll rowów. iu:mcl.a'towjch, 
Pcmiewa:t eksplor!lc.1ę grobowca prowadzono &Jstamem W}'ltopów w ukl:lłdzle szaabownioo~m, pnce tego
rocZile 'nie przynicsl7 -~u:t AOWJOh ustalali oclnoiłnia. W1JI!Larów czy sżczegółów kGD s trukCJlA701L , 
obiektu. Uzyskano .oatomiast. potw1u~ze.oie jego ohrcmolog1l w posta11J.' kilkudzieaięoiu dalaz701L 
ulamitów .oaczyli i wytworów krzemieDDyob kultury puohar6w lejkowatych, Ceramika wystllP1ła w bazpotf
redD1m SllSledztwie kCilOl'J t{robowej, Częd6 materldU ·osl'UiiCZDBgo, podo:IID1e ·~ak i niezb7t illczDJ 
materiał krzem1e.on7, wykazuje cech}' &r~WJ _;1:.\Wa•altis.l /m, !.D. altazy z om amen tam :l:łobków p1zOW1ob/ ; 
częd6 natomiast /fraf!ID,ent) .oacz7li zdobionych narz~ziem wielozę~'JI!l! ll]'lcazu~~ n.,.i,alillia do CZ''Wl' 

pólllocnej z faą 1111 II. Ten ostatni matarial zeaclztf się ' bardziej z Blll!7m· t}'pem grobowca, ·• · któl'fm 
zastosowano moiro "pól.DOO.D'łti teoh.Dikę uszczelnimia tfcian 1tcmo1'7 za pomoo!l •sUChego- auku• z 
pł}l tek kamli!ID.D'Joh·. f . ' · 

. Tfl•Jscem produkc~i pl7hk b}'l tua.o grobowca, Czędd z !lich Żostała)cnadtc ul:f_ta ~~ ele- 
mMt bruku we'IUlętrznego oraz ze11Ddrznei laW}' wz!D.acoiajfloej k!lli:Strukoję obsta.,, ·••'IIDII.hlll obatny, 
ju 1 .oa -ZJJWDfltl'Zt · • · odległodoi 1 - a m, W}'&tllPUo k1lkandc1~ eletipisit węgla dmewnaco, wep6ł- . 
czea.oyoh, lub .oieoo w:czedniejsZ7oh od mCICientu ustanenia kuie.oi obiektu. łU.ektóre a nloh to 'sa

pa- pozostalo~ci ognillk, ptilłli1Jch przeŻ budinllic~ch. Badanta sondato• nte uja~11'1 J..DAycb, 

dalej polo:tooyoh ob1Sktów 'towarzyazqeyoh' _ -- : . 
Vater1Uy zło1:o.oo w· Inai:.,tu~ie P.;ahistor~i ~l Paznaniu. 

l' race· zosta17 zakol1~o.oa, · .,._ ·. 

ŁYKOm:, 8ll1o WU rz ohl'as 
woj, daraclzkie 

Stll!lowisko 1 

;, \ . ~ 
· -, 

patrz pale o li t i msz olitl 



~4LlNKOWO, gm, Lisewo 
woj. toruńskio 

Stlll!owisko 9 

t~lweraytet V1kolM3a lope~ika 
1Dst7tut 4roheolog11 1 i:tno<.rot11 
w 'l'orunlu 

Bade.nit prowadził m,:: r Ste.nisław ltukawka /auto r 
s;.:>rawozd.anill/ 1 łndrzej Bok1ll1eo. Filiannował >IKZ 
w Toruo lu, Pie l'WJ'I:J sezon t.edaó, Osada kul tu rr 
pucharów lejkowat7ch • faza I:ro /?/ • 

. Stanowisko poło:t .. ne je~t na półnJonJ zaohód od zabudowań wsi 'lllale.nkowo, bezpodrednio na 
:aach6d od zbiornika wodnego, z którego pochodzi znalezisko bagienne ? amfor li:Ult.1ry pueher6w 
lajkowatych./lalankowo st. 1, Łęga w. ZOW 1951, z. ?-8, s, 11?-1•9/. Pozostałodci cs&dJ zalegaj~ 
na WJpłasz~onJm wyniesieniu o podłctu gl1lliasto-p1aszoz7stym. ~aren jest silnie zniszczony 
l.llhnSJłlll~ . ~;ospodark~ rnln~. Badaniami .rato1111ozo-sonda:towym1 objęte niemal oał7 przypuszoz•lnY 
Z.lSil)g stanowiska oraz rejan wspomniaoego wozaliniej zbic:mlka wodnego 1 jego obrze:te, 

Ogółem odsłonięto 120 m2 pow.:erzohoi /1? wykopów badawćzyob/, .oraz spanetroflantt dno za. 
chowanego do dzU zbiomlka wodnego, Penetraoja ta, jak również Qkopv .oa obrzeżu zbiomika, nia 
dały żadnych noWJoh ;łr6dał a~cheologioznyoh• Z pozostałych wykopów, szczególnie z tiYkoPU 14 1 18 
/wytyozonJ wykop 16 nie był eksplorowaoy/ pochodz~ 1152 frabJ!enty oeram1k1, 16 artefaktów krze
.miannych oraz kilka fragmentów polepy. ~atariał zalegał w minimalnej ilelici w warstwie ornej, zad 
jago w1ększoll6 pochodzi ze słabo zachowanej warstWJ kulturowej o miążdzollci do 10 om. Śladów 
obiekt6w kulturowych w sposób bezpodradni nie , stw1e:rdzono, jeqnie szezególna zagęszezaoia ma• 
tariiiłów zabytkowyeh w przylegająoych do siebie vykopaob 14 1 18 mo:te sugerowa6 1oh ·1stn1au1e. 

St7listyka caramiki kn:te wstępnie datowad stanowisko na tazę IIIO rozwoju kultu:rJ puebarów 
lajkowatyc!h z elameot!\td gliqpy mątewsklej tej kul~U:rJ, Sza.rag zdobień, silcie na_wiązująoych do. 

kultur subneolityoznych stre1'y lelinaj, sugeruje 1ll tensy111e kan takty ze społeczeństwami tyoh:te 
kUltur. Bauania nad rozwojem kontaktów społeezeństw kultury pucharów lejkowatych z ludami strefl 
lelinaj mogą doprowadz16 do ws:ry1'1kaoj1 powyższyeb ustaleń chronologicznych. 

MateriałY znajdują się w fliS UMX w ~oruniu. 
Badania zakodozono. 

141.RCDIX:OWO, gm, !Jlowrooław 

wo;j, bydgoskie 
Stanowisko I 

Uniwersytet im. Adama 111ck1ew1oza 
Instytut PrahistorU, 
Zesp6ł Badań Kujaw 
W POZDBD1U 

Badania 'prowadził Zespól: Badań Ku;jaw pOd kierołllliotwam 
doc.dr babi~, Aleksandry Cotta-Broniewskiej, Finansował 
tnr w Bydgoszczy, 'frzeoi sezon badań. Osady: kultury 
amfor kulistych, k\llhry l:utyckiaj 1 kultury p:rzeworskiaj, 

Staoowisko alO!Ializowe.ne w strefie potałdowe.neg te:ranu Wysoczyzny ltujawskiaj w poblUu 
tr6deł cieku Parchania. Zbadano obszar 262,5 m2 w ·atref1~płn·wsoh. jego rubieży, odkrywając ?5 
ob1ekt6w, dr6d których na podstawia analiZy trde1 kulturowej wypełniska mowa przypillad: 

2-kulturze amfor kulistych, 1'-klilt'urza łueyokiej /'ż BD-TB/ oraz 5-kulturze przalftlrskiej /z prze. 
liiiDU pótne~;o late.ou 1 okresu "JlłYwów rzymskich/. lluchcmy mate;iał zabytkowy w zdeeydowanej prze- . 
wadze WJ&tąpił . w obiektach. Warstwa kulturowaj bardzo silole zniszczona, zawierała niawielk~ 
Uo6d ceramiki i krzemieni, 

Praca ~~opaliskowe wniosły istotna daoa dla analizy osadnictwa •amfor k~listychM o~ 
•łueyel:.itlgo", zWłaozez ll z fazy §rodkowolatańskiaj, terenu ltujaw .1llowrooławslt1oh. i'.;,.:.gol1ly r6woo
ozedn1e · akonkrety:~rowa6 ocenę atopnia dewastacji staoowiaka, ' Wiliile Q na decyzji o :;;sp 'I e staniu 

dalszych prac, 



,'IUSLaip, llJII• HNbiuzdw 
woj. zamoj~kh 
lt&nowisko 15 

'MQOSZOZ, gm. Lisewo 

woj. torudakto 
u&nc.m~\:D 2 

f\ 

Uni-.eroJ ta t 'Milu>łilja Kopdrni.lca 

I.Dst7tut Ar~aologU 1 ll:tDograt11 

• 1'oruniu 

Badania prowadził mgr Stanisław Iukawka /autor 

sprawozdania/ i 1'omasz SzczepaJlski. Finansował WKZ 
w Toruniu, Phnrnzy sezon badań. Osa4a kultur, 
puchar6w lejkowatych - faza lUB. 

Stanowisko u sytuowana jest ok. 2 Jan na p6łnoooy-wsch6d od centrum mUjsoowo.!lci Lisawo, na 
wschodnim stoku rozległago mokradła, W WyŻSZJch partiach jest ono zniszozooe przez głębok4 orkę 
oraz "Ybioranio żwiru i &J,ioY• Badan~ami ratown~ozo-sondażoWymi objęto cały przypuszczalny zasięg 
osady. 

OdałCIDięto 113m2 /11 W'J'kopcSw badawczych/. W ozę.!loi zachodniej, wyże j_ położooaj, niollczn:r 
matarl.ał aroheologicznJ występował jed7ni? w warstwie omej. Wraz ze spadkiem terenu wyklinowała 
się warstwa kulturowa o podłożu torfowym. 'Mi~ższo.!ld warstwy dochodziła do 50 om. Znacznie też 
l!Zrosło zagęszozenill zabytkdw archeologicznych. W trakcie eksploracji taj warstwy odsłonięto po
zostało.!loi trzech jam o niaok:re.!llanej bl1ża l fUIIkoji oraz §lady szeregu dołków posłuPOW'J'oh. 
'Materiał ruchomy toeprezan towany jest 11rzez pOllad 2800 fragmentdw ceramiki, 115 artefakt 6w krze
miennych, kilka płyt szl1t 1erskioh, rozcieracz kamienny oraz nieznacZile ilo.!loi ko.!lci i polep7. 

Bior~c pod uwagę stylistykę pozyskanego zbioru ceramiki, osadę wstępole ł~ćzy6 naleZJ z 
taz~ · IIIB rozwoju kultur, 'puchor6w lejkowatych z tzw. grup~ m~tawską tej kultury z silnymi wpły
wami kultur strei'y lellnej. Na powierzchni stanowiska i w warstwie ornej wyst~iły nieZIIoozne Uoll
ci ceramiki wczellDollredniowiaoznej. 

Badaniania b9d~ ll:ontynJowane, 
Vateriały znajduj, się w IliE UMK w Toruniu. 

\1ICHELIN, illp• Włocł:ank 

woj. włocławskie 
Stano'W1sko 1. 

Uniwersytet Mikołaja Kopemiks 
I.Dstitut .lroheolog11 i !:tDograt11 
w Torun i u 

Badania prowaciził mgr Stani sław J:uka1ilta 1 .Lodrzej 
Boki,niec /autor sprawozdania/. l'inansował 11101 
we Włocławku. Trze ci sezon badaJ!. Osady z wożasnego 

ok.ręsu epoki br~zu 1 kultury puchorów lejkowatych 
/grupa m~tewslte/, Hady osadnictwa z akresu wpływów 
:rzymskich i _ .!lrecllliowia oza, kra!ll pleoionltoW'J' o 

nieok:re~lonej przy.oależnollci. kulturowąj. 

Stanowisko położona jest na "711ias~an1u Wydmowym 1 otaozaj~oyoh je terenach podmokłych 
nad rzak4 Lubian~ • .ldm1n1stracyjnia zlokaltzow:ane jest .ąa grUD t!lch wsi Poto)!;, niemniej za wzglę

du na apowszechnien ia się w H te re turza nazwy Viohelio /"11JuoeHan·ia z lat 1962-63/ calowym "Y• 

daje się pozostanie prz7 niej. . ' 

BadanU m'ia17 charektar wary:filtacy;lłiO•IIOlldUowy • stosunku do badali Xata.dry ł.rohaolocU 

uw: z lat 19~63. Głównym calem była ' waryrn:_acja 1stlnienie tzw kraalu, ustalallis jl&o Jlrz•
biec;u i chronologii. 

Wykopy o powierzchni 122 m2 /8 wykopów bada'!ozych/ zależano 11 pocla6&a, wydmy w miejscu 
domniemanago przebiegu kraalu oraz na ~aj azazjoia 1 stokach. Udało się uch.joi6 'ra1ztki kon~ 
atrukoji dre.iianyoh a ~akża fl'aCIIIIODtJ rowu otaozaj~cago WJdm'l• Wstępna analiaa iDateria~dw poswal,a 
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. s h te t\lzid, ,;.o W1Qkuz,!)4d z nich /ubytki ceramiczno 1 krzomiennrJ/ należy datowad no WCZ%t•Y okr••• 
"l>Ok1 bt';\t>·. Sh•ierdzono rdwnlelż obacno~6 oe•·e:nik1 kultu1'1 pucharów le;lko\;atyoh srupy r:qte•akUj 
i ul u~neczno 1lo~ o1 ooramlkl z okresu wpływów rzymskich J 4redniowloc~a. <lll'onologtę koootl'Ukc;ll 
duwu lanych • kraalu będzie motna ustalió dopiero po wykonaniu analizy motodf\ 0..14, 

BlldanU, za wzaltdu ua dUtl\ warto46 poznaYmZII, winny b}d kontynuowane. 
\111 terlały znajdujĄ się w JJ.111: tllo!K 11 'l'orun i u. 

Moon~w. &1!1· Głogówek 
woj. opolskie 

l(oneerwator Zabytków .ł.rohaolocicznych 
w Opolu 

Badania pro..adzlł . doc. dr habtl, Włodzimierz 
Wo;lc1achonsk1. Finansował WKZ w Opolu, Drugi sozoa 
badań. W~elokulturowa osada kompleksu oadduna;lsklogo. 

Wykop o powierzchni 43,5 m2 stanowił przedłużenie w Iderunku zachodn1m wykopu z roku 1~81, 
Y całej badanej ' strefie calec w.az z rysujqoymi się na jego tle obiektami niel'Uch0111mi zalegał na 
głęboko!loi O,BO ~ 0,90 m, - przykryty był wyklinowującq się ze wschodu na zach6d warst10ą kulturowq 
o maksymalnej miq:!:szotloi ca 0,30 m /we' wsohodn iej partU wy.k'?f'u/, warstw11 pon.iwalaoyjnq z dużq 
domieszki\ ceglanego gruzu budowlłl1lego1 datowanego monetą n a ostatnie lata XVIII wiaku,o mią:!:szo!loi 
ok. 0,40 m we wschodniej partii wykopu 1 0,60 m w zachodni!'j partii wykopu qraz warstwq omq o 
mif\:!:szo:!lci ok. 0,20 m. Warstwa kulturowa byłG przemieaz!lDa i zawiera materiał kultU1'7 ceramiki 
wstęgowej rytej, kultury ceramiki wstęgowej kłutej i kultury lsnlizielskiej, ~słonięto i . przeba
dano trzy jamy oraz 2!l dladów po sł\IPach, z których częś6, wraz z fragmentarycznie zachowanym row
kieM tundamentowym1 układa się w zarys północno-zaohodniej partii słupowego domu naz16mnego, 

Jedna jama w111:!:e się bez "'ltpiania z fazq nutow11 kultury caramiki wstęgowej rytej. Dowodzą 
tego liczne zdobione ułamld. ceramiki cienko-i gruboliclennej oraz liczne krz&llliailta1 w których 
stwierdzono wyrdnq dominsoję surowca ;!~rajskiego podkrakowskiego. 

Jedną jamę •11\Zad nsle~y z kulturą lendzielskl!. Wekąuje na t .o przede wszys tk1m je<l_noznaoz~ 
ni a charalr:terys tyczna ceramika /m.in. tragroanty cl9nko~oiennych amtorak, profilowanych mis l oraz 
cechy mo'rfologiezn~ i surowce~ materiału krzemi.an.ąego, ' • ' . . 

Jedna jama nU zawiera materiału oaramLoznego, a nieliczne krzemienie nie stanowill elementu 
datującego. 

UjaWDiony fragment domu·naz telliilego, przecinajiiOY rołlltiem fundamento"11!1 ~Billę kultury ceramiki 
wstęgowaj rytej ., dsto'wac! należy wg wsz.,-lkiego prawdCIPodobiedstwa na ozas tr~ania osady w~esnej 
razy kultury· caramiki wstęgo""j kłutej. :Przemawiaj" za tym oo naJII!llttJ dwa talt~y, a mianowicie pros
toklltny /a ni~ trapezowy/ kształt tego domu oraz to, te w spqgowej warstewce nawarstwienia kultu
rowego, m1eszez11cej się ·• obrębie zarysu domu1 ujawniono jedyne w obrębie tegorocznego wykopu skorupy 
Zdobione o~amentem kłutym, przy 1 czym trzy spo4r 6d nich dały po sklejeniU tllaę;Jilent naczynia gruszko• 
n tego, 

Z trzech jam pobrano próbki WQgli drzewnych dla datowanta metod11 o14• Uzyskano paoadto ' frag. 
menty przedmiotów kamiennych, nieliczne ko~ol oraz polepę z~ szozl\tkami organioznymi. 

MOKilE, gJn.. Zamo§6 

w;l. zamojskie 
stanowisko 1 

patrz nczesne :!lredniowiacze 



liiOliAWf, p. Ue b :re 
wo~. włoołankie 

Shooatsko 9 
'l 

11ll1wrQbat ia. Acta .. 1.41ok1aw1cu;a 
Inat~tub Pl"DhlotorU 
Zup6ł Baclali ltu2•• 
• Poznciu 

Badania prowadził Zosp61 Baclali Kujaw po~ ki~ro~iotwGa 
ctoo.ctr hallU. Alekaaocl117 Ooth-Broniewsk.tej. Fi.Danaował 
UA11 w Poznaniu. Piaruzy sezon bactali. Oaacly ludnodoi 
kultur: pucharów lejkowatych, amfor kuliDtyoh oraz 
z wczesna~ epoki b~zu i cmentarzysko 111411ollo1 kultu117 
lutyokia~. 

Stanowisko połotona Jest w bazpollradnia z~laoz\1 cloli.Dy baz11i1Gnn'eso oieku - cloplywu B«oho
JISJ• ZajmuJe ooo kUlminacJt l stok niewielkiago wzniesienia ~toczonego przez mała zbiorniki wodne, 
cieki 1 tarany zabagniona. . 

Badania objfłł7 obazar 10' a2 • W,kazały znaczny .atop1al1 z.niazozenla stanowiska. . 
StwiaMzono ~- D t~y zallliadlania prll4z1ajowego: 

. 1/ O .. da ludno4oi klllturr pb0har6w la jko,atyoh. Pewne oeohy te obcologU oha:taktarywtyozna 
łtobmUYDIIIlie wlaohoiam"· powierzobol ze111lttrznej 1 wemttrzne2/ daiad.OZII, U np6Jnoła ta z pllliktli 
Widzaola klllturowego ujeWilla zwii\Zid z ludno~o111 atrafJ lednaj Klu'opy :Wschodniej hra.ebykoweJ•/.. 

2/ Osada ludno~oi kulturr am.tor kulls~oh z II tezy. llateriały z tej tezy doai.G~II na sta
nowiSkU. 

3/ Osada /t/ ludnodol z przeloau epok .uolUu 1 b~u. .ll'stunU 11ota by6 bl1Mj clatowana Da 
pOOJ:4tkl kaHw.ły 1w1el!ak1aj. 

~/ Olllmtarzysko olałopallia /t/ l11411o,o1 klllturr łUtroklej /do ozasu wykopallak lllaslo ono 
prawie całkowitemu zn1•zozan1Q/. 

Dalszych ba~ali nie zaJDJ.erza sit pl'Owadzi6. 

•O'ftOZ, Cli• ltCIPopllioa 
woj. laballlkia 
StilOOwiliko 1a 

Uniwersytet 1a. Varu Oute..Skłoclowaklej 
lAtadra Al'Oheolog1i 
w Lublinia 

' Badaola prowadził Jll&l' Jacek ~oki. J'inaoacwaiio 
: .problemu a III 6. P1erwaz1 sezon baclal1. Osaela 
kulturr paohar.S. le~kowatyoh. 

stanowisko o pow1arzohc1 2 ha oclltryte zostało podozu badali 4ZP. 'O'sytuonna jest cmo na 
łagodnym atolal opadaj,oJa • ldenóku polacl.olowym, od trzech stron otoczone qwoslllll. 

W aater1ale powierzohcloWJm zusjestrowano oeramikt 1 narztdZia lt1'ZemlenDe ąl~oula kal· 
tiU'Y puohar6w lejkonłyoll. Bacl.anla WJltopalhkowe prowactzoll8 w oparotu ·o siatltt . arow11 obJt~ 
powierzohclt !10.0 m2 • 'IIJ.ao l)btUolfoi aatartału :aabJtkowego WJ&ttpUJIIoe&o Da powisrzoiiD1, w azaal• 
eksploracji ateowlaka nie natrafiODo Da ładna obiekły ••14:aaDe z w/w lnlltlll'll• Ze nglfłclll na 
••oplall u1szozeD1a pnea prooeSJ apłJ110 .. ale1110hSJt:la jest clzU zqpełnill nntwa li:11Uurowa at ... 
liDwl,oa cla11ll1 pos1011 UJ'tlt0'11 osad,; oho6 aahriał aabfłkoiiF zalecał • cł61111ej alerze do &l•bo
ko~o1 ~ - 40 oa. la podatawie trapeot6w AaozJil, &l611llie wo:rkowatroh 1 ODUimeł!łyld oeraatkl 
pnJ111c! Aalety, ~ osada epystowała • ałoclnJa okru1e Niwo :la kllltll1'1 paohar6w leJkowatych. · 
W,sttpoeała r611Jl1d lli&Willlttl ilpld frapsnt6w naozyll CJ!qpJ aaliokiaj 1 oeraJDJ.)d tiOSeSDOhednlo

WiSOZilej. 
J:rzelllie:4 represe.Dtoll&lly jnt pn .. auowieo lwieoieohowakt 1 ozaltolado'l1• i •t•rl~ 

krzaaiannya wysttp~' aialiolllle sabJtld kllltll1'1 pQOhardw lajkowat,oh. la podstawie oeÓh aehJOZ• 
.DJOh 1 8Ul'OWOOIIFoh W1tkllzolc! :aaliOIIJd .llalUy clo 01klll-k11UIIl' pobdn1owyoh. Opr6oz pdlłylosa:td~ · · 
••14z1111Joh typolos1ou1e s oyklaa kiiUur polacl.olowyoh, dwa ekrancno jako aeaol.l.łyoua. 

la SZOZJ018 ft.lll .. laa.la Datr~iODO Da &flady S18a1Uik1 WOII .. IIolfNdD10lllDOID8j S ~UI/II Wo 
Zaat •o obiakt w plaaU oki'\Cl7 o lrednlOJ • a, IIICł,blODJ w poclłou Aa cł•bob•d 1,10 •• Pr .. ł 
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. alellliaDq uajdonłJ d' dwa NlllllJł• pale.GLska z niawUl.k4 1lo4o~ praepalo.Gej oenaU:L. 
•a••~ialy Sfl p~seobowywaoa w ~ated~s• 4~oheolo&11 UUoS. 
Badania b'dll ltOD,J.CIUDWeoe. 

II&:omriR!Sw - 'MU.4 WR~, &ID• Buaeni.CI • Knnopnioa 
•oh aLeredakle ' pat rs •..Poka b~zu 
S .. .CIOWisko 1 

.· ~ 
IIEDZWIEDZI6111t4, cm. Stepa 
wo3. elblflsk1e 
Słanowieka I, II 

UA1W8~8Jtet ••~szawak1 

IutJhł Uoheoi:osU 

Badania p~owadZU: dl' a,szard 'f. Vazuowald. 'fi.Cia~:~nwal 

UZ w l!:lb)4su oraz U.Gl118~17 tst lfanzawsk1 /ah.G.II/. 
D~ll&i aezon bada d. Obozow hka sezDil owe kul t 111'1 rs ~~~~
ak1ej a praoom1aa1 baraztJnia~skiai. 

Stanow~ska polotone ~ o~lo 1,2 llm A& waohc$4 od aabtldowad POR ll1edtwiedZ1cS11ka, Aa polaoh 
-.p0111l1ueso aoepodardwa, w deprea~1 od 0,5 4o 1,0 8. W b1et~aOJm sezoau prsekopllllo lfiO&IIie 

· powierzohni' •,a? a~a, z teco 2 ar~ Aa ahn. II 1 2 187 ara .na a~an. I. . 
Odkeyto 11ozne praoomu btarałJ.n1arak1e ttldllollo1 ltll.ltlll'J rzQDewskieJ w ob:rębie oboaow1slt 

seaOOOifJOh. 11' praoOWIIJllaoh, poza UliOWO WJ8ł01QfiOJII1 btaraZtJDOll)'llll odpadami produ11DJJAJIIJ. 1 

odkrfto l.t.oma pcSlWJhOrJ oadcSb za WSIJatltioh stadicSw ob~6bk1, suowtea, a tllkia naDłdafa beZ• 

po4zeclA1u s 11!4 :awlfłza118 /111D1atuon a1elttark1 ltrzelllieDAe, ·przekluwaou ·1 w1ert.G1lt1, płJtlt1 
asl.tt1erak1e, p6łtJloaak1, altNbaoze, dnpaou/. Jarstdllia ltraemienu 1 kamlenile r611111e:t WJltOD~e 
bJlJ Aa miejaou, aar6mo w puoo11111aoh burszłJA1arak1oh·, '" 1 obok n1oh. l.iozns tracseotJ aaozJd 
to gl611111e dut.e AaOZ7fl1a aaaQbows, nzowate, ai&J pcSlltulide 1 b UJJkaol\ wyohylODJoh aa M1lllfltr&, 
.CiflOZ)'nia WIKlUAkowah, 4UIIlt11 fta41UJ l)IDharJ 1 am!OrJo Prawie WU}SikJ.e A&oZ}'Ilia prodaltoWIIIIe 
b)'ł7 na mie3so11. z' !'iwoazareco lllb lekko sbr~owtODeso 1111. wya~tpll21lo•co poA1łe2 poa10111u k•Uvo
wee;o. •t•lt'6" .to~ WJPa~fl sil.Ge od4aiaqwan.l.a laaltiU'1 aatu kalhfrJoh /aitn 1 A&OSJA1a 
waaOiilte/ • Poza łJa wjałl~ilJ lioma s1ek1erJ .ltamiei1A8, p6lwyhDrJ topo~k6w ltaiiJ.SAn)'oh, a ~aldle 
po~edydoae kD~o.l. awtersłos. · 

!Ja podstawie dotJohozaaoWJoh daDyoh a~anowiska w IJ1e4tw1eu16woe aołna datowad n·a II 1 In 
taz' rozwo201111 ltal~U, rzuoewakiej •s podsialu .:.•aohłlikao 

Badanie b'cl" lam ł}'AaDwaas. 

OPj.l'OWICS, p. Bad:r.1e~cSw 
woj. włooławsltP 
staow.tllko 33 

> • 

VA1nHJteł 1m. j.dama Tll10lt1ewioza 
lpstJtut Prah1a•o~11 
ZupcSł Badu X1Qaw 
W POZilaD 111 • 

'aadu1a prond.zU Zssp cSł Badali. lt~aw po4 1t1ero11111otna 
4oo.d~ b.abil. 4le.ltsu4r~ Oot,a-BlNII11an.ltlaj. naa.osonł 
tllliwel'S)'łeł 3'asiallodfllt1. Pla:ns&J aazoa badall. 
OaadJ kult ~UJ pllllb.arcSw lejJrowat7oh1 •ob.Jlko-•oli łJo~a 
1 kult~~.rJ hłJoltie~. 

StiiDow.takc> a lok• 11aowue • słz-tie 'aclAeJ • ltllla1Daoj1 rada1ajoako-opato111clt •ao wałll 
IIO:Noowsso. 1WHA iat&DtnWJiaj ału~ploałaoj1 p.Laak11.1w tr.Ul• któreJ 8111 .. ozoao aaoho4a~ oa,l6 
obiekłllo Ba4aoia o oha:ralttuae :rałoaiosJa ob2łlJ ok. BO a2 a zaohow&Dej partU osidla kll.lt~~.rJ 
p110ba:r6w 1o211:onł7oh. 
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łare;loahoWIIao ••U•• Jroeałnlr:oh aleukalall o ..,aiaHc.h pawr&o~ u x ok. a •· , 
l elloaarea tra »••~•ua brb a.toordowllaa lon .. aca :h&lol lrtlllhosroh kalbu;f pllllhto~w le~~.o•t.•r•h• 
W)rat.,na •ak&• alll:la doaioall:a oarul.ld. aobJJ:kowoaoolUlOZllo~ oru poto411l•• t.._..,, aaaar' 
JtllltVf lUfoklo;lo W aałol'iałaall ".P•haMwroh11 UWIIft aliMOa wra'"OWOillO oooh QpOWO »Ol11dl110W~ 
n'lłlllealooW!'DP•łaklohl oar-...ld. aal.owu•t /ozamr '>areUr/ oru 1rptwordw a kraoaioala o •at,U-. 
-,oa •I'J'Polallt1at 11 • 1~•*7 aada1ou1d aaraoa calll:owUr hak • zdobieAiaoh aaoa,li ~tk6a "J&IIliOwo
paabflr:owrob•, ł;l. :podata110we•o a!llui.,Aill:a "*•• -.tew•ld•co ltncr,poauł• kii.Uuo•co. lllrNoloclt 
oaiodla aoua robooso .JkMU~d •• 11ru:t• td IlU 1 um. 

BII41D1a bth JrodJa'GDWIDOo 

OSLOMINO, 1•• Puck 
woJ. cdazlllklo 

St&DO\:hko ~ 

' •aa•aa 4roheolosloaae . 
• 04adAil 

a.duJ.a p:M..UJ.ła •r Dua•• ~1. •u ... ował .US 

i •oeu 4Nb.ooloc1oua • 04dllll:llo ~.., aoao.a bUd. 
Oaada kaltQl'f raiiOoaak(ot• 

turon. , 
Bll4aa1&a1 ob;ltło obaHI' 200 a2• lałołollo -' W'pll:llpl J. lł1koa&ao 4olltllll .. tao~t klifu. Odalo

altła fl'&caUłJ dosoatwa sł-cwo•oso, 1 p~ollialr:o; , .. , aaaoboq J. zaisaoaony pdb 1'1· . 
WjfrcS.i oorulo:u:roh aab:rłli:dw WJ4a1oloao llist, tras-eat:r .tor, 4$ aaoapia saaobo•• 

Wjfr6cJ. aateriałdw klraaaiouyob. 1rpcl:a1o10.11o: dra.pao:a• odłQ~~lltHe, tr&SiliODt, serze bel; trallllQłJ cro
o111:6w, Uuszouia ona pdłeuowieo. 
W:rroby bU:Mał11l••• rapraautoauo b:rł7 prsaz '.l'aGJ~GDłJ caak6w :a ołnftlli w knllalo1• 1U•r:r "f. 

a.duJ.a aalr:oll.ozoao. 

•ater1alJ pnaohDw:rwu• *" • ••• 

P.U.S<mri04, p. lłłlolawioe..Pałeouioa 

wo'. ltielaoltie 
StanowUko JI!:H 

kamu •.a.• 

Polalta-Altll4oa1a ••u 
Iaa~•ub S1etor11 ~·~ Watar1a1Aaj 
2ak1a4 4~olo&11 Vołopolakl 
Praoownia 4rcbeolo&1ozna 
• Icololli 

Baclula prowa4ziła au Zofia L1cu1Uka-Eruk. J'1Au11owd 
110-'X W ltialoaoho :PiarWIIIIJ IIIIZU ba4d. 
:tuman k:Ul\Ql'f oe:raa.11d. amuowe~. 

Stanowisko loSJ • obrtble Y/Jł;JiiJ11Uoh.owlłk1oj • •~ra t!.a coclcclZJ.ałll• aa l•111o1rpa wypłasa
ozuia. 'l'eran·baMllo dobna ~OllllUJ aełocl.' .11a4ali pllailllld.ftW<!ZJOh, p:roapekoti lotoiola~ 1 w:r

""Xl>paUwk<lllej.. •• pO&l'Uioau w li Sad c lok 1 PaloOZD1oa majdłlj' sit w AlewidkleJ o4laelo•o1 wie 

par:r .lnuhu6w, aaua • 1Uerat:v:aa arohaolopou•ł• lll•l•o• 1oh połosenta llUJtraoa było •orceJ•· 
:&:uhall ••• Jrall:tlom1• Ala 1abJ.al • forale ltopoa, był óałko~1oia llll1welowan1• 1r b1a&4• 

111• roku rospouuo olipar oko 1,5 a:ra. Ol.lkr7to doaltclllal• aaouwu, koo•t:rakoJt crobowoa . • 
all:la4 lttd:ra~ wohocls1l UJb, kot'1łarsrlt pNwa4a'OJ 4o 41l*Joh :roaaJ.arcSw :toao17 ero~ .. ~. • kt6w~ 
ato~oa7 był :aaarlJ • poa,o~1 11JPl!Oatowuaj aa traDak• cło•• a~arowtin7 na pdłll00.117•1aohc54. Poai• 
IOJ a:Ckidałla .twlarcl-o -' llacl7 po ałv,paoho Pt8JJ)aaaoaaJJa1a aaarłl apooiJnl aa łlałfoaU 
w:rkllllaaaJ z dnawa. 'lacl JO alqpia uajdowRl alt Oali:U • Jaa.1a. IIIIJbOwałe G:MIIomo otooaoa., bfł 
l!OIIIdoa, • ltłldl'fll w14ooau był:J tilit al-cwo118 •••• ,-. • . rowka ocl.kr:rto pooeUo •:a:. 2 ... a pi!Dbu
kl•• 14obJ.Oil711 om11111eaOea IU\Il'Ow:ra. Druci' ll&OII)'Ilio, 1'6.11_. pllllharak,.,4obrto a j.-, J~laolaa-
~~·J •lt a rowki••· Vahl!ial HOMIIJ 111•1~oznr • 11:11kaodo1a kraaaha1, ol awt.aatoa .1 łtołla• 
ab%1:W7• J;UbiD 11alał7 4atowa6 aa allaru' t ... kal.OU'J ouu1k1 aeurowe~. 

•atntełJ pneob.oWJftllo ., • Praoo . J. 41'Cibllolol1•u•~ Z.t.JI w Icoł..S.. 
Ba41DJ.a llł41l ltooliJIIUWIIIa. 



. P.IIOHUU, p,D,bron B1alcq)1a 
woj, bydcotlt1e 
Shoowiako 25 
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UDi .. ray••• 1.. ł.d ... W1ok1ew1oza 
I.oatytu~ PrahbtoiPU 
ZeapcSł Badali Kujaw 
W POIIII&Dlll 

Badallia prowadzU ZaspcSl B&dad. l:lljaw pod ltleroniotfta 
doo,dr babile 41ekaandr, Cotta-Braata .. kiaj, W1Daoaował 
uw • BydgoaaoQ. Pierway aaaon badali.. Oa•tanyaka 
klllłlll'T oaruiki aznuronj i kllltlll'T przaworak1ej, 

Obillk• SililliT do,yohoaaa • lHnaturae jako "nccS:rn koło zabwl.o•ll1 Br6dna.M 1 l:ratta", lolta
llsowuy eu w Parohu1u 1Dilylll'" ruea w Paichankaob lub Parchańak1cb Parcelach, 

IIU'b&D ltultlll'T oaruJ.lti auiU'Owaj uyhowa.ay jsst na ezoayole wzccSrza JI!Orenowaco w ahetie 
WJaooQIIIIY lajawakiej Ił l&r6dal cieku Parohu1a, ZlliB!IOZODy przez pooh611!d. "pruworsltta• 1 omllll• 
ura oholar,ouy a ~n w. Spraw" spol'llll jaat obronolegia awentualn~co oaaclnictn P*d lturhaae~a 
/kaltura ceru11t1 lllllurowej?/. 

Badano ceS me, a1l.n1e uiasoaODe, nrst111 owłlltlago ll&aypu, lla pow1,arzohD1. do ok. 3 arcSw, . 
:Njeatra;lllD dutll Uollt! aatel'ial:u, prawU 111ł!loan1e na zlo~u wt6rnya, ate llllyllltuo &tlld tst sza~ 
azaco rozpoznania oaoh plan1graficzno-atratycrat1oanych obiektu. Balety jednak 111at! nadzieje, ił 
at1111 denstacji na nUsz7oh poziiimaoh ulagole zmniejszelliile Doa1Du;lll adac}'dowan1a odpady produkcji 
ku1BDiaralt1ej, ltt6ryoh obecnollt! aoma r6m18 1ntarpretoncS. W6:r6d oaruik1 przena aatariał 
Mprzeworaltiw datowany na przałOla p~nar;o latailu 1 o~u wply•cS• l'ZJIIall:loh, lttóry ozęlloiowo na 
at~ia analizy pl1Ul1&1'8t1oual będZie laoma powt,zaó w obiekty, · 
ZareJeahowuo p1111adto par<j pnedlliotcSw astalowych oraz przęn11t6w a tego okresa. Car8111ka 
"aznurowa• wyat~lla w znacznie mnlojazaJ 1lollci, niltła laat tak~a 1lod6~r6dał z krzemienia. 
J'orm7 a zwłaszcza omamentyka tych Daoayl\ iluhuje· proca s tuzj i tudycj 1 kręr;u Mpl'ZJl<arpackiego• 
i 11grob6w jadnoatltowyoh11 w dobiB hor,ZCiltU epiii.ZilUIIOngo, 

B&duia będ4 koli tynuowane. 

PODGU, gm,A.J.eksandr6w l:uJawekJ. 
woj, Włooławakte 
Stanowieko 7ł. 

tli11werll}'tet 1,.. ł.dama 11!1ok1ewicza 
Instytut Prahistorii 
Zeap6ł Bedań Kujaw 
w Pozn1111iu 

Badania pro11adZ1l Zespól pod kiarciiii10twam 
doo,dr habil • .ilakaendry Cotty-BrantewskiaJ. P'1Dansowal 
łlKZ Włocławek. Drugi sezon badali. ~lady osadlitotwa -
kultury pcS:tnal cer8lllilt1 wstęgowej, oaada ltulturr pllharów 
l~jkowatych /faza II/, cmentarzysko sobylkowGDaolityozne, 
osada kultury l~yokiaj, osada kultury przaworokiej z 
przełomu er, 

Celem badali było palna odałaa'ięoia b:adowl1 a1aszkłlltlaj kultury pucharów lejkowatych o 
uoiltAltowoj konstrultoji przyziemia w formie cit~&łago rowu tun4amalltonso na pluta "irapeail. 
Zbadano powiarzchDię ?2 rl. Odsłonięty " wyniku obu sazooów badali. zaohow&Dy trepant budowli 
aa długo~t! 23 11 ., a I!Zaroltodd szcąt6w ? m 1 11 m. St~dZllO po propo:tojaoh, pallia dlucod6 bUdowli 

WJliO&iła około 30 •• 
Poaadto odkeyto: 1/ w h~ausie wapółczaBDym dwa f1'11e:mant7 oali&ID1lt1 kultur, pcS:tne;l oeru1k1 

wstęgowej; 2/ trapan t zniszozonar;o na krewędal :twtro1111i grobu szkialatongo z p~11ego lab 
aohyłltoWIIr;o aeolHu; }/ obieltty kultury przawo:tald.aJ : pochcSwalt zwterzęoy /psa?/ .,poaatcny w aa
ciiJ.óie /znlazozo!IJ pnaz o:tkt/, 2 juy r;ollJ)odaroze, 1 palaniako. 

B&d&D1a będĄ l<.ooeyn uowa.aa tyllto w przypadku clalazeco ntezozenia llt1Ulow1ska. 



~Ll0~9. &a·~dek 
wo~, koail!llltl.) 
U•owhlto 1 

- 47 -

lllllle\111 Ok~&O .. 
w Konilite 

Be411111a pr .. wa4&U •ar ll.rz,.azh~ Ooroz,.oa. lillecowało 
110 w ltorlau; PUrwsz:r .. Zoli blldatl, ObOBowhko ka.•.tUJ 
p~harJw la~ .. t:roh. 

St1111ow1e.11:o połołellle ~eat aa p6łlloO.DJII .toku ZWJdlllOIIe&o 1 OZł•clOIIo salea1ooe&O WJIIUaienta 
W doliole •art7 Uaa'łao Ku7n1oa, 04k17ta zostało W 1970 ro prs .. .\, Prillka Z W 1 OIIIIWOSCIIle , 
wdwozas Jako ~~llllowhko 1a. W 19?9 r. w trakota war,t1kaoJ1, .Da aach~dai• skraJu atuowialta &aoll
auwowuo wyrwa .i:\l'take auudkJ. ltaltur:r puohar6w leJkowat,.oh 1 polapJ'• Stuodalto zapałODa 
~ .. , &łtbok4 ldq or"-• ·: 

W aiejaou koooentriiOH aah:dału WJłiJOIIOIIO 11Jkop o powierzchili ~ a2• Odsłaaltb 2 bliah 
J•:r zawteraj,oe ~~por, 1ld6 roadrobalGDeJ polepJ 1 przepalO.De&o »1allku, oru kilka dołk6w poał.._ 
powyob, Uz7ekao:r materiał ao~a wa1.tpll1e datowad 11a IV /luboó~ tut kolłun pCIIlhar6w l.eJ.kow .. 
tJoh. 

BedliDla zaJautcacmo. 

llahr1ał7 Zll~dlljłł alt w 110 w Koa1a1e. 

PlłUaDIOliO, p. BadaleJ 6w 
wolo wlooławsk1e 

S łaDOWiakO 23 

PRtlSZCZ alldsv: 
WOle &datlak1e 
Stllllowhlal 13 

P&ar, łlll• J łlllielllo 
woJ, leazozydskie 
Sta~~ow1ako 1 

!lOCHY_, 6111• ZdUIJ 
woj. kaliakle 
St1111ow11111:o 1 

IIO~EIIUI., p, Pel,plill 
WOlo &dadakJ.e 
Shaowiab 1 

patrz okrae 11płJw6w l'SJUII:ioh 

patrs wczesne •re4D1ow1eosa 

ll111eum Arobeoloctoue 
· • Odadsku 

Blldao1ta prowlldzlł aar Olalud hlozak. l'illllllao"ło ti 

w Odadllku. DrU&1 aeaon badali. Oaada taltUJ pikibarów 
la 'k.cnratyob. 

Cel•• badali b7la dalaza .. r:rt1kao'a ataaowlaka pod wzcltdea przeatrzenn:r• 1 ohraaolociea
AY•· Zaletono 5 WJkD1)6w o łłłOIIIIe' powierzobili 125 m2• W,.kop III aloltalisow•o w poła4Dlowo
-nchoclll1ej ozt6c1 oaad7, aatomiaat ąq11 IY, Y, VI, VII w ~·' Pl'S7PtiiiZDZłlliiJII oeotra. 

w WJnlku badatl odkr:rto w W7kDP1• IV obiekt /~ua nr 3/ poe1ada~łłOJ w nuo1e poat..Ja 
kształt olerecalaaep toła, a w ar .. tro~v. olWllliQjłłOJ ·aar:ra•• do Pł7,1t1e2 llieOklo W Dbl'tbie 
bruod.ae&o WJ11ało1ft8 2UJ salacało kilkandoia ·srll4•t polepy, 4ro11Ge kolfot awtnsto• ona 
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ł~N~C~~Q'J aaoay6 1 pcSłWJhOl'1 Jtraeahona. Ja tare.l!i• iJinyob wykopcSw ah dwlndsooo obaODo,oi 
oblaltt6w alaruohoayoh, W oparoiu o obserwację akładu •tratycratiozoaco W}'dzialono: war1t .. /I/ 
o .. ,, doobo4ZiłO' do 25 aa &łtboko,ol llo~o od powiarsohnl ataoowilka 1 warsł.. /II/ utworzon' 
a oiemno-tcSltago plaaku a obaono,o1' aatarlału zabytkoweco. 

••terial aroheolocioaoy poayaltuy • wyollta badali oharalttarysu~e dt duł4 uo•o1' .,robcSw 
cliDiUfoh, lttcS:re lllł repreze11towaoe przez tnpenty \aklch 11acay6 ~u: paoh&l'1o •tory, tluae z 
ki'y._ 1 IIIIOSJDh •11•obowa oraa ozdoby • poetael pac1orlt6w rudtowałyoh. PODadto ••r'64 W}'robcSw kna• 
lllauyoh 11a1e;.-y .,rcS~ll! Ikrobaosa oraz ,;roolk laooełowaty pokry ł:-, 1taruoya ...,.etl'Joznya retu .... 

Stcowtak.o 2••t datowana 11a tuę w16reo~ wschodniej t:rq>y ltUUQl'J paohardw le jkowatyoh. 
Katariał7 ZDajduj' sit w Vaaeum 4rohaolóc1ozoym w Oda6aku. 
Badenia będlł kollt7.Daowua. 

IIOIJIO, ca. lł1lu6w 
woj, blalskopodlaaltie 

·4roheolo&lozo7 O:łrodek 
Badawozo-Xonserwatoraki 
Ił LubliDie 

Badula prowadził mb.L' 4odrzaj Xutył081kl. J'i.Da.osował TlltZ 
• Lubli.o te. Pierwezl' sezo11 badali. 
Qll8otarayako kUHU1'1 amtor kulistych. 

Cmentarzysko polotano jest .na sitłonie .niewielkiej WJaiosło~ol, nad rze~ ~atmloa. Odkryte 
zostało podczas kopenia dołu pod tuoduen ty stodoły. !łat rattono wtedy .na dwa ero by skrr;yolalwe • 
.Tadan crcSb został oaU'owtoie zoiszozony, a jaco i.Dwan tan roZproszony. Jatomiast dr~~&ieco od•ło
n1tt7 toatal tylko Darotlllk. 1'1111 niDII&rUSZOIIY aostał wyeksplorowany w oalo,oi pnaz grUpt •tUdao
łcSw IY r. arohao1Dc11, pod k1eruok1aa autora aprawozduta, 

Ord b ho, s gNDUowyoh &łazcSw, prsykryty dwoJU kaa1ana,a1 plJ,ui, zblldoHDJ na bazia 
bal'dzo &blUone: do prostolt,~a aiał oast'lPU31loa .,.ary : dluco•cS • 320 oa, azarokdcS • 220 oa, 
W78okod6 - 1,0 om. Zalet~~ Da . &l:'lboltodoi 100 om od obo011e2 powierzohDi p watu. Obstawa lto.;o.." ero
bo•• :l składał• eił s 14 dllŻJob &łazcS• utawlOD'7oh na sstoro. Pokrye t kDaOl'J ehoowiłJ dwie phh. 
pochodz,oa lla~rawdopOdobDle~ a ;ledne,;o &lua, s WJ.L'II:foyai •ladui oelonj i staraonej obróbki. 
Podolme lflady Doe117 na sobie dUJ z obudowy • azozec6l.D1e WJNtlla w parłlach c6rayoh /pawia 
płaskie pow.t.anohnia etykowe z płytuJ./. Ja •at:t aulagaje WJ :llłtkowa ahrano•cS bldOWJ klloatralr.
oj1 aro ba. Po :!•co doltladAya oosyaaozeo i u ale apos6b było wb16 oUIIItlaj npllkl altdsy poaczet:cSL
ae &łasy, talt dopaaoWAe 1 dodatkowo uszozelnione drolmy.mt okrzultui ltale.lulfal• 1f1pełllillto koao
rJ erebowej atuowiła aslmow1111a cli.oa s dcaleszkił piaaltu, Jlieoo rcStai,oa sit ltallsy.tancj, od 
ołaoza;l,oeco crcSb podłota. Doo koaol'J zalecało lla &ltboko,oi 120 oa 1 tworzyła co .. r.twa lutayoh 
płaaltioh otoozucSw 1 oltra .. kcSw k•iaaSJoh, hor&lłOJOh rodaaj bruka s oia~ killtaceot,..etrow, 
.. ratq apopielaaej, &lllliaataj ziemi z włrtłui . IIJI:raot.cSw węt;li drzanyoh. WitltssY• o•alDJ oto-· 
esai, o lekko wkltałe ;l pow1eraohn1, ułotony pny pcSłDoq~~a;~, króhzej :łolm~U croba, WJdaja alt 
brcS calowo . ałołon:r • łJ• aiejaou, łworz,o rodzaj podclcSWJta. Oboka1aca, .lllalls1ooo jedJD• zaobowa. 

•• •zos,tkJ. .. arłeeo • dwa stbY• Ionotarz crobowy atanewiły dwa naczynia, bardso ' :iłle aaohonoa: 
jedna •redllle~ w1•1ko•o1 •fora, formy drll&l.,co nie · ll!lało alt odtwor~cS. Ja Ulł8f:t sasłll&Uj' odkl'1-
ta dlady ocniak • .Te411o aeattrue, u.&Jhowua Aieco nad Jlył' crobowoa, drucie by6 aota .... ,tr"~ 
Za względu na nlawla~ powianohllit WJkO.l>U /raitdSJ .. blldowu1alł1/ taco problemu nie Udało lit 
roawi_.acS. Gr6b w oalo,oi prsawiaalooy zoa•al do Białej Podlaaltlej, &dala btdaie arakllllsłruowany 
Pl'SJ nowaj . a1eła1b1a •a~•ua Oltrtaoweco. 

SOfldowuie łer~nu upi~ obok .,akaploronAaco crobu, do cłtbolaldol 130 oa, poawollło a 
'-*' dokladllo•o~ WJ&D&caycS polotlala naałtpaeco croba. 

BMula bt44 Jioaa,~.ÓUDWMe. 

RrBDY, p. 'l'opcSlka 
woj, włoola••ki• 
s•uowtw 1 

/ 

pałl'f palaoUt 1 nU\ 



RYBUY, p, S'op6U.a 
wo~. wloolawzkle 
ShDowlako 14 
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Uolweraytet 1~. Adama Vioklew~cza 
IIIatytut PnbUtorU 
Zeep6ł Badań Xujaw 
w PoZDaD1U 

Badaola prawadUł Zespół Badań Kul•• .pod k1erOII!lichea 
doc.dr bab11, Aleksandry Ootta-Broniewski•3• Finaosowal 
UAJJ w PoZDaniu. Pierwszy sezoo badat, tlady oaadDioha· 
ludDollei aobylkowopaleolityozoe~, kultary pucbarów 
le~kowatycb, osadY ladno~oi kultury aator kUlistych, 
kultury . lwiadaklej 1 c horyzontu trzoiaieokie~o. 

Ste~~ow1sko połotoae Jest aa kr8'10łdz1 1 w bezpollredlli.ll zapleczu głębokiej doliDy Zgłow1,ezk1 
• aiejaou, &dzie rzeka ta WJplJR z Jeziora Glunyliskieł!Oe Teren pok.rywa;llł c;leb7 bielico ... 

Bad1111ia aiały obaraltter BOJidato-roZpoznawozy 1 objęły obszar 60 a 2, 

Ia watęp11ya etapie ual111y aotca wyr6to1d naatępUJił08 etep7 osodDlct .. »r&dziejoweco: 
1/ ~lad osadliicha /osada?/ llldJio~oi sohJlkoeopaleolltycizae;l, kt6~ wstępnie aotoa zalic:&y6 

do jed.Cieco a naJ»ótnlejssyoh horyz011t6w kulturowych taj epolti, · 
~/~lad osadllictn /bardao »r&wdopodoboe, ił omeDtarsyako megalityczne/ludno~oi kultur, 

, puohar6w le;lkDRtyoh. 
31 Osada ladllolloi kultury. aator kulistych z rozwlllittej, •sznurowej• fazy je~ rozwoju. 
4/· Osada ladoo~o1 o oechach~eolita "lellno• • wschodoioauropejskieco /•craebykoweco•/. 

Ze11p6ł JtneaieiiiiY pozostawiolly przez łt wap61Dott aa · wyra:tn1e •mezol1tyozny• charakter, 
5/ Osada ludDolłoi taltury 1w1el1skie~, która może bycS syllchroo uowua z II faz' je~ rozwoJu. 

;reat to faza osado1cca aajwyrdniej uwtdaozniaJł\oa się w atakole tecorDouycb badat, Ooohy zdob
nictwa ceNIIIilti wyka:aajlli it •Uil' do czyllienJ,a z tzw. połudDiowo- wschodD!m wartutea cyklu •łJ· 
listyk iwie4alt1ch /wg.A,xo•ko/. 

6/ Oliada ladno~cl 11 horyzGDh hsoiJIJ.eokleso kultury wczesnego okl'IISU epo}l;i br4ZU. 
Badania btd' .ton tyauowane, 

' IIZUCE'IIO, cm. Puolt 
wo~. c;dalialtie 
Stanowisko 1 

Muzewa ArcneolosloZDe 
w Gdańsku 

Badan la prowadziła mer Duuta Xr61 przy •sp6łub:iala 
StUdenckiego Xoła llaUkowet;o Geocrat6w 'O G pod kiarUD• 
kiem dr. habil. Bbmll.llll Cołtbiowskiego. XoneultaDtem 
badań jest prot, dr habil, 'l'adeuaz WUlsńaki. l'llla118owal 
1IIXZ . ,Jiuz:ewa bcbeologlczaa w G4atsku. ltCIDt}Jiuacja badU 
prowadzonych • latach .. 927-1929 przez prof. z.xoa.rae ... 
altiego 1 p rot. Xo1ażd:tawak..l.eco • 

. Stanowiliko połotll!le je et Jlad klito":,.m brzeglam Zatoki l'uokiej, oko 750 m na p6łnoCJio•pcSł.· 
JIOD.DY••ach6c! od zabudowali w111 Rzuoewc, Osada zlokalizowana została na 4 wyr6U.iaj,c)'ch . lllt tera
sach, których censza wymaga dalacych badali geOłllortolofiozilyoh, OeleJn prac bylo 'okreUenie zasitcu 
or~ wydzielenie jllł ;przebadanej czt•ci osady, · · 

Załotollo 6 szurfów ceeortolo&1o11Dyoh oraz 2 ~ aonda:te, W Jadcym z ezurt6w llatratiollo na •lad 
dawnaso WJkOJIUo W 5 uurtaoh WJdZielłlllo waraht ltalturcw, z typoWJm materiałem kultary raucewaklal. 
tlloZDa »OwierzohDia IOndatJ WJnoa1ła 25 a2 • Warstwę kalta~o"' odsłonitło na cłęboko,ci ot. 20-25 oa 
od powierzohni cieai, •11ltszo4cS .~ej WJnonila 40·55 om, ~ obiekt.Sw nieruchomych na uwacę zaslucuje 
o41tryte w caldoi ozworolr.tltllll » alenisko o 'WJmiarach 1 z O ,6 •• ~altano datlł llolłcS aaterlal6w oe~ 
aicZGyoh -.u.: trapanty 4ałych nacQń zasobOWJob 11 listwq plast)'oZIIą, naczyllia 11 .. obowe a 
•r6tlteai•, t:rapalltJ ais, czarek. Vateriał krzemiellny i kamienny repraz en t cwany ~es t Aielioznie. 
Wjlr6c! iJIWBJitaraa Jtrzemienneco praewa:tajll drapacze . odłupkowe wykonilila z tn, jaekółcceco chlebkil i 
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11krobaoze. t .. terlal kcieliiiJ at110ow111 1iekił!1'1 i ich tragaoenty, 
Uay&k.uo tak~• asterlał kostny 1 zoologiczny oraz i ~htiologiczny /łu.ki 1 odei/o 

Badania btd, kODtynuowane, 
lllate:r1ały prseobowywaoe 114 w lU • Odall.•ku, 

SWDOAUIIIO'E, gro,Ptetrowice W1o;l.lt1" 
woj, katowickie 
S hn owisito łl 

Un 1118 rty te t ; agiellpliski 
Ina~ytut 4rchaologi1 
Kot~ laultowe Studut6w 4rcbsol og11 

lle.daoia pro 1adzU. llarek Szymaszkiawl.;z f-od kierUDkiem 
naukowym pro~ ,dr hab ~ .Taouaza ltrzysztota ltozłowskiago. 
Finllllsował 1lltZ w Katowicacb, Pierwszy sezon badaJ!., 
Osada lr.ultQl7 amfor kulietyob. 

s tanowisito połotona jest na lliloia a~aponowanym wyniesieniu .na prawym brzegu rzeki 'l.'roU 
w odległodoi ok, ,00 a od .niej na połUdnia oraz ok, 500 m od nejblitazyoh zabudowali wsi Samboro
wloe. 

Badania miały charakter ratowniczy ze wzghdu na połotania stanowiska nad ekaploatowanll 
piaakownill. Przebadano ogółem obezar ok, 150 m2 , odkrywajliC dw18 jamy lr.ult .ury am.tor kulistych, 
dwie- ltultUl7 Ohłopioa-Vesele oraz ltopel.Dy pardw wypeł.Dio.ny osadami datowanymi nielicznymi zabyt
kami na wczean' epolet br11:-u. .TUl)' kultury 81dor dostarczyły tntereaujiiOJOh mder1ał6w krzamien.nyoh 
ozez oaramioz.oyoh, a taltte rozcieraczy kamiennych, Udało sit wyklsió w całodol oharakterystyoZ.DII 
amtnrę · kulistli zdobtoL" om amantem stallijlelkowym, Charakter materiałów oeramtoznych /brak orn81len
t6w sz.nurowyotV ~wl.adozy o tym, te jamy nalety datowS.S na woze!loielszll fazę rozwoju tej kultury, 
Jamy kultury Ohłopioe-Vesele posiadały nieliczny aozkol~iek charakterystyczny mat~ riał oeramtoząy, 

Materiały z badali zostały przekazane do Muzeum Okręgowego · w Raciborzu. 
Nie planuje się kontynuowania badaJ!., 

S4l'lDOVI S:BZ 
woj, tamobrzeskie 
Stanowisko WZgórze Zaw1ohojak1e 

Padstwowe Iluzeus 4roheo~og1ozne 
w warszawie 
Wojew6Uk1 Kansenator Zabytków 
w Tamobrzegu 

Badania prowadziła mgr Hanaa Kowalanka-Marazałek. 
PiDan sował UM w Sandomierzu. !l'rzeoi ~~&zon badali.. 
Osada neolityczna cyklu lendZielsko-polgarsltiego, 

l!Ykopy us:rtuowano ozt~oiowo na kruędzi pbrywiska -/• BIIBilldztwie .Ykopu z ubiegłego roku/, 
ozt~oiowo za4 w głębi wzg6rza, Obejmowały one działki: II i IV/V . oraz sendata w obrębie działek 
VI, VIi,VIII, IX, XVI, XVII, XVIII, nx, .xx:viii, XXIX, XXXVI i XXXVII. Oa6łem przekopano 1,38,5 a2 

powierzchnio Olęboko~d wykopów dochodziła do 1,5 •• Dokońozooo sksploracji obiektów 5, 54 1 7 
/przekopanych w ub, roku połowiomte/. Odsłonitto i przebadano ~n dalne odc1nk1 rowu /ob.4/. 
Ponadto odkryto i badano .non obiekty: ju;:r 9 i 10 oraz kolejae rowy /blld'i. 'rcSw? - a:rtuaoja .nie 
jut w pełDi ja&tl&/ • ob, 8 i 11. · · 

Przebadane odoiDki rowów 8 i 11 .r6tni11 llię lllltdZJ aob4 pod wzcltd•m kieruaku, @lębcko,oi ' 
1 ob.arakteru wyp~tłDiska, Obiekt B przypelilina knhUem przekroju poprseoz.nego ob. 4, jest jebak 
od nuac clębazy i azsrazy i sanera motaj materiału aroheoloaio:apeso. Obiekt 11 paComiast dos
taroaył - .na odoiDku 6 111 • dw6oh r6tnyoh przekrojów pop:rzeoznyoh: V-kształtllel!l) 1 111•oknwateao. 
lf jeco wypebialtU ZDajdowało d. duła nagromadzeDiS m.atlll'iałU zabytko•eao: oer&lllik1, prze4miotów 
krzemiennych i kamieli.Dyeh, ko,oi i rogów zwierzlito 

Oba rowy na1uwaj, • podobnie jak gb. 4- trudno,oi i.nterpretaoyjne: aie jest w pełD~ 
jaaaa ich t1111koja, nie ll}'ja,Diaaa poeostaje tet tJmozasem, !oh relacja do ren 4 l i.D.Dych obhktcSw. 

Pozostale badane w tya roku obiekty byłY jaaaat coapedarozymi o r6Ao• pneanaosell11lo 
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Sezon Jostaroayl dużej ilojot oeramiki, mn1~3szej - matertałdw krzem! ennyob, kasiennyoh 

1 ko~oianych. Oeramika n~eży do oyklll leodz1elsko-polgarMk1egol wyst~lły m,1D, tra~•oty 
bJQ~o6w z uohaml rcStkowymi, trac;meoty naozyli z OlllAmGnt&m biało malowanym, a suzkllllli pod krewę
dat,, adobJ one nao1,o1am1. 1f matariale krzemi"onym przewata wurowiec o .. kCilad_owy.!. 04Dotowa6 ale1;J 

obeono'<l ltaa!ania .lamowego. lta uwagę zasługUj& odkeyty r6g tUM oraz Jtomplottoa ozaazka krowy 
/a rogUJ./. 

'14ahrlał7 przeobowywaoe "' w PIU.. 

S4NDOIOC~BZ-KRUK6W 
W02o tamÓbrze~kte 
Sta~~ow1slto C..on t a n Koaunalny 

Vuze 1111 Okręg o li& 

w S~mdomter:~:u 

·Badania ~rowa4zil1 -er mgr Jolanta 1 J6aet 4otbor. 
:Jioansonło VO • Saodomtarża. l'l:'lty sszop badali. 
Osada p&tne~ tezy kultuey aeraatki watęg~wej eytel 
i grqp7 malioklej kultuey nadoisal1skia2, 

~tektam badali ratowntozyoh było odkeyoie kilku ob1ekt6w, ozędciowo zniazozooyoh wskutek 
pl!llo przy wy1'6111ywaniu terenu. Spyohaoz zerwał ok, 'IO•cen tlimetrową wa:re~wę lassu wraz z hUDiusam, 
niszoząc pray okazli stropy jem. Odsł0111ł pozoshło,o1 2 .1l'llll ndpadkowyo)l·, ledne~ Jamy praw4opo
dobDie mie•zkalneJ, peleniska i aaałasu. 

Ssałasem .nazwao.a z~stała oiewtelka, o ~radnloy 2 m, koli·ata konst:rnkc~a nazie!IIDa, ałq>o'n• 
•okół płytkiego wypełniaka, zachowanego do głębokollot ok, 1' om, odk1'1h 18 lllad6:., po słq>kaoh, 
o ~:rednioaoh waha~'IOJch sit od 6 do 11 om, Z obiektu zebrano n1el1ozny, drobny materiał, gl6WD18 
oerlllilozny. Jedna z jam l'fllieszkalna/ był to duży obiekt o wntieraoh w pnyhllłe.niu 2 z 4 •• · 

W ;jednym na:rotniku wyśt'IPU dlad paleniska /p,.zepalona glJ.ua 1 k•i~ie, popi~. Bie odk1'7ło 
ładnej pozostal:ojai nazieJDDe2 kODstrukoji doi&D lub daohu - prawdopndobDie zostały zn1azozono 
przez spychacz. Dwie pozostałe .18111J no&ZI\ t':vpowy chaNitter Ja odpadkowych. 

Paleniako było nbwielJI:ia obiektem /ok. 0,5 m lred!J.icy/, połotaDya w pobl1łu JlldneJ • 
Jam od,padknWyoh. StmowU:a Je zbita, silnie przepalona &linka, wat~~ąh~z zna~dowało sit kilkll pme
palonyoh kDisnio Datuje ~a Jeden trapant c&r&llllkl grqp;o mal1okie.1• 

Materiał z ;lu jest przet~ieuany kulturowo, ale wypada SĄdzi.S, :re obiekty '• aale};ały !lo 
1ud.Do:łoi &rqpy aa11olt1&2• Doaieazka matertał6w kultary ou •amiki wste&owej rytej jest niewielka l 

pochodzi prawdopodobnie ze znienozonych j eszoza w ok:resie neoll.tu obiekt6w tej kllltlll')'. 

SI&ARGLlN 0 g•• Dobre 

W02o włooławskie 

Sł.nowiska 22 i ~' 

~!.!~!!!!!~~-~ 

.UAtwel'llytet 1Ja, .ldaa Vlokiewioza 
:U.stytllt PrahldorU ·· 

Za.P61 Badd !tuJa• 
1J Polll)Uill 

Badania prowadził Z8llp6ł Baclali X:uJaw pnd .kierociohea 
aoo.dr habll. 41eltsaodey Cot~a-Broniewsltl•l• 7.tAauował 
1IKZ 1111 'lłoołallku. Ptarnzy sez011 bad"d. OladJ ltdrlo,ol: 
kultll!l1 pll0har6w lajkowatych i s wozemaeo okr<tall epoki 

. br!lZa. 

Stanowillr:o zna~du2e eit na południoll9~ kraw~dzi dol1D'1 beZimi•nn•co oio!to ~~pa4a21lo•eo do 

Bachorzy. 'le:reo l•co polteynllł &leby biellno... , ( 
Prao&lll IIJkopalillr:owY•i Dblth P:ren o powieraohni 108 'IA

2
o 

Ba •tanowt•Jcu W8łtpni• Btwiel'd:aoao 4wU t.Zy z .. Udl•nia•prad.t•jo .. eo; 
1/ Oaa4a la4no,o1 Jtlllh!7 pll0hłl~6w le~ląlwa•Joh 21 p~tej, p6tllolubollskU~ tuy ~ej ioawo~u. 

2/ Oaa4a ladilejol z przałoma epok noolUu l b~ao. !fa podatawie oeoh adoba'io••• i ••ohł'o-
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iottU ceramilei 110t.oa taillr$116, 1t na cenezt tej wepdlootJ złof;JłJ alt 111n1•ta dwa .ltoapoaentJ~ 
e/ aphzou.roWJ - najprawd.opodobnh3 kultury Chłopioe-Veeele /•1\tkl lldwoJonJch, piODOWJOh odohkdw 

U OUU oa brz~oaoh/ OfU b/ "leśno" • ftonodn10&~8~&k1 • Wf\tld .Oie&U b:tUZdO .. CO OZJII10118 
sneb)'kiea, 

DalsZ)'oh prac n.1• zaiaJ.erza· sit prowadz16. 

li!!!!!2.!!!~2-~ 
Stanosiako polo:toA• jaat .na ba:r;po:lred.IIJJa :aapbo:au doli.ny bezillia.lllleco oiaku, dopłJWU 

BaohorZ)', ok. 1.:5 km od jago Uj•ota. ~ren. pokr.,t)' clebul bUUooWJII1 , opada lekko • kierUDku 

zaohDdoilll. Ok. 100 za oa p6ł.noo - Alewtalkle oozko. 
Wykopallakowo :abadano obszar 180 a2 • 

Wyr6t.o1ono wstQpnla data raz., pradziejowego zasiedlania pos1erzohD1 ataoowtekał 
1/ Osada/?/ ladno:lo1 kultur)' pucharda lajkowatJOh z ostatota j, pit~tej fUJ jaJ rozwoju. 
2/ Osada ltldnolłci z wczesnej epoki brt~zo. CeohJ zdobnicha 1 tachoclogU oe r u1k1 WJk~a.-

311• U mazay h do CZJn18o1a z p1erwsQm1 11lpuls8111 z krQgu kultur,o epoki bl'!IZU • jalc1e dochod~ 
.na obszar Kujaw • zs14ZaDJII1 z lU1Dolłc111 kultiU'J' puohards dzwonowa t)' oh /tzw. O!'JIIIIl&nt radeł.ltoWJ/ • 
ByłbJ to •1to noWJ jalał:loloao obja• zjawiska akulturacji np6l.llot kUjawak10h przez 11111Do•6 kul

tury pucharda dzwonosat)'oh. 
Badaola btdl\ kOD t)'nuowane. 

S'UJU. WI~. gza. Bojewo 

aoj •· bJd&oakia 
Stanowisko 9 

UU1serątet 111o 4dua Tf1ck1ewtoza 
IoatJtut Prahiator11 
Zespół Badłl11 Xujaw 
w Pomaolu 

Jle4an1a prosadzU Zespdł Badd ltujaw pod k1erom1otwaa 
doo.clr hab1l . 41ekeaoclry Ootta-Bl'OilUasldej. J'in.p sował 

'OlinrSJt.•t Warszawski. Pie l'WI!IaJ aezC>D badlll1. 
OaadJ: kultu.rJ amfor kuliatJoh, kulturJ caramiki sznuro
waj /z alaaaaotazal ·kulturJ paohar6w dzwonowat,oh/, 
aołqłkowonaollt)'ozna, kulttll'J łU.,o.ltle,. 

St~ow1sko zlokaUzosaoa w stratta ·ZWJ~OńJch obszardw d.Da J:Ołl1Dy !Drndakip' • sle.m! 
Z1elODe' Strug1. 

Zbaclano :sonduowo taran 125 ra2 , zuiada,,o WJqy w ~rzach .ltODOCI t~jaoh zaaterlału 
.aęos1erzoha1onco. Zareleatrowano 2-' obUktJ o zr6!R1oowaoej, w poewadze trllillel do 'ed.Dozna
oanaco ustalaDla ohrooolocU, 212 trag~~~a.atdw oer8111k1 - Cłównie •amtor kulistych•, +7 Jr;rzaaJ.aA1 
oru trapent)' praspalonych kolfci. Watari~ł oeNIIJ.O~J llOSi :llady barclzo silnych zn1aaozeli, 

utrtldnlaj~OJo):!. klaSJt1kao'~· • 
Za na,oeo.a1ajsza pozoawozo nale :tJ IIZ!Ia6 odkrJo1e z blorll oeraza1k1 •raddkowe2 • uz••· . 

nątrzo1aj'\oej spłJw społeozelistw nadłatuskioh /caoet)'oz.nie zw1'\Z&DJoh z kult~ :paoharcSw usooo
satyoh/ na prooa:s przeiatc kulturo"roh ąołeozelistw Xujaw w pocątkeoh ąoki b~zu. 

Stan zaohowanla stanowilika OZ'J.lli clalsza praoa aało atektywnJ111 :poznawozo. 
) 

SSWJa, Sil• llobrit 
so~. kOD1J!akia 
Shoowtsko 1 

pat n , akl'B 11 lataJ!ald. 



.~T,rANKOWIC~, ~·· Hrubłeeede 
woj. auojall:le 
Shoowhlw 23 

-: &:l -

Unieu., te t b. 11ar11 Ourie-Sit1o4ot:D.It1e j 
w L.ubllDU 
Ka adra •ro4aolo&11 ~ol•k1 
vuza~a Be&10DalDe ie.Shotda .. Shal'lloa 
w Hnuieasowt ~ 

Badonta prowadzUt: dr .lndrze~ Xoko .. ld 1 W1eelaw lo!ISII. 

:rlDaneonlo IIBDZ • Z•o•o1a. PierwliliJ aeso.11 badu. 
Oaade 1 ome.11tarzysko kultur, st~J~owllldej, •l•d o .. d. 
a1ot .. kultGrJ aorubillieckiej. 

Ste.~~oeiskD odkr7~0 • trakole bodaJ!. poeterzoh.lliOW)'Oh •Zi!' na p6lnoODJII doku d.ollnJ beai
aUnD•CD oieku plJn~oer;o ndlu wsi. Zaj•uJ• 0.110 W:Jl'll:tny OJpel o ek.spoz;poji poł1do1owej. lła po
wterzoh.ll1 z.aaleztoJio k11lta ateltler, du!ę 1lo!f6 .llarzędzi kraeahonJoh, emulat ko!foiany 1 bardzo 

d~ 1lo~d oereaik.i .llOOBYDiowej. Z uwag! na aODoltulturoW:J ohorakter obiektu post8.IIOWillllO pod,ll6 
badania sDDdatow, ktdr,oh oelaa bJlo po:&:Jaltan1e· .IIOWJoh ~hddeJ: dla po11naoia kultu~:t etrsttowskiej. 

Stanodelto ~raao1ęto po osi S-JI W:Jkopea o długdoi 50 a 1 s:Beli'Oitollc:i 1 •• W WJI11ku dokona• 
JlfOh, • alejsoaoh Odltr,'Yoh obiektcSw, poszaraed przabOdaoo lllOZOill powterzohlltt 60 1 75 a 2 • •• eha
tfgraft• atanowUlta składaj' 111•1 htaus grabdol około ,O 011, w&ratwa sp}:Jwowa grabodoi od 10 do 
25 om, waratwa oaamoziOIIIl r;nbo.ot Od ,O w ozęlloi pdłDoonej do .50 oa " ozt•o1 polllllntowaj atuo
wiska, ktd~ llctrla 1dO.IItyf1kowa6 a •warstw" ltulttlrow~• ltUHDrJ atrzyżowsld.ej. OdkrJto l!lomto 
4 oblektp ta~ ltulłiDrJ 1 w t1• ~edao cr6b sakieletoW:J. 

ZA :&r6deł ruohollyoh Da uw•s• IIIIHII611Jil Iiwia lto~otane pilzozałki/?/ i aaulet z szabli dzika. 
anolezione • wantwie kulturowe~. Poza tra ll.llaleziOJJo llarzędzia ltrze11ie0.11e 1 k.odciana, oru oei'a
lliltę .O&CZJD iDWólo 

stwterdZoAo .oieltozoe WJstępowan1• aateriał6w tJpu zarubiDieoktego, 

Vate~ial ZD&,4uje •1• wWazeUII Ber;1onalnJm w Hrub1assow1a. 
Badania b d~ lton t7.11UOWIIII8o 

Sfi:!'.ł.NXOWIOS, P• H~ub1eaz6w 

woj. zmojskla 
StanoWisko 30 

S'fi'I40Hdl', Cli• Ła&ie'&Olki 
woj. wroolaws~1e 
Stanowiska 2 1 2a 

Polaka Altacle at a Ba ak 

lD 11t7 tut lłh tor H Jtul tllrJ ~atarial.oe j 
Zakład Arcb.aolor;U lladodrza 
w Wrooławill 

Badania prowadziła d~ .&.nna Leoiejawiozowa, 71JIIII!sonł 

IHD PAII. DzieWs.,tp aozon badań. 0aod7 naoUtyozne 
ltalturJ oereailt1 watt&o•o~ rrtoj i paohar6w le2kowatyoh. 
~lodl' oaad.llioha llredniow1eouego. 

P~aoa WJkopaliuowa przeprowadzono w zaoho4Diej 1 nohocli1J.aj oztdoi WJ.oieaiaaia. 

l' trzeoh WJkopaoh odUoJii•to l!lomu 5.50 ra~. Przebad.aao powtaraolllli• altdZY aklł>iSkalli sabaliłowań 
pd:&Dej fq7 kultGrJ cerUliki nttgowej ryte' • S In i S IV atwJ.erdnjilo elaaanodd priiJPUAoza~ 
nia, łe oatedle lltłodaio ai• a oclrthol'oh cospoolantw roll:dzialoAyoh przestrzaoi" .llianbucłoWllll'• 

• Odsłonięto w pałał sar,a jed.llego a 4w6oh dom6w • llltlł>isku S IV. Rozpoiliano ołloou111e 4&m1e2 
odkr,t.j 2CJ 1 zaw.Lo".jllo&j 4o•6 aaoat&6l.A7 1Dn11tars l etwiucl.zono, łO była ODa anau11.- 044 .. 
loDa o4 aabadowd. Połlwierdnłoby to hipołlezt o jej epeojaloej-; aoM llllllll&anllj a ll:ulha fankoj1. 

PODad.łlo aatNrlMO aa Uaci.J oAdnioha ltultur;r puoha 6w lejkowat:Joh• Odlłllllttłlo a..U. 
b .... .ołl dużeCli seapoł• jUI uso~ r6t.aoj wlollto.oi i ltntaHu, IIJkopanyoh obolt siebte. 
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Si,&alY ou 110-290 o• &łtbolcojoJ.. Zewterały bo&dY ill .. ohrz ruoho•y: llłukl nao&yll, &11ll1aoa 
p:ntUUti, Uohowanll pnwu • całodoi cl1ll1anll ti&Ul'kt krowy, oan,dzia z krzealaola »arzutoweco 
l• tym sercowate srooiki atraał/ oraz z inn7oh satuokd• kamieni, ko•oi zwl•rztca 1 ko~claoa ._,clła, 

liczna craay polepy z odoiakaal dretnianyoh konstrukoji 1 szozlltkdw ro~liDDyoh. s, to typowa •ata
rlalf pd~aj faz7 dlllsko•mo~waklaco wariant• poladoiowe~ crupJ kultury pochardw lejkowatych. 

Odsłoni. to h t f'racme.a.t przecio&j'lcej dok ncdna 4rost; któ.l'll .a.a podatawie znalezione a 
oarDiki •o:tna datowa<! .a.a nu-nv w. 

Materiały zabytkowe złotono w Uli Il:IKJI FU we Wrooław11l. 

PrzewUuje sio ko.a.tylluaojt badaJ!. atanowiska w przyszły• rokll. 

~łRYCZOWICB, &~• Wa4ntów 

woj. kleleoide 
staoowtako 1 1 18 

Pańet~rowa Vuze\ID lroheologicJ:lle 
w Warszawie 

Baclty~ill prowadaiil:a 11&1' 4alla tJZarowtcz-Cbmielewska. 
Vioaoaoeał WOli w 11alcaoh. Szóaty eezoll badaJ!.. 
Oaacla kult~ary lendzielakiej 1 kllltQrJ pacharów lejkoea
tfoh. 

'7kcpaliaka miały .a.a ' oalu: 1/ dalsze badaola wnotrza osady, 2} badaale połudn1owo-zaobod
.111&j peryferll oaady, " poszultiwaoie dalszego przebiegu fo'I1J. 

Badania wootraa osady skonoelltrowano w poblUu .a.ają:Uzeso p ~aktu 11Z111aate.ll1a, li& którya 
ZP&jduje sit staDowtsko, gdzie załotono 2 wykopy D · łlloznej powtarzchni 2'1 a2 • Odkryto du:tll jamt 
l&Ddzielskll z dnem D& &łQboko.foi 1!50 om, w któraj obok tuowaj neramiki 1 w6r6cl zabytków krze
aiec.oJOh ZD&leZillllo tdtładki do sierpów kultU.l'J lendZ1elak1ej. Obok przylacała do niaj liiiteJsza 
jua wypalliiODa zesdJuulli pal&Diska. lad J&mll l&lldZhllk'l ZDajdawały ah I'AfWJ lessowe, jedliakta 
powstało po lliej •Ułtbienh, w któl'f• uchowała ait wardwa kultarowa z zabytk&lli k!lltury poeha

rów lejkowatJoho 1eat t~ pierwsze odkryta miejsoa, sdzie zachowała alt earetwa kulturowa li& st._ 
JIOWU.Itu. w poblUu llillj odkryto ~ j&IIJ kllltQrJ poohar6w lejkowatyob z .a.1&110ZD711ll Ub7tku1. 
W druslll WJkop111 w jamie lir ,., , s1Qsaj,oej do sil:tboko4c1 120 o•, odkryto bardzo duto Dllram1lt1 1 
po•r6d Alej ' oała nacz-,nia 1 dzban z uchem ozdobiODym atyllzow&Dil &ł6wq wołu, s1ek1eq, przt.,_ 
11lt1, kodotany grot oraz kodci zwierzęce. Drusa jama ,!12 wypelo1ooa była nretawk&lll 5-7 om z bia• 
lago 1 br1,111atnego mułku 111saowego, który powstaja zazwyczaj w ~rodzie • .:rua ta z~q~e.ma atanowi 
poaostałc.f'ó zb1om1lta Da wodt• 

D1'11&1• aiejsoa badaJ!. o charaktarza sDIIda:towya, znajdowało si• pod atoltiea· połuanioeo-za• 

oblidoili wr;g6rza. 1 polotone było 10 111 .a.i:tej szoayt!l WZP1e~1Bll1&, sdzill zoajdo .. la- aiQ osada. 
• ll.lejsou tym spodz1aw&Do 111• 011111111 tarzyska ZwiiiZ&De&o z Ol&dlla pOlilewat włuoioial pola malazł 
tam q~.rzedoio lUduą ozaszq 1 ko.foi. la •ałf• odoioku 25 a2 natraf'1DDo at na ' duła jUQ'. 
1ua 1·PłJlka, uwU~ła ozaauo lUdsk.ll 1 :tle zaohnwaae ko6o1 IIZkieleta, oraz a1a.lt1ar.·, drapaoz, 
dut}l odłl;\ak ltrzemJ.elllly 1 2 prz:t1111lt1. ZDalezio»o w iiaJ teł duto drDbnJOh lasek 1 odpadów ltraa• 
a1annyoh, która wyglladajll jak materiał z ju odpadkowyoh. By6 aota w 1Btll1ająoll j&IIQ gospod&ro&ll 
llłotoDO U&rł&COt łlad&jllO jaj wt6m1a tllllk~jt &roba. .7ama 2• 'o &łęboko~o1 120 om Z&Wiarala clllłe 
oa-iki oraz porozbijanJoh kolfel zw1erzęo7oh. Wiała ma gcspodarozf oha:oalttar 1 prawdepodobnie 
pneohllwynno • 111113 1 przdnrzaDD mięso zwlll.rztoeo Połączolla 111111 bfla .a.a &ltboko~oi ~5 cra z 

j&mll '· Jama ' obfitowala • warstwy pJlu 1 •tgla oraz oeramJ.k• 1 kolłoi seillrzto•• .:raj fUlikoja 
••tii&&Da bfła pralldopodolillia s z&J.Jistalowaaua • ll1e~ pieoa. 

P1111adto ba4aao dalszf przebiec f'oQ Pl'ZJ pomooy eoDilf wiartaio!_a~. Pr.IJ ostatDill otworze 
11 ktdl'fa IIGhWJOODo tost od litrODy pdłllo011o-aaohlldo1a~ salotono 18 otwo1'6w w1armlozych 1 .111a lla
traf'1mo ł:l t claleQ ja~ ollll• Przaprondsono ró.:~Uł 2 oJ4s1 ,wiaroelllla 4lll&odo1 60·1,0 a • ale~sou 
&4S1i JOWilllla p rz•b1eaad f'oaa, salołf••Zl' jej ow&l.Df 'taatalt 1 tllta~ wy111.1t bfł lle&atf•J• Bd•Leł 
.a. u •• lfla4dw łoą • 2&rH 1clll0f• pnea •taaowbkllo Pnnunoza alt • te tosa otaosała o•••• tylko 
o4 lt:l'OIIf pdłlloc-ne~, co było ZIIPl&Aowilla prze& bll4oeD10Sfoh lllb teł te , ,.CI. pOOij•'• pr.IJ ~·2 

b~owio 110złal7 pnenaaa z jakU n&l,dcSw. 

Vatn1ał1 Jft&ohoWJftD* INl • PIU.. 
8114u 1a btd4 .Jt• łfaaowaaa. 



SUO!UCZ, P• 'folllaJ oko 
woj. elb~11k.ie 

Shoowiak.o I 
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Un1we UJ teł Wuuawaki 
lut, •ut AJ'OhaolDcU 

:Saduia prowad:IU d:r !17szard :r.•azu:rowakt. J'illanaowal 
WKZ w Elbl•cu. Trzeot sezon ba4a~. Oaada otwarta kultury 
rz110ewskte~ z olt1"8au pótneso neolitu. 

Kont,nuo .. ao prace WJitopalUkon we wso.b.odllia~ oztdo1 osa4J, w. obrtbie WJkopU V, Jttón 
ozt~o1owo przebadano · w J'Ok\l 1981. W ~·co 6w1e:rtkaoh D,B;a,li pod crub4 warst .. Jt\llturoW!l, odk1'7to 
pozoahło.o1 prQAa~lllllia~ • d011oatw proatoqtnJoh o kąnatruko31 alupo ... 3 a p1W111ozlcl!ai 1 przed
s1o.Dkemt. W 3&dllym z Jlioh WJStG1l ra.i.Do azoz,tlcoWJ poohówlc dztaoka WJPOaa:tony w aaSZ7jnik z 68 

ozdób bu:rs:z:tyDOWJoh, W clomoetwaoh 1 obok niob W7Bttp~• pODadto liozaa jlll!ll' &O!Ipo4aroze. I.Dwe.o
tarz r~bom7 3eat bardZo bo~:aty. OboJe zusowo Zlla3clowaoe~ oel'U!Uti, odkrrto r ó-.ote:t pozoetałolfoi 
PMOO"X11 krzemiell1aralt1oh 1 burs&t,.o1arak1cho W.Sr64 narztdz1 JtrzemteDnJch W7B~l17 4rf,Paoze o4lUI>• 
leon /m. u. o azUto..;g.,.m drątaltq,/ 1 alcrobaoze, półtylczalt1, zbro~a1k1 mikro11t,ozna, 1Uo1aki 
hzpieniowate, trąeay, w1d:t-J 1 odłupki lualtce 1 aikrolaskiiD•, puury, wtertniltl. Stwierdzoao 
zar.SI!Do obeCDolfc! teohlltltt rdzeniowej, ~ale 1 luazOZDtowe~. W crl.l'ie zabytków k81111enJIJoh lla~bardZtej 
oharakterrstyo:&ne q ltwal'OJ'to•e plJłJ azl1t1eralt1a oraz staletarlei o kazhłoie trf,Pasowat,a 1 proa
tolt\b7m• 1r wypalilialtu 3edlleco z domostw zna~dowała Bit oałlto•tote sao.b.owea lytlta glilllBDa. 

vatulały z WJkopu V, a azozególllte oeremlka . t Ollldoby buraatynowe repl!ezentu~• oeoh7 t.,.pow 
dla II l ni faz7 rozwo~owe~ 'kllltury rzuonsk1el. Cqllc! z .nich mota bJd nawet zw~z1111a s oaadlli· 
ot7111!1 z woze811a3 epoki b~zu. 

Pftce btdll ltOD t,nuowa~~e, 

~REH 
wo~. :pozzuu!ak:ie 
Stanowisko 8 

lluzeiiD Al'Ohe ologioZD& 
w PoZDBil1U 

&adanla prowadsiłę JDgr Willide twtzlatr. PiDansowało 1IA 
w Pozn1111iu. DrUgi aaZOD badal1. Osa4a tal. t U:1!J pucharów 
lejltowatJoh, 

Ba terellie os&dJ zal:dODo 3 WJkopJ /III-V/ o WJIIi~raoh :; x 10 m. l'J'kup III w trakcie 
lla4al! poszerzono. POd wel'at•• haouu WJStGiła waratwa abih&o piesku, a1ejaoam1 z prayateszJtll 
&liDY, z bardzo 4~ Uo.lło~ drobllyoh i •ttkSZJch kamien i ataaowt•oyoh nGturallly altładillit wal'

atWJ• PODit.ej, 11& &łtboltolfol 50•80 0.111 od powierzohlli, ZDa2do .. l dt ~ut oalao /811Da/• _, waz.,.at
kioh WJk.opaoh WJ&ttpowaly 21111J, lttórroh w sll11l.le Odknto 11 /.nr 8-18/. Ue s twierdzODo w4r64 D ich 
obiaktów .o obaraltterze mteazkaliiJTil.• 1 

Iraterlal zabytkoWJ 1'8p1"8Z81ltOW8117 ~811t &łÓWII18 przez Ollrlllllikł /~rap91lł;'f pucharóW, aU, 
em1'or, tabków, ti~Joh naoZJil workowa t-rob/. Z i.Dnyoh zabJU:6w odkryto kJ.U~a sieitiaralt JtaiD1anoyoh 
1 ltrzea18DIIJOh • oałyoh 1 we trapentaob., trapent, toportów keie.DDJoh, plJtak 1ł~01oh do · 

l - . 
polerowania narztdzt,_ przt.lłlilti 6111l1ee, &lilliaDJ oltt.arak tkacki, trapieJił lt•1e~~1a t.amowe~:o. 

Osada da,owca 2eat .oa fazt lubotSskil nohlldDl•: cr1117 ltlllturr puohai'~w · 1e21c0wat,oh. 

Jlok111!18lltaoł• 1 aahrllll zabytltoWJ zaa~du~e sit • 1IA w Pozaciu. 
:Sadaaia btdll kolltynuowane. 



· !'OtiSZOWIOIC, &11• WUlka Wid 

woj. 11: raltuwek i e 
Stanowisko 1 • 'Ostra OcSrka• 
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1llaze11111 .A.roheol oalor~• 
w Xrllkowie 

.Badania prowadziły dr ~wa Rook i aar Aaaa Ruszar 

/autorka a_prawo&danU/•· J'iDaaaowało llaz•• &rc!leolosicZDe 
w Xrakowu. Oanrty aez oa lladu. o .. da kultury lendatel
akie~. 

BadliDiami ob~tto dalaae trapeot7 ~echodllieco alr.ra~u oaady. ZałołQIIo dn WJkO.Pl'• 
W plel'WS31l'ID z nich, btd1107n praedłut .. oie• W)'kopu " 1980 roku W)'okaplorowano pozoatalii oz,ll6 
obiektu nr 5. Śladów illn)'oh oblektcSw w WJkopie 11 '.e ehindzDDo. 

Drugi W)'kop. btdii-O'J' prRdłuteah• W)'kopu z 1982 roku, ID1al Da celu ustalute dalazeco 
pneblesu rowlta,t~. obielttu nr '16. Op-~cSoz pozoatałolłci rowka, tut pod waratw11 orn11, ahierła1111o 
Uady pltolu dalssyoh ~ .. , kastaltu nieckowateco bll4:t h'll,peaowdego. 

' 'llłr64 nioh Da uwast sasługuJe 411!)', cwalJiy obiekt Dr 21, o clłutaze~ -.roulcy około 6 
.. trcSw, aawUr&~IIDY bartac d\1til Uoll6 •aterialu zab)'tkowco_, w poslaol 11ozayoh WJrobcSw krae
aie.DIIyoh,' w ty& dute~ .. ru nastdal, trapantów naczyli cUniastt.ch i 1pore~ Uollol polepy, 
awłaacza • }lartU p:rsyde.DIIe ~ obiektu. 

W }lozoatałych jaach •atorial zab)'tkoWJ b)'l niwabył 11~ZD7• OałolłcS materiałcSw uzyełtaa)'oh 
w hakole badali, aarcS•o 1 waratą ome~ jak 1 l' obiektcS•,jeat je4Dol1ła c~'ologicmte 1 willłił 
•1• z ne~U \}'!!!D' kuU 111'11 landalelaq. 

lfaterhł został zlotODy w IIURia lLrcheolocJ:czoym w J:rakowu. 
Badaola 'zuożlozono. 

!Ul'.A.DŁT, &IDo Inowrool .. 
woj. bydt;oakU . 
SłouowUII:o 2 

tlltweraytet u.. Ad.ama 111ok1ewioza 
In11tyht PrahlatorU 
ZeapcSl Ba4ali J:ujaw 
w Pozaalilu 

Badaola prowadZił Zeep6l Ba4al1 J:ujaw pod ll:iei\DWD1otwea 
4oc.dr habll • .A.lekaaodry Oofta-Brt*ienkie~. J'i.Daaaowal 
UW w By4t;oszozy. Drugi sezon badali. J:Ul'haoyl 11:11:Uury 

puoharcS• lejkcwatyoh oru ll:lll.hry twteultie~ /?/. 

Obiekt 'ilok_!'l!~•ail>: w s'retie ; czarnolliemne3 WJBOOZ'JliiiY• B8claoo trapeat naaypll ałod
azet;o - wozesobl'l!zoweco - olililio do wrytlkaoji ustaleli }llan1t;raftouo-atntycaftouyoh a roku 
197,. ZalołOIIO łftJ WJkDJIY /80 •• , pneoi.Dal,ce nam • mo:tl1w1• _Dajaaeraya aiejiiOk oraz dn 
BODdała UzapełDialiiDII ·DIIilllllitte jU rozpoznaole Saslęgu nasypU. . 

Stwier«zono, U odkr,ty w r. 1973 cr6b •waolanll:owat-,• lUt koaDl'll oaotraln11 1 leatl 
przykryty nasypem o lłreclllioy :{IODad ,O m. W .e~retle rabtety ltcnstruko';11 sarejeatrcwaoo t;rcSb sblo
roą z pooh6uu1 cz,atltcWJIIIi /ponad :5 oao!DJ,ltcSw/ zalet;a;IIIDYml w odkaztaloCIIya altładzie cato
llliczaym. Pattz~~c ~ •perapektyWJ ałratyt;ratlcznej arcSb reprezentuje po~hcSwek "n~Uhllllowy•. Brak 
aypoaa:tenla G!iWilOłliwia ~cllllao1e ~ceny kulturowej obiektu. 

· Badlilia btdll lt3l tyauowaoe. 

ULtJOZ 
woj. krojoledlkl~ 
St1111owlelto 3 



• W~WOUIIOl 
woj. lubelakle 
Stacowlsko 7 
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~i .. ~sytat im. Wartl Curie-Skłodowskiej 

• Lubll.llia 
Katedra Arobaolosi11Polak1 

Badanta pl'Owadziła m&l! Barbara Bargieł. i'lDa.osowano 
a problazu a III 6 . 'Z'rzee1 aezon badali. Cmentarzysko 
!tul\UŻ7 p~nar6w lejkowatych. 

Badaniami obj,to obsza~ o powierzchni 200 m2 • Z przyoZJD obiektywoyoh • niezaletDych od 
au,ora - nie udało aię odałan16 oało~oi obiektu. Odkl'Jta układJ kamlenna b•d4o• przypuazoaalnie 
pozostało~o1am1 drugiago erebowca kultUl'J pUllharów lejkowatych. 

][onahukoję praabie&aj'l04 z saohDd11na łlllc:h6d na długodoi ok. 1.3 m 1 przeotętoa~ azero
kolłoi 1 m zbudowano za ~Hdoiaj 1 dułaj opoki, natl11'alo1a łal!'aoej. Byd mota jest to ,zn1szozo.na 
pnez orkę boczna obstawa. &l'ObowOłl. W odlagło~oi około 1 a od niej WJSt'lPiła in.na konstl'Ukoja 
llltładaj'lOil ai• z dwóch ~tzęlfo1. Pie:rqza a n1Gh,w przJbl1teniu kształtu prostokątnago o wymianob 
od 1" do 2 m - tet zniszczona • dł.\lł:olle1 około 3m, miała przebieg !!l p6łnooneso wsobodu na poł.udN 
.nioWJ zach6di odbiega od nie• W4Sit1, około 25 om szeroki l'l!l'ld k811li&n1 WIIP1a.nnyoh 1 ble«<407 3 lllt' 

któl'J następnie załamuje a1' pod k4tam. pro:~ty111 1 oi'l&Die się jeszcze przez 1,5 z. Przeznaozao1e 
taj konstrukoji pozostale n1ejaaoe. 

Odkryte układy li:Dienne nie lll&3'l obarakteru zsypiska. Były ona celowo ul<l:a<laoa, b4d:t dolfeS 
~ębolm wll:op.ywan.a /do 35 om. dzisiajszaj ~ljbokodo1/ w oalao \>4d:t w .wypałnUko •starej pr6ohn1oy•. 

Znalazlon·o niawUl.lul 1lo~d ułsmków ooramiki kUltury :puoh!lr6• lejkowatych. 

Badaola nie będ11 kontynuowane. 

wń:Pazso, €:111• Z81Do46 
woj. aam.o;!skia 
Stanowisko 1 

11I1!lBZBIC4 
'Woj . radomskie 
Stabowls~o •Zala" 

patl'Z epoka br11zu 

Polska Akademia U a ul< 
IostJtut Hi stotli KUl. tury llatert o:!Jlo) 
Zakład Epoki Kamienie. 

w 1'/arszawia 

Ba<! on 1a prowadził dr Jaoąk Looll z u4z1ałBIII mgr.Andrzoeja 
IA11gdowlc3a. Fin soaował 'liKZ w BadomJ.u. Czwarty sezon 
blldart. Kopalnia ]trzeillionia "e}ol)kolal\owa~:o" ze sollyłko• 

wego
1
paloolitu, neolitu 1 epoki bftlZU. 

Celem. prao wykopallakowych w 198.} ·:r,, byto: 
1/ ok1'9~lao1a zasięgu pola g6m1ozeso' w kiGrunku p6łnoon o•wsobodn1mj 
2/ przebadania szybu Ar 28 zlokalizowanego rok wazdnia ;l w wykop ~a In/82. 
&al1zll.j4o pierwsza z pl'ŻJjętyllh zadsń założono 9 wykopów sondażowY oh o ł4ozna' powlBl'Zph• 

ni 181 m.2 , oz~aozo.nyoh kolejno od IV/8~ do D.I/8}. aYł:J Olla zlokalizowana na osi· H..S, odoinek 
. a p61Doo· od wykopów III/82 1 IIJ./83, oraz na osi llooW, odol.llek na wschód od obu wYmU.n1onyoh 
wykopów. lladan i a wykazały, U sltra;!.n'Jm. szybem od strony wsohodoU j był obiakt n r ·as odkl'ft? w 
1982 r., kt6rago dalsliJ hot6!llent atw1el'CI.zono na zaohodoim skraju wykopu X/83. Najdala ;l wysCP1ęty 
na północ był sllyb nr 30 z WJkopl1 "ZII/83, połotony tylko nieiiPołna 5 111 od odkrytego W 1982 r ,, 

a badliiego w 198} r. UJb\1. tł l' 28, 
Badania w WJkopla II. 8-'• o pow, 16m2 , koncentrowały sit na &ksploraoji szybu nr 28. 

w' trllkoia tyol.l prac w półnOCD o..Saohod.Dilll naromi.ltu wykop aiouUzowano no11J ss7b otllaozon'J nr 
29. SZJb nr 28 mial: gl,boko~d ... ,5-. l' zw1sbrzał4 llkałę . WII})ianną zaełQbiał sf.t anna u .. 2,5 m, 

przao111a21\C kilka pozióm6w lll'•ttpowania konkreoj1 Jtrzamie.nn'Joh. Pny dnitJ obiektu shUl'Clzono 
' 
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-lllewhlkioh roaaia:r6w .,;robilko boo&ne. W p6łnocno.wsohodn1ej lo1an1• szybu wyst.4U11ł etary le~ek 
II:NIOW1 wypeaiooy ilem. 

W ~rako le badań ll)lkopaliakoWJou dodatkowe praou pOIIIiarowa na atanewlaku pweprowadaUa 
eki.lla doo.dr.habil • .Teruso llllJD'IIIIla. ByłJ 011e zwt,uno z . roa:szerzeaiea pl.nu IJtuaoy~D-WJIOko. 
lo~oweso 1taoowlaka 1 jeso otooaenla, agodnie z pohzebaai badali aroheolo&iOZil7ob 1 zabezplecze.:. 
nia kon••rwatorak1o&o kopalDi. Sprawdzona sostała siatka pomiarowa oraa praJ wsp6łprrey Cemeo
toWI1 "Prayja:hSN z Wterzbioy sabotooowaoo 5 puokt6w s_tab111zu.jllo:roh. 

1f alllh w 198,5 r. pr118ba4aao 197 a 2 lhaowiaka. lllllyalaulo wyłljunie kneaLe.aoy 1 k•1e.an1 
aate riał aralleolosio&DJ• 

Doktaea taojt 1 aahriał ••bytkowy zło:t~no • ZIK Il!EI( PAK w Waraawle. 
BU.uia · btdll kodynuowane. 

WUD!SU110110-0S'1'90110 'llu.:tlłlla Aroheolo&icZil• 
woj. cdćakie w OdaJlslna 

S 'anowtako 1.5 

Badaola prowa4211ła acr Danuta Er61. J'J.Aaasował IIP 
w Odadlku. Piensay eea011 badali. Owa4a neolUycZila, 
~lady oaadlliotwa a aeaolitu, epoki b~au i wczeaaej 
epoki :Mla:&a. 

ShoowUko poło:&OI'Ie na zaobcSd od cedl'\111 wsi Oahowo, aa k1'awtd:a1 J:oy Oatronkiej bez· 
po•redllio przylecaj,oej do Błot Xarwiedakioh. Zało:toao 4- w,kopy aa;!,c• na celu okre~lenle 
saaiuu osally. Zare jeatrowaao 11 obhkt6w w t:Jlll 6 palenisko Obieli:'? zalecały 'bezpo,redn lo pod 
•ntw" ol'łl, 1 w parHaoh stropowych bylJ znaoznie ZllUzoaone. 

••:r6d aateriał6w zellytll:owycb WJdllielooo pl'Ze4e wsayatkla aate:r1ał kraemio.DJ17: :t:uszoz'
nie, hacmentJ ll!d .. ni 3ednop1ttow,oh, 4npaoze odlq>ll:o .. , llltrobaoze, odłlł>k1 i trapaaty w16r6w. 
J'-entl' oer-1lti ._ adobiane odoilkaai aZ.Ilura, w z4ecyllowaoeJ wi,kfto~i oeramilta jea~ nie
sdobiona. 

WU!lYSU110110·0S 1'a:ll0 

woj. &dćskie 
St.no'lliako 14-

'lluzeua A:raheolociome 
w OdaJlsku 

Badania prowadziła acr Danata 1:1'61. P'JJI.oaowal 1IJ:Z 

• Vaz:eUJl. AroheolocicZ!le • Clddllltu. 1'rzeo1 aez011 badali •. 
Osada neoUt]'o:ma. 

Shoowls.kD polotone jest na zaob6d od wsi Ostrowo, • oat,oi ll:ftlrtd:aio'lej lttPJ 
Oatrowlk1•2 p:rzylesaj,oej bozpo,redllio do Błot Xa1'11\el1old.oh. W pmtUu ll:lUu, do ll:t6re~ 
przylega atuowiako widoczna była waratwa kulturon .. ok. 40 CJB o4 pow~erzoboi ziemi. WJkop 
zało:tono bezpo.hednio przy lc11t18. Odkryto 1 obiekt o t~ej do okre~lenia fllllkoji, 1 alaz• 
czcce paleniako o:raa .5 ak~laka ceramiki. 
trsyskaay, -1'11111omy, utariał oe:raetozoy w adacydoWllllej w1tll:szolc1 3eat nieadobiOD1• W aa
terlale ll:nem1eiiJiya WJl'ÓSoion~ dręacze · cicU:qpkowa 1 tl'apent7 l'Olzoi; trA«J~enty łuszozn1, 
odlqpki i w1617. 

WateriałJ pneobo.,w.ne Sil w 111uzo1111 !:roheolo&io&DJII • Cldaó.aku. 



, 'lOtNA. WI~, CID• llalercSd 
woh loaty4akl• 
S'.nowlako 2 

~ 119 -

~adstwoww Kuzeum 4rahaoloeiozne 
·w li'arszawte 

Bacluia pro~zUa dr Zofia Sulgoatonka. J'iDMsowało 
Pll!ł.. 'bMoi .. ZOli baclad. O!ladnic two z epoki kamielila: 
od sehyU:owecc paleolitu po neollt, ślacly o•adniotwa 
z XIII-xY' w. 

Badeis zamykaJ4oe praoe na atanowialtu miały na oelu rozposnuie centrlilii i aaattcu osad
n1otft z epoki kamienie. 

l'rzekop~o 42 ·.a • dw6ob wykDpacb 1 dwóch l'C>1Moh. eOIIdato.,.cb. Wykop 2 był k011.,nuaoj4 
prao nad brzegtam wysclul1tt•co, adortionego zbiornika wodnego. Zabytld poohodz117 gł6'111lie a 
ftratWJ namytego wt6m1• plasku. li'aratwa podległa dostarozyła n1ewiellt1e.l Uo!loi zabytków krze
alllADyoh "in sHu". W WJkDpit 11111 OliUA1tto połudAio11J kranlec oaadn1otn. li'ykop 3-na kub1· 
aao.l1 wzaóna zało:tono • oe~~trl& oaadnioha, gęsto~6_ zab}'tkcSw krzam.tennyoh na 1112 os14aała 90 
okazów. · 

l'rŹaprowadzono r611niet a· roWJ sonu~owe • kierUliku zaGboCIIlim 1 połlldn1owym. ·ogcSłea asyw
t.no 1710 wYJLOObÓw Jtrzemie!IDyOb '1 656 fr. 08H1111ltio Wyroby JtrzemiłiDne '11JkOnllliO 'lll]'ł4D&Dlll Z IIUl'Ow-
011 kredowego, a dr6d niob 111rcSm1ono: 156 rdzeni, Auzędlli i 1ob ul&mltcSw. li' grupie .narzędzi · 

dominuj,: wtóry 1 odł~ld. łuskane, skrobacza, dr&Waoze 1 zbrojn1k1. lDwentarz krzemlenny 1111taaje 
oeoh7 sGbyłkowopaleolltycua, IUJZolHycZJie 1 !leoli.,czoe. ceramika w większełoi ;lost naolltyoea 
z oharakteryatyozn4 domieszltll orgiUl1DZn\ 1 mineralD'\ 1 znajduje ścisłe ane~ogie na ałlllowUlta 1. · 
Została ona zaliczona do .,pu Dubiozaj st:re:t'y brusa;!. OprcSoz h&o znajdowano trapenl:y oaramild 
datowane na XIII-XV •"k. 

Prowadzouo rcSwniat dokumantaojo znalezisk powiarzchn1owych na stanowisku oraz wte:roania 
• oelu rozpoznania zasięgu tortów. 

. Praos zala>dozono. łlatar1ał)' ZDajda;l4 się w ~. 

WY»>OXO, gm. Stogna 
woj. elbli\Skie 
Stanowisko 1 i 2 

Biuro Dokumentacji Zabytków 
w l!:lbl4gu 

, 
Badania prowadził mgr 'Marek ;ragOdZilisld. '/autor spra
wozdania/ przy współpracy mar ii'OilDDY PaWłowsklej z 
Muzewn Zamltowgo w Malborku. P'1Daosował WKZ w lnbl4gn.' 
Trzaol sezon badali. 'Eiursz l:ynlarskia p:raoown1a kultary 
rzuoawskie;l. 

Pracownie bur:;ztyniarskia w lłybioku znajduj!\ s1Q na terenie W1alk1ob :tuław 11alborsk1oh. 
Stanow14 one ozę~c! całego cliU~U stanowialt tego samago ohu6·.!s:taru zlokel.J.zowanych na . obszarze 
p; Stegna w pasie o długo~oi ok. 6,5 klll i szeroko~oi ok. 1 klll, Oii\&111\0fiD SiQ od lliejsoo'IID~o1 
•tad:twiedZicSwka na aechodzie do ,rzeki Lioawy na wsohodz1e. l'est to teren plaski,dep:reeyjny , 
połotony ~redllio ok. 1 1!1 n.p.a. StłllloWUka soatBły odllryU w 1981 r. 

Badane w latach 1981·19S} atanowiska '11 Wybicka zlokalizowano ok. 2 km na zachód od rzeki 
L1na111, 700 111 na p6łnoony .. zaohcS4 od Ka'?Zkam1 W)bioko 1 ok. 10·,5 km A a połudllto od wybnata S.. 
told Odadsldej. Znajduj4 alt tu lekkie wyn1asUll1a • sajmuj4oe z reg\lły obszar nie wlększy nl'ł 

' 10 arcSw o kul.lll1neoj1 doobo:!.z4oej clD O ,5 1a • SdZ1a podczas. bad &d pciw1erzchnio11Joh natknięto si' 
llll wltopf rabUilkoWB, W lttdryoh &tW11lNZOIIO W}'St«POWillltłl zabytkóW biU'SZt}'ll0'11JOb 1 krzBIIlennyob. 

Baclaa1&m1 obj,to cln 111111aaiao ia odległa od debla o ok. 200 111 /st. 1 i at. 2/ • lłDZpDZ• 
JUliO D:&łifoiowo sytuaoa polopoZJ14 połotania nrut'11J kulturowej. Z.j1110nla lllla lll'łlło&llla o.bsza1'7 
niewielkich wynies1ed, kt6:re 84 pnwdopodotllie pozoatało4o11l po llolliiJOh "711P&oh1 jaklml ue1ua 
b)'la w tym olerosie do~ta 1fi-aly~ · 
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·"-omie • oi•Uil baeoh H-eS• WJitopalillkoW1oh p:neba4eo obsaar o p owieraobili 2 13 a8. la .. łlllo
wisku or 1 oclslllllif•O necSy aabllllonll .. ałaaoWJoh oraz lloue paleniska awi~ue a obJtóblrĄ oioplD' 
lluaatJQu /po4pzeQQ1e pobecloie/. ••rc$4 ol .. WJkle Uouoco aduhłll jald UJ•kuo w hUIOlo 

llacld Aajwifkn:r proou• ahoowUy aab:r•ki kJ:aeaieooe. ll' ... lel( obrableo t;eohll~ łwssoaoota. 

041r.r:r•o •e• kilka allli .. lll'OWJOh stekiorek kneaiollllyoh • n•••k - •• saUfoWitii:Jai odnaaJ. ona · 
)odkladki • piallkowoa. 
••:a:ratkie W1•1ebioae WJtej aab)'tki WJkoAywuo oa aio~aou z pno1111aoaeDie.; do ollr6blt1 banatyollo 
lieat17ltl.O Uno. aab)'łki bunat,nowe preautowały r6Aao ~tlll':l' ollróbki paolnków rlll'ltowat,oh, caa
ków a ot w rem w ke:atałols lUor:r V, paciorków • .poataol podwd~eco topore ol'az kilka l.llDyob fora 
pojo4y6os:roh, ap. wilioliki • kutałoili by, ołtrę.glo, płalllt1o • pl'llekl'Ojll.ko:raliki a otworem • 
•rodkll U4. Obok półW7łwor6w oaclób buatJDOWJoh oclkr:rh batdao 4ałlł ild6 oclpadków "prodllkoyjoJoh 

/ocllqpki i w16rk1/ OfU AatualD:ro.ll nie obrobiOAJ oh b:l')'lelt teco slll'Owoa. Oerul.ka W1•tvna w 111ooo 
aale~aaoj ilo.oi szoaecólllie na ••• 1, lat011iast oa et, 2 OclltJ7łO do46 llozne trapeo•y ooralliki, 
w łJ• łl'IIJ prewie oałe oeoayoie.j4wi.a _.u.p1eDit1 1 Aaoa:J'II1.8 wuonte/. 

Ba41111.1a btcl' kca QAIIOWIIDOo 

Z411ZYC1l 1 P• J:ooclratowioo 

wo~. trl"'Ola"lde 

Vaaeaa 4rohoolo&1oane 
w lfrooławill 

Baclcia' prowadsU:a qr Oleoa Pl'U~ J'iousowało Vl 

w lrrool•lll• SzcSet7 10aoo becld. Osaela kaltlll')' 
leocl:atUaltie j, 

' ' 
J'OAłJouowmo beclaoia aespolu obiektów nacllliosyoh aloltaUaowaoyoh • pc5lnoooo-zaoho4Aiej 

,anU o•clJ, oaw"slljo\O beapohecloio do w:rbpu a roltll popr .. doieco. Przebeclaoo powierzohlllt-
••5 ara i oclslonit•o ocdłea 6 jam i k1llteclai81i't Uaclów po ełQpaoh. ZllkolllOSODo ekspl:oraoj• wypel-• . . 
niska obieltłu 36 oclllODitteco • llbiecłym seaonis, 

· •ajbardale~ 111terelu;l4oJm ocllt.;,olea olt.ualo alt oclal oo1to1e •la<lów 4~co, aaa1el11Deco 4o-••wa 1łqpo .. p o ••r:r•l• proałoltlltoJa, W7&11eosooeco prsea ~oje4ylll0218 ntol1 4ollt6w ~oelQpow:roho 
Ze •clłdU na aoaoua aoiesoaenle 'Pa•larzohll1 ataowilika saohowab lit je4JAle-' ll l lldy po · el"'aoh 
ailoiej ••cłtbiooyoh w ~odla .. /aaobowue &łtboko,olt 0,1 do 0,35 ea/. · 

"Pooadto odel~ltło daleayoh 8 par ałup6w ł~I~Job a1a • Jodao c1~ 1 podoboyal 'lada.! • 

rob pupl'IUidoieco. W)'daje lit otea~ pe1111e, :to lłaoowio\ cae fl'-..eat oc1'oclaeo1a otaosaj4o•co biło 
4JDek na a pnyleciyai obl•k•llllli cospodarozyllli, 

POSJaltMO &n&AIIIIIl llolld ... •rialu aabytltowego: oerllllliltl, a;rrobcSa kla1111111yoh i ltn .. ieiiiiJOh, 
br:rlelt JIOlepy. W ... e1'iale ouallio:anya WJr6mlooo Uoue \Qultl ais, Jlmhal'dw· Da puł:ej J16&oe ;, 
camk6w, llBOSJIIl Qlliaoltowa~oh orea caal'Ok o oha:raltter:rstyo:aoJIII dobolotwie plaatyouya • poltaoi 
rółllol'Odoia 11toaowu7oh cllllków. Do nadazyoh, tya Aie~iej oeDAyoh uale:a181t Dale&.\ alaalei &40.:' 
billila DaltlllOiMi D1'aa aaloWIIoa oaerwon" tarb4, 

Ze •cltcl• 11a 111111tatow:r obaraltter sablldowy i . ~C~~PlMolt'aola onciy badania bfdll ltoałJolii!QQe, 
•••erlały UajdUj' lit w ti w WroolaWillo 

· UIWU, cao hm6w 
woj, kmowlkia 

.. 
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!A..R.\,if S1'~RP:, p, Zakllkdw 
woJ, tarnobrtldiJklft 
S tan o w'.• ,, ko 2 

BLlLl, gm, Kraaoyataw 

""'' ohełmnk.le 
Stao.>wlsko' 1 i 2 

Bllt.LCZ SV.RY, gm, ~migiel 
woj, laszozy~ski• 

Staoor.lsko 3• 

Bn:b:oiTic~, gm, !t rzy t8ll o wica 

"oj. ka towickia 
Stanowisko A 

BISKUPIJf, gm, 2nin 
woj. bydgoskie 

Stanowisko 2a 

- ł3 -

rat rz palrolił -~ ~aoll t 1 

patrz 10021eso'> lłredoiowtecze 

t>atrz neolit 

patrz neolit 

Pustwowe Vuzeum lroheoJ.ogiczne 
w 1farszawie 

Badania prowadziła mgr Anna Groseman przy ·wap6łudz1Ale 

mgr.mgr.Wteaława Zaj~ozkowskiago 1 Wojoleoba Ptotrowakiego. 
linansowało PVA w Warszaw!~. Sz6sty sezon badad. ' 

Stanowisko wielokulturowe - kultura am!or kulistych, 
kultura iwiedekli /obecnie badano - tzw; kraal/, kultur a 
łW:yoka' wcaeaJla aredn1owteo&e. 

Stanowisko 2 a poło:!.ona lest Da .,.ra:tn1e domilluj~cya Dad otoczeniem wzg6rzu o kształota 
wYdłutonym · z południa na p6łnoo, .Test to .terma polodowcowa, a ~cUlej stwierdzono istnienie oaa

dó• typowych dla .torm typu kemowegb. 
Badania mt:ały na celu naUkowa zwery.tlkowaota prao prowadzonych na tym 'stano•i slttt w latach 

60-)'cii: Chodzi o stanowisko wczesoobr~zowe - tzw. kraal, kt'6ry postanowiono ZMkonstruond i 

-;;do-;t w n id zwiedzaj'ICJlD• 
Zało~ooo cztery wykopy /10 x 5 m/ usytuowane wzdłu1 11ll11 przebiegaji\Cłlj .ze • .. oba•• Da 

zacb.6d z 15° odchyleniem do p6łnocy. Uz1skaoo w ten sposób profil o długo4oi 41 lll 1,głębok04o1 
do ok. 3,5 m ukazuj'I01 przebieg wszystkich warstw 'na z~oozu od n1emal1e .oajwytszego pUilktu cn te
stenill at do je&o p04sta.,., W trakcie badad udało się wyr61n1ó wozesnobr~zcwy r 6w n& krótkim, 
5 metrowej dłueo~oi, odcinku. J'eeo ob.arakter i wiek /p l'zełom I/II okr.ep. bl"'Zu/ okreHono na 
podstawia znalezionego w nilll matsrlału aroheolo&1ozneeo 1 na który skladały · stę tragmanty .oaczyń 
kult,ury iwUdskie:J, ko~ci zwia~ęoe oraz muszle szcze:!:ui • .Tednooza.~n 18 badania nie .,.kluczyły 
IIO:!:Hwo'śoi 1stniania dw6ch systemów row6w /jakla odkryto p odczas b!ldsti w lata~h 50-yob/, a byó 

mota na'llłlt 6lad6w palisady, 
Vateriały zna3duj" siQ w PIIA • Warszawie .. 
Badania bQd~ kontynuowane. 



BORSK, cm. God~< to uza lllnl kl •• 

woj, kaliski" 
S tan owisko 1 

- ta -

Vuzonm OkrQ~0'"' 
Zhm1 K oli ~lti o j 

" Kaliszu 
Dt.u o.n ta p rowadz tł mg r Lam;o l; Ziquka . ~·J.n an oowoł •;~ 

w Kali sz u, Pie r ws zy sA z on baduń . Qnon ta rz t ako kulturJ 
trzoJ.nieokio j z I!-II/lii okresu brqzu. 

Stao pw1sko poło :toO Q Jost Y/O wsohodntoj części wsi, na zwydmion7m pac órku, Prace miały 
oharakt~> :r ratownicz y, Zbadano 100 rn2 zaGro:tonoeo p rz<~z pia:intoę terenu. 1łyoksplorowano 2 j am7, 
składzik krz emienny oraz 8 Grobów, w tym 6 olałopalnych jamowych 1 2 szkiel~ towa,z czego 1 po s ta
dał ~lady nadpalen ta, Inwentarz grobowy sto.n owiły trosmen ty ce ram1k1, wtó ry 1 odłupki k rz em t •nne 
oraz bogate Ozdoby Z bri\ZU, a miano"lcie szpile uohete O głÓwoe tai'OZOII1ltej 1 płasko wypukł~ ;), 

· szpila t\1].ejo...a~a. szpila o główce rozklapanej i zawinięte j w uszko, szpila tr11bkowata, d11a nara
miannikt 1 skręt spiralny, Ponadto w grobie szklelatowym oznaczonym nr 7/83 znaleziono br..Sow" 
brzytwę, 

'Mate rial}' znajdUJ!\ się w łluzaum OkrQgowym Ziemi Kali~kiej w Kaliszu, 
Badania będą kontynuowana, 

BORZI!JIKOliO, gil! o Os tslsko 
woj, bydgoskie 
Stanowisko 1 

'lluze um Okręgowa 
1m, Leona Wyozółkowskiego 

" BydgoŚZOZJ 

·Badania prowadził mgr Jerzy ·zagarl,il!.ski. l'inanaowało 'MO 
- l . 

i WKZ w Bydgoszczy. Trzaoi sezon bacla!!., Slad osadn1otwa 
e ·neolitu, osada"' I-II okresu epoki br~zu i osada oraz 
cmentarzysko ludno~ot kultllr'J' ł~okiej ż V okresu bl'I\ZU 
i okresu haJ:sztaokiego • 

. Stanowub, znajduje się po lewej stronie Brdy, zajmując niemal oałl\ terasę nadzaleWo111\ 
doliny rzeki, przy uj~ciu KotOI!lierzanki. Całkowita jego powierzchnia wynosi ok, 15 ha i zajęta 

Jest 11 oało~o1 przez praoo.mtcze ogródki działko11'9, Tegoroczna prace ratowniozo-sonda:tołre miałJ 
za zadanie: okre~lsnie granio cmentarzyska w kierunku pólnocnym 1 połUdniowym, zbadanie zasięgu 
i o~arakta·ru wantwy kulturowej u~awnJ:onej w 1980 :z:. oraz' wyek~lorowania obtektó~ odsłoniętych 
podczas tegorocznych prac budowlanych. 

Wyeksplorowano 8 wykopów /nr XVII-7JJ:V/ o ł'lozna :1 powia rzohni ?B ,5 m2 1 kubaturze 
44 15 m3, Odsłonięto 6 oialopalnyoh grobów popielnicowych /nr 58-63/, :lak 1 poprzedli ta powa:t.nte 
uszkodzonych. orką. Wszystkie były tzw. czyste 1 jednopochówkowe z wyj(\tkiem grobu ar 59; trój
pochówkowego i obsypanego resztkami stosu, We wszystkich gromach ka:tdy pooh6wslt składał s1ęr 
tylko z wazy-popialnicy i przykrywajl\cej jl\ misy, W pop1e ln1oy gr, nr 58 ZDajdeflało się niewisl
kle kółko z brl\zu, a w gr, nr 62 mały r ozcte.raoz kamienny. Charakter usytuowania nowych. grobów 
względem siebie i. tych z lat poprzednich pozwala na stw1erclzeni,9, 'u znajdUj!\ się one na pół
noonych 1· połUdnio-rob kraJ!.caoh omantarzyska - otoozonago z trzech stron .przez osadę, tym samym 
WJZDaozaj4o jago poszukiwany zasięg, Wydaje się, · iż całkowita powierzchnia omentarzyska wynosi 

. ok. 1000 m?, a liczbę grobów pa nim szaoo,.ac! mowa wstępnie na minimum 250, 
Większa ozę~c!- prao koncentrowała się na terenie osady, Wobec niamowo~oi przebaClania 

:frodkowyoh oŻędc1 warstwy kulturowej założOI'Jo 4 wykopy sondaże"" na · jaj dornnlemanyoh obrzaż!loh, 
a tylko ;)6den niewielki blisko 6rodka, Okazało się, :2;e warstwa ta wysti\P1ła, tu:!: pod warst"'' 
orni\ , wa WSZJIItkich wykopach, a je:l. zastęg . wynosi: w lini N-S mJ.n1mum jD .m 1 • linii wr-.ąlnillllllll 
50 m, i całym IIIlJIII odsłoniętym przebiegu warstwa miała m1ą:!:~zo~6 20•35 cm, a je~ hor,.zon talnie 
przebiegajĄCY sp4g sięgał 50-60. om . głęboko~oi, ~e:l tre6ó to 1Dteni,.Wn1e czarna, w ~rodkowej 
czę~o1, lub ·brWlatno-brązowa pr6ollllioa, w pbzostałyoh, Zaw~rto~ó ruoh~m'l stancniły bardzo 11<!:me 
trasmanty naozy!!., • wię,kszo!lo'i zasobowych, liozne ltodoi zwierzęce, niewiolkie f l'aementy polepy 
i kilka• artelaktów kr:temtenn:yÓh ~raz węgtelki drze1111e, wszystko ~o znacznie J.ntensywnte:l wystę
PU:II\ca w. lłro<lkowej ozę~ci, gclzie• te t znai~ztopo niewielkie kółko z b·r'l:su. la obrze~aoh traratą 
natknięto a1ę na .3 jamy wyoh.odZI\08 z niej w lł"b-80-tóiiCi:". i'agoroozoa praoa okrdlU:y przy. · 
blUony zasiog występowania warstwy w trzech kiaruokaoh ora:t jej charakter , niero<~poznana pozos
tała jej tunlcoja, oh.Gd w1ala przematria za d~trm obiektem mieszkalnym o "iB Zil&JIB j aa raala kOll• 
shultoji , 



llłl -

~aterlał zabytkowy uaysltany ~te~ ąz~dci osady ~msnta~yska ~aat totaamy• z zabytkami • 
lat poprzodn ich i datowad •1• da~ e w obręb+• V· okroio.':l epoki bl'fłZU i '?kresu halaztaoltie&o• . 

. · W wykopie nr XVII; ponue~ opisane~ 'wllrsbwy, ukazała 111, olaokowata j8J11a o .jjr, 3a 1 cł. 
· do 90 om, J'oj · tredd to obok oteillnosza~j p;r~)scl,uAoy Z!!;l&dwio kLlka nintalklob tupant ów ćeruiU:i, 
mało ohar.kteeystyoznyoh, ale wstQpnicl ' daj,cyoh 'stt 'datoirad n~ I. II okreay •?oki ~l'fłliU. Po4acS •et 
trźeba, jako istotne, zoalezionte · w wa!'stw~r; ornej· wykopu nr XX środkowej o.z,doi cł&clzooej alek1ar
k1 kraemtennaj; poohLdzfłoe~ najpra"dopoaoboiaj z neolitu. 

,B.,OM!C~ - SZ.lBO~ C!:GI~:WI.A. 
woj, torul1sk1e 
Staoo"isko 1 · 

BROON{04 ., SZ4B04 OEGIE:WU 

. woj, • torul1sk1o 
Stapo"iskó 2 

BazJ!;& mJ.l'liSKl 

~oj, włocławskie 

st'Ylowi~ko 4 

CHLEWISU, I!JD, D14bro"~ 

wro;l. bydgoskie 
8taoow1alto 57 1 70 

• ł 

Bisltilpta 

OZ.larO.'II\SY! !!ID• 

.woj, . opo~ald.e 
Dobrzeli lł'ielki. 

S t anowieko 1 

~ ... .. 

t· 

' 

'• 

~ 
., 
l 

'· ' .. 

.. 

'\' , .. 
' ·.;: 

l' .. 

patrz· "czeane dreclllib"Leoze 

patrz neolit 

.P11trz neolit 

... ' .. {r 

' patrz neolit ~ 

l f!!r:'~ 
Kooserwator Zabytków .lro~olociozoyoh • . : .::". :·r ·· ... : .. ·,::c ·,-:'· .. : 

,Badao1a,_prowad81l1 me>: !:le-oa Waoew1os.J. lll&r .J:1'8'1eztot 
· .!Spy~hai. )autor-. ~r'awoźd.,ni~ ~.' 6;;., llezon. ~·ił ~liwo1en-
. _.'.óyoh4' Omentuz;,b:.·~tałąpa'ine :i.~o~Ói kJ.lltory·, ł'uf3~k1od" :, .. 

•. ' dat~~iln.~ :~, ; ;ti.:.v ' ~kres e:polĆi bl'tlzu t 'okre-; ·hei~d~llkl., ' . -~ 

~ ._ s't~owlako.: zloJGali~;owane na ,.:yni~·~la~:iu ii.~~.o~~st~:f! u·~·~ Va.lej. ~~-·~1:; ·i~~:~~;~ :~io ., .. -
1 lab ita wsoh6d od drogi ·do BrynioY. 1 oko;t& 50 :.1i ~a· poludnie ··94 d:rogt gr111towej &o 'Bia4aoza, ... ' · ·: 
. ·. ···.· Odkryte zostało po I · wo;lnte 4w1ato.we~:· lrla,tach'"1953.:1965. ' badania bJh Qtit~aatJoBDte';i>~ · 
wad~~ne prte~ ektpy; iintwersyteol!>le, PA!t.;.l!.~kie l· kon·P~ato~.k.t~; potiim ..,Pol'łldy~t41 · : w ~p'adw:· .. : .. . 

· zagrotenta'. ł ;tipou· 1983 ro~ pod~a·~ · 1lltp_8koj1 ·li:~ii-ar.iia~o~lłklej .zauwat~~ 11o,s~~- ·~~e~;~!i' il~~ż!4: 
w wybte:rzysku •d:tiltie:l" ;Piasjmlint • . ByłJ { to· reu~ki .~~~·t;ęnia grobu nr ~9, kttSry . aolłtał :m11p19ZC!!~J• 

, : ra kl'łl~dzf. łliasko~1. załÓ~r)no . ~~- o ~o,wt~l'Z'o~i oJ.tD,~o ~O m2 , '·~~h· ObJ;eit~ nr _1~9· •·,,.. 
Był )o .. tr6S o'iał~palllj jamoWJ i Zaeys .tegpt' .ukuałw alt :.35 om ·p!)d ' warstw~\ orńfł< J: ' miał kształt: nie• 
ro,gul~magchiw.-:iu.' ~Ni· '.j,p~a~i~n te skła~aly łi, 4:-:'D.aoz'yn ia .o~az ka'bł"ozali: ż h~ u. :. :. : o:• ', : · 

·: ,_•, ·\ - .. •. . . . ;; . . . -:'' ::, .. . . .~ ... ; ; .. ~ . ,:.~.. - '. ' 
· . 'Odkryte llbie'kty nale:ty datDw~ ;bet~·. J;·V-V.•,o)freli - ~llkf; ·.lil'f&Z'U.- •. ' .... ,:•. " ·..::~- . ; · < 

Ja terlały zostani\ ' przekazane -~-e1CID $J.4ak• ;ap:G1~i·~~(~~ OpÓI~ · -::~. · . 
. ·' · .- Bad~ i~ btdll •kon~nu,owane i przy~_illd~,~·~,i'!~eg~l:~~~~~: stao ·o.,;uita~ · 

• • • • .' > ·'.:·:./~.,::: • • t:'_ ~~~ '~.-.- .. .., 

CZWiłiiCZTII , · p, Hrubteaz6w : 
wo~·. Zllfll.bjaki; . ·: 
Stanowiliko , ~ 

.··~' ~ : ' O ' ,,· :,A .. :: 'A 

\ : •••• t: 

• ·~ ,: t :. 
. :-;pat'rz: neolU ,., : , , .. , . 

~ .. :. · ... 

: , . 



DlUOZYNO 
woj. koszalidalcia 
uan~wisko 38 

D'fBY 1 gm, Oob"te 
woj, włocławskie 
S tuo111dko 29 

DOLI~ 

woj, szczeoidakie 
8taoo11isko ~ 

- IIII -

p atrz ~~&elit 

Polska lkacleaia 11 au.k 
In s tytut Hiatorli Kulturr Vaterialosj 
Zakład .lrobeologU lladodrZa 
Praoo11oia .lroheologlozoa 

" , Szozac1D ie 

Jadania pro11edz1ł mgr Statao lfesołowaki, ~1Danaodł 
IHD P.lll, bSI!lJ sezon badaJ'. Cmso tarzyako kulturr łu*Jok1aj 
a IV okresu epoki bl'lfZu, 

RazpozoaDo dalszy kClliplaka grob6• płasklob tonrzyaząoyoh lrurh.noa w poludoiowo-saohodole.j 
ozę§ol aneotarzyska oraz przygotowano do badań/Qoioka lasu i tnebieS poar.joia/ ~astępoe kurhany, 
przy ktd~oh w. ubiegłych sazooaoh odkl'1tO groby plaakie, W sumie odsłonięto 1powierzohllię 250 a2 · 
z oz te rema kurhaDII811, a przebadu o metodą Qkopaliak!>WII powierzohoię 150 m2

1 odkl'1wająo 27 przy
puszozaloyoh g.rob6• 1 w tym 15 ooeniooyoh jako groby popielilioowe, a pozostałe oiałopaloa bezpo
pis lilioowe względnie skupiska ko,o1 i ułaakdw oaczyd o trudnej " trakcie badali do ok:re,lenia tun)t• 
o~i. Przekopano takt& dwa kurhany /or } i 4/ z centralilie usytuo11anym! kOIBorami croboWJmi ~ ata, 

' aun1ru do kręgu kurhanu. , 
Pilll'WBZa ~ mogił posiadała kopulasty kamienno-ziemny nasyp /llrednica 7 metrdw, wy,okódd 

01B!> mat~, druga mogiła z kr~glem wymoszczonym brUkiem z otoolllMdw /'re4D1oa 4,50 .;tra; wyao- · 
kolld 0 155 metra/, W kurhaDle nr}, w komorze. grob"wsj ułótOflej z płyt, poohdwek· był olałopaloy 
bezpopi111Dtoowy w pol!ftaoi roZsypiUiych !ar•'• .ltollo1 . przenratw1onych ~laskiem. Dno stilaowUy płJ
'Y killiiianna nieregulamyo;h ksztaltda, Płyta zamyka~11o• koinorę ulotona llkollnle, b7c! acta prza.-UDlę
ta od pierwotoego poło:tenia,' n1e Zlllll}'kała całkowiole k011orr stdrza~ąo aoflliwo"6 dalar.ego aklacla
nia poohdwkda. PnypuszozaloU mamy do czynlenia .z komol'll o nlezakldconej stratygrafii z kilku
osobowym pooh6111tlem, lecz ocenił ostateczna ·mota naiłtiiPicS przez aoalizę antropolociczri4 odkrrtyoh 
w niej ko~oi, Pomtędzy płytll dna komo-rf a llo : IUią, w szozel1o1e zabezpie~zonej k•ienn'ya . k11oa~ 
zal'lgałJ przepalone kolłoi - · grdb ciałopalny? - z , brąz o~ azpllll; . 11: gł~ zwiniłtą · w uszko, 

lturhan nr 4 _ posiadał komorę · grobo"'' ulotoną z t:rzaoh głazdw 11JP&łD1oną p"r6chnioZII ziaaill 
s pojadyJS.ozymi przapalonyllli kostec~:kami i ułamkami naozyJS., Pod brukiem, na zl111i111hz ·ltaaorr w war
stwie spalenizny, znajdowały s ię ułamki misy z brzegiem tordowaoym. Przy kul'h.naoh, od atl'OIIJ p61-
nocoej, bszpo~radDio przy kręgach, zoajd~wały się groby popialDio~we płaskie, 

Odkeyto d_alsza groby płaskie przy · kurhuie 1 i 2. Bepreza11t ~~~ ooa typ . grobu pop1elD1oo-. 
wco · 1 b8zpop1al.Dioongo zabezpieczonego brukiem, z obwarowaniem kamiel)nya wzclędnJ.a pozbawionego 
obatawj kamiennej~ Zaobsarwowaoe na ZIIWDIItrz kumaodw akq,lsi<.a ułamkdw naozyd z po.jedydozyal koa
taozkaai, oo do ktdryoh funkcji Jako pozostało,ol grobów nie mowa w taj ·chwili jaclDCSDaczn1a si• 
11Jpow1edz1e6, Sil osadzone w w~rstwie kulturowej związanej z utrtkowaoiam cmentarzJaka przez d~ut
azy okres, 

!lajdmlejszym rezultatea te.;rooznyoh wykopallak jest dnaze rozpoznanie altladu -praea
trzenego crobdw baolaoe~ częlfoi cxaantarz-,ska i zaistn1alyoh wspdłzalemolfci Qhronolosiozoo-fu.ko'lo
nlllnyoh młędzy &robami płaskimi a Jtluohao111111. Uzyskano dalsze dana oo do konetrU!mH llurhau, ko
aory grobowej, stosowanych form pochdwku, a takta wzbogacono aię o nowa elamanty datująca badanej 
oz,lfo1 cmentarzyska. 

DROHICZYN - "Szubienica" 
wo~. białostookie 

!lt~owiaJtO IV 

patrz palnolit 1 .. aoli~ 



' OD4l.!llł , I III • Wartleowlot 
•eJ, sU radaklol 
Sbnowisko 1 

- 67 -

tJoiwnay te t L!I!!_!Y _ 
Katadra ł.rołlaolocU 

. · Beciania pro•ahU: mgr lacs)l: Błusczyll:. · •ioaoaował iKZ 

w Sieradllu. Drll&i aazoo badali: C&en,a.rzyako luaUury 

ł-utyokie j a Iti 1 IV o.kresu epoki b~zu, OIJl&D tarzyako 
~radnlowteczo• /tf, 

Baclanillmi objflto obszar o powleraohn~ ok. 300 a2 • 04kryto 24 croby ~or 7--,;>/, W liozbit 
łej było 20 grobcSw oiałopaliJ ych /jamoWJCh 1 pop1eln1ooWJoh/ kultury łlłtJok.ioj z III 1 IV qkJ."eaU 
epoki blL'flZU or~ 4 dredn1ow1eczoe /'ł/ groby szkieletowa; . 

Groby ll:ulturr łutyokiaj znajdowały al' o~ głęboko,ol o4 15 4o ?O 'cm. Wiflkszo•d crobcSw była powat• 
nie zniazozoĄ a. !fa szozegcSlolł uwa&'ł zasługuj, d•• groby pop1eloioowe: n l! 11 1· 12. 
~II.Lll• Popleloioa znajdowała d~ na głębokolłoi ?k.65 cm o4 powterzebai ;&rudu, II~SJnie to 
o wysokodol ok,35 om posiada lejkowat, rozohylaj11011 się .ku gcSrze SZJjk' i dodd moollo wyd•tJ bno
aleopokryty omłllllantea złoł~JII a .7 &UBcSw obwtedziooyoh :tłobkam1 dookoloy1!1• PnerWJ pllllit4ay 
guzami wypał!liajll grupy plooOWJCh ilobł.ów (płyłikioh okl'llcłJch ~ołków, Obok pQI>illloioJ anajdowało · 
się małe naozyou, .która zawierało przepalODa kodo i ptęie. 
Grób Pl' 12, Popielo loa znaj1dowała alt na cłtboko~ol ok. 70 om ·o4 podarzobn1 &rurttu, •aoaynie to o 
kształcie zblitonym do •azy/wy8o.koj6 55 om, dredo1ća brzudo,, ok, 70 cm Wylewu- ok. ·57 om/ ado
b1ooe jest symetr,oznle roa1eazozonylll1 na :aałoiaie llrau.Oa , - 1ua•T 1 i ueiiMl '••!.,a101Q'111 ~~-
kolistymi tłcbkami, Pow1arzchn1ę l!nudoa pokrywa~~~ p1011owe - zCobltio _ . 

W popielnieJ znajdowały .alt •labo pnepa1ona kodc:i ~ud&lt1e 1 Matki stosu Olałop.lina&o, któN 
były nakl'Jt'a d~m pła11t111 klllllien'1em celowo IJIIieszożooJm w pop1elo1oy, 
Groby szkieletowe występowały na. głębokodcl ot. eo oia od powterzo~t gr111tu, 1f pl!ostoqtnyoh j ... 
mach /o wya. o,e x 210 m/ aorientowanyoh na kUruoku zsohcSd·WIIohcSd znajdował}' lli.t sz.k1elety uło
żone na wznak, Brak wyposaż8Jiia uotemo.tliwla oltrdl8nie chronol.oci,.i pochcSwltcSw. 

BadliDia zakońozono, · 

GllllDZ!4DZ - liiNISZR 
woj. torudakle 
StanowiSko iii, IIIa 

HŁ~CZA, III• Sililok 
woj. kl'Od!lielislcie 
S tiUlOWiliko 1 

H!IDBII:;Z~lf· ~ PODOOIIZE 

woj, zamojskie 
StanOWilkO 11 

.: 

J'41roSZOiłiCB:, &m• Xazu1e·rza ·11ialka 
woj, kleleoltie 
StanowiSko 2 

J'AIIWA,- gm • . Dobre 

woj, Włooławakte 
S tanowisito 1 

l 

patrz neolit . 

patrz okres hłilsztacld. 

' patn okl.'e8 wpływów rayallk1o.b 
·' · 

patrz neolit 



· .TlOIIfmłowxo~. ~· BNnio• 
woj, opolskie 
Grodzisko II 

- u -

VlJiwen,tet 1a&J.•llol1sk1 
Iaetytut Arcbeolo&11 
w l:rllltowte 

·Badania prowadził. dr J'an Cbooborowalt1. Fiollllsował 

Instytut Arcbeolo&H tJ.T, lCootpaaoja badali zapoc~tkowa
Ziyob w 19'18 r. Osada obronna z woaeaoeco o~Neu epoki 
b~au. 

ProwadEon o badan la WJkopalilkowe główoLe D ad tortytlkaojami • pcSłZioooe j, aaobodZiiej i po
łudnioWej ozę~oi grodziska, Wyltooaoo trzy przekopy przez umoootenla, aby WJjadoicS kilka probleaów 
zwifłZanyob z ' teohlliczofł strcofł budcWJ torty(ikaojl grodu. Ha sz~zagólnfł u .. gę zaałucuje odltl'fOU 
reaztek wału aoiesiooego. po wet~~ętrznej stronie fosy, na półlloc:oej trawęcizi oatedla. Udowodniono 
• ten sposób, :!.e wozaSDo!>~zowa oaada zaliczona do grupy oowocaNkwiadskiej, obwitdziooa była · 
walem ziemnym uzupełlliooym dalszymi koostrukojaml, poprzedzonym głęboltlł toeą, po B8wo,trznej stro-

·,ote której usypany był drugi wał zielllly, Przypuszcza slq, :!.a wał wewnętl'IUIY zwieliczODy był blUaj . 
nieokrdlOOI& jeszcze ltonsh!ukOjfł zbudowaną Z łamaoagó kamiaola, której deetrukty , machow.ły . aię 
w Dialttól'fch p110khoh na krawędzi zasiedlooego w wczesnym okresie epoki- bft!ZU plataau, l 

Pro~ektowane dalsze. badania powinoy WJjado16 obaralttar owej konstrukcji kamiennej~ 

IWIIDIEC /kołó Zrębina/, 1911• PÓłanieo 
woj, ta~obrzesltie 

Stanowisko 2 

Uoiwersytet . Wars~awalt1 

ID atytut AroheclogU • 
• Warszawie 

Badaola prowadzi~ dr J'ao Viobahk1. J'1oaoec.wał uw; 
Pierwszy BfiZOD badali, Staoowisko wielO!tulturowe ' .;, 
oaada kultury trzc1o1eolt1e j; oeada 1 cmllo tamyako 
grupy taroobmeskiej kultury łu:!.yOktej. 

• l 

Stanowisko połotona jast na lewym brzegu rzeki 1rsóhodniaj, oa ła&odlli• nDOIIZilOY;.'' ,.t,, . 
połudZiiow;ym stoku dol1oy; W' trakcie bad&li powterzchllibWJOh odkryto • 'd~ianie . twirómi 'P.~.i.~·~~
ooWJ grób grupy tarnobrzeskiej z okresu halszt-aokieso. Badania mały chankhi rozp.,.iułwozj', 
og6łam przebaclano około 200 m2 , · · · . · "' · 

' ł . •!.. 
Udało . się stw1erdz16, ta praw te całą powieraohllię atanowiska 'Baj mu~ e osada': ~IWY . tarno-

brzeskiej, Była O.Óa· repre~aotowaoa przez słabo ozytelDII wa.rst'wę kulturo"" i j!11113' ' co.;p.o.daro~:· 
Zawarto~ó kulturo"" staoowiła WJłii~ZDie oe~ka, !lo osady bez,Podre4ZI1ą pl'Sylepłe> ilmeDtaSyill~~ 
Groby odkryto na oiewialklej przestrzeni mlędzy :!.wi.rowoilł ' a lasem, Pózodałll· ożęd.~ ZISitJ1opolt" 
prawdopodoJII!ie poraata;llł drzewa. llazęm z odkrytym • ozute badali . pow1arzcho1ilwyiłli crobem sirita
lizowano 4 tego rodzaju obiekty, Trzy z nich to groby Pc!Pielnioowe .ll'akl'ft8"m1114 1 'Cż .. rt~ _ bJ~· gro-
bem jamowym, taltża przykrytym mbą. · - · ,, .. , · ~ 

Na obszarze, gd~·ie występowały .pochówki, Jlat'rationo tak:!.a .liS ' nac1y O;.dy 'tuitUł'J· .. t'rz'cl
DieOk!ej W pos,taci d·w6ch jam 1 l\dnp W')'StQpUjfłCSj cere.m'tlti, •a całym ~tanowistu' oprócŻ:.'~~-iJd 
znajdowano poje'dydcza WiÓl'f i odłupki k.rzamiellOII ut;w~e przez miaszkaJ!.o6w . obił. Olllld• ( ,. . . 

_Przewiduje się kolltyouację .badali, · , · · · . .. • . '· 
~. l 

UR'l.'OSZllłO, Sm• Itrokoło 
woj, g4alilllt1e 
s tu owisito .'l 

ltOIUUwxO, p, O boro1k1 
woj, poznalisit te 
S tllllowialto 1,4 

pal '!'Z neoll t 

·. ". 



-&;>'!IU.SHO, p, Oborniki 
woj, poZDadak1• 
Stanow1s!<o .5 

- .. -
VU.&WI 4rob.eoloJ10zne 
w PO&Ilanlu 

Baaaoia . pl~Wadziła mgr •wa 8a~Jr.0.8ke /autork' ~r&WOid&llit/ 
1 m&r llau•1h P\'1nlr.s przy udziale mgr. ~·aoka lpwakowalr.tego 
1 Bog1111Uy laniak. J'1.0ansowal1: łiKZ w PozniiD~u i Vuzewn 
4rohaologiozna ;PoZDaniu. l'ierwiZJ · sezon b'daJl, 
~bon t-:rzyskn z przeł?"'~ epoki brllZU 1 okręau )lalaztackiego, 

Stanowisko poł.:•tona l!łat oa taronie atarej t.wlrowni miQdzy drot:~t z Objeztarza do lfieozajoy 
w Odległodol 150-200 moa poludole od drogi, Od atrooy p6łoocoo-wa~ł.odll1ej ogrllll1czoo6 . jut rzslr.ll 
S•ioll• Oman tarzysko uaoe jut jut. Dd kodoa XIX wieku 1 systematycznie o1szczon~ w w1niku ekiiJ;>lo
ataoji piasku i t.wiru oraz amatorskich poszukiwad. 

Badania koooen~rował~ adQ 'w obaonej południo~o-zaohodlllej ozędol omanLa~Jaka. Rozkopano 
o bazar o pow1Grzohni 118 11 , Ddlr.rywajllO 38 grobów ciałopalnych kultury łut.yoklej, w tJłl\ 2 groby 
jUiowe i .56 pop1eln1oowyob·, W większedol posiadały one obwaro-wania lub brUki z Ji:amieoi. Obok grob6w 
odkr,to r6-.J1et 2 ~amy; w b m '"dn~ znacznych rozmiarów, ZawieMjąoe trasmenty oaNllliki' ·oraz ko.cl 
awlerzvoe, Inwentarz grobowy ętenowlły naczynia • gamki, czerpaki, miey, amtorh, przedmlol~J a 
bl'!lZU i telaza • siekierki, dłuta, grocik, bransolety, szpile, brzytwa, spiralki oraz paciorki 
azkiaoa i bursztynowe, 
Do c1ekatl1oh Ddk~ó nale·t.J domolemapy grób odlewnika oraz dwa naczynia malowane, jak t6miet. znale
~lona lutno pojdatowata zausznica aoytyjeka, 

'Materiał , przeohoWyw~y w Muza \ID 4rohoolog1oznym .ir Poznaoiu. , 
Badania bQdll kootJnuowana. 

JtJibi.OliE 0 gm, GłuboZl'OI! 
woj, bpoiskie 
Stanowisko I /1/ 

EBZAHOWICI!l 

wo'. ka towiokie 
stanowisko 1 

• l 

patrz neolit 

Wuzaum G6molll.llB~8 
w Bytomiu 

,, 
' ' 

!ladanta prondzlł mgr Marten PawliJlaki. Pinaosoaau' 'lltZ 
w Katowioach i •użeum. o6rao61.-t1e , w Bytomiu. CdmJ rok 
ba4ad, · ~entarzysko kait~:r;-ł~okte,, . . \ . . . . 

·. 

PrzebSdano obszar 350 a2 • OclJtryt~ 30 ·cr0b6W oiałopaioyoh pop1elJl1oow:roh 1 4 grobJ ciało
palne jamowa, "które oa podatawie mateziału oar"amiozoego 1 przedmiot6w a . br~zu datciwaó motona oa · 
achylek II i III okres epoki , brllZU. łl grobach Z\1 schyłku II ·okresu epokl - bl'llZU prz'8palooa lt~ol 
ludzkie znajdowały siQ w oac:llyoiaÓh wazo~atyoh, kt6ryoh brzusiec zdobiony był kr6tkia1 liatell'- · 
Jr.aml plastyoznymJ., W kilku przypadkach popielnice te jlalol'Jta były, pucharkami na W18Dkiej pustej 
.odt.ce~ WiQkszo .. 6 grob6w )jlopieloioowyoh była datowana .oa Iti okres epoki b:l'll~u. Punlcoje popial
.oio pełniły oa~czQ~Óia' .Óaczyoia 4wustot.kowate karboliaoa na z.iomta 1 samki o ·baoiaatya . bn~ou 
·i ayjoa a bmegJ.em' W1Wini,QtYm oa ze•zl,tr~, naozyoia wazowa~ . o bantaatya brz~ou· i atcłt.ltowa'e' 
szyjoa oraz naczynia zdobiane 11li. brz~ou guzami, Popleloioa ~a)trywaoa ltył.y najozę,ole' ah~ 
protilowiiDylli Jtarbowanylli na załomU, W kilku erobach WJ'&~IlJi>iły tragmen ty przeclm1ot6w ~ bl'llZU, 

cłównie szpil. 
Badania będll kontynao•ao·e, 

XliZ•IOHn ·k.OS'1'ROWC4 Św., p, BodZeoh6w 
wo,. lt1elaok1e, Rezerw~t 4roheoloe1ozn7 

. ' 
patrz neolit 



US STOOKI 
woj. lubelskie 
Stanowisko 7 

ŁOBWłT, 

woj, azozaoidlkie 
Stanowisko 1 

tiOUJOIIICS 

woj. aiedleokia 
Stanowisko 1 , · 

- 70 -

patrz neolit 

patrz wczesne &fredlliowieoze 

Polska Akademia Hauk 
Instytut HistorU KultUl'J Waterialnej 
Zakład lpoki łlfehli 
w w-arszawie 

Badao.ia prowadziła Ar Wałgonata 14og1aloioka-11rbao, 
Konsultował doo,d~hab, Jan DąbrowsJc1• rioansowało BB1DZ 
w Siedlcach. Trzac• sezon badad, cmeotarzyako crąpy 
mtzowiecko-podlaskiej kultUl'J łut.,.okiej z !-V-V okruou 
epoki b~zu i pooz4tków wczesnej epoki t.l•za, 

Przekopano ok, 115 m2 elf;eplorując El5 obiektów: ?3 groby popielnicowe~ 3 jeon, 5 n18okrd
lOliJOh i ~ ~ poałaoi DaOIIJ'Iilnie sawierających kodo!, .'rystępujących na cłębolcollo1 16-?1 om. Za.ryay 
jam uchwycono prz7 9 grobach popiel.Diccwycli 1 2 jamowych, l'e wszJstk1ch erobach j11111owych wyat4-
p1ł7 ~lady brązu na ko4o1ach, w jlldllJm tra~oty ceramiki, a • dwóch przJkryto byłY pla~kllllli. 
Wll ród e;robów 'poptel.Dicowyoh aniilezlano przyatawk1

1 
ca ramioŻDe, w 1? drobne . prze4miotJ b~zowe/

jedllJm ..,padku fragmenty n .. ZJjolka skollato Uobkowanego .w jamie pOd pop1eloto.V, w-2 'skorD4ą

wane zabytki telazne, występujące wdr6d kcllei lub ponad nimi. W? stwierdzODo na kolleiach •flllllJ 
b.rfłzli, a w 16 akrzelllti · krzemielllle, niekiedJ z pat}'ll4 ' ogniową, na ogół pojadJncze, nie~ w więk
szej 1lodo1, W 10 erobach ~bserwujemy npółwystępowao ie przyatawak, przedmiotów b"''ZOWJoh lub 
llladów b~zu oraz okrzesków, przJ ozym Di• zawsze są obeoo" WIIZJstkie te rodzaje za~tków. 1f jed
DJm wypadku wyst'\Pił w J>Opleloioy kamied, a w 2 kodol zwierzQoe. 1f 20 grobach pop1elo1oe nachylo
na byłJ w róU!Jch kisruDkaoh, Dajczęlleiej na wschód, Około 1/?J grobów pcpieloiooWJch przykryta 
była . plaoktem lub ·11.18'1• W-? e;robaoh WJIIt'\PiłY resztki stosu, w 12 czt~d ko~o1 była swęglooa, 
W6r6d naozyd nU zaw1era3ącJch kollc1, zoajdywanJch na ogół po3edynozo, D4kryt'o seepól 't~aoh śtD
~~~cJch w 110b1a pucharków; w kUku ..,pa~kach groby nawarstwtają się lub uszkadsajll po~6wiu nU.j 
połotoDe, 11ohwyocno półoneoą 1 zachodllią pe~ter1Q ementarzyllka, Uzyskano DOWII dlaile z · zakresu 
obrządku pogrzeboweco oraz przesłanki do datowo.oia raz atanowiska i Jego atratygrat11 - .pca1011ej. 

BadliDia będą kon ty o uow1111e ·, 

tiCUJOWICE . . 
woj. siedlecide 
st.,owiako 2 

. . Polllka~demia Hauk 
~stytut Hietf:!r11, 1:ultury 'llaterialnej . 
Zakład , lpoki Metali 
w Warszawie 

·Badllllia prowadziła d.r Vałgorzata '14_oe;illlo1oka-11rbaD~ · 
I:DDBUltowaL doe,dr , hab, Jan DllbrOaskio rtnaoBOWIIlo • ~iDZ 
w Siadloaoh, Drugi B!JZIID badaJ!., Osada crupy .uowleolto
pcdlaakiaj kultury l:utyokiej z IV-V okreau epokJ. b~za. 

Skano'entrowaoo a1ę na rozpoaoan1u atosilliku osady do Cllll&ntarzJska, ZaletliliO wykop • D4-
le~odc1 ck. .32m od zaohodllUj, przebadanej ozę~oi emeotanJaka, Stwierdzaoo tli odaJ.enny uk1:ad 
•ntwo Po4 z1em111 OIIIIII a llli.llh:&cllc1 ok, 2~ om: zawierll31lDil fragment., Ofram1k1, polept 1 krzem1a
D10, WJIItiiPllil warstwa piasku rdzawo-ozerwol?eg~ 11 najwt_ęl:azej m1ątszodo1 ~5 .•• pcprsea1Dana 
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· postomami orsztynu, zanikająca przy wschodnim .i zaobod.Dim kradnu wykopu, Znaleziono "n to l niozhyt 
llozne fracmonty oorlllDiki /w tym przepalono/, ozQ:lc! miniaturowoj miSeczki, polepa oraz obi~ltt ?. 
Ni~l zalecał piasek eółty , miejscami p~zo?arwiony, dołem zmieszany z piaskiem lasnym, tworzącym 

na~nitszą warstwę, również poprzecinaną poziomami orsztjnu. W oz<~lfoi wsohod.Diej przsotnał warstwy 
wkop nowo~ytny, Jodyny odkryty tu obiekt wrstąpił na głęboko:loi . 54 om, • miątszodd jecó wynostła 
olt, 30 om, llyło to szarawe, nieregularne zaoiemn tento o dro4n1oy ok, 90 om, w przekroju w p.nybli
:t.on i u ntookowate, p&przeoinane poziomami orsz.tynu, Zawierało skUpisko węa].i dl'Zf'IID'l'Ch i kilka 
tl'agmen t ów co ram1lt1, w tym ~eden przepalony. Sądzić nalot)', i:t natrafiono tu na po ryte r1e osady. 

Badan ta będ'ą kontynuowane, 

lUD eJ:!, gm, Pą tn ów 
woj, sieradzkie 
St.nowiSito 1 

' MOKa&, gm, Zamość 

woj, zamo~skte 

StanowiSko 1 
l 

'MO!I.t.WI, gm, · Dobl'O 

woj. _włocławskie 
Stanowisko 9 

pat~:z okres halsztacki 

patrz wczesne lfredniolfiecze 

patrz neolit 

NISCH!fliWW- MAU WI~, gm,Burzenin-r.:onopnioa 

woj, sieradzk.ie 

t.luze wn OkręgotiO 
w Sieradzu 

· StanowiSko 1 

Badanta prowadziła mgr Anna Kutol-Dzterzgowska 1 
mgr t.!arek Urbal1ski, Finansował WKZ w Sieradzu, Trzynasty 
sezon badal1. · Omen tarzyska wielokulturowe 1 wi<~lookrasowe , 

utytkowaoe od III okresu epoki b:r~~zu do III •• a.cr. 

' -Stanowisko · jest połotona na lewym brzegu Ola!lnioY .• '!pobliżu je:) uj~oia do Warty, w lesie, 

na granicy grunt6w Nteohmirą_wa 1 lfałej lłsi. 
Prze badano 8 .ar6w. Ustalono· zasięg cmsn ta~yska od st r(lny li!Si:Docne'j, zachodniBj i połud.D iowa j·. 
Odkryto 58 grobów ciałopalnych, w tym 29 grob6w z epoki br4zu, naletących do kultury -łueyokia j, 
1t grobów tej~e kultury z przełomu epoki brązu i . :t.olaza oraz z początków okreśu halsztackiego, 

. l • 
i 14 grobów kultury przewarsklej /2 z okresu p6:tno:latel1skl.ego1 a 12 z rzymskiego/.. W oztareoh 
przypadkach ni.e . UdaŁo .s' iQ ust!ll16 chronologii, · w~rÓd gr~~6·t; kultury ;tueycktoj zdecydo•anJ:e '''prze- · 
wata!) popielniciowe /w tym 1 podlłÓjny: 2 popielnj..ce, za1heraj~~oce ko~c ·t dorosłego 1 dziecka/. 
Tylko w 2 'Pr:llypadkach szcz11.tki zmarłyob jumieszczcnó bezpl'średnio " jamilł' groboilęj. WszY,stkie gro
bY były przykryte brukiem kamiennym. W wielu pl'zypadkach obok JlOpielnie>y -unl.eszoz ono dary 'w pas
iaci naozyl1, ułamków ~a.ramiki 1 ozdób bl'I\ZOwyoh /kó:l;ka·, wiSio.rkt/. Ponadto 'w ppptelnicy grobu 
51;6' znajdo~~ł·o się 7 paciorków glin lanych i tragj1111nt grzechotki. _ . 

- Gl'oby 'kul tuĄr· prze,;ol'skie j były przewa:t.DU·. jamowa /2 popiel.nioowe/. '{fypełniska stanowiła 
ciemna, czasem smolistoczarna ziemia, M której znajdowały się szczątki zmarłych oraz wyposatenia: 
ułe.mkJ. oeramiki, narzędzie, ozdoby, czę~~i str;ju 1 b;~li .;;.thnanll z ł.ll!llaza i bl'l\zu, · . 

· Do neijciskawszyQh &rob6w kultury łu:tyokiej. nal,ty .zalicz.yCs gr6b ·611 z IIi okraau epoki 

br~~zu. Zoataf ~n zniszczony czę~oiowo przez "ep6ł,ozesn~ wkop, zawi~raję,oy 2 mis'(/w tym ·:'l.: na · .. 
puste~ nótce/ onz ułamki przystawek, a dr6d .n.ioli rrail!nant :ótawielltiego haozynta z· .uohem przak:-

łutym pionowo, 11' skłll4 wyposażanie. wchodziła tak:t.o b~zowa bransoletka. . , 
liajbaJ.'Itzisj interosuji\DYm grobem kultury przs"orskiflj bf~ grób kobiecy oznaczony ll!imerem 

601, Był to }irób. po}.ielnioowy ze ste.l'szaGo oltre~u rzymą.ktego, zawierając,. · 2 ' naozyn:ia zestawion~ 
i l 
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WJl•wiiiU 1 WJpeblloa. 1Lo~6m1. l'ou tym w ~11111U czobow•J znaleziooo uhalt1 9 l>r:&y ~ta .. l<, 2 fibule 
:t.elaano 2. Msz t kul 1nkruataoJ1 arebme~, tl'at:nent bl'llzonj tlbuU •• k6łko brqso.ie, łelUllq ~r154oz-' 
kt l! o pul, azp1tt brqzowq, l&łę :t.elunc,, n6ł, okuci " a~rzyneollki, •1-rę:t.yr.q t klUICS /wny1tko 
a telaza/, 

W serapach &rebów 604, 605 1 606 natr .. nooo ~a 3 frafOIIerty nao:&yoJ:• "twna eidllata", 
D"s z nloh ma~, · o~e1111111t • poataot ,anto l' lub lw6w, 

• kUku WJkllpaoh wyetlllJUJ Uł81Jti naozyd z4ob1ooych omuartam azau~aW)'a orez narzędsla, 
widl'J 1 odł~ltJ. kr:&ellliaooe, oale~oe prewdopodoboie do kultary Ohłaploe-Vaaele, 

Badani• będe ltODtynuow110a. 

U&stJLO'IIIOfl, . P• '111lioa 
woJ, wrooławeltte 
Stanowlelto 2 

·'lluze Uli 4robe oloaioZDe 
we ll'rocławiu 

' Bodanta prowadziła 11161' .Toanoa D011adalta, adal•ł breły 

111gr . li1Ub!ata Noworyta 1 11161' ltl'JdyJI• ._uow. 
Sadaty sezon badali, O allil• wielokul.t~on: Jtulture 
łutyoka z epoki brqzu i okresu h•lazt•cltleca, kulturo 
Pli1:&8WOl'Skll . .. 

. ' , prace . 111koi>el1ak:owa prowadzooo na obszarze 6 ar6 .. Zbadano 40 ob1eltt6w Jlieruobomyoh -
JU paleniakowyoh, odpadlto!I'J'Oh 1 1Doyoh zWii\ZeDyoh ż kultuzq łutyekll oru .10 podoJIIlyoh abUitt6w 
poohodzqoyoh z oltzeau -,pływ6w fZJIIIaltloh kultUl'J przeworsltle~. ~ tq oatatoiq kult~. aw1qsaay 

był Z81'JII hiiPUIIwwłie~ ałQpowej oh•t-, o WJ1111•rwoh 77!7,5 m z otqc1a111 necdywdw ał..,dw wmqtrz , 
·1 prewdopodobn1e aa~ym prze,daiODit1alll. 04kryto pose ~m 17 słQpdW nie Ukl:adajqoych ett • lo&toznq 
Itilila truko j ę .' 

110114 CBIIBKII'I4, p, X te trz 
woj, opolskie 
Stanowisko 18 

·'lluze\111 .Lroheoloc1oZDe 
we Wrooławtu 

• • Badanta prowadziła m'cr •uta ltosiil.s.ka przy '118p6J:Paoy 
mgl.' aectny Feb1s1ak 1 mcz Jolaat-, Jfonltoftlt1•2. oNZ 
.konsul tac":! t pro:t. dr. he b, •arka Oedla. ' ltJIIIII•onło 
'MuzeWD 4r.:~heolctc1czoe we ll'~ławiu. łs.Y, M:ioo ba4IUI., 
~aada wc~aaoobrqzowa~ 

tfcl:iwycono kolejny puokt fosy. Przebedany punkt '<os)' potwillrdzU tes4 o 1stll1enlil. 11• 
PNII18 osady wozasnobl'IIZOD~ systemu dw6ch fos - aadDej O mnle211ZYIII ŚesitSU i druciej 1 ll:'drej 
kolejny 'pmkt ·władni~ uohllfoono, o większym zasiuu. .,o,.., były ~ układzie k011ceo t:eyoZDJ.i. 

1 • 
1f warstwailh n1111qtrz foey atwierd~pno 1s.to1~n1e erabej warstwy clln_1uh-łw1ron,te2 aa1ece3qoe2 
• teki ,sposdb, t.e mołlla przypuazoza6., U był to :"ł 1111ytuowaay n• krawędZi foey po· "mttzs.o•2 ,. 
atzonie osa4J, 7oaa •lała cłębo&o•d ),6 m 1 ezezoko~d ok, 6,0 •• 11' "rst~ie na _ Cł,bolto•oi · 
2,7 - 2,9 m - pr6obn1oy z dutq zawartodotq apaleniZJiy 1 węg~elkdw dl'lleWDych - .oatNfiODo· Aa !to

lUte dlady p'r:aeeycOIIII .. c1elkam1 drzewnymi, kt6re mołlla Ulla:ta6 za lfladY po apal011e2 pallsadZiB• 
J'osa 2e•t detowana Da WCZIISDy Okl'es epoJtl bl"!l~U fragmentu! oer8JD1k1 Ol'G 1111ŚJr.od&~lll JllliiSt
dztem z falistq kre .. dztq. 

Badan i a będq kont-, .o uowane, 

\ 



ou!lłlw 
woJ, tam obnaskia 
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U11iworeytet War:JZilw~ki 
lP~tytut .t.reheolo(lU 

BadBilla prowadził mgr Januoz Budziszowaki p"" opiekĄ 

noukowq prof. dr.hab, Stefana K.Kozłowski~go, Tinan~owllł 
I'IK7· w Tarnobrzegu 1 Uniwersytet Warozaw~ki. CZwarty 
sezon badali, Kopalnia krzemion ia z woz~soo 3 epoki brązu. 

Po przeprowadzeniu cootiZyoznyoh badali elaktrooporowyoh półn bona j patt 11 .stanowiSka, wytyczo
no ,. niewtelkio wykopy. Pierwszy z nich /b wymiarach 5:z2 m/ był podstawowym wykopom badawczym, zali 
3 pozostała -o wymiaroch 2x1 m- soocla~ami geologicznymi słUU~oymi jodnoezadnie do treeytikacji 
wrników badali geo!izyoznyoh, . · · 

W .wykopie głównym odkryto pozostało~oi bogatych pracowni ,k:rzemieniarskioh lożąoycb w ukła
dała beEKrze~fenlcowymoraa Jadea aayb &ór.nicay. Był to prosty dół o dredniey ok. 130 om 1 glębo
lco,ci ok. 260 om • .Ponieważ wydNiżODy zestal w sJtale poza zasięgiem krzo~isni Dadająoyoh się do 
obróbki, trudno w tej chwili ustaH<I,czy jego kształt ""powiada zamierzeniom prailziojoWJ'Oh t;<lmi
lt<lw, czy też dokumontuje wstępne stadium drątanie szybu o bardziej rozwioiętaj termie. W sm>ie 
wykO? ten dostarczył ok. 25 000 za by tk<lw krzemiennych', 82 kamiennych oraz 2 fraf!J!!en.ty . Óe rGmiki p ra
dziejowe 3, 

W pozostałych szurfach poza dekliDentac ją faktÓw geologicznych przebaclano niewislkiB partie . 
osuwisk dwóch kolejnych szybów, W sumie wykopy te dostarpzyły n\espełna 2}00 zabytków krzemiennych 
oraz· 2 zabytków kamiennych. 

Koo tynuowaoo rówole t doz<lr archeologiczny wyko;pów tmdamsntowych pod kolejny budypek sta
wiany w ~kolioy południowego kralica stanQwiska, Wykopy te - lo~ce jut poza zwq~tym zasięgiem pola 
g<lrniczago - dostarczyły szeregu istotnych spostrzeżali geologicz.nyob, a także ujalllliły 8 lu:lno 
rozrzuconych, niewiolkich szybów górniczych. r 

Pozyskane materiały zabytkowe potwierdziły wczo~niejsze ustalenie łęoząee tutejsze kopal-
nie z kulturę mierzanowicką. Interesującym jest, że w badanej w tym roku p<lłoocne;l partU stano
wiska odkryto ~lady intensywniejszego nit w ionych jego ozędoiacb wytwarzania term odłupkowY~h· 
w oparciu o eksploatację amorficznych rdzeni. · 

. Zgrom.adzone w trakcie czteroletnich badsl1 obserwacje geologiczne pozwalaję · na 1'\lkonstrukoję 
waruoków zalegania złota krzamieni . i ich zrówicowaoi,ll na terenie stanowiska,, a takte związan)"ch 
z nimi metod pozyskiwania surowca. Uzyskaoe materiały zabytkowe pozwalają aa pełnę rekonstrukcję 
procesów tschnologioznyoh stosowanych w tutajszych nakopalnianvoh pracowniach Jtnoade)'liarskioh. 

W zwięzku. z powyżs<:ym badania zakodozono. 

01nfil!=CH, f!J!!, Krzynewlega 'Mała 
woj, ostrołęckie 
Staoowisko I 

Biuro Badad i Dokumentacji Zabytk<lw 
Muzeum Okręgol'l!l 

w· Ostrołęce 

• Badaoli prowadził mgr Juliusż Korsak, J'inansował BBiDZ 
w Ostrołęce 1 ,1'1KZ w Ostrołęce. Czwarty sezon badali. 
Cmentarzysko kultury łutyok"iej z IV-V okresu epoki brązu. 

Badaniami objęto 1. ar powierzchni we wschodniej ozę~ci omen tarzy:nca w czę:!lci schodząosj 
ku łękom, Pła~zcz kamienny składał się z 3 i ~ warstw bruku. ~ warstwy w południowej czę:!loi ara. 
Odsłcoięto ? obiaktó~ grobowych zawierających od 5 do 30 naczytl. Wyodręboiono .9? naczyli1 w !;1m ?O 
popielnic kilka z resztkami stosu W&l'llllltrz naczynia; 3 ;popielnicę · i jedna przystawka zaohowaoe 

były w cało~oi, Kasata naozyli moono zni~zczona 1 przemieszaoa, , 
11 pierwszej wantwie bruku Dad . obiektem II natrafiono na połówkę paciorka ceramioznegC) 

malowaoego na ·zielono. W trakcie dalszych prac znaleziono w tymże oblekola dalsze ,. paciorki z 
przepalonych .knlfoi, w ~łym stanu, Pod trzecią warstwę br~u w ' działoe 1 znaleziono w poblUu 
obiektu II 1· zbrojnik trapezowaty z krzemienia czekoladowet;o i drapacz krzamiel!ny oraz zawiesz
kę koiłcianil z otworem. Był to' pierwszy wypadek z.nalezisnia wyposdooia grobowego na tym omonta

rzysku. 
Ni.łtypowym obiaktem był gr<lb nr III1 kwal1tikcwaoy pc.ozątkowo jftko stoa; Obl.ekt zawiel.'llł 

.. pochówki, a jego strop przYkl'1tY był zwartlj •rstwą węgla drzelitlogo WJ'StQIU~IjC860 od pierwszej 
"waristwy grUIJtu. Poch<lwki 1111 n,adal bez jam, naoZY!lill uatawione na litym piasku 1 poprzylt~~Jwa.ne 

brUitiem. 
Bac! anta będq leon tynucwane. 



l'lO.t.NOWIOI!l, p. I' laazew 
woj. kaliekle 
Shnowilko 6 

• 1ł -

'MUZOWII Okl'Q(SOW" 
Ziemi KelUUaj 
w Keltszu ' 

Badania prowadsił ll&r 1•-rzt 4lekl&odar Sp11U pnJ 
'lłlp6łlldZUla ICrye~JIIJ DobU..SpUH, J'i.D&Dsonł WJtZ 
• Kal1nu, Pierwsay •••o11 badal1. CeaotarsJńo ciałopallia 
ladDo~oi kultury lutyoktaj a V Dkr .. ia epoki br4Zu. 

s•a~~owilko polotoile jnt po obu atro11aoh polDaj dr,o«i prowadll!loej ~ Sal.,oi.Da do Pardalan', 
około 31)0 m .oa p6~oont•waoh64 'od oaht111oh /wsohodlliob/ sabudowall wsi Pao&oo!'ioa, Jla •t•wtalkla, 
la&odDJID saoiaateoiu WJkorzt••Jwanya OZQ~otowo jako twirownia. 

Przebadano· obszar o powierzchni lłOO m2 • 1r trakota prac odzłoDt•to 42 crobt o1al0Jialn8, w~:Md 
ltł.Sr,ob 9 bJło pooh6wltam1 'j-.mOWJmi• .'2 • pop1al4icoWJm1 a Jede_n by l " ll1141e utssozo117, co 11111a:aot• 
11W1alo okrallenu jeco oharakhru, wszyatltla crobJ zalegały bardzo płJtko pod powteraohJilll ataat 
/ok. 30 o./ 1 byly ozljtlolowo· zniszczona przez cl'!bO!al orltQ • zacbowałJ •1• g1·6wnle oa,tlcl pl'SJ• 

' dalule oaozyd, W: odn1811ao1u do rozmtoszozent• grob~ uchWJeono WJrdDil cra~~i~• dzial'loll badany 
obnu OJDa.otarsyeke oa 4~1• c-.'ot: a· arobu• j.,;o..,m1/1/1 'pop1eln1co'lf)'ad "/2/. 

1 Oclltryto ' crobt 8)'mbol1osna, PlernzJ z Dioh /nr 1/83/ -repr~z8lltllja pop1el4tca 'lf)'pelDtoaa 
f1'6ohnto,, w której na dDie ua;ldował •t• tra&~Daot .otaokretllane;l blUej nbstaoo;l~ .wppl•t•:l /bt6 
aote tl'._e.oł kotlot/. Xolejo.J cr.Sb /Dr 19/83/ sta~~owila poptelllioa WJpelo1114a 'lfJllloanie pr6ołllt101l• 
Jatomi .. t hzeo1 &r.Sb SJ.IDbolior.ny /lir 35/8}/ to ,Pop1alll1ca,WJPeln1ona • podohoU jak poprzadDta 
• 'pr6ohD101l. w U6Hj zna1ez1o.oo, let"o" oa dnia~ obrllozk' 'lf)'kDnaDil z blachy ·b~aowa;j, lłaJstltia 
&1'Qby WJPO .. :lone b7ł7 '11 naozJD1a-pr&J•tawlt11kt6ryoh' 11otl6 wahała •1• od. 2 clo 6, 11el1oue &1'01i1 
podadalJ w · • ., .. uw•.o•arzu prz•dadl'tJ metalow. /cr6b Ar' 35/83 zawierał bJ'\SO'If!ll obrQos...oa•Z1~11t 
ze Skl'IIJdelkai; b~o._ Źawtuzk' oklllarow~ 1 6 ·rragment6w brll&OWJOh' zwojów sp1r~J~ Poaoatale 
crobt wjpo .. to.oe w aetala poUadały ·,aJUęty spiralna WJkona~~e z druhi b1'fl&oweco /crobJ A·r 2/83· i 
29/8}/ • zelaliłt.• hlazna k6łeozlto o czworocrantastJID przekroju pop:rsaczoJ• /cr6b .Dl' 22/BT/: • 

Ja p~dstawU wstępnaj aoal~J materiału coramiollllago, przed.ID1ot6w u•alo'lf)'oh 1 cech obillllld• 
ku potp'aaboweso aot•III1 ·Prari>1aa6 badao<t. omeotarzyako· srq,J,e wsohodnlowtellalpolaklej ludJiatloi k~ 
tlll'Y . łutYoklej 1 ~atowa6 je ~. V okl'ea epoki br,zu, · 

Vateriał 1 d0kamentao~a s · badaJ!. znajdaje alt w 11uzeta Okl'ł&OWJm Ziemi lali~klej '• xii1ssu. 

PltDOBr, &III•· Sten~••• 
woj. pl'llemyakia 

PUsZ!llf _- :;.• 
woj, •kaliskie 

l '~ 

• \-~ l ~ 

. ' ~ .. 
patrz o]trea haiaztaolti 

V~aelllli OkrQ&OH 
Zieau Xalialtie 3 
w ltal,lnu 

.. :-;;.·· .. 
:·.:·. 

llada~~ia prowadzili msr mdnrd PldełkD 1 qr r..aek Zt4blla. 
Jtonsal.taoje prot. dr. Bosaalan Oedt&i; liadania patroc
ficzoa prowadzU ar Alldrze;l G1'odz1clt1 s . W.roo'lawia. 
Pillanaował 1rKZ w Kallszu. Ss6aty· sozoo - bad~. Oialopatne 
CllleDtarzysko ltaltury łutyoltiat od IV ·~mau epoki br,au · 
do, okresu balastaokiaso. 

Oelea' bad&Ji byl'o uch'lf1ca.o1~. P6łnocno-n~hod.Diago . zas1łi!U omalitarz,ska • . P!iletop_aoo · ~c6bll! 
teraA '7 15 ,ara odkrywat~o ~ poch6!'k6w1 w tym clwa ,symboliozoa /baz mate~lalu ltoa,Aeco/: ~ako~ozono 
baclania d•Dtrelna;J partii cmanterzyalta. Wyeksplorowano 25 crob6w ppp1ellltoowyoh; 3 9t~epalne 
jamowa 1 2 Ob:SJpane ,przapalCIIIjmi lto~c!mi lUdzkimi. . ·. ~--· 
lf7poii8$WJIU grobowe opr6oz caram1k1 stanowiły pnedJIIlotJ z br~zu. Opr.6os •lirtł6w-· a drutu brllZ
wco li.DalezJ.ono bra~~aol•t• ldobionll omaaanhm lloU ryt,oh, spiralł s ,._..,, •laDS'fPQiiJki, 
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. łl•t:P•• UJ'1l' bwĄaow11 :a &lclwk'l rosklepanĄ 1 aawini,tĄ w uszko 1 prawdopodobnie elem~nt przyborniki 
boll].eto"&o :a n!\worosraniaeteso druha ze 11kr~oo' n., t rosklepalV) końo6wk'\ • 

Bad.aia b~dĄ kontynuowana. 

l'lii)ClłOWI Oł · 
W03o ,lii&DiOkia 

· Oli .. r.ytet Jastellollsk1 
Instytut .lrohoolasU 
w Krakowi ... 

B .. dania prowad:aU !Urouław Kruszyi!.ski .pl'ZJ koneultao31 
prołodr,hab. Jfarka Gedla. Finansowało 'lluzaua: Hutolatwa 
i Odlewniotwa Metali Kolorowvoh w Głosowia, Pi~rwazy ••zon 
bad'llli. Qnentarzysko olałopalne kultury ł~oklej z. V olu.•uu 
epoki br11zu i okl•Śsu halsztackiego o. 

Qnantarzysko połotona 3est na terania płaskim, obecnie ozę~oiowo zabudowanym, ok, 250 a od 
o•ntrm miasta, Badania wykopaliskowa miały charakter rozpoznawczo~ratowniczy. Ogółem prseltopano 
176 1rl·, adkrywając 25 grobów. . . . ' 

Były to groby poplelnioo•e• Zlll.agały na głęboko~ci 0,45 - 1,2 m. Zarysy Jam stwierdzona 
t}olka w dwcSch przypadkaoho lr4rdcl odkrytych grobów motoa wydz ial16 dwa zasadniczo typy - z ltonstra
ltoj'ami . ltciannymi 1 baz konstruko)1, w dwóoh przypadkaoh groby były prsykryta brukiem kamiennya, a 
w jadDym popial~iaa · obstawiona była kamleniami na kształt otwartej od góry sk~yni. 

W grobach wydllPiło tutaJ . od 3 do 24 naczyli, Nacz1nia zgrupowane byłJ na nlecl,utej przes-
hzeni- 4redoto od 0,5 d;1,5 m2• Często ldały · jedno na drugim. 1f4rcSd odkrytych naozyli prze-
~a:hały czerpaki, misy, naczynia baoiasts., naczynia guńkowata obmilzywaoe oraz glioiaoa pllloki 
&dobione dołkui paznokciowymi • . W dw6oh obiektach wyst~U~iłil oeruika malowana - dwa czerpaki, aiM 
a silnie wywioittya brzegiem oraz naczynie baniasta, W jednym z grobów znaleziono grzeohotlł~ w
kształcie ptaka,' która zdobiona byla dwoma paSlllami zakreskowanych, zaplatanych trójkĄtów, Z 'prze4.: 
miot6w metalowych znaleziooo dwa kółka odlewaoe z brązu oraz przedmiot z drutu ~rązowego w ksz$ał• 
ou haczyk~. . 

W trakole badadnie stwierdzono Wiatępowania pooh6wkó• męskich, . a te ktcSre wyeksplorowano 
zawierały SZOZ4tk1 kobiet w wieku Ju-.:anJ.s-.ldultus oraz dziao~ w wiaku Intaos I i Inłalls n •. 
PochcSwki były po~edylioze z ·· wy jfłtkiem dwcSoh grobcSw, sdzU były dwa osobotki - kobieta i dziecko. 

lla podstawi.ł form nao.zyd oraz w zwiĄzku ~ taktem wystiiP1eii1a ceramiki. malowanej • shiercl.:ao
no, t.e przebadana C :tę. c! Cmentarzyska .poohodzl J1 T Okl'lllll epoki briiZU .( Z okresU' halsztaolt18&0 0, 
Prllabadane obiekt-y liiiliitli do podgr\ł)y legnickiej gr\ł)Y lflĄskiaj kultury łu:hyokiej, 

~adania btdll kontynuo•ana. 

PIDCHNOWO, ... R&da1aJów 

woj. Włocławskta 
Stanowisko 23 

RAJ:SZAWA 

woj, rzeszowskie 
·StanowiSko 12 

patrz okres wpływcSw rzymskich · 

'Muza t1BI Okręgowa 

• llzaszowie 

~adahia prowadziła mgr 8l:tbieta Kłosiliska. ~ioansowało 

lUzBilli Okr.go" w Bzeszowi~. Pierwszy s~zon badali, 
Os11da kultury trzo1n1eok1aj; starszy okras epoki br11zu. 

Staoilwhko odll$0 jaaienill 19N roku w czasie blldad powierzchniowych obszaru &ZP 101-79. 

Poło!onl!l jest na z~ohodolm skłonie ntewielkiee;o wzniesienia piaszczystego nad rzekĄ 'llłyllówka,. 
Oaada ltulturr trzo1n1eokiej zajmuje obszar około 1 ha, z ozsco p.rzobedano 55 m2 • 1f t~akole badali 
odkryto zarys chaty o konstrukcji słupowej, Obiekt tan, a wymiarach 3x2,5 m, miał kształt owalny, 
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a dlU*:I&4 oat._ WJ:&IIaoaał kierunek p6ł.noo~połudn1e, Koliuhukoja dachowa wspierała al' aapaaa 11a 
ałupaob ataoaaJaoFob obiakt a aawaatraJ a taksa aa ratdala ałuoów wawoełraaFob.Wpołu4nioaaj c•••oi 
chaty. oclitryt l! olawtalll:ia p den lako, a d u*' a .. a'ttoloi._ •uli dr.aewoyoh 1 oaruiki. W WJPałlliaku chaty 
o4k"to pbnadto mały paciorek &lilllany, 

W o1 .. ielk1oj odle&ł011o1 od budyoku odlłooięto aaeya małej 1 płytkie l JUIJ o praeaoacunla 
aoapodaroaym, 

11ahr1ały slotono • lluaeum OkręgoWJm w Rasaowte, 
Badania b'd4 kon,youowane, 

R!P~OlO, 611• Tarnowskie Gdry 
nj, ltatowtoki• 
S tan owisito 3 · 

RHDIJ, &•, top6llla 

woJ, włooł .. akla 

Słaaowleko 16 
SIIAROLD, 'p. Dobre 

wo3, włoolankie 
S'IIDOWU.ko 22 1 '23 

St'4111U, •· Dobra 
woj, kaDillakie 

Stanowiako 1 

SUBBU, p, Skalbmlerz. 

1r0lo kl.eleokia 
StiiiiOWi.ko 9 

p&łra HOlU 

pata oeolU 

. l. 

Poleka lkadeaia I a ak 

Ioatyhlt lłiato:rU l:ulhry llate:rtalaeJ 
Z~ład. A:robaolog11 llałopolaki 
• J:rakow'ie 

• Badania prowadaUo m&r Barbara Baoa71laka, 
Pioanaował ~z • Kteloaoh i IHIM. PAI. 9-warty aeaoo aadall, 
Osada i oae.ataayako. kultur). aUra•owiokie~. 

Odsłonięto 38 ob1eltt6w e.:roheologioeyoh, • tym 17 jam oaadOWJ~h, 20 croti6w ladakloh, Uad 
po Bł14>J.e, GłębÓkolf~ jam osadowych nie praeltraoaała ,150 0111, W 1oh WJPBłoiakaoh aoaldowały Się Dlas
byt lloa.ae aabytkl a:roheolile;io:&Da, ~6wo1e kolfol awhnęce, 1tu111111e, .t:racaaoty oe:r.U:•; ~roby 
krzalliellll&, ••r6d grobdw WJr6to1ooo hay typy pooh6wlt6w.: · 

'1'7P 1, Pooh6wk1 a&ltialetowe • owalnJoh liliiach g:ro)lowyoh, ~zklelat7 aor.leotowue &llleraloie p6łooGDJ 
waoh6d - polUdoL0111 za:oh6d a słowami Da p61DooDJ· noh6d lub połwli1D11J a110h6d, słotona • po:rqdn 

autom10ZD7111 oa bok~ lewym lllb pN11Jlll z ' podkurozoDJlD1 D osami. W'Jpoeatep.la &:rob~ ... atapowiły pao1o:rk1 

- a muallli, ko'o1, fa;laoa11, sapile ko'crlua, eaabb da11t6w, lilhktd:re • o.loh •1.al7 alD*one • olGlicach 
D'& Daozyn1a"&11111aoe, W,atępowały. 111111 budso pl'Jtko, od 20 df! 50 oa od wapdłozeu•l pow1enóhll1 
crantu. 'f711to w 4a6oh· wypadkach zara;jeatrowaoo 'p·oohcSwki podw6Joe: pooh6wek dw6oh do:roel7oh óaoba1• 
k6w oraz poo,h.6wek do:roałe&o Jilttozymy , a da1eok1••· · ; 

2'pp 2. Pooh6wk1· azkiele•o• słotoDe na luaoh oaado11Joh, . Za:releał:rowaoo ;jeden taki wypadek,· kledy 

s6l'lla oz,lf6 JUlJ aąstała wjkonyatca oa ;1 ... c:robol!l\. . · 

2'Jp "- Poohdwk1 w· ~uaoh p:rosto~t.ayoh, zo:rie.a towaaych p61Doooy we~6d ' połQi.alc'IIJ aaoh6d, o &ł'bo
ko•c1 do 70 OJD. W WJp8łohkaoh lU Da :rdtllyoh pOS118110Ą_ Ua;jdowały. aię f:t ... eDtJ 'a&Jtleletdw lada
klob /ozęato niekoapleb~/, • n1el1o:&Dyoh 111Pad,ltaoh lłliało alę anh111o16 ~lad7 11lo .. D1a sskiela .. u · 
• po:r&4dku aDatomioZDym, sldwole ko•c1 ndc. W,posa~e.aie • postaci pao1o:rk6w: tajanaowyoh, ko•ot.-
Dyoh, • •uZli; coo1k6• ltrzemieDDJOh, · aauuio· b,_zoW,oh, szpil 1tolfolao7oh1 • 4:ran11t6w '•h4a111DJOh 

1 fH1111111t6w naoayll &11Dlaoyoh, ua;jdowalo ~1' '" ;lait lto•ol •akieletu Da .-6tDyoh plia1o•~oh. 
ll'yc1aja slt, &e • ty111 WJPadltu nalały 11oay6 al' a poohd*aal wt6myli1, · . 

Vate:rlały . a bałaiS 1 4olt-nłaoja SDajduj, 111, • Pracowo i 4roheolQ6io'.nej u'. ID PAI w 
Jaoa-u.. · 

Badaola będfl ltollt10UOWIIII8o 
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. SiliroiiCOłiOW DUZT,_ p, 1Jinopol 
woj, tamobrzoski'a 
s•uowhll:o 1 
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V~r~eum Re&1ooalns 
w- l:ra•nill:u 

l 

Badania prol!lldaU agr Zbi&DiSW Wiohrowaki, l'inanaował IIKZ 
w Lublinie, Drugi sezon ba~ad. Qmentarzysko grupy 
tamobrzeskUj kultwoj łu!-Jokie;l Z V Okrnu epoki brllZU 
1 poczlltku okresu halsztackiego, 

St.oowisko odkryto w 1979 r. w trakcie baclad powurzoruriowyoh UOP prowadzonych Da BllSUdllim 
' obazarze 8}-71ł 1 w tym:te rokuprzaprowadzono badaola wykópalialtowe o aharakterze ratowoiozya, z 

ru1en1!1 A.OBK w Lublinie. W 1983 r. lto.otynuowano badania rato~U~ioze ze wzgl,du Da oi,&łe .oiazouDi'!, 

Staoowisko poło:tone jest .oa półooo.oym akraju wsi', po le1u1j stronie azowy łzlnopol-1ózetów. 
Wykopy o łllaZl!ej powierzahoi ok-. 60 m2 usytuowao'o w p~ł~ocoe;l oz,,ol ata.oowUka. Odkryto 

og6~•• 21ł obiekty, w tym 18 grob6w oialopal.oych kultury_ łu:tyokiej, lokalizll;lllo p6łooc.oy zasięg oae.o
tarzyska, 1fb6d grobów przewa:tajll groby popiel.oioowe /10/ zawterajllo• po}lUl.oLee .ourytll odwr6oo.llll 
do gcŚry d.Dem miall, bez widocz.oej jamy grobowej. Stropowe P!lrtie grobów '' z reguły uszll:odzo.oe. 
W je~ne;l J1 ~opiel.oio z.oalezio.oo drobny sk.r4t -z drutu bl'ljZnwego, Wdr6d popielilio prsewatajll .oaozy.oia 
wazowata /&lóWDU bogato omame.oto'lnllle ~wszy .oadaadakie•/, wyetlulilY tet gamk1 •iajowate•. Ba uwagę 
a .. luguje grób ?Ił, w· k.t6rym pokrywa .o a pop1elD1sy została .przyaiki'ta katen1em. · , 

Spo,~6d jaówyoh na uwagę zasługuje grób 83, . . iew.o,trz owal.oej w zarysie 'j'UI}' o &l• bokoda i ok, 
30 om, wypełoionej piaskiem przem1es11aoym z popiołem, 1 węglem drzeiiDyll, Zlla;lclowaly si,. przepaloae 
szoŻ,eld k~st.oe dziecka 1 P;l"awdop.odobclie osob.oika cl • . roa~ego oraz tragmanty co .oajaniej Ił .o_aozyll, 
w tym 2 llis. Stl'C?Powa partia .grobu została nuzaaoz.oie oaruazb.oa w oz,doi zachodniej p:rzez jamę t;ro
·liu poptel.o1aoweg~ 76, W ~rabie ;IIIIIIOWJlll 72. .szoz,tki koaą,.i' dziecka złotOile pterwot.ote ' w jalclmd opako
n.oiu orga.oloz.oym,. 1tt6re .oie zaoho'lialo · ai41 1 dodatkowo. nakryte mhllo ·Groby pQPiel.oicow~ IIB!Ifgaly 

. .oa cł'bÓko~ol 30·45 ~m, - groby jamowe 30-60 om. 
Udsrza•znaoz.oy o~eetek poch6wków dzieo1410l'Dh repreźeato~anych przez' w1,1tszo'6 grob6w ~amo-

wyoh 1 co Da;IIDDie~ 3 poplelDJ.ooW&, wrytuowanych na altraju c!lłlnia:rzyslta. . . 
Pozyska.oy materiał oe'l'Uiiozny oheraktseystyoz.oy ~ut dla grupy tamobrz .. kiej kultury lu:tyo. 

' , • l ł 

' ki•~ J V ok~su epoki br,zu oraz pooz,tlt6w okresu ~elsztaokiego, 
·' _ llaterialy 11ło:t~o , w 'razelllll 1\egio.oal.oym w J:rdn11t_l4 
:- ' .. Pl'lle11ldllia.oa ~~at ltoDty.ouao~a b!ldal1. 

UlllOWIBÓ , •. gm, l' a m ów 

wóh · tarńowakle 
l 

tiLtlCZ . 

woj . kro~iedakie 
Shnowiak.~ 3 

. ··~. 
·-~~.:.ż&d 

.. s ~"i~) o !'ilikci, -"., . : . 

· .. 

'l'UP~Ł'l, gm! I~owroołe~ 
·wo~. · by4gosltl.e 
Sta.oowUito 2 

WI!liZBICl 

woj. ra4DIIakie 
Shaowilko •Zele• · 

,-

patrz okres latet1ski' 

p~_trz ileolU • 
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Arobaoloclozuy o•~•Jek 
Badaaczo•Eonae~watorakl 

• LubllnL• 

Bad~•ia prowadzili .. r .,r Aadr .. J Kałrioweki t Aedra~j 
Orbaz!ul /autor ap~wozdeDU/. FiPuaowelo BI!DZ w ŻamoeolU• 
'l'rzeol aazOD bad ad. Olilen tarsyalto oilł:apallla kultury 1 .. 

Z)oltlej •• aohyłlur epoki brllaU 1 WOHIIIłl epoki Ulaza. 
Ślady osadniche kW.tury pucharów lalkowatych, kultury 
trsolol8cltlaj 1 z okresu ocusnaco li"d.Dlowla"sa. 

Shnowtsko poło1one Jas~ na połud.Dlowym stoku pie~zor.,atego •.znlulś.ola .nad dollllll rsald ro
pornlcy, Podczas wie l oletnie l eksploatacJi plasku 1111 cale gospodarcza odlt7'J'WIIIII byłJ ero by, Do 
obwili obecneJ zachowah aię JedJni.e p6łnocna 1 wachodnia 1 połlnnioao-osohodola ... ,6 WII.Dl~sleala. 
Podczas badali w la•eoh 1981 1 1982 oltred~o przypu~zczal.Die połUdnloWJ sealęc omaatarsyska l od-
kry to 69 crob6w oiałopallly{lh. . 

W b, r. pr&ebaduo łllo:anie 45 m2 • Uchwycono graolcę występowania pooh6ak6w • kleru.nltu wschodnia. 
Powiększono wykop z roku ubiegłego t aałotoao ' wykopy sDOda1owe o irJa. 5x1 •• 7eden a .olch' slolr:a
Usowllllo .~o drugiej strDDle drogi polDaJ biii&DilCI!IJ u podstaW)< nsc!rza, na 11D11 najdalej aa poład· 
nie wyaUDlętego • dotJob.ozaa odkl'JtJOh grob6w, Zarej .. troat~~~.o • nill jadynie nlewhlJul uo•c! oert~~~lltl , 

1 odłu.pk6w k~aemiennyoh, W dwu posostałyob. wykopach uaytaowanJ,oh we osohodniaj oq,ol 11811iealeala 
r61111et.n1a odkl'Jto crobc!w • 

.. trakcle tegorocznych wy,kopallslt odkl'Jto .32 croby · • 31 popiellllooWJCb. 1 1 ·JuoWJoh, kt6re 
~uaozono kolejDJI!i .oumaraai ?O • 101. Pooh6altl występowały na cłębokolci , ok. 0,.5 a od powtnsohJil 
Sleml. Iraosyola zaoUra~llO& . p nepalone saoa~atltl i:ostńe powiada~ ~a w p~aewełalllOej C.••ci tom• Mfo~, 
wysłiiPlłY ~lllle.ł aaoa~nla wazowde, pmkoaate, dabanltl 1 ltubltl, ll:llka poplalnic •a ohropowao11111a 
palłl' pra~deooll, pozos•ałe posladajll cJ:adltll poaierzohnlę. Zdobione ·~ omamentaa • poetael pozlo
IIJCh 1 altoenych ' Uobk6w r6fllllej · ISaroko•ol, ~ozoadyozala wyetępuJil odoleki ete~~palka. Omaeat .,·a
łtpuje oa "altayaaln•~ ayd,to:foi b:rauoa, osasam obe~mu~e ~1111iet azy~a naozyllla • 
.. groble poplelnloowy•. nr ?O utrafiono łl8 ozdoby bl'llZOWI W postaci paciorka WJitQIIU8CO a 'bl.811Zitl 

b%'1asow~~ l dwu zł~aozonJoh ze aobll lt6łelt z drutu br\zoaeco. Opr6cz aaterUl6w ltaltury łu*Joltiej na 
łereaie oaailtar&JSka wy&łllPiłJ. rd~mlet tl'.C.eilty oerulltl ltulturi p11Dhar6a lajkowtyoh, kultury 
tl'zoloteoltiej l z ok"su ooaeaneco lłrednlowleoaa. 

Zabytiti l dolt~aełlhcja z blldad zo'atały zlotone w VO • Zemdolu. 
Ile prseolduje slę ltDIIłJIIIIIIOji badali. 

11UDYSUWOWO·OSTIIOWO 

woJ. dallUte 

s t1111owlako 1' 

ZAW&D4,_ 1!111• ,Jioł'anteo 
woj. łamobrseakie. 
stanowieko 1 

ZB.,lł1ISIO, Clio LI. p la 
woj. uęałoohowaltle 

SłiiiiDWlskO ' 

patra .oaollł; 

patrz o.lt"a wpł:yw6w Sfllsltloll. 

U.lnrwytet Jaclellodui 
I.D e ty tut AroMolot;11 
w ll:l'ako•le 

·Badania pro•dalll p rot. dr V arak Oedl 1 acr .. oda ~ ... 
ltoD tJauaoja bad d ZapDOSiltltowa.oyoh W 1961 ro J'l.Jiaoaonl 
WkZ O&ęstooho ... Qlentarzysko c:rUpJ c6~ab,lll•ko-aałopol• 
alttej kultury lutyoklej z III-V oltraac!w epoltl br~u. 
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a6mdl,u'-mllłopolakhj t datowane w przybl1t'an 1u na V okroa epolll brqzu. Były to na ot~6ł aroby 
dutyoh re~zmiar6w, Os11Uiajqoe dłUGo•d ponad dwdch metrów, Nakryte były bruk8lll1 kłiiJI1ennymi, ktdre 
dobrsa lit zachoeały. rod brukami znajdowały sit jamy grobowe zorientowane wzałut 011 N- S, ' obsta
wlone kuieolam~· Tylko jeden arób /nr 72'/ ::.orientoaaoy był wzdłut osi 1:- W, W j~acn crobowycb 
z.najdowano .naczynia gliniane 1 .nial1oz.na drobne wyroby br11zowe. Na ogół szoz11tk1 .niespalonago azkio
letu uległy całkowitemu rozkładcel w piesku. W .nlektóryob grobeen na dole jemy obstawionej kamie• 
.nlaai rozrsuoo.ne były przepalo.na ko.oi. Odkryto te~ kilka grobda clełopal.nyeb popialnlooeyeb 1 baz
pophlnloowyob jamowyobt k~dra datowad motna .na III· lllb na IV okru epoki br11zu. 

t!D~Wt &m• Godzieaza Wielkie 
wo 3. kaliSkie 
St.nowiliro 6 

r.luzeum Okręgowe 

Ziemi ltalisklej 
w IC.al.iaz u 

Badania prowadził mgr Leszek Zi,bka. Finansował 1llt.Z 
w ltaliazu, PUrwszy sezon badali, Osada kultury łutyokiej 

' z IV - IV/V okresu brązu. · ' 

StanowiSko poło~one jest na leWfm brzegu ProBDy, na krawędZi eyaokiego terasu p'.'aclolinyt 
• p6łnoonej ezt•oi .. i. Jaat ozt•oiowo zniszozo.ne eksploataojll piasku. Odsłonięto obszar 100 •

2
, 

1 Jla kt6r,m prse badallo 6 jam osadlliozyeh. Obiekty posiadały ksr;błt owalny t z d W• proUlu praypo

,lllinały nieokt. 
Wypełniska miały r6UII mi11~sso•6 • od kUkUDaatu 4o 64 om• zawierały· tragmanty oerudki, polepy 
i ko.oi awierzQO&t a ponadto w ~amie oznaozolle~ nr 2/83 '~~naleziono wi6r krzełllie.Dlly. · 

Wat~riały zn~jduj' si'l w •uze~a OkrQgDW'fiD Ziemi Italia~• ~ w Kaliszu. 
Badallia n18 btd' konty.o.uowane. 





• a.t.CZ'OI , p, L1 sz 1<1 

woj. ltrakowal<1a 

- 8:1 -

'lllusam 4rohaolocieZDe 
w Krakowie 

Ba.:. an la prowadztU asr 111111oa ltNu .. 1 dr A4aa Xnu ... 

Fio.oaowalo Vuzeum Arch*•logiczoa - r?A • ~rakov1e. 

Jadaoasty sezoo badali, QaeQ tarzyal<o kUlttu'J ł:uty olca j 
z okresu halsztaoltl-go. 

Jtootyouowuo badaola oa c•eotarzyaltu usytuowaoya oa połudotowya sltł:oota .Ul astaoia opa
daj,oago .ku rsaca Saoca. Tereo obj,ty ~aat ~ra~. 

OccSlam .odkl"ftO 15 grob6w plesJtich o aieszaoya obr&~~dku grzaballlya /or 371 - 385/, spo~rtScl 
ltt6l'JCb wyr6U>looo 7 nkialetówyoh, 'ł ciałopalos poptelolcowa, 2 otałopaloe ~aaowe oraz 2 oie.
ol<radlaae z rowodu braku szcz,tlt6w ltodoych. 

Groby sz~alatowa zoajdowały alt oa poziomie 4Q - 110 cm. W1ęltszo~6 z olch alała czę~ctowa 
.Dakl'JWJ, a połowa • obwarowaola. W dw6ob przypadkach sacbowały slQ Z&l"fSJ C?Walllaj 1 proatok11tD•~ 
J•Y· S&lt18lety zaarlyob, uło~oAe .oa oal Sd, 515-111!, SR-lll", zachowały alt trapeotaryczote. 
~oaataola staoowiły pojadyńcza oaosyoia oraz ozdoby b~zowa • poetael szpl1 1 lt6łek. 

Groby o Lałopaloli popUloicowll, w dw6Ćh przypadkach obwaroelll!a kamJ.IIo1am1, zoajdowaly alt 
.oa cltbolto,o1 20 - eo oo. Zar,ay jaa ole zachowały slę, z WJllltltlam jedDaj • ltształola koła o 
•radD1oy 9o ca. ~szltodzooa pop1alo1ee mUdoiły przepalooa ltodc1 wraz ze sltromoyllll ozdo!Jui b~o
WJID1: ltdłku1 1 szp 114• 

Spodr6d l grob6w olałopalDych O obrz4dkU jll!llowym, jec1ao wyr6m1al ~ię 'brultil.JI 1 ltaaiaooł\ 
obda"" owalDaj l•Y, w kt6rej o a oałej przeatrzeol były rozrzucooa ' praspalooe ltodoi. Druci; poz
bawio.oy Oal<l"fWJ 1 obwaro•ao1a, z .. ta•ał zwarta sltypisko l!:.odei. Oba «roby były wypo!iatooe w tra
dycyjoe ozdoby b~zon. 

W a grobach o oteokra,looya obrz,dl<u arzebaloym, zoajdoeały sit dwa uszkodzooa. stoj11o• 

obok slabU oaeayDia, • poblUu lttcSryeh ola Datratiooo oa szezł\tkl kostce. 

'llatariały aostaly zlotooa • 'll.l • Kralto•1e. 
Przedduje sit ltaa tyouaoję bada6, 

BIU.CZ S'UII!', p. Śa.t,&J.el 
woj. leaczyJ1altU 
st .. ow1slto .. 

BIALOB!!Zml 

woj. naaowsltia 
Steaow1alto '1 

.. , .. 

patrz oaolU 

łtm:eum Okręt;ewe 

• Rzeaow1a 

·. 

' B~daoia prondZill Zarzy Brzozowski i :?aweł Lis pod 
.lt1eruok1em c~;r,Syl .. stra Czopka. Fioaosoeało lluze• 
Okręgon w ilzeszoeta. Drugi sezoo bada6. Kotppleks 

oilad.Diozy grup~ tamobrz~sltiaj /kulttu'J ł111;Jok.le;l/ 
z okresu halsztaclt~go, a ~lady osad.aietwa 118&,ol1tyca
oego /kultura jaolsławleka?/ 1 kcltory ~rzawo~altlaj 

z p6:toa&C! ok:reau wpływów rzymskich. 

la oalya obasens W;stQiła prast• stratygrafia - haaa.s przeohodZllDY w piasek calcewy • , 
• Jr,:t61'yll zacłtb1DDe by2y obiekty oiaruchoma. Źlokal1zowaoo ich 2'1 o r6bych ltszhłhoh 1 ' praekro-
jiiCh ptaaotrycb. Sił te &ł6WD1e Juy o cbarut~ru auoflówo-ocrpadCo'WYII• ll}'s'ltJMIJ-..,J' 

w Jlioh aateriał auowy aoma SaJr.:laayfi~al! do Iti t~y ei'QPY. tamobrzeal<la;l c!ato~aj lla okz_es 

hal.aztaoltl /c16wo1• podokras D/ - prz•••&• oerlaiki chropowatej l Óhropowaoooa;l sdobtooej oma
.. otea cua~Mr i list•• plastyczoyćb. oraz dziurkul podkraeędz1owyllll. la un&t ·sasłucuje uai.ai.1-
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. elto szpili te laanej S ' Głdwlt~ rozklepao4 i saw1n1tt4 w uaalto oraz tra~eot7 oaoz76 •intatQrOwpcb. 
Odk17tn taltte l ! oana zabytki ltraemienne • cleSomie oclj>ady produltcy~oe oraz IIU'Ztdzla, kt~ 

w •1tlts~o6o1 wt,zad motoe z osadnictwem mezolltyoznym /kultura ~an1sław1cka?/. 
UokU111eotao3f 1 materiały złotono w Vuelllll Okręr;OIIJII • lłuazowia. 
Przewiduje •H kootyo\UlCjt ba4ad. 

BOiiZIINIIDIIO~ gm, Odelako 

WC j o l>YdtiO skie 
Stanowisko 1 

OEDDU 

woj. azczeoidakle 
Shllowisko 2 

OlmUIISO, 
wo~. no•OSildeokie 
Stanowlako 2 

l 

patr:a pdtile •recllliowieoae 

Koaaerwator Zabytków Arobaoloeioaoyoh 
w RoWJa s,oza 

, B~dłlllia prowadził ·acr Ilerek Ssy•..uLawtoa. l'ill111110•ł 
WIZ w Rowpa s,esu. Phrwa:&J 1aaon badde 

C.entarzylko kultury pllldaltia~ /łatrol&aj?/. 
. ' 

Omen tusyalto polotone jest na płaakiaj te rad. nadsalewowej DIIDII~oa w odliiĆJ:o•oi ok. 
1700 m na zachód od obaonego koryta raell:i, .. r6d sabudowad wal Oheł.laieo, StanoW..to ~·•t połc
ione w odleclo,oi 1 km od soa~~eco cro4s1alta /ataooitalto 1/, ' • 

BadaDla miały charaktar ratoWD1oso-waryf1lta01Jny, Zaletono 'wylt'opy o lllłJSIJ•J po;.1araohn1 
-.7 15 ",2, lliai;q oae na celu UOI>WJoeol• •••1te:u cm..,ta:rayalta. Dwa WJkopy były ·~ał/IIWa, Aati..ta•' o • • 

traec1 Pl'ZYoidaJ: odkrycie aiedlll111 crobdw oialopaloych, Dwa s olch b7ły jaao .. ,o..-iaat posoata-
łe pop1~1n1cowe, Odkryte oaozyoia ••l' oharaltteryatyozA4 tormt 1 oauaoty1 oo pOS.-.l.a 4ato~d 
0111aw1aoa :r.naleziaka raczej oa woaaao, tut taltary p111dalt1e;l. ~co a~~'a11Sł onaolDeiCZłlll 

ko,oi z od kry ty oh crobdw, 

llateriałJ a tegoroozo.,oh baclad aoajdaJII sit w Vuaa011 Oll:rtcowyra • loWJra s,cza. 

Badabla btdll kont:vnuowaoa w roku pl'Sy~}'Jm • . 

OHI.mfiSKA, p. ll'browa Biakapia 
woj, bydgcakia 

S tłlllOWis.kD 57 

OZ41łł01fo\ST, p,- Debrzad Wtelki 

wo~. opol•Jtia 
Stanowisko 1 

az.lllli~U:O, ~· Nowa Wid Ltboralta 
wo~. ał!ł)skie 

Stanowisko 5 

D p!, p, Dobra 
woj, Włocławskie 

UanowhltÓ 29 

patrz oa.clit 

patrz neolit 



. W!RLUS, p, l'~owo lllsk\1>1• 
woj. torudakle 
S.anowhlr.o 6 

G\Sitl, ... llJ:IiEII!kOWO 
woj, bydgoskie 
Shllowisko 13 

ORDJ~o, gm, o'wtęoia 
' woj, bialskie 

Stanowtako 1 

·1mOII!OZ4, p. Sanok 
' woj, ,kro•oiartakia 
Stanowisito 1 

l . 

.. 

.. 

- · 811-

patrz neolit 

Va:ae1111 Olr.rtcowa 
w J:ro~lile 

'Badania prowadził, mgr .&Dna VusyozuJii J. •er 'ntbtata 
Pohorall:a-Ueja. P1niuuował 1IKZ w ll:ro~nu. 'rrzeo1 MilOli 

badart, Oa8da grupy tafnobrzaakle~; oa~da ~~~ 
~.rze woraklej. · 

ltootynuowano prace . w oentr_aJ..oaj partu Óypla iewobrzauiaj nadzala11o .. j terasy S1111u, oaz 
przy jego wschodniej krawę~zt. Ba praaa,.rŻen1 32ó a2-. al~ltal1zowano 20· nowych obiakt~w .cr-upy ·tamO.: 
brzeakta j, oraz w oało,c1 WJ&Itaplorowllllo \obiekt 15 - p6~aiea11111lt4ł a wozamego ok~ su· ilp,ływóti rzye.. 
sklch. Jllltrf 111atępÓ~ały gi6-11e • Óantralnaj oat~ci cypla, w ich wypałnUkaoh ·:&Óalaz1Óno: ,.*1!114! '. 
bręzow~ silnia uszkcdiiDDJI, pr:&4Jfl1k1 cltnlana, lJ.czna tragmanty ceramiki, cz,~d przyoatrzo"' ale
klarki oraz półwytwory z dynowakiego ma~a ~aaioilltc"!ag·o, k~emUnia 1 1nnyah skał k~elli.wyoh. 

Obiekt miaazlr.alny z określi wpływów rz,i.sltioh był .zblUony do oz we roboka o WJ•i•raoh Sl4.ż!? a , 
wzdłÓł krawędzi zachód 1 wschód wyst~lły ·za:ryiiJ dołków poał'4'CWJCh1 welłiiJitrz .4111 ·. a'twiard.ż_coó _lla
d6w -palaDiaka. Z· wJ~GłJlhka obiaktjl 15 . !lfdobyt~ : . ·b"ZOWJI piooJ1aq f1b\il4J ti-1\bltOft~~ ~~ sre'lliJi'' ''; '·, 

, płJtb. na głdwoa : ··•ral>mt~ 'lnlt.ruataqf, naltabłJikU ' i .nd~a; :il.~lll1k1 gJ.lnillll.e, "w. ty!ll:1 .zdcb~óD-,:'/: 
· ciętarak tkacki, l1czce f' rapality 11aozyl1 c1ellko,o1ennych .o powie rzohD t ach ozarnyąh,, UyBZOZIIOJch,· 
oraż naczyJS g~ubo.cilłDDYOh • gl:Ó'IIID18 camk6w, ,'<.'_.'', .' ·••. . ' _' ' ... ' .. · ' . : ,' : 

·,. : · Oblskty grupy tamobruski'j ltult.l11'7 łl'ltJ-c:Jt~e3 _.na ··~od!ł_t-~w1• uyd.obyłJoh ' z··~Jo.h a.ate.~ał6w; ' 
mo!na datowaó na V okras · epoki !lrllZU or*z. Da ·okres. hl\lsZtaoltl, b atomillat · obJ;altt·' 15_,., pdłz1em11Dq 
o kon!ltrukcji ali;.owej na faz• Bi! ckrssu wpływ6~·; fŻ:~ak1ah. , ,. ·· ·; ·' . · · 

.. · .:.~yakanll · iDaterlałJ ' slołono • Vuze~~ą~ · ~JtrtCÓ~II • Krodnieo ·· .. , . 
Bedlilila będĄ kon'tynUDwana, -;_ ·:; . . ,.- ·" , ., 

• ;-~. .. <~, • \··~. •.• ~ • tt."· 

IN OllllO OU li' 

woj, bydgoskie 
Stsnowialto 95 

J.lNIU, P• Dobra 
· •o~. włoolawakte' 

Stano-irtsko • 

. 
' ., 

__ patrz ,okres wpływów rzjaak.1oh · · . ,~ 

pa~rz neolit 

., '·l .. ~ 

··l·'···· .. .. 
,: .~. ·: 

~,. . 
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J'AROOIN 

woJ. Italiakle 
ShnowUko 1 

,.--

Muaoum Raaiotidna 
w J'aroo1n111 

· BadaDla prowadzi . dr Ryszard Gry&iol 1 mer EU«<nlusz 
Czarny, Finaosowall 1'/KZ w l.aliazu 1 łlauum lh&ionalno 
w Jaroo1nte. 'l'rzeoi aezon bada d. Oman tarzyako kUltury 

łutyoklej z okresu halsztackie&o O 1 D. 

Ioot)lnuowano badania po obu stronach torów lr.olejowyob do Poznaoia. Przebadano obszar ok. 
~ a2 , w obrębie którego odkryto. dalezyoh 10 grobów /ł~ozn1e po trzeob sezonach badali liczba 
arobów wynosi Ie/. Przawatały &roby ciałopalna, popielnicowa, czę!loiowo obwarowaoa brukiem kllllll8n-
11ym /9/, oraz jodan arób jamowy, ozysty. Szczególn~ uwago zwreoaj~ dwa najlepieJ _zaobowana: &rób 
popialnioowy, dziaolęcy 01 zawteraj~cy obok pcpieln1cy 1 elr.rętu z drutu br~zowego, czarkt malowan~ 
oz•r!lftHI~ .rar~, oraz grób popielnicowy wyposatony w siedem naozy!S. o wyra:toyoh ceobacb /wpł'/wach/ 
kultury pomorskiej, W wyniku stwierdzonej silnaJ dewastaojl terenu cmentarzyska, Wi'lkszo6d o4kry

t)lob tu grobów była zniszczona. 
łlateriały z badali przechowywane a~ w lluzsum lłeglooalnym w Jaroc1D1e. 

Badania b41d~ kontynuowane. 

DIIIDCZY!t-Bł.Otlll: 
woj, oatrołęokie 

Pa!S.atwowe 'lfuzo\IDI '4robeolo&tozne 
w Warszawill 

Badania prowadziła mgr Gra:tyna Daoobowalta, przy Udziale 
mgr Mirosławy Aodrzajowsklej, Konsultacja me1'7t01'70SDa 
- doc • . dr bab, 'l'sresa lf41grzynow1cz. J'tnaosował 1lltZ • · 
w Ostroł'lce, Pierwszy sezon badali. Pozostało,oi osady 

kultury łutyclr.iaJ i osadnictwa młodazaco, niao~'loo,&o 
ohronolog1ozo1e 1 kulturowo, 

' Staoowlako znajduje slę .oa wydmie połotooaj ok. ~50 m na połUdniowy . ~ebcS<l od mostu nad 
Liwoam 1 ok. 1.50 m oa zach . od drogi z JtamUllczyka 4_o Św1D1otopu. li'Jdma została • znacznym atop
niu zniszczona przez wjbhraoie piasku. Obszar pozostały do badaJ!., między 'krew'ldzl~ wy.bia.rzyska 
a OZ'I,Ci~ zalaslbO~ wzgórza, obejmuje ok. 1200 m2 • 

. Badania, o charektorze ratow.oiczym, poprzedzono zadokumentowaniem profilu wyblerayska, 
zarazem pror11u poprzecznego wydmy, od jaj kJmi.oacj i do pod-sta,.Y wsobodn l aj, w którym ujawniono 
e obiaktów - palenisk. . 

Otwarto wykopy o ł~czoej powtarzo~i ok. 136m2 , w tym~ aoodatowe /20m2/ na terenie 

zaleaiooym, w któryob nie stwierdzono zarysów obiektów, !fa !tulminacJl wydmy /ok. 116m2/ o4k1'7tO 

" obhkt)l - 6 ~am kultury łutyckieJ i ,a palenisk, • tym 2 uobwyoooa w profilu wybiU'IIyllka. 
Jamy, o wypełlliakac.h brmatnotółtyob lub brUDatooszar1ob, •ary•aob w przyblitaniu onl

nyah, miały w protilaob kształty .oiaokowata, Skq>iały się w południowej cz,,ci wykopu. Wi't.
azo'd z niob została uszkodzona przez paleniska., Z dwóch jam, zna1d,.uia.oycb si'l poza iob zasi'I
«Laa, wyek•plorowano ulaski cera.ik1, sradkl polepy, poJedyncze krae.tente,droboe Wilglalki dratw-
o• 1 p napalone kostki. - · ' 

Palaniska, o zarysach prostok~~nyoh lub, owaloyob, . wypałllielr.aoh czamyob, ·aiały w pro
tilach kształty nieckowate. Dna lob zostały wylotone kamianiami. W oiakVóryoh zachowały ai• 
'lady po pi011owo wbitym słi1P111 w DZ41foi oaotralnaj lub naroto.tkaoh. Poaado~DD• w dutya za&'ISII
o•aoiu, za~muJ~ prżawata~~o~ DZ'If6 zba~ana&o obszaru. Zaledwie ,w kilku palaniakeoh snaieaiO.Do · 
&rudki J>Olapy t bryły surowej cJ.tDy t p.rupalODII kostki 1 pojedylicile ułamki Oar8JIIiki 1 niemotlilia 
do okra~lenia cbrooolo&iozno-kulturo•ego, Liozne tragmaot7 ZW~~elonyeb belek dreWD18Dyoh, aalaca

~-oe na wykładce z kamieni, •wiadOZĄ o układaniu lob w konstrukcje rueztowe. Ja akrajaoh ebiek
tdw znajdowano akqpiska ko6o1 awierz,oyob, na ogół szczękowych. 

Badaola b41d4 koot:rouowaoa, 



li.YlC'I'1Z 
Wlljo OplilakU 
Shnnwl rt o 1 

- u -

llllh•raytet .Taciellollekl 
Inatytut l~obaolo&li 

• K~altowle 

Badaola :>.•owadzill prot. dr •arek <Jedl i llllll' ltenata luaa. 
ltonLynuaoja badali zapocz11tkowanyoh w 1956 r. Finansował 
Jtomltot Nc.uk H1ator.·oznych P.ł.li. Omentanyako z okresu 

halazhokie.t~o o. 

W r .. aoh badań uzqpełDlaji\OYOh pnd t?rowiekiam dawnej kolejki ._skotorowaj odbryto 9 crob6w 

ciałopalnych popiłllLIDOW7Dh /nr 3696-}7031 datowa~~yoh na okres halssta~k1 o. Na uwag' zasługuje 
salotony w obr,bia dutej kolietej jamy /o średnicy 270 o~ grób komo~o., /nr 37C31 ze Aladamt 
ozworoboozn•J komorf o boku 180 cm. W ob1'fłble komory znajdowało się pOllad 20 naczyd cl1nianych i 
rót.oe wyroby brt~zow• i t~lazna. tony gr6b /nr }700/ otoozonf był od strony wschodni s;! półkolletya 
rowkiei.. ocraniozajłiOJ"' przestrzeó o ~redoiof 220 om • . 

KOCoUIOWO, p Pobiadzlaka 

wojo pdii.Dadskia 

S tapowUko 13 

xo~o. cm. Oborniki 

wch poznadekia 
SłllllOWiskO j 

!tllllSIII, &III• Lhawc 
woj. torllilskie 
StanowiSko 8 

Jt'OJIZ.ł. , . P• Bl1ZIIIIÓW 

woj. kaliskie 
IH1111owialr:o 2 

p•trz woz•sne ~rednicwieoze 

patrz epoka br11zu 

patrz wozalilie ~redniowieoze 

patrz neol1 t 

Biuro •Bada4 1 Dotuaantaojl Zabytków 

w ltaliszu 

~dania prowadzili acr acr lilarek Olędzki, Orz•t~~ra !'est.. 
1'1Jiansował WJ:Z w 1tal111ZU. PUrwszy .. ,.Oll badali. 
Osada kllltury łutyoklej /HaC.D/, cmentarzysko kultury 
przeworskiej z okresu wpływ6w rzymskich, jama z okresu 

p6~nago średnlowieoza. 

. Sta~~owiako znajduje 81• na krawędzi te~sy nadzaletrt;weJ Prosny. W dutJm stapnt,u zostało ono , 

snis:iosone przez wyb1armia piasków. Badania byłJI k.OII..tJPuacjłl woześnlajszych prac wykopaliskoW7Dh 
pro;..dz~nych w okl!asU ·mi,dzyao~enoym przezJl.TIUI&ę 1 z. llaJa118klego. Odkr"to 6 jam osadn~csyoh 
zawieraSilDYCh aatariał kllltury łuł7ok18~. Ohronolb&1a ·obiektów została ustalona na Ha c-D na pOd• 
stawia materiału ceramiozna&O• W rzucie poziomym kształt ich był przewatnie kolisty, o drednioy 

SW7kla ok. 1 m, w profilu zwykle nieckowate, aię&ały !lo głębolto~o1 ok. 1'1 13 mo 
!la oa14• kultury łutfokie' nawaratwiłf sio zespoły grobowe kultury przewora.ki•i· Ll\czoia 

o4kryto 5 ~rebów, których zaaartd6 11aknu1• na okres wozasnorzymski. lUomanti 4ahi11Df stanowi' 
fibule: oczkowata &III 58-59, tftlbliowate .iiV 78 oraz takto zabf tki1 jak UIDbo na 1 ostroga no. 
!la nozat~ólnll u••M salługuje bocaty gr6b kobiecy uwiar&JIIOJ poza 1111!11iankowanymi !~bulai tftlbko

wat,.i taltła ozędoi ll.kl'ZJIDIOzki, n6:t-, sprzt~ozktłt przdlik oraz dwie szpila. Vatariał kostny • 

o.,.ntarsyeka po4dany sost!!l analisie antropologto:tuJei• 



- aa -

Na atenowilku o4kl'Jto r6miał lal!lł• w kt6rool wypalnilkil znajdoweł.y lit tr ... entJ naoQii 
X~Y-JV wiecznych, ko,oi 'zwieratOJoh oras polepa. Obiakb ten miał prawdopodobole oha~akter colpo• 

'darozy, 

Bad&Dia nie btdll kODt}'nllOW&Dio 

USOWIOII: JULII:, p, taeowioe Wiel.ltie 
woj. OJ>olakie 
Stanowieko 1 

' •az•m 1.,. J',Dzierłona 
w ltlllDzbl'rlr.u 

·Be4allia pro .. dzili •er mgr tao1na Baj, Oertl'llda •art}'lliak 
1 Romao Pashiliskt:. P'inansonł liJtZ w Opel~ Si6d•l' 1111011 
badali, Qmantarz,ako kultul'l' łutJokiel . s okrseu halastao
kiaco. 

~ . . 
Badalliami objtto ObiZ&r /115 • / w bazpo,radDim st~eiedzłwie '.wykop6w powstałJeb poprses 

nia.ltontrolowaot~ aksploataojt piasku. 0dsłon1tto 19 obiektów, •'ród.' itt6i-,oh w,rótniono 3 crobJ 
szkieletowa 1 16 grobów oiałopalnJoh. 
Groby szkieletowe miały zrótniODW&DII budow,, Obiakt oznaczony numerem 12/83 poetadał dWU .. rltWOWJ 1 

lu:tny bruk kMlienn;, obiekt 3/8} ocraniezony bJł jedyo ia ki.,koma k,;..ieniami ułołODJmi pl'IJ polll4• 
niowym 1 p6lnoonym kralicu jamy, a obiakt 10/8} nie poliadal tadDJOb konstrukoti k-.iennyob, 
Wyposatenie to przede wszystkim ozdoby, jak nagoleno11r.1 i braosol~h bl'IIZOWe i tei~e, nasa,jnilr.l , 
spiralne Jr.6łka, wiliorki 1 szpila z brt~zu, paciorki szklana oraz droboe trapentJ oa~uil:i. 
J'adJDie w grobie 3/83 znaleziono jedno cale naczyni!' - półkolisty ~zerpalr.o ~ 

Wszystkie groby oialOJ>alne reprezentowały tn> grobów jemowtob, W witkao•oi WJp'a41r.6w bylf 
to obiekty WJposatbłle ubogo, najozt~oiel w drobne trapanty ceramiki. J'edfnie obiakty 1}/8}· 1 
15/83 zawier•b oadoby brtlSowe, • iakłe oałe naozJDla. 

1 

Ze ndtdu na oit~&le sagrołenie eksploatacj~ piasku, badan.J.e willoy by6 tontynuowaoe, 

. l 

x#No, p, Brusy 
woj, bydgoskie. 
Stanowisko 2 

uszxoWiaB:, P• Mjewo 
woj, bydgoskie 
Stanowisko 24 

U.GIEaiXI, p, J:ruszwioa 
wo~. b}'dgD'ekie 
StaDDI!iSko 1 

l 

patrz neolit 

Polska Akademia Kaalr. 
Instytut Historii 
J:ultul'l' llater.ialnaj 
Zakład ~rcheologii Wiolkopoleki 
PracoliDia Pre4:11ejowa 
w Poznaoiu' 

'Badania prowadził dr Krzysztof Szamałak. l'illansowal llli:Z 
' w Bydgoszczy oraz Ilłl!JI PAII. PiernZJ sezon badali. 
Osada ludno~oi kultury łutyokiej s okresu halsstaolr.ie&~• 

Rozposnano ~·~llhj lls~•;laatrowaoe stanowisko uayt\lllwane na pdłwyspie "Straelnioa• od 
zoejduj,oej się llłł. nim d1ua~j etrzalnioy Bractwa Kurkowego. P6łwyssp zoajdnja sit • p6ln!'ano
zachcdn1e~ ozę~c~ jez. Oopło 1 jest oddalony o około 400 m oa południa od Os,rowa Rztpowsltiago. 
Załotooo 7 eondaty o powierzchni ogółem 55,5 m2 , a ich głęboko~6 ~o oaloa wahała eit od ,O oa 
do 120 cm. Bedaoia potwiardził:J zoecznilo WJ:tszy poziom wody w okreele halsztaoltia /79,50 a n.p.a/1 



- .. -

:m..,,. ae~a~lel :a uaytuowaota taloch ranu c rodu na Ostrowu Rzępowald.m , .Tac o poao stało~o14 J•ał 

zacbowaoa • partli br~•&~••l wa r atwa poebodzaola baciaoneco o m1~1azo,ol 10~30 c =· Potwi e rdzona 
zostało latnianie osa<17 ludno~ol ltultuey łu.tyeltiej, datowanaj na oltraa hala:ataok.l D, wep ółcza~ 

o'j grodzisk u na Ostrowie ilz~powaltl.JD, Osada &oaJdowda aię w6wozaa oa WJspia o powtarzehot około 
ł ha, l h oatrafion o n.a dodatkowo UDoc.olanla obronna. Ja~ zabudowę za wz&J.ęduna podt:okło•ć ta
rowu tworzyły chaty oaztema. łl a .§lad :l•doa.l z ll1eb aatrattaao • zachodnial czę~et osad7, W po
bUta palea1aka ll:.llalezlollo tam rozotaracze do hran 1 trasmsJ>t talazne&o stezpa. Badaola do s tar

czyły dużej -ilo,o1 cera.mJ.kJ. llaczyn1owaJ 1 lcośei zwierz~ t. ObtHo•6 rUIOhomeGo aate rtała -z abytl:.
"'o ro&:rzUCOllB{;O na całym obuarze d aWDej wyspy wskazuje Da iotelliiJWDe, aczkolwiek, jak wyllllr:.l 
a Je&o datowania atosunkoao krótkotrwała użytkowanie osady, 

~.latO, p, P &koś 6 

woj, bydgosltla 
~~&DOWisi<O 5 

qtcw, p, Ch:rzypsko W18llt1e 
woj. poznatSskia 
Stanowisko 1 

patrz wczesJ>e ś:redntowtecza 

Ubiwersytet tm. Adama Wtoktewtoza 

Instytut Pr!LIJ1~t_!lr11 , 

X011serwator Zabytków Archeologtoznych 
w Pozn&Dlu 1 

'8ad&D1a prowedzil dr 'l'ade~z Wakiawios, Ftoaosował 1ll"Z 

w Pozoantu. PhrwsZJ sezon bedad, J:urhan kultury łll!J~ 
ltlel 1 cmentarzysko płoskle kultury wielbarskiaj /?h 

Badlllli& miałl' obarakter rato-cicZJ 1 ich oelam było abaduta khmaou, połotonago w lesie 
1 niszozonego przez a.ksploataclę ptdDloJ, lrurhao o pterwotoej •rednicy wyoosz~oaj zep&WD& około 

9 m, miał Ilesyp z ltamialli /wys. do 80-90' cm/ w kształota wieloboku /zapawoe dztas1~cló)t4ta/, 
.lago częg6 pćł.Dootla zniszczona została przez piaśntoę, tooe oatomtast partle w wyollta starszego 
karczowaoia pot tak, ta zachowaoa była tyllr:.o ćwiartka półlloco~•scbodllta. Brzeg zewnętrzny obsta

wlony był rzędem calowo dobranych wtększych ksmiant. W nasypie kurhaou w r6WDomtarnym rój~sui:i!, 
znd.eztono ltllltadztesi'lt ułamków oeramlkl kultU1'7 łutyokiaj, jadnelt~a pod nasypem kurhanu nie 
było grobu kult1U'J łułyckielo OdJtr7to oat01111ast grób kształtu onl.Dego ze szoz,tkami stosu 1 2 
ntewtell<liiiJ. ulam~1 Jr:.ojc! 1 wę&].lllll ilrz&'IIDYmi• Pona<lto z otoczeola kul'hanu pochod&l 1 p~tel• 
at o a z Jtojct, ' e. 11 skupie pi doleJ znalez1011o I<Dlajo'l poplal.Dio.' z kolc!ml, zoajdUj!lllll 111ę ptal'
wtaia ZII,P&'IIDB pod nasypem llurhar: u. ZII,P&wlla • otoozaolu kurbac u istniało we 110zeqoy~ ok:resta 
rzymSkim cmall tarayalto· ctałopal.aa, prZJ ozym nta.które z grobów wkopane zoatalJ w 11aayp lub pod 
nasyp korban u. 

POlladto 11a wschód o4 kurhanu wyJtonano wykop aooduowy o pow, około 30. m2 , w lttórJa nle 

ll&hatlollo na :ta~a zabytki lub ob'tekty, 

ŁOBUxY 
wj. nozectli&ltla 

Staoo•isko 1 

lUCIUOWI OZ 

woj, atedlaclda 

Stanowtako 1 

1UacrJIOWO, cm. I11owrpotaw 
IIOj, bydgOakle 

Stano•ltko f 

petrz wozesoe ~redntowleoaa 

patrz neolit 



, VlDILY, «m• ~~tnów 
woj. sieradzkie 
S tan o w iska 1 

- · ~o-

• Mu:n111 Archeologiozna i &tno~rat1ozne 

w Łodzi 

'Badaoia prowuzU mer Zdzisław Kaszewski, Finaosował 1IKZ 
w Sieradzu. Pi~ty aazon badad. Cmentarzyalta ciałopalna 
górnolll~sko-małopobkie3 crupy kultury łut7oktej z V 'olr.r. 
epoki br.-u 1 a okraau balaałaok1aco C /800-850 p,a,e,/. 

W badaniach uozestni=l'ł• młodzie:t zrzeszona w ZHP. · Przebadaoo obszar o powierzahoi 325 a2 •/ 

na którym odkryto 1'7 grobów o1ałopalnl'ch, o zrótoicowanym obrz~dku ciełopaln")'m. Wyrótoiono nast•

puj~e tl'PY poob6wt6w t 
'l')'p I, Przepalona ko~oi ludzkie ulotone 11 popielnic}' w układzie aoatomtozn.,m, Prz.,ahwki ':JIIliauozo-
na prz., popialnicy lub wa wnętrzu nad szczątkami zmarłego. 

'l')'p II. Przepalone kollei ludzkie złotona ozęllciowo w popielnicy ·• reszta roza}'PiDa wzdłu:t osi pół• 
noo,.południe, Popielnioa 1 przystawki ustawiona od · strony północnej, 'l'lyró:toiooo '7 crobów. 

'l')'p liii. Przepalone lr.olloi ludzkie l'OZ8")'pane wzdłu:t osi północ-południa, oalowo potłUDzone ułuslr.i 

rlaczJd 1111iailzozone po stronie półooonaj, Wyl.'óU1iono 5 grobów. 
T")'p · IV o Groby tego typu zawieraj~ tylko przepalona kollei ludzkie ZB}'PilDB . tyl,ko w jadlic miajaoe. · 
lłyrótoicno 3 groby, lfszyatkh wytej opisane tl'PY grobów miały kamieooa obstawy abudowaoa a jedllep 

lli~ dwóch rzędów Jcam1eo1 oarzutowyoh, Popialnica były przykeyte dutych rozmiarów Jc•teniem. 
Wfpossteoia ~Oszozagólnych grobów W naczynia waha się od 2 do '7 sztuk, W trzeoh· &robsoh 

_PDPhlnióowyoh odkeyto trag~~~anty niewielkich rozmtsrów kółek z brązu. 1f jadDym z grobów jamowych 
znajdował aiQ pięcioboczny toporek wykonany z granitu, 

'llt\CZNIX, 8111• SieQ!łl 

woj. koszalidakie 
•uze IIII Oln-ę>gOWII 
w J:osz al in 1e 

Badania prowadzi~ mgli 18111101 Skrz}'Pak. l'inaosonło 
)lluzeum Okrvgowa w .B:oszalinie• Pi•r•ą sezoc. badu. 

/ a.eotarzyako koltury p011orsk18~ a ·pdmoj f~y okreeo 
halsztackiego, 

'·' 
-· ..... t, 

stanowisko usytuowane ~est .oa te:ronie lasu oala:tąO!'CO do lad.lelloio'w~ .Oo-'ot.n.;,r ; • ocU•&
ło-'o1 około '700 m n• pdłooo od ni Nia:tyo 1 ' około 250 m Da zachód l!d droci 11•*70 .· · Oharaylio. 

Pod wŻclvdem gaOJDortologicznym ~est to· garb morenowy o IIU117kształoGDtoh terbach· a .: .;ll
teya apedkiłlm w kierunku rozległe~ doliny rzekł, Błotnioto Od. etroay półnDOD-eaboaDlej j'S")'Ir. . 
•ol'tlDOwy został przecięty drogą la,ną 1 w wrotku czegu oddoD1Qto wsohodllie. laboosa aoreoy..,Pontal• 
w t~ ~osób wybierzyalr.o stało się okazj4 do eksploatao~1 twiru przez o.ltolioaoyoh aiaSikada6w. 
• taki sposób doszło do odkeyeia i do•cŚ ueczoago zniszczenia stanowiska aroheolOcicliuco. - . 

Prtebadano 20 a 2 tersnu na głębokolló prna1,tn1e O ;40 •· Odałonitto 1 *Jeksp'lol'Oita.ri0 · 
l 

1 crdb skrzyokowy zbudowany na planie kwildra tu ' Z ozhreah nieregalemych k.iiteili criDUoW)'Óh ·przy-
kryty oh piątJm. IUe atw1erd21oc.o dodatko'wego ób11arowaou kamiennego, • k~oru ~tÓbowej, 'na płaz
kim kami'eniu, staia P"l!iłllnioa b8111a~ta, &ładZOJ!:a• O 1n111lto osadzonya Zał-.iłl ·, WJa~Oj ilzy~oe 1 

wyohyloc.ej na Złllllllltra ltraqdzi wylewu• Popteląi.oa wypełniona przepalCiliJai ko,cili · praJir.l'Jta )lfla 
płuko-wypultłll pokl'J"'l• Innych· zabJtkóll' nu stwierdzono, · •. ' , . : 

Ceło•6 llalat}' datowad na a9hyłek olr.raau Rallstatt D do wozeaneco olr.raau 1~\~,altleco. 
••tilriab &JiaJdUJil 81. ił·~·~ Oltręaowyai w Koszalinie. . ' 
Badaala Dla .. d, kóatylluo'WIIie, i·' · · ' 1

' • 

MOlU. 'lit, llll• 'ooiiJ'I 

woj. ltłooławakia 

S tanowia~o 9 

pahz neolit 

.... · . 
. " :'· • ·:.,t 

i • • ..• · ,~ .. .'. 
: . \; ·.·. 



~~OLIOS, ~· Wola Krzys~toporska 
wo~. piotrkowski• 
St.newlako l 

~ III -

IIUZB\IJII Okrqgo• 
w Piotrkowu 'l'r ybWldsk!Jn 

' IJadanU pro.,.dzU ~r 11!1rooław Szukała. Fillansował łiKZ • 

" I' iotrkowia 'l'rybuoalsktm. Pierwszy sezon badad, 
OJDantarzysko ciałopalna kultury ł~yc:kle1 z okresu 
halaztacktago 

BIIClaoia ratoWJlieza so.oda:t.o"., Wszystkie groby pochodzą z obrywaląoe~ się skarpy rowu me-
lioraCJ)Dego, W trakcie badali odkryto 5 grobów ctalopalnych, 

l:odci w grobach rozsypana prawie płasko, przykryta obstawą k&Jnienną z kamtent polnych ró:t.

llyoh rozmiarów, , Wlfr~d spalODJtc:h kolłoi lub w ich otoczeniu zna~dowały się przyatawk1! naczynia !~li• 
Diana /adobiooy kubek, czarka z uszkiem, naozyoie do.oiozkowata, miniaturka wazy/ 1 ozdoby meta
lowa /3 naszy1o1ki z drutu brązowego, sk~oooago wokół właaoe1 osi, szpila brązowa z uszkiem, 

ISplla brązowa z łabędzią główką, szpila telazna z główJar, zwiniętą w spiralQ, 2 · bransoJ.et:p brązowe/, 

Stanowieko w:pdatowane na podstawie typologii w:probÓ;-;; talowych 1 ceramiki. 
Bad1.11ia będą kontyn uo .. iu•, 

UIOCU 

110 ~. b)odgoakie 
S tiiAOWisltO 2 ' 

.OISZSWICI:, gm, Slll.QOZJDO 
woj, gdańskie 
StiJIOWlllkD 5 

patrz okres latellski 

Muzeum •rchaolog6ozne 

• Gdallakll 

Badi.Dlł\ prowadzili mgr mgr Małgorzata Tuszyliska 1 

lUrosław Pietrz8;k• Finosowało lhl1leum Aroheol~ioz• 
a Gda.lisk~a. Pierwszy aazon badań, Cmentarzysko płaskie 
z okresu~halsztacklego. 

Qllantarz,sko polotone · jest ok, 900 m na zachód od wsi, po px:awej at:ronie drogi pollla~ pro. 
ndZIICej z Vdoiszewlc do Batlum, w lasku sosnowym, w poblUu 11aaypu niaistniajęcej . obecnie Jto
"lajk1 ._&kotorowaj, • Sllsiedztaia cmantarz7ska kurhanowego . /stanoaiako 3/. 

l'l'?ieprondzono krótkotrwała prace ratownicze na cibazarza 3 arów, . zabl!lzpieczająo cm.eota
rzyako' przed dalszym n1szoza111em, Został zebri.Dl' szozątkow:p materiał :&abytkoWy /ceramika, prza
paloo~ ltD.Cl lUdzkie/ Z trzech ZD.I.SZOZODyoh grobÓW sJr.rzyokOWfOho W•r6d mater1ałll . Cii~IIID1Cznago , 
wyró:tn.l.ooo resztki cze:mionaj popialn1Dl' ~dobionaj omaaUIJ;Ihm . .10deJ:kolf1m z lnk:ruatac~ą orali 
r .. ztkl pokry,;. pzapltowatych i obejmujących, ' 

· odkr:ito ' 'trzl' groby, w tym d'Wa z wielicami kamlennymi /or n:r :;, 6/ ze skrz]lllie1 
grobowymi wawnąt'ri wlell~a w OZQdol południowej i 1 gr6b .obwarowany obsypi.Dl' resz.tklliD1 stosu~ 
Skrz?nU grobowe zbudowua były :1 •La wielkich łupan:poh killiileni, dna loh były wyło:t.aaa drofm:pm1 . 
keienlui, W ka:t.dej 'akrz:po1 znajdowała się jedna popielllica przykryta pokeywą. · l'opi.;lnica 1 

. pokl'J'w:p :aachował:p alt w :al:ym stanie. · · 

W grobU .11r 6, • ObrQbie wialioa kamieooego, oa północ Od sltrzynl grobowej znajdowala "illę ,lua 

wypełniDIIa ozamfl, przepalDll4l ZUJD1' w której wystąpił:p. węgle ilrzewne 1 akorupJo 
la uwagę zulasuja grób 11r a -· obwarowan:p, obsypBOJ resztkami stosu,• którym komora gro .. 

bowa sbudonoa ·była s polo1oh kam1e111. Wnętrzne komory zawierało oiallc~, p rzepalona ko,ci 
llldzld.a, Wtgla drzetma i kilka akorup. 

l'OIIIadto odkryto dn ~iilregul,rne, rozotągn1ęte brulei Jtam1enna w któl'J'oh nU· było ładD)'oh 
poohóllków, 



IIUitOLI, cm. toobt<w 
woj. aUdleoUe 
lhDowlllko a 

- III -

./ 

pahz otr .. wplJ•6• •r•akioh 

IIIOHMia6W-VAŁA WIKS, c•• BurseD1D-Konopn1oa 
woj. deraclzkl• 
ShDowialto 1 

l Ilstll.OWI Ol, P• •1 i los 
woj, wrooła .. kl• 
SłlaDOttislto a 

lOft BlaKOOZD, ... li owa Karoama 
woj.cclal1ek1e 
Słlanow1ato ~ 

•Wit!• j.rohaolocioan 
• Odoaltu 

, Badania pro .. dzU acr J'euaa Połc6rak1~ l'illanaonł 
• Clduatu. Purwu., aaaoa b.tu. Oaada ltllltur łld7oltie 
z okraau Belletat a. 

Stanowieko połoto.ae jad oko 250 a Da polUdn10..,•W8ah6d od -llt&rSJUa kultur ła&Joltiaj 
aa at·e. '' b.taneco w lataoh popraadnlob, 

Osada oclkr.,ta aoetała podoaaa badu powiusohllio..,ob, ' praeprowaclaoAJOb w 1976 ~ W 1980 i 
19112 roku aałołDDu h nlewlelki• ..,kopJ ltoałlrollle, • kt6r.,oh DatrafloJio aa nbt"" Jaalhi'O"'• 

'w 198' r. akaplorowano ..,kcip o po-;1arzohDJ. -1- ara,dŻia Ocsalaałth ahop wnt.., ltaltUó.,.2o 
1faratwę ..,.kaplorow.iao jedJAia .u 1 dsl~oe /0.25 ara/. •1•iaśo•6 warat.., WJDDalła olto 35 oa. 

la jej ap•cu Datratloao 11a paluleko. . 
W,dobyto s.aaom• lio•d on•ik1, &ł6uie tzw. ltucbellllej, poohoda•oej ~ uoQii &rtłbołoiLaa.Dyo 

o powU'l'ŻohD1 ·aauttral)aj aohropowaoo.aej. ••!Ód oa'l'Uillt1 prz .. Uaj' ałaltl p~Jt6w · s .D1w11 
ttea/, ..,ettpuj• tak:ta ułultJ. a1a 1 talersy, rlladzlej - dabao6W 1 ltablt6w • . ·• 'icre~atałwn· .,.,nwP11llłl 
odo1alt1 palo6w 1 paanolto1 oraz aołlrWJ l1111jDa. PDDadto ..,ci obyto n lawlallal uo•.s , ""'11 drzeu-,ob 
oru ko.o1 zw1ento-,oh. P1111 Uej warałWJ kulturowej odalooltto aar.,a j..,, ltt6raj · •lt•lonoja 
w1dll1aoa jeat w nazttpDJII aeaooie baclawoz.,m. 

l t~ltu badali pow1erzohii111WJ~h, przaprowadZIIIIJOb w otoounla daoowlaka odltr.,to połlldlllo"' 
paruł oUdJ, polotonil jut na teraDla Shre~o Barkooz,na. 

PrzewJ.dZ1aoa jut kontJ:Ouaoja badu. 

OP!TbwtaK, cm. Raclz1ej6w 
woj. Wlooł~wekle 
St811ow~alto ;, 

auTbw 
aoj. oztatoobowakJ.a 
Sł.illowleko 1 

' pat n 11eolU · 

patrz otr .. wpływ6w 1'11JIIslt1oh 



.P4LU<Ht, p • . Sleniawa, 
wo~. pnemyalde 
Stanowisleo 1 

.- 93 -

'IIIJ!'•um Okręgowe 
w Puem:r•lu 

Ba4aoia prond:&U mer .ldu J.toatek. J'tnanaował IIKZ 
w Przemy,lu. Pi4t7 sezon badad. Omentarzyako srupy 
tamobr:aealr.hj z epoki bl:'fłzu i wozeanej epolt1 telaza. 

l . . 
ltODt:rnuowano ba4aoia z lał ubiegłych • .,ltop:r :r;ałotono w strefie pcSlnoonej cmeotarzyslr.a, 4~tł4o 

4o 110hw:roenla saslęgu w ltlel'UDkU pcSł.aooaym i _pcSłnoono-waohodDlm. Przeballany został obazez o po
wierzchni 2?0 m2 • . ~sploro.wana ozę'6 stanowiska była mooao uiszczona, w: stopniu wlęk!':&ym ll.lł aot
na dę było spodziewad po wynikach wcz .. nlejszyoh badali. /• poprzocllllch sezonach badano &}611118 

strefę wozesn4 cmentarzyska, z obiektami &l•biej :aalegaj4o:rm1/. ' 
Odkryto 194 poobcSwkl ciałopalne, • zdeoydowanaj w1ększo,o1 poplelolcowe. 1ł trzech przypa4ąob 

praspalone ko,ól wraz z n1elio&nym1 traemen~aml naczyd :&łotone były • n1~~ielk1cb, płJtkiob juaoh 
crobowyoh, zali jeden z crobcSw posiadał dutłł jamę grobo~. zorlentowan4 n• :linil •-s, ze ZDaozn~t 
1lo40iłł Uleg8~40JOh ,tłcSwole na dnie/pr:aapalo.nyoh ko~ci. W wypoadeniu u;jdOWalO się naczy*O .lli• 
olaturowe oraz p nadmioty b1'4Zcwe: szl,Ua i dwa no je z drutu i cienkiej ~t &IImy b1'4zowej. Oiekaw:r , 
był rcSwniet inny poohcSwek z jaazc:ae więks:&ll laiDII sroboq, zawieraj4011 kil)ca moono zniszozonyoh lub 
zachowany oh tra@lllentaryoz.ale naoz:rll • ale:& byt . dlltll llolłoill przepa~onyoh ~~dol. . - .· 

Groby popielnicowe w:rstępowały • oharak.teryatyoznyoh ski4>18Diaoh.- ~ieltledy m.oono zacęszo:&o• 
nyoh. Czę!ł6 pochcSwkcSw wypol8tona była w pr:aedmioty bl'łł:&owe i telazoe, w liQkszo!ło{ aoono uszkoclzOile 
lub aaobowaoe niekompletn1e. tł ajozę!łoie~ spotykane były szpile z glcSwk.łł l:ozklspcu' i zWi.oittłł w· 
uzko, ek.ręty a drutu lub· oie.okiej tullll' b1'4zowej i taro:&lt1 spiralne, ; 

Charakter materiału oeramlozneco oraz przedmiotów ;...talowych wakatuje, te badana atreta · 
a~eo tarzyska poohods1 cł6Wll1• 'a wozeaoej epoki ielaaa. Poch6wt1 zlokJtllzbwan~ w zaohodPiej ost•oi 
W}~cSw mogli by6 olaoo ata~ .... 

lłateriał1 wra z dok~aent.aoj' :ałołooo w 'lluaeta. OJu:ołgowy11 
Badania poaioay bycS kontjnuowane, &dJt wskutek cłębplciej 

l 

• Prżemy~lu. 
orki stapowiBitu grozi dalae niaa-

oaeoie. · ' 

PODo.t.J', gm, .UeksandrcSw ltujawak~ . 

woj. włocławskie 

Stanowisko ?4 

POZJl.lr.SftU"'IIUSTO 
ul. Szewska 5/6 , 

. ul. Dom1Dikadska 9 

POZHJ_ST4RB: lfi4STO 

Wzs6rze ••· Wo~oiecha 

PaDałOWICI 

woj. leSIIicltie 

uc.ąt, sa. Tuchola 
woj. by4coalt1e 

patrz epoka b~4zu 

patrz 'Wczesne ~:redniowiecze 

pet~z p~ne ~:reclniowiecze 

patrz pcS:tne ':redniowieoze 



Jl!CPCCitO, 1.911• ~arnowskie Oóey 

woj. lltatowiokie 
Shnowiako 3 

·PP Pracownia J(an .. rwaoji Zabytków 
Pracownia ~roheolo&iozno-laaserwatoraka 
Oddział w Krakowie ' 

' Badani,a prowadzili Ozułu Ozado, mgr 'l'łlotil Dębowsk1, 
ltr,sUan Gazik, msr Wiesław ltio~ •er War!., Wyszka. 
1'1Datuowała Bsjonowa O,rekoja IJinstyoji w Bytomill. 
Pierwszy aezon badad. Osada kultur, ł\IŚJokia~ 11 V okruu 
epoki br,zu i z okresu halsztaokiaco, •lady oaadoiotwa 
z pó:tneco okresu spływów rz}'m.skioh. 

S tacowieko 3 w lłapeoku oalaty do cluiego kompleksu sUnowiskt aroheologioznyoh llll&jduj,oyoh Uę 
po obydwu brzegach rzeki Stol}'. Stanowiaka te zostały wstępnie przebadane w ~ataoh międaywojennyoh 

' przez J'ózeta ltostrzswskiego. Na stanowUku 3, poło:too}'m oa leW}'m brzegu Stoły ba4aos ten odkrył 
aiędzy lnnymi zarysy buclowl1 słupowych kultur}' lu:t}'okiej. 
Badania miały obarakter ratowoiosy. Przebaclano teren o pow1arzcho1 47 arów, Zdejmul'lO warstwy z1ea1 
omej przy pomoo'f apyohaoza 1 eksploruj'o odsłonięta obiekty. Odkryto 1 przebadano 5!!6 r6:tnego 
rodzaju obiektów. Przewa:tnia były to jamy zwi,zane z osadnictwem kultury ł\IŚJokiej. W,st~iły tak.
t.a liczne dołki słupowe; roMiUZoZ&llle OlektÓrych Wskazuje 1 :te ~ pozostało·o~ prosto~tnyoh 
budowli. Stwierdzooo'wyra~, konceotraoj~ 4lad6w osadolotwa w pa4mie o szeroko4oi około 50 m, w 

• pobli:tu załomu terasy Stoły. 1r tym rejooLe grq>owały się wszystkie Odkryte paleniska, w l••oh tu 
W'J8ksplorowanyoh znajdowano stosunkowo du:t'l 1lo~6 oeremikl. Katomiast da'lej na poł111111e •lady oaa4-
Jiioha wtstępttjll w rozproszeniu. W rejonie nasilonego osadolotwa znalezlooo altarb ll}'robów b~ao
wyoh /guz1ozlt1 1 )tółka z ~iłidemw ało:too}' w małym naczyniu ~1Dianym, 

Opr6oa pozostalo,oi osady otwartej ludoo4oi kultury łu:t}'okiej ze •ohy~u epoki br4Zt1 i po
oz,tków wozesoej epoki :talaza spotyka się 4lady osadnietwa z pó:tnego okresu spływów rzymskich w 
po~taoi ułamków naozyd zoajdowaoyoh w warstwie podglebia, poza obiektami. 

Kontynuacja baclad arcbeo~olio•o:rch stoi w obecnej obwili pod znakiem :&apytania. 

aocu:r, cm. Zduny 
woj. kaliakil 
Stanowisko 1 

sn:xno, sm. wielud 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 1 

l 

patrz wozssne lredntowlsose. 

Y,uzeum Ziemi 11'11lw1altle j 

w Wi8lt1111U 

l Badaola prowałz'ił mer Bogusław 4bftłll8k. l'ill&DIIOW&ł m 
w Sieradzu. Pierwszy aezon badali. Osada kultury łułyol<iej 
z okresu halsztaoklego 1 z okresu rzymaktego. 

StanowiBito w Siel1ou o4keyto przypadkowo w roku 1983 podoz-as 8sploataoj1 p_i~akllo ZDajduje 
się ono po obu strąnach ast)lltowej drogi, prow&dz'loej z Olewilla do Siedca, Da • .l•w1ellt1m no1ea1e-
nlu uaytuowaoym obok bezimiennego strlllll}'ka. • 

Badania miały charakter ratowniczy. Odkryto 10 obiektów, w tym 8 raczej D1ew1elltLbh jaa 
/o Alezbyt ltlarcwoej tWlkcji/ 1 2 paleniska, J'edno z p.alenisk oals:tało do kultury przeworektej 1 
zawterlło, obok oeramikl 1 ko~ci, llozoe br,łk.i :tu:tla• J'epnymi elementami W'JpOaałeJ11a • jaa byłJ 
ułemk1 aauyif kultury łutyoklej oraz kawałki ko§cl. ' 

Prżeprowadzone wolo:ól pidnicy badania powiorrzchoiowe· Ujawniły zoacsne 1lo~1 ułaków 
:P:!It02~ kultury ' łutyoklej /w poludoiowej czę~ol stanowiska/ i kultury przeworal<iej1 rozproazona na 
praestrzeoi 3 - -. ha. Ceramika kultur, przewarsklej W}'stępuje gl6,...1e w p6łJioonaj osę~ol osady 
razem z ej wielkolei beyłemi tu:tla pochodzenie dymarkoweeo. 

'W najblU:~zym cz .. ie przewidujemy rozpoe~ęoie badaiS systematyozDych. 
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JiOBliJlJOHr, Pl• ł.li.D 
' woj. bydgoskie 

Sh111owhlto 1 

.Polaka Akademia Nauk 
Instytut Hhtoru ll:ultury llatarial.ae' 
Zakład Aroheoloe il Wielkopolakt 
Uliwersy te t w Durbaa /A.acl1e/ 
Departament Arohoologlt 

.Bada.aia prowadZili : doo.dr ha bo .Taousz Ostoj11-Zegórskl 
/IHIJI PJJI/ 1 dr Alitbony Kardi.D& /'011weraytet w Durham/ 
p ray_ współudlllale :&e stroay polaklej: Alo3ugo Wawrzyll.
sltlego /IHKN PJJl/ 1 mgr Var11 Xrycter /Biuro Badali. 1 
Do~~aentacU Zab7tk6w/ , • ae atronJ brytJjRJ.e3 :(v~ .T•u• 
Bakhmaoe/Un Lwers}"tet w Durhllal/. '(1 badantach brali- POD81ito 
stilden ot archeologU W.V w Poznaoiu· 1 trniwerS}' te tu w 
Durhu. l'i.Danaowały IHDI w Bydgoszo:r:J i &lliera,.td w 
DIU'ham. 

Prowadzono wspólne poleko-bryty l akta badania wykopaliskon na oeledlu 1Qino~o1 kultlll'J 1 

lut]roktej w SobiejuohaOh, eelem tyoh biadali. było dokoii.osenle p~ao ekeploraOJlJ>yoh prowaclzooyoh w 
ub1e8łym roku w p6lnocna3 o•••ot ~stedla /sektor nr I/ oraz \IChWJcente ewentualnych ~aocoteii. 
obrannych ;.., wsohodn 1e J partU oatedla; l s tn ten la których sugerują zaohowa.ae relikty d_olLllleaeayoh 
IJIIOc.nlaii. obroonyoh. Pooadto prowadzono badiiiile epecjaliatyozne mająca ne celu dostarozenu n1••· 
błdnych mał:erlałów :tr&lJ:owych do rekonstrukcj1 prz~mta.a . drod_owtaka' prayrodniczago w m1kroreg1QIIie 
Sobtejuohf, Badaola te prowadzU zesp6J: epeojalld611 z -_AnelU pod k1arunk1am ·paleozoolo&a .T•esa · 

llakllm~•· 
~~!!'.!..!!!'_!_l!~!'~!.!!!!!!-!'.!!!~!~/ : .. 

' . 

•.'.~ · KOD tyauowa.nO tu eksplor•ojt wa'rstw kulturowych w bezpotfredn 1m SłlS1eilztwie odk:ryte'go w 
19811 r. sakralnego obiektU kultoftgo~ Gl6wn7m cel~m tych prac było' ustalenta rozmiarów domostwa '·' · 
W ramach kt6reg9 znajdował at, odkryty pop-rzedniO krąg kultOWJ ' Óraz Ostateczne .":~84nien111 f11Dko~1 
anajdująoyoh ,ili;t w pobl1łu znacznych rozmiar6w 3u,1nterpreto~IUlyoh jako studnie. W trakole prao 
ek~loraey j.nyeh odslon t, to dalsz'e elementy domostwa, a w1~o pozostale partle podlog~ cUn1abej_ o:ru 
~~ozne ~lady po slupach olągnące •1• wzdluł ~1n11 p6lnoo-połUdn1e z nteznaozn~ odohJle.ntea ·w 
klerunku ··zadhodn.f,m. Na podstawie uzyskan}'oh rezultatów stwterdzid ao·~ary, · te domosh.i> w' ramach '· 
którego ,Żnajdował slQ odko ty ·~op-r~edn io krąg kuHoWJ -US}'tUDwane ' było wzdłUt'' os1-· · ~w.:~rs: ' t -~ 'i>iot!'J• ' 
bl1~ll11i".mi~o naat'PUjĄOa WJmiary: długo~ c! około 8 m, szeroko~6 ok. 6 m:· .Powterżobnla, dpaoatW. • 
."n·osUaby _aatfm ,_'! pnybl~łantu około 48m2 .' z "u•aet ·ń'a _bardz~ . słabe·· Żaoho.;ao·ie ';1, -ll:~strilkCji . 
drewnianych ·trudno jest . podajmowad prdby rekonetrokcj1 p.oszozególnyoh alelll!lntów odkryte&o dOIIoa
twa. Jlle . ulega jednu · wąą,ltwollo1, 1t alalo 11110 'podłOgł gl.1n tlUią 1 na poztoAJ.e ktiŚ83 /w· ~-aoh · 
kolejnych raz.. u:tytkowaola óbtekt~ znajdowałY et, ~bok Wep~lanec~ WJtej kl'łCU o obarakterze , .. 
kUltowym ~6wn1et pteoe kopulaste 1 otwarte paleniska Ułotona · ł ntewtalkieh rozm1~6~ 'kamt~i: 

.. Pod~ta~WJm1 . elementami ltonstrukoyjilJM ~~1an 10bok ·ałupólJ· .i.,.ły r~'llllie':t' belki popDe~Zi!'e '_" leJileiDe 
.'. d-odatkowo silnie. tbHą gl.i.Dą. Saozeg61:o.wa- analiza ze.branych .• ·t-rakcie ·liaol&Ji rrapent6'łf p~l,•Pl. ·, , 

/1_,_1. Ułamk6w r~łD• j wtelkodó1 \ kształ tów/ ·poz•ala na )ltw1erdzente, t.e do biJdOWJ u:tyto be~ek · · 
dl'8'11111~ych o •rednioy od 16 do 22 0m~ W bezpdrednta sąsteddwle wepomn1om.eeą ; WJP~ domos~wa . 
Odk:rito dalszy obiekt ·mteazkalny, ·kt6ry.1 miał r6wnteł poot:ł~fl w tormu klepiskAi: &l·tn'ianego ora' . 
palenisko otwarta 1 Zęlo1Uie piec ·kÓpula,st;v. Rozm1ar6w tego. d.ollostwa nte lldalo al' ja!IJialt uatal1d • 

. W dalŚŻ)'.ai' etll;)ie badaz\ · ~tynu.awal)o rozpoczętą w 1982 r. •k&ploraoj, z'naoznyob rozaiiar6w jay, ." ,r 

~1\ ---~ :~agi '.D a cha~llkterya tyczna uJda<ly nawara t wlali. Wll~azuj4ca ' D 8 aalewaoie .p rz~a · ~lUfUIZ'J 0\f;l'n 

·wód•~ !nterpl'8tonno 'jako poaostalo~ot · ilt udnt • . Dalliza badao·i• nie potwiu4ztb jednak WJ'auwaoe:j · 
· popn~diii.o hlpotuy~ Okpal!J 'ath u 'iiu\.,. tu ctci. 'cź,n:teil ia:. z''. 'I*J•eaą' praed 1939' r. · JU\ to praeoho-

W"wanla lOdu. · , .·:nt .. · 
• 'l- • l •. • • ••. 1:! . . . . ... •' . 

, , :· w truoit~ badali prllwaclaooyoh w J:ółn'oony~ ae~td~ze zebreao . anaozne .llodci ,Oe1'am1k1 .oraa ' 

llrzedlll_1ot6w .oodzhnnaso ułytku WJ'Ialn."..anl'ch c16eia .'z rogu 1 ko~ot. Ił a WJr6~l,~.11~e :*••luc~• .. BD~oz
na 1loll~ ·praedmtotdw, które wtąza6 ·motamy z zab1,•&111111 mag1ozoym1, a wlęo r6w,so · rodZ'II'Ju lr;rątkl 

WJ'kOnllle se lllto_zo~;~, · ll;amieo~a i ko,c1, · tragmilo ty . pta~zków gl1ll .tari'yob1, ulamk~ nao~y~ · a. 1~ teil_o.~ąoai-
. ni• wiezooCIDya1 otworut. ' · ·. , ·· . · · · · , , 

Ponadli i&ebr11110 anaozne · u~•ct ko,ol ui.erz~c7oh' , • t~kte ko'~cl ludzki• /w tJ• ' tŃp~Dt dobna il .. ·: 
• . .. . o • • l \ . . . ·. ·. 
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• chowanaJ czaszki młodeGo osobniko/, killcllllaśo'ie p rzepelonyob ziaren zb<St 1 rolllin dziko rosnąoyeb, 
tra~onty pancerza tółwia błotneGO 1 liczne skor~y rótnyoh gatuok<Sw ~liaaków. •a szczególne w:v• 
rótnienia ::GslUf.',ulo l8dne.k znajdltjfłc• się w poblUtt kręgu kultowego tregmen ty naczynh złobiooe&o 
WJrdnie wykształconą listewki\ karbowOIDĄ bhgnącą dcokolnie u nasady brzu6ca tut ponacS zalOIIem. 

•a poJl,st111w1o anlllloeil z..rówoo w przypadku formy naczynia, jak 1 technologU jego w:vkonania przy. 
j'<S mo~emy, 11 Sil to pozoatało~o1 naczynia trOiokiego datow~ego na przałom BaC/B~ • .I.Dalogiczne 
termy naczyl1 znamy zar<SII!Io z tare.n<Sw 'Bułgari1 1 jak 1 lirodkowaj R~~nunu. 

W pół.noc.nym sektorze osiedla bezpośrednio pod warstwami związaaymt z osadnictwem łutyckim 
odkryto warstw9 osadniczą związaną z tezą zasiedlania wyspy w neolicie. W trakole eksploracji tej 
warstwy odkryto kilka jam owalnJOb o dredntcy 'od 0,40 do 0,50 m, w w;ypełDUkia kUr,.ob ·~~!"•łJ' 
si' ułamlti naozyl1 neolityoz.nycb kultury amfor kuliat.,cb lub pucbar6w lojkowat.,ch. 

~!~!~E-~!-!!_.[!!2~2~!~-i~!!!!-~!!!~!~/ t . 
celem prac prowadzo.nych w tej partU obiektu było uchwycenie ewe.ntualn7ch relikt<Sw walu 

obronnego, kt<Srego domniemany zast•s wyz.naczor>o w oparciu o szozeg<Slową analiz• pluli hipsome• 
tr.,cznego ostsdla. w tym celu WJkDDaoo przekąp pl'llez domniemane ko.natrukoje Ob1'111111et obejmUJłłOJ 
swoilll zasięgiem nm nł 1 bezpośrednio przylegajlice po wmQtrznej 1 zemętrmej atr111111 padte 
oS'iedla. I tak w WJkopie · UIIJtUilW.nJID na majdanie odkr}to trapent7 dobrze zacho-ej podłogi glu 

olanej domostwa, na poziomie której znajdował się piec kopUlasty oraz palenisko otwarte Ułołlllle. 

z .niewielkich roz.miarów kamieni. Jla poziomie najmłodszej 'fazy' domostwa odkr.,to kilka WJ:tal&Jiie &a
znaozaj,oyoh siQ sk~.~>lsk oeramtk11 w t.,m dwa znaoznJcll rozmiarów .naczynia zaaoboft zawieraj,oe 
z.naozne Uośoi przepalonJch azoz',tk6w zbót. We wscbo~iej czę~ol wykopu w bezp~lfrad.Dim INIBieclztwie · 
domniemanych IDDc.niell' obrCIIIDJCh odkr.,to trapanty najpra'lld.opodobnlej uliOJ okrtmej. Oatateozea 
interpretacja odkr.,'t.,oh elementów kmstrukoJj.Dyob bQdzie ao:Utwa dopiaro po , atwtel'lbentu • ~1 
w tym ~jmte osiedla znajdował., aię ~~noooienia obronne. Pewnych przaałan•k na rzeoz tatnta.nia 
w tym re,jllllie wału ob_ronnego dostarozjly wy.n1k1 uzyakene w WJkopJ,e usytuowao7m poza zaaię&Um do
mniemanych anocn1el1 obro.nn7ch. !la głębokodoi około 3m od stropu dar.d1 odkr.,to ~n stosunkowo dob
rze zachowane sł.UPY stuowiłłDII pozoatałolfoi palisady względnie falochrllllu. W profila doianl' za-· 
chedniej wykopu uchwycono peme nady, kt<Sre mo~.a.., interpretowac! jako tupent., IImoonieli obraa
nyoh. •a temat konstrukcji wału obro.n.ne{;o w_.Sobiejuchaeh bQdziemy mogli WJPOWiada<S się dopiero po 
przebadaniu odoinka wełu Włdotwego. J'ut obec.nie stwierdzi<! mo18Q, 11 wał 'osiedla w Sobie~uchaoh 
wz.niesiooy był prz7 p011007 io.Dej teohoiki oi:t wały grodów tJ'PU biak~14skiego. 

Badaola na stanowisku nr 1 1 całym aikroregiooie będą ko.ntynuowans. 

S~B.L WIEŚ, p. Rejewo 
woj. by4gosk1e 
stanowJ.sko 9 

su~, p. Dobra 
woj. koninakle 
s tan owisko 1 

S'l'IIOBIB, p, ltonop.Dica 
woj. aieradzkie 
St.:~owtsko 2 

patrz neolit 

patrz okres lateJ!.aki 

. . 
Vuzeum A.rcheologlczne 1 '&tnocrafio!l!le 
w Lodzi 

'Badania prondztl m~r Zdzisław Xaszewaki. J'in~~~t~sował '1!1 
w Sieradzu. Dziewiąty sazoo badali. O~ada z oltraau halsz• 
tacklace D 1 z wozesnee'o okr~su latdeklego /550-,00 pne/i 

'Ba4aA1a obj9ł7 obszar 1000' m2 , konoenłrowałJ' alo w trzech r<Stoyoh pv.oktaoh osady: 
4 0 ocfdoA'\Tio- dalaZJ Olllg tliiiOOPieJ1 obrO.DilJOh D a p rzestrzen 1 60 X 10 m2 

o ll:ksploraaja 111Piłn1ska 
wełu WJkazała, U umocn1an1a wykonane były taohnikłł skrzy.ntowłł /takłł se.m11 jak 1N!e zbaclaDe e 
latach 197~19'79/. Dolf6 dobrze zaobowaoe ·drewoiOila element., przepalonych sltr~ll WJPIIł.n1ooe 
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&ll.U" 1 Jt•hll1u1 "7•ttpowaly oa cłtboka•ot 4? • 55 om. Jdroe parU• .. lura &łtlloko•o1 
\0 • 60 "• ood •la4J 1Jitensymacc pot•ru/:G~utlDI!• oaraaUr.a,· przapalooa kulaola, soo.~ozoa 
1lc•6 pr:te,;>alooyoh b1arw1.;o/. Odkl'J .. w oaTPisl-u wału neramika P"SU<la pl>'loblla oaob7 kulhm1 .. 
1 chrooolo&ior.oa 2ak ułaalr.l oaoayd odkrJ'• • latach ubiegłych. J'ocb.o4&1 ooa • tJpoWJoh lłaoatll 
dla crup:r a6rodlaako--topolakhoJ lr.ul~ul'J ' lużyolctej. W,~"talr. etanowi' trzy trapaot• oaosyll, 
ktdre mo:ł.lla zalioZJc! cło arup:p wsohadD1c•'l1al.)-opolak1aj lr.ulhry łu:tyok1•2• llazpo,ftdnio w OSJ• 

p•.aku .. łu odkryto tra•uo' naeayju1ka 1 b':'llllsolety, obi" ozcloby wtlr.ooaa• ~ z olr.~&ła&o '-• 
lUDago drutu. 

b. ltantJouo"ano bll4ao1a w aiasaltaloej oz••o~ osacly. Ocikl'Jh dwie jlily o .., •• ~20 x 65 ' aa 1 
tłO x 80 o•• lawarto•~ ich staoowita oer8111lr.a 1 kodo1 zwierztoa oraz tra111aDty talaznyob bran
solet bl ~ t•2 ni~okre•lona&o typu. Odkl'Jta w warstwach kuiturowyob 1 w 2.aaoh oclpa41r.oWJch oa-
1'81A1ke, podeboa do oeruilr.i znalaziooaj w WJpałoisJ..u wału. 

o. BadaDis pro•adzooe w .zaobodDio-pdlooonej oz,,oi oaady, ozoaozonej 'QBOIIII18 jako WJkop III, 
doprowadzily do odslODi,ola dalesej o•••o1 osady noaz,oaj elementy lr.ultUl'J weeha4DioRo .. r•lr.tej. 
Pnebadaoo obszar o 'pow1erzohn1 125 tA

2 , odlr.l'Jto 9 ju odpadkoWJoh doohadz,oyob U 120 oa •reol
oicJ. Zawierały ona tr~~G~eDty dutych roza1ar6tt oacayll zaaobOWJoh, azoa,tki &wler.&•c• oraz 
grudki polepy 11 n•«•tJ•-' odo1".1ttJch bhrw10łl. · 

S'l.'iiOBIJ, p. JtDJiopoloa 
woj. ·Sieradzltle 
Staoowisko ~ 

, S'l"'Zt:DO, 

wo~. bydgoskie 
ShiiOWilko 1 

sz.urom.Y 
woj. pozoadalr.18 
Zllllłlk 06rlr.6w 

ŚWI!OUCHĆtr DtJb', filii• łJioopol 
woj. ta~nobrzeakie 

StanowiSko 1 

rod 
!:o!łc16ł lła~~wi,tssej łlarii P8DDY 

Q.RSZ.lw.t., ul. Z woleliilita 
Shoowhlal 10 

patrz okras wpływów rzycukioh 

patrz p6:4De ~ redlliowlaoze 

patrz pó~oe dredlliowleoze 

PP Pracownie JtoosarwaoH Zab)'tk6w 
Pracownia lroheolo&iozno-Kooaarwatorata 
Oddział -w Warszawill 

' BadliDiami kioro .. ły mer ·mgr liiaria ltul1s1ew10S-I:Ub1el .. 
1 4&D1aazka Kruk. 71Daosował ltODaerwator Zab1tlt6w 
•• at. Warszawy. Pierwszy sezon badali. Oeada wielokulta. 
rowa z okresu halsztaclr.1ago. 

staoowUial odkryto wiDSDil 19?6 r. w trakola reaU.zaoj 1 tamatu "'l!apa arohealoctoea WarezaWJ 
Osada połotona jest na prawobrzemym Irarasie '111sły w strerte pasa o1ew18lk1ol! wy411, na te. 

rao1a dz1alD10J Praca Polado1a, na gruntach naletllcyoh do m1ojaoowo~o1 Zerzad. u.,tuowane jest 
o a półD';,o od ul. Zwolellakiej /ok. 50 a/, oa wprost zabudowali przy ul. Zwoladakiej ~. 
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Usdaniami obj41bo północnil 1 południowi\ oz~~6 wzo~eaUnia. Przobaclano pow1enohn1t 3190 rl. 
Odk'l')lto 22 obiekty, Do najole.kawazyoh z niob zaHCizy6 n ale ty 4 o bUk ty, Clhars.kteryzuji\CI8 się o1•· 
w1elk1m1 ro:;miarsmi, o ll)'p<~lnisku 1ntensywoU czarna j a ol&kiady bri\ZCiwo-ozarej :alerd z fraflll)eotami 

oHam!.ki 1 nl8lioZilym1 ułamkami przepdoo.,ch kodo!, Pozostałe obiekty "to juy o zr6mico.,.ne~ 
wielko~al poslad~lllaa .' bardzo mdli ilo~~ matarialu zabyt)cowr;o, 

Na podstawU wattpnego przeglĄdU materiału ceramicznego baclane stanowisko <latowane ja s t 'oa 
okres halsztacki. 

Badan 1a miały charak h r 1181'1 fikaay ,l no- i'ozpoznawOS'J 1 n i e prze w lei uje •i 'l ich kon tynuaaj 1. 

llatel'iały znajduJ!\ się w PP l'KZ o/Warszawa. 

WAUV.NO. p. Sn•ud 

woj. gcl.aóskle 
StMowisko 1 

Vuzeum 4rcheolog1ozne 
w Gdalleku 

Badania prowadził mgr "Marian Koo.haoowsld, l"illaosowało 

łltiZe\b 4rcheolog1ozne w Gdallsku, Drugi sezon badali. 
Qnen tarzysk.o llldnodoi kult lll'7 wsohodn1opomorsk18j. 

s taoowisko zlokalizowane jest międz., drogami, prowadz,oymi z cen trlllll wsi wavzno do eze'ozawa 
1 Warzenka, na terenie niewiolkieco lasku soenowego. l'ołotone jsst na rozległym W'Jlliesianiu,polo
dowooWJm, zbudowanym z gł1o zwało..,oh, któr.,ch poltry•ę , stanowił\ piaski 1 twirt wodnolodowoowe. 

l'rograrn bada~ obalmował uchwycenia zasięgu cmentarzyska 1 uAci~lenia chronologii stanowiska, 
Wytyczono azo4d W7kopów oraz 38 małych sondaty na przestrzeni około 0,5 ha, Btektem prac . 

bJło wyeksplorowanie 4 grobów skonstruowanych z płyt kamiaonyob, zawierająoyoh od 4 do 8 popial-
nic &J,illianyoh, w których oprócz przepalonych ko4oi ludzkich n~tratiano na n1el1ozne wyroby s brą

zu /kolczyki z nanizany•! paciorkami szklanymi/. Konstrukole grobowe oraz materiał ceramiczny 
zostały do~ó powaw la zniszczone, między innymi przez korzenie porastajl\cych wokoło 4rzaw. 

Na podstawia wyników z dwóch sezonów ustalono, te cmentarzysko liczyło 11 grobów, zalmowało 
obszar ok. 3 arów Da kulminacji otaz południowo - wschodnim stoku wyniasl~nla. Uścinono chronol.o
gJ.ę cmontarzyska: od okresu Hallstatt D po wozasny 1 4rodko1Q' okres latellski, 

Materiał złotono w Muzet.C Archeologicznym w Gdallsku, 
Jlia p ~llll u~e Bill kontyn uowllllia badali, 

WIKLE, fllll• 111rooza 
woj, bydgoskie 
Stililonlako 2 

llluze um O krę go we 
1m, Leona Wyczółkowskiego 

· w Bydgoszczy 

Badania prowed:tił mgr lfoJoieoh Kliozkoek1. Finansował 
WKZ w Bydgoszczy, Drll6i sezon bad at!. Omen tarzysko 
kultury wsoho<iniopomorsltiej z okresu halsztackiego 
i wczesnego podokresu latellsk1ego. 

Stanowisko polotone jest oa niewielkim wynieslenlu, " klerunku p6łnocoo-saobodoi• od 

drogi 1'11ele - Białowieta, tła taronie tym w 19?4 r. odkryto p rzypadkowo grób !lkrzynkowy. Badania 
w 1983 r. miały charaktar ratowniczy, Tfytyczono wykop 15 x 2m. W wykopie, na głęboko4oi około 
24 cm odkryto grób podkloszowy, w znacznym stopniu zniszczony przez ork'l• Zachował., się duM 
!r&&monty klosza, kilka fragmentów popielnicy oraz przepalone ko~o1 ludzkla, · Klosz obłotoo7 był 
4 małymi kamieniami. Jama grobu wypełniona była ziemią o zabarwlaniu ciemnobrunatn~m, 

Na podstawie rozrzutu caramiki na pow1B rzchn1 pola, mo~.na okre~li6 obsznr cmentar:yska 
na około 1/2 hektara. n odlagło~ei około 120~ m, w ktorunku półnoono-zaohodnlej od badanego sta
nowl3ka natrafiono n a osadą współczoso" omen tsrzyoku. 

Przewiduj <~ się koo tynuaojQ badali. 



. Wli:PBZI:O, •· luo~d 
wo ~. ...,o, sU• 
S •anow11lto 'l 

WILICOWIĆ:J 
woh aieftdlllcJ.e 
s•aaowlako 1 

.,. ·~ -

lłliwen,.teł Łddaltl 

Xatedre. 4rcheoloc11 

l . 

BadaDia prowa4aU mer Jacek Bl .. SOS'fk. J'1naoaował III:Z 
w sieradllu. oanrty aezoo badazl. 01H.otan78b kultury 
łunolti•l z zakresu hdsztaokiaco O.D, osa4a kuUIIl'J 
przaworsklel z okresu rzyasltlago·, osada wazaSDo,red.Dio
wieaz.oa. 

, Zbadaao ob .. ar ·o powianobni 250m2 , Odltl'Jto 'ł? ·srobów kultury lllłJok18l . ./tu 8-54/ .• 
okresu halaz,ackleco O.D oraz dwie chałupy, alemlankę 1 2 paleniska wozeano~redniowiaozna, 
Groby k11Uury łutyokl~3 /-, 'jupwe, ..._ popielnicowe/ znajdował]' ai~ na &ł~bolto4o1 od 25 do 45 cm 
od .~~·ten,obni cruntu, lll~kaoH crolldw poplelnionwyoh naltl'Jta b]'la owalnymi ~rllkui km1enn]'ID1 1 
niekiedy ułotonyal w dwdob warstwach. L1oaba naozyzl • grobach wahała al~ od 2 do ?. W kilkunaatu 
poobaob znaleziono przedmiot]' metalon /telazn]'. grot włóczni, te'laz.ne nota, szpile br11zowe l ·. 
telazne k6łka b"zowe/, · Ztlalez1ooo kt wisiorek rogoW]', atopłony paciorek azltlaD]', 2 osełki lta
IIIJ.enne, lf kilku prz-ypadkach · w j.aoh croboW]'oh natrafiono na drobne odlupkl 1 w1617 tnamtenoe, 
lfl•WII tpllwl• najolekawaQa by l crdb nr 26. B]' l on llaltl'f ty brukleli ka~~1ennl'm /lliaohonnya trapen
tal'foznle/. W jlimle crobowaj o &fredniCI]' . około 75' om z.aaj4owała al~ oał!<owlole liiliiiZOli Ona popiel• 

1 

nioa1 w ktdrej analaaiooo trzj fr~~C~~ent7 .nota ulunago oru dobrze aaohowaay telazny grot włCSolllll 
/dłUl!.o~d 28 om, lUd o dłllgo~oi 19 om, tulejka o dl!Jl!.o~oi 9 om lekko roznenona Pllll'f wylooia 
posiada otwory na bity, zdobton• jes' •e~ oztersma Uobkam1 dooltolnya1/. Obok popl<llnlCil' utaw1o-
ne byłJ 0atar7' pnyaia..li{ /kubek, IIIJ.Iia, ll!llforlta, małe beozułkowate ;naoZ]'DitJ/, · · · · -
Oprócz grobd; 'iulljolr,ioh odkryto •pi'c! ,pblekt6w wozesno~redniowl. aoZhyo_h: dwie chalupy, zlaa1811~ 
1 dwa p~an1aka. · 
Chalupy liilałY wymiary -,,o x 5 10, dłutsza d 11or1eotowana l>7la oa kierUDku N..S, Paleniaka anajllo
wały al~ w poblUu foiaDJ połUtsniowe~ 1 w oz~~o1 p.dłnocns~ znaldonło si~ pollp1ocs.ci~'!1•• 
ZtemUnka o wyllllaraoh 2.5 z 4,0 zact,~b1ona była do. 1 ,.3 m p csUdala • ~oianta pdlnoPD•~ wj.o1a 
/• profilu widoo:tne byl]' aohlxlJ/, Palan.1alta. owelilii o d rednicy oko 1 i4 lllo 'lfstvił:J • .Dloh ułłllllki 

oer8111lk1 l 'dute trapantJ :todc1 zwia~o,.oh. . · 
,B .. dania błdll .kOli tynii.Dwane, 

.,. ·. 

IIIU:OWI.O!:, Cli• Wa.rtkowlo• 
woj, sUrlldzkta 
StaDowlsko 2 

) ·. 
' 

, ,• .lłliwer..,tet L6~au 
Katadra 4roAaolog11 

Badaola prondzłl m&r J'e.oek ma~SZOZJ'ko !'iDa.Ó.aonł BZ 
w.Sieradzu. QzwartJ sezon badazl. dmsntarz]'lko kllltu:ry 

,.'pOIIoraklej z przełOIIlu okrosu halszte.okiogo 1 laUuklaco • 
• . l 

0.1 .. badazl b]'ło ok:ra•l•n1a pdtboanaj eranicy cmentarzyska, Zbadano obasar o powteraohlll 
525 ,.2, Odk17to 5 crobdw, /u 1+5-50/· lfsz')latkle odk:rytw groby· był]' ' oal:kowio1a Slii,labaODa, Wf•- . 
twlłl' • aloh jadynie dl'Oboe ułamki on•llti praz przepalon• lt~~oi. ludakle. 

Śall-·1a zuozlo'sooo. ,, . jt' 



~YSU110110•0S'l'll0 110 

woj, cd81Sak1• 

s•anowillko 1" 

WRZOS0110, p, lUIJ.eJ! P011')Uk1 
woj. noaeo111sk1• 

T 100 

11uae1111 •aroclo .. · 
w szo .. o1111e 

'Ba4anta prowa4:&Ua acr 'lłalconata Sajkowata. I'J.Aanaowało 
.... _.. •arodo .. w s:aoa•o1111•· Pi•rnar ... aa pno 
aOA4ato.,oh, Qientar:a1sko kQ!turJ lułyokl•l/'/ 

BadanU eon4ato .. około 1 .5' b na pcSbiCIOJ.J·nohcSd. od ••1 WraoliOwo oeba alokallaowanh 
stllllow1alta. OdkrJło cr6b jgo117 • obeta'"' kalllleną,, otoozok7 krtcUa kcie.DDJ• o 1heuior 6,25 m. 
w obrtbie obwarowa.ciia kcieueco 11Da1e:a1ono trasae.otr naO:&rll 1 kolłoi o1ałopal.oh 

Badania b'4' kaatynuowa.oe, 

ZAWADA, tllll• Pol&IIUo 
woj. t~mobrzeakie 
S ta.oowiako 1 

u•4Il•. · t!lll• 'l'amcSw 
wolo tamowakie 

:tniiEO 
woj. bielaki• 
Stanowisko 1, •Val7 GrcS;jeo 

patl'lll okres laMiiaki .. 



.> 

Ola .. latri8ld. 



ar u.oo6RZ"nro, ... BLalo .. l'll 
woj. koa .. l.J.Ilakie 
S'anonalr.o 18 

BISl'lPIOI, III• }ln1a6w 
woj. waraaawkJ.e 

BIICUIIO& ~o IUBil.l CJ!OUDIU: . 

wo2. toMakLe 
shaowlako 1 

BBOnNIO.l • SZ.lBD.ł OEGlaJII.l 
woj. tol'llllakia 
stanowieko a 

a.azl:Śd mJ.lWSXI 
wo2~ Włooła.Wir.ie 

Staaowiuo 4-

OZlllfdao, IIII• •on Wiei 'I.tbonlal 
woje •łiiPIIkia 

Shaowblr.o ~ 

I'III:UO!II: • mBl11U OCI!Il 

woj. alb~akie 
S~aaow1ako 1 

D OWlllOU.W -
WOlo bf4&ollki!l 
Słanow11b 9~ 

ZAJ:VSZOWIGB, p. l[ulainza Wielka 
nj .. lti-laokU 
Stanolilako 2 

DMZIIOI DtJts:, P• ~-o 
woj. llkJ.uu1ew1oll:1e 
StcoWI.ako 1 

• S03 • 

pa~n IleolU 

pahz aeolH 
• <'' 

Biuo Bałali i Dokale t~oH Z•lrr•lr.6w 
• st1ezn1ew1oaoh 

Buaaia pa..Uil JICl' .la4nej J:oaio:Nir. Pl'SJ wącSłp-r 
liCI' P1ołl'a ~w"łikiewioza. )"Uanaonł C. P1el'ftSJ .... 
badali. Qaen tam au klllhrp p•ont1e~ 1 Cftb6w 'o4klo
IZOW7oh zwOie~De&o-t~ rodko .. &D okreau la&ea.k18&0e •. 

Obiakt alalr.alizowanJ w hakole badali .lZP aaajdllja lit Da 'nieWI.Ukla WJ&1iu1aA1a w OSJ&• 
11ej J1WLOJ • Aa noh64 o4 wli, pl'SJ polllej 4~o4ae clo eaoa7 l.owLoa-E.iaiiiOS1a. IMaala a1all 
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obaraktar ratownloay, Zbadaoo pow1erzohn1ę 60 m2 , lokallaUjflO 7 obiektów1 w tyal 2 crobJ J~1al
n1oo .. , 4 podltloazo .. , 1 :IIIIIIDWJ /?/. 11ezyatlt1e WJBtiiPiłY tut po4 powie rzohD11l 20 011 humua, w 
~&l tym, lekko zbitym plasku. Wypałniska jlłlll pobowych ataoo•Ua cza:mobr1.11atca przepalODa pr6oh

o1oa pnemieaaana z aęslamJ. dl'Z&WDJmi oraz bruk :r:ło~onf .:r: kuleol pol.Dyoh, Przeltró2 2u był .!11•• , 

okowaty lub proetokfltnJ• 

Grób'nr 1 /o'.l.ęM, uhzozona/ o w,mlaranh 110 z 100 om • pod waratwll brukil ZDale:tlOIIo · 
haGilonty przepalODJOh bierwloll kn}'tU31lOl'ob. slę na drugiej warstwie bruka. Pod nim zloltalllło
.. oo tragmanty dw6oh kloazy,z któ1'Jah jeden przyoldnięty był kamlentam. 

Grób Dr 2 /ozQ-olowo znhzo'.I.Olli/ o wymiarach 110 x 110 CID - pod warat'flll brukil ądiiPiłJ 
trasmanty kloaza ' t prlłepalonyoh ko-ol - a w !oh poblltu przepalODe fl'al!lll8nty plODOW7oh bierwion 
/rU3::.t t/. Pod n1m1 znajdowała aię drusa wars'twa bruku, 1 

Grób nr -' o Wlllliareoh 160 x. 140 om - wystun ha bruk kam18.Dn? który, otaczały tr.apanty 
przepalonych blerwlOII oraz llladJ po kołkach • . Pod brukUm zlokalizo•ano trlłł!lllenty klosza i poplel
nio?• Obok jam? crobowej - w t6łt,m plasku - tkwiły tragmanty drugiego kloaaa. 

Gr6b nr 4 /bardzo aniszozon7/ o wymiarach ok, 160 lt 140 om - tra111enty bruku kamiennaćo 
1 ceramiki. 

Grób nr S /jak W7tlłj/ o wymiaraoh ok. 130 x 100 om - zlokalizowano dwle nratW7 brukil 
/moCllO przepalone ltamlaaieft pod n11111 prnpalone bierwiona. Oeramilt1 brak. 

Gr6b nr 6 /ozQ~~iowo zniezozonJ/ o wymiarach 10~ x 60 om - zlokalizowano t .u popi•J.Dlot 

bal'1f1 czarnej wy~wieoaoej, zawiarajflO~ 8SCBĄtki stosu z obstaw" kamienllll 1 brukiem. Wpoblitu . 
poplelnlo? • w tej samej jamie arabowej - zlokalizowano szozlltki klosza, 

Or6b nr 7 /bardzo m1uozon7/ - znaleziono drobne traga!8nty popUlnloy bar"l' ozamej 1 
reeztki stosu, 

wyposa~enle oztereoh srobów stano•iło killta ' odłupków krzemiellllJOh, 
W chwili 'obec.oej pldnloa jest nieazyllila 1 prowadzon:r jest Qatematyoznie nadz6r kODsar

watorsld, 
l' raca nie bQdl\ kon tynpowaoa. 

Materiały 1 dokumenhoja znajdujĄ a.I,Q w Biurze Badali 1 Dokua:"'nhaj1 Zab7łk6w • Sld.emte-

E4Ri'OSZ!IIO 1 p, l: rokOwo 

woj, sdaliekie 
Stanowieko 10 

• !'owarzyatwo Przyjll016ł CI4&Jiaka 
PP Pracownia J:QQaarwaoji Zab7tk6w 
Praoo-.nla l.rob.aolo&1aZDO•I:DD"l'Wiitoreka 
• Ck\daltu 

' Badllllia prowadził mgr ą,azard l.uozak prz? .,.P6łpMO? 
ll!gr • .A.ltrada S.Ułdl'l?lisldego /aut~r lll>l'&wozdaola/ • 
Finanaow.lła EJ ~amowieo w bUdowie. Dl'Uil sazDD badali, 
Osada kultury pomorski ej, 

11 · trakoie ub1agłoroom?oh badali aznano, te jest to osada kultury pomorskie' o tzw. obo
zowiekowym obarakteru. Tegoroome badania to potw1ardz1ł'y, Załoione .W?kop:r o łfloznej powtenobal 

475 111~ usytunwano w płn. ozęllc1 stanowiska. Zarejaatrowano kilka ob1eltt6w aroheolo&iOIID?oh 

/dołk1 posłq,owe/, oraz kilkandolo fl'agmSD t 6w ceramiki. 
, Uzyskany materiał, oraz dokumente.oja przaoho.,wana jest w aroh1W1111 Praoo'lllll .A.roh8olo-

&iozno-~onaerwatorakiej, PP PKZ O/Gdańsk. 
, .W przyaZł?lll sezonie nie przewiduje BiQ bildalio 



, U&rOSZ!liO, Pl• ltl'okowa 
WOlo &dadaltia 
stuowiako 11 
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~warayatwo Przy~ao16l Gds~eka 

PP Praoownla JtooaarnoH Zab7tlt6w 
Praoomla .A. roilAl olo&ior.a o-Jton .. rwatorlllta 
w lldaliaku 

lladan1a prowa4zU lll&r 1!7azal'd ł.QI)Zalt pl'Z'f wap6lpNO'f ' 
acr,.ł.ltl'acla S.~d!IS'f!Sakiaco /autor aprawosdan1a/. 
Finansowała Elektrownia Jądrowa •tarnow!eo• w Budowla, 
Drugi 11ezon badań, Osada kultury pomorsk1oj oraz z 
XI - XII w. 

Shoowhko polotoDa ~aat po waohodniaj atron1e 1!7D.O'f hmowteoltiel w dolDaj 1 ~roclltoW2 
o•t•oi atotka .D-,pl'fwowaco, WJohodz,oaco z rozoi,cia arozyjneco zaohoclpiej kNqclzi lt~'f tamo-
wiaoltiej, . . 

Przekopano pow1erzohD1t ,00 a2• Podsta•oWJm oelea badaiS bJło okrdl1111i• ••ohDd.oisco, aalt
..,.allleco saaitcu Oaa4'f z XI; 1 ni wieku. 1ł etelblie zare~ .. trowllllo 5• obiekty archeoloc1czne1 

Pl'Z'f OZ'flll t., lito 2 UZDliDO za JOoh.odZłloe z okresu wo:aeano•1'8dn iowieozneco, pozoatalii zd ok1'8•looo 
Jaltb pooboduce ze aob:rłltowyob taa tuitury poaoralttej, 

JlliellOIID'f materiał /oa1!1111111ta, polepa,.Ud/ ora~ dok\lllentocja z badaiS znajcluje ah w u•ohl• 
tna PraooWDl .ł.rohllolog1ozno-JtoDJerwatoraltiaj PP J'fa 0/Gdańalt, 

Ble 'przewiduJe Bił dalszych badad. 

UR!'OSZlBO, IIII• Itrokowa 
woj • cda!Swkte 
Stanowialto 15 

PP Pracomie lt011S81"ftOj1 Zab7tk6w 
P:reoo.uia .ł.rcheolocioZAo-ltonsa rwatorata 
w Gda!Ssku 

lladiiD ia prowa4zU mer Zbicniew 2ura'wslt1o Fia&llsowała 
mlektrownla ~,dl'Otła •2a%DOW1eo" W Ba40wlllo iP181!WIIlll'f 
sezon bada!S. Osada Jtultul"f pomorskie~ /wozu.o., 1 •rodltoll1 
okres late!Salt1/. 

Staoowiako US'ftUOWBIIe po .wschodniej ałrODie ~eziora 2a%Dowieokieco1 Aa crzbieo1• onz 
poludll1owo-zaohodJI111 1 Z:a&D<U!7111 attlUI WJb.nuszen1a teraS'f DadZalewowej, IIDajclu,te lił Da terenie , 
bezpoiliradniej real1Zao~1 SI!Pleoza Jn•khoWD1 .T'ld:row~ •t.uow1eo•. · . · 

Prao .. i r~tOWD10Zf&1 ~b~t•o . teren o powierzchni 750 a2 zaohowaaej oa,.ci atano•islta • . 
~oŹJlie odlti!JtO ,!16 ob1eltt6w oraz 47 dołk6w posłq>oW7Ch• 1f.ll:r6d nich U.Wa&'ł zwraoa obiekt 22 
/p6bl.1erA1Mita/ 4laco•o1 f> a, aillt.ezo&lot 1 a z dwou paleniskami o:raz zeapołem dolk6w poslq,~ 
WJcb., jalt :r6WD1at. obiekt 5 11 poataoi ak.:,Phlta tracm1111t6w 7 /?/ t6t.llych .aa.ozy:4 ' • r tJ• oaUoi 
wt6mie pnepal0117oh - aal•cajllO'foh abU' warattłłl oa ltol1eto•.D1eokowet.,m braku .bez •1ild6w pa•
paleo1a. Pozoatale obi•kt'J to pal~niab, trlf!lll•dY, bllil.o~ .DU1e111117Ch oraz aespoł:r dołkcSw po-. 
•lq,o.,o)?. i ~lllll'fo · llatuial 1!\IOh.oll'f staoow1.ę, gł6tłllie tracma.llt'f ceramllti, kt6':"' aot.lla clatowi!OŚ ·:· 
oc61Die .11a wozeaoy 1 &lrodltotł'f Dkl!lla late!Szkl 1 Wiłl&a6 11 kultul'!l p0111.oraltłl•. · · 

11ateriał7 ons clok-łaoja _ z 'ada!S zna~clUjll ait w arch1tnln Praoo'llli ' .ł.roheoloc1oeo-
lto.11 .. 1!tłaton1d.e~ PP PKZ 0/0cfańalt. ·.: 

UB'l'OSZDIO, SI• Itrokowa 
woj. · &dadakU 
StaoowtakD 16 

'll'owal'Z'faho Prz7 jaoi6ł .Oddalta 
PP PreooWDie ltODseraao~l : ~abftk6w 
Praco~a1a .ł.r.oheolocio:Do-ltDO•eraatoralta 

· . lf Gdadaku 

~ . ( ' .. . 
Badania prowadziła m&r Barbara nraohllli. J'1Dao•o•~ 
Elek~ow.o1a Jądrowa " Żarnowiec" w Budowie, Plerwa•y 
aeson badań, Osada kultury pomorAk~~j. · 

stailowialto polowe J••• po ~r~ohodlliej ' stl'Oili• 1!711n'f !amow1eolt1•~ w c6na~ i ·~ołko•' 
ozdoi atołka 1111Pl1wowacil, WJohOdZilo•&o 11 roao1,oia erolll'f~Ae&o aaoh.odnil~ ltra .. ~ai ltopy lamet-
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.•l•okl•J• Stotek .. n wollla lit w łortowuka ••J•uJ4oa poładJilOWIIł oat•c! llyn.oy. 
"Jltapy \IIJhDwana • połlldnlowe~ 1 aaohodnl•J oz,~oi ahaowllllta. Badliilut objtłD obuar 0 

ł4oueJ powlenobill ?80 a~. ZareJeahoWIDo 15 oblaktc!w w tya 1 piao, JIIIIJ 1 dołki podupo ... 
11aterhl ruoboay poobOd'-o' • o1ady lłiDowUa oer•ika, polepa, .oarztdzia ltrzaauona. la an14 aa
ałacuJ• pleo /obiekt Jlr 6/ w rsuoie poSiOID'IIł kolh~, ~Jkowat, w przekroJu/. 6ota.oy obi ektu IJło
łCIIIe były ail.ole prsapal011ylli k•1e.olu1, atwierdsono lioz.oe •lady apaleDi ZDJ', •t&la dl' .. ceco 1 
PCII>lołu. ID"ntars obiektu atenowiła oeru1ka kuUury pomol'lkiaj. 

11ate1'1aq oraz clokumentaoJa • badali znaJduJ• dt w arohiWUli Pl'aaow.ol .t.l'obaoloctouo-J:oo n JI'oo 
wa•orlllt1•J PP PKZ 0/0dadalt. 

Badan la btdlł kon t,JIUDWIII8o 

J:Oa&II0110, IID• Pobiedziaka 
woj. poznaliikle 
Sta.oowllto 13 

Jtllą6~0W.t. lłU'l'.t.·ltRZIISU.WIOil 
st&owiato .._, 

111111eua .hoblolo&iciJie w Jtrakowle 
Oddział w lowej Bacie 

&dania prowadaiłJ 11&1' apo G17 .. l4a 'foboła 1 PaaUDa 
Poleaka. J'i.oansowała Huta 111o LIDi.oa. Sz6aty 11111011 
badali. Oaadt a okresu lateliaklaco 1 11eo1Ua. 

Oeba badali było ustalenie saa!Qcu osady s okresu lałelillltlaco. Pnoe akłiDoenłroWIDo .oa 
Jcnlioeoh nohod.oill 1 p6lnoo.oo-saobodllill ata.oowlska. Przekopłlllo lllozole obasar około 2,1 ara. 
Oclkl'JtO oaiea JIOwyob ob1ekt6w. Dwa 'posoatale, przekop ue ost•otowo w popl'lledllloh aeaeaoh, .,.,. 
ekaplorowa.oo do kolioa. 

Wttkazo&fd wap-iaDyoh· obtek•d• to pocostuo~o1 oa ad.o1o twa neo11 eyoznec o. ZawtealJ oae 

11 toauok.owo niellomy Qlaterial zabytkowy, cl611111e ceHmlkt 1 wy l!oby krzaaieJIJie , rep"..zenlnaJiloe 
kultlll'ę oe-lltl nttcoweJ l'JteJ 1 kultu.rt l•.odliehk'l• · · 
Jedynie dwa oblekły /ohah 17 1 ~- 19/ odniedd aoma do pdtoa&o o~au latedak1eco. Odkl'Jto 
w .o lob bocaty 1nwentara oeram!OZII)' • w tym tllkte wykłlllaoe przy uboi u koła camoar'!'l•co: oeltyo
~ oaramiq aal.own, oraz oeraa1kt 111•4• a peadto .oiellozoe pnedmiotJ metalowe, oltrilohy aurow
oa buraatyoowego, liozne b~ł7 łutla,1tcl. 

Badania poswo1117 oatateoB.Dle usta116 zaaitc oraz wtelko~6 osad)'. Ilezbyt ~·~~~~• poa~ata1e 

.ollllal kweaUa jeJ wcttn.oe&o rozplm:~owiiD1a. 

Badani• bt4Al kłllltJnuowa.oe. 

L\<IEO, Sile Patolł6 
woj. bydgoskie 
Uaoowillko 5 

1.\0UI'Y, Sile 1ł1nsbioa 

wo~. ndoaaltla 
ataowiliko I - •ua'ra Wid" 

patn wozeaoe dNdlliowieoZII 



~\51 0110. .... ., riiJ8k 
wo~. pihkle 
s•anowl~ko 1 
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,. 
,Suz•WD Okrę~;owe llll.&hntauwa stanica 

" P1le 

BJ1dan1e pron<tzU:a mer IUrodawa Damoca. J'ina.:.eowalo 
Vuzeum Okręgowe w P1le. D~u&l sezon badań. QaenteraJako 
kulturJ pomorskie~ ~ wozesneco okresu lateńakleco. 

PraebUano ob~a'\r o powUraohnl 5 arów, na któeym odslontoto 10 dallłZJOh &l'łlbów akriiJIIkoWJob 
a obwarowaniem kamlennJm. G11!bJ uQtuowe.nŁ bylJ 11a od p61nooAJ zaohód • polwlll1o8J noh64 lub 
wsohdd-zaobdcl. Lloaba popieloto w poazozezóloyob grcbeoh WJ!IOaUa od 1 do 5. Clerutko crobo"' at ... 
nowi, DaozyDla P2:0W"'te, ~a~ owa te 1 beoaulkowate. llakeywełJ ~· P.OkrJWJ wpu.aozaoe lab 111"7 a tu
mowa tym uohem. Ozo46 panteloto poeliidala gładkle ezorniooe powterzohnte adobiooe . Dl'llame.otem WJP&l• 
DiODfil bial' 1Dki'Qa1:e.oj,, W.l.oltazodc! popielole zawierała .olezamlllltote ltc!lko z bl'flzu, jed.oa 11.l.doU:a 
np1lo b~so1111l1 .I.JIDa c'b~ozkę :t.alGZD,. Trzy groby zawierały przJatawki - aatorkl stoj~toe w muaoh. 
lAteroauj,oym 20Dalez1alt1em jest kamień eta.oowi!loy doiao'l k0111oey jed.oeco z c~bdw, łfa ~eco zawnęhll• 
naj pow1arzoh.D1 wld.o1eje pt~d recula~yoh Wcl'lbleń o ltol1atJm kształoia, 
Ohi!OJlolog1ę cneohrz}ska ustalono na wozasny okres lateński, 

Pnoe WJkopaUakon bodil konty.ouowaoa, Baclaniami zostan18 rdwlliat obj'lte a1s~soe ci.OIIID1eaa
nal ond7 połoto11aj w odległodol ok. 500 m od badanogo omen tarzJaka. 

JltOZ!iiK, ł!lll• SleJIIYdl 
wo~. koszal1ńskle 

.IIOOZ.L 

woj • by«goak.le 
Stanowisko 2 

patrz okres halsztaok1 

lluzeWD Oltl'llcowa ta.teona wTasdłkowell:~ac~ 
8 DJdg08ZOZJ 

Badania prowadzU: mer Wo~ouoh Kuozkowskt.. !'1Danaonło 
Vuzeum Okl'll&Oft • By4goazozy. Pierasz, aazon bacl.ań. 

lhentuzyako kultury wsohoci..D1op111Dorsk1ah 

Omellt&rzJalto połotona jea' na piaeaoayeł.YII wyoieaiu1u, w odległo,o1 ok, 120 a w kie:run
ku zaobodolm od drogi polne~ Vroon-17.1.ela /przellłute.ole ul. Piotze/. Przebadano obsza::o o po
wtarzohnl 2 arów. Odkeyto 19 obiektdw arobeologlOZ.DJOh, • t1m: 11 crob6.w aknynkowyob, 2 groby 
popielninowe, crdb podkloazo..,, ;lu..,.., orez 2 :14lJIIY• J'Mw1e wazyatk.le ocl.keyta obUkty •al•cał7 
płytko - o;2o.o,30 m pod powieraoh.D~ cru.otu, totat znaosna 16h uo•d ulacła zniszosania. 
Dot7ohosaaowe bacl.a.ola,' ;lak r6Wl1ał rozrzut oel'IIIIIJ.ki na powterzohn1 pola wskazu;!";· :t.a na~wtękaa 
lll:onoen)raoja crobów wylltfjpu~a ·• partiaoh szozyto8Joh wzgdrza, 3'*.1 na ;leco poł114D108Jll atolr:la. 
wea.,stkle groby akraynlaiwe polliłlllaj' obwarowaola kulieD.De 1 zawial'tl;l' więoe;l nU ;IedA, pop1alA1óę. 
oat•d popiellito po81a4a zunaoz1111e plaatJOZI11a lub wyryte J1Zozeg6ł7 anetaatozna tnl'Q la4U:1•2• 
Wyat'IP~,oe na Clllt8Atarayaku ;lamy oraz oleilila wars~wa praapalonej a1e11UW1ad0Zil pra'lldopodohD1e 
o palllniu ocntak obrztdOWJob aw~SIIDJDh z kultaa zmarłych. 
QaentłlrzJako w •rOOZ7 datowac! 110t.na na sohylkotRl tezo okresu halBZtaoltleco 1 wozeny podokres 
la te~ .. 

Badania na tym ata.oowteku btdll kont.,nuonoe. 

IIMWI!Id'W..au.1. 'ffla, Clio auraaalo-Konopntoa 
woj. elendzkla 
S ten o w lako 1 

patrz epoka b~zu 



· O&Oł.OIICII, 1111o Koo .. u'fa6w L6Uk.L 
wo~. J:&lak.La 

~ !011 ~ 

•ua•ua 4~oh•oloc1oao• 1 Wtooa~aCloan• 

" I.IIU.L 

••etanu prowaclalla dr Ireoa ZadoaJko PierWliliJ aezoo llal.aJ!. 
Qaeotarz,eko kulbarp nohodolop~orakle~. 

a.antanJalto pololGile ~·•• aa ••renie p:rsedaltb1ouha •La•", p:rsekGY-1'• obecal• o a dZ1alk1 
rekrea01~•• ObaJ•~ aoo ctoliot rosolącaJą._ alt actlui rsek.L ler. 

W CIJIUU prowadaao}'ob pr110 a•omlozJoh odaloo1tł:o kla81'CIJIJ17 crcSb llkr:l1'akowy &b\ldowaoy a 
płallll:o l~C~łiii)Dh kaalan1 twoftą01oh llll:rSJD1to Skrsyo.La ta aoatała aabnplaozGDa prsect -•uwan1ea 
alt p·~n obJ:o .. .II.La wa,Ukloh jej •olan dutą llo,oJĄ r6:toaj wlalkohl kaleoto lleo lk:&S1'.D1 ataoowll 
płalkl taJ.ell, aa kUrya lalo&oo• aos,ały dwU poplelalo• a ltolol nakryte alslalo P1111actto • akrs,al 
,IDaJdowlo alt hDlaa•e aao:a7Dle ora alleozka, cto ll:t6re~ włołciDy aoe'ał aiolatu.rowy ct:abanWI:IIat, 
1-l'.ll.l.a te, w oallł aę•WD1ea1a la lepsae~ sta'fo&Do,ol, aoatllły oblotODe łrobDyal klllll'k•l• 011 &6:f1' 

a:r6b aali:D1tt7 był olbra,ata, pJ: .. kla ba1a.111e-.. 
tUe pr:aaw1d11Je a·lt Qałaaatyoaoyoh badali, a tylko ratom.Loae, 111 IIiart AaplJW.IIla adoiHil 

Od wł.,ololall ct:a1ałak. 

PODikllłDDZU 

wo~. oowoaącteokie 

Słanowhko 9 

PS4!1!', ... 1aa.La1Do 
WOje leUD:I}'IiBkle 
Stuowiska 1 

aof;rOB, Slao ltoole rsew 
woj. llklemJ.ewlokie 
ltanowisko 1 

n•ą_D:OWO..ltOZII:SiłDD.ZXD 

wo~. oieobanonlda 
Ueow1alto 1 

s•IIICIHcf•, 81ao Wict .. a 
woJ. eJ.aractzltte 
Sboowlsko 2 

SŁ4WII, ca~ Sleroaiawtoe 

woj. kallaide 
s łanowiliko 1 

patrz okres epł7w6w l'Z}'IIeldoh 



STAWKI, ~ Dobra 
woj. ltonlllslde 
ShoowUito 1 

- aoe -

lllldania pl'O..UU a&r llii.'Osław Oluleltki• :Jlo.osonło 110 
w Koninie, Pierwszy sezon badali. Stanowieko wielo.ulturowe 
- osada kultUJ7 paohardw lajkowatJoh, •lad osadolczy 
kultury liliitor kulistycb • osada kuUUl'J tnc1D h oklej, 
•lad oelld.aicSJ kulhl'J łutyoklej, -n tanysito kultur, 
pnaworakiej, osada wczeSDo~zedD 1owtecaoa. 

StaoowUko połotona jest oa piaszozystJm wyniesieniu /oaę4olowo zalastooya/ na zaobodala 
altraju dollny Warty, Z.Uaoa jut :11 lUaratuey jako lllyny Piakarskia. Zbadano obszar o\00 a 2 , odała• 
aiaJ~~oo 80 obiaii:Uw 1 8 c:robdw, W1tkno4d obiekt dw, z ktd:ryoh otrzymano aate:rtał oaramioaoy, &a• 

loty do kultur, pl'llaworskiej, 

Odałooitło 4 j-.y z aaterialam kultur, piłOharda lajkowatyoh, lttdre 1110t11a wattpDilł datowad 
Da sohyłell: ni fazy /wid:reokiaj/, -USJ8ll:aDo r6m1e:& bardzo Diallouy materiał z I n:rst117 oharalt• 
teeystyozoy dla kultUI.'f ato.l' JtullstJoho 'lny ;181111, zawiaraj~~ooe mlęd:ay innymi oała Daozyoie 
/ob, . 45/ ullozono do kultury hao1Dieoltiej /II okras D/. Zarejast:ro .. ao :rdwoie:& niellolllly aa
teriał kultur, l~oltiej, bez 4o1aleco okradlaola ohronolocll, 

xuHu:ra pnaworaka reprezedowaoa jest pmez 21 olllaktdw 1 8 &I.'Obdw, Wszystkie &I.'Oby od
. llłonitta w ·zaohcdoiej oztdoi stanowiska poohOdSil a llłodszsgo okresu przad:rsyral!kleco /3 poplel41-
oowe, 5 jaowyohJ Katartal uayskaoy • nntwy pdłooono-wsohodoie:l oztlfoi atanowilika waltasuje 
Da ol,~olfd ~tltowaoia ome.a tarzyska po tut Bt/01 okre.su wpłJwdw nsyaaltioh /ząlDita 4 123, tabo 
J'la/, Pozostała obiekty kultur, pr:aawo:reltiej zawierały nlallo:aoe p napalona kollei lub ola Mlłi•
.raq loh woale. JtwaeUa tuokc;ll tycb oblaktdw po:aoshja Jia :razie Dla tosshsycolQta. 

W partU poludolewaj ••aoowlalta oclsloolt•• sa:rra kODatrull:cjl uło:&o~ z ltalieo1 • torale 
o&'fiOtobokU/?/ o wrlliazaoh 6.5 z 6,5. "Śolca~ zaohcdola kandl"illtoli zoałlała • sn110zoaj a1uu 
ZD1aozona or~t~to. lfat .. last parUa pdłooooa Die została jeaoaa odslooltta. PIIDIIDJt obiaktu pne4 
pełnym jeco zbaclaolam hud11o jeaosa .roashSJCil'o\6.. ' 

OblektJ 15 1 20 zawieraj, Dajmłodszy aaterlał oa łleftllla •tuowlalta 1 dstowęe IMl .. olt:raa 
wozaaoo4rsdlllowle011.07 ~ ~. 

!la waohodllila altraju ahnowlllka odałDD1tto trapant IIZll:laletu lUilZitlaco. Brak aate r16a Dr.. 
pozwala na oltralflaAla ohtoDol.ocU. 

llatertati 1 ClOit-llłaoJa znajduje sit w Wuae1.111 Okrqowya w lloo1o1e. 
Badaola btdllo ltCD łyDUOWODO o 

STilOBU, cm.. Xoll.opAioa 
woj. ale~kle 
St.oowisko 2 

S'l!IOBII, p, ltllllopoloa 

woj• aleradzitle 
StaDOWialta 4 

snmzu, ... weklAl 
'"'1· 'Jf0Zlla4sltle 
s taoowUito 1 
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9t!Cit0'C ~t, 6111• tldw 
woJ,płoolcU, 

Stanl'wlsko 1 

~adataote Muzeu. lrohaologlozne 
W l!an,u.te 

Badenia prowadził 11gr lod'l'ZaJ Jaoet tc.aa:aewstt. 
JJ.oansowałG l'IIA. Pi,ty snaa badali. 0.11:1 tars,ako 
lr.ultorr pn:eworski•~· 

P.NoM1 ob1th Gbnar 15? a2 .na pdŁD.oonr .. ob6cl o4 4otJebons roapOZDIIIIej ot~t•ol o111an tanrata 
kultur, praeworskieJ. Odkrrto 2? ob1akt6w, z kt6rroh 2a to obiekły kultury p~~•worakia~, •-' 5 nld 
sawieraJo :ł.a4llago wyposatanla t nla 111iało zape'łll)e zwifł&kU z om•n•a~1•ki•J&. 

Wypo~aten la oerlllioane oblekt6tt kultury p neworakteJ a.kładlllło elt • 15 prz;padll:aob z poja-
4Jntlillago kubka, .5 razy tonnrszyla alsa a 2•krotnh J.ony kubek. Pojedynoz• ob18kłY sawierlllr 
dzb~~:~ groszkontr b"d" trapentr grobo,ohnnago naosynla. w hsaob pnypad.lr.aoh obok naNc!tlr.i naj. 
dowa'tr 11111 skorodowana fragment-., liii!PiDek talazoyoh, z kUrroll Jedlla oal.ełf ł.o łJpu B. W WfpełlllSoo 
tLoh obiektów, w rdtJ:~ym stopniu nuroaayoh sp·denlzn", zoajdonlr _sit n1a11o:me ~~~t&l• dnea•l 
nie o4llotowaoo natomiut obeCIIlo~ol t011o1. Jtsztlllłt wh.ltszo,ol jllll był w plllilie ntaraplarny lub r.bU· 
tonr do l.tolistego. w profilu obiell:tr rraowały dt jako płyttło ntaolti o llilł~ISolol •wrkl8 aą,-;55 n. 

obtekłr ntturr pnawo!l'lkia1 DcU:rrta w tra rolr.u nta oclbi•«•J" o4 dotrohoaae altadenrob 1 
aoilla ja :ietonó lllł •rodkOWfł razt p6tnago otr .. u przadnJmslttago. Uzrak111o przeelliliki wskUaj!lOI• 
te osł•U!Dltt~ Itranitło CliiUIDtarz}'slr.a w połudn1owo.waoho4D.iaj ja&o oat•o1. 

Badaniania bęcl!l lnnąDuoQDa •. 

ŚUDJ:h o6111Y 1 6111• Zaln.i! 
·~.1 • łó_dzllla 
S tanow.UJto 2 

Wuzaa. lroheologlosne ltnograt1oana 
• todz1 

Badania prowlldslła dr Irena Ja«osrk. Fln~eow!l 1IIZ 
w I.Od•U• rrzeo1 aason badad. Ol!ll.łlła s prs.lGIDU 1h1Cidltonso 

1 p~neco okraall latad.11lr.iee;o. 

Przekoplilio 300 m~ odlr.rr••J•o ebialtty o rdmorodll.,. pnaznaozan1 la3ostlohj llrb to 
r6meso Jr.sztlllłtu 1 &łtboll:olfol jMJ odpad.tow zawleMJ!lo• lloma tral!lllentr llaoąJI. 81J.o1u}'oh oru 
1t1111o1 awtarzto•• Opr6oz jam o4padll:ollfoh lloznle teł wystęlly paleniska IIJltCIDIDe a lld!lo ołoło
ll7Db :tamlent. drdcl którrch zoajdo!fano llc:;:aa traa-Bllłf ce.NJBlczne • tlllda t~ol zwtar•utoa /au 
przllpal.ona/. Odk17 to 'lldaD obiakt llli .. ztaloy zawieraj"o" bardzo dute llollo1 pJ>lepy 1 fl'apnłr 
Daozyll. ćll.Dieyob Ol'llZ dotroh roza1GiL'6w palanbko zbudowana z dułyob ltlllllillnl • .o,oozaltdw, lalaa
osonych w waplanoe,, IIIOOilo pnepalooaj na osa1'lftlnr kolor, zi•ai. 

l'ozostałolloi po Uomych J•aob odpadkoWJoh jak l pal.aoisltaoh skłaniaj' do pnJ:juno .. •1a, 
te obaona badaola obejmuj" &DIPDdlroZfł ost•d oaady. 

Odtrrto 'akta Słtbokl\ juQ /prawdopodabnla azt'6 praydallll' oblekto aUIIZlal.lDego/, sawte:ra
jf\cll Uome fl'1191•atr wozsmo•re4D1ow1eOZDa' onuiki toosanej oa koli, sdobi.Dnaj om-nłea 
taliatJa. w •u~:Uia t111 Od.kl'J'h 'lllr.M aała Jr:ea1eDAa pale.alako oMa liona :tdol •wt.•n•oa• 'Mf* 
tt6rroh na na&t .. elucuje o:111nll:a jelonka /f/, 

BidlAla btd" keA 'JA QOWIIII8o 

WARZIJO, p., S:~t~a'tld 

.. ,, C4tlla~1a 
Stet~odeko 1 

l 
patn okras halsstaDU 

' 
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fodanro•• Ww<eu Anbe :>loclouo 

• •••••••1• 
Badula prowa4aU:a acr •t rodowa Aacln•łowua Prllf 

lidalale liCI' ON~.DJ Daoohonl-1•2• J:o.a.uUaoł• ael'Jło
l'JOa.aa • clOOo cli' habilo ,., ...... CrliJ.DOWlOio ll.DIDMWOlO 
PIIA w Wauzawta. S:t 6s t7 aozon ba4od. QaoataraJ•ko 
JtaUU1'7 c r ob6w tloazoWJoh 1 łlla47 Dla4.Dlołwa a opoJtl 

~~~· ·l. 

:tsobllllłlllo 270 a2 ~owUl'IOhal D41łarlał<\O ' crobY 1 ' ,_,. 
Zoap 6ł crob6w /1 tlonDWJ 1 2 ~oplolaloow/ Dclkl'Jto w rozpozn~ w ableclJ• roku atrofii 

WJSłfl>OWUiO pooh6wlt6Wo 'Ukl:acl, Jto.aahakolO oraz 1.Dftl1łe'fS0 11 -JIIlOft &rob6w IIOWi<\ZUł<\ ĆO UaDJOh 
ll'ł a popraocl.Dloh billlado tadu pooh6wk ale sawlorał W7POSU8111a. · 

2 .a1owU1Jt1o 2Ll1 a topDIIJkaal k•l•nl .aa po•Unoha1, p011boll1011o • a aalllls lo aa te r i ala a .. 

Qłikowco, ale •Ił" ealocU aa danowieka 1 tek lek w pnJP a4Jtu hseotec o, r611111d alooharllli:H• 
.,.e.,oaaeco oblekta, brak jut 4U7oh poawalał"oJoh aa oJtrdle1110 1oh flllli:Dll 1 pray11alełllofo1 tal• 
tarowe ;l. 

PD4obD lo :lek • l a taoh popraeclllloh, adraftODo 111 pozostałofol nrat 17 kult~UtJW:I oea4y s 
epoki b~za. Poołlocla" a .D'hl tra ... .aą oa...U:i o ohaftlttorze trao 1Dieolto-łu:lyokla, - • na alaakJ. 

Ultł llll obteltUw oraz zaaitc nHłW1 ltalłarowe~ wllkua;~,, :111 pozosłałolot osady altc•lll 110 
nolu)claie pocl.D6~a W7claJ bUCD<\OOCD nU~ u. Wl,zuoł , • oclało.altte dołfohoau poby WJUaoaa:lll 

waohD4.D1" cr.alot oaeałiiSfllta. 

Um.Jr, CD• Wrooaa 
wo2. bJclcoeJtio 
Słanowialt.D 2 

WIUOWIO&, cm. Wartli:Dwloo 

wo;l. a1era4ak1o 
Stii.DowlakD 2 

WIIOIII':6w, III• lłosp p a 
woJ. ploh1t owsltJ.e 
Słanowllko 1 

pał.n okres halaataoltl 

, 

patra okNa h alszhokl 

Wuze~a Okl'łiO~ 

w Ploh~o•t• 1'!'fbuaalllkla 

Baclania p rowa4ZU • er •t:roala• Sallltałao ruueowlll • z 
w •P1otdtowto 'l'r7booalslt1a. Piorwaay aozo.a bad~. 

Qae.ntusyako olałopalao ltalł~ WlohD4AJ.ep•orsltlo~ 

a okroa u latedakU&oo 

Słienold.llal oclk1'7H PBJPaclkoWD w ldaol!. 1114oadz1111<\ tyoh, potwll l'łlaoDI w Ulll l · badU 

powloraobDlDWJOh AU • 1982 r. Badula ntociozo p!VWaclaGIIo • ołooMAlll &Wlroct. OhłDillt\o 

~ouJ.e 4,.2S ara, Oclk1'7ło 1 cr6b lltiSJilkoWJ • aa:roazODy. SkraJala abQ4o-• a pła*loh k•lo.al, 
ollatawlo11yoh U11JUJal 0 OkZI!cłJ'al Jt•J.elllaal. W'ea,ha 2 poplolaioo praJit1'7łO aiMal. oraa 2 

prayałaii'Jd.. O..Sb ciałowuJ .aa pD4•t•WS.• ł7Polocl1 oeraatkl. 

Billlala btd<\ kllll ł7111l0W8111o 



WYOOD.l t ... , Białocal'll 
wo~. koaaalldaklo 
StaDOwhll:o 6 

Ua.Dł t &IDo Pol.aUo 
woj. temobnooki• 

s••••hJr::o 1 

ttiiiBO 

.oo1•. biobltlo 
Ste~~oolako 1 t ••11 Grojoe 
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J:on .. roator Zwbrtkdw 4robooloclouyoh 
' w 'Bielo~Blelo~ 

Bedwllla proww4z1łw 111~ BerbeN Oolllb• 1'1JUIIIoowel lU . 
w BUla~BlałeJo PlOl'ftZ'J' ooaoo Hlldo Ola4w klllhl'J 
paohowakloJ • oltruu latoll.llltUco, poaootelo~ol cro4z1111ta 
~ftc!Dlowteoaneco. 

Stuowioko polotono ~011: ne I&Oayoio &Ól'J G~ojeo /612 • n.p.a./ beG•o•J U1waal eaaotar• 
_ aoteeientoa anaJdll~llOJII dę prowiO w oontrta J:otltny ~ywUokioJ• P~obadco 95 •'2 aak;twdwjllo . 

3 WJkopy al'ohool.Dcloue. W,ktlp I/83 alokalizowuy zoai:Ol na uoiiJolo · l obejaował ftiiZłltl utsz
ozauco ptonotenta -.la cJ::OUhu lali Joco atotlt•• 'D'Syakuo oat~oloWJ J11'11Dkr6j praez oeeyp 
•łu o kaoatrakojl kahiJJlo-alollllD-<INmlWDej. WantWJ wału z .. ierały 4uq ilol!lc! zabytków -
trapentcSw oorUtiklt 10o:t4a1 t.elunyob, braktoet &Wilauowy, lftbme 4enal'J koronne ~adysłan · 
JqtoUy. Ol'Oilziako naloty datowad na przeło11 nv 1 XV •• oraz wiek XV. 

W n_ni:Wie pr6obnloy p1onotnoj oyattpooały tl'apenty oo ::utkl kllll:lll'f łutyokUJ 1 klll
łul'J puohDWBklej. W dwóch wYkopach zolotony ch .na tarasach opll<lalllDYDh od azozy t u odalonltło 5 

. Ju ltulłl1l'J puohon.ltJ.o 3o !la 'u'!Młł:'ł za•ła&V.lll znalezial<a tropeot<Sw oe roomJ.kl P"lfltowej,' • Jtł<S
ryoh jeden brł zdobiODY om-lit•• p1onowycbpau linii •WJitOIIIlllJOh crzebJk1•, trapeota. nie
whlltUgo I:Jciollta, oraz crudki burazi:JAD prelfdopod~ie DOBZIIC&j ~ladJ obr6bltl. Blłprezenton.oy 
przez oor..tltt aaterlał sabytltowy j .. t bardzo tJpoWJ .Uw ltultaQ ptJohowaklej. 

Badlllllli btdll .ll:oJitynuowue. 





, li\Al.Ct ::!'I'AIIY, &•• Ś•l&łel 

~l• leaao•Jńsltle 

Stuowisito ~ 

IIIU.OPUI':Gl 
WOjo l"10ti870WSit1e 
St.anowbito 1 

BUUlG.lRD 
woj. ltoszalldakle 
Shoowillko 1? · 

- 1 H> -

patrz noolU 

patrz oltrell hallztaolt.L 

t!Diwer.,- te t 111r • .l4&ma •takie wic za 
Instytut Frahiatorii 
w FOZ.OIIIIill 

Bada.nia prcwac!Zili mgr Henryk VaohaJewski or.a ll1chal 
Brzostowioz. Finlll!llllllał 'O'.łJI 1 'D'J". FhrWSZJ aezon bad&li. 
Oaada lu4no:lo1 kultul'f wielbarakiai /teza labowidzklif, 
elemeot7 osadnictwa llldno,oi ~ulturJ okresu wozeano
lre4Diow1aoznago /X- XII w./. 

\ 
stanowisko zlł)kalizowane jest w zakolach starorzecza Fanęt:t, oa rozległym płaski• "fllU• 

aLaniu w atrefia taMa-, n&dzalawowaj. PMce mial7 charakter wel'ffilt&cyjny. Jia obszarze 160 a2 

aarejestrowaoo 55 obtekt6w dw6oh kultur archeologicznych: 
1/ osada lUdnolfoi klllturJ wtelbarakiej /fazy lubowtdzkiej/ • 55 ob1ett6w. Stwtel'dzooo 48 lilii 

posł~oWJoh, 1 jamę, 4 paleoieka, 1 pieo gospodarczy, 1 półziemiankę. Jiadto • warstwach i 
obiektach zallejeatroWIIIlo gudkę buraztyou, przęlliki cliniaoa, Aotl'k t.elazny, Aaozynia cli• 
Ailłlle w tym formy gr~y Io, II, VI /'1/ •& '!.Sohiodlere. Z obiektów ze wz&].ęQa na konstrtlkojł 
uwogę zwraca p6lzialiianlta o powierzchili 21 Jll.'~-, otoozon a z trzech stron podw6lJ1ym rzędea slupów; 

:piu•wsZJ usytuowany bezpo~redDio przy skopie :p6łziamiaok1, drugi w odl.&głoLioi około 1,2 •• 
Sl~y z pterwezego i drugiego. rzłdU wz&].ędem slabie aytUDwllllo iteNgulamia. Bezpohe4Dlo .na 
ZIIWilllłn ałq>owe3 II:Dilshulal31 p6łsiellliaolt1 USJtllOW&nJ bJl piec goepodarozy • płJtko wkop811y 
i przykl'fty prawd"opodobllie gl.lllieaę kOpllłlt. P6łlltemicł:q 1 piec utytkowano zepałl!le !f tym 
samym czasie, mianowicia • ko~ou II •• -/tj. ecbyłek fazy D2/. 
Ba podatawie obaerwao~1 at81111 zaohOWIIDia obiekt6w 1 wielkodoi rozmutl1 llladów Dal,:ly 

t1D1oal<owad, t.e osada zostda w oke>lo ?5 ." znlszczonaJ& domniemaoy pierwot.ó.?oajwiększy 

~·.1 obszar WJDOail około .!1 - 4 ha. 
2/ Elementy osa4111ctwe ludno,oi kultury okresu wozasnolfre4Diow1eozDego i'Y ,. XII w./ - nntratiOAÓ 

na ltillt&Gdote t71ko tl'apeot6w oaozy~ "gl1D1aoych w warstwie hmuau. 
Dok.aentaoja i aateriaó:J zoajdU.111 się w Il' tl.łJI w FoZPaoiu 
Badania błdll kontynuowane. 

BUŁooeRZtHO, ga. Biuosaz« 
woj. ł:os:al111ak1e 
stanowiem 18 

Ulliwe r syte t tm • .ldama •iokUWio&a 
Instytut PNhiatorU 
w Pozo11111u 

Badania prowadził asr Włodslaten J14oatowau . /autor 
IPrawoz.dani._.l. 1'11laoaowal 'O'U. Drugl aeaM bada~. 
Ślady óa&4Diotwa ludnośol kalt~l'f pacbarów le~kowatyoh 
Ol'&Z osady l\141lo,o1 kultlll'J pcmorakie h oJr;.,-waltiej l 
gr~y dtbOZJ~ekiej z p~ago okreeu ~lywdw zsya1k1oh. 

Iadaoli alaly 11a oe.la oltrallenie zaaięsu 1 a hkte atanu saobonola ona41.y ladllo,oi gl'\lpJ 

4tlloz7dak1•2• Praoe ~bjtl:t północny 1 ••chodni lkrlj osady. Fczoatała czt46 0aał7 ••••al• 
znlazczoaa pnez WJbiarute p1a1k11o 
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Zbadano obanr o po•it r:aohll1 }17 m2 , S t•lerdzono występowanie 74 obtekt6w, Spotlr6d niob 

12, pównh palenhka 1 jUiy ponłlł'O.,. , ao tna ł.ącz:yc! z osadDlchem lud.no~oi kultury pomorskiej. 
!'ylko 7 obiektów, w w1ęl<sz.o~c1 juy poał~q>owo, jest pozostało6c1ą osadDioha lwlnol!ol kultury 
okaywsklaj, Zd&CJclowana większo~ó obi&lctóa /32/ związiWa jest z osadDietwam lu4nolfo1 &l'IIPY clęb

o&Jiiskiaj, Wróci niob na uwan zasługuje ziemianka o wymhraob } ,}0 m a 1,80 m,aawia r&jljCII moln. 

ceramik• o cechach taohnologioznych zbli~onJCh clo caramikl wczeaaodredn1ow1ecznaj z początk6a 
l'I Wo W lląSledZtwia :&i&aiaold atdardzono 'lacly proatokątoej budowli Słt;>OIII&j O wymiarach 

6,2 m x 4,0 •· W zachodniej czę,ci stanowiska zarejestrowano slcqpisko jam, z których jedDa zawle-
rała ok, 5 kg ~utla. Jest to pierwsze tego typu znalezisko w gr~1e dębczyliskiej, • 

PW~adtc odkryto nieliczna tragmanty oerat>.1k1 1 ll:rzemie.nia, które motna wiązac! z osado i

ot•~• lUdDo•ci kultury pucbarów lejkowatych. 
WateriałJ znajdują się w IP tlll!. 
N Le przewiduje się k® ty.ncacji badaJ!, 

BISXtlPIOW, IIII• Brwimów 
woj, warszawskie 

Vuzatm S taroty toa&o Hu tnie twa 
Vazowieck.1ego 

w Pruszkowie 

Baclania prcndz111 mgr Steta.n Woycla i mgr Dorota 

lłud.D i o .ta. Fillan sc•ało 'Muzo um • Pruszkowie i 5 tołe cz.na 
Pracoomie llokmaentacji llóbr Kultul'J, ~SIIIJ sezon badali, 
O.Sad~ produkcyjna p6:tnolatelisko-rzymska. 

Zbadeno obszt.r 16,30 a2 odkrywając 57} obiekt, . W6r6d nich były 111.1o. 2 zielllia.nki i 491 
pieców hutniczych, Wiele z odkrytych jam •otna Ultsrpretowad jako !!lady wydobywania glioJ 
/zapeWDe .na potrzeby hUtnicza/. 

Badaoa człlld osady poło~a jest na Diskich ~~ąsladuj"cych z liikil partlach tarasu nad• 
zalewowego, Obiekty tu odkrywa.ne •l"zad .nale~ z DaJmłodszymi tezami ist.nie.nia osiedla /01/. 

Badania błdll ll:c.ntynuowane, 

BlSKUPICE, ~· Grodziec 
woJ,, konilisltia 
Stanowisko e 

Vuzetm Okręgowa 
w KoDUlU 

Bac1a.n 1a prowacl:r:111 mgr Krzysztof Gorczyca i 4rle t ta 
Świerkowsl<a, Fl.lta.nsowało Muzeum Okrę{;OIIIe w Koninie. 

Ple.rwsz:y saznn badaJ!, Cmentarzysko kultury przeworski•l• 

St1111owlsko poło:t®e jest w dolinie Czar.oej Strugi ok. 20~111 .na wschód od aktualDego 

kol'Jtll rzeczki. Zajmuje obszar.nitJwtelJdago piaszczystego wyoiestenia w~r64 łllko Zostało ono 
w latach -6o:yÓb dl.Dle zniwelowane w trakcie robót melioracJjnycb. 1 budowy grobli, 

1 
Zało:taoo lllCZIIie 5 wykopów o powi8rzobll.1 7}0 a 2 , Odkryto 29 grobów, 2 akq>laka ll:rsa-

Jiliani i 10 obiektów bli:tej nieokrdlonycb /dołków posłUpowych?/, Zcaozna" wlększolló grobów była 
si.lllie zniszczona przez nlwelaCjł terenu a tak~ przez •ody g~towe, których pozlłlll został 
podniaaiooJ grób~. 

Wyposa:tente grobów było ubogie, azez,egól.Dll grobów jamowych .. 1edyn 1~ ' groby poptellli
oowe poliadały w wypoaa:teniu przedmoty metalowa, łf jadDym z .nich obok CZfl4Ci uzbrojenia 
odkryto 2 pilc111:1, Cllle.n tarzyall:o moma wat,pnie datowad .na okres Ba• 

Vateriał 1 clokumentacja z.najd~ll Bił • Vuzes Okręe;owym w lMiD"' 
, ladao ia aall:oliozono, 



8I SĄ'Ul'IN , gm, tn 1.n 

woJ, bydgoskie 
s tallo'lllsko 2a 

BIZORRWDA, p, Sobków 

wo3. ltieleokia 
Stanowisko 12 
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~atrz opoka br~zu 

PP Pracownia ltOJuterwacj1 Zabytków 

P l'aoollllia •rcheolociozno-ll'ccae rwntor:;ka 
Oddziu w Łodzi 

Badania prcnclzU mer O=eę;orz Kotltowsk1. Ft.nansowała 
Okręcowa Dyrekcja Gospodarki llodn a l w Krakowis. Drue1 . 
aazon badań. Osada z pó:toego okresu wpływów rzymskich 
i wozesoego4Ndn1owiaoze. 

Ogółem przebadano obszar o powie rzchni ó arów, zlokalizowano dalaz-yoh 9 obiektów oraz 
uayskano mater1a2 ceramiczny w Uollci przekucza;j,oej 2000 tragJne.Dt6w naczyd, 6 obiektów t.ntar
pretonc! mot.tla 2sko budynk1 mieszkalne, ll'a tle calca rysowały się ona jako zaoUmnien ia w 

· lcształcie WJdłutonego owalu o WJmlarach od 3 do 5 a 4ługodoi 1 od 1,2 do 3 m szerokodc1. 
Powierzohoia u~tkowa obiektów nie przekraczała 10 a 2 • Wszystkie obiekty zawierały w SWJ.lh WJ
pełniskach tragmanty .oaozyll.. Obiekt nr 2 powiQltsza liczbt prz)'padków, znanych z badad ubiegło

rocznyoh1 współwystępowania pó:tnorzymskLoh naozyll. toczooych z naczyniami okro~laoymi 2a1to tzw. 
•m praski"• ll'ormy oaozyó rep1'8zentuj,oe najstars~ caramikę wczesoo!h'_edniowieczoą wystiiP1ł7 

r6eiet w obiektach nr 'l i e, lecz nie współwystępowały tam z tomami pó:tnorzymsk1m1. 

Wdród tragmant ów naoz-yll. pooho4ZI\CJah z warstWJ do najciekawszych zaliczy<! mot.tla uł~.mki repre~an
tujące typ dutych zasoboWJoh naczyó z kryzą, tzw. Xrausengetasae. W stmJ.e, wraz z f ragmentami 
pochodz~OYI!!i z badall. ubiegłoroozn7oh, wyrótnic! motna ~ odmiany tych naczyl1. prz-yjmując :lako 
kryterium apoaób ukształtowania kryz7. Są OD" rozwt.nięciem podziału 1-Go t)'pu zasobowych nacz-yll. 
z kryZI\ wg, LGD4łowskiago, 1111awtale1 jak dotąd • znaleziono z aby tk6w me talowych, Z tegoreczn7ob 

badall. pochodzi, znaleziona lu:tno, zapinka b%'0\zowa typu • VI-158, Jes t to jednodzielna zapinlce 
z wąski\ podwiniętą o6tką, łukowato wgiętym kabłl\kiam oraz czteroz~oJową sprętyn~ górnej cięci
wie. Nasada główki, ·miejsce przej~o!a kabł~ka w nótkę 1 r6we1at sama nótka zdobion a jest uko~
nymi i poziDll!ymi naoię01ami. Długodcl z~~;~~ioki 8 cm. Inwentarz zabJ tków odkryty oh w t ym reku uzu
pełniają dwa gUnians przę1!11ki oraz tragmant terna. Odkryte w tym roku z aby tki mieszczą się 
chroool()61oznie w reiDach WJZDaczonyoh końcem IV a V.II wJ.okJ.em. 
Badania pozwoliłY taktli na uoh11']'cen1e poładniowo-l'fsehodniego oraz p6łnocno-zacttodnlogo krańca 
osady. 

Vateriały znajdUl~ się w magazynach PU w Łodzi, 
Badania będą kontynuowane. 

BOCUCill, .cm. llao1q:t 
woj. oiaohaoowskie 

Pol.eka A.kadamia 11 auk 
Instvtut Historii ltulturJ Vatertaloe;) 
Praooonia Pre<Uiejów Warszawy 
w Warszawio 

Badania prowadził dr :Tarzy Pyrgal a przy udziale 

mgr. mgr, Barba17 Balke i Witolda -Bandera. Ft.nao sonł 1lltZ 

w 01eohaoowie. Drugi sezon badart. Cmentarzysko kurhanowa 

kul.tUl'J Wlelb~'Gkllli /?/ • 

Badania WJkopalillkowe w Boguoioie prowadzono na naWJPi• kamienn-ym 110 polu WUolda ltCDopki , 

usytuowanym na praWJ• br:r;e,;u J:ar•6wki w odiagło6oi ok, 250 m o4 kl'OwQdZ i doliny l'liieki • Viał 

on keztałt wydłutonej al.1p•y ,_ o długo~c1 ok. "18-20 m, ozorekości do ~ 111 1 lrl~doi do 1,20 m., 

a 11to~cweny jut dlu:tszą od' wzdłu:t lilii l • s. Na ponior:r.ohni, na joc:o p6bloaoa;j 1 połudoiow;j 

krawędzi, dało •ię zauwat7d dwie n1aw1elkle ltuta1nao;je. 



1111 -

l1a.Jill\y oblakb ::naj<.luje eLę obecnJ e na paotwlsku, lct6n jeazo;>e klHo ht łlbtoo 7. bylt1 orny111 

pol01m 1\l•t-awnyn\. łlt~ 1nformaoj1 w~adc l olola 1.t>lu l ' " " VI t"'' • jak. el ~u:a on paml90l'1, lltni• ł Zef>82'A 

1 byl ntalo obol"fwany w o>'.llnh prac polowych, ZSYl' ~"llL'O nad wydohywano w trllkcJo roh~t rolnych 

clasy . Ob• on h jest on pnro~nlqty tra~ 1 ~Oif\l'.a siQ na niOao du~ll r,łazy, "1<1obywarte z okolicznych 

pól IIP Nwnych. 
1f bist.I\OYm ..,zonis wykopaliskowy m batlania skoncHontrowano W8 W3ohodniej CZfł~Ci nasypu. Usu

nl'lto 23 wiolki& ~:łazy, zal8t;&JI\O& na j~>co powierzchni o·raz wytyczono linię lla~;htralnll 11 - !; , 

::<tj fi to :u nohodni&j oz••ci obisktu darli, Wi8 rzchnil\ warstwę nasypu stanowiły, jak olę ~odz lowan o, 

rdto"SO kall bru głazy wyo..,wane z •Eisiedn ich p dl 1 narzuoan8 nad p rzaz wiele lat, Pow .. tała w ten 
r,>osdb warstwa, o do~ d lu:fnt>j strukturze, chaotycznie uło:tooych głazów, gęsto poprz, raotanyoh ko

nanlllllli • .Tej m1q:tszo!l6 doohodzlła mUjsoam1 do 0,5 m. Ił •PIISU znaleziono nl8liczna, drobno t'rae
m8n ~ O!Hamlkl polewanej l §radn lowieuznoj oraz trudna do okro§lsnla odkształoo!'le frai!IDBOt7 Ul.az&. 

Znal8ziska te potwlsrcl.zajll' przeml8szany charakter warstwy. 

· Pod n111 zalegała włdcin warstwa kulturowa, któ~ stanowił zwarty bruk kamisnny. :Tego 

długo!lć wynosi ponad 15m, a azaroko!l6 w odsłoniętej, wsohodnisj czę!lol obiektu, oko 2-2,5 m. 

Bruk ten zbudowany zoata1 z głazdw drobn1ejsz8go 1 h'8dnisgo kalibru, do!lc! ~cUla dopasowanych do 

aiabis, nieznacznie wznosząc~ się ku drodkowl nasypu. Odsloni,to oał11 asobodnlll ozę~6 taj kanatrukoj 

W jaj C8n trUli odkryto obiekt wy ra:tnle wy od rębnlaJIICY sio układa• kilmieni od pouata~eJ konstrukcji 

bruku. Był to owalny układ ustawtooyoh pionowo du:tych głazdw, tworz1107 zarys o wyaiaracb 2 s 1 •· 

Wnętrza zasypano było drot.lhjszymi kami&n1am1. Po ich. zdjęciu okazale się, :te dllo wia'd.oa wyło:$ane 

było płaakW, dopasowanymi głazami. Ls:ta1y on8 ju:t .oa oalou. Po ioh zdjooiu przekopano jaszcza 

wawnotrzn11 ozo!ld konstrukcji do głębokodoi 0,5 m. W obrębie opisanego wtedoa kamie.on8go, jak tal 
pod jago dnem n lo 210alsziono :tadllyoh zabytków. EksplorujliC ko.ostrukcJo poszerzano w najwy:llszej kul

lllllaoji badanego naan>u wykop w kierunku zachodnim, ·osiii&Sjllo zachodni" krawęd~ obiektu. •a tej 
podstawie mo:tna Mlioak,wad, :te badany bruk k!bisnny 11& oałkowHI\ szarokoll6 do 4-5 m. 1r kleranku 

pc5l.ooonsj czę~c1 nasypu odałoni9to pod profilsm z namuconyob wtómia klllllisni frap8nt Okl'l\głago 

:&&rysu, Zło:llonego Z dutych głazów, analogicznego do opi•anego powy:taj 0 Ob18ktu tego nie ~kapl~rowano. 

WaohodnJ.4 partiQ włdciwago bruku klllllia.onago odsłoni,to w oałolfcl 1 zadok1J118ntołlllllo. Na tym poziate 
nie znal8z1ono :tadnJoh zabytków, pozwal&jlloyob na okre!lleni8 chronologii 1 funkcji obi8ktu. Bruku 

.ole ell:.aplorowano w ~b 1 zabGzpieazono go do prays:&łoroozoiJgo aezonu wykopaliskowego. 
W trucia pa.oetraoji okolic Boguoina odkryto 31 kamhnnych ku:rhandw, nieZDanych dot11d 

aroheologom. W,stępujl\ OD& w 11łodoobowia li owym, Ohyozewta i Gralewie !l owym, im.Oralewo, 

BOGIJIIILiW, filii• llozprza 

woj. pioh~owskie 

lluzeum Okręgowa 

• Piotrk.owie TrybWlalskilll 

, Badania prowadzif mgr Kirosław Szuka1a. ll'inansował WKZ 

w Piotrkowu ~l'Jbllllabki.m, PUIIWIIZY aezon badad. flllen

tamyako kultu.., przeworaklej z okrnu wpłJw6w I.'ZYJIIIkioh. 

Badania llia1Y obaraktar rato1111iczy. StaoowUko odkryte w r. 1967 przez KUZ&Ull w Plo,rk.owl•, 

zwarylikowane w oz .. 1• badali. powiench.oiowyoh 4ZP w 1982 r. Odsłoo lęto ł4oznie 1,5 ara w r61onych 

punktach :twirowni. StwillrdzODo całkowite sniezozanie e-anowlska w 'raltoie aksploałac~i piasku. 

Odkryto jadynie bardao nielicz.oa trapentJ 11aozyxl. «].lnianych, spalonych k.D~c1 l wrrobJ ll:naaJ.en.oe, 

trud.o• do okre~lania pOd wzgl,dea obronolosiozoyll 1 kulturoW7m. lie wtkluoza •1• ao:tliwo~ol aaoho

-ia pellllycb. pal'Ul atanowialta na dzlałll:acb. a~~llliednich • . 

Bada.oia at• bodli kca~.ouowan•. 



OZlłłl l)llłS t, olA' • Uollr•ad 1łl .. l l!. l 
.Uj, q>DlJII.. l <' 

S łaoowl skD 1!: 

IlU 

Mnnaea • .,.,.(, ,.. ZMbl tk ów Ar c becJt o&ł t. anyo łl 

w Opolu 

l~dWlta pro•adztlt m(J.c Klame~• tlao•wloz 1 •er "rzyntot 
SpychAła /autor ~~prawozdatlla/. J'tDaoaował lriCZ "Opolu. 
Sz6sł;J anzon badali. Oaacla produkcyjna lud!lo,o1 kultUl'J 

praaworaklej datowana na p6~y olcrea wpłrw61o ny•skiob, 

Jtcnł;Jnuujllo prace rato-.nlcze pn,.ba.lano najbardziej zasrotony obszar o powteraobili około 
1~ s2

, ll119<1żJ l<l'aw."dzlll :uohodolll WJblerzJeka 1 dro14 do lhłej P aow1 oraz pas o azaroko.oi 2 111 

pl'3y k:nwądzl p6l noooej piaakowni. 

Odkryto trzy obUkty: nr 11 -produkcyjny /atelerz. ?/; nr U- pale.o1ako i .or 12- o nleokret
lonaJ funkcji. •sayatkle obiekty zlokalizowane były w ozQdoi zachodniej bae anago obszaru. Na~OIIIiast 

w ozt.4oi p6ł.ooonaj natrafiono na wap6łozttsn" wkopy, One to ogranicza j" t<oren osady od strony pcSł
ooooej. 

Znaleziono dutll Uolłd tragao•6• aanzyd, crudkl polttpy oraz żutla telazn•co. Potwter<lzono 
ohmoologtQ osady na pdtny OkNa wpłJw6w rzymskich. 

llatariał zabytkowy zostao1e przekazaDJ do IIUZiłUIII Ślllslca IJt>olskieco w Opolu. 
Badaola bQdll kontynuowane • wYpadku sagro:tenle stanowiska. 

OUJIN~WKO, gm, Ilon •td J4borska 
woj, 11łu.psk1e 

Staoowhko 5 

14uzata .t.rohsolo&tozn• 
• Gdaósku 

BadQII h prowadZ iła a gr Dorota lludaioka. J'J.Dansonl IIXZ 
w SliiPeku 1 1rojew6dzk1 '1111iworsytet Robotniosy w Sl'ł'llkuo 
Sz6ał;J euoo bad.ed. Ot:leDtarzysko kUUU1'11 weahodD1o
pOiiiOrsk1e j , Qksywekiej i w1elbareld•.1· 

Badaniami ob.1Qł;J zostel obsur 2 ,e ara, Da ktdrya odkryto 36 poah6wkclw 1 1 &~b skrzynkowY 
/oz'łłclowo zniszczony/ z okresu H!D zawiera.11lOJ 4- poplolnioe • w tym 1 harzo-. · oras trapanty 
trzeob. dalszych llll i aaozonyoh neozyll; .51 crob6w oiałopal.Dyoh se s:aoaĄtltaai etosu, w 'Ya: S crob6w 
popi•llllooWJoh 1 26 .1 .. o.,oh • lalowue .oa pdtny okres przodrzymski j % r;roby s:ld.eletowa <lato-• 
ńa podetawie znalazioDeco wrposa~eDla De tazy B1 1 B2a okreiiU wpływów l'ZY••k1oh. 

Badaola ~~dll kontyouowaoe, 

OZ!:Ral~•. P• Ozorltdw 
woj, ł6dzk1e 
S taoowisko 1 

D~Z"!!IO 

woj. ko8Zall6altl• 
Stanod•lto .38 

DIIW4:tmr, ID• wartJcoaioe 

woj. de~ltie 
stanowbito 1 

patrz wczesne ~l'łłd.lliowieoze 

patrz wczesne :hedniowteo• 

patrz epoka b'f'IIZU 



, DOIUNtnt<m 

woj. lllclemiewiokie 

s•anowlako 1 
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Wojew6cl.zk1 Koruerwator Zab7tk6w 
w Skterniewtcnoh 

Badania prowadZili mgr Zbig~~iew Leohowlcz oru ViroDław 
J"erzmowakl. Sprawczelanie opracował m&r ADdrzel Kosior ek. 
J'iDanaował lii:Z w Skiemiewioach. Pierwszy "zon badad. 
QaeDtarzyako kultury przeworakiel z okresu ~lywdw 

Obiekt soatał zlokaliaowany w ozasie badad ~ i wytypowany do baclad retowoiozyoh. ZnaJduJ• 
al• na niewielkim WJnia.teniu, na lewym brzegu rzeki XaUn6wki, na p6łlloo o4 ni DOIIIalliewioe. 

Załotooo wykop o wymiarach 8 z 2 m. Po zc1jęeiu cienkieJ nrstwy prdobnioy ukazał sit bruk 
kaielllly sklac1aj,oy sitz jei\nejnra~wy kamiani. Po4 niJD zlokalizowano warstwQ kulturową z ceramik" 
/ok. 15·,0 om{. Poniłej wyst~ił oaleo. Ra dlady poohdwkdw nie Datratiooo, a brak jest tylko ioh 

f1'apentaryom" o:aę~o~. 
'l'Jlko w naczyniu wazontym znaleziono resztki stosu. llateriał ruchomy to trapanty czarki 

lub oaezt>aka, naozynia nzonteco, 2 dzbankdw 1 naczynia garnkowego. Wszystkie naczynia były 
' ręoZili• leplane, WJ&ładz&De lub ohropowaoone. 

llateriały znajduj" się w BBDZ w Skiezn1ew1oach. 

ORU:~!no, p. Puok 
woj. gdadskia 
StanowJ.ako 13 

llluze..,. 4roheolog1czne 
w G4adaku 

Baclania prowadziła mgr Dorota lłudnioka. Finansował trXZ 
w G4adaku. Pierwszy sezon badad. Omenta:rzysko kultury 
wtelbankieJ. 

Praoe wykopaliskowe miały charakter ratowniczy. Pierwsza interwanoja konse~toraka miała 
alejsoe w kwietniu, k1•d7 podozaa wybteruia łwiru ule&ł znlazozeoiu przypadkowo odkryty grób 
szkieletowy /nr 1/. 

Qaentars:r•ko płaskie kultury wtelbankteJ polotone jest na połlld.oiowym stoku X9P1 S~rz • .,. 
akieJ, opadaj,O'JID • kieru.oku doliD:r rzeki Płudnioy. 

Badantui objęty został t-eren p:rzylegajflOJ bezpo~:rednio od wschodu do obrywu htrownt. 
Odkryto 2 aroby szkleleto" /nr 2 1 3/ • w t:rm jeden ze stel" kamiennfl• 

Watępnie w oparotu o analeslone w e;robaoh 1 i 2 elementy wypoaałenia, 3 naozynia &liDlane, 
przdlik 1 psotorki uklane 1 bursztyaowe • mołna datowad cmentarzysko na f'azy B2 • o1 okresu 

wp1Jw6w rz:rmakioh. 
Badania b'd" leon tynaoW&De. 

G~J:K lf4DBUmT, cm.. Hrubiesa6w 
WOj. ZDOlskie 
ShDOWialco 1d 

'O:Iinrsytet- 1m. WarU OurU•SklodowskJ.el 
xatodra •roheolocii Pol&ki 
w LubliDie 

Bad&Dia prowadził dr A.ndmej lokonkio Fillansowało Biuro 
Badali 1 Dotu.entao~i Zabytk6w w Zamo~oiu. Drugi aeaoo 
bedad. Osada kultury ozerniaohowskie j ~ t az:r 02 okresu 
~1Jw6w rzymakioh. 

l.aDtynu.owane praoe na pońer:aoho1 25 m2 przy bal'dzo dutym obiekole llieazkal!l:rm o ''117m1•· 
ł'~h 10 :tt 6 • /t/, :aagłtb1on:ra na~ om w :a1e111ę. W jago obr,bie odkr:rto w 011,~01 południowo-as. 
ohodniaJ I'IIDOwtako p ieca /t/ & • Arocikowej parU1 zaohodniej aaę~oi plwniozltę o wyllliaraoh 3 x 2 •• 
• w:rpełnisku obok dutej 1lofo1 ouaaiki lepionej w ręku 1 too:aonej na kole, koAol zwien,oyoh 
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owalat~tono : fr•~anty ol :tarlt4w OJ<•oldob, 1'1~ .. ko•otan,, ol.u~:r n6:t t>olw:r·, a-.ptnq ~laan, dru

gHJ • 'l'll VI sr~'Y .Ll&creoa 1 pra,tlltkt &11ntane. 
lhlt<> rtał ~ajduja al' w Katedrze .LriiMnloail 'OIICS. 
Bad-.t la biJdll kon~ynuowane •. 

GIIZYB!U04, GJ,o. lianowo 
wo;l. kos:sal111ek1e 

17oje•6cbk1 l:oluler•tor Zabytk6w 
• !l. osa a1.111111 

Badanta prowactzU mg:r Iłyszaret Woł~~o~tewloa ! J'taaneował 

WZ • KoszłlliliU. Dzlui'lt)' seŻGD badad. Oaental'S:rako 
kllltllry wtalbarsktej ze atarazego okreeu NJaaktego, 
Rezerwa\ zabytlt6w aroheologlozoyoh "ltl"łC1 ltulanna• 

Odkryto cl&lazyob 10 crob6w, w tym 4 azldlll•to• 1 6 otałopalnych - ;lllllowyoh. Wtlr64 crob6w 

otałD}IalAycb uwa@;Q znoeoa cr6b nr 65 otoczony rowltl"m poplołll o ~rsdDioy ok. 10 m. z .. t to tzs•o1 
crdb teco typu na otaentarzyaltu /croby nr 23 1 45/. ,Ozt~t:r7 groby poaladał'f oagrohDa kC>ust:ruko;le 
kaDlllua ltollstaao kllztaltu. 'Groby ezkialetowe .or 56-~ miały oaaroblle bruki otoosGDa n1aoo 

odc1alon?ll wbdoem kamtent o 'redJI.1o:r od 8 do 14 m. Grób olałopalny o r 59 był otoozaay wU4041a lta

m.Un1 o ~redoi01 7 ll• Odk:r7 te .:roby poobodZłl z taz B2 1 P2/01. 
Na szozagdlnll U'ftlt ZaSł\ICU.l• cr6b .or 58, który był wyposatony w kolla 47 pao1o>rk6w szltl.lł

.oyoh 1 a bursztynoWJob sp1ttJoh kl••r~ odmiany o z zaohowanym traG~Dantes .. łnJ.aneco aZ.Dill'R 

/szczególnie atektowuo są paciorki mozaikaft • m.ill, zdobiona azaohoWDtollf 1 trzy zapinki. Zedoa 
z nloh ;lest atejaoowa/.L.V.148/, zd 4w1e pozostale III\ laq>ortowane, s, to fibule silnie profilo
wane, dwuozędotow, 11 taoatowan" główką 1 tr~ezont'l nó~ z4ob1CO'l przylt:rawąt.ote ostro1akaat. 
Te panodskte aap1nk1 11a p6lnoo od !irodkoweco DUDaju • jak dotllcl • znana są tylko ze Sloncjl 
/1 egz./, Dolne;! 4ustr11 /1 es;r../, Moraw /3 es;r../ i C:ileob /1 egz,f, 

Zbadane kDDstrukoJ• .oagrobne aostllły zrekonstruowane 1 pow11Jkszył'f 1.'8Zerwat zabytk6w. 

Baclania bęcl'l kllllł}'.Daewaoa. 

m.a.tez4 1 ' "'• S1111ok 
wo~. kro".J.eńskle 

s taAow1eko 1 

B3UBIESZeW-PODGÓBZ~ 
WOje ZIIIIOjakiO 
s 'tanow1sko 1A 

Dł0V/R90U1'1 

woj., bJclgosk1e 

S tiUlOWilikO 95 

patrz okrss halA taoltl 

pa ~rz 11eolit 

ll'lliwer :sytat l.lll. 4dasa1Uok1awtcza 

Insty tut Prahlstorll 
Zespół Badad Kujaw 

w Poznan1u 

Bs4ania pronclZ1ł zeapół pod k1aroWD1ot•• 
doo.ctr babU, .Llell:sandry CoHa-Bronle•skUj • J'i.ftaneowal 
t1.n1nrsytot Zagtellodski w rsmao.h progruu !ł III 6. 
S16dmy sazoo bdad. Osada kultlUf l~olt1ej, osada 

kultury pruworakt•~• 

Zlllll.ene.oi .. baclad było u;lun1en1e kontekstu dla kilku :aaryaowuj"oyob •1• "gularnyoh uk2a-
46w vr~astrz•nnyob alo~nnyoh z oblell:t6w a1eazka1nyob 1 ~oapodarozyoh. 

Powisrzohnia WJ.Icop6w, usytuowanyoh w kleruoku waobód 1 poludnie od :pr:z:natne.D1 zbadane;! 

upr.t:!Sdllio wynio11la 181115 m2 • Zal.'lljoatrowano ponad ~00 obiektów, w tyllłl 
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• J5 obiek,ów kulbury łu•yoklej /11 ~am, 24 4olkl poał~ow•/ coraz mniej 11oznyoh w t•l atref~ 

a tanowlaka, 
• pOllad 410 ob1&kt6w repre:untujqoyoh osa4n1ctwo kultury prsewo1'ak1•l z okrea6w pótnelat.J!aktaco 

1 pó~norzyaakleco. Z woze,n1ejazeco pótnolatedak1oeo •tapu zasiedlenia odałon1tto •miniaturowe• 
aanlthar1um /aoalos1a do badliiliCO w 19?9 roku/ złotone z kilku elemantów: plytli:Uco, nUokowa
••co aacłtbhnia o rozmiaMoh ok. 300 z 250 om, 4 poohówków zwiarztoyob i 2 palenil~ 

Obiekty atadium p&tnorzymskieao sq zrótn1oowane ' funkojonalnta: 

• 1' pólziemhnkOWJOh budowli aiuzkalnJoh o 1'6tDe1 konatrilito l 1 1 par••traoh wielkoAoiOWJOh 
• poa.ad 20 ob1akt6a o oharaktaraa coapodarozo-macazylloWJm 1 prodlllc.cyjiiYII /pale.Dhka, 1fłdzam1e, 

p1W111cllk1, atudnir/1/ oraa kolajlla atodola • aptohlnz /budowla .DU1eana 11a plaote hapezu o 
WfiiLaraoh 600/500 z .520 cal, 2 oblektJ aluł4c• do auszenta zbota, znane w lUeratune etDogra

floanaj pod nazwą oB1e6J 
.. ok. j60 dołków poal\I>OWJch twonqoyoh częato regulame układy - pozoatalo,ci bueiowlni nazi811.DJDh, 

W,..hnione obiekty ataD.ow11l as~ełnienie dla wspomn ianJCh ., rozległych przaatrzeD.Die altle
d6w oaa4n1e&yoh typu owalnico - okolnioowego, 

W aateriale :lr6clloWJa WJ&ttPul'lDJm w znaoZDie 1110 iejszej, nit • latach popuadnich Udoi 
posa oeramiltll 1 Jto,6m1 11a UWII&t zaałaguj'l: crudki burazt,.nu, kilka grsebten1 tr61waratwoWJoh, 
trasmanty .Daozyd 1~ortowaoyoh L typu -rrauaengaflaae• oraz klamerka esowata. 

Vaterialy przeohoWJw.ae btdll w Instytucie l'rahls.torii UA!I, 

&.dania btdll kCII tJ.DUOWIDeo 

IIOWIIOCUW 

woj. bydgoekle 
ShiiOWiBltO 100 

1
t141N1'aty te t 1m. Ad•a VioJtiewicza 
In a ty tut l'l'lllhJ.atorU 
W POZJllllliU 

Badania pro•dzU zespół pod kiero'llllictwem 
doo.dr ha bU, Aleksandry Cofta-BronienJtia~. P'inaa aonł 
Ur&"d Wojewódzki w Bydgoszczy, ~rzao1 sezon blldad, 
Oeada kultury przeworakio~, 

l:ol:lt,..auowano rozpoz11anie osiedla i zbadano powterzohD1t oko 520 m2, W ~ej ob~bio Odalo
n1Qto 2 bUdyliki p6łzie!Ua~~kowe, 2 palaniska oru kilka dołków poslq>owych. Obie półzte!Uallki 
Sll&141bioae bJlJ atosunieowo płytko • waratwQ pr6chlliczll, skutld.em czego zachowały alt tylko ich 
dolne partia. P6łz1em1anka oznaczo.Da nr }} składała aiQ z 3 ozłoalt6w, wewuqtrz poza pale.~>illkiaa 
WJ&tlll'ilo • • r6żnym stania zaohowe.nia • kilka pochówków zwierzQoycb fprry?f, 

W materiala :t1'64lo11Ja poza oeramik" 1 koddmi zarejeetrowaD.o m.in. trapent przad!Uotu s 
blachy bftlZowe~ adobioay amali'l, trapant grzebienia rogowego tr61nratwowe,;o i &l'tldkL buraatynu. 

Vateriały pr&aoho11J-a btd" w InsłJtucie Prahistorii '04111. 
l'lAAowaoa 1aat JtGD tynaaoja badad • 

.TUtiSZOliiCil, «=• Z:uJ.aiersa Wielka 
woj. Jtiel*oltie 
S te o wieko 2, 

Uoiwer.,tet .TagLellodaJtL 
InstJtut 4rcmeelod1 

Badania p~wadBil prof. dr habU, Z:azlmiars OodłonkJ., 
l'lniiDBOWał 11041: W l:ialoaoh i 11.1 o Dragi eezoa badado 
Osada kultury trsoin lao~t.t:•l L przaworekielo Ś1a4y oaad
niotwa wosaanodredlliowteozneco 1 •redll1ow1eca.Dago, 

Przaloada~~o całkowicie obszar 50 a2 , na którya eksploraclt rocpooztto • :r. 1982 oraz ros- · 
poczt to bedaPLa Calizych 100 a2 , 11a kt6ry.111 sa n&ltdu na crubo'd pawaretwied nie c&111611 1Qto 
calca, w przabadane1 oalkoWioJ.e partU wyii:Dpu grubo•<! warat111 kulharowej 11Jnos1 ok. 2 a, a po

aU• l wyattPUlll obiekt,. dłc•Jiloa do &ltbokdoi praeszlo 3 •• Shtercboao 11Ja,QPowule reslll~m•1 
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rh~- •lare.u plo11o••l nawa: enrled 1 okrttau .,ó~llo.,...ymakie,o , woza "nonr..,•ki•f!o, l uańokla&o l ~ult1117 

treolulacl..l•J· ityalo.al•lOl'llaaoo ••• w ca~.o•ol l11b ~•o•aloao .\a wyudr,bnlMe nblek~r oaadnic..t.•• 
l' ''fll.:o !ntanay'lll• 1 aapewna d111410trwa>o było osadnict..,., k.uHIIrJ h•,,oinl"okiaj, z kt6r11 zwili• 

1a.1a jeat wal'lhl kulturowa i 2' Jamy, )laterlal) I'UObOIII łltllJ'IDWl ce .ramlJra Dl'tu: wyrobt ko~ciana j 

kullanne, Wouan, ru, oead.n1otwa kUltU1'1 }II'Zaworsl.:iej zep.ruentuj > ml"Javet aaobowu;a •·•,.atn 
kulturoM 1 oereml.l" 11 tałoeleze&CJ CJkrea1• przadreymaltiago. Znaleziono tu równie~ t.elUIIIł z~lnll.t1 1!76 
aot.e >d&liiiU'IY 11, bhlioue f\'a~:~D•r.ty toozonoj o"rem1Jti kultu-ey latadllk1• j oru tra&~~ent acha nec:&J• 
nie zdobtooeao plut')lolllnl'lll wyobrat.eJuaa zoo • lub antropomortlc•nym mljlłOYII Wlaloct• w wezeltDo
lat•dakiob aahrialaoh s ob8zar<lw naddunahk.ich, W.rół nleab,t Ucanyob 11atar1atów wo>UDOI"&fltekiob 
wyetlłJ>ila arebma, p~wiDojOIIalllu:r:&y.ms!.a zcw.lDka ablUona do t:ypu .luo1ua, 
S•nz~cdlny.m bogaotwL~ mahl'1ał6w oanaoze1e aię nawaratwlania z okresu ~ótDozsy~sklago, których 
&l-4łno'6 wynosi pneciotni• ok. 1 •· 04kl'1to ~et 17, p.raewaLlte :u&: ,blODycb w •rat"'., kUlturo~, 
obiekt .Jw a ta~o ok:reau, .. 111. dolnil OJlędd pl&ca gam carsitlego zacpat rznDeeo w p nagrodę ora 3 

prZ'J)lUSIIOZal.De •ladl' budyllk.dw, zapeea o pneznaozaniu produkoyJIIl'lll• W obrębie dwóeb z nieb /r>r 5 
l 16/ stwierdzono IID&~omadZSDie ~alea~alt w1ą~cycb al' z prodUkCJją a&telu~iozną, s, to tutle ... 
t•ll kolorowych, ul-k' t,cleU:dw, Ja, in, • przywartymi pozo!ltalodclelll bflłiiU i ItropelkAł złota, pdł

fabrylcaty /a. .lJI, 111eelokol1o:&ony ltoleo sprzflOZk1/ oraz odpadki proelultcr~n• i tl'agji~elltJ utyeanyob 
wt6m1• ~ako aurowiec przeelmiotów a bl'lł&U 1 srebra, Obole bardzo duMj Uo!lci 1)81'WI!lld wyltoo8De' na 
kol• 1 J10Zn le, 'znaleziono Uozna praeclllioty JaetalCJwe, w t1ra lci...U tU!llllUił6w tibul VI grtWY .llmgl'lłAa, 
bft\ZOWil fibul• tarozon'' lliflokrdlonego t:ypu, preatok~tllll Gpi'ZiłOZkę ~lazn,, bW~~ZOWJ wUlO.relt •o
poaowaty, 3 11o~e, erce~ atraałJ, tra&JBentJ ok\16 wiaelal', b7d 11o:ta llluek poarebnanaco luterka i LA. 

ZDala:&iono te t. kilkSDdch p.otork6w •• ultl• /w t111 1 aozailtowy/, bul'SZtJDU 1 cliDJ, P'Qdk1 auro-
• co bu~·szt')lnu, ukl&!ly kUI)IIt elo gry, kUka llluków naczyd ona daliiZJOb 5 aooet nyaaktch f'j Ue• 
l .. tono w r, 1982/: elanary 'l'ra~aoa, Hadr.laoa i Waru .lurw11usaa, • tu :ta 2 nll.lll.ado'llll1o'•• danar6w 
a li •· • tzw, aubaarat')l .. WIIZ')'atltie odkryte w warstnob pótDorz')laskloh. 'l'agnrooZJle badllllia po
twierdziły przypusaczenle, :ta kolioowa faza oeady kultttrJ przeworakia~ w 1akUS:&owloach odpowiecli ol• 

krytamu • pob11t.u "k•lllt.toeau" aro')owi :a 1 połowy V •· 

w s6myoh partiach naaanłwlal1 :a okresu p61ngrzyaaldego analt~ziooo ht o1edal.k:lł 11o•6 eeMmlki 
wozecolfradDlowleczoej t ll'llldn1owUozne~ oraz denar koroMJ necłysłaM 1agielły, 

Badu h będlł 1t1111 tynuowana • 

.TA !lOSU W 
woJ, przei!G'altfe 
stuowhlto •opactwo beoaclyktJll•k" 

uzh, 9lo olibiD 
woj. z1elonos6rati• 
StiiiOWiłOII:D ' 

Polska Akademie ••ut 
Instytut Historii Kultury ••t•rtalDej 
Zlllcład .lroheolosU Wadodrze 
w Wrocławiu 

'Bad8Dla prowadził eloo.dr habU, Grsesol'll D011al1u1 
•lnanaował IH!M, Trzeci sezon ba4aJ1, Osaela • okrasa 
wplyw6w rzyaakiob, 

Przebacl.&bo 11,8 ara. l.lłomte oa tya atanewlaku _,,,6 ara, D4ałon1,to &sodDl• a plaua bacl.a• 
O&l'll p6bloODa~ aa••oi oaady, oo w powiiiZWlw :a wynikami prao • 11~ ubległyob 4oprow.4zlło •o Okrel
la.ola zaalosu oaacl.y od ltPODJ nobodnieJ, p61POCDeJ 1 saobodoleJ. 0dkl'1to •• ~lady budynków Zll&ł.., 
b.lollyoh o wyalaNCh ',25 z 4,15 • 1 ),2 z S,9 11, oru dwc!oh bud7n1t6w 81\ł)owyoh o oharalttarystJaa.Dya 
dla kultury lubonyok1a3 Jtułalola, • ~•doli lt:r6h1111 llolan' p6łOkft\&lą. Plarwa:ay • Dloh alal .,....1'7 
' z 10,5 a, drlll!l aatomialł, poaa aaaallnloa, .ltcl1atrukojlł 9,5 z 11,5 a miał przedaiOllelt 1,5 z 3 a, 
o ł4e:&olłJ powteraobal o.lrlolo 126 a 2• Zeco polotanta na akra'u os8dy • p•tmlll odclalfto1u od posoałatyob 
obia.kt61r aot.e a~~&~~rowad pl'II .. .Daouala ocdlllollpolaoall•• _ 



Ił trucie badad p osa licznym mate rialem oeraatezoym w oz,lloi wykonanym na kole camoar~Ua &Da
le:aiono 2 pr:aQdll.ki, 2 ci Q :tarki tkackie, crwlkQ buratyou 1 paciorek bursztynowy oraz oaełq w 
kastalole płaaki•j płytki s ł~ku o crubo,oi około 1,5 om, azerokollei 8,5 cm i dłuco•ci 30om 

/uszkodzone/. 
OaadQ mo:toa datowaó Da fuQ o2 okreau wpływów rzymskloll. 
Vateriały soa~dUjll aiQ w Zakładzie 4rcheolo&li Wa4odrza IHKM wa Wrocławiu. 

Badaola b'd' koDtyouowaoe, 

ICAZIUURÓ11JCA 0 , III• 1eleDl8WO 
woj, euwalsk1• 
Stanowisko 1 

Pallatwowe •Vuz•um 4roheologiczoe 
w Warszaw!• 

Badan la pro".dziła msr 4olla Bi toe r-Wróblewska przy 
wsp6łudz1ale msr Ora~DY Iwaoowakl•~ oras koosultao~i 
msr,Variloa )l:aOZ'Jdakieso. J'illaoaowało PIIA w 'll'aruawie. 
Drugi aezoo badań, Osaela s okresa wędrówek ludów, 

Osada polotoDa ~eat w miejscu Daturalnie ob:rcm.D-ym, na wzniesieniu, kilka .. t metr6w od połl*l
Dlowo-wschodnieso brzecu ~eziora Szurpił-y. 

Przebadano łfiOZDie ok, ~o m2 • Wykopy zostały zało:tooe na kulmillaoji ezgórza oraz jego skło
nie,, ~zie udało al' stwierclz16 obeoooll6 ok. 26-eeotymetronj warstwy kulturowe~ słabo oasyoooe~ 
aattrlałem z!lbytkowya/ułamkiDaczyń, polepa/. Ioteresu~fle• skupienie oblekt6w Odkr-yto w p6łlloooe~ 
ozQ4e1 osUy, De :szczycie anieaienla, na zach.S. od · bad ~~a e~ w rok11 ubiegłym p6łziam1aok1, az,66 z 
nich ma zap•'m• oharal.:ter produk013ny, o czym 6wiadcze, zna~dowll!lo ułamki :tutla, obfitd6 W'ł&ll, 
przepalllt'e kamienie. •a zachodnim sltra~a osady, ograniczone~ od tej strooy &łębeklll jarem, Odkr-yto 
kolistil jamę O lfrednloy 1, ... m, pałllie,Oil prawdopodelilie fuokojQ jamy zasob0118j na zbo:te • obiekt 9o 
W profilu widoczny ~est bl&&JlfiOY p6łko1Ucie na dnie pas !'Palenizny, Z wypełll1ska obiektu poohod~ 

liczne ułamki naczyń, a ze aZlłiiDo..aia • ziama, 
UcbW7001JO połud.Jli.owy zo.'aięg osady w odleglo:łol ok. 16o m od stromeao zbocza wzgórza - ~·~ Jl&-

tureloaj półDoonej sraoioy. 
Materiał zabytkowy, 2ak1aco dostarczy;ty bad&Dla, to przede ws::ystkiiD C8ramika, Uderza bardzo .D.il<ła 
ilo~6 ]co~ o i, co jest, jak się wydaje, typo111l ceo~ osad z tego okresu. filemial oało.tfc! ma terlała 
nawlflzuje do form tJpu Prlldz1szk1 z okresu wędr6wek lud6w. Hlewielkll elomlaszkił stanowie, ułamki .Da.

cZ"Yń wczesoo~redoiowiecznyoh, obta~zaoych, zdobionych Ol~IUimentam stempelkowym 1 falistym, 
Chronolosla osad-y nie ulega zmiaoie; mo:toa Jll datowa6 na podstawie materiału ceramiczneGO na okres 
wędr6welt lud6w, Pr-r.y cz-ym nawarstwi lo ' slQ na to osadnictwo •czssootfredoiowieczoe, pMwdopodobllie 
ca1kow1c1e zniszczODa orltll• !Ue adało sl' dotfld natrat16 na :taden obiekt poob.li4Zili:JJ s tego okrasa. 

Badaela bQdll kODtynaoweoe, 

xa6LOWE, gm, Głuboz-yoe 
woj, opolslde 
ShoowUko I /1/ 

Jrollll!w, r;m, Jtzs6w 
woj, konidalda 

Stanowisko 1 

patrz neolit 

V~t~~eum Okręgowe 

w Xonioie 

Badaola prowadził mgr Krzysztof Gorczyca 1 Arletta 
Świedto•ska, J'inllllsowało Vuzellll Okl:"łcowe w lrcaillle. 
Pie1'11l1ZJ sezon badaó, Osada kultlli'J prze•oraklej, ' 

Stanowisito polotone Jest na krawljdzl wysoczyzny 1 stoku doliDy Czarnej Stl'\1&1, · lewobraefiDaso 
d~pływu Warty. 8ozo1'1Ba slł pasem szeroko~oi 'ok. 200 a 1 długo6o1 ok. 1500 a wadłut dol1Dy. 
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Iledania m1alJ obaralttar aonda:l.owo ~ rozpoana-ao:cy, Z.łotono 4 W)łlu>py o łllo:&nej pow1erzohn1 
225 ,.:~, Odałan1ajllO ,, oblektcSw, w tym 9 J ... 1 4 dołki poałlq>ow. Uzyaka.oo IIJIOX'll no•d rnater1ału, 
ktcS~y mo~a astępnle datowad na wecesny okrea wpływoSa l'Z}'makloh. ' 

Dokuaaotaoja i materiały anajdUjll •1• a Vuceu.. Okrę~owym w Koolnta, 
Badania aako~ozono, 

KURZA., p, Bllaanda 
woj, kaliskie 
Stanowieko 2 · 

L!$1iO, p, Bru37 
woj, bydgoskie 

Stanowisko 2 

patrz okres balaataokl 

Un 1we rsy to t LddZki 
Katadra 4roheolog11 

Badania prowadził dr Krzyntot Walanh, ll'tnanaował 

Uniwersytet Łddzkt, Ós1117 sozon bada~ Komploks osadniozy 
z II 1 !II w, n,a, 

Badanta prowadzono na C»>l&n tarzysku kurhanowym oznaczonym jako stanowisko 2, Przabadano dwa 
kurhany oraz wtanteo kamienny, 

Wieniec kamienny nr 8 był ntoaidoozny na powierzchni przed rozpoozęotem badali, Średnica 
aladca ułożooago z niewielkich polnych kamieni ' wynosiła 11 m, W czasie preo stwierdzDDo, 28 

' powierzchnia wialioa przykryta była niewielki.ll płaskim nasypem, Pocl nasypem odkryto 9 palenilk 
wyrdnie starszych niż OJDawiany wlenleo, W jednym z palenisk, zna:ldUjflcYm się w cantr1111, Odkryto 
grdb pop1aln1oowy_kultury aielbarsklaj baz wyposa~nta, Palenlska Sil zapewno pozoetałodot~i 

osady kultury łutyok1ej, 
Kurhan nr 8 z nasypem ziemnym baz obstawy znajdował się w .olewtelki'lj o4leglodo1 od omcSw1g.. 

nago wielica kamieiJDago. W centrum kurhanu zna~dował się llkop rabunkowy widoczny ~eszoza przed , 
rozpoczęciem prac, 1f oza:sia badali Odkryto grób pophln1oowy za Zl!Jpanym stosem połciODym w kia
l'IIDku połUdiJ1owo-zachodn1m Od centrum, l'opiel.nica przykryta była misą. Zardwno .pop1eln1ca, jak 
1 misa byłY spękana i zgniecione. Zł:y stan zachowania naozyli • znacznym atopniu był ataktam 
oio:starannego wypału. W omawianym grobie nie stwiar<tzono wyposażania, 

Kurhan .or 1 położony na pdłnoc.n}'lł S.niu- O..entarzyaka :1~ przed rozpocz'lo1em badali wyrdi
nlal się w1alltodoill• Pooadto Wizkodzony był dł.uclm przekopem będqoym zapaw.os .Uadam daw.oa3 drogi, 
W czasie bads>i Odsłonięto trst!III"Dt kręgu kamie.oneco otaozajflollgo naayp kurhanu. X~g zachował 
około połowę swego obwOdu dzięld zaaypaniu przez piaski wydmoao. Śradnioa kręgu wynosiła 26 •• 
w oantru.. oclltryto stelę kamlennil Wltaw1o0fl pierwotnie na azozyoill kurhanu. Stela wyr~itt obra
biana, posiada caohf antropomort1ozna, Obok steli zna;ldowal aię grób pop111lnioowy za zaypanya 
sto;em oraz dwa groby szklaletowe, f . . 

Orób popislriioowy był na złotu wtó~ym, Pierwotnie znajdowal się w m1113aou grobu azkialll~ 
towego nr 2 1 w ozaaie kopania ~81111 grobowej został przflmieszozony, ~ obu ;jamach pobów az.kiele
towych rysowały sto wyra:tns dlady wkopów rabunkowych, li' :tac1nym z grob6w · odkrytyoh w oaawiaoya 

kurhanle nie stwierdzano wyposa~nia. Chronolog~ omówionych grobów z wie~oa 1 kurhall6w aot.oa 
olcredlid na podatuis analizy caramiki na fazę B-2 okrosu rzymskiego, 

Badania będą kODłynu.owana, 

Łl{tDII, !!m• ~hrzypskD Wielki• 
woj, pozoadakle 

Stanowisko 1 



l. to* 
ul. Saoa~oidska 
Staoowbko 1 
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lhruQJI .lrcheolocie>zoa 1 l:tDoaratie>&lla 
w Łodzi 

· Bad~! a pre>wadzUa mgr Ttlraaa Łaszozewska pr%J Ullztaltł 

Jtrzyszte>fa O•ozarka, Dr\1&1 sazan badali, linansował fiZ 
w ŁOdzt • . C..ntarr;yske> ku1~ury prsaworsklsJ. 

Oelam badali było uata1•o1• zasięgu omentarzyska kultury przoworskiaj oł strony połu4o1owo
wschodoiaj. Przekopano obszar 1 ,?· ara. Stwiardzooo występowiiDU warstw ideo tye>zoyoh z warstwami 

WJ.kopu wy.kooanaao w 1981 r. Odkryto tylko dwa groby popU1n1oowa. Or6b nr 1ó w.,stllPU b8zpo.hacln.1o 
pod nrstw11 hlm\ISU, natomiast r;6rne partU zolazozonej pop1el.D1oy grobu nr 1?, r.stępuj11oe w pos
taoi uł111Dk6w ceramiki 1 rozrzuoooych kollei ludzkich, zaobserwow~o juł w warstwie humusu. W obu 
poch6wkaoh nie stwierdzono wysttpowaoia zarysów jam grobowych, ~i · teł szoz11tków stosu pogrzebowego. 
Poaa obiaktami zne.lezioao ok. 130 Ułamlt6w oaozyll rtoznh lap1oayoh , łelazoy arot oszozep_u i prztti
Uk r;Uniany. 

Vatariały uzy skaoa podczas prac w 1981 i 1983. r., jak rómieł pochOdzllo• ;r. Odkryd przypadko
wych, dokODaoyoh przez pracomik6w CliiBntarza rzymskc-katcl1otiago w btaoh 1980 - 1982 /ogółem 1? 
&robów, w tym 16 ciałopalnych i 1 prawdopodobnie szklelotewy oraz wiele zabytków luioyoh/, datuj11 
wstęp.D1e stanowiSko :., graoioaóh raz Ba/01 - o2 • 

Badaola wyk.opallakon na atanewisku 1 aiS btdl\ kcll tynuowano z powodu aikłyoh liyo1k6w saz011u 
badawczego w 1983 r., n1ewsp6łm1emyoh do trudu Odr;ruzowywanta powierzoho i eksplorowanego terenu. 

naaiNJCDWO, gm. Inowrr.oław 

woj. bydgoskie 
Staoowhko I 

114S~CZ 
woj. zamojskie 
Staoowiako 15 

patrz neolit 

tb1wersytst 1m. Mar11 Ouria.Skłodowskiej 
Xatedra Ar<lhAolog11 Polski 
w Lublinie 

Badania prondz1ł dr .Lndrzsj Xokowsk1. ll'iDIIIlaowało 

Biuro Badali i DokUlilen tao;j 1 Z aby tk6w w Zamo~o1 u, Ozwa,rty ' 
sazoo badań. Qnentarzy sko birytualna kultury ozam1a
ohowsk1aj, ck1'9s. wpły wów rzymsk1Ćh raza C1b-D ł psada/?/ 
kultury wołyllsko-luhalskiaj osramiki malowane~ - aaolit. 

Badaola prowadzono na powtarzehoi 109,5 m2 • Odkryto dalszych 1? grobów, w tym ladao zwisrzę
oy, W~r&i pozostałych dwa to obiekty oiałopal.Da, reszta inhmowaoa~ ·Uob.wyoooo kra'll!jd:& wsohcdnill 
amootarzyslta. -PQiladto odkryto trzy obiakty o n1aw1adomym przozoaozootu, nie zawteraj'lCG alemant6w 
ao tropopnn-,oh. 

Spo~r6d 15 groll6w •szkialetOW}'oh" ? to pochówki niamow111t 1 osesków, z ktdr,:oh jadyot._e dwa 
posiadały syilboHozne wypoaałaoie. Odkryto teł trzy kompletna szk1elat7 osobol..ków starszych - w ,tym 
jeden bez wyposałaoia. Pozostałe to groby z odkształconymi układami szkieletów. StwhrdzQIIo skła
danie najozędcial jedynie dolnyoh partU azkieletdw. -

PrZJkl'JWSjlloa ~eotarzysko .. ratwa oiałopala.oia oajwitkSZII llliflłszo~d posiada w aar;o drodko
"' oz,lloi /około 10 - 12 Clll/, p my · obrzetaoh zad jadynie 5-8 om. Godnym uwagi ~ .. t takt od.kl'JWaoia 
• .oiej W1Qkaz•l 1lotlo1 fragm8Jlt6w oaczyll azklaoyoh w ja~ południowej. ozętlot. 

ze •&lędu na wyposate.oia nalały zwr6oid uw,agę _na gr6b Jlr 60 zawierajflOJ między ionymi zęink 
4 167 1 kluedtf uowat11 *YPil •s• J. Jtm1ao111ak1ago - szkial•• znajdował etę w llkład:4 1a od.kMtałoo

nymJ oraz gr6b nr 66 zawtara.lll01 mi,dz-, innymi arabmil zęinq kuszowatli z dł\1811 mar•~ sp.".ąn,, 

poarabzzaoa wiatorki wiaderltowah i tooz011e psotorki bursztynowa. 
w waratata ciałopalenia odkll:')'to madkle dla ziem polskich tral!lllanty oaoz-,11 nklany<:~h w ty-

•autgelegten Nqppeo". 
water1ał7 e._ przeohoWJW.Oa 
8adaoia btdll kCIIl tynuowaoe. 



lllOiłli:UJI, p, Wlooławell: 

woj, włocławskie 

Stanowull:o 1 

VOOU, gm, Willniowo 

woj, oteohaoowskle 

S ~an owUILD I 
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patrz neo l it 

'llluaeUJn Z.I.Omi Zanrzań.skiaj 

w Ulawie 

Badłl:lia prowadził ~~~~ Alldrzoj Orzymkowsl'.J., Finansował JiKZ 

w Oieohanowia, Ćay aozoo badali.. 'l!nontarzy~ko birytnallla: 

otałopallla 1 szkieletowa, z .wyr.ainll dom~ac:lll pochówków 

olałopalllych, Okra6 rzymski, I - IV w., z przewaM gro!lów 
wczesnych. Kultura przeworska 1 wtalbarska, 

Prace kon t:r.,uowaoo w oztlfoi wsohDdniej cman tarzyaka, dą!l\o do uchwyoenia jego kra'l!ęQ.z1 , co 
sit powiodło. Zbadano 21 arów, odkryto~ obiekty, W tej . o:.: ę~oi cmo.atarzyska były co• lokoJ.ue 

ooru rzadziej. Zdeoydowanie dCIIaillonły groby ciałopalne, a wj(r6d nich bezpopiollti.oowe, obsypane 
stosem. Odkryto równialt kilka pooh&.ków olałopalnych . jeowych, czys tych, . 

IoterasujllCłl okeza;ty ai'l dwa groby szkieletowe, OZIIB tkowa . Pie rwszy, ozn;o:'DllY or 31/83, z 

wielo .. rstwową obudową ll:amieoo,, składa:lll~ aię z dutyoh i ~rodnioh ·kamieo~zawlerał kollot końr.zyn 

dolllyo~. Znalaziooo je we wsohodlllej oztlfoi obszernej j amy grobowe j, . •ypratooej przez o&ion, w 
której poza tym byłY 'trzy DleWlelkia zgr~owaola d robnych otoczaków, gl:ó11111e Olił strooy :uchodDiej, 

Drugi OZil&tkowy grób szkl.eletoQ był płytko lolr:.owaoy, bez obudowy, z kilkoma n isllllalkillli kamtenta

mi w jamie, równie t wypra:tODej ogniem. POOhónk składał się z cz aszki wraz ze szczękil 1 ltuch114 
oraz kollot kodczyn g6myoh 1 jednego ltebra. Obydwa pochówki szkJ.eletoiiiG nie były uszkodzone 1 Zllłlj• 

dowały sio w znacznym odd.alenlu od siebie, lilia zawie rały równie t tadnego ~po;at<>ola /w j 1/B3-
kilka lutnych skorgp/. 

Z grobów oiałgpalllyoh pię6 było bogato wyposuonych, a milillDWicle trzy pooh~wld pop18ln1-

oowo obsypaDe stosem, oraz dwa ~.amowe ozyata OZDaczooe numerami.; Zawts-eały one poza dosy~ lloZilll 

ceramikil /trzy plsrwsze/ Uozne meta~, ,.· tym: .zdo blooa bransole t ·y , dulte profilowana okuo1a koll.o6w 

pasa, okucia pro.stoklltne blaszkowata - z łll'f\ZG, spr:llllOZ.ki., okucia blankowata .szl.ufki, klucz :a 
j!iamki&m, szydło - z :telaza, du!l\ zapinkt oozkont11 typ u A-57/58, 1&łę, liZpUę , rra~ent zapilllti 

- z brązu, puę~liki gliniana dulte 1 mała, atopiDllY bri!Z, szkło stoplooe /w Jednej ;jamie grobowJ/, 
Dwa poohówki ozyste nie Zllwiera;ty włalloiwie oerllmtld. fpoza .maladk1m1, glJ.DJ.IlD}'llli naczJ'.tlkamJ./, 

Datomiast liczne przedinloty; ZIIP1llk1 oozllowllta typu A. 57/~a, fiaGJllO.O ty z spiJlek typ~>. ł. - 38, brao,.. 

solety, sprzĄCZkę, igłV 1 k&bb\ozak do pasa :1 kółkiem - z b"'l""-• klucze z Qkuoiem zet!ków i szltatlP 
lek, sprzllOZk'l z telaza, przvlil1k1 cl1.D1ana, atoplony brąz, d we paciorki szklSDe, 

l'ochówk1 te nalały datowaó na rozwillięt'\ 1 llohyU<.ollll tazę B2. 
Wiele iDDyoh grobów posiadało r6u1et wyppsa:teoia pozacsra::U.ozna, na kt6N składap się 

przedmioty codzle1111ego 111;Jtltu. 
w tej czv~ci OIDao tarzylllta /n ohodnie j/ domillowały poohó,.k i z raz; B2 1 02. 

'Liateriały wraz z dokumaotao:Sil znajdUjll aię 111 'Muzeum Zleai Za.Xrz.o.S.akie:l • rnawto. 

Prace bQdll kQDtynuowane. 

JllłDKOU:, gm. Łoch6111 

wo;j, s1adlaok1a 

Stanowisko 2 

Pal1stwowa Lluzaaa .lrohaologlozna 

w Warazaliile 

Badania prowadził mgr J'aook All4rza;!a .. ld przy wap6ł

u4ziala dr ~resy Dllbrowaklaj oraz mgr mgr An~y 
Groohlllaklej, Anny Wr6blaWSk1a1 1 Zbl&atawa No•all.o• 
w•kle&o• Flnaaaowało PWA. Drual aaaoo badań. caeota

rayako kultury .praaworak1eJ a okreau wcaeaoorsy .. kie&o• 

Przebadano 311 m2 odałaaia~llO 57 p00h6wk6w l }7 pua:poh 1 6 domnUmaoyoh popielnioowyoh, 

10 ~amowyoh i~ zniszozQIIe oraz 2 obiekty /~ua 1 &Z"Óbpoplelnioowy/ kultury łuł;Jolt1aj. 'Oohwy-o 
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, aae1tg omoo tanyska w k.~orQlku noncetn 1m 1 ozt~o1owo pelmn1oWJm 1 północnym, 

Ile ~t:; datowaoyoh grobów 37 mo:toa pown1GI, •:; dalozycb ~rzypw:zozalnie, datowad na tazt B2,, 

2 ocdln1e na tezy B1-B2 1 1 'ba fazt B:l/01, Potwiaroza to aucht1t o dut.oj 10pójno~o1 abrooologicz
.oej amao tarzyska hu dot4d epo~rdd 67 dobru datowanyob grobów at 6lt l!oabodz" z taz-, B2/ oraz 
rozaena l'UIY jego 1'uokojonow~1a prawdopodobole do fazy 82/01. 

W1tkazodd odkryty oh crobów .oaletela do stosuokowo bogato wyposa~onyoh. Z oieltawazyoh znala
sisk wym1an1ó mó:toa pa1'4 b~zowyob zęillek pł-,tkowyoh o kon•truk.oji zawUakowej z er. 83, parę 
b~zowyab zapilialt zbliltonyoh do t-,pu A.~ zdobionyob czerwao" emal1"' które wraz z zapillkl\ .t,109-
-110, prof1lowaa4 azp1l4 bl'l\ZOWII, sprZfłOZk.4, pel'~\ kol1oówk rzemieni 1 pa~ zqozy ocniwkowyob PO:

oh.odz4 z gr, 40, :tolazn4 klama~t asawatą z dwiema skuwkami 1 :talazne ~Bbo J,7a z br"zowymi apl1-
kaojam1 z gr. 46, 

Wa lllcopaob rabQlkowyoh 1 wojskowych, która zniszczyły pewo" oz•dó nekropoli oraz llltno .na 
liOW1erzohll1 obok oeram1k.1 prsewouk.1ej atwierd.zo.oo .niezbyt lioz.oe fra_..o-, oe:ra1k.1 łu:tyokiłlj 
o~ •redolowleoznej, 

11dar1ały • badali ałote.oo w P'll.t. 

Bada.o la ilł<llł ll:au tJ.ouowaoe._ 

nK<H~Ia6w - v.u..t ncś,. gm,Burza.oili•XO.Dop.oloa 
woj •. aieradzkia 
Staoow1all:o 1 

H n:suŁOWI 0!:, p, 11111cz 
woj, wrocławskie 
St!IPOW1sko 2 

•owr n~. p, stary 'rarg 
woj, e1b1"akJ.e 
st...,owiako 10 

patrz epoka b~zu 

liW:eUIII Zamkowe 
w Malborku 

Badeola prowadził msr Jerzy P1etalslt1, :r1.oanaował" ta 
w Elblągu. Drugi sezon badal1. O•ada kultury w1el.barak.1ej. 

Stanowlall:o salliiuje połUd.D1owo-ZIIOhodD1 ato.k wzgórza połotonego około 200m na półlico od 

zabUdowań Farmy Bydła Rzet.oego w Nowym Tarsu, .na wachodo im brz11gu pł-,tll:iego, zabacnlODego jeziora 
/bez nazwy/. 

Celem baclali było okredlanie relaojl osad-, do połotenego na terenie farm.} wielokulturowego 
amentarz7aka /atanowlako 6/. 

Na powierzchni 1 ara odkryto fra~ent rel1kt6w blldJ.oku pr&Jciaaiowego, plac wapie.oniczy, 
zwf.lłZanlł z .o.IJD ~81114 na »opidł oraz wolno atoj,oe palenisko. Obiekt-, dato- Sił trape.o taal aało 
abaall:teryst-,oz.oej oaMIIlik.1 na okre11, apłJwów :rzylDIIII:1ch, 

llatar1ał7 i dolt-ctao~~ na2duj' •ił w 'llaze• Z•Jtowym w llalb·orku. 
Badania btcl.lł ll:o.ot-,.ouowane. 



al Rl', ł'ID• On nk 

woj. b7d&osk1a 

- 1211 -

'Dni .. nJtd Ł6cl.zk1 

Iatadre .lrchaolog.U 

Bedaoia prowadsili 41' 'radana OrabarCZJk 1 WICr Allclrzaj 
Orsal&kowald. /autor llpl'llwozdaolll/ • 1'1ouaowa:t Ul. 1 IIIZ 

w B)odaoszcay, Osia11111aat7 •z011 bll4ad. O•nterzyako 
płaskie i kurhanowa kult urJ wialbal'akia j. 

Zbedaoo ostatni s kręsów .ltiiDi.allllJch 'lll'•t~PuJllcych Da terenu cmantanyaka 1 caDaczcny jako 
· Ol! Y. Podedał lll1 26., liirednicy a w cen trUli! stały 2 atale. Podczaa &kaploracjJ w połnclnlcwaj 
ozędci badaoe11o obiektu WJBf;ou> l:tJ lutno liczne uleald. caramiki datowaoej na okres rzymaki. 
W cen tl'\llll pod jadnfl ze stel odknto grób azk1alatnWJ. Ba jego wyposa~ania złotyły dę: arebma 
ZIIP loka 4 V:U 211 z tragmen t lilii pł6oie1111aj tklllliDY, kulisty paclorek z c:~:arwonej ma37 nltlua j, 

2 kuliste paciorki bursztynowe oraz fragmenty zębów. Dzięki temu WJPOsa~eniu p ochówek ao~a 
umiedoicS w fazie 01 wg I.Codlowakiego. 

llaterla:ty z bedad znajduJll a1~ w J:atedrza ArcMolot;11 UL. 

Badania będl!l kontyn uowaoa, 

OPUlll'l 

woj, częatoohowald.e 
Stanowisko 1 

UDiweraytet JaGlello~ald. 
lllstytut AroheclogU 

Becienie prowadził prot. dr habil. Kazimiera Godłowsk1. 
l'io~U>sował WKZ w Częstochonill 1 UJ. Dz1ew1ętnaa.ty 

seaao badad. Cltentarzysko kultur, łut)'oklaj i przewor
aklej z okresu p~orzymsltJ.ego, 

Przebadano obszar 41;5 m2 odkrJwając 12 grobów /nr 1266-12?7/ - w t1m 8 kultł11'J ł1Uy o
k1ej 1 4 z okresu rzymskiego, Badania prowadzono w drcdkowej ozę~ol cmentarzyska, czę~c iowo 
objętej badanlarl w r. 1938, ktdre jecl.n&k pozostawiły nleWJeltsplorowane niektóre oble kty • co na
kazuje ponowne przebadanie tego terenu. 

Groby kultur, łutyoklej flj. pop1eln1cow • ;s olałopalna bezpopielnicowe 1 1 zn tszozony/ 
b1'ły bardzo ubogo wn>osUane 1 poza 1-4 naczyniami zawierały t71ko po jedyncze, drobne przed.mioty 
b~zowa, 

Z bkren p6tllor-zymlllt1eco pochOdzi 1 zniszczony grób popieli! tooWJ, 1 bezpoplelniooWJ i 
2 o nie dajiiOJII się ustal1cS obrz,<l.ku. WdrcSd odkrJt}'ch w tym roku materiałów .znajdu ;!ą sl' a. ln ., 
ułamki terra ai&illata, w t ym z trapentam napisu, ' Badana w r. 198~ czę~6 cmen\arayalta kulłun 
przeworeklej datowana jest Da tal!ę o1 , ale WJ&tępu;! fl tam te~ elementJ /nlellozne tra6JIIenty oare
aiki tooz onej, IIPl'ZIICZka półkolista z poe;:rubicmą 1'Mfl l 6w1adoz"ca o u•t tltow~1n taj parł U na 
nlewie~ s~<:Alę w młodazyoh tazaoh okresu pó:tnorzymsk1e11o. Tet:Oroozne badao la W7kazaly kanlt> oz
no~cS powt6l"r.t'!!!O pmebadllllia obazarów 01110ntarzyska bll4aoJCh ju:t w r, 1938· ll6mocZ..~n1e dopmwa.. 
dziły ona do bardzo znaozneso Zllllliej szenle Dieprzebaclanej oalkowlole p rzestsenl, gdzie motDa · 
spodziewad się WJetępowanta aateriałów a okresu rzyaskiego, 

Badania będll po przerwie lto.Dtynnowaoe, e;l:ównie w celu przebadula emontarz7ska :tllltun 

łu~ckie j . 

P41ła!AJII:I, p, D11 brow B111kq,1a 
woj, bydgolikle 

Stenowhla> 25 



. PAUUNY, g~~~. Oob:ce 
woj. b-ydgoskie 

S tanowialco 1 

- t:IO -

łluze um Okręgowo 

w Bydeo,.zozy 

Badania prowad:l.iłll mgr li:l:t.bieta Dyeaszewloz. ll'inans:oweło 

lloluzoum Okrę~wa i I'I!Z w Bydgoszczy. Drugi sezon badal'l . 
Osada z okrasu wpływów rzymskich. 

Stanowisko połotDDe jeat .Da pólnocnym stoku J'eziore Kusowo, '160 m na połUdnie Od drogi 

Boró11no - Dobrcz. 
Ogółem przebadano powierzchnię 110m2 • Zarejeatrowii.Do 1stnienie warstwy kulturowej i zloka

liZowano jej północnil t:raDioę. Ogółem odkryto 26 obiektów, w triękczośc1 jam posłq>CWJOh oraz dwa . 
obiekty o charakterze mieszkalnym - półziemiaDk1 • 

. lfięjs:szo&§ó materiałU zabJtkołł&(.O pochodziła Z obiektÓW m18szkalnych, W trakole eksploracji 
których obok dutej ilo6oi tragmentów ceramiki, polepy i ko&łci zwierzęcych znelezioao wędzidło te

lazne, przę>llik gliniany, paciorek azkl&Dy oraz treg!D8nty «lin ian}'ch ciężarków do sieci. 
Badania będą konty.Duowane. 

PODECBODZIE 
woj • .Dowosądeokle 

StanowiSko 9 

UDiweraytet J'agiello~aki 
Instytut ArcheologU 
Polska Akademia llauk 
Instytut Historii :Kultury Materialnej 
Zakład A1·cheologi1 14ałopolsk1 
w Krakoma 

Badania prowadZ111 dr Ranata !Jladyde..Legutko i mgr Krzyszto 
'l'urlia. Finaosował łiKZ w !!owym 5!lozu. Pierwsz7 sezon bad~. 
Osada kultury puchowsklej, !llady osad.Dietwa 6red.D1o
wieez.Dego. 

Stanowisko połotona jest w dolnej partii stoku, łagodnie opadająooco w stronę doliny Duoaj
oao W rezultacie tegorocznych prac odsł.Qil1ęto w obrębie dw6oh wykopów badawczych powierznbn1ę 
prewu 2 arów, lokaliZując kilkandnie obiektów będących pozostałościami prahistorycznego osedni
ntwa, w tym leden oialopallly grób popialnioowy. 

Hatrrliono .Da kilka jam posłUpowyoh w układzie wsk=ująeym, u. mogą byó ooe śladtuli 

domostwa o konstruko~i sł.UpoWIIlo 
Na blUszą uwagę zasługuj" jamy .Dr 9, 10 i 13. Obiekt 9 ;jest pozostało&łoią diU.ej półzie

mianki o dłU«o~oi 480 cm i szerokości 360 om z zaokl'llglo.Dymi narożami i płaskim dnie. GłębokodeS 

jej sięgała około 1?0 om od dztsiejsze;j powierzchili gruntu. Pod d.Dem natratioco .Da 4 liiiDY posł.u.. 

potM, związa.De .Dejprawdopodobo!e;J z konstrllkc~ą daGhU. Wypalnisko zawierało znaczną 1lo6ó 08"
aiki i kollei zwierzęcych. 1f czędoi połtld.Diowej obiektu zlokaliZowano skUpienie ko!loi zwierzęcych 

/dwint./, przy którya zna;Jdował'J aię cztery .DaozyAka miniaturowe. ZDaCZ.Dymi ro~:ataraad odz.Daozał 
się także obiekt .Dr 10 • pdłziemia.Dka o rzuoie poziCI!Il'm zbliżonym do knelretu o boku około 480 om 
1 zaokl'll&lonyoh .Darotach. Z ;jej wypełniska pochodzi telaz.Da zapinka1 a bezpo:frednio nad obiektea 

zlokallzowa.Do k~m~1el1 tamo~ i 11ozne tragment., ceramiki o sil.Die pogrubiOD}'eh brzegach. Obiekt 
nr 13 to pozoetał.o~cS ;Jamy, w wypałnisku której zna;jdowaq się licZDa trallJii&nty oer81Diki :frednio
wieozne;J, krzesiwo telazne, nożyk, pie:rlfoionek z drutu b:rtlzowego oraz kolfol zwierzęce. Z obrębu 
ti'Jkopu opr6oz apore;j 1lo6oi oareiki, pochodzi telazny grot strzałą, .Dót, tragaant bręzowego 

.Daazyjnika /?/, brązowej główki .zpil.i /?/ oraz kilka .Diecharaktaeystyoznych przedmiotów telazn.,.,h. 
Zdscydowanll w1ększod6 aaterialdw oaMIIIicznych, zarówno E obiektów :lak i z terenu wykopdw 

datowad motlla .Da pót~ tuę alodsze&o okresu przedrzJłllllkiego 1 wcze110y oltrea "Pll•dw <:zymskioh. 
lf1.4za6 je .Dalety a kulturll pUDhow~. lUellollóll• atosmkowo trag~~~enty caramiki odnied6 lllotna do 
okruu .bedniow1.eoza. 



,PWQł.J, •m· 4laks~drów a.ujaWBlci 
woj. włoolawakia 
s hnodako 74 

PROCHNOWO, gm. Radziejów 
• oj. włooławskia 

Shnowlsko 2' 
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patrz .na o li t 

Dliwaraytat im • . Adama lliolc1aw1cza 
I.nsty tut PrahhtorU 
w Poz.n~u 

l 

Bad~h prowadził ZaŚpól Badali I:Ulaw rod kiaro."ict•a 
doo.dr ha bil. 4leksand.ry Ootta-Broo 1ewslc1e j. l"ioanaonl 
UA.V w Pozo.aoiu •. Pierwszy aezon badali. Ślady osadnictwa 
neolityoz.nego, wczesnob~zowego, ameotarzyako kultury 
przewora.kiej - okres wpływów rzymakioh. 

StiiD.owlsko z.nane w lUaraturae jako Plabaka 2 /L.Gebałó111la ZOW R. XXVIII s. 149 o/. polo
tone jest na kulmiDacH 1 stokach wyrdnej wyniosło&toi osadzonej na kra"''dZi doliny zanikłego 
oieku. Badania pro".dŹooo .na azozycia wy.niosłolloi ze względu oe .najsUJliej post~ującl!l denstaejt 
cmentarzyska. Zbadano 7.5 m2 , rejeatruj14c 22 obiekty: 2 JAIIIY i1 dołek posłO.P0"7 z okresu neolitu, 
'l obiekt kultury iwieliuiej, 14- obiaktów kult\11'7 przeworaklej /7 jan;, 4- dołlc1 posłqpowe, 'sroby. 
4- obiekty nieokreHona kulturowo. W~r6d obiektów kultury przeworaklej na uwagę zasłUSUllł ' /znisz• 
ozooe/ groby szkieletowe, w tym 2 wyposa:tone: jedan w .5 paciorków bursztynowych, b~OWfł zawiasz
kił, a dl'llf!i w sprzączk'ł do paaa, .nó:t telazny, trapanty przedmiotu :telaznef;o, 

Vateriały b~dą przechowywane w In11tytuoia Prahistorii 001. 
Badania nie b~dę kDiltynuowane, 

PS&RY, sm. J"emialno 
roj. leszozyliskia 
s tanowiska 1 

Folska łkadelii a Nauk 
Instytut Historii Kultury llaterialnaj 
Zakład 4l•cheolog11 Wielkopolski 
w Pozo.aniu 
l:onserwator Zabytków Archeologicznych 
w L&sznis 

Badania prowadził dr Henryk llamzer. Fioansował WKZ 
w Lesznie. Czwert7 sezon badań. Osada hutnicza z pólfilago 
okresu lateńakiego 1 wczesnego okresu wplJwó,w r:zyaskich. 
Ślad7 osadnictwa kul.~\11'7 pacharów lejkowatych. 

Celem badań było rozpDZDanie przeat:rzeo1 między p iecoWiskami oraz wylatlnienie zachodzą
cych mi~dzy nimi :relaoji. l' związku z tym ..,.tyozooo wykopy na p6łooc cd plecowiska V oraz n• 
połUdniowo-wschodJliej parytarli piecowiska IV. 

w półileonej partii badanago terenu odkryto pozostałolici ~am, dołków posłq>owych 1 za
f!łfłbiooych domostw mieazka1D7ch. Pooadt:o natrafililiO na illt:enojont\lne ukł!'d.Y klllli&Di, w rzUDie 
poziomym zbli:tooe do owalu. Ślady produkoji hutniczej wystąpił} n a złotu wtómym. 

Na k:rewędzi piecowiska IV odkryto Słó111lie obiekty produkcyjllo zwiflZII!lO z obróbkil :telua: 
paleniska, jamy wypełnione aurolal gl1D~, pieo WII,Pieoniozy o kamiennej konstrukcji ~c.ian /trzeci 

na tvm staoowlskw, otoozon1 ltilltG~astoma sł~•i• l'lllledto odkl']'ł:D tu .5 silnie zn1uozDG.l'oh kot
liDok pleoów dl'&tlrakich. l.ęozola zbadano 1~7 obiekt6w. W materialo zabytk.oWJ'fA 40111J.nowała oer&llilta. 
z przeprowadzonl'ch badali wynika, U w północnej partii terenu mam7 do oz}'Dionia z osadnictwem 

nuco p~iejsZJID od placowilit dyunklch. 

DPKCJOO, IIII• Tamowekle Gól']' 
woj. k&towiok1a 

Stanowisko ' 

patrz okras halsztacki 



ae'tror:, p,. J:ooia:rzaw 

woj, U:1emtew~ok1a 

Stanowlsbl 1 
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:-au:ae~a~ llat;ionaltle 
w BrzeziJiaoh 

B.ocl.ania prowadził .lr Henr;k l/1J<lak. J'inanso"ał WKZ 

" Skiqrniawioaoh. PUrwszy sezon :..adad. 011ade kultury 

przewa rsklej z p6ineeo okresu latadakiego 1 ~msklago. 

oaaaa połotona jest 11a ni•wialkiej lałdzie terenu, n a •schodnim skraju wsl <16tyca - "Stara 
Wla~"• tut p.rZ}' drodze 11\czącaj Jl6eyce - "Starę Wid" i Koclorzew Po;.udniowy. Obejmuje ooa pxza

st:rzwd o wyllliar-.ch 60 :1: 120 m, przacięt4a . granicami pól kilku wlucioiali. 

Calem badad było: 1/ rozpoznania obiaktu pod .~ględom kultlrowym i ohrJnologicznym; 

2/ ustalenia zasięgu obiektu; 3/ zabozpieczen1o droe;q V.:Jkopelisk najbardziej zagro:tooej czę~ci 
obiektu. Przebadano ta:re.11 o powier:ochni 82m2 • Na powierzchni tej odkryto : 1/ wantwę kuJturową; 
2/ 9 jam osadniozyoh '- odpadkowyoh; 3/ 1 paloniSko d0111owe; Ił/ 22 doU:1 posłupowa, 

'Warstwę kulturoWI\ tworzyła ozama, amol1sta zieaio z grudlllti polepy, ułBIIlkllllli .11oczyd glinia

nych, kodc!mi "zwierzęcymi i innymi, pojedynczymi przedmiotami kamieMymi i &l1Jiianymi. Warsha ta 

zalegała prawi& 11a całej przestrzeni wykopu. 
Odkryto palanisko w obrębie gruzowiska polepy z wialL~a odoiak .. t prtt6w, gałtzi, ssczap 1 

bierwion cl.:reWla. Była to prawdopocl.obnie budowla mieszkaltla, która uległa potarowt, o ozym ~wiadozy 

silna przepalanie &liliJ. Pod pal en isk Lem zn aleziODo fi bulę bl'llzową, do brze zaohDWIIIII\, jedli cd z 1alnll 
z podwiniętl\ nótką, poohodZ404 z III wisku 11.e. 

Jamy odpadko" w rzucie poetomym lryły koliste, a w przekroju piono•rtm etudzlenkowa'e o ~rodnioy 
120-160 om. Wypałnisko ich tworzyła czarna ziemia z grudami polepy, ułamkililii 11aczyd glillianyoh 

i ko!l6m1 zwiarzęoymi. Jama 68 wkopana była w j!l!llę 6.ł.. Pierwsza zowtArała materiał późnola\eńek!, . 
a druga p6źnorzymek1. 

Dollei posłqpowe S4 piowie jednakowe, " rzucie pozi0111ym koliste, układ jednak ioh nie wykazuje za
rysu :l:ad~ej kollstrukcji. 

if ~wio tle dotychczas odkrytych materiałów, osadę naloty odn 1ell6 do pÓ'.tllego okresu latsdskie
go 1 takt& do pó:!nego okresu -rzymskiego, 

Motoriały znajdują się w MuzaUlU lłogionaltlym w Brzezinaoh.. 
Badan i a powLany bJd kon tynuomsne. 

!fimO, fllll• Kłobuok 

woj. częstochowskie 
Stanowisko 1 

Uniwersytet Jagiellodski 
In s ty tut Archeologii 
w KrakDI71e 

Badania l>rondzi1c pro:t. dr habil. Kazimierz · Gcdłowski, 

Finansował W K Z w Częstochowie. Piąty eezon 

bacl.ad. Cmentarzysko kultury przeworskiaj z okl'lłsu późno

l'Z'JI!Iskiago •. 

:7ykoo8.11o ktllta sondaey na skraju teruu badaoago w latach 1966-1967 natrai'iająo jacl.ynie 
na niellozna tragmanty osramiki z ok:resu rzymskiego. Z bardzo du:tym prawdopodobiadstwem stwier

dzono oałkowita wyeksplorowanie niezniszozonyoh przez eksploatację piasku 'partii cmentarzyska, 
Badeola zakodozOD o. 

SrEMI~!KOWO XOZIEBRODZXIS 
woj. ciachanowakie 
Stanowisko 1 

Muzeum Ok.ręl!owe 

w CiaohB.IIowia 

Badania prowadził mgr Alldrzej GJ.Jidryoh pl'U7 •:.p6łudziale 
mgr Danuty c .. tsoh. P'inan sował WXZ za po!l~d.IJ ict wm 

C1sohanowsk1a&o Towarzystwa Nauku~eo. Cz~rty sezQb 

badad. Cmentarzysko z okrosu halsztoakD-latedakiaao 

oraz okresu -wpływów rsyaaklob. 
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:Po dr.Uet:.~ loj przorwie wzttowiooo badania wykopaliskowo na teranie Clllontarzyaka. Przeba1Mo 
pow1orzohniQ pooad ,,2 m2 • Odkryto " groby lamo110 oraz 5 wyposa1onych w umy lub lruJo naoz jn ta, 
jak misy i kubki. lfiokAZo6ó pochówków z naczyniami było obBypywanych szczł\tkłlrtl1 atosu. Groby jamo"" 
były ozystli i nio zawierały spal<>nizny. 

IHaktóre groby jamow zawierałY wyposa:!lenie: bl'I\ZOwe bransol<oty i .oaozyjn.ik1 • . Ozdoby były 

połamane i ozę~ciowo przepalone. Dały aię wyró:tn16 trae:~~~en ty na ozy jn.tków wykonan<> z grubeg o skrę
caneco drutu oraz iozklepana kodcówki zapię6. Dwie b:rllzowe ostrogi, datowane na podokres a

2 
alcroou 

rzymskiego. 

Groby wyposa:tone w naczynia zawierały: umy, misy, kubki, czarki. Pona~to f.t'tgman9 ozdób 
b:rllZOwych, tlltlazny nó1 , igłę, szydło 1 prześUJc: gliniany. 

11atsr1ały zai>ytko"" znaldUjl\ się w "Muzeum Okręgowym w Oioohanowie. 
Bada!lia bQdl\ kon tynuowa.os. 

S:rD.!IEruclw, gm. Widawa 

woj. aieradzkl<> 
Stanowisko 2 

'Muzeum w :Pabianioaoh 

Badania prowadziła mgr f,laria JaMżewska. Finansował WEZ 

w Sieradzu. Jedenasty sezon badali. Osada ludno§c1 kultury 
wenedzkisj z pó:tnego okres 11pływów rzymskich. Oman tarzyska 
kultury wanedZkiej z okresów pó:tnolatedskiego 1 wczesno
rzymskiego /czwarty sezon/. 

Przabada.oo teren o powierzchni 450 m2 • Na cmentarzysku odkryto dalszych sze6ó grobów 
pó:tnolated.skich 1 15 wczasnorzymskich. Ogólna 11co:ba grob6w wynosi oboc.oia 60. łla szczególną uwagę 

zasługuje grób nr 46, Jc:obiaey, w popislnicy którego znalez iono, drUG~ lu~ na tym amen tarzy sku, :ta
laznq m.!nia.turę tarczy, kUka paciorków malonowa~ych zo szkliwa, oraz prz~;~l!k glilliany. Grób da
towany jest na II w.n.e. 
iia tal'llnie osady przebadano w· całości siedttmnasty obiekt m18szkalny

1 
półZiemiankę b~owan~ na planie 

prostok11tnym o wymiarach 3 15 x 5 m, ze -'ladamJ. po szadciu dutych sł\V)ach, lllliaszczonych lftlwnątrz 
chat, po. 3 wzdłu1 kr6tszyoh ~elan. 17 wypałnisku chaty znalGZiono du11\ 1lo66 cero~m1k1, zwłaszcza 
toczonej na kola, ale ta~ i lepionej ręcznie, ko~ci zwierzęca. 

Sensaojł\ tacorocznago sezonu stało się odkrycie dwukomorowego pieca garacarakiego z olbrzy
mill 1lodcil\ ceramiki "siwej", toczonej, niejad.o0krot.o1a uolkatowej, bog~to omamsn t o.anaj. ByłJ 
tak:ta tl'agmenty naczJli zasobowych, a stosunkowo nlewielka 1lo66 osramiki ręczn t.e lepiODej, ordy
nam aj, podobno;! do naczyJ!. typu praskiego, ;la611 ohodZ1 o kształt i fakturę. Caramika ~oczona 
odznacza· się ogro!DD.ł\ rómorod.oo~c1ą form. 
Ob~owa /kopuła/ pi~ca, którego 6red.oica wynosiła 1 1 60 m miała płaszcz glinill!l7, wzmoon1ony plor
wotnie od zamątrz pionowymi 1ardZiam1. l'1ec taĄ był ji>Z rozwalDDl' w górnej partU w pó:tnym Okresie 
l'Zymsldm, glinlany ruszt ze,padł się, a zach.owal się tylko partiami przy 6cl11naoh obUdowy. Znacznit 
partU płaszcza la1al:y wraz z ce:raatik'l w głębokiej ;Iemie przypiecowj. Dobrze zaoh.owal: się kanał 
wlotowy do pieca, obudowany głazami i obJ,apiCilJ gliną .. Ceremiks zne~liska gómej partU piacll i 
tragmanty ~sztu, wspartego pierwotnia na głazach, wypołnialJ wraz z aiem.IĄ c~a 1Ulętrze p1aoa at 
do d.oa za słabo wypalonej &liny. :Po dokładnym odczyszczaniu podłogi pieca, za~a:!:ono 11a niej odcisk 
du~aj stopy ludzklaj kogo6, kto etaną .... y na aotre~ jeszcze gl1n1e .• prawdopodobole 'IłY laplał plao 

04 iramĄtn. 
Odkeych pieca gamcarsklee;o, datowanegO: tak, ;lale wszy•tk1e obiekty w osadzie na III/n w n.4 

- potwierdZa dotych.ozasowe przypllSzczenla o ll11a;lscowe3 produko31 p1ęlme;J, często unUtatowe;l ceramiki 
siwej z SlemiecbDwa. 

Zabytki z bs&l1 w SlemiolohDwie Zlla;ldu;J~a . slę w llluzeum w Pablaolcach. 

Prze~idzlano kontynuao3ę badad 'ak na Olllentsrzysku, Jak 1 • osadzie. 



st~[~, am. Wielud 

woj. s1are.Jak1a 

Stli/l wisko 1 

SLAWIN, p, Sieroszowioe 

woj, kaliskie 
Staoowlskcl 1 
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/ 

patn okrea hal112taoki 

Biuro Badali i Dok~.men taoj 1 ZatJ.J tk6w 

W KalisZU 

Badaola prowadził mer Grzesorz 'l'eaka, ll'inanaował I'II:Z 
w l:allszu. Pierwszy sezon badaJ!. Oaada kultury grob6w 

kloszowy oh 1 osada produkaJ jna z oltl'l!lsu wpływÓW rzymsk1ot .. 

8t1111ow1sko połotona w dolinie rzeki Ołobok na teru18 nadzalewowej, J'est to zarazem miejsoa 
slald wybiera si'l piasek, Zlokalizowano pl'ld p111M1o, z ktcSrye.h jadnil o powierzchni ponad 0,5 ba. 

Przeprowadzono wsttpne prane zabezploozaj!lc• odsłon1łjtych ob1elct6w, Oztery · ;łiii!IY zawle:ra.ły 

aałerlał oaramloany ltultQl'Y srobcSw kloszowych, 
Na duUI uwag'! zasługuje zespcSł palenisk wraz z placem do wypalania oerelld. w pobl11u 

zlakalizolłllllO jam'! odpad0111l z l1oznJ!D1 tra(!lllanhm1 cere11t1 naczyniowej, ltodo1 zwierZtOJoh, Obiekty 
łe datuje alę na wozasny o.ltl'aa wpływów l'ZJmsltloh. O wy topU :telaza hladczll obtlole występuj"ca 
na powierzobili tra(!lllen ty :t~la dJ!Da~llltlego, Znaloztooo kilka kloców :tuUa poohodZ!loeso e dyliArek 

oraz dwa tzw., ltęsy :telazoe, 
Badania bfldll kontynuowane, 

S~11KI, 1!1110> Dobra 
woj, ltoolńslde 

shnowialto 1 

Sml"ANXOV/tOII:, gm, Hrubieszów 

woj, z-ojsld.e 
Stanowisko 23 

STEJ'J.lfl[OWI<C!l, &m• H J'Ubie sz6• 
woj, zamo~slt:le 

Stanowisko 30 

patrz okl'llll lateń111t1 

patr.o naout 

Uniwersytet 1m. Warii Our1e.Skłodowsk1oj 
l:atedra ArohdologH Polskl 
w Lublinie 

Badania prowadzlł dr Alldrzej Kokowsld. l!'inansowało Biu..-o 
Badań 1 Dok!JDO.ntaoji Zabytków w Zaodolu. Pierwszy sezon 
badań, Cmentarzysko kultury przaworaldej z oltl'I!I!IU wpływów 

rzymsk1ob.: ~lad osad.nlotwa kultury WOłJńSkD-lubolsklej 
oeram11d malowa.naj i osada /?/ kultury oeram1k1 sznurowej; 
~lad osadnicha kultury strzJ!owsldaj; osada wczesoo
~redniowiaozoa z vh-u: wieku. 

Stanowiskei odkryto w trakole badań AZP. Poło:taoa jest Da szo:&Joie wyniesieDla o ekspozycji 
okrę:tnaj, polladowi onego pr7iJ połlll1.n1owaj krawłjdZ1 doliny boziiiJ.eona@:o o laku płyD"oago adł~ lilii 

Stetenkowios. Badania poprzadzaoe zostały penatraoj" przyrzlldami do WJkrywania 1!1&tal1. 1f jaj 
WJniku załoiono dwa arykopy o qoznoj powierzobili 25 m2 • 

w trakcle eksplorcoli stwierdzono znaozna z.oiszozeote Ol>&n tarzyska przo:o: o:sdd!:llotwo wc::o:lllo
Aredn1ow1oozne z osreaikll lepiOJlll w l'<lkU 1 tomujqoo sórq obtaoza04, Tll11l:tSZo4cS W<lrstwy kulturonj 
21 tego okrallll wynosi od 30 do 45 om, Ni:tej lilalega 117r&tna warstwa z aatoriałem a leodna neolitu 
1 pooz,tku epoki. !>rqzu o m111t.azodoi do 20 0111, lttd:!'ll r6wn1e:l .niszoZfł 11kopJ ęoz•sno~rednlowieew~e. 



- 1311 -

a aaJe taraaeao hor'Jaontu oaad<)iotwa opr6oa oe~iki naoZ)'oiowj uale:a10111o sUkierki i oar.<ę-
4aia lt meaiaiiDe. Z okzoeMa wpłJWów rliJI>akioh aotna ł40&J6 peom4 Uo14 Ml'lllllkl Daozy.nloftj ze Oa-
4•i dalałania OI!Dia 1 praepalooJ paclorek aZklanJ. Z najałodSZI\ raz'l oaactniotwa ł'lOZ4 a1Q trz7 
J-.y, a ktÓl'Joh d wie bardzo &łębokie /2et) om/ zawlerałJ dut'l 1lo~6 polepJ 1 OZ'Jte1De llad'J po lr.on
abllko;laoh /prze aro~aoh?/ dl'et~~~l&IIJOh, Wunkc;la obiaktu na o"-onya etapie baclad pozostaje nleokre~
lona, 

VatedałJ znajclU34 alę w latadrze 4rohaolog11 tUOS, 
Baclania będl\ konł;'fnuowane. 

Sra<!BtR, p, l:aoopnioa 
wolo atel'llclz.ll:le 
Shoowlako 4-

lluzeiiD :tUlili lfleluńak1e3 
• Wieluol u 

Badaola prowaclził agr Bogusław &bramek. l!'lnansował IIKZ 

w Slel'llclzu. t'rzeoi i ostatni sezon badtld. Qae ntarzJakD 
olałopalne datowane od aohJłkU okresu halszta ckiego po 
fazę 01 okresu rZJIIISidego, 

Rozpoczęte w roku 1961 badania zostały ostateo:anie zakn6czone. Omsntarz7slto praebaclano, 
Jak: się wydaje , w oal o,oi a rezultatea ostatniego sezonu biło U3aWDieD1e jaszozo 38 gr obów oiało
paln.,oh. Ozędc! 21 nich nosiła ~l&d'J usZkOdZenia, a n awet uiszczenia, spowodoWSilego słębokf\ ork4 
orAZ liozo ymi wkopaJ. o niejaaoya. przeznaczeniu. W~ r64 38 grobów wyró:tniono }4- pochówki J•ow 
1 tylko cztery ~oo1eln1cowe / 85 , 95, 110, ' 115 / przy pi sa ne kobietom, w_ 2 2 grobach. 

wyat l!ll' iłY przedm10t'J .. talowe, w tym mlazne okuole zlllllll:ów, kluozo 1 sprę..,.zry, ti~zowe i 
t.elaz.ne zap 1Dk1, o.lr;Qola d_o pasa oraz grocllci strzał d o łulru. 'l'ylko 1 grób UZDSIO z a p ochóWlik woj o• 
nlka / grób 93/ wypoaa ton., w abo s lilaozem i grot oazozepu. Obok niego znaleziono :tal&ZA'I ostrogę, 

Odkr'J t o p odcza-, ostatniego aez011u gro bi tworzyły .na~młod !IZII gr q>f! pochówków, Elokallzowan'l 
.na połlll.niowo-wschoCIDil> Skra ju cmenłarzyeka. Wszystkie zaliczOPo clo kultury przewo ~:slc:lej i datowa
no od fazy ~ p o f azt 01 W'łl\c&nie. 

Zbadane om8D t arl0yak:o ZaliDOllało llieW1&1.11:4 p r:nstl'Ze!S.1 O wymiarach omło 44 X 40 11• ł.4C:1Die 

odll:ryt:o 12 1 grobów, prz'J caya pierwotnie licz~ ich biła więks~a, obecnie tridna do ustalen ia. 
Po zniszczonych grobach pozodały luzoa liczna i r ómor odno zab7tki. W~r64 odkrytych grobów wyró."_ 
niooo: uszkodzo.ll1 grób popiolnioo'll)' kultury łu:tyckiej, grób kloszowy, 4 uszkodZone / a .na wet wyra• 
boWfiiJe/ groby wsohodDiopomo:r•kJ.•, :12 aro by .2-owe z tezy PL III 1 83 grobi :a faz B1 - C1 , w tym 
p :rz.,puszo:aalDU 11 ~b6w popielDioowyoh., !'11 ostatnia stanowi4 jedDoozedn1a nalbogał:a:&4 cr141ę 
p ochówków, p:rzypiaJWD.'I w •iększo,ci prz.,padków kobietom. llle""tpllwie najciekawa:a.,. i najbogiiCiej 
.,.PosU.O..'flD &1'Q bem na całym c!DeD tarzyskil b7ł pochówek wojomllca - złotallca / g rób n r 10/, WJpo..
itOilJ' w posrebrzane elemanty uabrojuia, specjalisqca.na narzędzia i ozdoby. Ponad 60 grobów z 
okresu ."nJ!IIskieco uznano sa pooh6wk1 mJ.eaZkłllic6w pobllaltiaj oaady /st. ) i ~ 1 zbadanej w lahoDh 
1969 • 1981, lll)aie.nloDa g rq>a grobów twol"llyła llo•6 zwarte i WJdziel&J'Ice si-ę akq>tako, :alDłtali:ao

wme na poł 'Qdnio-nohOdnil> skraju -.ntarz.,eka. 

S'f<łOSI'IX, p •. Wakla 

wuj .. po:&lla!S.akia 

S tanowiako 1 

•uzoum Archeologiczna 

wP~anlu 

Baclania p rowaclz ił a acr J.lio ja Oalęzonka. J'1D1111aodlo 
11UHIIID A.roheolociozne w Poznaniu, Drugi ae:r;ao bad&l1. 
Oallda kllltllr'J prsewoukl e j z pó:frlego okresu latel1altiago 

i wcze1111ego okresu rz~skieao. 

J:onł;'fnuowano sabezpiao&a.nh waobodDlej krawędsi wybie rz1s1ta zagrotonaj pnez at&llł eltąlo

ataojt plas k u i :twiru. li'Zdłll:t ltrawoclzl PJ,bianya!al badano, p oauwaJ11c się w k i e runkil połubio.,., 
pu IIZftroko.ol'- 15 •· liaruJilo d• wya,llPiall1ea zao1amia4 na po,.1orzchni /po orce/, aałotoao 
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· a re:.ultaCQm posytymym dwa sondaże • ozę~cl wa ohocln le j atanowtska , U&oznie l>l'Z~blldaao powierzch
ni• ok. ~500 a2 • 

Ujawniono 50 obiektów arobeolog .. oznyoh, które wst~pnie motTa okra 6116 ~ako z!eaianld. /5/, 
paleniska /19/, blUej Jlieokrdlone jamy /26/, \ la teria: ruenomy repNzontowanJ 1rst przez lioZLo 
rr~enty naozyli, bryłki polel>l' 1 tużlu oroz Ieodei zwier.;ęo"• :rozuSitałe zabytki to 10 przfł,Hill.ów, 

C: 1'U811Jent}l ciężarków tkaokioh, a motyki s pc:roża, 3 trapanty przedmiotów kolloianyt.L, aleklarka 
~ela~..oa, trac;.nont nota telc..naGo, rozoillraoz, 2 pacior.lci bursztyno". i 2 paoiorki &11D1ene, 

w W}lnUtu "'kopalls.lt uatalODo zui•& oucly od strony wschodniale 
przeaiduj~ 101ę kOIIll:Jnuację badali. 

S'OLi:Jł!JI...PO:lKU.S<.roaz& 
woj, piotrkowakle 

SUKOTULY 

woj. poznat1akie 
Z-.lt Górk6w 

SZTUISz6w, &•• Strseloe Opolakle 
we~. opolakle 
staoowhko A 

p atrz wcze sne dradniowiacze 

pat rz pótlle ~radDioWiaoza 

VuzaUII Śląska Opolakiego 
w Opolu 

/ 

Badenia prowadziły: mgr &wa lo!atuazozyk 1 'Elwira Hole. 
l'illansowało Vuzetm ~ląska Opolakiego w Opolu. Pie rwsZ)' 
sezon baclat1. CmantarZJOsk o ciałopalna z okresu wpłYwów 
rZ)'mskich , 

Stenowiako połotona 2est po prawej stronie drogi gruntowej p r owadzl\oej ze wal Szymisz6w do 
St:rzaleo Opolskich, w bazpo:łreclnim lll\Siadztw1a małego lasu, • którym ju:t w XIX •• stwie rdzono 
wyat~owania kurhanów, llłodaoia miały na celu rozpoznanie tunkoji 1 chronologii atenowUka, a talr.
te jago zw111zku ze znajc!Ujlloymi się w lesie kurłum...,i. 
prze ba4ano obszar o 11\0Zllej powterzehoi 1,5 ara. Odkryto i W}l&kaplorowano całkowicU 2 obiekty: 
małe paldniska i niewielki obiekt o niaokre~lonej funkcji oraz częd6 dutego obiektu, kt6rego graoto 
nill Udało llię uchwyci<! w r11111ach objętego bad.,iami obszaru. 

1r pólnocnel partii prl:ebadanaj ozę~oi obiektu, na głęboko,oi 25-50 cm, wydzielODo 5 eleu
p isk przepalonych kodoi lUdzkich z dułll ilo~cil\ 1'ra@ill!8n t6w oera.mJ.ki, W jednym z nich znaleziono 
tAlazDII, dwUdzielni\ spr%1\CZkę ze akuwkl\. Przepalone ko'oi i trapanty ceramiki występolłały w oa
łJII wypałnisku obiektu. lfialkollt! Uchłl}lconaj oz~~ci obiaktu /ok. 17 x 10 mi, jak i materiał zabyt
kołl}l •ugarujll, te jest to podstawa zniwelowanego Orki\ kurhanu, kt6rej stratygrafia dodatkowo zos
tała zakł6co.na wkopui oowo&ytoyai. 

ll!ateriał oerazniozoy i odla'Jta 'w jednym ze sk14>isk kollei sprzączka pozwalaj, wstępAie datowaó sta
nowiliko na pó:tlly okres wp}:Jw6w rzymskich. 

Badenia b~dl\ kODt,.nuowane, 

T.\11(01'/IEO, ga, 'ram6w 
woj, tarnowakle 

Prza łl ll4ano obszar 100 m2• 

PP P raoo~mia I:OIIl118rwacj1 Zabytków 
Preoo~ia Arohaologiozno-Xaasarwatorska 
w Tamowte. 

Ba4ao1a proweclzU mgr Andrzej SzpWJar, l".Lc ansowllł IlU 
w Taroowie. 'rrzaoi sezon baclad~ Osacle wtolokulturowa 

- okres wpływ6w rzymskich, wcaaane okre su apoki bJ.'IIZU, 
wczeane IIrado iowiaoze , 

OdelODięto jeden oblekł /obiekt 4/8,;1 ~~~ to nod)' domostwa na pliiDie proliteJaLta 1 W)'laia• 
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. rach 2,2 x .. ,2 m 1 s1ęgające <lo gl~bol<ollci około ?O om. llypołnisko ob1•ktu stanowi próchnica zmieaz.._ 
na se spalonbnfl, przepalonymi ltamieniiU!Ii 1 o~ruohami polepy. IJ.oznle wystf~Pila ceramika, f1 naro
~aoh uchwycono trzy slupy. Matorial poz .. ala datowaó obiekt no pótny okres wpływów rzymskich, 

Badania bę<lą kontynuowane. 

trWCZ 

woj. krośniellsldo 
Stanodsko 3 

'lriiXOWICS, gm, t7artkow1ce 
wo j. sieradzkie 
Stanowisko 1 

WYGODA, gm. Białogard 

woj. koszalińskie 
Stanowisko 6 

patrz wczeMe dradniowiecza 

patrz okras hal.sztacki 

tJn i"" rsy te t 1m. A<lama 'Mickiewicza 
Instytut Prahistorii 
w Pozoan tu 

Badania prowadził mgr Hen ryk Uacho.jewski. Finansował UJ' 

i UAM. CZwarty i ostatni sezon badali. Stanowisko wielo
kulturowe: osada lUdno~ci kultury pomorskiej, osady 
lUdności kultury oksywskiej 1 wUlbarsldaj, cmen tarzysko 
ludności kultury oksywskiej i wielbarskiaj, osada . ludnośoi 
kultury okresu wczasnago . §radn iowiecza. 

Badania tareno..e skoncentrowano w północnaj i p6łnocno-zachodnlaj czę~ci stanowiSka. Celem 
było rozpoznania, czy w tej części zlokalizo,.ane są at<illltualnie dalsz" grocy wz:ględnle osada 
ludności u~tkująoe j dotychczas ·rozpoznana cmentarzysko, 

Badania prowadzono motoclą rowów 11onda:!.owyob o szerokości nie mniejszej ni:!. 2,5 m. 
Na zb11daoym obszarze 450 m2 stwierdzono 55 obiektólf będący('b pozos tało:!eią osad 1Udno6c1 

kultury oksy wskiej i Wielbarskiej /53 obiekty/ 1 ludności kultury okresu 111lZSSDego !fredniowtee~a 

/2 obiekty/: 
~ Osada l udno§c1 kultury oksywskiej i wiolbarskiej - obiekty usytuowane są w odległości 30-60 D 

od omen tarzyska. Osada zajmu~" prawdopodo!IDJ.e obszar około 3 ba i zlokalizowaoa ~eat w kl.ortlll• 
ku na północny-zachód od cmentarzyska. Bezpoznana czę~ć jest zapeome jej połudlliowo-nohodnim 
krańcem • . \'1'śr6d obiektów stwierdzano: 3 półziemianki o powierzoboi do 14m2 ,? palen1Bk z 
jednowarsti'IOwym uldadGm kamieni, & jem i 33 jiiiiiJ posłupowe. !la podsta•te cech stylistycznych 
naczyń oeramieznycb /naczynia grupy Ia, II, V wg Ił. Schindlera/ zbadllll'l ozęśó osady chronolo

gicznie określić naleey 118 I - II w.n.e. /faza B1 - '82~. 
b/ osada ludno~oi kultury okresu wczasnago llrednio11ieoza - obiekty tej osady zlokalizowana eę w 

p6łnoenej ozęści badanego obszaru. Zarejestrowano półziemiankę o powierzchni około 9 m2 i pa.
leniskn z- jednowarstwowym układem kamieni. Chronologia. osady-C VIII - IX w.n.e. 

Prace toronowe zrealizowane w t ym roku zakońezyłJ ezt roletni cykl badali arobeo~ogic'll-

.nyoh na ty11 - iitanowtaltu:- . 
Xobkludująo: na zbadanym obszarze }120 m2 stwiardzOIIc 31? obiektów czterech kul. tur : 

1 0 kultura pomorska - osada; 5 j11111 /badania w 1981 r./, 
2. kultura oksywska i wielbaraka - o ada Aj 8? obiektów /badania w 1981 - 1982 r./, 
3. kultura oksywska i w!elbarska- osada B; 53 obiekty• /badenia w 1983 r./, 
4, kultura oksywska i wieU.araka - 0111entarzysknj 152 grocy w tym jeden szkieletoWJ /badania w 

19?8, 1981 - 1982 r./1 
!). l:ult~ okresu wózsenego ~redlliowtecza /VIII - IX w.n •. e./ - osadaj 2 obiakty /badania t983/ 

Z pozyskanych infoZ!Daoji uwag' zwracają dane dotycz'lo• osadlliotwa lUdno~ol w okresl• roz* 
woju kultury oksywskiej i wiolbsrsldaj . Wydaje sio, · ta cmentarzysko zostało sbadaoa oalkowtoiao 
Stwiordzooo tam 152 groby datowane od podfazy J.2b młodozago okrosu przodrz}'Diskiar;o do podfuy B2b 
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•oa•IID•IID okreau 'l'llyanklaeo. W ~111 or:aau tunkc;Jooowały praWI1opodobll1e w oa;JbU:t.&aJa p raest:-zon
n7JI) aa8lęgu omentarr:Jslca 2 oaadyt oaada 4 /to:r.a 43 • tua B1/ zlokaliz owana bazpośrednio przy 

poł.IXlniowo-waobodoim i poł.U<IoioWJm kral!au cmenta rzJaka a za;Jm u;ll\oa obazar około 3 - 4 ha, onz osada 
B /taza 81. - podfaza B2b /alokall.zowana w odlec;;lo4oi około 30 • 60 m o a półnoC.OJ•Zach6d od cm"n t .. 

rsyslta a aajmu:JI\Oa obszar około 3 ha. Ponadto w bliskim sl\siedZtwie /około 800 m oa północ od 
c•eotorsyallo/ funlr.c1ooowaly 4wie 4alaz.a osad7 o obronologU pocl.oboc;J ;Jak "l':t.e:l wymien iona. Tak na

kre~lony ultlad o ::adnlor;y funko;Jooowal we względ'le j przestrzennej •izolao;Ji" w dorzeczu ~rccl.kcflttj 

Pareęt7. Byd mo:t.e, :t.e ataktam tej •izolacji" jest wzglęcl.oie odmienny- kr6tsay • okres tuokcjono. 

WIIDia punktów osaci.Diczyoh • poró'łllaoiu cle SJ t uaoji na innych obszarach PCIIIorza ŚrodJ<oweso. Takw 

w sferze kultur,. aaterialoe;J obserwuje aię ocl.mienno~ó. 

Vateriał7 zna;Jdu;JI\ się w lP UAJ.1 w Pcznan i u. 
Badamia salall1ozooo. 

ZAPOWUDIII4, &mo Pyzdry 

woj. konidakie 
Staoowisko 5 

' 

ll!uzeum Okręgo"" 
w XooJ..Die 

Badania prowadzili mgr Kirosław Ciesielski /autor sprawo-

zdania/ 1 ~r antropolo~11 Krystyna 011ńslr.a. Finansowało 

Vuzs1111 Okręgo1111 • Koninie. DrUGi sezoo bacl.ali. Cmentarzysko 
ciałopalne ludllo~oi kultury przeworaklej z okresu wpływdw 

1'ZJ!!!Skioh. 

Kontynuowano prace bacl.awoze na drodze le4oaj przebie gaj,oe;J przez stanowisko. Przekopano 

obszar 3 arów, Ali kt•ll'J.m odsłonięto 30 grobów: 10 ;Juowyoh, 17 popieloioowyoh oraz 3 zniszczone 

niaokreślooe. 

W zachodniej częlloi Clilen tarzyska stwie rdzono groby ;Juowo , bardz o ubogo wyposa:t.ooe. 
'l'ylk:o grób Ar 46 111ró:t.niał się wśr6d pochówków jamowych, zawieraj,c parę ost róg oraz n6:t.. Wśr6d 

grobów popieloioowyoh brak było pochówków bogato wypose:t.onyoh. 
Anal.lza aot:ropologtozoa wykazua: 2 pochówki męskie, 6 kobiooyoh oraz 7 pochówków dz1o

oięoyoh. Nie Udało si<i ustali<! płoi dla 13 pochówków. 71:fr6d odsłoniętych c;:robów 2 zowieral:' 
szozlltki kostne kobiety i mQ~DZ7ZDY, z tym, :t.e w crobie ~ zne,dowaq :>ię one w 2 oddzielllyC?h 
popieloicaoh, natomiast w 29 pochówek kobiety zło:t.My był obok popieln i cy ze sZcZI\tkami męskimi. 

Na obszarze występowania grobów odsłooiętp dwa rzędy kamieni uło~one równolegle do sie
bie w odstępie 4 m. Częściowe znisz.ozente układu przebiegajl\ 01\ d rogą oraz trudno~oi z prowadze
niem prac A a obszarze leśnym nie pozwala na 1o terpretac ję ocl.słCilliętago obiektu. 

'OZyskacy materiał potwie rdza woześnio;J sze ustal1111 in obraDologiczne, p ozwalajl\oe datowa6 

sta.oowiSko Aa fazę ~ 1 ll:2fo1 okresu wpbwów rzym~1ch. 
lilaterlały 1 ci.OkiJDen taoja znaj dUli\ się w Vuze 1111 Okręgowym w Knoioie. 

Bacl.acia będl\ koAtynuowane. 

ZJ.li.Ulł., gm. Połaoieo 

woj. taroobrzaakie 

Stamowisko 1 

Uniwersytet Warszewski 

Instytut Arobeolog11 

BadGil ia prowadzili cl.r Bolesława Chłll!lentowska i dr Jan 

l!iohalski. FiDansowała Elektrownia •Pol8111eoK. Dziesillty 

aezCIIl badań. Stanowisko wUlokul turo"" - ślady oaaci.Dictwa 
kultury trzoinioekie3, halsztacko-lateńska osada i groby 

&ri.IPY t~mobrzeskle j kultury lu:t.ynki•l• ćlll8n tarzysko z 
okresu wpływ6w rzymskich. 

Badano oaę6d waohoci.Dil\ stanowiska, a w jej obrębie .. ·schoci.Di zaai~ osady o;l!llpY ta\'llo

brzeskiej oraz sprawdZano, or:y po tej stronili kulmilleoji wznie sienia zno~d\1;1 1\ :slę juzoao sroby 

z ok:roau wpł)1w6w r.;:ymlllcioh. Xieruji\O siq tymi ztllqł.eniami WJt'JOZono 6 WJk<lfÓW o łi\Ozne j po-
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wienohnl ok. ,,a m2 • llwa piorwaz• przyh&ały do starer.o MYkopu, w kt<lrym ząaleztono w popr-.. ednim 

roku pozostałodoi warastatu odlewnto::oco. Dwa naDtępn.,, na kulml.naoji, miały da<! odpowiad:t na py

tanie, c:oy si~galo tu joszoz• omantanJako I'ZJIIH1lc1a i lak przebiegały rowki palioadow.,, wi11zane z 

oaadll gr~;>y tarnobr~oskioj. W końou dwa ostatnia miały charakter sondażowy, z nich jeden zlokalizo

wany był na Bllllym wschodni1ft skraju osiedla, a drugi na połur.lolowo-wscht)dniej poryteru. 

Piarwszy kompleks wykopów potwierdził wyj11tkowo~ó tego miejsoa. Od~łonięto tu częściowo za

obowMe o;arysy du:z.er.o domootwa o konstrukcji sł~;>o.,ej, Pozi0111 u:t,rtko.,ania tarono zaznaczał się 

aarstwami płasko ułożonej ceramiki, co było o tyle istotor, że warstw& kult urowa miała do metra 

m111tszo~o1. W obrę bie domostwa 1 w ~ajblU:szaj okolicy ZD&lnziono sporo cennych zabytków w postaci 

fra{!11lontu topo rka lcamioonogo, dwóch kawałków z joanogo młota kamiennego, szplli :t.&laznej z głó.,Jrę 

w postaoi spiralnie zwf.niętoj hrczki, przęślików 1 ich frac;ment c<w, naoz7ń gll.nillllYOh 1 ich mlnla

turak oraz licznych rozeto raczy 1 kamlen 1 z o śladami obtłuczeń. 

t'ylropy na kulmł.nacji wznioslAnia pozwoliły stwierdz.U 11'YStQpowe.nie obiektów zwięzll!lych z 

01110n tarzyskieo nymskim. ta den z n ich nie był jednak zachowany w cołośc i. 'w warstwie kul turowoj wy

stęponał7 przepalono kości ludzkie pochodzqco ze ZLlszczonych grobów oraz zabytki w postaci frag

mentu zapl.nkl z brązu, przę~l1k6n dwustożkowatych, sprzqczki do pasc, paciorka, byc! może tra{!lllontu 

no:::a żelaznogo oraz części przed.Jniotu wykonanogo • zaplatanych kółeczek :!;elaznych - '\no:tliwe, :!;e jest 

to ozę:lc! kolczugi /?/. Odsłonięto tak.te dalszy c111G odkrytych w _ooprzadn ich latach rowków palisado

wych otaozajf\OYch p!·ar.dopodounls częśó osiadla grupy tarnobrzosk'.ej. Na wtórn ym zło:i!:u, o bok ceramiki 

taj &ri.\PY, wysl:lu>iły fra{!lllenty naczyń kultury trzct.nlockioj. 

1'/ykOI> wysunięty ")s:iorun}:u połu.lniowo-wschodnim wykazał, żo osada rozci11g a się tak:!;e w tej 

partU, a narstwa kul turowa 1 mat•ll'lał zabytkowy występ u:fll l'Ólllnl9 t.nten sy1fni" , jak w części oan

trslnoj. llowo:iolq było odkrycie dlńch ciałopalnych v ob6w w po_ i•bicowych g UJl'/ to:'łlobrzask1ej. 

We wszystkich wyoieDJ.onyoh wrkopaoll odkryto liczn<~ :111!111' GOSl>Od a~c;:;e , częst o doskonal<> zachowa..~ o 

1 znacznaj głęboko~ci . J'ad,n La w wykopie sondażowym wysUD1ętym na rmcil6d n1o odkryto :tadnych na

wsrst111eń i ob1~któw , a jedynie ni<1liezne fragr.>9nty ceremiki grupy ta rn obrzeskiej. 

Kontynuacja bsdań nie jest przewidz iana. 

żoU.. :JIS71 , SOl• Sochacze" 

"oj. skiaroiai11Ckie 

S tanowiska 1 

Państlf0<"9 !,j uzau:n i.roh aologiczna 

" 17ar3zal11a 

Badanta pro .. adzlł mer 4bignie w nowakowaki przy wnp6łpracy 

· mę;r.J'acka Andrzojo!l'sk1eco, pod ma1'ytoryozn7m ki9rD1miotwam 
dr Teresy Dą b."or~3k lo j. l"inano o"• ało I".!A . l'l•n•wszy sezon 

badali. Cmen tarzy•ko kultury przeworaklej z p6inego okresu 

wpł·y\T6w r::y:nskieh 1 węd ró\'19 k . 

Sta..oowisko położone jest ok. 1 lo:> na zachód od drogi Sochaczew - 17yszogdd i ok. 200 m na 

poł u:lnle od drogi 2dżarów - !łybno1 ne. niemal płaskim tel'9nie będąc'Yr.> własno~clą prywatną oraz 

TOOZ!;\~1 rnody Ohlewoej w U:tarowie. 
Cmentarzysko zostało w p ółnocnej czę~ci w po•1Sżn7m stopniu zniszczone 'll!lkutek wiololetniej eksplo

atacji plssku. Przebadano ok. 116,5 m2 odsłlllliająo 22 pochówki, w tej liczbi 2 pop1eln1oowe, po
zostało • ja:nows. :?; UWBGi na ubogie W'JpOsa:tenie i brak dokładnych uyznaeznik6w, chronoloGię Wi~k

SZO~OJ. grobów ol::re~lono n e p6:tny okres wpłYwów rzymskich. Tylko trzy groby /nr 6, 7 i 8/moU1& było 

umh!loic! •l okładnie w ramaoh tego okresu, odpowiadnio w c1 b, c2 , c2 • 11yposaMni'> g robu 6 /:tolazna 

prostoklltna sprzflozka i skuwka na o~oe i fl'agmant toczonoGo naczynia/ stanowi dolll11 granicę chro

nologiczną zbadanej ozę~c1 cmentarzyska. G6rn11 granicę okre~la lutno znaleziona br11zowa zapinka 

/Ill!gelkoopftibel/ z przełomu IV/V wno. 

Do Diekawszyoh zabytk6w ponadto llal'>~'l' 6 :!;elaznych Wisiorków/3 dDderkowats 1 3 tr6jla\tno/ z t;r •. S ; / 

brqzowe okucie roe:u z gr. 10; gliniano naśls-!owniotwo klDleni do ~ry /1 szt/. z ę;r.7 oru lu;fuo 

znnHziony trac:mont telaznej zaplnld. z podwt.n 1ę t~t n61Jc4 n alo:tfloll do VI ~rupy .lllllgrena. li' kilku 

grob140h /2, 7, 8, 10, 12, 1*t/ znaleZillll'lo niewtelklfl frosgmonty szkła i stopionych paololil::6w. W~-e6d 

ceramiki zwracaj!\ uwaaą trac:monty n:acs:ró toozOJlyoh: dzbanka z gr. e, dna •siwllkaN a &1'• 7 ora:~: mniej 

charllkhrystyozne znaleziono lutno. Popt .. inioa z gr. 7 nalA:t,r do gr~;>y naoz~ 11. a'ontyob z krótką 
e;hd.lr.ą ez7jlc4 1 ohropowaDOJll\ pozostalą ozt.łoi'l• l'odobne, . l~o:z: mf.n1aturowe nacz:]nitt /wys.'/,2 om/ 

poeho":Z:i z gr, 16, PrzQ!Sliki Z gr, 6,12 i 19 pozul10jq SłldZLó, te aą to pt!a,~6wid ltobieoe, au Dla• 

wldlta ilo~d drobny oh kostsuak z gr. 20 11oża WDk&zywad 11 a po oh6wok dzUoi~cy · 



w cze.ńe średniowiecze.· . ·. . . . 



!lip) KOiłlOS, p. Sob6,ka 
wo;J. wroolaw!ll'U 

- H3-

WojPw64zki O~rod•k 
4rolt~ologiczno-Xo.n .:se..,..torsk1 

we Wrocławiu 

Badania prondzUa 111€'1' Hal1na ŚlectzLk-l:amidal.a. JiDansował 
'IIOAK. S:aóa.tp aszon badal1. Cłrodzisko IIQZ<nnothoct.n1ow1aoa<aa 

/VIII/IX- X~. 

a.konstl'Uowano odoinek zaoboct.n1 nłu. •a ~odzhlu. salotono trzy wykopy ~?Ddatow oelam zbada

oh przebiegu nłu od st:rc..ny zaoboct.niaJ, p6łllo..u>o-zaollod.o 1•;1 1 półlloona;J, ~yskaao potwierdzenia 
przebieg\:. wału na odo1Dku zaollodA1ll /w dutym stopniu znlwelowanpm na tym oc!.oi.nku w por61111anlu do 
wykopu &łównego/. ZbudoWllllo go na ltulaUnaojl terenu opedaJI\oego • kl.a:MlllkU wsollDdoill 1 zaohodolll. 
Wał wzniesiono na warstwie oaad.llioze;l /?/ o nieznanej mię:tszośol, Zbudowano go z gllny; od strony 
wsolloct.niej wału zaloga rumosz apl&ozooeJ &].iDy, węglal drzewny 1 pr6ohn1oa. 'llaratwa g].lny zw!4zana 
jest z podsta"" wału. W zaohoct.niej ozę~ol WFicopu wyst'PU:II\ waratlf)? spqwon. Ostatnia z nich po ... 
atała w czasie kopQQla toap, 

Do wału, od WDętrza majduu, przylegaJ" dwa obiakty «;ospoctaroze, a~~siactujl\ca. ze sobol. Ściany 
;Ject.nego z budynków zostały posadowiona na kamieniach. •• dnio budynku połotono kamienia, 11a któeyoh 
wspieNła się dree~hoa podłoga. Budyoak ten zesłał przebudowan~, poziom utytkowr został posadowio
DY wy:tej, Xnlejny budyoek jest przeaUDięty ku wscllodoai. Jego ~ciant zachodni" posadowiono tak:te 
Jla kamien1aoh, podobn1e jak 1 wsohoct.nlll• Oelem wyjdnieola układu bUdyoków w:zg].ędo11 siebie nale:ty 
załoty6 wrkop szerokopłaszozyznowy. ltDnstruko~" i uleładem przestrzennym budynki ta nawi~znjl\ do 
odkrytych w Gllowis. Za budyokami gospodarczymi przeblaga 1'cza,. której zarys wpst,.plł bezpo!lredOio 

po zdjęciu warstWF pr6ohllioy. 
J'ej azaroko~6 wrnosl około 5 m, głębokodeS 1,3 •· Ściany oraz dno tosy obUdowane . ..,. bloczltaz:ti gabro

wyai, rosa została zasypana cllnll• 
W ez~!lol półlloono-zaobod.nle;J grodziska nla stwierdZono obeooo!loi wału, zaś w e:at!lci pólnoono• 

-wsohodOUl grodziska jut oo dosy6 ozyteloy ! w konstrula>l1 analogiczny cl.o zachod.lliBgo odo1Dlta 

wału. 

Ile majdanie wysttPuje waratwa kul.turowa, w obrtble któ~j WJ&ksplorowano po;led7ncze ułamki naozyl1. 
!la podstawu analizy oaNllild ao:t.oa sagt~rowa6, U pólnocoo-wschoct.nia czę!I .S grodu wydz1elaJil• 

oa sit w termie kotlinki jaat ata:rsza. Posa oddzielała się od poz os tałej ezę!loi grodziska. 

!'ullkcjononole grodu oltren_, na V"fii/IX - X wiek. 

Zabytki i dokllllentaoja prnohowrwaoe "" w WOAX. 

BWJU., 91· Xrasnystaw 
woj, cbał .. lla 
Staoowlslta 1 i 2 

PP Pracownia Xon"..rwaoji Zabytków 
Pracowo 14 4roheolog1ozno-XC>Osa r-torskw 

Oddział • LubliDie 

Badania prowadził zespół. w składzie: mgr agr 'Sdllltmd 
lllltrua /autor sprawozda.nill/, 4Ddrzej Ruolcz, lolarlusz 
•atyaazewskl, ł.ulcasz a.jn1ew1oz. PiDansował WXZ 
w Ohablie. Stanowisko 1 - drugi sezon badłll1, stanowis
ko 2 - pierwszy sezoo badłll1. lJozesoolfredAlowieozD:a 
OliBntarzysko ku:hanowa z występUjllOYml na wtórnym 
złotu mater1ałlllll1 z młodszej epoki keianta l 110Zas
neeo okresu epoll:l b~zu /sttlll,1/. WczemO!łrect.niowieca
JI& cmentiU'Sysko lr:u:hanowe /attlll.2/. 

!$!!1!!1!!!-l· 
w poprzwdnła sezor.le badaWOZ"JIIl z naayp6w kurbanów wreksploroWllllo bardzo zrótoloowłiiiJ aate-

rlłll zallytltowy. W zwlltzku z tym zaohodzllo prsypuazozenie, U w poblUu Cllleota:rsJaka anajcl.uJ• dł 
jed11a lub klllta osad. ObeOAia sklllloellłl'owaoo zlt na jej /ich/ poszuldw11111u. 141llo systeaatyomyoh 
poallkiwłll1 nla znalwalono ahjaca, &dzla wrattpowu1• nratwy kulturowej byłoby aypallaowana • ._ 
tertalem zabytltowpm na po8lerzohn1. W motUwie najbardzlej prawdopodoboyclt m1Bjaoaola, etzll ae&łJIIJ 
wrattpowad oaady, zaletono szeng wpkopów aoncl.a:towrob o łlloznsj powlerzohn1 )8 a

2
, lleatatJ, w łłltl• 
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,D'Jł%1 ,. niob. nie natraflano na •ladY oaady. By<! mo:ta została ona zoiszozona w ozaato budowy poblh-· 

kleJ drogi. 
§.h!!!!l!lW.i - latJ na wyaoozJ:4n1e w centralno~ ozędci .Lasu Namula, w obrębie działki le~ne J nr 261. 
Składa się aao z d.6oh kurbanów połołODJOb w odległo,oi okole 10 m od slabie. Vni~~IZY ma 8,7 ID 

~redn1oy 1 0,5 m wyaoko.doi, większy - 13,6 m •redllioy 1 1,? ll aysokodoi. 
Ba4anto111 wykopaliskowym poddano kurban IIIDieJszJ. !la glQboko.dol 0,2 - 0,4- m w poblitu oeDtrm kur
hanu ayat.u>1łJ, dute koncentracja llflgli z bar<ao drobnymi fre~:D~entami pr:aepalonJcll koalo!. llatoał.ast 
na ok. 1/8 obwodu kurhanu na gl, O,? 111 /mier.z'ło od powiarzobn1 nasypu • punkola centralnym mocUy/ 
zaobsa~w•o nad rowka z Uoznymi okrucbaJDi węgli. Viał on około o,~ 11 &ląboko:lo1 1 około 0,2 111 

azerokolłoi o 

Wydob]>to k1l.kadztaa1~t trap811 t ów Daozyli wczemoLłredll1o•1•o.znJoh. 

BUŁOGAlii 

woj, kosza11lisk1a 
StanowiB.ko 1? 

BIZOBE:ND.l, gm. Sobków 

~ tanowisito 12 

Botxbw, «m· Dobra Szozeoidska 
wo~. szozaoldskia 
Shnowlako 1 

BllODHICI. • SZ.lBD.l Ol:OIEIBIU.l 
woj, toruliskia 
Stanowisko 1 

patr.z okras wpływ<!w l'ZJmsklob 

patrz okres wpłfw6w rzJIDBkiob 

patr.z palaoUt i aazolU 

11 uza UDI Ile d IIII aln e 

W BrodniOJ 

Badania prowadzU mgr Marian Marciniak. Finaosował 1'/KZ 

w To rUD i u. PtarwszJ sezon badali. Stanowisko wielekul tu.
rowe. Ślady osadnictwa wczesnobr'łzowago, amentarzy~ko 
lataliskle, osada /?/ i omeDtarzyako wczesnotlredlliowieOZ.lle. 

StaDowiskD zlokalizowane Jest 4 kDina pclud.lliowy-zach6d od Brod.Dioy, na qskie~ terasie nad
zalewo""~ u at6p strol!lo WZDOSZI\08~ sią krawądzi wyaoozyzny moreDoweJ, na prawym brzegu DriiQOJ• 
azaka w tym miejscu tworay ostre zakole, silnie erod~'lC try~~iesion" na ok. 4-5 m kr&WOJIU terasy 
nlldzalewowe~. 

Badania o obarakterze reto1111iozym ob~ąly obszar 1.11-0 rr.2 • Olt:ra6lono ~e dynie aaobD4111" r;ranloą 
CIDentar.zyalta. Parz:oatała ozą~<! atanowilika z.ostała ~ut. Z!liszozona przez rzeką. Wyr6trriono dwie n
stWJ: I- oma o mil!łłSZo~oi oko, 30om, II - caloowyi warstwowy lwirek 4robDC?- i .dredlliozillmisty, 
w który zagłębione bJłJ odkryte obillltty. 

Odkryto 8 wozeano~:radDiowteczDyoh pochówków szltleletowych, jll.DIOW')I grób olałopalny o n1ejas
ne3 obronolJig11 oraz obstn•o klllllie.D.D" nlezaobowaoego srobu popie1Dico118go .. Poza tya zbadaoo ll:ilka
nadcie obillltt6w zagłąbio.oyob w oal.eo od kilkiXIastu do oko 100 om od powterzobD1. 
W wypełlliakaob wszystkich obieltt6w 1 grobów atwierdzaao obecno~6 lioeych węgli 4zze1111:Poh oru 
alilej lub bardziej illtensy11111\ spaleDiz.D.ę. W okolicy obatawy klllllie.D.D•l ealoziono lioane tra«meDty 
cer•ik1 latoliaktej, Datorr.iast w pozoshlJoh obiektach 1 grobach poza podolmie ddOADłl oeral!li~ 
wyatl\:pUy drobno 1!21111lld naozyli wczemobr!lzowyob oraz dllH ilo!ł6 oeruilt1 wczeall ośredlliowtaOZ.llej, 
oząato wtómie przspalone3. Wa llWIIGlł zaslue~e oilllopallly srób ;111111owy /kobieta oko 2.5 lat/ w kt6ry11 
poza przepalonymi .ko'c!mJ. atwier<aono trapant 811nianer;o prao8111ta oraz fl'll61411l1t'F oor~ lateó
akie 3 i dwie ako-:up'1 datowuG na X w. 

w•r6d e pooh68611 azkielato11Joh wyrótniono ,. kobiece 1 • lll'lakie. Sskiel&ty zaleply 110 
&lęboko,oi od 60 do 115 om od pawiezzobDi. Vątozy:tni ultladani 11Jl1 cłow .. 1 w klerunku wsob9dllill, 
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kobiety w klarooku :uohodnb. Xol4o1 przedl'lllllhnia najczę,o1e~ uło:tooo b1ł1 na miadlllOJ lub wyprosto
wane wzdlut o lala. Zuyay Ju grobowych aą stosunkowo :recubroymi proatoltli tam1 o "YIIiaraoh ok. 
120 x 2~0 om, WJposatenie poohówk&. stenowiły kabłączki akroniowo /W7~1\tkowo aale/, krzesiwa, przę•· 
Uki, nota, grot strzały do łuku z zadziorllllll 1 tuleją, 

Jeden 11 grobów zotszozon')'oh przez przypadkowych odkrywców /ciałopalnJ?/ zawierał 2 naczynia datowiiDe 
na IX 1 X wiek, 

llę~cz')'Zoa z grobu? usytuowanego na zacb.odnlll krRcu Qlleotarzyslta, pozbawlony wypossteAia, spoo:r•ywał 
na lewym beku z podkurozoAymi noglllli 1 rękllllll. 

Poohówkom telwarzyszyły obteklly 1Aterpretowaae jako pozostało~ci ognisk pal110yoh przed zasypa
Alem ero bów, 

ceramikę soze31lośredn1ow1eozoą z.aalezionlł w wypałoiskaob. ju groboWyob. i ognilkaoh motna dato
wad na ok:re11 od VIII od początków ni wieku. 

Warto zaznaczyć, te pomimo znacznego udziału caramiki datowanaj na VIII 1 U w •. , w zachowanej 
c:.ą&ei stanowiska, w wykopach 1 w trucie penetracji powierzchniowych przJległe&o tersnu AiS odltryt() 
:tadll yoh ~ladów oso y z tego okresu, 

llatariały znajdują się w Muzem llegiOilalnym w Brodllicy. 
Badania Zakodezono, 

OEDYNU 
woj, szozeci~skta 

S'anodsko 2 

OHl!lUI-BinA WIN 
woj, chełmskie 
Stanowisko 1 

OZEKARÓ\1 
woj, s1łldleek1e 

Stanowisko I • •Tureckie mogiły" 
Stanowisko III - Osad')' otwarte 

patrz: pótne ~ redll1ow1eczs 

patrz p&tne ~redniowtecze 

Poństwowe Vw:em .f.rchaologiCZDe 
W l'larolZOWie 

Badllllia prondziła mgr Barbara Zawadzlta-l.ntos1lt pl'ZJ 
1fspółpraoy mgr. Ludomtra Lotnego, F1Aaosowsl11 PW. 
w Warszawie, 'l'rzy.oast7 sezan ha<lali. Omentarzysleo aslliUe.; 
towe /z XI..XII w./, osaellilotno /z VII-VIII 1 l\-XI w./; -

Badania prowadz~ne był')' na st1111ow~skaoh I 1 III przez B t')'go<lnJ.. ZałotoAo -' wykopy badawcze 
o pomerzehni 31'łt5 m , gdzie wyeksplorowano 41 ob1e.kt6w: ,30 gr obów szkJ.eletoWJoh z n-XII wieku 
1 11 jam - 2 z VU-VIn w., 3 ;lemJ z :LXI w., 6 • z XII-XIII wieku. Wydobyto 6'/ kg oe1'1lJD11d., 258 
przedmiotów z Żłllaza, brązu, cyny, szkła, srebra, kollo1 , cllAJ 1 surowców or&aalcznyoh. 
Stanowisko I • •'lUreokie VogiłJ"• Clll.811tarzysko szklelatowe z 1.'I~:fii wieku. 
·----··;;;; I został. załotOilJ w półoocno-zach0dn1e,j partU CIMntanyska ·na tersale znajduj-CJII1 slt 

pod \ł>r&WI\, pozbawionym już obstaw 1 bruków kAIIIIienn')'eb. i obejmował przestrzoJ!. pomlę<tzy WJkopłlllli 

III, IV 1 V z 1981 roku. 
Spollr6d 3D wyeksplorowe.nych grobów, 6 reprez<u1tuje typ grob6s płJtkioh, pozostałe jamowyob., głębo
kich, 5 zostało uszJtodzonJCh przez orko 1 woze~niejaze wydobywllllie killilienie 13 &rob6w byl:o <lzie
ci~cych, 9 kobiecych, 5 męakloh, 3 osobnikcSw <loroał')'oh AiaokrellaDyeh. 
25 zmarłJch 1:ostało poohowanych głowami Da zaob.cSd, 1 na wschcSd i 1 w nietypowej orientacji na połud.• 
n~e. Orientacji 3 lllliBZcZODJOh grobów nie motoDa było ustalicl. 
Szkielety występowały na rótnyoh &lębokodetsoh Od 20 do 150 cm ponitej powierzob.nie .Tamy srobow 
aa o16ł dobrze osy&elneproat~tne lub owalne, o WJmiareoh 40-260 om długo~ci 1 40.160 am szerokodci 1 
wypUnione bylJ BZal'Jm piaskiem. PoliJC,ja zmal'łyoh pra~<lłowa, stB!I zachowania kolo1 aa o&6ł do'llry. 
Inws.otarz otw1el'dzoAo w 20 srobacb,. ..,d11b7 to: 120 paoiorkcSw szklanych, Y.J kebł4lOtkcSw llkl'Oil1owyoh 
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./8 ze arobra, 6 a bl'f\ZU, 5 platerowanych arobram, 20 z cyny/ , 10 paciorków z bl'I\Zil ze arebl'lll\ cran~ 
laojet. ? pierAcieni /3 z brqzu, 4 z oyny/, !i breosolat /3 z br,zu, 2 z cyny/, ? 'zauaznic z br!lZU, 
!J:•bra i cyny, 9 guzków z br(\ZU, 1 dzwoneczek z bl'f\ZU, trapent cz6llta: dwie tk111iny tltaoe 1 harto
wane z~otogłowiem, połetozone ze aobet 1 usztywnione kor" brzozow!l, 2 aprzetczki z brflZu, 16 gwotdzi te
la:>oyoh, 8 przodl!l1otów telaznyoh, 2 liOłe, skorupki jajka kurz.,so, d rua1k1 z br!lzu, .!_krttlr.! z oylly, 
~u:tel szklany, ułlllllk1 dre'lllla, ak6ry, sznurka i llioi lo 1anycb, 
Z wymiooicnyoh przedmiotów do Jlajciakawszych, odkrytych na Clilen tarzysku po raz pierwszy, naloty zal1-
0ZJ6: złotogłów, zausznica z brllZU z paoiorami WJpO}:oionymi cyn", kabłi\O&ek o powrotnym zwoju, br&Dao• 
laty 4 piar~cienie z oyny, dzwDDeczek z bri\ZU. 
Najbogatsze inwentarze wYatłU>Uy w grobie dZiecka Nr 183- 35 przedmiotów, leobidy lir 176 - 23 przed
saJ.oty, kobioty Nr 187- 101 paciorków i 18 pne4m1ot6w, kobiety Rr 175- złoto&l6w 1 olwa guaki; na 
uwagę zesługuje róWDie:!o grób Jlr 188 - małego dziecka z jajkiem koło stóp, 
J'am1 w lioz bie 6 byłY owalne, o wymillraoh od 160-360 cm długodoi i B0-190 cm szemkolol, flłęboll:le na 
2.5-110 cm, W wypałnisku kamienie, ul:IIDiti ceramiki z XII-XIII wiekiLo Charakter tyoh 14111, analogiczDia 
jak wyeksplorowanych w poprzedoioh sezonach ba~ awol!syob, ~es t !lad al dyskuSJ;!nJ. 
S tenomsko III - Osada otwarta z obiektami z VII-VIII wieku J. 'I-poe&. XI wtelr.u. 
--------z-;;,;;;;; clwa wykopy badawcze • wykop II o po,.ierzohni 45 m~ llllla;!do•ł lłię w odległoafol 8 111 na 

półnoo od wykopu I i ł!lc!S}'ł z wykopem ~1961 r, l'lykop III o powierzchni 23 m2 aostał aało:!oony w 
odległodoi 150 m na wsob6d o4 stanowiska I, 
W wykopie II odsłon1.ęto du:l;fl jamę /szeroko§ ci 1,4 m, długo~oi 7,6 m, &lęboko~o1 do 1 a/ pozostało.f~ 
budynku typu półziemiankowego, W czarnej ziemi wypełn iająoej jamę wyatflpiła du:!;a ilo~6 ul:amk6w Jlaozyd., 
ko~ci zwierzęce, bryłki :!outla telaznego oraz }O pnedm1otów: 12 szydeł kolloi&.DJOh i :l!ogowyob, ~nota 
talazne, 4 przęlllilti z gliny, 5 przedmioty telazoe, 2 z rogu, trii&Jilent neolityomego topora kamien-
nego, 2 osełki, płoza saneczek z kodoi zwierzęcej, Całodcl materiału pozwala datowad obiekt na_!_:-_!~• 

XI w, W wykopie III wyeksplorowano dwie jamy, pozostałodcl buiynku .11aziamnego i paleniska z materia-
łem ceraJnicz.oym pozwalającym datowa6 je na VIII wiek. 

J'a'!l: wYnika z powy:!oszego, trzynastJ sezon wykopaliskowY w Czakanowie przyniósł dalsze intere
sujące materiałY dla pouania kultury materialDaj i duchowej ludDollei ZIIIDieszltu;!lllcaj .Da tym teŃ.Die 
od VII do XIII wieku, 
llewelaoy;!nym odkryciem jest f~acm8.11t czółka z grobu 1'75 wykonanago z tkanin przetykanych złotet Ditk,, 
będi\Ol'o jak się zdaje, pierwszym tego typu znalszisk1em na cmentarzysku wozesllollredniowUoznym, 
Odkryto najbogatazl' grób dziecka /Nr 183/ z wyeksplorowiiDJOh dotychczas oraz kolejny pochówek dziecka 
a jajkiem /Nr 188/. J'est to ju:!o 6 jajko znalez~one w CzekanowU, na zadnya omentarzysku w Polsoe nie 
odkryto tak du:!oej ilo~oi skor\ł>ek od jaj, Na uwagę zasługUje róWDiet 1'akt "WJStflpiania topora kamiall• 
nego z o~ło 3 tys. lat p,n,o w ;lamie poohodZI\O&j z X wieku, 

Sezon wykopaliskowy 1983 roku ZIIIDyka się 11oz bfl 188 grobów i 92 ;lam dla denowiska I 1 14 ;111111 
dla stanowialta III, 

'Materh.ły i dokaaen t ao;!a lll!lajdu;!ll się w PSIA " l'arszawie. 

CZERCHdcl, ~· Ozorków 
woj, l:6dzkitl 

stanor.isko 1 

lluzez 4rcheologiozJI8 i l!:tnogratioue 
w Łodzi 

Badania prowadziła dr 4ldona Cbmielonka, Fitlansowa}: 1IIZ 
w ŁodZi, Dziewtllty sezon bactaU. .Grodzisko wozeeo~rectnio
wieczna /VIII w. - . n w,/, 

Kolejny ,czwarty J~ wYkop na wale &lóW.Dym grodzilllta, załotony został o a DWDQtl'Zllyll stoku 

tego wału od strony połudoiowej, Oelem tyoh badd było poznanie relacji między ewantu.alllymi kDD• 
atrukojami dre'IID1anyml, a Zllalazionl'mi • trzeob wykopach w latach wozdniejazych i llOhierdUn1e do
tyobczaao11'Jch obaerwaoj 1 oo do spoaobu budoW}' wału, względnie ich skorygowanie, 

Sytuacja straf;ygret10Zlla górnej ozęllo1 zachowanego walu była poetoboa do zaobserwowaneJ w 
wykopach z lat poprzectn1ob, a mianowicie pod wapółozesn!l glebfl Ol'llll widoczne było p tso~ozyste j!ldro 
wału- poziomo ~oS.ęte przez orkę • ze emusami zbutwiałago dre1111a 1 warstewkami ozamej przepalonej 
ziemi z lioZilYJDi węgielkami drznnym1, 1rdr6d aabytkóll ruoh011yoh 11Dillez10f.o &lócie oeruill:ę aies:a-
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~'IN\ a1ę " Pr••da1ale o:& .. owym od okuło VIII do XI wteltu, oru kn4o1 zwie:tafloe. 
W d~ln ~ J ozędo1 teGo wel:u natrat1DDo na wnr•tw~ • paloneao łlrewnll ar.uboŚc1 k 80 c1 

ktcS s h ł - 7 · 
0 

• 0 • 1 po 
1'"1 " 0 owa Y d• nie apnlone bierwiona 11ło~on• w ruaat. , rt.aw.rto•c J<UlturoWOl •:1 waruwy ataoowU:a 

oer~ika wył~osnte rqcznLe lepiona z ~ domieszką 1 ozę,o1owo słabo geS~ obtaczana, a także star
szego typu telazne croo1k1 strzel. 

Po raz pierwszy -po dz1ew1ęo1u sezo.aa.oh bodań - udało ai• natratic! na tak ~aon~ ..-.tuaoj<J 
•trat)rgraflo::ną; tzn. na dwa CJdręlme, nawarstwiujące się na siebie wały, z ktcSrych dolny p~sil!ldał 
jednolity materiał oer.W.czn:r, poch.odZ4oy sprzed połoWJ X wieku. 

OZ~liNIOZYN, f!lll• HrubieszcSw 
.. oj. zamojskie 
Stallow1sko .3 

lll?3CzyNO 

woj. koszali~ekie 
Staoowtsko ,38 

patzz neolit 

Ulliw&rBJtst ta. j.d..lllla l.!icltiewicz& 
Instytut Prahistorii 
w Pozna.n1t: 

Badania prowadzili: mgr ł.nd~ej Sikorski i l!arbara 
Walkiswicz. P'inan s o wał UAlt w 1'oz.aan1 u. ·Drugi sezo.n bcdań. 
Ślad:p osadnicha pńtnllllleZolityozno-neol1t)rozaego /?/, 
kultury zachodlliołu.tyckiej /IV- V lm/, kultun Qksywllk183, 
osada wc:z:alSClo§rednioWieczna /VI /?/ - I"Z/X w./ • 

• Kont:rnuowano prace na teren ia damniemenaj centralnej ozę6c1 osady wczeano~:red.a J.owi .. czna ;1. 

Zbadano powterzchn1ę około 451 ~2 , reJestrując 129 obtektcSw archeolog1oznych, zaliczanych po watęp
naj analizie makroskopo""j materiału ruchome~;o do następujĄcych jednostek kulturoWJch: 

1/ elementy pcS:t.allGiezol1t:rczno-neol1tyczne: 1 palenisk~, 3 :ll!!:IY GOspodarcze /?/ i jama po
sł~owa. w wypełnialeach obiektów stwierdzono: kolloi, mikrolityczny materiał krzemienny /trapez , 
w16ey, odpady produkcyjne/ i rragmenty naozy~ z kultury pilcharów lejkowatych_; 

2/ kultura zachodniołu:tyoka: 1 pelhnisko, .3 jamy gospodarcze /?/, W obUktach stw1etdzono 
rozdrobniony, niedisSJ~,.ostyczny materiał cerarnJ.czny, bryłki polep-y 1 krzemienia. Pra'lldopoclobnle z .~ 

fazĄ osadniczą nale:ty łllczyd /znaloziony w warotw1tt/ b:L'I\zowy, spiralD7 p1ar4c!onek /ut>hwyt <lo w'ło

scSw/, o 1,5 z woja. Wymiantona obiekty zarejostroweno bo z ~rainej kancen t racji n e eałej l! badanej 
powierzchni osady; 

3/ kultura oksywska : 1 j ... a mtaazlcelna /7/ - w zarysu poziomym prostokątna z zcnk~gllllymi 
wterzohołkemi, otoczona konstrukcjĄ · ał\ł>l>l!4 /7 ~alD posłq>owycb/, o wwnętmnej powtemchn1 u:tytko
wej oko:lo },6 m2 • W obiekcie z twierdZano WJ':l4CZD1a materiał osram1czn1 / tragmen'ey pogrubianych "'lf'la 

lewów naczy~ o gładkiej fakturze wewnętr.llnej 1 ze~a~ętrznaj/; 
4/ kultura wazasaego ~redn1ow1ecza: 2 pcS:tztern1ank1 z palaniakiam /ob. a> , 1,30/, 1 lama llliesz

ltalna /?/ - obiakt 110, 28 jam gospodarczych, 811- jsmy pasłupowe tv;::~rząc t> potenolalne konstrukcje 
słupo"lllł lub zarejestrowiUie bez rozpoznawalnego kontokotu /w układzJe z 1.anym1 ;!amui posłq>owyml/. 
BazujĄc na materiale ceramicznym wstępnie .,ąztel16 rootna dwie grl.lf!Y ob~ektcSw /w~róQ. tzw. znale
zisk WydZielcnych stwierdzono: :żelazoy rozdzielacz rzom1en1 ogłowia i żelazne kółko - &l amenty rzędu 
końskiago - w półziemiance o b., 80; Oł!D lwico żelezn a - w półziemlance o b. 1.30 oraz k1lkan" .io1e przę~-

l1:k6w gl1.a1aoyoh o kształcie dwuato~owat)rm/ł · 
' af z ceramikĄ ręoznle lepionĄ typu DziedZice /?/ - .3 jamy w północnej ozę:fci osadY; 

b/ z naczJniami czę6c1cwo - słab~tomujĄCO obtaczanymi typu Szczaoi.a oraz z naczyniUli częś
ciowo _ silnietomu~Ąco obtaczanymi typu Wo11.a: układ przestrzenny obiaktów mieszkalnych z IX/X Ił. 
tworzJ _ jak aię wydaje - dwie okol.Dtoe /zbadano na razie pcSłnoony 1 zachodni trapant jednej i 

wschodniĄ CZ<J~6 drugiej/ . 
Wateriał}' znajduj,. się w IIIatytucie Prahistorii UA\1 w Pozn1101u. 

Badan 1a będĄ koa t)rnuowane. 



J'IIIU!S, cm. Papowo Bhki.IP1• 
wo;J. torwiskU 
Stanowisko 8 

G.\51:1, gm. Ol!i .. kowo 
woj. ·bJdaoekie , 
S tan o wisko 13 

- ·ua-

patrz ne oli t 

Ub1wers}'Ut 1JD. 4clama •tokiewio:za 
lll s t J tut Prahill torU 
Ze spól Badali Kujaw 

w Poznaniu 

Badania prowadził zespól pod klarown lotwam 
doc. dr hab. ~laksiiDdry Oorta-Brooiawskie ;J. Plllansonł 
Ur:tł\d Wo;Jawddzkl w DydgoszczJ . Pie l'WSZJ s ezao badali. 
Obozowiska kultur:puohar6w lejkowatych, amfor kulistJoh, 

łu:tyokla;J, 4lad'J osadlliotwa - przeworskiaj, osada -
prapolsk iej. 

Odsłonięto powierzohoię 2.3!1 m2, wydzlela;l'lo ~ obiektów. Kilka z n~oh /juJ 1 dołki/ na1e:ty 
4o kUlturJ pucharów la;JkowatJoh 1 kultury ~er kulis tych oraz kultury łu:tyokiaj, Pozostałe,m.lll. 
pcSlzlaiDianka, 2 /?/ qdzamie, 12 obiektów gospodarczo-magazynowych o nie spreoyzow..iJm bli:tej 

przeznaczeniu_, reprezentuj" osadolotwe kultury prapolskie j z faz ~ - o. 
· Panadto w nratwie stwierdzono WJStępowania materiału oaramiol!nego z p&iat3zyoh faz wozas

nago 'redoiowiaoza oraz pojedylioza odłamki naozyli kultury przeworskia;l. 

l!ata:r:iałJ przaoholl'fwan• będą .• llls tyt uoia Prahistoli'U tWI. 

GOSmłORZlC, illl• Krosno Odrz. 
W6j. zielonogórskie 

Muze\111 ~rcheologiozne 
~rodkołl9go liiidodrze 
w Zlalonaj 06rza 

1 Świdnica lr/Zielonaj Góry 

Badania prowadził mgr Edward Dąbronki. J'inansonł IZ4 
w Zielonej Oórza. Czwarty .sezon badali •. Osada obrolllla 
wozssno~radlliowlaozna /VII-VIII 1 ~~n w./. 

Odsłnnięto trzy zachodnia połowy ar6w 1, 2 1 >or;o oraz ~'lkaplorowano pozostał• obiakty 
na wcza~oia;l odsłonięte j, wsohOdoie;l połowie aru 4-Bo, jak r 6111Hat jeden obt.ekt paoi:te;J 4wiadb 
liDalogicznej polowy aru >ogo. lfyekaplorowano tak:te pozostałolici dwóch ;Jam, ozę!loiowo przaohodz'l
oych z aru >ogo na ~siedlli ar 13. Ponadto załotooo niewielki wykop kootroloy na na;Jwytszym stopnlll 
skłonu zbocza atanowiska o maj'IO'J na celu WJ jdnianie przeznaczenia występUjllCJÓh tu stopni, które 
układaj'! ai' w kilku poziomach od strony 'zaohodoie3 zgodoia z kierunkiem stoka. 

W arze 1-ym shier.tzano obaCllo~ó grubej warstwy glllly, zallllifłt&j najprawdopodobrlia3 z 
płaszcza wału od strony południowo zaohodll1a3. Pooitsj gliny wystąpiła jedynie bardZo cienka ftJ.'oo 

atwa kulturowa. lłrak jak1ohkolwielt; ele1D9otów stałych /z wy;jątktem niedut.-j ;jamy pod ~wiadkiam od 
strony p6łnoooaj - obiakt 31 /, kt6ra w znaczna ;l Uo~oi wystł\111ły na wsohOdoiej połowie aru 

/1980 r./, wSkazu;Je, 1~ ~ski pas majdanu w sąsiedZtwie Ul'Zł\dzeli obr ollllJ?b bfł wolny od jak1•3-
kclwiek zabudOwy. 

W zachodnich połowach ar6w 2-go .1 }-go stwierdzono zaledwie oztary obiekty /18, 32, 3,, 
!15/, wsZ'Jstkie odznaoza;l'loe alę ni;.wUlki.mi rozmiarami. Godzi się podkraUió, :18 równtet • ozę~ci 
zaohodoiej odsłoniętych obu poló""k arów WJstępowały tillde . ZDaczna soczewki lllllJ z rOzmyte~, · 

bl\d:t oelo- rozo!4sn1,tego wału. 
We wao)odnie j połowie aru 4-go łryeksplorowaoo, odznaoza3ł\O'l się dutJmi r~~z.aiaraml, Gł~

bo~ jaia•-ziem.iank • /obiekt 11r 17/, która. czę4oiowo przeoi,ła podłUMł\ jam' s tarnil / obiekt 17e/. 
'llniejsz'l jam' • byd mo:te IDieszkalnll - odsJ:cnięto pod ~wiadklem telot o r u 1 ozę,oiowo na a'rze 5-Jilo 
Obie ziemianki na;jp ~alldopodobnlej nale:ty datowad na przełDIIl VII/VIII lub - oo prawdopodobniejae 
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' • na p:erwz~ poło~ VIII w. lf większe: z niob, w~r64 znaczne j 1lodoi oereun11c1, zowziooo l!l lka 
haamontdw wo:!BsnJoh form oao~yl1 typu faldbersk1aao. Prdoz toeo wyatllP iłY tu rraemanty crz"bieoi 
roGowych, szydła leodoiano, kdłlto to laliDe, k1llcana:loia tragmoo tcSw taw. Z41'ZObła rogowego, ayl1D~ 
dryo:~.na oprawki rogowa, fraemsot gl1o1ansj ły~ odlewniczaj /?/ oraz osCJłk1. lf obiek(lia 17• zna
laziano kubooktaodryozoy odwa:tnik ołowianJ. 

Obiekt 32 /jem.a/ z aru 2>-go DallOty datowad analogiozole jak wytej wymtentaoe, natomiast 
obiekt 33, bQdti OY niadu:!:tj, lecz głqbo.ką jamą wylapiont~ gl!Dtj, pochodzi btld:t z kol1oa X, btld:t z 
piarwsZJoh dziasiooioleoi n wisku; odkryto w nim m.in. naoz:roie oałkow1o 1s ol:. ~aozano. Podobnis 
nala:t:r datowad obiekty 18 1 !ó z aru }-go oraz obiakt 34, odkryty pod dwiadktem wschodo hj połowy 
taco:t aru, lfo wszystkich tyoh obiektach· występuje pr%Jm1eszka oo reiki obtaczanaj w gdma l ozędo1, 

NieJi~l.ki wykop kontrolnJ, zało:tony na zamodnim stoku grodzi ska, wykazał obłlcoo4t! ~laddw 
kQilstrukoji przakładkotmj /b, słabo zachowanaj w postaci· brt~zowych smU{!/, ktdrt~ pasłutono RiO 

calom wzmocni on i a na turalnego zbocza grodu. Wy ja~nlła się tak:te tuokcja stopili, bi<>gDtiCYoh róll!lo
lsgla do kLa rUDku zbocza: najprawdopodObniej. powstały ooe podczas utytkowania grodziSka w oelaoh 
sado~iozyob w XIX lub • XX w, W twirza, wypełniającym kODstrukoja przekładkowa zswnętrzllago płasz
cza wał11, wysttjp1ły bardzo nieliczna i przewaltnie drobno fragmen ty naczyl1 gdrą obtaozSDyob oraz 
dwusto:tkowaty przędlik gliDiaDy. Najprawdopodolzliej praco związane z umocnhlliem zawnętrZDego l1oa 
stoku grodziska nale:ty datowad na !Uodszą fazę utytkowll!lia obiektu, tj. Da :X wiek. 

"Materiał zabytkowy i dokumeotao;la ZDajdują się w Muzeum Arche~locioznym Środkowego lladod
rza ~ Świdnicy k .Zialooej Gdry, 

Przewiduj e się przoprowadzicS niewhlk1o p raco uzupełniaj'IO"• 

GRÓD KK 
woj. białostookie 

Stanowi sko 1 "Gdra Zamkowa" 

/ 

Państwowo "M uze um 4rchsologiczoe 
w Warszawis 

BadSD1a prowadz ił mgr Ludom1r Ło:tnJ /autor sprawozdania/ 
prZJ wspóą>raoy mgr mar ;larylt ltamińalde j , J ana Łoz11!
skiago oraz Marka Kancle rza , Finansował KZA w Biał}'!llstoku. 
Pierwszy cozon badad. Grodzisial wczaSllo~redDiowta czne 
/z XII~II w./ ze śladami osadnictwa d~dniowieOZDago 

i nowo*Jtnage. 

Badania miały na oolu uzyskaD ie wstąpnyoh wiadomolici arohOologioZJlyoh na temat crodzi3ka. 
Obiekt w pe\'lllyoh partiaeh. jest bardzo zniszczony, p o11aZ.Oej niwelacj i uloi:Q zw:taszcza 11al7. Naj
lopiej zachow1111y odcinek wałów znajduje się w p61D ocne ;l części grodziska, wol..asj od zabuAowy. 
Pozo s tały teren, otaczający grodzisko, zajęty jest przez bu.iyn l<.i mia"zkalna i ~;ospodarcze oraz 
ni&du:ta działki uprafloe . Gro4:zisko w ozęl!ci połudn1owo~.:ach odn1s;! otoczooo było toSI\, obecniu za

' sypll!lą, strODę zd p ółoocDo-zaobodnill otacza rzeka Supra1!1. lola jdaD grodziska nosi r6'1'1111o_:!:_2.1~ 
!!lady Zlliszozel1 w postaci dołów o a ziemniaki, p ozostałości n i z idon ty1'1kowaDycb je szoza budowl_t. 

Częś6 majdailU była zajęte. przez dz1nłki rolo icze, partia wsohodn 1a częściowo p rzaz budynki. Na 
majdania grodz15ka zało:tODo dwa wykopy sooda:tor/G, PisrwsZJ w partii osntra~sj, drogi w oz,.śoi 

półnoo!lej. 

W wykopie 1 odkryto tragznsnt bardzo zniszczonej belki, kt6ra otoczona była z .jednej strocy warst"'l 
zbitej gliny. Wokdł belki ZDaleziono nielioZD9 materiał ceram1oZDY, (lłómie llre dtlioll'ieozny oraz 
trae;menty cegieł palodwak i gwo:tdzie :talaz.os, W wykopie tJm odkryto r6łiD1a:t 2 ju'J zawte:J:Sjtjce . 
przede wszystkim tragznonty os ramiki l!lradtliowiaczoaj, nie•liczne fragmen ty wozssnośredDiow1sQZ.Jlaj; 
z przedmiotdw metalowych ZDalsZ10Do w niob gwo:tdzia 1 igłę :tal~ą. Odkryto tu róWD ie:t, Dll głę

boko6oi 70 cm pod jedną z jam, gr6b dziecka, Był OD zorientowaDy Da osi p dłnoo-połud!lie z gło~ 
na pdłnoo, odcłlylonJ od kierunk u ,;eogr~t ioZDe&o o około ,30°. Ze szk1sletu zachowała sit jedyllis .., 
czaszka. ZDaleziono pozoGtałodoi trumnJ, mały trac;mont tkaD1oy oraz pn:adm1ot metalowy, silnie 
!Jł:orodowaDy, le~oy " mie jscu, gdzie pow1one anaJdowaÓ się klatka piersiowa. 

Wykap 1 nis dostarczył ob1ektdw, a takto zabytk6w, kt61'1Dh chronologia, · poza byd mote 

e ro bam oraz Dielioznymi fl'III!IIIOntam1 osram1ki, moto przypadać na ostatnie tazy waesnego llredn1~ 
triecza. Wyottjp1ł tu {lłómis, zarówno w jama<'h 1ak i lw!Do, materiał l!NdniowisoZ!ly i .tiOtrof;Jtny. 
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w wykopie a aytuaoj 1 prasdatawie ait odmiennie. łlyst~U>U:• tu waratwa kulturowa o aillłazodoi 
60 00 , z ktcS"j pochod•ll trapont)t ceramiki wozaanodredlliowiaozoej, okrdlonej wattpnie na ni.., 
nil wieku, 8 takt• -adaazoza w ccSrnyoh warstwach -traponty naczyll. llredlliowieozoyoh. Pozyekano 
ró'Oilieł nioliozna przodmiot)t metalowe w postaci fracaentcSw oltu6, przedmiotów nieokrelllonyoh oraz 

ewolfdzi. 
z Uustraoji powierzoboiowej najbl1hzago otoczenia grodzieks pochodzi znaczna 1lolł6 carlliliilei 

woumodredll1owleoznaj, najpra'tldopodolm1ej z majdaou,prz<Jnieaionej podcz .. orki, 
Na podatawie wsttpnyoh badali. mot:Da atderdzi6, te obiekt • pe'Oilyoh awyob partiach przede 

nzyatlcioh ozę~oi poludniowej został powat:Di• zniszczony, llo:Uiwo .. cS natrafienia na p~zoata~olłoi 
pierwszych faz funkcjonowaola grodu rysuje aię w CZfllloi pcSłnoona;l. 

Vateriał ceramiczny llredlliowieczny i pcS:tniejazy najpra'tldopodolmiej ualaą Willza6 z maj11011 
powsta6 ua grodziaku pod ltouieo XV wieku siedzibil Chodltiawioz6w, ktdrym Gródek został uadaoy przed 

1•8} r •. , a kt6reco rozkwit nasł:llPil po roku 1512. 

Przewiduje aiQ k011tyuuaojt badali.. 

oa6oR MADBUŻJIY, ll•• Bnb1a .. 6w 
· woj, z .. ojs)de 

Staoowisko 10 

aamzą.oz - 'llfiSZilt 
woj, torull.skia 
stanowiska l;II, III a 

HIIIJBIESz6w • PO~BZE 
woj. zemojekie 
Stanot~1sko 1a 

J"AXDSZOIVIOJ!l, Clft• ltazi!lliena 1Jialka 

woj, kieleolcie 
Steowiako 2 

JANĆJri Pa.10!EXI, (!III. Elblflg 
woj. elblflskle 

patrz ueolU 

patrz neolit 

patrz neolit 

patrz okra s wpbw6w l'Z'Jmakiob 

Biuro Dokumentacji Zabytkdw 

.• lllblUil . 

Badania prowadził mgr llarek Jagodzill.ak1. J'illaosow~ WIZ. 
w IUblflgu. Dr11gi sezoo badali.. Onda pruska WOZBIIIOII%!dnio

wteozna /VIII - n w./. 

OlSada znajduje sit ok. •oo m pa 'po;tulnie od zabudowali. PGR Jan!Sw P0111oraltl 1 po polMiliowej 
a tronie llnil kole jonj l:lblllt;-Bogaczewo 1 bezpoiłredo lo na zaoh6d od drogi pol.Dej prondz11oe;j • 
Janowa do WtzLDy. Jest to strefa zalewowo jezio~a Drumo, lfa polulnU i saoh6d od st&Dowiaka ros
cilisa aifl depresja morfologiozna oddzielflj119a W.,aoczyznt Elblilakil od wal6w okala~IIOYoh ~azloro. 
Stanowisko zostało odkryte w trakcie badad powierzoboiowYch w 1981 roku. 

l'rzeprowadzono " 1982 ~. bad1111ia sOlidatowe W)'kualy duM anbzozenie stanow1aka .przez sł•
bokll oa,. Wtelko~6 o11ady .Da podstawia b...Sall. powterzohDiowYoh okreałlDDo na oJt.. S ha. W 1983 r. 
rozpoozQto sy11tematyozna pnoe wykopaliiFkowe, l'rza'bad.llll~ o bazar o ł11ozne j pow1 .. rzohD1 2,4 ara, 
WYkopy pozwoliły zlokalizowa6 połUdulDWII krawtd~ osady, OdsloDiQto zar,a ost11re ch ohat aleazkal· 
nych, na ktdre akladaly •it .Uady po słupach i belkach oraz proat.oJtłltDe zaoitiiDDienia btdllo• poaos
•alollcill . •anhy ułytkowa~ pomhai\OISfli! m1sszka1Dyoh /..,.1ar ohat • 10 1 5 a/. BUd'1nk1 ;rołoto.De 
były DIIIPrzeoiw aiebifl1 horz11o doll6 rogulamy układ sabulowy. W obrębia ohd odllłoott•o poz.oat~olld' 

pracowni rogowiaraltU~ oru buraztnalarakia·j, · 
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ilo oieka•ar.}'oh zabytk6w Odlrt'JtJoh " \rakoto baclad na1o~y koleko~a pacirrk6w bura>Ot:yor'IJfoh p1ook6w 
burctynowryeh do ary, paoiork~w Dzltl.a.oyob oraz 1'ragmen~7 naosyd uk1llllyoh. lluey prooent w;r6<1 POSJ._ 
)!:Meso J[~ter1•łu atanowUa oeremilta, kt6rą La po<latt.wu ceol. torma111yob 1 tech.:lieznJoh <latowa<! •oma 
0• Vlii •XI •· a,e, Na311ozn1ej '1Jfatii.PU7 ko,ci zwlorząt, w'r6d ktCrJch watępnie Udało 11 t

41 
wy<! Ueli<! 

:wiensQ ta hodowlane ikro~~t~, koli, owca, ~win.;.~ i ło.me /tur, jeled, oied1wte<l~, dzUr,L 

~;')~konano te!. U\ł)eln1a3ąoe baclanh w1or~DicE" na aamo3 oaadziłl 1 wokdł n1e3 /42 otłl'll')' badawcze 
do 6łębokolfo1 1,5 ID/, kt6re pvzwoUły "'YdZ1ol1d trz; atrer" z..\l.ewowe Jez, Drutno, prr.y uy• traeoł
lla;fmłodszy·z uobwytnynb zas1o:?a6• 3eziora, ~lokalizowany przy połudll1omoj krawędzi stuowUICa, •nmft 
l/lezy6 z okreum 1'1lDkojOLowa.oia osaC.y. 

Badani• będą kno ty.11uowano. 

:TJ. ROSLAW 

woj. p nemyskie 

Stanowisko ~opactwo bO~edJktJDek• 

patrz pdtne illrednio"1ecze 

Po1akft Akademia NaUk 
Instytut H13tor.l.1 Ku1turJ Jo!ater1a111ej 
Ka11skie Sta.oowisko .ł.robeolog1czne 

Badania prowadzUi mar Tadeupo; Baranowski 1 dr Jerzy c.-111 , 
opiek41 nallkoftl\ sprawowaU: prot. dr Wito1d Heneel 1 
prot, dr Stanisłs• ~abacz:ydsklo UCZestn1czylt: S, no~ka, 

B, lła;Jczykl studenni Inatytut6w archeolOf>U "tiUl, UŁ, UW i 
~1weraytetu w Trpmso /Norwegia/ oraz młodzie~ z CBP. 
!'in a.o s o wał łiKZ w Xaliez u. Pomoc udz 1e lało CkręgoWIS Muzem 
Zieo1 J:alhkiej . Pillrwazy sezon drU&iego etapu badali. 
Grodzisko wczeano~re4n1ow1eozno. 

Pie~cienJ.owate arodzi&ko ' wozesno§rodnio"Uczne w dztelnio"l' Za'lfodzie w Kaitszu le~ na 1•"7111 
tarasie Prosny, w odległo§o1 około 400 m od dzisiejszego koryta rzeki. Powierzobnia grodzialta wy. 
nosi 17 500 m2• · 

Pierwszy ete;p prao wykopa11sko111Yoh przepro"edził& Prąco'll!lia .ł.robeolo~::iczna I8DI PAli w Xa1J..s:::• 
w latach 195S..1965. Zbądano w6wozaa około 2 600 m.2 • ZloltallZO"rillllO m. ino kole&J,etę Św. Pawła, uat!l
lnno trzy tezy rozbudoll"l' grodu/trzJ pier.tciel\ie weł6w/, l!ll'do.lrywa;J~o znaczną liozbę zab}tkdw rucho
mych oraz ceramiki. 

W 198-' roku, na Zlllo8J11e lfKZ w Ke11azii rozpoczęto drll31 step preo, ma3ąo)'oh na celu wel'Jfl• 
kscj41 lotyohozaso'lfJch ustaled, ds1aze zheden1e e1emsn t 6w zabudowy wnętrza grodu /efi&ntuałna loka-
11zec;Ja palat1tm ks1ą~cego/ oraz przeliladzonie nl.edostatacznia rozp.oznanyoh tu /n i pooZ!ltek 
XII w./. Ponsdto prace wykopellskon łączą •t.ę z progreem komplakso'IJ&go zagospodąrowania grodzl!!ko 
d1s oel6w rezerwatu archoo1octoznego. 

Odsl:oniQto 140 m2 we wscbodn1o3 ozędoi grodziom, na południe Od rolikt6w kolegiaty, lia 
znacznej powierzchni Jlatrat1ono .na rozsypisko mur6• kamiell!l:yoh /;Jego zasięe pokrywa się ~ obs:;;&NJD 
podtiytszono3 opornodoi gr11nt11, WJ'odręb!lionym podczas bądRl1 seot!ZYoznyob :or 't982r./. W~r6d k=dan1 
:rozayphka Z.lla~dują się liczne oioii"Y z piaako110a, analogiezn• do Odkl'JWflllYOh w poblU.u puz:~stało,oi 
kolegiaty. Jak WJnlka z uzyskanyob danyCh, Da połUdnie Od ko1ectaty, w 3&;1 boZl>oSrednim ~llsiedztw1e 
przebiegało pierwotnie oblitenis terenu, Zalł!Pane zspe"lllle w ozasacb 1!owo!7 Dych. 

Na ZJlaozne j 'powierzohll1 wykop6w za1egała waratwa okl"lle sk6w kMJ.enn:rch, poohodz,oyob byd •• 
z obr6bki ke:nl&nia utytego clo buclewy /na podol:ll' warstwt natratinno taltłe w trakcie ptel"'JJIzego ttta.pll 
badali/. Najciekawszym zna1ezisk1elll jest o4krJty 11 połud.lliowej ozędoi wykopu ~apa11t rd~o waj 

zspra"'J wspieJIJlel /poe<IUJ.?/ , prawdopodoblie z XII-XIII •• W sllllie "'JdZ1elano kUkansiole warstw 
uiępj,oyob XI-XII "• Pnniewa:t nie zaltoliczcno oksplorao3i wykop6w /osi,Silif!to głf!bokodd 1-1 ,a 11/, 
niniejsza in:t"ormal)ja llla;!tl obarsicter wetQP.oy, 

w trakcie badali UZJakano liczne zab}tki wydZielone, m.in. 3 ostrogi, note, groty ahaał i 

- bełty- Jtuaz, pUrdoiOllki szJtlane 1 kabł,CSIIlt skroniOW1 o klUOZJk :1 brflZU, ~ae;lllaDt omamontowanej CI))• 

ro"!:i z kodoi, Na szozeg6l.a4 uwast aasłueu3• traS~Dant s1inianeso; Jmportowaneso woaeano!ł:<tdn1ow1eoz

Jl&go Daozynia ze etempllllllo l' 

Dadania btd\ kontynuowane. 
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PP Praooi!Die Konse rwao31 Zaby tlt6w 
Pracowola .ł.roheologiczno-Konsorwatol'ska 

w Clcladako 

Badania prowadzi~a mgr Iwona Wolanin-Ssu~drz~dska , 

Finansowa~a Elektrownia Jądrowa •Zarnow1ec " w Budowle. 
Czwarty sezon badań. Osada wozesncśrednlowieczna / XI- XI ! ./. 

Badaoillllli objęto zachodo14 częlld stanowiska połolllone Witdłut brzegu 3ez1ora, ktdry za3mo .. ałll 

ozę4d produkcyjna osady wczeanodredoiowiecznej. 
Zbadano obszar 3400 m2 , Zarejestrowano ~ ob1ekt y1 w tym pal.eniska, 3amy, ziemi anki 1 p6łziem1-8Dk1, 
dołki po słupowe, piec, 
Odsłonięto trzy rzędy palenisk usytuowanych 'IIZdł~ d am e3 11D11 brzegowe3 /mak!lllllalny zasięg jezio .<'s 
ta:mowieoktego w t:rm ozssie/. W jednym z nich /obiekt 1018/ :~:naleziono t~l telazny. Oztll6 tego 
rodzaju obiekt6w posiadała prostok"tne jamy, które wraz z paleniskiem tworzyłY ze sp6ł, . OdsłDDitto 

r6wo1et d~ ilo46 3am o zoao:z:oej zawartodcl popiołu, 
lfa podstawia ceramiki 2 palaoisk1 jak 1 ab1Bkt6w towarzysz"c:roh motoa okredlió ohronolor;ię 

tej osady Da :n~ 'łlieku. W,.stłU>Uy rómiet obiekt:r kultury pomorskiej, z których Da uwagę zasł~ 
&U:Iłl ~ owalne lub okft!gle z1em1aokJ., \!ateriał ruchomy z osad:r staDowiły przedmioty telazne, cerami
ka, polepa, ko4oi oraz narzQdzia krzemieono i 1oh odpady, 

~ateriały oraz dokumeDtacja z badań znajduj" s1Q w archiwum Praoowoi Archeologicznej PP PXZ 
O/Gdańsk. 

Badao i a będ" koo tynuowane. 

UlłTOSZlNO, gm, Kroko lta 
woj. gdadskie-
S tan owisko 11 

KAZD4D:lłÓI1KJ., gm, :Telentewo 
•o:losuwalskie 
StMOlfiskD 1 

!.L"lPJ.CZE 

wo3, białostookie 

StMowisko 1 

patrz okres latedski 

patrz okres 11p:tywcSw rzymskich 

KcllJSerwa tor Z aby tk6w A.roheologioznyoh 
w Białymstoku 

Badaola p rowadziła mgr Halioa KarwowSka. !'iDMsował 'RKZ 

w Białymstoku. ,Pierwszy sezon badad. Omentarzyska 
acze soo~redoiowisozoe typo mazowieckiego w obatawaoh 
kam:toODyob. /XII - XIV w,f, 

Badaola na stanowisku-i, usytuowao:rm w obrQbie zac rody Antooiego N1ollf1dskieco, miały cĄarat- t• ' 
ratowniczy. Omentarz.ysko połotona jest na wysoozy:t.nie Jas odo i e opada;!"oe~ w stronQ odległej o około 
300m Da pGlDoo rzece Silna oraz w odległo4c1 35 m na zach64 od drogi polnsj Klepaozo-Sk1W)' Mało, 
Zachowana południowa par tia stanowiska to zaledwie mały traGmant oałod o1. Beszta uległa ZDiszozeniu 
na skutek prowadzonych prao budowlaoyoh oa terenie zasrody, WedłUg relaoH gospodarza natrafiał. o.t; 

jak 1 wozel§oiej jaeo ojcieoJna drobne zab)'tki br 4zowe oraz kD.4c1. 1J skład zaohowaoej partii st l.lllo
wiska wchodzi kurhan o .4redo1o:r około 15 m, na kt6cym jaszcze do oiodaWD a stał k rzrt dre1111iao:r 
postawiony w ~O r. oraz kamienie obsta• grobowyCh, • 

Wykopy usytuowano w partU połudlliowej. Przeklipano 100m2 /sr 16/ ponienoh:li , JtamUn1 o 
obataw ..,.st9puj"oe na całym obszarze aru uło:tooe byłY nillregula:mie, Wi~ltszo~cS z ni,:,h znalszła się 
oa badaoym t e raole wtd:mill na skutek niwelacji ok olioznoeo terenu, Bruk k OtDi ollDy składał się z 3 
warstw a partii p6łnooDaj A i B /i 2 warstw w partU południowej/, 

lr trakcie prac WJkopaliakowyoh odkcyt_o 11 grob6w szkieletowych w 'J'm 6 to grob:r dzieoięoe, 

Zmarli ul otoni b:rli n a wznak, oa osi' 11111 z clow4 na zachód . w jednym ..,.padku,fg rdb Ali 3/ z rQkoma 
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w traoch--a ladnil rąk'l lekko zgiąt'l w łokciu / cr6b nr IJ, 7 i 11/ 1 ladnlł rę.1<4 z eh· 

• łokciu pod k4hm proatJm /gr6b nr'+/. 'Dltład kolicZJD g6m.,ch w pozostałJeb grobach joat ni.,ozy

llly na akutok złego etanu zącllowaoia ko~ci. 
WJpcaa~enie z~wiarały tylko groby nr 3 i 5, 11 w laso akłrtd wchcdziłJ: b~owe zawieszki gu

ft~·".~·w·•••, zausznice blrtlinowate, tra{!lllenty brązo...,BO piedcionka, k6łko brqzow5, kabłqozki skroniowo 

s::klaoo paniorki barwy białej 1 niłl~ioakawo-zialonej f\;ylko w srobi,. 3/,; 
Panad to w trakole prao eksploriloyjnycll znaleziono: talazna krzesillko, t.elazny ucJ:wyt od will

rka, okucie łopatJ, trągmanty przedmiot6w metalowych o trQ4nal do ustalania tunkoji oraz traGmgll~/ 

eram1k11 gł6wnie lll-xiii wieku. 
Badllllia będ11 koo tynuow!llleo 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
tJ uzeum Aroh&ologiczne 

w PoznGDiU 

Bildanie prol'ladził mer CZasław Stl'Zl't.ewski. P'in!lllscwał 1IKZ 
w Poznaoiu. Drugi sezon badań. Oman tal'Zl'sko kultury 
pomorskiej i omen tarzysko woz&sno4radn1ow1eozne, 

Praoe rato'ICiioze skoncentrowano na taranie centralilej partii zachowanoj częlloi wsohodn18j 

wzg6rza, Przekopano powierzchnią około 130 m2• Odkl'yto 3 nastąpne croby skrzynkowe z obwaro11110iam 
kamiennym, kt6rJoh komory były zbudowaoa z dutych głazów, zniszczone ozęśoiowo /groby 4 1 6/, lub 

w d~m stopniu /grób 5/. 1ł jadnJm z grobów znaleziono 8 popielllio, a w drugim ob1Gko1& - 4 popiel
nica, wraz z licznymi misami, kubkami i innymi naczyniamio Trzeci, n aj bardziej zn 1Szozony gr6b za
wierał 3 skupiska przepalonych kDśoi ludzkich. oraz ułamk6w naczyń alinianJch. Frrtamanty naoZJń 1 
ułamki kości występowały r6wn1et.lu:tno w warstw!& pr6clln1oy, Omówtono grobJ poohodSA ze schyłkowej 

razy wczesnego okre su epoki talsza oraz z 'IIOZa::.oeeo okNsu przedrzymskiago, 
Zniszczania w obwarowaniach grobów sltrZJnkowych oraz ozę~ciowa uszkodzenia poptelnic wyj~~ 

odkrycie 20 szkieletów ludzkloh, z . kt6ryoh cząśd posiadała obstawę z kamieni, wzglądnie kamie 
nia latały nad szkieletami, Dwą spo6r64 nich odkryto pozą komorq, ale częściowo w ramach obwarowa
nia grob6w skrzJnkowyoh , kt6ra rozebrano dla ułotonia zmarłych, SzkioletJ latały w wqskioh jamach 
uSJtuowanyoh na osi zaoh6d-wsohdd, cmentarzysko było ~tkor.ana przez okres kilku pokoleń, o czym 
6wiadczy odsłonięole 2•3 poziomów zalegaola szkialetów.oraz odkrycie dw6oh poch6wk6w ze szklelatami 
złotco1JD1 wtdmia w postaci dOSÓW kooloi. W .. r6d nich wyst-u>U;I'l l<olloi suieletów kDbiat. męrozyzn 1 
dzieci, zmarłych w r6:tnym wieku, których. pooh.owano w pozycji wyprosto•1ooej z !IQkoma wyciągniętymi 
wzdłut olała, z głowami akierowanJmi na zaoh6d /większ oś~/ oraz 011 wcoh6d, z l~kkimi odohJienlami 
od osi zaohód-wsoh6d. Przy szkieletach znaleziono .5 no$7 telazn7ch, osełkę kem1anne., _sprzllCZkę z b~
zu, 8 oałyoh i traamentJ 3-4 dalszJoh asowatJoh kabłączlt6w skroniowyoh o ~radnieJ około 2 cm wyko
nanJoh z brązu, apoLłrcSd kt6ryoll częśó jest platerowana srebrem. 11' 3 grobach wyst'IPilJ równU2 ułamki 
nncz7li z raz7 o i D oraz z razy E wczesnego 4radn1ow1eoza, laJt ró111l1e2 po:!edylicza rroeJ~~ent, zniszczo
nych popialilio kultury pomorskie:!, pochodZilOS z wcześniej omówicnych gro bów skrzynkowyoho 

vatariel :trcSdłowy znajduje się w Uuzaum AroheologioZnJm w PoznGniU. 

Badania bQdll koo tynuowlllle. 

MuzeUm Archeologiozna 

w Krakowie 

Badania prowadził mgr &nil Zaitz, pod klerunidea 
doo.dr. Jtazimie rza Radwrtńsk18GO• Finansowało lluzallll 
ircha ologio zna w 1t rakowie, Osadn io two woza Sil o~ radn 1ow1a oZ!Ie , 

p6:tno•radn1ow1sozne i nowotJtna. Ślad osadnictwa kultury 

ł~olde;!. 

ltont}lnuowlll'lo puce aroheolcgiozno w wyltopaoh bwowlanyoh 1 instalaoy;jnyoh oraz w szybikach 

,pot'!ohniozJ1 7Dh na teranie Start~go 111asta, Ciekawe wyniki uzyskano w naii~PUl'IOYoh punktach: 
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, t.,j l.ll .• 3\'0J Zlll 5' - Ccla i> 1Ulll I11l'ili1oum, wy k . II. W 'IIJKC>J.>h Zlol:coll:&owanym na <lzlacla 111ou WOIIZII<trzn;r.. 

aL\\ Ier\:>.ono a ja:u)' wozolliJo~r~ Jlliowleozna /w tyM 1 o obara!ttsrze ml,.szkalnym?/ zwi11zano a D!łOd

~•)m hr>t'YIIGD t<~m osadoiozy m Okołn, nawaratwlROh p6~ni'A~~n1owteczoo /z XIV - XV w./ zwtązMo s 
ot,nstlm funkojoru>,.lln1a l'Jajstars zoj razy cotycki~co budynku oraz nawarotw1WI1a JIO'IIOtytoa 'I!Jtwo
nor.e w oJ..raalo utytkowlłJI1a clziedz ilic..ll Cnlegtw. 'N Uakcio prz~tprowadzonyob prac odałeniętn run
damant i ozę~ó 1>11'l't11 nazie>AA&l obial<tu go Lyokllll!o, 'I!Jkooan ego 11 łlllllanyeh keiani wopt-onnyoh 
łfłczonyob zlll)rawą we,ptonoq. 

b/ :1>1. W i ta ShcD2a 2 - wnętrza bi.Kiynku, tJYk• Vlll - X, Kon tynM•aoo badaola ra toi'Ciiozo w wykapilob 
budo'llanyoh. Odsłr.n1ęto bogate nawarah1łlli1a voz9sno~redniowl'loZDe /w tym takt<! pozostało•ot 

ob1!1któw ;lamowych/, warstwy 1 poziomy uży tkowo :twiqzana z lllłodsz:pmi taz-.1 tfredniowteoza oro:6 
nasa.<'stwUnla nowoeytne, W stro}lia piasku C4lcowe;;o shterclzono taJc:te dled ~amy l<jlpał111onej p1a~

kiom , zawitłrająoaj po;ledydcze ułamki oao%fd kultury lużyokl.ej, 

o/ Rynek OłówoY 19 - "ll!:• I • VI • .t'race &1'ohaolo81ezoo prowadzono w 6 szyb1kaol• gooteohntoznyoh 
zlokalizowanych na pOdwórzu poeesjl oraz .", I'ClQtrzu oficyn, Stwierdzono warstwę ł'Dzesno§rec1D1o
•1eozoll z matariałam ceramicznym datowanym na :D -XIII w. era.: nawarstwianta pó:!JiodreciDtowteozne, 
z•lqzana z polokacyjnym przekształoaJJiem te~;o terenu. 

d/ ul. Szpitalna 20/22 - podwórze, wyk. t, W tJYkopie budodanJII uoh117cOno pozostałołoi f spq,gf warstay 
wcseanoaredn1ow1eoaneJ datowaneJ na XI - lil w. 

e/ ul. llw. Tliarka 21a - wyk. I, W wykopie budowl!llaym ro~poBDanc relikty nowotytmłfgo kanału blokowsgo, 
eykonanego z o1os6• piaskowcowych i łll!llanyoh kamtent warl~tnnyoh łflozonyeh zaprawę •ePi.,noll• 

t/ ul. §w. Marka 22 • wyk. I. W '111kD:>1e budowlanym uchwycono pozostałodoi warst117 wozeooo§rec1D1owhoz
ne ;l oraz nawarstwienia p din od red n io.,teozne. 

Wa wszystkich wy:tej wynilantooych punktach uoh'II10DDD pla311k caloollll• Materiał 1 dokl.lllantaoja z badllll 
przooho..,wane 'Ił w Dziale Krakowa prz.,l\lokacyjnego Muzallil Aroh'1olog1oznago w Jtrakowta. 

Badanta będę kootyouowano, 

KRAKÓW - Stare Viaato 

ul, San a oka 3 
MuzAum 4rehoolog1czne 
w ll:rakol!le 

Badania prowadzU mer t!arsk Ow8tSoh pod Drutzerem li8UkOWJtl 

doo.dr.Kaz1m1ena lladwol1sl<19eo. P'1oanaowało t.IUZ8UID 
Archaolog1czoe 11 Krakowie 1 KU w Krakowie. DrUGi aezon 
bada~. Strata osadotezo mechodote~ ozę4oi Okołu. 
t/czasOA dredotowiocza, 

Badłlllia były !ra~ontoo kompleksonych prac ll'uzoum w rG3onie ul. Kanontozna2- W latach ubieg
~:yoh teren został rozpoznany lfieroan ie.mi 1 t1}'ltop am1 sooda:to111~1. Prowadzono takt& systematyczne 
badania oroheologiozna, która ozędo1or1o doprolfladztły do u.doUlen1a prŻebiSGU wału obronnego l toea
rzyszącyoh mu nawarstl'ied \'IOZeSDodredo1olf1ecz.oych. Na podstawie tych prac starano się rakonstru
owa6 dBIIIlll topogr4:!'1o terenu i • tym kontsk~oie roZWil\"l:ywad knstla osadD1oza 1 zsgadnianla obronne. 

Ra tej podstawia pliiDowano ró1101at dalsza bedaola eykopal.tskowo , 
W 1983 r, kont,nunwono praco w wykopia nr V o wymiarach 3,0 m x 2,6 m, wrJtuowanym w ogrodzie 

Tluzem, Wykcap przylaga do ZEI111lętrzn8go lioa dredn1owlaoznago m1~;1ak1e~o muru nbronoago i znajdu~a 
stę na osi 11')'k1>pu nr IV /st. ul. Kaoontczna <;/. Oba '111knpy przedziela mur obroDJiy o szeroko.oi oa 
3 mt.otry. Ja at to obszar terasf śradntaj /ltrawędt. taraS}'/ 1 to rasy powodziowsj Wisły, .Da slaaju nie 

istni•JI\CJDh obecnie bagien, tzw. Ztlbtego Kruka. · 
Odsłonięto nawariihienia wozeanodred.Diowloozoa od głębokodoi 220 en do 540 o:a, tzn. poz1cay 

znajdUjliCe się poolźaj stopy .śreciDiowiełl:nago muru obronnego, Straeygratla 117kopu jest nast~~l\oa: 

220 - 250 om • wars.t11')' kulturowo z XIli w, 
250 • 260/320 cm - warat11')' kulturowo z XII/XIII w. 
260/320-YJ0/410 OJil • wozaano4redo1owteczny wał obronny wraz z .koostrultojami. dl'O wchn11!1i 

-:tJO/Ił1'J-Ił20/470 Cl!l • WIU'stwa kulturowa z XI:I w. 1 xt Wo 

42.0/4-70- !i~ cm • nawarstwienia ZlłlĄzaoa z dz1ołalno~o14 akll!lulaoyjn" l'Zeld u :!lad11Ll1 osednloha 

z .JCI "• 
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- i'Onadto w konstrukcji wału obroon~s> odkryto wlcopany oblultt mieszkalny/?/ poohO<!z 11cy z nr~ •· · 
1Cluo:r.owy11 WJ~1k1em badali by l.o O<lkryc1e ' koo~~rukoj1 wału obronnego, letq..;ego J!Od llrecl11ow1ocz

nylll mur<"m obroc,ym, lVadłU& dot;ohczasowyoh ustalali n ale:ty p~zypuszoza<!, :to stanowi ona jo4ynio ole

mo•• t oało~ol zaloi()nia obronnego, Nie mo:tna z pOltlo:lcl'l stwierdzid, oay stanowi ona jf\dro .,ału, cz7 
te• ulotona została na je~;c. ::.aWDQtrzo~m o~•:'>dzh, J' st to zwart-, konutrukoja osraolezona :lwtema 

belkami dQbo"Yllli o :.'Ndo ioy 20 0111, uło~onymi r6wnl"logle w odległości 1?0 om. Przeatt'2oll pomiędzy 

Dilni orypałoiona jest oieokiln1 dranicami. Wierzch konstrukc ji stano"iłl d"ie warstwy dri!.llic i c1onJdoh 
belek dębouyoh, u:J.o:tooe pod kłltsm 30° dO p'>dłoża nłu. P oziom t en W'JJ:Daozc warstwa szczapek drewna 

,:ębowago /apo _adyozo1e s'sna 1 brzoza/, bQdłlc~ prawdopr>Joboia po?:ostalo14clłl po obróbco olsm~ntó" 
lcoostrukoj1 wału. Układ e1Jment6w droiODiWlJOh ~est rót.n ole&ły wJ:&].ędom lli~bie l prostopadły do osi 

•łu obrocnesn, W klerunku »~łoocnym zaobserwowano odmienną kunstrulccjQ, Obo:c elameo• 6w dre~l<lDych 

...,stępująuyoh w «tl'opioArału /równie~ w po~o:i.eoiu ró.,nola.głym względem siobie/ rstępuj 11 takta ka

m1on1e wapianns • Układzie pxzypom1oajqoym ZG I!DQtrzno umocn1er•1e "postac i płaszcza kami~nneso. 
Ton fraanant nie zos tał uohwyoony w oało~c1 z powodu ograniczonej przes trzeni wykopu, !lala~ jednak 

sąazi.!, ~e shnow1 on o zr6~1oo,.aniu konstrukcji cnło~o1 założenia obronnego, Fakt ton potr~i3rdza 

l~oio:tl:.o wo pod wzcl-.Jom konsys tan OJ i warst ... a wypało 1ająca oba fral!IJlOD ty wału. .Te s t to szarooLe bie ski 
1ł przemieszany z piaskiem, pralfdopodobolo przemieszczony z , obszaru terasy powodz1ol'l'>j. 

lf trakcie badań uzyskano 1otereauj,oe zabytl:l ruchomo: o'>r!l!!l1kę, przęśl1Jc1, nota t croty strzał, 

Zabytki znajduj' się w Dziale Krekor.a Przedlokacyjna~o W~e"a Arobeolu&icaneso • ~7ekow1e, 

li roku przyszłym planowane 9łl praca pod murem obrono7m cajqce no M lu powlqz~ni" JGdnYm profi
Hm wykopu nr IV fot.ul. Kanoniozna 9/ z wykopEom obocnio badanym, il ..-ykopls nr IV odkryto w 1982 roku 
pl'ló9kładkow'l łcoostr U!tej ę zło~ODf\ z belek 1 draoto dębouyoh, Zalega ona ua zblUooeJ głflbOko~oi do 
odsłon 1ętyoh, w tym roku drel'n.•anyoh elamon tów wału. Za 11ZGlędu o a duta rDZeliBry n toUóryoh bel,;k 

a takża 1oh olow1olkie oddalonie można z d~;m prowdopodoLieństwom przYP~aza6 1~ stanowiłl ~edoq, 
1'uolto~onalo1e związaołl cało~<! . 

Oprócz wymiOnlon ego wyżej, plaoouanOGO podkopu,oolo..-o jost posZo!'zen!o Tf?kopu w ltierl.tlku północnym 
1 zachodni.Jio, 

KilAKÓW - WAWEL 

S.. jony IV, VII, VIII ,.X,XI,XI!,XIV ,XV, 

stoki zacho®ie 

łtle ro 11D iotwo (ld.nonten 1e Zamk u Xrólewskieco 
1 Państwowe Zbiory Sztuki na Wawalu 

Badan i a to raco:t3 pror.adził zespół Praco w 1 Aroheolog1oz.oc j 
KOZK, Autor eyraaoz daota mGr Zbięp1ew F1aooi'ISki. Kans\11.

taoja onuko01e pror. dr hab , .Tózar Frazlk. Finansowału KOZK. 
'l'xzydzhsty oz"arty sezon bedall. G!'e>UZisl<o , GłÓ\mle 

IX-:.0:1'! "• zamek gotycki 1 renesaosowy o. " relikty osad
nic twa staro~ytneco. 

Bajan Iv .•. Js~lli!! /.T,Firlet, mer Z,Pi~~notlslti/ 
W 1983 roku kontynuowano ióspooaete dwa l:>ta wczs~o 1ej badania 1 obserwacja archltoktootczo <> 

zwił\ZC!..~B z poszukiVIantem naj3tarSZO!l:D ko:lcioła kat.,dre.lo&go oraz nleznaoyoh partU murów ltatsdey 
rcmańshlej, tzw. Hermaoowsk iej, 'l1 ubiegłym sezonie d okonano w .ktypoie pod zalcryst'ią /kaplicą ~r..'Mał
fPrzaty/ odkrycia reliktów lt11111eDDo-gl1D1111l8~u llluru przeciętego przez fundamant dpsydy romolSski~~ 

oraz rozwarstwieo Le J.omp l &lcsu mu.rów • kryptach pod połu<Ulionym 1'6!nl6oie;:. ambitu oa dwie parU'-' -

romańskł\ wznisslonę z poz10l!lyoh warstw kamieni obl1oot;110ych kostk<; /ponoboia ~ak inna mury l<.!ltedTJ 

HomBDoWSkiej/ oraz ozę~d 111Znies1onłl z płytowych kamieni Wl\jlieonych o urozmalcon?O układzie, miejs

cami kładzionych uko~ou /opus spioatum/. Tę parUQ, wchodZ40f\ pod mur romodslti, z1otorpratowano 
~akn t:ra()!loot oale~ey d o najstarszej katedry wzniosienaj za paoo•iao1o Bolosława Ohrobl'l!go ole. 10CO 

roku , kiedy to erygQ WOJlo biskupstwo kralcowlllcie, Na podstanie pod obień~h'"' toohnikl bud owlanej jako · 

drll4!i treoonent taj l111łltyni okre~lono duży odcinek fundamentu apsyd-y ałórm<Jj wraz z jej połUtl.ll1owym 

:.~akr~powaoiom; zloltol1zor.any w ltrypoie pod >~:::chodoim ramten l.em ambitu, u"ażaoy dot11d za mur rumański. 
Trzoc1 tr&@lloo t - to •"PotnDiaoy wy ~aj kam1eooo-c;l1o lany fUli d amen t, wy rónouji!DY spadek skały • kie

runku 4ziodzlńoa Batorego, J!:lokal1zowany w zachodniej krypole pod zak:rYstiłl • Swi11tyn1a pr::edrOIDIU!ska 

była więc oajprewdopodoboioj trójoa•o"łl bazyli.ltl\ o zoaoznyoh wymiarach /z blHMych d o p&.!oiejśzego 

kodcloła romańskiego/ , 
w 1983 r oku WJkonaoo ni.,wiol.J«\ 1oodę /1/8~ po w:sahodn ie j otro.n l.o kOIJllllllksu murów wozesoo-

• 
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środnio.,iacznych 'tl krypcH e p od poł\ldn10I10•wscbodnim oaro:l.n ikiem lll!lbitu. Miała ona no oalu apra.,dze

nio zasadności rozwarstvlionia muró11. Ochłonięto w ni e j dolnq czę' 6 l'lll choci nioc o lica partii romart

shioj, wykonanogo z drobnej kos tki wap i ennej. SiQeało on o w tym mie jscu aż do stopy muru. 

~i czQśCi pólnocnaj wykop u odsłonią to płytkowy f un dament, układany tochn1kfl opus opica t iZll, przosypy

r.any gl1niastq z1om111• Wychodził on w ktorunku wschodnim poza linię muru romańsl< iaeo, ;l o st to zatom 

najprewuorodolrlia j miojsco zakrępor1ania ap .sydy zamykajqcoj południOI'Ill nawę ko~o ioła przodroma tl skio{lo. 

Kontyn uow:.Oo róvllioż badllllia w krypcie wscliodn !oj pod Z akry s til\ /sonda 5/ zwi11zsno z rozp oz

naniom konstrukcji grobo11ca romańskieGo odkrytoc;o w 1981 roku. Eksploracja przeprowadzona "północno

wschodnim narożniku krypty, częściowo pod stopq :joj północnej ~etany, pozwoliła na stwiardzonia, 
,ro fracmoot muru Try konanaGo z płytok i dużYcb okr z e sków wapteonyoh, częściowo w układzie opiCI spina

tum mo:::na u::.nać za in tai;r&lol\ ozęścl koostrukoj i obstawy grobor1oa. Razem z ciosowym obl i oowan iem 

komory e;ro bo"oj szorolto~6 obstawy od strony p ółnocna j l"l}'n osiła ok. 70 dm, natomiast od strony p ołtld
oiowej obstaiiQ stanowiła jadynie ciosowa !!ci an ke. licuj ąca komorę. Nie uległo zmia~ie orientacyjno 

da to wao te grobowca na Ja wiek /zapewno d r uga połowa/. Przyle ~;ał oo bazpo~ redo io do zach odniej ~cian y 

romali ~kieco ko!lciola ~ ... Gereona. 

~Jon...Y...I±..::...!!l.!m.Ym.YE! /L. Lakwaj/ 
w 1903 reku kontynuowano badsnia w sondzie 5 oa międzymurzu, p1'ZY p6łnoenej ~oianie bUdynku 

nr 7, tj. da ~mym gotyckim murze obronnym. Ęksplorowano nawarstwien ia od 1,6 m do skały, która wy stli
piła na glęboko!!oi 4,3 - 4,8 m. Okro~looo j e jako nale~oe do oz-teroob kompleks6w: 1 • 11}'pełoislta 

wkopu wozgsoo!!rednioVJieczooe;o, 2 - gliny prz ep alone 1 s uro\'19 pochodzące prawdopodobnie z destrukcji 

i niwelacji wału a XI/XII w., , 3 - gliny 1 piaski stanowilice wypałnisko konst!'ukcji wału z '"~X 

wieku i 4- cienkie warstwy z zabytkami kultury łużYcl<ie j zalegajlice na nadskalu. Najistotoie;ls- 'll 

odkryciem było ucbwycen ie - po raz trzeci o a WaM lu • śladów dralVIliana j koo strukoji skrzyniemi j " J! · 

z IX/X w. Zacho11ałl' się ono na wy sokości 1,6 m, wyglĄdały ideo tycznie jak odsłon iQte poprzednio w 
wykopach 16 w rej. X i 2/81-82 w r e j VIII. Uzyskano oiefliBlkl\ 1loś6 materiału zabttkt>we lio, co umoż

li •Iia jedynie przybliżoLe datowanie przebadanych oenerstwie ń. 

!!!,jE!!_~g_§!!)~ł.!!&S /mgr s. Kozieł/ 
ll adzorom kOD serwatorsko-e.rohooloi;icznym objęto praca wykonywana przez ekipę Hydrokopu w z wiąz,;. 

ku z roalize.cj& rez e rwatu arche.clogiczoogo obejmujlloogo odeinek fortyfikacji ltleszczowyoh z lat 1?90-

1?92 bazpaśrodnio nad komorami jaskini. Roboty ziemne polegały oe pełnym odsłoo1ęe1u korony wemętrzneg~ 
muru kleszczowego, wykonaniu odkrywki po wewnętrznej stronie otworu p rzej:!loio...,go w tl'JII murze oraz 

rozeznaniu systemu przypór stabiliZUjl\cych ten mur " warstwach zalogaj i\CYch pomiędzy o.lJn a bas~tq Zło

dzie jską. BaalizUji\C to ostatniszadanie wykonano m.in. sondę sięgająoę do skały, zlokalizowani\ w Da

rożniku utworzonym przez mur kleszczowy 1 jedni\ z przypór /Da odo. SMOK, 4/. Ponadto odkopano da1111y 
r;ykop 1/67 wykorzystu~ąe go- po oiewielk.lJn poszerzeniu • na posadowienie filara konstrukcji .11o~ej. 
VI następnej kolejno :lei wybreno do akraślonyoh w projekcie poziomó w zasypiska zalegaj !lOB po tl!tl'lllę trzoej 
stronie muru na odo. SUOK 1,2,3 14 oraz wykop na posadowienie licisny zamyke,jącej rezerwat od północy 
/o a granicy Sl40KÓVI ? j, B/ • IVykopy prowadzono w n~warstw ieniach pochodzących prawie wyłllozoie z okresu 
nowożytnego: międzyYiojennych, zesypiskach z okresu Wolosgo Mias.ta Krakowa i austriackich z połowy 

XIX w. oraz z okresu budowy zało,ronia klaszezowego w late ch 1790-92 /m•ill• przemieszczone nasypy wału 
wczesnosrecfniow1eci.n~o/ • .Tedynio przy p~szerzan1u ll}'kopu 1/6? eksplorowano ok. 1 m-' nawarstwiali. 

najstarszego wału obronnego, nie uzyskuji\C z niob zabytków ruch omych. 

'1'/ażnym przyczynkiem dla poznania arobitektury fortytikacji kle~ozowych było odsłonięoto w 

W'J kop i e na półoocali ścisnę rezerwatu odcillka muru wydziela111oego z zewętrznym oarotniku umocniexl. 
pomia szczooie przeznaczone zapewne na komorę artyleryjską • 

..i!U!!o VIII - pi!f!ice pod b~l!Jk.!em nr 8 /mgr mgr lii.Krok, P.GI\dek/ 

KOD tYouowano praoa rozpoczęte w 1981 roku, związana ·Z realizacji\ rezerwatu arohaologiczoo
aron itoktooieznego. 

W wykopie 3/83, usytuowanym w przoj~ciu do zachodniej ozę~oi rezerwatu /na międzymurze/, 
eksplorowano zachowane na styku dwu odcinków gotyoldoh murów obro!IDyoh nawarstwi enia wczeSDo~rednlo

r.ieezne, w których posadowiony był lt~~mienno•zlenm' tundlll!loot bUdowli rcmalisltie;!, Od słonięto stopę tego 
tmdemeotu oa poziomie ok. 219 aa n.p.a, 1 

VI wykopie 2/83, zlokalizowailym na mtchód od przej~o1a pomiędZJ l'!łzsrwataml,eksplorowano r6w
nie:t nawarstwienia wczosn odredn1owl6ozna1 w których posadowiony był wspomniany fundament romaliski. 

t1op1f)'oono połUIIn low~wschoclnil\ krawęd:t tago funtlamentu,a_poza jego zaslęciem, w połlld.lliowo- wochodnJ.e;l 
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pnrtli sondy - pa.unieko woo;esnoóredn!owf.*<lzne i ślady drewnian&3 konstrukcji, być mot• •lad)' chaty, 
l\!ly<'kony mater1&-ł &abytkowy aożM ogólnie datowae na XI wiek. 

I'caoulto wyocfręłln<f:w--ł\'O wnętrzu gotyckteeo muru obronnego niewielki rolil:t partii DUhJMe~ 
m urn ~omańsldego, łęOili\O J Bil! bezpodredn lo zo wspomn !Mym fuodamon tem kal!lienno-ztemnym, nawlqzujqc:~m 

sposobem Wfkonan lo do techniki opus spioatum, WJdaje 111111 i t frae;~~ent budowli romadsldel rozpoznany 

w pru3~ciu pomiędzy rezerwatami mógł mieó powiąz11111e z odkrytą w 19?6 roku na m1Qdzymurzu apoydl!\ 

romotlakleto ko~oioła, datowilllego orientacyjnie na przełom XI./XI.J lub 1 połc>wę XII wieku • 

.Jl.e..JR&!_l:Jt2it.2...!!sn!:t~!1Rm!!l!!Q!J /mgr mgr l?,~dek , A.Kuklil!.ski/. 
KWihnuoVIano praco w rejonie rotmdy romadakiej odkrytel w 19?? roku /.".,kap 15/ dlll':llC do odsło

n1Qcia połus~;u zarys u 3oj mul'6w, mltsplorowcano oat1arstw1on1a zaloeające nad epsydl\ tlwiqtyni i w jej 

bezpośrednim otoczeniu, B7ły te w większo§ci nasypy austriackie pochodzące z okresu budowy zswoętrz

nyob . mur.Sw obr onnych . w latach 1850·53 a tekiile nasypJ z okresu 'liolnsgo 'Miasta ,Krakowa, kiedy to w 
latach 1927-18,30 ponqdkoweno stoki I'IZG<Irza. ZdajmoTlano także cienką warstwę z wieku XVIII, nakrywa

ji!Dl\ korooę mur u 'I'Otllndy, Odsłonięto w cełdoi fundament apSJdY kolfcioła, wykonany z żółte~;;o i szo
roeo pia~owca oraz k~~mioni wapionnych. !'osiada on erubodó ok, 1m, ilrodnica ooru1qtrzna /w partii 
lundomen t owej/ apsydy wynop! 3,5 m. Mury apsydy l!! ostały posadowiooo w ntwalaoyjno-nasypowyoh wa:r

stwach wczesno~redniowLecznrch oraz wat'stwacq nale~cych do wewnętrzneJ part11 na:lstarezego wału 

obt'o~nogo z I~% " • nDętrze apsydy zajmował w oało§ci fundament ołtarza wykonany z łameoego wapienia 

1 plaskouce oraz :L'lgUlarnJch ciosów wapiennych i piaskowoowych na lin 1l tę.;zy. Był on wzn iOslony 
os obno ! poslłdofliony znacŻnie płycej niż mury ko,cioła. 

Z eksplorowanych n awars twiali myskano dul':ll Uo§6 zabytków, spoczywaj~tcych prl'.9wn~nie na złoiilu 
wtórnYm. oraz nisYiiolką ilo§c! ceramiki wozesno§redoiow1eoznej z eycinkowo przeba·:1anej warstey VIb

3 
pochodzqcoj sprzed budowy rotUDd'Y• 

2il.1!!1L~§~ll!!l...P.Jru!!i2.JałJ.9.!.Lhró1e ws~ /mgr s. T. oz 1a ł/ 
Sprawowano nadzór nad robotami eykonJwęnyml prZfłZ gómików Hydrokopu w studni zamkDwfłj usytu,. 

o anej 1'1 pimicy po>irodku wschodnieco ekrzydła rezydencji kr6lenk1ej, WykODan o pOlliia ry 1 rozpowD:lo 

1-ąt.U murów cembronin'l' o Głębol;o~d studni .".,noel 36m a je j ~rodnica • od 3,1 do 1,6 m w partii przy
dennej, Do S]:ębokotlci 18 m studnia. jest oblicowana muro.,anym nątkiam, niże ~ zali .".,kuta w skale wa

pienr•aj. 'J c::ę:lci murowanej wYr6t.n1ooo trzy "1\tki arcnitektooiczno , któN briantaoJjnie można dato

t:aó na XIV i XVI WiAk. IV XVI wieku oałą konstrukcję podey~szono, d :>pt'o r.ad3a j'IC 3'1 do poz iomu p aot'>rU 
pałacu renesansowego. 

!!;lg!L~!.:::.!l.~!~!!!.ll.!l.Ja!g.rc_z!! /J'. Fi rle ~ , mgr Z. PiS!l owaki/ 
Objęto nad::ors!!l araheologicz nym prace kOIJsnrwato rslti3 prolladzone przez ekipę Hydrokopu w p.Sł

nocno-aaohodn 19 j ozęśoi dziedzińca fwyJ•op 2/?0/63/, Ob9j t.~o~ ały ona usw1ęo1o gruzowego z osJp1srD 
wyl~opu 1 wYitool.l!liO zabezpi~ozająoego ekranu 1łolfee;o wokół fllnde"ntów kaplic katedralnych /Bato:raso, 
lfw, Katarzyny, §w, Mał gorzaty/ i skarbca. W t;akoio prao P"owadzono obserwacjo a::ohoologlczno , doko
nano ta~e ni<>l·.iall<:1ch ol::sploraoji aroheologioZnJch w połu:iniowo-zaohOdnl.ej parHi l'l}'kopu 1 P'!'Z:' 

~urze przedromańskim. 

l'ooom" od5łon1t;!01.8 murów w wykopie 2/70/63 doprowadziło do nowych ustalań zWiązanych p rzade 
wszys tkim z romaliskim kodotołam :!w.Gereona, Okazsło slę bowiem, te mury tundamsn towe zna;jdu;lf\09 się 

w sqsiedztvrio kuplic katodralnyoh 1 a interpretowane \ł>l'ZOdllio ni&mlll • oałolloi jako gotyok1e 1 Stllllowią 
w istocie podwalinJ romadskie j bazyliki~ poszuk1wooe bez skutsoznia już w o)!:ros1B międZJwojennym, 

ilsl::azuja na to ioh r ozplanowanie, lfl\t,ok lioa, w któeym "7StQpują partio układane w t<~chllice opns 

spioatum oraz ideotyczny w p or.Swnaa1u z 'lr.lt:hodniq oz~t~o1ą .ko~cLo;ta poziom prz9;!6o1a fundlll!lantu w 

czę~c! naz!B,·.ną. GłQbol::ie na ok, 3,5 m fund amen ty 1 sado"l.on o na skale, r;konane aq z wa~stw komioui 

r.ap !ennyoh i pia~kowcowych , lica układane są statannie, Zaprawa wepienno-piaakolfa o dużym procenola 

wapna . Najwyższe partia fundamentu jest lioowana dutymi ciosllllll. wap1enoym1 i piasltowoo")'mi o niezbyt 

starannej obróbce, Zachowały dę takte nilcła resztki partU nut-.mnoj ił poatao1 trzech otosów p t !tS• · 

l::owc owych 1 j~dnoco wapionnogo, Omawiane mury nala~ do zechG4niej ozę:!oi ko~aioła, ~ to fund8m8nty 

taasdy zachodll19;! 1 dwu wież l'lllstwerku. Czę:fc! nawowo 41filltyli1 byłe zatol!\ li: r6ts!aa, nit Baltładały dotyoh• 

ozanolrB rokon:strukcjo, zbliżona w rzuoio do kwadratu. 1'rudno zatom uzne6 311 za ko~ciół kat edl'olny, 

tym bardzlłlj, te pod katedr~t stwierdzono resztki najsta r 9Z'le;o przodromadskieno ko'!eioła. łfa;!prawdopo

dobnH3 romański ko~oiół llw,Gere ona nalo~y uznaó za okezełl!l kQpl1oę pałacow4 nnieslODI\ przea Xu1-

:ni<~rzo Odnowioiola l uh Bole :słewa ~iał.,go, 
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, Ponownie Ddalonlęto odoinek 111uru prz>drornadakisgo pom1Qdzy zaohodnifł 6oiiAilfł •w.Oo1'8ooa a 
fwdueotom łdni .królewskiej L poddaoo go zabi<Jaorn kooaarwatorsklm /zeat~looo lirłoił atruktlll"ł muru/ • 

Sksploraojs arohaologlozoe w południowo--zaohodolej oz~6o1 wykopu pozwoliły oa etwierdzenia, 

J.ł tu.odamonty ko,oloła llw.oereona zostały powewlo zniszczona w okrasie got,ku, zapewne w poOZfłtlN 
nv wtoku, o o najmotaj w oza11a dwu akcji rabUDko wy oh. Sporzfłdzooo non oplay, dok~Z>antaoj~ totogre
floan, 1 pomiar ~odezyjny reliktów arohitaktooioznyoh. 

le3!X) nV...kOl2-J!!J!!C1Dp Właci.Jilt!!.!J /J".J'irlet, m&r Z.Pianowllk1/ 
W 1983 l'Oku. prow11dzono UZ\ł)ałniajfło& badania N wnQtrz.u przadro;aadakiej rotundy odkrytej w 

1981 roku. /wykop 15, odo. O,D,Jt,I/. •iał'J ona n• oelu pełniajszo rozpoznanill kooatruko21 grobona 

lidałon lttaeo w cen tuloa ~ partU '*illtJili oraz poszUkiwaoie resztek pierwotnego poziomu. ~tkowego. 
Grobowioo, któreso komora oblioowaoa została s~annoie obrobionymi, oiaoltiml pł'Jhmi piaskow

oolf}lmi, posiadał bardzo &l'u.bę murowaofł obstawi,!. Od strony połUdniowej jaj azaroko~d wynosiła 1,2-1,4 a 
a od zachodu. ok. 1 m. W partii ~u.ru ~litszaj komory do spojenia kamieni ~to żaprawy gtpsow3j 1 a w 
ozQ6oi zawnttrznej • ZIIPrawy w~q~ienno•piaakowej. Panadto od zacbodniej 6wiłiJIY obstawy odchodził ku 

zachodowi zwi,zany z nilł organinznia płytki fulidamant o szarokdoi ok. 1 m. Dotykał on IIIUl'U 11alf1 ro
tondy i był n akry t, lf11•11k4 zapralfJ atanowi14011 poziom użytkOlfJ• lfla posiadllł ·w!Qo ro:awioiQoia w partit 
nwaielllllłl• Zard~mo nadZwyczajną grubo~ d murdw o bata.,. ;lak i obaaoolfc! wspomnianego fundeon tu .ą trilina 
do wy tłUlilaolania W&lt4111111 koostrukoy ~yllli. 

Poziom u:tytkowy koliciała tworzyła • ;lak wsp01111taoo - WJ'l8111ka z~rawy. Była ona zlotona z 
trzech warstw: gdmfł stanowiła czysta ZIIPrawa o bardzo d~lll prooenoie wapna, •rodkołfll - pozio111 drob
nych killiiiani wapieooyob aalaoJoh "gor&Zfł 11 zaprawił, a najniłazfł - waratawka twiru WIIPi&JIJiago z za}ll'llllll• 
Grubo•d tego pDBiomu arohi,all:tonicznego wynosiła 6 - 10 cm. Stwierdzono go aar6woo w partii zaohodoia;l 
;lak 1 wa wsohodnia;l ozt6oi kolloioła w poblitu. zakrQPowaoia apsydy. 

ll:ksplorowaoo nawarstwienia nowo:tytne, gotyckie 1 wczeaoolfrada1.0w1aozna. Z tyoh ostatnich 
uzyskaoo niewielką ilotl~ materiału zabytkowoco. nie IIDOSZfłOfł istotnych ustaleli d·la ohrooologU rotuo4y, 
lttdrą wi,zad motna z sari, naj&barszych obioktdw murowanych na lfawelu, wzoiesionyoh najpemie;l w 1 

dwieroi XI wieku. 

!UgD.....l!!-przJ!~)i.!ln.tllJ!LU~ /~.l'irlat, m&r Z.Pianowskl/ 
Ob;ltto tu nadzorem 1JIIItalaojt Ddaromoik6w na terenie nasyoonJlll :reUkhmi arohitaktury, bada

"l'"' w 1921 roku pnaz A.Szyszko-Bohuaaa. W pob11:tu wialt}' Z:t8111UD ta III /kolo pcS:tnocno-wachodniego 

lla-ł.nika pałaoo.J wYkonano wąski wykop biagtH\OY wzdłui romadekiego muru, shoowiąoego byd mota ""ohocl
oifł defant ni-wiaozoego palatim k•Lił:tęoego. Natrafiono na narotnik pomieszczania i odsłoolt~o koroJił 

niewielkiego odoinka 'olany p6łnoone;l budynku, nilł rozpoznano;! przez SzyPko-Bohusza. J'undamant bo
dowli pałacowej. został posac.lowinny • warstwach nasypowych, ktdre motna przypuazozaloie WlfłZad z na;l• 
starszym wałem o.bronnym otaoZIIjfłoym wzg6rze wanlskla. 

Bajop XVri!;~!H~ /mgr 9.Altawioka, L.La.kwa;l, ;r.l'irlet, mgr Z.P1anowllk1/ 
Dokonano o)>serwao;li archsologioznyoh w pomiailzozaniu pcmitdZli flmdamentami Kurzej Stepy a 

wie~ Zygmunta nr. Uzyskano szereg informao;ji . dot,ozfłcyoh sposobu budo.,. 1 obranologU wzglQdoej 
murów na st,ku trzech wiat: ro~uuiakia«o atolpu, gotyokiej wiaty tzw. l.okistkowaj 1 miaszkaloo--obrOD.Daj 
wiaty poprzedzające;! tzw. Pawilon Gotycki. 

stAAJ. zoPllgdQJ.t /J".l'irlet, mgr Z.Planowaki/ 
Nadaorowano wykop iJis,alaoy;lnJ o wym. ok. 3 z f 111 lf1konywany przez Hydrokop /1/f!e-83/ u pod· 

n6~a Wawelu, przy kolektorze z okresu Wolnego Miasta Xrall:owa. Ekipa preoo~mi eroheologiozoej eksploro
wała dolo, DZQ'd oawarahiali poohodZfłDYOh z wozemago •redniowiaoza. Odsłon.1Qto tQ 2 lub ;, poz111117 
bruków kamiennych wykonaoJoh z ·~Unia oraz zalagajlłQa pod nljDi resztki koostrukoji drewnianych. ~ 
to pnwlopodobnie pozosłlałi'~Oi Jd.lkll nawiarzohD1 drogi wozaaoo~radniowieoznaj, oblagaj,oaj Wa1111l w 
X- XI wieku. 



I+> ł p. lądalt 
woj , konilisido 
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Vuz~um ~robonlogioano 

w Poznaoiu 

Bilelllili a prowadaiły mg., mc;r flor~a Zoylan4owa i l!:L7 ~t1n• 

Lut ... wa, l.Pinllllaowało \l UZe\l!:l 4rohaolo&1CZDa w Pozafllliu, 
Sied&4nasty sezon b3dal!, Grodzisko wcżesnodreda1ow 1aczne 

/VIII - XIII w./. 

Ba.:an1a na groC:z1sku były kont}'n Wlo;lr. w1aloletniob prac. PodstawoWJ14 ioh elldaniem było porz1-
r:l'ID1G WJkopu, w któ.•ym w poprzedn 1m :roku na trafiono na pozostało~~ i ko4o1cła poszukiwaa ago od lat. 
J ednak badllllia resz tek a rchitektury , a przynajmoisj pozostało~ci jegl rozplaoowania ni~ pnynioały 
otok t ów, Stwltlr daono, llle tra@ll1an t odkrytego murku był je dynę zaohowanę in .situ pozostałolloill ko~
cicła, Odkryta liczne i słębokla wkopy wskazuję, te wszys tkie kamienie, będęca pozostało~c111 ~o~o1o

ła, zostały wybriUlo at. do tuod-n t6w, Tak więc badenia nad ko4oicłam r;rodoW7m mo !na uzna6 za za
kończone, 

Przy okazji, DIQilotkano bor.ata osa4nio~wc wczdniajszo od pozostałodoi ziami.,kl s te:z.1 B, 
popnas osadllic two X i XI •wieku ·, z kt6rych to oz asów odkryto r61111ia:t pozostałodoi jam /ziemianek?/ . 

Podjęto baclania w południowo-wschodniej ozę~oi grodziska, łdzia w połowio lat 7o-t7oh, odkryto 
nł dremtany z "płaszoaem" kemieooym, Praca wówczas były bardzo utrudniono s uneL no. VI)' soki po
ziom wód grl.lltDW7 oh. Obeonia pasbanowiono atwterdzi61czy 1s tn1a :lll jaklali clodatkoWII -elemanty ~oOJli<S

nia poza odkrytym w6wozaa 11oam wału. t!Z;rakano wyniki negat;>1me. Odkl'l'to natoJ tast w odlasłolloi 
około 1,5 m od ZIIIIDętrzne;j linii wałJawrak łodzi klepkowe j . Łód:t zalegała na braegu fiaturalnago roz
llil'f1ska , która polDUo od tej strony grodu rolę fosy . L ód<! była jednostki! ~ rooJ.niaJ w16lkolloi - jaj 
zachowana długo§<! wyn osiła 8,7 m, pierwotna jedna.!< długo§<! nie mogła by6 mohjsza nit. 10m, ozs ro
ltośd - 2 m. Zbudowana b7;Ła na slępoe w kształcie lUoey T. :Poszycie stan o•Uy daskt układana na 
zakładkę 1 łączone doś6 gljsto ltołeczkemt. a611111e:t kołkami •ocowano były do deseczek poozyoia d&Dll ikl 
1 wręei. Spojonta desek uszozoloiooe byłJ mchem, 

Łódź s u:tyła oa;lp:ra'lldopodotaio;j do trGnsportu matariałów bUdo•lanyoh na teren grodu / budowa 
kodoi.Dłe/. ' 

Prace bfdll lton t;>n uowaoa. 

woj. le szczyńakta 

s tanowisito 1 

Polska Al<:ade:mJ. a Nauk 
Instytut Historii Kultury Vateri~ej 
Zakład 4rcboo1og11 W1alkopo1a~ef 
w :Poznaniu 

Badania prowad~ill p rot .d r hab. Zc!ia K.u:natowsko. i 
dDo.d:r hab. Stanisław Kurnatowski. Finanso1łO.ł fll(Z 

w Lesznie. Szósty sezon badań. Zo spół a~hl.hktooio:llno

f)SB<ln fo::1 klas:: toru banedykcyn ów /XI - XI'l tt./. 

Praca prowadz ono po p61Docn .. j , ;z:;ochocłnie:J i południowej stroniG kolleicła /ssktor,: IV, III 
1 VIII, XI i 'D.!/. GłóWDJIII zadillitem te@»roc~nycll baclań byłe uzyskanie danych od.Do.śn1e zabi.!dows.ń 
klasztornych l tezy, o e tama t f:aaacly zachodn iej l kc:lo1oła romański.eę;c oraz no. temłłt; z a:olDlięc ie. 

liasztoru ·u t az7 od półll cey . 

J:cnt-,nuujĄc baclania w sektorze IV /na północ od ko~oiołe/ odsłcoięto bogata nawars tiTienia i 
resztki ttur6w klasztor.cyoh z r6myoh oltree6w. Obok pozostało~oi murów pomteezoz;;oia :))&:rokovego 
zohzozoneęp prnz IIJ:adzo pruskie w 1846 r. natrat.J.ono po raz pierwszy ,na ®brzo zeohowauo !UDd-111< 
t, murdw północnogo ~rzydła klasztoru gotyckiego z ::nv wieku 1 odpowiadajlice 1m waHtW7 Użytltoft l 
do~6 bogatym materiałom, Pani$8j zalecały pozostałoSoi f1.11domel?tu miU'U klasztoru pó:&nol'llllllllS.sll:ieco 
III tazy oraz oddzicslons od zalBGiljiiCIJOh powyte;j tuoctamootó" wyraiłDłł waretllt\ spalenizll1 rentki 
tuodamo.rs tu murów II fazy rC!II a.ISIIkiaj, lfa podstawie tegcrcczoyoh dll!l yoh lll>ma ustal16, ta szerokc:l6 
skrzydła półncooeao klasztor U 1 !II fllzy .11111Cs1ło • ~wio tle panad 10 a. Jodolinie toż klantoru 
~tyckteeo, którt zachował zasadniczy plan. tej p.art11, zmiaoia:lt~c jod1nl.e .-.~,trz.oe rozpluowani•• 
z rozbi6rk1 tuoctamont ów t!:Dtlokich i barolaiWJoh uzYskano kilka obrobionych 'blok6w piallkowooWJoh, a 
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. takt.~ jodan k~itol młotowy pocbo<lzqoy z I ko~o1oła roma!lslciego /1J. wiole/. 
fi wykopach w oolttorze Vlll odsloniąto nogatywy funtlamoctów wil\11\ayoh DiQ z I fUl\, przykryta 

oawa~ t wioniami II fozy, Układ tych rowów fundamontowych a~orujo abaydJ.alDe zamknięcia zaohodniel 
fasady ko~oioła I fazy. l'onadto w tych wykopach przebadano bogata nawarstwienia ooadniozo z ni 
1 poczqtku XIII l'lioku, która moiUla powiqzad z istnioji\OI\ w tym czasie na Z8łllll\trz murów klasztor• 
n}' ah zabuJowq o ohoraktarza gospodarczym lub produkcyjnym._ 

Natomia,.t poszukiwania zabudowllll klasztornych I fazy w ooktoraoll południowych dały wynik 
n egat:p1111y. W licznych wykopach sondażowych stwierdzono, te toron ton został znacznie zniwolowony 

przy zo.kładaniu oerodu opackiego w XVII wieku i swantualDe wozo l!nisjsze nawarstwiania zostały oał
k ol'l1o1o zniszczone, W tej partii znaleziono jedliale srebrni\ krzyMwkę z 2 poł. XI wloku. 

Ll\_CKO, Gil• Pa.ko~d 

woj, bydgoskie 
Stanowisko 5 

'uniwersytet 1m, ~ama lliokiewioza 
Instytut Prahistorii 
Zospół Bad~ Kujaw 
w Poznaniu 

Badania pror~adz1ł zespół pod k1erom.1otwem 
doc.dr hab, Aleksandry. Oofta-Brooiawskiaj. Finansował 
Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Pierwszy sezon badali. 
Ślad}' osadnictwa kultur : caramiki wstęgowej - rytej, pucha
rów lejkowatych, amfor kulistych, łut.yckioj, osada kul
tury ~rzeworskiej, osada kultury p~olsk1sj. 

S tanowiska poło~ono jest w połudn !owej . czę~~1 rozlat;łe go półwyspu woinajl\ceso się głęboko 
w J"ezioro Mielno, ob:! jmu;je pofliorzobnię ok, ·}ha, 

Zbadano pol11erzohnię 205m2 iejsstrując 40 obiektów: 2 /5?/ półziemianki, 2 paleniska, 
1} /14?/ wędzarni, pracomię rogowniozą, 1 pochówek zwierzęcy, 15 dołków posłqpowyoh, 

llsprezentujll ono osadnictwo: 
1/ kultury przeworskisj z okresu pótnolatedskiago- pochówek psa, badany fragmentarycznie 

większy obi&kt typu pÓłziemiankowego i niektóre dołki posłqpo19e. 
2/ kultury prapolśk1ej z faz A-o. Na szczagólnll uwagę zasłueUl14 tu aaria wędzaroi z niezwyk

le wysoki\ ilodoią szozqtków eyb oraz pracownia rogownioza wytwarzajęoa, jak sądzió mot.na z oclkrt• 
tych pozostało~oi, grzebienie~ 

li'~ ród ruchomych matariałów tródłowyoh ZII.Zllaoza się szczególnie w:psoki udZiał fragmon t ów 
pr.UOio, przel!lików, ponadto 2 sierpy t.elazne , kabłęezek skroniowy i grzebień rogowy, 

Materiały przechowywane będl\ w Instytucie Prahistorii UAU, 

ŁtCZAKY,gm,Wierzbioa 

woj, radomskie 

Stanowisko I - "Stare Wieli" 

Padstwowe Muzeum Archeologiczna 
." Warszawie 

BadliDia prowadziła mgr Olga Lip1Jl.sl>a /autorka sprawozda
nia/. F!nii.Dsował WKZ w lladomiu. Czwarty sezon bad~. 
osada z kodoa okresu wozesnol!redn1owiscznego {XIII wiek/ 
oraz ~lady osadnio_twa wczesnolate!lakiag!l{l~ 

Kont}'nuowano prace wykopaliskowe z lat ub!Bgł'ych. 

przebadano247m2 powierzchni,odkrywaji\O 6 jam ze sóh}'łku okresu wozs'anolfredn1owLaozBet;o 

oraz obiekt wybrukowany kamlaniami noszący nady ;silnego ~ziałania ognia /piec?/ , Ponadto odsłonię t 
2 obiekt}' z tego samego okresu, które zaohował}' s1ę jadynie w stania szoz11tkoWJm• UkodozbJlo 
eksploraca 2 jam wozeono~redn1ow1ocznyoh odkrytych 1 ozędoiowo przebadanych w roku '\981, · 

·. Z okreau ,. wozllanolata!lakieed:~ pochodzi jedna, płytka jlllla a ubogim 10ahr1ałem oeram1o&li1'Jl 
1 kostnym, 

J'IJ11t1 WOZiłlin o~ redn iow iaoZJie /poza 2-ina obiektu! Oclkry tymi w roku 1981/ oharakt~eyz' U:llł się 
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. ni..,i•ll<lai 1'o:mhram1 /Od 120 z 1,0oa do aoo z 110 om/ 1 moll\ t;ł,bokojo~ /od. 30 do ~o cal. 
lt .. talty 1oh 11'1 doj d m e ula rn o, owaln a • prsawat.nlo •tdlut"'!e, rza4sUl zblUona d.o kwMratu •. l'osa 
dwoma W'/31\tkalll, w oaarnej, -olloteJ ahai a dut.l\ zawar tojo1"' wącla drzeWDago 1 polepy wypełni ... 
J11caj omawlano obiekty Maj dowaly ei• llnao&n• Uo,oi kamieni polnych ze Hacl•i prllepaleaia. llaa
nu' ich był do~<! ZDac&ny, co •wiadcsy, te palen laka zoatałl' w więluzojc1 Pl'Zl'Paclków roz:~leo•DIIeo 

Khoo inny charaktar ma obiekt u terpro bowatll' watłPnie jako pozostało;<! pieca. Bkladał dt 

• d...Scb J•' owalnaj o wymiarach 50 z llO 0111, nie pr:aeltn.ozajt~oej 25 cm łll•bokojci i proato~tnej o 
pra" te piatloWJCb •etanach o wymiarach 160 a 110 om. Śolony zos,ały wylepione ellnq, Jttdra out41p111e 
ulo~;la oilr.emu apiec::.uniu. Śl'Odak obhktu zajoowałJ ~:amiania polne llło~one ;oUl• w killeli warstwach. 
Ziemia miQ<Izy nimi zawierała zn aczną Uojd wqcla d rzemego. 

1UJ odltryto • rok u 1981 w ••tatle t'ogo r oozn1 oh bac!al1 okazały 8141 llhoo większe /3!10 z 12D 

i 200 z 190 cm/. Obie miały potQ:I:ae paleniska, a jo<lna z lli.:>h, prawdopodobnie d.-utasowa zawierała 
'lady apalonoco drewna. 

I.lltorpretacja funkoji obiaktów odkr;rtych w biet.I\C)' 'II eozon1a nie jest łaha, gdy~ uległy aoe 
elaloko id11oamu zniszozaniu 1 zachował;r d41 jodyn lu iob apodn ie czQ;o1. WstQpn1o mot.no prlll'J'Id, te 
otektdro z niob a" pozoatało;chmi oaziemilego budoWiliotwa a1en:kaln~tgo. 

• wiQkaaollo1 jam wydobyto znaoz n"' ilodd ceramiki 1 lco;ci zwie rzooycb, O.raraJ.ka ma cochy 'ypow 

clla soltyłku okresu wcZBnno~reJniowisoznaco - roboozo moma ""' Od.nts;ć clo wieku XII. llaczyoia "' 
dlniB obtaczane, mają dobry wyp ał, el1Da barwy oagluto-brunatna~, bruoatno-azaraj i szarej schu

dzana dOłllilł&Zk'l llrodnio i drobooziamist JGO tluozn1a, Pawton niewiolki procent naosyd wykonano a 
białoJ gl.iDki, Podstawo•ll tormQ stanowill G!lmk1 z wychylonymi oa zewol\tl'll wylew111111, są takm naczy
nia z 9Jl1ndrycznll szyjkq. Prze wda ornament l1DU talistej, Uobl;6w dookolnyoh ozy naklud wykona
nych pat;rlciam. Dna płaskie lub wklęsło, niektóre zo znakami gamoarsk 1m1. Do ciekawych okazdw na

lo~y miniaturowa, l'tczn1o lap iooe oaoz;roko zdobiona ,orn amentem lln 11 t olisto j, tłol.k6w dookolnych 

1 oakłu6. 
Z cmawianyoh obiaktów pochodzą r 6wn1et nalltQpUji\Cfł pr.zadmioty mlazne l noeyk, dwa bU :te ;l nie

okre§lono przedmioty /moV> narządzie oraz kdłko lub ogniw~ Z powin zchnl pdl zabrano 2 prs,;l1k1 
gliniano, jodan ręczni o lepiony poohodzi z okr<'tau stBrazes o n 1:!. wcz ~sna §rodo 1ow19cza. N a uwaso H

sługuje jeszcze jama częllciowo zniszczona ze szc~tkam1 bydlęola /n1okomplotoym1/. Czaszka zwia~,c~ 

spoczywała na kręgaoh ogona, 
VatorlałJ i dokumentacja znajdujf\ s141 w Pad.stwowym lJuzoum ~rohoolog1oznym w 'll'arszawia. 

Badania bQd'l k on t;rnuowane •. 

< z..txoRD:, cm. Biskupiec 
woj. torwiskia 
Stonowiska 1 

lluze um llllgiooalna 
w Brodoio7 

Uniwlłrll')'tet 'Mikołaja Icpe:mika 
Instytut ~roboolog11 1 łtnogratU 
w 'rorUDill 
Pracownia .A.rohoolog11 Podwodnaj 

Badaala prowadsili aar Iaa1alars o~akl /au~or epr .. oa4.
o1a/ oru 111r Caaeł .. P1et.rsyltowak1. XouuUaat.•1 11)'11 dr 
oarard Wilka 1 dr .ADdrsaj Iola • u&. Piausował• *••• .. _ 
aioaalna w BrodA1cy.P1erwaaJ aaaoa ~dań. Woaeanołre4D1ow1a
caoa oeada palowa /'/· 

Stanowisko połotona jest n wschodniej ozę~cl jeziora Lf\kor.z /płn. czqll6 Pojoziol'Za Bro4-
n1ck1ago/, tut przy WJloo10 s triliilenia l"'czqoaco o1D1a ;lszo jazloro z jeziorem W1Sllt1e Par'tozy.QJ, 
około 750 m na p6łno011y-wscb6d od ldn1cz6wk1 Qn.b1Dy, Obazar prac dotyczył strefy lUonlnaj to' 

&ł41bokollci 5 m, o dollć rdłlllcm1eroym łagodlll'm spadku, przeoi41tn1o uros-ioooeao dna~ W1doollllotlc! pod 

wod"' siteała 5 ... 
0.18111 pierwnogo etapu prao b)' l o:~~pors,d.Zallh plMigratU obiektu, WlltQpne reapa_.e jap 

-ł'tratn:n.:ru, nrytilcaoja daoJcb ohrooologicznyoh. P1111iar atanowiska rozpoozQto ocl ustalenta .Da 
podatawie poo~traojl podwociDo;l o&dlnaso aarysu zalegania atałych elemont6w koaatrukDyjllych oaacly

wbitycb na dii_Ó palio JCatdJ z pali UZJ&Idwał dwa pomiary !altowe z dw 11111Zalem10 roalokowanyoh nl• 
wolatordw, l'omillry prowadzono w obr41bla 20 saktorów na jakie podsialODO oały obnar betu. W •IIII 

~~posdb uzyskano plon zalae~aoia pali • dokłacina rozlokowanie ałiałych elaa9Dt6w zatoteola. W "jGDia 
Mktorów prowadzono te :t pomiary gl4!bOkOlloiowa o Da podstawie ktdryoh aporz,dZODO UCSOgdło., plU 
boatJaerycznJ rejonu osady. PCIIl!Urzooo ponadto zarys obecDaj liDU br:a~sowej - ah•ty Mn.ataola ~.., 
zJtora. Zloka lizowano 5-"1 pala o lh'lldnio)' '18.-'2 01!1 1 &alagająo• od zaraata;l"'cego bne&ll ło &ltbokoj~ 

około • a w &ł"'b jeziora. 
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· Ze ppor:&qJaone r,o plenu wyulke, M o ~ 11Je rozprzaotnnnhle dę na ob:u:e.:ze pro.to"-'t• 50:a60 •• 
horz11o jak Rtlyby układ 23 rz~d.Sw peli w posteol dwu phtroraa /kd<le po 10 r:a"ddw/ poł~~oczonyeh ze 
10~ w ·par~L· ae>h pnybr::eżnyoh, Mltdzy .Plattonnłll!ll była pt'Z&rwe w tormlo :aetoczkl /przystani/ o 
oharty.a "'l',lcoie w &111 b joalora, 
Ze •tron; pdłll'oCDoj ~ale 1 południawoj lltnhjll wy•llllltole o ke&Ułoie zbliionya do trdjkl\ta w po ... 
hel .... , .. ~>bitych pel1. 
Praco sendatowe w dnie joz iora "l> rowadziły al Q do p obU ran la próbek dna po ostach w wybnnyell. ••k
toraoh, W kilku rn1ojaoaoh natrafiono ne &łębokoAoi okole 60 om p011Ue~ dna .oa want"" r~eowi•kol!lll 

przopalone"o drama, w •P118U ktdrej wylti\P1ła kora drzewna epoc~aJ~!' na sporej Udol wi6r6w 
eoenowych, .Załotony wykop eondatewy w atMfU p•ryf•ry;loej obazeru wyattpowania pali o WJaiaraoh 
60 z 60 ~pozwolił na odkrycie rii'Dowioka kon strukoH drewoianycn, ozęalciowo prupalGDy oh 11a &łtbo
koAoi oltoło ·50-60 orn, N a tym e t~ U aksploracj' p rzo rwano7 dochodząo do clQbokoAol 110 oa p on U• j 
d.Da1 •• wislQdU na znaczne nawaratwisoia namullaka 1 plasku, Shierdzono kGDhoznoalcS .. do•owala 
• przyszłoalei •~ktora niozbfldoego przy eksploracji etanewisk podwodnych. Ponadto pobrano pl'dbkl 
1\rewna do aoalisy dendrologioznaj w celu okronenia gatunku, t ~ak tst do analia 0.1~; wyniki 1tano-

. .lł.s aogą . ~edyn11 alternatywij u4oUlania ozy te :t worytikacjl obronolosU wobec braku adnlał u ru
' ohom•ao z · taaot atanowiska. 

Baclania bQdll kontynuowane, 

~o, gm. W~~ogrowleo 

wv~ •. pihkle 
stanowisko , 

ltanaarntor Zabytkdw J.roh•olos!ollllych · 
w PU• 

Badania prondzu· agr J.nclra•l li. Wyrwa, rt.oansowa11 1ID 
w Pile, u.ur w Poznanlu i l aozellllk a.t.oy 11lc:rowtao, 
Pierws:ay sezon badali. Wid, osada lokacyjna l.tmo·. 
/ X?/XII - XX w,/, 

Stanowisko nr 1 la:t.y o·a gruntach adJD1o1straoyjnyoh wsi LekilOt UIIJtUOWIIDe lałlł na ftllieaiui• 
ao~no'll)'m po wsohodnioJ stronie Jazlora łekll&l110kiego. W :tr6dłll0h bhtoryoznych po ra piarwsay· 
wzmillllkowane Ja at jako "4• Leona" w b~ i pa,ple:ta Ioooen teso II z ? llpoa 1136 roku. Z badaJ$, pÓ. 
wie1'3ohoio'll)'oh 1 wywiadu toronoweso wyoUca jednak, 1t0 osadnioho na wzs6dzu leklladalda 1 w l•&o · 
o'koUoy siQ&& przyna;Jmoisj okresu neolitu. Iatolejt, t o :t 6ledy osadolotwa z okra.a b~zu 1 fllltlasao 

Celem badań 1111 at11.11owlaku nr 1 było wst':poe roapOZIIaoie stratyaratli zastęau najwosem1•l" 
szego osadnictwa na terooie wsi 1 ustalenie chronologii kolelnJoh waratw oaadnlo:ayob. 
!YtJczooo wykop o wymiarach 2,5 z 5 umot liwiaj'IOY eksplorację oa du:t1 &1Qbokojlo1, 'ltaPloraojt pr~ 
ndzcno warstwami kulturowymi, a w ich ruaoh warst • 11111 meohanioznylll1. 

'117kop sonduowy wytyczono na placu PowstBJ!.odw Wielltopolsldob, pray poeoal1 nr 2, na nohdl 
Od Jiojjo1oła peratial.Deco .o 11 skraju wschodniej krawędzi wysoc:ayzny morsnow•j, aa ktfHl poloSoDa 

·1eat .oajstarsza oz~~c! wsi Lokll o. 

W trakola •ksploraojl WJodl'Qbnlono 111111tępuj~~ooa warstwy kulturowal 
1. warstwa I ali.Da nasypiekowa niwelacy;j.oa, czarna zia111a h~eusowa, :lwlr, 

.2. warstwa II - cle!Mobrunatlly piasek, W stropie waut111 II .oa 61Qboko•ol ,1,87 wydobJło ao.oał• a 
.11!6? :roku /"3Pren1sa 186? Sohe1clall8nzew/awers/;''120 ai.Den 'lhaler" /ra'we:re/. W 8p!18U wanGWJ 
II na t:ł. 91 ,}1 znalez1Qilo mDDetQ miedziani~ krdla .Tan a ltazlmbrza s 16?2 roku. 

}. warstira III - two:rzy Jll droblloziamiaty biały piasek :rzeCZIIy, 
~. waratwa IV- aklada a! Q s dwdob OZQ4oi: 

I'f a - azara sbala z drobiu\ ilo~oill "'alelkdw drzaWlyOh 
IV b - o1elllll0szara ziemia :11 diW\ 1lo~o111 wuielltdw drzeW!yob i jlladul 11p r6chllialap · dre'łllla'. 
Ja IIP'lCU waratlili IV /IV b/ oclsłDDi,to paleniska z diW\ zawarto~o1'l ko•ol awia~oyoh, .41dYa1 
trae:JD8Dłam.1 z"'alon}'oh bali dremlanych 1 hał!IDentaml ceramiki naoaynlD"l• . 

5. warstwa V • :!:dlta, ailllia zbita ~l.Da ze lflaclui działania otnrt•so osnla. Stallowi ODa na~
prawdopocloblllej pOZ1CIID .ohelaoyjnJ kolaj.oago pozi0111u osadniozaao Xf/7J.V ·~ /t/. W 'warsł111a ... 
ualaziono kd.D7ch aater1ał6w zabJ łkolll'oh., 
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· 6, waraba VI • uarobrlll'la.,na :llemia o aypklaj lcOnoyatenojJ., Fray p6łnoooo-zaohn1nJ.m oaro:tniltu 
"Jkopu, w atros:U wara~., VI 11aob1arwowano ahdy kolo~o•so palanhka • oa.arnn-•aau zUIIIia 
preerniaa:a.an ... a woalelkami dl"ł:ownyllli 1 aoozowkami popiołu. Palenhl-o otoo;on• jest aoozalllk•l 
Uuatoj, oaarnaj 1palen1an7, 1l7doby~o a ~ logo oU..,nlltv naozynJow' 1 knjloJ. awien,oe. 
~lat-.rlał oera111iozn7 wstąpole datujomy n u III/XIII wieko 

7, •raha VII • o.alao • drobnoziarnlaty pla~ek koloru azarot6łtogo 1 cltna bal'IIJ pOillarariozow•!• 
Oll.na z w trę tam i, 

• Badanta eondatowo na a~Wlowtaku nr 1 dały motltwo•cS a~~,~~oznan1a aiv 1 2•&o uwuatw1en1111111 
:tulturow,ml 1 okrener.la wat<jpnej ohronolog11, 

.W& da.".ch 1 anallay .natertałcSw z aonda.lu r.sohodntej ozv&fo• atanowiliko mote1111 4ato .. 6 na okNa o4 
Ill/nll do XX w. Zachodnia OZQII6 wsi w oY.ollcy obecne 5o lto,oioła pl\refhlnep:o mo:te m1a6 ohrono
lo~tl• anaoar'ie woześriejszq • ...,d,.je slv na to wskllZln6 m,tn,l ohara.der, polotlinia i roapl.nowa• 
nia • .o-aaclJ, toN~DO"J wywiad aroheo1.oglozny przeprowadzon? w&fri$4 mieszkadocSw p1seajl •er~;~owao70h 
·w 'fm ftjon1e /przy nowo budowanl'oh oblektaoh/ oraz dana historyczno 4otyOZI\DII miasta, pcSbiej 
nl IAltno,' 

W trakale bad111l, pozyakiUIO zneozną ilollc! matsriałtSw zabytkowych w poJtael llouyoh tr~~&
aent6w naJlZJli eliuianyoh, wielu pr7.admiottSw telaZIIyoh, ko~oi zwtsrzfjoyoh, Pobrano pr6bk1 4endro-. 
lo&loane, papl~łu, ~oloc1o7oe, 

V~tor1ał zabytkoiiJ wNz z clok~ntaoją Zllaj4u.1• sifl w Inst7tlloie Hilltoru tJ&II w Pouaniu. 
tllk~J~en~aoja opisowa, rysliiikowa 1 totogratiozna w liKZ w Pile, 

"Bedan h bę4ą ltOll tyo uowane • 

..-.o /Tarnowo Pałuokie/; 1'111• 1fl\growtao 
woj. pillikU 
~&uow1~ka nr 3 i 4-

i:callt'łrwator Zabytków 4roheoloe1omyoh 
W PUa 

Bad1111ie prowadził mer 4ndrze.j V, ~rwa, J'tn.nsował lllZ 
w P11e, UAłl 11 Pozn1111iu 1 llaozel.oik liiilny 'Wącrowteo. 
Drue1 sezon baclad /st. 3/, pierwszy /st. 4/. lludor oyl• 
terski z okNsu ~ • XVII w. •· aaentarzyako 'szkleleton /?/ 
gr6d wozoano~redlliowteozny /X - XI w.?/, osada przycrodowa 
/podgrodzie?/. 

. . 

Stanowiska. nr 3 i 4- w l.elalie ' III\ zanotowane w literoturze /m.J.JJ.por. W.Benael., StUdia 1 
aateriałl' do osadnictwa Wielk0pol.ak1 wozesn~historyozoe.j~ W-wa 1959, t • . III, •• 251-254 a*.Pa •• 
250/. Po4 wzelvdam admln1straoy3no-prallllym stanomska te połotona są Da grm taoh DalEi*'aoyoh do nl 
tamowo P&łuokie, &III• W11grow1eo, wol• pilskie, let.~~lla eruntaoh BoecJ.ana lłltta. 

StapoJisk2 u..J . 
W naw111ZIUI1U do badali z 1982 r. kontynuowano praoe wykopaliskowe we wsohodnie.j osvdoi . 

obiektu aakral.Dego, ba4.ao amantarżyliko szkieletowe oraz warstwy kultury sprzed osadolotwa oya
teraktago, 

prze4 pod.jfjoiem prao wykopallakowych wykopiUio druei oykl zcJ.jvcS lotnioz?oh nad stanowtllk81li 
3 i 4 oraz oał1m ltoJIU)lsltaem osadniczym w Łeltnia - stsnowi ~ll:a nr ·1, 2~ 3, -... Zd.jvcta "7kDAano 
przy wap6łpraoy lllstytutu Cleograt11

1 
J'iZ'JOZOej 1WI w Pozn1111lU S X 1982 /tot,.dr ,Andrzej KJ.~owJt1/ . 

Jla błanaoh ozarno-bialyoh podczerwonych negatywowych /Ia 2424 4afoereph1o • podozorwiell/ 1 ltoloro
lf1Dh POZ7tywplf1oh /ttr OHWO-Itolor/. Oelam ich b7lo ~okładne sprecyzowania lokalizaoj1 l occSl.oego 
planll obtektu •a~tral.Daco oraz S]'haoji kulturowej wokcSl niago. Ustalono przybUtone polo:tenie · 
obitłlttu .. kralnego, a nut~nie w oparolu o te dane wytyczono wyltopl'• 11aryf1kao.ja aroheolopouo 

oałkowicie p,otw1erdz1la apoatrzałenio "JplJwaj'lo• z 1111allll1 z4jfj6• 

płłtqkt a!knl.at 
Wytyczono lf1kopy aroheoloeiozne we waohodn1aj 1 zaoho4niej oz,&fo1 ob1sktu arohevloeioan•soe 

W 198-' roltu odalanlfjtol 
·1. .,llkty p&łnt&O ObJ.aktU aaltrll.DSCO /budotfla lakl'alna 4/ 

1. tnGJDon•7 tua41 kofoloła :a przyporami 
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2. tracmunty muru połu<lniowoco ko~oioła z przyporami 
3. tracmonty apsydy leodolcła 

Il. &oUkty wozoanogo oblolctu oalcrłll.Daco /budowla aaknlna B/ 
1. fraCJ!Iont polu.Jn1owo-waoho<ln1 e;plrYdY 1 fracmont muru południowoao 

III. rracmonty muru obwodowoc o w północno~ ozęllol zabudowad aakralnyoh. 
DU11kty aroh1tokton1czno zachowano sq azozqtkowo - ZDiazczana przez &ltbokio orki 1 dawaa

taolf "XVIII, XIX wloku. W tesadzla zacho wały oię fuodamonty 1 tragmanty korony IIIU"U ltolloloła. 

J'u.odWD&nt wykonany joot z gzanitowych otoczaków łqozonyob z•prawq W~~P1Bnnq. Ia fUlid-ntach w ozoiłoi 
południowej 1 ~rodkowo-półnoonoj fasady zaohow•łY alę relikty ltoraoy muru ltollcloła do W7aoko•c1 
ok.. 0 035 m od odsadzki fundamontowoj. Wykon•ne aq ooe w wqtltu opua amplaotiD /~-.dro WJpał.olona 
drobnymi otooz~ zalanymi z~raW!l we;pl~onq z domi&AkJI ~ruzu . oo&la.oago/; lloo ltOl'CKIJ muru wyko
nana ~est z cl:osów (lranltowyoh. Granit ma barwo ozor,.onq, BZBI'I\ 1 oUIIDO&zarq, ozarwaoo-rółoWil• 

Dobrze zoohawana frasunty 11oowao1a wideozna sq na zewnętrzna~ stronie fasady od połtaiJilowago .Da• 
rotnika do ..aj4o1a clo kodcioła n• clługo:loi 3,51 m 1 wownqtrz .oa ty111 aamym ocioloku .oa dłucolłcl -ł,~ •· 
szeroko~d karany muru łasacly wynosi 1 132 - 1 ,}B m. Fundamon t. ma szoroko•c! ok. 2,20 ID• Stopy łUDd~ 
moc towaj w trakcie dotychczasowych badad nio uchwycono. Fasad Q odsłonięto .o a całej clłuaollcl • 1-ł 1 10 •· 
p'ół.ooony joj fraG~Do.ot zaohow•ł .alę tylko w poahci ła"l' fUDcllllllontow~. 

W ocllee..lodoi około 'ł,71 111 od południowoce narożnika faslldy odsłonilitO •Uoie ·clo ko,otoła. 
li a' ODo ;· szoroko~~ ok. 3,35 - },80 m. Zaohor.llły oię w nim trzystopniowe kamlenne achody 1 wykADane z 

otoczaków granitowych. 
Prey południowym narożniku fuady odsłonięto dwa fraG~J~onty korODy muru przJpory /skarpy/: . 

pierwszy · przyleea do fasady od strony południcwoj - szo rolcedoi 1,32, dłtl8cllc1 O 1 82 ·mi clruai od a tro
ny zachodoioj n• W7B'cko~c1 muru połudnl.owoeo ko:loioł• • szorokodoi 1,}0, dłuco,oi 0,40 m. Pra'Jl)D;rJ 
posadowiono są na kamiennym fWldllme.ocio. ltorooa muró'łf przypór wykonan• jest :11 bardzo clebrze obro-. 
blaoyoh ciosów granitowych łqczonych z~rawq waplen.o-.. W konstrultojl przypór zastosowaoo cruz coc

llllly i oogły o pałDych wy1111araoh /tz.,. stopa '"'· BGmarlla 28 x 1-ł x 9,5 om/. 
Ualogiczno przypory zachowano jodo lile fr&ODentaeyoznie /zniszczono pro:oz wybr11111e fUDdtll!lo.otuf od• 
kryto rómid. w północno-!Tschodolm narożniku fasady • . 

Odsłonięto 2 freonanty muru połudnloweco kodoioła /?/ o szorokodcl 1,20 m, WJkMaoot;o w . 

Y/lltku opus emplectum. Mur n!O · jest joszczo odsłonięty na całej clłucodoi. 
Odkryto t akte dalsze fracmonty murdw wown ... trz ko4oioła oraz bardzo zniszczono trapanty muru 

półnoo.ooco. tadnego z olch nio odkryto na pełnej dłU(lo4o1, 
Przy murze południowym w odlo głodci około 7,60 m od narożnJ,k• połud.D lewo-zaohodnie go celkopliliO .Jto
l.e jn, przyporę wykonanq z ciosów cr<lDi towyo b. 

so wschodn1oj ozędoi b•daooco obiektu odsłaclęto k81111&nnłl półokrA«ł'l epayclę~ Z•ohctrlllla 
jost ma tylko 11 •arstwach fun<lamontowyoh. Szorokodó jel wy.oosi ok. 1,07 - 1 1 18 m. Od strODy poł,Uil
n1owo-mo~odn1aj łl\cZy się z muro111 południowym ko:lciola. Docycbezas oclało.oięto 1/2 p<Słok:r.,gu e;paydy, 
która poprzodzon• joot prostokl\tnym przęsłom prozbitoria1nym. 
• W czę.4c1 póło cena j badano co obiektu oclkey to traGIDOn ty muru obwodoWIIgO WDkół zabll4owal1 alik-
ralny ch. tla on szorokodó 0,30 ~ 0,35 m. Wykona.oy jest w wętku cOclllllo-kamiannYIIl• Cogł7 /tzw. stopa 

'"• BemardaJ :" Y/lltku wozówkowym. 
W wykopio .n w obrębie prostokqtne&o prz~;sła prozbttarlalnego oclitoplilio loco frat:me.oty re

liktów arohoolocicznych w postaci półoltl'flełej apsydy wykonanej z ł~q>llllyoh pły'tek gra.oitoWJob., clobrse 
obrobimych oraz traonont muru połęozooeco z apsyclq w narożniku połUiloJ..owo-nohodoim /budowia au
ralna B/. •PII'YclO tego obiOktu odsłaolęto w ok . 1/2, mur .o• dłucollol ok. 5,50 a. 

Budowla suralna • rysuje sit. jako wydłutooa, jadomawon orlantowł!lla, z przJbudóttkłlllli 1 
'PirYdll• Wymioey długo-46 ok.. 45 a, ozorolto~~ 14 /?/, 4psyd• poprzedzona jest prosto~ tnya przęsłea 
prozb1t8r1alnym. l'dłkol1ah jej forma wskazujó, to nllle~ jq trutonó jako 1'0łll~B-., ~ jaj powała- . 
ole WJZnaczyó na połowę XIII wieku. . . 

Odałoolęto tr•amo.ot•eyozoie relikty obiektu arohUektooiozne&o B, ze 'IIZ&l..,_u na JDllł!l Ublld 
poaladMJDh ;obeoole danych trudne "''do szozocółowaz~j 1.oterpretaoj1 1 ustalenia ohrDDolO«lio 
Oriontac ja B celobylon a jest o ldU:a atop.ol w kierunku półnconym od bUlłowU 4. , · 

Wokół kanstrultojl arohltoktooioznyoh wyclobyto dute iledol oanmild /w tya· nlalttó~· d.aj-. sit 
o•łkowlcla wykleić/ 1 d.uto 1lo6o1 szkła wi trdowogo. Szkło ,leot allnie opalillow~e, na lliektóryoh 1 
traCJililii tech w1dooz.oe aq 6laclJ o:mama.o t ów "l' taplany oh 1 emsl.lowaoych. ZolllezlcJIO r61111ll.t tJiagaen ~' •• 
pOiliOCli któreso L-.ozono szkło w wltrate oraz fr491ent maraurowej pbtkl Ol'D-ntowe•J• ,; ' ·. 
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.S1112ibaJ~-IIIUil!!W 
Na badanym eman tarzysku w aozonaoh 1902 i 1983 roku. odkopano srob7 121 osobnlltdw rdtnaJ 

plot, Sakialeby były polotone na plaoa!lh w pozycji WJProatowaae3 na olli JI-W, r6w.noleel• do murdw 
obiaktu eakral.nego A, Stan zachowania ezlcialetdw, ze wzgltdu na wkopywanie Jadnt~co g1."obu w 41'\1111 

Jes' bal'dzo złJo W ozędoi cmentarzy!IJ<a pelotanaj na wsohdd od apiJdJ ko~oioJ:a WJr6ł.n1ono trz:r po
alamy salegania szkieletdw, 

Od8lo.n1,to 'lady trumien drnnianyoh i po:łdai łllo~oyoll d .. ki trumienne, W 4w6oh grobach o4kryto 

IIP111110Zki do pasa • 1 bl.'IIZO~ 1 1 telazn11 oraz jedni\ zapink' s fragmen tam1 skdry po pasku. 
W WJDiku .ualtzy antropologioznaj dokonane3 przez doo.dr Januua Pioatka z Zakładu AntropGol 

lo1111 tJAII w Poznaz~iu atw1ar4zono, te: 
1, badane mstar1a1J poohodzll z amantarzyaks, na którym grzebano lUdnodd populao31 .a1s3soowej, o 

włdoiWJm 111'\łlOII 4redn1owieoznym r.tosunkom wymierania, WiQkszo~d osdb doroał)'Ob zmarła w prse
biele wieku ,O - 4-0 lat, Występowanie grobdw dzieci jest bal'dzo małe i nie oddaje natQt.enia 
w ~leku dzieoiQcym, 

2,Badania budOWJ mortplogioznaj czaszek pozwala311 na wy. allllięoie przypuszczenia, te &l'Upt oeohowała 
duł& uiennodd budOWJ mortolog1ozna3, na ktdr11 IIJ<ładało się wy&tf1Powan1a osobnikdw nalet~~o7oh 
do rd:triyoh tJpdw an tl'opologioznyoh, . 

,. Sh•uktura -l' .. oWa grupy z Łekna cechuje się wysokim Udziałem elamontdw nordycznych 1 amenoidal
.llyoh przod laponoidalnym, oo upodabnia j11 do struktur rasowych grup p~odredniowiecz,nyoh, 

!!!!~!l-~~~!~!!-~~~!~-!!E~~!l-~!~!!!~!!1· 
Ka werstwy kulturowe sprzed zabUdowy cystarsk!Bj natknitto się ti kodoowym etepie bildali w 

1982 roku. Jednak ze wzglQdu na małll ilodd dlltlych nie podjęto intnpzetacji, 
J:ontynuowano eksploraojQ tych warstw pod :oabudo"'l arohltektonioznł\ 1 a~~entarzyakiea, W jel 

WJ.IIiku odsłonięto: 
1, h'agmenty konstrukcji · wał6w grodu 
2, h'agmenty majdiiDU grodu 

Rlllikty walcSw grodowych odsłonięto w postaci konstrukcji drewniano-ziemnych, J:onatrukoje . 
d:reW11iiiDo wału zachowałY się nadowo w postaci brunatnych smug belek. Ich grubolld na r6tnych po
atomach eksploracji wahała się w granicach od 0,5 om do 5 cm. Najlepiej zachowane lllady kcnstruko~i 
dre1111ianyoh wystł\PiłY w najnitszyOh warstwach nłC?WJch, a:sploraojQ warstw wałowych prowadzono ,do 
Clębokolloi ok, 3 in od obecnej powierzchni terenu. Calce jeszcze nie osill&nięto, 

'll'ał grodu, w oparoiu o dotyollczaaołllł badania, miał konstrukojQ dre11111an~t-ziemn11, 1."Uaztowo
-'Pl'Zekładko"', Dzewno przea)'Pywaoe było &linł\o a w dol.n:roli nratwaoh pia,llkiem, W& dotyohozasowyoh 
daDJCh motna ntępnie ustali<! azerokodeS walu u podwala na ok. 10 • 15 m, oo wydaje siQ wskazynd,· 
a liiiDY tu do czynienia z grodelii wozaanop1aatowalt1m, 

!la wschodniej ozędci wału /pod apaydll obiektu sakralnego.&/ zsuwatono intenayWDe lllady 
~alenizny o m111tazodoi . ~k. 15 • 20 om i IItady apalon)'oh bel d-rewnianych·, oraz otwory po uat

wioDJ'Ch pionowo slupach. 
Znajdujlica się po wachodniej stronie wału &lina w wyniku działania ognia uzyskała barwę oeglaało
ozarwon,, 
Kalet, przypuszozacS, te -szczyt wełu zwiedozcny był blitej nie okzedlon11 konatruko311 dze1111i11114 , 
/mote palhadł\/, SzczegdłOJiłl odpowied:t na to pJtanie dadzll dalsze badania wykopallakciwe~ 

W,kopaliska na majdllllie grodu prowadzono w jego p6łnocno-noho4il1ej 1 pdłnoo.llo-weałlodnie;l 
ozęgo1• Dotychczas odk:rrh stropowa W1."11tWJ W.llętrza grod~ na bardzo niewi'!lkim obszarze. Odma 

.warstWJ majdanu przeayoona 1111 IItadami intensywnej spalenizr.y 1 działania OłiDia, 
W trakcie ekaploraoji stropowych warsłlw •uitrza grodu znaleziano dute ilollo1 OS1'11111k1, 

p6łtab1."fktty z rogu, opraWJ rogowa, grzebieli rogowy • przęiiUki gliniane, Up, 
W oparoiu o wstępne p01111ar:r motna pr1Jj46• te omętrze &l'Odu na linii wsoll6d - saob6d aa 

długollc! ok. !10 • ~ ·m. J'ednak ze względu na małe rozpoznania tego obiektu trUdno na obeOD'fa etapie 
badali podad jego dokładne rozmial."Y• 'l'rudno tet ustalicS jego chronologiQ bezwzględni~• Dała pouta
Aia jest jesz.oz• nieznane, tlpadek crodu prz)'Padł pl'ZJ'Puazozalnie na poło .. XI w. 
1fc wstfiPnych badali histo_ryoznych sr6d został Z.lliszcz1111y w 1!)'niku najazdu P011orzan .~~ • .-'ll'ielJtopolakt 
w polowie XI wieku. Podwiadozed tr6dlowyoh na ten temat brak, 

1!!!!!!2!.2!.! 
Stanowisko nr 4 połotona jut .11a zaoh6d 1 południnWJ•Zaoh6d od stanoWiska nr 30 .11a oba••· 

rze oJtolo ' ha. 
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Oola11 podj,oia badali było atw1or4zente obaralttoru 1 watępnol ohl'CIIolo&11 dmowlllka ona . 
uhlonie relaoji lllędz:v ataDoWiaklell or 3 1 nr 4, 

Prseprondao.Qo tylko wstępne badaDla aooda~ow WJkopoll o WJalareoh 2 z 1 m • ..."kop "''l'•OIIo 
w ocllo&lolol 70 a od eranieJ ar6w 33/}łł w kler\llku uohodnla od sabudowali aakraliiJoh /ol. taP47 
)tololola: Unh arowa 33/}łł biegnie przez •rodak taaeJJ.J/, na ll.DU przekroju podlumaco ko,oloJ:a. 
klantom ego, 

1f trakole okoploraojl WJodrtboiiiiiO 4 •rat Q kulturow: 
1. nretwa I /h'!Das/10,81 - 10,76 do 10,"}0- lliemla orna oaamobru~~atlla, prcSohnloua. 
a. •rat• II /10,50 - 10 ,":J/ zbl1taoa do wara t"' om e l /hUIAWiu/ ozaroobr\llatlla, • 11ouy•1 4roboJII1 

kllllloDiaml, drobinaml 1 crudklllli tuUu. 
3 •• warstwa III /10 ,":J - 10 ,OO/ narobrunatna, pianczysta z10111a • aoo••*aa1 clinl' 1 4robo7a1 

k811loD1am1. W warstwie UI we waohodniol ozę~ol soodatu odalDD1ęto przopalDD' clio• o ll:olorse 
pOIIIaraliozoQm, wokcSl ktcSrej WJStiiJiil popicSl z olei1oznym1 grudkami węgla dftownego. 

•· waratwa IV /10,00- 9,WS/ jasoobrunatoa ziemia przemisszaDa a pop1oloa, ·aooae*•i p1aaka ·1 
1otieoay1111oj spalanizny; pr6oz togo występu~ 'l tu. d~a Uodol droboyoh k•1on1. 

Oalllo - jasno:t6lta glina ze lladam1 orat:you 1 -b1alo:t6lt:y piasek bez zabJtkcSw arohoologloZDJOh. 
/oalao występuje od gł. ·9,88- 9,WS/. 

r; Cli:splorowaoyoh warstw wydobyto dutll uo•d ooram1k1 /'lfłoowa I - IV/, ko,o1 zwi~rsęoo, &utol 
azklany 1 :telazny /.w-• II 1 III/ luald 1 ko,o1 rybio /warstwa IV/ itp. 

Watępoe badania sendatowe pot:wiordZU:y dute walory poznawcze atanowiall:a Dr 1 1 Jeec> wepA
aaletno!łcS ohronolocioZII'l 11 obiektami ze atanowiska nr .3. 

Watorial zabytkoWy ze atanowialt nr 3 1 4 - oerllllill:a naczyniowa, blldowlaoa, szkło, aęra., · 

wap1aona, metale, pr&bki opalenizny, prcSbll:1 don d roloclezoo, prcSbk1 1ohUolo&1oue, prcSbki apale
n1ZIIJ 1 popiołu oraz 11aterial koat.Dy zoajduj'l się w trakcie aDalis opoojalhłlyoUJOh 1 aaozecAo
weco opraoowaD1a. Osły aateriał zabJtll:owy wraz z dokumen taoj11 z.oajduje się w Ina,tll01o RJ.ator11 
t1AII w Poznan1u. Dokumentacja opisowa, rysliikowa 1 totosrafiozoa w WKZ w Pilo. 

Bad~ia będ'l kODtynuowana. 

I.OBUn 
woj, azozeo11illk1e 
Stanowisko 1 

lluaeum •arodow 
w Szoze oln 1e 

Badania -prowdzil msr Aałlool Po:rzea1Jiak1, l'ioanaowało 
Muzeum Narodowo w Szozeolnlo. DrasJ. aezoo badali. Oaacla 
wczasno6redoiow1eozna z 2 pol, n - 1 pol,. VIII •· 
oraz relikty osadolotwa kultury łutyoklej z opoki bl'f&IIU 
1 okresu halaztaokiago. 

PraOII.IIIi •adawazymi o bjęto połudlliowo-zaohodni skraj WJbierzyska atare~ h1ro•1 /w naw1.4Za• 
n1u do wykopcSw badawczych z 1975 roku/, @llzie przJPUa&ozalnlo znajdowad al• a1ało oooł:l'ISl osady. 
Przebadano powierzchnię 4,5 ara - odll:l'JWaj'IO i ekaploruj'IO 14 ob1ekt6l! woaaaodredn1ow1ooanJoh 
l'Wprezantowanyoh przez 4 pcSłz1em1ank1 z resztkami palonia.lt, 4 palsolalta o•warte oraz 6 :1• coopo
daroayoh. Odsłonięto relikty oaadoioha kultury lutyoklej /4 jamJ oraz Dlaokowato ama kai•Dna/11 
Oblekły wczesno•redn1ow1eoz.oe tłromyłJ uaozne zqęazoaanie na pow1ariohn1 1 ~a. ~ ooe "'~1• 
.,.odręboiaj'IOJI!l al' altup1ak1em, oddZl&l.DQm j~łOWI\ przeat:rzeni'l od r .. zt,. ~biaktdw • ...".ł:IIJI1łJ tu 
rc!wl!et resztki warat-., kulturowej, ktcSrej ml11tazo~d wzrasta '!' kierunku zaohodnla, ••r6d- ador1alu 
zabJtkoweso 4omi.DowałJ trapanty nao~Jii ręouu lop1oo}'oh, 4 tragaanty •m ll:al8nn7oh ona pnt•· · 
liki cl1n1ano 1 .DOtli t.oliiZll&o 

BadanU btd' .ltao łlynaoRDa. 

ł.Cil'USZ, 

wo~. b1aloatook1o 
Słlmow1alco I 

patrz okres DowofsJ.IIIIl' 

.: 



V'lOSZOZ, nn. Lisewo 

m~. tol'Wiakla 

•011:111:, łiiD• ::~ode! 

wo~. zamo2skie 
&hnowhk ... 1 

tb'J -

pat!'Z neolit 

Arohaolociozny Ollroclak 
Badaacz o-Koo sa rwa torski 
w Lubllllla 

Bad~~uia prowadził ~~>.;r .lndrzal Kut}łowski przy wapdłudziala · 
111gr.mgr, Laszka Uajawsk.iego, And rza ja UrbaJ!akla go, WłOci:U- . . 
mierza Z1el1·isk1ego i WandJ !:o?.ak-Zychmanowej, 1"1Danscwało 
Biuro Dokumon ta<~ji Zabytkdw w ZIUDodoiu. Trzeci sszoo bad ad.. 
Ślady osadnic ~ wa epoki kamienia, apoki b~u i wczasnaj 
epoki !Blaza oraz cmentarz oUłopaloy poo&llt.ltów llrGW!io
aiacza. 

Jtootynuowano ekaploraoj l. nPjbardzial zagro~onyoh kopców, oznaczonJoh nr 2 i 3 oraz pr21y- . . 
lacłaj do nich przastrzani. 

ltC!Ploc nr 2 /przed badanillllli :miszozony 'w ~rOclkowal czędci oraz 0c1 strony półnÓono-nohod
nisj, połlldniowo-wsohlldniaj 1 południoao·zaohoilniaj przez ohłopdw 'I!Ybiarallleyoh piasak na budoq/ 
lUlajduje siQ a poblUu najt~Y~szogo punktu w obrębie stanowiska. 11')rstQPU211ca corsmika wskazuje • · 
ułfwano go ju~ w początkach dredniowieeza, tj. przed XI wiekiem, Wadług illaentaryzaoji seodszyj• 
naj /1!181 r./ kształt kopca nierogulamie kolisty o llrednicy około 9 • 10 m, piaraotn1s najpe"" 
niej czworokątny o wymiarach około B x B m /sąd&~~o z rzutu poziomego rowkowatybil ~;agłębiaJ! na 
obrzo~ kupca/, J[opiao zachował się /19B1 r,/ do WJBOkolloi około o,a - 0,9 m, ale niBq'Jilhia 
piańotnia był znacznie wy~szy, Na płaskim szczyola kopca widoczno były dlady dawnych wkopdw, 

likodna rS~~~Pa o długolici ponad 5 m prowadziła łagodnie w dcSł zo szczytu kopca w ldaruo.ltu południc-. 

wym na prawie . płaski! przestrzeni, Od południa i połUdniowego wsohodu jest ooa niemal pozbawianą 
:rza:tby naturale aj, od zachodu natomiast osłonięta kopollllli, WJstępUjllc}'llli w grqpaoh, a od pdłnoc
nago wachcdu i pdłnocnego zachodu - poje<lyńczymJ: kopolilii /kopitJo nr 1 1 kopie o nr 3/, 
W bAdaDych odcinkach c!aiartki połudn iowo•zaohodnioj, południoao·wsohodniej i pdłnoono·wsohodnia j, 
w warstwie zewnętrznej kopca, w stropowej jej oz~~oi stwierdzono obeono6c! akor4P potłuozonyob na
czyJ! i tJlem9otdw a.robitsktonioznyoh /dachówki, szkło okienna/, lttd:ra wiązad nalaey z pó~nym ~re~,; 
nicwieozem i czasami nowoeytnymi. w' apqgu warstwy ze..,Qtrzne~ 1 • warstwis nekrywaj"o"~ stwierdzo
no obeono~d okruohda węgla drzewnego, spopielonych kolloi, niallcznych Oclpadkdw i odłupkdw krze. 
miennyoh or~ drobnych na ogdł skorup potłuczonych naczyl1 o wyglądzie wyrobdw gU'JIOIIrsklob neolitu, 
wozoaoaj epoki brązu, pełnej epoki brt~zu i /lu'.J/ wozasos j epoki !Blua oraz poozątkdw ~radniowis• 
oza, fl warstwie poprzedza:ll\oaj /tj. w górnych pozi omach {;laby pierwotnej/ okruchy qgla drzaWDa&o, 
spopielona leodoi i k:rzemiani'l t:ratiaj14 się rzadko, a akorupJ potłuozonyoL naczyl1 pochodzą, zdaja 
się, baz WJ;Iątku od W,robów sarnoarakich pradziejowyoho W obrębia połUdniowo-zaohodniej i połud· 
niowo-wscbodniBj , dwiartki zaobserwowano n isoo większe zagęszozeoia znalazbk skorup potłuczonych 
naczyJ! o wyglądzie WJrobdw gamcarskich wozssoej epoki brązu, głównie tzw. kultury trzoJ.nieolt1aj. 

tJ podnd~y pieraotoago nasypu, w wypełniskaoh rowkowatych za6łęb1el1 usY tuowanyoh od atroo-y 
zaohodnitJj, półnooDtJj i wsohlldniaj kopca, przede wszystkim • warstwach z·~uwdw zal.a&a:I'40JOh na 
wewnętrznych stokach t}oh za&i;ęh1sl1 1 na ioh dnia stwierdzono istnii!Jnia obtlt}oh 'laddw IJllalBniznJ 
w postaoi wa:rstank i soozowak pyłu, okruoh6w 1 Jtaaałkda wtgla drzeMtJgo, spopielonych kollei /ktd:ra • 
11104111 poohodzid z co najmniej dwcSoh, nia więcej jadosk nit kilku osobnikdw/ bru rozproszonJoh, 
d:robllyoh ułamkdw przepalonych wtdmia /V naozyJ! gamJtDwatyoh, kt6ryoh oaohy zaWDęt:rzna p:rzypomi
na:ll\ WJ:roby garocarskie wczesnych /ohod nitJ najwozsdoiejszyoh/ faz początkdw 6radniowisoza, 
W nawarst•1en1aoh wypałniska zachodniego i ~rodkowago odoinka rowkowatego zagłębienia, usytuowaneso 
od strooy póblocnaj kopca, stwierdzono obaono~d dwu trftgnent~w zwęglonego drewna o 4ługo6oi około . 
o,e 11 i O ,6 m i przeoittnaj ll:rodoioy około 0,06 m. Na jednym z tych t:rasmentdw dochowały s i~ płaty 
kory. Poza t}lll na odcinku ll:rodko'WJ!ll ł:ago zagłębia, a stretitJ czołowej jago ZBWD'łtrznsgo stolca, 
odsłonilitO lllady za~glonago, pierwotnie zapewno pionowo wb~togo, d:rawnianeco pa~ka o ·:f:radnloy około 

0,05 • 0 1 06 m. 

J[Opho nr ). Przo4 'lf7kopall!lkami zniBzor:ody ocl stl'Oily poil:udn1owo-wsohodniaj przn ohłopdw 

wyb1ara~IICJOh piaaok na budowę, Na badaDJI!I odo1Dku /dwiart.kll południowo-I'ISohodnh/, u podD u 
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. p1arwotnac o nasypu, stwierdzono 1atn1~nio połudn 1owoeo kof.oa rowkowatoeo zagłębiania, uaytuo..aaco 
od strony wnohodn1oj kopna, W Nucie pozl010ym joat ono podobno do rowkowatych zaslęb181l o4ałcm1ę• 
t, oh przy kopcu Jl r 1 1 1!, 

Znaczna ozę~d kopca nr 3 i pown·a czQ~d kopca nr 2 oraz przylecla do 111oh prMstr.aall 111a 
została rozkopana 1 znajduje s1Q w dolld dobrym stania, lllo:llllwa 1111 więc arst.,llat,cea bacleta t,oh 
obiaktcSw. 

Zbadaąo 0,5 ara przoatrzen1 przy kopoach 1 między n1mi 1110 ujawniło .. dnyoh cibiaktcSa arohe-. 
olOGioznyoh, n1oruchowyoh, 

wspomnled nalal:y, żo w czasie panetraoji tarsnu atanewtaka 1 a 11iajsou ocldal011711 o około 
500 - 600 m w k1ormku na pdłnoon7 wsohdd od kopca nr 1, a aiami wybranej w truoia rollkopywala 
jUIY Uaioj, znaloziooo dUl:"J traemont amfory, ktdroj cechy um,trzna pr.IJpłiiiii.Daj._ W)' N by p m• 
0ars~a tzn. kultury pucharów lejkowatych, 

MateriałY zło :tcno w Zakładzie AroheclogU l'~lak1 WOS w LubliJIU, 
Badan 1a będą kan t,nuowane , 

liOTrOZ 
woj, lubelskie 

Uniwersytet 111. •arii Our1a-5kioło.-a1aj 
Katadra J.rcbaolog11 
w LubllDla 

»&dania prowadziła dr Irona Kut,łonka, l'.lDanaowł 1II[Z 

a Lublinie. Trzeci sazoo badlłl1. Grodalalal :nn.Ix w. 
/adaptowane na nowo~tna tortalloj• XVIII-n% w,?/. 

W calu wyjalinlania obarakteru 1 obronologU południowych zbooay crodz1aa załoiano wykop 
/nr 1/63/ badawozo-aooddoWJ długo~ci 11m., asarokolłoi 1,.5 m- obejmUJący aajctao, .abooaa oraz 
traSillaD tarycznia. tosę, Od.ałllllięta nawarat11ienia 1 ma tarlały poznlalll na poniltua ataierdZaA1a: 
1. Od strony południowej gTod~a§ powatało poprzaz odo1ęoie :roSI\ pdłnOOilago krałloa ,o,.Plal.ePo- · 

we go wyn i a siania. 
2. Zachowała się tosa i wał. o kbJlstrukcj1 dremiaoo-ziam.naj /skrzynia 1 p r •• Y.::lCip<ldOba1a pr.aakła4ke/o 

Wał u podstawr ma szerokodd około 4,0 m. Obaocia zachowana rd:llnioa wy•o~~i ai•d•7 ,toeĄ, a 
gcSroym.i partiami walu.. W)'nosi ponad },O m1 z czego ~,o • jest nasypem atów~ a , 1,0 ~ ~ retUo-
woc w oal.ou. .. _. 

;,. 'llatariał zabytkowy uzyskany w wykopia 1/63 z majdanu, wału i toą j Ut j iłd.noiocllly :.. , :rŃiaen.-, 
naczyl1 datowanych na VIII-IX •· .. !la uwa~ zasługuje znaleziony w warstwie r•ow'l:aJto•j ~ll 
dob.rza zsohowanY grot z zadzior .. i typu I wg t)opologU J., lradolakUgo, , .• 

Badania prawdopodoba ie bę«ą kan tynuo,aoa w calu "1 jallnienia. tak n iatypowei'• 41• · Yn:L.~ · ·· 
morfologU grodziska. · · ,: ; ·· · ,• · ,::..:, ::-·: ... ·;, ... , . 

JIOWOZ, 8111• "Kan opn ioa 
woj, lubalsltia 
Stanowisko 1a 

lfADitDLlll, Eilll• Locbda 
woj, akiarniedokie 
StanowiBito 1 

lU.liOJXl,l!IJI, DrohiD11yn 
woj. b1ałoatoolc1a 

S Mo owisito 1 "'logiłlti" 

. \ ~. 

patrz neolit 

p atrz okres ~ły.wdw K7!Bak1oh 

• •• l,· 

. ,. 
.· PA11stwowe liliJMila J.rOiwlolocLQ~a .. 

w Warszawie 

Badaola prowadziła mGr LudGarda · Dłue:apoiaka ~ 1. asr.'łliaŹsaj 
Piotronki. Fillansował IIKZ w BillłJml!toku. P.iei'ną ... OA 
badall. Oau1ntarzysko a grobMii w cibUdowł:e klial~DII~f : ·. · 
/ e XII - XIII w./ • . ' 
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Stanowisko znajdUje aiQ w odlaełollci około 250 m na "oh&t 0<1 np6łczo~nogo elllOntarza w 
lal'Ojkaoh, polo~ooogo p ·rzJ d~d"" biacnf\caj z llarojek do l.opuaza. 
Qn.>nta·r;y:.ko usytunlflllle jaat na po:tudn1owo-woohodn1m :aboczu ntswUlkiego wzn1ae1an1a. Toron w 
w1ękazo•o1 poro~nięty 3•s~ wyaok1m1 drzewami 1 z trzoob stron oeraoiozonJ pol ... i ~rallllym1. Po
w1arschn1a o:uontorzyokalllc.'li dlocly rabowania kamtani obud6w oraz k ... iaoi bruk6w. Środkowa czą~c! 
ozę~6 zolsaozona została p rzaz doły na karto tlę. Toron omen tliNyska wynosi około 5 000 .,.2 • 

Zało:Aooo dwa WJkqlJ w zachodniej cząllc1 cment~:~rzyolca na arzo 5 1 a:rech 7 1 e.- Qe6łom przeJ
Mduo 1,6 ara i odkeyto 20 crob6w. 

Jla arzo 5 odkryto 14 erob6w. Kodo i szJd.alat6w zachenans były stosuokowo dobrze. 12 grob6w ,za11ozyc! 
Dalalty do grobc!w &łQboldoh z wyrwio :&&rJSOWanf\, na C}:ębokollo1 80- 90 om od powiarzohn1, Wf\akl\ 
1~ crobo•l\• bzy groby IPOIIiadałJ zachowane obudowy kaaoienne zabruko'lflllla trzema lub czterema 
nrstwomi kM~ieni bruku, 2 groby odkeyto t~ pod, warst.llll dam!; jeden z grob6w ule&ł dU:Aemu zniaz-

. ozanlu. !fa n crob6w j8dJ.a1e oztal'J posiadały wyposażenia: gr6b Ił - grot ~trzały; grc!b 8- pacior
ki·; gr6b 9 - kabłl\czok akl'Ooiowy, p1or.§o1onek, n6:A; gr6b 11 - pierdcioook. 

1f założonym WJkopie na gr11111oy ar6• 7 1 8 odkryto sześc! grob6w. Szkielety zachowały a1ę tragman
taeyoanta. 1fszystlda odkryte groby za1iozy6 nalalty do grob6w płytkich. Kości szk1alat6w wystą
piły na &łtbokolfci około 40 om lic:&I\O od pierwszej warstwy kamtani bruku. Częś6 grobdw mUła dob
rze zachowane konstrukoia kłllll1enne w ·postaci kłllll1an1 obuc16w 1 bruku. W w1ęk.a_&o4cl oa-oby ~siadały 
WJPOsażenie> Odkl'Jto: -ł nota i&lazna, 2 krzasiwka ogniwowa, k6łko brązowe, a piarlfeionki, krz)'
ł1k bl'I\ZOWJ 1 6 I'JWO:tdzi. 

Wa wszystkich odkl'JtJch na omantarz)'sku grobach szkielety zorientowana były po osi nob&t
zachdd z odobyleniem na , pdłnoo 1 pollidnie1 z głowq skiaroflanl\ w kierunku zachodnim.. 
Cmentarzysko watępnie mo:talll)' datowa6 na ni - nii wiek, 

Plaoowane 114 badania w roku 1984 • 

• OSK~W SVLISŁllfiCZI 
praedmiadcia m. Xal1sza 
Shoowisko '1 

lruzaum Okręgowo 
Ziemi Kal1sk1aj 
w ltaliszu 

Badania prowadził mgr Jerz·y Aleksander ·SpliU przy 
wsp6łw!siale Jtr.,atyny Dobak-SplHt. ':r1nansonł 1IIZ 
w lta11szu. Wcaa~mollrodniowiaozne cmentarzysko aJd.elat."_. 
l z przał.cmu rJ./ni w,/, 

Stanowisko poło:Aona jest w odległodoi około 1 km na południowy zaoh6d od stacji kolejoii'Oj 
w ltalluu 1 okDlo '1 11m w Iderunku poludn1o-nohodn1m od drogi Ka11sz-Ostr6w Wial.lfopolsJd., na 
taraola n1awilllk1ego piaszczystego 11Zllies1an1a Ultytko'lfiUiego jako twirownia. Odkeyta ano zostało 
podczas badali powlarzohoiowych przeprowadzonych w reaoh lZP wiosnl\ 198-' roku. 

w trakota prac, o charakterze rato.iniozym, przebadano obszar o powtorzehoi altcło 70 a 2 

/WJ'kopy I - VII/. Ioh oelam było rozpoznania stanu zniszczenia .stanowiska oraz okrslflenta jaso 

Stwierdzono bardzo silne zniszozonie badanago obiaktu oba)DUjf\Oa C~ ZGS19& aaentarsyakao 

OdsłiiD1ęto WJ}4oznia niawiolkie fragmenty kolłoi ludzkich bQdi\OO . pozostał9lloilllll1 6,. grob6w IIZJd.ale

toW,.oh. BlUszyoh danych o erobach 1 szkieletach - z uwag1 na stan zacho'lfllllia - nie aoiDa było 

okradl16. 
Wbdd WJPosa:tan1a pooh6wk6w odkrYto jeden tragman't dna naczynia, tragmant :Aalazneco nou 

oru dwa /jeden zaohollllll}' w oało~oi, drugi • • . fragmentach/ ołowiane /?/ ksb}4c:ald likraniowe i · 
dradnioy 2,5 - -'•5 om. . 

Jła podstawia kabłf\ezk6w skronio..,oh oltredlono chran?locię omentaNyska na pzzelaa ri./ri.I •• 
•atarialJ 1 dokumantaoja znajdu.JI\ 1119 w lłuzeum Okręgowym Ziallli Kaliskiej w lta11nu. 

Badaola nie b9dł\ kiiDt:l"nuonna. 
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Muzeum l' iorwszyełl l'iu tów 
na lAdnieJ 

Badania prowadzili: Jaook Wrzeaidaki, agr mgr BohdaA 
Urbaoik 1 Janusz Oóroeki, Wał crodu starazBgo 1 młodozego, 
cmentarzysko przykodoielna, majdan grodowy /li- XII w, 
XIII w./, 

Rozpoczęto badaola wału grodowego na wyspie Os-rów L&dn1ok1. Założono wykop o powtqrzohni 
236 m2 rozpo,ozynajl\oy się po południawaj stranla k~lloy tzw, I budowli 1 biaBOI\OJ do połudntonmu 
brzegu ~spy, Oolsm badali jest: wyja~ionta ołlronologii 1 konstrukcji dwóon wałów; korelacji wały
•01118ntamysko; ustalanie 1Btnian1a dodatkowych IIIIOO.!Ihń lub tnnyob obiektów u podnó:t.a wału od atro
nJ południowej. 
W pierwszym sozcnie badań natraftono ria rzędowe eman tarzyalto szkieletowo /25 grobów 1 jadno dute 
osar1UID/, W jednym z grobów natrafiono m, in, na dute esowata kabł11ozki skroniowa /srebma/ pozwala• 
li\Oa wstę}>nie datowaó emontuozysko /tę jego fłtZę/ na XIII wiek, Ba odotoku przebiegu wałów do warat 
zwii\Zanyoh bozpolfrednto z IIIIOonteniamt nla ~ta_~~o_. Na ZG11DI\trz grodu od strony Jaztora odkryto 
paa kamtent zw111zanyob z IDOCD19n1am sta1'8j lin! brzegowej wyspy, 

.TedooozGlfoie prowwclzono badaola weryt1ka07joa maJdanu cro<1oego,mntal więoaj na. taranta połud~ 
altraju cmentarzysk• zlokaltzowaoogo wawn11trz g.rodu i badanego przez p.rot. 4, lł:rzoska w llltllab 1932 
•193.5. Wykop obj11ł obszar o powierzoboi 48m2 • Shtel'dzono, iż w badsoiach okresu mlędZJWOjeMago · 
nie Bkopywaoo warstw kultu.rowyob do oaloa, a jadynla do pozlOIIIU zaleganh grobów, Zloltaltsowaoo 
warstwy lllr::opoe /prot, .1.. Wrzoska/, 4 jamy1 jak 1 3 półztemank1, z których jedna staoowió może po• 
zostałodeS praoom1,w której przygotowywano z~rawę w~q~lenD'I do budowy tzw. II ltotloioła 11a Ost.rowte 
Ledoiolttm., Ohranoltsia t,oh obiaktów zamyka się w okrasie XI-XII w. /typowe tormJ oerlllliltl/• 

11ater1ał}' aroheologtozne, ant ropologiczne oraz dok\lll8ntacja znajdUjfl się w lluze1111 l'ie.rwuyo 
l'iastów na L&dnioy, 

PI4SI:I , gm. Zduny 
woj, kaliskie 

Stanowisko 1 

Wojewódzki Koosarwator Zabytlt6w 
l!:oło 4rabeologiozne p.rzy IJ.oallm 
OgólnokształcflOYDI lm.Rugona Kołłl\taj~ 
w Krotaszynie 

Badllnta p.rowadził mgr D1an1zy Kos1ńsk1. Ptnaosował WIZ 
w Kal.1szu. ĆjllllY sezon badań. G.rodZ1ako wozesnotlredoio
"iaozne. 

l!:oątJnuowsoo eltsplorao.J'ł wykopu ar 43 6wiartki o 1 D o rozmiarach 10 x 5 m załotODa&D dla 
zbadaola konstrukcji wałowyob erodziaka. Badliilis wykazały skomplikowany system stosów. W,lalp 

usytuowany jest w poblitu bl'lllllJ /?/. Ił ozęllc1 wykopu /6w.O./ od strony WIIWD'łt~ej gro<1z1ska, od• 

kryto dwa regula.rne układJ kamieni polnJoh o dredoioy od około 0,2 mm do O ,5 mm1 Diająeyob obaralt
ter nwnętl"Z!lago 11eowao1a. tntład od a trony nwnęt.rzoej grodZiska · odsłonięto w górnej partii -
dwa poziomy kamieni, aharakteru warstWy llliQdzy 11oam1 ltamtennymt n ta udało się jaszcza w polni 
uetal1~: piaszozysh, w p lania o różnych odoieniaob, z tlllldam1 zbutwiałago drema, zawierała n1-
11ezne sltori4'Y• Zamętrzna 11oo wału odsłoniqte zosteło na oałaj &łtbokotlo1. W dolnaj partii ka
mienie horzyłY rll!lowtsko 1 układy, w tym ataole bildań bliżej nteoltredloce. W ozętloi wykopu 
/dw.D/ odkryto Uady zbutwiałJoh balalt two:rzl\o& regularne konstrukcja stosów1 r6żo1"oJoh alt tst 
wypał01slt1em - oo do barWJ, jak 1 epoiatotlot. Stosy bUdowane systemem rusztowym SI\ względea ata

, bta uko!lne. Sseroko~ó skrzy_J!. wynosi około 2 m, a długo!ld około 4 m. Blldan1• przerwano po wyeksplo-
rowaniu 6wiartk1 D, przekopU;II\O oaleo na &];ębokolfo1 około 0,5 m. 

Z sabytltówruchoJDJOh znalezionO jBdJnie nieliczna skorq>y naozyń. Odk~ota alaaentdw k•ianJ 
DJCh.;, wala pozwoli. WJ;Idn16 can•zt 11 bruków11 , altupisk ltam1e.n1 oraz r1111owisk w innych wyk:Dpaoh 1 

w tJm róllli.iat na majdaote. 
11zyakane materiałJ po opMoow.ntu złotOile zostaną w Muzeum Ziellli Kretoszylisltte;lo 
Blld.oia będ" kan tJnuowaoe. 



• PODllllł.OOII!l, Clll• Tro jan eS w 
woh aiedlaokh 
Stenowlako 1 - «rodziako 

- ITI -

~1weraytat Warwzawaki 
I Dl ty t ut .L roha olocti 

Bildania l'rowadz111: p rot .dr ha b, 1nozy IJI\18owak1 i 
mer lwa Twarowska. J'inansowano z proaramu "Wiała". 
Trze ot sezon bedaJ1. Grodzisko wozesno,redlliowlaozn•: 
VII-VIII, lX"'Poł, .XIir. 

Badania objęły 'obszar podcrodzill, b&zpo~redll.Co przylecajflOJ do wykop6w z roku poprzad.oilco. 
Przakopa.oo łflOZ.Oie 228 m2 powieE'l:obni wykopcSw, odkrywajflo: zagadkowy Oill& ktJOstrukoji :&l'Qbowyoh, 
2 111em1anki m1aszltalna z pieollllli, 5 Jam, płytką fosę /r6rr/ oraz 8 al1116w. Ponadto odkryto 6 oałyoh 
.oaoayti glinianych, kosz 11 łyka zawia:r&jflOY ok. 5 kg pazanicy oraz skUplaka siar.o prosa, 

Wszystkie elementy układu przestnannego ma:lll układ r6WDole&łY do Oill&U konstrukcji wało
wych i fos, odkrytyQh w 1982 roku. 

W odległo,oi 4 matr6w na połUdniowy zaoh6d od fosy nr 1 znajduJe się pł7tka toaa lub r6w, 
by6 mo:ta ałutąoa jedynie do odprowlldzania wodJ deezozowej. Do fosy tej przJl•c• oill& sa«adkoWfoh 
konstrukcji :arQbowyoh - na ollliN...SJII - azaroko~oi pitlrwotnej do 5 metrcSw, zachowany Da oc6l .oa ne
roko,oi 3m. Konstrukcja te :aaobowa.oe Sil na poZiCllllia jadnaj belki i ahjsoam.( oałkowioia z.oiezoaone. 
l'r:aypollina:lll ooe podwaliny 8krzyniowa3 konstrukcji wału obrollOa&o, leos llliP&IIIle nillnie •ll• •a 
obeo.oym etapie bada6. nte mo:tna jeszcze wyjdnicS znaczenia tej konstrukcji. . 

W oill& taj konstrukcji likopana jest ziemianka mieszkalna, jeszcze w całodoi niaWJelu•plo
wena, cłtboko,oi oa 70 om, aeroko~oi 3 1 6 111 /długoll6 jaszoze ni!łznana/, We waobodnim naroł.niku · 
ziemtanki anajdonł aiQ piec cliniano-kamiellDY, w planie proatokątny. 

W odleało~oi 9 lD nil południoWJ zaoh6d od oillt~u konstrukcji zrębowej odkl'Jto ..!. w_więksae 

o:aęlfo1 wyeksplorowano, d\lUl ziemiankę, długodoi oa 6,0, 111 , sze.roko~oi poWJtej 4,5 111 1 glęboko,oi 
1,4 111 /niedokończona eksploracja/, W narotniku p6łnocno-wsobodn1m występowal kopUłkawy pieo glinia
nY na podstawia z kollsteco bruku k .. iennego, Pieo tan nie został jeszcze wyeksplo~wany, W ~
p6łnoono-wsohodll1JD narot.niku ziemianki znajdowały się na dw6oh glę bokolfoiaoh·, w tya SamJIIi pillilia, 
ofiary zakładzinowa w postaci czaszek końskich., oblotonych kamt~niami, Viątą siQ ooa li dwoma m
lejnymi atspllllli utytkorrania atemianki. 

OharakteryG~osnylll zjawisklam w roku 1983 b7ło bardzo płytkie WJStQpowanie pod powiel'llobnill 

ziemi w1Qkszo~oi opisanych tu koostrukoji. 
Zabytki ceramiozna z zespol6w badanych mieszoz- się oh1'onolog1oznia od IX do polowy n 

wieku .n.e. 
Watariały ' 1 dok\D&n taoja znajdUjfl się w I.LUW, 
Badaola będĄ kontynuowane, 

POZNU - Stara 'Miasto 
ul· Szewska 5i6 
ul. Dominikaliska 9 

Vuzaum Arohaologioz.oa 
w Pozoaniu 

Badania prowadził mgr Zblcniew Karolozak. !'inanaowali 1ltZ 
1 Vuze\1111 .Lroh8ol0(;.1ozna ·w Pozn1111iu. t'rzaoi se:a1111 ba4aJ1, 
Osadnictwo z okrosu balsztaokiego /kultura lułyoka/ 1 osada 
wozesno~redniowteoana /ni/XIII - 1 p~ł. XIII w./, atasto 
lokaoy jn e, kwartał p6łno~no-wsohod.oi / ;radlliowtaoaa, OlllliiJ 

nontytna/. 

Badania arobeologiozoe o obaraltterze ratołl!liozylll byll' kontynuaoJII poprzedllioh, prowadz&
llyen w zllit~zku z postępuj-oyai na tym terenie praoiiiiiJ. zieJDDo-budowlanyml, Hadlloraa objęto dl'\111 
WJkop, odsllllh.11lo oru aksplorujflo wycinki protilowe. Wyr6t.niooo w sillilie 18 uwanhiall wiii*'CIJOh 
się z ~ytkowantam t•co terenu pOOZflWOZY od okresu halsztaokieso poprzez ~redDlowteosa po OliAIIJ 

wsp6lozeane • . 
W 111niku pl'ZoprowadZonyob. badali uatalooo, hl 
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.1/ U-.iy oaadD1oha z olcruu halaztaoktaco /kultura ;t:użyalta/ repreHntu3q W1ł:l\ozn1t tracaeni:J. 

ooram1k1 naczyo1owojJ 
a/ U-.!J o .. dnioha wozeano~red.oiowtaozneco /trapenl:y oeramlldnaozylliowej/ poJawletl\ lit_na•ohrl

ku n 1 przelaeie wUkdw XI/XIIJ 
3/ od polowy XII .teku oaadoJ.otwo powy:ta:uo przybiera torlllłJ trwalq, o osym ,.1-.losy WJDti\P.I.enJ.t otlic

lych uwaratw1all. oaadoiozych 1 wlqte alę z tunkojonowanltm .na tya łare.oJ.t peryteru · prze4l01ca

oyjnoj osady ' ~"• GotardaJ 
Ił/ po polowit XIII w. osada staje BiQ CZQ&Icll\ sltładOIIłl ~redoJ.owleazne&o or&~~~izlllll alejllld.eco. 

Badania zakoll.czono, 

POmAŚ - stare llloato 
WZ~drze •w. Wojciecha 

,PRUSZCZ GDdSKI 

wal, ldall.sltle 
Stanowlako 1.' 

patrz p~e drednlowlecalll 

\luze1111 .lrcheolcctozna 
w Gdadaku 

Badania prowadziła mer Dorota lludnlalta, J'inaoaowl ·IIIZ 
w Gdall.aku. Dru&J. sez011 badali.. O•ada otwarła wUlckiiUD
rowa /X - XI w,/, 

Badenia mial-, obarakter ratomtezy 1 podjęta zostały w Zwli\Zku z projek~owanya przes 
Urzqd Jflasta • Prauozu Gda6ald.m przeka:aaolem dzialld, na ktdrej znajduje Bit oa81la, w pl'Jwałna . 
użytkowmte. 

W,kapallska prowadzooa byly w dwdch etapach, w. 1982 roku przeprowadzcno badaola aoodatlnftl• kłdft 
miał-, na celu dokladD1ejsze rozpOZilanle zaalt&U 1 ohrooolog11 stanowiska, W WJ'nlku tyoh bu&ll 
ustalono, 1~ •tanowlako jest w bardzo dutym stQpllLil sntszczooe, llatedal zabytkowy, lc.l:dry .111ft!~ 

l -
11YlllOZ1111l staoowlł-, tl'agment)' oeram1k1, pochodził- poza jednym palen1:ak1ea - z~ ... 
humusowej, 

11198.' roku badaniami. objtta została pdłnoCila partia osad7, na ktdrej ~ry~o· 'jednq p dl-

Jla podstawie mat,r1ału oe~czneco cdkl'Jte obteltty - palenl:ako 1 pcSJ:aieaillllka - datowane 
aq na ~kres wczeanoalredoiowleozn., /X-XI wlek/, n litomiast znalezione ·• waratwie htausowaJ tl'acaenty 
certai ki pochodZI\ z akresu neoll tu po alrednlowiecze włęcznle. 

Badaoia zostały zakol1ozone, 

PIIZEmŚL 
ul. Grunwaldzka - Prz-y\l]'szewsklego 

Jfuzeua Okzęgow 

• Przemynu 

lledaoia prowadZił mgr .f.lldrzej J:openkio J'J.nuaclwał III:Z 
• Prz811f1dlu. Pierw11zy se:aon "buall.. Caaotarwy8ko woz••o-
alredoiollieozne z XI-ni w. 

Badaola miały na celu wal'Jt1kac3Q oraz udcUl81i1a lokalizacji woaesllodredo iowtecea«o 
caentarzyska, z ktdrego dwa groby azltieletowe zoshly PI'Z"JPDdkowo odkryte w 1. 1$5-96 i 1911. 

Star:~owlllko poleżODe jut na kraw,dzi lewobrzemeJ teraey Sanu, ·na odlioc11ie ~.do.ap u 
wzedrz, o :akłonie .naehylonya ka wschodowi, ok. 200 11 na pdłnoÓ Od 111. GrW~waldzkiaJ, .Da pal'Oa:li.·' 
da1111ia 3 o b, 1f a bywalicowej , o beooia Ob.. T, .T altlibiak. . . . ' . 

Ogdlem przeb~ano obazer 1-'1 11.2 • Odkryto !i grobdw śzkleletoWJOh /n, r.' :. 11.-·. SskilllatJ . 

wys~Ujl\ na nJ.eznaoznej t:ltbokolloi /?15 .. 40 om/, oo powoduje J.oh sn111ZOII•n1e, -~~~ - 6 . ~o~ł 
Bit w znikomej oztdoi, lfle IIOhWJ'CODO tet zaryscSw jM groboWJOho •IIWJitkie poobdwki ilritiaa•e-.i• IIJ• 
ł-, na osi •-z, t:;t:ow" ku aaohodowi. Zmarli słoż•ni byli • pOZJcU wypro11towaoa~ .lla • -aa~t; . w crobeeb 
'' Ił zęoe "yprostowane bylJ adłuż •ułowaota,' w groble 5 obta, • 7 prawa zęka siotoDa. była a·a. · 

- · l ' 

mJ.edoicy, Niemo:Ui we było przeliledzen te Ukluu .~ w grobie 6. 
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Wydaja alt, :ta odkrJta &roby usytuowaDe były w dwóch rzędach. 

Uboso repreuntuje alt WJPOaa:ten1• srobów, :adynia • grobie 5 przy czaazoe znajdonł. dt kabł.~
oaak skroniowy z drutu bftlzowaco o koóou zawiniętym w uszko, Podltówka :telazna t.Jetępuj 11ca tut nad 
aktalatam • &robie ' wydaje a111 byd na wtórnym zł.o~u. Na uwaat zaałucuja ta~ duty kollaty guz brtl
aowy a uszkiem typu 11pu&awicy" zndeziony poza zespołami gobowyml. 

WaclłU& wst!jpnego rozeznania odkrJt• poohóllltl staDowi'! trap&nt alaprzykodclalne&o cmentarzyalta 
azlcieletonco, któreco datowania mowa podtrzymad na n • ni w. 

Za w:r.clędu oa ah.o zachowania oraz planowanil zabudowę, badania arohaologlcana wiooy 'byd koot,-
.DUowane. 

Vatarlały i dokumenhoję z . badaó zło~ono w Vuzeum Okręgowym w Przamydl1a. 

PBZI!If!'ŚL - zamek 

Botuoda 1 palatium 
PP Pracownia Konaerwaoji Za'bytk6w 
Praootm la 4rohaologiozno..r:oaa•rwatonka 
Oddział w Rzeszowie 

Badaola prowadzU1: '&we Sosnowska i mgr Viabał Proltaa. 
Finansowała IDBKiOW,Biuro BewalOIIfZ&oji Zabytków 
w Przamydlu. D:rugi aez011 bade.ń. Rotunda l palatium. 

Celem badaó było dostarozenie 1otozmacj1 dla projaktan t ów o rozplanowaniu bUdowli w zwl'lzku 
a zagospodarOwaniem zachixlaiej czlj~ci dziadz1l1oa zamkowego l awantualoago obnUenia jago dzlaiej• 
azego poziomu, oraz próba wery:tlkac11 ustalań 4. takieGo• 

W roku ble~cym praca prowadzono w p6łnoono-zachodniaj ozędoi palatium, odałanlaj'IO dclaaJ 
zewnętiiZDa budówli i jaj podłuWy podział, JUestety,podział poprzeczny nie został ok:redlony. 
W dalszym ci'lgU brak· materi&łu ceramicznego mo(l'loego pcdwa~ó cbronoloctę obiaktu uatalon'l przez 
4. hld.ego, 

w roku przYszłym badaola będ'l kontynuowana w calu uchwycenia podziału poprzecznego budowli 1 

uzyskaola .najatarszych materiałów ma.l'lcyoh zwi'lzek z budo,._ palatium. 

IU.OI't,~, gm, 'l'uohola 
woj, bydgoskie 

RACq~Eit 
woj;~ .aoo-łankie 

ILWZ IKOlrO ST41U: 
woj. płockie 
Stanowisko -ceik" 

patrz p~ne dNdniowiecza 

patrz pótnll ~redniowucze 

Polska 4kadam1a Nauk 
Instytut Historii Xultury Waterialllej 
Zllkład Epoki Me t alt 

w Warszawie 

Badania prowadziła mc: r Iwona Dąbrowska wespół z dr.Bol'lto 
Bab16em. Pinansował IHKM P4ll. Dsmy ·sezon badań. Wozeano

~:redniowiaozny i ~redniowieczny o~rodak kultowy. . 

Badania prowadzone były wespół z archeologami z Instytutu Badania Kultury • . Słowian w Prt

laple, w ramach polsko-3u~osłowiańak1e~ umowy o spółpracy. 
W,kopy koncentrowały sit na zachodnim zboczu wzgórza oraz na płaskowy~u przylegaj'IO}'m do nieso 

od strony wschodniej. Celem wykopallak było rozpoznania dot'ld niezbadanych partU stanowiska. 
przekopano ~cznie 66 m2 powierzchni /49,3 m3/ eksplorując szadcl wykopów badawczych. Stwiudzono 
W7Płycante siQ warstwy kulturowaj w dolhych partiach zachodniago zbocza oraz brak obie~tów typu 
"owaln7ch j11111", tak oharakterystycznyoh dla eómyoh partU atanowiska. 

!fa płaskowytu prz7legaj'loym od atrooy waohodniaj do podnóty wzg6 rz a odkryto palanisko 1/8' 
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oraa stwierdzono brak warabW7 kUlturowoj blld~ jakichkolwiek jej •lad6w, Paleni•ko poetadało k.stał.ł 
w:pdł.u&ony o ro:amianch 1 05 z 1 m., • protUu regularny, soozewkowaty1 o Dlillłslo•diwypełnloka 0,2 •• 
ltOIIstrlikoj, obiektu etanowiły łu,pano .lr.am1ton1fl nie tworząca zwartseo aku,pial<a. lfypełn18ko oharllkt•l'J'• 
aował.o sit lntensy110ia o:aarnym zabarwlenlam z liozn:pml ~glllllli drzet~~ym1. •• dnie palenhka slokall• 
aowano dwa nao:aynla &llniane, zaohowana ozQ!Iolowo. Inlilllltarz ruchom:p stanowił.}' dolfeS liczne tra(IID8oty 
naozyl1, przapalone ko4o1 sw1erBQ08 oraz ozędd "przedmlotu telazoogo, 

Wstąpna analiza ma'-riał.u oeramlozneeo pozwala wstępnie datowacS plllenhko Da wiek r:x/L 
'l'asoroozny aezon Wykopallakowy w Badz1kow1e dostal'Ozyl nowych aatariał.6w do r.konatrlikoji 

Sabudowy prz&strzenoej wzgcSrza zwane co "Gaikiem", ktdre spełniało w okresie wcaeanego 1h:edniowieosa 
i •Ndniowieo:aa funkcję :aorgaobowane~;o odrOdka kul.towego. 

lOCHf, &IDo Zduny 
woj. kaliskie 
Stanowiliko 1 

Wo~ew6dzk1 Xauerwat~r ZabJtk6w 
Kolo Archeologiczne 
prz:p Liceum OgcSlnoksatałoąoya 
ila, Hug011a !Cołłąta1a 
w X rot o szyn i e 

Badania pro•dził mgr Dlon1Zy Kos111sk1. FUlansował łiKZ 
w Kaliszu, li rugi sezon blldal1. Olaen terzyako wozellllolfredn1o
wieozne, 

W,.kopallska na cmentarzy:skll 84 elementem badllli zespołu osadniczego a gl'Od:Uaklaa w P1alka0h 1 
plna ZdlllYo Po badaniech aooclato117oh w plerwsz,m sezoole 1 ocikl'J'oiu pooh6wk6w oiałopalnyoh ddo
wa.iyOh na fazę D /wg,Hensla/ zaistniała koniecznodeS Uzyskania clalayoh J,Dtormao31 o ,Y.; unikatowYli 

w 'ej stretle Jtul.turoweJ cmentarzysku. 
Załotono dwa W}'kopy przylegające od atr1111y południowej do 1f7kopu z popraeclDiego sezonu -

jeden o wymiarach S z 2,5 m, a drugi o wymiarach 2,5 z 1 m przy pozostawieniu •wtadka szaroko•oi 
O,S mo. Bkspl.orowano 10 om warstWilmi mechaniozny.U.. W wydmowym piasku nie atwierdzooo :ładnych zal'J'a6w 
Wkop6w. 

Z warstw wydobyto tragmen'J ceramiki wozesnodredniowisoznej z fazy 11, kul.tur .neolUyoznyoh, . 
łutJakie oraz nowotytnyoh naozyó. 2e ostatnie zalegały do głęboko~oi około 8,2 do o,) 111 od powiel'llob
n1. "Ułamki naozyl1 starszych ne4li wozesoo!lreclDiowieczoe był.}' drolme 1 nieliczne, Ia «łtboko!lo1 około 
O,S 111 odkl'J'to większe akor~:p wozeaoo!lredniowieozne tworz,oe sk~iska awęglonych bierwion o.raz. kU• 
kando18 tral!llłll!t6w spalauych ko!lo1. Wystąpcwały one we nz:pstk1oh warstwach n1e horZłlO wyra2yoh 
:sk~iak. 

Charakter akorqp 1 znaczne trasment:p naozyl1 tworz,oe skqpisko wskazuj" na ocikl'J'oie grobu 
/nr. 2/. Eksploracja wykopli większego nie została j e::ozoze zakodczona. Uzyakaoe ma'-riały po zakol!
ozanlu baclad zoshDił przekazana "Muze11111 Ziemi Krotoszyl1skiej. 

Badania bęcSil kontynuowane. 

sxnr vu.s 
woj. białostookie 

Stanowisko I 

ltonserwator Zabytk6w Arohaologloznyoh 
w Bialymst~u 

Badania prowadziła ~r Barbara Vaoiukiews.oa.eza:maota. 
J'Uien SOllał lfKZ W Białymstoku. Pte tnBy aez011 badali. 
Olaentarz:yako WOZSIIDO!Iredniowieozne, .typu auowieoklego a 
grobami w obudoweoh kamienn:pch /XII.JIII w./. 

StaDowieko Wl}'tuowane jut na niewielld.m w:pniesieniu :twil'OWym, prsyles•:lllOJID od aaollo4u do 
łllk• Znajduje się w odległo.oi około 1,5 Jan na p6łnocny zach64 od ni i około 100 a na poludnia 
o4 drogi 81emiatyoze-01sohaoowieo. t'eren omental'llyaka stanowi nieutyta"k, nalUilOJ .4o lbtptewa_. 
Voaz Ulsk1eso. 

PsaprowadZOIIO badaola ratownicza 118 obszas• a ardw, • W}'Dlku C.Z!I&O o4110ni•to 7 grob6w 
z poohdllkami poje4y!lozyll1 1 w tyal 1 o1ał.opalDJ 1 1 ozę!łoiowo palony 1 S akieletow:poh. 

l 

l 
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D100by w obud.owaon kua1ellll10h, o proa,t-Jaatoyoh kutuUaoh, 11a~ą układ ratdo.,., lol'iantow~U~y n4łuł 
osi N-s, Pooh~wki ~stępują pod bruki&~ /1-6 warstw bruku{, w W11~eao4o1 wyp~4kdw w aalłtbioayoh 
lemaoh, ::1a &l'łbolto~olaoh od 40 do 12-. om od dam 1, 

Szkielety wo wozyatk1oh sro.llaoh -ull'ytuowaae były WZ4łu:t oa1 1-lf 11 osaazkll llk1erowaoą 11a zaohdd,~
kama ulo~onyml ~r.tdlu~ tuło.,Aa, 

We wszystkie!\ grobacJ. znaJdowały Sl.'ł tracmo11t;· oere.mLki, w nielttdryoh nat011iast poohdwltl .,po .. łGDe 
były • oZdoby i przodmiot., oo4ZlellJle~o utytku, ~" w:'lród nich: pao~orek asidany z wtop lon, słotą 
blanką, srebme zausznioe sr. mallokam1, •rcbme w18lorlt1 sr.dobioJia poanula~lll• b~zow ltabłąozki 

••owa te, srebuo kabłączl.i pdltorazwojcwe, ka:.ląk i telazne okun'a drewnlaneco wiaderka, pra,•l1lt 
11 łqpka wołyńskie.=.>, telaany notyk i lon&, 

•ateriał Lrohoclo&lozny z obiektów srobowyoh w Skiwach VałJoh , jest typoWJ dla omeotarzy8k w .O)wdo
wach kami&JI.>yoh na POdlasiu we wczea.aym •redniowiecau. 

Badania ~dą kcntynUOIYan&, 

sOJromna, gm, xą ty wro.,lawakie 
woj, wrocławskie 

Wojewc54Żk1 o•r04ek 

Aroheolosiczno-Kan .. rwatoraki 
w lfroołaWl\' 

Badani~ prowadziła m&r Halloa ś'ledzlk-X•~ńska, •aria t'e~eoka 
oraz antropolodzy: doo,dr hab, BrunoJl Viakiewioa, dr .l:rsyeatot . 
Bory:sławski. l'loaasonł IIOł.K:, Pterw:szy aesoA badań. 

«bGD tarzyslto szkl•letow /Xl - Xll w./. 

Staoowtsko polotcne jest Da plaszczystyn wyAiestaoiu Diszozan~a ek~~ploataoją piasku. około 
1300 m .oa południowy zaohdd od· wsi Sokoln1lti L 1000 11 Da poludnie od ni l'lotrowtoa.-" 

Przebadano powteraohlllt około -. arów, l.llOZAie odkryto 19 jam sroboWJoh w dułej Odlesłollol 04 
siebie, tworząoyoh .oteregulame Hfldy, w ty~ 15 srobów szltieletowyoh, 4 croby bez pooh6wk6w ora 
1 ~amQ po slupie, 
Zarysy jam grobowyoh h.,ł:Y widOOZJlii ' Aa Ue piaaku oaloowgo o kształo1a owalnyll lub oaworoboosDJ• 
z zaokrl\slOAYmi naro:tw. Wypeł:Disko atMowiła s11na lub piasek zmieszany a aał4l UoaloJ.ą pr6ohoioy 
1 pojedynczymi węslami drze'lllymi oraz skor~ami naczyń &llohoyoh, Niektóre Jgy srobows /łl 4 prsy
padkao!V wylepioJI·a b1łJ glloą" 

W ltllltu srobsoh /Ar ",11 ,12,16/ w stropie i wypelnillko ~....,. odkryto 11a wyooko.oi stdp i a1adD101 
pojedyńoze ·wltksze kamle111e lub al<qpial<a kamlani r6SJ~aj wiellto~oi, 

. Zmarli. ulotsili h.,li na wznak, na osi wsohdd- zachód, w poz1oH wyprostowMaj, w Witkaoalol 
&łOWI\ als:ierowaoll Jla :uob6d, z końoz.,nami sórnyaJ. ułoaonym1 adłu:t olała. lf ~11d.a711 przypadku/er& 
Ar 8/ zr..a!'łJ' uło:tony byl Jla boku ze Zei'ł'Ym1 rękoma 11 stanoh łokoioWJoh 1, wyprostowa.DlJIIi ltońo117nllll1 
cloln}'llli. w erobis nr 15 stwierdzono silnie podltlirozoJlll koi10ZJllfl dolni\ lewą .Da altutek Zlllian ohroli.,.. 
wyoh, ró'II'Jlie:t uło:tenle st<\1 /srdb Jlr 6/ wskazuje na silną detormaojfl, 

vr dwóoh grobach /nr 5 1 15/ pochówki były prz;toUnięte klllllien1111111, su w je4Jiym przypadku 
/&rób Dr ,a- kobiety/ usta byty ·,.lllllklli•te :ptaskow,rpukłJID kamieAiam, . 

Dotychczas odkryto 5 poohótdtdw ltobleC)'on, 8 mosxich -oraz 1 dzieoiQOY i 1 płci Dieokre&tloaaj. 
. Ńa loweAtarz groboWJ Bltladały alt: kabłąt:aki llkraniow z el!owatya uszltiaa wykonSila a b~ u 1 

oyJly, paoiorek szklany d wliCzłanowy, dłuto· , nota i krzeaiwo telazne, osełki kamienne, telliiUla likaola 

wiader oraz srebma moneta, . 
Chronolo~t omeotarayalta akradla ai'fl wstępAle na XI: - :XXI wl-ek, 
Zabytki oraz dokumelitsoja przeoho~waoe 34 w 1'/0U we lfrooławlu. 

ST.UIIC:, 6111• Dobra 

woj. ltoo111skia 
Stanowioko 1 

Sm'.lli!COWICPJ, 01o Rrub1uz6w 

woj. z•ojsltla 

5 tanolfiako ,50 

patrz okres lateński 
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Muzeum Archaoloctczoe l •toocr.~ 

;, Lodzi 

Badania pro..adzU me.r ł41aozyaław Góra /autor apr.wozdanlll/. 
J'infUlsowal liKZ w Piotrkowie Tryb. Druc1 seZQO badań. 

Osada otwarta z okresu ~ływów rzymskich /III w,o,c./ 
1 wczesneGO 'w1ern1owteeza /XI -XII w,/. 

W1oroeo1a caomorfologlozoe wokół murów klasztoru aulajoweklaco, od jeso p6łoocnej 1 zachodniej 
strony, pozwoliły odkry6 n 19~ r. - 1 jamę z okresu wczesno,rsdn1ow1eoznego. W roku bie~cym znale

ziono kolejnych 6 jam z :XI - XII wieku. 
Jamy r.czasno~redJI1ow1aczoa posiadały znaczny stopleń podoblaóstwa. l'o zdjęciu warstwy omaj 

ukazały slQ dute niekształtne ellpsy o wymiarach 2 x 3 a 1 &łęboko~o1 dochodzącej do 70- 90 cm 
powierzchni ziemi, l'łypołnisko jam stanowiła czarna, przepal011a piaszczysta ziemia, • któl'llj natraflo
no no liczna zabytki ruchomo. tra;!wlęcej cdkryto ułamków naczyń &liniaoych, polepy 1 ko,c1 zwJ.erzt
oyoh. Do ciakawszych znalezisk Jlalety zallczy6 du:::y kabłączek bl'I\ZOW)' z jamy 2, .Dastępnle .Dotyoe 
'1 rak tal8Z.Dy z jamy Ił, trzy osełki z piaskowca, cztery przęllliki &l1.D1aoe. Powyts'I:Y materiał za
bytkowy datuje osadę na XI - XII wiek. 

Stanowisko osadniczo lła w Sule;!owia-Podklasztorzu staoowi w okolicy klasztoru drugie jut dute 

atanowiska wczasnollredJI1ow1aczna objęta stacjonarnymi badaoiami. 1'8 najnowsze odkrycia .Dalety wią
zad z 2 przekazami :fr6dlowym1 z. 114.5 r 1 1176 r , odnoszqcymi się zar6110o do osady 11Suluge.,., jak 
1 powstania klasztoru w Sulajowie. Opierając się na dotyohozasowyoh wynikach badd arohaolodeznych, 
a takta .Da podstawia .Daj starszych ze,p1s6w hlstoryoznyoh, motna z całą pawoo~c1.-. stw1erdz16, it 
klasztor załotooo w 1176 r. w obrębia ~~zaśoiaj 1stniaj"oago Zslpolu osadoiozego. 

Dodatkowym alementam istnienia tradycji osadńicze,;j .Da Podklasztorzu było odk:eyoJ.e w 1983 r. 
Z.Dikomyoh 'lad ów osadototwa kultury przewersklej, które wsp6łwys tqpowoły z obiektam.l. wozaano4rsdJI1o
w1acznym1. Znalezlooo tam 2 nieduta jamy pals!')iskowe, w rzucie płask!m koliste o ~redoioy 1 11 1 
głęboko~ci dochodZącej do 70 om od powterzehoi ziemi. Jamy te zawierały jadJ.Dia ulemkJ. .Daozyń gli.

nianych, wędelki drzewna oraz znaczna Uo~ci polepy. !fa podstawie jadyole oeramU<i datowad je motna 
na III wisk n,a. 

BadliDia wykopaliskowe będą kDDty.Duowane, 

Sil'NitmO 
woj, ostrołęckie 

l'l' Pracowola ltcnsarwaoji Za~tków • 
Praoo1!1'11a Archaologiczn o-Xon sa rwa torska 
Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr 'O razula Pe rlU:owaka-l'uszkarska. 
Finaosoł<al WKZ w Ostrołęce. Siódmy sezo.D badali, 
eman t a rzy liko i osada podgrodowa /n - :n n w/ • 

W trakole przaprowadzan1a weryfikacji teranowej grodzisk 11 roku 19.59 praoollll icy Zakładu 
Atlasu Archaologtcz.Dego IHKU PAJf odkryli Jla zachÓd od zabudowań wsi Syp.Diewo, Jla niewielkia, .piasz
czystym wzniasis.D1U oma.D tarzyska szkieletowa oraz 'lady osadJ podel'Odowaj, Bezpoczęte a tya samya 
roku badiiDia wykopal.iskowe objęły najbardziaj zn1sz.czoną partit omap.tarzyslr.a oraz osadlł podgrodJiw-.. 
Badaata omenta:rzyaka trwały do roku 1964. l'łyeksplorowano 8,0 grob6w /badania mgr Ireny 06rek1aj/. 

Stwierdzono ogromny procent t:n1ezczen1a pochówków, spowodowany utytkowan1em terenu dra bal(IW · -
rolniczych. 

W celu ratowania olaprzebadanej czę~o1 cmentarzyska, stale Diszozonej przes qpN"' pola, pod
jfłto kDnty.Dbaojfł badań tee;o stanowiska, Za wz(l).ędu .Da współwystępowaoie grob6w 1 obiektów osad.D'i• 
ozyoh badaola prowadzoJlo r6wnolst1e oa omentarzysku 1 osadzie podgrodowej. 

t'egoroozoe badania archeologioZ.De obejmowały ówiar\lt• · połUdntowo-zaohodDil\ ·i połudiliowo
wsohodn 1ą atanowiska oraz ozę,olowo p6lnoCDo-zaohod.D11\• Przebadano ob~zar 400 - 2 : W,.eksplorowano 31 
grob6w oraz 19 obiektów zw!11zanyoh z osadą pod&rodoq. · 

Qlltllłal'lii'J,alco 3est wielowar•howa, lfystQpują trz7 poz10111J pochówków. Szll:.laleł'J a 'c6me: •zo-. 
at.., 1141 bardzo znlazozolle przez orkt• W taj warstwie stwierdzono · 'II'Jstępowan1t •l..t6w \l'IIDiell • pdb 
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. nr ~. 1'1 n1~szych wurstwllch n1o stwierdzono tlladdw tl'\llllton. Szkioloty wyatqpowdy w jamach {ll'obo

wyoh , ::marli byli układani na ,.znak, "po::yojl wyprostowanaj, wadłu~ oai waohdd-zaohcScl, rtco WJ• 

pro:~~ol'fans w-zclłu:t tułow1a. Zdarzaj(\ się odchylenia od tej aaaacly. O D1Cikt61'7ch poohdwkcSw atwier
dzDD o 12o:teD1o kn~oi p~OI!lionior.ej, łcko1owaj, Dadearatka, •l'c!dl'Qoza 1 pal-ccSw 11a Jtodclaoh bio4ro
wyoh lub pod Dimi..._ 

n .;robacL•kobiecych najczęśc:ioj występowały Do:to :telazne., ktcSre le:tały w okolicy klatki plarsiowej, 
Z jaj lal'O!;O boku lub przy lawej dłoD1 • Cl'Oby Dl' 8~, ~1. Stttiar<IZOJIO "7Btępow11111e i(l1Bł ko~i .. 
nych i ~lClZilych. Ozd oby w erobach kobiecych najlicZII10j raprszentowane są przez ·. kabłęozltJ sltrCIIio
;;o z drutu brt~zorro~;o , p iorśoio:>ki oraz du~e . ilości paoiorls.ó"l! szklanych rcS:t:>yoh kaztałtdw i barwy. 

Osada pod grodowa obejmuja nir.iolkio ..zniesienia rozoil\ t ajflca się wzdłu:t filiObodniego ·odcinka 
. wału arodu. OrcSd od osady oddziela fosa. CzęścS osady została zniszczona przez młodezę fazę omaDt .. 
rzyoka,oo rcSmia:t potntardzi~y taeoroczna badania wykop aliskowo. 
Zadokumentonano 19 obiektcSw związanych z zabudo~ mieszkalo~. gospodorozę oraz obiekty zwi,zane z 
W7topeo 1 obróbkil rudy :!:elaznoj, Należy przypUllzozac!, :te ez~dc! ozdcSb wykonano była na miejsoa1o ozy• 
d t:ieo.~zy cz~śc o<' o niswykońoZIIIlY plerdoiocek z obiektu nr 4. 

rl obJ.ek~ach osadnioZ')'ch najczędoie~ wyst,pówały duże Uollci traemontcSw naczyń &].1n1aDyoh, fr&CII8.otJ 

pra:tllic, ko~c1 z~11e rzęoo , ziarna sbcS:t, łuski rybia, przędl1k1, liczne ezydła kodoiiiile 1 ..,._, 
grot' strzał, p ier~o1onk1 1 p ojeclyl!oza paciorki !SZklano. Z obiektom nr 1 związana jaet SalaDa z .. 
pinka podkowtasta. 

No podst awU uzyskane o ma~eriału zabytkowego przebadana • tym roku czQ!Ic! ClllantaRJU. IIOł8 
byó dotowana wattpnie na XII i XIU wlelt, a osada na wiek n. 

Materiały 1 dokume:>taoja uajcluj' sit • Pracomsi •l'oheologiczno-I:Wlserwatorekiej FP PD 
O/Warszawa. 

Badania będ' koo tynuowan'!• 

SZAIII 0'1'0U 
wo;l. poznańskie 

z-k OcSrkcSw 

SZ~SJ: 
woj. c1eohaoowak1e 
Stanowisko Zamek - Dzieclziniec 

~LADx~w aellfJ 
wo:l. łddzkle 

Stanowisko 2 

T.t.llłOlfiiW, p. 'l'arncSw 
.,,. tamowskia 

TOZD • Stare tUasto 

Sektor c 

patrz pcStne hcidniowteoae 

patrz okres nowożytny 

patrz okres lataliski 

patrz okras wpływ6w rzymslt:loh 

patrz pcS~ne ~rednio~ieoza 
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UA1wel'B)'h• 1aa1dleliald 
lDatytu\ Al'Oblolocii 
• J[l'akowh 

Bacllllia pl'ln4a1ła 41' hab, Val'ia Cabahka. J'i.Dannnł 
nz w Pl'lelylflu, U 1, DsitW~ty HIDII baclilio 1f1alklt 
wielooałacowe Cl'OdZiako woseaooj(l'eclD1ow1eoSDe/VIII-li ~ 

Bacllllia Da Cl'D411altll akODOellhowco oa potpoclziu Dl' 1, w tpa celu wytyosOile nel'Obpl'Se
lłnuDy wykop o wya1u1oh 11 x B • al'aa hay wała, uaytuowaoe pny wałach, W 41lłya wykopie a4eł0111ł• 
to lal'JWJ łneoh obiektów aru kilka lkq>ilk onu1k1o !'Jlko wykop przy wale III uJa•ił uik-
11.,01 akorq>, 

!!!!..!!!l!!!.t W poł\14!11ewy• Dno.tA11tu clużeco wykopu uohwyoooo nohoci.D1' ost•6 ohałJ-s1ea1&111t1 
al' 4/f!ll oclkl'JtaJ Dl pnyleelYnh wybpaoh' 1 1+/f'li.o PaswolUo to Da l'lkODahuto~t ohaty a •otaDaoh 
aba4owillyoh balbal w teahutoJ1 ll'łbo"~• •aJ,oeJ wy•1a.l'J 1+ 15 Da 1+ •• 11'cltb18111 J' w alealt «e 
115 011~' a poclłoca ma~clenłl sit Da posioate 100 01. 1ua pdeD1.akowa wylotoDa clnH .. utwaai -k._ 
aiui salecała w p6łll0011anohAI4Dil Dantoikuo Graba wa:rahy apaleniZDJ Da pnealu s wkła4u1 cl1DJ 

nt•uJ'; te ohat• 1Pal811• pa IJIUISOaaD1u. 
Obata-z1aw1uka nr 5/S, aoahłl o«aJ:oDitta Da akłoD1e • połudllioweJ o•t"o1 wykopu. •a poa10111e 25 011 
aohwy0111a lal'f• JBIIJ • wywiaraoh 5 15 x 5 a •cłtbione~ do 100 oa, Paa ozameJ aaoUsłeJ aiaal llblplał 
lit • połu4D1owonobo4DUJ o .. j(o1 bu4yllltU,Iwtła21lO ait w o .. j(oi zaoho4DiaJ, Basbele palauta elip
sowataco lteataUu o •reclDioaoh 7 x 2 a Zlllliejaalo Bit Da cło 70 oa do wYliarów 120 Da 80 oa, a 
ltUb kaaiani nltaywało·; ta pierwotnie było wylotone brukiea. w oaam•2 silu 11)'1t'P1łJ aklrq>J . 
słabo obłaosana s cliDJ s d .. iaaz~ crubaco białeco tłuozDia, sdobiona sycaakiaa paea Diarac~azaia 

talletyoh. ZDaliiiiDe r~iet a11Die ekorocloaany 116t telaiiiiJ• · 
!!!!-!!~.!!!1. W aaohoclDi• 2 oztlloi wykopu ud ohatll•Zi;niic~ Ił/S. o«ałonitto nasi••J bGilJDak 

~arł7 Da oatareoh A1arecalaJ!1!1• roaatawilllJoh &ł\ł>aoh• Oaama ziaa1a wj&Pacsa;ta isar,e Die1'8C11].allll11 

. pnahll:llł.DJ, .oa21ołlellayeie~aay ndlu Wloho4D1ej partU. •• pa~li-aoh !15-1+5 oa osama aieaia..au.lltłała 
pll .. tawia21lo 3 wyratoiajaze plaay, a kt6l'Joh dwie llDa2donły sit prsy slq,aoh I 1 III~ łnaola P•• 
abl'tbaa bUdynku. Cerulka a &liDY s ~ doaieak.ll o wyohylODJoh kraatcSziaoh zalecała nsaa u 
lka~q~-.1. oiaDlto•o1eDD,.1 o ruwillith2 k1'1Wtda1 14ab1a.Dyai 11.Diu1 l'ft}ai. Znalasiono JedeD u11114 
OSMJ pna4aioł łelasoy, Oclkr,ą obie:t• jut łptoaaaaWJI pOIIiaao&e~~iaa d.la bydła 1 1-.lli,Dil pa

siadającym atalap opillka. 
W p6łnoona2 !llt•oi 11Jkapu era pnJ wale III ua2donły lit alalpiaka. aklrq> salap~oyoh 

w po4c1eb1u a sółteesal'lj &].1.Dia ldnej. Buea s oplelll' wytej aop4 nta~4 Da oaaaewe ••iaaltll

aia pa4&1'1U1a. 

l'YXOaiN 

woj, białostookie 

Stanowisko II 

KOD serwatol' -Zabytków Al'Oheologicznych 
w Białymstoku 

Badania pl'owadzUa mg~ Ul'Szula Stankiewicz. Fillansował 11KZ 
• Białymstoku. Pial'WIIZJ sezon badań, Osaela wczesoośl'lldllio
wieozna /n - liii w./. 

Pl'aoo pl'Ondzonc. !"l a a tllDowisku usytuowllDym około 400 m na weoh&l oc1. drogi TykooiD-J"ełlewo i 

około 60 m na połUdnie Dcl &l'Odz1slc.a1na niewielkim e·Jplu Mo-nowu- n• oh-b oc1. 
- •v -,~ Y ws ""' oiaku wodnego• kt61'0gO 
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. do'.lna hor:aJ p6łooono:uoh.>dn1'1 1 pcSłnoonf\ aranioę osady, 
Badania miały oh .. ~aktor ratownio:ay, Colom Uodawczym toco nozonu b:pl:o rozpozoanio stopDla 

aninc:r.aoia osady i ue>hWJOODLe jej pólnoano ~o zaaif,jgu, Zal:c.:t.ono dwa wylct'JY o wymUraoh 10 x 10 111 

,wytyoaone w pcSllloone;l oząlloi oypla, h~ aby 9rof1l polo~ooy był Da jogo Jcrawodz1, 4r~~t~1 :ad pny-
lo.~u \lO uror,i polooj prowal!zqoo;l do &rodzuka, Dallaniami objęto obszar 150m2 , . 

W trakcie prac wykopaliskowych a>.•iordzono 7oaozDy atopień zciszozeDia warstwy kult•JrowGJ, 
JctcSn Dlomal W oa:> oóol wy stępowala 8 Zasięgu Wtlrstwy 01!110 j, ~worząo szarobrUDdlll\ warstwę p laSZ• 
czystą zalegająoq oa &iilliastym podlo:t.u oalooWJm poohodzaoia polOdowoowogo, Vią:t.szodcS warstw; 
arasta w kie~uoku południowym, przeoitlllym do Daohyleola stol':u, osiąga;ląo w pcSloooo)'JD rogu wykopu 
25 om, a w południOWJm 40 om. 

W wyniku eksploracji odsłonięto 5 obiektów, z ktcSrych 4 stanowiły skqpiska kamieni w Jcaztal
oie owalDym o ~redniny około 1 m. Uło:t.one w jednym rzędZ ·ie " klarUDku p6looooy zaohcSd - połudnlOWJ 

ws<lh6d, tworzyły niejako eranicę osady. J:a:t.da za skUpisk-palaDisk znajdowało sio . w obrQbia wyr6t.D1a
jeoe;l siQ warstwy piaszczystej .o zabarwiaDiu oiamDobruoatnym, z zawartodoLą węgli drzawoyoh 1 prsa
palcmsj ceramiki, 

Warstwa związana z palsoiskaml zawierała znaoliile Uodoi oarciki, ko~o\ oraz łllłlel1 1111Q4ZY 

illllymi nklaoy. 
W odległo~oi nie przekraozaj'lco;l 1 m Od ka:t.dego z palenisk wyOdręJaoioao jamo owalllą o prze

kroju nieckowatym. Średnica jamy wynosiła około 2 m, a głęboko~J o,a m. 
Wypolllisko jej tworzyła szarobrUDaliaa warstwa piaszczysta ze Z11aozo4 ilo4o11l pr6ohll1oy. 

Vatariał zabytkowy to głcSwnia caramika 1 kodci, Brak ~llldów kcmstrUkcyjoyoh, kształt oraz zawart_.cS . 
pozwala na okre~lenio obiaktu jako juy odpadkowej, J'ednoaudnie, usytuo.&nia jaj w pobUtu pale
nisk po~wala przypuszcza6, ~e fUDkojODaloie z:.iązaDa była z odsłcoiętymi palan18kaa1. Z iDDyoh 

'> 
p~zedmiotcSw anal .. iono głcSwnia .:t.elazna gwo~zia, szy~ła, no:t.e, ba U .do kuny·, .l takie szycU:o 
koliciao a, oię:t.arkl tkackie i grzęzidła gliD1aoa, oraz p eolorek ezklaDJo 

u m oz 
woj. krodniodskla 
st.aoowiako ;, 

UDlwaraytet J'a&lelloński 
Instytut Archeologii 
w ltrakllwia 

Badaola prowadził 4r Wichal l'ar<Zawskl. J'iDaosował 1llZ 
w Xrdnie oraz mr fpaprzez u:r/. '.rrsaa'i aazoD badań. 
·osada "ialokulturowa, 8l;clwnia wozemolł;rednlowJ.ec&Da 

/VII! - I~ '!'•6. 
l 

~ontyDuowaoo akeploraojQ wykopu szarokop •zestrzellllego; badaoi.Di objęto około 300 ~. Bazko-
paoo 7 ju osadowych /nr 15 - 22/ riraz 9 dOłków posłqpowyoh, Zabrano 3362 ul:amld. naczyń, 20 WJ robcSw 
Jtrzemte'llllyoh /m. ino ułamek ;shza s1Sk1ery 1 tłuczalr/, 91 wyrobcSw z ma1'1>].a JcrzallliODkonco i iDo 

Około 35 " ZDalazisk to zabytki prahiatoryozDe, w tym zoaczDa wiQkezodcS z wozatlilago ak:reau 
apokl brązu /&łcSflllla kultura miorzaoowioll:a orez llladY kultury Ohl:opioe-Veaele/, poaadto · aateriał::r 
DeoUtyozoa /?/, erqpy tamob!!..eakiej 1 z pcS:tnego okresu wpływcSw rzymskich. Vaterial kultury a1a
~aoow1oldej koaceDtrował się w jednym liilej scu, w podglebiU tworz11cym rodzaj warstwy kulturonj. 

Wraz z oeralllilal skqpial:y slQ tu wyroby z mar&].a i ll:rzem1e.:-•1a. . · 
. lia ustalono ohroDologil trzacli jl!ll!l prahistoryozoyoh /Dr 15, 16, 18/ o stołkowataj for..ia, 

aięgająoyoh do 220-254 om głębokodolo l'łytll:a jama 1? ZIIPawna pochodzi z neolitu lub a apakl b!!PIIl• 
Odkryto trzy jamy wczasno~redniowiaozoa pawoa /nr 19-21/•1 jadnil · /Dr 22/ datow~" na tu 

okrea z zastrzat.en1am1. J'811!f 19 1 20 to prawdopodobllie resztki ni ... łalldoh pcSłaieaieek '/do 111ot:rsa 
chaty 19 prowadził korytarzyk/, liasowo występuj11oa w jcaoh 1 poza n.la!t ceramika pochodzi z VIII-

-IX wiOku. W obiokole 19 odkryto przedmiot :t.elazny • qs qdzidb.. • 
Badela bQd" na pewien ozaa zawiaazoDe. Dotyohozaa rozkop&no 1 • ~ ataoowiaka. 

• 
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aPlll:lllO.l 1o!UZ8WII 11 Oleszynie 
trOj • bialskie 

Badllllia}'rowadzU mgr Whoław Kuf. lrinansował li"KZl • 
Dlalaku Białej. Pier•uzy aezcm badali. Orodzi•ko •czosno
'redn1owieczna /?}. 

Przaprolladzooo 11Jkopal1ska Da stanoliisku typu grodotraao w Waptenicy. Obiakt uaytuowany J••' 
na azozyo18 gór, "Palenioa•, wohodZI\C&j w skład Baskidu Ślf\Skieeo. 

Na s::ozyoie, z natury obronno co wzgórza, znajduj!\ s1Q konstrukcja o aharaktarze obronnym; s.
ahonano w postaci wału kamionnaco, otaczaji\CSilO majdan od strony południowej i poludo iowo-zacbocl
oiaj oraz zaoho~tana na krótkiln odoink.u od strony południotrej fosa, miejscami zasypana ałazłlllli po

chodzącymi z wału. Obiekt owalnago kształtu posiada ~radl1icę 60 x 70 m. PrzeciQtDa IIJSokolfcS wału 
wYDosi 1,5- 2,5 m. Poniżej zachowanych konstrukcji, na półoocn}'JD stoku agórza,.,stępują aahodko~~n 
trzy torasy o prżeeiętnej potderzeboi katdy 200m2 • 

Zało:l:ono 5 117kopów, pbejmującyoh 50 :t~.2 powierzchni na tarasie, majdllllitl, w rosie oraz poza 
bią, a tak:l:a w rajonie domniemanej rampy dojazdotrej do grodu. 
Bksploraoja wykopu na tarasU• ujawniła pod powierzchnią humusu warstllę kamieni przypominających 
~ruk, Uło:l:ooy .oUregularn1e, na podłożu gliniasto-piaszczystym, Pod warstw, "' 11JStl\p1ła kolajna 
Warstwa kamleni zalegająca na calcu, który stanowiła 11 ta skała. Ołęboko§c! "7kopu nie prsekrooQła 
0,5 m. Podobnia sytuacja wyglądała ~ 1Dnyoh wykopach usytuowanych poza grodz1skiaa oraz na majdanie • 
.Tedyn1e wykop " tosle eksploro.,any . do głąboł:ośol 0,7 m dał inne 117nik1. Pod warstq kuleni, po
ohodząoyah z osu•an1a się konstrukcji wllłu, na eląbokości 0,6 m wyst.wiła warstwa ozaroej z1 .. i, 
spoczywająca na płasklob kamlenlach w ksztołoie pły_ tek, .które stanowiły dno foSJ, •a 3e4Dej z 
płytek wys .tąpiły drobne 1'rae;meoty węcla cl.rzo110e~o. 

•1• znmloz1ono żadnego materiału ruchemego w postaci ceramiki lub metali. 'l'ylko obaraktel' 
ltonstrukoj1, ~lady bruku kamiennego ~a tarasie 1 warstwy zalegające tosę, pozwala.lll przypuszcz!lc!, 
ża badany obiakt ole .l!'st poebodzenia naturalnego. lla podstawia dotychczaso.,ch WJ'DikcSw badail. ole 
sposób wydatowa6 teao obloktu, 

Badan i a będą _ltoo tyn uowane, 

nn.IOE 

-~· alb~U:ia 
Stano·da" Dl' R, 3 1 4 

'liuaeu ZUikow 

• Wal.boau 

Bll4•1a prowabU 41' 40\oal PawlowaJtt • . :rLaaniiOnł. IID 

.·. 

• l!:lb~&u. llrU&1 aeson bad~. z.-..cSł. WOMUd1'84Alonaos
DJah &rodzisk pruskich. 

z .. pc!ł eroellilak pocazal1alt1oh • W.klloaoh ułada alt • oate:reob allł.oAail. obrłlllJIJOh.'/• . łJa 

jacl.u 4a.aiaaMe&O/, zoozloko•anJob na nnleaiaoiaoh poł.Uilo1o••J Jtnwtcl.al W,SOOIIJliDJ Qbl~akleJ. 
W 19. ro 40koiiUO badllil. 80114a~WJOh Da pocl.a1akaoh-at•ow1Bkaoh 11r ;ł 1' •• a • ftka. 1983 pl'tlłlp- . 
cl.sÓDo 11a aleh ba4uia 117ateaatyoae oru aał.ołcmo IIJII:up aonddoWJ 11a '4_1_,. cro4a1~••• .. 
ld.BJtll Dr 3• 

!!!!!!!.!P.-!1-~ 
Oelaa p no• "ykopallakciiJOh b7ło rozp6uuu konah'ukoU obwacl.u waro111eco, pNaJUcl.a. b~a&O 

1 bnią ozo• aabudOWJ uaJdl&j~oa~ a1t pienot.oie na majdania. . . ·· · ' 
W aalOłoJIJoh hMoh .,Jtol,aob.:; ouaoaDDJoh 117abo1D1 II, Ul 1 IT/8; oc~.Ur•o · 1'8Ukł •1•fli 

b-•~ _1 .. 1oaa~ a Uftlla • konełl'lłkoJ1 pallncl.ow~ 1 pc5bloano-nohodll1e auóea b-.,..u pRJl•..-

• ~~·· 40 - kiła nałJ b-eJ /WJkop II/83/. W11Jkop1a III/83 pneollla~-DJ• w.al .ae•tt._J 1 ' to .. ... ,.n.a, ••••attcao Jla 1'8Hłlt1 aua. ku1annco ••1811ona,oa&o nł 4NW11luo-a1e•J !D~ · tnlllut 
111•*7 ob:ronoaJ aaitołOGaj Jlz plaJIJ.a bęeau • ohazot,a boUea o4 ałlrOIIJ aanuu. : · •. _., . 
Ja Jtra .. 4a1 . wała. o4 ałi'CIIłJ •••ttnoej WJ•t~UJ1ł7 zocS111id ~ladJ po zadeoa a.Jrlcaa•• alt • 4•6oh 
ateaob. w WJkop1a lV/83 UJłiiOWUJa .oa ••~dute &roctu •• pny pcSłD.ooliJ• octołata. W.:ba •• , ... .p 
octałeoltło , ........ bldpkll llllhoci..I'Oe&O • likład .. bu40WJ llaleaoso.oe~ hi* prsy nle; lazocS- da .. 

~~naa, w1a.h aa •le• 'u 1 bldJAat pnj •al• aoahłJ u1•oaoJia potal'8a ponłal'la ••~Pa'-1•2 • · 
łlrakola oii".M111a &ftcl.lł • oa .. _1•_•al.k J:ny&akdw •~Po .. aaaai. · 
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Ma podatawie aoaleaioneco w oawaratwleolaoh kal'u.o~oh aateriału r.o~co c!G4alako to 
datuleiiJ na 41'11&' poło•• wieku XII 1 piene114 poło .. wieku nn. 

§.!!U!!!2.!!!-~ 
Detrohoaae oknlflaoe bfło aiaoea &Rcl.ahka pruldeco" jecl.oaltłe bftk bJło aahrlału potwt.el'4a .. 

2•oeco h pra.,puwaoaeole. Iatolaj,OJ DalłJP aleaor - 4-i•aaoJ wał - w .,olltu .,.topu eoo4.toweco 
okuuł• •'• brcS raoze2 .oae.,pe11 t _umaoo.,• nit .. ha. P04 crubJa /1,5 a/ cl1DiiiiJID plasao .. a .,.,.,u 
"ko:qtan• a pta ... o:ayato-prócbnlcznya WJpełoiaklem bUIII,OJ Jr6woo1ecle do 4łU.ąoh kraw,dal o .. JPU. 

W ~eso llp'&u a.ollleziGDo ulaliki nr-wuos.oe~ oerUIU:i o:ra aubdaoo2• &bl'JlGDe1 praJPoaJ..oaJ••• •'"*'" 
·~ przapalone to•ol /mder1ał ten ~ut opraOOW7WIIIIJ uhopoloc1ozoie/. Ja pcSłooone~ trallłdai poci.· 
ataW7 .DaW711U a.oajdoaaitJ •i• taaie.ole wohoda,oe bJd •• w altlad k~cu kuie.DDe&o obiacaj,oee;o. 2• 
4ookol.Dle. ZarcSno • ••uhle twora,oej podah .. oa.,~lla 1 jak 1 • WJPalAlaku "kol'Jtaraa" uaJdonle 
al• 4o•cS duto ••1!1• cl.raewneco, wslta&Ujll9•Co .na 1sto1ao1e w łJ• alej .au palao1ak1a bJcS .. aote .oant sto ... 

Murr .ołl4z1•2•• te dalsae be411111a WJJ•IID" tllllltoJ• 1 IL'odaaj taco aaca4Jconco obiektu. 

!!11!2!.!!e.ęt.! 
W tratcle prao ro:apozoawosioh prowacl.aonJoh w 191!12 r. dotcma~~o praeltrojll nłll oraa odlll:l7to 

4n paleolalta a obatawll kuleii.D,, •l•dJ po słlł>aoh 1 ltołltaoh bUdJDkU 1 lflllci.J po sllł>lloh p~ ... ,; 

,aajdUjflee~ al' aa pcSłooooej lll:raa,dal a&jlf1111u. 
w. 1983 r. aelotooo .,kop na aajcl.ule cR<laiaka /li/O'J/1 odsłaDlejll,o w a im rellktJ budroku 

ał\I'OWO•pleoiDilkonca o dłu,;ollo1 około ~ a 1 aserolll:o•oi 615 a a podalałaal n••trao'J111 1 palealalito a •· 
........ cl.r,llllliDD•ł!llDlaDJm uajdUjllo• al• w aiuakal.llej ost•cl bucl.o•ll oraa łftJ palaoho P•• Jeco 
oll~baa aw .. aue a oblr6bq •elua~ a IIJcS ao .. aant a .,top• kl•a • oaa&J.Dlacll. C11DlaoJoho 
W trakole elulploraojl ue .. ratwld JtuUwroWJoh ua1ea1011o ~aaltl oer.U:l prualtlei oraa dwie oaełkl 
talaufł ucSł &elUIIJo cualk b.o., 1 aprqoalt4 łelUII,. 

•ia podalawie aaterlalll ftKibolleco, a -prallde .. ..,atkla oe~11a.aw1a• &Nłalalll:o 4ałtałlliiJ oa 

!i"M poło .. wUirla XII 1 -plerwnll poło .. wieku Uli. 
Oo*Johcaa.•!l" WJSW be4d c:IL'Ocl.a1ak w W.ltlióaoh ona lob. :ro•te•o .. .ole w ••-1• nltM~' · 

Da ntaeial.Do-forteo:mf obarakler oaleco seapola crodo"CO• Zcr1111owu1• 1oh • poblUu •t•b1e ... ._ 
~· la'DleDU w tej alajaoowdol oa.otr• ob~o•co PocesucSw 1 ło juł • oltreale poprudaaj•OJ• walki 

Pl'uacSw Z ltftJłak•1• 

llahriałJ 1 cl.oi:laeataoja znajcl.\ljll al• w •-• ZamkoW7• • llalborltu. 

Badania btd' koii'JilaDftllao 

WIII:PBZml 1 f:IDo Zamość 

woj. zamojskie 
Stanowisko 1 

WIIXOI'IICE, f:JD• Wartkonoe 
woj. sieradZkie 
S tan owisko 1 

'IOLilf 
woj. szczeoi6sk1e 

St11.11owisko 1 

patrz epoka b:t'flZU 

patrz okres halsztacki 

Polska .l.kadeaia lfault 
lDstytut HistorU Kllltllry llaterialnej 
Zakład Archeologii lfadodrza 
Pracownia Archeologiozna Woll.o 

Badania prowadZili": doc~dr hab. nadysław J'Ulponialt 
/lt1ero11Dlk badali/ 1 mgr Jerzy Wojtasik. J'l.oiiDSOWał IHEII P&lf. 
S16dmy sezoo badali. Wczesno średniowiecze /pocz.I ·~eJtW. 

Bada&ia kan tynuowano w dZiolnioy przyportowej Starego 111asta /warstwa ri/o Odsłonięto 2 t'rag
aeoty dom6w o konstruk.ojl międzysłUpowej o długości lloliiD 4?0-5~0 om. lfl_e jest znana szeroko•c! 
cl.omdw, l!rlly:t wohodz" "prot'ilo wykopiło W jednym z domcSw natrafiono na tra(llllent dll~CO paloniska 
lub piooo(?) zbudow1111oeo z n1eprznpalonoj GliDJ przewarshlanej popiołem, .hmusem 1 warstewkaai 
pńepalono j · glinY• l!a powiorzoliDi letało ,;s kMlion1. o środnloy do 15 om. \li'łtszośc! .oleakontego 
palonioka dochodziła do 65 om, a wielkodeS t'ra(llllo.otu na powlorzohnl- 16~ Olfto Pozostała ozęafcS anaj• 

duje oiQ poza obrQbem 117kopu. 
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W południoweJ ozQ~oi wykopu, andoe;ioznio Jak • warstwaoh wy~J zalocająo)'ch, pr:teblaeałL 
\llloa lub pomost na osi wscbcSd-zaohcSd o szerokoAni 155 om. 

W warshie /prcSohnioa z piaskiem, aoozowki gliny, piasku, du1le połacie m1orzrry/ zndaztono 
duill\ Uo'cS kałkcSw do łodzi /tz•. dyble/, poszycia łodzi, tral!lllont nadwru;i statku oraz L.ao• przed
mioty: z rogu, ko•oi, talaaa, szkła, bursz tynu 1 sltcSry. 

Boboozo •arstwQ XV datuje się na początek X wiSku. 
Bsaanta będą kontynuowane, 

wta®4, p, Białogard 

woh lcoszalidskia 
S tanowiska 6 

Z.lllf011SK4 /Czarnowsko/, gm, Wioleo 
woJ, słupskie 

wrak II 

patrz okres wpływ6w rzymskich 

Centralne lluzeiJ:II Vorsk1e 
w Gdańsku 

Badania pod kierollll1otwsm doo, dr bab, Przemysława Smol.arka 
prowadzU mgr. Jan Xuoharski . /autor sprawozdan1~ l'L.aanso
wało Centralile UUZaiJ:II tiorskia w Gdańsku. Pisrwszy sezon 
badań. Wrak z okresu wozesno~redniow1ecznego /IX w./. 

Calem badań było odltryo1e i wydobycie wraka, poło:!:onego na wsohcSd od jeziora Łebsko, w od
ległcolto1 380m od obaonej 11n11 brzsgowaj i 800m na . pÓł~iowy zachcSd od staoJ1 pomp nr 2, 

Po raz pierwszy natrafiono na wrak w trakcie prao melioracyjnych w 1962 r. podczas kopania 
rowu C-69. Wr~ został przao1Qty w częlloi rurowej, Wykop o poilierzeboi 44 rA

2 zało:!:ono w miejscu . 
zalegania wrska. Wrak Czar.oowsko II le:!:ał na odległo~oi 0,3 - 0,5 m od powierzohtli pod warstwą darni 
i torfu, na poziomie występowania wody .gruntowej, na warstwie jasnoszarego iłu. 

Wrek . był usytuowany dzioll:licą w kierunku północno-zachodnim, silnia spłaszczony, Zachowana 
długo~d wynosiła 10m, szeroko~d zaA 2,6 m. Odsłc~ięto: stępkę, dziobnicę, 6 wręg oraz 11 pasów 
poszyoia /6 prawych i 5 larrtfłh!. Stęp:ka zachowała llłt w dwóch tragmen taoh o długo~ci 4, 7 i 1,8 m. 
Dziobnica Ó długo~oi 2,04 m posiadała prostokątny otwcSr, 

Poszycie ulo~""" · było na zakładkę, liSzozeloi l·ne mchem. i zbita drellllianymi kołkami rozmiesz
czonymi rcSII!lomiarnie co 7 om. Zachowana długodd pasów poszycia dochodziła do 6,2 m, szaroko~d do 
0,3 m, a gruboll·cS do 2 om. WrQgi występowały w odległodoi od 0,7 do 0,95 m 1 zachowane był-, we frag
men taoh, Były ona zbijane z peszjolem dre11!lianymi kołkami w odstępach O ,16 - 0,22 m. 

Drewno wraka było silnie zawilgooDDe, mocno pop"ękane i zna;!do,.ało siQ w złym ataole zachowa
nia. Wykonano szczegcSłow'l dokunentao;JQ i L.awsntaryzację oraz zdjęcia totogramatryczne, ·Nastu>nie 
wrak został zdemontowany, a dre MJ o poddane konserwacJi w laboratoriiJ:II Centralnego VuzeiJ:II •orskiego, 
Przy wraku nie zoa1ezion9 ~odny ch zabytkcSw ruchomych. 

Chronologię wraka ustalono w Laboratorium Instytutu Fizyki Politachnlki w Gliwicach metod'l 

1ZotopD111\ C-14. 

ZA.UD4, 1!111• 'l'amcSw 
wo'. tamoWilki e 

f.P PracowoLe Konserwacji ZabytkcSw 
Pracown ia 4roheologiczno-Xaoserwatorska 
w Tamowis 

Badania prowadZili m(!r 4odrzej Oe ts re i mgr .J"erzy Okoliski. 
FL.aansował l'IKZ w 'l'ornowio. Drugi sezon badań. Grodzisko 
wczasnodrsdniowieczoo /X - pocz. n w,/, 

W reku bież.4cym przebadano obszar 576 m~. !fa przedpolu wału zachodniego grodzisita kontynuowano 
badania z sezonu 1982 roku, Odsłonioto 8 ob1ektcSw, OlUlaDZony oh kols jnym1 niJ:IIel'lllll1 od 4 do 11. 

9!?!!!!!_![~2 :~ tanowiło domo:stwo na pl·anu ·pro stolal ta ~ zaokrqe;lanym1 naro:!:n1ltam1 o WJIIIiarach 
3,5 x 2 ,o m, zaełęb1one w oaleo na 30 omo 

\ 
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1t7poloialco etanowiła prcSohnJ.oa 11111haaaoa aa epal•oiaO'I oru waretw, wn>&loo•l &llDy prQ 4Aie. 
W WJP&bl1alta obhlth aulniooo dułll uo•d ouaalilti a X i pooa,tkD XI w., 11ó:i łelazDy uu tJPac
••n• .. laaneco oltuoia. Z.nlll.eaiono rdllllJ.ot polepę z odoJ.olt&~~~J. pleoioolt1, a pod dnem doaoatwa ohło-
111tto l ał\II>Y• 

!!~!!!f.L~f~}- baapo•r•dnJ.o &tlaiaduJ• a obiektem 4, Jut to owalna alttwialto popialateJ cll.;ly •• .... 
1on1:1ną o W}'mhraoh a x 1 ,a 111 i aitlł .. o•ai 20 om, Zll&leaiona w obiekoia ooramika 2ut u&loCio:&Da 
do UZJakaooj a obiektu 4. Oba obtakty orientowana ~ O&itl dłutaz11 po 11111i ~·•- PdZ, 
!!!!!!!.§!~~- stanowiło słabo eaJt&lno, owalJle aktwie.aia popielatej clJ..Dy 11a aaoh64 od obiakt~w 
4 1 5. 'liderhłu .oh Bll&laziono, 

2!!!!!.Zl~~ kolista, pł}'tlta jama o •ra.toioy około 1 a, Slll!ltbiODa 20 oa w o&leo, Wypablialto hosy 
&lilii uh próobtlioa z wę&lami drzellllyllli. W,sttlPiłl' w 111m Dialloma akortwY prahiatoryozDa 1 o aj• 
prawdopodob.oiaj ltult1U'1 lutyokiej. 

!!~!!!!.!U~z- ozworolt'ltDa pdłzUIDianka z aaokrąglooyllli 11aroto1kami, oriaotowanyra1 wadluc ahO.D •wi .. 
••• Wyllliaryl ),5 x } 115m, GłębokośoSI 90 om, dllo płaskie, ~olany pio.oowe •. Od atrooy poładlliowo-s .. 
ohodolej prowadziło wej.o1a azeroko•oi 50 o.m, 11' wypaŁDiaku W}'rótoiooo ostery pozioay ~tkowa w 
postaci Jliemal poziomych warstw acllnJ.ooaj prdohoioy z matsrialea arohaolosioZDJIIIo Poaitd&y 111at 
wyattpują &1111 hste warstW}' W}'r6wnawoze, 11' narot.D1ku IIIIOhodnim odkryto kamienny piao o wyllliaraoh 
1,2 x 0,9 m. Pod dnem wystqp1lo 95 kołków •redllio7 }-6 D.lll, zasłębiooyoh pOllitej dna ohaty 11a 10-
.o 15 om oraz duty słtw dradllioy as om, zagłębiony pooitej dlla 11a 40 oa i zwtąza~~y z ko.a.trulto24 
•.J'oia. Wej;oie stanowi:ty dJ!Il:I:OIIe w lenoW}'m oalou stop111e. L1ozny mderJ.ał ata~~owU}' traca•.o•y 
oaramilt1 z x-n w, oraz :&~~alozioll}' pod dnem pieoa przędlik. 

!!2!!!!.2l~~ odsłonięto 11a słtbolto;oi 60 om przy narot.Diku zaohDdn1a obiektu 4. J'ut to kolista 2•• 
o 'redoJ.o7 0,6 m i wattowatym profilu, zlll!łębiooa oa 60 om, Jednorodne wn>ebliako ahoow1 b:ruoaUia 
&11oa. Obiekty 4 15,6 19 stanowiły Dajprawdopodobniej oałolld fuokojaoalną /zagroda ?f, 
!!~.!.!~!.:!~L~~ stanowiła owalna jama o lllradnioaoh 1 16 x 1,2 m, zasłębJ.aoa na 70 om w oalao. Na po
ziomie 40 om wyr6:toiono dokola :Aaryau jamy 8 kołków o lllradnioy 4-6 oa, sagłęb1ooyoh D& około 10 oa. 
W wn>eloiaku zło:l:onym z pr6oho1oy i popielatej gll.oy znaleziono niewJ.al.q 1lolł6 oeraa1k1 'IIOZemo
•red.oiow J.eozoej, 

l!~!!!L:l:!L~~ .kolista jama o l!iredllioy O ,6 m, zagłębiODo w oaleo 11a 20 om. Vatariału b:ralt. 
Rozpoczęto równie:!: badania A& majdanie grodziska. Przebadano w tej ozędoi lllOZDia 251 a2 • 

Odsłonięto 10 obiektów, oznaOZOOJOh Dlllll&rami od 12 do 21, 

!!~!J!!!.jU~~- joat podob11y do obiektów 1/82 i 4/83, Jest to nazielliDo domoałwo Jła planU proatoq .. 
z zao)<r11slonylll1 oaro:t.D1k81>1 o wymiaraoh 4 16 x 1,e m, aagłtbiooe na }O om w oaleoo ll'ypebliako obie.k•u 
horz7ła pr6oho1oa ze BPaleni&DII• D11o płaskie. Od stron}' p6b:loCJI&j prowadailp wejlloie w klztałoie 
W}'dlutollego proatokąta o W}'miaraoh 2,9 z 1,0 m zasłębiaoe .oa 5 - e oa, stanowiła_ go waratwa jallllo
pop1elataj gl1oy. W wypalnisku obiektu i wejloJ.a znaleziooo d~ ilo•d ceraalik1 wozamolllred.D1ow1aaa
lle.1 i kodo!, Podoboie ;lak w obisktaoh 1/82 1 ~/83 Dlaliczne przepaloliG kamJ.ellia Dia tworayły ~ 
piska. 
!!2!!!L 1U~2- regalamie ozworokąłDa półziemiaoka o W}'llliaraoh 4,2 x } 17 •• za8łtb1ana w oalao 11& 
90 Olllo Ściany p!lo.oowe, dilo lekko llisokowate, 11' wypełliisku W}'Sttpuj'l dwie warsbW7: O&llłralntl o:st..S 
obiektu W)'_pełoia oJ.emooazara pr6ohoioa ze 8Pale111Zną, tworząca w profilu W}':rwie 111eo1towałtl toJSt• 
Dolnil ozęll6 W}'pałoiaka tworzy b.r,zowo-;popielata, moODo &bita &lilia. Od strony waohodoie prowadziło 

do _półziemianki njlllo1e dłll6ollo1 1,4 m z dwoma poziomami ~ytko~llli. Obok weJ,o1a odkryto dwa altwY 
lllredllioy 21 1 22 om, trzeci słtw lllredllioy 40 om wystę>1l po se11.0ętrznaj ahanie narołnika polld.DJ.o
wo-zaohódDieso ohaty,• Trzy dalsze dołki p osłupowe znaleziono pod dnem przy "o i !lilie ohaty, 
W ozęlloi pólnoaoo-zaohodnisj p6łz18mi&llk1 znajdowało się owallle palenisko kaaJ.eDDe ułołolle Aa war
dwie wn>alo11ej &11oyo Podoboie jAk w p6łs1emiaooe 8/e} pod dllem znalaaiollo 64 kołki. IAwutan 
obiektu etanowi oaram1ka z x-n w. Przy tloia~~ia pólnoaoej znalezioDo oztary dll:l:e ałl_,y wymaoaaj,oe 
proatoltli t o wyaiarąoh a ,6 z 2,4 m, którego otl dłutsza pokrywa a1Q 11 oaitl dłułaztl p61Ziea11111lt1. 
04l&głotló pary Błupóa bli!BZ7oh wYDOBi 80 Olll /od llioiaoy pÓlnOOJI8~/t 

~!.!!!!I.~~-!.1§ plJtkia, owalne ~amy z wn>•Łaiekiem w poataoi jaa!lopop1elahj, apiauoaooa~ cliiiY 
bali materiała. 

2.111!lf~-~ ~[i'}. Jlierasulama, z bUłODa do proatoqta, ~ama o W}'miaraoh 2 ,e x 1,4 a, niaokowd• ••cłt
biooa w oalao .oa cłtboko•d 9!> om. 011tf6 frodkoWII wypaŁDiaka taony illtenaylfllie ota11111a, &&11111ua 
pr6ohoioa, Górnil 1 dolnil ozłllló _obiektu 1f7p&łll1a popidato-brtlaowa &lilia. W wypełlliaku uala&1CIIIo 

akol'\ł'Y oaolLtyozna. 
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.g~U~lz.lU!~.!.l~l!l •'uowu-, owalu ~U# o W7•1uaoh 1,• x o ,9 a o.raa a ,o z o ,e •• M&ltb1aa• 
w oalao 11a około )O 011o WJpałllhka h ;uayil:a ~a&Dopophlda cliAa. W obu W7••vn1 llhUoua aknD
py .uol1 tyoue, 

g~!!~!.l2l!IJ. ~ .. , ualoc1oao-, d•· 17 t ' 'li. Zoa\ał oa prsaolęty obJe](.te~~~ 12/83·. Ma_tarlału brak.' 
g~!~!.!2{!1~- atuowiło lllare&ulama, ahbo OWJhllla ekqpla.ko polepy pueal .. auaj • pr4ohD1oll• 
•111uso~d do 85o om. 

~1!~l.!ll!J. t:a a1 .. 1alkla, owalu llkqp.la.ko przapalOIIJoh k•ieD1 1 polepy o ~Hdii10J około !16 oa. 
1 .. t to ·llajprawd.opodobll1aj poaoateło~d wollloatoj,oaao pala11.laka. W beapMra4.a1a ._a.ie4ah1a 4n 
oatałllioh obiektów WJ•tvuo 11 doil:kdw poail:qpo.,oh, .,u-ajii070h owal o ol.laoh dla&o~o.l olt, 
4 x 1 06 m. W obrtbU owalu bll!ak tre~1 ltultuowej, 
Obok WJmiaAlooyoh obialttdw odkryto r6WA1ał dollt.l poalqpowa, 

W aaAtralllaj, .DajWJłaaaj ost~o1 aajduu &rodaiaka /bw. •Zuo&Ja.ko•/ ·WJa'oUja p•• po1ep7; 
WJZIIaozajiiOY owal o oBi dłużezej 0 aoriaotowaoa~ po 11A11 pdłlloo - pollldll.la 4111&0~01 około 150 •• · 
Oelem WJjdoienia ~a&o poohodaeDia wyltOIIUO przekop q WJII.laraoh 7 lt l a, p:roatll})fo4la cło kieraakta 
pnabie&u. W profilu ahierd~OIIO 1atll1eD1a wkopu /towy '1/ o •·~~Ól dlla l i6 •• tikauta ll})acłajllo• 
•o teDy boalilia WJZDaazajll &ÓrOII aae1'01r.o•6 wkopU lla },6 llo Gł.tboko~Ó wkii})U WJIIO&i :f • .• <CJuhalllll 1 . 
nohodnill jaco oaq~d w.,pałllia olaamoaaa:ra pr6oho1aa • &rlldltMJ. polepJ, .,:rdate rotnileUolla w k.l ... 
i'I!Oku waahodnlmo Zaohodnlll 1 cłolilii ozt•d wkll})u w.,pałll1ajll wan,., cl1111aah, w aa~.laj oat,.l 
opadaj111oa liko~ h w lt.laruoltu dna. la~W7hŻ11 a A.loh atuowi waraha pll!aepallllla~ cltAl· ·pubo~o.l 
)O - 40 .cm. Na Alektdryah crlldlt8oh polep'J aaohowaii:'J alt odo1zlt1 belek• W ~:ro4ltoww~ · oat;o1 WJpałDla
ka W}'attpujll duża k8111a.D1e /piallkowho/. 'Okład wanh w &aj oat~o1 p:rot11fi:laltaatlja, 'U po .. łaii:'J 
co• pll!awd.opodobll1• w W7111kll cłea,rultojl Aiazaohowe~~aao do cłaU 11a pow1usoho.1 weltlr 1•*-o'ao •• .... 
oh64 od odaloalt&aao wkopu /toą tf, Po~a4JI1oza ~kol'lłiJ wozauo~ndn1ow1aoua wyołtplll4 w wza..,zt
.ltioh w•ntw110h. 

Najw.t.Diajs:&JID :rasuUa~•• baclal1 ..... ll 198-' b-,il:o ztwtall!d~111a obeoao~i ·.;..~ialaoj , tur 
oaadniozaj /obiektJ a aatartalaa !!.!!1.!i!•ą•· 1 lU.,olt.la/ ona :rospouuu aal!U40WJ -.iuo~ll!~1o
w1aozDaj, ObiektJ /poaa 9/8} 1 19/8}/ 114 IIOhwytDe beapo~ftdllio pod nu,._ ozuł ~1'6oliii1CIJ ~. llt• 
boko~al ~o - as om, · , ' 

Bdao1• btd' ltODtyZa.oWIUiao . 
. . 





JI.\&OWl OÓR4, &m. RQOSDO 
wo,, piotrkowakle 

BIAU. PODUSV. 
ul. Da1erty4ak1aco 12 

BUŁOZ STA&:r, p, Śmich l 
woj, leasozyńakle 
s•aDowiaka • 1 31 

BtBIOZ 
upUal gotycki 
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patli/Z OkNI DOWOtytDy 

PP Praoownu XoDaarwaoJL Zabytk6w 
Praoo~la Arobaoloclozno-XODaarwatoraka 
OdebUl w llzeazowie 

Badlilia prowadził mgr 4DtDD1 Lubeloayk, J'iDaaaował WJI:Z 
w Xro~ola. Pierwszy aazoo badań. Szpital /~XIV w,f, 

Badlilia ltm oa.D tronly ai~ pr217 twi411118Dhoh bu.dyDitu aspihlDago i mi~ a a oal Uob"fOIDU tu 
budow, tego obiektu, Ob~altt powatal a polecaola kr6lowej J'adwlgl i iatDlaly pl'SJPUasozeoia, ta Ira
dyDek taD a6gl: atllllld Da tUDdaMotaob ataraeJ bUdowli /aamku?/. Głdwoa oa,~d tUDdUI8Dt6w w,koDua 
J•.•t a klllllieoia 1 łyllto od 1traay p61Doooa' wyatllP1łl lt11ltulllatrowa luka o bl1łaj nie WJjdDiODJa 
piiiZazoaozeniu, p6:tn1aj zaaurowllla oz~doiowo oa&łll• Brak aatariałdw atarazyoh mi 11 XIV w, , pozwala w1ę
aa6 odałODiljte tUDdi.IDaDly z powatllliam azpit!ll• gotyokiego, Przy doianle zaohodlliaJ budynitu oddoDltto 
pililico WJ.koollllll w całodol z ltamieoia, a w narot.aiku polUdDiowo-waahodllia nowot}'toy, zbiorowy pooh.S. 
wit, ZWillZIDY zapema z jaqd apidalllill• 

B~SKUPICB, _., Groda1ao 

wo,, koDińekla 
ShooWillko 1 

lluza\IDI OkrQ&OW 
W ICOD1t11e 

BadiD1a prowadził mgr Xrzyaztot Ooraz:roa, J'ioaDaowało 

Wuzaum O.ltręcowa w Xao1D1a , Pierwszy aazoo badań. Or6de.lt 
atotkowaty /XIII/XIV ••/• 

GrodZisko połołooa jest • doliDLa Osamaj Struci Da aaob6d od wi 1. Aktualllla poailda kataU 
Dilkiap koliiM&o DIIIJPU o •zedoioy około 30 111 1 wyaoko.oi około 5 •• OtoosOBa jaat pły,kia -• 
o aaroko,oi około a • 3 •• .. dłuc alajaoow,oh 1DtoaaoJ1 ••IIYP aoatał w XI% w, oz~doiowo ZD1welo
WID7 1 ałut,ł Jako WgcSra w1atzakowa•. 

celaa prac biło roapo:.naaia zabu.dow, 1 IIDOODia4 cr6dka oraz udoUlaola Jago obrooolocu. 
PrzebadiDo około 100 a~ powiarzoblli &l'ddka odałllllia;lllo na jago !IIZozyoie zarya eliDi&Dago 1'111-

daae.Dtu ozworobooZD.ej budowli o wyJDiareoh 5 z 5 a 1 mill ~•zodcl · pkoło 60 oa. Nie*lal.lta llo•.s materiału 
- trapanty kUku oaozy4 1 2 t;roty baU6w ku~zy wakazywałaby oa bardzo kr.Stk1 okzee ut}'tkowanla p6d
ka. Duła 1lo<f6 apalaolzny za:rejea~rowana w waratnoh o1wlaoyjnyoh augeru2e,· ta Ulet;ł OD apaliiii1U. 
OhrooolOt;ił grddka ok:renooo watopola oa XIII/XIV wiek. · 

Vatariał7 1 dO.ItUIIIID taoja ZD&jduJil dt w VUZIIID Olt~goWJID w ICIIII1Dh. 
Badania zako4ozaoo, 



aouo•nn 
wo~. wloolawak1a 
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Uo1warayht Łddak1 
Iatedra lroheolog11 
w Łodzi 

·Bada.oia prot~adził mer hdauea 1.Horbaoa, Opiekł .oauko"" 
ap:rawo~~&ł. doc. dr Jarzy ltiDJ.aoil!ak1, J'iDuuował. Urzlld 
Wojewddzk1 we Włocławku. Ćamy aezoo badali. Rlll.oy zamku 
/z XIV.XVIII w./. 

Skaplorowu o XVII-wUoiJlll plwoicłj, z.oajdU;IIlOil .to w zaohodoU~ put:li budynku akraydla polud
niowego aamku, oa kt6:r11 natrafiono podczas prao odaruzowujlloo-aabazplq :;aiiiOJOlh IIJ'lo ło p•la~ 
osanie o wymiarach około 6 15 z ,,o m, przykryta aklapUnUm kolabkowya, kłcS:raco wyaokollllcS wahała 
dł od 8 1 1 do 2 05 a, brukowa.oa k•1ao1u1 pol.Dym.1 lfrecloiej wialkollllol, Wa~lllloia do p1•10J Ue2dow.lllll 
dt w p:rzyziallliu od strony dziedzll!oa. Ned olą uloko~Ya.oo pom1eszozen1e o blite~ oiealr:.ralllllollya pna
a.oaozenlu, kt6rego podlogo atuowiła posadzka z płytek cegla.oyeh o wymiarach 19 z 19 z 5 oa, uł.o-

6aoa lla podsypoa plaakoweh 
W oalkowio1e przamlaazanym, a:ruzowo-zlemoym wypalelaku obiektu /m, 1o. zepaclDlote elr.lep1aa1a 

1 poaedzka pomieszczalila lladp1.m1ozoego/ ZDaleziono kilkaset trapeot6w naczyl! clillianyoh 1 kafli 
placowych, uł.lllllltl azkła jaUwoia kaUoweao/, kilkadzleslllt silola akorodowao:Jch ·P..llcllli 1 .hak6w, 
ław. samek kołowy od brooi palnej, atrug atolaraki itp., poohodZilOJOh • XYII-xviii stulecia, 

Oclałoniłj .to m, lo, IJlao&De partie dziadzidca zamkowego, budylikU wachoellilago 1 połaclll1owago, . . 
oo poawolilo 11a oztlllloiowe uzqpeloianle rzutu całego zaloteoia. Zabaapieozaoia aubataoojl arohita~ 
ha icaoe~ kolloa.ntrowało sit cl6WDU wok6ł ully tk6w w kuJ.eooym licu zaohocloieco auru obwodowa co 1 
li'Bkooahukcjl jego pnypory lf:rodkowaj, Wykooa.oo h:t. praca murarskie w wyaksplorowaoaj p1111110Jo 

Zabytki .! dokumeotaoja ZDajdują alo w ltatadrze .lrohaologU 1JD1werayhtu Łddzkiaco. 
Pr.nwiduje aio koo tynuaojo badali. 

BIIZdd IlJJ'.A.IISKI 

wol. włoołewakia 
Stanowisko <ł 

B RZEZiliT 
woj, ak1ar.o1aw1ok1a 
Sła.oowiako 8 · 

patrz .oaoli t 

Vuze1.111 Regiooaloe 
w Brzazioaoh 

Badaola p.: ot~lldzU dr Haoryk .1f1klaJc• J'iouaoftli 1IIZ w 
Skieroiawioach, TOwarzystwo Przy~ao16l Wieata 1 Waaaua 

w Brzezloaoh, Drugi aazao beciBilo Osacle lllia~są /XIV/XY 
1 XVII w./. 

Oelea prac bylol 1/ poelobienie 1 oclbudoRDia atacllli z nT/XY Wieku, 2/ po~arnAia taftilU 
baclawczego w obrobi& bUdowli nr 1 odkrytej w roku ubiegłym, 

Studole - dr6cllo bi~'oaj clo dzU wody, zblldowa.oa była z bali dobowych ·lla a~ b 1 w.aaOGIIilllla 

w dola ltDI!atruko~ll ramową 1 clrao1oam1 clobowyal. ltaoatrulroja stldn L gór11 ~•cła rozabraoiu clo liko
lo 75 oa pod powiuzohoi' ziallli, Jlekoostruko;lll objoh jej zn lsz.::~ ii1"J1\ ozo•cS o l,oaoa~ wyao

Jtollllci 170 om, Z odbudowy taj wystaje oad pow1anoho11l aluł ok•.Jł., SS cm, rtaatt k.,ja a!aaia, · •ad •taclllf.4 ablldowaoo uultły, clwuspadowy daszek Wiłparty liS cztew<.h ~h.peoh llarouikowyoh, Oalolld 
ftkllllllłruko~1 wykollano z clrałllla dobowego. Obok atlldlll usta•lcoo tll.bl lcę iotoaeoyja' 1 ł~U.~

urs,do-. •Obiekt ZabJtkowy•. 

'Prace wykopalbkowa w obrobi• budowli 11 :r 1 objoly teren o łlloaoej powiarzolt.ni 57 m2, ~Jt_"_ 
kajllo w jedli, oalolf6 wykopJ z ubial!lago roku od atrao1 zaoho4111aj, W WJllikli baclań· ocleł:il!li,_.o tree" 
auł pcSłlloGllaj Hiaai budowli 11r 1 /odkryta~ ozoilaiowo w roku ub1eglya/, pooh.ocla,oa~ a . XYI'I wieku. 

l'uacl ... llł o 1Prokollllo1 150 om abuclowany był z cłazcSw 1 •bru~towaoJoh"kamialli polllyoh bea iadu' j "' · " 
aaprawy aurerakiaj, Pocl tuodu&llhm 1 obok niego odk.,to dalszq caę~d ko.~atl'llkoj.t. dn•laoej liF 2 
a XIT/rr wiaku 1 liiilady lacardw prawdopodobola z lllioJ nr 1, Stao drawoa był· tu wy2,tltowo alab•-. 
aaohowao7o 
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lAweubarz ruchomy abar.olfi11: ułamki naozyl1 &11o1anyoh, fnpooty kafli pUoO"J'ch :a J)ol••'l .1. bez 
pola11J, crudk.l. polaJ,ry, fr&llJI>alltJ oe~ał , nialioZD• prlla4A1oty klAZD•• Znala:a.l.ono ja lalek dwie 
•••'ki: ~•do a aiaclalaoa b w, "boratvnka " a nzaadw p~owao 111 J"eoa Xuia.l.al'llll - aaalaatoaa obok bu
łowU Al' 1, a cll!ll611 arebma tzw, ~eaelag ryeki • z ozasdw paoowa.Ota ZJIIDUD ta III waz.,- .::- ~laaiona 
w •~u.to1, 

~atal'iały zoajd.~'l a1Q w ll!uza~& llagio.:llll.Dym :t Drzozillaoh, 
Praca powillDJ bycS kolltyouow'\De, 

om nu 
wo~ ... aozao111•Jt1e 
Staoowhko 2 

\l uzeum Harodon 
w Szozaoillle 

Baclada p rowllclzU:a dr Ha~na Jlal.t.oowslta-l.azarozJk. J'.t.oanao .. łe 
llluzaum Haroctowa w Szozao.I.Pie 1 liXZ w &:aczeo.I.Pu. Pltl:Daaty 
sezon badali , Cmeotarzyako •redniowiaOZDa /X- XIV w./, 

l:ontJouow&llo baclula wYkopallakowe z lat ublogłych, Prace koooentronłJ sit przecle waz.,atlda 
pci aachodnie~ 1 pdłDoooaj atrcola wzgcSrza, oa tareola zagrotooy'l głQbokl\ orki\. Przabaclaoo 3 1 3/'ł . 

ara eksploru~ąo 2 olałopalna groby kultury łut,oltia~, 1 oiałopal.Dy 1 29 szklaleto"J'ch .:~·obdw wozaa
.ao,rad.a1ow1eoznych. Ponadto uchwycono przebieg .rowu grodzęcego =eotarzyako od atrooy p6łooonej 
oraz paleoiuo kultowe, usytuowana tut przy rewia, 

w-zachodo1aj partii omentarzyska układ pochdwltdw azltialetc.,ch był Dieragal&l'liJe Zmarli 1110-
&ui byli na oailł-5 lub tu Da osi n, lła wyposatanie tych grob6w składały sit nota, ltabłl\o:ak1 
esowate małych rozmlarcSw oraz pao1orlt1. Zmarli pochowalit zostali w dra:W~ianyoh triliiDach lub bez
po,radoic w jamach t!Zlei!Uiyoh, 

w pcSłoocoej parUJ. omantarzyska układ poohcSwk6w był raculemy - na osi n. Z.arli pochowao1 
bl\cll& w jamach wzlamoJch, blld:4 w triliDOach dre&iaoyoh, cztato a obstawą kamienną. Ba WJpoaatanie 
tyoh crob6w skladalJ alt prze4A.I.oty ut,tku coda.l.ennego, ~ak: nota 1 kńaatwa, olidoby w postaci ltab
li\OZitcSw llkrDDiOIIfch "J'kODanych •• srebra, brązu bąd:t z ołowiu, zausuioe, paclorki i pier~c1oolt1 

oraz monety, 
Obszar przabadlllly w omawiaoym sszooie llfkopalhkowym objtty jeat pochcSwkami z plenne~ 1 

drucJ.ej fazy utytkowan ia omen tarzyska 1 datowani!' ad kollca X do poło11J BII wieku. 
Bilelllilia bfldą kOD tJn uowaoe, 

OI"IQWitfW 

• Zamek 
P,P, PracoliiliS J:CIIIP1'Bao~1 Zabytltdw 
Pracowota 4roheoloc108JI~K4Dserwatoraka 
Oddział w Warszawie 

Baclaoia prowadziła m&r •aria P11tal.l.liua-0111k. 1'1Daoeowalo 
01echaoowak1e 'l'owarzyatwo Ballltowe, Dziesiąty sezOD buali. 
ś'rad.aiowiaozay samalt 1t1111-t auowteokioh• 

obeoJly sezoo był ostatnim ete,pem prao prowadzonyol: na ZIIW~ątrz z8mku. Przeba4aoo jedendote 
wykop6w o l11czaa' powterzehoi 1,55 m~. W,kop'J zloltallzoweoe był7 wokcSł zaaltu ~ straDy "oho4111Bj, 
poludniot!B~ 1 zaohoclnlej, W wyniku przeprowadzoaych pl'ao ustaloJ!o: 

·1/ Zamek otoozonJ był f011ą, 1tt6raj brzeci zeW~ttnny 1 WBWDthz.ay ~aooDioo• były pozt•o 
ukladaoymi clelitami p1lotowao7mi praez piooowo ·bih pale. Brze& 'WIIIIthuy odsloaith •• ••7•łltioh 
stron zamku, Datomiast brzsc ze•Qtnay od wschodu, poładllia 1 saohodu, od p6lJioODej słl'IID7 • oh~i .. 
11 obecnej ·eajdllj'l sit po4Aokle łl\ki UDiemoUiw.l.aj'lo• po .. ult1wlll11a. Drawnlaoe ~aouianle ww
attrue&o brze&u toQ uohowalo •'• •• wszystkich strOD do jadaolitej llf&Oito~oi, aataaiaeł .... 
attnny brze& od atrooy waohod.aiej 1 połlldlliowej IIYrdllh zoahł rozebrany w oaasie k.ole~n·~ 111-
laoji wokół z~u, zachował dt 'edyoie j•411D •ll•clnle dwa poziOII}' desek. 04 straDy aaohocloiej 
~aoo.a1aD1B aaohowało lit do wyaoko~oi oztlareoh de .. t, •o•u .. , .. 11Jitor:aJetaoo · łt Jtoułl'llltDjt ••6.., 
ate do 1Doo.a1en1a &l'Obli w klerliiilal a1.aeta. S:aarolto•6 toQ 11Jnoa1ła od 17 do 11 •ł~1.aataaiaat 
,., Cłtbok11•6 JliB pnek.raozala o.eo •• '1'rlld.ad6 w fol'IOWIIDill tej foliJ polacala llcSwllt• •• jej 

Clllllskia ohara)l:tar:ae, 
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• 2/ Do auku prowadzU. dretu~iaDJ moat, kldrago oatatoi ozłoo waparty był oa poprzeoaoya alcrsydle 
praadbra.la, Uleład atratycratiozoy waratw odalooittJch przy tilaraoh moatu, a takt. 11Dla wysaaozooa 
praaa ałqpy aucaru~', &a b7ł to 4luc1 moa t wiod,OJ at D a praao1tm7 brzeg LJ4Joi, Szeroko~ d aoatu, 
w odo1Dku let4o7m Dad toa, WJooaUa około 8 •• Tilit &oaoZDa azarokolld, zapatm1a3,oa awobo4o' koa\1111-
ltao~~~ w obu kieruokaoh,potwiardza poprzedoi' hipotez, o dluco,ol mostu, Nie oala:t-, WJklUOZJd mot11-
•o•o1 prowadzenia haadlu typu kram., wzdłut aoatu, 

31 Ullyskallb pałaJ przeltró~ ah~atycra1'1oz.oy praaz tereo oałe&a sililiku 1 .oa3bl1łaae otoozaoia. 

•l SazoD praJoidsł taltła o&romD' ilo•d zabytków kultury aatarialDaj /kilkada1aa1't tyai,OJ 
trapeotdw/, Przawah3' tragma.oty .oaozy4 1 ulllllllt1 ko,o1 zwhnQoyoh, ela wydobyto takt. zabytki wyko

DaDa aa akdry, BezaprzecZDla Da3bardz1a~ 1Dtereau~,oym zabytkiem ~aat aieoz o matr-,oa XIV • w1eczD•3 
wydobyty z toay po pzzeoiwDa~ atronia mostu Dit miaoz aydobyt7 w sazooie 1978 roku, laJlloaoiaj wydo

bywaDo zabytki z wykopów l•tlloyoh wokdl moatu, 
WatariałJ zabytkowa 1 doltumeotaoJa do momaDtu zakońozeoia prac kooaarwatoraltloh 1 apraoo•aDia 

uaJduJ' al'l w Praoow.oi 4rohaologioZDo Kooaell!watorakia~ P K Z w Warszawie, 

CJIWOIIOOIH 
wo~, torw1111t1a 

l 

-UDinnytet Ł6cl.zk1 
Katadra Arohaologil 
w ł.odzi 

Badaola prowadzili dr Tadauaz Grabarazyle 1 doo.dr hab. 
Leszek Kajzer /autor sprawozdaola/o . 1'1DaDaował Qliwraytet 
Łódzki z ltredytdw programu "Wisła"• Pierwuy .. zDD bada4, 
ŚredlliowieoZDy dwdr murowao7 biakqpdw włooława.ltioh. 

Badaola w Oiaohoo1D1a koło Golubia-Dobrzy.oia miały obarakter komplameDta%ay w atosilliku do 
dut.yoh prac Katedr-, 4rohaoloc11 U Ł prowadzo.oych Da zuku w Raoi,tku koło 01aohoo1Dka. Zmierzały 
OD• do ustalaDla apacyfiki 1'UIIdaoJ1 budowlaoyoh biskupdw włooławaklcb poprzaz ae,pOZDaDia si• za 
ałabo dotyohoaas odJ>otowaoym w ruaraturaa murowaoym dworem, ltt6rJ wyst'lPu~• w :&~6d;taoh piaaoyoh 

l 

od 1410 roku, 
WykoaaDo a wyJcopy badawoza o ł'oz.oaj powierzoboi 12 m2 , ziowaDta;rJzowaoo 1• poayo~1 aabyt.ltdw 

~laObolllyoh, lrPOrll'ldZOilo pllllliar arohitakto.oiozoy pi Wilio dworu wrez z aoall:a' oegły, azwdw 1 przew~
aań oraz dokumaDtao~t totocratiozn,. Zakres prec b7ł ograoiozODy mo:tl1wo,o1aa1 tereaoWJ.aL, tdYł 
dwd~ 1 prawie oda Jaco ~a1adztwo, ataoow~O! obaODia podwdneo &OirPo4aratwa rolllego·, ~ otoczODe 
be toDowymt tartuohami 1 wylewkami. 

W WJDiku badań atwiardzo.oo, te aurowaoy dwdr bisltqpi powstał w 2 polowie xrv wieku, ~ako 
wollloatoJ,oy budyDale aurowaDy ulokowaoy Da akarp1a połudoioweco brzegu D"rwtoY, ataoowi-oe 2 w~dy 
CraDiOt mi•dzy Ziamlll Dobl'IIJI1alt'l a Pańaham Krzyłaoltlm, Dom miał 11J111a1'1 12,, z 1.3 , '1 a 1 podadał 
trzy kODdypaoJe, Przed 1616 r. do chroru.dokla3oDo1 o4 waohodu faadamaD towu,, piętro"" 4oinlll6wq, 

ktdra doprowaclzila budyDek do wYmiarów 1,,7, z 18,4 •• • 1757 r. dwdr był 11t1-towao1 prua Mtlllliep 
SebaaU811a Daabonklego. ObeOD1a budyDale ~·-' obD1łoDy o Pi'ltro 1 alllły 3alto prywatuJ 4ca ~eaakalAy·, 
Aia poaiada,,oy wYrdAJoh oeoh a'YliatyoaA.yob, ·oprdo!l -.urow811e~ w pollldllio~ elewaoJ• tabliOJ. taa
dao,JDej btak-..a A. s. Deabonltiapo Oharalttar gotyolti zachowały do da U tZZJ ·pisioe, oawarta je at 
aacruzow81lao P:raoe te~uon ale doat.roa-,b dute' 1l~llo1 ruohomeeo materiału zab7tlcowco. · 

Dolt-ataoja praeohoWJWaoa jad w Katadrze ArcheologU "Ciliwr~~Jtetu ł.6cl.altlaco. 

llla.-BI.ulfD 
woj. ohełallkie 

s•uowhlr.o 1 

' 

r 

Bad8111a prowadallil aar Si18111aJ:aw Golali /au•oi apr.-
daoia/ 1 mer Warta ltami4akao 1'1Duao•l Id . ~ Clbałaie. 
1'raeo1 naoa badań. Orddek a wu.- •uowa8, -•o-1 
p~ao~radlliowieoaaJo 
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ltoa .. rwao~, :rula w1a:&y, Oalaa prao b7ło roapollllao1a auru aaob.od.Diaco a połld.Diowo-aaob.o4Alll»aro*'
.D11t1aa ona ltO.D\Jnuao~a 117.k.opu ~ a ~&1114 woaea.Do~Nd.Diow1aoll.D'l p:rzJ prot1lu pdl.DoaDy&, 

J>:raabada.DO 67,?0 m2 • dWa 11"JitOpy /6 0 7. • JI-OUO~& II&Wi'liiU~O dO .. SQD($W popl'IIOdJiiOb./, 
W 1111top1a 11 r 6 /-11 x 4, 70 c/ odał.ooi~ t o aur o narokobi 160 • 17~ oa a ualtoclauya auołal• 

ltl••• Zbu4owaDy oa ~·•• a w~ie111a auazlowego 1 piaakowoowe&o o apolwia kwaroowya, B~ak •1~<Sw ło
łalltow•J Obr<Sblt1 ltUiO.Dia, ~OSOJIO lO hal'd'l S~l'IW'l W~ioDII'l Z dllź'l 1lolfo1'l kUio.DAO&O &l'JJII1o 
W .. .,. aarotililtu ułJto bw. siololla&o kamiuta /&1al1koDH7h/ • altały ob.araktar,st.,olllle~ clla .,..,_ 
AJ tabolakia~. Woalu wamo0111eoia konsłrulto~i aaatoeowaao odaadak, /aa &ł•bokojfo1 90 • 110 o./, 
two!S'l ~' płaakia płytJ ltamiao.Da o szerokodoi 20 • 30 om /~edoa waratwa b:rakqf • aie~eoaal IUizko4a .. ,, 

•ateriał ubytkowy WJSto\Pił &l<Swllia w oż,4oi .... ,t:rua~ aiU'<Sw, Wy~dDiaoiaa ••~ 8JłUOJ1 .... 
bJd oltopaaie wio&J dookoła w 1909 pnez ro..,~akieso arob.Uekta P,P, Polt:ryultiaa i PHJPIUIIIOAalo• 
wybrui• wa .. riałll aabJtkowe&o. •.u. Silaleziono dll!'l - ilolł<S oasły palo<Swki o llrebiall WJAiaHob. 26 :1 12 :1 8 oa. 

Odk:ryto 3 obiaktJ /1, 3 1 4/, 
. Obiekt nr 3 stanowiła k011ełrulto3a s t rzepb. belek - llłoflollyob. a a aztoro /4 oa ae:roltdoi/ pe4 
. :~te• p:roatyl!l, ZDa~dowała si• 11a &ł9bokojfoi 200 • 230 OJII, ozyli poaite~ warstwy oaloa 1 była oalowo 
·wYitCIIIUa przea utytkowAik6w widJ• VoU była to pod:r,ozlla pi'lllliozka, Vałeriał sabJtkowy aiellouy 
'/kluoa i skobel z J'a i kilka trasau111t6w oeraaiki/. 

Obiekt or 'l- to :rodZaj k11111ie.aneco bruku aa wysokodoi odaadalei /azeroltod<$ .200 oa 1 &rllbo•d 
,!10.4-0 om/. Iaterp:retao3a filiikoli Jest aa :rasie aieaofll1wa bez roz~e~eaia WJkllllll w kla:.ołMikll aaob.ecl• 

•La. 
W 117ltopia 7 /4 _:1 4 m/ wyst'll'iło zuoz11ia IlDie~ aateriał6w ubytltowyob.. Oclk1'7h Jaolu ollł,alt• 

- al' 2, •i• .adrationo aa kO.Dh»uao~• ~UJ ~zeaao~red.Diowieozae~ z 1979 • b:ralt w owya oaaaia dot.
ładoia wykO.Danyob. p01liar6w podesy ~yob., 

Gi6WDYIII1 aateriał.a.ai zabytkowymi w o bil wykopeon były l Jtodoi awu:ra,oa /?86 u•uk/ - aoatu' 
_poddane aDalizie arob.aosoolosioz.a•~ oraa onaalka /11?0 t:r,/. Po doko.auiu ualisy ob.J'DDolosioua~ 
oal'aaiki ~r6taiooo trey &rqpyl 
I. nii .. n w,/16,1~ " os6luJ liozby/ 
II, :III -n w. /64,18" os6l.uJ liozby, claiJiu,,oa, awitaa&Da a okreaea blldoWJ wiet;p/ 
III, li' owotyta a /19,48 " .. w ob.wiU obso.DaJ baz elalasoso podział. w'. 

ZDalezioao 93 aabJtki z · flelua, cł6w.a1e przedmioty ZWillJIUe a blldowta wiały, oayll awo:łclail 
1 altoble 1 Oprdoz te&o 1 dwa typy bruaolet szkluyob. w kawałltaob. /6 ut./, 1 Cr. płytki oeraatoaaeJ 
a pol•W'l• ltluoz łelauy oraz Aieou .. loae przedlllioły z oyay, 

Zasad.Dloze oele badawose zostały oai~ltt•• 
Zoatawio»o wiarzob.lli'l wa:ratwo auru aeob.od.Dieso do przyszła' ko.DaerwaoJi, 
Kate~iały 1 dokUMnt aoja uałdu'' ai• w liluzelll Okl'fłiOWJlll w Ob.ałai•• 
praewid~wana ant dalsza koatyaQSoja prao wykopal1akowyob.. 

OZIIIIIOZIJ:, &a. Hrubiesz6w 
wo~. zaaoJakie 

Staaowieko ' 

DtBBDWl oc{siou ~ su.nów 
'"'l• katowiokle 

~oaserwator Zabytków lrob.aolo&ioaayoh 
w Jratowioaob. 

Badania prowadził aar Jaoak Piara&k. J'illa18owal 'IJ:Z 
w Jratowtoaob.. PUrwszy a.ezon badali. lloeli"y 4redoi0'11iaos
ae·co aultu /2 poł. XIII - :liT w./ • 

. Stuowiako uaytUIIWUO aed W pollldlliowo-waob.odllieJ partU aiaata, poai.d8J lll10 .. 1 ••al'o

poozto'W'l, Browarata 1 Zlllllkow,, aa teresu p:rywat11aJ poanJ1• 
St&IIOWi &O aiawielltie Wllliesiallie w keataloi• owalu, o WJaiaraob. &4~yoh pal'.11 aa z 19 .. 

... lasieale o•oozo.Da l••• atoaaokowo dobrze saob.OW&II'l to•'l• o •••roko~oi około 11 •• . 
Ja powiarzob.a1 plateau Wlllinieala, aa kt<Sr,a shl aie&cly~ :r.uak, aia aa pJ'alttyoaaia W• 

ayoh widoo:~~~yob. łllad6w arob.ihktur, aurowuaa. Żaclyah • zaob.odAU~ partU plałeall r,auJo •1• le~ 
pod"'*•aeaia tereau, apod kt6:reao wyłaaia3'l 11• aia~aoui trapeatJ aurów, WJkoauyoh a wąleai•• 
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t'ea prawie •~o~~~•l.ol' brek alohitalltul'J aurowanaJ, a tak .. k .. ,.u naieateala •l'nwtał., 1& 
oblak• uwa&&al' był praed roapooaęaiam badad •• &rodalako, 

Obiekt, jak dot~d, ale b1ł badaal' aroheolo&1aza1a. W roku 1982, aa aleoeait WlZ w X••••loaoh, 
praa.rrowlldiiOAO 'u bdiUlll ceotUyoaaa. lłfltooawoll puo był IHIJI JjJf w War.IIIWle, pod klerownlotwea 
łr, Jeoka Preealoało, 

Badaola te atwierdalll' o~OAo•d pod ah•1" aurowuyoh obielttdw. W aw11111ku • tya aa.htalał.a 
k .. laouo•d awe1'Jt1kowao1a tych .. prea, • t&kte uataleola atraty&ratll, ~ak 1 ohroaolo&11 obiektu. 

117kap aroheolo&losay, o wymiarach 15 x 2 111 suo&011o w pdl.oooow ~ parU l obiekt u. rraaol4ł oa 
••t•d plateau wzaiea1aola, je&o pdłaoooy atole, wohod11110 ozę,oiowo w toaę, Wykop podaleleao •• tra7 
otolaki plęalomehowe, Na przadluteo 1ll wykopu I odoioka, zało&ooo aał7 wykopik alilidałowy / ,h/, o 
WJillaHoh 1 15 li 1 m, proatopadle t~aJtuowaoy do :wyau~,oeao elę o leaoaoula •• powierschal aurta, •lał 
oa •• calu uohwyoaoie powl"zad ehatyeratU a murem, a taltła odsłooltole stopy t111dueotoH~ h&Oł 
a1lrllt 

W wyniku prac badawoZJoh w wykopie tym uohwyoo.oo płn.-wsch • .oarot.Dik w1e&7 alaazkal.oej, 
odałaalaj~o co do &ltbalto•cl 3 120 m od poziomu O, 

WU1'J wle&y W)'ko.Daoa były z kamhAla laaiD•&c /wapitd/, .oa aaprawit wp .. .o.oej. W odle&lo,ol 
około 40 0111 Od muru wle:ty, oa gl, 2 120 m, w protllu polud.olowya WJkopu aatnt11111o •• wkop pod tlał .. 
a8.D•• Powrłe~ aiago etwlerdsooo obeo.Do•6 warstwy u&Jtkowej, datowaoej aaterlałaa aroheolocloSDya 

•• nu- nv w. 
W wykople I odo. b 1 o, w odległo,ol około 6 a .o a p6l.Doo od Cllllawlaoego wyła~ a aro &IIlka wle&y, 

ahierdzoao obecoo•c! .dzug1e1 budowli, Jttdrel cztery 'oiaoy uohwyooao w protllaoh WJkopu. Budowla ·~· 
o wylliamoh 6 120 :1 1,50 m, była r6wnle:t wykoaaoa :a wapleoia, 111 zaprawie wapie.D.oe1, Śola.oa aaohoł.Dla 
hj&e bldowl1 lile&la w .lr;lerU.DkU toay, .Tak alt WJdaje, JIIUI7 tu do czyoleale z trap.utea Wltkae~ 
bldowl1 1 najprawdopodołllllej, jak wskazuje na to uaytuowa.ol•, s budy.Dklea bl'MIIya. 

Odkryte materiały • posteol oeram1k1, srot6w bełtctw kua, oatro&l, wędzidla pozwala datowad 
obiekt •• połowę nu - n'f wieku. 

BlUeze "'oUla.Dle ohrooolo&ll będzie motllwe po prseprowadz8.D 1u dalaych bad ad, kt6ra pl .. 
aowaoe 84 .oa rok 1984-. 

DZIAŁDOlO 

wo~. o1eohaoowsk1• 
P,P. Pracownie Xaaaarwaojl Zabytk6w 
Pracowo la Arohaolo&ioZD o-Xoll aerwatonka. 
Oddalał w Warazewie 

Badaola prowadziła agr Wart)'Da Wllewalta. J'l.oa.oaowal 1IIZ 
w Oiaohaoowie, Trzeci sezo.o bad.ad, Zamek •red.olow1eoaay 
/od pooz11tku nv w,f. 

Pracami wykopaliskowymi objtto dwa oastępuj"ce rejODy ~redolowleoz.oego IlRlotania zaakowegol 
akrzydla p6l.Docoo-nohod.ole :aal'lku praz połudolow" cz"'6 podzamoza, 

Poszuklwaola w obrę bie skrzydła p6łoocoo-waohod.oie&o były kODły.ouaoJII ~ad roapoozttJoh w 
roku uble&łl'm• Doprowadziły 01111 do odałooltola tuodama.ot6w .oielatn1e111aeco obeo111e jad.oego z poa1 .. s
oael1 wapoiDIIiDDe&o skrzydła, o wyalaraoh ? 145 :1 4,30 m, prZJlegaj"oego ·do Domu Du:tago, P011ieno .. J1ie . 
to .ole było podpiwo lozo.oe. w jego wnttrzu 11atrat11111o ·Da brllk ltamle.ooy ,_ praWdepodobale z XVIII wlekta1 

pOd ktdl'l'JD z.oajdowal:7 sit aawaratwleoia wczelllliejaae, at po kOD1eo wiekU nv. 
Prace .Da sewn"hz Cllllawlaoego akrz')'dła, .o a aka:rpie zamkowej, l'otwlsrdzlły apeatne .. oia a la' 

•biegłych o azti»Z.Ol'JII U8JP8111U wzg6na zlllllkowe&o w pierwszym staple prac budowlaoyoh, a kt6rya wzal ... 
110110 ladylila DOili Duły /plernaa polon wJ:eku nY/, .111' kurtynowy dzled:aUoa doshwliiDO ło »•u llllill .. 
w druelm etapie, oo aiało alejaoe 118~rawdopodobnle1 pod kaaleo wieku nv. Badaoe aknyłlo pdl.Dooaol. 
wsohod.ole dobldowa.oo do lablejlloa&o ju& 111111'11 klll'tyoowego w oaattp.oej kolej.oo•cl, ae,pe1me w .ol .. byt 

odle&ll'a ••ralDle. 
J'uodaae.otl' OIII&Wia.oyoh budyakdw eadow.l.o.oa byłY w aa1•&•111o•3 .Da oalou waratwle atalewanaraj 

piadO.~Jate~ sleai, aawlera~-o·~ .olallozae uJ:Uild 11aozyl1 wcsuoobed.oiowleouyoh, 4ahwa.oyoh wst'tpala 
•• n .. ni Wieko Wlewlelka pneliada.oa pcwurzohllia Jl18 po8Wall obeoah .oa okra.leJ118 oharak.en 
t•l • .,.,.,. Ba:apdred.olo na alej wlalilila uypco w w1eku nv azt~»s.o• ns6na aaaltowao 

w 4rllł1111 njollie badd odllo.Dlth t\1141U11oty połud.olowo-waohod.ola&o odolaka au• obroaaep 
poda-osa, Ord podłOił oeglU- doatawiooegO dO 1118&0 budy.DkU &OipodaroZIIIO 8 raeiUtiai- oeclaao.k ... 
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alannaJ podstawy pUca, Ukleci oraz :r:awartc~d nawaratwiali pozwala liiOZJd •ur obrOAnJ za 'Nolnl~ 

WleDlllllJ.;. aalotantem zamkoWJm, Budynek coapodarozy •a•, btciiiOJ pnwdopodobD1a pozoltaldc111 raUlo~~oo 
Clha, nnlaalono • ozaaaob. aowolyhyoh, latalal oa ~ut. b .. •ll~ha1a pr .. ł rokt•• 1676, w ltldr.,• 
ó:anao~:nny Zofttal na planU poclzq,oza jako "otar., m1elouoh", 

'l'egoroozna praca dostar<l2:JłY ogrom.oaJ l1c2.b7 1<1lkudzlu1ęoiu tyaiooy ZJialezUit ruchomych. 
DDcDI.llU311 ułamki naozyd oaram1ozoyoh, przacla wszyetk1m pó:!no~redniowt<ooznyoh, Z poaoatałych lli11Jlanlc! 
Dalo!y trar.ms nty wyrobów azklanycb., talaznyoh, katli garnkowych i płytowych, płJtki posadzkow~, 
ko,clan• oprewk l oztu6odw, faJki ołlrilln1czna o~az kodo! zwlarzoc,, 

Ka ta rlały zabytko.." oraz dokumaotaoja badali znaJdują aię w Praootm1 4rchaolog1czno-Kooaa~ 
watorsklaJ PF FXZ 0/Warszaaa, 

Badan la będ'l 't on tynuow<lOe, 

DŹW! IZYNO, ero. Kcłobrzoc 
woj, l<oszal1tbk!e 
Stanowisko 1 

Vuzeum Okrągowa 
Dział 4rob.eclogicZDy 
w Koszalinia 

Badaolami klerowal mgr HaJiryk J'anooha, Finansowal 'IIKZ~ 

• KoszaUnie, Drugi sezon bad ad /z wizy teoJłl!Di • 1900 
1 1981 roku/, Nadmorska wieża obronna, latarnia mnrsk~~ 
~ladJ osady rybackiej i portowoJ , ŚredJiiowiaoza i OZUJ 
c owotytce /ri.V - XVII w./. 

Rok 1983 zapisał SiQ wyjqtkowo a1loym1 sztormami na Bałtyku. łl rejonie Dtwirzyna szalejące 
wody Bałtyku poozynUy olbrzymie szkody 1 zab1araj'lo zoaozna ozędoi przybrZ&toJoh dośc! "YI!Dkiuh t<ydm. 
W "l'Jiiku działali żywiołu odsłonięte zostało moono ZJI1szczona stanowisko arob.aologlozoe, podobDi& 
zresztll ~ak " 1979 roku /zob, "IA. 1')79"/, 

Po ustaniu szt orm ów zo::;bały przeprowadzono ba<lania arohaologlczna, W wyniku claiałanta w6cl 
morskich oraz J>t'ZeprowadzoJIJDh badali pod 3 metro"'' piaezcz:Yata waratwq zostały odałoniQte resztld 
tuodameJitnwe lr.onstrukoJi bwowlaneJ w pastael prostokiltnato budJnku oraz przyleg.la~ 4ol1 od s~rllllJ 

morza clr.rll@:łal J)rzybód6Wki - wiaty, 
BudyDek proatoklltny o przyblitonJoh wyll\larach 11 x 1• m zbudoWIIDJ był z potQ:ł.nyoh ociosa. 

DJob. bali dQbo..."oh,w ktdrych • wydrllżooyoh otworach dod6 gęsto umieszczone były pionowe paliki 
brzozoWB. Zachowane na nloh ~sztki gl!.Dy z trzctDil wskflzuJą , te była to szachulcowa lto.llstrukoJa 
loiDD. Belki legarowe tego dOIDOStWI posldcwiona byłJ 111 kDJiatrUkc~1 kłlllliennej. wa,..ęl>rzną poaat!.zk~ 

domostwa stanowiła waratwe mOQilo zbitej gliny ilastej o miąbzodo1 <lo 30c.m • . 
Od atroJiy morza do budyJikU przylegała Dkl'llE:ła wia~a o ~redniCl' 4 x •,5 m. ?odlata tUDcla

mento,.. wieży zbudowane było z głazów kamiaooyoh oraz ozQSo1owo .bala!.: d:rew:aia!lJOh 1 piQDoWJob. 
ałupólf, Warto ·tu wspotnll1a6 1 te utyte do bUd , w1e t., dNWI!D poohodz1lo z a uiszozanyoh etatkdw lub 
łodzi, lfspomn1ue belki "" bawl am tragmentam staw 1 w:~gdw statków lub łodZi. l'lnQtrza Jtie:t.y wypał
aiala &lilllaoa posadzka, Zar61111o w :reaztkr.oh wiety 3alr. 1 p::oatolt11tnego budyoku łiJ&tąpUJ fJ'Iil!lnl!!lty 
oag1eł dutych WJm1ar6w, tragmeJity dachówek /zwłaszcza ~a1or6w~ polepa, ułamki katl1 garukowyon 
oraz oiellczoo ułamki naozyd, 

Z dan.,oh tych WJllika, te na daWDym teren.t.e przybrzet.oym zna~donl •L• parte:roWJ bUiy.llek . 
wzoie81ooy • ltoJ18trukc31 azeohuloowe3 z w.l.et!l od strony morllao By6 mo:t.e wiata zbudow1111a była .'li oe
&leł, ale w wyJliku dz1a4&D1a wdd moralt1oh zostały oz• zabrane i trudJio 3eat w obwili obaonej okre•· 

1 •' jej koJiatrukoJQ• 
lf re 3oats t 3 zabudowy WJ8~lUIUY Jaazoaa osłary baczki klapkowa, aieold dra,..1&De • 1<11111 , 

1 talcte r6!u przedliiloty metalowe oodzieJioago U.,tk"· lf allaUclztwie tej kDDatrukoj1, w pnJbtllat.DJal! 
wodaoh Bałtyku, zaalez1oJio luloa poJadydoza prsec1m1ot71 taltla jak ltotwioa tslaliA•, odłamek. &raoa&u · 
al!JiatJI1ago 1 toporki telazaa 1 OUlltL,Hp. /staJIOWiaka 111' 3, 4, 5o 6, 7t 8/, 11azale1111e Dcl pOWJt.
•zyoh zaaleziak., • odległo,oi Dkoło 150 111 lla p6bot-a7•Zecb6d • przybrzetoyoh wodaob Bałtyku ..,,,,. 

puj• z .. pdł ltODahukciJi d1'8e1uyob. /atuowielto 2/, ltldr.,Dh ob.Iraktar •• obeOllya atapte bud 
trUJUo utaU6o 

0ddoll1ttJ zupdl arob.HaktoaiouJ al a·tuowialtu 1 Jut raut~ wialł;J obl'OuaJ • bllliJakL•• 

WZ8iea1oaaj prala Sswaddw w XVII w1alt.,, k1aciJ włld&l1 oai '' o•••o111 Pomorsa Z.cho4a1•&o• liaaa. 
l•tal• o4 ••co• oz,,6 •yoh k.oaatrukoj1 wr .. a 1ata1•~IIOJm1 •• etuow1aku 2, ~la wrltoraya•ywua 



łu& woaa4A1al,~l· pt>zynajmnlaj od nv wieku. htoioj~toe wówozu w tymmtejaou budowle aWillllaDG były 

a połotoaym bardziaj Da aachód w rejoole dz1atejaz$&o lllnet.yaa, portem zwanym Recouj,ol•• BJc! aoh, 
ia Da iatDlej,oej wówozaa wiaty Zllajdowało alq latarata moraka,o ktdrel wzmiaAkUjf\ tr64la z XV i 
~ wieku. W XVII wieku Szwedzi zapewoe odaplowali tq wt•t.• do oelów obrooDyoh, 

. RaaaumuJ~to Jlala1J przyj4d, t• odkryta raaztkt koaatrukcjl drewatanyoh /staD. 1 l 2/7 jak 1 
poaoatałe l~•• zabytki wi14t.e al• z resztkami osady ryhaoko-portoMJ i latarot morakle~) z nv. X!l 

w1eku oraz allwedz~taj wtet.y obroDDej z XVII wteku. 

Halaty dodaó, t.e podozaa prowadzonych bellań rówoiat. " obeODym kanale portowym łiiOZf\CYII Jazi 
ro Raako-Przymorakle z Bałtykiam, Jak i przy jego uj4o1u 1 w morzu ZJialazioae zostały przez rybaków 
lńlka pojedyuozyoh zabytków: kohioa, o'oień. resztki wozu. Ob.roJiologiozaie Wif\ł.ll a141 QAe z XVII 

wiałdam /at&Dowiaka 11- 16/. 

Z uwagi Da poatępUjf\OII erozyjllf\ dzialalDodd w64 IlOrakich, zwłaszcza w ol:raaia atomdw 1 
alaao&e.llie p.rzybrzet.Ayoh wydm, badaola w t'amaoh .lladzoru kooaerwatorak1ego wlooy byd kootyJiuowaae, 

;pp PracoliDia I:DII .. rwaoji Zabytków 
Praoo~ia 4roheolo&iozoo-l:ooserwatoraka 
Oddział w Gdańsku 

Badaata prowadzili mar mgr arat.yoa i Tadeusz •awrolaoy, 
Filiaosował JKZ w Blbll\gu. Ozwarty aazo11 badad, •1aato 
lredll1owieozae 1 oowot.ytoe /XIII - XX w,/. 

Koo tyauowaao badaola w połudoiowo-wsohodllie j OZ4Jio1 kwartału zabudowy ograo lozooej ulloamt: 
Kowalska • Stary Ryoołt- Studzieona • Rycsraka oraz przyatf\Plooo do prac w obr41ble poaes~i przy 
ul. L1Jiki 21 1 23. Łąozo1e pracami objęto obszar o powterzehoi około 575 a2 • Z:ootyauaoja ozt,oi 
w/w kwartału polesala oa zakodozeo1u prao • obręb1e cotyokiej ottoyJiy kam1ea1oy l:owalska 11 oraz 
aa załołeo1u 2 dalszych WJkopdw w obr41bie podwdrek kam1 .. 1o l:owalaka .11 1 12, Badaola p~aloały 
azozagdl.llie 1oteresuj4oe wyaikt, Najiatotoiejazym było ok.ra'l•ote pelilej cłQbcko~ol działki zw14za 
aej z gotyok4 murowu4 zabudow4, mo:Uiwej do ustaleola poprzez odkryoiO muru &raoiozaego, PDlllldto 
aa a1ezabwlo,.aoyoh partiach pod11drek atwierdzooo dobrze zaohowaoe aawaratw1 .. 1a, ktdre w pow1~u1 
:a bad8Jiiam1 aroh1teltto.II10Z.IIym1 pozwoliły aa ustalecie relacji 02aaowyoh obu ku1eo1o, Wozeótejaza 
okazała się ltamleoioa aarołila /Kowalska 11/. W przypadku obu działek, w przeahzui mi41d11y ofioyaa 
a 111urem grao iozaym, w XV 11ieku zbudon.11o dodatkowa pomieszczeaia ataaow1~to• jakby drugi trakt zabo
dowy w tyle cl:a1ałld.. 

~edooozedoie pod aawarstw1eaiami zw111zaay.t s fUDkojooowaaiem au.rowaayoh kemlaato, aa pod
wdrkaoh odkryto k.U.l<a /5-6/ poziomdw zabudowy dreuiuej poch~Zf\CSj z okresu 1 poł-a XIII - po
oz~ttk1 XIV wieku. Na uwag41 zasługuje dosltoaala zaohowaay clwuoz,,oiowy dom o koaatrukoji ramowo-słu
powej datowany roboczo aa 2 połow41 XIII wieku. 
Wat.Jiym odkryo1•• było ustaleale ~osobu osuszula tereau w aajatarneJ tazte oaad.Aiotwa w tym rejo
ale miasta. Na odcisku prawie 10 111 długo,oi odałoal41to kaaal o aseroko,oi około 2 111, którego boki 

1 dAo zostały amooaloae faazya4 brzozow4. 
W wyJliku p .rao uzyskuo dalsze serie wyrobdw oeruiozayoh, t.elauyoh, ak6nuyoh i dreuiuy 

Szozegdlala illtereauj~toe •4 importy ceramiki,• tya ••1•• s poludoiowej Skaa4yoaw11. 
Badasia w tym rejosie ~d4 ltoatyauowaoa. 
a6w.11ooze~ ie przystf\P1oao Co prac • obrębie kole ;)llee;o .knrtału aabudowy, polołooee;o pa 

p6boo od hrea u do tychozuowych badali· 
Prllktyoza.l.s przysotowuo wykopy do włUoiwyoh prac wyk,opaliakowyob. wykoaujflo oclcruzowu.l.a pr .. clpra 
p1w.o1o kamiesio oraa ofioya połotoayoh przy ulicy Liaki 21 1 23. Z &ruzu wy4obJh paaM 100 trapu 

tdw mu1al'JcaaeJ kaaiaa1ark1 1 cotyokioh kaztałtek. 
szoza&dla1a 1a '•reau~f\OO IIIIPOW1aclaj4 •1• badula uoheo,los.l.ozu zaohowaayoh rali);t~a ku1u1o,aoc4o 
4ad odpoda.U oo cło apuobu rau1enaaia ulalek pabo • 1 ahpałoowarto6otewyoh w \rlll ltwUhla 

•ras kolejaoloi ioh zabudowy. 

- •'( .,:-; ·~ '1Vł4 :.'
woj. elbl4•1ń• 

lt .. owiako 1 



C:lltllll', woj. na4•tJ.• 
al. WUluo 28 

s•uow1alru } 
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11111•• .lrohooloa1auo 
• Ocld•ku 

l!Oduio p2owoUU au Hul'l'k Pun /au.łaJ lprowozdu1.! 
w koaoolłoo~1 a acr •lłbio\~ Oho1~·~·Boohdaa. r11uoowoł 
WIZ w Oda~•ku, O.warty ••••• bada4, Pd~o:fre4a1ow1auz•• 
sobudowa abroua 1 co•podaroaa podsaaoao, rel1k'J pray•
łui rzeo:ua~. 

Praco badl woao pr .. puwadaoaa aał etareneozom trtouyoy 1 w re;la1o odkl'l'łyob w ldooh ubta&łyah 
•lacldw po ~aoaatoalaoh aoclbno:ta ona reliktów poaoatu. C!llam ba4a~ był• utol .. 1a k1or~aku b1oca 
pOiliostu ona bl1hsa 1'ospo:uu1o kamieuoco muru o4k1'7t•co w "l'k.X, ktdry illtorpretowuo ~oko p .. 
a .. talo,ol !lpiohrzo , jak rd .. 1U partU flllldamoatowyoh poauH ar 28 prlrJ ul. 11Uluej 0 

ZolD:tOIO dwa wykopy, Wykop XI o powierzobli }8m2 oru wykop XII o powierzobli 7 15 a2 , 
11' nkopie XI odkryto dal .. , ••••d aur11 !lpiohrzo wykauogo 111 gru1towyob gło:adw, prsooi:ao~ll••c• p._ 
aoshło:foi d.roniuyoh koaatrulto~1 /llllooaia~ aodbrzeto?/, oru łreWDiuy, o:aworoboouio s .. trQ!:uy 
Jt•l o alrodDioy 30 om, stuowillOY dalallil ozo•d p0111ostll. Z aa'Jtkdw ruolloJąoh wy•tuUy t:rapoały ... 
:roiki aaoayaiowej lll'P•luej w •••••fnse rodulto:pjaej, ko:foi :awLeraęoe, tragmeaty liJI plooioayoh 
a wldtJ.e.a orguiouyoh, a takie oithrok_1'Jbaok1 nkoaMy a &lisy, Oiekalll'a aaal.eziskUm joat o:a4eba 
&ll'wy · wykoaua :a h!!oy br,:aowej, llur datuje •it roboczo aa n • pooz, XVI wieko, ••• koaot2Wa1~o 
dreWDiUI ao wiek XIV, W dolayoh partiach foadameału ahUrd:aoao wysttpowuie naddw po 1Slakowu1u 
wykopu fllllclamoatoweco - aapawaa :aa wzslt4u aa podmokły rzeozay piank, w którya jest M wykuuy, 
Dolaa krawtd:t deski naltaltowej o azar, 40 om wyuaoza zarazem liait ko~oOWil tuadamaatu a dllQoh 
elazda •• poziomie 9 ,?5 m a ad poZ10łll mot:aa. ·!lita~ adraliono aa podSJpkt łwiru i dJrobayoh kamJ.eai, 
WspoblllhJIO koastrulto3o drawaiuo wyd~UJily po obli .troaaoh muru 1 ekłaclał7 dt a uJ:ołollyoh poaioao 
okr~glaków o llndaio:r 5-10 oa, kr:aytuj~oyoh sit •• solNa pld klltaa prosty.m, 'II'J•tllPiłJ 11110 aa cłtb • 

od 10,49 m ••P•AI• do 10,09 a aad poziom mona,tj , około 4t5 a o4 obeoao~ powianohal ~oraau. 
W 'fl1kop1a XII aatratioao jadyaU a a kilka trapu tdw D81'S1111k1, l ktdra~ aa;lstaraaa datowua jaat a a 
n wiek, oraz kUka tragmaatdw fo;lajl: z bieła;l &11ak1, Shierclzoao rdwaiet, te obaoay bllllyaak ar 28 

przy ul. WUlue;J wu1es10ay został •• atarszya aał.otea1u o aioWital.o.u;l tokł.a4a1a ohi'OIIolae:U, a 
ktdreso pozostała ;ladyai• kamianaa oaę•d tuada1118.a hwa, 
Shpa tuadamoatowa hgo zalote.aia :aaa;lłu~a atę •• poz1DIII18 11,2'7 clo 11 112 110p .. , tj, około 3 15 e 
od pow1arzoha1 obea~~e;J tereau. 

Ma tarlały ua;liU~Il sit • llu:aa~a .lroheologiouya w C»alisku. 
Badado ~ll koa 'Ja uowua, 

aaton 
woj. białostookie 
Słanowieko 1 "Góra z..towa• 

ii'A.EUSZ011IOP:, p, J(azia.lerza Wielka 
woj, kUlaokia 
Stuodsleo 2 

741011'IOZX1, gm, Rao1aw1oa-Pałaozaioa 

woj, .lcielookia 
Stuoa11ko ' 1 

pat r21 woaas.ee :fre4aiow1ao:ao 

p~tr:a oltrea wplywdw rsyukioh 

Wo~ewddzki Ollrodok .ll!ohaola&ioaao
-Jrallsa :rwa to raki 
• naloaoh 

Badula prowadził mer Staaialaw Iołodsiajakio Jtauaowal 
110411: w ltioloaob, Czwarty aezoa bat~. Średll1owiooaa:r aaaek 
• obroaaa rezydeao;la larwaoj&adw, 

oala~a prao było d.nta!Nioaaia 111\ll)ełala;l~oyoh duyoh clo podj,oio pałaaj rekoaahuko;l1 precr.u 
aronitaktoaioaaoco aurowaaoco aałołoaio obroaaeco, Poayakaay catarial aab:ptkowy aial .. 1••d roaałeay-
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.. ~,.,. arc111•••7 (o o.tateouyoh uohlell ohrooolociouyob okMau bud•WJ •raz q>adl.:t• zaaku. 
Zalotoao 6 WJkopów badawoayoh o ocó1a•3 powierzanai 33,5 m2 , W trsoob • tyob aoodały o4ało

a1,\o Uoa p6boll.lego !DUru machtra1aego budyoku oraz weu,,rzoy, póbooao-zaohodal ~•co aanła1k, 
W dwu wykopaoh, slokalizowaayob w fosie otaoza3,o•3 obiekt, rozpozaaao atratycraf1• waratw 

ltult1U'OW)'Oh 0 

!:kaplouo3a WJ.Itopu aoada:toweeo, uaytuowaaec o Jla poludalowym zboozu wzr;órza ''V:amozyeko", 

a1• praya1oała opodslewaayoh, poaytJWDych Mzultatów, Rle aatrat1o.ao bowiem .a a lllady oead.a lot n. 
Yuo fakt a1• wyltluc:u 3•4aalt moU1wo•o1 odkrycia, w wya11tu aeraZJOh rozpouad tego re3oau, rellk>

tów ~udJaltów coapodarozyoh towarsyaz,oJoh budowli w1s:towe3, a przJ.aa3mai•3 •lad6w dalazyoh umoo.alad 

al•maJch, W tym re3oa1e btdz1e1DJ loka11:&iiwaó wykopy badawcze w kola~aya aezoate. 
Badaala a1• WllioałJ 1atotayoh korekt do dotyohozaaowyoh uataled ohroaolocioz.ayoh i poelt\ddw 

aa teaat programu utytltowego zalotaaia obro.aaego, 
SkroJDAy był takt& zupól zabytków ruohomyoh odkrytych w tym roku. Składał •1t z .ao:ta :tslaz

aep, gwo:&dz1 oraz lioz.ayoh ułamków .aaczyd gl1.a1aoyoh i trapotÓW ko;oi Zlli81'ZQOJoho 
Dokumeatao3a 1 Jaateriał zabytkowy zaa3duje s1Q w Dziale Itraltowa PrzedlokaOyjJiego Vuze1111 

41'0heolog1czaego w ltraltowla, 
Badaaia, zm1erza3,oe głów.ate do wy3u.a1e.a1a kwastU zaplaoze gospodarczego, btł" ltoatyauawue, 

.r....,su.. 
wo~. przemyskie 
•opactwo be.aedyltty.aek" 

Vuzeum w .Tarosławiu 

.Baduia pronilzila agr .Toao11a Kooiuba, J'1Jiu•ował 1IJt:Z 
w PrzaQ:Ilu. P1,ty aazoa badad, Osada kultury przeworoktel 
z .pó:t.D.ago okre.au rzymskiego, Slady oaadslotwą lłredaio
wieozuego XII • XIV w. 

BadaJiia prowadzono w obrtbie murów byłego opaotwa, Wyka,py o łqoz.ae~ powtarzohJI1 48 m2 aało
~aao w połudsiowo-wsohodA1e3 part11 wzg6:rza, 

W wykopie 1/83 odało.aięto Jlarołaik Mgu1a:mego zao1aJDD1eA1a, p:rawdopodoboie pdłziemt..aki, 
materiał WJstępu3,oy w obr~,tbie tego obiektu datow..ay jest aa okroa wpłJw6w . Nymskioh. 

W wykopie 2/83 odkryto zaotema1a.a1e z oaram1~ datowaoą Jla XIV wiek, zdobio.D.ą omameshm 
atsmpelkowym, Poaadto w trakole prao uzyskasa materiał oeruiozsy z okresu p&f.D.Or:&yi!UIItiego, dn 
p1erlfo1oak1 br!lzow i tragma.D.ty osramiki zdobione Halami taliatymi z okresu 4reda1ow1acza, polept 
1 kolfol zwierzęce, 

Bada.a i a będą kDA tyJIUDwus. 

UBSZIIICJ!l, gm, Gón llw, Vllłgorzaty 

wo3• plookU 
S taa owisito 1 

Vuzeum w Łęozyoy 

B!ldaoia prowadził ID&r Piotr Świ,tkiewioz, /autor apra
wozd..aia/ ' przy współpraQ'J mgr Gr a:t)olly Jtobojek. Jta.aaul
taoje doo.dr hab. le szek Ka3zer. Fiaaasowało VuzeUJD w 
Lęozyoy, Pierwszy saz o.a badad. G:rodziako atotkawata 

1 poł. XIV w. 

Stasowiako połoto.ae jest w4r6d podmokłycli ł"k mlę~zy wslam1 Karazoioe 1 Vorak dw, .Tea \ to 
a asy p z iem.ay a11JI1e zalesioay, ·o podstawu z blUo.ae j do koła i ~ rsd.aio)' około ,O m, -..yJI1as1o.D.y 
około 3m poaad p oz10JD łqlt , la kulml.aaoji atotka widoozs• były 4ladJ rabuskowyoh wk~d~. Jtopieo 
otoozo.a7 jest mokrą tosq o azeroko~oi około 10 • 15 '"· Oblekt t o.a był IIOtowa.aJ • st~rszej litera

turze 1 datowaGy w grasloach X • XV wieku, 
Badula objqly powlerzohJiit 3?,5 JD

2 • Wytyozo.ao i W)'ekaphrowaoo dea wyll.opyl wykop I o 

W)'mUraoh 2,5 x 5 , 2 ,5 x 3m 1 WJkop II o wymiarach 2 05 x 5 '"' Obojmowaly ooe k ulm1Jiaoj• Jtołlta . 

oraz je(lo pcSłDooAy, sohodz,oy ku to ale, a tok, S hl o rdzoa o, :ta o uyp grodu uloltowaay aoetał •• 
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poaiom1s ł~kowaeo tortu, wyaoaozaj,csgo p1arwotay poziom Q~tkowy, Dot.s warstw, kopoa zbu4owus 
s' • piasku, powytaj wyrc5:1.Diooo osiem warstw llaturaloyoh o 1!11A1asto-pr6olul1oza•' tra,o1, Ba4u1a 
dostarczyły a1al1ozayoh ko.o1 1 tragmaat6w przodm1ot6w tolazayoh oraz poaad 50 Qłamk6w aaozyd , ••r64 
kt6ryoh wyr6:!.1:11oool 76 <fo c>e1'&111lk1 "had}'OYJoej", •aw1,zuj~cej teohaologiozoie 1 termalale clo mahri .. 
16w z tzw. III okl.'asu woz•soo~redniowieozosao, okole 17 <{o osramiki wypalaoaj w atmosferze reclukoyj
aej i około 7 '!- oaran1ikl lltleaiaj,oaj, o barwie ja:la1aj9Zej AU materiał 11 tradyoyjay 11 , 

Ustaloco. te t\ •• erodziwko stotitowata • Xarsl'.Qicach pc•stało Zllpa•ns • 1 pol. XIll: •• i byd 
ao~e zostało :taiazczone /spalono/ " ozasi<> rojzy krzy:t.ackiaj w 1;1.}1 rok11, W trucie badali D 1o 
stwiordzoDo wyraźDych pozoahłodcl zabudowy obie,. u, Sądzie! J•4ya1e •owa, . :~:e kQ!mlllację nacypu 
otaczał Gliniany plaszcz-"al, pozo9tałości kt6rogo osiągały 1 12 miążazodci, a za 111m wznies1ooo 

/lub zamllłrzano wzoia~d/ budynek mieszJ.allly, Obiekt był użyt>> • naoy bardzo kr6tko 1 bardzo możliwo, 
!e został zniszczony prz3d ostate cznym wykodczoniem, Wi•• Xarszo1oa • 1287 r, stanowiła własno4d 

klas:toru trzomes~edakiogo, a od kodcs XIV w, występuje w ir6dłach jako posiadło4d protoplastów rodu 
Kar~ loklab herbu Sasio, Sądzimy, :ta fundsoję obiektu łqczyd trza ba z ~ rodzioą. 

Prace w Karszoicach staoowiłj plar•szy etap realizacji plaou •aryt1ksc;j1 tz•. grodzisk sto:tla>
•ahch os teraDiS łęczyckhso, Badaola opisy•snego obiektu zostały ukodczone, a materiały 1 doklllli&D
tanja przaoholll'waoe są w lluze1111 • Łęczycy, 

UEP.ł.OZE 

woj, bisłosto~kie 

St&J>owisko 1 

J:OBDllłfiOE, gm, Por,bka 
woj, bielskie 

patrz wczesne ~redli lowiecze 

!t wiS s rwator Zabytk6w .ł.rohaologicznych 
w Bl•laku-Diałe;j 

BCidSJiia prowadzili m&r .ł.lllla Kuboazak i Bogdao Kubosuk 
pod kisruok1em mer • .Taoka Ba7niaka. J'l.Daosował 1IKZ w 
Bialsku-Białej, Szósty ' aazoo badali. BuiDy zamku /z XIV/XV -1 

Bealizo•aoo kolejny atap badali majqcy na celu uoh.,ceo1a csło4oi załoted arohitaktooiozayoh 
oraz architektoniczna wyr6a1enill faz budowy 1 przebudowy obiektu, Obe011a badaola noaUy ohal'Uter 
badali arch1tektoolozn7oh, pro.,.dzonych pod -'oisłym nadzorem rohsologlozoym 1 stuowiły wattp do 
opraoowaola projektu zanho•aola zamku w torm1a tr11alaj rui.DJ• 

Ogółem zało:to.oo sieclam "Y kopów o"z dwadzidola 4Z1ewitó saDdaży o og6t.e;j 'powterzoha 1 90 a 2 , 
Otsta siatka 11Ykop6w poz•ollłs w miarę dokładola Okre.lid zasię& 1 obarakter zało:l:e4 obroonych 
Zamku. Opr6oz illtniająoych i z.oaoych term obronnych, jak np. dobrze zacho•aoych dwcSoh toa przadate
lo.oyc,h wałem; Odsłonięto zaoho•ue lf partU tUDdameotowa;j mul'J w1eży brll!lllla;j 1 usytuowaoe;j po p61-
noono-zaohodn1aj stronie zamku, staoowi,caj wjazd 11a zamek, Z wie:tą bl'UIIIą połąnzooy był aur tlaa
knwy sto~ąoy na wale, między tosam1, 
Podczas tegorocznych badali odkryto drugą, 1118znaol\ wcza~iel linię muru obroo.oeso, ~tórego crubo•d 
wahała się pomiędzy 1 1 0 • 1 1 4 m. 11aytuowany bJl a.o aa stoku tosy w Ddl~cło~c1 około 2 12 - 2,9 m od 

aastępaej lio 11 muru obwodowego, Oksla;ll\oego zamek wraz z ma;ldeem. Z tym zew.oętrzoym palmea auru 
obrCDllago pol,czo.oo były dalsza koaatrukoje obr1111ne. W jago polud.Diowo-nohodnie:l ozęfnJ. odlłD.Dlt• • 
czQdoiowo zaohoWSIIJ fQWdamiiJit baszty 1 wzg].,daie p6łbaszty .o a planie proatolut,ta; natoataa\- oł at re

AJ echoda U;! zloltalizowaoo budynek brllllllly 1 będąoy zarazem p:rz-,ozcSłklam aoatu zwodzoaeco; przersuoo

ae~o aad toaą. 
B6a1at mur obwodowy, bezpo,rad!l1o otaosająoJ majcłu 1 sabudow, zamkow11, zaoho•uy :1 .. 11 tylko • 
czt~"i fuodameatowe;l • .Tego gruto•d wy•osiła okDlD 2 14 lh · 

D&61em aotaa ahie~zid, M zaiiiel( lłlrDłek• /"taką aa:twę hlatoryou, aoai/ p•lao, U był a1a
w1wllr.1m oblektea, z uwac.l aa 11111t•m umooaiad obrouJch • 4w1e foay, wał, trzy lula auru, IIJl fol'
teoą •1• ło sdobycia, lH&dy teł. ale został S4obyty, pcai1111 oale&o aaaUeaia walk, aule IIC&IIl,łJ 

Kaltatwo O.Wltoialkie, dO kłldrago . aa1at.al, 
z przeba4uyoh obaCliile wyltopdw pochodzi uaozaa Uoll<l aaaoweco aatartdll aaiiJłkoweco, aa 

tt6ry akła4ały lit przo4e wazyatk1• Uoue lllllllłd oarulk1, fl'ape•ty p6:t.ooco'Yok1ob U.fll tic\IMl• 
ayQh, prz,lllik 1 kolfol zwierz•-· P11.1adto wywtłlP117 talaue ero ty beU&w, po«kowy • cw'łata', adł, 

llpJrS4ozlta u,prz•tJ kollakie~ 1 u. 



laLko-Z 

••~· aaca•oldak.l• 
l',t', Praoo111118 louerwacjl ZabyUrdw 
r racowa la lrcheolD~1cz.o o.Ka.oterwatoraka 
Oddział • Szouotn l e 

BUula p r ow114z U 111cr Romu K..,.tdaki /autor ap r awozdul., 
L U> Cll Zdzisław Saliaa, J'tauaował ll'ltZ " Szozeoiate. 
P1ąty nz001 badad. Zup6ł pooyataralti. 

Po l'OOZ.Oej przerwie W l'OkU biatąOylll kDDtJ&UCWUO ,I)U08o k.t6N kOD 68.0trowały dO W WJ'kopie ]j 
uay•uo•uym za połl~aiowo-waohoda.U. ak nyd:tem klasztoru. Clelam lob było Hzpozauie zabWloWJ COipo
łaroaaj klasztoru. 

W trucie badań • póboOAej ozQ~oi WJI<opu odało.altto uohoddq czq~c! loluy poł.ublowe~ np'ł 
••la, Wlytuowueco za klaaztol"'mo lago bJ.łYła potwiaJ.łdzooa Jest 1koaogratioz.oie na wtneole Lublnuaa 
a '1618 roku, Blldyaalr ta.a,JU: wiqkazolló zabudowali klasztoroyoh, zoatał rozabruy w XVIII wieko. 
PotwUJ.łdaił to materiał oer&JIIioZ.IIy z oał.kowiole ,.,.gr.,znwanego nętrza, 

W lirodkowaj ozqlloi wykopu odkJ.łYtO s}:ębokl k &Dilł. b1G&Dący po oal I...S, &Ol'Jtc kuału, jak ••• 
oao~oJ.owo Jego dao zostało mooaloaa gubym1 palami dra'IID1&DYIII1o ••tomtast brzegi obudowua były 
aorul cegluymi aa tuadueatach kamleaaych. 

Olr.raa bUdowy 1 tUIIko~o.aowaaie tych urządzali ll'JPCl'jatcll WJuaozeł aatertał WJdObJty s ua. 
s, •o gł6~1• tra~aaty aaczyd aiwioaJCh 1 kamlaakcwyob dato ... ych aa koaieo XIII 1 XIV wiek, 

xuał taa przastał by~ llbtltowuy. Jut od XVI wlekli 1 był atop.oJ.owo .zuypywuy at do wittltu 
XVIII. 

W aaro:t.aiku po1Udll1owo••ohod.D1m wyltopo zlokallzowuo koleJall bUdowlę, Był to .aarotllik Wit~ 
asago budyaku uaytuowuego wzdłut kuału, aa Jego prawya brzegu. OdałcDlQto • cało~ol Jego lloiut 
pcSUoo.aą 1 tragmeat llcluy wsohodaleJ /partie tlllldameatllf, Budowlo tQ w1ąza6 aoS&my z XIV wteltiea • . 
Pray aarot.alku połod.Dit.wo.zaohodii.U. la.., fuadameatowaJ ezpHala aatratiODo aa duty tragmea\ drewal .. 
••~ latl'JAY i hwarayaz,oya jej , dwca pomtenoaealom o alewy~a.llDio.aeJ ta.kcjlo Z aętrza latl'J.DY 
aebruo a1el1cuy materiał oe:ramiouy /XIII w,/. 

BM.ula btdą ltoaty.ouowa ... 

xau:mr • stare litasto 
al, llw, llark.a 21a 
al,Jagtellodak.a ~ 

kollo1dł lw.Pioha 1 Pawła 

PP Praoo11111e Xcaaerwaojl. Zabytk6w 
Pracoula .lroheologloza o.Xa.o a e rwa to raka 
Oddział w Krakowie 

Baduta .prowad:&ili mgr 'l'aotil Dębo..sk1 1 mgr JtryatyJIO 
ltruczek, mer l!:wa Jtwa.llDlewska 1 mgr Varlu llyazka. 
J'Uansował Zarząd llenloryzaoJl Zeapoł6w ZabytltoWJoh 
m. Xrakowa 1 tJrzą4 m.Jteakowa. Badula • l'&lllach aa4zoro 
prao bMowluyob prowadzoaych pny ""lcl'J&ao~i zes
pol6w zabytkoWJOh a1asta ltl'llltowa. ~Y aazo11 badu. 
Okras p<S@otlreda1ow1eoz.ay J. .Dowot;pby /koXIII ••/• 

Przy Ul. ~w.lłallka 214 aadzorowuo kopule WJkopO pod ta.dllll!8ały p111111oy bodyaltu IIZJioazo
aa&D w mieJsnu ·zburzoaego pned kilkoma laty bMyaku a1epodp1aJ.ozoaeco • . Wykop wylto.ouo psy pa. 
aooy . )toparkJ.. Xopuo do głębokodoi około 5 111 od poziomu ulicy · 6Wolłarka. lfa aledelk1.al odoiaku p
tilu, w &ltbl 4aialk1 budowluej atwierdzcao obeo:acdd aJ.aaaborzCIIlego ultladu ftratw kultoroWJoh 1 • 

z ltt6rych aajataraa pochodzi. a kolioa XIII wlaku, W poblUu ulloy 1 a ad oaloea zalep guba /1-1 ,, aJ 
waraha aieraWJ datowua aa olt~ea.p6Uego tiMdaJ.owJ.acza •. la obazana poaeaJ1 atwUrd:aoao obeo.ao~d 
ltilku dołów obłonych zawleraJąoyoh lllamkl aaoayll z liT • XVI •• 1 poprMdaaJącyob. bll4o-. aaJatu.. 

n ·, ·oh odkrytych aur6w. Prace '•naowe zalalllozoao. 
prsy ul. •agJ.aUodakJ.eJ 4 koatyaUDwuo aadllór a:robaolo&J,oBay aał pftoaai !lUdowluo-•1••• 

a,U, ••24.,mi aa oelu. po4pi•J.caaaia btlllyaJcu, W łl'akola pno o4aUa1ęh aawarah l n 1a p~adrełalo· 
wleoua i aowot;ptao. Okrsa .p&Caotlnclaiowieouy repNauhwuy Jn' prz .. !R''IIya Urie t a :ay ehl"GIIolo
stoue, poo:&yaaj,o ot XIU, 1 Jtolloz'o aa polowie m wieku. l aa~1taraeau boryau•o ••a• oltroall 
pooh.Ui Ulka Ju l poobdllt6w aaklelahQOh /• ,, .. Je4ea .,, ...... , w 810U' J ltabl'o .. lt U.real•WJ/ 
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•- ... rdWJ JuaUUH .... 1•1•~"•• aa c:;.tbDlto,o.l. e.Jta:.o 400 • SIOoa , uea,o eł ••••P ••t.•a v .. 
w1eraoba1o 'llle.la&J hO.,!IlAł pduaco •n@i .. ieoaa rep.:es•a-oWUJ 2••• p:raea ftll'l'll)' ulecaj,ae aa 
lltboltdol około !100 • 400 011 oru pnea ost~cl 4olclo ob.looafoh, e4aloal.ttJoh pe4 aunai bllłJIIIw. 

la altrea aewotfbJ 4atooue •" oarałWJ salep~"•• clo litbokdoi akolo 30" oa. lf .. r .... ~ prsawełu 
8ll h wanłWJ • ohoraktene AUJ.PJWfllh W brc.koia WJHeruia sum•. aahafl•o rcl•i•ł aa lr"!peałJ 
allrclo kamlOUJoh, b41cl,o7oh pozoabałolloiaiDl cla~~n1•2,.,..2 cabll4oWJ 4a1allt1, poohHa~oa s :UII-rlll wtekclw, 

lf koliolale 11 ... Plotra ! Pao'ła ltoot,auoouo aadzcSr aa4 praou1 buclooluo-aioMfai w,.l.oafwa
AJA1 w oelu sabazp •.eozoaia t1111duea bdr. kolloioła. Pnoa siaM e prowada.>ao w kl'JPtaołl 1 aawie lld••~ 
kalloiola. W abr(bia kl'JPł odalaaitło kilka aoa~łJ-AJoh poohclwltclw se •lactaai łr~l.oa oras ••~•tWJ 
•reda1ow1 .. o• .. przedahloao brukami ltuiau,mie w WJkop1~ wylto•J•UJIII w ••"U 11'6••3, WJltiiiiJWUJa 
4• lltboltodo1 Jltolo .500 om, !laobMroowuo WJOttpowuu posi•clw sw"'ZUJoh s llłJ-kowaoUa to•o1ola • • 
la4sdr arohaolo&J.OUJ btdaia kllllt)'OIIDWIIDJ, 

J:llOSNO , 

IIJ••Jt 8 

Vua•• Okrtcowa 
w xroau 

Badula pnoa4sUa au Aaaa VU17021uk. Piauaowała We2o
wddzka O.,reko2• Iaooa~ro21 w l:roaioe PUIIWIISJ .lesoa bdu. 
1'rapeat7 4rea1uej aabucloWJ alelaklej /k.:UV • pooz. 
Xfii •• ,. 

Na zleoeah IDI Vuae11111 Okrtcooo • Xrauia pro ... 4sllo aactsdr aroheola&ioUJ w pl.•1oaoh ro
aoałowaDe&o Jtoaplekau kamhalo pr., RJaku s. Zakrea prao b7ł ogruiozoaJ .ze n&lt4u aa 1oh rato•1· 
OZJ oharllkter oraz huctae warWtki ter ... owe /'frl••łd. postom w64 &raa,oQoh, aUaołao~ poaaoraaa1a 
WJkopclw ze n&ltdu • a atat)'kt buclfaltll/, 

lfa &ltboko.Coi 2 14 11. p011Usj obooae&o poaioau alioJ odalllllitło pozoatalo•oi huoh koutro
koj1 drauiuJoh, ozworoboou")'oh, zbuctowu7oh a clruio 1 belek, od wowJ111łra w aarollalkaoh waao
aiuJoh p.1DIIOWO WbijUJII.i IDaaJ11l1Jmi al~amle 
Obiskb 1- kllllstl'llkoJa o Qmiaraoh • 1 165 ID z 0,9811. 11 aarot.al.kaiDl silale uiasozo.,a.l., ... ,oiowo 
o48łoJI1tto •oiuy booua, ze WZdfldU a a 1oh zalesuie pod tuadaaeat&ll.l bltdJaku. Obiekt bJl wkopUJ 
w oalso, dJio zaa~ctonło sit aa &ł41bO)Io,o1 ,.,55 ID• W gdzs7oh partiaoh WJP•laUka WJatęiłJ waratWJ 
&lla7 1 ,;ruzu, pod a11111 odpadki 1 fekalia. ·. 
Obiekt 2 - koostrukoja z belek clreuiuJoh altłaclU7Ch aa Zl!4lb 1 a :sao1o .. a1 1 o WJ111a1'aoh11~a a .. ~1~ a, 
oclsłoaięte ozę,oiowo lloiaa7 boozao 1,1 a z 1,25 •• Z powodu WJookieso poo1 .. U·W04J skaplorao2t ao
kol1ozcaao ,Da glQboko4o1 .5t9 a, a w1arooa1e polo&iozae 2euozs OS lltbokolfoi 7,4 ll aio Oit&ll•łJ Uae 
Obiekt 4 - uohWJooay aa &ltboke,oi 3,03 • poa1~•2 obeO.ogo poziomu uliOJ poaiacla;J: •oi .. J • 4lagollo1 
1,8 m x 2 •• S1U1o uiazozoas aarot.a1łd. aaohowal)' lllady Jtoaat1'alto21 •rt.bo••2• Prz7 pomooJ wiero611 
polo&ioUJoh dao uohQooao •• &:il:41bolto,o1 5 1 35 a /aksplaraoJa ab1oktu bJła a1eaot.Un ao niltłu 
aa p:raebieg taadueatdw kam1ea1oy/. 
z ob1ektdw poohodZII trapeaty oar&ll.lk1 datowuej od kol1oa :UV wiłlku po pooS4ltak DII, w łya oab . 
aaOZ)'llia polowaae WJkcaaaa• z biale2 cliOJ k1alsolt1•2, tnpsat7 katU, dotal1 •roh1takha1oUJoh, 
azltła, przedmiot metalowY, saos,tki ar&aaiozsal paatlt1 owoo6w, ko.oi awiera,oe, kawalłd. okdl'J• 

11'J4aJe ait 1 :te aahatlelao -aa pozodaldoi obiektdw o oharakterz! caapoclaroz7• poohodSIIOJID 
z wozeaaeJ ~UJ !UbucloWJ 11.1e2słd.•2• QaJtuowaaJoh aa aęleozu BJaku, e &dUJoh partiaoh uiuoa .. yoh 
w -raltoio a1welao~1 pod pcSUieJ aaoazoaa buclJIIłd.• Doltładaa iatal'pretaoJa 1 ••towu1a eclkl'JłJoh 

JtuatrultoJ1 motl1 .. bt411 po przeprawa4saa1u ~~peo2alist,ou7oh bo4al1 4.re•a, aoz,tltdw orcuiouJoh, 
VateriałJ 1 4ok~aeaho3t zlałcaao w Vązeua Okrt&•W1• w Xrdaie. 
W 11.lart połrzabJ aa4zd• aroheolepoUJ btcts1e k· .. t,au-wuJ• 

ltdrU, ... Bliaudw 
woj. ltal.hkie 
••uowialto 2 

l 
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Pl' l'roc.,•nle XooM!"waoj1 Za~yUt6w 

Pracowo la Arohooloetozo c-Ko.oao rwatoralta 
Odllzlał " Lodzt 

Badaala prowadzili! acr mer Aadrzaj Bartozak, Orzecorz 
Kotko wski, J'anusz Pistrzak, J'uotya Skowron, J'anuaz Tomala 
/autor sprawozdania/. Finaosował IIY.Z " Płocku. Pianszy 
sezon badad, P~aollndo1owieozoe grodziska stotkowat>J, 

Bedcltlil!l na otanow1aku w ltteraoh prz eprowadzono w reaoh wery.t1kaoj1 e rod;tiak południoflo-zaohod· 
oi&j czf)llcl wojawództwa płockiego, Obejmowały one wykoouie pl.aou aytuacyjoc-wyaokolloiowego r;ro
dziska, o1ĄGU odwiertów przez kopiec rtozoym dwidrem geologicznym oraz d~óch wykopów soodatowych, 

Grodzisko poło:tooe jest w~ród łl\k aa zachód oi zespołu dworsko-parkowece w Jrtaraoh, Jropiec 
• zoaczoym stopniu jest oiszozooy przez usytuowanĄ na jego sz czyole lodowo ·tę /tuokcjooujĄCI\ do po
lO"J bieżącego stulecia/, ŚJ.'<Idolca kopca u podstawy wyaos1 27 , 5 m, wysoko!l6 ponad otaczający terao 
około 4 m, Grodzisko otoozooe jest tosą oraz oienysoklm walem. 

Wykop I - usytuowano łla kulminacji kopca, Wkop pod lodo1mlę zniszczył jego oeot.ral.oą ozęd6, 
lilaterlał zabptkowy /trasmeoty ceramiki, kollei z wierzęcych/ pochodzi z :XIV w,, lecz zaajdował sio 
aa zlotu wtóDDY~· 

Wykap II - przeprowadzogo przez otaez~ ją ey toao wał, W wykopie tym ole »atratio.oo .oa materiał: 
zabytkowy. 

Dadaola zakallozooo, 

Lli:'DłiOl, gm, 6w1d.o1oa 
woj, zielooogórskie 
S t&łlowisko 12 

WBI\:t, gm, Wołów 

woj, wrocławskie 

. . 

patrz okres oowotytoy 

Wojewódzki Odrodek 
Aroheolog1czoo-ltODserwatorsk1 
wa WrocłllltlU 

Badaola prowadziła mer lot. aroh, Bwa Łutyaieoka. Flaa.osowa 
WOlK 11,8 lrrooła•1u. Drugi aozoo baclad, Zespół P~!a8tltor!l1' 

/XIII - XVIII w,/ . 

Badania koatyouowano oa teraale ogrodu wachodolego zespołu poklasztorneco, Jla taraDla azu
dzillca •We'IIDQtrz.oego pałacu opatów i północeego wil')'darza oztdoi kl.auzurowej, Przaba4aoo obszar 
w przybliteoiu 60 arów, odkryto i zi.oterpretowuo 27 obiektów. · 

Bodania tereo u cgrod u wachodo lego pozwoliły a a olt:reafleaie zasiogu ozt~ol gospollaroze j XIII • 
wiecznego klasztoru oystersldego, wyz.aacz011ej przez mur obwodowy, Przy poładD1owej ozoifol m.nru 
obwodowego odsłoototo gotycki budyaek o .tualtoj1 obro;oej, w połud»1owo-wsohod.o1m aarota1kn- .tun
dameoty wiaty obll'onaej z piecem ogrzewczym - h7POk&llatiJD, Przy ~rodltowym .trallJIIeOoie muru obwodo
wego odsłoD1ęto łata lo 1 trzy pieoa .. jad.,. O<!glaoy, poltryty piarwotllll kopułą, dwa pozoetałe, 
ró1111iet oegl.ue słabo zaohowue, Ha półooo od pieców odkryto :Cundamelltl' wozasoogotyokiago blldy.Dku, 
a w półooOJio-wsohod.oiej ozo4o1 ogrodu odałaD toto pi"IIDiO.Q gotyolul z brukoWIUII\ podłoM o Plllladto wy
jallaioJio zamknięcia od wschodu ozęlloi gospodarczej XIII-w18?Zoago klasztoru, ktcSre atuow!Al 1ab1 
jlloe mury kurt"ya owe, 

Na 4ziadz1l1on ftlllętrz.aym byłego pałacu opdcSw odkryto a~~eatarz l!lre91ow1aouy - lałf ca 
aa półaoo od koJoiołao W wirydarzu, w ozodoi kl.au:aurowe~ odkryto salo kluztoru r omal1tkiego, p:rzy
l•ga3ącą do lii-wiaozoaco kodoioła. Jest to sala ceclua, dwUDawowa, p1oo1oprz~ał~wa, kryta akla
plaoiem ltrzytowym, .pondowioa}'m aa okrąglyoh osgl.uyoh kolllllllaoh, 

·aeaswnujllo , "ba4ao 1a pozwoliły •• I!YdZUluia trzech .raz w blldow18 odkry te&o kl.aaztorul 
I taza • romallaka , d otycz}' bUdcliJ pierwszego kollo1oła kl.aaztorDago 1 klasztoru- ozo•o1 klauaa. 

~owe ~ . 

II tua - wozasaogotycka zwiłlzua ~eat z pnebUdolll\ prezbiterium ko6c1oła , b l.'łOIII\ muru obnło"c• 
1 alaktórych załoted IOipodarozyob, 
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Ul tua - echoka t .. t,oa,oa praebllllo1.y oa,loi kdolob ltlaiShn•c• 1 b\14eWf kalejaJoh bDłJalt6w 
oa~••l c~apolaroaej ltlaoatoru. 

B....Suia "' ltODeulhwua a pnfo łll!, ;r, allllpłłowalti• 1 d li!. 0.. 0 Lecoho 
Praca ~d' ltutJAW>wue w r. 151~. 

LUDSl'ÓIIEK. 1 łllll• Sompola o 
woj, ltoa111skie 
Stuo1dako 1 

1!uz•1111 Okrącowe 
w Xuiaia 

Błlduia prondził mer ll1roeław 01et11elak1. J'iauaowało 
liiluzallil Oltrtgolle w Xoaiaie, Pierwaz7 •••• bałall, 
Gr64ek stotkowaty· tnv w./. 

Or64ak poło:t.087 jaot •a zaohodal.a kral1ou ~eziora Lubahwsltieso i aa p6bocaJ•aaoh64 oł ni 
L~abatónlt, 04 stro.117 p6booaa~ .ł. zaoh04a1aj otoozoa7 połlllokł7m1 łllkaai,naoaz,o •ił pDił .. ale aa 
?,5 m. Do ohwill obaoaej zachowała Oił 1/3 piarwotaoj obj,to~oi cr64ka, Pozoetała ozt16 aoatała 
rozabraoa jaaz'tlza przed wo~•ll • oalu WJrcSwauia okollou,oh pcSl, Oela11 batu bJło okfallaale atepala 
uiszozaaia obiaktu oraz jago ohroaologii, 

Praca badawoza .prowadzoao a a aoa,ola WJ•ieataaia,t!Azie zało:t.oao a aoada:t.e • WJaiaraoh 
'x 3,5 m. oraz 3,3 x •.o ••• która pozwoliły atll1ardzi6, ta oztl6 oeatralaa cr641ta o:re.a partia 
waohoC.ia, połudoioWO•IISOhodDia,, p6booaa 1 p6booao•wlohodlia ulecły bespowrotaamu aataaozoa.t.a. 
Zaobowaaa partia zaohodaia pozwoliła otwierdz1C , ta er64ek UIJPUe s piaaltu,o .. irowa~ ltonatrakoji, 
wzmoeaioaaj· za'llllt t ruie waretwaml .&LUy, Brak jaat •ladów rosy, oo pohUrdzałobJ WJtu&ojł ob .. ~o. 
wUI\ w tereaia o piarwotaej mo:t.l1tro•a1 otoozeaia cr64ka pnez wocly Jaziol'a /aa 4łucdal altole 31• 
obwod!l. 

Y trakole bełll1 UZ7akuo liauy me~er1ał ltosta7 zwurzęoy oraz oeru1ouy, łalt r6•1et aia-
li.one przedmioty :t.alazao. 

li'stępDa ual1Za materiału pazwala łatowad co aa lata około połoWJ XIV wieka. 
Bad.&.a.lc. zakodozo••• 

uater1ał: 1 4oltumaateo2a zaajduj" a.iQ w liUZ<I!IIII OltrQCOWJiil • Koaiaia. 

ł.EKIIO, gm, Wągrowiao 

wo j . }iilskie 
S taa ""iska .3 i 4 

Ł~Tal 

woj • płockie 
S~uowiako 1 - Ryaok 

l'P P:re.ooaie X~~~tan•no~i, Zabyt!;6w 
Pracow.1a 4rohoolociczao-Eaaae~atoraka 
Oddział • Łodzi 

lla.duia pl'owadzU: acr 4Jidrzaj Bart oz alt /au\or eprawoadu1a/ 
prz1 wap6ł.ll4ziala mer mer .Tu una PUtrzalta i luuasa 
'ro.al1. J'iaM aował IIJ:Z w Płoolta. 'rraaa1 anDił ba«ad. 
Via•to lakaoy~a• /XIII - lX w./. 

aaduia prowadzoaa były aa :ryaka /Ploo loloiWIZki,/ 1 ataaowilJ ltoat,auoje pna roapaosttJch 
w 19jlr2 roku. lliały aae aa cdu dalazo rozpozau1• zabUdoWJ połlldaiowaj p1nnj1 J17altu /oałkowtoie 
W)'bu.nou~ ok. 1820 r./ oraz uataluia 11poaobu za&Oapetarowaaia za,plaoza taiablt prayJ17ake'Wfah. 
lrYltoauo 3 wykopy arobeolosiouo ouaozoa• a\lael'llllli V&, VB, VO, 

!Jłl®-!!• o IIJI!Iiaraoh 12 %l III 111t10ZIIIIO aa pr .. dlutuiu W~ohodatego bota 'Wfllepa V a 1$HIR 1'. 

• khru.ltu poład.-ioWJ11 , tj. pro .. ep .. le to WfbU!IIuej p1onaj1. Sitcal oa • &lllb peroaU PrrtJIJ•-
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. ko••lo Na wykopie tyJU aaoa .. rwo,.uo wyntae 'lll<ly a1••laoH hr .. u, w wyailtU któreJ 1111'-itta nz7at. 

kla aewaratw1ula aowo~ytae, li atuu ateoarua2loaym sachowaly •1t aato11iaat wa11atwy 11 XIII - XV w, 
04ait.oa1tto tu plooLaaltowy b\ldyaek. aoapodarozy o dlugo&fo1 ok, 5 • /azarok.o,ol ah u•talue/,.4ato-
wU7 aa XIV- pocz, rl w /obiekt ar 1/83/, PDD1~&j odkryto kolejAJ blldyaek po4piw.aiozoa.,, • 41.., 

co,oi 5 m 1 ale uatalo••l oaeroko&foi oraz 11111\:hzo&foi "7JJ•blako ok, 2 •• 04 atro117 p6Uocao3 pro
wll<lzUy 4o a1otto oohod7 "Ykładuo clreWDem, 

lajolakawa:&JII zabytkiem a tego obiektu ., frai!ID&.IIty małej czarki WJkoAau j z ozaraec:o nkła, la 

p"atawlo llozayoh fl'aGII•at6w aeram11t1 bllliyaek toa mo:taa datowad .11a II poł, XIII w, 

lzkąl p! o wy111araoh 6 z 2m WJtyozoao aa przeclłutuiu pdłaooJiago boku WJkOpu v, tj, rd•ol•~ 

lo <lo wyburz~~aoj p1onoj1, Zlokoltzowaoo tu fu.clame.11ty JtolelJI•l ltu1ea1ozlt1, ktdrl\ poelobale lak 
blll1yalt1 oclkl'Jto w poprzebim sez11111o badali moua datowad aa II poł, XVI •• 04ałoA1tto talde rel1ltt., 

apoloaot:o budyaltu szaohuloowoco o aael'oltodc1 ~ •• O'liakr te.a datowuy a a I pol, XVI ·~ zo.tał prz.

o1ttl' przez WJ~•l WJmloaio.lll\ ka10a1ozk'ł• lłypobisko Olllawiaaego bllliyaku zawl8Nło m,1a, t'lla&DJ 
*Jl'uclol z pitolOJDa podstawkami aa dwlooe podwluzoJiyml za pomoOI\ oz4obayoh ładouohdw. 

fxltpp YQ o W)'mhraoh 11f. x 2 m wytyozo.oo aa przedłutulu p6boougo boku 'll)'kopu V /w k1•rllllkU 

aaoho481m/, tj, r6w.ooleglo do W)'bUl'zoaoj pierzej!, Na WJkopio ~ym o4kl'Yto poaoatałodoi 4w6oh pod• 

p1WD1ozo.Dyoh budy.olt6w zbudowu7oh pl'awclopocloba1o w konshultojl ramowej 1 clatowuych aa XVII •• 

l'Ul'wszy z a1oh /obiekt ar 5/B3/ o alewotalo.oych WYmiarach jest jedJiofazoWJ 1 ule&l za1szoz9.111U •• 
altutek pohl'u, DrQ&l /obiekt ar 6/83/ o SZ&l'Oko.foi 5 m zblldowuy w po4obael · koastrultojl był bllll7•• 

klem wlelofaZOWJlll• 
llaweutw1eaia ~ro481owieoz.Do zachowały aię tylko BZOZI\tltowo pod obiektem J11' 6/83, 

Ba4u1a bQcll\ ltaaty.ouowaae, 

lU.UIOIIK 

woJ, olbli\Ski,o 

Stare Viasto - Szkoła Łacideka 

ło!W:o\1111 Zamkowo 

w Malborku 

Badula prowadził 11&1' llarlusz 111&rzwil1ak1. J'iausował 

KOK w Valbol'ku. Pierwszy .. zo.a ba4ad. B\ldy.aek mUl'•• .. .,. 

/ 1 pol, XV w,f, 

Baclaaiami obj,to budyoek murowa.ay zaajdUji\OJ oiQ w obrębie zaohodlllego Oil\gU mU1'6W Dbl'DDD}'Oh 
miasta wzpiesioayoh wzclłut Noga tu. Po Z.ll1szozea1aoh wojeaayoh z obiektu· - zwuogo potoczale SzkaliL 

Łac111skl\ - pozosta.ła zachowlllla ozoileiowo w aiapełaoj WJaoko~cl gotycka partia zaohodJI1a z oharaltt9• 
l'Y•hoza'l elewaCji\ ozło.aowlllll\ "JSokimi .,ękami. W Dawiii.Zillliu do zamiel'z"olloj odbllliOWJ obiektu W)'ko
rzystuo ltooieozao&fó ·"Ykoauia ekepertyzy teohaictzaej W)'trzymało,oi fUDdameatów 1 WYkOllUD metodSili 

al'Chsolog1ozaym1 dwa wyk~y o łl\ozaej pow1erzohD1 około 9 11
2 • 

wYkop 1/83 założooo w plel'wszej od połud.ala wnęce elewacji zaohodale;l. 04ałoaięto w aia 

tuaclamept budylikU wz.olealoay z kamieal polayoh 1 eruzu oegl&~~ego .11a zapnwle wapl&ZIZI&j w WJkopie 

szeroko-przoatrzoa.oym, lf miarę .. rastuia głębokodoi tuadamoJit rozszerzał się stoplilowo WJOhooiZI\O 

.a a gl:oboko46 2,10 m około lf.O om przed lico 'oiuy, W zaohodJilej partu W)'kopll odkl'Yto podmUl'ówko 

a1oista1ejl\oaj aowotytaej dobad6wk1 w formie mUl'kU ... W)'sokog6 dw6oh wnsh oesieł, 

li'Jkop 2/8"J zało~oJio przy zeqętrzDym p6łllooao-zaoho4aim aarotu . biii17J1ku. Około 30 om poDiłe~ 

obeOllego poziomu tereau oclałoAlęto płanozyzaQ bruku z kamie.o1 polayoh, pod kt6r11. zaajdowała alt 

gruba .oa okuło 40 om wal'atwa epaleaizay • pl'8w4opodobllle dlad p o kataatrotal.llym pożarze Sta~go 

Viaata w 1899 r. 
Do czasu ópl'aoowu1a aiJilejszego kOJDl»ikatu badula Die został., ;leszcze zakodoz~~ao, Vatsri 

przoohaWJWU)' jest w Vw:e1111 Zamkowy• w V~borltu.. 
Badaala bocll\ kootylluowuo. 
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wolo elblilakle 
Zalilek - Jtar.." 
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11uzeum zam~co ... 
w Malborku 

Badula prpwa4z1l mar VariuBZ 1Uarzwidak1. l'b&llaowało 
11uza111 Zamlcpwa w llalborku. PUrwszy sezC>D badali, 

Budyaak murow&lly /1 poł.XIV w,/. 

Bad&lliami ob~t'o aajetaraay zaobowuy budyaek Praadaamoza, aalotoDy •a plt'_!!l• proatokąta o 

wymierachi ~5 x 20,5 m przyle&a.liiDY do waohouie~ 11.111 obrouaj Zualtu. W •redDi_owieozu a1do1la 

ah tu aajwl~ltsu zbrojo1111ia padatwa aakouego, rcSuUt w ozuach polaltlob /1'+5?-1?72/ wyltorzyat,

waoo go jako arae~el. Od czas6w II wojay dwiatowaj pozostawał w ru1A1e, aakryty w latach azed6dzie

a1'\tyoh płaskim dachem tymczasowym, 

Prace podjęto • zwi'\Zku z projelttow8JIII adaptacji\ budylikU .aa cele .Daukowo-muzeal.ae, Oelem 

badaJ!. było rozpoz.auie .Dajstarszej fazy budowliUlej pierwobego zało~e.aia oraz odało.aięcie tUDd.a

maat)l dla wykQlluia allapertyzy teobD iozJ!ej wytrzymałolici murcSw. 

Załoto.ao trzy wykopy o ł'IDZJI&j powianohoi około 1? m2 • Pierwszy wytyczono z dwóch atro.a 

drl.l61ego od półllooy filara wsobodDiej •oiuy a~kadowej wa WDfjtrzu Karnnu, Stwierd.zo.ao iatDieJ!ie 
oaoboyoh fUDdamoJ!tów dla katdego filara oraz obooood6 fuodamoDtu kamlenoego pod doiallil działOWI\ 

łi\DZIIO'I filar ze wsohodDill llci&DII magishalDą obiektu. Fuodament filara wzo1es1oDo z kamhal pol
AYcb oazaprawie wapieDAej, a jego spqg zoajdował się ..aa głębokości '+,15 a pQllitej obecnego poziomu 

bruku we1111ątrz budy.11ku. Profile wykazały, ża pierwotJ!y poziolll WD ę trza był Aiższy około 1,20 m od 

obeooego, 
Drugi wykop zalotoao w portalu pcSłlloCDym przy zeohOd.Dim o~cieżu. Na głębokolfol 35 cm odsło

Jii~to koroDo szorokiego 11a 1,96 m muru )l&bogo z cegły goty_okloj, .aa którym wz.aiesio.ao wt6rn1e 
obecoą ~c1aD'I szczytową wraz z portalem. ruadam~t tego muru, zmurow.ay z kamioAi pol.Dych .aa zapra
wie wapioii.Dej w wykopie· azarokoprzostrzeanym, liczył około 1,10 m wYsokości, a jego spąg znajdował 

się na glębokpdoi 2 085 m poo1taj obecnego poziomu terenu .aa zawoątrz bUdynku. 
'rrzoci wykop. z słotoDy przy zoi'IDętrz.cym półoocno-zacbodDim narożu Kar.,a.au celem rozpoJtD&IIia 

przebiegu muru Odkrytego pod ~oi&ll'\ półDocAą i jago zw1'\zku z pierwszym założeDiem zbrojowni. 

OdsłoDlt~t o przylogają<ll' od stro11y p6boona j do Karwaou kamUaoy :tuoda!DOilt XIX..wieoznogo muru prze

gre<lowogo, niżej zaś szereg oie wielltioh odsadzek ataoowiąeyoh \'IZmocDiaoie magistra:IJlaj :!cill!IJ bu.

dynkupo stroDio zaohodDlej, 
Na znaleziska ruaboma składa e1ę zostaw kilkudziesięciu fraGmentów typowej dla Pomorza 

ce rlllll1k1 s1 wio.oa j 1 ceglastej oraz kawałki podk6w koliskich 1 ę;wolidzi ~elaznyoh. 'lilatertał. ton mof:Da 

dato\tac! na okres ód XV do X:O: wieku. 
Uateriały przeohoWJW8.119 aą w 'li!UZOIID ZamkO'IIl'!D ·,. 'l!alborltU• 

Badania będą koatyJIUOW&II9o 

VIOHJ!lUll, ~ 'lłl:ocławek 

wol, Yłooławskia 

S'an owiska 1 

NT~DZICA - za.ek 

woJ, 11 owOS'\deck1e 

pa trz Deolit 

Kioro'ltniotao Odoow1o111a 

Zamku Kró l ewskiego Da Waaelu 

BadADla prowadził Lesław lAkwaj /autor sprawozdania/ przy 

wap6łpracy mar.ut.aroh, Piotra Stępaia. Fie.osowalo lUorow• 

nioho OdDoe1eA1A Zlll!lku Kl'ólewsltiego Da Wawelu. 

Zamek /II.V - XIX w,/, 

llad!lllia rato11111oze prolla\lzoDe był)' w trakcie prac zwlr1zanyoh z badaniami GIIOloc1cZDym1 wzcóna 

zaml:oW<Igo ol'az &6mlozo-1AżyoierJ~GYOh swiqZ&Dyoh z zabozpiecZODiem !UPdwna.atcSw pdłJ!ooA&&D skr::ydla 

zamku dol.Jiftco. ltDDD8Ahowdy s19 w pcSłllooJI•j o~Q~oi dziad::idoa zamk u doln nr.o, pod skr::ydlom p6looo

Dyrl oraz o a półllocnym i z echodo lm stoku wze:6rze. Kootrola aroheoloctoz.oa Trykap6w cóm lo::o- co oloc1cz-



nyoJ , P'"~o ll J.a ua ur. l i)Mul• 11 IIUl'\lbl" dz~AdZiJou 1 durd. "jll:t.•lv~>•J: 

•• l'"lu•,c P"'J"'ru ju ualfarwtwl•·l 11el<~ ::.,J•1oyoh tn i(<.IZ)' oelo••m /skala "'"I•i unu/ a ob,;qq~, .-ozln·nqm 

• l ~ltld:o ln oa 1 llLdlll. OdJLI>yto ó po~iomów u:l:yLko"fCh od końo• XlX do 8Chyłb.u li " ·• t~e.utnę oi"~la. 

cTju~t l!du obrnnneco :~; pooz, IV wittku, •zGNI; ••rs tw budo.,l~~nyob, uiMlaoJlntoh ud :<VI ~n końo• 

.OX. wieku, ohlrs tw~t po11u·ow•1 z XVl wisku, 

b, fl'&flii\AiliU 8t'ddnio11loo~•Hl1,D 11\Ul'U obro.ollO@O z 1 poł. XV whku, kt6 x"lf!.O odkryci" l)r,zwole. "" ułupal
Iileule Mkuli 9Lrukoj1 11 II fazie ro~bud owy liiliilitU d.uh~<go, 

e , dw·ioh trarrnsntów ••uru obrooneco ~ ko!Soa X:V willku potwiordzajqoych hit>oh.zQ o :lltlalęt;u pół.oocao

aaohO<ILiiOf,O muru obroooo<;o w lataoh 1'ł?O - 148? 1 

d, :tUJidamontowyoh partii murów Dor~otytApoh zwlązaoyoh z budowli oowe;) l>ram1 1 tortytl.ko"M"GO oadbra. 
mia .z lat 1595- 1601. 

Kootynuao3ll badaiS •~cheologlozoyoh bfły pr.,o? geolos1ozuo-1!61'1licza 11rowadzooe pod Jl&<\zorem 
archsoloc:io.znylll w kii?.&JDahoh zamku góroago 1 gilz 1a ou ~ ryto wykuty w skale pouzq tek o ladokodozoo aJ 

wyoieozki, która miała umot.l1w1ć wyjlici e poza 1n ury zamkn oa oajbard:a1&;1 oledostępny póbloooy •tok 
wz«órza zellllco'll~go, Wg roboo:1.poh ustalsil kw.io wyoteczk.i rozpoczęto 1 łlkrótoe prztlrwMo 11a prz"lłomta 

XV i XVI "• 

PIOTRKI4\v T"..n'BW4ISK'I 

tll.. Plje.rska 
PP Pl'aoooulla Knnaerwaoji Zabytków 
Praco.,oJ.a 4l'ohaologl.czn o-.l011se r"atorska 

Od d z lał w LO<! z i 

Badut. prowadził mgr Bło~eJ t.luzoU, J'in<Uleowała Dyrekcja 

Rozbudowy Miast 1 Osiedll W1ejsk1oh w Piotuowle Tryb. 

Ozwat>ty 80?.011 he.dad, 1Uasto /1J.II - XX w,/. 

Badaola kOli t?ouow&llo 11a skwarze prz? ul. Pijarsklej 1 Lazioooaj lAokroj. fi? kop o wymiarach 

9 I 5 • usytuowano prostopadle do wykopu l/seaoou w 1979 r./przflci.Lajqo Di.m przedłu~'>oie osi ul, 

Llzionna;l MokreJ. 
o.>J.em bed•n1 by~o uzyskiWie odpot~iadz1 o a pytanie l 

- ust ale o i e oa~kowl tych wymiarów :tuodamso t ów kamlen 1ozk1 z C:lędoiowo zacho .. anym sklep ieo 1e111 
baozko"7m 1 odkryt7oh w wyk.I, 

- ustali<! bipotetyoZll'l szeroko~d działki bU<lowle.nej, 
- stwierdzi<!, ozy ul. Łaz1eaoa T1!okra łączyła slę z ulo Podmurową, 

- rozpozna<! oawar~tw1enlt> przodlokaoyjoe. 
Ohoisli§my rónoie~ uz ysks6 dalsze dane dotyczące rozwoju ~ zabudowy badanego obazeru oraz lofor
!llaojtl odnosząco się zaró'lll o do poziomu wytwól'ozo:!ci rzemiedloioze;t, jak i poziomu :l:yoia m1oszJrłlll

oów mi~sta, 
Sksploracja warstw doataroz?ł• bardzo du!ej liczby mate rialu ruohomaco /22 tys, sztuk/ • głó"aoj 

mierza rn•tariałll oeramiozoego - aaczy!S,lak 1 kafli, fidród ob1ak~6w oiaruohomyoh Dlł Ulfsc;ę zasłu

ll~ll relikty podstawy pieca kopułowego o ooglODym obmurowaotu wlotu do pal"Joiaka 1 liladach po :ter
dztaoh ~aooiająoyoh gl1o1&De dcie.oy nad paloDiskiem, Pieo teo1 Dift zwlązaaykona&rukcyjn1• a ład

Dym ob1sktam1 wydatowaoo matedałem oeramiozoym 1 lt•flo"'1111 o a konioo XVI/poozątek .xvtl wieku. 

rczyslnlno ró11111e1. bardzo bogaty zastaw form Daozyl1 oeramio>:o yob z warstw wy~piekowycb IITPBłol.a

jących zgliszcza obiektu ~rawo1anegc, Datowania tycb warstw oboJ.,uje oał? XVI wiek, Do .Dajcie- . 

kawszych odkl'JÓ Dale:ty l odsłolllęoie czę6o1 dreWIIill.D!ICO podpi.,niozeoie. w konstrukoji szkilll•~olll't>oo 

"r11111owaj ZAiszozo.oac;o przaz potar,:a Jago 'łl}'sypiBka wydobyto między i.o.OYI!li ~sl&U!l' topór, koąlet 
oku6 wraz z rnechaD1zmam alł!ńka do drzwi /'1/ oraz kłódkę z tkWll\01'" w Dl j kluczyklem. Poolldto "T

dobyto ponad 2.500 tUI!IBODtów oeruior.oyob, • tym około 2000 fre(;l'loa\ó" karu, z kt6ryoh Ud ało s1 
z~kDDstl'uowe6 blhko 40 całyoh kafli /wymie.l'J rzędu ,36 1: 16 x 16 - 3? x ó!O x 15.;> bądt 35 lt 1Sx 

x 17 bl\d:t ~ x 14 x 13om- wya.ezer.głębokolló/, Wiele epamplat'Zy powtarza lllq. l::>::..Jd !<hOii&j~ 

oa• cló•u11e a~~io:ł 6w - ttu~ozo181ików typu bo<IZ&Dt)'!S&ki~go z herl><>m Krlil<Hiha l'olaklat~<· 1 9t'be!:l 

Jutrzębiec w •rohit&ł. '.ooioz.oych obruowaniaoh, elamflnty l'olflinoo i arohUolcton1c::-.ll"r jnk rclm~io:: 

ecuy kultu,ap. 4rchao1oJ:a liliobała czy te~ męo:aatlstwo ~w. Soba~tianfl. Ody ł•>ll ~·>S;>ół kat'lt 

mo~-"ltl7 wyclatoll.ać llz1ok1 ulllocica atyliatyozayml ,l11k t podobnvm .,.,.11 ~?. tA' om tli\ 4 cw. X\' "'• 

O rupie tej towarzysZ!\ poJedl'llD .. •••"II'I.Pl•n• karu z pocz. 1 :-... x.v l w., m.il\. kllnl' 11 81ecl&'l.:""·' 
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k2d~em, a alodatedoem, a halauar4a1kam1. Xatle te prazaat~, koaałrukoyjale lrzy ł7PJ poła~ .... , 
katle o kobierau ramo111m lldwo~oaym, kafle ail:~o•• 1 !tatle o kobierzu tr6jlaltaym,bę4Ąoe zo.tle:~U• 
khm spo-r .. dyouym.Oaas uiszoll .. ia obiektu to aa~pe10uej druc!.a ds1ea1•p1oleoie XVI w., aatomiaat 
poo~Uk ~·~~o •&lllYStoaoU to .Dcl~penioj prze1om } 1 4 6•• %V wieku. lfant111 datowue poDit.a~ pol. 
XV Wieku uległy· zaiszozeaiu przez p6uh~ezfl :z:abudowo teru u. 
ł>:DIIieo ekaploraoji 117kopu przy ul. Pi jOlrakiej umykw I etap bad ad tereaoW)loh miasta. 

PJ.OCK 
Staromie ~ak l Ze :~p 61 
lo;tytlo:01!Y 

PP I raoo•1• J:ouar10111oj"t_ Zabytków 
Praoołlllia 4roheologiczao-ltoaaenetoraka 
Oddział l'areza•~ 

Badaala prowadził mgr Dariusz 14akows:.:l /autor ep rawoaduia/ , 
~ngr Iłynard a,drowaki. 1'1aaosuje 1lltZ w P,locltu. Drucl nillilii 

badad, Kluto lredalo101aoZDe /pocz. XIV • XX w./. 

Badula aroheolo&icz.ae ».wi'llla.ae SI\ z reqlcryzaol'l Starago lliaata w Płooko, w roku bl&ł.flOJ.IIl 

:~&kodczo.llo badula •• atuowieltu I prlly ul.Stuiuława Kałaoho'118Jdego :2, Lokalizłlc;ta 1171tDp6w aroh•· 
ologiCll.lll'Oh w t1m miejscu pozwala a a ll.lallz• rozwoju zabudo117 dll1ałkl mi e ~altie~. o po4z1t~loaym pawie 
wł:auo4o1 pomi'łdZl' miaszozaa ploolt1oh 1 XspUułt J:atedMl.JI'I• W 1!YkO.{>IIoh Io, II4, IIB, III o qoaa&,.ł 
powlerzoha1 170m2 1 gł•bokoałoi,. m odki'Jto: trzy ohat, . w ltoutrUko~i z:-obc .. ~,w tya fildAli z noho

we.a, podłoe~ll obiekt gospoda~q w koaetrUko:li alUpolleli trzy p6łzhm1ult1i drenia .. l!loazozeaia 
podwdrkal :lamt garbarakil z zaohowaaymi naztkłlmi włoaiłl zwiarztcagoJ atud.Dit, 4n piooe ojllebowe 
llllll'Dwua, twadamuty spaloliago 4.omu w ko.latrUko~i ezaohuloowe;jl aarot.aik damu mlll'owuego - cegluego 
w 101ltku polskim, 
Sta.aowisko datowaae ;jest od pol. XIV w. do końca XVI w. 

RoZpooz,to prłlce wykopalialtowa aa staaowisk~.: prz1 ur. Sta.aiaława Vałllahowekiego rds Plaou Maroe
lago llowotki /da1ł.l-y ruak/, oraz .11a ataaowillku III pcmhdzy ul. Iwietka 11 Placam 13 StraoODl'Oh, 
Ba atuowiaku II błldllllo ro:z:wd~ zał\lldDłiJ prZ)Il:'l'akowej działki mleezOZłltlSklej. Otworzo.ao tu Wl'kop IT 
o pow, 90 m2 1 &ltboko,oi do !S llh Odlceyto pdł.zieli'J.II!ikt, stuelllit oegl!ll''l 1 ft114amuty .klll!llelUła 1 
cegl.aae obiektów IIWIO!!Ul'oh• Stuowiliko datowa.oa ;jest aaJ<oniec X w, 

lla stuowialtu III zamierzamy praabada6 aa~ahrszG reliktl' osadatotwa aa teraJliG lliaata, przebiel 
mia:l&kioh murdw obrcu,ch olu po .. taa1• 1 rozw6~ zabudDW1 we 14hz mWI6w mle;jakioh, Otwor~&oao .tu 
wykop V o pow1orzoha1 120 m 1 odsloa1tto tuadamaaty 1 prz:rzlem1a kamtaalo mlaszoza~akioh :11 ~ •• 

Uzysltuo blisko 20000 llabytk6w ruahamyob,w tym paaad polowa to aabytkl altdrzaao, 
l!ater1ely 1 dokiZ!Iaatao;ja zaa:lil\tj'l się w Prłlooomi ..LroheologlCZAo-J:oaaerwatorakia:l pp l'IZ 

Warezawa ul. BuQt~ 1. 

Badaaiłl b'łil' ka.t,aaolfłlll•• 

PODSGIWDZII!: 
woj. a owoa'ldaokie 
Stuowilito 9 

POIA GKDXWlLDV, cm. Stt~arlt 

wo;j. olaztydakia 
Staaowiakll 24, 25 

Poleka Akademia !laUk 
Iaatytut HbtorU ltl1ltWI1 Vatarlaln:l 
Zakłłld 4rohaolo&11 Polskl Środkowe~ 
w Łodzi 

Badaata prowadził doo.41' hab, 4adrza;j liow&kowek1 Pl'B1 npiSl
udZiale: 4r.dr,Mar1aaa Głoska 1 Zdzisławy WawzzQDowlkiej 
/autorka ~prnozdaaia/ oru a&r.m&r.Jolaaty Dukowalde~. 
Marella LswiiDdowlkieco . i WUolda Śwt•todankiego, lriauaowal 
Vrz~d Wojew&1zk1 w Ol••t111e, Trzeoi 1ezoa bad~. Pobo~o
wialco bUW1 z 1,.10 r, 
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Praoa WJltOpal1altowa pro.-daoao Jll ataaowiakaoh a4 1 a6, BadUUIIi .. Ofi&)'OU)'IIi ob1.to N11M 
a a polUdala od wal Gruawold, p ran kt6rj tiBdłU& lco.ao,epoji S, 'll:dllhla przepływa<! m lał WUllt1 Urao
aiad, rozdzlelajllOJ praod bitwll poayoja wojale polako-litawakioh i ltrzy~aeltioh. 

Woalu oatateoaaeao wyjdaiea1a obaraltteru atuowtaka 24 postuow1o.o zbdad 1/4 powierzohai 

aa&ł,btoa h, Wyt)'oaoao wykop o wymiaUoh 14 ll "' m, dzla~o co lla4ł:llt praok,ttloj i altaplorujqo 

jad)'aie jaco połU.Uiowo-waohDdai' połow~to Wyzaaozoay ll)'kop aiał kastalt hdj~ta proatOiclltae&o• 
W raaulhoh alcaploraoji pohlerdzo.ao w z .. adzie ubier;lo.roozae apoatrza&allia, Pod poziomem prdob
aioy wap6łoaaaaej, aa &ł4tbokodo1 około 1,5 111 od daiatejaaj pow1arzohl1 1 w·. wa.ratwia cliay pnea1a• 
azuaj z prdohllo, ll)'at~ily liozae kamieaia polle, ukladaj,oa si' poziomo, a •i'ID ateacodaU 11 

dz"biejSZil koDtlcuraO~I\ htiAU. .tJptzeda1o wydawało li,, ta kamieale ts tworzą NCulal'll)' bruk, jod• 
aalt eltualo s1,, ta ale atuowill oae oelowej koDstrulcoji i aq uhore11 J1aturall7m• W WJkopi• aia 
z.naleztoao tadllyoh zabytk6w, J'ad7111e w warahilł pr6illul1oy wsp6loaeuaj aatraf ~ oao Da praadaioty 
aowo~ytaa: rrag .. nl lamiesza płuca, ładouoh telaZDy, fra&mollt akrzydel kosiarki. Odaloni•to talcża 

ellicialat krowy, wooeo ••eat)'.mseo wyJliku poszukiwal1, uz11ad halsty, U koatyJiuaoja ba4ad aa atuo
wialtu 24 jest bezoelowa, 

Na ataaowisku 26 nłotoao a WJicOpy o wymtaraoh 15 l[ 10 11 • JlallillZU;II\0 40 ubiecloroozsyą, 
Oelam sksploraol! było poszulciwu1• mob1116• ma~ąoyoh zwillzek z bit"" cruawalda~, gdy! 3edyai• 
• llllejaoaoh aisgdy• zabacaioJiyeh istniała motl1wod6 ucrz4tiD14!o1a i zaehowaaia ai' 4o dzi• pr&e4m1o
t6w poohodzqoyoh z baduego okresu. 
Podobate jak w roku ubil&l"Jlll stratygrafia wy&llldala aaatępUlllOO: c6"', 4o poziomu 50 - 60 om pod 
pol!ierzoha 11\ zalegała wa~stwa pr6oha ioy •sp6lozeusl, pod Aill wys.tępował pozi011 torfu o ·lll1iltszo•o1 
35 - 40 em, a D i h~ • słabo przspuszozalaa . warstwa piasku i eza:ro-t6ltego iłu, Niestety, poza przetS
miotami wsp6lczsSJiym1 /sqozk1 mslioraoyjae, frasmsoty ceg1sł 1 ceramika/ Dia za&laz1oDD zabytków, 
Wob~c ;pneba4u1a aiamal 2/3 zagł4jbiu1a przypll8zoza6 aalety, 1t dalsze baduia w t)'m lllle;lsou •Ił 

bsaoelo""• 
Podozaa badali WJkrywaozem metali zlokalizowaao szarsc puakt6w wskazUji\DYeh 11a obecno•d prze4-

miot6w z aetal1 farryoZJiyoh i aiaferry6zayeh, PUDkty te Dalaty zweryfikowad, 
•Badao1a bQdll kODtyDUOUJI8o 

POZNAi - Stara Uiasto 
Stary Byaak 42/43 

PP PracoliDie JtoaserwaoH, Z.bytJr:6w 
Praoo"" la A.ro.baoloaiozoo-ltCIIIBe rwatoralta 
Oddział w Pouu1u 

Badaala prowadzili l msr .ladrze~ ltrzyszkonki i Piotr 
Wawrz)'Dilk /autor sprawozdaoia/. l!'iaaaaował 1!ltZ w Pouaaiu. 
Drugi .sezoa badań. Śre,daiowieozae kbia.o1oe lllhszcz.adakia 
/XIII • XVIII/~X ••/• 

Ko.Dty.ouowaao baduia dw6oh pó:laośreda1ow1aoall)ob działek mieazozadslcioh przy wsohodll1e3 
pie~ze1 ryDku. Wytyozoao 4 wykopy o łqo-sj powierzchai około 30 metr6w kwadratoll)'oh. Dokol1ozoao. 
sksploracji 3 WJkap6w z zeszło.rooZJiago sez011u bad911• W sumie przebadu o około 40 me tr6w kiladra t o-

W)' ch piwaic, . 
W wykopie 27/43 uehW)'oOIIo Jlarotllik :>ołudll1owo-waohoda1 ohlł~y drawalaaa;l, p.r111dopodobaie z 

eltrasu lokacli miasta /1253 r./. Na uwagQ zasługuje obiekt Dumer 1 z wykopu~,.,- piao ohlebo"l(?) 

0 W)'miaraeh 3 1 8 Da 1 14 metra, pow1ąZBD7 fuakojoDalais z wytej WJllllłiD iDDil ' ohałq>ll i bruk z 'kam1u1 
polJI)'oh • W)'kopie ~42 z pierwszego okresu iatD1eD1a murowanej kllllisaicy 11umar 42, 

••;ll1oz.A1ejezą &1'11p4ł tr6d.sł .ruohcmyoh opr6oz ko,oi etaaow1 oeramika aaozyaio,.. oraz bUdowlaaa 
•radaiowtaoua 1 aowotytaa ~V - X'llii/nJ. wieku. Zaalezioao takta .Dieliozu ulamld aaczyJ!. •ozauo
'redaiowisozayoh z 2 poloW)' IIII wieku. Z iuyoh zabytk6w ll)'4obyto d:redaiowie o:t~~~ /nv w.?/ oat r o
A talauf\ 1 2 mo111ty z P,iloa ohlsbowsco/t/1 zaohow911y • oało~ct, XVII - wieoaay N!tnuaoll)' kafel 
zdobiosy 111otywam kwiatu osta 1 pokryty &].az~ bezbal"Uq, przellroczystf\• 

'Materiał)' z badali z roku 1983 zuj4U~f\ Sili w PAK PP l'ltZ 0/l'oZDaJ!.. 
ZaltoJ!.ozoac I etap badido 



~OZIId • s•u• liiUtto 
ul. • .... !ta 5/6 
ul. DoaUDtadlka 9 

POZIIU • stan Viaeto 
hc6na Iw. Wo~oiech' 
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11111111111 &rchaoloclcue 
w Pouulu 

Bedula prondsU. mer Zbiplew J:uolosak. J'uuunly nz 
1 lllwae111 .lrcheoloclosae w Pouuiu. Dn&l 111101 be4d, 
011da 11 Clkftau hale:atacklego /kultura łlafoli:A/, Nada 
weze&Do,Md.l1ow1ao:4.DI /ni .. XII/XIII w./, pnedmieloie 
/ IMdaiowleeze, czasy .aowot:,tAe/ • 

Podstewowym zadu18m badawczym lryla peaetncja pneatrzu.aa , chro.aolocicua i typoloclcua 
rejDilU I'IZ&órza lfw. Wojciecha, Beal1zowuo je prowadZilO prace D charakterze ratooioaya w &ł6•1• 
wykapie budowluym przy al. llw. Wojciecha 19/20 /teru .kt.eztoru Sl.Setr Jtumelita .. k Boeych/ o po
wUr:aohai 400 m2 oraz w kolioUle ,", Wojcleoba wykD.DU~IlC 2 wykopy soada1-o'H o:raz 12 odwiertów 

areheologiozayoh, 
W wyaiku przeprowadzoayoh badali ustalo.11o, u: 

1/ pozostalo.oill ·PO osadzi• s okl'llll hal~ztaok.iego /kultura lułJoka/ je1t Olileli .. rstwa oeadal~a 
/mlllUzotlol 0,5 m/ oraz obiekty o charaktarze mleazkalao-&o3p odarozJD> /ter .. D&rodu prQklaes-

tomago .s. Iumalituek/; 1 
2/ llady osad.lliotwa wozsuotlred.Diowieozaego /rrapa.aty caramiki aaozyaiowe j/ pojaw1a.11l sit u sohyłltu 

wieku n 1 przełomie XI/:ni /lokalizacja ;l w,/ l 
• ,; o1 pol, ni w, osadaictwo po!IJ!sze przybiera toraą h••lłll /uwsrstw1ea1e oill&ł• .. lokalizacja 

~ · w,/J 
4-/ osada wg przekazów pisuycb aazywua "Willl ~w. Wojciecha", ro;awi;I1.11LOI 11' 1.D ~.l.Dsy•1• od n II 

po wiek XVII . •łllozai~ o okHBlcasj poat~oi 1 tralei społecuo-gospodarosej, /Jurydyka/ • arielru 
XVI p rzekszt.łoiła lli' w prza~lllc1• , rozwi;la;lllc sit przee~rzeuia w kierUliku z.ahod.llim l pc

łudaiowym - oo uzyskuje potwiardanie w uzy~uym materiale. 
Wyk011u1e dw.Soh wykopów aoada:towyoh oraz serii odwiertów w ltc~oleb ~ •• Wojoiaoha, miało aa 

cel~ wstępllll paaetraoJt nttrza dla pti:Usllia historU budowluej tereaa. 
w "YkO.IIIUiych w Jlawie . poł~iowa~ kotloioła IIOJidlkch UZ711kaao • 11111161 10 pooh6wlt6w ludzkich zaleg~ 
jlloyoh w 4 poziomach, datowuyeh od nv po wiek XVII L fl'ł4oz11 18, Zlcltalizo'llllJie w aaw.1• &lóuej ko~
cinła odwierty ale 4ogrowadz1ły do odkrycia w jaj obrtbia starszych :111łotel1 alt XIV-w1aoua, 

Badula w tym rajo.1111 bljdll koatyauowaaa • kolejaych aezoDaoh. 

POŁTUSK .. Viasto 
woj, oieohaaotoakie 
StaJicwislta: ul. ul, Pictra Skargi , 
Wo1aolc1, Pl,ZjedDcozeaia,Iole&ibm 
J"ezu1ok1a, PlabaaJ.a, .i;ybUwy 3 

Oiechuowslt is Towarz}stwo Baukowe 
Vojew6dzk1 ltcaae .rwator Zlbytl:6w 

w Oieohaa owia 

Badula prowadził mer Włodzimierz Pela. l'auaonl 1IICZ 
Oiecha.oów, Szósty aazoa badU,, •1e.1ak. zabililon dre•iua 
lredaiowieozaa 1 .DOWctyba XV-XVIII w. W1e;le:U .au obrouy 
.. XY;[ w, Iolegi\D juuioltia XVI-XVIII w, llłya wod.ly a 

XVII-XVIII w, 

1, Stuowieko przy ul, Piotra Skarci 3'7a, b • koełiyauonac badula •• ~yłach dalalek badowluyoh. 
w dllszym oiii&U odsłuluo tras=eat., aabudoWJ dre•ia .. j od XV do XVII wieku. Iatratla.o aa 
r .. ztki dw6ob baczalt d'boll)'oh ll)'korzyetynayoh Jako zblonik1, OdałcAitto połudaiOWil oa,lf6 pi .. 
.Dloy/1/, w zaey_pisku ltb6rej ·Uala&loeo kopiejkt z 1'798 r, P1•1o' ll)'koouo • cłtbstla.WJkopie, 

przy czym partia aajaUna 1 bkWllloa • piukił calaowym w atretJ.e oddziaływola w6d cr•toWJoh 1 

zrobicol zoatala •• ~oUla dopaeowuyOh daaalt ~o1u boouych 1 podloc;1, Do p1•101 wiodły draw

allile eohody, 



.Pn111lopo4obaio a h&o IIJ'kopu pooh.o4a1 o4:1yak&ay sloty dulr.d aha.h ZwolU z 1634 "• 
a. Iłuowisito ul, Piołra &ltu•cl 31 • aadaór aad robotami llhlllllyml • tirap .. ty aabudoll)' drawaluoj, 

~r~~aatkl płotów oddaielaj,oyoh dalalki budowl~o o_ru dwie atudaie dnuluo z XVI 1 XVII •• 

3. ••uowblr.o \ll, fol.lo.tloi 1·7, :Pioha Sitna i 31-l:i - .uda dr a ad robotUl a a łyłaob. obeoayoh 1Judyak6w 
~·1,auyai .a budow, kualu ooatralloco ocraowuia. Zabudowa d~rewaiaaa XV-XVII~. c~ruioo dalalok 
• ploty ona dwU atudato l lfol.lo.tloi 7, dn•1ua, u nadami aapraw- XVI wiek- .. apól ubytltóa 

•• n kła, 'aln .. 1 pald cliliuo i druca 8\lldaia, a 1'10tra Skarci 35 o bao~ ltoułl'llko~ 1 au 
apołykMa do toj pory prsy budowio atUdal 11 l'uUuaku Jtoaahllkoja w.l.olloowa aa obł.ę, cł•boko wJto.. 

pua w p181oll: oalOOIIJ'o ZaiiJPUO jll rumoaum& p~opaloa11 polepi\ i di!S4 Uolfoią flflpe.ttcSw plytO'!rJOh 
ll:atU pioooll)'ohe lla'o11ua nttpl1o •• wUk XVII-ty, . . . 

4, 8tuo11iako • Plao Zjod.lloouaia 'llbolt De>mu Xultlll'y - aadzór aa4 bildOlfil nde>olll&U. Brak .tlla46w zab~ 
doli)', Natrafioao aa waratliJ powOdziowa, zaaypiakowe z XVI •• oraa trape.aty brauu kamioaaoco a 
XVII /?/ wioku, VUjaoa h uajdow~lo lit. w wieku XVI przy mo,oia aaprzeo111 błUil' miej akl.ej, 

'• Wiejaki mu e>brou}' 1 kolegium jazuioldo - odałoaięto dalaze partie muru obok Baazt7 I oraz kole> , 
aaltryatii ko.tloioła p11,,w, Piotra 1 Pawła. W aowoodałoaitł}'oh partiaoh zaohowaAy jest jedoolit}' ao

duł budoay muru. Pra7 suryatU w murae wykoauo otwór •• · wylot kuału •oukowego zwii\ZIIlloe:o z 
kolegium. Zachował sit tak~a w ~ym miojsou brUk kamie~»Y ul~toD}' po wawaętrzaej atrooto .muru, 
Odałoaięto dala~• partia fuadame~tdw dobUdowuego od stroay poludAlowej skrzydła kolegium. Pro••
d&ilo ~~~ Alego wojlfoU od zachodu, Plao przaci wejdoiem wybrUkowany był małymi pol.lym1 kUlaaiam,i. 
w trakole ba4al1 odsłoJ11ęto fuadamuty kola&illlll bua4ykt}'l1skiaeo 'łl'fbudowanaco w XIX. wieku. Fuda•. 
meat7 ta WJkllllaAa z kamleAia, oagły 1 zaprawy wapuuej stawiuo aa ruazoio s bali dębowyoh, któ

lr)'oh dolla warstwa ulo~oaa została wzciłut fUDdame~~u, górna adomiast w poprzek. . . 
6. Soktor 4 - stuowisko •• t7łaoh bud}'aków piebanUprzykolee:iaoklej w ocrodach Od atr011y zaohociliej. 

lf7łyoz011o wykopy maj~o" za zaduie lokalizację muru mie.1akiego w tym rejoalłl. Jadaalt poza ocialo
ahoiam kilkil kolajA}'Dh faz Ulllooa1ell brzegowy oh /oci XV?-XVI/ powstających A a skutek powiększula 
powierzobAl wyspy w t}'m miejsoll praz ~reliktUl budyaltu z oa&lull poaacizkl\ /zauago z plsu miaata 

z 1803 r./ i brakiem kUleall}'m, a i& a-atrafio!lo •• tadae dlady, które moru, a willzad z mi e jsklm murem 
obro~Aym, 

7 . Stuowiako Rybitwy 3- reliktY Jlowołytaego mlY•• wodaego /?/ •• AhwleU.ls 11ZJ1Lasie.D1u w dollata 
Barwi zaalaziOJio zaiszoz011a kola mlyl1skh oraz oaramik'ł z XVII w, Brak ;!edJial< 'łi'JNltJiyoh ~lodów 

bady a ku, 

S. Przypadkowe zoalazisko talazaee:o mieoza z XVI wieku •• l'opJ:awooh-olłrodl<u aozaaowym Pułtuaka. 

'Materiał zabytkowy uajdujo aię w Puł:tusku w 'Muze1111 oraz w pracoWili ekapedyoji 'łi'Jitopaliskowej 

O'l1i. 

l'UŁ'l'OSX 

woj. o10ohuowak18 
Zamek 

PP PraooWDle l.011sarwaoj1 Zabytkdw 

Pracowala 4roheologiozao-Kouaerwatoraka 
Oddział w Warszawie 

W badSDiaoh Udział brali mgr,mgr,Marek Vierosła1111r.1 
/autor aprawoz4an1a/ Z, :Polak~ Doro~a Stabrowaka, Sławomir 

Roszyk /6 miesięcy/, Ryszard Oę4ro11sk1 /2 mieai~oel, Aad.ozaj 
Go:tembaik /2 miasiąoe/, i'uanaon-ł TiXZ w Oieohuowie, 

6amy aezo~ badal1e Zuak i &rodzUko /XII-XVIII wiali:/, 

W trakcie tegoroozayoh badal1 okaplorsoja skoaoeAtrowaAa ~ostała w połudAiowo-wsohodoiej ozędoi 

dzUdzilloa tu. • pdłaooaaj ozt .. oi wykopu ar VIII i wykopie ar XIII /przedbramie / . 
lf ,.yekaplorowaaej w roku ·poprzodJiim ozęlloi WJkopU ar VIII podjtto próbę :ldsłM1~o1a nrah 

'crodu XII-to wieozt~eso zlllee:a~·lłoyoh pod aasne.m piaskowym, lf wykoouy.m ai.,wielldll soDa atu atw1•rdzo
ao układ podoba}', 3ak 1r wykopie ar X, tza. dwie fazy wału piaskowo5o 1 przylecajlloa 4o a • .. u •ara ha 

kulturowa z paloAiek~ z kamieai 1 do'd duł'~ ilo•oill ooramikl, Waratwa ba mi a~• mi,~azo•6 około 

1 15 m1po4 at' zaleeab .einlaoJ• piukowa do t;ltbokodoi okoł.o 9 m poD U~tj poli.;./)JIIU d~ledz illoa, 

lf podobAym aoadatu w póboa.a~ ozt.tloi ta&o aykopu atwUrdzoao układ warstw pl'at<ie poaioa;r, oo •wtad
oz;r, te od tej atroaf ,..ł e:rodll pnebhcal Jaard1110j aa póboo, 
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Zaaado lćU badu h rozpoo"tto w wykopie a r XII I od lld;l ło1a około 1 , !i • want li)' wapóloze.,.,, 
Od taco poz1om•1 rozpooz,to akeplorao'' waretw z ICDllet rukojllJRi draWDiuymi, Odaloai•h okoh 1!)-to 
matro .. j <lługn~oi !ragmoat drogi pdlDoo.D a j i r zod y chat po obu j e j at :toJiaob. Od hzeoiaco poziomu 
WJkop aoatał. posaorzo11y o pozoahł,, pólllo e~~o-zaoho4a1"' oz,lld W)'kopu ar VIII, 1171 h około 12~to 
metrowoj długoAoi trasme•' dro~i oaDtralllej , 

Od hgo poziomu cały wykop miał okoi:o 1'ł0 m2 powJ.encba1 1 obejmował w plute dwia ulice ł!łozaie z 
placem Aa loh skrzy2.ol'falliu, du2.fl cłlat, wiadoo"" z podo1all iam1 od pollldllia, aoazozo.Da dreWDam po4-

w4rko 1 ohato •hlirow" z &llllllkowc~ł."tlo.ow" dobud.dwk,, •• p6l:.lloo od drocl pól:.llocuj. Plu t .. z aie
wUlklml modyfikaoj ul b7ł kOli ty.Duowuy w phrwuych & poziomach zabUdowy, !III poziomu .t6dmaco 
aabudon p6uocoa ZIUiika 1 Da jaj miejscu pojawia Slę oas7p p iaskowy, Si6dlily i damy poziom zabudowy 
wyat,puj" ju2. tylko w poludeiowej oz11dci wykopl. lłazem mi"bzod6 warstw z d re WDam WJDOei l a Clkoło 

3,~ lllo 

W roku biatqoym odsło111ęto około BO obiektów architektury dre 11111 uaj , Prsewa:t.Dla ., h ohat7 
wielico a o ró:t.Dym typie podwalu . '!'owarzysz" lm zabudowula 111 spodaroz a wzaleaiolla w k oD strukojaohl 
ramowej, sumikowo-ł,tkowaj 1 płotowej, Wszy a \kia dro&l miałJod 2 do } met r ów azeroko~oi 1 byłJ 

moszozaoa deskami i dylami uło2.Cllym1 aa dw6ch lub t rze ch legarach . 
W trakcie tego sezonu uzyskODo z dziadzlóoa o~oło 30 t ys, z abytków ruohomyoh,w \Jm około tJ

ai~oa zab7tków wydzioloDych, 

ledlloozauio wyltOM ILO o okol11 .50-oio aotro waj dlugo,ci p rzak.,P aoacla2.oW)' pr:&ea t o•• Zaaltu w 
.kieruaku p6łaoc-połudlł l9, miał oa miejsoul do 4- metrów glqboko.doi , Wyk§p l~oa7l podmurza ncdma 
:aamkowgo w rejo.11ie Domu Du2.ego z murem otaczaj,IIJIIl keplicf2 Aw, 11apal•ll7• 
W poł.udDiowej OZII~Oi tego wyp,pu odałoa1Qto wył~oza ie s rubl\ wars t wo hWI!uau 1 piaskowa wara t W)' ałlll!uli ... 
lalwo, ifJdaj e się, ~· oała zawarto~d tor~ musi ała zostad wczetAiej Ql>raaa w trakcie :allkladll.ll ia 1 po
rz,dkowuia parku. łl ozośoi p6łaooaaj, pnJ mu.rza ltaplioy.' odk~~puo pDZoat ałll~oi a oo11o p r M IIUSSaaeco 
omeatarzyslta z r6tayoh okresów. 'I.Uejaoom1 .aa gl1Qbokośo1 od 2 do 3 me t rów zachowały s iQ c r ob7 •kop ... 
•• w oaleo. J'est to pralldopodobaia aajwczauiejs~a taza t ego OlllfJJitarzyaka,p&aiewał jadaa z oclało• 

.aivtych czaszek miała .aiewiellt1a ksb~oz akrliliiowa p6łtoraz•Olllwe, da t owue •• P~$1\tak XIII wiaku. 
a~ca tu przebadeJIY został łJlkD w a1Eiwlelkim ~topaiu i wymaga oddz ialllyoh ba4al1, 

W trakcie .llad7.oru .aad praoilllli ziemasrn1 budowy udało •1• zadokll!laałowad pl'lllekrd j p r zaz nllhod
•11\ skarpQ wzgórza zamltoweao. J'eat to prc.rll o W)'aokDśoi około a Ja 1 dluco•oi 4o 15 •·•• ktdl'Jil Wi• 

dooue s" kolajae t&Z1 tomow..;,ia atoltów wzgórza 1 •llł.Sw grodu. 
na dziedzińcu z~wym praoa arohoologtcz:ae zostały zakońozoAe. W przyazł-ym aez&aie praoe ~

prowadzolle li& zowa,trz zamku. 
Materiały 1 doltuma!ltaoja ZDajduj" 11111 w Praoo•1 .l.rchaologtoz.ae•!:llllaa r watorlk1a j Pl' PX.Z 0/W.."• 

lllCllł ~ , Tuchola 
woj, bJdgoskie 

'II.a1W!~łał ŁcSctllki 
Katadra .l.roheoloci1 
w Łodzi 

Bedaaia prowGdziła Pomoraka CkiiPedJoja .l.rohaolocioua VŁ. 
Fillanowal U.lwor&Jk ł łA!clzki oraz vn,d Wo2aw6dr.k1 w 
Bydgoez~y. Pilltlla&~'Y .•ezoa bad&lio Grodzisko • 2 poloWJ . 
nii w • atolica kaszte·lłlllli• Sp rawozdaale Op l'aO O'IIał 

m&r Vaclaj 'l'No1ńsk1. 

Badula lllto.aoeatrowuo w pdbooa'o-1F:JohodJI1ej oz,lłdJ WJapJ ia t erule SICłll bieaia pomhdZJ 
wa•ttrzaJJa, dookolaym wałal:l crodzii!lta, a walaa • pcze<llo ieJ!aiem. Wyl<11p7 swym 1188if2c1aa oba jaowaly 
ozęll6 a toku wału weqf2\ruego, jago pode\awll• dalej .111 pdb.;c tarea euoha j r oa7 m1,dQ wał-.1 oras. 
pod11tawo wału • przedpiers ia. Dodatkow Q& .. oaoao wykop A& :p6bco od walu aewa,t naacoo W)ktlpJ te 
W)'ild.a1ały lult• w oało.o1o'W1m praaolf2o1U Wf:PJ aa l ia11 p6boo-połu4a1e. Badu a p owlenoha l a .,.o
dla 237 ,5 a 2 • 

Badu u wy1tual7, &e ro .. , 'b4d!łoa obecaie il:4&od.aya aagł,b1eaiaa, pon•ał• pnea pnelr.opu ie 
przedpola cro4u o4 atroay p6lllooaaj. 1Jb:aay .. ter1ał poałnłJl d11 umooaioa1a 4ookolaaco wal• Cf0-

dz111ka oraz U&JP .. ia wału • »Ke4pien1a. 
Ja daia t orty n u u po4adta atoltdw waldw ah1n4aoao •lallJ ltCIII ah!uko J1 dragi .. yoh ułoba7oh • • 

11a11 .. oh6d•llach64• Pnaz.eao:a .. ia 1oh ale J••• 4oatabell:u i a jaua, byd ruo2.e elV.tflJ cło aabaapla-
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oaeaia •'oków prllad oauwuum, lłypablako toaJ atuowił p rzemleezuy matu•lał owramlouy kultul'J . 
łllt.Joldw ' oraz 11 II 1 III Okreau wo:r.euaco •red.alowuoz:a, PoohodzU OD a warateJ r~~mowtakowo~ po ... 
,ahle;J po z.ol:lzoznlu cro4u przu pohr .Da przałomie nu 1 XIV wieku. 1f WJkopla aa zewa"trz wała 
• przadplorala zlokallzowuo palu1Bko z ltam1u1 tal'IIDWJDh, 

Badula btd" ltoatyauowue w roku przJazlym, 

llOI-\t;J;B: 
woj, wlooławakla 

1111 1we~aytat Ł64sk1 

Xated~a 4rohaoloci1 
w l.odzl 

Badula p rowadziła altlpa pracouiltcSw i atllda.D tdw ltatedl'J 
4rohaolog11 11Aiwaraytstu L64zkiego pod kierUDkiem doo . 
dr.ha b, I.aazka Jta~zera /autora aprawozduia/. :rauaował 

WKZ we Włocławku. Szósty aezo.D badali, Zamek llred.lliowteouy 
uaytiiDWa.DJ' .Da crodzie, wielokrobie przebudOWJWa.DY 
/ VIII/I X-X - XIX w. /. 

Tasoroouw badula zakodozyly pierwszą fazt działali tereDo'll)'oh w Raci"tku. lłykopuo 142 m2 

wykopów 1 odkrJwek badawo:ayoh o kubaturze 350 a-', siawut&l'J:&Owuo 216 pozycji zabytkcSw r uohomJoh, 
Oalwm prao było pauule aiwuuyah IIIIU'Ów aamkowyoh 1 układu atratygratloueco w stopal·u WDotllwia
'"oym iateoaytikaoję działali budowluo-koaaerwatorskloho 

• dwcSoh W}'kopaah 1 o•miu Odkrywkach przebadGo 1 zadokWDSlltowuo: 1, weaęhZilJ akłoa wału 
otaczającego od zachodu drew:~iaoo-ziemlle "oaatrWD"; 2, ngó:r:ae ftse roe", a a któl'Jm atwierdzoao brak 
aawarstwiań kulturowyo}.J -'• relikty tzw. ltamieaioy małej, IIZ.IIlaaioaa~ w pcSl.Doo.aaj oattloi zaaku 
prsed 1604 r, /moł.s w koaatruko~i ezaohuloowaj/; 4, połlldJiioW}' oi"c 111111'11 obwodoweco o 4łuco•oi po
aa4 "0 111 z ltolej.lll'lll do .Dieso bUdyokiem plakami /'ł/ i wiatą oaglu' WZilieaioaą w latach trzy4&1se
tyoh XVI wis ku przez .Tua J:amkowskiego, a atuow1ąoą połlldaiowo-zaohod.a1 aarouik zał~ł.uie zamkowe
&o. • W)'kopaoh półoooaej ozęllo1 wzscSrza zamkowego aia aatraf to.ao •• Nlik•y pcSl.Doo.aaco obwoda a o

rowaasco, ohod wzllliaa.ki o aim WJstępuJ'l w :SrcSdłaoh piaaayoh. 
Blduia dostarczyły aporeJ ilodoi ruoh-eco asterlalU aabytk oweco: &aal.ezioao llliodzy iaayai 

poaad 5 000 trapantów oerlllll1ki, kilkaee' ułamków kafli. or az spol'J zbidr protilowaoyoh oacieł po
ohodZ"oyah z ł.wber eltlepisaayob., laaslt okie.aaJoh 1 ia.ayoh alemsatów WJstroja arahltak,oaiozaego. 

lr WJlliku aadoiolstaioh prao wykoauo ~ wykopcSw i odkrJ .. k badawoayoh o powlersohai 500 a2 

oraz zsromadZa.o bliSko ~O tys. zabytków ruohotayoh /w tym poaad 26 tya, fr1161lleatów .aaozyń &li.aia
ayoh/, 

Hipotetyo:uia '-qró~iollo 11 faz zasiedlsala 1 przakaztałoeń budowli lokowaa7oh aa wzcdnu 
zamkoWJm: 
1, Osada, ZIIPewae obroaaa z VIII/I~ wieku, 
2, Starszy cród powstały • 2 polowie XII wieku 1 zahzot.oAJ w połowie XIII wieku, 
-'• Vłodszy crcSd, zaiazozoay w 1~"0 r, przez J:rzył.akcSw1 
4-5. Zo.mek murowiiAy, ktdrego bll4owlo rozpooz"l w połowis nv wieku llaoiaj z OołańozJ, a ltoatJaaował 

jego bratuek Zbil11t a Oołańozy, 
6, ll.ozbadowa zamku dokoaa.aa w 2 połowie ri wieku 1 aa przałomię XV-XVI w!Sku1 
?. BUdowa wisty przez .Tua Xarakowsltieco, przecl. 1538 r , 
8, Przebudowa przaprowadzoaa w latach 1582·1600 przez R.teroa ima Rozrał.ewa.kiego 1 
9. Upadek zamku w XVII wieku 1 zabudowa przad:&ll!lloza, gdzie .11a p0oa14tku XVIII wisku naiasioa a aos

łała azaohuloowa "Nzydaooja pańska", 
10, Rozabra~~ie aurcSw gotyoldae:o zlllllltu przez Jtrsyaztota Saembaka, po 1720 r , 
11, P:eswkadało .. ia &lóaaco e:otyoltiae:o dotau zamkowego •• barokowy pałao 11 2 cSwuroi "<Vt ii wieku 

przea J:,Szaabaka 1 l'! l u taco Osapekiee:o. Oatat.Dia faza \o ~abicSrka dokoaua p tsn l':ruaeków 

w pooz"tkaoh nx wieku, 
Badula zostały zawianoae •• rolr- cl.wa, do ozaeu z a.kod.ozeaia pierwsze j f liZ)' prao budowluo

zabwzpiaoz.j"oyoh, a td ktcSrJmi prow&dzoay będzie atały JlaclzcSr arohoologlozoy , Kaatęp.aie pluowuw ._ 
jweaoza dwa ••zoay bal1a110 .. , aiasbfda• do aa.końoz .. u badali. zamku i ja s o rawa10l'JZ 8oj1 w poataoi 
hwałaj rUlay, 

Dok~~mu••o~a 1 aatariały praaohoW}'wua ._ w l:11tadrza 4rohaolor, l1 U z., 
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llluae uoa lła&iCHiw• 
• Broclaiot 

Baduu pl'owadzU •er .B:azU.ien Or"uwaki. II:DIIauUułea 
był 4r U4l'Hj Kola. Fiii-Pao .. l IXZ w !l'oru.1u. Dl'UC1 
/oabataJ,/ eezoa bll4ad, 01'6d•ll: sto~o .. t-r /poos.rt w./. 

calem druaioso .a::oAu billlań bJło pelDa , rozpouaote zabudoWJ ••••trao•J 1 ~o1•lu18 o4rOAo.o 
loai1 w:clędDeJ ob1ek~u. Załota.o 1Ąoza1e 5 wykopdw badawo~oh aaw1"zuj"oyoh 4o ublo&łoroozayoh 3 
wykop6w zlolull.izo .. .oyoh w pdlaoc.aej a~retle msj4uu ~6d.lta. ( 

1ł7ltop- 1/83 o "7JU1araoh 4 x 8m uaytuowooy zoata:Ł obok "7.i!opu 3/8C poezoraaji\O aU Jakli Jap 
powllraobJii • ae l u uoh1170 .. 1a oalego :&al'yiiU odltrytego w ubiegłym ro)tu '<l o4p1•1oz8Jiia domostwa
-ki1ŻA1, 

Układ atratygratiouy poc:lobaJ, jak w ubiejU:ya sn1>111e 1 po Zdjęciu h111uau w.,stcUo r1111owiako 
cegły 1 przepalesej polepy praewarstw1oae .Hil4am1 apalaatuy w dol.oyoh· parUach prot111, llli"tazo•d 
rumowiska, a tym samym glęboko~6 podp1WD1ozo.o1a,wyaoe1la około 150 om, PrzJ ap~~wara~WJ alolte
ll~~:owaao pnepaloa" belkę dl'&IID1811" z zaohowaa" !ral!IIISJitaryozah l!!ciukl\ z przepaloneJ })Olepy

1 
;~~r~

lagaj"c" od zewo"trz do 'oia.oy podp1wa1ozaa1a. Zawartodd kulturo~ tworzył tu zaspdl ltilkuaet tras
aeatdw cerilmiki siWej 1 ceglasteJ /• DWiel więoa~ ~adoakowe~ proporcji iloLłoiowej/ 1 lo::il.kadzi88~t 
egzemplarzy gwo~dzi telazayoh,kilke ćwiek6w, kł6dkę telazną 1 kilk~ fragm~ntów okuć, ponadto 2 groty 
beltdw do !tuszy z trz})1aciem oraz liozaa :rra&IIUill ty stopu 1119h .. u - or.uu 7. floakrU • .: • ualizia 
oham1czuj/, 

Wykop 2/83 o wymiarach 3 :1 7 m zlokallsouoo r6waolegle 4o wylo::t'pU 1/f!?., a proatopll4l.e 4o 
wykopu 2/82,gdzia odkl'Jto w ubiegłym aezQJI ie kem!aaJIĄ ławę fUDdam.e.11 to••· WJI<ott dw poawolU •• ooi

kl'Joie lawy kamie,uaj • osi N..S w aarot,n lku p6łaooao-nohodJiia grddka. Zadoklautowuo w bia~oya 
nzo.ata c1"8 ławy Jlll przaałrzea1 około 7 a, jedya1e • l8dJto .. j part11 ławy bnk bJlo ltam.I.&Di
ubytek 8i)owodowaay ze,paW!Ia uiszczaalem obiektu. 

Warstwa rumowiska zalegała tam bez.poLfracla1o J:Cd humusem i oai"gała tam alew1alJr4 stosualtowo a1"t
azoA6 olągajĄCĄ oa 20 - 30 om obok koastrukojl kami eDasj. 

Ława fuadame.11towa ulotODa była z dwu rzqd6w poj&dJuozyoh kamie»! aala gajĄ07oh baapoLfl'ldalo 110 g11-
aiastaj poc:lsypce - etuowiące~ plaszoa ooh rOIIAf obiaktu /utward .. nte .ma34aau i obwjLłoia sa~lldowall/. 

wYkop 3/B3 - o wylll111raoh 1 :1 1.3 m • postaol rowu Doadatowego załotoao na oal 11'-Z aa3daaa 
w ;!&GO poll.ld.D1owo-wsoho.d.ll1eJ ozqloi, OdkrytJ • .oi.JR l.lkłail stratygrat.J.ouy .aia wiiii:AZJ'Iłlł na ładaa 
llacly zabudowy • taj czqlloi obiektu. J'edy.oie • zacllo4111eJ cząlloi wykopu •• wysol<ollo1 d-...iemaaego 
•wajdola" .aa gr6dek zlokolizowaao aiawielk1e ruoowiako drabDych kamiea1 polayoh a1• WJka&UJ~oe oe
loW!Igo Układu. Wydobyto kUkadzies1"t trapeotcSw O&l'llllliki siaj ł. oeglutej, pCIIIa4to k1lkadz1esi't 
&wotdz ! -llka okuó 1 crot atraałJ do luko /b~t lekkieJ kuaar~kilka haków 1 1 nót ielaanr. 

Wthop 4/63 o wymiarach 2 x 7 a z ało~®O • połudaiowo-zaohod.lll" j ozęlloi •••duu. llawiązy
nl Clll występ U 31\0f4 w aim s:rtuacj" stl'atycratiou, do :~~areje:strowaoej w wykopie 1/S:j. 
Układ nawarshbd pozwolił atwUrdsid 1wta1eRi• 3 kolajaago z ehlldowuie :aa cbhkcie, kt6Nso l'Blikły 
podpiWDiczallia sięgeły głflboko~oi 130-150 Cl!l, S~ · w rst"7 r UMowis)j:owej ataoowUa 1.et811QWA• nr
stawka apJlęaiZAJ• Zawartod~ kulturową ataaowil zespół kilkuse t froGmeatcSw oar~1k1 siwa~ 1 ooglas
$aj orez kilkadzias!,t gwot dz1, kilka OXUcS, haków, 1 aót talazay Z zach&W887JI OkUCia• b~ZOWJII 
pochwy, osełka z łupku oraz piedoia11. arebl'Jiy fotestety, .oiaza lla kamień azl..lohet"7 była puata -
c: i oiowo uszltodzoaa/. 

WY:top 5/85 • zalotQIIy dodatkowo • aaMtaiku pdlDooao-wachoc:laie o WJ!ilarach 1 x 3 11 atal 
oltrdl16 ltoałyauaojt ltiUIIieuej ław., tuaaameo to"'• ll,leatety, IlCIIIda :t JJ1e potwhr4ztl przypuazozal1 o 
zal~saaiu a a skraju majduu ltiLlliea!. Jla taj podatawie motaa Wilioaltowad o obsuaięoiu sit sau,truyoh 
doiaa a r ddka , /oi"głe podOl'JWUia/ o aporoj atl'omi:bie. Ubytek lloiaa spowodował zllinc:aaaie w/• 
lawy przy zawaętrzoych ltratS.caoh aajdaau etoU:a. Zlokalizowuo tam kilkODdole tracaeatdw oeNJaild 1 
kilka e(!;Zemplarzy gw?tdz1. Strat-rCratia - jak w WfltopU 2/83. 

4Jtal1za 1h-atysrat1oua oru 11.ater1ał ruo~y • uzyskUJ z jedooroc:llleeo ohr.,.OlO&io:ul• 
zespołu kuHurowe&o pozwalajfl olt:a~lid ozu utytltowt.llia obielttu aa pooz11tlr.owe lata n wultu.. BQ4o

wa obiaktu 11eetc16 IlWiiala :~&p••• • awi"zku z •aduiaml z1a11ekim1 w 1402 i • 14~ r. •• n•oa 
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X'allkoaa iaeu .. co, oo poda~' .tr6dó.a piaue, ŚladJ epaloa.,oh llolu zaliadowad 1 wy•t~pU~I\O• rllilowia.ka 
oet~luo 1 o-<upalo~>a polepa wa1tasu~11 aa M~iaaozu1e obiektu pobrem, ll1ewielk1~o aaa,oe"i• obiektu 

Hteriałem oeramiouym pl'IIJ wzglqdaU ~•d1oliteJ ~•co atyliat.,oe 1 taohaolodi 11Jharzollia wakazuJ• 

j>ollradaio a a l:r6tkohaah ułirtltowule cr6dlca. Stoauokowo aikła Uold zaale:z:Loayob przedmiot 6w WJPO• 
.Jaieala ••tr:aa, oapraętu, aazztdz1 1 itll• wakazu~~ ~>a upraeda ~• opuszozeaie obiektu p:rz~z właifol• 

o1ela wobeo ablihll\c•so 81t .Diebazpieozel!~twa, bfldll aa ocrabieaU co przed spaleaiem, Szozec6loWJcb 
daayob dotyoaąoroh aSZJBteaoji 1 za1azozea1a &r6dka doatar~a~' llr6dła piaaaa. Krea ruokujonowenia 

obiektu ~1f1Sa6 mo u a z wydanouaiami tzw, "wo~11; &lodowe~" w 1414 roku. 1Ur6d z.aiaZGZODych mle Jsco

wo,ol ZDillną dt łakH lladoazk1 - cdzie al&kodJ woJeua nDioalJ ule;j aU 1/2 wal. :UIJIIieszkałeJ. 
Badania w lladoazkaoh poawollly aa pr~•orowadaeate rekoaatrllkoJl zabado·JY weqętrZJiel ma~cla11u kor ua, 

Z.ajdowałJ at• tam tr:a., zabudowaale oddzielale poaadow1o.11e aieoeatralaie Da majda>~ie, wszystkie pod• 
piWDiozODe aa &lf<b<~ko•d około 1}0-150 0111. Pierwszy z niob to prawtopo4o'bllie wieta 4re11111Ua posaclo

vioaa aa kamieau~ lawie tUlldamaatowa~ w p6łaooJio-wsohod.lliaj ozęlfoi maJ4a.au /aaroU.Lk/ o podstawie 

kwadre'u ? x ? m. 
Drugim aabudo.a.a1eu~ byU k~1a, sałotoaa 11a planie prostoJc4ta 5 x a 111 a zagłębiona s111m podpiw.alcza

lliam aa głf<bokolfd ok:>lo 150 om, Pillllioa ta zbudowa.aa była z belek dre•18llyob. kładzioaJOh .aa zrąb, 
oblepiUJDh od zaw.alltrZ gl.iaą / polapoj. ŚoJ.!l.DY mogły !176 czę~oiowo z budowilila z <:egłJ, lecz zuad.llioza 

ozę:ld pochodzi z plaoa ko"alskiago - ZI;Pew.ae z jago komi.aa. !iaz.l,emoa ozę:ld kiW:Ii zbudo-:rua bJla • 
kollstruk.o~i szaobuloowej1 o a oo wskazuj a d\Ua 1lo:l6 przepalOllłoj polapJ z charakbry stycznymi odcJ.ak_et 
doia.aek domostwa. Trzeola zabudowa.alilo o aharaktarze mieszkalno - magazy.aowym zbudowuo w ozętlcl po
łuda1wo-zechod.alaj majduu; posiadało 0110 pl11.11ioę zagłęblOil'l .aa około 130 om a 11Jmiary u podstaWJ 

wy.oosiły 4 x 6 m. ObaaaltoU się, .11a przestrzelll wl9k6w, stoków stotka 1118 pozwoliło .aa uchwyoe.ah 

ewea~<Jal.naj pOlilladJ • płotu aa akra~ u majduu, 
lłeas~~nuj11o, badula a a gr6dku po:owoliły aa odkrycia a owego, aiazauego dot11d oa ZUmi Oheb>

sld•l obrO.Gaago grodu ryoerakiego. /• suala zabudowy wnaljtrz.aej/. System zabudowali o oberaletarze 
gospodarczo-mieszkalaym usytuowaayoh aieo&lltralala a wolaJm majde.aem - podw6roam sugeruje m1.D1a,urę 
załotea1a zamku . /.11aroU.a wiata.' • .Test to więo odmieaaa ltcmoapoja załot.,aia wiejskiej rycerskiej 
siedziby obro.a.aej w por6waaiu oho6by do Sloszew /aieobrDIIIIJ 4w6r dwukondJ~aoyjlly .aa W)'Giesie.aiu 
morenowym z syshmu UliOCilieu- wału L rosy/ ozy Plemi'lt /wi elokoadypaoyj.aa wieża mleszkalllo-DbrOD• 
aa Jlłl kopcu z ·paliaad'l u jago kulm1.aac;l1/, wreszcie lłJ'ńskl\ / system zabudowad. 11a wzg6rzu moreDowym 
sugerującym IICZesDodrecllliowioczlle grodzisk~ 

Zasadliiozy trzoa badaJ!. w lladoszkaoh zakol!oza~o, Pozostało ~edyaie przebadule rosy przy p6ł
aooaym stoku gr6dlta, oo zamierza się wykollad przy pomoc7 wieroeli w celu pał.óego rozpoz.ołUiia tomy 
iataresu:J'Icego aaa załoteJii.a. Przepro,.edzo.Ge • okolicy obiektu poszukiwa.aia powiorzch.lliowe pozwal&:lfl 
aa st,.ierdzeaie 1st.oie.o1a /osadDiotwo wieJskie/ występowaale oerllliłiki llrecllliowieoz.oej, a aLitła :!lady 
rud deralowrch .oa podmokłych łfłkach oraz oobliskie jazloro Samluslde /ok, 1,5 km aa p6ł.lloo od gr6dke/ 
bJły pośrednim ,gr&łlem utrzymalila osadllik6w, lriadomam bo111em jest, :ta Klauk.on Stai.Jiwaee · otrz1mał w 
1402 r. prawo wolaago ryboł6wst"a Jla wspom.aiuym jezierz'" z .11adali Kapttlll:Y Ohalmskia~, 

\1ateriał7 z prac !"ostałY zło~o.a,. w t.luzoum !hg10.Dalnym w Brodllicy, 

JII.DZIKOI'lO S!!4BD 

wo~, płockie 

Stanowisko "Gaik'' 

SUDOIII!aZ 

woj, tamobrzeakta 

Xo~oidł ll"'• !f w, .Takube l Xlaaz tor 

patrz wczas.ae .tredlliowiecze 

Biuro Badali 1 DokumoAtaoji 
ZabJtk6w w Tasobrzesu 

Batte.a ill prowdził mgr Varek ll'lorelt. 11' •• ~" sowllł BBiDZ w 
'l'a'L'Jiobrze(lU, PierwszJ sezoa baclali /po p 1~en1o 0<1 1970 r,/. 
Xo~o16l 1 klasztor /XIII - lVII w./ . 

W zw1'1Zku z praollJIIi nmo.atowymi prZJ kolioLale pw. d ... . .Takuba 1 k.lan to -w. Dcml.DUtll.Ddw 
praeprowadzoao badula ratob.llioze o.raz objtto .oadzorla!lli praoe ~ie!nDe, IV wykąp ~" I /83 0 WJmiaraoh 

~ x >a, pnylecaj(loym od połlldllia do zaajduj'lo•j si• pod aieht.o1~ J' CJ'III pomieszoze.aiem .oarota7m 



p1Q1oy •aa jednym filano", ochłOAl,to ZDaj4uj 'lo7 sto w połu4JI1owej .!lotuu piwoloy phnotDy /?/ . 
otwór .. jAoto.", 8tapy tuadamuto" 1 4oba parUa 4wóob przypcSr oru aur przylepj"oy ło atopy tu.
d-... to ... j warotaej przyp9ry, Poaadto ehlerd:r.oao uwaratwleaia, która aot.a wt"aa6 a ltole.JaJJIIi 
przabudowu1u1 1 remoa tul klaaztoru w :XV w,, XVIII ••, w 2 pol:, XIX w, 1 a a pooS<~tku XX will ku, 

łlateriał ruoho111y - dcS•te caramika 1 katle - motlla d&t!!wac! •• :XV - XVIII w,, W wyii:Ópie II/8}, o oh-.
Mittern aoada:t.u, aloltalizowuym nafłtra wya1n1oaej p1D1oy ahUl'łaoao oo DAJ-łaJ 3 poalo.,
u:t.ytkowa, Jednak a braku aatariału aabytko•eco o1e aa ao:t.ltwo,o1 datowania, 

&4u1a ~ Aaazory bę4!ł koat7J1uowua, 

SUD"'U:lłZ 

woj, ta~obrzasltie 

Z••k 

:PP Praconie J:ouernoH. Zabyt.kc!w 
Pracoula Arobeologtoa o-J:oaaarwatouka 
Oddział w Bzaazowla 

Badula prowadz111: mgr AD t od Lubelozy.k 1 mgr 'lfiohoł 

Proksa /autor sprawozdOJiill/. rtaueował WKZ w 'l'amobrzacu 
Trzeci sezoa badań. ·zamek .!lredlliowiecZJiy /XV w,/ 1 
aowo:t;yt.ay, 

&duh koJic8JitrowałJ się aa pcSłaoo.aej ozę.!lci zało:t.•uoia zam.ko..,go, Ich oelem było odałOJlię-
cU rzutu .poziomego skrzydła półaocDego, przebadADla jego zwiąaku z 1stllie.1ClOYil obeoDie budy.aklem 
zamkowym, worUDków 1 poziomu zalaguia stopy tuodlll!UIIItow&j, Poza tym • oałodoi odsłoalęto zew

DQt~y zarys /cktogQJI/ wte:t.y z czasów J:azimierza Wielkiego, Dzitkl tegoroozaym badaalem stała ai, 

rcSnte:t mo:t.Uwa reko.nstruko;la br&mJ •2azdoWB:I pochodzące. ;! z końca XV wteku. Aaaliza saohoW&IIJCh, 
murowaolch reliktcSw arohitektooiozayeh pozwoli~& ustali6 5 taz rozwoju zało:t.BAia zamkoweeo. 

WY.Aiki prac są obec.111e wykorZJ5ływaae przy praooch rekCJistrukcyjaych zabudowy ng6rza zam
kowe«D• PełDa dokumentacja z badań zaajol uje się w Praoo'IDi .A.rcheol_DG1cZDo-J:onserwatorsk1ej FI? PKZ 

O/BzeszcS ... 

SICIWY l&U.S 

woj. białostockie 

S tu owi sko 1 

Sz.l.lł4 LCIIt\., gm, Łomb 

woj. łom:t.yńskie 

Staa.1 .- grodzisko .. "Odra Xróloftj Boay" 

sta11.2 - relikty ltoffo1oła 1 emutarzyska 
ut~ w. Wawrzyll1ttou 

patrz wczsane dredatowiecze 

tJal we rs:v te t Waraz~""ki 

IDstJtut Archeolo~i 

BodWita prowadztu: p-cof.dr bab. Jerzy Clfłaowski i mgr lwa 
'l'warowsko; uozostlliczyli m&r .Tacek WJsook1 i 1113r J:a tanyn• 
Dmowska, FbllDI!Oifllł I!AZ W Łom:t.y. DrUGi SGZCIII badań, 

Grodzisko : XII-XIV w.lek, aeUkty koffo1oła i Qll&ahrzyslto: 

tlreda1ow1eoze i .IIOWo:tytGof!c!. 

~~~2!!~~2-j_:_§!~~~!!!~-=-~~~!!-!!~!~~!J-~~z: 
Na obszarze &rCdZiska ltoAty.Ducwuo ballula grc!dka Wła.!loin~o /stu. 1-4/ oraz przekopuo 

wał obrony mi.,dzy I a II podgrodz.lem /stu.1·B/O/. ŁI\OZllis zbaduo 112m2 • 
w wykopach aa stuowiliku 1-4 odkryto l przebad&Do lfłCZDie 9 ob1eltt6w układu przeetrzsnugo 

oraz 7 ~laddw po sł~aon. Ił wi.,kszolfci byłJ to :lll!DJ o blUej Aieokre~lau j t1111ltojl., a&jprawolopodob
a1ej gospodarczej, J'edaa s jam, obiekt 10., zawierała palealako, I.aaa, obiekt Ar ~ • . aiała kszhU 
prostokĄtDy o wymiarach 2,80 x 2 100 m i rozrzuoo11e pale:aia.kc w aarot.lliku połlldatowo-nohOdaia. 

Wtlrf~ zabytków wydzieloliJCh zabr&Ao przedmioty metalowe, «ł6wate an:te telazae, *•lazay 

kab~ wiadro i aotyce, 1~lą b~ZO"Cl 1 tiktst p1er.!loloak1, poaa tyM osełkt k~ieaaa l pra,illkl 

, ,lialus 1 z łupku wołyńaltilgo. Ka uwae., saałue:uje uszkodzoaa ostroi'\& tlllU7.11& zaaler..lo.aa w roaay-
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. plllitu "lU. laleł-, oaa do t-,pu II odaluy 4 w~; . z.Hiloau6a-,, datowu•;J •• wiek XII do pooa:4łk6w 
XT li . 

11'1kop praaa wal •• atuowieku 1-B/0 aoohł doprowad:&OJI"f do oaloa. tJlaoU oa, U wał aoatał 

ua-,pu-, aa aurowya ltoraai1u, alał wyaolco~c! 2,2 a 1 nerolco•c! u poddawy 8 •• Zoatał 011 u-,p .. -, z 
clla-, oaloowj l aU aawUrał we•4tra ~lad6w ltoaatruko;Jl 4n•1ue;J, Był uahe.10DJ Od atroay pod
erodala ar II. lloaan7 apalealuy 1 kamhal u poda6ła Rłu •114•ru;lllo h •• podatawie .cl1a1uej • 
aolla uajdowac! al• lcoeatrukoje dnwaiue, p6:bt.j s .. &loae 1 rou-,pua, Wełlltllh•z wału ZDaleaioao 
jadyale kilka trasa•at6w ceramiki, krsaalaa1 1 lto,ol swlarz,oyoh. 

!!!!~!!!~~-~-:.!!!!~!t-~2~2!2!!.!.~!!!!!!1!~2.:.!~!:-!!!!!I!!!~! 
StuowiBito 2 a Nlllttami aowołytlleso lto'oloła pod weawulem ••,W&wn:yll.oll /• posteol dutych 

cłasów • ••~•'~••co lica •olu lto,otola, układa:lllorob al• • kastalt proatoltata a p6łok~&l' apaJ41l 
od nohodu o wymlaraoh 10 z 27 111 1 sakry a tlą od pc!booy - 6 z S a/ 1 roale&bll oaea tarzyaltlaa ZDaj
duje al' aa wrzyaaj4Dya •h w dolinę Narwi cyplu ~lysoczyzny. 

W,Jr.op SDJidałOWJt O fiYllliilrAOh 10 lt ' Jll .Da OBi I.,SO, przeol,l flllld .. eaty poludDlDWSj .OlUy Jtod
OtOla, Pod dara14 likaliale al, r~a~owUko złotoae a saprewy wapieaaej, oes1el palo6welt z Wl'attpUj1107•i 
haS~DeatiUii daoh6wlt szltła witrato-go 1 oesll\ z łllltu altlep1ea1a, poohodZI\OW z okresu ro~b16rk1 
lto~ioła pod koeleo XVIII •leku. Pod r~a~owhkle!D ZDajdowal d• fuadameat :a polaych, aieobrobiaayoh 
ku1eai u układzie a1wresulara711 /brak wara tw/, w którym jako spoiwa utyto gUay, •tał OD szeroko~d 
w s6raej partU około 1,4 a a w dolDaj ~0,8 11 przy cł.bokodcl do 2,0 .,, 

ZarcSwao aa aau,t.rs ~ak 1 ..... ,trz rel1ktcSw ko,o1oła odełoAifłto wUlonretwowe omeałarzyeko 
•recllliowle.oZDe 1 aowo*Jtae, l.llozala .WJaltsplorowuo 72 szltlelety, _ aat.ratlaj,o .Da dlady trUIUea. 

aoaety /XV-XJil w./ i oz,dcl atro~u, o orieataoji • wlfłkszc~ol W-s. ~daa sa azlt1eletcSw aia zalecał 
pa.ad Nllktei ko~oloła, aatOJlLast tuadueat uazltadzał kilka a alch o laae;J a1:t pozostała or1ea
tao;Ji /l ..S/ • 

W p6łaooaaj o•••ol WJ!totlll aatrafioao aa aacedltowy obiekt /atewyaltsplorowuy do lcof;ca/, 
ktcSreco :awę&loaa d:rea1u& •ctua, r6•olesla do lla11 przeb-lwcu fuadamut6w doiuy płd. kodolołe, 

ZaZDao:ayc! aale:ty, :ta aarc!uo • wytej op1saaJ11 obiekota, jak 1 • altsplorowuych aawarstwia
al&ch amea tarsy1ka wysttpowa~ trapeaty oeram1k1 wazeuo~redlliowieouej • pol"PY 1 kollot zwierzęcych, 

waka:auj'IOYoh aa 1atll1aa1.• w obr,ble atuowialta 2 etarsze&o osadlllotn z ni..xiii wieku. 
Vateriały 1 doltumeataoja a, przaohowywue w IaatytuoU J.roheclogU tlliwenytetu Warszawaleleg 
Badula aa obu etuowislcaoh btd" kaatyauowue, 

' STIM.CEÓW, 6111• · z.ape•1k1 
woj. wroołanlde 
Shaow1aka 2 1 2a 

S!BZJIDIO 

wo l• bydgoslde 

patrz a•ol1t 

tJalwerQtet Vlkołaja Xope:mika 
ZeapcSł do 5adaf; · ~reclll1ow1eozaej J.rohltekt 
Kujaw 1 WschodaUj Wielkopolskl 
w Torualu 

Badula prowedzo.aa przea Zesp6ł a.IJ: . • Torualu, X1erou1k 
Zespołu pro.t .dr ZygmilA t ~wlechowskl, klarowalk badaf; 
~oc.dr hab. ~adwica ObUdzialeowa /autor aprawozdul-/. 
Praoe .tl.Dullowue przes llltiSa Odrodek Dolr:waeat&oj1 
Zaby'tll:c!w w Warszawie • ruaoh problell'l ai,d:ayreaortowe«o• 
Trzeci sezoa badd, XlaliZtoray zaspcSł P.rcllitelttury romaó
sklej • Strzelaleo 

sazoa 198' w Stnalala zsoclllia z ustaloaym prcsruem podwltooao badu1om knlfo1oła llw,Tr6joy. 
wa aseeaaafole wykopów, clllie11•c! lltoacaabrowuo • jet;o nttrzu, oztllry • pomleaz o~:ealu pn-,lepj'
IJJ'lll do obiektu eakralaat:o od 1hoay p6łaocaejł sclllte najduje lłit ak!łpoayoja politalu pcSiao~afisltia 
/u '13/, a dwa wykopy aloll:alizowuo a a ta reala osrodu od ws•hoda i a j ltl'OJIJ todoloła •w.Prolt~a. 
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Os ta ta h :o IIJilliealoaJoh J'ldk~dw ba4awosyoh, au ••1~aZua a Jco,oloł.ea ••.'1'r6JoJ, alsł.J •• oda 
dal••• badula aad baspołlredsla z~lao .... oaadslOIIJJD aeapolu lclaastor.eco, . 

Ie ds1ea1qd WJkopdw •••a,tra kołlotola ••••d aialo obaraleter alewlellctoh aoada~J. zaloło&Job 
• oelu apnwdz .. 1a alektdryoh aleaeałdw ulaadu pneahsuaaso, jak 1 ahat}crettt, Cztery Cłd•• 
IIJkopy Sl0kal1ao .. ao • poludaloiiJat rataatu tru .. pła oraz w kruohoie, 

l W}aiku badad uohwyooao • traaaapoia, aaw1e poludalowej 1 Itruobole trzJ woza•aiajaza pozto
ay uytkon poza npdlozasaym, Zaobserwowuo alewialkll rdutoe poUCNndw w pterwobya ulaadzte, 

kaztal'uJ'oa alt w cruioaoh 10 • 15 o~. l praej,olu truaaptu do aa., polulaioweJ ałwler«zoao 
istotale 1 atopata o WJaoko,o1 ok. 15 om, latomiast z~otowaaa rd~loa t,lko 10 oa p0.1t4ZJ WDtł-
1'S8m kruohty, a .aaw11 połud.Jitow, aote byd wy.ailciea a1erdueso ule ad u poz101111 utJłko•eso, . 

Bajstarszy p1erwotay poziom WJzaaoza waratwa samej zapraey lub a 4odatk1ea tluozata ltaalea
••so, & wierdzooa waztdzi• taa, t;dzia zachował sit ulelad ałratysrattoZ.J w atezakłdo~~ ataale • 
Ile ahierdzoao tadsych llladdw pterwobej poaadzk1 oeraaioZjlej u i w traaaepoia, u 1 w .aaif.e pela4· 
alonj o:ay w kruchcie. Ślady apaleaiuy; odkryta w ub. aeaoiau Aa zeu,trz ko§otola ••· !'rdjoy, 
atwlardzoae zostały rćwatat w traAsapole 1 kruehoie. Zalesają a.e roSJt•2 piarwotaaso pozloau utyt
kowaco ••ętrza, co s:ozee;cSlaie wyraUla ~aat uchWJtaa w truaapoie. Druet pozioa u:!;JtkoWJ WJUaoza 
posadzka oarSJDiozaa Ata zdobiolla, llie głazurowu a, o Wymiarach płytek 20 x 20 om. I ~~ola ty a4dz1d, 
t• WJkoAuo ją jut po apalaAiu ko~oioła, które A~~ostvUo pr:&ypuszozalaia w drugtaj połowie, a 100t-
11n, ta pod koolao :nii wieku. Takie datowuie sugeruje odkryty w truaepoie pOd waratw4 apaleaiz
ay bralctoat s uziozkoWJ z drugiej połoWJ XIII wieku. 'l'rzao1 p'oziom okrelłlaj' saohowua 1'rafjiiUłJ 
posadzki, r6.niat oeramicZ»aj o wymiarach IIIDieja:yoh od poprzedoiaj, Jej zaaczae saiaz~•aie 111• 

pozwala •• ·uoheycaAie pałDych wymU1'6w płytek, ale w,daja się, U ksztaltlljfl s.J.t CliiS w. &re~~1oach 
10 x 10 om. i'IIA poziom płytek zalega a a warstwie podsJpki piaskowej, grubodoi o.toło e - 10 oa 1 
wyst'IPił 20 - 24- cm pOAitej wapdlozasnago staou utytkoweso. 'l'rud.Jio okrelłl16 ohroaolosit tseolaso 
poziomu ueytkowago z uwa&i AA brak dobrych WJzaaezailtcSw datul4oych, Wydaja 31t Jedsak, ta .lla pod
stawia polfredoioh przasłaaak poziom tao mota aiv w14zad z baroltow, pl'Zebudowl\ kolłoioła. 

la uwagę zasłasujo takt odkrycia w trzech aiaj~oaoh .Da •ol~te kolłoioła •laddw tyakd• z 
pd:tlloromadsk1J111 p ol1ob.romhm1, AD alogiOZIIJllli <lo tych, kt6ra zachowałJ Się w <;61'11Joh partiach bUd c>- • 

wli 1 widoczno SI\ .o a dalsta jszym p oddaszu lco4o1ola. _. Badu la aroliaolot.tozoa rzuoa:ą aieoo 4wLatla 
aa ohro.c olog!ę t-ych polichromii. Okazało się bowiem, te wi't.l alę Qlle z drusim poz101r.a111 u:tytkowya 
i występują do poziomu płytale posadzkoeych 1dat owaoyoh watopata aa d r ll.f!ll polowę XIII wieku, 

łlajpe1111Uj 101ęt:ne ko<f<lloła otrzymało tyakl :.: pol1ohr o• iu1 clop1a:ro po potarze hi,t,ai. 

Odkryte rellkt} romańskiej arohttektlli'J za1ea1ają ullllvtrZiht podz1 ly budowli. Świadaot"""' 
t1go "' kamiaa.aa fuodamaAty, szeroko~ci 1,30 111 •:-~ z zachow1111' czę~c1' .DadbUdoay, :szeroko~! 1,24 11 1 

w postaci kam1eDII}'Ob. o1os6w, odkryta w przaj4o1u poaJ.ęd.zy kl'\l<>ht'l a •••'l ~6••11• Wskazujfl oao oa 
takt 1st.D 1&A1U w t7m miej scu muru oddz1elaj 'leego kruc.htt od D&WJ, jak 1 wykluoz&l'l 1abie.aia przaJ.lf-
o1a do .oawy aa osi głdwnej ko:lo1oła. Po.oadto badaola WJkaZały brak jlłola do Ieo lała Jla o:s1 t!lłd.-

•• j. l'llkt t e.o pot wierdzaj" rd1111iet bad..,! a w ub, aezoala przeprowadzoae przed kolloiołea, a nltsz~.>o 

jęoa aa duty spad tareau w tym a1ejsou1wyltl""zaj,oy ao:lsl1wod6 1stłl1aA1a pierwobie 1lhljlo1a do koif
olola w ~oia.oie zaohodotej, Dowodem rdwaiaż potwtaideajĄoJm brak wajllo1a do kodoloła •a os\ głó .. aJ 
jest odkrycie zachod-nie j ~c1uy kruchty Uoowuej otosui /pOJIUaj obeo.oaj posadzki kcńoiol.a/ Z as

ohowa.oymi ir&i!IIIBD tUli tyAJ<dW Z ·POliohrolliaalo 
Zaay~alizowat! a ale t}, te • oelu oatataoua{;o> ieawięzaaio ptarwoaeso prograau ... t .. rltu, 

lcoaiaoua "' 1as~oze d.Usza WJkopy t}pll aoaclat.o .. so, bowUa W 4wiatla ~ich Iledań QSk\lsyj.Da 
staja alt kwestia wiat, aa oo wskazują, WJil&g&j,oe .jaezoza dalszych b łni 1 ualiz, lllachowua ro

!llllliskie fuaduaaty par~U wietowych, 
J'ragmeatJ rcaadskioh fU.Ddameatdw, szeroko~o1 1,80 111 odlrryta aoetaly aa ekrzJt.owuiu Nlli

truseptu z .aaaq cłd1!11'l• SU•• .zn1ezcsen1a · w ty"h partiaoh .. arat• kulturoW}oh a te poanla aa etwie.l'" 

cizeaie z oałę paW!Iolfoi'' Ćzy odk1'1t• relikty • dowodem 1ataia2~oyoh pt,anotaU poclz1el6w ••ttrs
aych truaeptu, ktdro@:o ramiosa aosłJ bJd Odd&1elo.ae Od ••111, uy te t . fllllclamaa~y Ce pela1ł1 ~•4JA1• 
.rolt alemeah Jco.utrukC'fjlllgo. •u u .obowala 1119 i ch aadt>udcwa, a tu.kola ioh aual WJ2daid ual1sa 

arohHa.Jtłodczaa bryłJ• 
Przeprowadza .. baduia w ląlioJ lłw. Bal'blli'J ·Uja•ilJ 1ata1ea1e dobne zaqhoeuej!o 

••trza olt~fłaj wtaq polud.a1owej :a brllkiaa lcaaiaa.iJa, ualostozaya 11 otlkrytyft w wl:e~ 

pdlaooaaj, . 
Odkryte relikty I'OIIIdekia .... !ltrz m•otdla lf•· 'l'rdjoJ wraz • oclsłoa1ttJa1 Ok~cłJai wUiaal 



- :116 -

flMkujfiOfiOl piarwot.U romall.altia prazb1hr1UIIl, ~wiadOZfł o bo~~:atym uk;tadzU prze:~trzaa11y• l<olloloła, 
który w o1~61l ~leków lllacł zaaozay~ przaobrataaloe. 

Uatalnaa watopata w ub. aazoaaoh badawczych obroaolosia ~udowy lto~oioła ;,.. T~6joy, pntwl•r
daoaa aostah r6••1•* ahatygratll\ zaobuwu4 wao4trz budowli aa kro:&o LI 1 początek XIII wieku. 
Brak jaat jadaalt dobrych wyzaaozal!<ów datlljo\OJOb1a aawet IIUyo .. la tJpowym matariałam dla warstw 
kultlll'owyob, lakim ja at caramika aaonaiowa; w obr,bla .kodoio;ta je at bardzo uboste. 71 wautwh bu
dowlaaej wyatępujq, podobala jak 1 aa zaWDątrz obiektu, tragmelity romall.akiob plytak _,~18anyoh 

1 cruzu, które liwiadozą a1ezb1o1a o jadauozesaym utyciu budulca kanlea.oago·t oaglueso. Zalagula . 
• Dajatarssyoh warsłwaoh budowluyob d!lob11yoh u;tamltdw łl:l'IIZil oa&}uat:o dowodDU ~wiadczy o 1:akoie, 
ił r6uoozo~a1a działały tuta:l dn rcHaa wo~raztaty budowlua. 

z kolfolołam .dw. Trójcy wiązały at' ró•iat ozt•1'1 wykopy załotoD& w pomiaszozniu przylaca
lo\Ol'm do llwt4tra1 od stroa7 póblocaaj /ar 313/. Na uwago sasłllf;ują o1k1'1te tu przypuazezalot& pó:t
..iollredalollieczaa tuadamaat." w układzie proatopadłym • stoa~mku do ~OiaDy p6blo""aj kolfolcła 1 bt
do\oa aiewą,tpllwia l"lllktllllll m!odszyml od plarwot11ago załotenia ellkral.Joeg .... FUDdame.oty. te ..".agajfł 
~aaaoze dalszej aaalizy arohaologiozllo-architekto.oicZDej, 

Na sz~eg61A14 uwagę zaałUGUl• 1:11kt odll:ryoia po raz pierwsz." .oa tym obiekcie /ar ~13/ zlo
kalizowa.oego w caleowym pod~otu 1 grobu ciałopalnego kultU1'1 ł\ltJOklej • .TIIk dotqd a1e zuotowuo 
w tadaej warstwie .aa tere111& ngórza &Dl jadaego rra61Dentu .oaozyń kultury łutycklej, kt6M pow1.Dz1 · 

ai• tu znaleźć aa złotu wtórzym. Nia jest wykluozo.ae, te . m&m'l' łu do CZl'llie.ota z alewielkim omeata
reykiem usytuoWaD'J'IIl jedyllte .w ob!IQbia llajwiQkszego WJP1ttrza.o1a wzgórza. Odkrycie ~~:robu ciało

palAego WJdaje S1Q zaturalAa, gd'l' ntlllJ.em." pod uwagQ dwa ataaowiaka osadaloza kultU1'1 łutyckiej 

Z&Dotowua •• tareaie Strzel.Jia. 
IHewątpllWJm sukoesem uwiall.ozoDe został7 bad.aaia przeprowadzoaa w oyodzia od strony 

wsohodAUl kodoioła dw. Prolcopa, gdzie odkryto dobrze . zaohowa~~y piec do wypału carlliiliki bud owłaDaj. 
Pieo w porówautu za ZAU'J'IIl z larz."mia koło Działdowa, jest ziewiaUdoh rozmiarów • . Badula te~~:o 

obiektu jeszcze 111e ną skoll.ozoaa • .Tak dotąd odkryto jeda4 komorQ o · dłusodci },30m, liczqo po lia11 
zeuQtrz.oaj, zatemtut długod6 powierzohzi utytl:owej wy.oosl 2,40 m, a szerokodó 90 om /po 11.o11 
zeWDętrz.oej szarokolfol obiekt~ ma 1,80 m{. Pieo wzaieeto.oy został z kamiaai po1D7oh umooaio.a."oh 

gliną 1 aie•1elką 1lolfo14 &r\IZU oagluego. Pieo sklepiODY był kapulasto kamieAiemi1 a ·oz7m lfwtad-
ozy lill1a przebiegu lfoiaa pieca, która zaohowaaa Sfl do wysokodol 1 m, a w g6raJoll partiach lekko 
przeoł(odzq w ll.oię łuku. We ;."ętrzu pieca cd.kryto r~>~~ow1eko kcwieJ>f pcchodzęoe zapene z kepllł'J' 
o ozy m !lwtad.:~zą lioz.oe nedy epalas ta i warstwy sadzy, którą III\ z j ed.oaj etr011y pokryte. · 
Lloz.oe dbdy dzlałal.Jio.doi oggia widoczas Bil róaiet sa doluaoh piaSa. Panad.to we Wllętrzu odk1'1tO 
przepaloDe romall.skia pł'J'tki dcteaJie, ualogioZJie jak • warstwie budowla.oej, .oraż przepalOile 
t'ragmuty gruzu oacluago. W,daje aię, te pUc •6d: posiada6 sastępile kOlll01'1o Ha-placu przed otwo
rem wloto..".., który zaajdował al' od strozy p6ł.Docnej komory pieca, odkryto .dlady 1.ote11sywnej dzia-

, łalDodcl przygotowawczej do wypału. 
oz."teloy układ stratyl!lratlozay, jak i zanrtolf6 warstw, pozwalają za datowanie obiekt D t'l'l

ko • szerokich r11111aoh nii wieku. .TadJI&k. zala«&Die pod pteoe111 warstwy /11a kt6rej obiakt tas WZllle
ato.oo/ z ta tuaywaą zawartodolą l!lrllZu oagluego L spale.oizzy, ~w1adoZfł aiewq tpliwte, te ale jest 
to pierwsz." pieo - •oegielaiau w sorbartall.skim zespole ltlasztor.oym w Strzelcie. 

SZUJOTUŁY 

woj. pozJiall.alde 

Zamek G6rk6• 

PP Praoo .. le Xo.osa11waoj~ Zab'J'tkó• 
Praoo11111a J.robeologtozao-Ka.D se rwatorska 
Oddział w Poznanlu 

lf'adasia prowadzilit asr &dwar4 Krausa /autor sprawozduh/ 
1 Piotr ŚsiadJ• l'iausował Q:Z w Poza&Diu. 'rrzeoi seaoa 

badali.. Zamek · 6redJI1ow1eozs.", dladJ oaadJI1otwa •ozasaollred
•1owieouego, kultu1'1 przaworskla~ ! łutJ.nlritrj. 

Prace 1rfkopal1dlcow" ekalloes t rowu o przy tzw. •Baszo te Halazki" onz pr11y to:sobodaiej ale
waoji budyliku suJtowefiO• WytJozoao 1 zbaduo 6 1r1kop6w o łąoz.oaj powlenohal 901112 • P:rowadzozo 
takta aadzol'l' aroheologiozaa w wykopach pod isstalzoj'ł wodao-kuallzaoy3•'ł• W trylliku badali i sad

zorów o onz _,ra:tate j wtdaó, te •am•k dradAiowteozay • Szamotu;taoh stuowUo killca lu:bo etoj-oyoh 
blld711k6w, ltt6re były epasue lub które próbowano opaeac ~urem obromwm. 
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l :tuo!\omaao , .. ta~iał~ zabytltowaco oprdoz oal'IIJilikJ. aaozyaiowa~, budowlua;J, ko~t,aa u••«• za8lu.

IUJ• aaalazieala tra~••'u cłowioy ~iao&a 'redaiowiaoz••co /salka wraz z tracaaataa rdzaale uohw,t~, 
ostroai oraz polow, torm7 do odlewu kul. 

W wardwie prdoi\Jiio7 pieraotae;J oprdoz uł.amkdw aaoa76. ilredaiowieozayob zaa~dowuo oeraaik• woza•o

il:radaiowiaoza'l, ptzeworskq 1 łUtJOkll• 

Vaterlały z bada6. zaa~dUlll alą w PAX PP PKZ 0/Pozaad.. 

S.duia bądJ~ koat7auoaue w ramach aadzordw, 

'lli.IIIOWIOS: STABlil 
woj, katowlokie 

Stuowisko 1 

Vuaaua G6fto~]Ąak1e 

w Bytomiu 

Badula prowadziła G,Odral /autorka aprawoz4u1a/ pod 

k1erota~1ot"m dr Hel .. y \lal1aowsk1a;l. Ba4uia t1Duaował 
WKZ w Katowioaoh. Grddak atotkawaty /XIV w./. 

Stuow1sko połotoaa ;Ja :i t około 100 m a a · PDłudD1a od droci 'l'aftowskia Gdl'J-'l'aHowloe &tara, 
aa wsohdd od .aoweso kolio1oła, obok spichlerza, aa 1110• stuow14oej obaoa1a włauoH ob, 8~;>1ka. 

Oala1n bada6. było ustaleaie ohroaolosU stuowiSka oraz ;laso charakteru, W tym oalu w,tyoa011o 

dwa 11Jkopy. 
Wykop ar 1, o długodol 16m t szeroko~c1 1 • pnebiesał od szcł\ytu wza1ell1 .. 1a poprzaz 

przypuszczalali toso. Potwierdził oa wetępas załotoaia, zo~tała bow1a11 odkl'Jta toaa o sł•boltodo1 

2,0? m zasypua wspdłcze~aie materiałam oar1l1111cuym pcohodZ40Ym z :nx •• 
Wykop ar 2, o długo.do1 4 m 1 szerokollo1 1,5 m zo':Ytał usytuowaoy .oa przyp\lllllozalaym -aa1du1e, 

w odlecłollc1 1 m od 117kopu pierwszego w khrll:lku zaohod.ailll. W tym w,kopie .Da sł,bokotlol 1 ,2 a 

zal'JIIowała się spaloDa koDstrukcja dreoiua, polepa oraz podmurdwka k.am1ea.Da /prawdopodobaie aa

ro:t.Aik wieży/. 11atariał oaramioZDy IIJIItępUji\OY • tym zespole wstępale datowaay ~ast aa liV •• 
Przsprowadzoaa badrwia pozwoliły .oa ~ed.DOZJI&OZIUI okra~leDia at&Dowiska. Grddek atotkowaty był 

utytkow&Dy, jo.k a~ot.Da SlldZi<!, Da~dłutej przez jedao stulecia, 
Walaty doda<!, że prace bedawcZ!I były Z.Daozaie utrudDioae, sdyt WZllies111A18 to Jeat prawie W Ułodc1 

objęte korze.Diami roBDI\C8j ta~~~ lipy, 

'f4llllfff 

Od.aalezioay 1118teriał oraz dokuma.atac;la przeohowywaay jest "Tolozall!D GdraotiJ.Jtsk.lJD w Byt.nu. 

S.da.a ia zakoJ1ozoao. 

Odra ~ .... \laro1Da 

PP PraoOII!Iie J:OQsarwaoji Zabytków 

Od4Z1al: Krek6111' 
Praoowoia &roheolo&iozuo-J:oaserwatorske 

• 'l'aroowle 

Badula pro .. dził agr lUJ.d.us:r. DwoncQUkJ., &1141!Ml Cetera. 
J'iaUSOftł 1iKZ 11 'l'amowio, Pi11 ty 118ZOD l>llldań. 8uia7 Za.ltll 

/XIV- XVI w./. 

1J biet4oym rok u s l<.OJIM.C tl!owua by}7 badaia • p oł udlllo11'o-wsoho.ID1e;! part H WZ.Il1eatea1łł 

z achod.D to go , cldWD10 a& stoku poludalowym oraz w tzw. siodle pomiędzy tym wzaleaieaiaa a zaakiaa 

..-ysolt.lJD. 
r; 11 etoJC U pol ll<UiOIIJI!I l!podzUwuo etę DObw,oid pozo:;tal:o:łoi odkrJtaco woza~iej obiaktu 

~urowaaaro oraz uatal16 układ aawaratwiań 1 poziomów ue,tltow,oh, Badaala w,kazały, te aeobodal 

ZW! budowli ko6.czy aiv poza lilłi'l $łd1111ego mul!u obrOli.De ł!;o, • postaci staruDU wypraoo-•:1 llkllr

P~· Jl 1e aatrc..tioDo jed.~ak. aa pozostałodoi domDillmaaeno muru połudDio•eco, 1SMJkalii08f>O "P .. lar

ozuia" budoWli. Odkl'Jto oat0011s11t oiek&IIJ układ .Dawarst•UI1, który jHdnoZDsozale nlt&ZUje, te 
T> ierwo~DJ ~tok połU<UioiiJ by1: w tym ID1ejnou ae.ohylOIIY znaczale ła&od.Dioj, 1 to sar6•o • ta:ie 

XxV-to wl6czllaj
1 

jak 1 pd:taiej. Poza tym \1 calcu. oO.kl'JtO poprucZIIe wltop7 w,peł.DlDIIe ka-

mioD1...,1 1 wz.mocDioaa lla kra•odzi lu:lao uło:t ooym1 cer,łłł/111, 
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llabae bedu1a 11a •toku pollldaio11)'a 1 w to•U powia117 oatauout• W7Jda1d obanktel' Odkry
t}'ob obiektdw, a pnede WUJ8tkla roawi,aa6 p roblila wjudu 11a dlllecbla lec ID'POdarozJ• 

Pnoe bedawc1111 w t:aw, •1odle aialJ 11a oelu OdOIIJtuU p1erwot.•ao profilu tosJ oru UChWJoe
ah e .. •,lllllaJoh •lqo~6w aoUu lłlO:IIlOego w tJa aUjaou l)ba n•1 .. 1 .. 1a, PrzJoZ6łki 'llk1eco aoatu . 
odkryto w uble&łJ• aezoaie, Dolea ozt~d aaohodJ>iego atoku to•J WJCltta zoatala w wkale prawie pip
aowo 1 •lt&a do lłtbokdol i a od poz1011u aoatll. Z11acz»e trlldao~oi teoheiozae, zwii\ZUe z ekaplo
raoj' W}' kOpów w tzw. alodle, uaieaot.l1WilJ WJkoauie zalot.DJ>e&o plull. Zakolioze11U prac w tJa 
aiejeou przeallllitto aa rok •aattpiiJ• 

ara\W}' klll.turow 8a obu atokaob oharllkteryZ~łl Sit 'POl"łl aawariolfoi'l fi'IICI88t6w llaOZJII &11-
aiUJoho kafli, ko~oi, a taktli nkla i aehli, w~r6d których jut wiele ai1Uar16w. Z.alezioao 
taktli ao11et7, ozdoby z ko~oi oru bocato pollohroaowuJ &OtJok1 detal arohltektoalozaJ, 
Zabytki ruchome poobodll'l :a okresu od nv do XVI wiek.u. 

Be.daDia btd'l koa tJ• uowau. 

~zn - Stare IIlaato 

Yoj. gdańskie 

Sektor C 

•az•ua 4robeolociozaa 
w Cldallsku 

Badula prowadZ1ła acr J.leksudra SzJIIallllka 1 acr Jerzy 
1oijenk1, P1'111 koaaultaoji mgr.IIUozJsława Haftki 
/autora sprawozduia/, FiJ>aasował tJrząd lliejskl w Tczewie, 
Trzeci sezo11 badali. Osada miejska 1 klasztor lloa1J>1ku6w 
/z k. nrr do pocz. n.x •• ; • 

W piQoiu WJtyozoayoh WJkopaob w obr,bie oztlfoiowo zaohowuej zabudowy da'łlllego klasztoru, 
odsloaiQto fre@llleaty kilku dalaZJcb obiektów murowuJob o r6mej ohroJ>ologU • . 

Jlajoieltaws:u WJ.Dlkl OlliĄPiQto w wykopie ar 5 usytuowiiiiJlD przJ pdłAooao•wsoboda1a aarot.u 
Altey11t11 ko~olola ~w. Stulllława; gdzie odsło.D1Qto alabo zachowuJ fral!llla.Dt tu.adamaJitu auru · 
obwodo'llllgo plerwotJiego załot.a.aia, Jego ltieruaek 1 prZJpu.azozal.D.le dal&ZJ przebiec w kleruaku 11aWJ 
slów••lo pod aaohodaiĄ partJ,' obszemeco prezb1hr1ua zdaje sit Sll&llrowa6 zupaLilie odmie.aa~ roz
wi.ązuie arcb1tektoa1oue pUrn:ae~ fazJ i s ta 111111a klasztoru /ko.Dii!Jo :nu wieku • pierwsza pol, 
XIV w./ ai:t propoaowue do tej poQ rozwiąze.aia, 

vateriał ruohomJ a1ol1czey, głónie tral!lll••tJ oeram11t1 woaesJodred.Diowleozael, lfred111o-, 
wieoz.ae~ 1 aowo:tybej, 

Badula b'd" koat,auowue, 

PP l'raooWDie ltoJ>aerwaojl, Zabytków 
Praoo1111 i a 4 robeolo&1ozn o-ltca s e :rwa t or11ka 
Oddział Toruń 

Badula prowadzili agr Zbipiew Polozyllski /autor spre
wozduia/ 1 dr Ju Orzdkoyiak. J'iallllsował WKZ w Toruniu, 
Druci sezo11 badali. - lto§o16ł dw.lllkolaja 1 Klasztor 
Dom1a1ku6w . /nii, D'III w~/. 

Badula aroheologioue stuowlłJ kolltYJIWlOjQ prac w ~kopie I o powlerzohai 200 a2 , wyaia
raoh ~ .z 40 m 1 klerUilitu w przJblUealu pdłaoo-poludllle, 
• WJ111ku PMll badawoZJoh odllłoai,to dalsze trapeatJ zaohodlliej ozt~oi ltodolola dw,Vlkołaja 1 

ozt~c1 zabudowali ltlasztorayoh /oztlł6 WirJdarza/, do poziemil fUDdua.at6w kam.ieJIAJcb. WIIZJstkie 
odkeyte relllttJ aroh1taktQII1oz .. daton6 aot.aa, w oparciu o :tr6dła hisl:orJ~De, od drll(!;iej poloWJ 
XIII wieku. 
TWflOI'OOZlla pra~ doprowad&UJ do OlliĄ&Dl,ola poziomu osadalozego z nii-xtV Wo ·aa l!ł•bokodoi 270 -
od pow1erzoha1, W połudlllowej ozt4o1 WJkopu, w kruchole ltollolel.Dej, w poblltu wejdota, 11a cłtboltodot 
około l!OO ~ od powlorzehal odllłoaitto obiekt typu WJtwdrozat;o /praoo'IIJI1a/, 11 kt6eym w~r6d lloa• 
ae,;o materiału ~raalozaet;o 1 ltoabet;o aa ~ozat;dle' unt:t zaelucuje tirurka ltodolua. J'tsurlta aa, 
przedlltawlajłloa poatad ltoble~ )tam~~ IIOitola, atuowiła rtltojed6 ootyka 1 aoatala datowua, 
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pcxtot.le jak souo obiekt :aa t:III-XI'I w. Oblekb t .. jeat starszy o4 sabudow111l hj OZłlliol kolilalcło 

•w· •ucołal•• 
Ctełttem ek•'Ploroooji ja s t Hoz117 llateri"l zabytkowy: ou••ika p~aollln4aiowleoua w 11olo1 2688 
trar.mRatów; sZkle aaozy111owe 1 ak1•••• - 1274 !ragmeaty, 607 eztuk metali oraz materiał •~l&Ma
tyo:uy • 1lo4ol '79 111oaet erebl'Jiyoh 1 ahclzhayoh z olcreeu XIV/XV •· po XVIII •• Zawiera ca :aajatar-
112111 bralcteetJ guziczkowate , cleaary Zyr,nu.JAta I, ezel,«i ZJEliiilita III Wazy, :rua l:az1aierza, •iohałe 
Korybuta Wi.!lniowteololer,o, aulą(.! prusJ<le 1 leoae ss-,duie, . azel,«i Alleuata'III. 

Poaa ł:Jm aatratloao :aa medal1Jc1 z br,:au, kostkę do «rJ• krzy:tylc z br,zu, fnt:a811ty kolliohaeeo 
g,rzebie.ola. 
W 1983 roku wyeksplorowa.oo 62 pochówki azltteletowe datowue o4 XIV po XVIII wiek. 

Dac1Wl116 bqcl" ltOD t}'.ouowaae. 

TOM PP Praoo•ie l:011aernoj1, ZabJtll:6w 
Xo~o16ł Nl!P Pracowala 4roheolc«1ozao-l:o.oserwatoralca 

Oddział Tol'llll. 

Badula prowadziła a«r \lałgorzata Szozepulk. J'uusonł 
IIKZ Torull. Drugi so:ao11 badall. ll:o~olół .K11P. Okres póUo
:!redaiowiacz.oy 1 aowot)' by /XIV - XVIII w./. 

Badllliia archeologicz.oa .... ,trz ko:!cioło , prowadzoao w ramach aadzoru .oad praouJ. z1-Ya1, 
zwi,za.aym1 z mo4ern1zacj" taco obiektu. 
Prezbl tarium 

mksplorację prondzo:ao w dwóch wykopach ueytuowaayoh wzdłu stall. W WJkopie pierwszya ll:on
tynuot:f.Uio badania z l'oku ubiegłego. Odsłoou:to relikty muru oa«}uego wrez z i'Widameatsm :kamiena}'m 
uło~onym na warstwie glilly, biegnącego po osi nch6d-zach6d. Po4 achO<lami grobowca nowo:tytnego, 
odkryteco w ubiegłoroozoym sezonie, odsłoo1ęto reliktJ grobowca gotyckiago posa4owlPne oa rnD4ameo
cte kamienn1111 /sze r.2,2 m/ łqczqo)'m się prostopadle z murem biap,cym po osi noh6d-zach6d w połU4-

oiorro j czę.!loi prezbi ter1um. 
Wykop drugi stlioDowił przedłutonie wyko:pu pUl"'ls::eso w kleruaku zaoho4.alm. Odkryto dalsz)' przebiec 
muru •wzdłu:!z.Jogo•, zarejestrowaaego w wykopie p1ernzym, oraa trapant grobowo• eot7ck1a«o z WJllsie
lo.DJmi dwiema kwatarlllll1.. Wyeksplol'owaao w nim 3 poohówld. 
Rawa §ł.6wn a 

w wykopie usytuowany m w przedetej jej czę~ci, po strooie połudn·iowej odkr1to l'ł0l.1kt7 muru 

z wbudo•uw ym :pilastrem,bieJtnąoe~~:po osi wsch6d-zacb.6d. 
Pc pl'Ze ciwległej stronie nawy odsłonięto mul' oegle.n)', ltt6rogo przebieg w kierunku póbi0D.117'1 zareje
strowano podczas kopania ro..U pod kabel elektl'}'ozny. Uchwycono poł11czen1e /naro:!Z.Iik/ z mui..ro bieg
n,cym :prosto:padle w stosUDku do niego. Lico muru b1e&n"cego po osi p6bloc-połu4nie w swej ozę.!loi 
południowej stanowiło ~oianę wsohodllill erebowca tak, te pllaster wbudowany w mur z.11aluł się nw
nqtrz nioeo. W grobowcu lll'llksploro118Ao pochó1101t w tZ'UJIIDie, ~~a~ieszczooej dodatkowo w clre•iaaej slr.rzy
Ai. z W'Jposa~enia poch6wlta oprócz fragmentów odZie ty, zachowała sit clreto:riana beczułka Ułotooa w 

JIO C:aOho 
Wal'strry Jtultul'D•e we wszystkich wykopach s" całkowicie pl'Zamieszane przez ~tkowuie po

dziemia kc~cioła w celach grzebalDyeh, Zawierały oDe dutą liczbę lu~oyeh ko~ci ludzkioho 1Jeksploro-
118Aó 22 pooh6wk1 - w więk.szo§o1 w tranDech - datowane 11a XVII-XVIII "tek. Dwa z ll ieb. ae podstewie 
b • .: ::oze zacnow1111Yoh natrumieoayoh tablic z illskl'}'pojaft'i są dokłodn.io datonane na lata 1619 i 1666. 
WydobytJ n1ol1czay, oho~ zl'óf.z:icowany,meteriał zabytkowy pochodzi z okl'llsU o4 XIV do ttm Wieku. 
Wyjqt!::hm ~~~ dwa małe trac;menty ceramiki datowue .11a okres h'lsztaoł1. Odkryte relikt)' aroh.1tekto

n1ozn" Aaloey w1,za~ przypuszozalDie z druM raz" rozwoju ko§oioła. 
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PP Pracowni• ~oa•~raaojt ~abytk6w 
Pracowata łroheolc«lozn o-!~ll•rwaton.ka 
04clzial WoruJ! 

BadanU prowaciZil~l d:r J'I!D Orzdlcowia~/autor lprawo:>4 .. la/ 
1111r Zbtpiew PołczydJki 1 mt;r Vałgorzata Szozepa.ailr. 
J'i.n.a sowd ll)clzia'ł 0oJpo4erk1 lt~BUUl.aaj 1 Vi .. zkao iowt j 
V~ędu Wiejakt•ID w TorUDlb. lta,. 1 lowa Wiento, 

• redn iowtacze, 

Wa zlecnie ian1tora prowadzoae bJłY aaciZOJ'f Dacl pl'tloami ziełiD)'Jil aa tereAi& Zaspolu Staro
ml!l;lskhl:o1ponadto przaprondzo•o J>l'aoa eoaclatowo-zwUdowoze przy ul. Wały Oaa.rikorskla&o 12 1 aa 
n>iędzJ!IIu:rzu wzdłut. ul, Podmul'llaj 1·5· 

Opr6oz obsarftcji 1 altspl.araojt,' W)'konuo ryat>Dkl rzut6w pto.aoW)'ch powstałrob '!Jkop6 .. ,' • kUltu 
przypadkach takta rzuty pozioma, dckUDe.a tacjt toto@;raticZ.DĄ oraz ze bru o i.awentarz ruch01117 z uwz~tcl• 

.aieatem, • n>lerę motllwo~oi, atratygratll, 
Jajwięcej wykop6w wykoDuo • zwl'lzku z modemtzac;lą stao1 pzowej, trylopy te Bltsał)' najozęllote:l 

«ltbolr.o~ol 70-80 om o4 powierzohD1 1 a lajwiększa ich Uo~6 1 dłuso~6 przypadll Da Iłowe Wiasto, trymie• 
116 tu a ale ty wykopy wzdlut ul. Vięclz)'murze, 1ęozmieJIJiej, P1ute j, Wysokie ;l, SzpUalJie j, ~w.1akuba 
t Wolt Zlllllkowej , 0pr6oz tet:o IJdolnlneltowaao szereg W)'kop6w o malej powierzohDt pl'ZJ ul. Szewskte1, 
Zeu'ł•k Prosoll')', Strumykowej, VostoWłlj, ~ ... Ducha, Pocl ~l'lSJW'I Wletą, oa Pl, ł1'11>11 Ozerwo.aaj 1 1DD7Dh. 

halłza rezl1ltllt6w obserwacji W)'kop 6w bodzie moUlwa po aasromaclzsotu w pl'ZJSZio.łol większej 
tlo,~i 41lDych. Obacala motoa zauwatyd, te UZ)'skll.De materiały »ozwalaJil Da kor,gowaoie1ewentualnie 
u.4cUlan te da.aych, dotyoZĄCJCh rozwoju pnostne.aoeso Zaspolu StarOIItajsltlet:o. lip. w re jOD 111 kolotołl 
6w,1akuba, tj. przJ ul, Szpitalnej 1 Sw~11lkuba, mimo występowaale warstw ~recl.aiowieoz.ayoh, brak tu 

ceramiki z tego okresu. Wydaja sit to wskazywad .ae mało l.łlteasJWDe zastadleoia teso tareau. Podob.aa 
sytuacja jest aa 111. Prostaj, t~c~zu lataD5JWli0~6 W)'Stępo111lbta oer!lllliki jest r6t.aa aa rdt.aych ocloiD
kach. Zd na ul, J"ęozmieoaej, • obrobte •••erstwted dreci.Dtowieozoyoh, natral:iono oa konstrukcje 
dreWDiaoo, Z raojl. ods'łonięoill 1ob na aałej przestrzeni, l.Dtarp:retacja Ale jest całkowich pa'I!Dil, 
lll'ote to lryc! ~lad W)'moszczeoia ·11110J1 w takim W)lpadkn :1•:1 przebieG w llrednlowleczu byłbJ Aieoo iDDJ• 
J"ecl.aak sqa1edztwo warstw miemWJ ais WJkluoza pow1Ązaaia tych koAatru.k.c;!l z zabudowaolililii gospodar
cZ}'m11 oo z kolai wskazywałoby na zu;pelnts lADy Układ prz1111trzeooy tej ozęgoi llredniowieozoeso l'lowat:D 
Wiasta. 

w rM.oyoh rejo.aach Starego i llowet;o l111lsta • obrobte Dawarstwtali 'raci.Diowiecz.a)'oh r6t.aa ja•t 
iDtaDSJ,..olld występowaola przed.miot6w ze sk6ry. Byd mota • przyczłolloi Uda się WJZDilozy6 rejonJ, 
w kt61'Joh zajmowaoo się obr6bkĄ sk61'J, 

Frzy ul, Wały Oan. Sikórsktee;o W)'kop sondatowr dał podstaW)' do stwillrdzeota, te przebies mur6w 
dre :loiowieezA:yoh llongo Viastil :pocz'ltkowo b)'ł Dteoo l.DD7 DU zaoho111lby do dzU, Przebilelewa jsso 
miała jeclnak miejsce jaszcza w ~recl.aiowieczu, Pooadto uzyskllllo dllOe, pozwal.aji\Ce prZJpuszozad, te 
w tym rejoole ote było . międzymurza, a tosa W)'stępowała t~ za murem miasta. 

Oclltrycie dokonaoe przJ murach d:redltowUczny~ w obrębie tosy zacbodniej oraz na mięciZJIIlurzu 
/oa WJSO.Itollot ul. Poclmur.aej 1·5/, pozwalajĄ Da wer,tikauję poe:l.446w bdno~aie rozpluowaata po4zamoza t 
a tl'm samym i 11a plerwot.ay zuittl Starego Wtasta w kiertmku wsohodllim, kt6ry był .ateoo utejSZJ· 

W tym miejscu oa taranta mtędZ)'łllllt'ZI ll')'stępowała zabudowa wislokODdygnacyjna. Opr6oz trae:mea
t6w mur6w piwoto zachowanych ozęj~oiowo z posadzkĄ, natrat!ooo tu takta .aa piec do ootapluta wielu 
pD!!!lsszoZI!tl poprzez oyrkulac~ę oiepłet:o powtatrza w oclpowtedn ich l<a.aałaoh, 

Z rllcji małej ~ęboko~ot W)lkop6w truclno m6wi6 o milltszo~oi nawarstwisli ~redniowteoznyoh, 
Z tyob a~yoh powod6w .aie UZJskuo 111tormaoji o D&nratwieataob wozs~niajszyoh, 3ak 4otychozas brak 
r6wntet starszee;o .lllwemtarza ruohomeeo .Da wt6m)'oh zlotach, 

lflldz6r nad pracami ziemDymi btdzie k.Dłl tynuowllll)' w 19M r. 
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Paddwowo •••• 41'0hool.ec1••• 
• Waruawto 

Badllllta pron4a1ła a&r I.lll&arda Dłucopolllka »rAJ 
wap6111h1alo 8CI' .&AdruJ• :Piohonktoco /au.hra aprawo:a
dllllto/. PiorwRJ "ao11 bodad. OoM.Dtołwo pdiłllo41Ndlłio
•toou• /X'I w./. 

llOCO 

s•aDOWioka llllaldUlo alt 110 *"lll blldonDoco oatodla aioa&ltutno .. t'aN~111 II, po1oło
ldt411J praedłut811hll uliOJ OliraskoHl a aliOI\ lwtdorak.\, • odlolło•ot obło 250.-'00 a na 

weoh6d o4 ftlu praeoiopowodatonco •ad Whlll• 
Bad1111ia aialJ oharak~r ratouto&J• ll)'tJoaODo WJltop o IIOwieraoiiA1 10 a2 • l'"oo poł.Jtło 

woltatok Odlti'Jo1a llk'l'hlta oorUIU:l pnoz robotn1k6w kopi!IIOJCh rowki fllll4 .... tow bllll)'llkll ... tłlioha.
oll• Shtollllzono .tatllioato. obioUu., kłól'J aoetal utazoZOIIJ • 50 " podoaao prao bllllowlUJah• .fua 
&Ol'Joowal• oit w J>Oataoi onlłloco aaoiłlllllionia o WJIIiaraoh około 300 :r 400 om. l" prukroili łworAJlO 
nieokowato a~ltbienio. lo l t;łtboko4d doohod:aUa do 110 om. WJró:t.nioao aoahl7 hSJ •ra .. , l 
l • 11 o baroto az•ro-nlobloakioJ 
II • kulturowa, "I'WJ brUDatao-tdłtoJ 1 brUDataol 1 mie_jaea~~~i • u:aro-oao:moj 

. m • oaloo • poataol ł6Uoco lilalika a aaoio~ onatJnOWJIIi 

Jla &ltbaltohi obło 60 O& od powloraoboi JUIJ , WJSt~U>ilJ oao:&l\tkl ltollatrakoU dNWIIiODoJ, 
pr!lwdopodobllte na planie prostokllt.DJ• /lllalo dt ~WJoi~ JodfiliO poło .. kaaałl'dl:olt/• ;rej WJIIiOI'J 
• praJblUeniu WJnooił:r 190 :r 230 om. Ja p.,.1•1• 'l? 011 od powloraohllt JOIIJ otolordaono pnJ lr.r6ł
onJ ftiaoio kolla , rllko;ll obe011o•6 al'l'O o hodnloJ 10 - 12 011. BJl 011 wbU7 lla około ,O oa " oaloo. 

· Z nretWJ ltalł~arowo;l 18JaltiiiD 111 .. 1ol.JUi 11o•6 bardzo 1'0zdrobii1011Joh frapeJ~t6w llłiDłiJJI.• · 
Wltk•o•cl ułukclw zostało Odki'Jh praoa I'Obotolltów ' lab lilialala sit 110 b.al4aoh. w•r64 •at•rlałi:a 
ouuioZDet:o przowata~l\ frapoat) cam.ltclw obtao&a'Jołl; WJPaleAJoh • ałmoafal'H atluia1~•a l 
"at weków•, Aiek1Dd7 adobiODJoh WJblJUOsanlelllo ZDaloatoao 26•1•t :twa kl. ue:• or• pNodaiot łolUDJ, 
ltłciNCO filiikOJO aeat h~tl!.lla do oli:Nnaoia. Wołtpna anolisa alaaltÓW llłiOOJd posftla łahwlld oblekł 

llll X'l wiek. 
DokUIIIeotao;la oroa aab)'tlti a badali. &POjda~' alt • Pall.atwowra Woaeom 4ze~oloc1o&oJ• w Waruowtoo 
Ba4ela aa.lto6ozono. 

nndw 
wo~. ztolonot:clrsltle 
StanowiSko 6 

lllatJtll- liiatol'U 4roh1tektU7 
Sztuki 1 Teohll1k1 Politeobnlki W200ławslt1e~ 
WojewGd~~ lcDaer.a•or Zab)'tkclw 
4roheolocioZDJoh 
w Zielonej Górze 

Bad.ania prowodzU IDCI' Ratner Saoha. 1'1naoaonł WIZ w 
Zieloaoj Gclrze, 'l'neot aoz011 badu, ~"dlliooteoua wtoła 
I'JGel'llka /2 1101. XIV ••/• 

l(ontJDIIOwa.oo bii41J11a w aałotoDJIII wykople I, ekaploriQI\O ltohjne war•'WJ 7 11 , 9·11, oo14C&j!IIO 
w partii pólDooaeJ wykopu &1tbob•6 - 401 oa. Obo011dcl we WIIZJIItkiob. nrat'HDh &rull blllołll.eoco 
• poataoi trapantów zęroWJ, polopJ i oocłJ oraz odpadki 10apodarozo, jak np. okoi''I!J 1 b•ólL 
••iadoz4 o iBtnieni~ wie~ 11rzed ioh powstaDlem. W waratato 11 Aatrat10Do aa oacl44oio 4ob:so ... 



aaa-

ou••u, lluotnai.~t koUIO.,_, waMA1a~-~ AUJP nloWJ, wrko.._J • Mltk 4,1ło.,o1a, 4o .. Jr" toM.._ 
.,Ob, 11J11'ob10-- pl .. 1.1 ob.., .1 WiUliliJ /OIDOOIIO.Dlo 4IOW.DO .. OklpOftJIIJ ploto lłMiołaWO Walca 
a taotJt••• SOhllllll •t.WIIfłłh WIOolanltlO&o/. l:oaołnko~• •• 11100.111uo 4o4ałbw łdflll U.l ... 
a1a1 tat.oaaJal. po111JII1 /•Nu1 ~··• 4o obło 100 -.!t aa kUN .ubatloao • wo..,otklob M4MJob 
• tJ• lOka ••••••· · · ' · . · 
Do aqo1oka ... Job •aiiJtWw M&O oo..Au lła4aWOIIO&O aU••• kallOa 111"-ollka, Jt6łko 1 lłła 11 telGo, 
•••1•1 onooh ło kUą 01011 pao1o10t a CISUJIO~ a1apnoiiiOOSJOło~ putJ ukluo~ ,.,.....,.. ?tf, 
.. 1 .. 1 ad., t .... llb OJiłOW&O wall1'7h /ł/ ...... 0 /.,lołn f/ 1 k'QUołf .-111; .. .._..., /nl otn 
10/ on~~ ll.._ao., a•ik taiOSOWJ ' i .114oli10DJ IJI.-1 plłl,.l-lt ..... ., • aoo1-"• /nntn 11/. 

waJotltlO WUOłWJ ·aaloiJ •tplo łałoncł .110 l polo DY w1ok11. 

Badela ""' lalałfaao-•• 

... WIIŚ, ... Ba~ał'6ł 
n~ • . l•.,ilaklo 
SłaowuJID l 

lm., 
-~. 111elU:1o 
Shllo•UJID 1; Wałr Gł'6~eo 

patn aooUt 

pahs oltfto latdU:1 





cufu, 111o Rąo&~~o 
plo,rkowskle 

- ~2& -

Pollka .t.kadeala llauk 
toatytut Blatorli Ial'UI'J ~atertalae~ 
Zakład ll'oheolo&U Pollkl ŚI'O<Ikowe2 
• l.04zl 

Ba<tan t .. l kiei'Ował dr lllu •tan Ołoaak. W badaaiaob. ao••••ot• 
oaył mer r. ttold Śwlttoalawski /autor ~raeoadaolo/. 
?iDaaaowało Plotrko .. kle ~rzedal,bloratwo ~uryatyoaoa 
• 'l'eybllllalaltl ; " w Plotrkowte 1'l'Jbo Pi•I'WBZJ aeaoo badad, 
Dwór obron.ay, 

&ainy dworu obroDoeao abudowaoeao a mlejaooweso, lUIIIIla&o tamuD.l• wapleoDeao, połotoaeco 
11a WJaoltla nsóraa paaa240Ja Daó. dol1D4 Pilioy, obok truta rrzeclbd~ - Plotrków, Bldo•l• nnlealoeo 
11a pl.ale pi'Oato~ta, U1111thzoe o&ltclailiJ po:nollłJ WJr6tllió tray poal&sZDzenta • jednym tratole. 

_ •a terenie badaaeso obhkha WJłJoaono dwa WJkopyl -....._ 
11Jkop 1 • /o WJIIliaraoh: 10 z 3 -./ obj4l .,,h:se pomleazozeDia onhalae&o 1 w aałot .. Diu aial WJObD-
4aid poaa aaohodD1 mur zemttrzpy. 
WJkop nr 2 -/o WJIIIlUaohl 6 z 5 a/ WJłyoaoDO Da zewtu,tra, przy weoho4Dia llliU'Z8 dworu w łaD ~oacSb, 
u ob241 zaohowaoy trasa .. • •otaoy, btcl4oej jak dob4d praypuzozaao pozostalo•o~ budy, 

W hakole bellad • WJkop.le Jlr 1 ; a jeco DZII,Oi aaoho4Dlej, ~atra1'1ono Da pamJ.eac.vuaie w pi'IIJ'" 
blltaaiaproatok,łD• o WJIII1araoh l 1,5 z 3 a, b,cl,oe ro4aajem anakau /baszty?/, · WJSt8jl\OJIIl około 
5;5 a poza lloo zewa,haoe aaoho4D1e&o auru obiektu. ••r6d &ruza ·~te.Joeso 1 pr6c!Klto7, WJpełD1a-
24oyoh to pom1eszozen1e, znaleziono kilka detali aroh.ltekton1ozoyoh WJkonanyoh z plaskowca /trac
•••7 nDesaosoWJoh 04nwl/, llose cw~dzle telazoa 1 llo~o1 psów, w lll'Oclko .. ~ oztllo1 wykopa odało
nltto aur b1GCDI\OY na osi p6łJioo-połudn1e,o azorokofol 2,1 m1 z dobrze zaobowanyal lloaml, przeo1Da
~l\Oy atarazy mur /prawdopodobnie z oaro:tD1k1elll/, prayle&a~407 cło o1etsn o4 stronJ wsohodll1ej. 111• · . 
z4olaoo WJ2dn1d tUDkojl etarszeso muru, któl'J WJ!It'UIU • tym 1FJkop1s. 

Odsłon1tt7 w WJkople nr 2 układ murów 1 zaohow011ycb frat:meotdw lloa pozwolU: atwtel'llzld, .. 
Jlle a11 to pozostałofol banty, jak twierdzODo w dotyohozasowyoh opraoowaniaoh, leoz l'Gozej a71 
bramnej z zaaurowanya ohorem bramnym. W WJkople tym wyst~~.PiłJ cl~e llodo1 silnie przelll1 .. zan.eao 
aater.lału zabyt1towe4o, poohodz4oaco z okresu od ko:1oa XVIII wieku po ozaey wsp6łozeane: llozoe trac
auty oera!kltl., szkła okleonw&o 1 naozyolonso /w tylll kilka 04o1skdw znaków wytw61'0y/, a tat&e tny 
poldwki oe&}y palo&.kl z XIV wieku. Katarlał z XVIII wteku oraz samurowaale otworu bramne&o w~aa6 
ao:tDa ze ZDa3dU3407• •1• około 40 a od ra.l.D dworkJ.ea .,.uwatilll, WJbadowanym w koiSnu XV!II Wieka· 
dla Staoleława •ałaohowskleco, aanzalka Se2au Oatel'Oletn1e&a. 

w oba WJkopaoh ole os~caltt• oaloa. 'l'esoroozne bacl-.o1a zm1enUJ w pont.oym "'opolu clo\Joh• 
ozaaow po~dy 11a JrOZplaoowaale obiektu 1 p ozwolUy wsttpole okrdlió co 2ako dwór ob:roooy, •1• 
dały 2a4Dak, podstaw do okl'elleo1a dokładDaj ~hronolo&U ·dwora Wil\ZaDeio wa trad7ojl s l'J'oena• 
•lr0ab6ja1t1em Zb1&n1ewem 81\klem & XV wieku. 

Badaala btcl4 koatynQOwaoe. 

PODLASk.A 

:Ds1ert)l:4sk1ep 12 
PP Pracomie IODae.-.oJ1 &aby,tdw 
Pl'lloown1a 4Z'oheolo&1oaoo-Xaonrntol'llka 
Oddział w Labl1D1e, 

Badania pJrOwadzU JD&l' J'eray 01oh•ak1, 1'1Dao.anl al 
w Białej Podluklej, Dl'\1&1 sezon beclad, leapdł palaoo
obronoy /XVII-xvtii w./. 

Iontyauowaao badaola nad fortyt1lr.aojam1 a1emoym1o ZałołOJIO WJkOp aa Odolaku kurtyny 
wsob.oclaie~ JrOZpozoaj'o wał 1 foat na 4łusollo1 53 a. Sospozoano łeob.oilr.' bldo1FJ oraz aahrlal ło ..,._ 
bilaola taOOJI1eilo Stwhl'llzooo, u. pierwotny kl\ł naohyleoia wału wyoos1ł od atl'OIIJ ••mttn.naj - ot. 
45°, Wal był aabespieozony pne4 oaanniem/np. • Qnlku oat:tMltwaola/ u podaławy taDatralllo~l\ łre .. 
alan,, aaalo&lOIIDil 2ak odałoDitłs • ub1ecłya .. aoall • belki drewolane let~aoe poaloao , •• Jlał 
4R1Mo &abeapieoaoae belkami p111Dowo wbUylli • pialek. POWJ&a~ odlr:l'J'h słabo aaob.owaoe 'lf47 •
ntdowej palilady hor&llo•j oaliiD1''' drO&ł /uerokollo1 ot. 1,40 lll/ u po!l • taWJ nlllo Stw1el'llaoaa,• 
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. paaclplersia aoa•alo ani .. oaona, aaohDwala d• hw. •4roaa ••r•tJ•• •• po4aław1• rozpouaaaco po
aiaaa •4roal słra&J• aoiDa okre.lld piarwo'n' wrsoko•d walu - około ~ • ~.5 •• azeroko•d praedpia 
sla '• 3,5 •l &ł,boko~d fo8J około 1,~ m. 

W 4alaaJm Oiii&U rospoanawaao Nllkłf n1a1ałni•:lllo•ao &ldwnaao kolpUlU palaoa - WJkOP•• o 
4łaao•o1 ~3 •• la poelatawie w,kooanaj •okumentaoj1 o4ałon1'''oh aardw ora. w,n1k6w baclad a ubiaał•
&0 sezonu ao:t.na ju& • mlaft dokładnie naaidd na plan :uapolu raut &ł6~eco kozpUIUrth aur, n• 
•••ran• wras a wia~aal oraz azozac617 podziału wewo,trzoaco - na poziomi• plwolo. 
I.loana anal. .. iaka oharaktaryatyozoyob naozyd uklanyoh Zdaj11 •1• pQpiera6 WJilllll'łtll wozdnlaj hlpo
tu'ł .o 1atn4anlła • jad.Dya a pOłlhnozad plwoio pNooa1 typa ętekarllko - al.aham1ozneco. OdsłCill'łło 
.. wo•trau baszty poł.lldDJ.owo-waohDd.DUj Diazakł.6oon11 warst•'ł, kt6r11 na podstawia do~ d 11oznaj oera
alkl WJelato-o na nv wiek. 

••~erhłJ ZDajdUjll ai• w PU: PKZ O/Lublin. 
Baclania błclll kontynuowane. 

aosnoan:r 
WDj. włooł.awskla 

BRZS:Ztn 

woj. skieroiawioa 
Stanowbito 8 

OZ I!IIIJmN III: I 
woj. bialskopodlaskie 

patrz pdtna •reclniowiaoza 

patrz pdtne ~red.Diowiaou 

PP Preoo1111ia ltllll .. rwao:li Zabytltdw 
Pracownia •robeolocioano-ltonaarwatoraka 
Oddział w Lublinia 

Badania prowadził a&r J'erz7 Oiohomskl. Finansował llltZ 
w Biała:! Podlaakiej. Pierwszy eazon ba41ll1. Zaapdł pałaoo 

obronny ixvti w./. 

Badania podj'łtO w zwilialtu z proc-• rewalol'Jzaojl aeapolu, • skład kt6reco wohodZl· reD
.ansowr pałao otoozaoy atarowłoak11111 baatlonaWJai fortyflltao;jam1. Obbkt alokaliaowany jest .na 
skraju osady, o4cro4ZGDJ od ni•:! roalawiakami l stawami. Badaniami' ob:l'łło mar, fortyflkaojl /w,-
kOPJ/ oraz dziedziniec - /odwierty/. Zalo:tono ozter, w,kopJ badawcze i 25 odw1ert6w. · 
W w,kopia Dr I aaloSOÓya beZpodred.Dlo pr&J aarza bram7 Da zawn,trz murdw rozpoznano nairaratw1aD1a 
w rejODla wjaada na obiekt. Zaobserwowano jeden atarazy poziom wjazdu około o-;a • plllll:&a~ poaloa 
obaona co. 
W WJkOPl• .nr II aałolklnym p rzy murze bramy od wawn11trz obiektu rozpoznano nawarstwlula n~a~,tn 
for'Jflkaoj1 • m.in. starsze poziomy przejazdu. W zwilialtU z planowanil renowaoj11 budynku br•owco, 
duto uwa&l po~WlfiOCIIlo obserwaojl murdw. I1astety7 bardzo wrsoki poziom w&1 &rUPto.,.ołi llDieJDOłllwił. 

dokopanie do oaloa i stOPJ aur6w. 
WJkOPJ III 1 IV aało~o • okol1oy baetloDu wsohodnieco. 

W WJkOPla nr III, zało:tonya o a eiyku barku z kurtJOli nohodnio-polucloloq od m• trza for
tyflltd:ll, ob .. nowaoo nanratwUDia w baaUIIIlie. Jatra1'iono na pozoatało~oi plaoa 4o wypalania 
kafli lub wrtOPil szkła. Świaclozy o tJm m.in. duta llo~d tutla ezklarakleco 1 tracaent6w kafli. 

l' w,kopla nr IV, aaytUOWIIIIJII przy oaole b .. tlODu, od atrony fo8J, zbadano nawaratwUDla Da 
•wo11trz tortyfikaojl. Stwhrdzono, 1t Dajpamiaj ton b7ł.a plJtkill za&łflbianiem .oiawypełoiODJII 
110411 /na zbadany• ocloinlttl/. 

Uzyakaoo wiele bardzo inhralujlloeso aatertału aabytkowe~o. Zllajcluje al• OD w PAKPxZ 

0/J.ubllo~ 
Badaola błdll !ton tynuowaDe ·• poataol nadaor6w aroh8olo&iozoyoh D ad pracami saotaoholouymi. 



D~u, ca. Blela., 
woj. aklezalewlokie 
Shaowiako 1 
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BllliL'O 8114ad 1 Dokwu.D .. o~l Zalty.k6w 
w 8k1ezalewloaok 

Badania pl'on4:ail a&l' ł.D4ne~ Koalorek pftJ lld&iale ... a • ., 
Szo:aepao111:. ft11eaonlo Billl'O Bll4ad 1. Dokwnentao;11 Zabytk~ .. 
w Skiamiawioaoh, Piel'wn., .. :aoD baclall.o onautcr·aeGS&:o
wate /z a pol, XVI •·l• 

PnepiL'Owacl&ollo baclada Wl'Jtlkao.,~o• kopoa zlelllleco-pcScU:a w -'•laoowo~oi lll'OCill&a, ll:tdl'J 
&lla~du:l• alt Da ,Połu4niotl1-&aoh64 od ni; na pod.aloltl7eh ~kaoh. Poa1114a 011 ll:aztaU •oltti!IO atotka 
o wyaial'aohl 'l'eclllioa u poclełaWJ • lS m, ..,aoko•d • a;s a. Od aaoho4ll1e~ atl'DDJ do atołka dooho4s1 
aaaJP a1eu7 clłuso~oi ,O a 1 1111oko~oi - 1 11 - pnwolopoclobaie ll'Obla,: od pdłDoOJ, &aohoclu i po
łuclllia uajduje lit foaa aaaroko,oi 30 • 40 •• Oalo~d otooz011a b7la wałem, obeoD1• l'O&WiezlODJ•• 

11' oelu okredleaia ohuaktel'U 1 chl'Onolo~H oblell:h WJtlCZODO na "aaldanie" WJkllp I o 111•1a
noh e z 8 a," akeplol'U~łlo 4wie pneolwl•&l• dw, A 1 D do &ltboko,oi ,o,s •• Ukła4 nntw .., .. łPUl,OJ' 
• poataol Da pnemlao ulotoDel polep.,, cllAJ, bl'U11atllo-ozuD•:I pl'dohDiOJ pnem1enaDej & dn"eaa, 
a•anaalJ'oh b1en1on, tl'asaentdw oec1eł, kamieni 1 popiołu au&•l'lll• 1atll1en1e dN"e1aneco obiektu 
o pl'ZJblltonych WJlllianoh 10 z 10 •• B7ł to prawdopo4oba1e po4p1-.a1A&DDJ, je4DoltOD47111aOJ:ID7 bll47• 
aalt • wiata, B7d mot• poalad.ał aa na putene dwle-tnJ l&bJ /• o!w. A alokalizoweao trapent., 4wdoh 
ll:l'ZJłu:s-oych alt belek. /, 
1łl'Ube •ntWJ polepJ ol'u zmunała hieniona etaoow.U., podłoA; &al'6wno na padane ; jak 1 aa 
plel'ftzej koD4JIII•o11• J'e4Doznacan1e aołoa teł ahludaid, ,_ jecllla laba /nacl., ktdrej sloltall&oweao 
w d w. &/ bJła ocrzeweaa p1aoea kaflo111a. Został on uobW:roo•J' • piL'Ofllu &aohoclnia dw.~o; a · sba40WIIIIJ' 
bJł s oeclJ pa1odwk1 . /l'unt/, &11A1eej polep7 1 kuleol oraz b1en1oo, kt6re ataoowiłJ jeco fiMI• 
claent /w:raial'J pieoa S z;, a/. 

Wakl'lal INchCIIIJ ataoowlłJ Uozoe tl'aoaeDtJ oal'Uilki toczoDej baftJ oe&laatej 1 a1 .. j, • 
pnewaA - 110,& • ,.,oh plena&Joh Ol'U tNpeatJ ll:atll • poln' bal'WJ, sieloDej 1 bes p~:~lew:r. 
Oza-at na Jtatlaoh poehoclal aoąw f1&Ul'alo7 /rdtd&J 1DnJ81 ~dUoa • ~.: 1eny /t/; IL'O;l1DII71 1 
~~~-•l'JOIIIIJo Opl'doz taco ualez~ono killt .. &lealll' ko~o1 &wientoJoh 1 jeden fl'11111811t Jlleoii:Mno
.a.eco pl'Mdmioh •lunaco. 

w ••1etle pn~ WJkopa11ako..,oh w:r4aje alt, ,. sloltall&owlltJ ·obiekt to posoatało~o1 4re•t.
.a.ej wlełJ alenkaloo-obl'DDnej, kt6~ na podatawie oel'Uilll:l .a.aleą datowad .Da a polo XVI delta. 

Pl'aoe na4 petD7a "'PlL'aooweo1ea-aater1ałdw tna~-· 
Badaola ~d' ltoAt}'Dao-•• 

Dzuz.DOIO 
' wo~.oieohanowskie 

DŚWDIZYIO, ca. J:ołobl'&e& 
woJ. Jtoaza11llskle 
S tanowlako 1 

patn p&tne ~reclll1ow1ao&e 



o.J IOWI1 1•• Oobraelta 

"'• płockie 
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PP Praco~1• Konaarwao'i Zabytkdw 
Praoo~ia 4robeoloctcsno-Konaarwatoraka 
Oddział • to4z1 

Badaola prowadzili l mcr. asr.Andrza' Bartczu, Ol'llecora 
Kotkonki, lenusa Phtrzllk /autor ~rawozdaoia/, Jutyn 
Skowroa, Januas 1'olllala, Andnet 11'6jotk. J'loanaowd IIJZ 
• Płooka. Piernay aaz011 badail. Dw6r Jla kopcu a :XVI-X'fii 

Badan ta na stanowialtu • Oa'u Jfow,m przeprowadzono • r11111ach werJfikaoji arodZiu poładntowo
aaobodniaj oz,~ci wojew6dstw~ płockieco. Obj,ły one w,kcnaoie planu aytn&OJ,nO•WJaokodcioweco; 
o1,&u odwiert6w ręcznym ••1drem polocic~:~~ya oraz WJkopu aondatowsco. 

Kopleo połotony wdr6d p61 Da poładD1owy-zach6d od parku dworakieco, otoczony 'aat fo~ o 
aarokodct od 8 do 26 •• Średn ioa kopo a u podstaw, wynosi Od 36 do ~ a, a w,aokod6 pllllll4 otaoaa
j,oy teren ok. 2 •· 

11' w,kopie BOlldatow,a /o w,miaraob 6 :r. 1 m/ uaytlltlwanym oa ltulmlnacji kDpoa natrafiGJIO oa 
nlilrt achod6w WJir;oaanych a cet;ły O wymiarach 290 • 260 X 128 • 123 X 82 • 72 oraz fNCJBSOty IIUI'Il 

oaclanaco at.aow1,oa pozostałodoi aurow&Deco dworu. 
L1o~:~~a ułuld caramiki 1 fracmeo, ty llarli pozwalaj' datowa6 obiakt na XVI - XVII wtek. • 

· Wie:roeoia arcbaolDcioZDa wykazywałY, U nasyp wykonany jest z cl1Dy. •1a atw1erdzcJio ataraaaj 
tay rozwojowej. 

Badania nie błdll ltont}nlltlnne. 

OMDft 
woj. białostookie 
s ho owiliko 1 "G6ra Zamlr;on• 

patrs wczeBDe dredniowiacze 

PP Pr acomie l:1111aerweoj 1 Zabftk6w 
Pracownia .lrobeoloctczno-J:cm sa rwatoralta 
Oddział • LubliDie 

Badania prt~wadzlła qr •aria SIJIPI'JD• l'lDBDaowało •••• 
• J:azillllerzu Dolnym. ffs1111 seaon badail. Zlllll81t /XVI -
- XVIII w./. 

J:tarowJI1oho Sl'IWY rob6t PI:Z WJkoaywało o4cruzowyw&D1a w akrzydla waohodnill zllllltu, w ahjsou 
aninosonej klatki aohodon j. Ha o4o1Dltu mi•dzy partare11 , a I p1,trem doltaJlano JDteraalljllo•co od
kryoia. Stwierdzono 1ato1an1e ral1kt6w pia~wotnaj klatki 80hodowej a dobrze aaohowairylll necaty-.1 
atopni, lak okazało 814 doloa partia mur6w klatki soho4owej posadowiona 8ll oz,.tloiowo na zelU:taoh 
wozed!ltajazyob, c61'1l zniszozaoych 11ur6w dostawioaTch od strony dziadzidca do waohodD1ej 6D1ao7 
altrzydła waobodnteco. Odkryta aury ••&Dowi.!l piii'Oa tało86 przeaklapJ:-co nlell!lyl P.OIIteaoaii.Dla o 
11711iaraobl 2,90 x a;" - 3,20 •• Wa 11m4trzu p011teasose.o1a, w •ura• weoho4nta w~do~a l•at ••~ 
lORDa strulntoa. 

tJatalłlll.o, te o4aton1tt• rell.kty mur6w •"!4 81• z ltnnstrukol' o aharakteru ob1'CIIIJIJa1 al.a
e._Oil laOOAieniu pianot.D•coi nobn4n1aco auu ltur~Jilonco 1 poohodZ' Dajpetmiel z POGZilłk.S. Dl 
wlaku. Z oal8ea ltonełrultoja ta, nu z auram kurtynow,m wohło.Dltta aoałała praaa sablldo .. at•~ 
••co altftydła waohodniaco. 

Dla tlll:hllaco roz.P.ozneta wpłej wpaianl1111•co odltryoia wyt}e&ono .,kop XDI IIIIJhiiWIQ * 
arajnya, JcSitDOIIII.YII Joaieaaozenia skrzydła waohodolaco; kt6re praylacało to wap111111iana3 kla~1 
Hh0tlon1• W wyklipie odałoaltto aury a kaa1en1a wapienJia&o Jla aęrawte waptauo-pnakn••l• Steo
wiły 0111 parUt fUDd•ento111l a.U.U daaoaj kurły.DJ noho4D1aj, poeado'wtona 111 piaalta,• .Da cłtbOkolol 
akoło 3,10 •· Doatawio.aa do .olaao aury ateo111ł7 koatynuao3t odltl'Jteco w klatce aobodo"j atarata 
pC111ieazozaJI11o •u r6wDolecłJ do alll'll kurtyJIDWIICOr zamyltajllOJ pllll1aazoze11ta o4 połii4D1a, poaa4owl 
•• b,łJ »łyoaj, Da lłtbakdot altolo 1łl0 •• Do zaobodn1 .. o auru ztarszeco poa1aaoaan1a todaw10117 
IIJł, oztlolowo takile poaadow1GJ17 11a 2•&• połlldn1owaJ lot&Dte, aur po~ Udnlowe~ .. iuf lkallllł&a, 
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Barll.ao 1.o te reauj,oe .,IIlki przy11loaly dalii .. bildalii a w rajOAle wju4u A a Z-k • .,kop uni. 

atakola akęloraoU wykopu załoto11aco Da ... ,ku uyi bramowaj • aaoho4111a prayczdlltlaa ao•ł• o«alo
tr-caaDt praylacaj,ca~o do ~oh au6w ,;.omienczeD1a. l'rzykt'Jt• 0110 .llylo AillełJ' .taie.DDJil 

t.lapl,ID:Lall, z oeruiau, poaadzloil " lllltłrau ~ru z ohoMil WJj,cio.,a Dl!.- zhOGJ pdłlloO.Dej paliłU 
I'IIDkoja teco pomieaoaaaJ.a D 1e j .. t na razie je4JI01Daoznta okr.,lGDa /'1176 aote jaa• to· 4a•e 

wit~laD ie •/. Ol:.rCDolodt tace. obie :t h okM4116 moi.~~ a ~a XVIl wiek. 

pojezuicki 

1 ••• Wojolecha 

IlWie W~ Okruow Zt••1 ll:al.iakie j 
Biuro Jla4u Do~ałacH ZabJtkdw 
w ll:al.iszu 

Badaala prowadsil zeę6ł pol!. kierur.klam mcr.Zeraeco 
.Ueue.adra Spl1łta. J'loaoaowzlo IIIIIeiii OJtrtcon Z1ea1 
Xal.lakiaj 1 Id w Xal.hzu. Xrypły erebowe /pnel• 
XVII/niii w./. 

w koloide pojazu1okill /obeaaie kolłcldł camisoao.,/ odkryto ti hakcle prayco
kaoalu do załołeaia loatal.aoji oeat_ral.Det;o ot;newanla. Zaaj4•.14 lllł oae w prawej aawiJI 

j ~o,cioła /IID4."zozoae llll adlut lłclcy boouej/ 1 a stropy lob akl.eplell .,atvll7 aa clt-
20 • eo om p aUej poziODil poaa4zk1. Odkryto cztery krypły. Dwie z aloh bJlJ bar.t.lio all.Dla 

p nas praca ziem• /ar 1 1 2/1 ja4Jia odalolli,ta została tylko cztlolowo /nr • • uataa1011a 
~IIJ•ft'IIOILDU • atOlliliikil do ·pozoatalJob/; a jed.Da 't17la aaohowaoa w całolei /ar 3/. 

w .,111ku prao prząrowadZO.Dych w Itrypole 11r 3 uatal.CDo 1 ta poohowaoo w alej 7 oa6b. s••ow 
lllłii.,CJroa apooz)'wało w dMmlaoyoh hUIIIDaoh ntawlDDJch po 4w1• /jed.Da 11a druciej/ w tmeoh nt4aoh. 

a16dlllll.l osoby &IIJP&D• były lUilo w jedllll z t4t6.w krypłf /pooh6wek wt6r.DJ 4ok.Oilaay w hakole 

ilolll'IIIOzu la k.rypt7 przed załot.elli'ell kolejneco uarłaco • t/. Jeden za uarlyoh zlo:ł.OG'J zoałal Co 
IIJP•łlllO.Dej waratq upaa /o pabo•oi oko 1CI • '15 OJtJ/ 1 oo ••ladozy p:rzJP-ozalA1a o biD8pOI'o 

111 ~eco calok z 4al.aze~ odleelo,o1. W 4w6oh poob6wkach znaleciODo fl'IIOiłlllłf odzle:t.y w ~Uaol_ 
:puo 11k6a111yoh butdli; ak6rzllllaco paaka s :t.elUA!l klal'łl oru atituoweco ~epka 1 kllllselld. p_oaled ... 

~ka., rozo1tta u 4o lokola 1 spi ńBIM .Da &elUDe a.&ftlt1. 1'1'-7 W)'li:eaoe· bJb • 4.M.,a 4łbo-
1 poll1adalJ p:tM:UO~a poprzeoZ.De pro11toll:'to~co 1 be;pezowateco 'kształtu. 

EJ7pta - ~ako _el_lllleĄ\. ~telttlllllou:r • zoat~a do biliłowana 4o •o18117 fmd•anto"j ~·teł• 
~~~a2DJII ozaale • By'ła oaa kilkakrotnie naprawiana. 

aia poddawie ci4Ju.,teso aałnl~ll oraz daeyob 4~WJob lllltal.oAo, :te krypty poohoclq a JII'MI

rnl/Xfiii w1akdw. 
Watnia~ -1 4alt-łao~a uaj41lł4 alt • •-IIII Okrt&OWJ• Sleal Z:allakie~ w ltaUa• 
~1111& •••~ aakoi!DIOGIIo 

1J.D1werayteł Łc!4zld 

ll:ated:ra Arohaol.DcU 

• loodll 

Badanta prondzll acr l'adeuz z. lloJObaoa. 0p1eltt oa~ 
aprawon2 doo. 4r Zerzy lla1eol48ki. J'Uiuaonl un,d 
Wojn64aki "ll llloolawka. l'tanazy u.oD badu. 81Uktr 

4W01'1l /koD - nil •• ,. 

Bildania o aharutarze rozpoz.oawoz:rm prowadzoao Da 'ltopou okrolłl0117a prasa lU•Mt~ paed
jako tzw. crodzlako ato~wate. Obiekt eajduja alt w pollld.D1o-aaoho4111e2 partU. ni, w 

40'6 uuokt•~, ail.Dl• aabacaloaej doliole raek1 Pmd.polllej, w ocUealolłoi około 60 • aa ~aob64 •~ 
11 DcSłiU.Clhodeos. S• J[opl.ao wkłada alt z dw6oh Żluyp6w uaieaoaoaJOh ~94eo A& 4~ ••WJP łolaf• 
WJ4łldce7 aa lloU pdłlloooopolud.Dla aa WJ!Ilary okitło 60 z 20 •• ••• uloko11411 :r paJ jqo kawt4aJ, 
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waobollul<t J nuyp &dl'ltf • oltoło a' 1 5•1 ., /i,>t~.y bUalto '>•hl& t ro••l lf110ll.o•ot/, 17P1thatnle oahao 
topoa pllbad ohoAa~'o' ao euen waha •1• od oll:ol:o 10 4o 1a a 

IJILOJl 1 /-, li ' m/, ulokowany • wytnej pat'Ui obhkt~, poawolU atwiu4ai4, u a~al tu••~ 
bUdJUk lllleaall:al.Ay, naJpn*iopodobnltj clH~l&n) /snaozna llo•d polepy/, a pewnraJ. alaaent•J. 
murowanymi Itr. oaaiwł • li•8,Q5 0111J 7•12,.5 om/, bJd aote typu wtatowsr;o /?/, oo poha4nio aup. 
ruiłl "1!1>hrJ r;drnej pldfo~y kopoa, I'Jkol' 2 /10 x 1 al, &ałotonJ na nai:rple 4oltlya /na oll 
waobód-uobdd, :P0116sl • llOharoentu e labo os,teltlej warstwy kulturowej oru poaoatałolłot &łtbllkta' t 
?•mt'tro'olo;l ja:up /?/, o blUej nhokrdloo:ra pne~~naozenl-u. 

::,talsalonJ rUOhom:r materiał aab7tkow:r /hapentJ kafli pieoo111oh 1 naozJlS &11111ao:rob/ t 
t:rpoWJ dla oblaktdw dworskloht pozwala datowad w przedziale: sohJłek XV. XVII atlllsota • 

. zabytltl 1 doklliMnhoja 2t1a;!clu;!4 8lt • J:ataclrae ArobeolosU UnlnraJłehl Ł&lzldeao. 
Baclilii i& btdłl kontynuowane, 

XDiX6. • Stara Viasto 
~. ~w. Marka 21 a 
al. 1a~1allodska ~ 

ll:o~oldł ••• Piotra 1 Pa111:a 

KROSiłO 

Rrnek 8 

U:'lfiiOl, !ID• Świdnloa 
woj. a ialonor;cSrsltle 
Stallow1ako 12 

patrz pcS~a lłrsdoiowieon 

pata p&Ule •rsdoiowteoze 

WuzeW! lrobeolosiozn/ 
Śrdclkowe&<> lfadoclraa 

• ZS,elooej Gdru 1/s • Śwtdn107 

Badaola prowll4z1ł msr Krz'JBZtot ClJisol. Plnansowa.l UZ 
w Zllllcma~ GcSrse. PiarwSZ'J MZPD bał~ Grodziato 
atotkowałe /II połowa nv •• • 1642 r./. 

Grodzisko sto:t.ll:owate w t.etnioy 3tOst polotone w caDhum wat; na zęleozu bJ'ła&o .. ~łlłkll, oko 
a00 11 na południa od CotJOitlar;o tolłoioła. Obiakt zoajdU1& SiO na krawtdzl :PodmOII:l:ej ~~; W pobllft 
nlawUlltUr;o sarbu terenowe&a 014&040&~o sio w klerunku pcSłnoOII"flll• Zeat to ltopieo Zie.aJ WSAiaSlODJ 
na planU koła o lłHdDlOJ oko .30 m 1 lll'Solto6o1 do ok, 3 111 , otoozODJ szosłltkowo · ~•ohD-Ja ·auwa 
obronDJiłt zbudonnJ• 11 ltllllli&DJ poln'Joh;' to~ i Diaklll walem :alalllllylll, WidocZDJI!I lepieJ 2&4Jnia Dł 
atron7 połtldlliowej. Oen.traln4, ozt~cS nasJPU zalmulq pozostalodoi wtety mltszkalnaj o WfldaNOh likola 
11 z '} ."; z ltt!Sraj :aaobowała sio partia wziemna z wicloCZDJII tr~ntem laku altleplenia ltolebltowao. 
Budynek w:rkonany bJ'ł z Itiliiileni polnJOh 1 dutyob beył rUdy dam1cwe1 spojonyob zap.raW~a npi&llllll• 
.,kop I, o wyaiaracb 8 z 2 11, załotony w 1983 roku USJtUOw!llly został • połl.lllDiowo-wschodniej partii 
obiektu, pOłlllQdZy lłoil!lllll lilldynku oen~ralne&O 1 IIIIIIem obwoii.Olll'llo lf plerwszJm sezonie baławoąa .,. 
aksploro~e zostały •arstiiJ poohodzl\ce z tazy f0Zbi6r!towaj obiektu /po 16112 r./, ttcSn uiaOSJł• 
nntw:r z ozasu je&O utytkowaoia, traeraant płaszcza slln1aneeo,· zala&a;lłloer;o Słdwnle w parU1 
stokowej kopO&t oru strop waratWJ poohodZ4o&j zapema a fuJ budow:r. Waratwa N:abi6rii:Dn aawteNła 

11atarUł WJIIlaszan)' t wlłrdd lttcSrsso oprdoz l'llllonu oaslao.,so "t bl'Jł l'Ud:r darniowej WJIIttpoftb rr..., 
1111111 t:r naoZ)'Il ll:lllllionltotf10ht oarmika polewana i stalowo-n ara t fraQD&DtJ ll:atll :P1800WJoh l lt~Oi' 

zwtu•to)'oh. •• IIPłlSU taj waratw:r, • p~blUu •oi&nJ buctynku llnalssiona sostab 3 a1111&t7 • pndcaa 
Xf 1 XYI wiakut w tym jedna Ludwika Zer;lallo!loa,ka, Itrdla ozesko•W4&1erllk1er;o. 
la atrop1e wantw:r poohodz"oaj • fUJ budow:r obhkta dród nlelloanar;o aata:dała oeruiosn•ao 
•••1el'dsono pnede W5ZJ&t)·J.a oanlllkt atalowo-Pal'łl o oeohaob :IIV-•l,.oznyoh. 

••~ahraae :łrd4ło pilant do,yollłlo• te•nlOJt • k'cSl'Jm ju' acwa o t•t•J•l'• tolnS. poeho
dzi a roku 1,05

1 
al.• o4noll. 11t aap•wn• Jwsaosa do domnlalllll!l840 r;rodz l•lta WD .. IDO,NłAS:o'!laoa•••• 
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•lOitlllLlaD .. IIII,łO w o4lod.,ol około l ka na poladolo 04 c:roclalalta ołołkowafloco. 'rdclla p-1ouo, Jak 
• pUJakeJ 2•• oatlolowo aałnlal uohoolocloSDJ paoalajllo da,~nd podłanio oblolf.ta na dRA 

wlotu Xl'f 1 llłJłkowulO co do .poaan w 1641 IlDka. 
WaMrlalJ a1oa011o aoołalJ w •••• 4~-ohoolósloaa.,. 4rodllo~_co l Wododna w Zl.el.,oj 06lPM 

oledalbą w ~idnloy, 
Ja4ela btdllo kOD'JDIIORIIDe 

pahs wo:Muo ln4A1oo1o08o 

PP Pnoomla J:OD•naoj1 labJ'tk6w 
Pnoomla 4li'Ghoolo&108D~OII .. nałlo~ 
Oddalal • LGb11D1o 

Baclula pi!Owdall ... łllclli'Mj .... alka. fta•oonł Jan-' 
B .. a1o:tJSaoj1 ZabJłk-co loęola Wiuła LabUDa. rtsoo1 
Maon baclado - ~1&41 oaa4n1dwa nl!o11'Jo•OłO• • ..Ulowloo• 
1 okll'oo nowo*ftn1 /rrii w./. 

Baclenia IIJ'lJ kolejAJa ełiiP• uoheolo&Loan'p I!OIIJa.DMla '-•• bloka 'fi na Słal'JII Wid~loo 
~lo:tOweo WJkop o pow1n110hD1 11 a~. , 
Ool• badali IIJlo okll'ollulo pa1•6• ałJłkoWJoh; Jak :t6a1ot. :I'DIIJOODOD1o Dajołan•J oatlo1 aaln~ 
clOWJ U.10D10J Oroclaita 16 • ._kap "! alokaliaoRIIo no łiJlaoh poauu; • aiojooaoh 4-U.•Job pne-
111oc6• av6w puU1 tiJild-łoWJoh. Po4 nałlu.i flllld-tdw •IIJ&ł••••J »•••21 abusODOJ • 1 .. 
tliGil 50""1oh od.klPJto tll'lljPM!IłJ aU'Il • k•1•D1a WI!P18ADO&Ot an_.uoio :Pftwllapodotlllo • aabodo-u.J. 
4a1aop trakłla Dl w1ooaaoJ ka10D10J • Oroclaka 16 lab alll'la1 0:1'04ak1.0J 18, tałloft111111 DO okna 

paod :tOki• 1!S8S. 
w na110h aodao:t6w orohOolo&ioiiDJob aod prM.U c6m1~a1 • WJkop1o .u 57ł :PJ.'IIJ taD4-tooll ~ .. , 
AlOJ Qn4ab 16 ctęli'JłO . , ... DD011łiJOD'o Ooftalka WJclOIIJ"O a aloJ , ... Oho:Jakto'I'JOtJCIUłl dlo ...., l 
pollilii lo-ncihoclDlo 2 :tlllłlai'J piMiha:t6o lo JkDoa 'Job. 
lad poaa-a a J.._ ohlollcl-o warołl .. aowlonJIIoO\ .. łlonal oorulOADJ •• ._. .. , a oHclalołl
ll'OclDlDwiooanp. J'ao noollłJa.~~a ao .. ala an1oa08_011a pli'Ma Wkap pod. au .i.p1eo111• la clDlo aapa, 
pect aana, uajclo•la olt ooli'Oalka clałlowua Da plo:tnq pAlo .. DII neJ&:a. 

Watodały aoaJcl~ll 'olt w Pnoo•l ~I!OhOolocloao-ltOD•rw•orok1oJ PP 1'D 0/:LabUa. 

Bod•l• bt4• :toa.,_., .... 

~Ol 
w2 o plooku . 
s ... owllko 1 • Jraok 
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PP Pracotnie ltoneerwaoj1 Zabytlt6w 
Pl'aoom1a 4roheoloc1ozoo-Koolerwatone.. 
04dzial w ł.odS1 

Badaola prowadzili mer asr 4ndrze~ Bartezalt /alltor 
ęrawosclaola/, J1111W1:& P1etrzak, Janusz 'l'cllllala, J'ioaneowal 
1I!Z w Plooltllo Pienszy .. zoo badad, XVII-XVIII • wleOUJ 
dwdr na kopou, 

Badania soodatowe przeprowadaooo w ramach waeyt1kaoH Cl'odzialt 1 kopodw w pollllllliowo-zaohodoie 
os t~ o i woj • plooltier;o, 
W saohodnit.j o:aę~o1 ni w obrtb1e pultu podworakieso uajduje eit owalnJ kopho o •redoloy oltolo 
50 m. !Ue 46rUje on nad otaozajllOJm co tareoea, Od pdłoooy przylace do o taco d~ ataw1 a s pozos•a
lyoh etl'oo odolttY jut szeroq foJNl. Ra kopcu znajduje się obeaoie dre'miaoy clwdl' 1lllll1eslolly na 
planie proatokflta.W litaraturze przyjmuje sit, ta zbudowano co w II pol. XVII lllb • XVIII wie~ 
Calem baclad by1o rozpoznaole mortolo&U nasypu oraz ustaleo1e1 ozy zaohowaoy dwdl' jset pierws:14, osy 
ltolajDil budowlfl na tym miejscu, 

Wykon ll!IO 2 ciągi odwiertów . aroheolor;ioznyoh oraz 2 wykopy sendatowe o wymiarach 1 x 3 io kał4y 
W,ltazaly one, to kopiec ueypaoo na istoiej"oym ju wozadniej stawie. IHeHozny material zabytkowy 
d~towaoy na XV-XVI w. odkryty w dolDych waretwaoh oaeypu byd mo:te wakazuje oa okree jeco powatao1a 1 

ale jest to tylko hipoteza, cdyt zabytki te IDOCil znajdowad e1ę oa złotu wtdmym. Wykop przy pdloooo 
•c1aoU ·dworu ole wykazeł, aby budowla ta wyltorzyatJwala woaamlejsze zalo:ten1a. 

Baclania zakodozboo. 

l. O PUSZ 

woj. białostookie 

Stanow1sko 1 

Koosnntor Zabytk6w 4roheolor;1oZDJoh 
w Białymstokil 

Badliilis prowadzi~• mt;r Vrszul.a Stankiewicz, Pierwny 
eezoo badali, J'1Daoaoweł llltZ • Bial:Jmatokllo Qlaotar&JekO 
nowotyto e. 

Staoowieko u.sytuowaos na :~toku niewielltie&o wzlilaaiaoia • poblit.u twiro..ni" okoio 100 a na 
nohdd od dro&i ze wal do Narojek, około 500 m na poludole od wsi, na cruntaoh Zypuota VorH&O• 
Badania miałY Da celu rozpoznaais ohronolos11 :wyetemat Joznill olszozCllle&O stanowiska. 

przebadano eooda:towo 25 m~. Odkeyto dwa szkielety. i jedo" oaaazkt. Pierwszy a~sleł oda~ 
ni'łtO łlut pod waratw" Ol'Dil na · &lębolrodoi 0 030 111 od p owierzahoi ziemi, • waratwle t.wiru. ZaarłJ 
uło:tooy był .Da osi W..B z &lową na zaoh6cl• w pozycji wypl'ostowaoej. lAwa l'Qka ulotODa ndlU tulo
na, puwa na wysokodoi kla tki pleraionj. 'f\U prSJ dopla la .. ~ DOSi odałooitto oaa .. kt d:aieoka. 
Wa pozilllllie występowaola lłZid.illetu shbl'dllono 1stn1eoie jamy r;robowej tworz,cej o1a•1ejny aal'J• 
owalny. Wyposahn1a brak. 

Drusi szkielet odltryto na &lębok0do1 1 ;·57 od powierzoho l zieaJ.. UlotoDy n a oei W..B z 111•
znaozoJIII odohylenlam oa pdłooo • po11foji liJProstowanej, lollol rllk ulotoDa ponUej klatki pi~rlion 
a palcami spleoianyai, SakLelat le:teł • j111111e &l'Obowej. l'yposatania brak. . 

W trakole akaplol'aOji szkieletu Dl' 2 ocl,ałonittO W połudoiwo-zaohodoi& l'O&U W7ltopU J-. 
owalnil o prze.kl'oju nieokowa tym. P61noooa doiana jUIJ wyłotona spalonJm d~mea. l'ypdDhko 2~2 
hor&Jla warstwa przopaloll&&o twiru :o barwl..a boZilowobrWlatoaj~ !fa e tropili 'IIJPSlnlaka zale&alJ kaai 
ni•• o •redoiOJ do o;30 .; a lttdrpo~ oztll6 .Doaiła :!lady o101a. Zabytki nie wyst~U»ilJ• Jeet •o 
pl'awdopod.oba1s jaaa &ospodaroza. . 

· w war•t•t• poprzedzaj,cej poz1011 zaler;aoia IZitieletÓw znaleaiollo kilka -clrobD7oh aało Oh 
l'alttel'JetJoSD'JOh trasmac tdw oeramW wozeaoollredll1~•1eozoej onz klllta odllł!kdw 1 widrdw .kneaieD 
DJOh1 W tJII jeden NtUBZOWIIIIJo 

Badan i a nie btdą koo ty11 uowane. 
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Siu~o Baclad 1 Doku.aotao21 Zab,tkdw 
w Skiazntawioeoh 

Ba411Dia prowaclzU me;r An4rzoJ l.oaionk. J'i»aoaowal Z.11pdl 
'.>ptaki ZdrowomeJ w Łowlozu, PierwaZ}' aezOJI baclado 
Relikty kolfolola lłw. J'aoa Chnoioiela /XVIII w,/. 

1f awill:lku z plaoowao, przez Zespdl Opieki Zclrowotoej w Łowlo:au budo"' lllOZD1ka 111t4zy bud711• 
cla~oso Domu lta, łlaery,<Sw z XVIII/XI% w, - • miajsou 14211• rtał apalooy w 1939 r. kolfol<Sł llw,J'•a 

Ohrao1o1ala - prasprowadaooo eondało 
1.1lltl>4111owa .praoe miały potwillrclzid 1atoillll111 .tunclamentdw kolfotola 1 atopiali Jeso zoiazoaenlao 

Zalo:tono a wykopy o łlloznaJ powierzobili 25 raa. W wykopie i - o41loo1tto zarys oarołollta ltolłoioła 
ora h111111011,' lloiany no4oaJ, lttd:l'a b1aso1a pod 1atolejllOJIII1 budyokalli prllykolloielliymi /obeoola •pl
tal/, OdMdzka .tlllldameotowa oraz .tuoclame,ot oe&lano-kllll1i81111Y zoajdonł alt ponltej 1 11 o4 powtnsob
nl. Śoiany zachowane Sil do wysokodol 70 • 100 om, 
1f wykople II • oatra.tiooo Da .trae:ment lloially budynkll przykodoleloer;o oraz pozos~alollol plwoloy z 
otworem pnyk~tym łukiem, 
•• podstawie odsłon1'1tJob :rel1kt6w nalały wn1oskowa6, ta w 1939 r, 11pł011'1ła tylko oatlfd ltollolola . 
/nohodnla/ oraz przyla&aJilOY doli rrasment budynku azpltaloer;o. Obiekt zbUdowany był z '"&17 w ho

landarskill "'tku. Pcciary ce~ datu21l &o oa pol. XVIII •• 11ater1ałdw ruohoayoh br~. 
l'lllulamantacja została przesłana do Praoo11111 PltZ O/Zamek, która zajmUje sit opracowaniem zało

:ted do :renloryzaoj1 Łowio'za. 

sko 1 

patrz wozeaoe llredlliow1eoza 

Badela prowadziła 11&1' U:rszula Sho.k1ew1oz. P1e~ 
sezon ba41l11. 1"1oaoaował 1iltZ • Białymstoku. Qaeotarzyau 
nowo:tyme, 

stanowiSko usytuowane oa st.,ku ntew1elldaso WZD1ee1ania od połlldo1a osreolezooeso Jlia'llłel.kia · 
o1tk1em wodnym; od p6łoooy rałodym lasem aoiiiiO'fi71D • • odle&ł;ollol 1 m oa połUdnie o4 drocl pol.De2 «o 
ni •owodworoe, około 600 11 11a Jl011l411.1owY-noh64 o4 szosy Bl.4łyatok·S~rallr 1 około 1,1 kra :Oa połlllł• 
111a o4 rzeki S~rdlaok1. 

Syatamatyazoe o1azozen1e atll!lowiaka wryt110waneso oa eksplorowanej okrasowo :tw1ro1m1 oraa aa

laaieola oa obiekole dwu p1er6o1o.nk6w lfredll1owleomyob złldeOJdowało· o po4Jto1u prao wyltopallsJtowroh. 
IledMie aoodatowa o obaraltterze ratown1ozyiD 11iały oa celu rozpoZJIIID1a ohrooolocU oblaltł:u. 

Przebadano pow1erzohn1ę 16,~ m2• Odltl'7to cztery akielety1 z ktdryoh trzy oalełały 4o oaol:D~• 4oro~ 
1Joh, a 2adeo do dziecka. t1e zachowane azoz,tkl kostne dziecka zoalez1ooo na Słtbokollo1 o,~ • od 

powierzoho i .da.rn1. Vło~one • klerunku &.lf • olezoaozoym o4ohyleo1• w klal'llllll:u p6łooooya a cło"" Da 

Pooh6wk1 osoboik6w doros17oh odltl'Jto o a &ł;ębokolłol od O ,e • 1,~5 m. Zmarli ułołao1 11711 Da 
osi &.W z oieZJiaozoym odchyleniem w klerUDkil pdł.Doooym, z slowal na zaoh64, • poayoJt wyproatow .. ah 

1111011 uło:to.oa oa wysokodoi klatki p.Lenlowaj za spl~o10JI7111 palcami. 
w dwu P111JPSdkaoh atwlerclzo.oo wysttpowaoie 3am &rDbowyob, oa poztoml o zalesao1a 8U:1elet6w 

two~yłJ otemn1a2nJ zarys owalny. 
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Zaobaerwow1111o brak 11JpoaateDh1 zarówno zwarłych jak i crob6w, 
li h przetliduje •l• ltoa tyDuonou badali. 

QI[S4, Ol• J aalowice-Oksa 
woj, lthleokh 

.. ojawódzki O•ro<lak 4roheoloCiCISDD 
I:Obserntoraki w K1eloaoh 

Bad1111ia prowadzU: doo. dr hab. Laszek l:ajzu•. J'iDSDaowal 
W041: w ltleloach. Plernay snoa badali, Jowotytoy 4w~ 
aurowaoy :rodziny Bejów. 

Badania miały charakter ratown.l.czy. Zmierzały do poz.oania niew1dooz.Dyoh na powierzobili 
. Cl'llll tu relU:tów murowacy oh, o kt6rych obecnodoi dwiadoąl znaleziDDl' wiOSDil teao roku NDeauao.,, 
piaakowoo., detal z kartuszem he:rbo.,m przedatawiaj,oym Okszv, otoozOD' literaai WBDI, a łakte 
widoczne ułamki oecłJ, k•ien1a i ZIIPZ'eWl' W~~P1Unej, Wykonano 15 11Jkop6w i 4- oclk17111d o łllouej 
powhrzohll1191,5 m2 , z1.Jiwenhl7ZOWIIDO 10r< pozycje r~;;hoale&o mater.l.alu zabytkoncó i 2? 4etal1 
aroh.l.tekton1ozoyoh, 

lf "Jniku prac atwierclzDDo, te na wzc6rzu poł.otoaya w poludoiowej oz••oi a1ejaoowo•o1, bea
pDił:reclDio prz:y drodze z 1•clrzejowa do Okay, otoozoaya z . trzech stron r:ytayai stawami; a obaule 
1J1tenayWn1e utytkDWIIIIJm rolniczo przez wldo1oie11 atoj,oyoh tu za~udowall, ZDajdUjll d• pozoata
lo.oi budyDków dwonldoh, 1111rowanyob z alejaooweao kamlenia z n1ew1elkll dllllli'łUitll oecłY• 1ratflllla 
ual.l.aa ruohcmeco matarialu zabytkoweco 1 eleae ów w:yatroju architektabiouaco altuuJe, te 4wd:r 
pental w polowie XVI wieku i został :rozeb:r1111y w połowie XVIII wiekilo Zaobae:rwowaoo hzy fay bu
~oWliiDe. Najstarszy budynek; poaiadaj,OJ W)' miary 15' x 26 m mial w p:rcyz1eail1 · hsy b by l III~ salt 
o w:ymla:Noh 8 x 12 a oraz dwa podłu~e pomieazozenia 6 · x 14- m. Slldzlc! Dale ty, ta cliOdr podadal 
trzy kondJ&Daoje i dJIIJ'OC}'oja 1oh powielała podział przyziemia, 
Został OD następnie rozbaclow1111y: do oai zaohodlliej elewacji dodano budynek br&~~~~y, •IIPeee o foai 
wie~, o 11)'1111araoh 6 x 9 •• w narot.oiku połudD1Dwo-zaohoclD1m dobudowano dułll ozwo:robDOZDil prano 
a od wachcdu dodMo aneks - P,rzybad6wk4 o wyaiarach e x 9 •• ltole~Da, oe~at.Dia faza rosbUdowy 
polecała Da przedluteniu budynku ku p.Sloooy, tak, te uayalr.el: cm WJIII.I.a:r:t 15 x 41 a, a duta sala 
stała elę oslll dworu. Był to wi•o .,dłutoay, oaioWJ, dwutraktowy 4w6r-pałao. 

W trakole badu zeromadzono pOllad ,!1000 przedmiotów :aabytkoęoh. WJr6łD1011o 1100 haC~Daat6w 
kafli pleOOWJoh /od złeloDo polewiUiyoh, pó:tnoreDesiUieo.,oh do blal~Ubieekioh~ barokowych ó ao
tywaoh kootynuaoyjny~ pODad ~O ułamków szkła okieDJleco i oaoaynionco. bllako 2000 fl.'aciMD'6w 
oerulki, p:rzecllllioty telazoe /&łc!WDie okuola 1 cwo:tclzie/, ko•ol ewien•o•, Up! Zo8lea10bo taltta 
ltilka dutych ctetaU ~h1tekton1CZDyoh /Da4Prota 1 boozoe wvca:r:y drzwi i okien, fra•eDtJ obNaielll 
kDIBł.Dków/. 
•• azozec61Dil uwac• zaducule k a:rtua:a he:rboWJ z Okaz, 1 1Uel'llll1 AR, które lrDSWillQn.S nalety ~ab 
/łl!draej a.j/. lłuohoaiJ materiał zabytkow:y, ohoó ellnie rosdroblliaby, jeat barcl:ao 1ntereelljll0'1 1 
•w1114ozy o Zllllot.Do.oi utYtko'r!llików d~ru. 

Opisywane znaleziska ł'ozy6 nalety z rodzlnll BeS6w 1 loh d:óm' :rezydencj' dwo:rak:ll. , 
1r 1554- r. Da araotach wli '1'11D:r6w poeta Wikołaj Bej lokował a1aeteozko Olulaa - obeODie Okaa, l • 
jeco dzlełaloo•o!Al 1nw .. tyo7jnll wi~ac! aalety budoq alll'Onoeco dworu. DIIIŚ:r •1ltołaja Beja ros• 
4owal aasttP.Die w latach 1'69·1601 jeco •radni ayD Al:ldrzej, o kt6raco· zaancatowiDill w budo .. •wte& 
oQ analez1oay w trakole badali kartusz herboWJ'• Drll&ll tu, rozbudowy dworu oduoai6 aoua do p6'UQ
l8' 4Ddneja Reja, fUDddora a boru, a obeoDie lt~•oiola w Oksla, lob ł.llozJó' • jec;, 1'1D•• -.aro1nea 
/+16?/15/. Po opuzo:auiu Okay przez Bejów, około 1700 r. dw6:r ~tracił ne re:aydaoojODalDe hllko~a 
i acetal w XVIII r, rozebra.IIJ na bacluleo. Paięd o au:rowuy11 dworze Bejów oałltow1o1• ... 1Jitla 1 
obiekt nie' byl dOtJohozas notowiDy w opnoowuiaoh hieto17k6w i hieto:r:yltów arohUok•Uf• 

•at~eriały 1 doltlllllentaoja uajdujll el• w '11041: w ltleloaoh, 
. J!adaoia zakol1ozooo. 

PIOT~ TBfBUI4ISI7 
Ul. Pijullka 

patl'lll pótne •reu1ow1eo• 



1'1.001; 
lk~ejaki l .. g61 labJUtOWJ 

POflłU - l··" Wiaeh 
lkl'J a,oek 48/43 

PODI~ • s•alN Wiado 
al. Saenka 5/6 
alo D0111DU:dlka 9 

PODid - lłalN Wlado 
ac6ne Iw, Wo 2ole0ha 
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PP Pracomie ~Mrno21 ZabJU:6w 
P1Noo11111a 420lwolO&louo-J[OD"natol'lllta 
Odcllllał ........ u 

Bilelula pnweclaUl: lwa SolDowaka 1 ap -Wlohał - Pmkla 
/aułoJ: 8JI1'ansdu1.t • J'tDu110wała 1111 Bluo .. nloi'JIIaoJ 1 
ZabJłlt6w 11 l'neiQ'Ilłlo Dft&l ees• ba4d. WU1 Obi'OIIDI 
- baata ltnniloka /1 ·poJ:, :DII w./, · 

Ollea bada' bJło aalej..owteal• ~łJ k~~aneoltlej • .,.t .. l• obl'ODDJa alaeła 1 _OIIhWJoeoie 
jeJ poal-co SU'7Słlo Odlt1'Jh banta to duła ba4owla o n0111e koła 0 o "mtłnoej lliS<IDioJ około 

14 •• ••tłinoej 8 a. 
11• soałało połl'!iudaODe ~·.1 U7łOIIWSD1e w O}laftlłl o ut:aluia ~lsłoQk6w aRhiłleltłU1• 

W'J'atGUa IlDa o ltllka"ł aet1'6w łalej • klenon aacho4D1a. OdlcQo1e baałJ 1 .1•.1 poal .. lNkoD_. 
sł1'łlkoja ałałJ sit ftfliiJa pftJOSJAiti- do pDUSDla DDWłJłDJoh IIIDoDle' Obl'OIIIIJob, Pl'tlłl.,llao 
11eehty, aolao .. ole ••-••1•4 • ._aieclllłwie baał:J llDhaotltw11o .1•.1 ·wydatowanie •łoł..t ~tou• 
oloclou,.i 1 pn7 011aW1aolu ouo.oolopl obleJ<\ u hseba alt opial'a6 aa p1su70h 1b6dłaoh alh'!'!i~ftl
D7Dh /dl'U&il 1 t:necie dA1 .. 1to1oleo1e Uli wie~, 

Obeooie WJDilti pJ:ao wykopallllltoWJoh ~ opMoOWJW&D• 1 a pełli a dolt!Bellłac2a 1111&2du#ł .. • 
PMoowsi 4l'obeoloc1ouo-KooNrnłonlt1ej PP PD O/llea6w, 

fVL!VSJ[ - M1ae~o 
woj, ciechaDonkle 

PP Pnoo•1• ~31 •Zlb7łkdw 
PNOo•1a .łrc,_.c*oirio-tOD .. ._toftlal 
044a1ał • lodeł 

Badula pl'O.Utl acl' lłnl'd Ć1dinw.11:, l'lDaa.onło ..... 
Ok-"P• • la4ca1łlo laclllol'J aftheolo&1oue •• """• 
byleco J[ol•ciaa Plja1'6w /XYII/XVIII • .Xll •·~ 

W aw14Sltłl a -pooato1• • 1918 l'o p~~ao ·ba4ow1U7oh awi,IISDJOh z adiiPłaoj' aelll)Olta pep1Ja"" 
llltlep •• bl&d711•.t •••aa Ok-"pwp, 'prowadaooo aa bll4ow1e .Daclllol'J a1'Cheolo11oaae, W loh łNkeJ,a 
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nadzorowano praoa ••it~zane • oclcr•o.,ftlliea p~illllioaenia lku:r4la p6lnoolle&o 1 ~~t~oboclllleco .... 
kolfolola. w parUi fllllcl..'aoto .. ~ akl'ZJ4h p6lnooDeso, Aa 4w6oh ~•co kralfcaoh, alokallaowaao ł*i• 
k•ienioa atanozadakie /t••• .LD4aielodka 1 J'oreotodka/o 04 1682 r. clo 1819 r. w Jecllla~ SDajłowł 
alt kolac1um. • • cl~•J ukole piJaraka. Po 1819 r. Da 10h f111cl-oh1oh .,.akwioao Jaclllolltr 
'*l:raaiL llkra:rdh p6ł.Dooaoco. J bakola prao llaclawoa:roh o4ał•1tto po4 po•1-• obaooaJ poa .. llki 
tanł••oton-pilllliouo rellk•:r ob74wu k•tanio. llokaliaowuo Ulh po4aialJ ••tt .. Da, oru utal• 
6wozeso7 po:aillllf parteru. W 17Y, r. p1Jan:r rozpoozt11 bllllowt 4UM&o ko.foiola hcSJDawoweso we pro
~oktu 4.Solarieco k'6reco tronton aial b76 wkallpllllOnDJ • .fo18Dt tronto111l akn:rclła p6blocmeco, łwo-
1':1110 • nia oało~cS. z powcelu kł.opot6w fillaoaoWJoh zre:&:rSDowano :a blldoWJ tak okualeJ ~•illł'rAl, bUlio
Jile odateo:anie • 1797 r. akl'DIIDiaJA7 lto.fo16ł JeclAODawoWJ, :aakodozoA:r p6ł.kol1ałl! apZJclll o4 polllll• 
oh. Do obwili obecneJ Di• :aoaoo dopDia zaanoaowaoia łtoh wo:aedniaJs:a:rob prao blldowlu:roh. 
• trakole badaJ!. aroheolociozo:roh • ldaoh 1975 - 76 zlokallzowaoa fUDcl-oto .. parU• bll4owua~ ha 
bOOzoej. Obeooie pod poaacllllrĄ altra:rclla p6lno011eco 1 Da wproat azoz:rto"~ .folUJ obeoaeco lto.foiola 
Ol'a& • jeso llllttrzll zlokalizowano dalsze rellkł'r rozpoozttaJ bll4ow:r fwi4t:rn1 trcS~awowoJo Odlłooitt 
h.Dclueot:r pod rozle«łJ t:rooton 1 portal ko.folola oraz po:aoatalo.fol ltl'JPt • obrtbie zrealiaoan:rcż 
"'parUi fiiDclueotowoj aurcSw trseoh Daw. 
Po4 bUdJDltiem aall cl.m .. t-,oznej /akrz:rdło nohoclllie/ WJbUdowaoeJ około 1992 •• 1 alokaliaowlllo nia
lio:aoe pozostalo .. oi 1atD1•JIIOJob 4o te co ozasu w t:rm mieJ aou, b114Jnk6w ata;lni 1 liiDZOIIII1 pljank1Dh 

PoWJ:lsze pnoe 811 az~ałoialiUm atao~onal.'Dyoh baclad a1'Cheolo&10IIllJOh pron4zon:roh p111ez 
autora na terenie tesoł obiektu w latach 1975-1976 /%4 - 1975 1 1976/. 

JIOCHI, Sil• Z d llP J 
wJ. kaliakle 
S taoowJ.sko 1 

S4:1DOIIIII:IIZ • Z••k 

lto•olcSl ~.. 7akuba 
woj. 'amobrzeille 

S 'UlU. 1.<11 U , cm. Łcata 
WOJ. l:OII~Ilakie 

Stanowiska 1 1· 2 

SZOZII:BIIZ&SZ!ll 

woj. s•oJakie 
Stanowieko 2 

patrz woaesoe •reclll1ow1eou 

Un1wi'WJtet 1a.'Mar11 Olll'ia-sltlodonld.e~ 
J:.atecln 4roblloloc11 
• Lubl1o1e 

Ba4an1a prowadziła dr stanhUwa lloos7Jr,.S1trkon. ·:!iDiinao 
urz,cl W1aste, 1 OminJ • S:aoze ~llleBII1Jilee D1'11&1 SUIIII ba4aJl 

StaoowUko nowotyble. 
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• ml•.l~~<~u Pl"UJ.oia łUku • l1n1' :;~rod" aoa,jtlu,je llł pnypora /a:uroko'c! 1,60 111 , 04kl'Jta u~ 
a,.a -'• Na•o~taat po ~~~nie .. wn,,raoe,l, • •olania pruste,l abaycly atwlardzono wyltłpowanla 11uru 
o aa~roko,oi 60 om. Zos,ał on odałonloty 4o «~łboko•oi 1,?5 m o4 atrony ~~~bodn1 e,l. Zoa,jclu,ja •1• 
• na, odkl'JtY oa,•oiowo, lukowato puet~leplony otwór, aznok?,oi u po4atawy 90 om /we Hole co 
ki'JP cy pod ol ~c nem?/. ICur abs;p4}' 1 przypor;p abudowan:r został z łam&n'lf>O kamlenta wapienno co Jla sa
,pawh .. ł!Pi•nne:l. 

uatalono, te atarna 04 oorkwi bUdowla aakrallla uytuowana była~~~ l.LoU ~w, czyli ident;poa
aie, ~..t atoj,o}' na niej obecny bu4}'nek. Po atrooia weobodoiaj aoa,l4owala 81• absyda /prezbUeri~ 1 

po aaob.odniej • wej,oie, 11.c:isj wi,oe,j w polowie doian booznyoh, 111eoo bllt.e.l prezbił:el'i\111 zna,lclowałJ 
•1• dwie olewielkie absydy Odkl'Jte w ubiesłJII roku. Śoiany ~erklri znajduj' alo na l.LoU •otan daw
aiajssej ••~tymi, Obrooolosii odkl'Jteco ob~ektu ni• ustalono. 

azaE&f'sx 
woj. oiaohanowskle 
Stanowieko Zamek-Dsie4a1oieo 

Vazowhokl Ob04ek Bad811 lłaukowyob. 
Warszawa 

Badaola prowadzU liSI' V'\rek Ploh•onkl. J'ioii.Osował UZ 
i Oieohanowskle 'l'owarosystwq ·Naukow w Oieohii.Oowt•. 
Sprawozdania za lata 1982 - 198-' • 4ziewi,t., 1 4z1u~ą 
sezon ba4awozy. Oro4ziako woze&Dodre4n1owieoane i rainy 
silliku XVI • wleozneco. Obl'Dt!lolocia: XI - XIX w. 

Sezon 1982 1 198-' po•w1•oon7 był ba4an10111 areb.1tekton1ozno-a:rob.eolos1ozzr:ra, które mial}' Jla 
oelu asyskaola 4okła4nyoh .Lotnmaoji 4otyaa,oe wyslll4u 1 1'11ZplaDoweo1a samll:u Feliksa Szreduiaco. 
:rsepl'Dwadzono 2• w zwiflllltu z plaDowan, 04bU40Wfl oblelttn1 ltt6ra ma byó w;pltaoyweoa przez PP PltZ • 
044z1al Warazan. Szeroki zakNa prao, ocreo1ozłllly ozaa oraz likamplikowane warunki terenowe /Jia 
M ren i• baclad ozynna "' masazyny OS/ spowodowały, te przy3~to metod' ost~lnwo Cl•bokioh wykopów 
arobaolosloznyob 1 miejscami płyhzyob. rowów 1 wykopów eontla:to"l'nh. Prace • słębokioh w;pltopaoh Jtl'n

•4złlllo wcSwoaa:s, k1ed7 była to kont)nuao3• bdau z lat llb1asłyoh1 lub tll:t za1atn1a1a kllll1eozno~d 
p .. oysyjnlejazej 1ntezpretaoj1 odełonięteco obiektu. 

!l~-!!.!! · . 
Zało:too7 na akJ:on1• akai'p}', Da p6łnoo od 4ros1 prowadz~&ne3 na dzie4zio1eo zamltn"l'; w etell:eia 

lt1lkliletn1ej eksploraoj1 powiększony do powJ.erzohnl pOllad 200 a2, 0411!0011 linbrze zaohowiUie :telllltty 
bll4Jnlltn bramneso /at~a:tnioy/ oraz p~sylecaj,oej 4o nieco bramy. Od tyoh obiektów odoho4z1ły trasaen
Q mn!U obwodoweso zamku zachowane aie,laoami na P"Z10111e kcllenDaj odaadzltl fUD411111eAtowej; aJ.e,laoa-
111 su al;azuj,oe dladJ n~l'a"l' taco! llllll'll w XVII-:IYIII !li; /Uoonnie n•Cłll barokoWillo Otl etl'OJI}' 
da18dz1doa odsłonięto poziom braku XVI - w1eozneso z oiekaw;pa all:ładem paaów llt&Jillen1 wysnaozaj,o}'oh 

•ra~tt kołow;p oraz z l'Dwlt&Jil1 ocJ.płJWOW71111o 

Odał.onitte zało:tenie obl'OIIIl8 posiadało oałkowite wymlal'J 12;5 z 9 15 111 /strato1oa 6~5 x 9 ,"5 m/'· ad 
lllll'J 4oobo4Z1ł7 40 1;5 III &1'11bOdo1, "Wykonane byłJ W konatl'llltoji kiUIIiiDDO-oeslanej licowanej od Sa .. 
n~&tn oec}4 sotyoltĄ. BUdynek atrelfli10'J, zbllllowaoy na basols 'Ja po4ło:tll1 spoozywał na nit111oh •4łu 
1 \llotonyoh na pozi011118 &rmtu balaoh dłbow;poh. DOlnil oz12dd tunelamen tu 1 bne&1 nall}'p11 toQ •lao .. 
lliab wbite pionowo crube pale dtbo" /alre4n1oa ·do 30 flJA./. Wjaz4 przez bramt prowadzil po p-al· 
oS. t11otony11 z deaek leł.ll01oh na l•saraoh," któl'Jnb koll.oe spOOII'JWałY w speojal.Dyoh en 1u4aoh "l'Wio
waoyoh w aUNoh boo:&DJOh kollstrukoji. Około 2 11 n1:te3 pomostu znajdowała lił dl'U«a podłoca dreeiaoa 
aaooowaoa 11a pottłllyoh leprach, epooz-,waj,cryoh na palaoh wbltJob w· dno poa1e•ozllll1a /woda &l'lllltowa 
1 bliiiiDdcS toQ/• Xonatrull:o:lł tę z in terpretoweno jako pomtuzozenl• wi•zi•nn•, pooaclto 110!10 a1e6 
cmo talt:te znaczenie obronae. • pcSlooanoj 1 wsohodniej dolanie znajdowały ai'ł ·hsy p6łoltrtt.&ł• sltle
p1DD• a:dl:a4y

1 
w aloianie połldn1on:l aatom1aat odlłODiłto so1az4a po beąaob. ruaztowania. Ukł.a4 

waJWtw w obrębie od1łon1•t•co pomieszozenla ••kasy .. ł aa 1oh ZaZJPOWJ ob.araktor. •a poziasla &rUDtu 
oclałooi••o br~ okrdUny jako n.w1eoaoy • paniłaj o4ałoni,to druci bruk swl4zaoy z oltNIIa rozbi6r
ltl s.U:u 1 biJclow;p pałaou,,j. z pooz. XIX w, Okres ten zaznaczył 111ł t~o p011111l 11ahollll nr••"' 
cr•n 1 daohcSwek. ••ntwy nUaze powstały na 1kutek croma4zen1a lit Odpadk6w 1 almleoi, a •atta alaje
oaal waltutek po•tcuj,oej 4ewaataoj1 obiektu /np. • warstwie sr1111u • dru,dn~po:t. xnt •• aaal .. loao 
aw. •bo:ntynk••/. w dnie wykopu, bempoho4n1o na Óaloll ~~poozywał1 tlu.t.e tral!lll•ntJ anLezoa011e~ koa-
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ałruko;ll 4temlue;l. lfJdęponla tu ceramika :XVI-wieczna, snalez111110 •et łny po4aaawt butów on:a 
praeclatot łelazny w leszbałole ryby, 

Badania Da wykopla Al' II pozwolUy łakte na ~oUl.enie claDJob 4ołJO~OJOh wy~clu 1 11:1111• 
ah•uko;ll walu srodablta wozeiiDo-1"114., na ktdrya to abudowaoo •lll'J obwo4owe aaalcu. Poohodsll 011 a 
dl'U«le ;l tazy aabudoWJ, da towaoa j n a pocz. XII •• 1 wykGil ADJ był • al a al a :lłl41"11a k•ien.DJID• 
t7ohwyocoa ;le~o WJSoko~dl ok. 2,5 a, zali azerokoaf6 u podataliJ S •· .Tak wyn.tka a ukaahUowaata wanh · 
oalltowita azerokotld podstaWJ mosła by clooho4z16 do 10 m. Zlelli• na wal br.ao s pobllakle;l o.adJt o 
owym ~wlacloz11 typowa znalezhlns ,JOl~t.oeramilca. Znaleziono t:alt*a 2 ltlucze orea cw61141.. PDiliłe;l nlu 
2·sh;l fUJ <>dltryh ~ladJ umoo1u.ed srodu :_!__~· ,·· w postaci sblte;l warstwy ~alllllat;o dre.,a o 
mi11tazo•o1 ponad 20 om, 

!l!~i-~!.!!.~!!!.!l~~EI.!~g~!!~!!-!:!!~!ł.!:!!.!~.!:!!.! 
lłyltop lto.DtJnuowao:p z lat uble&ł:poh, :aałotony w pobllłu :aaohod.Dle;l &foluJ obaoneso pałacu. 

Oliaraltteryzowal się zoaozn7m nawarstwianiam ob1eltt6w z rdtoych oltreadw uł'J'tltowaola n«draa sUIItowcoo 
Xoa ł:JDWIWa.DD t: u eltsplorao;lę "aletnlka" z po oz. XIX •· cdzle malezillllo duło sab)'tlt6w adaloWJoh, 
oaraikl, szkła i ko-ol. Odsłonioto w całodol dolaDJ boczne te;l ltoaatruko~l, ltt6re sn1aaos7lJ Ala• 
:alden t.,.tlltowane dot.,.ohozas trapentJ mur6w cotycltioh. Zal:otoae tu wy1top7 aon4uow oraa wyniki ba

daJ!. na SłlSiad~łlOl'm WJkople IV pozeala;IĄ pr:aypuszoza6, te odltryto tu trapent7 jednej • o:atereob 
wiat /o podatawie oltrłl&ła;l/ zllllku Fellicea Szreliakieco. Dalsze prace w t.,m kiel'UD.ku bfłdłl kłlllł:JDWIW&a 
Eltsplorao;la płd. ozfłdoi tsso wyJtopu przyniosła dalsze ustalenia dot:poa4o• ltłlllsh•uko;11 wał6w woaeiiDo
lłred.Diowieoznyoh srodziaka, Po4 rellktami wału 2•&18;1 fazy odsłonioto t:akłe lłlady aabadowy cr6dlta 
XI-wieozne(!;o oraz trar;manty palisady z taco oltraeu. Znaleaiono tu Jtillta aab)'łltcSw wyclaielon)'oh,a dr 
nioh 2 trapelity obroblonyoh lto4ot,p6łtabryltat rosowy, 2 ryslici lt~~o1ane, say4ło ~olane 1 pratafl 
Datowanie XI-XII w, Praca na tym odo1nku b•dll ltoot.,nuowane. 

!l~-!.02~!!~!l.!:!!! 
Odsłonił on relikty zabUdOWJ zamku pdtnocot.,oltiago, tzw. •dom d~~Q•, Był h badyllak pro._ 

toltłll:nl' o długo~ol 20 m 1 szerolto~oi 15 •· Pr:aylesal OD do wsollod.Die~ afoiaDl' obaooeco ~lohna 
/zbudowany w XIX w./, która to dolana jest pozostałolłoiłl zaohod.Dtej afoianl' elrsoayto1ł8;1 hco bllliyll 
lfltop sondatoWJ w płn-zaoh,naro:lónlku budynku potwterdzil iatnhnill p111Dio, ktdryob alelepienia aoa•alJ 
rozebrane. 

!%~22-!~~!~!I.!:!!!! 
Załoton)' we wsohodnia;l OZfł,Ol dziedz111oa zamkowego rozoiłlSa sio lliędzy bad)'nltlea coapo

d arcz)'ID a pozostało~ciami bram:p wschodn i ej, OclsłonU on zap<lkoWJ obiakt proało~Dl' zaltodoaoDl' o4 

strony nohod.Die~ póloltr!lsłfm murem. Okradlany początkowo jako "barbaltan• we ostatnich uataled •dcl: 
pełnie! rolfł kaplicy :aamltowej, Tak jak 1 Da 1nD7oh ob1alttaoh zultowyoh DawaratW1l:J 81' na plenołll)'a 
budynku sotJclt11D obiekty p~la;l sze o innym praeznaczen lu. W t.,m wypadltu odsłonioto 1 h tracaant 
XIX•wlac:anyoh kuchni plllaoowyoh. lllll'J sotyckie w wi,ksze j czę,oi :aaobowl)' ai, w dobrym at11111a~ 
Dlusoaf6 ba4Jnltu WJnosUa 1!) m, sza roko46 7 m. Vlll'J oe~ane podadały crubolł6 od 15 <lo 100 .,. /w n• 
oi p6łoltllll&ł•j/. Pd budynku w klarllllłtu R6lnOCDJID i połllllnlowya od ohodisiły IDill'J ob11'04o1ł8, 

!Z~~-~~~!~~!l.!:!! 
ZałotonJ w pld.-wsohodll iaj cz,4o1 4z1edziJS.oa st.,kaJ: sh ze wsohodniłl llo1ao11 pałacu. PoJria 

ohn i a WJ.k.opU ponad 200 m2 , Odsłonił on wletQ cyl1DdrJozn11 oraz rel11tt7 bUdynitu zaehowanaso jadyale 
na pozir:ala odsadzki ltamianoaj, ltonstrakojs te spooz.,.walJ pod 1 ;·s m waratw4 cru:au zu posdow1oae 
byłJ jak w wykopach WJtaj op11JYwanyoh Da waratwta wozaano4redn1owiaoznej, na;lpN'IIIlopodolmie;l Nllk• 
tach nl:u. Z zabytków tu zoale:alcn)'oh najciekawszym był ltluoz wczasnolłred.D. ~luny. Ceraalka od 
XII • XIX w. 

El~I-~~~~!~!!.!:!-!.!:!1.! 
Odałonlłl' trzeo111 i czwart4 wiat• zamltu. Były to wlata o podstawie Oltllllsł&j z &l'llbylli l 

dobrze zaobowaoym: ~nu.relli oaclanylli. Wykop •·X IUisiadonł od p6łnoo7 z wiltopea ar n 1 apr6oa p6łll 
no-zaohod.Dich relllttdw wiat., odalenił tak±a trat;meDty auru obwodowego /patrz wykap II/ aaohowan~co 
w bardzo złYm etanie, na poziomie od~dzkl ltamianne;l. Wie ta p6łnoono-wsoho4nia odaliiilit ta w W7li:DpłA 
a-XII spoczywała pod murami budynku t;ospodarozego 1 dot)'ohozas odsłonięto jedJn1a a1ew1alk1 ~ej t 
••n t. 
!Z~~-!~2~!!~!%.!:!! 

Założon y m1tdZ1 •domem du*Jm• /wyknp s-VII/ a wsp6lozesny., budyniciem co~o4aroQ• /po4 
którrm odałoni~to wiatQ płnrwsoh,lmiał za zadania odałoni,ole brakujęcych tra~t6w p6łllooae&o o1 



- aa11 -

muru obwodoweao. '111mo usytuowania a o na teoretyozn7m klerUliku p:rzebl•cu te~ muru 1 zoaoznej łłUI!II'

al /16-,'5 • x 2 rtJ/ Ale doprowadsll do odlcryo1a Uaddw JlllrU soi;Jolcle(!o. D7c! mote mljry na t 7m ołolllku 
aostał7 oalkowich rozebrane ,llbj •..!A- ady prowad aj obeoole &łdmy •1azd na zamek, Odkryto tu 
lla,omhd nllkty l!&ratwy 110zeaDodr, /ni-wtcoznoj/ bilrdzo płytko polotono pOd poflie.rzłlhDi4 tere11u, 
l' Noe na tym odoillku będ4 kOli tJDuowane, 

!ti!l!!~!H! 
Sezony bacia110ze '1982·1983 pollwi.,oona t;łd'llll1o pracom aroheolostozno-aroh1tektoD1oznym prz7• 

Aloały U)otae ustaleDla rozplanowaD1a 1 Wl'łll4dU zlliDku J'el1ksa Szroduteso z pooz, %VI w. H1el1caae 
praekawy pisane /dopiero z leodca XVII I w./ oraz brak plaodw i ikonosratli wppdłczesoaj okresowi 

~·cc ~tkowania powo4owały i s t otne trucłno•o1 w planowaniu arohitektolliczllym rek011shuko3i samka. 

W ohw111 obeone1 wiadomo jut, ta było to ZllłOteDi• dute i 11a szarolc4 skalt.Z&IIlGk poetadał 0~ aaJIIlDiaJ 
oatary bUdJDk1 o charakterze mieszkalllo-soepodllroz}'m /jedeD z Dioh przebu4owlllly został -... nx ;, D& 

pałac/, cztery naroma wiete oylilldryozoa /?/, oraz stratolot prz'J bl'Uita zachodlliej. BJł otocZClii'J 
to._ oraz błotolstymi rozlewiskami rzeki Vławki. Nie wy3adaiODJ pozoatał problem mostu zwodzCDaso 
o:ru np011l111ane3 • luatracjach br&mJ wsohodllUj, Sezon}' te prz}'Diosł}' taltte kolejile istotile ustale
aia dotycz,oe &rodu wozaSDodredlliowieoZDo(';o, 

'IIDII4 HUTA, &m.Warlubia 
woj. bJdt;oskla 
Skilewilika I 

tlll1Wr8'Jtet 1Ukołaja &opamik• 
l'racotmia Dziejdw SUla 
IIIatytut u J.roheolos11} J:tzosratii 
w ~r.mill 

Jl&dania prowadził mgr llarek Bulmikcw.tcs /autor sprawcada
ni-f prz7 npdłlllłziala qr llałgorzd}' Xwiatkawelclał, pod 
kieraokiem doc. dr.~erzeso Olozaka, Pillaoaował IXZ • 
Byd(';Oazozy; Drus1 eezo11 badad, WowotytDa huta -szkła 
/X'IIII wiele/. 

IontyDilDWano prace wykopa1iskowe Olilam pałna(';O rozpoznłiDia pozost~o~oi po zablldOWIIDiaoh, 
a aozesdlllla po !;Job 3•tto alementaoh, .ktdre miałJ bezpodradni zwJ.4zak z prowadZ0114 tu w przeałoll
ol 4Siałalllo~c14 prociuko}'jllll hut1 szkła, 

'11JtJozo11e wykopy byłJ oztdoiowo kODt.,Duacjll 11b1asłorooZDyoh, poza tym zaletODo wylcop'J IUIU. 

pałDiaj,oe, ktdrJllli pok.r7 to oałdd o bazaru, • obręble Jtt6reso aoł!ły wyst4Pld rel1lcty zabllllowaJl 
produkcyjDyoh, W oelll rozpoZDaoia maltS'Jmalllie dutej powierzoboi poprowadZono aiecS ro..Sw •!'Pdało
wyoh o szerokodoi 1 m i w miejaoaoh, w lttdryoh wy1t4PU, zaburzoDia oi4Słolloi nratwy w postaci 
~d:& skupisk kuie111, blld:& tet. wtr.,tc!w o zllliaan}'m o4 otoczeDla zabarwieniu, poszerzODo wykopy do 
płaacQzny nlazbtdllej dla atwiardzaDia zaai.,su i rodzajll eakł6oiata warstwy. 

lla przebadanaj t4 metod4 powterzehol 265 m2 Datratiollo 11a liCZDa pozostałodol dwiał~oe 
o prowadzo11ej tu illtBDS'J•nej dZ1ała1Dollo1 wytwcSrozej rdt.norodD}'oh wyrobów szklan}'oh.. 

Obiaktami o największ}'oh warto~oiaoh poznawczych był'J pozostało•oi 4wdoh piaoc!w e&ltlarakioh, 
s ltłdryoh jadali /obiekt 5/ zala.-;aj407 pOd ot.anką urstw'l prdohnio}' /olrDło 25 om/ zachował alt • 
po1taoi oz'llloloa rozwl.aozons(';O sr1111owiska. Xa podstawia nttpDej analiZ}' rozrzutu materiału • ob
"ble poszozas61D'Jch warsh 1118Dhan1ozo}'oh, 114ało 11i11 llllhWJ!»ld jego prz}'blit.ony kształt 11a poaicaie 
prsyaieata, Ustawiony .a a oai 11:-SW twol'Z'Jł dwa poł,ozona za sob4 proatolc41;J, z których wl,ltSQ 

sloltal1Zowan'J by l a a tajt.e oai, natomiast 1111iajay oto~ozoD'J był "do jago DZ'lllcii połll4Dlowo-aaoho4· 

.DUj. 
w obrębie amiaokowaDeso obiektu natratiCDo 11a ila:rdso <lutll Uolld 8pielt6w szklarskich /ęretA.DJ •• 
rowieo/, .. ., ISklanej z rdtii'Joh etapdw wyttpu, fra918Dt6w donic craa o4paddw prodllkoyjnl'oh. 
l'aza t111 w całej zawartodoi grasowiska stwierdzono anaozo4 llo~cS elema11tdw kanstruko'Jjn'Joh pieca, ' 
aladajllO'JOh .t• s dolld ZDIIOZnle ro:idrobaiODyoh i przspalOD'Joh lt•ieDi, wykazllj40'Joh • Jlialtt6ryoh 

p:rnpadkaoh ·lladJ illtenojoDallla&o .,cladzania powierzchnio W W)'konan'J• prot1lu, • jego olelilej oa••· 
oi, saob .. nowaoc urat•• illtan.,tmaj 8palani:llly c srv.bolloi .okole 2 DID, o1411114Dej d• po4 Dał'J• 
obiekt••• W•ku11je ona dc•d jadlloZDaoz.oie na fakt spłllllitoU obiektu. ~wiadoq o tya tUła pr .. .,. 

ouia 8Palani&nll nrat., wokdł o~aso sruzowillka. 
Dr~a, o atenpdbh~U wi,ltaaej wartitilei poZDawczaj /Od om.S.ionsgo/ ju• obiekt 16 • 

kJilajD'J piao • obrtbie bad&De&o ał&Dowi•ka. Zlokalizowany jest on na os l NW.SS 1 anaj<luje al• w 
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odleBlolfoi okole 12 m na południowy-waohód od obiektu 5, 

Panleaa~ zalegał pod ~o4d znaoznq ware•wq pr6ohnioy /około ~ om/, zachował 11' w atanie zezwa-
laliiCYm ba uchwyoaDie całej ławy .tunduentowoj, Wykonana w całodoi z lu•mieni polnych, cz,4cloao 
wygładzonych od a trony .. .a,trzoej1 tworzyła komor, o WJmiaraoh około },5 z 2 a oru tunel o •llł
&oLfoi około } m i azeroko•ot waaoętrzoej około ~ om, W azozegdloia dobrym etaoLe &aohowal eił to
nd zbudowauy w oałolłc1 e kamieni otoozalcoWJoh apojODJOh gl1Dq, która w WJDikU długotrwalej clsta

lalooofo1 wysoki~j telll>eratury ulasła przapałowi, a przes to samo bardzo mocno zwillzeła Ulotona do4d 
•oUla kamienia /atroDq obrobiODq do 1m• trza/, Ha Al•bok.oofd VII .. ntW7 maoballiozoej /70 - 130 ca 
od powierzoboi sruntu/ na przewahjqcaj ozę4oi pozostałodoi po pUcu natrafiODo na zachowany • 1da
a1Jiym etanie bl'uk kamiaDDy spojony, podobDia jak dciany tunelu, przopal.onq &11oq, W o•••ot •~to
waj pieca /przy Lfo1an1e północno-wsohodDiej l natratiODO na poziomie IV waratW7 meohanioZDej . 
/40 • 50 om od powierzobili gruatu/ na klephko &lioiane, wzmocnione kamieniami, la jogo powianchDl 

saootoweno występowaoLa znacznaj Uolłoi Ułamków naozyó szklanych 1 odpadów produkcyjnyoho •atra.t101lo 
•u talc~e Da jedyny zachowany w cało.o1 egzemplarz buteleczki o wysokodoi 9 om, 

Spodród 1DDyoh odkrytych obiakt.S. wym1e1d nal.dy kilka akq>iak k•10D1 /Da obrzat.u atno
w1aka/ przemieszanych bazładnie z .trapeDtamJ. spieków, wypełnlajqoe Jamy zal.egajqoa w oalou do 
ClłbokoLfo1 1 m. Wydaja aię, h 3łl to wzmooDieDLa częfo1 wziamDej Bł\ł?ÓW podtrzym\ljqoyoh kaashakoJł 
daobo"" wiaty, pod którq prowadzOile dzlałaloodc! produkoyjnq, 

tl'zyskany materiał zabytkowy • posteol znaoZDej 1loLfo1 fra91an tów WJrobów - głó11111e butalek f 
a talch nieco IIIDiejszaj 11o•o1 szklanych pucharków, rurek onz materiałów, kt61'JOh ksataU 1 .tllllkoOł 

aotna będzie uatal16 dopiero • W7n1ku wnikliwej analizy laboratoi'JjDej, ll'yrobJ ta Dl'IIZ atoaunl<.ow 
liczne ułllllk1 ceramiki pozwoliły na etw1erdzen1e, te huta produku~110a masowo wapoaniaoe W7robJ 
azltl.ane dZiałała Da poozqtlltu XVIII wieku, 

Oalolló materiałów :trcSdłoW7oh 1 dokumentao~a znajdujq się • Pl'lloownt Dz1a;l6w Szkła lnstytu•• 
•roheolod1 1 'łtnc~ra.tU Ol1WrSJtatll111lcolaja ltoperiatka • ~orun1u. 

Badania zaltcóozono. 

uli( e w 
Góra ••· VaroiJla 

'l'CZD • Stara Viaato 
Sakto.l' o 

'l'OauJ 
kollciól Ha;l•nębzej WarU PaDllJ 
lll. Dca1.D1kadellta 1-9 

~CŚd - Stare Viaato 
1 tnerdlla 

patrz pó~e 4redDiowieoze 

pa łi'Z p d :Ue dredD 1cw1aoze 

patzoz pdl&ne dredDionao• 

PP Pracownta ltaaaerwaoji ZabJtków 
Praco11111a •roheolocioZDo-ltcma,:rn~onb 
Oddział w Zamo•oiu 

Ba4.o1a p zoowadzili mr;r,agzo, Wiroelawa ltodWio .-. Wii'Oiłan 
PomaraJlska, a,szard Pomar8Jial<.1 pod lltl&roiiii10 twaa a&JO, Pa 
Dtbonlltiego /autor .Prawozdan1a/. J'inansowała Wo;law~ 
DJMkoja ::nwstyoj1 w Zamodo1u. Szósty seaac b.a4a4~ 
litasto nowątJto• /kOJJ.1eo rn .. XIX w,f, 

.l 

Ballania konoenhowalJ sit na WJbl'anJoh odoillkaoh fortytikacH hterdlly .z-•~· 

S.c1an1a nohodntaco odoloka fortyt1bo;l1, pomiłdZJ baet11111am1 6-7 objłly powie:!!SCI .. lł pĆIIIa4 
,00 ._2, salotace W7k0py odsłllllllY pozoatałolło1 poterDy kom11111kujqcaj atasto z p·na4polea t'wtil'Uy 
1 aw1t~Z8!lll z pohl'Dil wartoao1,, a takh .trapenty :uomuo1llto .. oej z poter114 p6dliiejna;l ohiCIII.IIlo
&t.ozoie calezoU at:rzaln1ozej, Ba4an1UI1 ob:lłtO rcSlmie~ przecipole pote1'11y odslaolaj'o' )81117 P"
t1J: tOSJ suchej 1 mokrej, lqozola 8 p:rzaoiftka:rpq, WNII Z uXI'JtJml W skarpach zlamJ~ aalilaal 
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kaauPlkaoJłD,.i oru aurowuymi 4a1eł•1 obnnoJIDl prze4polal aurea Oamoło a bl'dtowu,. olllcloa 
balllllkODJjOJIII Pl'IIJ Dla Ol'. ab\ldOWIIDJID DO bazio IDUJ'U Comoto bud7.11klea kOłOII pOIMOWicaiJID W Ił
fil foą aoltrej, ll:t6ra pnea kol•• pnepł7Wola llkleplODJID ll:uołea p:raepuło., .. Ooł7 taawiODJ .... 
pdil pow1hł w :iu; wleltu 1 ltuowU klllta tu llDOWDOalllalueco ąohaa o~I'OIUleco twlud:&Jo 

!laat ~dala ltDD'JDIIOWODJo 
D:IIUCia ob .. orea obł•łl'a bodanl.-1 orobaolos1oao7al było praedpolo połUdoioweco oaoła boatloou 

.Ji lrJly to badaola ratoWDioze .110 obaar::e plaaoaoej l.llwotyoH. Salotono 81e4ea .,kop6w o ~llDaAił 
JOtilonohoi olto~o 140 a 2 obejaUłllO oałe pr~t~oQolo buł'-u 3o _ · 
lłellpOIIIIUO OhiPY UltoahUOWIIDlO .. ~11 .110 łJa 040i.llltllt 04alC1111.ło X'fl•wiOOZIIJ pCIIDlDII to-u WJSJ)o

UODJ pnoo oowarałwle.oio coodon Wlelltle;l ZoliWJ bl'calillo•ł alaoto o4 polo4D1o. Da tfah nonrahrlo
o.iooh WJJPODO aoatała cnbla. wzmOGDiooo ltooatftko;laai 4zem10D7a1. Grobla '17110łllwlała 4obro1o •o 
aluto p:r~•~ W1ellt4 Zole .. do Broay Saoaebrzeski•ł· Oatotni etap O:&JłelDy w ati'Ot,crot11 ołaaow1 
QOJPOOil lllcm1ozo1a w XIX wieku 1 Ultaztołtowaalo fo:&J w przeatr:ae.111 PDIIhd:ay ołooloaolea. a oaoł•• · 
poladblow,m bastionu }. 

ladZOl'J al'Oheolostozne pelotODo n..t WJltopai bu4owlaaJa1 • r6t.Dyoh p~mktaoh Star.co Wtoota: 
w obrtbll Bloku IX, J;l'ZJ pałoou Z•OJIIklOh o:ru pn7 nety koloslał7• W,kllllaao pełoll dolttaentaoJ• 
pi!Dflll, ionn tary:iooj• nllkł6w ai'OhUekłul'J • p:rond:aone nodaol'J poawola21l na aor10Dto-1e •1• 
w Cl6lllllyoh poziomach U,tltoWJoh 1 boldowlaa7oh blolt6w 1 ploo6w IIliaata o taltła w X'fl•Wleoeej kDDtl• 
curoo21 tezenu Aa kt6rym zlokalizo..,ano Zaaod6. 

Badaala 1 nadzOl'J bQdą ltoo tJAUDwooe. 

Ullnl'WJłeł la.'KarU OUl'le..Sltłodonkll:l 
Iatedra 4roheolos11 

• LubliDio 

Badania p:rowadzlla dr Izeno Ia.tfłowslto, 1'1Aaaao.U.o Biuo 

S.dd 1 Dok-ntoo;li Zobytk6w • Z•odolu. Drucl •••• 
badOJ1. J'o:rtyflkoo~e nowotJtne /2 pol. xn w. - 1 pol. 

X'fli w./. 

Podozae d:rucJ,eco aezoou pnebadaoo powierzobli l• 78 a2 • 1rJkop7 zlokolt:aowano no lin U . 
-oooleli w partU p6łllocDej 1 połlld.Diowej fo:11t7f1koojl w oelu rozpoeooia ioh ehulttii.Z'J OI'O& WJ• 
jdo1en1a eweotuolo7oh rót.nio ohrooolosioza:roh WJ01ka1~t.oJoh s anoll:al' l:IX-wtaouJOh plan6w obtelitu. 

1r WJAiltu badali uatolllllOt łe oołod6 IIIOODleli pontała r6lllllo011eiAio 1 wlll••d ~e aołDo a 
tortyf111:ao1am1 powsta21l01a1 juł od a, połOWJ X'f1 wieku, prz:r os7a obiekt ten no2Pre.'llllopo4obo1e2 
l .. t tsw, wiU.. wznies1011~t. przez Jlllia Ja:roazewio:aa dla !'laauo !MOJ'R\1-CQ,.oł;:oł.o 16.33 r. 

Jrale!J ta. sproatowa6 uncl /spra..,olldania 11 badań - soo. •u 1982"/ odnoasąclf 
81• do plllllu Zomo•ota 1 oliDUo a 1809 l'o • o li plllilie .,.;· po · ae:ronir ....... oddtef o:aterobaałlllllowco 
a-.ko-pałoou. znajdule •1• /słabo D:&JblD7/ atedaioroa1eno7 Aol'J• zaoho-•co do d:aU aałoł&Dla 
baatioDowso oa Zaoz7ska.. P:ro'llllopodollllle tr..t:ro1a z-.ku boaUODoweso • kloayo:aoej o:atei.'Obaatlo-
11onl tol'lllle spowodonla wp:rowadzenle łlakiaso obiektll oa omawtaay ploo. Baolaoa obeCI.Illl •-ie.oia 
o aachowaoym do dzU Aal'Jalo ZAOjdulll al• bowllllll r6m1eł Aa planie z 17'72·~7?9 /?/ odkl'JłJID P-• 

Profesora w. z1aa w Wlebiu 1 J .. zoza Ala opubl1ko•ao7•• -

Badaala bQdll kOIItJOUD-Io 
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PP Praoo111'1h l.ons.,·rwaoll Zabrtków 
P reoom ta .l roheo lociozn o-Kooaa rwa toralta 
Odcl:lliał w Krakowie 

Badanta międZynarodowej ekapo4yoj1 w ramach preo Orupy 
Roboczej Krajów Soojnhtyoznyoh cła. Konserwacji 1 OchronJ 
Zabytków. W pracaCh uouatll1ozyły ekipy :11 Bułcaru, csaa 
1 Polsk1. Ze strony polskiej badania pro .. dził mgr Wieaław 
Kic. J'1Dansolf8ł Pa!S.stwowy Inaty.llt Konserwatoraki w Sot11 
/HIPK/. Dl'\lf;i /19f12./ 1 trzeci /1983/ sezon badali. 
Twierdze bi:llaotyjska 1 ~redniowi&azna. 

Twierdza usytuowana jest na rozle&~ym, wysokim wzniesieniu /ok. 200 m npm./, w odla&~odoi 
około 1 ,5 km od wybrzeta lłlorza Ozame&o• Ślady osadnic twa i bUdoliilic twa c.broonego na jej obszar<~e 
datuje się od około II cło XVII w. WystępUjfl obiakty z okl'IISU pllDawania rzymskieso i bi:llantyjskiego, 
•redniowieoza bulcarsltieco i niewoli tureckiej. Tw!araza poaiada kształt .n1ereculameco, wydłlao
neco czworoboku o dł~o~o1 około ?00 m 1 szeroko~o1 250 •• otoozooeeo aasywnym, obustrouo1• lioo
,..oym murem kamiennym, o szeroko~oi },2m /obecnie zachowanYm 'rednio do wysokodoi 1,5 111/, wzmoo
nicmYa dodatknwo systemem baszt, plaoów 1 klatek schodowych. 

w trakole badali aroheolor;ioznyoh prowadzonych przez stronę bulpr~ od 1972 r. odałooit•o 

prawie w oało~oi zachodni mur twierdZy z pozostało§o1am1 &łóllll&j bzamy nanJtowej cłwoma pięoi~tllnt. 
besatam1, czędoiowo mur południowy oraz sendatowo północny i wschodni. !Ącznie oclkryto pozostal:o~oi 
,O baszt, w§ród których wystflpiłJ ok~&łe, tr6jk'ltlle, czworokfltne, pięoiokfltDa, łukowate 1 w 

ksz tal: o i e ula. 
W pooz11tkach VIII w. twierdzę otoczono potężnym wałem kam1en.oo-zismoym o szaroko~oi paa.a4 

10 m, poprzedzonym &łębokfl tOSfl• Wał b1et;ł wzdłut zaohod.n1er;o muru obronnago w odlagło~oi około 
12 m od jego zatllętrznaeo lioa. Był on wzmooniony kamien.nfl konstrllkojll z lu:t.no uło:tonyoh klllllieni, 

tworZIIOII rodzaj muru o azerokotlei 80 cm, poprzedzona,;o b&r!DI\• 
Wykopy zlokalizowano w sektorze VII, z.najdU:IIIOJm się w po bU :tu &łómej /zachodnie U bSIIIJ 

twierdzy. 0do1Dak polski obejmował cztery kwaduty o wymiarach 5 x 5 m, z których trzy wyekeploro-
1111110 do poziomu skalistaco calca /ok. . 1,0 o,. &łęboko~c1/, zatl czwarty do &łęboko~oi około 80 om. · 
W trakcie badali odsłonięto pozostało~oi zabudowy twierdZy z okresu bi:llantyjakiego /krmioo V-
koo1eo VII w./ 1 bułpzsJ<iet~o h>ooz11tek VIII -n ••/• Zło~ły się na .nie tragmanty sze~oiu murów 

k•U.n.nyoh oraz dwóch posadzek z płYt kamiennyCh. 
Vu.ry o szerokodoi 80 • 100 cm były przeważnie obuatro.n.n1e licowane 1 posadowione na ska

listym podło:tu, które w tym celu było ozętlo1owo wy1'11bywaoe.Odkryte posadzki zachowały si'l w stania 
trłl(llllentaryoznym. 1ed.na z nich stanowiła nawurzohni'l ulicy lub chodnika, druga zd posadzk'l po
a1eszozen1a wewnętrzoego. Ponadto odsłonięto okazal:fl Jamę zasobow11, staoowillOil roctzaj wyoi'lte&O w 
skale pitosil o oyl1Ddryoznej tomie o blisko dWUBatrowej ~rednioy. 

Niazniazozone nawarstwiania kaltuzowe, narosłe ocl monuo.ntu ba4owy twierdzy do czasów 
~epółozest~ych. zachowały Si'l jedynie w polUdniowej ozętlci odo1Dka. Warstwy najstarsze /V - VI w./ 
utworzone zostały w słównaj mierze przez materiał o twirow~taj strukturze, poohodZflOY z ocłpadów 
budowlanych powstałych przy wznoszeniu muru obro.nneco twierdzy. Potwierdza to fakt zwi'lksze.nia •i• 
mi!lłSZo~oi tych nawarstwiali w miarę zbli:tania Si'l do wsp6łczosnogo ia muru obronnego. Warstwy pie~ 
wotlle, w pozostałych ozę,oiaoh octc1Dka, Sfl wy railnie przecięte przez p6:&nlejsze osadnictwo bllłp~ 
sll;ie, kt6rego pozostało~oi!l jest Wi'lkszo'd reliktów arobitektonicznych i wtóro• na .. rstwiania •1•
caj4oe calca. Ich &łó.nym komponentem jest oiaaaoszara ziemia z du:tq i lo~oi11 kamieni 1 oeraa1k1 

ba4owlan•l• 
W6t64 ruchomego materiału arohaolor;ioznogo zdaoyctowanie dominowała ceramika billgaralta i 

bizanbJJ•ka, z pewn11 prze~a~~~ tej ostatniej. Do ciekawszych znalezisk nalatała szklana bransoleta 
dziecinna, datowana na X - XI •• Wydobyto teł pawn11 ilo'd :telaznyoh gwo~dzi, fragmentów s•ltl•nyoh 

nac:111do ~lniana oi9Ul'ki tkackie 1 o&romnfl Uo~d ceramiki budowlanGj. 

Praco ~41l kontynuowane. 



IOVU 
Sall:,or .Z~bodA L 

Q!Lnraytet Wanzankl 
lkape4yoja 4roheoloc1ozna 

Be4ao1a proqclzUa prot. clr Ludwlii:Al Prna prsy wap6łudaiala 
prot. clr.Zerzeso J:olancly, acr.Piotn llyoau, clr.'l'a4auna 
Samowakiaco, 4r. Waldamara S:r.uberta /autor aprewoad.oi-/ 
ora:r. 4oo.dr, Juliuaza Zioaaokhso i dr, .ł.Ddrseja łAcloail'
all:leco :r. Uniwraytatu Wrooławakiaco. Arohitaktem akapa4yoj1 
bJł cl.oo.clr. int, al'Oho BJazarcl llaaaalaki /asp~rtoował 
acr in t. •~h. Walelamar lUin .. r/, DIIU4z1eatJ oawarty aezon 
baclall. lbJmslta h•ierclza lesicmoq i IIlaato pa44UDajall:le -
od piarwaąoh wiek6w naszej er., do okresu p~on,..llltteco. 

Paoami arobeolocLoaoya1 ob;lłtO p6łnoono-nohocln14 /ocloinek rf/ 1 ~roclkoWil /Ocloinok rt/ 
Ollł•4 twlarclaJ laeiaoowj 1 at .. ta. 

Pocloaaa h'aaoh poprseclnioh kiiiiiPUU wykopal1akowyoh U:&Jakuo uaou4 iloAd daoJoh, llllwia4-
oa40Joh o latnianiu Aa tareola o4o1aka IV, pooitej najwozdnie;lszeGO po:r.10111u ~tkon.nia z•ill&.Oaco 
a p6aoraJmakll roslB&l4 budowl4 a portykami, po:r.oatałollo1 cpUala wojall:owso /ftl.at:Ucl.t.aarica/ 
a all:raau latAlenia twUrcl:r.J lacLooowj. Poat1111ow1ono akoooentrC.aa6 sił prsecla naystkia na bardabj 
noMc6łowym rospouaniu rozpl.:~owania Yalatud1aar1ta. W tym oelu załotono 11oaoe aonclate • .. ało
W7oh pUDktaoh aar.,aowaneco oc6loia plllllll tej budowli. W trakole baclall ataterclzooo, .. aiała aoa . 
kałalt proatokllła 82 z 73 11 1 była awr6oona taaacl4 na 'l'ia pr1ao1palis, Skła4ała sił a łrza.oh 

jadAall:owj aaarokollllo1 /5,-,J:J - 5 140 a/ •rall:t6w, wyznaozonyoh ozhreaa r4•ole&l7111 aurat .oo-'nJIIi, 
obla&al407ai konoantr.,oanCe oentralo1e połolł.ony dz1a4zinieo o wyllliar~ 42,40 z 32,60 •• !'rakł 

lllll'D4koW7 pałnil tunkolf kor.,łaraa kcaun1kaoJ;Ineco, a trekty boozne podzielono na r4toej wtelkollllo1 
pom1aaaoaan1a azpi,aloe, 
IIIU'J JlD~ne, wanlaaiona a prostoklltnJoh kamieni ł40ZIIIIJoh biał4 z~raW~& np1enn4, aiałJ crubo~6 . 
0,85- 1,00 •• Po4obn1a zbudowana IIIU'J dalałow były uaoznle .. saze 1 llllreclnio Ale p:rsell:raoaały 
0,50 • crubollllo1. Daoh o ll:onatrukoU drewni.oe;l był przJkryty daohdllkamt. oal'BID1oznylli. Soiany •łtB 
pall:.r7Wuo 4..-ratao.,.. ty11kJ.ea 1 maloaaoo, Dotyohoaas odkryto fri1918ll ty tyllltu lllalowlllleco a kolo
rsa oaerwonya 1 kreaoW7J8o 

1f WJ&aaJoh parłlach acmdaty uohwyoooo r4wniet resztki zabudoiiJ /tNptlloty aur6w 1 ulio/ 
nal•ł.lloe do p6u1ejaaej taw. bU4owl1 z portykami, wz.nieaionej na pozostało~oiaoh ftletad.iaarlta. 

Znaleziska: detale al'Ohitektonioz.oo /kęltele, trzony koliUDo 1 pil .. tr6w, profiloma 
oqllllo1 belkowani-/, 110Dety b~son 1 arebma z I - V wieku, lamp)' clLDiane, ~·m 1 daoh6akJ. a 
o4o1all:alli ateJIIlll1 1 oenaika naczyniowa, wyroby a metalu, szkła 1 koAo1, 

lfa odcinku n prace konoentroaały Bllł W zaohodA1ej OZłiiOl fasady południOWBCO akrayclła 
11:0111andan tury lecioAoae~ /prino1p1-/. W oztareoh aonJ.ataoh odałon l Ił te . zostały trZJ npJ.enna lllas'y 

aao\IIDSntaloyoh p6łk~ltDD·; toaarzyaz11oe 111 aa117ane bloki o~olety oru saohoa.oe wysoko potttoe blo
ki aaohoclnieco kradca tasacly, 1J tya aiejsou znajdowełn lllł łat ••Hole do booaneco ł:Nktu p0111iaD• 
oMil pr1no1p1a. 

• jeclnaJ se aohol• /pollieuczenU Ow/ skonsolldowaoy sosteł poład.DlOWJ mur pr1noJp1a, 
oo taotl1w1ło clalaze odałanlania •łtraa. 

Ja południe od k11Pl10l' atan4ar6w kontynuowano sonda~ 1111łdll7_ principia, a blldowl4 B4•1a
duj404 a n 1111 od połudJ11a. 

z aab7łkda ruohDIIJoh na un&lł :usłUCill4: kilka tragaen t 6w bl'lloZOWJph po-.c6a, odłaMk 
po-.&ll:u bl'lloaowco •lłllkieso bdatn /t/, teluDa fibula, rdtoe pJ'aedaioty • bl'lloau, a1111ety 04 In 4o 
n w., ałleJIIllloaape oecł7 1 clooh6akJ., ~lka p~tllow.oyoh detali arohUell:tooioiiDyoh. 
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Stao;ja Aroneolocli Śr6cl.ziemDomor.k1•J uw 
• Kaina 

Baclania prowadZiła ekipa pod khromio~fta 4oo.4r hab.Wiktors 
A.Danewniego, z UdZiałem prot • .sr hab. ZotU Szt&tJłło 
/arohaolog-epi&ratik/, dr Barbal7 LlohookieJ /namt~&tJk/, 
dr J'olanty Młynarczyk /aroheolos-o•rsmolcU • 4r Staniała .. 
Ve4ekazy /arohi*ekt/ i Zbi&Diewa Dolidakiego /totocrat/. 
Ostemusta kampania wykopalbkowa /19.09 - }1.10.198} r./ 
Valon ten a - pałac rzymski. 

Praoe konoen!;rowały się w rejonie Malontena, tj. na połU<lniowo-zaohÓdnim odcinku miasta. 
OłÓtaJm zaclaniem bJło oclsłonlęoia dalsZJoh partU rzJIIskieso pałacu - rezydano;ji, Włl!7tUtaoja 

' przsbiesu lilio • okresie hellaniltyoznym i rzymskim, zbadania obarakteru wozal!niejsze~ zabu4oWJ . 
salesa:IIIO&l pod pałaosm oraz w jego na;jblltszym otoczeniu. W tym calu otworzono ldlkanuoia WJkop6w. 
J:onoenłronq się aoa w skrzydle pół.ooonym. J:illca sondatJ wykonano w obrębie sk:rsydał zaohodnieco , 
południowego i wsohodDieco. Panadto rozszerzono wYkop w sąsiedztwie weolu>dniej :asady pałaoa, w 
poblUu bramy głóma;j, wzdłut biet:nllDs;j tam późnorzymskiej ulicy. 

Badania skrzydła p6łnoonsgo pozwoliły na nismal Z\lł>ałnll odałontęoie sospolu pomisnoze' 
zwi'IZIID:JDh z magazynowante'm 1 utywalnodolll dut)'ch 1lodo1 wodJ. Pomteazozenia te zcr"'owane b7ł7 
• trzech oiącach usytuowanych rócolagle do dZiadzidos pałaooweao. 0111& zacętl'ZIIy i 'rodkowy sa

w1erał7 instalacje wodDs • postaci OJstem, basenów, niskisdJ wodoodpo:myoh posadzalt, a taktli kanałl' 
.foiakowe odprondz&j'loe wodę na ZBW!lfltrz budynku do kolaktora zbtorczago. 
W,Jcopallsk:a U;jawniłJ, ta cały tan rejon ZWillZ&DY był z utJwalno~oią wodJ js8Zoza w apooe poprssdJia
lllOaj potrstanie pałacu, t j ·. w czasach hellenistJcznych. Z okresu tego zachowała się czę~<! kanałów, 
osadników, :ttórs dwiadozll m. 111 •• t e cysterny eksploatowane w epoce późnorzymekiej · q pochodzenia 
hellenistycznego. 

Badania mające na oelu warytUtsoję przebiegu ulic prowadzona w obrębie zsepola -pałaoowso 
pozwoliły na uchwyosnie zarysu pięciu ulic. Trzy z nich ulderlllkowane były ze wschodu na zeooh61. 1 

a dwie z pół.oooy na południe. Ulice ta, o szerokodoi od },30 cto 4,5 m, krzytujllO się pod kiltem 
prostym odoin&jll insuls o orientacyjnych wymiarach 35 x 80 m. lfszystlde przebadane ulice w relacji 
nchóct-zaohód oraz ;jedDa północco-połUdniowa wyposatone były w kanały•kole:ttol7 amiaszosone na 
,frodku, wzdłu:t osi • . Stwierdzenie tstniania regulllmego układu ulic potwillrdza wczedniajase hipo
tezy, i:t Nea Paphos zało:tone zostało na planie olttoaonalnya /"h1ppodamejak1m"/• Plan miasta WJ:t~ 
zuje jedDak pewn11 anomalię, a mianowicie nieco adm.lenne ultierUDkowenia ulic w ozęlloi zachodoisj i 
w ozę~ol ftohodniej, które . jakbY tworZfl dwie dztelnioe. Ul<ład ulio w zasadniczych sWJoh załote
niaoh przetrwał do czasów pó:tnorzymakioh, jakkolwiek niektóre wozama ulice zostały zabudowane, 
natomiast powstałf nowa arterie, o ~m s&llfm ukiermkowaniu. 

Bezpodrednio na wsoh6d od pałacu, po ctrugia;j strooie biegn'loej tu pótnorZJmsldej ulloJ, 
odełonięty został traeman t innej budoWli. Odkryte został7 trzJ p0111teezozenia, wasystlde -za wie NlllM 

posadzki mozaikOWa i WSzylitide dekorowano ,malowidłami J!oi~nJmlo których lfl&dJ Z&Olu>W&łJ się Dtl 
dOlnJoh partiach t7nku. - · 

l'lajllięks.za z sal o wymiarach 9 x 7 m posiadała posadzkę, która w bo~tej &&D1118trJOZDej 
ramie ukazuje pię<! 11ielldoh obruów /cztery z nich o wym. 2 z 1,~. m~ jaden 4 ~ 1,40 m/ UcUNJ.
DJch przadst&lliaj'IOYch soen7 m1toloe:iozn4. ObrazJ te uło:tone w trzach poziDIIIYch rzędach 2•1-2 

przedstawiaj' •oddanie młoclego DiODisoea na wychowanie ntmtca, •IAtctę z łabę4ztea•. "ltOD:turs pięk• 
no• o i pCIIlięclzy ltUaJope, a nereidamJ.•, "konkurs mUZ:JOZDf pomiędZJ Appltnem i .11arsja1Saa•, •h•i\llf 

D1.CIIizoaa". 
11oza11d te pod wzglęctem ar!;JatyoznJm zwprezentU;), naj!l1it11Zf poziom. S-.Moła i .P••o•ó 

l'J'Bunku, zaatÓsowania akr<Stów perspektyWicznych, cieniowania, niezWJklB boe:•otwo 1tolo~s~7t1 óftt! 
doskołlala teohDUta /teeaer~ od 2 do 5 111111 l stawiaj, ja ńr6d najllięltazJoh-..caill&DięcS sztllkl pdbaco 
e !;Jku. J:onserwaoja i ~ rafliZła ekspozyo·ja mozaik dokollJWIIDa ja et na koaat Departamełltu Stuóątaolo& 
OJpru. Pawilon, któl7 ma zoaOad IIZI11 .. 1CIIIJ nad !;Ja zespołem, projaktowany jest przes a~hU~k'a 
ataji, dr.Stantałan 11edekazę. 11oza1kłllll !;Jm towarsjazJll' drobtle ZDalubka oeramUd, aonat, 1Mqlalt 

ol1wn7oh• 
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Dot..-nhola WJkopalhlt 1 zna1ez1ak przechowywana jest w Pracowni llokUIIIantaoH Zakładu 4roheolod1 

Sr64aiel!lll .>moralc1ej PU. 
1r ozę~o1 pałacowej odkryto duży zeapół ceramiki półnobellen la tycznej 1 wezeenorzymnkl~~ . 

Uo htotllyoh 1 otekawyoh odkry6 ble~Ąoego aeznnu nalały równle:t Zaliozy6 o4alon1łc1e pod 
bucl}lnklem pałacu studni "fkutej w opoce skalne~. W pobli:tu niej znalsztona zostały dwa krzemteJUle 
ostrza, 4w1a4ozqoe 11:t półwysep, na którym pod Ieonleo IV w, p,n,e. zostało zało~one miasto Hea 
Paphos, był, jetll nie zamlo:ozkały, to nawiedzany przez ludzi o4 epok bardziej ocłlesłyon. 

llllfSHJ. T 4BU QQII 

/półnoono-waobodnla Delt-l 
Paóatwowe Zbiory sztuki Z&lpsklej 
w 'MonaohiUIII we współpraoy z Polal"' Staoj4 
4rohaolog1i Śr6dz1emnomorak1ej 1J1i' w J:al:rze 
1 'MuzeUIII 4roheolos1oznym w Poznaniu 

Bedanh prowacłzH prot, dr Dietrich 1rildUIIg z PZSzZ 
w 'Mcoaohlum, pracami teranowymi kierował doo, 4r bab, 
Leoh Krzl' ~aniak z '11!4P, Finansowały PZSzJ: w Wlonaohtgn, 
Pi4ty sezon badaó. Walcropole: z okresu pradynastyozneco 
1 rzymaltlego oraz osada z okresu rzymskiego. 

W pracach akapedJojl WZiQło udział trzech uozastnlltów z Polslti, lfa4al eksplorowano nokropo 
• okresu predynastyoznego 1 rzymskiego• poszukiwano te~ osady pradynaatJoznej. 

Wa nekropoli z okresu predynaatyoznago odkryto dalsze 55 l!robów, W4r64 niob znalazły siQ 
poohówld. o na;jboptszym,· ;jak dnt!ld• WJPOsa:tenio na tym cmentarzysku. 1\'yrałnia 1conoantruj4 siQ coe 
w centralnej partii pac6rka-stanowiaka, podozaa gdy groby o wypos~~aniu ubo&La koooantru3, aiQ "u 
jaco podnóta, Zachowane rormy rytuaJ;u pocrzabowego 1 typy wyposa~enia grobowego ~ podobne do toa 
Odltryt)'ob w toku poprzednich kllq>en11, ••;Jboe;ataza pochówki zewterały po .ltilkadzieai,t naczy:6 Jta
mtennyoh i oeramioznyoh, naczynia i narzQdzia miedziane, ozdoby z lapis l.azul1, ametystu 1 kameol 
oraz przybory toaletowe /m.in. palety/. J'ormy wypoaaten1a erobongo ! .pierwsza seria dat re41o .. c
lowyoh WJd834 lliQ datowaó to omen~arzyako na okres oko 3.!100-2900 p.n.e., a w1Qo na aohyłelt okresu 
prad-,nastyoznaco i pooZ4tki czasów wozesnodynastyoznyob, 

Ha nekropoli z okresu rzymaktego odkryto dal:.zyob 21? crob6w, Cbara1ttaryzuj4 siQ 0110 ceoh 
rytual:u pocrzeboweco podobnymi do poohówlt~ z poprzednich kampanii badawozyoho 1f sporadyoznie WJ&
tQpuj40YJ11 i ubocim WJPO .. teniu crobowym ZDalazły siQ m.in. monety, datowane na II-IV stuleole n.e. 

Poszukiwania osadl' predynastyoznaj prowadzono przy pomocy aon4~ i wieroeó, Ha ltOIDie-o.-. 
dzia z oltreau rzymaltlago salotono dwa .,.kopy eondatowe, w których 3adnek nie natrafiClio na pozost 
łolloi o ohJIOIICilO&ii predJnastyoZGej , W 3adnym z WJkopów odkryto praaQ do wytłaozllllia wina z okresu 
rzymalt1eco. 'fak:te w profilu kilkudziaaitoiu wieroeó, wykonanych dwidram lliQgaj,oyl'l &łQbokolloi 
e,_" . • ; nie zarejestrowano - jak dotĄd - pozostalo~oi osady predJnastyozne~. W toltu wieroe:6 IIZJs 
natoaiaet nt.Ile intomaoje o bildowie caolocioznaj lokalnaj gaziry - ocromneco pacórka twironco 
pochodZenia aluwialneco, na kt6rym koncentrowało siQ osadnictwo prodynastyczne 1 ataro:tytne, 

ftLL 4 '1'918 

Kom &141 Zouaaat 
Polska S~aoja 4roheolos11 ~r64z1eamoao 
w Kairze 

Praca były prowadzone przez ekapedJOjQ, w kt6rej akła4 
wchodZili: dr Barbara Ruszczyq'aroheoloc eclptolo&f - ltia 
~1111ik wykopaUsk, dr 4loksandra ltrzJtanowaka /erc!J.aoloc 
numizmatyk/, mgr 1/omasz Górecki /archeolog ohnsdoijaólllr: 
mr;r Zzabella Madaltsza /architekt/, Zbi91iaw Dol1:6alt1 /to 
c rat/. s tron Q kop tyj slrĄ rep re zen ton l pror, dr Pahor ta b 
Departament Starotytno§ol hyl repreeenhwan., prses inapa 
tora •oh~eda Nagiba 4jdaeourusi. Ss6sty •aaGD WJkopall 



19o:X. do 14oXIo198-' r., nadfłpA1a Od 15 do 2S.XI. 198~ . 

Preoa uonoentrowaoa bJlY cłównh na ea1117m koale, w ~•co pólAoCDa~ OZfłlfo1 1 były kootynuao;l' 
preo prowadeony oh w poprze~ a .. zoo la, a równie :t. w aonda:t.u • polo:t.ooya na po;tudn1o"Y weeb6d od komu~ 
JłaoaalAya aadaolem tecoroozne«o aezonu było dal .. • ekeplorowaota t:aayptl, a tllde eprawdzeou 4aL
eaeso praabtecll mur1.1 z oacły ziemne~. 

Badaoy w tym roku Odo1Aek, okrelllony miliilem '1',, został polll.lll1fłtY w klel'Uillco zaobodolm ole. 
5ł5 - 6 metrów. Zawartolló · warstwy była analogtezo a z eksplorowaAII w lataoh poprzedo ich. ltOD ty.ol.l• 
aoja prac w tym klerUliku ;lest konleozna, bowiem bez wydobycia oaleco zaeypu nie aotaa wyollll!lllld 
oatataozoyoh t~~~iosków. W wykopia Udało alt potwiardzid trzy zaaadDicze warstwy. 

1f warstwie drugie;!, zoa;ldll:IIICII;I alt pod warah11 przemieszan,, zostało odk1'1tl'oh wt,ela traa
alilitów bal'WDej oeremik1 kopty;lakie;l, clómle poohodz,oyoh z dueyc:h ' amtor 1 talerzy. ll'y11 zoalez1akoa 
tonrwyazyla zoaoZDa ilodó monet blzan ty;lllkioh z VI-Tli w. oraz 1Dteresu:111oe .oadladownlotwa monet 
b1a anty ;lslc1oh. · 

1f warstwie zasypowej, aoaloc1ozne2 do odkryWIIIle~ w latach poprzado1oh, zolStały ealezlone 
trepanty aroh1tekto.o1ozoe rozbite na drobne czt•ot, w.4r6d nich płyty o:rez trapanty s kolorowyoh 
llai!IIIIU'ÓW 1 1Anyob kamieni. Znaleziono ta:t. tr~~S~Danty dehll arohHektonlozoych za llladami zlocad.; 
poaa tJIII tragmanty naozyd. zasobowych, z których ;Iedo o nosiło greok1 nap1a, dalsze . fragmenty llw1eos
A1k6a, lampek szk11111yoh oraz pllWilli Uodó dl.l:!:yoh :t.alaznych gwo214z1. W popiele te:l warstwy została 

1111alaz~ona moneta z okresu p621Deco osaaratwa /IV-V w./. 
Pod wantWill zaaypo~ został Odkl'l' tJ n urobek usytuow1111y waoh6d-zaoh6d, wykDDaay z oecłJ 

alaaoej w kształcie aklep1en1a beozkowe~o, z ceglanymi p1erdc1eniam1 nałotOilylD1 na obu ko4oaoh. 
06ra luku była umocniona oecłll palliililio Po przecię~iupołowy g:robowoe okazało alt, ta ~eco wnttzae 
Jest wypełnione całkowiole elllilii 1 1118 ma dladu pochcSWit~.~o 

W wykopie '!'-' zdołaao ah1erdll1ó, :t.a ll111tezo't! waratwy zaeypu Zlllllie~sza dt, oo wakUil;la 

aa to, :t.a dochodzimy do l•&e Jto4oa. 
1f aODde:t.u W praca skoncentrowały alt tJlko na wy;ladnien1tl moru widocznego Aa profilu 

pólnoCDym. Po odsłonltoill całodol aku.ło 1119, ite ;lest to kllllatrukc;la aohodkowa Od aachocln1e ~ stro
ny wyraźnie uszkodzona, zw111zana z zalctan1am1 bramy odkeyteJ w poprzedola sez0111e. ltODatruko~a 
aobodkoaa noa1 wyretola ~ladJ przebudowy. •o:t.a to by6 ł11czooe z ogólDYmi przeb\ldowao1am1 aałoMd. 

o4kl'Jtyoh w 1969 r. a bea8}'rzeozn1a zwi~~t:IIDYoh ze znejdu;lllcl'mi alt • aonda:t.u •• 
Possuk1wania w poł\ldn1owo-zaohodD1m neromUru w/w s1111da:t.o Ale dałY .:t..dnyoh resultat6w. 

Zoaleziaka poobodzĄce z tego soodatU 11111 bardzo bliSkie do odkry~oh w slllldałaoh A 1 O w 1969 r. 
1f czasie trwania kampanU 1 po ~e~ zaltodozen1u byb' P""wadzone prace syatema~aolĄoa 

materiał zabytkowy ~dkryty ostatnio 1 w ~ataoh poprzed41oh. Ilektóre frai!Denty arch1hlttGD1ozne 111111-
laaloDa w tya roku ~OIIIl alt z anaJ.octosnym1, poohodt:~~o:rmi z poprze4ll1ch kampanil, stanowillo aa
tn1ał do l'8konatrakoj1~ db kt6l'8j bfłdz1a ao~a prz:ratiiP16 po oałkowUJm 11Jakeplorowaa1u warstwy 
aaiiJPOW:I 1 prze;lrzanl.u Dt~&aQAOWIIIlYOh pozostałdol k.U.enl. 

WfSPA BIDtAN Polaka Stacja Aroheol~l Śr61.z1eiDDOIIOl'U"J 1J1f 

• Kair.se 

Badenia prondziU w sezonie 1!182 /w1oSAa/: dr Varia ltro&lll• 
ska, dr Piotr B1e11d.sk1, mer l'ranoisaek StG~n1onk1. 1f poaoa. 
łlalyoh aezonaohl dr 'llar1a KroCU].ska, mgr bdl'llej 1181oba, 
mer l!'ranoiazek Stępntonk1. 1'1Aansaje Dyrekcja Oenarelna 

S*arotytnodoi Iraku oraz Stao~a. 1'11ltl'•6si!Q' sallilii badali 
/14.04- 22.05 i 09.10 - 22.11.19821 12.03- 28.05 1 ,.10-
11.11.1983/, koDt:vnuaota bllded. pron«aony_o~ ~ 19?9 rokla 
/mob. "IA 1979- 1981"/. 

W,epa Bidtan znajdl.lje lit na D:utraole w odlaclodo1 około 100 laD od sran1oy .,l'JJakl•J• 

B~aa1a aa~11 oharakH1' ratllllkowyob prac wykopallako.,.oh 1 :aw111zane 1111 z bwo"' ablomlka wodoasa 

/ttn. B~Hja Pro;leob/. 



- llł!O -

W)n1lt1 lla4ad IIIJIIkana • hucie oztu•eoh omawianych nzoodw WJkopalhkOWJOh poawa1a~, oa ahie:f\1 ... 
ole, •• WJIIP• Bidtao ~··• atanowiulea wUlowaratwoWJ•• W)odrłblllooo ozhl')' podaławowa wantay .... 
aU4leola WJIIPJI .Dao .. yl')'j~, part,jak'la l'IIJlUial 1 lalu~. W.l'atWJ te, jaltkolwiek o r6ł.oa~ al'l*
•o•oi 1 rditiiJII oharllkll•n• s';,ahł}' snal .. lona we nzyatk1oh łneoh cł61111yoh aykopeah ekaploro ... 
.oJoh w latach 19112 • 198,, S~wleZ'daOIIo lirlik okQPaOJjnej warstW}' .. aao1~ak1ej. Uatalono, t.e aar6•o 
atanaa taaa tw1aZ'dzy1 jllk l jej rozuerzanl• n ale:t}' dallowad, na podatawie oaraaill:l ual .. iCN~aj w 
aełołciaoh ollrollllyoh, na oll:r .. .oeoaayl')' jalti. Zoahły alla4aoa &Ul')' otaoaaj,oa hteZ'dat .oao .. yl')' ~~ 
WNa a lir-.- atanaej tuy ona praydad 1 br•t ał04aej taay .Deoaayryjall:iej, 
OII:Qpaoja par~jaka WJIIPY poaoatawUa crobJ 1 reaałlti blnownioha aJ.eukalnećo oru oal'Ullq. la ok 
nyallki pl'llJPad.a p011owna praebudon ~aoo.oied obro.o.oyoh. Oclll:opuo braat wru a pnyi.ecaj'lOJai po-
al .. aoHnllllai UllfłUOWD'l w san• Zlllllfll:aj'lDYJD twierdzt od połud.oia. Pooa4ło stwieZ'daGDo r6łllor04no•6 
aalludDWJ ftJllaklej wem'ltl'll ·twleZ'dZJ• W)rdł.nlooo llowlem : kDIIPl•ka bramy, o•••d otlojalo'l; Ollł•d 
aleall:aln'l oraz aocazyoy l wanztaty. 1Ur6d drolloJoh ohllraktel')'stJOZliYoh rzyaaltioh ual .. iall: w,ałt
powalJ II.DIIeły 1 laaq>ki •. 
Wreszela okrel bla111kl, to kilka warstw Swlllllanyoh z budomlot ... aleakalnya; kt6re aote117 4do
ad .oa okrea wcseanoabbasydzki, l pd~oabbasydaki. ••r6d abbaaydakloh zab}'tk6w rao~ycż aoillll 
w,rdsnldt a011aty, akła, oeraaikt lllkii\IIIO'łl'l l oodai&Dll'l 1 lallpkl, naoaynia kaalenae; 4JOIIoe pruł
NOty • b~zu 1 .D&rŹtdala z Aelua. 

&.claoia zostały zakodozO.Deo 

t'OIIOKLLO 
lłllllOWillltO 1 

Polllka 4ka4aaia lallk 
IDa~hł BiatorU Jt\llhl')' ••terialAa~ 
Zakłll4 .lroheolo&U 111404rsa 
.. lrrooławiu 

Bade1e pl'Owadz1U p rot. Lecż Laoiejewtoa 1 acr ••rllll 
Rul.awtoz. 71.D.nao•l UDlnnUa 4•&11 Stlali 41 Tanezla, 
Pienay Hllcm billlado Oaa4a •re4Jllowlaozaa0 

Prace p04jttó w ramach ael'slls&o pro&ruu badali .11ad pooz,tkaaJ. •re4Dlowleoan•2 W..Oeoj.&: • 
.. allllowlllle był}' psy współudzlale arohaolo&6w .a:os kioh. Ba.pom•o no .. nt•i•nla •reulowleozas 
w połud.oloąj ozt•ol placyku przed ko~olołea ~.. J'osld.. W hzeoh bl&łkeoh; 11 kłdl')'oh 2•411• ło
ohodzlła do tiiii4•11At ów ll:olloloła, cidałDllltto ł'loznie '1 ~5 a 2 • Pocl np6łozeaya hlaaaea , .... I/ 
W}'sll'lJ)lłY posostuo•ol nowot}'tllyoh .Dlwlaoji 1-•a II/ 1 &łtbla2 - .oawarable.ola pcWoo•re4Dlo- . 
wiSom• z nleres\llamya brultism z llłbll:6w oe&leł, k•is.Dl 1 111. na ~'l&U 1-.. III/. 11•2 .... 
le&ała zl.ta a &1'\1118& 1 bosatym aateriałea osrulouya a I~ •· /w-a IT/. 1111:Dpue w •14 11Jł7 
tUDd-.a~ kolfolola ••· "loak1 oraz llolllle poohdski sskleletow. 1Jfr611.111allo 3 tur oaeatarH, a 
lttdl')'oh .Dajatanza, Jl'ldZ'lo z kierunku połotan la a:akls1st6w, koreepeła2• . z ao&4.otea blllOWJ lllb 
poaerze.111a Jtdoloła. Qaentamysko datowa6 aoll.lla na XI..zii ••·• ted-~ Jto•oloła - Aa 7/XI •• 
lU•~ ndratlono na &llJlt la&~momta • nr.te,.q awaslsk; .. &11 dnaeyoh 1 plull:ll na ahople 
/w-'fili V/. l •rodlto•~ o•••ol ba4a.~~~~&o 04o1Jllta odltl'J'to aur z o1oHDJOh k•l•l 1 oe&teł, II:Ul')' . llll• 
dSlalał &11Ał 04 pru&ltblenia~ aypsłlllcmsco warstall IV /wnttl'S.IIe bl'lllynll:uł, aateJtat/. IAaleallllaa 
.w1114DII'l 1 te 2Ut to poal'* s VII-VIII Wo 

waterlał}' aabytkowe lllla~duj'l slł w Iałtt~to d1 Stlili Olasalol • .lrobealoclo, 11111nnua 
4•&11 Słllll dl Tanasia • leneo21o · 

Pnewlduje lllł ll:aeł}'.D-jt ba4ad. 
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\JZUPJ:UflDIU 1982 ~· 

IU.kaant.lltYIIN.a. Utcrunl.a.celtaa to:l' 
ror Berp.a. 

P.P. Pracomie ltODHI'IIeo;ll ZabJtk6w 
Blaro Handlu Zacrenloanaco 
w Waruewie 

BadanlUli klerowal acr Alldrze;l Oołaab.a.ik. J'J.Deosonł 
ko.a.oam .t.ma Sandw. Pierwazy ae:&Qil łiJ'kopal1eltoWJ• 

Zabudon nabrzau porł:owaco XII • XYII •· 

•• taranie poło&ona;l na połudn1ow,m kraliou clrawnJ.ana;l zabudoWJ dracl.a.iowiaoznaco Bl'J'CP.D. 

poaaajl "J'i.a.Daprcla.a. ,a.•, przaprondzono retotmioza ba4an1a arohaoloctoana. Praoa ta zwlllao• 
1171Y • projektem OdbudoWJ apalooago wlosn, 1982 b11dynka. 

Oat.a badali 1!7lo rozpoznania, zadokumentiow.oia 1 l.a.terpratao;la llkłuu shdyc:ratioa~~eco, 
W7d~1alan1a 1 WJdatowa.ola kolajnyoh atap6w rozbudowY konstl'llko;ll nabrza&a oraz okredle.a.ta zasad . 
;leltlml klaronno alt przy !oh raallzao;l!. 

Otworzono łlray WJkopy o ł!loznaj powiarzohnl 90 m2• Want., oaloow osJ4co1tto na pozieale 
150 Clili pantłaj poz10JDI1 morza. l.agocl.a.ia poohylony w kierunku t1orcl11 1trop tyoh nratw ataoowiły 
toaaoja pl,aszozylto-:twlro .. , btdlloe plarwotnla dnem płytklej zatoki. Zala&a;lllo• połiJ'łaj fazy 

nlwlaoyjno-budowla.oa,, kt6ryoh w trakole prac łiJ'r6t.ll1ono lladem, litanowill dwladaotwo lfOIZW1;1a.11ł• 

oap sit nabrza~ /XII.J:lll w./ i zabudołiJ' mia.jskia;l /XIV..rrii/. 
Pienaza faze, .ltt6Nj warstwy zalaga;lll na atl'opia cale~, zwJ4zana jest s funko;lonowaniaa kllllah,lk• 
oj i .a.abrza:ta, 'IIZDiasJ.aDyoh wzcllll:t naturalne ;l l iDU brzegDwaj, tj. w nieco wyłaj połołQIIa ;1 pa:rtU 

J'innacarclan. Zabudowa ta znlszozaaa została p~az połal', ZQema w 11?0 roku. 
Pocostałollol druciaj fazy stanowiły tl'Zl' konsh•ako;la tzw. •bulwark6w", d1'8wn1aoyoh akl'syll. ..,-peł
Dillllyoh k•1an1am1. StanowUy ona fundament p01Dost11 racul.Qjlloaco llnlt nabrzała pol'towaco na 
oałaj dłucodoi Bl'l'UG• WantWJ zusjastrowana wokcSł tyoh kllllatrultoji bJły dwiadeotwam akojl ni• 

wlaoyjnaj stabillllu;llłoaj no" konstl'ukoja 1 fomlljlloe;l dno basenu porł:owco oJ.OaZ ułytkowania 
portu. siybkia narastaole warstw, a więc wypł.yoaoie sit portu, jest dowodem zaniedbaola tej .oatll• 
ol atasta. Po połarse 1 kt6ry mial mUjaoe z kodosm l dw. :nu w., taran tęn ob~tł7 został. wte~ 
.a.t .. l.aol" /raza III/, w wyo1ku której now nab:rzeta pnasunlttla 11ost!ało liiiacznie w kiel'Wiku 
&1:.tbssal oz,doi tiorilu. W trakota prac zare2estrowaoe zostały wantwy .t lt:Oilstruko'a llhierclsa,,e•~ 
taran pod nowoprojaktowiiD.Il zabUiloq mJ.e~akll· ltolalna .akoja nhelaoy,no-budowlaoa /ra:r.a IV/ pecl
~tta została po potarza ; lt:t6ry atrawU alasto w 1248 roku. Wedla nowej kanoepoj l, teren l'J.DDeł'l..., 
den poDOmie WJP1ttrzono, lltabllizujllo nowe, •nlellfiona w konatrukoji wladoowa~, połtt.lla f11114~ 

.. .a.ty. Wypiętrzenia to ZWillllane bJlo zape...a.a z kolejnym przesun1to1am lip11 brzesowaj 1 budo"' 
&łtbaze&D portu oa całej dluco6o1 Brycaen. ·Zabudowania taj fazy lllliUOsCIIle zos•ał'J praaa poAr 

w 1393 roka. 
Kolejne tuy, v; VI,- VII, Bił dwiadaotwam kolejnych akojl budowlanyoh, w ftlll&oh kt6ryoh 4WIIkroł• 

.a.l• jeazoze wypittrzo.a.o hND ·, stabilizowano nowa kaastrUkoja nabrzała port:owco. Zl7 ••an sa
ohowanla reliktów d:rawn1aoyoh ltanatrulto'l ~ oraz znaomy stoplad llh1.11111fikowan1a, wantw uh•Udlliał 
aoaeccSłow p:rzeUadiiBnia 1 s.a.alilit tyolt przeds1ęwzlt6• 

w trakola buall. uzyskano znao:m" 11o•d JUterlałll zabytkowaco, lt:tlsre&D p&lnlajsaa anslisa 

dała sit podstaw' «•towania, skontront11waneg~~ nasttpnla ze Jlr6dlaai hlstoryo!!'nYIIIi• Za llllaleal.elt 
_ ..toh.ollyoh na uwact żasłucujll lnsiU•Jpo~a runlozna 1 wyro tą rocowa oraa p6ł.tabrykat;y 1 od;pa47 •:e
aatału ~&Dwniosag~~. L1o11J1'7 aat:erlał oaramlo•nt jest llwill4aohaa kontakt6w hc4lowyoh; &):6cla • 

o;2D4lt:ali zaohodnioelll'opa jsklml •. 
Zreallsowaole oelu badali. stało alt po4sta81l dis rewtsU dot7oholiSSOWJoh wympallsk p~

d-'Jałl przez IWtaantlk-rao i ep:raoowanta nspc!i • a&r Sin Wyrroll łopocrafu .•re~lOWieoaeco 

Zabytlki ruoh- znajduj' sit w aa&U'JD.aoh Bl7&PD WUH~ai' ... opracowana oałol6 .. hrlal• 

Slołooa ło druka. 
Badaola aa łf• stanowllkll zoltlały aakodozlllla. 



114UIO!k 

•h elbl.'lule 
IMak • PsedSuoae 
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Vu:ae~a Zaall:owe 
w Tflll.bol'kU 

Baclania pM,..dllll mer Varlun V1araw1Jllk1. 1'111111lao•ło 

Vu:ae1111 Zultowe w 111ll.b.,rku. Baclania Nł:omiose • ł:rU:oie 

wykop(w ioał:al&OJjnyoh. 

:lootynuodllo praoe a1eJDDe pr&J aaltłaclłllllu 1nstalaoj1 oentral.Daco ocn•-1• Aa terenia In• 
••oaa, pnedlutająo ~" ocl Bremy Gló'll"'ej •~ do Baszty 'l'r6j1o1coej. Du1;J sasitc 1 snaoua Cltbo4 
ll;o•ó "7kopu /ok. 1 05 m/ spowoclował7 koniaozoo .. ó pod;ltola bada:d ratowolozyoh • aiejaoaoh, CillZia 

oclaloi.Ltto konstrultoje murowana, . 
Odoinek 1/82 - na plaou aitdzy Xarwanam 1 Brii!Dfl Clówną na cł:tbola),oi Q)l;, 1 ;-,o a odkryto łl 

rot..Dik ceglanej budowli przylag&jfloej prawdopodobole do k.arwanu 1 wsohDdniago aun obroonego. Oda 
nit t: o ;lace południc"" doiant na dlugo,oi ok. 12 m. Był to mur pel.Dy azerokodoi 1,21 a s oecł:Y SP
ł:yokiaj o WiflZ.AIIiU •polskim•. 

Odoi.Dak 2/82 - na terenie przylegajllOJIII cle 1tauan11 od strony pól.Doonaj odkryto pozosł:ało 
proatokął:łlaj budowli ceglanej " wymiarach: 16,6 x 6,45 11 przylegającej do wsohodn1aco aurta obron
nego. Odslonltto niemal na· całej dlugo,oi jego zaohodD1ą •olanł o szaroko,o1 1,48 a 1 4n narom l 
•olan prostopadll'oh do muru obroli.Dego. 

Odo1nek 3/Ba - w poblltu polud.Diowo-wsohDdnlego narota tzw. 4omku pcdoianio,..co odkrył:o 
na &ltbokdoi ok. 1 05 11 11ur cruzewy szarokc,ol ok. 2 m biał!Dąoy po 11011 wsoh6d•ttach~_d, WZD1es111D 
a cruzu ceglaoegc na zaprawiB w~iennaj. 

Oclo1.nak 4/82 - pray Baszcie 'l'rój•ounne:l 04krytc na cltboko,c1 o;B5 a mur praacrodo., 
4ostawlooy prostopadla do zachodn~aj elewacji Baśzty, Odslonitł:o go na oalej dlugo,ol - mar palny 
o W11lZ81li.U blokoW7m, dlucoAci ? 025 Dl o s ze rokodo l 1 ,58 m. . 

we wszystkich przypadkach udało sit zm1eni6 przebieg kanału oent:ral.Daco o&r&ewaota,w "7 

n1ku czego wszyatkia .,mieniona konstrukcja ocalały, 
vaterlał przechowywany jest w ~uzaum Zamkowym w llalborku, 

. J14UIO!k 
woj. elb].Alak18 
Zamek - ol4g budynków gospodarczych 

VuzeUIII Zlllllkon 
w Velborku 

Badan la prowadzU qr Val'iusz V1arzw11lski. ll'1.nanso•ło 
Vuzau. Zamkowa w llalborku. Drugi aaaon badu. Zespól. 
budyoków murowanych z poło., D:V •· 

Kontynuowano ba'dania związana bezpodradnio z prz,s:otowy..Oiam danych do . oclblldowy obiak•ll 
ll'ykopy załatano na terell19 przylegającym do obaonej pólnocnej 'olany szozyt:owaj ,· a 1oh oelaa 1111 
roapozoania ptarwotnego zasitSU budynku w kiarunkll pdłnoCDJlll• 

Zało:tono dwa n1aw1alk1e W7kopJ o l'loznaj powierzchni około 'l m2 na przadluten111 aagia• 
nyoh •ciao obiektu- wsohodn1ej 1 zaohodn1aj. W obu ...,.kopaoh, pod warsł:lll\ XI::t..wteczoego bruku a 
nm.ten1· polny oh; odkryto na &łtboko~oi .30 • 35 Olll koraoy murów .atan~wl'loyoh kaoty.Duaoje 4o1an 
ndlut..Dyoh budynku w klaruoku północnym. W .,kopia 1/82 odsłonlth aur p~łny a oacł:Y gotJCIItle~ o 
.,miarach: ,30 05·31 x 14-14',5 x 9•10 om 1 szerokodol na koron.ia 11~ cm. W .,klipie 2/Ba Zlltlok ... 
towano mur o szarokolłoi 127 ODI1 &aurowany r6~1e:t z cegły cotyokiaj na :I~~Prawta Wllliannej, trątek 
obli reliktów- gotyok1, 1f W7kopie 2/82 uyakano ponadto potWierdzenie, te obecna nohodnia •o1 
blldynku została IIZIIiasiona wt6m1e 11a starszej .kaostrull:oU. 1faruok1 •aohnioiiD& UD1aaoł1111ill .ocl
Slooi,oie fUDd•ent6w badanego 11arota ./osilll'llliłto clłboko46 około 190 om/, ogranioaCIIlo sit set• 
4o 1n .. nt:al'J2aoj1 odaloa1,łJoh pozostałolłot · a~arowanyoh~ 

Jiel1oua tratJDe.Dty osramiki naczyniowej 1 budowlanaj; stanowiąoa typoW7 dla l'oaona 
adariał z XV-XIX Wo 1 p rzaohowywane Sil w 1h1ZeiD ZSDikoWJIII w llalborku. 

lladao 1& bt411 II:O.D tJnUOWane • 
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lluza~a Ok~gowe Z1allll XalUkiej 
w Kaliszu 

Badania prowaclzU •sr '14ward Pu4ełko. Badania geoflr:yozne 
przeprowadziła ekipa mer t'0111asza Herb1oha z IBn! Warszawa. 
Slt.arb z okresu halaztacltiego. 

W marou 1982 r. podozao prac zieJDnyoh na powurzohDi Dowozaoraoej łllki odkryto zespół przed
miotów metaloWJoh, w skład któreco wchodziły ozdoby bl'łlzowa, Daszyjll1lt 1 braosolata oraz uazlto4zo
na t.alaana sUkiarka tulejkowata. Haszyjnilt ma kształt Jtol1aty, zdobiony jaat RO,D'Jm tłobkowa
lliem, kodoe doielliona zaopatrzone "zaczepy, Średnica 15,5 om. Bransoleta ma kształt owaln'J, otwar
ta w przekroju, romboidalna, Zdobiona w poblitu prosto dcie,tyoh kolloów omamaotam w postaci po
prz,ecmyoh nocię <!. Szarokod c! 7 ,e om, SUitiarlta :telazDa długolici około 12 - 1~ om posiada ostrza 
kaztałtu łUkowatego szeroko~<! 3,7 om, Otwór tulei czworoboozDJ ze 6ladam1 drat~~iaoago stylieka. 
W ltodou roku ekipa pod ltiero'IUlictwem T.Herb,oha w miejscu znalezienie alterbu przeprowadził~ bada
Dla pc1'1ZJCZDa za plllllOO'I szUkacza gómiczego, 
Bałania wykopaliskowe w miejscach zagęszczania atwierdzonych strat WJSOltooporo..,oh dały wyniltDe-

został 

IIB.lLIUOJ"4 42P W 1983 a, 

W)kez przebadanych obszarów matode, Aroheclogicznego Zdjęcia Poleki w 1983 r~ aporze,dao11y 
wzorem ubiegłago rokU Da :podstawia rocznych sprawocdall I:Oilaerwato1'6w Zabytków Aroheolo-

giozoych, Z WJ je, tklem wojawództwa ozęatoohowskiagn, ltt6re - mi.Jno zatrUdllicn.,oh tam arohaoloc6w -
l<aosakwent:Dia unika podjęcia badali nad awidanojll stanowisk, obazer całeso ltra~u ob~ęty aoatal . 
prtiO&mi .lZP, 'l'empo prac • poszczególnych wolew6dztwaoh l••t r61zle, aal.ef:7 aoo Cd m~lwo•oi 
tillanaoWJOh i od 1lo•a1 wykonawców .1 wsp6łpraoown1Jt6w, 111mo,te przy pracach ewideAoyjnyoh liOSJ 
alę czas z uwagi Da za~hodzllo• procesy niazoll'lce C?bieltty 1 tym aQJa uszozqplaj~oe ioh zasobJ, 
to apra"" niawe,tpliwta oajwe:tniejsze, jeat paziem wykonania :prao,tak poloWJOh, jalt ilt-Rl..Dyob.. 

Realizacja AZP w 198} r. osilllll'lł• 2u~ Da og6ł :poziom, któn pozwala z regUly :prsy~c! 
W'Jkooane obszary do p.rzyjęoia do o&Dtralnego archiwum w ODZ oru do ezqstltowyoh arch1w6w ltGD .. ~ 
wtonlt1oh, 

8olt sprawozdawozy był te~ okresem porze,dkowan1a 40ltumantaoji z lat ub1ecły.oh, ozaa-
ll .. et W'Jmagaj,oej badali warrr•.Jtaoyjoyoh w terenie. Ste,d ta~ w ••łllDZCIIlya WJkUie nie uajduj4 
a1t te obszary, które wozadniej UZDane został}' przez J:U sa :przebadane 1 opNOowana i analuU 
alę jut. w opublikowanym spisie w•tnrormatorze AroheologloZilym Badania 1982 r." Z tJab. powodów , 
WJPadło oałkowioia woj. warszawskie, a takt.e niektóre numen obszarów z woj, lubelskiego, lać• 
n1olt1ago, olaztt6sk1ego, opol~1eso, oz1 płockiego, Ide4 bowiem taj publikacji jest przedstawi•· 
D1a obazar6w zrealizowanych wg zasad 42P, a nie rejestrowanie pewn.,Oh atap·ów :prao przy jadllya 

obszarze, oo nieraz trwa 2 - 3 lata, 
'ze względu na brak ~o1ałyoh danych, 11i• konttnuuje się,niaetety, rubl"Jki odnotowuj,oaj real1aa
tor6• prac, zapewne za szkode, dla wielu inst.,tuoj1. 
~orzystaje,o z poozytno~o1 Informatora w naszym ~rodowtaltu, przypominamy wszystltill raalisatorca 
o obowi,uu praakazywania aa bieł.!loo W'Jltcnanej doltumantaojl 4ZP do akceptacji J:U, su ~ansa~ 
toi'OIII o obowillzku przakazywania sprawdzonego i przyjętego WJkonawshe do ODZ. 
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Broclnioa - Szabela Oed,elnia, w. to~ul1alde, et. 2, n 

/b,l/ 

/b,l/ 

.... 
. . . 

• et •••• . . 

2113 

, 1ł3 

2211 

1$ 

19 

1ł3 

20 

83 

11~ 

.... . • u s 
187 

20 

116 

116 

187 

• • • • • • 63 

.. 

• • • • • 117 

188 

• • • 1tT 

• • • • 118 

. . . 7 

8 

6ł 

&ł 

1U 

21 

21 Brza4(! J:ujaweki, w. Włoołankie, at, ~. n. /pia, b, 1, pd/ 

Brzeziny, w, ekUm1aw1okie, et, e, p-4 /n:t/ . . . . . . ... • • . • 188 
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Ce«Jnia, •· azczeoldakie, at. a, pd /w~,h/ 

Chełm- Bteławin, w.chełmskie, st. 1, p• /w~/ 

Obebtl•c, "• nowost~deckie, st. 2, h , •••• 

tiJII• Dt~brcwa B.iskupia, ... byclgoskie, 

11111• Dt~brcwa Biskupia, •• by<lc:oskie, 

Ofa ohll.Dów • Z-li:, ptl 

oiechoo1n, ... torudakle, pił 

.t. 

st. 

gJII. Dobned Wielki, .. opolskie, st. 1, 

lilii• Debrzad Wielki, w, opolskie, rz 

• j 

57, 11 /b,b/ • 

70, 11 /b/ 

b /h/ •• 

Ozaruó11ko, «=• Nowa Wielf Lęborska, w. ałupskie, st. 5, rz /h·, 1/ • • 

aiedleokie, at. I- Tureoltle Mogiły, at. III- oa&da, wił /n/ 

•• białopodlaskie, n :t 

Czerohów, 11111• Ozorków, w, łóclzkie, at. 1, wlf /rz/ 
Ozem icZ)'n, «=• Hrubie szów, •· zamojskie, 11t. 3, 11 )b, wd, ptl/ • 

D bltl,l!ID• Darłowo, •• ltoliZalid.llkie, at. 9, n 

~browa Biskupia, •• bydgoskie, 3t. 21 , n 

D!lb:rowa G6mieza-Sła11k6w, "• katowickis, ptl 

lhtbozyno, . w. ltoszalid.akie, st. 38, d /m, b, rz/ 

Dobra, "• włooławsk.le, st. 29, n /pim, b, h/ • 
azezec1dsk18, st. 53, p im 

Dobrod, • • sieradZkie, st, 1, n 

w. skisrlliewickill, st. 1 , .n:t 

Doltoe, •• azozeoid.skls, at, 40, • •• 

..... 
rz 

ll:roh~czYn-"SzubiaDioa" , w. blałoał:ock.ie, at. XV, płll /b/ 

Drwalew, gm, lrart.ko~loe, w. sieradzkie, s t . 1, b /wtl/ 

W o Ci&ChiUIOWakiO t p. /n:t/ 

p. Xolobneg, w. koszalińaltle, at. 1, ptl /Dł./ 

S IIII 

190 

84 

aa 
22 

188 

.1110 

611 

Uli 

Uli 

14& 

226 

146 

23 

23 

24 

191 

147 

211 

11 

211 

227 

68 

120 

9 

87 

!112 

1113 

Stare Viasto, p d /n# • • • • • • • • • • • , • • • . • • • •. • , • • • • • • • • 1H 

cm. Papoio Biskupie, •· torudaide, st. 6, D /b/ 

gm, Papowo Bi skupie, w, torud.skie, , st, 8 0 D /wtl/ , • 
) 

ł.urawia 06ra, w. elblĄskie, at,, 1, .D /l,p•f 

DobrsaUÓ ~ •· płockie, .D i 

•• bydcosk.le, at, 7, .D . . . . . . ... 
at, 3 , ul, Witlla.oa 18, ptl • 

lilii• Puok, •• edadskte, sto 13; rz 

p, J:roaDo Odrz., w. sial111DG6rakie, at, 1, •• 

lm• o•·1~o1a, •• b1elak1e, st. 1, n/b/ •••• 

•• b1ało•tooltte, 1t. 1, "Góra ZUIItowa", wtl /ptl, .o :t/ 

.. . ' .. 

... 

211 

<18 

27 

228 

148 

27 

.. • • tli& 

uo 
Ul 

28 

. • • • tłl 
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, O~ek NadbUf.DJ, ... llrub1sss6w, Wo &amo~akts, at, 10, n /ń/ 

Ql'ód.sk Nadbutny, p, Hrub1ssz6w, •· ZaJDO~all:1s, •'· 14, n , •• 

Grlldai,dz • lllnisask, •· torudekis, 1t. III 1 lila,· n /pia, b, wlf/ 

Orsybntoa, p, lian owo, "• ltoazalińlkle, rz , , • , • 

UlDilloza, p, .Sanok, •· krolfn1eds.k1s, s t 1, b /b , rz/ , 

lfrubieszdw • Podcdns, •• ZIUDO~akie, st. 1&, n /b, rz 0 ·d/ • 

Inow~oolaw, "• bfdgoall:is, st. 95, rz /b, 1/ 
IJiowrooław, •· bydgoskie, at. 100, rz 

lakuazowioe. i!lllo X:uillliersa 11'1el.ka, •• kieleckie, •'· a, rz /b,ń,plf/ 

1an1na, p, Dobre, •· włocławskie, at. 1, n /b/ 

1anioa, p, Dobre, w, Włoołankie, st. 2, n /b/ ... 
Janowiec, w, lubelskie, Slllnek, nt , , • , , 

Jaoowiozki, i!lll• Racławice - Pałsozotoa, •· ltielsckis, st. 1, plf 

Janów Pomorski, p, Blbl,g, w. elbll!lskie, wlf 

Jaroelli, •• ltallslt1e, s t, 1, b 

Jarosław, w, przem,•lt1•, st. "opactwo banedykt}nekM, p• /rz,wlf/ • 

. . . . 
. . . 

.. 

Zazów , sm. Gubin, w. z1elaooc6r&k1e~ et~ 3, rz ••••••••••• 

1eau1oka Struga, gm. llo'ewo, •• bydgoslt1e, s t, 17, n 

Jądryobowioe, gm. Branioe, w. opolskie, Grodzisko II, b 

Kalisz, ul. X:olee;1aoka, kolłoi dl: po,ezU1clt1, nt 

Kalisz - Zawodzie - Grodzlall:o, ń · • • • , 

J:amien1eo, Dl• Połanlso, •· tarnobrzealt1e, et, 2, b 

J:am1edoZJk • Błonie, •• ostrołęCkie, b 

J:araznioe, gm, Odra 6w. Vałgorzaty, •• płockie, at, 1, p6 • , • 

J:~rsznloe Dut.e , gm, Ohll~.n o, •· skle miewiolt1e, l 

ltartoszyno, 1!111• Krokowa, •• gdadakie, a t . 7, •• /b/ 
ltart~azyno, e;m, Krokowa , w, Sd~ie, at, 10, 1 /?/ , • , 

J:artoszyno, gm, Krokowa, •• gdadakie, st. 11, l 1••1 
Xar tosZJno, gm, J:rokowa , •· gdadskie, et, 15 1 16, l 

xu1.m1erdwka, p. Jeleniewo, •· euwaleltie, et. 1', rz / wd/ 
J:iBtl'Z, w. opolakle, 11 t. 1, h 

J:l epacze, •· białostockie, et, 1, wll/pll/ 

. . . .. 

... 

•a;.• ... 

. . 

. ' .. 

J:ł6bka, cm. Lubień ~"'aweki, •• wrooławskie, .nt /plf/ 

Kobtern1ce, ,.; Por~~obka, •· bielaltie, pil •. ••• 

Xooanowo, gm, Pobiedaiaka, •• poz.nllliakie, lit. 13, wll /h,l/ 

Xołbacz, •· szozeoińlkie, p• •••••• 

' . . . . . . 

ltomatowo, gm. Lisewo, •• torw1slt1e, st. 14, .n • •• 

JCowa1eno, gm. Obom 1k1 , • · poznllliall:ie, at. 1.l, n /pa, b/ 

X:owalewko, p, OboroiU, w, pd&nańlk1e, st •• 3, b /b/ 

X::raltdw - s tara Viaa to , I!JI /h,pll/ • • • • • • • , 

. .. ~ 
. . . 

:III 

120 

2ll 

121 

8 1S 

3\J 

121 

122 

122 

31 

31 

228 

tli& 

1&0 

86 

U6 

123 

32 

68 

2211 

·uH 

68 

86 

1116 

103 

162 

10<6 

10& 

t OlS 

12<6 

87 

152 

2:19 

1117 f 

153 

1118 

32 

33 

611 

1IS3 
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l:rakdw - StaN Vlaato, ul, Se.oaoka 3, •• . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Stare Vlaato, ul. ul, •w. Varka 21 a, ~aeiellodaka ~. Kololdł •w. Piotra 1 
Pawła, p• /'rd/ 

ltrak.Sw - Nowa !łuta - Xrzaalawloe, 11t. •"' , 1. /D/ ... . . 
l:l'ak6w - Wawel , Wll /pA, Dl/ • 

J[ro1111o - lłJnelt 8, p~ lat./ 
. . .. 

królowe, cm. Ołubozyoe, w. opoleltie, at. I /1/, D /b,rs/ , 

ltrusi!l, cm. Liaewo, •• torudskie, st. a, D /h/ .. 
Xrzaoow~oe , •• ketowtokie, ot, 1, b 

J[rzsoa6w, ~;~~~. Wiarzohlaa, w. sletadzltie, st. 2, p la 

Xt2i&lll1Mlti, p. Bodzeoh.Sw, •· ltieleoltia, n /b/ 

ltaię61)1oe Wialitle, gm. Iacdratow1oe , •· wroolawaltie, n 

X tery, t!lll• Kraytanów, •· płockie, pJI 

xur.sw, •• lłzg6w, ... konidaltie, at. 1, rz· 

. . . 

. . . . . . . . . . . 
Kurza, p, Bllz~m6w, "• koszalidakle, s t, 2, h /rz,p•/ . . . . . . . . . . 
Lae Stock1, • · lubelatte, et, T, • /b/ 

Lesolfloe Vałe, gm, Laaowloe 1f1elk1e, w, opolaltie, at. 1 , h 

L\ d. gm. L\ delt. ... koD id alt la. n 
Le.foo, gm, Brusy, w. byd,;osltie, et, 2, rz /h/ • 

I.et.oioa, gm, ~wld!lioa, w. zielo.ooe;tSrskie, at, 12, ni /pt./ 

LipJlioa lfiellta, gm, Jabłonka, •· .nowoaqdookie, at. 2, pilll, 

L1Z:J$Wo, •• toru.daltie, st. 31, .o ~ •••••• 

Liazkowloe, cm. Bejewo, w. bydgoskie, st. 2~ /n,h/ 

Lub1ąt, ,;m, WołtSw, w. wtooławsk1e, pJI /n~/ 

Lubid, w. leszczydskie, st. 1, w.f /nt./ , , , • 

Lubstówek, e;m, Sępolno, •• ltonidskie, st. 1, pJI 

Lubli!l, Stare Miasto , blok VI, Dt /n,A/ 

Lwcwiaoy. cm. Głubozyce ••• opolaltle, wt.Ą, D 

.... 

Lq1e1111.1.lt1, ~. Kruszwica, •• byde;ośkie, st. 1, h , , • • • 

Ładelit, •· rzeszowSkie, st. 3, ll 

uickll, p Pako~c!, "• bydgoaltie, st. 5, wll /n, h, l/ •• 

. .. . ..... 

. . . . 
... . .... 
. . ... 

. . ... 

ŁĄazaoy, gm. Wiarzb!aa, w, radomskie , st. I, • •stara lf1ellu, a~ /l'/ • 

ŁĄko rak, ~· ~crowlao,. w, pilaki&, st. 1, wll , , • • 

. . 

164 

1118 

106 

tli6 

1119 

33 

3.& 

611 

10 

34 

36 

20C 

124 

87 

36 

88 

169 

125 

230 

11 

37 

36 

202 

169 

2e1 

231 

36 

88 

39 

1~0 

160 

J61 
Lek.no, &•• w~rowtec, •· p11ek1e, •t. 1, et, 3 1 4, wa /pa, ntt 

• <I.Bl!-163 
Łę~yoa, •· p łocltie, lłJnelt, st. 1, p &f /Dt./ . . . . . 
Łęe; Staro~óidski • Ie4Da Góra, w, batrołęokie, at, 22a, p111, • 

ł.ęlti ltollcielno, IIII• Xraytanów, w. płockie, D t • • • • • • • • •• • • 

Letce, 4111• Chrz7])alto Wielkie 1 •• pOZDartsll:ie, at. 1, h /rz/ .. 

Lob:t;aoy; •• ~zozecińskie, at. 1, !ft /b,h/ 

..... . .. .. 
. . . . . . . . . . 

Łopu11z, w. białostockie, st. I, lit /wJI,n?/ , , , ••• , , , , • 

Łowicz, •· •kle m 1ew1ck1e, \ll. Podrzeozlla 73 • .Dł •••••••••••••. • ••••• • 

:tO l 

11 

232 

89 

1116 

232 

233 

/ 
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L64~, ul, Ssoseoideka, at. 1, rz 

L~•·•· p. Pot,cowo, •· sł\ł>akie, e e, 27, n • 

LJko• 1 p. 111orzohlas, •• aiored&kie, st. 1, pili /n/ 

llaoie ~owioe 1 •• siedleokie, et • 1, b /'G/ 
llaoie jowioe, •· siedleokie., at, 2, b 

.a4oły, ~. P'tDów, •• eio~adsltie, at, 1 1 h /b/ 

llalankowo, cm. Lisewo, ... toruńskie, st. 9. ~ 

llalbo~k, •· elb~skio; zamek, pd •• 

llalbo~k, •· elbl,akie, Stare Viaato - Sakola Łaoidska, plf 

Valbork, •· olbl,,.kie, Zamek - blld}'llki r;oapo., plf /n t./, łiB\ł>• 112 

Valbork, •· elbllllsk_ie, Z11111ek - PrzedZIIIDOH, pd, ua~. 82 ... 
Varoi.Dkowo, P• I.Dowrooław, •· bJdcoskte, st. 1, .D /h, n/ • 

llaał-tcs , CID• H~ubiaea6w, •• zuojskie, ae. 1.5, n /.D/ 
Vaałowo, .-. W,rz}'sk, •• pilskie, at. 1, l 

l!i110Z.D1lt, cm. SleDI}'afl, •· koazalidskle, h /l/ 
l!~o11oe, p. Wola J:rZ}'sstoporska, •· piot:dtowakte, sa, 2, b 

Vr;oaos, Clll• Liaewo, "• to~wiakla, at, l 1 D /d/ 
Vlchał6w, cm. Bałohct6w, •• piotrltcwakia, st. 1 1 pla 

llloheli.D, p, 'lllccławelt, •• trloołank1a, at. 1, a /n,plf/ o • 

-Wi.,ebat 4bu Omar /F.r;J.pt/, '- •••• 

11och6w, p, Ołor;6walt, •· opolakle , n 

llcdła, &mo W1ia1awo, •• cteohallowakie, at. I, n 

Vckre, r;m. Zucdc!, w. zamojskie, at, 1, wd /h 1 b,nt./ • 

lloraW}', Clllo Dobre, •• wl:ccławakla, D /b,h/ 

llotyoz, cm. I:ODopnica, •• lubelaltle, at. 1a, n /wd/ 

Jłct}'cZ, p, ltaDopnica, •· lubelskie, d /At./ 

l!rocza, •• IIJdgoakie, st, 2, l /b/ 
lllfclssewloa, gm. Sul,csync, •· r;dadskla, at, .5, h • 

. . 

. . . . . ... 
..... . . . . 

' . . 

. . .... ~ ..... . . . . . • • • • . . . . . 

. . . . . 
. . . . . . 

. .. . .. 

ladkole, P• Łooh6w, •· siedleckie, st. 2, rz /h, w§/ . . . . . . . . . . . ..... 
Jarojk1 1 p, Drohiczyn, •• blałostookla, st. 1 "Mogiłki", 1111 

lfaa /Kato/ Pa,phos /C}'pr/ 1 bz ••• 1 ••••• 

Ułl 

311 

t2 

70 

70 

110 

łod 

203 

202 

126 

107 

110 

111-

u 

12 

u 

2'8 

42 

UT 

167 

63 

43 

168 

107 

111 

127 

168 

247 

lf1acłuD1~6w- llala Wid, gm, Burzonlll - ltonopnlca, •• sie~adzkle, b /~ 1h,l 1n/ • • • , • • 11 

Nteds1ca, •• nowoe~ac~x~, ~. pe 

!11ed:tw1ads16wlca, p, Ste(;lla1 •• elblJtllkle, l to I, n, D 

llaaułowtoe; r;m. 11Ulos, w. wrocławskie, st. 2, b /h, n/ 

lollk6w Sullsławlokl, Przedaleifole ltallssa, at. 1, wlf 1 , 

Jowa Oarekw1a, p, 11etrs, •· opolskie, at, 18, b •• , , 

loYae /Bul&a~le/, Sekto~ Zacbodli l, bz • • ••• 

lolfOdworoe, •• b1alos tookU 1 •• .. III, .Dł 

IOIIJ Ba~koOZ111 1 &mo Jf owa Jta~aaa, •• r;dadakh, •t• -· h 

• l .. .. ... 

.... . 

203 

'' 
72 

1611 

Ta 

246 

233 

łla 

JoW}' Tara , p. Sła~ ~arc, "• albl.Atakie, at, ·10 , rz., •••• • ••• , • •• , , , , • • • 128 
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Odry, &mo Oaarak, w, bJdgoskta. ra 

Oll:olow1oe • p, ltooabaoł}on6w 1.6cl.zkl, l /?/ • 

Okaa, p, •agłowtoa - Okaa, •• kialaokia. ot 

Opatowloa. &IDo lładz1a36w, w, Wlooławakia, st. ''' li /b/ 
Opatów, w. ozęstoobowsk1e, st. 1, rz /h/ ' . 
Osłon1oo, IIII• Puok, w. &dA4skie, st. 2, li , • 

Ostrów Ledn1ok1, w. pozoA4skie, n 
OS.rów. w. ta~obrzeakie, b 

.. 

OtUJDioob, ~~~. Jtrzynowłosa Wała, w, ostroł~kie, at, 1, b •• 

Paoanowioe. p, Pleszew. w. kallaklat st. 6t b 

Paluobyt p, Sia.oiawa. •· pnemyskie. h /b/ 

Palsoznioa. gm, Raoławtoe-Pałeozn~oa, •• kieleokia, at, •. ~ •••••• , • 

Pa:rohanlti, p, o,browa Biskupia, •• by4sollk1a, at, 25, A /rr./ •• 

Paul1oy, SlD• l)obre' w. bJd&ollkie, at. 1, rz 

Plaski, !liDo Zduny, •• kaliskLB. st, 1, wl 

PLskart, gm, Lisakt, •• m. krakowskie, st. 11a, pJa • , • 

Piotrków Trtb•, ul. Pijarllka, p~ /.ot./ 

Pleszew, •· kaliskie, b /b/ 
Płook, Star. Zasp. Zab. p• /.ot/ •• 

Pode błoo1a, g~. 'lroj11116w, •· siedleckie~ st. 1, c:rodshl<D, •• 

. . . . 
Podegro<laiet •· nowoe11deokia, st. 9, 1'Z /l,pl/ . . . . . . . ... 
Podgaj, &m. Aleksandrów Kujawski; •· • włooławskl•• at. 7 4, n /h, ra/ 

. . .. 
.. 

.... 

. ~ . 

. ~ .. 

1211 

108 

234 

'' 
129 

ł6 

170 

T3 

13 

113 

&li 

48 

130 

110 

13 

204 

.,, 
2011 

111 

130 

Pola Grunwaldu, ... ao& 
41 

208 ' 

Poliako, !liDo l.lldek, •• kcmiJialtie, at. 1, .n ' · . 

Poznd - Stare Viasto, Start ląna~ ~/4,, p4 /11t./ • • 

PoznA4 - Stare 'Miasto, ul. Szewska 5/6, ul. Poainika~Yka_ 9, d /b.,p•..nł/ 

Poznad - Stare 'lliasto, Wag6rza Iw, Wojoiaaha, p• /h;n,.nł./ ••••••• 

Proohowioe, •• logniokia, b /h/ . . . . . . .. 

....... 

• • . .. 207 

Tli 

• • • 131 PruciUiooro, p. Radziej ów, w. _.ooławakill, at. a3, n /.n,b/ 

Pruszcz Odallski, •• &clal1ak1e, st. 13, ~ /.n/ . . . . . . . .. ... . 112 

PrzemJ~l, ul. Gruowaldua. PrzybJszewsktegn, n • •· • • • • • • • • • • • • • • • • • • 112 

Prze111111, aurJ obron.n•• .nt • • • • • 

Przeary4l, samek /rot'Ollda i palatium/, •• 

. . . 
• • • • • 

. 2311 

173 

Psarr, p. :ramieloo, •· laaac:Qdskie, at. 1, n f..n,l/ • • • • • • • • • ·• • ~ • • • • • 131 

l'ułtask - Wiasto, •• oieob.allowskie ~ p• /.n t./ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• · • 201 

8ao1,:&, III• ruohola, •• b74soski•, p• 

Baoi,s.k, •• włoolaw•kle, P4 l••,n*f 
lladoa, Xoleciua P1janlt1e, .n:t 

llldonki, Cli• <Jfllłanfo •• to~kie, 

•• ., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 208 

/h·••l . • . ' . . • . . . . . . .. . . • . . . • . . . 
••• a, p • . • • • . 

. • . . . . . . . 
• . • • . .. . 

• . • 
• . ,; . 

.. . . . . . . . . 
. . . • 

aoe 
:u o 
:1311 ' 

au 
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Radalkowo Stare, •· plookie, et, •Gaik", wd /pd/ • . . . . . . ' . ... 
Rlllr.eaawa, w. rae aaowakte, at. 12, b . . . . . . . .. 
Repeolco, p, 1'amow11t1tt Udr-j, •• kahwlokle, at •. }, h /b, rz/ 

llooh7, c.m. Zcl1111y, •· kalialtia, et. 1, d /n,h,nt./ . . . . . . . . . . . . .. 
R~t.an,al, cm, Pelplln, w, &cladskia, at. 1, n 

Rdżyoe, p, Koolerzaw, w, ekiemiawtokia, at. 1, n /1/ 
Rudno, &m• V1lancSw, w, b1allko~oc1laskie, n 

w, 111:ooławak1e, et. 7, pilll /n/ . . . 
Rybln7, 6ID• 'I'opcSlka, •· włooławskte, st, 1•, n /pilll,b/ 

Rybno, gm, Kłobuok, •• ozqstoohowskta, st. 1, zz 

Bauoewo, p, Puok, w. &dadskta, st. 1, n 

.... 
Saaborowtce, &•• Piatrowtoe Wielkie, w, katowiokte, at, H, D 
Sandoaterz, •• tarnobrleakta, ~oac16ł 1 klaeator, pa /nł/ 
Sandoatara, •· tarnobraeakie, aaaek, pś /nł/ ••• , • 
Sandoatera, •· tarnobraeakte, St. Wea6rae ZawtcboJakta, D 

Sanclomtezz :. ltl'llkcSw,. •· ta:mobrzealt.le, s t, Qlaotarz lomiiDal.ay, n 

Stemi4tkowo Jtoziebroc1zk1e, •• o1eohanowsk1•, st. 1, r.a /l/ 

~ientec, &m. Wielwl, w. ster«clzkte, st. 1, h /rz/ 

... . ... . . . . 
. . . . . . . .. . .. . . . . 

. . . 
.... 

. . . . . 
. . . . . ..... 

t. • . . . . . . .. 
Staatech6w, &m• Wid•~•. w. aieractzkte, at. 2, rz /lt . . . . . . . . . . . .... 
SIUWJ Małe, •• b1uoatoolt1e, at, 1, wd /p d/ 

Sławtn~ &m• S1eroszewtoa, •• kal1sk1e, at. 1, r.a 
......... . . . .. 

Slllal'f;l1n, &m• Dobra, w. wrocławskie, at. ~ 1 5}, n /b/ 

Saółkt, p, J:oblioek, •• kelLslde, h, usqp. 82 

Sobiejuohf, &m• 2otn, •• b7d&oslde, •'• 1, h 

Sokol.bikl, p, Kll1:7 irrooławsk1e 1 •• wroolawekte, ń 

Stara Ł011ta, p., Łca:a., •· łosat7dsk18, pd /Dt./ 

Stara Wte4, &mo Rolawo, •• bJdgoskie, st. 9, D /b/ 

. . 

..... . . . . 
Stawkt, &m• Dobra, •• kcnidakie, st. 1, l /1,b,~,ra,wd/ • • 

Sta1'ukowtoe, p. lłrubtaszcSw, •· zamojsk141, et. 2}, n /rz/ 

Słetank.owioe, p, lłrubieazcSw, •· zamojllk18, et, ,O, ra /n,••/ 
StraohcSw, &m• Ła&leWDikt, w,wrooławskle, st. l 1 2a, D /•/ 

Strobin, &m• ltoDopoica, w. a1eraclll)c1e, et, a, h /1/ 
Strobio,~ p. Kooopoioa, •• shractzkie, st, 4, ra /h,·l/. • • 

stroszkl, &m• Nakla, •• poznadsk1e, st, 1, rz /1/ 
Stryozowioe, gm. WadoicSw; •• k1eleokie, st~ 1 1 1B, n 

. . . , .. 
Suohod 6ł, p, IlcSw, •• plookle, st.. 1 , l • • , • • 

SulejcSw ·- Poclkl.asttorze, •• p1oh•.ltowslt1e, st. 4a, wd /rai 

SzamotułY, •• poznadute, Zamek GdrkcSw, p• /.d, r.a,b/ 
Szarbia, &m. Skalbmlara, •• kielaokta, at, 9, b 

.... 

.. 
... . 

.. ... .. 
. . . . . . . . . . . . . . 
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. . . . . . 
Sarodak, "• oieobanowsltie, ••• Zamek- DaieclJI.laieo, ał /_,/ 

Saymiaz6w, D• Strseloe Opolakie, at, 1, r1 

Śladk6w Odmy, Do Z&ien, a, 16clzk1e, ••• a, l /wl/ 

Śre~u ia Ruła, &m• Warlubie, •• bJ4&oslt1e, at. I, At 

$r.m, • • ,poznadakie, ••• 8, A • • • • • • • • • 

... 
... . . . . . . . 

Śwteoteobdw D~y, p, .lanopol, •• tamobrsaakie, a\, 1,~ b, /b./ • 
~wie~zewo, p, SaAok, a. ltro,oiedakie pa•n Bło110aa • , , • • •• 

... 

.... 

. . .. 
. .. . ... 

. . . .. 
Tnno~o , ~. Police, w, eaoaeci~ltla, et. 2, pt. 

Taro .. wtac, p. Taroclw, •· taroobraealtte, ra /11, •'l 
Tarnowie• Stara, "• Jr.atowtcltie, at. 1, p' • • •• , .. " .......... . 
'l'aro6w, Odra ••• łta~toa, Zemek, pl /At./ ••• 

~·~•, S\are Viaato, Salttor O, pl /wl;nt./ 

ftll Urib, 11:0111 S141 J"ouset /'I&J.pt/, e . . 
'l'llmaszow1oe, p. Wiel.lta Wie,, •· krlllcowaltie, at. 1 

/WloobJ/, st. 1, ba . . . . . 
!'DrWI , ul, ll~ikadska 1.9, pl /At./ 

~l'Ul1. ll:o~o16ł IIIKP, p d /b,nt./ 

Torud, zespdł staNm1&3ak1, p• 

Tul.1~o-.y, &III• Bok1e'-nioa1 •• p~yskU, wl • • • 

Tq>!l.dły, &III• IAowiiOoław, w. bydgoskie~· et, 2, D i b/ 

Tykovln, •· b1ałostook1e, at, II, •• • • , • , 

.. . .... ......... 
. . . . . . 
. . ... . . . . ...... 

. . . ... . . . . .. 
Ulucz, w. kro~iedsk1e, at. 3, . wl /D,bjra/ ........................ 
Wap1eD.aioa, w. bielskie, wl/?/ , • , • ·• • 

Warszawa, ul. Zwoleóska, st. 10, h ••• • • 

Wa.rnaw , - 'faroh0111.o :u, st. Plao budo11J, i' .• 
Wanzaaa - Zerze d, at. ,. , l /b/ • ••• 

waruo, CID• Saeaud, •· &4adslt1•, at. 1, h /1/ 

~woloioa, w. lubalsk1e, ·~· ?, D 

Welt11cłl, "• albl~skie , st. 2,3,,., pl . . . 
Wiele, p, Mroosa, •· by4sosk1e, a t. 2, h /1/ 
Wi~rzeo, gm, Zamo~d, w. zamn~ak1e, at. 1, b /D,h,wl/ 

W1erzb1oa, •· r.domakie, at. •zeleN, A /pla,b/ ••••• 

W1lltow1ce, gm, lfartkowioe, w. aJ.eradJIItie, at. 1, h /n, wl/ 

1f1lkow1oa, gm, Wartkowioe, •• a1eradJIIt1e, et, 2, h · /1/ 

1f1tk6w, •• z1e~ccocdrak1e, at. 6 , pl 

WładysłaiiOwo - Oat:rowo, •• &4adak1e, at. 13, D /p ta, b,b/ •• 

WładJaławowo - ·ostrowo, •• &dadsltie, at. 1 .. , D . 
Wol1.a, •· azozeo1dak1e, at. 1, -~ . . 
lfotna W1e6, gm, Rajgrdd, •• łom:t:Jdakle, et, 2, J1 /piao p•/ 

.. ..... . . 

..... 
... 

. . . . . . .• . .. .. .. 
W:roAI.k6w, sa. Rozprsa, •• p1otrkowslt1•, st, 1, l .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Wraoaowo, ••· k .. loó ~oaurok1, w, ••o•oclft8k1•, b 
Wyblcko, ••• s, ....... elbl.akle, at. t ' a, ft ••••••• 

Wyaoda, A•• Blało1ard, w, toaaalldakio, ot, 6, ra /l, wa/ 

Wyapa Bldtaa /Irak/,, -· 

łaaoa6, Staro Wi .. to, twlordaa, a• 
&aaoać - leacayato, •* .... 

.. 
. . . . . 

&apow1odaia, ... P.radry, w. koaióatia, at. 11, ra •• , •• 
Z&rDowata /Caaraowate/, &•• Wieko, w, ałupakia, wrak 11, wa 

....... 
zarayoa, ... &oadratowioa, w. wrooławakle, D . 

Zawada, ... Połaaiac, w. tarno-raeatie, at, 1, ra ~,k,l/ 
Zawada, ... Tara6w, w. tara•o-ruakie, wa /a,h/ 
1-rojewako, ... Lipie, w, oa,atoobowakta, at, 3, b 
lwoloó, w. radoaakia, at. wpiaaaioaw, pi• 

tdiarów, ... Soobao .. w, w. aklera1ew1ok1e, 1t. 1, re 
t,dów, ... Qodaleaaa Wielki•, •· koaaalióakta, at. 6, b 

iywtec, •· bielaki•, at. 1, Wały GróJec, 1 /b,a/ • 

.. . . . . . . . 

. . . 
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