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BI\RAKI STARE, gm. Zaldlk<lw 
woj. tarnobrzeskie · 

/ Unlwersylel !tn, 'Marli Curte•Skłodowsk1ej 
w Lubllnle 
Katedra Archeologu 

Badanta prowadz1U nlgr mgr .Jerzy Lttiera!' _Anna Zalroś-
cteln'a. Finansowało BBlDZ w TarnobrzegU. Pierwszy sezon 
badali. ObozoWiska mezolltyc:zne oraz kultury ceramlld grzeby• 
lcowo·dołkowej. , 

Sta~owisko p~Ótone jes t na p<lłnocnym skraju Rown.jny Puszczańsld ej stan_owlącej część. Niziny Sando• 
mUr sklej. Usytuowane jest na wale "Wydmowym, w &ąsledttwle zabudowań wal zwanej "Podrow•, nad beztmlen· 
nym okresowym Cleklem, prawym dopływem Karasldwkl. 

Material zabytkowy. dla kt<lrego wykonano pełną planlgraftę, zalegał krzemlenieowo ne ca~wiCle od· 
Wlanej wydmie na przestrzeni 84 ar<lw. W c:zęśct wschodniej stanowiska, gdzie przesiano na 131 m warstwę 
o mlątszośct 20-30 cm, dokonano r<lwnlet rozpoznania stratygra!J.t zalegania materlał<lw. Łącznie uzyskano ma

- t'erlał liczący bllsko 14 ~ys. zallytkOw krzemlennych oriLZ około 100 bardzo drobnych fragment<lw ce.!:amlk1. 

Z lnwentarr.a krzemlennego wydzielono bllsko 450 form narzędziowych, odpadkOw powstałych przy Ich 
prodllki:jl, rdzeni oraz związanych z Ich produkcją lub eksploatacją wiOr<lw 1 odlupkOw techntcinych. Narzędzia 
reprez~ntl)wane są m. ln. przez r<l'tnorodne zbrojnlld, zdominowane prze r. tr<ljk'ltY /rozwartokątne, prostokątne, 
r<lwnoramler.ne Oraz z retuszem trzeciego boku/. Licznie wyst'lplły wsr.ystkle odmlany trapez<lw, rzadziej p0ł
ty1czald /w tym janlslawtckl.ef, tylczak1 /m.In. Stawinogaf oraz biltej nle określone fragmenty mlkroll!Ow. · 
Z form pozostałych liczne są drapacze /gł<lwnle wiOrowef, bardzo zrOtnlcowane skrobacze oraz wl<lry 1 odłupk1 
r<ltnorodnle retuszowane. Sporadycznie odnotowano rylce, wlertntld, grocUd sercowate. Inwentar> uzupelntaJ'I 
rylcowce, W materiale krzemiennym wystąptło rownle:!. kilkanaście rdzeni w pelnl wyeksploatowanych. Są to 
okazy mikrolityczne, jednop!ętowe, często o zm!enl2,nej orientacji, wl<lrowe lub wiOrowo·odłupkowe. Towarzyszą 
lm odnaw!akl, zatępce, wlerzchnlkl, odlupk1 znoszące odbocznle plęcleko oraz części odłupnl. 

Liczny materiał odłupkowy oraz wl<lrowy jesl bardzo ~r<ltn l cowany m etrycznle. Obok wl<lrOw smukłych, 
regularnych, występują okazy krępe, lekko skręcone, często WIOrowo-odłupkowe~ Nlemalte wszystkie wl<lry od
bito z rdzeni jednoplętowych. Cały inwentarz krzemlenny zdorci!nowany jes t przez surowlec śwlećlechowskl oraz 
narzutowy bałtycki, wystąpiły takte odmtany krzemleni czekoladowych. 

Na obecnym etapie opracowania trudno jest określić kulturowo uzyskany materiał krzemienny. Wymlen1o· 
ne zbrojnlkl występujące w towarzystwie drapaczy ot•az skrobac zy znajdują swoje odpowiedniki w tnwentarEach 
mezolltycznycn Polsk1. Proba powtązanla tych materlał<lw /a takt e poszczegolnych skuplak w jakJeb one zalegają/ 
ze znanymi nam jednostkaml taksonomtcząyml j est obecnie przedwczesna. Wydaje się, te przewagę stanowią 
p<ll.nomezolltyczne materiały, najprawdopodobnlej związane z kulturą jantslaW!cką. 

Badanta będą kontynuowane. 

BlALOBRZEGl 
woj. rzeszowskl.e 
S tanowi& Ieo l 

. . 
BIAL Y KOSCIOL, gm.Wielka Wieś 
woj, krakowskie · 
Stanowisko Jasklnla Duta 
w Mącznej Skale · 

pSU' z 
okres halsztaciO 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 
Uniwersytet Jaglellońskl 
instytut Archeologl.l 

Badanta prowadzili dr Anna Dagnan•Ginter z Muzeum Archeolo
gicznego, mgr Barbara Drobnlewlcr., dr Krzysztof Sobczyk z 

~instytutu ArcheologU UJ przy wspÓłpracy doc. dr hab. T...resy 
Madeysklej z Instytutu Geologii Czwartorz~du PAN oraz dr. 
Adama. Nadachowsk1ego z Zakładu Zoologii Systematyczn"j l 
Dtlś"!ladczainej PAN. · 

.Taaklnla połoto~a jest ok. 360 m n. p . rn. l ok. · 30m nad dnem dollny Kluczwody, na jej lewym brzegu • . 
Otw<lr poprzedzony nieWielkim tarasem skierowany jest ku połud.ntowt. 

2 . ' . l 
W środkowej partU komory wstępnej załotono wykop o powterzehol 8 m . • Inwentarz obejmuje ok. • Ino 

zabytkCSw l(rze'miennych, .fragmentów ceramlkl oraz przedmiotow !elaznych. Wstępna, polowa analiza pozwala 
jedynie na og<llną Ich cłlarakteryetykę. W g<lrnjch warstwach boloceńsll:lch wyrOtnlono 3 obiekty /jamy 1·3/ Z 

.. materlalet:'l wlelokulturowYf9 fwyro~y krzemle_npe, fragmenty .::eramlkl.l przedmlot<lw telazr.ych/ pocz11wszy od 
· oeolltu do c~as<lw nowotytnych. W .zac:bodnlej części wykopu, w bezpośrednim sąsled~:twle Ilelany jaskini natra-
• tlono na skuplenl<e ma.la- lałO\<' skałkal'skteh. Na głębokości' ok. l m od wsp<lłczesnej powlerzchnl oslągnlęlo g<lrno
olejstoc:eńsk1 pazloro lessu • gruzem "aptennym opadający dość gwałtownie w Iderunku wschodnim zalegający In 
situ. w pazlorule tym występno. ldlka wyrob<lw krzemlennych mocno spatynowanych o pokroju pa leolltycznnn. 

Badan.ta będą kontypuowanę. 
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obozoWiskowych ściśle :r;vrtązanycb z myślistwem /po't.osta iogć oblekto rnles•kalnego oraz obecność narzędE1 podo
mowych/. 

Badanta na stanowisku z~ńcz!31'o. 

LIPNICA WIELKA 
woj. nowosądeckie 
Stanowiska 2 l 8 

Stano"1. sko 2 

Konserwator Zabytków Archeologl.cznycb 
w J)oo...-ym Sączu 

Badar.!a prowadził mgr Jacek Rydit>wskt. Flnansowal WKZ w 
No."ym Sączu. Czwarty /st. 2/ l pierwszy-/st. 8/ sezoo badań. 
ObozowJ,slro scbyikowopaleol!tyczne /st. 2/ l mezolltycme /st. 8/. 

Badania ogr;.nlczyły s1ę do rozszerzenia wykopu 1/81/84 w Ideranku pOmocnym l wyeksplorowania kllku
ozleslęclu zabytkOw ulegAJ'!CYCb ,.. warstw:e deluwJOw l glebie ornej. osl'!gających na stoku ml'!t&zość l .m. 
11' traket t' prac wzbogacono kolekcję narzędzi do 110 sztuk 1 ogOln'! llczbę wyrobOw do l . 200. W nawarstwtenlach 
stanowiska występuje jeszcze pewna Ilość materta.tow rozproszanycb przez orkę l procesy stokowe. Wydobyty in· 
,, entarz zawiera m.In. tylczaki, llśclakl ahrensburakle 1 lyngbljskle, k{Otlde drapacze, rylce !Inne narzędzia. 

Srano\\' sko 8 

Stanowisko odkryte w 19 83 roku polotone Jest ok. l . 500 m na południowy zacbOd od przysiółka Janow.!akOwka, 
nać brzegiem Zblornlka Orawsklego, na "ysokoścl 600 m n. p. m. StanowiSko zajmuje przestrzeń ok. 20 arow. 

Bad.anta miały charakter ratownlczy 1 wl.ązaly stę z ratowaniem zabytków występujących w skarpie brzego
weJ zbiornika. Wykop o powierzchni 53 m2 dostarczył ok. 300 wyrobOw z krzemlenla 1 radiolarytu. WśrOd n!ch 
sę obecne m. In. krOtkle draP,acze, mikrolltyczny zbrojntk /trOjk'!t/, narzędzia łuszcznlowl!, łuszcznle l skrobacze. 
Inwentarz mozna ramowo wiązać z pOtnym mezol1tem. 

Badanta obydwOch stanowi sk powtrmy być kon tynuowane. 

. . . 
Ł)j:G STAROSCINSKI-LESNA GORA 
woj. ostrołęckie 
Stanowisko nr 22 

WojewOd zid Konserwator Zabytkow 
w Ostrołęce 
'l'tlwarzystwo PrzyjaciOł Ostrołęki 

BadanJa prowadzlla mgr Ewa Lenclrowska. Flnil.nsował WKZ w 
Ostrołęce. Drugi aez()Jl badań. Obozowisko mezolityczne kultury 
'janlsławtcklej. 

Badanta kontynuowano w połudnlowo•wschodnlej l pOłnocno-zachodnlej części stanoWlSks 22. Objęto nlml 
powterzchnlę 60 m2. W wyniku eksploracji uzyskano 519 wyrobOw krzemlennych /łącznle z dwOch sezonow badań • 
l . 5~4 / . Wyroby te w postaci rdzen i, narzędzl 1 odpadOw produkcyjnych wystąpiły lu.fno na całej powler~cbnl stano
wiska nle tworząc tadnych skupień typu krzemlentca. W trakcle badań natraiiono na trzy obiekty: 

l f owalna jama o wymiarach 160 x 130 cm ukierunkowana po 11nl1 NE·SW w profl.lu głębol<a na 32 cm. W jej obr'ęble 
występowały wyroby krzemienne: Funkcja oblekto-?; 

2 / paleolsko o owalnym kształcie; wymiary 30 x 25 cm z występującymi weń węglaml <J;zewnyml. Na obrzeterUu 
obiektu koncentracja przepalonych J<rzemlenl; • ' • 

3/ jama w kształcie trapezu z zaokrąglonym! bokami o Wymiarach 150 x 140 cm ukierunkowana po l1nl! NE -SW w 
pro!Uu głęboka na 66 cm. Od strony połudn!owo-wschodnJej w odległości 20 cm, znajdowała stę mała okrJigła · 
jamka o średnicy 30 cm, w profilu ostro zakończona slęgaj'łca do głębolrośc12 5 cm. Funkcje - &!llad po szałasie 
o konstrukcji wspartej na słupte. We wnętrzu jamki pasłupowej wystąpUy węgle drzewne 1 dwa w10ry krzemienne. 
W okolicy jamki • 20 cm na pOłudniowy wschOd wyatąp!ł skarb wlOrOw l odłupkOW krzemlennych w liczbie 3J szt. 

l' zyskany material pc ' wala stwierdzić, lt jest to obozoWlslro kultury jantsła-wlcklej z okresu atlantJCidego. 
w trakcle badań"' obrębie wydmy zalotono jeszcze dwa wykopy. n 1m usytuowane na 'poludniowy zacbOd od wykopu 
l w odległości 20 1 50 m. · · · 
IV wykop te n w jego pOmocnej części ns powlerzcbrl! 25 m 

2 
natrafiono na !'ragment następnego stanowiska kultury 

janlsławlckleJ z 350 wyroba.art krzemiennymi. Materiał ~zemletllly w postaci oarzęd~l 1 odpadow produkcyjnych 
występował w warstWie glebowej - bielicy o szerokości 50·60 cm. Od <Urony pllmocnej stanowisko z01ttalo. r.ntSJ:czo-
ne przez p1aśnlcę. . 
W części południowej wylropu natrafloco n.e. fragment osady nowotytnej z ceramiką • typu siwaki; W jednym z obLek• 
tOw / 5 obiektów mieszkalnych l 4 zasobowej znalezlano monetę brązową. 
W wykople m oatratlono na poziom gleby kopalnej - blellcy o szerokości 40-50 cm, ktOrawystąpiła tutfod humusem, 
W wyniku eksploracji ~>zyskano 150 wY>-obOw krzemlennych - ma!erlał ianlsławlck! z powlerzcbnl 156 m • W m1ej'scu 
wykopu In przeprowadzono głęboką orkę pod iiadzanld leśne~ st'!d materiał -zal..ega! przede waz.yatldm· na pow1erzcllnl, 
skąd został zebrany. · · 

Materiały przechowywane są w BBlDZ w Ostrołęce. 

Badanta bęcl'! lrontynuowane. 

. ,; ·· .. ·~ .. . .. ·:··· 



L YKOWE, grn. Wterzeblas 
wof • .tl!'l"adzlcle. 
Stanowisko l 
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Muzeum Areheologlet:ne 1 Etnogra!tet:ne 
. w Lodz!. 

Badania prowadzll dr Krzysztof Cyrek. Ftnansował -WKZ w Sie
radzu • . Sl.Odmy sezon badań. Stanowisko wielokulturowe od paleo
l~tu schyłkowego po wczesn'l epokę brązu. 

. . Stanowl.J!Iko ~eży na cyplu wyllnk1ef t'2rltsy le;.,ego brzegu Warty. Wykopy były kont)'lluacją poprzednio 
eksplorowanych l objęły powterzc~ę 60 m • Uzyskano kilka Interesujących stałych oblektOw kulturowych, kilka

, dzlesląt fragment6w ceramik\ oraz k1lka tysięcy zabytkOw krzemiennych, w tym ponad 200 narzędzi 1 rdzeni. /co 
• pozwollło ł'!cznej Uczble. form wydzielonych przekroczyć 1. 000/. 

Najstarsze znalezisko to uzupełnll''lcy.fragment rozległej koncentracji pracownianer odkrytej w latach 
ubiegłych o łąc:.nej poWierzchni ok. 20m , z dającym! się wyrOmlć mniejszym! krzemienicami oraz "składztkaml" 
rdzeni l p6łąurowca. Ten schyikowopaleolltyczny obiekt został w tym sezonie wzbogacony o. znalezlliko /nie odkry
tych. dot~czas na stanoWisku/ dw6ch Uśclak6w dwukątowycb. Opisana wyżej koncl!ntracja rozdzielała się zarOwno 
w poziom! f!', jak 1 w plonie z rozległym s_kuplsklem ceramiki, zabytkOw krzemlennych oraz stałych oblektOw Kultu
ry ceramlkl grzebykowo-dołkowej. W obrębie tego skupteka odkryto palenisko wyłożone· spękanym! termi cznie gra
nitowymi l plaskoweowymi płytkami z duą Ilością fragmentow ceramiki oraz okrągłą jamę o średnicy około 3 m o 
plasklm dnie 1 wYPełnlsku z prOchnicy pierwotnej . Na zewnątrz obiektu w odległości do O, 5 m zaobserwowano k1 ih 
dołkOw poslupowycb /?f oraz ślad paleniska. Większość form krzemlennych znalezionych w jego obrębie stanowu~ 
narz'ędzla /10 szt./, wśrOd ktOrych a1 9 to narzędzia skrobiące lub krojące /skrobacze, zgrzebło' ! w!Ory retuszo
wane/. Ten zestaw jednoznacznie zdaje s!ę śwladczyć o specjallzacj! funkcjonalnej jaka m!ala miejsce w obrębi" 
tego najprawdopodobniej szałasu. 

Kolejn;Ym elementem chronolog1cznym, po raz pierwszy odkrytym jest obiekt kultury trzctnleck!ej. Jest to 
spalona. pozostałość, wyeksplorowanego czę!lclowo, obiektu z dachem prawdopodobnie wspartym na slupach, być 
może pozbawleoego ścian. WśrOd zabytkOW rucl10mycb obok fragmentOw dwOcb rodzajOw ceramiki należy zwr6clć 
uwagę na l grocik sercowaty. 

Efektownego' a jednocześnie najbardzlej zagadkowego znale~! ska dokonano w w ;)'kopie załoionym u podnOża 
stoku, w celu odsłonięcia dalszych partU pomostu drewnianego /por.loformatory za lata 1980-1982/. W miejscu 
gdzie pomost stykał się z l'!dem natrd.!lono na ,regularną owalną jamę /2 x l m/ o ścianach wyłożonych substancJą 
organiczną /zachowały Się resztkl kory/, ktorej wypełnlsko stanowUy: brunatny plasek z węgielkami drzewnym!, 
pojedyncze charakterystyczne form,y krzemlenne oraz koścl kończyn zwierząt w układzie tylko częściowo anato• 
m!cznym. Stratygrana znalez1slm wskazuje na jednoczesność pomostu\ jamy 1 sugeruje, 1e ta ostatnla byla pojem
niklem zlokallzowanym na jego powterzeiDU z dnem opuszczonym pon11ef. Specjallstyczne badanta powLnny ulatw\c:' 
określenie funkcji, cbrooolog111 przynależności kulturowej tego Interesującego obiektu, Wspomniany pomost otrzy· 
mał niecjawno w ł~zklm· labo:atorlum datę 14 C ·3800, p.n.e. 

' &.dania będą kontynuowane • . 

M.ł-KOLICE, grn. Wola Krzysztoporslm 
woj. piotrkowskie · 
Stanowlsko 3 

ORLE, -gm. Wejh~owo 
woj. gd&ilslde 
Stanowtskj.:_~ 1 2 .:,·. 

SKWIRTNE, gm. Uścle Gorllck1e 
woj. nowosądeckie 
Stanowlsko l 

patrz 
okres balsztackł 

patrz 
neolit 

Polska Akademia Nauk 
lnstytut H1storll Kultury Materialnej 
Żaklad ArcheologU Małopolsld 

Badania prowadzU mgr Paweł Valde-Nowak. Finansował WKZ w 
·Nowym Sączu. Pierwszy sezon badań. Obozowisko schyikt>wo
paleoll tyc me. 

S_tanowtsko jest pQło1one na lewym brzegu Zd)'ll!, u ujścia potoku Skwtrtne do Zdyri.l •. Jest to erozyjny po
ziom plejstocellskl, przechodzący w sto1ek napływowy Skwtrtnego, w strefle gwałtownej zmiany klerunku koryta 
Zdyni,z r6wnoleżnikówego na zgodny mniej wtęcej z osią NW-SE. Materiał zabytkowy wystąpił w skupleniu o śred
nicy kilkilnastu metrow, oddalonym o ok. 50 m na poludniowy wschOd od krawędZI podcięcia erozyjnego, tworzą
cego kllkunastrometrowej wysoko6c1 "terasę•. 

. 2 . . . 
Przebadano pQwterzchnlę 19m stwierdzając następujący uklad warstw: ok. 20 cm gleby wspOłczeaneJ, ok. 

5-20 cm pylastego utworu "deluwialnego", skala macierzysta w postaci zwietrzeliny !Uszu rpagursk\ego. Wysrępo
w~e zahytk6w omotow";"e mstało w drugiej z wymienionych warstw, jak slę wydaje, w całej jej miąższości. 

Uzyskano łąt:znfe. wraz z materiałem powlerzcłmlowym, Inwentarz liczący 68 wyrobOw kamiennych, wylro
nanych z kr.ze'm!en1a juraj,sk1ego podkrakowsklego, obsydianu l radiolarytu. WśrOd .8 narzędzi wymienić nale~y 4 

. • ' . . 
1 ' 

o • 



- 12 -

d rapacz e ta.rnowi.Wekl~ oraz 4 rylce węgłowe. Po~stab! czę6ć Imrentart.a etaoow14 odłapkl, luskl oraz pojedyn
cze wtóry. Wystąplły talde fragmenty płyty ptaakowcowej /składanka/ ze tllacbmi łuparua. 

Powyt.szy tnwentarc o<lnostć nale:ty do ec:h)'łkawego ~leollto. Brak bardzlej c:harakteryetyczoycb form 
narz:ędz:lowych oraz niekompletne dane o tecbruce /brak rdzealf utrudnlaJ'ł bll:t.sz:e okretllenle kolturowo-chrono
log!czne. 

Po lc:Ukoletnlej pnerwle /struktura opraw/ badanta bęc!~! kont,nuowane. 

SOBIBOR, gm. Włodawa 
WOJ. chełmsld e 
Stanowisko l 

Konserwator ZabytkOw Archeolog1cznycb 
w Cbełmle 

· Muzeom Pojezler'!'a Lęczytlsko-Wlodawsk1ego 
we WłodaWle 

Badanfa prowadzili mgr mgr Slawomtr .Kadrow l KrzyBEtof 
Telepko. ·Ftnansował WKZ,.. Chełmie 1 Mur..eum Pojezlerza 
Lęcz~sko•Włodawsklego we Włocbwte. ,Pierwszy sezon badań. 
Osadnictwo od meiOOlltu do epokl br'łR. 

Stanowisko poło:t.one jest na ustahtllz:owanej wydmte o powtenc:bnl 6 ha na terasie zalewowej &gu, olro.ło 
l , 5 km na wschOd od budynku szkoły podstapowej w Sobiborze, 

Material zabytkowy koocentruje się w ·p6łnocnej części wydmy na powierzchni O, 5 lia. Prace rozpoczęto 
od sporz4dzenta szczegółowej płantgra!u rozkładu zahytkOw krzemlennych l ceramicznycli na obszarr.e 34 arow. 
\f otępnie udało się wyrO:t.nlć 6 skupleń materiału zabytkowego o średniej pow, 2 arow. Zdecydowanie domJnuj4 
wyroby lą"zemtenne /miejscowy surowlec wołyński ze złota wtornego/. Fragmenty ceramiki stanowl'ł ok. 20" 
ogc:słu za bytkOw, Zebrano bardzo bogaty zbtOr zabytkOW kultu.r mezolltycr.nycb: komornicklej l jan! alawicklej 
frdzerJ.e, wyroby m!krolitycr.ne/. Reprezentowane S'ł rOWnlet kultury t. przełomu neol1t111 ępold br'łtu: kultura 
ceramiki dolkawo-grzebykowej l trzclntecklej /11czne fragmenty bogato ornam'l'"towanej ceramtk'1/. . -

Term stanoWiska ulega stałej dewastacji w wyniku dztalalooścl rolniczej 1 spowodowanej t"ym erorj~ 

'Badania będą kontynuowane, 

. 
USC1E GORUCKIE 
WOJ. nowosąd"eckle 
Stanowlsko 2 - "OreszOW" 

Polska Aksdem1a Nauk 
Instytut Hl.storU Kultury Materlslnej 
Zakład Arc:heologll Małopolski . 
w Krakowie • 

Badarua pz;owadz1l mgr P'!-weł Valde-Nowalc. Finansował WKZ 
w Now}'m S..czu. Pierwszy aezoo badań. Obozowisko górno- lub 
sc:hyl.kowopaleol1tyczne. 

Stanowis ko jes1 polot one na leW}'m br" egu Ropy, w mtefsoou przełomu rzeki przez masyw G. Romola 
/691,9 m n. p. rn./1 G. Kopa /070, O m n. p. m./ w Beskidzie Niskim. Znajduje Się na plejstoceńsldeh :!.wirowej 
ter a sie, os14gającej wysokość ok. 15 m. 

l 
M!ltertal zabytkowy wystąpU pow1erzc:hnlo,..o w rozległym skupleniu o średnicy kllkudz:lest.ęclu metrów, 

50-100 m na południe od krawędzi podctęcta eroz)1nego terasy. 
2 • . • . . 

W trzech wykopach sondatowycb, o ł'łcmej powterzc:bnl 6 "! • atwlerdzooo bezpośrednie· zaleganie warstwy 
gleby współczesnej .na :twtrowo-glln1astej serii związanej z alolm'ililcją nuwtaln'ł- Tym samym, w poł'lczenla z 
obserwowaną głęboq orq traktorową w badanym miejacu, sondowane atanowlsko uznat nale:ty za kompletnie · 
zniszczone l zalecać jedynie powterzchn.lową eksplorację materiału ubytkowego, . 

UzysJ<:any Inwentarz Uczy pooad 60"·wyrob6w wykonanycli irył'ł":tnle z CI08ł"Woneg~ radiolaryt<! pienińskiego, 
w tym l rdzeń jednopiętowy WlOrowy ze śladami formow.anla zatęplskowego, odłupkil Vl1óry, m. tn. .ze tlladam1 
dwuptętowoścl oraz pojedyncze narz~dzta • atypo:ory masywny przelduwacz wykonany r. zatępca, rylec, skośny 
pOttylczak 1 odłupek retuszowany, 

Cechy uzyskanych ~yrobOW nie pozwalają na bllj;sze okrelileDle kulturowo•c:hronologteztlł' IDwentarr:a. 

Ba.danla n te będą kontynuowane. 

WOLA RANIZ.OWSKA, gm.RapiMW 
woj. rzeszowskie 
StanoWisko l7 

patrt. , 
OkrH ~7W()w l-zymsklch 



. 
Z WOLEN · 
woj. radomskie 
Stanowtako •Strzelnica • 
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Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawte 
Polska Aksdemta Nauk 
~nstytut HistorU Kultury Materialnej 
w Warszawie 
~aklad Epoki Kamlenta 

Badanla prowadzlly ekipy IHKM PAN 1 PM4 pod Iderunkiem 
pro!. dr, Romualda Schllda \ .dr Zofii Sulgostowsldej. Finanso
wał WKZ w Radomiu, Drugi sezon badad. ~odkowopaleol!tyczne 
stanowisko lowteclde, 

Badania były kontynuacją ubieglorocznych prac ratowntczo-rozpoznawczycą/sprecyzowanQ nazwę stanowi
ska •.strzelnica• w ub. r, Pla~nlca/. , Poglęblono ćw. B l Daru I oraz A, B, C aru U. Zakończono eksplorację po
zlomOw kulturowych w ćw. B ar u l oraz A, S ar u U na głębokości o~. 4 m od pow_lerzc llnl, tj, 149 m n, p. m, 

W protliach stanowiska l sąsiedniej piaskowni zanotowano następującą stratygrafię: 1/ plaski serii alu"(liul
sklej z klinami mrozowym!; 2/ glina zwałowa miejscami usuruęta przez elekt! procesy stokowe; J/ dolna seria 
twlrOw - wypełniska clekOw; 4/ seria plaszcr.ysto•gllnlasta zaburzona krloturbacyjnte; 5/ gOrna seria t.wlrOw -
wypełnlska clekOw; 6/ gliny l plaski warstwowane; 7/ najmłodsze twlry korytowe; 8/ utwory stokowe - plaski z 
narzutowcami. Formowanie się clek6w mot.na lokować między stadtum RadomskiliiZlodowacenia środkowo-polskie
go i maksimum o.statnlego zlodowacenia. 

Materiały archologtczne zalegały w dolnych J'OE!.mnac.b twlrOw, nadległych glinach 1 plaskach oraz w gor
nym poziomie' ł.wtrow. Składały slę na nle materiały, krzt-mteDne l kamlenne oraz szczątki fauny. Odsłonięto ponad 
190 miejsc występowaola /pojedynczo lub w skupiskach/ kości o r6ł.nym stopniu zachowania. Rozpoznano szczljtld 
co najmniej 10konl, mamuta, nosorot.ca, bizona, renifera l bnbra. Wydobyto 18 wyrob6w krzemlennych t l tłuk 
kaml..enny. Surowcem jest przewatnie krzemleń czekoladowy, Q\ekt6re okazy są spatynowane na biało. Wśr6d wy
rob6w krzemlennych wyrO:t.nlono: odłupki /9 szt./, łuski 4 szt./ oraz 5 narzędzi m, l n.: plęśclak· sercowaty, 
zgrzebło, odłupek łuskany oraz 2 fragrn. ąbustrońcOw. 

Wstępna analiza matertałOw wskazuje, te jest to stanowisko łowiecide obejmujące znaczny odcinek czasu, 
najpewniej wczesną fazę ostatni ego zlodowacen"ta. 

Materl.iły przechowywane s-ą w PMA. 
l 

Badanla będą kontynuowane, 



l 

\ 



' 

Neollt 
l 

·"='' ,-.-, 



BARAKI STARE, gm. ZakUJcow 
w o~. tarnobrzes\cle 

BAR TLEWO, gm. LIsewo 
woj. torUliside 
Stanowisko 21 
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patr" 
paleoUt 1 mt>zollt 

Muzeum w Grudzl'!dzu 

, Badanta prowadztł . mgr Ryszard Klrkowsld. Finansowal WKZ w 
ToruniU. Plerw szy sezon badali. Osada kultury "amfor kulistych. 
~lad osadnictwa kultur>y ceramiki wstęgowej rytej, pucharow lej
kowatyc~ l lu:tycldej. 

S~owlsko znajduje slę w centralnej c"ęścl Pojezlena Chełmińskiego. Połotme jest na lekko pofałdowanej 
krawędzi malego zbiornika wodnego, Krawęd:f. 'ta była wyniesiona na 5-6 m nad pierwotny po.,lom lustra wody. 

, . Badania. m1aiy cherakter ratowniczy 1 wykopy, o łącznej powierzchni 245 m 
2

, zlokalizowane w po;udnlowej 
części osady, w strefie Intensywnego występowania ceramiki. Zarejestrowano lO oblektOw, ktOre n ale t y ląc zyć · 
z osadnictwem ludności kultury amfor kulistych. Wydobyto blisko 2.000 fragment6w ceramlld l 48 zabytkOw krze
miennych, · w tym jeden z krzemlenia pasiastego: Ceramika jest przewatnie niezdobiona /99 "'o/. Z clekawszych 
znalezisk nale:ty wymienić obecność w jednym z oblektOw malej łytld glinianej. Chronologię oparto głOwnie na tech
nologU .1 formach naczyń. OkreślOno ją wstępnie na przełom fuy Ul ID tej kultury f wg systemstyld kujawskiej/. 

W warstwie ornej stwierdzono występowanie melicznych materlalOw następujących kultur: ceramiki wstęgo
wej rytej, .. puchar6w lejkowatych 1 lu:tycldej. · 

Stanowisko to jest w powatnym stopniu zniszczone, 6 z odsłoniętych obtektOw bylo praWie całkowicle zntsz-

czcmych. · · 

Materiały złotono w Muzeum w Grudz111dzu. 

Badanta 11akoflczono. 

BIALKA, gm. Krasnystaw 
woj. chełmaide 
Stanowl!'l<a 5 l 7 

BIALOBRZEGI 
woj. rzeszowaide 
Stanowisko 5 

. . 
BIAL Y KOSCIOL, gm. _w1elkacvteś 
woj. krakowaide , .. 

BISKUPIN, gm. Znln 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2a 

' BOLKoW, gm.Pollce 
woj. szczeclflslde 
Stanowisko l • 

' BOROWKO NOWE, gm. Czemplfl 
woj. poznańsld e 
Stanowisko l ' 

BRZEŚĆ KUJA w'sKI 
woj. włoclawslde 
Stanowtsko 4 

.: 

patrz 
wczesne średniowlecze 

·~patrz 

okres hals .. tackl 

patrz 
paleolit l mezolit 

patrz 
epoka brązu 

pe,lrz · 
p;ueollt 1 m:ezollt 

patrz 
okres lateńsld 

Muzeum Archeologiczne 1 Etnograficzne 
w Lodzt 

•Badania prowadził dr Ryszard G,-ygt~l/a~tor spra~ozdanta/ przy 
udziale Gunnara Franke /Semlnar fOr i Vor• und Frtlhgeschlchte, 
Frankfurtam Metn/. Ftnansowall: WKZ we Włocławku, Urz ąd 
Miasta 1 Qmlny w Br-ześciu Kujawskim oraz MAlE w Lodzl. Kon• 
tynuacja badafl z lat 1934•1939, 1952, 1976-1977, 1980-1983. 
Osadnictwo wielokulturowe 1 Wieleokresowe od pOtnego pnl~ol!tu 
po okres średniowiecza. 

l 



Kontynuowano badania wok6l odkrytego w roku 1980 domu 56 gr"IIJ'Y brzesko-kujawskiej kultary 1endzle1-
skiej. Przebadano oN=r 250m2. Na badanym odclnk'~ osady atW1erdzoao nikle ślady osadoletwa w postaci dw6eh. 
jam po wybieraniu gllny, z ktOrycb jedoa zawierała wyjątkaiVo ll~zne materiały ceramie me l kostne zwierzęce. 
Tym samym uchwycono pełne granice zaalęgu badanego dotychczas domu 56 l jego otoci"en\a.. Odkryto ponadto 
dwie j:.my kultury przeworskiej ze środkowego okresu lateńskiego. W pólnocnej czę.ścl atanowiska graalce wyko~ 
pOw sięgnęły brzegOw dawnego Jeziora Smętowa. 

Ma teriały przechowywane są w zbiorach MA1E w Lodzl. 

Badania będą kontynuowane, 

BRZESC KUJAWSKI 
woj. włocławskie 
Stanowi sko 5 

Muzeum Archeo1ogtcme l Etnograliczne 
w Lodzl · 

Badanu prowadził dr Ryszard Gryg1el /autor sp.rawozdan!ai 
przy udzlaJe Gurmara Franke /Semlnar fur VOJ'OundFrl!hgesch!ch
t e, Frankfurtam Metn/. FtnansowaU: WKZ weWlocławku, 
Urząd Mlasta l Gm!ny w Brześciu Kujawskim oraz MAlE w Lodzt. 
Kontynuacja badali z lat 1934·1939. Osadnictwo wielokulturowe 
l wieJookresowe od mezoUtu po okres wczesnego średnioWiecza. 

Wznowione od 1976 roku badania wykopaliskowe na półwyspie jeziora Srnetowa w- Br'ześct.u Kujawskim, 
l>f d'!ce kontynuacją badali K. Jatdtewaklego 1 St. Madajakle go oraz M. l W. :Chmle.Iewsklch, zmierzają do motUwie 

najpełniejszego przebadania kompleksu stanowi sk 3,4 l 5. W latach 1937, 1978-1979 calkoW!C!e przebadane 
zostało stanowisko 3. Doblegają obecnie końca badanta najwięks-zego w tym kompleksie stanowiska 4. W roku ble· 
1ącym ńawlązano do graole z badań K. Jatdtewsk1ego l St. Madajskleco na stanoWisku 5, polotonym na kulminacji 
pOlwyspowatego wzniesienia. W odcinku o powierzchni 5 x 5 m uchwycono niewielki fragment obiektu kultury 
a mfor kullstych, ktOrego największa głębokość slęgals l m. Z jego wnętrza wydobyto wyjątkowo Uczne materia ły 

l' ceramiczne /ok. 8 tys. sztuk/, krzemlenne l kamlenne /w tym okaz y siekier całych 1 zniszczonych/. Dające się 
dalece rekonstruować naczynia w niespotykanym dotychczas stopniu ukazują silne wpływy fazy lubOJ~sklej kultury 
pucharów lejkowatych. Śladowo, na złotu wtornym, wysl'!ptł y pojedyncze fragmenty naczyń kultury ceramiki 
wstęgowej rytej, ktOre suger\Q'I Istnienie w pobUtu oblektOw tef kultury. 

Materiały przechowywane są w zbiorach MAtE' w Lodzt, 

Badania będą kontynuowane. 

CEPNO, g m. Stolno 
woj. toruńskie 
StanoWisko 13 

' 

Mu.zeom w Grudziądzu 

Badania prowadzU mgr Ryszard KJ.rkowsld. Finansował WKZ 
w Toruniu. Pierwszy sezon badań. Slad osadnictwa kul tury pót• 
nej ceramlk1 \Vstęgowej. 

Stanowisko znajduje się w p6łnocno•zachodnlej części Pojezterza Cbelmlńsklego. Polotone jest na szcz~-
cle wysoklego wynles1enla, wznoszącego slę na wysokość 20 m nad dno Strug! Zack1ej. 

Badania mtaJy charakter ratowniczy. Soodate, o łącznej powlerzclml 117 m 
2

• zlokallzowano na sżczycle 
wyni esienia l w gOrnych partlach stoku. Pod warstwę 9rną, lctora· dostarczyła kilkunastu fragmentów ceramlld, 
nie zar'eJstrowano obecności oblektow l warstwy kulturo;wej. Nlellczny material nosi cechy tazy m f wg systema• 
tyk1 kujawsklej/ tej kultury. · 

Materiały złotono w Muzeum w Grudziądzu. 

Badanta zakończono. 

CZERNICZYN, gm. Hrubteszow 
WOJ. za mojskle 
StanoWisko 3 

Muzeum Regionalne 1m.' Stanisława Stllsztca 
w Hrub1es2.ow!e · 

Badanla prowadlill Wiesław Koman. Ftnanaował WKZ w ZamościU. 
Czwarty sezon badań" Cmentarzysko z· przełomu neolltu 1 epoki 
br'lllll, cmentar~ysko wczesnochrześctjallskle l osada średnto
Wleczua. 

Kontynuowano prace z poprzednich sezonow. Na przebadanej pow1er2.cbnt O, 85 ara stWierdzono daJsze 
groby, lctOre motna łączyć z kręglem sznurowym. Jeden z nich /nr XXV/ zaWierał skurcza;~y pochOwek mętczy-
2.ny, ulotonego na prawym boku z "'YPOBa~entem 3 groclkOW sercowatych 1 krzemlennego skrobacza. Drugi grOb 
/nr XXVI/ zaWierał pochOwek z naruszonym układem szkieletu sugerującym pozycję skurc2.on11- Na części kości 
stwierdzono zielone Mbarwtenle /ślady po m!edz1anych przedmiotach? f. • 

·: .. . 
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Ponadto odkr~o 11 grob6.w wc~esnocbrześcljallsldch w układ~le rzędowym. PochOwld uło:!.on.e na wznak po 
os! \V-E. Część z nleh posiadała wyposatenie w postaci: Jlrebrnego pierścionka, fragmentu kolczyka z brązu oraz 
5 obrąc:tek brązowych. 

' Osadę średniowieczną reprezentuje 5 ob!ektow. Najetekawszy z. n! eh to obiekt nr 11 o owalnyn kształcie, 
o ostach 270 x 170 cm 1 głębokości 150 cm od powierzchni gruntu. Zawierał telazny not, ślady palen.ska, llc~ne 
fragmenty ceramiki /XIV w.f oraz kostny material zwierzęcy. · 

D .. BROWA BISKUPIA 
woj. bydgoskie 
Staoowtsko 21 

Uniwersytet lm. Adama Mlcldo;wtc7a 
w Poznantu 
Instytut Prah!storll 
Zespół Badań Kujaw 

Badanta prowadził Zesp6l Badali Kujaw pod kierownictwem doc. 
dr habU. Aleksandry Corty-Bronlewsklej. Finansowal t.:n!wersy
tet Warszawski. Czwarty sezon badań. Osada kultury pucharów 
lejkow atyeh, 

Badania skoncentrowano w miejscach eksplorowanych w roku ubiegłym. Objęly one partlę krawtdz! kulml
nacji WynleSlenla Identyfikowanego z tzw. "częścią mieszkalną" osiedla. Ogółem badano powierz chnię 2 arow, 
kol'lc:tąc prace w obrębie 1. 5 ara. 

Zarejestrowano zabudowę z dwu faz zasiedlenia tej części stanowiska. rejestrując rO~nofunkcyjne obiekty 
jak tet nader złotony zb!Or trodel ruchomych: ceramlcznyeh, krzemiennych, kamiennych, kostnych oraz 2 frag-
menty biltej nierozpoznanej substancji / skamtenlaly dziegieć? f. · 

Fazę starszą reprezentuje obiekt 81/90, zbadany w części o "atypowych" wymiarach ok. 17 "ponad 5 m, 
przy gł'ębokoścl przekraczającej l, 5 m. W wypełnlsku zarej<:stt·owano dutą koncentrację źr6del ruchomych w 
spągu zaś l!czne przegłębienia. Bl!hza Interpretacja funkcjonalna obiektu będzie mot.llwa po zakończeniu prac 
wykopaliskowych. Ceramikę z wypełniska nale:!.y 'datować na przełom faz lilA l III B. 

Fazę młodsz'l reprezentuje ałupowy obiekt naziemny • 103 oraz zespół konstrukcji towarzyszących. t)klad 
Ow zbadano częściowo, co utrudnia jego charaktery.;tykę. Pozyskano bogaty zespól .tr6deł ruchomych. Wśród ce• 
ramlld wystąpiły l!czne fragmenty zdobione mo.tywaml pasmowo -gr zebykowym! oraz "barokowo-w!Orecklm!", co 
pozwala datować caly kompleks Informacji na fazę !liC. 

Badanta będą kontynuowane: 

DĘBCZYNO 
woj.ltoszal!I\skle 
Stanowisko 22 

. 
DO BRON 
woj. sieradzkle 
Stanowisko l 

patrz 
okres wpływów rzymsldch 

Muzeum Archeologiczne 1 Etnograficzne 
w Lodzl 

Badania prowadzU mgr Andrzej Pellslak. Finansował WKZ w 
Sieradzu. Trzeci sezon badań. 0 '.a da kultury pueharow lejkowa
tych. 

Badania stanow!ly kon~ynuację problematyki kultury pueh.:row lejkowatych w dorzeczu Grabi. J?rac'e kon
centrowały się na rozpoznaniu części C stanowiska oraz na zlokallzowanlu zasięgów Innych jego partll. Badania• 
m1 objęto obszar o powierzchni 750 m2. Odkryto llczny 1owentarz zabytków ruchomych w calości zwtązanych z 
kulturą pucharów lejkowatych. W jego skład wchodzUy fr. ceraTD!ld, prze.dmtoty krzemlenne l kamienne, polepa 
oraz tr. kości :<Wlerzęcycb. Wstępna analiza cera~ld oraz·przedmlotOw krzemlennych wykazuje zbte2ność cbro• 
nologlczną części C osady z przebadanym! w latach 1982 l 1983 częściami A l B. 

Poza materialami arcbeolog1cznym! uchwycono tak:!.e szereg elementów uściślających dotychczasowe usta
lenia dotyczące ~aturaloyeh warWlkOw funkcjonewan!a społeczności :amteszkującej osadę. 

Materiały z badali przechowywane są w ~a~h MAJE w Lodzl, 

Badania będą kontynuowane. 

DR ZON OWO, gm. Lisewo 
woj. torufiskle 
Stanowisko 3 

' 

. · 

Uniwersytet lm. Mlkolaja Kopernika 
Instytut Archeologii l EtnografU 
w Toruniu 

Badania prowadził mgr Stanislaw Kukawka /auto~ Sprawozdania/ 
1 Tomasz Szczepsl\skl. Finansowal WKZ w Toruniu. Pierwszy 
sezon· badali. Osada kultury'pueharow lejkowatych, raza III; 
osada pOfnośrednlowteczna • 
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St&Dowtsko uayruo'wane jest na •~czycie olewielkiego wyniesienia ok. 500 m na uchOd'od szkoly w Drzooo
w!e. Przez ataoowtslco biegnie droga polna ., Dnonowa do wsi Llplenek, Badan lam! ralownlczo- sondato,.ymi objęto 
cały obsr..ar stanowiska. · , . . 

Odsłonięto100m2 /lO ~)'kopOw rOtnych rÓzrmarOw/ rejestrując pod warstwą gleby ornej pozostałości war• 
stwy kulturowej, a ponttej ślady ·dwOCh nieokreślonych blltf'j oblektow. Ro1:rzut matertału w wykopach sugeruje, 
te wlelkość objętego badantami punktu osadniczego n1e przekracza 4 arow. ' 

Z powierzchni stanowiska 1 z wykopow badawczych pozyskano ok. l, 500 !r. ceramik!, ok. 60 artefaktOw 
krzemiennych 1 kamlennych oraz kilkanadcle !r&gtnentOw polepy. ' 

Biorąc pod uwagę technologię 1 styllatykę ceramiki, chronologię stanowtska uatalooo na in fazę rozwoju 
kultury pucharew lejkowatych z sUnyml wpływami kultur subneol!tycznych •trefy leśnej. Niewielką część ceramlkl 
pochodzącą z powierzchni 1 gleby ornej datować nalety 11. pOtne średni:>Wlecze. 

MaterJaly przechowyWane S'! w lAlE UMK w Tor~ . ... 

Badania powinny być kontynuowane. 

DUBIELNO, gm. Popowo Biskuple 
woj. toruńskie 
Stanowisko 18 

Uniwersytet lm. Mlkolaja Koperntka 
rn .. tytu 1 Archeologu 1 Etnogra!U 
w Toruniu . 

Bada!lla prowadzU mgr StaQlslaw Kl.lkawka /autor sprawozdlmla/ 
1 Andrzej Bok!nlec. Finansował WKZ w Toruniu. Pierwszy sezon 
badań. Osada kultury pucharew lejkowatych. faza n. ' 

St~nowlsko usytuowane jest na nlewlelklcn wyniesieniu ok. 500 m na wschOd od szosy z Chełmty do Llsewa. 
bezpośrednio na pOlnoc od drogi polnej łączącej wsie Dubtelno 1 G,·zegorz. Badaolami ratown1czo-sondatowym1 
objęto c entralną część osady. Uchwycono r0wn1et jej zasięg południowy. Rozm!eszcr:enle wykopOw uwarunkowane 
było uprawami rolnymi. 

Odsłonięto 125, 5m
2 

/16 wykopOw sandatowych rotnych rozrmarowj rejestrują~ pod warstWą gleby ~rnej 
pozostałości warstwy kulturowej o mlątszoścl do 20 cm. Sądząc z rozrzutu materiału zabytkowe g<>' na powierzchni, 
jak rOwnleż z przesłanek wynikających z obserwacji stratygraftl, wielkość stanowiska nle przekracza 8-12 arow. 

Z powlerzćhnl stanowiska oraz z wykop()w badawczych po~yskano ok. 800 fr. ceramik! l ok. 50 artefaktOw 
krzemlennych l kamiennych. ZuOwno technologia jak l styl! styka ceramiki wykazują Wiele cech wskazujących na 
wczesne fazy rozwoju kultury pucharow lejkowatych. Biorąc je pod uwagę, chronologię stanowiska ustalono na n 
fazę rozwoju tej kultury. Jest to więc pterw~ze tego typu stanowisko na terenle Ziemi Chełml.ósklej. 

Materlaly przechowywane są w lAlE UMK w Toruniu. 

Badania ole będą kontynuowane • 

. 
FROMBORK-ŻURAWIAGORA 
woj. elbląskie 
Stanowisko l 

Muzeum Zamkowe 
w Malborku 

Badanta prowadziła mgr Joanna Pawłowska. Finansowal WKZ w 
Elblągu. Drngl /ostatni/ sezon badali.. Osada wielokulturowa; 
kultur)" rzucewska, wscbnclnlopomorska 1 ślady osadnictwa 
średniowiecznego. · 

Celem dwuletnich badań było zweryflkowante stanoW1sb, określanego w llteraturze jako cmentuzysko 
w! elbar sld e. -

Odkryto_lctlka ob!ektOw o trudnej do ustalenta !unkcjl, ślady szałasu 1 dwOch chat plecionkowych. Ze wzglę
du na przemleszaoy charakter warstwy utytkowej wlele trudności sprawa określeni~ przynaletnoścl kultUrowej 
odsłonJętych ob1ekt0w. Jedynie szałas 1 kUka jam motna na podstaW.Ie znalezionego matertału f.ceram1k11 narzędzi 
kr.z;emlennych/ wiązać z osadą ludnośCi kultury rzucewsk!ej. Pozostałe obiekty ·są poz;ostałdś<:tami osad ludności 
kultury wschodniopomorskiej 1 ze średnlowlecza. jednakte trudno jest wskazać jednozeznie Ich przynaletność kul· 
turową. Ponadto znaleziono ślady osadnl<;tw[il wlelbarsklego w postaci ~ ułamkOw naczyń. 

Materiały znajdują się w Muzeum Zamkowym!' Malborku. 

GADZ5)WlCE·KWIATONIÓW, gm. G~ubczyce 
WOJ, opOlskie l 
Stanowisko F 

G~SKJ, gm.Gniewkawo 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 18 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
okres lateóskl 

f 



G,f\SKI, gm" Gnlewkowo 
woj. bydgosld · 
StanoWisko 21 
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Untw~rsytet lm. Adama Mlcklewlcza· . 
w Poznantu 
lnstjtut Prahlstorll 
Zespoł Baclad Kujaw 

. Badan a prowadzlł zeBp(!ł pod Iderunkiem doc. dr hab. Aleksandry 
Co!ty•Bronlewsldej. Finansowal Urz11d WojewOdzid w Bydgoszczy. 
PlerwsJ:y sezon badali. ObozoWisim kullury pucharów lejkowatych, 
ślady osadnictwa kultury amfor kullatycb, cmeqtarzysko kurhano• 
we /? /, ślady osadnictwa kultury lu~ycklej, cmentarzysko "pób;lo• 
latedskle" /kultura przewors\<8/. 

Stanowisko jest polo~ane na terenie lekko falistym, poza obszarem dolinnym. W jego obręble zlokalizowano 
trzy kurhany. które oznaczono .Uteraml A, B, C. 

Badania prowadzono na kurbanie • A • - stok południowo wechodnl. Zbadano powierzchnię 200 m 2, wydziela• 
jąc ll· ·oblektów: a/ l gr6b ludności kultury pucharó~< lejkowatych / szklelei uległ rozlo:tenlu w środowisku bielico
wym{; b/ fazy osadnictwa neolltycznego:7 dołkOW posłupowych, l "jama"; c/ dwie kopstrukcje: z kamieni 1 bloi<OW 
waplennycl:i o nl!<'kteślmej cbronologU. 

· Ponadto poezynlono spo&trl:'e:tenla natury stratygraficznej. Ustalono dwie fazy sypania kurhanu. 1\f:odszy 
z nasypów jest najprawdopodobniej ZWiązany z "konstrukcję z wapienia •. 

W ruchom ym materiale trOdlowym na uwagę zasługuje tbporek kamlenny oraz grocik sercowaty z krzemienia. 

Materiały będl! przechowywane w, Instytucie Pra?tstorll UAM. 

Badanta hęd'l kontynuowane. 

GNlSZEWO, g m. Tczew 
woj. gdadslde 
Stanowisko 5 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badaola prowadził mgr Olgierd Felczak. Finaosowało MA w Gdań• 
s ku. Pierwszy sezon badań, Osada kultury pucharów lejkowatych. 

Stanowisko znajdaje się w p6łnocno-owschodnlej części Pojezlerza Starogardzkiego w odległości l. 250 m na 
poludnle od wsi Gnlazewo. Usytuowane jest na nleWlellctm wynteslen!u poł~onym w odległości ok. 1,000 m od roz• 
ległych bagien - dawnlej jeztora. UtwÓry powierzchniowe występujące na obszarze stanoWiska to glina zwalowa 1 
namiiły !orfl.aste, 

Ponlewat teren stanowisini był stlnle zniszczony przez wybieranie plasku, nadrzędnym celem bylo przeba· 
danle jeszcze Istniejącej p6łnocno•zacbodntej jego c zęści . WykopaUska prowadzono l)'letodą szerokoplaazczyznową 
pr zy u:tycta svcbacza, który zdejmował warstwę arn" o mlątszośct ok. 30 cm. Powlerz'chnla eksplorowana wyn!o• 
sła ok. 700 m • . . · 

' w· wyniku badali odkryto jedynie 4 jamy typu odpadowego o powlerzchnl ok. l m 
2 

1 mląt.szoścl dochodJ:ącej 
do 30 cm. Materiał ruchorny jest reprezentowany przez kllkase~ fr.ceramiki pochodzącej z naczyń zasobowych, 
pucbarów zdobionych omamentern słupkowym l amfory zdobionej ornamentem drabinkowym, 130 sztuk krzemleni 
oraz osrrze toporka kamiennego. Panadto w jamie nr l odkryto dute Uoścl polepy, kości zwierzęce nalet.ące do 
krowy oraz oś et dwóch ryb, · 

Nlkla Ilość obiektów nieruchomych oraz materiału. zabytkowego wskazuje na to, te centralna część osady 
została zniszczona przez wybieraole plasku. Biorąc pod uwagę Wielkość pldn!cy a tak:te wyniki badali nałety przy· 
J'lć, te powierzchnia oęady wynos!la ok. } be. 

Osada jest datc:'wana na fazę Wlóreckę wschodniej grupy kultury pucharów lejkowatych. 

Matertaly znajduJ'! się w MA w Gdańsku. 

Badani~ zakollczono, 

GROJEC, gm. Oś.wtęclm 
woj. blelslde 
Stanowisko l 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Bielsku· Białej 

Badani& prowildzll mgr Jacek Reynl~k. Finansowal ~A w Bielsku· 
Białej. Trze et sezon badań. Osada neolityczna kultury lendzielsklej 
oraz halsztacka. 

Badanta miały na cclu okrdlenle wscbodnl, go zasięgu osaiły ze wzglfdu na zagrataj11ce z tej strony prace 
Inwestycyjne. Postawlony cel oslęgntęto stwierdzając stopniowe rozrzedzenie obiektów od strony wschodniej, a na• 
stępnie tch całkoWity zanik. W przebadanych wykopaclr o' ogólnej powterzeboi 237, 5 m2 odslontętn 4 mocno zntaz• 
czone jamy oraz szereg dołków posłapowyr.b układajęcych atę w jedną llntę. NlektOre z nlcb umacniane były kamieniami. 

W obleidach wystąpll typowy materiał ceramiczny, neolityczny l halsztacki. ' 
Badania będą k~tyt111 0W8;1'e• 

· O ' 



GRÓDEKNADBUZNY, gm.Hrubleszow 
woj. zamojskie 
Stanowisko l C 
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Uniwersytet 1m. MarU Curle•Sklodowaldej 
w LubUnie 
Katedra ArcheologU Polsk1 

Badania pJ;oWad"UI mgr Slawomlr Jastrzębski 1 dr Andrzej Kokow
' sld. Finansowało BBlDZ w Zamośclu. S! Odmy se~on badań. Osada 
wytyona kultury pucbarów lejkowatych, cmentarzysko kultury 
czernlachowsldej. · 

Badania koncentrowały się w dwu partlach rozległego stanowiska l C; w jego części środlt:owowachodnlej na 
obszarze przyległym do wykopu I/83, gdzie zaobserwowano w roku ubiegłym znsczn'ł koncentrację obiektów kulta• 
r y pucharow lejkowatych oraz w części poludnlowej, gdzie zlokalizowano znane z literatury cmentarzysko kultury 
czerntachowslctej. 

W pierwszym rejonie prace objęły obaŻar 54 m 
2 

Jwykop ll/84/ . Odkryto ta ll .nowych oblektow oraz zakOli·, 
c zono eksplorację 3 obiektóW odkrytych w roku ubiegłym. ~dwu przypadkach ustalono uldady stratygraJlczne. 
Pierwszy układ tworzą obiekty? /83 /starszy/ l 16/84 /młodszy/. Obiekt 7/83 charakteryz11je się występowaniem 
materialu o cechach "fazy klasycznej" grqpy·malopolsk1ej, w wypełnlsku obiektu 16/84 wystąpiły formy zw1ęzane 
praw<iopodobn!e z młodszą fazą osadnictwa kultury pucharów lejkowatych na tym stanowisku oraz ceramika malo• 
wana tej kultury. Dr11g1 układ stratygraficzny tworzą obiekty l 3D" 13E, 130 oraz l f>/ 84, Obiekt 130/84 zajmujący 
w sekwencji stratygraficznej pozyc]f młodszą charakteryzuje się współwystępowaniem ceramlld o cechach fazy 
klasycznej kultury pucbarów lejkowatych l o cechach pCUnopolgarsk1ch. · 

W warstwie kulturowej obok "lejkowatych" odkryto liczny materiał ceramiczny kultury wołylisko•lubelsldej 
< eramilO malowanej, fr.malowanej ceram!k1 kultury.trypolak1ej or.az ceramlk1 sznurowej typu Horodsk. a takte 
mniej liczny material kultury strzytowsldej l . .zaTubi\ntecldej. Z tą ostatni'\ kulturą być mo:te Wlązać nale:ty jamo• 
wy grOb ciałopalny wyposa:tony w brązowe kOlko. 

Wyniki badań umo:tliwlają podjęcie próby wyrO:tnlenla kolejnych !az osadnictwa neolitycznego na terenie ba· 
danej osady. · · 

W drugim rejonie' prace objęły powierzchnię 120m
2

, Nie poWiodły stę próby nawiązania do wykopów daw
nych. NaJprawdopodobniej w pOlnocnej części cmentarzyska" gdzie groby wystąpiły w alabym zagęszczeniu odkryto 
l O nowych obiektów. 9 zawierało pochO\•kl szldeletowe, a l jest prawdopodobnie symboliczny. W tej liczbie ·były 
dwa pochOwki cząstkowe l jeden w układzie nleanatomlcznym. Nadto stwierdzono słabo achwytną warstwę ciałopa
lenia zawierającą jedynie spalone kości, nieliczną ceramikę naczyniową. i przepalone ozdoby. 

Jedynie pięć grobo ... zawierało wyposa:l.enle; Na wyrO:tnlenle zasługuje lJ)wentarz grobu nr 16 składający 
si ę z 37 pactorkow szklanych l bursztynowych, Igły brąrowej l :telaznej sprzączki z pogrubioną ramą. GrOb nr 8 
zawierał pochOwek dZiecka z naczyniem, brązową zaplnlqll paclorkami szklanymi. · 

W GrOdku nieczytelne są elementy obrządku pogrzebowego rejestrowane w Maslomęczu z uw'agl na masowo 
występujący w warstwie kulturowej material neólltyczny. 

Odkryto rOwnle:t 12 oblektOlY neolitycznych - kultury pucharów lejkowa-tych. z których na uwagę zasługuje 
jama nr 2/84 zawierająca dute fr . naczyń, ob, nr 19 -głęboka jama z t.arnem na dnie 1 ob. nr 20/84, zawierający 
material o cechach stylistycznych baalberku. 

Material znajduje się w Katedrze Archeolog!.i UMCS 1 w Mu~eum Regionalnym w Hrubieszowie. 

Badanta będą kontynuowane. 

GRUDZJ.aDZ-MNISZEK 
woj. toruńskie 
Stanowisko lll 

. . 
HR U BIESZOW ·PODGORZE 
woj. zamojslde 
StanoWisko l A 
JA KUSZOWJCE; gm. Kazi mterza Wtelka 
woj. kieleckt.e 
JASZCZOLTOWO, gm.Rojewo 
woj. bydgoskie 
Stanowisko lO 

patrz · 
paleolit 1 mezolit 

patrz 
okres wpływow rzymskich 

patrz 
okres wpływów rzymaltich 
Uniwersytet lm. Adama Ml.ck1ewlcza 
Instytut P·rahistoru · 
ZespOI Badań Kujaw 
w Poznanlu 

Badania prowadził zespOI pod. k1eru.nk1em doc, dr hab. Aleksandry 
Cofly•Bronlewslclej. Finansowal Uniwersytet Warszawski. Pierw
szy sezon badań. ObozoWisko ludno6cl kultury amfor kuliStych 
oraz ślad osadnictwa ludnotlei kultury pucbarów lejkowatych_ 

Stanowisko zlokalizowane jest na niewielkiej wydmie na pOlnocnym stoku dollny mewielliego cieku. 

? P~ace real!zowano w dwóch etapa~h. W plerwa>:ym wykonano a:r;czegO!ową Inwentaryzację poW1er~chnloW!j 
/ -. 47 5 m / . Następnie w strefie jednej z dwóch koncentracji materiału zaletono wykopy /lą.czna po"Wlerzchnla 
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2 . 
217m / . Zarejestrowano 18 ob!ektow /dolk1 poalupowe, "jamy"/. Spol!rOd trodel ruchomyc!a pozyskano: 1.177 
fr. ceram1k1 kultary amfor kullstych, 405 fr.ceramiki kultury pucharow lejkowat)li::h. 90 brył krzemiennych, 
20 kamlent ze IIJ.ad&m1_pbl'Obk1, 5 tr. kollcl, l grudkę bur.aztynu, · 

• W obrę;;~badiutejp~wterzcbn! ~arejestrowano dwa s kupiska materialu rucho;,.ego. W pierwszym fpołud-
n!OWo•zacb.odntm/ wystąptła Jedynle eeramlka kultury amfor kal18tych, vt drugtm za6, obok ntej w przewstającej 
Uollct takt e material kultury pucharOw lejkowatych. ' 

Pozyskane trOdła kultury pucb.arOw lejkowatych są tymczasowo trudne do szczegOlowej klasyfikacji chro
nologl.cznej, Ceramika amfor reprezentuje fazę Ula wg periodyzacji centralnokujawsklej, 

Mater111ły przecb.owywl!'e będą w IP UAM w Poznanlu, 

Badanta będą kontł"'uowane, 

JEZUICKA STRUGA. gm. Rojewo 
woj. bydgoskle 
.Stano~sko 17 

\ 
Unlwersytet tm. Adama M!cktewlc7.a 
w Poznantu 
ln8tytut PrahlstorU 
ZespOI Badań Kujaw 
Muzeum Arcbeologteznc w I·o•n:mlu 

Badanta prowadzlla mgr Danuta Prtnke. FlnanSO\\ano Je w ra 
mach problemu resortowego R III6. Drugi sezon badań. O•ada 
z drugiej fazy rozwoju kultury pucharOw lejkowatych na Kujawach, 
osada /? / z ITI fazy rozwoju kultury amfor kullstych, 

. . 2 
Zbadano powierzchnię218m • Uzyskano z niej : 129 tr. zdobionych, 216 fr,lnnych elementOw wydzielonych 

l 2._ 435 fr, ceramlk1 masowej kultury pucharOw lejkowatych; ok. 300 fr.ceramiki kultury amfor kulistych; l lO wy
robOw krzemlennych /w tym k1lka groc!kOW/; 30 przedmlotOW kamlennych /głownie odłupkOw 1 okrzeskOw/ oraz 
ok. 150 tr. kpstnych /z oblektow 1 z warstwy- większość/. WystąpUy takte dwa przęśli ki. 

Ustalono zafrtęg osady 1 względnie całościowo ją zbadano. W trakcle eksploracji stosowano punktową loka
lizację wszystkich kategorU trOdel w ramach jednostek eksploracyjnych, co dalb szczegOłowy obraz rozrzutu 
materialu archeologicznego w ob.rębie stanowiska. Anallza tego rozrzutu w połącz en iu z anallzą sieci odkrytych 
dolkOw poełupowych 1 jam wskazuje, !:t natraftono na ślady obiektu podomowego, zorientowanego n n os! NE-SW 
o Wymiarach ok. 6 l< 7, 5 m. W jego wnętrzu wystąpiło nieWielkie skupisko ceramiki /w części poludnlowo-wscb.od
nlej/ oraz fragment dutej koncentrAcji materlalOw, wychodzącej poza obiekt f stan rozproszenia trOdel wiązany 
z obozowiskaml sezooowyml - letnlml/. 

. Do clekawszych od yć zallczyć nalety dwa obiekty- jamy znajdujące się na zacbOd od "chaty", Rejestru-
jemy w nlch dowody na oddziaływanie na obszar pradoliny /KoU!na Toruńska/ tradycji kulturowych z pOlnocnego 
wschodu· ! poludolą kręgu kultury pucharow lejkowatych; Wpływy zacbodnie ujawnlone zostały już w poprzednim 
sezonie na podstawie lutno znalezionych W'ltkOw tzw. dywanowych o niewątpliwie zachodniej proweniencji, 9b~c
n1e wystąpiły one w obiekcie 2 w wykople Xm. Poza n1el1cznym1 wyjątka"1tll fob. l, wyk. VIII! XI!l/ styl co;ramlkl 
z Jezuteklej Strugi stanowi ścisłe odwzorowanie zdobnictwa charakterystycznego dla wczesnych faz rozwoju kul
turypucharOw lej~owatychw strefie nadłabsko-odrzańskiej. Pojawtenle stę tego typu stylow przed uformowaniem 
styl1styk1 ~10recklej dostarcza watidch argumentow do rewizji poglądow na temat jej chronologl.l 1 genezy, 

Badanta na stanowisku zakończono. 

KIERZKOWO, gm. Żntn 
woj. bydgosklE
Stanowlslto l 

l. 
. 

WojewOdzid Konserwator Zabytkow 
w Bydgoszczy 

:Badanlaml kierowal prof, dr Tadeusz Wiślański. Finansowal 
WKZ w Bydgoszczy. Trzeci sezon badań. Grobowiec ptegall
tjcz~y kultury amfor kul!st;ycb,. 

Grobowiec megalityczny załotooo na wysoidm brŻegu doltily odnogtJI!otecl. Nasyp skierowany był osią 
podlotną E-W, Jego centralną część "zajmowała skrzynia kamlenna zbudowana z potętnych glazOw, przewatnie 
ok. l, 8 m wyso~ch 1 ok. O, 5-0,8 m szerokich 1 grubych. Część z nich m!ala ściany naturalne, część było spec
jaln1e łupana. Szpary pomiędzy nimi zaletono mniejszymi kamlenlaml. Całość komory przykrywało pierwotnie 
6·8 dutych )dlkutonow;ych głazow. Komoramlała lO n1 długości, W połowie komory wstawtono du ty głaz dzielący 
ją na dwie r<lwne części. Do obu prowadziły urnleszczone w poblltu połudn!owo~wschodnlcb narotnlkOW korytarze, 
zbudowane z dutych kam!ent. •Lączyły-one kornorę z otaczającą ją obstawą. Obstawę zbudowano z dutych przewat
nie plonowo ustawionych gfazOw, Obstawa w kierlinku W biegła kilka metr <Iw dalej ni:!: komora grobowa. Ta partia 
została zabrukowana warstwą dość dutych kamtent.' 

Wewnątrz komory grobowej w kllku mieJscach odkr)'to skupiska kości ludzk1ch.1 zwierzęcych. Kości nie 
tworzyły układOw a"natomlczn;ych, rotne partle szkieletów były·ze sobą przewa:tnle pomieszane. W poblltu ko,cl 
ludzkich odkryto kilka paclorkOw bursztynowych oraz ułamk1 naczyń. W całości nie zachowslo Blę tadne naczynie. 

. W partU otoczónej dbst~wą, ale poza zu~ęglem fmmory groboWej, pod bruidem wystąpUY. U~zne kości • 
głOWnie krowy, Tylko C!!;ęść z nich złotono w porządku anatomicznym. Jednalae, jak się wydaje, były to gł6wnle 



l<k;ze ctC'ŚCI szkieletóW a ni e cale Z\\1erzęta, PoroJędzy kośćmi od\{ryto ltllk:l sllnl<! skrue~alych naczyń, repre
o!::: ujJC~C I; bezspr zcczrue l fazę k:Utury amfor kullstyc!l, 

l3-.1.danla ukoOczcno. grobowiec c~ęśc·sowo zrel.-onsLr~.Wwano., Będz1e on w pełni odbudowany. 

Zab)1lń pnecl\owywane są w IHK.M PA"N w Pozo o1l11U. 
. / 

fi:l 5Li <Jo..i, cm. T~ l<o<:ln 

'·' "-'· b la lo•tockltc-
::>' .l'I OWiSkO '.! 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawle 

Badania prowadzi! mgr Marek Zalewski . . F!.nansowało PMA w War
' szaW1e. P!erwso:y sezon badań. Oboo:ow!sko wielokulturowe z neo

litu \wczesnej epold brązu. 

Stanowisko odkryte <zostało przez geomorfologów. w Kotllnle Rebrzańsldej. Zlokalizowane jest w obrębie 
Jo •. l') )larw\ na wydm!e poło1onej na ' ostańcu erozyjnym tarasu nadr.alewowego. 

Badania miały charakter sond:>żowy. Ict elem było uchwycenie zwartęgo zespołu kultury ruemeńskiej. 
w· trakcle pra c zebrano plantgraficznie materi a.< z p owterzcbnl 263 m2, Uzyskano l, 980 Ir. ceramiki, w tym 143 fr, 
, :·am~kl nowotylnej oraz 728 krzemleni z surowca balt:yeklego w tym 67 wydzlt'lonycb. Ponadto przeprowadzono 
.. ,danll> sonda t owe l 3 w-ykopy o łącznej powlerzthnl 9 m2 j , klOrycb celem było uchwyceole ewentualnych zwlązkOW 

'' )Tatnych skupleń materialu na powierzchni f "gniazd" l !P. glebą kopalną. U:r.yskaoe zabytkl W1ątą się wyłączole z 
osadni ctwem neolJiycznym 1 wczesnobrązowym / kultury nlemeńsklej l kultury ceramlld sznurowej/. Na szczeg6lną 
uwage zaslngują fra gn}enty naczynia o s tył! st."' e zbll tonej do ceramiki typu Cbłoplce-Vesele. · Jest to jak dotycb
oz;n, najda l~j na pOlnoc wysunięte znalezisko t ~go tY,Pu·. 

ALiterlały znajdują się w PMA w Wars zawie.. 

Badania będą kontynuowane. 

KOLUDA WIELKA. gm.Janikowo 
WOJ. bydgoskie 
Stanowisko l l 

KOŁUDA WIELKA, gm. Jao1kowo 
W'lJ. bydgoskie 
S•anow!sko IJ 

patrz 
wcz.esąe średnlowiec:::ze 

Unlwersyt ~t lm. Adama Mlcldewtcza 
w Poznanlu 
Instytut Prahlstvrll 
Zesp<lł Badań Kujaw 

Badania prowadztł zespół pod kierownictwem doc. dr hab. Ąleksandry 
Colty- Broolewskiej. Finansowal Wojew6dzkl Zarząd lnw eatycjl 
Rolnlczycb w Bydgoszczy, Pierwszy sezon badań. Osada ludności 
kultury amfor kullstycb, ślady osadructwa ludnolici kultury łu~yc:-
kl~j. 

Stanowisko polo1one jest na teraale nadzalewowej w doł!nle Noteci, W czasie badań ratowolczycb w pronlach 
rowow melioracyjnych na stanoWisku zainwentaryzowano 19 oblek!Ow, występuj'lcych na poWierzchni 2, 500 m2• . 
!:>yste'!latyczne badaola prowadzono w poludniowej części stanoWiska, eksplorując powlerzclm'tę 84 m2 1 wydzielając· 
l l dalszych obtektOw, w tytn 11 neolltycznych, 3 kultury łu~ycklej; 7 o nieokreślonej chronologU. 

Z fazy osa!lnlctwa ludności kultury amfor kulistych pocbodzl 7 jam oraz 2 dołki posłupowe, a ponadto l ptlil
··letnla.n ka o wytnlaracb 5 x 6 m, charakteryzuj'lca się wyratnie wydzielonymi częśclam~, spełniającymi prawdo_. 
;> Odobole odrębne ~funkcje" /tzni gospodarczą.! mieszkalną/, W \1/Welolsku tego obiektU zarejestrowano bardzo 
du .. ą Ilość ma tertp.lu ceramicznego/ znacznailość fr.zdoblonycb/, a talde dutych wiOr6w z krzemieola czekolado
''ego, zabytki z kości /szpile, grociki, przedmioty Q nleustalooej "funkcji"/. W pobl!tu p<lłzlemlaokl wyst'łJ)il ole• 
kompletny szkielet ludzki /brak c:oaszkl/, ułotooy na obrzetu jamy datowanej na okres kultury amfor kullst:yeb. 
Szkielet był ul.otony na boku z nogami sllnle podkurczonytn11 z rękoma podlotonymi pod klatkę.plerslową, W pobll· 
tu niE'go wystąptło jednolllobl.ane naczynle amfor kdł!stych, 

Z fazy osadniCtwa ludności koltury l?tycklej pochodzą 3 ob!ekty: a/ l pochOWek zwierzęce /pies? J • oleza• 
chowany porządek anatomiczny, szkielet olekompletny, Nad zwierzęciem ulutono naczynle.- pozwalające datować 
obiekt na wczesny okres lateński; b/ l obiekt, kt<lry tworzą ustaWione prawdopodotmte na ziem! 4 naczynJ.a • nte 
za rejes trowano jamy; c/ l jama z oleWielką 1lośs:lą ceramiki. · 

Materiały będą przechowywane w lostylucle Prah!storU UAM. 

Badanta będą kontynuowane. 



KOfYDLoWP, gm. WUcr.111 t 

woj;~~· • · 
Stan-lako 1· 

- 25 -

Muzeum Okr\'gowe 
_!" Kanwe · · 

Badania prowadr.Ui.mgr Krr.yazto! Gorczyca l Andrzej Lukaszew
ald, Flnanaowalo Mw:eum Okręgowe w Konuue. Pter,.azy sezon 
t..daA, Stanowisko wielokulbll"owe • ślad osadniczy kultury ce
ram1lt1 watęgowej rytej, ślad oaadniczy kultury pOtnej ceramlld 
wat\'go~ej~ o&ada kulbll"y pucharew lejkowatych, greb · z wcz.ea
nego okresu epold br~tzu, cmentarzysko kultury lu~ycldej, osad!! 
wc'zesnołrednioWlec~na. · 

Stanowisleo polorone jest w południowej l wschodniej partli strefy krawt;di:lowej zagłębienia bezodpływowe• 
go. Zbadano obszar200m2 odałantaj~tc 20 obiektew l 4 groby. Większość ob~ektew, z ktOrych otrzymano material 
ceramlct.ny nale:t.y do kultury pucharew lejkowatych. . 

Siady osadnlctwa)<ultury ceramiki wstęgowej rytej wystąpiły .. materiale ceramlcznym pochodz"cym z 
warstwy pierwszej. 

· Osada. ludności kalbll"y pacharew lejkowatych reprezentowana jest prr.ez 20 oblektew. Najwct.~śnlejszą fa• 
zę osadnictwa ludności tej kultur~ reprezentuje ob. 23 zawierający ceramlkę charakterystyczną dla grupy "mą
tewsldej". · Materiał z pozostałych obiektOw można wstępnie datować na schyłek fazy m ewentualnie na początek 
fazy IV kultury pucharew lejkowatych. W częścl wschodniej stanowlska odslonlfto jamy /ob. 12, 15- 19/ będące 
prawdopodobnie śladami badowll słupowej, jednakte na obecnym etapie rozpoznania o charakterze obiektu trudno 
jest jeszcze rozstrz~gnąć. 

Wcr.esny okres epoki brązu reprezentowany jest przez grOb szkieletowy Job. 3/. Brak materiału ceramicz
nego nle poEWala na określenie b11tszej chrooologll. 

W trakcle badań uchwycono skraJ cmentarzyska ludności kultury łużyckiej, odkryto dwa groby popielnico
we, w tym jeden podwejny. 

Obiekty 2 1 22 zawierają najmłodszy material na terenie stanowiska l datowane są na okres wc•esnośrr,d 

nlowteczny. . 

Na połnocnyin ski-aju badanego obszaru odsłoni~ <e szkleiet ludzki. Brok materialu nie pozwala na określe
n i" ~hronolog1i tego po~hewku. 

M3 terlały l doku nentacja znaJdują SI f w, Muzeum Regionalnym w Słupcy. 

Badania będą kontynuowane._ 

. 
KOSCIELEC, gm. Pakość 
woj. bydgo~kle 
Stano\\1 sko 12 

KRAKOW·NOWA HUTA 
Branie e 
Stanowisko 76 

1 • 
! ' 

KRAKOW- WITKOWICE 
StanoWisko 2 

/ 

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
okres wpl y\\' OW rzymskich 

Muzeum Archeologiczne 
Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Krakowie 

Bad~la prowadził mgr Jacek Rydlewskl. Finansowało Muzeum 
Archeologiczn~ - Konserwator Zabytków Archeologicznych w 
KrakoWie, Drugi sezon bad~ Wielokulturowa oHada neolityczna. 

- Stanowisko leży na kulmlnacjl. wzgerza 274 m. ~a lewym brzegu Pr'!dnlka. Badanta stanowiły kontynuacj~ 
prac zapoczątkowanych w 1976 roku. Wykop o poWlł!J'2<:hn1 25 rJ zlokalizowano w centrum stanowiska, w pobll1.u 
kuhnl,nacjl wzgerza. Pod gleblł orną ea . głębokoAcl 40 cm odsłonięto dwa obiekty. 

"'biekt 9 

Fragmen; jamy gruszkowatej o głębolmtcl i9o cm. Wypełnlsko brunatno-czarne z gradkami polecpy. lnw•n
tarz tworzyła c;eram1ka. kotcl zwierzęce l wyroby kri<emlenne.-

Oblekt lO 

Jarnil cyllndrycma o średnicy 170 cm; z płaskim dnem na głębokości 80 cm, Wypełnlskc tworzył pop~Oł 
1 dute bryły polepy. Inwentarz ruchomy zawierał liczne fragmenty ceramlld, naczynie miniaturowe, wyroby 

krzemlenne 1 'kośd zwierzęce. 

Obydwa' obiekty wtąt'l się u środ1cx>wą faz\ kultury lendziel sklej. • 

Badania będą kontynuowane, 



KRUSZWICA 
woj. bydgo5k1e 
Stanowisko lJ. 

' KRZEMION KI k. Ostrow.ca Sw., gm. Bodzecb6w 
woj. kielecide 
Rezerwat ,Archeologiczny 

- 26 -

patrz 
okres latelisld 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
.., w..-szawle 

l 
Badantami kierował mgr Jerr;y B<lbel. W badanlach ndzlał wr;tęllt 
mgr m.gr W. Borkowski, , W. Mlgał1 S.Sałaclńsld, M. Zalewsld oraz 
H. Lęgowtecka a takt e nilodzte:t 1 nanczyel<lle z Zespołu Szk6ł G6r• 
ntczych w Ostrowiu Lllbetaldm. Ftnaosowiuo PMA w WarsuWie 
oraz resort gormctwa. Szosty sezon badań. Kopaln18 krzemieDis 
pasiastego. Neolit, wczesna epoka br'łzn. Kultury .amfor knltstyeh 
1 mterzanowtcka. 

Kontynuowano badania z lat 1979-183, k!Orych celem jest przebadaole sz~Ow l pracowni krzemlen~arabch 
wzdlut maglstrall wykopow o. 00·2 50.00 a t~ e przebadanie części podzleml ·w rejonie podziemnej trasy w celu 
udostępnienia Ich ruchowi turystycz.nemu, · . . . 

. . 2 - 2 
Badano zagruzowane podziemia przyległe do sz~w 1, 2, 3 /ok. 26m /, podziemia ~r;ybn 7 /~10 /ok. 6 m f 

oraz szyb 6{668, · 

Badania chodnlkOW w rejonie szybOW l, 2, 3 ujawmły szereg oryginalnych wnętrz kopalnlanyeh z Dlarami r; 
litej skały wapiennej oraz okienkami wentylacyjnymi. Te podziemne konstrukcje zostały odpowiednio .wyekspOnowane 
podczas pr.ac nad pogłębtoną tras'! turystyez.ną, ktOrej Inwestorem jest Muzeum Blstoryczno~Arclleologlczne w 
Ostrowcu a wykonawcą Świętokrzysld Oddział Przedsiębiorstwa RobOt W!ertnlczo-GOrnlczych w Kleleach. · 

Badania. podzleml sz,O:. 7/610, do kioryeh dotarto w nb. r, po wykonaniu w litej slcsle wapiennej wepOłczesn.;: 
go szybiku "0" 1 sztolni, ukazały zagruzowan'ł komorę o wysokości 1 m. Na ścianach oraz stropie tego wyroblslcs 
odkryto llczne ślady pracy, w gruzie natomiast narzędzia gOrnlcze - krzeintenne tłuk! oraz węgle drzewne, · 

Zakończono badania szybu 6/668, lrtOry na polu gornlczym jest punktem granicznym pomiędzy szybami ja• 
mowyml /badanymi w latach 1979·82/ oraz s'zybaml komorowo-C!iarowyml t stanowtlnteresującyl'rzykład dw;upozto• 
m owej eksploatacji krzemienia. Szyb ten mial gł. 3, 6 m. Dno jego dość nieregularne w plant e, posiadało wym. 
5, 15 x ok. 4 m. Był on wk.,Pany w hałdy dwOch sąsiednich szybOw. G6rna jego część do głębokości ok. 2, 3 m usytuo
wana była w gltnle zwietrzelinowej. EksplOatowane pozlpmy warstwykrzemtenlonośnej znajdowały się na głębokości 
ok. 2, 7 m 1 3, 55 m. GOrny poziom eksploatowany był po wykonaniu kil~ /6-7? / dookolnych nisz o przectę~ej wy- . 
sokości ok. 80 cm. wykollanych w glinie zwlet~:zeltnowej. t częściowo w zwietrzałym wapieniu. Na dnie szybu odkry· 
to negatywJ18 konkrecji krzemiennych. Od wschodniej strońy dna, w k!ertmku ktOrej opada warstwa krzemlenlonoś- . 
na, ukazaly się podziemne wyrob.Iska sąsiedniego szybu, wykonane w litej skale wapiennej. NlektOre .1: nich były 
calkowlcte zagruzowane. W jednym przypadku stwierdzono zarwanie stę stropu 1 runięcle do ·tyeh wyroblak z aaypt-
s ka szybu 6/668. 1 

Szyb ten ze względu na fakt, a Ilulitruje on datychezali nteznane sposoby wydobywania surowes krzemlennego 
w Krzemlonkach proponowany jest do przyszłej ekspozyej! muzealnej. Został on tymczasowo zabezpieczony tak, aby 
mot na było w nim w odpoWiednim czasie dokonać nle>:będnych prac konserwato-rskich. 

W trakcle badań uzyskano 4. 271 szt. artetaktOW, Z s zybu 6/668 pochodzi: .konkrecji! Ich rr; • 192, obłupOw 
- 14, odłnpkOw całkowicle powterzclmtowyc'h- 126, odłupkOw .częśclow,o powierzchniowych- 513, odłupkOw negaty• 
wowych - 132, w!Or całkowicle powlerzchnlow.y • 1, w10r0w częśclowo powterzclmtowych - 7, pseudowlOrOW • 4, 
łusek- 217, rumoszu naturalnego - 46, okruchow - 98, ol e określonych ·pozostalośc! produkcyjnych • 592, wczes- ·. 
nych pOłwytworow narzędzi rdzeniowych - 3, pOłwytwOr slekt~:ti cz)Rorośctennej - 1, tłukOw kamlennych. s. f r. kt· 
JofOw kamlennych • 2, fr.narzędzi krzemlennych -2, olirzędzie rogowe. 1 szt. · . 

Z szybu 7/610 pochodzi: konkrecji 1 Ich fr, • 166', . obhzpOw • 32. r~moszn naturaln1!go • 40, okruehOw - Z91, 
n\e określonych pozostałości produkcyjnych - 84, odłupkOw całkowicle poW!erzchnlowyeh • 104, odłupkOW częściowo 
powterzcbnlowych • 171, odłupkOW negatyWowych • 125• wtOrow ezęśctowo powierzchniowych ·· 4, wtorow negatywo
wych - 3, pseudow!Orow - 13, łusek - 159, tłukOw kullstych krzemiennych· · 3, tłu~Ow krawędzlowyc\1 krzemlennych 
- 19, tłuk punktowy krzemlenny • l ut. . 

Z wyrobi sk w r.ejonte szybow l, 2, 3 pochodzi! następÓ>jące zabytki krzemienne: .konkrecjt i ich fr. - 91, obłu
pOw • 20, odłupkOw całlrowlcle powlerzcbnlowycb - 30, odłupkOw częściowo powtcr·zchnlowych - 40, odłupOw negaty
wowych - 4, wtOrOW częściowo powlerzchnlpwych - 2, psaudowtOrOw - 2, łusek • 24, rumoszu naturalnego - 6, 
okruchow 83, n!eokreślonycb pozostałości produlłcyjnycb - 158, tłuk j<:rawęd~owy - 1, tł~ -punktowy ~ 1 szt. 

Zabytki znajdują stę w magazynach muzealnych w Krzemionkach.. 

f.race będą kontynuowane. . · 

• 
. ~.~ .. ·.;: 4: • . .. 



LAS STOCKI, gm.Koóskowola 
woj. lubelakle 
·stanowiako -~ 
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Qnlwersytet lm. Mari1 C~le•Skłodowsk1ej 
w LubUnie 
-Katedra ArcheologU 

Badanta prowadziła mgr Anna Zakoścleloa. Finansowal Unlwer• 
sytet Warszawsk1 z tematu •Wtsła•. Trzeci sezon bac;lafl. Osada 
kultary wołyńs~!;o;lubelsklej ceramt~<~; malowanej. 

. ... . ~ • . • 2 
. ·Badania alconcep.trowano w rejonie-A, na n!tszyni C)l>lu stanowiska. Przebadano powierzchnię 170m na 

: płatesu l · lttoka połu.dniowo-wschodnlni. Natra11ono na trzy oJ)lelrty, lrtOre na poziomie odkrjcla, pod warstwą orną 
o ml'lżBJ>ollcl O, 20·0~ 22 m, czyt~lne były w postaci dwOch owalnych stykających się zaciemnieJ\. W czasie eksplo
racji, prowadzonej metodą naprzeciwległych ćwiartek, ok~źalo się, te stratygrana między obiektami ole tstn!eje, 
a poł'lczenl' warstw gOrnych nast'IP!lo wskutek Intensywnych procesow stokowych. ROtnica pozlomow na 7, 5 m 
długości stolca, na ktOrym Qdkryto obiekty wynos! około O, BO m. Z obiektu nr l wyłonił 'stę rownleż zarys trzeciej 
jamy nr 18, · · · · · 

. Wa'tęi,na ar{.uz~ mater!ał0w Z oblekto nr ljzarys•oWalny O wymiarach 5,35 X 3,5Q m/ Wykazuje, f,e naldy 
przypisać BO ludnQ41c1 grupy mal!cklej, Wśr<ld pozyskanej ceramlk1 znaczny jest udział ułamkOw naczyń clenkb· 
śclenny.cb" zdf?bionycb ornam..,tem kłutym w postaci-podwOjnY.,h lub potrOjąych rzędow drobnych nakłuć układają
cych slę w .typowe dla tej grupy rpotywy wsuwanych trOjkątow, l!n!! ukośnych, zbiegających się często do podkreś
lonego rzędem nacięć załomu brzuśca. Występują tu obydwa przewodnie typy tzw. puchal'kOw gruszkowatych. Po· 
:tostałe. formy reprezentowane B'l przez fi'. naczyó dwustożkowych o silole zaznaczonym załomie brzuśca zdoblo
nym rzędem nacięć lub 'dolkOw oraz karbowanym lub nacinanym od zewnątrz wylewie, amfor z charakteryst~czny
ml prostok'ltnYm1 uchami u' nasady zdoblooymt guzkami, ktOre biegną nlekledy dookoln!e między uchami; rOtoego · 

'rodzajU mis, w t:Ym waruenkowatych; głęboktch waz oraz pucharew na pustej nOtce. W Inwentarzu krzemiennym, 
wykOnanym pra-.he wyłącZnie z surowca czekoiadowego, przeważają drapacze, wiOry rt!tuswwane l pOltylczaki 
?ad ~ya11 typami narzędzi; zwłas.zcza rylcaml. . 

- :fatnę 18, ' o średn. 1.10•1,20 m, odsłonięto w czasie eksploracji ćwiartki D obiektu 1. Zachowana w parw 
spągowej ml'IŻSZOŚC! O f o·s-o, 07 m, dostarc~yła '!lellcznych zabytkOW, 

·Obiekt lA, ó wym. 3• 60 "2, 30 m dostarczył materialew nleJednolltycb kulturowo. Przo:wa:tają fr, naczyń, 
' które przypisać nall!~.Y ludności kultury wołyńsko•lubelsklej ceramlk1 malowanej ~ c.zarkl gruszkowate, misy l 
naczynia doniczkowa te -z ro:tkowatyml' zgrublenl,aml wylewow Itp. Pewien procent ceramiki nos! jednak cechy typo
wo "mallckte" w postaci nacinania załomOW brżuicow 1 ornamentu kłutego. W ubogim Inwentarzu krzemlennym 
zwraca uw~gę występow~le rylcOw~ wykorlanycb z masywnych w!Orowcow niekiedy z retuszem rynienkowatym. 

Materiały przecłiowywane są w Kat_edrze ArcheologU UMCS. · · 
~ • l 'l • - ~ - ·--

Badania będ'l kontynuowane. 
-., ·' 

LAS 's'l'OCKI, gm. .Kotiskowols 
woj. lubelskte 
Stanowieko '191 

·. 

Uniwersytet lm. Marli Curie-Skłodowskiej 
w~bllnle 

Katedra Archeólogtl 

Badanta prowadziła mgr Barbara Bargteł. Finansowal Uniwersy
tet Warszawakt z tematu "Wisła"·. Pierwszy sezon badań. Osada 
kultury pucharew lejkowatych. · 

Stanowisleo 19 odkryto w trakcle badafi pow1erzcbn1owych w ramach AZP Wiosną 1981 roku. Poło1one jest 
ono w częś\'1 wsl -~ej Kopaniną 1 zajmuje kulmlnac,ję mewysoktego wynlesl!'nla w obrębie w!erzcbowlny lessowej. 

Badaolami objęto obszar o ł'lcznej powlerzcbnl 3 arow, odsłaniając pozostałości 7 jam, przypuszczalnie o 
charakterze gospodarczym, rO:tnym stopniu zniSzczenia. Zarysy jam przewatnie owalnych, pojawlły się na s tropie 
żOltego calca, bezpośrednlo.po zdjęciu warstwy ornej. a w profilach rysują slę jako trapezowate zagłęblenta o 

· miąższości od 20 do 70 cm ponltej oraniny, 

z jam uzyskano stosunkowo bogaty ~terlal c;,..amtczny- !r~gm. szerokootwor~wych naczyń zasobowych/?/. 
pucharow, amfor, fiasz z kryzą /w tym jedna wydobyta w calośCI z jamy 3/, Na uwagę zasługuje fi'. pucharka 
wyklejony ze skorup wydobytych w w_fększośc! z jamy l l ,pojedynczei,..z jamy 2, ?rnamentyka naczyń wykonana jest 
za pomącą rOżnorodnych stempelkow, radełka, nacięć 1 odelaku s:tnara. ~rdzo skromny jest natomiast materiał 
krzemienny. ·wykaiany [według Ilości występowap.la/ z ' o;urowca pasiastego, ŚW!eclecbowsktego. ·narzutowego l wo
łyńsklego. Zabytki la:zemlenne to głOwnie tarna 1 rozcieracze .oraz zasłu~jący na szczegolną uwagę kamleń szU
nerek! /?f służący do formoWBill;a wyrobOw z kollei lub drewna - •znaleziony w jamle 5, Szczątki zoologiczne re
prezentowane S'l przez w!erzcbnlą skorupę Młwta /oz. jamy 3/ oraz pojedyncze muszle małży, ości rybie l bardzo 

· ;ozdrobnlol)e koŚcl ·ZWlerŻ~e:. - · . -

·~ Nie pnewl~uje ~ę kąnlyn~owanla badaJ\. 
. . ·· -

...... .. 
l 

, · 



l..ANCUT 
woj. rzeszowskie 
StanoWisko J 
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Jr[ueur:ń Okręgowe 
· w Rzeszowte . 

Badania prowadZiła mgr Aleksandra Gruszcz)'ńslca. F!Danaowalo 
MO w Rzesz.,..,Ie. TrzecJ se:r.on badań. Osada kultury ce.-amtld 
wstęeowej rytej. -

· Prace mlaly charakter ratowniczy /b~dowa .osiedla mieszkaniowego/. Badany teren stanowi c~ęść rozleglej 
osady usytuowanej na leasowym wzgOr:r.u w p6lnocnej c_ zęścl mtasta. . 

P.-zebadano obszar q powterzehol 4 ar<!w, odkryto 9 jam, w tym 5 częściowo mtszćzo.nycb podczas prac ai.em .. • 
nych. Ponadto odsłonięto ślady ldlku s~p<!W, Zdecydowl!D~ większość materiału zabytkowego stanowi ceramika. 
Reprezentują ją typowe formy ceramiid wstęgowej rytej. Ponadto znaleziono !r. s!ek!erld z łupku, fr. wlOra z obsydia
nu fwkł;:dka do sterpuf o.raz W!Ory l odłupki krzemlenne 1. surowca śwleclecbowsklego, jurajsldego l narltutowego. 

Badania będą kontynuowane, 
. . 

Mater iały 1 do_kumentację złotono w MO w Rzeszowie. 

L t: -Z KOW, g m. Horcr.llo 
woj. zamoJ sld e 
StanoWIsko 36 

Uniwersytet lm. Marli Cur!e-Skłodowsldej 
w Lublinie 
Katedra ArcheologU · 

Bodania prowadził dr Andrzej Kokowskl. Finansowało BBlDZ w Za
moactu. Pterwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury wolyńsko· 
lubelskiej ceram1k1 malowanej, 

Stanowisko zlokalizowano w tralecle badań AZP w obrębie terasy zalewow~j dol!ny Bugu, na zna c znym wynie 
sieniu zbudowanym z plaskOw, Stwierdzono obecność wyorywanych kości ludzkich l dute fragmenty naczyń • • 

2 • 
Zalotono dwa wykopy o łączneJ powierzchni 25m·. Wyeksplorowano trzy bardzo zntszczon~ g!"oby. Obiekt 

nr l zawierał fr. s!eld~ry z rogowca, du:te ! r. nacryt'i donicowatn y::b, . czar !d.! fr.dutych naczyń zasobowych l nacz.yc 
nie donlczkowate. Obiekt q -zawierał czarkę i naczynia don lczl..-owate, W groblo; nr lll zachowały się tylko dolne 
partle n3:czyń oraz kości zwierzęc e. , · ' 

Mater ial zabytkowy znajduje Slf w Muzeum w Hrubieszowie. 

Badania •ędą kontynuowane. 

L Yf;OWE, gm, Wierzchlas 
woj. sle:-adzlde 
Sra.nowlsko l 

Mł,KOLJCE, gm.Wola Krzysttoporska 
woj. piotrkowaide 
Stanowi oko 3 

Mi:JDLNICA, g m, Wielka W!ell 
woj, krakowskie 
Stanowisko l 

patrz 
paleolit l mezollt 

patrz 
okres halsztacki 

. Muz·eum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowadZiły dr Ewa Rook l mgr Anna Ruazar f autorka. 
sprawozdania/: Finansowało Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 
Trzeci sezon badati, Osady kultury lendzlelsldej 1 kultury ceram11d 

· .,rom1entstej. . · · 

Po trzyletniej przerWie WZI)OW!ono prace ;,a osa~! e neolltycznej, znanej takte z wcześniejszych badad J. żu
rowsldego, Badania m! objęto wschodnią cz-ęść ' stanowtska. Za,ło:tono cztery wykopy w ri!tnych punktach osady • . 
W trzech z nich stwlerd%ono po jednym obiekcie archeologicznym. Natóm!ast w p~artym, ·wysuptętym.najbardztej 
na wschOd, bezpośrednio pod humusem. w~stąplła rozległa waratwa.czarnosz.arej. spękanej ziem! - pi_'Cypuszczal
nle zjawisko akumulacji - z du:tą "Uoścą zalegającego w niej materl~ archeologicznego. pochodzącego jak się wy-
daje, • .rozmytych oblekt<!w, · . • , • · 

\ Odsłotllęte w. roku ble:tącym obiekty pozwoliły na uchwycenie pOłnocnej l południowej granicy osady. Były to 
jamy kształtu nieckowatego. Ml.aly one zapewne charakter gospodarczy i zawierały bardzo n!ellczny material zabyt· 
ko"y w poetael wyrob<!w krz.emlennych pojedynczych !ragmentoW naczyń.gllnlanych 1 drobnych węgtelkOw drzewnych. 

Materiały uzyskane w tralccte_ hadań W!~ą Się z kulturą lendZielską. 
Material został złotony w Muzeum.:Arcbeolog!Cznym w Krakowie. 
W r-oku 1985 planuje slę ukoflc~:en!e badań. 



;,iNARKOWE, gm, Dobre 
woj. wlocławslde 
Stanowisko 9 \ . 

. 
NIEMIROW, gm, Mlelntk 

·:. woj. b1ałostoclde 
Btanowlako 6. : 

NOWE POLICBNO,- gm. Santok 
' woj. gorzowaide · 

Stanowisko 7 
. ·: •. 

NOWY MLYN ' 
woj. w_}oclawskle 
Stanowisko 6 ........ . .. 

~ . ' 
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··' 

patt·z 
epoka brązu 

patrz 
o~es wpływów. rzymsklch 

patrz 
średnlo.;lecze 

Muzeum Archeologiczne I :Eęnograticzne 
w Lodzl 

Badllnla· prowadzU dr Ryszard Gryglel /autor sprawoz~la/ L dr 
Peter I. Boguckl /Prlnceton Unlverslty, USA/, przy udziale 
Gunnara Franke /Sem!nar fllr Vor• und Fr!lhgeschlchte, Frankfurt 
am Meln/. Flnanaowall: WKZ we Włocławku, Urząd Mlasta 1 Gm!· 
ny w Brzdclu Kujawsklm oraz MAtE w Lodzl. Pierwszy sezon 
badań. Osada grupy wschodniej kultury pucbarów lejkowatych 
/faza wczesnowl6recka • plkutkowska 1 w16recka/. 

StanowiSko odkryte zostało w1oan11 1982 roku w trakcle badali p·owlerzchnlowych, prowadzonych metodą AZP • 
. Oddalone jest ok. 4 Jan ns p6łnpc od badanego komplęksu stanowisk w Brześciu Kujawsldm. Zajmuje teren uprawla
nej wydmy na praw~ brzegu rzeld Zgłowlączkl. Badsnls wykopaliskowe.' podjęto z uwag! na Z!lgr.o:tenle stanowiska 
przez orkę, Szczeg6lowe obserwacje zalegaDla mater!ałów na powierzchni pozwalają wstępnie określić W!ellą>ść 
stanowiska na ok. 2•3 ha. Przebadan9 obszar 575m2, na ktOrym odkryto m.ln, · dwle budowle słupowe, jamy pale• 
nls)<ow:e 1 odpadkowe oraz grób zwierzęcy. W trakC;Ie Ich eksploracji wydobyto liczne matertaly ceramiczne ·/ ok. 15 
tya: fr . naczyll/, krzemlenne /ok. 700 przędm1ot6w/1 kostne zwierzęce, Ponadto wystąpUy polwytwory l wytwory 
kaOjlęnnych 1 kfozem1enny~ slelder. oraz m!nlatury narzędZi z gliny. Na szczęgOlną uwagę zasługuje odkrycie w 
1ednym z obiektów ozdoby z m!edzl. Z pal!!nlsk pozyskano węgle drzewne_. ktdre' przekazane zostani! Pracowni 
Radlochem!cznej_ ~ w Lpdzl. · 

Mau;rlały przechowywane są w MA1E w !-ocJ.zl. . 
' . . -

Badanla będą kontynuowanę, · 

OPATOWICE, gm.RadZ!ejow' 
woj. włocławslde 
StanoWisk\) 3 

. -... : 

'' 

Uniwersytet lm • . Ailama Mlcldewlcza 
Instytut Prilhlstorll 
ZespOl Badań Kujaw 
w Poznanlu · 

Prace prowadzlł zespOi pod k1erunldem doc. dr bab, Aleksandry 
Co!ty-Bronlewsklej. Fl.nansował WKZ we Włocławku. Drugi sezon 
Badaft osady ludności grupy radr:lejowsldej kultąry pucharow lej
kowatych, ora,z kultury amfol' kulistych • 

. . . . . 2 
Badania ratownicze o_l>jęły zasadruczo przestrzeli wzdłut krawędzi pla.śnlcy /42,5 m . 1 podjęto je w wyniku 

planów eksploatacji plaśnl<:Y na skalę przemysłowi!-· 

Wyr6tniono dwle strefy: z zachowaną 'atratyg~ań'l /nieutytek ·otaczający pla.śnicę/ 1 ze zolazezoną straty• 
-grafl.ą /pole orne/. w plerwsr:ej strefie stwierdzono, !t. warstwa ze śladami dzlałalnoścl 'ludnoścl kultury amfor 
kulistych f wraz z elementami kultur pOtniej szych/. znajdowała slę nad warstw'! ludności kultury pucbarów lejkowa
tych fgrupa .radzlejowska/. 'P.od tą ostatnią zarejestrowano lO oblektOw wkopanych w calec (wstępnie nalety w!ązać 
je z etapem tssledlenia ludności kullury pucharow lej.lcowatychf. Wśród oblektow na szczeg<iną uwagę zasługuje 
fr.rowu, głębokości J:>k. 80-100 cm, s zerokoś c! ok. ~80-200 cm,· w przybll:tenlu trójkątnym przekrbju poprzecznym. 

Badania będ'l k~t~uowane. 

'· 
OPATOWICE, gm.RadZ!ejOw 
woj. bydgoslde 
Stanowisko 33 

Uniwersytet 1m. Adama Ml.cldewlcza 
w Poznanlu 
Instytut Prahlstorll 
ZespOł Badsd Kujaw 

&dania prowadził ZespOł Badań Kujaw pod k1erownictwem doc. dr 
hab. Aleksandry Cofty-Bronlewsklej. F inansowal Unlwe.·syttt 
Jagl ellońskl. Drugl sezon badań osady ludności kult ury pu<har<5w 
lejkowatych l kultur y a mfor kullstych .. 
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Badania prowadzono w nawiązaniu do wylco~w n l HI z u b. roku, zmierzając do całkowilego odsłonJęcia • 
budowli słupowej kultury Pl'~row lejkowatych. Zalotono 3 wylcopy o łącznej powlerzcbnl SS m2• · _ 

Zar.ejestr-an.o 15 obiektów związanych z kulturami pucharów lejkowatych l amfor J.."Ullstych, wśród których 
wystąpiły: l bll2:ej nieokreślony funkcjonalnie rów, 9 tzw. jam gospodarczych oraz 5 dołków poslupowych, Dw1e 
p!erwa_ze kategorie obiektów kwallflkoWallo kulturowo na podstawie kryteriów: stratygraficznych, konsystencyjnych 
oraz treści wypelolska /najbardziej zawodne/. 

Wydaje slę, 12 uchwycono południowo-wschodni kranlec osiedla kultury pucharó~ lejkowatych r:ejestrując 
kilka oblektOw gospodarczych okalających szczyt cha ty słupowej. Uzyskano pewną llczbę mater1ał6w cel!llll!cznych 
krzemiennych, kamiennych, ktOre jednak nie poszerzają danych dla 1llterpretacjl cbronologlczno-genetycznej całego 
obiektu fpor. sprawozdanie z roku ubległegof. 

Osiedle kultury amfor kulistych zalo2:ono na powierzchni gleby kopalnej przykrywają-cej osadę kulturypucha
rOw lejkowatych. Zarejestrowano p6łnocno-zachodnl jego kraniec, w tym być mote fragment zabudowy mieszkalnej 
frow fundamentowy chaty?/. Na podstawie anallzy stylistycznej ceramiki osadę motna datować na "pótn<t" fazę 
f analogie do tródeł typu Mierzanowic e/ tejte kultury. ' , ~ 

Badanta nalet.y kontynuować. 

ORLE, gm. Wejherowo 
woj. gdańskie 
StanoWiska l l Z 

StanoWIsko I 

Muzeum Arcbeolo~zne 
w Gdańsku • 

Badania prowadziła mgr Danuta KrOl przy \Ysp(iłud;!ale Kola Nauko• 
we go Geografów UG pod kierunkiem doc. dr bab. Romana Gołęblow
aldega. Kooaultantaml badań są-pro!, dr hab. Tadeusz Wiślański 
l dr Marian Kwaplńskl. Fillansował WKZ w Gdańsku • MA w Gdań• 
el<u. ~ady osadnicze 1!: mezolltu, . n~olltu 1 wczesnej epold telazs. 

Jednytn z celOW ws~lnych prac archeolog!czno-paleogeograf!cznycb była doKładna l~kallzacja w terenie 
dawnych wyko~w, w ktOrycb wg La Baume• a odkryto ślady oaady palowej. W tym celu przEprowadzono w pobhtu 
jeziora Stare Orle wlercenta l załoiono kilka szur!Ow geomorfolog!czn ycl-., W jednym z mch od~yto Jdi.Jci fr. cera• 
mlld fneolltyęznej l kultury .pomO<"skiejf, małe fr.koścli 2 w:ykonane :i b.-zoz.y ociosane na końcaclt;p'ale. Matertały 
lume odkryte zostały w warstwie muszlowej zalegającej na gl. 7fi cm oó !'Owlerzcbnl, nad war .. twą m.aszlową zalę· 

gala warstwa torfu. Pale natomiast "wbite" były plonowo l przecinały dolną warstwę torfu. warstwę muszlowi!' 
l wchodziły w warstwę kredy jeziornej. Długość jednego z pali wynos! l, 30 cm. ·• 

Mat,erlaly przecbnwywane są w MA w Gdallsku. 

Ze 1"zględu na planow!"'e za~ospodarowanle terenów wokOł Jeziora Orle prace powtony by<) kootynaowane. 

Stanowisko ll 

·Połotone jest na p6łnocny z~chOd od centrum wsi Orle, na wyodrę!nlooycb do wysokoś<!l od 30•35 m n. p. m. 
dwOch terasach rzeki Redy, Załotono 5 wykGpóW o łącznej powlerzcbnl ok. 2, 5 ara. Wlększoilć materlaiOw wystą
piła w warstwie humusu wspOłczesnego {w warstWie średn!oz!arn!stego ptasku. Odkryto 5 obiektów, w tym 2' zn1Sz
czone paleniska. Określenie funkcji 3 pozostałych wymaga szczegółowych analiz. Stsnowlska w P.nacznym stopniu 
zniszczone są przez głęboką orkę, zwłaszcza w partli południowej. 

Uzyskano następujące materiały: 
:.f krzeralenoe, w tym: zb':ojnlkl, skrobacze, fr.łuszcz~ 1 rllzen1, w!Ory 1 odłuplń- naWlązują one domwentarza 

kultury cbojnlcko-pleńkowsldej 1 neolltycznego krze~en!arstwa pomorskiego, 

b/ ceraral,czne, w t;m: fr. ceraralkl nawtązują·cej do ceramtkt neolitycznej, kultury pomorskiej. 

Matertały przechowywane są w MA w_ Gdańsku. 

Badania zakończono. 

PARCRANIE, gm.Dąbrowa Blskupla 
woj. bydgoslde 
Stanowisko Z5 

Uniwerśytet tm. Adama ~ckiewlcza
w Poznanlu 
Instytut Pr;.historu 
ZespOI Badaft Kujaw 

Badapla prowadził Zespół Badań Kujaw pod klel·ownlctwem doe, dr 
bab, AleksaQdry Cofty-Bron!e";skiej. Finansował Urząd WejewOdz• 
ki w Bydgoszczy. Drugi sezon badań. Cmentarzyska 'kultury cera• 
mlki sznurowej. kultury przeworsktej ora:. kultury prapolskiej. 
Osady' kultury pućharow lejkowatych, kultury amfor kullistych 
1 kultury łutycklej. · 

Badanla ralały na celu oslągnlęcle spągu nasypu budowll kurhanowej. Prowadzoao je sasadnlczo w obrębie 
powler~cbnl eksplorowanej w roku ubległ)'lń. 
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W efekcie analizy stratygratlc'l:nej pro!l.ll jak tet. wstępnej analizy pozycjl-stratygraflcznej og6lu obiektów 
oraz łz6deł ruchomych, motna wysunąć hipotezę dwu fa o;. konstrukcji nasypu: starszej - •sznurowej" "t młodszej • · 
•pr:teworsldej". Stwierdzono nadto załotenle na Istniejącym jat nasypie cmentarzyska wczesnośredniowtec:tnego. 

· · Kurhan kultury ceramt!t1 sznurowej nalety do ntewlełklch oblektOw /średnica 4·5 m/ otoczonych rowkiem 
dooltołnym. Ob1"kt załotono r.a terenie połudntow ej części kUłmtnacjt wału wydmowego obok tstn1ejąćych tutaj -
zapewne wcześniej/?/ - oBied.lt kultur puchar.ów lejkowatych 1 amfor kulistych. Nt.t zarejestrowano koinory, 
zniszczonej być mote przez wyjątkowo częste w tej partil wynleslenta. pochówki choleryczne. Ocenę pozycji gene
yczno-chronołnglco:nej kurhanu nalety odło:!.yć do momentu pełnej ansl!zy planlgraflczno-s\ratyp-s!lcznej ogOłu 

trOdel kultury ceram1k1 sznurowej pozyskanych '1' efekcie dwuletn1ch prac !>adawczycjl. 

Nasyp "młodszy• przykrył w całości kurhan ww.,aczkolwtek je go centrum przesnn1ęto nieco na południe. 
Była to rozległa konstrukcja lekko owalna, o hipotetycznej długości os! orientowanej NE-SW, przy wymiarach 
17 x 15 cm. W paru miejscach na otoku stw1erd%ono utycie zwartej konsystencyjole ziemi bagiennej oraz kamieni. 
Pod nasypem/?/ zarejestrowano 2 oblekty. "grób szkieletowy /Vfyposa-t.ony w 5 naczyń, mtecz telazny- rytuałnie 
zgięty oraz 2 przedmioty t elazne slln Ie skorodowane/, jak tet okrągły obiekt zawierający par~ fragmentów cera
mikil fragment przedmiotu metalowego. AnaUza pierwszego z wymtenionych pozwala datować kurhan na okres 
pó.fnolate6sk:.l. Zniszcze(11e nasypu prze% wkopy grobow cholerycinych unlemotllwla tymczasowo O!lpowtedt napy
tan1e: vr jaldej relacji do kur hanu poz<;>Stały Inne pochOWki /ciałopalne/ kultury przeworaklej odkrywane wielokrot
nie na •złoto wtórnym" w trakcle eksploracji gOrnych partu nasypu. 

W południowej cz~ścl kurhanu "m łodszego" wkopano minimum dwa groby wczesnośredniowieczne. W pl.erw
szym przypadku zar ejestr owano względnie calościowo zachowaną komorę grobową z nieboszczykiem zlotonym na 
osi E-W, głową na zachod. wyposatonyru w kabłączki skroniowe orsz zdobioną fili granem •ozdobę" srebrną. 

W części wschodniej wału wydme>Wel!_o zalotono niewi elki sonda! , celem zahezpleczenla pozostalośCI grobu 
kultury przewarsklej z okresu wplywow rzymskich. 

Wymagane są nikłe prace uzupełniające w koleir•yrn ro l-., J . 

PAWLOWICE, "gm. S tętyca 
.";,j. lubelakle 
StanOWisko l 

PODRZECZ:ti: 
woj. leszczyńslde 
Stanowisko 3 

POGANICE, gm. Potęgowo 
woj. -słupskl.e 
Stanowisko 4 

patrz 
okres lateńsló 

patrz 
epoka brązu 

U:11wersytet l.Jri. Adama Mlcklewlcza 
w Poznantu 

'Instytut PrahlstorU 

Badania prowadz~ dr DobrÓcbna Jankowska. Finansował WKZ w 
Słupsku. Dziesiąty sezon badań. Osada ludności kultury pucharów 
lejkowatych. 

Wznowione po trzyletn1ej pr'zenne badanta osady w Poganlcach mtały na celu głOwnie uzyskaOle kontekstu 
archeolÓgtcznego do badań pallnologtcznych, ewentualnie uzyskane materlałOw do Innych anallz specjallstycznycłt. 
Na marginesie tych-t.e prac podjęto prObę uchwycenia pOlnocnego zasięgu osady, 

W celu realizacji pierw~ z~ go punktu programu skoncentrowano prace w sąsiedztwie małego, zabagnionego 
"oczkaw w tzw. strefił! lO osady, zakładając wykopy na jego krawędziach o;·az w s.amym •oczku". Ogółem założono 
8 wykop?w· o wymlara~ 5 x 2, 5 m, z ktOryc h tylko 2 zasiały całkowicle zakończone. 

Uzyskane przekroje i efekty wta-ce* pozwo_l!ły n-a ustalenie .stratygrafii, ktOra - zgodnie z optnlą specjall· 
stow • świadczy, :te w pocz"ątkach okresu atlantyckiego wspomniane •oczko" było sucha} i kotlinką o średnicy ok. 
~o m. Na jej powierzchni zalegał;l w ta tlość kamtent r6tnej wtełkośtl, zdaniem specjallsiy geologa - w układzie 
naturalnym. Y.amtenle te przykryte są częśctowo kilkoma warstwami osadów torfowych. Pomtędzy kamleniami 
występuje bardzo Uczole materiał ar_ch~ologlczny kUltury pucharew lejkowatych w postaci ułamków naczyń 1 arte• 
faktów krzemiennych. Ceramika pochodzi z na czyli średnio• 1 grubościennych, wykonanych zwykle z gliny o grubo
ziarnistej doinleszce plasku 1 tłucznia. Warunkl. zalegaola zniszczyły fakturę Ich ~owlerzcbn1. NleUczne tylko 
u~amkl są zdobione, a motywy zdobn1cze należą do najprostszych. Relatywnie najczęŚCiej spotyka się motyw plo• 
nowych :tłobków nabrznścach naczyń pucbarowatych. rzadziej podkrawężne _pasma dołkOw wykonanych palcem lub 
patykiem. · · · · 

W materiale krzemlennym .zwraca uwagę fakt wykorzystania stosunkowo dużych otoczaków krzemten la po
morslóego. Ogólole jest to Inwentarz typowy dla grupy łupawsklej. 

Z wytszych warstw wykopów usytuowanych na stoku 1 krawędzi "oczka" pochodzi materiał kultury puchar_ów 
lejkowatych_ wykonany według podobnych reguł technologicznych. lecz o nieco bogatszym zdobnictwie /m. In. poJe• 
dynczy fragment zdobiony odCiskam! sznura d,rudzlelnego/, co świadczy o dwufazowolici osadlitetwa neolityc znego 
w tym rejonie. ' · · ' ' 
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0p taany wpej material pocbodZ'!CY z poziomu kam lent jako zespOI n! e poelada analogU w 1nn)'Ch strefach 
osady pogan!cldej 1 cm en talzyskach kompleksu lupawsklego. Mo~łlwe, ~e natrafiono tu na pozoataloścl najstaruego 
osadnictwa kultury pucharów lejkowatych w tym rejonie. 

Ustalenie pOlnocnego u.s.lęgu osady w bletącym sezonie nie powiodło Ślę. Oldad 15 sondasy o wymiarach 
5 x 2, 5 m, ktOre zało:!.ono sugerujliC się ukształtowaniem terenu, wykazał obecność dosyć intensywnego osadnictwa 
kultury puclurOW lejkowatych. 

' Badanta będ'ł kontynuowane. 

. 
PRZEDMOSC!E 
"oj. legnicide 
Stanowisko 13 

.· 

Mu•eu:m Hutnictwa l Odlewnictwa Metalt 
Kolorowych 1, 
w Clłogowle 

Badanta pro'!'adztl zespOł ~od klerunkiem mgr. ·waclawa Pogor~el
aldego. Finansował WKZ w Legnicy. Pierwszy sezon badań. Osada 
z okresu neolitu or~z kultury łu:!.ycklej. · 

Stanow!Bko zlokalizowane jest na teraale nadzalewowej rzeld Moakorz)'11ko, ok. 500 m na południowy wschód 
od ostatnich zabudowań ws! Przedmoście. Stanowisko odkryte zostało podczas budowy drogi. · 

Wykop obejmował obszar 6 arOw, na ktorym po doczysEczentu poziomu stwierdzono obecność lO oblektOW 
oraz l grobu, ktOry wstępnie określono jako nale:!.ący do cyklu kultur wstęgowych. · 

Badanta będą kontynuowane . 

. 
PRZEDMOSC!E 
woj. legnickle 
StanoWIsko 14 

PUCK 
woj. gdańskie 
Stanowisko 4 

. . 
RACIBORZ·STA~ WIES 
woj. katowickle 

patrz 
wczesne •rednlowlecze 

patrE 
wczesne lllredn!owtecze 

PP Pracownie Konserwacji ZabytkOw 
Oddział Wrocław 

,. 

~· · · 

Pracowhl.a Arch.eolog1czno•Kone'erwato.-ska 

Badanta prowadztll mgr Andr~ej DwUeW!cz i mgr Janusz ·Kokoszka. 
Finansował RDI w Raciborzu. Drugi sezon badań. Osady z młod
szej epoki kamlenia 1 okre~u halsztackiego. 

Stanowisko usytuowane jest na wysokiej lewo,brze~nej teraale starorzecza Odry. Ratownicze badanta 
archeologiczne na tererue budowy szpitala w Raciborzu prowadzone były od marea do llatopada. Program badań 
p.-zew!dywał: 

l. nadzór nad pracami Ziemnymi pod IQI.nallucj'ł wodocl'łgow'ł o<'az kable elektryczne do SUW -u. 
2. dokończenie eksploatacji odsłoniętych oblektOW z poprzedniego roku, 
3. przeprowadzenie badań na te.-enle przeznaczonym pod Stację Uzilatnlanla Wody. 

Przed prr.ystąptentem do prac na terenie przyszłego SUW-u oczyszcŹooo obszar z warstwy ornej za pomoc'ł 
sprzętu mechanicznego. rozcl'łgnlęto atatkę arow'ł oraz dokonano niwelacji terenu. Uchwycono zarysy 12 obtektow 
/ 6 rozległych mieszkalnych l 6 gospodarczych/ oraz Wiele jam posłupowych. 

Pou terenem SUW·u w trakcle nadzoru nad pracami ziemnym! pod wodocll[g zlokallzowano 3 obiekty gospo~ 
darcze. W wyniku badali stwierdzono liczne fragmenty ceramiki, materiał krzemienny. ponadto fragment gładzonej 
s iekierki kamiennej. · 

Wstępna analiza materiału wykazała latnienie dwocb osa~ osadę kultury iendzleleklej z młodszej epoki ka-
mienia oraz związaną z ·ludnoścl'ł kultury ~tycklej z okresu halsztackiego. . 1 • 

Badania będą koritynuowane. 

• 1' .-, --..-.... --·-· . - . .. ,, . .... 



RACOT, gm. Kołc:l.an 
woj. lenca,yńlłltte 
Stanowtako~ 18 

' 
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Polslca Akademia Nauk 
Instytut Htsforll Kultury Materialnej 
Zaklad Archeologii \Ylelkopolsk1 w Poznanlu 

· Pracownia ArcheologU Pradziejowej 

Badania prowadzi U prof. dr hab. Tad~ez Wtślałlskl 1 dr Lech Czer
niak /auu.r sprawozdania/. Finansował ffiKM PAN 1 WKZ Leszno. 
P!e~szy semn bada6. Osady kultury pOtnej ceramik} wstęgowej, 
kultur! pueharow lejkowatych, kultury łutycldej 1 w czesnego 
śro;dntowl~za. 

Badam a S 'l lroołyr;uacj'ł prac prowadzonych przez 5 sezonOw w Blałczu Starym, stan. 4 w ramach stud!Ow 
nad oeadnlctwem neoUtycznym pohidnlowo•zacbodnlej W!ellcaPolsk1. Wykopallata w Blałczu !:e względu na silne 
znJ.azc~:enle cen~ra.lnej c~:ęllcl stanowiska oraz słaby stan zachowania materlałOw /np. brak kości/ nie dały odpa
wledltl nagłOwne pytaola tycz'łce gospodarki a zwłaszcza form zasiedlenia tej strefy Nitu. Stanowisko w Racocle 
~zostało wytypowane apoll_rod zoacznej liczby neolltyczoych pnnktOw osadniczych znanych z wieloletnich badali po· 
wlerzcbnlowycb prowadzonych na Wyaoczytnle Kołclałlsk1ej przez ZA W WKM PAN, jako charakteryzuj~ce at.ę naj
korzyatnle~szym uleładem cech z puolrtu Widzenia motllwoścl rozpoznania struktur oudnlctwa "pOf.nowstuowego" 

StanoWisko jest połotooe na nlewlell(l.m cyplu powstałym u zbiegu dwOch doUn rzecznych: n'a krawędz i sto• 
aunkowo rozle,głej dollny Strugi Racock1ej l bezpośrednio przy n lewtelkim Cieku, jej dopływie. Pokrywę glebową 
ataaowtslca 1 "jego najblltazego oloczenla tworz'ł edegradowane czarne z1em1e na podlotu glln. Na poWi erzchni ma 
teriały "pOmowatęgowe• wyab!pUy w formie skuplak na przestrzeni około 3 ba. 

Badanta miały charakter rozpoznawc.zy, Wstępnie zalotono dwa rowy eondatowe n~ os! E-W o dł. 50 125m 
1 szer. 2m, ktOre potem sukcesywnie poszerzano, W sumie zbadano powierzchnię 5&2 m~. Odkryto 56 ob1ektOw 
reprezentuj'łCYch następujące kultury: · 

l . Kultura pOtnej ceramiki wstęgowej /faz~ I•Ua "kluta"/i kilka !r. ceramiki na zlotu wtOrnym. 
2. Kultura potnej ceramiki wstęgowej /faza llb? -m, •grupa brzesko-kujawska"/; rr. 3 budowll trapezowatych 

l 25 jam/ gllnlanl<t l jamy gosj>odarcze • "przydomowe•;. 
3. Kultura pucbarow lejkowatych /faza IV-V? f : 7 jam. 
4. Kultura łutycka /Ha C/D?/: 3 jamy. 
5, W cłem e średnioWiecze: raza· B/C ·. l jama, faza E/F - 13 jam. 
6 •. N te ok,rdlane. • 4 jamy. · 

Na a'zczegOln'ł uwagę zaełu~j'ł pozostałości osadnictwa "potnowstęgowego", a zwłaszcza bardzo dobrze za• 
chowane budowle trapezowate ł rowem fundamentowym, będące plerwsr;yml tego typu obiektami w Wielkopolsce .• 
Wszystkie budowle wyat'łpUy w nlewlelklej odległolici od siebie, rOtnUy się orlentacj'ł l drugorzędnymi cecha mi 
konstrukcj!-. Fakt ten /wraz z przeCięciami jam tej kultury oraz dutym zasięgiem materlałOw na powierzchni/ 
świadczy, t& odkryte stanoWisko nałety do wieJofaiowych osad •centralnych" w typie Brześcia Kujawskiego. WśrOd 
chat wyrOtnla się • najpelńl.ej rozpoznany • obiekt 12, prawdopodobnie najmłodszy z nich. ·. Dl. chaty- 37,6 m, 
szer. • 3, 7 r .1? / &; 5 m. Jej cechy charakterystyczne to: 111etypowa w tęj strełte Nitu ori entacja /W·E/, podwOjny 
rz'łd ełupOw na odcinku ponad13m w jednym z r,owOw fere'kt naprawy?/ oraz obecność prostokątnej przybudOwkl 
o wymiarach s. 8 x 4 m. Z oblektOw omaWlanej kultury uzyskano llczny zb10r ceramlk1, krzemlent f sur. baltyckl/ 
Qraz kości zwierzęcych. Ceramika wykazuje typowe cechy "nitowych ugrupowań potnowslęgowycb" stlnle nawlązu• 
J'łce do centrum .kujawskiego. 

Mat.erlały B'ł ~r~echowywane w ZAW IHKM PAN. 

Badania b~\ kontynuowane. 

RACZKOWII::E. gm. D'ł~rowa zielona 
woj. częstochowsk1e 
Stanowisko 3 

ROCHY, gm. Zduny 
,_woj. kalleide 
Stanowisko l 

ROtENTAL, gtn; PeJPllil 
woj. gda.J!jlkle 
StanoWI~~ 1.3 

c 

StanoWisko ł • " ·~ ~ 

·, 

patrz 
okres wplywow rzymskich 

.patrz 
wczesne ~redn1ow1ecze 

Muzeum Archeologiczne 
w Gda1'1sku 

Badaala prow~dzll mgr. OlgtetdFęlczak. Finansowało MA w Gdań• 
aku. Stan. l • •trUCI sezon badali; stan. 3 • pierwszy sezon badań. 
O!!ady lailtury pucharOw lejkowatych. 

Celem badali było ustalenie ostatecznego zakresu przestrzennego oraz uzupełnienie danych dotyczących 
nczegOlo~ej cbronologU •hadan ~j osady. · 

... ... . . ... · , .. 



Zalatano s .wylc:opow: wykop Vm w poludniowej ĆzęśCl atanowtaka, wykopy IX 1 X w ćzę6Cl pOlooc.nej oraz 
p0lnocno-w9cbodn1ej. Lączna powlerz:duua wykopow w;ynlosla 145m2• Usta.looo '! prz;ybll:tent~~o te o6nar zll.jmo
wany przez osadę wynosU oleola 1, 2.:: 1, 3 ha.. Ka"t,ałt jej był wydlu~ony po ost .W•E. 

Ma terlał archeologic,.ny pozyskany VI tym roku nawl'łz:ywsl pod wzslędem morfolog!.!, technologU l zdob-
nictwa ceramlld do materialu odkr;yteg~ w poprzednich latach badań na omawlanym stanowtaku. · 

l 

Biorąc pod uwagę calość materiału odkrytego w ctągu trzech lat dkrelllono cbrooologlę osady n&,. schyłek 
fazy w!Orecklej kultury ~ucharj)w lejkowatych 1 z:allczoao j'ł do grupy wscbodnle.j ww. kultury. 

Zbiory znajdują się VI MA w Gdallsku. 

Badania zakończono. 

Stanowi ska 3 

Stanowisko jest oddalone ok. 500 m na pOlnocny za!'hOd od stan, nr l, UsyhlOWlllle jest 1[)0 m na za'cl.ćd od 
krawędzi dollny Wierzycy na łagodnym stoku n1ew1elldego wznteslenla pokrytego obecnie młodym 1asem. Utwory 
powierzchniowe występujące w jego obrębie są reprezento)Vane przez ptasicli :t Wiry wodnolodowcow·e. 

Celem ~dań było z:weryflkowanle stanoWiska pod względem przestrzennym l cbrooologicznym. Załotono 
9 wykopOw o łącznej powierzchni 150 m2. t • • 

Analoglcznle, jak na stan. nr l, natraftooo jedyńte na ntewtelkle 1 słabo zachowane obiekty oleruchome - 3 
jamy oraz zniszczony obiekt złotony z konstrukcji kamlennej o niejasnej funkcji. Wydzielono trzy warstwy: l•war• 
stwę leśną /grubość 20 cmf, II-warstwę tdltego plasku z obecnoścl'l artefaktOw /grubość ok.. 30 cm./.. ni-warstwę 
określaną jako calec. · · 

Pozyskano 750 fr. ceramiki pochodzącej z takich naczyń, jalc puchary. amfory, mlsy 1 flasze z kryzą. · 
W zdobnictwie dominowala ornamentyka stempelkowa w lormle słupkOw l zygzakOw. WśrOd zabytkOw krzemlennych 
na szczegOlną uwagę zasługuje zespdl 5 dutych W lOr ów /długość 16 cm/ wylc:ooanycb z krzemlenta wal}'ńsldego. 
Nalety podkreślić, u. jest to pierwsze tego typu znalezisku z terenu Pomorza Wilchodnlego. Fotwierdza ono kleru
nek kontaktOW kultury pucbarOW lejkowatych na Pomorzu Wschodnim z zle~!aml poło:tonymt na połodniu Polskl. 

Analiza odkryć poz,..ala określtć chronologię na fazę wtorecką .wsdlodntej grupy kultury l'ucharOVI lejko~a
tych. 

Materiały znajdują się w MA w Gdańskłlo 

RZUCEWO, gm.. Puck 
waj. gdańskie 
Stanowisko l 

M.Jzeum Arcbeolog!.czne 
VI Gdańsku 

· Badanta prowadztla mgr Danuta Kroi. Konsultacja paleogeogratlcz
na - dr hab. Roman Golęblewsló. Kons11ltant badai> • prof. dr bab. 
Tadeusz WUilańskl. Finansował WKZ w Gdańsku • Muzeum Archeo
logiczne w Gdańskłlo Kontynua<:ja badali z lat 1927·29, 1983. Osada 
neolttyczna. ' 

Stanowisko polotone jest nad klifowym brzegiem Zatoki Pucklej, na czterech wyrO:tnlll.jących się terasaclio 
Zalo2ono 6 wykopOw. usytuowanych w centralnej części osady, na drugiej 1 trzeClej VlyrOtntonej terasie. 

Warstwa kulturowa zalegała na głębokości 20-25 cm od paw. zteml. :Mlątszość warstwy kulturowej wynostła 
od 40 do 50 cm. Z oblektOw nteruchomy.cb na uwagę zasługują trzy częściowo wyeksplorowape obiekty mleszkalne . 
oraz dwa paleniska. 

Uzyskano dutą Ilość ceramtkl: 2 amforyczterouszne, tr. du~ych naczyń. z karbowanil listwą plastycmą. 
fr . mts l pucharOw. Wyroby krzemlenne wykonywano przede wszystkim z krzemlenta tzw. jask6łczego chlebka. 
Przewa2ają odlupló, drapacze boczne l łuszcznle. W.yroby krzemlenne reprezentowane są przez ,dwie stelóery. 
Uzyskano takt e material kostny: zoologiczny 1 tcbt1ologiczny. : . . . · 

Matertaiy przechowywane są w M_Ajw Gdańsku. 

Badanta będą kontyTmowane. 

R YBINY, gm.TopOlka 
waj. wlocławskte 
Stanowisko 14 

SANDOMIERZ 
woj. tarnobrzeslóe 
Stan?Wl ska S z p! tal Rejonowy 

,. 
patrz 
epoka trązu 

Muzeum Ol!ręgowe 
w San.,omlerzu 

Badanta ·prowadzlll mgr" Marla 1-JOze! Scl.blorowte. Finansowal 
WKZ w Tarnobr:zegu. Pierwszy sezon badań. Osada 1 cmentarzysko 
kultury amfor kulistych, cmentarzysko kultury z~oclóej, groby 
kultury ceramiki sznurowej 1 kultury tr~clnteckiej. 
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•-, - Stllnowtako poło:tone jest na terenie budowy osiedla mieszkaniowego przy nowym szpitalu; rozciąga stę pr aw -
dopodobnie na obsr:ar:.e .2 ·4 ha. Badanta podjęto po otrzy'!'anlu informacji o odkryciu pierwszych obtektOw przez 
pracownlkOw Przedslębloł'stwa RobOt lntynleryjnych .Budowntetwa Przemysłowego w Klelcach. Przebadano 17 ob!ek-
to.w • lO grobów l 7 jatn, . • · · . . · 

Najliqniejer:ą grupę litanowiły obiekty kultury amfor kulistych, reprezentujące pOtni! l schyłkową fuę tej , 
. lrult~y. Z przebadanych 7 jam dwie /nr 2 i 3/ pełniły prawdopodobnie funkcję oblelrtow mieszkalnych; we wnętrzu 
jednej z nich odkryto jamę, zapewne zasobową. Jama nr 4, powatnte uszkodzona przez koparkę w trakcle prac 
ztem,nych, wypełniona bJ>ła niemal całkowicle lessem wypalonym .na kolor pomarańczowy, W większości oblektow, 

· talc::te w jamach ,mieszkalnych, znaleziono znacznąilość fragmentów płyt szllflersklch 1 gładzików kamiennych. . . - . 
Spośród, sześciu grobów kultury amfor kulistych dwa były bogato wyposatone w ceramikę, narzędzie k:rze

mlenne 'oraz ozdoby, J:!l . ln. tarczka bursztynowa, W dwóCh kolejnych grobach ·- w tym w jednym zwierzęcym wypo
aatenle było znlltom!'; -!iwa ostatnie, zWierzęce, pozbawione były wyposatenla. 

Odkryto r6Wnie1 2 grgby kultury ziocklej • grób dziecka w wieku 5·7 lat orąz pochOwek, zapewne wtórny, 
zawteraj'lCY zdekompletowane szkielety ktlku dorosłych osobników. 
Grób kultury ceramiki sznurowej był w znacznym' stopniu uszkodzony, zachowała się częŚć jamy grobowej z kośćmi 
kotlczyn doloych zmarłego 1 nisza, zawierająca dwa całę naczynia. 
Grób kUltury tr"clnlecklej, tald.e częściowo' zntszczony przez koparkę, zawierał uszkodzone S'Zk!elety dwoch osob• 
nlkOW l 2 nliCZyn_lB. . 

Podczas badatl poczynione zostały lnte.resujące obserwacje 'układów stratygraficznych, gdyt 11 spośrOd od
krytych oblekt6W zgrupowane było na powierzchni-ok. 1 ara. 
Podczae.powterzchnlowej prospekcj1 obszaru stanowiska ujawniono ponadto ślady osadoletwa grupy malicklej kultury 
nadclsańsklej, kultury puchar.Ow lejkowatych. grupy tarnobrzeskiej kultury łu:tycklej oraz ślady osadnictwa wczesno• 
6rednio.wtecznego, · 

Badani'!- stanowiska będ'! kontynuo'!'ane. 

SANDO.MlERZ . 
woj. tarnobrzeskie 
StanoWisko WzgOrzeZawtchojskle 

Polska Akademia Nauk 
instytut H1storl1 Kultury Materialnej 
w Warszawie 
Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Tarnobrzegu 

Badania prowadziła mgr Hanna Kowalew ska• Marszałek przy w apOl
udziale Doroty Cyngot, Finansował WKZ w Tarnobrzegu. C zwarty 
sezon badatl, Osada neolityczna cyklu l~dztelsko•pulgarskiego. 

Wykop pokrywai się częściowo -z wykopem ·17 83, częściowo zaś z nim sąsl adował, stanuwląc jego uzupelnte
ole 1 rozszerzenie na pOlnoc 1 wschOd. Usytuowanybył na stoku, pośrodku zachowanej części wzgórza, Obejmowal 
on dztałkl: XVID, XIX, XXVID, XXIX 1 część ·XXXVID; ogółem 115 m,2 P.2Wierzchnl. Głębokość wykopów dochodziła 
do z. 5 m. 

Kontynuowano eksplorację obiektów lO 1 q, badając pozostaWlony w ub, roku śWiadek; odsłonięto tet l prze
badalio trzy dalsze odc1nk1 ro~u fob.ll/, a tald.e fragmenty dwóch kolejnych rowow fob,l2 l 14/ oraz. jamę /ob,l3 /. 

Oblekł 11 - rozpoznany dotychczas na przestrzenl ok. lO- m - w ykazu)e dute zr6tn1cowan1e wewnętrzne co 
do głębokości, kształtu przekroju ·poprzecznego, charakteru w_ypełntska oraz Ilości materiału archeologicznego. 
w Jego óbręble natranono - · jak Blę wydaje • na ślady ulotonych poziomo belek drewnianych. Obserwacja przekrojów 
poprzecznych ob. 11 pozwala na wyrO~nienle ktlku faz jego wykorzystywania. Niejasna natomiast pozostaje w dal
szym Cl'\iU relacja stratygratlczna ob, 8 i 11, 

Rowy 12 .l 14 rOtnią slę międZy sobą. Obiekt 12 jest nlewlelkl f !'z erokość 30 cm, zbli~ona głębokość/, o 
przekroju U-kształtnym. Row br 14 ~a przel!rOj V-kształtny 1 podobny do obiektu 4, kopanego poprzednio. 

Rotnorodn.ość oblektCSw odpoWiada zapewne Ich srOtnicowantu funkcjonalńemu. Natomiast obecnÓść pozosta
łości at czterech rowów na atoiłUOkowo olewlelidni obszarze 1, Siara l w il1ewtelk1ej ud siebie odległości nasuwa 
przypuszczenie~ te nie· były one utyŁkowane rOWnQCzdnie, · . · 

· .W.rOd materlał6W dominuje ceramika; liczne są tet.'szcz'ltkl kostne • gł6Wnie. kości dutych zwlerz'lt. Wtele 
kości oolll ślady nacięć, odpl,lowywanla.l!J>., zablegow. W matertalekrzemlenny-:· przewata surowlec czekoladowy. 
Do najclekaw_szych znalezisk naletą: .kOOclsna zawieszka z ornameńtem dołkowym, topór rogowy l gladzon'! siekier
ka jamlenna. Całość .materl.ałU ątety wiązać • podobnie jak poprzednio • z potną fazą cyklu lendzielsko-polgar-

sklego. , . 

Materlałyprzecbowywane są w IHKMPAN w Warszawie. 
• l • 

. • 

' ..... .. 

• 
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SA.NDOMLERZ-KRU.KOW 
"''Oj. tarnóbrzeakle 
Stanowieko Cmentai"Z Komunalny 
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Mw;eulh Okręgowe 
w Sandoml.erzu 

Badania pl"owadz:lll mg.- JOzef 1 Mula Ścib1oraw1e. FinaDaowal · 
WKZ w Tarnobl"zegu; Sz<laty sezon badań. Osada pOtzlej fazy 
kultu.-y cel"amlld wstęgQwej l"ytej l g.-upy mal.!clde.JIDiltDry nad
ctaańalc1ej; 

Badaniami objęto dalsze obiekty oznaczane lc~lejnyml numel"aml 14, ~5,17,18,19, 20. iamy 14 l 19 olcnaly 
~lę tzw. •g11n1ankam1•. W wypełnialtu znajdowały elę jedynte .nlel1czne fragmen_ty ceramlld kultul"y cerat01k1 wstę-
gowej l"ytej. · ' 

Obiekt nr 15 • jama odpadkowa ~ dostarczył rozdrobnionego . .ma terlalu ceratnlcznego grupy mal.!eldej knltury 
nadelsańsklej, ni ellcznych zabytk<lw krzemlennych l kamlennych oraz fl"agment<IW kości l l"o~<l'lll r:wlenęcych. 

Obiekt Dl" 17 był zapewne ja.i.ą-zlemlanką m1esz1ca1n.j_ Opi"Ocz materialu cenmtcznego grupy mallck14łl, 
zabytkOw krzemlennych 1 koścl zwierzęcych wydzielono bal"dzo dut'l lloAć g.-udek polepy z odciskami pręt<lw drew
nianych, zg.-omadzonych 'głownie na obl'zetacb jamy. Wypełnlako zawleraln I"<IWnlet nlhlel.lcą domieszkę tragmen
tow ceramlkl kultury ceram1lc1 wstęgowej l"ytej oraz zdobiony fragment cenmiki lcultw-y ~kowogO..sldej. 

Jako obiekt nr 18 oznaczono owalne zagłęblenie z pozostałościami warstwy lculturowej; 

SzcEgOlnle !Dtere&uj'ICY jest obiekt nr 20, częśctowo tylko odsłonięta trapezowata chata w typie p<lłzletnlan
ki, zorientowana na osi N•S, o wymiarach dł../odałonl~ta część/ 15m, azer.pl"zy ścianie południowej 2, 5 m, przy 
pOlnocnym krańcu wykopu ;l m. Zbadano część południową chaty na odcinku 3 m, uzyakujęc maczn11 Uość ceraml]d 
1 zabytkOW krzemlennych pOtnej fazy kultury ceramlkl wstęgowej l"ytej ol"az nieco danych o wygl'łdzte obiektu. 

Badaola będą kontynuowane. . '\ 
SIEMIANOWKA·KOLONIA, gm. Narewka 
woj. blaloatockle 
Stanowisko 9 

SlEMaTKOWO KOZIEBR~DZKlE 
woj. clechanowakle 
Stanowisko l 

SMARGLIN, gm. Dotre 
woj. wlocławslde 
Stanowisko 53 

patrz 
okres wpływOW l"zymsklch 

patl"z 
okres wplywC!w rzymsicich 

Uniwersytet lm. Adam& Mlcldew1cza 
Instytut Prahlatoru 
Zesp<lł Badań Kujaw 
w Po~nanlu 

Prace prowadził zeap6l pod lc!eninklem doc. dr. hab. Aleksandry 
Cofty•Broniewaklej. Finansowal WKZ we Wloclawku.. Dra&t sezon 
badali. Osady ludnoAct kultw-y pnchai"OW leJlco'!"a.tych oraz ach:Jilco
woneolltycznej. 

• 2 
Badanta objęły powierzchnię 160 m • Odkryto wschodni kraniec· osady ludn.odcl achyłkowoneolltycznej. 

Zarejestrowano 17 oblekt<lw/3 "jam)'" 1 14 dołk<lw · poałupowY.,h/ orazldlkaaet h-.ceramlld, pon.;_d 100 bryi 
krzemiennych, a takte nieWielką Uość kamieni, kości! polepy. Na oble fazy zasledlen_la stano~fllca pl"zypa~ła 'w · 
przybiltentu połowa Uołcl matel"lalu ceramicznego. . · . ' . · -.. · , · ' . . . . . ' 

Na podstawie cech zdobiiletwa ceramlld fazę zaatedlenla.ludnotcl kultw-y pacharOw' lejkowalYcb zalkE)'Ć 
nalety do tzw. horyzontu klaaycznopucharowego./najpeWnlej n faza w schemacie ~nQawalc!m/. · .. 

Osada ludnoAcl schyłkowoneollcy;,znej char8.kteryzuje a1ę bardzo w)'ra.f.uyml oddzlaływanlamllndnoścllcul· 
lury puchar <Iw dzwonowatych /por. Bpl"awozdanle ubiegłoroczne/. Najblltaze analogie dla znaleZiska ze Smar .&lina. 
bi orąc 1'a podstawę cechy z~obnłctwa, znajduJ'! się na ob..azarze ~rodkowych Niemlec /nad S~. Tegorocme ma
teriały pozwalają .na podjęcie pr<lby dopasowania stylu ze SIJ)Ilrgllna 'deS achem.at<IW cbronologll wzg1ęchej atoaowa• 
nych dla Kujaw /powląz~le ze schyłkową fazą kultury amfor kullstycllf~ · 

Badania ukończono. 

' SOBIBOR, gm. Wlodawa 
woj, cbelsmlde 
Stanowisko 1 

STAWKl, gm.Dobra 
woj. koniliside 
Stanowisko l 

patrz 
pą.leolJt l mezolit 

patrz • 
okres wpływ<lw nymaldcb 

·. .... ... .. .... ~·.· ! ... ~., ..... ..... ·.· ~· ==··· ... .., ~., -.. ~ ....... :~· .... ... .. ~- . -·· 
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STOLNO 
woj .. toruńskie 
StanoWI ako "2 
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Muzeum w Grudziądzu 

Badania prowadzili mgr mgr Nina l Ryszard KlrkoY(scy. Finanso
wał WKZ w Toruniu.. Pierwszy sezon badaJ\. Obozowisko kultury 
ceramiki wstęgowej rytej, 

. Stanowisko znajduje się .w p61nocno-wachodnlej części Pojez1erza Chełmińskiego. Poło~one jest na szczyci< 
wysokiego wyruesieola opadającego atromyąU stokami w klerunku dollny Strugi t.acklej. Wyniesione jest na około 
20 m nad dno tej doliny. · . · 

Badania miały charakter weryflkacyjno•ratown1czy. Wykopy sonda:towe, o łącznej powlerzchnl 60m2, zale
tono w miejscu widocznych na powierzchni oblektOw kulturowych l spalentznal. Odsłonięto jeden, duty obiekt kultu· 
ryceramiki ws~ęgowej rytej o wymiarach 6 x 4 m. Zorientowany był wzdłut osi NW·SE. Jest to zapewne glinlanka 
zlokallzowana wzdłut ściany chaty ałupowej. Niestety, ograniczony czas badań nie pozwollł na zweryfikowanie tych 
przypuszcz eJ\. Obiekt ten, o głębokości O, 90 m, dostarczył ponad 300 dutych fr.ceramikil 27 zabytków krzemien
nych, wykonanych wyłącznie z miejscowego krzemlenia narzutowego. Ceramika jest typowa Ćlla tej kultury, oole~y 
wymienić jedynie obecnollć wstęg wypeltuanych nakłuclaml, co jest drugim tego typu znaleziskiem na ziemi cheł-
mińskiej. · 

Materiał ~otono w Muzeum w <lrudzl'ldzu. 

·. Badanta winny być kontynuowane.· 

. 
STRACHOW. gm. Kondratowlce 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 2a 

Polska Akademia Nauk 
lnstytut H1storlt Kultury Materialnej 
Zaklad ArcheologU Nado<il"za 
we Wrocławiu 

Badania prowadzUa dr Anna Leclejewlczowa. Finansował IHKM 
PAN. Dziesiąty sezon badań. O.sada neol1tyczna kultury ceramiki 
wstęgowej rytej l kultury pucharów lejkowatych. 

. Prace wykopaliskowe objęły z.acbodnlą częllć badanej w poprzednich latach osady potnej l szarecklejl razy 
kultury ceramiki wstęgowej rytej. Ukończono odsłaniaole jednego z najmłodszych w tym osiedlu zespołów zlotonego 
z naziemnej chaty 1 związanych z nią funkcjonalnie jam. Przebadane jamy o nieregularnych kształtach, średnicy 
ll-7 m. głębokości 60-130 cm miały zapewne przeZ!laczenle gospodarcze. Znaleziono w nich sporo ułall)kowego ma
teriału ~eramtcznego, narzędzia kamlenne w postaci kulistych tłuczków-rozcieraczy. fragmentów steklerek l tzw. 
motyk. a tak:te wyrobOw z krzemlenia jurajskiego, krakowskiego. ./ 

Badanta pozwollły ustalić, U. odsłanlane skupisko obtek!Ow archeolng!cznych.będące pozostałośclą jednego 
gospodarstwa zajmowało powierzchnię ok. 700 m2, było więc zespołem średniej wielkośCI w tym osiedlu. Na połud· 
nie od niego załotono wykop długości 30 m, szerokości 5 m, clągnący się w poprzek stoku wzgórza, ktOry opada ku 
dolln1e potoku. Nte stwierdzono tam jednak :Ładnych śladow osadnictwa, Fotwierdza to wcześniejsze ustalen.te, l:t 
zabndoWaDta osady rozmieszczone były jedynie na grzbiecie Wynles!~nta, Stoki n~omiaSt nie były zabudowane. 

Materiały zabytkowe złotono w ZAN lliKM PAN we Wrocławiu. 

Przewiduje się kontynuację badań stanowiska. 

STRZEMKOWO •. gm.lnawrocław 
woj. bydgoskie 
StanoWisko 3 

SZARBIAi gm. Skalbmlerz 
woj . .kieleckie · 
Stanowisko 9 

. 
SREM' 
woj. pozn&ńsk1e 
Stanowisko 8 

./ 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
··. epoka brązu 

Muzeum Archeologiczne 
w Pozn8nlu ' 

Badanta prowadziła mgr Wanda Tetzla!f, Finansowało MA w Poz• 
nanllj. Trzeci sezon badań. Osada kultury pucharOw lejkowatych. 

· Badanta pro"wadzono w obrębie czynnego cmenta"rza komunalnego, stąd tet lokallzacja wykopów dyktowana 
była specyficznymi warunkami terenowym! - zakładano je w rOtnycb pUnktach stanowiska, w mlejscach wolnych 

. jeszcze od grobOw. Wytyczono 6 w~opĆw /VI•Xl/, l'lcznle przebadano obszar o pow!'erzc~ 274 m2. Uchwycono 

-, ... . · •; ... .. ...... .-. "l. ' 

pberezowski
Prostokąt
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zasięg osady w klerunku północnym. W wykopach VI•X /Wykop XI znajdowal się ju:t poza zaollęglem osady/ odkryto 
14 jam f nr 19·32/. Nie stwierdzono wśrOd nich oblektOw o charakterze mieszkalnym, były to jamy spelnl>ijJłCe 
funkcje gospodarcze. 

lilaterlal zabytkowy najUc~ntej reprezentowany jest przez ceramlkę. Odkryto rr. pucharow, głębokich mi.B, 
amfor, naczyń workowatych. Z Innych zabytkćw znalezlano 3 szydła ko4c1ane, płytlei kamlenne do wygładzania 
powierzchni narzędzi, kamleń 2.arnowy oraz rozcieracz. 

Osada datowana jest na fazę lu bońską wschodniej grupy kultury pucharOw lejkowatycn. 

Dokumentacja oraz material zabytkowy znajduje stę w M.-\ w Po!tnanlu. 

Badania D\'dą kontynuowane. 

. . 
SWIERSZCZOW, gm.HrubleszOw 
woj. zamojskie 
Stanowisko 27 

Uniwersytet lm. Marli Cur1e•Skłodowslclej 
w LubUnie 
Katedra ArcheologU 
Muzeum Reglonal.ne lm. Stanisława Staszica 
w Hrubieszowie 

Badania prowadzili dr Andrzej Kolrowak11 Wiesław Koman. ·finan
sowało Biuro Badal11 Dokumen~cjl ZabytkOw w Zamościu. Pierw• 
szy sezon badań. Gr Ob kultury amfor kulistych. 

Po wyoraniu naczyń na polu znajdującym się na wybitnym cyplu wchodzącym w doltnę niewielkiego 
cieku Gąski, w pałnocnej częscl w s~ przystępiono do badań na powierzchni 14m2. 

Odsłonięto zalegający płytko pod powierzchnią pochOWek szldeletowy w porządku nleanatomlcznym. Na wypo
$ażenl~ składało się: 6 naczyń, l siekierka z krzemlenia pasiastego, l odłupek krzemlenny l co najmniej 8 paclor• 
kOw bursztynowych. !\Ie zaobserwowano zarysu wkopu grobowego. Obiekt zorientowany był na osi W•E, 

Mi. terlal znajduje Sil' w Muzeum w Hrubieszowie. 

Badanta zakońe zono. 

TARKOWO, gm.Nowa Wieś Wielka 
WOJ. bydgo~ló.e 
Stanowlska24 i 75 

Stanowisko 24 

Unlwe!"sytet lm. Adama MICkiewicza 
lnst)'tut Prahistorii 
ZespOł Badań Kujaw 
w Poznanlu 

Badania prowaclzll zespOi pod klerunkiem doc. dr hab. Aleksandry 
Cofty-Brontewsklej. Finansowal Uniwersytet Warszawski. Pierw• 
szy sezon badań. Stan. 24 • ślad osadnictwa ludności kultury pu
charow lejkowatych oraE kultury am!or kullstych. Stan. 7 5 • ślad 
osadnictwa ludności kultury-pucbarOw lejkowatych, amfor kullstych 
oraz kultury łu!ycldej. 

Stanow\sko zlokalizowane jest na wydm!e obrzeżonej od W l N terenami podmokłym!. 
Prace realizowano w dwoch etapach. W·plerwszym wyłamano szczegOłową Inwentaryzację poWierzcłmlową 

obszaru Std.OO\l'ISka /3.284 m2/. Na rubletach głownych skupleń materiału zlokalizowano /w etapie druglm/ wykopy 
•ondatowe o łącznej powierzchni 55m2. · 

Pozyskano 130 fr. ceramllcl kultury amfor kulistych, 55 !r. ceramlld kultury pucharclw lejkowatYcb, 13 brył 
kr zem!ennych. Uchwycono nadto 4 obiekty /3 dołki posłupowe l l "jamę"/. 

Zarejestrowano dwa skupiska materiału: "pOlnocne" /charakteryzujące się zbliżonym! 1!ośe1aml ceramlk1 
kultur y pucharow lejkowatych l amfor kullatych/oraz -południowe", o zdecydowanej przewadze materlalOW kultury 
J mior kulistych. 

Poz)">kane trOdła kultury pucharOw lejkowatych tytoczasowo są trudne do szczegOłowej lrwallllkacjl. Nato• 
"lla•t ceramika kultury amfor kulistych reRrezentuje ogOlnie fazę m wg periodyzacji centralnokujaw sklej. 

Materiały l dokumentacja przechowywane są w !P UAM w Pomanfu. 

Badania nie będą kontynuowane, 

S•anowlsko 75 

Stanowisko zlokalizowane jest na pOlnocnym stoku walu wydmowego. 

W • rakcle badań powierzchniowych zarejestrowano niewielką Uość materialu kultury amfor kulistych, wno
o> .~ ~go Jednak nowe dane do rozpqznanla jej ekumeny refuglalnej. 

Prace ratowniczo-eondatowe podjęto poza planem tnterwencjl konserwatorskich, po stwierdzeniu przysple
.•zen!a dewastacji obiektu. Założono 3 wykopy o powlerzcbnl łącznej 65m2. Zarejestrowano nikłą Ilość małerialu 
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.... 
ruchome.<o - 7 fr.ceramiki kultury pucharOw lejkowatych, 51 rr. cerflmlkl kultury am!or kul!stych, 21 rr. ceram!k:! 
kultury łu~ycklej. · 

Sr:czegOłowa ldaayflkacja rnaterlalOw kultury pucharew lejkowaty ch oraz kultury łutyckiej jest tym czasem 
trudna do przepr'?"adzenla. Natomiast pozyskanaprOba ceramlkl kultury am!or kul1Btych reprezentuje potny odcl-
~k~yn · 

}daterlaly l dokumentacja przechowywane są w IP UAM w Por:nanlu, 

Nie przewiduje się konl)'l•uacjl bailań. 

TYSZOWCE 
woj. zamojskie 
Stanowisko l 

W.ALEWICE, grn. Bielawy 
woj. skierniewickle 
Stanowieko l 

WARSZKOWO, gm.Sła~o 
woj. słupskie 

·StanoWisko 26 

WiGlERCE, gm. Pakość 
woj. bydgoskie 
StanoWiska 12 l 13 

.· 

Stanowisko 12 

patrz 
epoka brązu 

patrz 
okres nowo:!.ytny 

patrz 
okres wpływow rzymskich 

Uniwersytet lm. Adama Mlcklewtcza 
w Poznantu 
Instytut Prahlstorll 
ZespOi Badań Kujaw 

Badania prowadził żespOł pod kierownictwem doc. dr hab. Aleksandry 
Cofty· Broniewskiej. Finansował WojewOdzid Zarząd Inwestycji 
Rolniczych w Bydgoszczy, Pierwszy sezon badań. Stan. 12 - osad
nictwo ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej, osada ludności 
kultury pOfnej ceramiki wstęgowej, Stan. 13 - cmentarzysko lud
ności kultury am!or kulistych. 

Stanowisko jest polotone na SE stoku obnltenla w ohręble dollny pojeZiernej. W ramach badań ratOwniczych 
na stanowisku zarejestrowano w sumie 22 obiekty, z czego na odsłoniętej powterzchn113 m 2, wyeksplorowano 4 
obiekty pOtnej ceramiki wstęgowej. Były to 3 jamy- "gllntankl" kultury-pOtnej ceratp~.kl wstęgowej /wczesna faza/ 

. oraz l chata lendzielska -fragment rowu fundamentowego /uchwycono go na długości 5 ró./. 
Jamy zawierały bardzo du1ą Uość ceramiki z ornamentem kłutym, kośet/w tym bydła dutych rozm!arOw/. 

Zarejestrowano ldlka zabytkOw kamlennych /fr. siekierki, toporkah. Zaobserwowano relację stratygraficzną rnlędzy 
rowem chaty a jedn'l z "gllnlanek" - rOw jest wyratnie wkopany w obiekt z ceramiką "klutą•. Uzyskano prOtlę węgla 
do badań rad!owęgl.owyeh. .. . 

Materiały będą przechowywane w Instytucie Prahlstorll UAM. 

Badania będą kontynuowane. 

Stanowlep 13 
' Stanowisko jest polotone na nieznacznym W;)'lllesle~lu w obrębie stoku dollny pojeziernej. 

W ramach prac ratowniczych na stanowisku zarejestrpwano 6 obiektOw z czego jeden wyeksplorowano. 
Obiekt ten - grOb kultury amfor kullstych - zajmował powierzchnię ok. 5. 5 m~. ZaW1erał on szczątki 4 osobnlkOw 
w układzie prawdopodobnle nieanatomicznym /trudność ustalenta wynika ze znacznego stopnia zniszczenia obiektu 
przez koparkę melloracyjną/, nlewtelką llolić fr. cerarolki kullary am!or kul!s;ych oraz 2 zabytkl /'w tym zawtesz
Jcę z kła dzika/. 

~s terlały będą przechowywane w Instytucie Prahlstort: UAM. 

Badania nie będą kontynuowane, 

WICHORZE, gm.Stoino 
woj. toruóskie 
Stanowisko ~ 

Muzeum w Grudziądzu 

Sadania prowadzU mgr Ryszard Klrkowskl. Finansował WKZ w 
Toruniu. Pierwszy sezon badań. Osada kultury amfor kuU&t)'Ch 
l obozowisko kultury pOtnej cerarrJkl wstęgowej łutycklej. Siad 
osadnictwa kultury cerarnlkl wstęgowej rytej l pucharew lejkowa• 
tych. 
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Stanowisko znajduje się w p6łnocno· zachodnlej cz~śc! Pojeztert:a ChelmlJisldego. Poloton~ jest ns szcEycle 
wysoldego wynlesle.ola opadającego stromymi stokami ku dollnie ~trugt Zacklej, łączącej Jezioro Kornat'łwskie z 
W!slą. WYJ'Lętrzone jest nad dno tej dollny na wysokość około 20 Dl• 

Badanta o charakterze ratownlc~!l' objęły centralne partle wynleslenla, w ~lejscu zagęazc:tenla mater1~ 
ceramicznego 1 widocznych na powlerz'chnl łlad<!w rozoranych oblektow kulturowych; Lączn1e przebadano 350 m 
poWierzchni stanowiska, na ktOrej zarejestrowano 20 obtektOw, ktore dostarczyły 2. 200 fr. ceramtk11 113 zabytkOw 
krzemiennych. Materiały zallczono do następujących jednostek kulturowych: 

a/ obozowisko kultury potnej ceramlld wstęgowej • l obiekt, materiały. noszą cechy charakterystyczne dla 
okresu od fazy lla do Illa tej kultury. • · 

b/ osada kultury amfor kullStych • większość zarejestrowanych oblektow nalety ł\cayć z tą osadą. Llc,zna 
ceramika, prawie l. 200 fr.jest przewatole niezdobiona /9!1, 5 "'o /. Z llcznych znalezisk krzemlennych nalety wy
mienić obecność krzemlenia czekoladowego l pasiastego. Wstępna chronologia ·faza II; 

c f obozowisko kultury łutycldej - 3 obiekty z małą Uośc1ą ceramlkl nie pozwalają na ściślejsze określenie 
chronologii; 

d/ oleliczne znaleziska ceramik! związane z obecnością ludności kultury ceramJid wstęgowej rytej 1 pucha
rOw lejkowatych. 

Materlaly złotono :' Muzeum w .Grudziądzu. 

Badanta WIDny być kontynuowane. 

WIENIA WKA, gm. Horodło 
woj. zamojskie 
StanowiSko 6 

WOLA PIEKARSKA, gm.Dobra 
woj. konińskie 
StanoWisko 2 

WRQCŁ.A W· MuchobOr Wtelld 
Stanowisko C 

WYBICKO, gm. Stegna 
woj. elbląskie 
Stanowiska l 1 2 

StanoWisko l 

patrz 
epoka brązu 

patrz , 
okres wpływ6w rz.ymsklch · 

patrz 
okres wpływow rzymskich 

Muzeum Zamkowe 
w Malborku 

Badanta prowadztll: mgr Marek Jagodziński, dr Antonl J. Pawłowski 
f autor sprawozdania/ przy wspOłudzLale studentOw archeologU UMK 
w Toruniu Pawła Makowsldego, Krzysztofa Jodłowsklego 1 Tomasza 
Szczepaliski ego. F!Dansowal WKZ w Elblągu. Czwarty sezon badań. 
Pracowole bursztyniaraide kultur-y. rzacewsldej. 

, Zało:!.ono wykop oznaczony symbolem F 'o wymiarach 3 x lO m oraz wykop sondatowy o długośclllO m l sze• 
rokości O, 7 m. 

Celem badać było dalsze rozpoznanie pracowni burs:ttyn1arsldej oraz określenie Wielkości wyspy, na k!Ori.j 
zlokalizowane jest stanowisko.. W wykople sondatowyro H 1 poprzecznym do niego G stwierdzono, :te stanoWisko 
zajmuje nleWlelklch rozmlarOw wyspę, ktOrej krawędzie wystąpiły w oba wykopach. W ten spQsOb ustalono południo
wy 1 pOlnocny zasięg stanowiska. W eksplorowanych wykopach nle odkryto ślsdow oblektOW oleruchomych, a jedynie 
warstwę kulturową z dutą Llośclą zabytkOW w postaci bursztynowych pac1ork6w guzko:.Oatych z otworem w kształcie 
litery V, pac1ork6w rurkowatych oraz o!ldOb w kształcie podwojuego topora. Ponadto znalezlano narzędzia krze· · 
m1enne do obrObk! bursztynu /rylce, drapacze, stelderki L przeomakl./ 1 ulamld ceramili r. odciskami sznura dwu• 
dzielnego. · ' ' 

Stanowisko 2 

Załotono wykop o wymiarach ti x lO m oznaczooy symbolem 3/84. Natraflano w nim -;.a br:teg wysepld u tytko· 
wanej przez ludność kultury rzucewsk!ej. Na brzegu wysepki zalegała du:!.a Ilość dobrze zachowanego drewna napły
wowego niesionego przez wodę .w czasie podnoszeola slę poziomu w Od na Zulawach. W wykople tym jedynie w pc5ł• . 
nocno•WBchodnlej części tstolała warstwa kulturowa, jednakte nie udało się z niej wydztellć obl.ek!Ow nleruchomych. 
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W jej spągu odkryto klllcadzlesl'lt prawdopodobnych ślad6w po kolkach o dość chaotycznym rozplanowaniu, unlemot
Uwlaj'lcym odczytanle ewentualnego kształtu szałasu. W '!Ykople tym znaleziono ąbalog.lczny materiał ruchomy, jak 
na stanowisku l. 

Materiały znajduj'! Blę w Muzeum Zamkowym w Malborku. 

Badania będą kontynuowane w 1985 r. 

ZOZARÓW, gm. Sochaczew 
woj. slderntevrtckle . 
StanoWieko I 

( 

l. 

patrz 
okres wpływciw rzymsldch 

·' 
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EPOK.A BRĄZU . . 

•• 

OJawy brqzu 

.. 
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BIAŁA: PODLASKA 
Zesp(l} pałacowo-!'bronny 

~ . .. 

BIALKA, gm. Krasnysiaw 
woj. chełmaide 
Stano'Wl.skia. 5 l 7 

aiSKuPIN, ·gm. Zmn 
woj. bydgoskie 
StanoWisko 2a 

- .45 

p:.trz 
okres nowotylny 

patrz 
wczesne średniowlecze 

Padstwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie 

Be dania prowadziła mgr Anna Grossman. Flnansowało PMA w 
Warszawie. Drugl sezonbadad/oraz 5 sezonC!w w laiach 50-tycb/. 
Stanowisko wielokulturowe ~ kultura ,amfor kullstych. kultura 
lwiellska /tzw. craał/1 ( wczesne średniowiecze • . 

Stanowisko 2a jł.st jednym z najwdnlejszycb stanowisk połoton~ch na terenie rezerwatu archeologicznego. 
WznoWione badanJ.a miały na celu n'aukowe zweryfikowanie badań z 'lat 50-tych, aby po prawidłowym zrekonstruowa
niu oblekto wczesnobrązowego /tzw. eraalf motnabyło udostępnić go zWiedzającym. Zadaniem badań bylo m.In. 
dowtązlt.nle slę do wykopesw l siatki arowej z lat 50 -t,ych oraz sprawdteDle powtarzalności pewnych form i lcb wza-
jemnych uldadOW na wschodniej stronie wznteslenla. . 

• . 2 

0 
Załotono 9 wykopC!w o ł11cznej powterzehol 323m . S z nich usytuowano wzdłut linii przebit'gancej W·E 

z 15 odebyleniem od N /tak jak siatka arowa zał~tona w latach 50 -tych/. U11yskano w ten sposC!b profU f dł. 51 m, 
gł. do 3, 5 m/ będi\CY na wschodniej stronie wzniesienia przedluteniem profilu u11yskanego w ubiegłorocznym sezo
nie badań /dł. 41 m, gł.do 3, 5 m/. Razem stanoWI'! cne przekrC!j przez cale wzniesienie 1 ukazują przebieg wszy• 
stklch warstw na zboczach od najwytszego punktu wzniesieola do podstaw. Ustalono miejsce występowania pewnych 
odc1nk6w wczesnobrązowego rowu Dle wykluczając jednocześole mo:Uiwoścl lstnlenla dwC!ch systemC!w rowcsw, a być 
m~e nawet palisady. 

Załotenle 4 pozostałych wykoJlC!W miało na celu sprawdzeDle przebiegu rowu oraz uchwyceole zaryscsw wyko
pC!w z lat 50·tych, co zgodnie z tegorocznymi zamierzeniami, pozwollło dbkładnie usytuować wykopy w siatce aro-
wej załotonej w, lalach 50•tyĆb. · · 

Poza ustalentem przebiegu; na pewnym odcinku, wczesnobrązowego rowu, odsłoDlęto 5 jam osadnlczyct.. 
Jedna .. nich jesl z epoki brązu /ze względu na brak charakterystycznego materialu 1\abytkowego trudno określlć 
jej przynaletność kulturową/. druga nalety do kultury am!or kulistych, a .trzy określono jako wczesnośredniowiecz
ne /w poludniowej części stanowiska znajduje się cały zespC!ł wczesnośredniowiecznych jam wędzarskich/. Przyna
letność kulturową 1 wiek obteklC!w określono na podstawie znalezionego w Dl ch materiału zabytkowego, na ktC!ry 
składały slę !r. glinlanych naczyń 1 kości zwierzęce /te ostatnle głownie w jamie kultury amfor kulistych/. Brak 
jednomaczole określonych wczesnobrązowych obleklOW osadniczych na kulminacji wznleslenla /na majdanie/ 
potwierdzaloby dotychczasowe ustalenia funkcji obiek~ lt jest to pewten rodzaj zagrody dla bydła, tzw. craal. 

Materiały 1 dokUmentacja znajduj'! się w PMA w Warszawie. 

Badanta będą kontynuowane. 

BOCBEŃIEC, gm. Małogeszez 
woj. klele.;kle 
S t anowt s.~ 2 1 6 l 

l ..... ... 

Uniwersytet Jagtellodskl 
Instytut ArcheologU 

Bedanla prowadzlł mgr Andrzej Matoga. Finansował WOAK w Kiel
cach. Kontynuacja badań wykopallskowycb zapocz11tkowanych w 
1975 r •. Cmentarzysko kultury lu:tycktej z III·V okresu epok! brązu 
(st,....2/l osada kultury lutycklej fst~n.6/. . 

Prace na cmentarzysku skoncentrowano w jego wschodniej części, gdzie zlokalizowana jest młodsza strefa 
u tytkowanta nekropoli, datowana na drugą polowę, IV i V okres epókl brązu. L11czn1e przebadano teren o powierzchni 
340 m2 odkrywając lO grobC!w ctałopalnycb popteln!co~ycb f nr 129•138/. Przewstały wśre!d nich obiekty zlotone 
wyłącznie z pop1eln1cy wypełnionej przepalonym! kośćmi.. W trzech grobach pop1elntcę przykrywała misa odwrC!cona 
dnem do gcsry. W jednym prz;>-padku naczynie z ko,ćml nakryte było odwr6con11 dnem do gC!ry wazą z celowo obtłu
czonym wylewem. W charakterze poptelnic utywano prawie wył11cznle naczyń wazowatych, wśre!d ktC!rycb na uwagę 
zasługują okazy o baniastym brzuścu 1 wyodrębnionej, cylindrycznej JIZyjce, zdobione powytoj załomu ornamentem 
zlotonym z kombinacji płytko ri)'tycb, szerokich iłobkC!w.- Interesująco przedstawia się wyposateDle grobC!w w przed
mloty metalowe. Do najczęściej spotykanych nałetały odlane kOłeczka br11zowe orf Z skręty wykonane ze zwiniętego 
drutu lub pręta b_r'lzowego. Z ozdC!b nałety takte wymienić kolię, w skład kićrej wchodzUo 14 pac.lorkC!w wykon~ych 
ze iw1n1ętej w rurkę blaszki brązowej. PrC!cz teg<> znaleziono jeszcze 3 groelki do strzał, katdy z tulejką 1 liściem 
zakończonym zadziorami oraz d11ty fragment sierpa brązowego z dwoma teberkami 1 guzkiem. 

Badaola na ośadzle ograniczono do wykopu eondatowego o powterzebot 50 rp 2• Wyeksplorowano 8 obleklC!w, 
z ktOryc h większość n ale ty łączyć " kategorią ja m zasobowych o blltej nieokreślonym przeznaczeniu. W rzude 
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posiadały one kształt przevra1.nle kollaty lub nieco owalny /średnice wahały się w granicach 80-130 cm/. W pro!Uu 
były prostokątne, przy c:t:ym samo dno, stęgaj~ce do głębokości przeclętnie 90 cm, miało zazwyczaj lekko niecko
waty nztalt. Wypełniska jam, barwy brunatno-clemnoszaro-tóltej zaW1erały niewielką llottć węgielków drzewnych, 
drobne na ogdl fr. naczy11 oraz pojedyncze odłupki krzemienne. Na podstawie mat';rlalu ceramicznego /fragmenty 
garnków o esowatym prcofllu/ obiekty osadowe ze stanowiska 6 można datować ogólnie na III okres epoki brązu. 

Materiały ubytkowe o:najdują slę w Instytucie ArcheologU UJ w ,Kramwle. 

Badania będą kontynuowane. 

BOREK, g m. Godzlesze Wieikle 
woj. kallakle 
Stanowisko l 

Muzeum Zleml Killaklej 
w ~szu · 

Badanlatnl klerowal mgr Le!'zek Zląbka. Finansował WKZ w Kall
szu. Drugl·sezon badań. Cmentarzysko koltury trzcinlecklej 
l przedlu:tycklej z n l przełomu II 1 W okresa epoki brązu f BB2-
BDf. · , • 

Cmentarzysko położone jest na pagórka kernowym w dollnie rzeki Prosny po jej wschodniej 3tronle. W roko 
1984 przebadano ratowniczo obszar 4, 5 ara, odkrywając 6 grobów, w tym 5 ciałopalnych l l pocb6Wek zbiorowy 
szkieletowo-ciałopalny /część kościludzkich spalonych, a część nle/. Wszystkie odkrYte obiekty to pochówki pła
skie, w rzucJe poziomym swym kształtem nawiązujące do owah. Groby zorientowane były po llnll N•S, z odchyle
niem na pólnocny zachód. Wyposażenie grobowe stanowU materiał brązowy, krzemlenny 1 fragmenty lntencjona1nle 
rozbitej ce·ramlkl. 

Dó Mjbsrdzlej Interesujących grobów należy pochówek nr 12 f ciałopalny/, ·w którym szczątki zmarłego zło
żone były w obrębie czworobocznej drewnianej trumny oraz pochówek 13 f szkieletowo-ciałopalny/ przypom!naj'!CY 
kształtem prostokąt owym. 365 x 70 cm, posiadający obstawę kamlenną l zawierający w swym wyposażeniu 20 rdt
nych ozdób brązowych, Przedmioty metalowe to gldwnle szpUe uchate o tarczowatych główkach, szpUe z główkami 
rozklepanymi l zawlnlętyml w uszka, szpila Igłowata oraz okaz z czapowatą ornamentowani! główką, branŚ9lety, 
naramiennik z tarczkami spiralnymi, kółka, Spiralki, ozdobne nity l gwoy oraz diadem wykonany z elenklej brązo
wej taśmy, ornamentowany ukośnym krzy:tem l p-op.~ podluZil-yeh l plonowych llnll zlotonych z azerego punkłów 
wyciskanych od wewnątrz. 

Materiał krzemtenńy to głównie wtdry i odłupk) . z krzemlenia bałtyckiego, w mnlejs~ej Ilości narzędzia 
/głównie drapacze/. Na uwagę zasługlije równl e:t wtertnlk z krzemlenia ba,Hycklego znalezimy w kalocle jednej 
z czasze.k grobu 13. 

13adanla ukończooo. 

BORZE~KOWO, gm. 0&1elsko 
woj. bydgoskl e 
Stanov.t~:;ko J 

CHELMfEC 
woj. nowosądeckie 
Stanowisko 2 "Mogilna Niwa• 
"Mogilnik" 

patrz 
okres halsztacki 

Muzeum· Okręgowe 
w Nowym Sączu 

Badanta prowadzili Renata l Dom!nlk Abłamowtczowte pod klerun
Idem naukowym prof. dr.hab,..Marka Gedła ·" 1nstytutu ArcheologU 
UJ. Finansował WKZ, KZA l M) w Nowym Sączu. Drugi sezon 
badań. Cmentarzysko Ciałopalne kultory plUńsklej z ll•llr"okresu 
epoki brązu, ~oby z wczesnego okresu wpływów rzymskich. 

fladanl.a o ch"rakterze ratownlczym zostały podjęte w sytuacji planowanej rozbudowy osledladankdw jedno· 
rodzinnych w ChełmiNo Niestety znaczna część grobów została Znls.zczona w trakcle budowy doink6Wflata 601 70/; 
Ilość znlszczonych ·ocenla sl~ na ok. 50-lOO. Podstawowym_celem b)io przebadanie jak największej powierzchni 
cmentar zyska 1 ustalenie jego zastęgo. • 

Stanowisko jest połot011e na lewobrzeżnej, zale·wowej teraste Dunajca, wśród zabud;,...,afl wst Chełmlec 
l w jego północnej części/, w odległości ok. l km na południe od Góry Chełmowej, na ktdr ej szczycle znajduje s1ę 
grodzisko oznaczone jako st. 1. 

2 • . 
Przebadano łączole obszar 400 m /wykopy nr 4-28/. W sumie zn.ilezlono lO grobów popleln!ccwycb /numery 

od 7.-!6/. Groby zalegały na gl. 50-70 cm, przy czym oznaczone numerant 9-16 znajdowały slę w warstwie czarnej 
ziemi, kl6rą z pewnym prawdopodobieństwem mo:tna łącz~ z wylewam! Dunajca. Wszystkie znalezione poptelnice 
były lekko zagłębione w żWirowaty calec, Niestety w żadnym WyPadku nie udało Się zao~serwować jam grobowych. 
W grobach nr 8 1 15 stwierdzono obsypanie poptelnic czystymi kosteczkami. ponadto z nr 15 nalety łączyć bruczek 
kamlenny prr;ylegający do naczyń od stron;!' południowej. Dno jamy grobu nr lO było wyścielone płaeklml kamieniami. 
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Najczęściej w groble znajdywano I popielnicę, wyjqtek stanowi nr 15, z~ •.-ego pochodzą 2 naczynia z 
kosteczkami. - • • 

· Stan zac;h!:lwanta- grobOw w Większości jest :z:J.y, wszystlrte naczyo\a były potłuczone, część posiadała ścięte 
partle Wierzchołkowe f skotek orki/. 

Stratygrana poszczeg6łnych wykopOwprzedstawia stę' nlejednol!clc. W wykopach nr 4-7, 12-ia pod clenk ~ 
warstwą humusu /nawet gr. tylko lO cm/ natraftono bezpośrednio na t. wir, na pozostałych natomiast pod humusem 
l podglebiem, zalegała nu gł. 50 cm warstwa koloru czarnego /a. w niej zalegały groby/, pod ktOrą wystąpU twtrek. 

Rolę popielnic pełniły naczynia wazowate \jajowate. WśrOd ornamentowczęsto występuje UstwalubkrOtlrt" 
Ustell(ki plastyczne z dołkami palcowymi, nacięcia l nakłucia, Prawdopodobnie pierwotnie wszystkie popleinice 
były nakryte m1samt. w przewata.jącej większości o brzegu zagiętym do środka, czas mi zdobionym! sm:~klymi 
guzkami na największej wydętości. Obecności przystawek nie stwierdzono w tadnym przypadku. 

G'rob yły wyposatone w wyroby z brązu l telaza, Na uwagę zasługuje grOb nr lO, z ktOrego pochodzite
lamy klucz 1 PrOfilowany guzek brązowy. będący zakończeniem nOtki Ubull, P odobny !r, Jlbull znaleziono rOwnl .. 
•W groble nr 9; t?warzyszyly,jej fr. dructk6w brązowych, Wierzbowate, zdobione nacięciami znkończ"nle naszyjnil ,, 
lJ.lb bransolety. jak l fr, dru.~u z r:ozklepanym końcem l zwiniętym w uszko /szpila, zakończenie naszyjnika? f. 
TrzeCI. fr. nOtki zap1nkl 'brązowej pochodzi z warstwy w wykople 24, Wypasatenlem wyrOtnla się grOb r.r 16, w l'"" 
plelnlcy o jajowatym brzuścu znaleziono !r. nleokreślnnego przedmiotu telaznego /szpila?[, guzek brąw\\),.dru
Ćiki brą,zo,we, a ponadto. 2 przęśl1ld /Jeden plaski, drugilekko dwustotkowaty/. 

Prawdopodobnie groby nr i l 8 znalezione niedaleko wykopu nr 3 z roku 1983,. stępole mogą zostać zali< zon" 
do kultury p!Uńskiej /naczynia wazowate zdobione guzkami. ornamentem nakłuwanych dolf:ow ; brak dodatkowe~o 
wyposażenia/l datowane na schyłek Il·Ill okresu epold brązu. Pozostale natomla~l należy odnieść do wczesnego 
okresu wplywOw rzymskich /profilowane guzld zapmek/. 

Wydaje' się, te ustalono rueprzekraczalną gran'lcę występo,vanla grobOw w kierunl<u pOir.ocnym, pOlnocno
wschodnim l zachodnlm/wyk,nr 15-17,1/, jak l poludolowym /wyk, nr 12-14,18/. Ustałenie za•h-gu w pasostałych 
klerunkach jest utru~1~e z powodu Istniejącej zabudowy, 

Materiały l dokumentację złotono w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. 

Badania wuu;y hYć kontynuowane /jedyne l zagro:tone cmentarzysko kultur y pll1ńsklej w P?isce/. 

DOL!CE 
woj.' szczec!llsk1e 
StanqWlsko 40 

Połska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kułtury Mat<>rl r. lnej 
Zakład Archeologii Nadodrzo 
P["acown1a Archeologlc7na \\ S:;-czectnte 

Badania prowadzU mgr Stefan Wesołowski przy wspOiudz!ale 
Heleny Bony. Finansowal !HKM PAN. Dziewiąty sezon badań. 
Cmentarzysko kultury lutyckleJ z IV okr<ISu epoki brazu, 

Kontynuowano ro.zpozoanle południowo-zachodniej części cmentarzyska, koncentrując się na rozkopaniu 
kurhanu nr 5 oraz dokoóczenlu eksploracji komory grobowej kurhanu nr 3, badanej w ubiegłym roku. 

Kurhan nr 5 pozbawlony pagOrkowat'ego nasypu o powierzchni w Cormle bruku utworzonej z otoczakOw, 
Y rzucie poZiomym zhll2ony był do owalu owym. 4. 5 x 6 m ! posiada! osnowę wyznacfom: prz~z Wlfksze otoczaki. 
.w central~ej częścl nasypu ,.kam1enno-zlemnego moglły brak śladów blokOw kamlennych zazwyczaj wyznaczs.jących 
na poWierzchni płaszcza kurhan.!l' miejsce usytuowania komory grobowej. Eksploracja kurhanu ujawniła na& t~pując ; 
stratygrafię: . 
l, Płaski płaszcz kamiet~no•zlernny, trzy warstwy kamleni oraz tOłto•brunatny piasek, krąg będący osnową kurha-

nu zbudowany z wtękseych otoczaków, ' 

2. Warstwa plasku u~ypana u podstawy kurhanu, w kt6rej wyrotolano od strony zachodniej mogiły niec kowato 
ukształtowane zagłęblenie wypełnione brunatno-popielatymi warstewkami - być mo:te - popiołu drzewnego. Nato
miast w czędc1 wschodnlej pow~sza warstwa plasku przemieszana z kamleniami l czarną warstw'! pop!olu za
wierała ułamki naczyt\ 1 przepalonych kości ludzkich. 

3. Poz.lom ten związany był z brukiem kamlennym regularnie uło:tonym w formie prostokąta o pOłkol!ścle ukształto
wanych ścianach krO.tszych. Zo~tał on posadowiony pon1tcj osnowy kamiennej kurhanu. W partU wschodniej, na 
powterzc~l bruku. podobnie jak w warstwie u. wystąpiły czare~aw'~warstewk! popiołu z dutym nasyceniem uła n-
kam! naczyt\ 1·'1!osteczkl ludzkie, . ' 

4. Drugl .pozl<>m bruku• Identycznego kształtu jak w poziomie III. przykryty był warstewką plasku Intensywnie naB) · 
coną popiołem 1 p~zepalonyml kosteczkami ludzkimi, Poza tym znajdowały się na bruku pojedyncze ułamki na c? )1•. 

Po..,~sze dwa poziomy braku zostały posadowiOile w glln!asto•plaszczystym calcu, w wykopanej podlu?.nej nleck"
watej jamie. Kurhan nr 5 ujawn!a ·n1eznaną doeychczas na omawlanym cmentarzysku, formę zabezplecz..,la 
ezczątkOw koslnych dalopaleola poprzez rozsypanie Ich Qa całej powterzcbnl bruku, przykrycle brukiem, a na
stępnte 'Usypanie plaszcza mogiły. Zwraca uwagę regularna forma podłutnie ukształtowanych bruk6w zbłl:tonych 
pod względem wlelkośc~ do szkielet\: ludzkiego, Wymiary bruku 2, 5 x O, 70 m, Ocena-czy mamy do czynlenia z 
pochOwkiem jednego osobnika, czy wielu-nastąpi przez anaUzę antropologiczną materiału kostnego. Poczyn lon o 
tak1.e obserwacje stratygraficzne bruków zalegających mlęd;y omawlanym kurllanell),a sąsiadującym z nim kur· 
banem nr 4• gdzie wystąpiły groby popielnicowe płaskie. 

• 
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W Jcurhanle nr 3. w ktorym w ubiegłym roku odkryto w ko)'llorze grobowej,ale pon1łej posadz'k1. szpil~ br~
zow•l. przebadano p~ stawę komory grobowej rozblera}'łc gclany zbudowanej z płyt kamlenn )'Ch akrzJDI oraz po• • 
>~adzkę. bjawnlono ctekawe dane odnośn.le ltanatrukcjl komory. jd.lc tet ato&oWan)'Ch form obrz'!(llcu przy jej zakła
daniu w centralnej częOcl kurhanu. Stwierdzono fakt wymoszczenia jamy·ztemnej • w miejscu uloteola głazu ·po
sadzld - plaskiem z kosteczkami l~dzklm!, którymt .obs.)Jiane zostały takt e •elany komory ·oraz lc&!Jlleńle WZOlac• 
ntaj,.ce Jronatrukcję komory 1 statyczność płyty posadzkowej, Obfl.tość przepalonych kaołc!. przy wyj'łtkowo dob
rym stanie zachowania mote sugerować pochodzenie wiJ!loosobnlkowy pocb6wek. · W miejscu wyst'!Pienla w ubieg• 
łym roku szplll odkryto br11zowy po~ójny ~z tzw. tutulu s. 

&dania będ'! kont)'l'luowane, 

. 
DZ!ERZGOWEK. gm, Nieborów 
woj, skierniewickle 
StanoWisko l 

/ 

WojewOdzid Kouerwator Zab)'lkOw 
w Skierniewicach 
Muzeum Ml.asta Zgierza 

. . 
Badania prowadził mgr Pl.otr Swlątktewlcz, Finsnsowal WKZ w 
Sklerntewlcach. Pierwszy sezon badaó. Osada grupy •rodkowo• 
polsklej kultury lutycklej /IV okres ep. br'lzu/. 

Badania stanowi!Jce reallzacjf drugiego etllpU AZP, objęły zacbodni skraj osady polotonej na prawobrzet• 
n ej. nadzalewowej terasie rzeld Zwlerzyntec, W 3 wykopach o łącznej pow, 48 m2 zalotCIIycb przy <:>brywach 
plaśn1c ujawn1ono 3 jamy o owalnym kactalcle l nteckowatycb przelcrojach l najprawdopodol:>~ej gospoda.tczym 
prze znaczeniu /d my odpadkowe?/. • • 

Z warstwy kulturowej 1 z jam pozyskano ok. 619 ul. naczyń /w tym w jednej z ja!Jl 182 Ir, • z czego znacz
na c:tęść J!Ochodzlła z jednego garnka o tulipanowatym kształcie/ w swej podstawowej masie poehodz'l.cycb z gal'n
ków o esowatych profilach, 6c1ętycb lcrawędztach, cbropowaconej powlerzchnl zewnętrznej. grubozlarri1stej do
mieszczce schudującej, Kl.łka rr. gładlclch naczyń :tdo~lonych było wątkiem współśrodkowych 1łobk6w. ·Jedynym 
zabytkiem metalowym była bryłka Dl!edzl znaleziona w jednej z jam. Pewrla Uość polepy stanowi pośl'ednl dow6d 
na Istnienie konstrukcji drewnianych /domostw?/. Centrum osady znajdowało Blę najprawdapodobntej na wyiszych 
part!ac\1 stoku opadającego ku dollnie Zwterzyllca.. - ' ' 

Materiały znajdoją się w Mut:eum Mlasta Zgierza. 

EMILlANOW. gm..Radzym1n 
woj, os~rolęckle 
Stanowiska l i 2 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut ArcheologU 

Badanta prowadził mgr Ka:timl.;z Kutma. Finansował UW. 
Pierwszy sezon badań. Osadnictwo kultury trzclnlecldej, 

Prace miały cbaralder' sondatc•n:;. przeprowadzono je na stanowiskach kultury trzcinlecklej ·odlcrytych w 
trakcle badań po~f!!'!!Shn!O'~}'cb w 1983 roku,. 

Stanowisko 1 

Połotone jest na szczycle 1 t:boc:tach niewielkiej lokalnej kulminacji o ekspozycji okrętne3. ujmującej 
fragment zbocza tarasu rr.ekl Rąd:ty, Wykop sonilatowy o wymiarach 8 x 2 m zalo~ono na polu ob. H. Kostrzemb
skiego w odległości ok., 100 m od jego zabadawań gospodarczych, Wydoll'yty materiał zabytkowy jeąt bardzo ubogi. 
Składają się nafl 42 !r, ceramlkl "kultury trzctntecklej. 1 wtór l 1 odlu~ek krzemlenny wykonane ,. surowca narzu
towego, Znałeziska ceramiczne występowały w górnej części warstWy ~odgleb1a. N! e wykryto oblekt6w zagłębie>- . 
nycb w zleDllę. · • · 

Stanowisko 2 

Połotone jest na niewielkim plascc'żystym wynteslentu eksponowanym ku połudntowl 1 p6łnocy. usytuowanym 
na tal'asle rzeki Rządzy -w odległości ok. 200 m na poludniowy zachód od stanowiska l. Wykop sondatowy owym. 
8 x 3 m wytyczono na poludniowym stoku tego wznteslenla. Układ eksplorowanych warstw zarówno na stanowisku 2. 
j~k l 1. przedataWlał s~ę następuJ'Ico: I/ warstwa t:leml o;nej o ml'!tszoścl· llrednlo 20 cm; 2/ wąrstwa podglebia, 
lJ. 16ltoazarego plasku o grubości 20-30 cm; 3/ warstwa calcowa, tj. tOłtego warstwowanego plasku występująca 
od głębokości 50-60 cm pon11ej powlerzcłni ziemi. 

Wlęl?'zość matertału zabytkowego to cera~lka. Lącznle, znaleziono 104 rr. naczyń kUltury trzc1nleckl.ej, 
Pozostale zabytki to 2 Wl.órlct krzemienne. 4 odłup !d w tym jeden retuszowany na krawędzi. Zabytld r.alegaly głów-
nie w warstwie podglebia. · 

Oba atlinoWI..aka W EDllllanowle są prawdopodobole pozostalościami obozowisk ludnoścl kultury trzclnlecklej, 
W '-a.dnym WYPadkn nie odkryto obiektów zagłębionych w Z!emlę. . · · 

. ~ fi/' •• • -. · - ·· ' ~· • - .. .. ~ ., . . . ....... -... .. -. - .. 



GADZOW!CE-KW!atontów, gro. Glubczyce 
woj.• ~polsk.ie ' 
StMoW!sko F 

GRUDZL$.DZ-MN1SZEK 
woj. toruńskie 
Stanowisko III 

GUZOWATKA., gm.Dąbrówka 
WOJ, ostrołęckie 
Stanowisko 8 

- t19 -

patrz 
okres halsztacki 

patrz 
paleolit l mezollt 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologu 

Badania prowadził mgr Kazimiera Kufma, Finansowal 1J'V. 
Pierwszy sezon badań. Osadnictwo kultury rzclnleck:lej. 

Stanowisko polotone jest na zachodnim zwydmlonym tarasie deflacji, którt-j dno do niedawna stlnle podmok
łe, obecnie porastaJą łąk:l, Zajmuje ono lokalną kulminację w postaci plaszczy&tego ·calu , opadającego ostro 'ku 
północnemu wschodowi. Wytyczonó tu 3 wykopy sondaltowe o <ącznej powierzchni 5a, 25m2 . 

Na przebadanym obszarze znaleziono 739 fr.naczyfi kultury trzclnlecldej, 7 fr. krzem!enl, 4 ulamld kamie
ni, z czego 2 ze śladarnl Intencjonalnego wygładzania powierzchni, Znaleziono równle Z nieliczne fr. kości, Ma
teriały te zalegały głównie w warstwie podglebia. Maksymalna głębokość, na której znajdowano zabythl sięga 70 ctu 
porutej powierzchni zlernl, W obrębie przebadanego fragmentu stanowiska wyrafna jest rótnlca w gęs:oścl wyst~
powanta znalezisk ceramicznych. N!e odkryto :tadnych obiektów zagłębionych w ziemi, 

Badania będą kontynuowane. 

HLOMCZA, gm. Sanok 
woj. krośnleńskte 
Stanowisko l 

JAKUSZOWICE, gm.Kazimierza Wielka 
woj, kleleckle 
Stanowisko 2 

. KAMlEŃ CZYK- BLONIE 
W•lj • ._strołęck!e 

patrz 
okres wpływów r : :-ouoldch 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Państwowe Muzeum .~\r ( 
" ~arszawte 

u.-•. 1czne 

Badanta prowadziła mgr Gratyns Dmochow.:\·a r:·r. tdztale 
Macleja Furmańskiego, Konsultacja merytor)"<-n> - doc. dr hab. 
Teresa Węgrzyno.Yicz. Flnan•o'' a.ł WKZ w Ostrol\·~e. Drugi se
zon badań • . Osada kultury W!elbar»ktej. Pozostalośc! osadnictwa 
kultur; trzcinlecklej 1 lu:tycldej. 

, . :! 
Badania by>y kortynuacją p~ac ratown!Cr)ch rozpoc:.ętych w ub, r, Wykopy o łącznej pow!erzclml ok. lb9 m 

obejmowaly kulmlllację wydmy, Odsłonięto 49 obiektów archeologicznych; 6 jam z epold brązu, 39 palenisk 1 wiek.
warstwowe skupisko ce rarnlkl kullury w!elbarsld<!j oraz 3 obiekty o nleokreśl~mym charakterze. 

Jamy ~ epoki brązu o za1·ysacil w przybl!:l. enlu owaln;tch; wypełnlskach t6łtobrunatnych 1 kształtach' pro
fUach nieckowatych, zawierały meliczny material zabytko"'Y kultur: trzclnteck:lej 1 lutycldej. Zły stan jego acho
wanta oraz znaczne rozdrobnienie unlemot.Uwtly jaklekolw!eh precyzyjniejsze określenia chronologiczno-kul turowo, 
Jamy skuplały się w części poludniowej badanego obszaru, ,a ogol poza zasięgiem palenisk. 

Z okolley jam, podczas pogłęblania wykopu, zehrano nieliczne ulamld ceram!kt kultur: trzcinlecklej 1 lu
tyck:lej, zaleg .. jąee w przemieszaniu w jednej war&t\\1e, wsp.:Jlnle z wyrobami krzemlennymi 1 karnlennyml, 

Palen!ska kultury wieibarsklej o zarysach na ogół prosto:.atnych, wypelnt".skach czarnych l kształtach "' 
profilach nieckowatych, zwykle orientowane dłuższym bokiem wzdlut osi W-E, były posado..aone bardzo gęs• , 
ntekledy piętrowo. W wypełntskach palenisk znajdowała się warstwa lub skupiska przepalonych kamlen!, Cz1 -te 
były fragmenty zwęglonych belek drewnianych /wg wstępnej analizy gatunków drewna • dębowych/ ulotonych u&t· 
towo, W kUku paleniskach, na skrajach l w górneJ części wypełn!sk, natrafiono na skupiska nie spąlonych z• tJ6\' 
l fragmentów tuchw bydlęcych. Materiał ceramiczny był bardzo ubogi. Tylko w dwóch paleniskach znalezlor n 
częściowo zachowane naczynia, grup l! IV fwg sys)ematyld ceram1k1 kultury W!elbarsk:lej B. Schindlera/, ~to 1;. 

ne ogólnie na fazy B
2
/C

1
-C

1
• 

Około 3m na wschód od granicy palenisk, blegnącej kulminacją wydmy wzdlu:t.llnll EN-WS, odslon ętCI 
część skupiska cerarolki kultury wlelbarsklej, owym. ok, 2,40 x 4 m, Zawierało ono ponad 7 tys. ulamkOw, • a
dających się prawdopodobnle na ldlkadztesląt oaczyn, m. In. grup !~VI, Vill, X, XV L Inne, do których na razi< ' c 
znaleziono analogU w materiale zabytkowym ze stanowisk kultury w!elbarsklej. Zrekonstruowane dotych1..zat. rmy 
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występowały w ramach czasowych s
2

JC
1
-c

2
• Wydaje się, ~e nagromadzeole naczyó nast'lpUo Yf stos\lllkoWo krót

kim okresie czasu. najprawdopodobniej odpowiadającym stadium C 1 6" 

w humuoue, w okoileach skupiska, znalezlooo dwie br'łzow<' up11)}d A. v: 128/B2/C 1/. zalegające w odda
lemu od sleble, z pozostalościami sznurka na spr~ynce. 

3 niewieikle obiekty o nieokreślonym ch~rakterz.e /zarysy w pr~:yblltenlu owalne, wypełniska szaroczarne, 
kształty w profilach nieregularneJ, zaWierające znaczne tloścl węgli drzewnych, z du~ym prawdopodobieństwem 
motna traktować jako korze!Uak1. · ' 

Materiały znajdują się w PMA. 

Badanta będą kontynuowane: · 

KISLAKI, g m. Tykocln 
woj. blalostockle 
Stanowisko 2 

KL YZOWA, gm. Drohiczyn 
woj. białostockie 
Stanowisko 12 

' KOCIERZEW KOSClELNY 
woj. aldernlewlclde 

patrz 
neolit 

patrz 
wczesne 6redn1owtecze 

Muzeum Reglonalne 
w Brzeztnach 

Badanta prowadził dr Henryk Wlklak. Finansował WKZ w Sk1ernle· 
Wicach. Pierwszy seżon badań. Cmentarzysko kultury łutyck1ej 
z V okresu epok1 brązu. 

Stanowisko poło2.one Jest na plaśnlcy chłopsklej między współczesnym cmentarzem katollck1m a zabudowa· 
nlaml magazynowymi Gminnej Spoldzleln l. Ponlewa2. plaśnlca ma być zniwelowana, celem zwiększenia areału z1em1 
uprawnej, WKZ w Sldernlewtcach podjął decyzję badań wykopaliskowych w zagrotonej niwelacją części obiektu. 

Badanta te na zagrotonych krawędziach plaśnlcy, poza dwoma ułamkami naczyó gJin!J..tych, nie stwterdzUy 
w yst ~powanla zabytkOW, ' 

Dokumentacja l zabytld znajdują się w M\lzeum Regionalnym w Brzezinach. 

Badania zakończono. 

KOPYDLOWO, gm.Wiłczyn 
woj. konińskie 
Stanowisko l 

KOWALEWKO, gm. Oborntld 
woj. poznańsk1e 
Stanowisko 3 

patrz 
neolit 

Muzeum ArcheologlcJme 
w Poznanlu 

Badania prowadzUa mgr Ewa Rajkowska. Finansował WKZ w Poz
nanlu. Drugl sezon" badali. Cmentarzysko clałą>alne kułtury łutyc
ktej z przełomu epokl brązu ' t 1ełaza. 

Badarus ratownicze koncentrowały się w najbardzlej zagró:!.onej, południowej części cmentarzyska. Przeba
dano obszar o powterzclml około270m2 /łącznie 47S m2/ 1 wyeksplorowano 78 grobów wyłączn!e clalopalnych. ktOre 
zalegały na rOtnej głębokości, od 20 do 100 cm. 

Wszystlde obiekty z tego cmentarzyska były grobami popielnicowymi. Większość z ruch posiadała kamlenne 
obstawy lub bruk1 o nieregularnym kształcie, Tylko w prz)padku 3 grobów obstawa mlc.ła dość regularny kształt l 

zblltony do prostokąta. Klikanaście oblektó"!" nie posladalo tadnych obwarowań 1 nakryć kamiennych, W Większości 
były w nlm groby pojedyncze, tylko w lO przypadkach wwosa:!.ono je w dwie lub trzy pop1e~ce. Konstrukcja tych 
grobów była piętrowa. Obiekty nie tworzyły określonego porządku, chocla:!. usytuowane były stosunkowo gęsto. 

W większości grobOW odkryto znaczną 1lość materialu ceramicznego. Sporadycznie występowały tylko obiekty 
z pojedY!lC:tytn naczynlem•poplelnlcą. Ceramika była dość zrotDlcowana. OprOcz form wazowatych wystąpUy garnki, 
misy, amfory, kubk1, czerpaki, dzbank1, jak r6wnlet Inne formy ceramiczne. Do najciekawszych nale:!.ą: grzechot id 
w kształcie ptaków, walka, gruszkowate, gł1nlany stoliczek. ptaszek ora& fragment dyszy odlewniczej. 

W grobach odkryto rOwnle1 bogactwo zabyti<Ow metalowych. . WśrOd n! ch nalety wymienić: steklerkę brązową, 
szpile brą~owe, zapinkę, zawteszkę brązową. długo .w opracle rogowej, brązową Igłę, grocik, :telazny nOt. 

Badanta będą kontynuowane. 

. . . 



KRZANOWICE 
woj. katowlcld e 
Stan'Owtsko l 

- 51 -

Muzeum Górnoślqslde 
w Bytomiu 

Badania prowadził mgr Martan Pawllńsld. Flnan sow•l WKZ w 
Katowicach i Muzeum Gornośląskle w Bytomiu. Dzh:w !ąty sezon 
badań. Cmentarzysko kultury łutycktej grupy śląsktej od schyl
ku U do V okresu epold brązu. 

Kontynuowano prace rozpoczęte w 1976 r. Przebadano obszar o powierzchni 550 m 
2

, odkrywając 26 gro bO 
ciałopalnych f nr 313-338/, w tym 5 jamowych l 21 popielnicowych. Część poptelnic była uszkodzona, a niektóre 
nacr)n1a zachowały się tylko w partU przydennej. Groby występowały na głębokości od 0, 25 do O, 70 m ponlt.ej 
powierzchni gruntu. W wlększośd grobów popielnicowych przepalnne kośc! ludzie! e występowały w nacz)nlach wa
zowatych lub czarkacb. Popielntce nakrywano misami, najczęściej proO!owanyml . W dwóch grobach datowanych 
na nr okres epoki brązu pop~elnlce nakryte były fragmentami dutych naczyń. w kilku grobach popielnicowych z 
wczesnej fazy kultury ł~ycldej wystąpiły fr. paclorkOw :t niebieskiego szkla oraz drobne fr. szpil brązowych. 

Gr'!bY datowane są na li, IV l V okres epold brązu. 

Badanta będą kontynuowane. 

KRZEMIONKI . k. Ostrowca Swlętokrzysklego, g m. Bodzecb6W 
w o~ kleleckle 

patrz 
neollt 

Rezerwat Archeologiczny 

LUSZCZOW, g.:O. Uchanle 
woj. zamojslde 
Stanowisko l 

Uniwersytet lm. MarU Curle -Sklodowsk'~j 

w LubUnie 
Katedra ArcheologU 

Badanta prowadz!l zespOI pod klerunldem dr. Andrzeja Kokol\~lcle• 
go. F'lnansowalo BB\DZ Urzędu Wojewodzkle~o w Zamościu. 
Pierws zy sezon badań. Cmentarzysko clalopalne kultury lu:>.yckl< j 
z epokt brązu .. osada wczesnośrt:dnlowleezna . 

Stanowisko odkryto w południowej części wsi w trakcle badań AZP, na wyntes!en lu zlokalizowanym w środ
kowej partli wschodniego stoku dolinki bezlmieMego cieku. Stwierdzono nlilzczenle obiektu głOwnie głęboką orką. 

Prace ratownicze objęły powierzchnię 32, 5-m
2 

l pozwoliły na odsłonięcl e 13 grobOw ciałopalnych z <'pokl 
brązu oraz dwoch jam z około X w teku. ' 

8 grobOw zawierało popielnice przykryte misą. dwóm z nt ch towarzyilzyly przyst~wkl. Dwa groby - z któ
rycb jeden nie zawierał cE'ram!ld -uznano za jamowe. Trzy dalsze zawierały jedynie pojedyncze dul.e na~•yula. 
Poza tym znaleziono ro:ic! E'racz w poplelnlcy w groble nr 5 l skręt brązowy z grouu nr 3. W warstwie kolturov.ej 
odkryto trzy rozcieracze, ktore mogą pochodzić ze zniszczonych grobów. 

Płytko wkopane w czarnozJem groby mają nieczytelne zarysy JBtn l jedynie w kllku przypadkach wyrMolono 
tch blpo~etyczoe granlce. 

Materiał znajduje się w Muzeum Regionalnym w Hrubieszowie, dokomentacja w Katedrze Arcbeolog\1 ~JCS. 

Badanta będą kontynua;?ane. 

L YK0\9E, gm.Wierzchlas 
woj. sieradzkle 
Stanowisko l 

MACIEJOWICE 
woj. siedlecide 
Stanowisko I 

patrz 
pal<10llt l mezollt 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury Materialnej 
Zakład Epoki !lletall w WaraLaWie 

Badaola prowadziła dr Małgorzata Moglelnlcka-Urban. Konsulto· 
wal doc. dr hab. Jan Dąbrowski. Finansowało BB!DZ w St~dlcach. 
Czwarty sezon badań. Cmentarzysko grupy mazowtecko-podlasldcj 
kultury łutycldej z IV -V okresu epold brązu l początkOw wczesnej 

epold ~elaza. 

Pr><ekopano ok. 150 m 2 , eksplorując 90 oblektow: 2 skupiska kamlen l, 6 grobOw jamowych, 74 poplclnlcow" 
1 8 obiektów w postaci naczyń nle zawierających kości, występujących na głębokości 17-71 cm. Zarysy jam u<.hwy
cono przy jednym groble jarnowym 1 jednym popielnicowym. Jeden grOb jamowy przykryty był plncklern, w 4 wy~t~
p1ł)' fr. ceramiki, w 3 akrzeakr krzemtenne~ w 2 ślad:r brązu na kościach. WśrOd grobów popielnicowych, czębt<J 
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przykrytych placlder:n lub Innym naczyniem, w 5 znaleziono przystawki ceraml.,zne, w 14 drobne ozdoby brązowe, 
w 15 okrzeski krzemienne, niekiedy z patyn'! ogniową. znajdu,Jące slę wśr6d ko4cllub ponad nlml, a w 24 ślady 
br'IZU na kościach. Współwystępowanie r6!tnych rodzaj6w \9)'Posa2enla obserwujemy w 13 grobach. W jednym wy
padku paplelnica przykryta była ·dodatlcowo kamieniem, a w Innej kamteti wystąpl.t wewnątrz popielnicy. 

w kil.kudrteslęc!a przypadkach poptelnice nachylane były w rótnych kierunkach, najczęściej na pOlnocny 
1 południowy zacb6d. W 4 grobach wy&tl\piły resztki stosu, a w 6 część kości byla zwęglona. Kości ulotone były na 
og6ł w pnrz'łdku anatomicznym. Wśr6d nacz~ nte zawierających kości, małych am!orek, kubków l e<e.t"paków, od· 
kryto zespół złotany z !r. grzechotld poduszkowatej ! 2 kubków. 

Groby występują w' trzech poziomach, kilku wypadkach nawarstwtają s!ę lub uszkadzają pochOwki nttej 
połotone. Wśr6d kamieni, tworzących nieregularne skupiska, st"1erdzono fr. tarna, rozcieracz l płaski kamleń 
ze startą powierzchnią·. Uchwycono p6łnocno;wschodnJ'I. peryferię cmentarzyska. 

Badanta będą kontynuowane. 

MACIEJOWICE 
woj. siedleckie 
Stanowisko 2 

Polska Akademia Nauk 
lnJ;tytut R!storl! Kultury Materialnej 
Zakład Epoki Metall 
w Warszawie 

'Badania prowadziła dr Małgorzata Mog1elntcka-Urban. Konsulto
wał doc. dr bab. J1111 Dąbrowsld. Finansowało BBIDZ w Siedlcach. 
Trzeci sezon badań. Osada grupy mazowiecko-podlasklej kultury 
łu:tycklej z IV-V okresu epoki brązu. 

Pfz.ekopano 45, 2 m 
2 

na terenie bezpośrednio przylegającym od północy do wykopu sonda~ owego •. roku 1982. 
Układ warstw był tu analogiczny z tym, te poszczególne warstwy były cleńsze l wydzielały się moJej wyratnre. 
Warstwy, zarowno ziemi ornej, jak 1 warstwa n lcultnrowa zsunięta z wytszych 'partu stoku oraz warstwa m kultu· 
rowa ln sltu, zawierały stosunko\vo łlczny material zab;ytkowy: ceramikę, krzemlenle, przepalone kamienie, koflcl 
zwierzęce, bry!ld polepy. Obiekty wkopane były w warstwę m lub znajdowały s1ę pod ntą. · 

Odkryto 5 obiektów, z czego 2, kt6re tkw!ły w flc!anacb wykopu wyeksplorowano tylko w partli dostępnej. 
Występowały one na głębokości 40·60 cm, w planie byiy nieregularne lub zblltone do owala, o wymiarach 30 x 40 • 
110 x 120 cm, mlątszośc! 16·62 cm. W przekroju były nieckowate lub cyllndryczne. Wypełnlslro !ch stanowtl bru
n*tny lub szary piasek, a lliwentarz w pastael !r. ceramlki łlcznlejszy był tylko w obiektach 8 l 11. W tym ostaml'11 
wystąpiły lakh krzemienie, kości zwierzęce 1 węgle drzewne. W roku bletącym rozpoczęto badanta geologiczne 
stanowiska 1 jego otoczenia. ' 

Badanta będą kontynuowane. 

MADEL Y, gm. P11tnOw 
woj. sieradzkle 
Stanowisko l 

. 
MSClSZEWICE, gm. Kartuzy 
woj. gdailskie 
Stanowisko 3 

patrz 
okres halsztacki 

.Muzeum .'l.rcbeolog1czne 
w Gdailsku 

Badanta prowadzlla mgr Aleksandra Szymańska. Finansowało 
Muzeum Archeolo'glczne w Gdańsku. Pierwszy sezon badań. Cmen
tarzysko kurhanowe kultury łutycldej z IV-V okr'esu epoki brązu. 

Stanowisko polotone jest w niewielkim lasku sosnowym, w odległo.śc! ok. O, S km na zachód od ws!, po <>l>u 
stronach drogi leśnej prowadzącej z .Mśc!szewtc do Augustowa. L! czy obecnie 5 kurhanów, z których przebadany 
został jeden o średnicy 12-m na os! E·W, 11,3 m na os! N•S l wysokości do l m. Podstawę kurhanu stanow!ł poje·· 
dynczY,krąg o średn. 5 m, zbudowany z dutych kamlent przylegających ściśle do s!eb!e. W przekroju warstwy uk .
dały slę następUji\CO: i-Warstwa próchnicy leśnej, n-warstwa drob!lych kamtent W ClemnobrWlatnym plasku, ill•War • 
stwa dutych kamleni w 16łtopomarańczowym plasku, IV-warstwa tółty glln!asto piaszczysty calec. W centralnej 

. części kurhanu znajdowal stę pochówek. Pojed}ncza pop!elnlca przykryta mtą wypełn!ona była przepalonym! kość
m! ludzkimi. Stała ona w skrzyni zbudowanej z n!edutych, p!asklch kam! en!. Nad pochówkiem zagłębionym w calcu 
znajdowal s!ę wyodrębniony, prostokątny bruk kamlenna,a nad nlrn we wsz~stk!ch warstwach występowała lutno 
n!ellczna cerami !G>~! w malej Uośc! prze palone kości ludzkle. 

Przeprowadzooe. badanJ.a w Mścluewtcach wniosły nowe dane do obrządku pogrzebowego ludnoścl epoki 
br'I~U kultury łutyck!ej. 

Badanta będą kootynuowane. 



. 
MYSUBQRZYCE, g m. Lubsza 
woj. opolakle 
Stano~ISko 3 
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Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Opolu . 

Badanta prowadzili: mgr Ewa Ja4ko l mgr Klemens Macewtez 
/ autor sprawozdania/. Finansował WKZ w Opolu. Pterwazy sezon 
badań. Osada ludności kultury lut.ycldej datowana na IV- V okres 
epold br'l zu. 

- Stanowisko odkryte zostało w okr.este międzywojennym. Jest ono połoton~ na poludntowo•wschodnlm skłonie 
wznlealenta, w odległości około 2.50 m na pOłnocn'y wscbeld oc! drogi Ml.cbałowice•Szydłowtce. W miesiącach wiosen
nych 1984 roku wschodnia część stanowiska została naruszona Intensywną eksploatacją plasku. Przeprowadzono 
niezbędne prace ratownlc'ze, k!Oryml objęto te':en o dl. ok. 60 m l szer. do 4 m , przy krawędzi czołowej ściany vry
blerzyska. 

· Przebadano 30 oblekt6W. w4r6d których wyrototono przyziemie l budynku mieszkalnego, 8 jam zasobowych, 
5 odpadkowych 1 2 l! lady _po słupach. Funkcja pozoatałych jam była trudna do okrdlenla z uwagi na duty stopleń 
z!llazczetila eksploatacją ~s z yvra. ' · · · • . 

Zawartość kulturowa poszczegellnych obiektów b;yła stosunkowo skromna. Ograniczyła się do ceramtld 1 Dle
wlelklch 1lo4c1 polepy. 

• Zabytki te przekazane zostało do Muzeum Plastow Sląsklch w Brzegu. 

W wypadku dalszego zagrotenla badanta będą kontynuowane. 

NARKOWj,E, gm. Dobre 
woj. włocławskie 
StanoWisko 9 

Uniwersytet lm. Adama Mickiewicza 
w Poznanlu 
Instytut Prahlstorll 
Zespół Badań Kujaw 

Badanta prowadził Zespół. Badań Kujaw pod kierownictwem doc. dr 
bab. Aleksandry Colty-Broniewskiej. F• :~ansowal Uniwersytet · 
Warssaw ski. Pierwszy sezon badań os· ; y ludno4cl "protolutycklej" 
oraz obozowiska ludności kultury pucbarów lejkowatych l śladu 
osadnictwa ludności wczesnośrednioWiecznej. 

St;mowlsko zajmuje gorn'ł czę4ć p6lnocnego stoku rozległego ;;alu wydmowego, ograniczonego od pOlnocy 
i poludnia terenami zabagnionym!. . . . 

Badanta prowadzono w dwoch etapach. Wstępnie przeprowadzono szczegołowe badanta powierzchniowe metod"ą 
mezoplantmetryczną na obszarze 10.000 m2, w efekcie k!Orych zlokallf<2wano dwa skupiska materialu /A 1 B/. Na 
wstępie eksploracji wykopallakowej w obu zlokalizowano wykopy sondaU>we f wykop I·l II .w skupisku A, a wykop III 
w skuplaku B/.- W tym sezonie skoncentrowano slę na badaniu skupiska B, gdzie zalotono pozostale wykopy liV -X/. 
O gOlem przebadano 294• 5 m2 • rejestrując 174 obiekty z czego ogromna większość to dołki poslupowe. 

W ·skUpisku A zarejestr,owano następujący układ str.,atygrallczny: waratwa humusu 1 podglebia wapolczesnego 
ze śladami ludności wczeanollredntowlecznej /ntklodć 4ladOw pozwala je(lynle na prawdopodobne zawętenle chrono• 
logH do ,fazy A•B/ , warstwa humusu/? f 1 podglebls/? f kopalnego z zabytkamiludności kultury pucharów lejkowa· 
tych z fazy II w kujawskim schemacie periodyzacyjnym; odkryto fragment dutej konstrukcji mieszkalnej / najprawdo
podobniej półziemianki/. 

. Skupisko B miało prosty układ stratygraficzny: wyrablle niszczony przez wspOłczesną uprawę jeden poziom 
zaBledlenla pradzlejow.ego • osada ludności •protołutycldej•. Odkryto jedną budO"J'lę słupową. Przebadany został 
jedynie fragment osady, co utrudnia Interpretację Innych odkrytycb skuplak dołków posłupowych. Charakter materia· 
łu ceramicznego zarówno w-zakresie makromorfologii /esowate misy z rozszerzonym! wylewami, naczynia na pu· 
stych notkach, dute naczynia amforowale z dlugą; lejkowato zwęt.ając'ł ku gorze się szyjką l dwustot.kowatym 
brzu4cem/, zdobnictwa /jedynym elementem zdobniczym sęllatwy plastyczne/, _jak l technologU /obecność dw6cb 

· grup typologicznych ujaWniających po.wszechnle obserwowaną opozycję; )laczynla "kuchenne• 1 •stołowe• f wskazuje, 
11 mamy tu do czynlenta z zespole?" na.!bllt.szym z~społom tzw. grupy knnatantynowsklej. 

Bad~a będ'ł kontynuowane. 

NIECHlinRÓW-NOWA WIEŚ, gm. Burzentn~Konopnlca 
. woj. sieradzkle 

Muzeum Okręgowe 
w Sieradzu 

· ·StanoWisko l 

' Badanta prowadzlll mgr Anna Kutei·D~erzgowska l mgr Marek Ur
bańskt.IFlnansował WKZ w Sieradzu. Czternasty sezon bsdsń. lVtelo• 
okresowe 1 wielokulturowe cmentarzysko ctalopaloe u::ytkowane od 
ill oJa:eau epoki br'łZU do ill W. D. e. 

Stanowisko polotone jest na lewym brzegu Oldnley, w poblltu jej ujścia do Warty. W 1984,r. odkryto 56 
grobOw ciałopalnych, w tym 42 kultury łu~ycklej 1 14 przewors~ej, 31 grob6W kultury łutycklej _datować mot.na na 

.--. - - Y"'; ~ ••• - ,~- ....--- . --.-. -. -- . 
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,.cbJlek epoki brązu 1 początek epoki telasa, 8 Da okre11 halsztacki.; 3 groby Zlllazc:IK>fte były przez wltopy oowot)lt
ne f zawierały tylko nlfwtellde Uodc:l nie charakteryatyc:znycb u~~ c:eramlld_ Grotrow jamowych ole- atwlerdzono. 

Przewatały poc:hówld jednostkowe. Tylko 3 grcsfły zawierały po 2 popleln1će ze •zcz'ltkami 2 oaobnJ.ltOw. · 
W 2 grobach nte stwierdzono występowalila kojd /gr. 6391 656/. W 19 grobach natratlOJ;IO na kośel małych dzl.ed. 
przy czytn w 7 z nlch znale.,lono fragmenty zabawek gJ.\nla.nych. Gr Ob 1!37 uwierał 2 poptelnice ze e"C:t'łlkaml dwoj• 

\ ga dzieci w r<ltnym wieku. W 8 grobach wystąplly ozdoby brązowe: ~. spirant, wtslorJd. branaoleta .1 uplla. 
Do najbogaciej wyposatonycb nale:ty gr<lb 647, w ktOrym obok poptelnicy z ko4ćm! dziecka znale;:Iono alamld 3 
czerpakow, naczyń o chropowacooej powlerzcłtnl, ~ misy, a takte l~ l(\! gllnlaD'l. tnlnlaturę nacz;ynta wazo11!'atego, 
kOlko 1 rr. drutu brązowego oraz owalny pr.,edm!ot gl!n.1any r. !rzema otworkamL 

Groby kultury przeworektej grupowały B!ę w ~coej części cmentarzyska·! datowane są na okres rr.ymsld; 
6 z 1Jich to groby jamowe, 7 popielnicowe. Groby jamowe były nlewlellde, I.C.h w:ypełnlako atanowU jasnobrunatny 
piasek 1 przepalone kości z ułamkami ceramlkl. PopJelnlea umieszczona była w grobach zazwyczaj w jamle wypeł
nionej brunatnym plaskiem. Przewatały groby jednostkowe. Do wyj'łtkOW naletały groby 670 1 623. Gr<lb 870 był 
grobem podwojnym; a w groble, 623 znajdowało alę 5 popl~lc. Obydwa były bardzo bogato wyposuone. W groble 
623 cztery poplelnlce z kośćmi zestawiono parami w ten sposOb, :te stykały filę wylewami. Pl'lta popleinica - głę
boka misa - stała osobno; W groble tym małer.lono takte n<l2 szydło, !r. okucia telaznego, nlt. fr. stoplonego W!• 
stora szklanego, WISlor z kul! szklanej opasanej tdmą hr'lzową. 2 hr'lzowe pterśclenle z wyrostk:am1, przęśl!k, 
l! bulę brązową, 2 szlelane paclorki melonowatc, 7 paclorkOw szklanych częśdowo nadtopionych ora~ !r. st"''looych 
ozdOb brązowycbl! nacz)nla gl!.niane. 

W groble 670 umieszczono dwl" pop1eln1ce oraz ulamld trzech naczy!\ gllnlanych, drobne ulamld ceramiki. 
fr. stoplonycb przedm!otOw • brązu, l stopionypaclorek szklany l 6 całych fw tym l melo,nowaty/, a takte 2 tlbule 
brązowe, w tym l zdobiona emall'l na kabł.,ku. · 

Badania będa kont)nuowane. 

02.U ĄTI E:JI, ;;m. Krzvnowloga Mała 
woj. ostrołęcki• 
StanoWIsko l 

Konserwator Zabyti<Ow Arcbeoillglcznych 
w Ostrołęce 

Badania prowadzi} mgr Jal!usz Korsak. Finansował WKZ >w' Ostro
łęce. Czwarty s ><on badaA. Cmentarzysko 'l<ultury łutycldej 

. IV-V okres epoki br 11 zu. 

Badaniami objęto-wschodni skraj cmentarz~ka. Odsłonięto powierzchni ę 150, m2 szeroką plaszc.zym'l poz• 
walając ą na obserwację poszczegOlnych warstw bruku. Kamieole nad grobami uldadały slę w trzech partlach w 
czter~ch warstwach. 

Wykop zalo1ono na łagodnym wschodnim stoku ~ble~ W rejoole 35 m na południowy wscb<ld bruk zakoll
czyi stę 1 po odslonlęclu powterzc"!U do glębokoścl 80 cm nle stwierdzono występowanJ.a grobow. W;xkop pomocniczy 
zato1ono na poludnie od zaaadn!czego ara 4 o wymiarach lO x 5. N! e udało się jednak uchwyclć południowego skraju 
c mentar <yska. Odsłoni ęto 7 grobOw zawleraj'lcych 54 nac>:)nla, w tym 45 urn 1 9 przY,.tawek w skuplakach po 2 do 9 
naczyń. Urny mocno zniszczone poprzez naCisk kamienia., pr~:ewrOcone na bqk. Jedno nac>:ynlro przystawka z usr;
ktem zachowana w całości. W trakcle eksploracji naczJ']I znaleziono fragment drutu br'łzowego, wyciuelano row-
nlet wyrob,Y kamienne, ziarna rośllo 1 zęby zwierzęce, · 

Materiały znajdują stę vr MO w Ostrołęce. 

Badanta będ'l kontynuowane. 

PACANOW!CE, gm. Pleszew 
W o .i. kal! s kle 
Stanow; sko 6 

Mlzeum Okr~gowe Ziemi Kallsldej 
vr liAl!&zu 

Badanta prowadr.!ł mgr Jerzy Aleksander Splltt pny wsp6ludz!ale 
Krystyny Dobak-Splltt. Ftnansował WKZ w Kaliszu. Drugi sezon 
badab. Cmentarzysko olałopalne ludności kultury łutycldej z V 
okresu epold br11=. 

r 

Stanowisko poło:!.one jest po obu atPonacb pob,ej drolll ~owadzącej z Sulęc~ do Pard~ okol o 300m na 
pOlnocny wscbQd od ostatnich /wschodnich/ zabudowail wsl Pacanowlce. Znajduje onę cno na nl"lelldm, Iae<><klym 
wzntes!entu częściowo wykorzystywanym jako twlrownta • dwa nlewtellde wyb!erzyska plasltu umleazcttone naprze-
ciw a!eble po obu stronach dro_gt. · 

2 ' 
-Pru badano obs:oar o łącznej powterzehot olcoło 420 m • OdsloD1ęto 35 oblekt6w p-obowych wśr<ld lrt<lrych 

3~ stanowiły poc:howld popielnicowe /w tym 20 zacbnwaoycb w cało•ct, prsy czym 2 z nlcb obs:ypan~ były dodatkowo 
resztka m1 stosu, a-l pastadał obol< popielnicy Dlewtelą jamę z materiałem kostnym; 2 dobrze zachowane, ale poz
baWione jakichkolWiek śladOW materl'*' ko~toego • aymbol!c:r;ne; 6 zn!Bzczonyc:b - •pouclnane• 1 ro~<włOczone pruz 
~lęboką orkę parne stropowe oacz.YJ1 ctraz 4 baidzo s!ln.1e. r.olsr.czone - uchW'ycOQe w poatac1 situpisk matertału 
kostrego pr>:emleazaneeo z lumo le"'!łcYIII! fragmentami ceramJ.k1f, a 3 • jamowe fw tym 2 zachowane w dobrym 
stanie, pązy czym l z nlch posiadał dwie jamy oraz l znacZllle ltnlsiczony, odsłonięty,.. postaci skupiska ma tertalu 
kostnego l lutnyc:)l fragmentow ceramlld PQchodzącyc4 nd nievrlAtlldeh naczyń-przystawek/. ' 
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Pou tym odkr)'to ~e skład ceramlld grobowej złotony z lO naczyńleących w 2 poziomach głębokościo
wych f jedna •arstwa aad druA/ oraz 5 skuplak materia~ ceramlcznego zawlerafących w swym składzie fragmenty 
ceramiki pocbodr;"'e ~ 3. do S naer;yd. SJQ>pl.8ka te stanowią prawdopodobnie por;ootaloścl bardzo sllnle znrazctonych 
o~.lelttOw crol>cnVJCh, ehoclat z uwag! na brak w nlch materiału kootnego nie r;no1.rla wykluczyć, te są one śladami 
po &t.)'Pach lub Innych zwyczajach pogrzebowych/? • brak jednak w Ich p>blltu śladow ognisk/. . 

Groby odkryte na wachód od drogi polnej Wyrolemonej przy opl81e lokal!:tacjl stanowiska 1 znajdujące slę w 
poblitu obszaru przebadanego w roku 1983 talegały bardzo płytko pod powierzchnią ziem! /około 30 cm/l były w 
wtęk•n:oścl mlazczone przez glębola! orkę - r;achowaly stę glownle części prz~denne nacr:yń. Natomiast obiekty 
gre>bowe l skład- ceramiki grobowej /omaczony nr 30 72/84 / odalonlęte. na zachOd od ww. drogi zalegały głęblej 
/50•80 cm ponl.:t.ej poziomu stropu humuauf l b}'ły przewatnie zachowane w całości. 

Stwierdzono. :!.e ucbw ycona w ubiegłym sezonie wykopallakowym granica dzieląca obszar cmentarzyska na 
dwie części • z grobami jarnow)'nlli popielnicowymi. • była przypadkowa 1 wtązala się z Owczesnym stopniem roz
pozoanla badanego obleJ,:tu; nle zoatsla ona potwierdzona w trakcle tegorocznych badań" 

. Wlękność odkrytych grob6w wyposa:!.ona b}'ła w naczynla-przystawlq, ktOrych Ilość wahsla się od 2 do 6. 
Tylko 4 obiekty pozbawione b~y przystawek l stanowlły je wyłącznie pople!J\tce zawierające przepalone kości ludz
kie. P.oza przystśwkam\.w jednym z grob6w /nr 26 68 -/8ł/ zualeEiono gl!nlaną grzechotkę w kształcie O gur ki 
ptaka, Wśród naczyń-przystawek za najbardzlej interesujące formy uznać nalety naczynie beczułkowatego kształtu 
zaopatrzone na wysokości . wylewu w ntew!elkle, o poZiomej orientacji, uszko z plonowym pr!telduclem odkryte w 
groble nr 26 68-/84 oraz mlnlaturowy kubek z lekko banlastym bnqścem 1 cyl!ndryczną szYJką, zdobiony u nasady 
8r.yjkl kr~t~rnt." pionowymi. kres:czkami pochodz'lcy z grobu nr 27 69-/84. 

Nieliczne oblekly grobowe poeladsly w swym Inwentarzu tak:!.e przedmioty metalowe. StanowUy jt ozdoby 
wykona~ z brązu: szpUa postadają!'a glowkę rozklepanąt1zwtnlętą w uszko Jgrob nr l 43-/84/, zachowany we 
fragm~tach naszyjnik wykooany z cienkiego; skręcanego wok6ł własnej oSI drutu fgrob nr l 43-/84/, 3/4 k6łka 
fgrob nr l( 00-/84/, dwa połrOjnę skręty spiralne fgrob nr 15 S7-/84/ oraz kOlko f gr Ob nr 26 68-/84/. 

Poza p~ze<tstaw!onyml wytej elementami wyposatenla grobowego znaleziono tak:!.e - w groble oznac>:onym 
nr 36 78-/84 -pięcioboczny toporek kamienny, a na plasklm kamleniu le:tącym w pobll:!.u grobu nr 37 79-/84 
litą. tru1.sywną bransoletę brllzową. 

Na podstawie wstępnej analizy materiału cceram!cznego, pr!tedmlotOw metalowych 1 cech obrządku pogrze
bowego motemy potinerdzić wcześniejsze /ustawne po pierwszym sez~le wyk"!'aliskowym/ przyporządkoW8)11e 
badanego cmentarzyska grupie wschodniowielkopolskiej ludności kultury luty< klej 1 jego datowanie na V okres 
epoki brązu. · 

Materlsl. 1 dokume~tacja z b~ań majduje się w Muzeum Okręgowy'? Ziem! Kal,lsklej w Kaliszu. 

Badanta będą k.ontynuowane. 

PALUCHY, gm.Stenlawa . 
woj. przelj'l.yskle 
StanoWisko l 

Muzeum Na.rodov•e Ziemi Prtemysklej 
w Przemyślu 

Badania prowadził mgr Adam Kostek. Finansowal WKZ w Prze
myślu. Szoaty sezon badań, Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej 
z epoki brązu l wczeenej epoki brlł-Zu. 

Kontynuowano badania zaldadaj'łc wykopy w strefie pOlnocnej stanoW\ska, wypelnlając przestrzenie w pOlno· 
cno-zac.tiodnlej ezęśd, celem uchwycenia zasięgu cmentarzyska od tej strony. W części pOlnocnej obiekty wystę
powały w dutym zagęszczedlu tworząc skuplenia po k1lkadZ'1es1ąt pop1eln1c, natomiast w wykopach zalot.on.)"'h dalej 
na zachód odkryt7"b zoatalo tylko kilka grobOw, t:apewne wyznaczających zaSięg cmentarzyska w klerunku pOłnocno-
zachodntm. · 

WyekSplorowano w sumie 166 grob6w ciałopalnych, w wtękazoścl poplelnlcowyĆh, Nieliczne groby bezpoptel· 
nicowe koocentrowaly się na obrutentacb dutych skupleli popielnic." Groby występowaly stosunkowo płytko, z re
guły na ełębokośct2s-4o cm. przez co większość z nich została mocno zntazczona głęboką orką, Spośród nich wy
rOmla.l ś!ę dość głęboko wkopany, dut.ycb rozmiarOw Óbtekt':Jarnowy, zlokallzowany na pOlnocnym obrze:!.enlu cmen
tarzyska.. Postadsl on mocno wyiilu:!.ony na 11011 NW-SE nieregularny w rzucie poziomym kntałt, uchWytny wyrat
olej na gł. SO cm. Dno bard.~:o OlerOwne, w ailejscach najgłębszych osiągalo 90 cm głęboialścl. W obrębie obiektu 
występowało kilka alcup1efl fragmenfOw naczyó 1 przepalonych kości. W jednym z tych skupleć znaleziony zostsl 
pojedynct:y paclor~k z:e uldtw":· 

Jedna piąta odkrytych grobow wyposdona była w przedmioty brązowe l telazne, w wtęks>:oścl mocno znlsz
CEO&le. z leplej zachowanych w~enlć nslety szpUe 1: głowkami rozklepanym! l zwlntętyml w uszka, skręty z drutu 
br'l!'owego, pojedync~e egzemplarze bnytwy l tarczld brązowej 1 not.yka telazne&o. 

Obecność pnedmtotow :!.elamych a t~e występowanie grob6w w gęstych skuplenle,ch wskazuje, te badana 
część cmentarzy•ka pocbod~:t z wczeenej epoKI telazs. 

Materwy wraz z dokąmentac~zlo:!.nno w Mut:eum Narodowym Ziemi Przemysklej w Przemyślu. 

.S,danl.a nalety lroatynuo-ć. 



PAWLOWICE, gm. Stężyoa 
w oj. lubelakle 
StanoWisko l 

F ODRZECZE 
woj. leszcz)ńslde 
StanoWisko 3 
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patrz 
okres lsteńslt1 

Folska Akademia Nauk 
Instytut Hlstoru Kultu.." Materlslnej 
Z.lklad ArcheologU Wlelkopol,slc1 
'w Poznan1u . 

Badania prowadził mgl' Wojelech Sm1g1elslc1. F1nansował IBKM 
PAN. Drugi sezon badafl. Cmentarzysko l!urbanowe 1 grobOw pła
skich ludnośC1 kultury łu:tyclc1ej z okresu D epold br11zu. Cmenta
rtysko ludności kultury przeworaklej z I-U w. n. e. 

Badania ratunkowe podjęte w_l982 r. na stanoWisku nlszczonytu pracamilel!nymi doprowadziły do odkrycia 
nieznanego dotąd cmentarzyska kultury łutyck1ej oraz kultury przeworsldej. W 1984 r. zbadano 4 groby kurbano• 
we /2 częśc.!owo/, ktOrych nasypy z1e.mne nie zacbowały się, ale konstrukcje kamlenne były w dobrym stanie.. Ich 
jądra kamlenne mlaly 3-3,5 m średnicy 1 s~ładaly a1ę z 3-7 brukOW kam1ennyc'b,. 

Były to groby bezpop1elnlcowe, między kamiemaml rozrzucone były przepalone kości oraz drobne ulamld 
ceramiki. Odkryto także 3 przedmioty brązowe: szpllę z p1ecz~Jtkowat'l glowką, kOlko z założonymi końcaml, r.do• 
blone grupami ukośnych kresek oraz fr. podłutole Uobkowanej bransolety. Pod dwoma: kuril!Utaml odkryto jamy 
bez wyposażenia, natomiast j!Jdro kamienne trzeciego obsypane było 1ntenęywn1e czarn'l ziemią. Nasyp ziemny 
jednego kurhanu zaobserwowano w profilu: składały się nań warstwy piasku 1 prOchnlcy. WśrOd ceramlld grobowej 
odkryto znaczną llcs.bę ułamkOW naczytl plonowo tłobkowanych oraz guzowych. Ozdoby brązowe znajduj'! llcr.ne · 
analogie J}a terenach południowych /Czechy, Morawy. kraje naddunajslc1e/. Ten r.esp<lł datuje zatem cmentarzysko 
na okres epoki brązu, a rytuał pogrzebowy, zwłaszcza ciałopalenie, pozwala je przypisać ludności ·kultury łutyclc1ej 
z jej najwcześniejszej fazy. 

Na cmentarzysku kultury przeworaklej tbadano pochOwek konia. Na dnie głębolc1ej. lejkowatej jamy. wypeł• 
nlonej czarną ziemią zalegał kompletny szkielet młodego /do 2 lat/ oaobllllal.płcl nie ustalono, prz"Y ktOrym 'odkryto 
jedyni~ kilka drobnych ułamkOW ceramiki. · · ' 

Odkryto tet ślady osadnictwa neolitycznego /kultury pucharOw lejkowatych/ oraz średniowiecznego w posta
CI ulamkOw ceramlld zalegaj'!Cych w prOchnlcy. 

Badania będą kontynuowane.. 

PRUSZCZ GDANSKI 
woj. gdańskie 
Stanowisko 7 

ROCHY, gm. Zduny 
woj, kaliskie 

R YBINY, gm. TopOlka 
woj. wlocławslde 
StanoWisko l 4 

patrz 
okres wpływow rzymsldch 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Uniwersytet 1m. Adama Mickiewicza 
w Poznanlu -
Instytut Prabistorn 
ZespOI Badań Kujaw 

Prace prowadzU zesp<lł pod kierunkiem doc. dr ha:b. Aleksandry 
Corty-Broniewslc1ej. Finansowal Uniwersytet Warazawslc1. Drugi 
sezon badań•. osady ludności kultury lwielisklej oraz śladOw osad• 
nictwa ludności schyłkowoneoUtycmej, kułtury pacharOw lejkowa• 
tych l kułtury amfor kulistych. 

W 2bleżącym sezonie skoncentrowano się na badanlach osady ludności kultury 1Wle6sktej. Objęły one powlerzch• 
nl ę 2 50 m • Odkryto. 30 oblektO w. z czego większość to a.,łld posłupowe, W prze,.-atającej11czble w l '!t 'l slę one z 
osadnictwem ludności kultury lwleńsldej. W kategorU materiału ruchomeg" pozyskano około: l. 500 rr, ceramiki, 
2. 500 br:,ł krzemiennych, 200 kamlennych oraz nlewlellde Uoścl kości, jak i polepy. Wstępnie motna zrekonstruować 
jedną prostokątną budowlę słupową, 'odkrytą w całości. Była to najprawdopodobniej mala osada /o jednym zabudowa• 
n lu/. Na podstawie cech zdobnictwa l makromorfologU wytwor,Ow ceramicznych nalety zaliczyć ją do tzw. grupy 
połudnlowo"wscbodnlej kultury lwle6s~ej. Badaola jednoznacml.e potwlerdzUy, t:t wyrOtolane w sezonie ubiegłym 
jako osobne fazy "lwle6ska" l •trzctnlecka" ą sobie wsp(!łczesne 1 tworzą 'eden koherentny zesp<lł z dwoma rodza" 
jam! ceramiki : •stoł<U!ą" /lwlefuJq/1 "kuchenną" /trZ•cJ.Jn1ecką/. 

Wstępna analiza zbioru łrOdeł krtemlennych, ja)d pozostawtła po sobl.e llldnooić kułtW'y IW!el\skiej wykazała 
kilkanastoprocentowy udział surowcow r. importu /głOwnie surowlec wolytlski? f oraz czekoladowy. W śwteUe tych 
danych otwierają slę Istotne mo:tllwoścl P':zewartośclowanla przyjmowanych dotychczas dla Kujaw ujęć systematy
zujących dystrybucji aurowcow krzemiennych, a w szerszej skall systemu powiązań dalekoSiężnych łudnośc.! "lwletl-
skleJ". · • 

Badania nie będą kontynu-ane. 



SANDOMIERZ 
woj, tarnobrzeslde 
Stanowl •· '<o Szpital Rejonowy 

. 
SIEMIECHOW, gm. Wldawa 
woj. elerachk!e 
Stanowls~ 2' 

SIEMKOWICE 
woj, sieradzkle 
Stanowieko 3 
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patrz 
neolit 

patrz 
okres wpływow rzymsldcb 

Muzeum. Ziem! Wlelu1\slóej 
w Wtelunlu 

Badania prowadził mgr Bogusław Abrsmek, Finansowal WKZ w 
Sieradzu. Pierwszy sezon badali, Cmentarzysko ciałopalne kultury 
l~yck!ej ze schyłku epoki brązu. 

Badania lDlały charaider ratowniczy, co spowodowane zostało dalszą, mimo wydanych zakazow, eksploatacją 
plasku. Cmentarzysko zajmuje sz<!zyt l zbocza morenowego wznleslenla, na ktOrym znajdują slę ponlemleckle bunkry 
z okresu n wojny oraz plaśnlce, przy czym nlektOre eksploatowane są prawle od 1938 roku, Relacje mteszkańcow, 
a takte rozproszona na powierzchni ceramika wskazuj'!, te cmentarzysko zajmuje /a raczej zajmowało/ obszar ok. 
2 ha. 

Badania przeprowadzono w miejscu najbardzlej zagrotonym zniszczeniem, a Ich rezultatem było odkrycie 
20 grobOw popleln!cowych, 

Stan zachowania grobOw, podobnie zresztą jak 1 brukOw kamlennych przykrywających wyposatenle grobowe, 
jest rOtny. Groby ząlegające głęblej miały jedynie zdekompletowane bruld, natomiast groby zalegające płytko, 
zarOwno brukt, jak l wyposaten!e, Popleln!ce występowały zwykle w towarzystwie naczyó przystawkowych, wloto
nych czasami do środka naczynia. WśrOd przepalonych kości znajdowano tet niekiedy okruchy brązow. Prawie 
wszystkie naczYJ;IIR z odkrytych grobOw udało się wykleić l zrekonstruować, 

Materiał znajduje się w Muzeum Zlem! . ~leluńslóej w W!elunlu. 

SŁAWSKO, gm.Sławno 

woj. słupskie 
Stanowisko 24 

.. 
SOIDBOR, gm. Włodawa 
woj. chełmskie 
Stanowisko l 

STAWKI, gm.Dobra 
woj. kon!Jislde · 
Stanowisko l 

. . 
STAROSCIN, gm. SwlerczOW 
woj. opolakle 
Stanowi'Sko C 

patrz 
okres lateński 

patrz 
pa.li!ollt l meroUt 

patrz 
okres wplywow rzymsldch 

Konserwator ZabytkOw Ar~heolog1cznych 

w Opolu 

Badania prowadzili : mgr Ewa Jaśko l mgr Klemens Macewłez 
(aut?r sprawozdania/. Finansował WKZ w Opol!'· P lt;rwszy sewn 
badali. 06ada ludności kultury łutycklej z rv-v okresu epoki brą zu. 

Stanowisko jest pqł~tooe na'pra;,.ęj terasle .rzek! Stobrawa, na ptaszezystej wydmie, około 400 m na polud
niowy wschod od. koścl~ła. W związku z zagrotenlem stanoWiska dorywczą. alelegalną eksploatac~ą plasku, przepro
wa~zone zostały ratownicze badania wykopal!sko:-ve. ?bjęły one obszar o pow!erzcbn! około 260 m • 

Przebadano łącznie 54 obiekty, Wyrotalono wśrOd nich 2 przyziemia oblektow mieszkalnych, 3 paleniska, 
l rumowisko pleea ll7 jam posłupowych. Funkcja 23 oblektow byia trudna do ustalenia. 

Materiał zabytkowy z obiektów 1 zalegająćy 'lumo panitędzy nim!, był dość ubogi. _Domlnowały ułamki grubo
ściennych naczy6 gllnlanych. Ponsdto małezlano między Innym! !r, plackOw ~Unlanych, lą.m!enny gładzik, fr, ka-
mienia '. arnowego 1 rozcieracz. · 

Zabytki wraz z dokumentacją przekazano do Mw.zeum Śląska Opolsldeg~ w Opolu, 

Przewiduje slę kontynuację badań, l 



STARY Sł\CZ 
woj. nowosądeckie 
Stanowisko l 
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Konserwator Zab)'tloOw Archeologtem;rch 
w Nowym. S~CliU 

Badania prawadrtła Renata Ablamowie B pod lclerunldem na!..<owym 
pror. dr, hab. Marka Gedla z Instytutu ArcheologU UJ. F!.nansowa.l 
Urzljd Gmll)y w Starym -8ąc1.11. o .. da kullury lutyclelej z V okreau 
epokt brązu, - HC /?f· 

Stanowisko polotone jest na krańcu wyodrębn1ającego s1ę cypla, gorującego nad lewobrzetną terasą ~alewo
wą Popradu. Osada' bezpośrednio S'JSiaduje z a.ld:ualnte rozbUdowywanym cmentarzem, stą_ólconleeznodć badań ra-
towniczych, · . 

2 ' 
Pnebadano lącmle obszar163 m /wykopy nr 1-7/. W sumie odkryto 18 obleldOW /nr' l-18/. Obiekty wy-

ątępowaly na gł. 50•80 cm, a Ich mlątsz()jjć WJI'los1la od 20-50 cm. Kształt zazwycEaj owalny lnb kollaty.o tredtllcy 
ok, 40-60 cm fu wy;jątklem ob, nr 11 owym, l, 70 x 2, lO mJ, W profilu jamy przybierały kształt nieckowaty, 
rzadziej workowaty. 

Wypełniska jam, zazwyczaj o barwte brunatno-czarnej lub szarej, zawierały małą ilość ćeramlki, w nle• 
ktOrych jamach /ob.'nr 2, 3, 8,13-16/ materiał nie wyat'll?!ł. · 

Na szczegOlną uwagę 1 omOw!ente zasługuje ob. nr 11 /wyk. 7/ w pla.n!e prostokątny, owym. l, 70 x 2,10 m 
l mtątszośc! 90 cm, w przekroju nieckowaty. Setanki wylotone dutymi, pM:epalonyml kam\enlamt. Na dn!e znajdo· 
wala stę warstwa spalenizny /20·50 cm/, natomiast wytej polepa. W obiekcie znaleziono l fio. dna naczynia, ktOry 
ogOlnie mot.na określlć jako prahistoryczny. Bezpośrednio z obiektem były związane jamy posłupowe, być mote 
pozostalość po konstrukcji naziemnej. Wstępole ob. 11 ~ot<:_ być ostr<>tnte !nterpretowaJly jako resztki p\eca. 

Z l!l&rstw poszczegolnycb wykopOwpochodzą mało charakterystyczne ulamld ceramiki prablstoryc.znej oraz 
wczesnośredniowiecznej. Do e!ekawsr.ych nale:ty !r. stopld f wyk. 3/, być mote będący c~tęśe!'ł .brykieta:ta /? /. 

Stratygrafia wykopOW przedstawia slę nlejednol!cte. W wykopach nr 1•2 pod wustw.j h~usu /20•40 cm/ 
zalegał bezpośrednio :twtr, natomiast w pozostdych pod humusem gro.bOw ok. 20 cm wystąptła jednoUla warstwa 
koloru brunatno-czarnego, sięgająca miejscami do 80 cm. Nt:tej znajdowal się gliniasty calec, 

Badanta winny być kontynuowane. 

STROBrN, gm.Kanopnica 
woj. sieradzkle 
Stanowisko 2 

SYCYN, gm.Oborniki 
woj. poznańskie 
StanoWlsko l 

patr:t 
okres halsztacki 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznanlu 

Badanta prowadzUy mgr mgr E. Stelmacbowska 1 G.Soroka. Ftnan
!JOWał WKZ w Poznan.!u. Pierwszy sezon badali. Cmentarzysko kul
tury lutycklej IV 1 V okresu epoki brązu. 

Stanowisko polotone jest na pOłnoeno.:wscbodnl.m kralicu .wsi w m!ej~cu slcrzytowan.la dróg polpych z drogą 
do Przechownlcy, Obecnie w tym miejscu znajduje s!ę plaśnlca !nteusyWnle eksploatowana. 

Badanta miały charakter ratowniczy. przebadano połudntow<f krawędt w)IQ!erzyska orll.E żało:tono kontrolne 
wykopy w jej obrębie. . . ·• , . • ' 

W trakCle badań odkryto 7 grobOw clałopalnyah sUnie zniszczonych zawlera)'łcych popielnice, przyStawki, 
w tym: l mlnlaturę kadzielnicy oraz 2 ułamki br'łZOW. · · 

Badanta nie będ~ kontJI'luowane. 

SZARBIA , gm, Skaibmter z 
"oj. kleleckle 
Stanowisko, 9 

Folska Akademl9- Nauk 
InstytUt B1stor)l Kultury Materialnej 
Zakład ArcheologU l'o(ałopol'ski 
w Krakawie 

Badanta prowadziła mgr Barbara Bac<tyl'lslca. Ftnansował WOAK 
w Kielcach 1 IHKIIt P AN. Pląty sezon ·badatl. Osada 1 cmentarzy
s}<o kultury mlerzanowlcktej, ślady osadnictwa kultury ceramiki 
promlenl_!ltej, ' 

W trakCle badań przekopano teren o ł'łcmej powierzchni 3 arow. Zalotono dwa wykopy JXl. 1 XD/. Wykop XI 
o powlerzcmt 2, 75 ara dowl'łzano do wylcop,OW VUI/1982/t IX /1983/. Powierzchnia tego wykopu obejmowała teren 
ugrotony zniszczeniem przez rolnictwo. W obrębie wyktipu odsłonięto 36 oble~ archeol.Qctc:rnych, .., tym S jam 
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/4 rospoznane · częłclowo w latach <!biegł )l<' h .. wykopach vnt l IX/l 31 grobów. Cztery z wymienionych Jam Wl'!ztlć 
nalety z kultur'! m1erzanowtcą. jedn'l z kultur'! ceramlkt promienistej. Wszystkle groby zorientowane były gene
ralnle .na osi NE•SW. rozplanowane tak, :te wzajemnle alę n! e przecinały. T'l prawidłowość stwierdzono na całym 
o-.az.arze przebadanego do!ychczas cmentarzyska. Stwierdzono występowanie wszyatklch typów pachO" kOw wyrO:!.• 
n1Cilych. w poprzednlch sprawozdaniach. , 

Typ 1. PochOwkl azkleletowe w owalnych jamach grobowych. Szklelety zorientowane na osi NE-SW z głową 
na pOlnocny wschód lub południowy zach~; zlotone w porz'ldlcu anatomicznym na bolcu lewym lub prawym z podlcur· 
czooym! nogami. Często gOrna część szkleletu le:tala na wznak, a część dolna l od miednicy/ dotona była na boku. 

. Typ 2. PochOWkl szklelatowe w owalnych jamach grobowych. Szklelety zorientowane tak jak w typie 1, 
pozornie 10łotone w uleładzie anatorntcznym tzn. motna dolcładnie odtwor10yć Ich pierwotne ułot.enle1 lecz najczęściej 
gorna część azlc!ele_tu była przemieszczona w obrębie jamy grobowej. W talctch wypadkach bardzo często brak jest 
czaszek /czasem znajduj'! się tylko Ich fragmenty/. . . 

Typ 3. ·PochOWki w prostok'łtnych jamach, zorientowanych NE-SW o glębokoścl 70-80 cm. W wypełnisicach 
tych obiektów na rOt;nych poziomach znajdowały się fr. kości ludzJs:ich l często n!ekompletne/, bez zachowane go 
układu ańatomlcznego • . W bę.rdzo nielicznych przypadkach udało stę uchwyclć ślady ułotenia kości nOg w porządku 
anatomicznym. Wyposatenle, tak jak l cały szkielet, było rozproszone w całym wypeln!sku jamy wobowej. 

Stwierdzono rOwnle:t występowanie grobów zbiorowych /podwójnych/ głOwnie w typie 2. Ciekawym pol~cze
niem dwOch z opisanych wytej typów pochOwków /11 2/ był grOb podwójny, w ktOrym znajdowal się jed"n szkielet 
ulatony w porządku anatomlcmym; drugi zaś. złotony równolegle do niego, rntał tylko kończyny colne olt prze
mieszczone, wszystkie pozostałe części szkieletu /bez czaszki/ złot.one były w stosik w miejscu gdzie powinna 
znajdować slę głowa zmarłego. Po ra10 pierwszy odkryto dwa samodzielne groby dziecięce /ln!ans 1/. Szkielety 
złot.one były zgodnie z rytuałem opisanym w. typle l, z wyposatenlem jak w grobach dorosłych. Na wypo,;attmle 
grobów składały slę gl6wnie paclorki z muszll. koścli fajansu. a takt.e bursztynu, Igły 1 szpile kościane, ozdoby 
miedzlane /druciki, zausznice/.Rzadzlej występowały groelki krzemlenne l szable dzika. W jednym z grobów 
znaleziono brąlOOW'I Bielderkę nawrawdopodobnlej ·lmporl z kręgu kultury un!etycklej. Częstym darem grobowym 
były gllnlane naczynia składane najczęściej w okollcach nóg zmarłego. sporadycznie w ckollcach głowy. Niektóre· 
z naczyil byly całe, ale zaobserwowano te1, te często były one celowo !łuczone przed złoteniem zmarłego do grobu, 
świadczy o tym znajdowanie fragmentów naczyń w dutej Uoścl pod szkleletarnt, Opisane groby miały głębokość od 
45 do l lO•cm. Pom1ma szczegółowych obserwacji nie stwierdzono w 1adnym z nich śladów pOtniejszych wkopow. 
Wszystlc!e groby z.Wlązano: były z kultur'! mlerzanowlck'l. 

Wykop XII o powierzchni 0,25·ara załoiono na przedłu1en!u wykopu XI, w klerunku południowym, w ctllu 
uchwycenia południowego zasięgu cmentarzyska_ W obrębie wykopu odsłonięto dwie jamy o glębokoścl 170 l 190 cm. 
W Ich wypelnlskach znaleziono nlewlelką !iość materiału archeologicznego, głOwnie kości 10W\erzęce, kamlenie 
1 !r. naczyil gl1nlan ych. Te ostatnie pozwalają datować wspomniane obiekty na wczesną fazę osadnictwa kultury 
mlerzanowlclc!ej na tym terenie. · 

' Materiały z badań 1 dokumentacja znajdują się w Pracowni Archeologicznej ZAM lliKM PAN w !golom l. 

Badanta będą k~tynuowane. 

TUR DOLNY•BUSINA. gm. Mlcha.łow 
woj. kieleckle 
Stanowisko 3 

Uniwersytet Ja"gleilońslct 
lnstytut Archeologii 

Badania prowailzlll mgr Urszula Bąk l mgr Andrzej M n toga. 
Finansował WOAK w 'Klelcach. Drugi l trzeci sezon badaJ\. Osada 
Kultury trzctnleck1ej oraz osada 1 cmentarzySko kultury lu=".ycklej. 

( • • • Ol ' • 

W latach 1983-1984 kontynuowano badania ratownicze na stanowisku 3 /początkowo mylnie oznaczonym jako 
stanoWieko i f. L'lcznle.przebadano powierzchnię ok. 1. 300m2 odkrywając 213 obiektów osadowych /nr 13-225/ 
kultury trzcinlecklej l koltury łutyckiej z okresu halsztackiego D orai< 29 grobów /nr 32-60/ kultury łu?ycklej r.e 

schyłku epoki br'l"" l ,. okresu halsztackiego C. · ' 

Obiekty o~adowe }jamy zaaobow_e lub p~S-t.J.povte/ w rzucie były przewatnie kollste lub owalne, a te h śred
nice wahały slę w granicach 30·100 cm /wyj'łtkowo do.l40 r;m/. W profllu p~s!adaly kształt n~eekowaty lub· prosto
ątny. Wypełniska o ml'łtszoścl zwykle 20·60 cm /rzadko większej • do 130 cm/, barwy brunatnej, szaro-brunat
nej lub ciemnoszarej zaWierały ulanrldlub Większe tr. nacz;yń, polepę /czasami z odctslcaml konstrukcji dr~wnla
nycbl, koścl.zw!erzęce oraz węgielki drzewne. Rzadko spotykano clętarki tkackie, rozcieracze kamlenne czy Cr. 
taren oleckowatjcb,. Ceramika z obiektów kultury trzcln1eclc!ej to przewat;nle !r. garnków o esowatym profilu. 
Naczynia_ te ·często !"OSlad~'l .zgrub!ale._ skośole ścięte brzegil zdobi'\nie w poetael dookolnych l! stew lub 1lobk0w, 
z ceratniki znajdowanej w jamach kultury łutyckiej na uwagę uslugtij'l !r. garnków jajowatych z Ustewkami nale
plooym! por.l~mo lub ukoś~e oraz ula.mkam1 nac10:y!l wazowatych zdobionych na brzuścu grupami głęboko rytych 
tlobk:OW. 

· · Na cmenlarzyakn zdec:ydowanle przewatały obiekty ciałopalne popielnicowe, zlotone wyłącznie z pae7.ynla• 
•poplelnlcy wypełnionej przepalCilynd. kośćmi. W kilku grobach natraftono na f r. miS. ZazwyczaJ . przylegały one 
do gOrnych partli popleWe lub też znajdowano je walrOd przepalonych kości. Rzadko w grobach spotykano naczynia 
przystawne. Skromnie przedstawia się ta~e wyposażenie grobów w przedmioty metalowe. Znaleziono jedynie kilka 
kOłeczek.wykonanycb"' dru1u brą~:owego, guzlczek brązowy oraz ozdobę złotoną z dwóch połączonych tarczek wyko
nanych ze rwlnlętego lłllmac&nlco1Jato drulu. Wśród grobów ~ezpoplelnicowych przewatały obiekty pozbawione wy-
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posatenta. zlotone wyląc nu e z przepalonych kości. Naczynla pochodzące z grob6w naletą do form typowych dla 
grupy gOrnośl'!sko-małopolsldej kultury łutycldej ze schyłku epok! brązu l z okresu halsztacldego C. Najwlększ'l 
Uczebo1e grupę tworzę oka.zy wazowate, prze~a:.!:nle o banlastym lub dwustot.kO\'Yatym brzuścu 1 wyodrętnlonej.. 
statkowatej szyjce, zdoblooe porutej załomu plastycznymi ucbwytarn1. · · 

Materlaly znajdują Się w Instytucie ArcbeologU UJ. 

Badania będą kontynaawane. 

TYSZOWCE 
woj. zamojskie 
Stanowisko l 

Uniwersytet lm. Marll Carle•Sklodo"•sldej 
Katedra ArcheologU 

· w LubUnie 

Badania prowadzlla mgr Halina WrObel. Filiansował WKZ w Za· 
mośclu. .Drugi sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe kultury 
trzcln1eckl~ l ślady osadlitetwa neolitycznego. 

Badaniami objęto sk-upisko 4 kopcow -jedno z wielu występujących w dOll.nach Buczwy l Lipowca- polotone 
n a dwoch sąsiednich, piaszczystych wynleslenlach. Jedeo. z kurbanOw badany był wstępnie jeszcze w 1975 r. l przy- . 
pisany ludności kultury trzclnlecldej. W br. wyeksplorowano trzy ćwl.artld uzyskując rozdrobnioną ceramikę kultu
ry tr zclnlecklej. U podnOta kopca wystąpiła niewielka Uość przepalonych k~stek ludzkich w otoczeniu ceramik! 
t rzclnlecklej, wc~esnośr ednlowtecznej oraz neólltycznej. · 

Dalsze prace skoncentrowały się głOwnie w grupie kopcow poło:!.onych w odległości około 200 m od oplsywa· 
nego W)~ej. Kurhany badano metodą naprzeciwległych ćwl.artek. OgOłem zdjęto435m2 powierzchni. Średnice nasy
pów wahały stę od l O do 14 m; -a wysokość od O, 4 do O, 8 m. WśrOd kopc-Ow wyrO:tniał się oznaczony nr 6 • zawierał 
on w swoim wnętrzu wyratną warstwę spalenizny o ml'!:!.Szoścl dochoozącej w centrum O, 7-0, 8 m. Poza obrębem 
spalenizny, we wschodniej CZfŚcl kopca stwierdzono ślady po ognisku. Rozdrobniony materiał ceramiczny z warstwy 
spalenizny, jak l z nasypu kopca nalety w całości do kul~ry trzclnlecklej. Ponadto w ćwiartce C, tuł pod darnią 
znaleZiono szydło brązowe~ · . -

W nasypach dwOch pozostałych kopcow, powstałych przez zgarnięcie 1 usypanie Istniejącej warstwy ku"ituro• 
'"ej, wystąpiła llczna ceramika kultur: wołyńska-lubelskiej cerarniki malowanej l pucharow lejkowatych a takte w 
mmPjszej tloścl materiały kultur: ceram1k! sznurowej i Chloplce-Vesele. Ponadto na wszystkich poziomach wystę• 
powanla stwierdzono ceramikę kultury lrzc1n1ecldej, w tym cale naczynie w nasypie kopca 5, 

Kurban nr 5 zawierał rOwnle1 pod swoim plaszczem nie uszkodzone dwa /? / oblek!y związane z wcześnlej
>zyml osadami, z ktOrych wydobyto 3 naczynia kultur wołyńsko-lubelsk!ej ceramiki malowanej oraz pucbarOw lej
kowatych. 

Na uwagę zasługuje steklerka brązowa f? f znaleziona' u podnOta kopca nr 4, o eneolltycznych cechach morfo· 
logi cznych..· 

W 1adnym z trzech kopcOw nie stwierdzono śladOw kości. 

Badania nle będą kontynuowane. 

WARSZAWA-ŻERZEŃ 
Stanowisko 4 

W lENIA WKA, gm. Horodło 
\V oj. zamojskie 
s~anowl~ko 6 

patrz f 
okres lateński 

Uniwersytet 1m. MarU Curte-Sklodowskl~j 
w LubUnie 
Katedra ArcheologU 
Muzeum RegJqnalne lm. St. Staszica 
w Brubieszowie 

Badanta prowadzUt dr Andrzej Kokowakil Wlesiaw Koman. Finan
sowało BB!DZ w Zamościn. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
z wczesnego okresu epok! brązu, nsada grupy Chloplce-Vesele. 
cmentarzysko średnio Wieczne. 

Stanowisko odkryto w trakcle badań AZP w południowej częścl \9Sl.. Zlokalizowano je na wj'bltnym cypiu le
tącym lf ujścia bezlmlennego "t«f<u przebiegającego rownole:tnlkowo Grzędą Borodelaką do Bugu, po jej pOlnocnej 
stronie. StanoWisko _ruszczone jest przez eksploatację plasku. . 

, W skarpl.e piaskowni zaobserwowano trzy obiekty: l grOb z wczesnego okresu epok! brązu, l grOb śre<!nio-
w.eczny l jedną )amę z materiałem grupy Chlop!ce-Vesele, ktOrą wyeksplorowano. W obryw! e skarpy znalezlano 
zntsz.czony pocb.Owek szkieletowy l dute fragmenty naczynl a z wczesnego olcresu epok! brązu. · 

Material· znajduje Slę w Muzeum " Brubleszowl.e. 

Badanta będą kontynuowan'e. 



WYEPRZEC 9'11• Zamodć 
woj. zamojsl<ie 
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' Stanm,isko l 

MuzeWQ Okręgowe 
w zamośc~u 

Badania prowadził mgr Andrzej Urbadski. Finan
sował WKZ w Zamodciu. Czwarty /ostatni/ sezon 
badad. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyc
kiej /IV- V okres epoki br~zu/. 

Kontynuowano -prace wykopaliskowe na nienaruszoÓej czędci piaskowni położonej w szerokiej 
dolinie r;e~i Topornicy. Wykopy zlokalizowano. w kierunku wsch~im i północnym od miejsca, gdzie 
odlu;yto pochówki w latach poprzednich. /przebadano obszar 125 "' • odkryto pochówki nr l - 101/. 
Badania miały na celu ustalenie granicy cmentarzyska w kierunku wschodnim i północnym. w innych 
kierunkach zostały - one ustalone w latach poprzednich, ~dt ·~niemożliwe do uchwycenia ze wzglę
du_ na z'niszczenie terenu piaskowni- przez eksploatację piasku. 

·. iałożono szereg wykopów · •o2dażowych na polu rolnika Jana Pasiecznego. ~cznie badaniami 
objęto obszar . o powierzchni 44,5 m • W wykopach nie natrafiono na groby. w wykopie sondażowym 
nr 5 zlokalizowanym na stoku wzniesienia odkryto fragmenty 2 naczyd glinianych - pucharu 1 puchar-

, ku na wysokich nóżka~ charakterystycznych dla grupy ulw6weckiej kultury łużyckiej. w trakcie 
eksploracji zebrano również odłupki krzemienne i fragmenty ceramiki - obok fragmentów kultury 
łużyckiej - również niewielk~ ilodć ceramiki kultury trzcinieckiej i z okresu wczesnego średnio
wiecza. Podczas penetracji terenu piaskowni przed rozpoczęciem badań znaleziono bransoletę brą-

~ .. ~ . ... .. 

~· . 
Na podstawie dotychczasowych badad można stwierdzić, że ustalone zostały granice cmenta

rzysk~ od strony południowej i wschodniej. Dla badań dostępna była jedynie niewielka zachowana 
w stanie nienaruszonym południowo-wschodnia partia cmentarzyska. Pozostała część uległa całkowi
temu Z?iszczeniu. Zabytki i dokumentacja z badań'złożone zostalf w~ Otz4q~ w Zamościu. 

Badania zakończono. 

"=' •• 
ZBROJEWSKD, gm. Ltple 

' 'lfOj. częstochowaide 
StanoW\slro 3 

Uniwersytet JagtelJoński 
lnstyt.,lt A.rcheolog!l 

Badania prowadzlll: prof. dr Marek Gedl, mgr Renata Essen 
l mgr Barbara Gedl. Kontynuacja badań zapocz~tkowanych w 
1961 r. Finansował WKZ Częstochowa. Cmentarzysko z epok! 
brązu. 

. ~ . . 2 
Prowadzono l:.danla w zachodniej części cmentarzyska. Zbadano przestrzeń o powierzchni ponad 400 J;n 

.1 odkryto 46 oblektOw archeologicznych /nr 752-797/. Znaczną większość stanowlły groby szkieletowe z klasycz
nej fazy grupy gomośląsko-małopolsldej kultury lutyckiej, datowane -w przyblUen!u na V okres epoki brązu. 

, Groby zakładane ' byływ dutych jamach, orientowanych w przybllten!u wzdlut 'o61 N-S, obstawionych kaml f'nlaml 
·1 nakryt~h Wielowarstwowym! brukami kamiennymi. W grobach szkielety uległy niemal całkowitemu rozkladowl 
w piasku. Zacholl{ał~ slę jedynie zęby lub resztki szkliwa zębow • 

. , Zmarłych wyposatan!" w naczynia glln!ane 1 drobn e zazwyczaj ozdoby brązowe. Bogaciej wyposa~ony był 
gr® 77i /opr<Jcz naczyd w groble znaleziono naszyjnik z podwOjnego drutu brązowego, dwle brausolety brązowe, 
szpUę hr11zową 1 dwa k61.li:a brązoWe .zdobiące głowę zmarłego/. 

. . Zbadano td RtellcŹne groby ciałopalne bezpopielnlcowe, w ktOrych przepalone kości zlotone zostały do 
jamy grObowej ta~e obstawlooej kamlenlaml 1 nakrytej bru)<lem kamlennym oraz pojedyncze pochOwki ciałopalne 
popielnicowe, .załot.one w czystym plasku. Groby te takt.e motna zaliczyć do klasycznej fazy grupy gornośląsko
malopolsklej 1 datować na achylek epold brązu. Jedynie dwa groby popielnicowe pochodzą z wczesnej fazy omawia• 
bej grupy i datowano je l)l'lent.acyjn!e na schyłek m lub-na IV okres epold brązu. 

·~. ~ ::..- ... 
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BACZ YN, gm. Llszld 
woj. krakowakle • 
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Mu zeum Archeologiczne 
w Krakowie 

Badania prowa dzili mgr Jantna Krau ss 1 dr Adam Krauas. Finan
sowala Muzeum Archeologiczne - Konserwator ZabytkOw Archeo
logicznych w Krakowie. Dwunasty sezon bada1\. Cm'entarzysko 
kultury łu:tyck1ej z okres u halsztacldego. 

/ 

Kontynuowano badania na c mentarzysku, ktOre zna jduje się na poludolowym skłonie wznies1en!a opadającego 
ku rzece Sance, na polach objętych uprawą. 

Og()lem odkryto 7 płasldch grobOw o mieszanym obr.,ądku grzebalnym /nr 386·392/, spaśrOd ktOrych wyrot
olono 2 szk1elet~we, 3 ciałopalne popielnicowe l 2 ctalopalne jamowe. 

Groby szkieletowe, spaśrOd J.<tOrych jeden był uszkodzony rabunldem, zna'jdowały się na poziomie 80 1 IOO 
cm. Oba posiadały częściowo obwa.rowanta, a jeden dość zwartą kamlenną nakrywę. Zmarll, usytuowanl 'na osi S-N 
oraz SW-NE, letell w pozycji wyprostowanej, na wznak, głowami na południe. W jednym p~zypadku zachowa ł się 
układ -rąk: prawej zgiętej w łokciu l skierowanej 'ku twarzy, a lewej ulotonej pod kątem prostym. D<> wyposatenla 
nieuszkodzonego grobu nale:taly 4 brązowe kOłka, znajdujące s1ę pr~:y głowie zmarłego. 

Gr~by óałopalne p opielnicowe, uwierające urny z przepalonym! kośćmi, znajdowały się na głębokoścl - 40, 
70 l 80 cm. Były one pozbawione nakryw l obwarowań, z wyjątkiem je<l/lego, ktOrego obstawę stanowU pojedynczy 
kamień. Do wyppsatenla Ich należal czerpak _lub kOłka brązowe. 

Groby dalopalne jamowe, nie posiadające rOwnleż kamlennej obudowy, sięgały głębokości 30 1 50 cm. Jeden 
_z nich wyrOżnial się owalną jamą. wydhJżoną na os1 S·N, w ktOrej pOlnocnej części znajdowala się kollste skupisko 
przepalonych kości z brą~owym kOłkiem l szpilą, a w południowej - ulamld czerpaka. · 

Materlaly zostały złożone w Muzeum Archeologicznym w KrakoWie. 

_Przewiduje się kontyn1,13cję badań. 

BARTLEWO, gm.Lisewa 
woj. ·toruńskie 
StanoWisko 21 

patrz 
neollt 

·-,-

BIALO!JRZEGI 
woj. rzeszowakle 
Stanowisko l 

Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie 

ą;danla prawadzU mgr Sylwester Czopek. Fln'ansowalo Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie. Trzeci sezon badań. Osada grupy tarno• 
brzesklej ku'ltury łużycklej z okresu halsztackiego l lateńskiego. 
~lady osaroletwa mezolltycznego oraz kultury pomorskiej. 

. 2 • 
Eksploracji poddano ok. 1,34, 5 m w "częścl A stanow18ka /kontynuacja części jut przebadanej w klerunku 

połudn1owymf. Odkr)(to l wyeksplorowano dalszych 13 oblektow, w tym 8 śladów po słupach /4 z ntch mo~na łączyć 
w jeden budynek słupowy o wymiarach 2. 4 x 2, 7 m/. Pozostałe obiekty to jamy o nieokreślonym biltej charakterze 
ftypiC odpadkowego?/. Stratygrafia tej częśCI stanowieks jest następująca~ 

1. Warstwa humusowa /do O, 25m/: . 
2. Warstwa kulturowa o jednolltym charakterze f miąższość do O,, 5 m, w wyższych partlach stanowiska warstwa ta 

Dl e występuje}. 
3. Plaaek calcowy, w ktory wkopane są oblek1y. 

ROtnicą w stosuoko do ubiegłych sezonOw jest w·yatąplęnle ~gatej warstwy kulturowej ze znaczną -llo4clą cer amlk1 
1 kollei zWierzęcych; Ceramika jest jednollta • prŻew\'ga n~czyń typu •gai-oek z d"turkaml pod krawędzią" • repre• 
zentuląca m fazę rozwoju grupy tarnobrzeskiej /kultury łu!yck1ej/. Na uwagę zasługują fragmenty 2 figurek ptasz
kOw gll.D!aDych fegzeinP,larze puste wewnątrz/ oraz skręty brązowe, w tym~ lll1macznicowaty. 

W badanlach teg~rocznych uzyskano tak:te ce~amlkę, ktOrą motnawiązać z -kulturą pomorską oraz material 
krzemlenny z. okresu mezolltu.__ . 

Materlaly 1 dokumentację z badań' złożono w Może~ Okręgowym w RzeszoWie. 

Bildania będą ,kontynuowa~e. 

BIALOBRZEGI 
woj. rzeszowskie 
StanoWIŚko 5 

Muzeum Okręgowe -
w Rzeszowie 

·Badan1.a prowad·zlll mgr mgr Joanna Podgors ka-Czopek l Sylwester 
Czopek. Flnansowalo Muzeum Okręgowe' w Rzeszowte. Pierwszy 
11ezon badali. Osada grupy tarnobrzeskiej fkulJ.ury łutyck!ej/ z 
okresu halsztackiego, osada wczesnośredniowieczna, ślady osad• 
nictwa kultury pucbarOw lejkowatych. 



/ 
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Slallowtsto polotone jest na wysokiej. płaszezystej wydmie, ok. l, 2 km na wsch6d od atiU\owlaka l 1 ok. 
800 m na pelłnoc od obeenego l<oryta Wtsloka /pierwotnie rzeka ta płynęła znacznie blltej stanowtaka/. Zoatalo ODO 

ocllcryte w c&a>;le badatl powtenchnlowycb AZP w 1982 roku. Jut wtedy było znacznie znlszc~ne przez wybleranle 
plasku. Pocij~te badanla mlaly charakter ratowolczy. · 

El<aploracjl, poddano 117m2 po11•1erzebnl atanoWiska w ezęłcl najbardzleJ ftal'atoneJ na znlszczenle.. W wyt• 
szych partlach atanowiska pod waratw'ł bwnuau wysl'łPlł cal,c, natomiast na stolcu ponlteJ uchwytna była war-a 
kulturowa o rOtnej ml'łtuołcl f do l m/, maj'lca najprawdopodobniej charakter spływowy. Zdecydowana wt~kazołl! 
materiału zabytkowego /ceramika. prz~łllld/ nalu_y do grupy tarnobrzeskiej/kultury łutycldej/ z DI,!azy jej ebro• 
nologlcZDego rozwoju /garnki z dziurkami pod krawędzi.'!. guzkamll1stwaml plastycznymi/. Z nl'l takte nalet.yliiPl'l· 
zaĆ 8 odkrytych obiektóW o nlejunym charakterr;e. · · . '· · 

W war~le kulturowej /ra~em z materiałem •łut)lcklm,~/ znaleziono ce;amlk~ P':'ebarOW lejkowatych 
f charakterylitycznie zdobione częłcl brzegowe/ oraz material krzemienny. takte tej kultury. ,Natomiast z powterzch.._ 
ni atanow18ka zebrano ceraml.kę wczemouednlawlecm'ł z XII·XID Wieku. · 

Dokumentację 1 materiały z badań zlotono w J.ł.lz.,.;m_ Okręgowyrn w Rr;eazowle.. 

Planuje się kontynuację badali. 

BIALOGARD 
woj. koazaltńakle 
SIIUlowtako 17 

BORZENKOWO, gm.Osielako 
woj. qydgoslcle 
Stanowtako l 

·-
patrz . . 
okres wplywOW rzymsldeb 

Muzeum Okręgowe 
w _Bydgoszcz)' 

Badania prowadr;lł mgr Jerzy Zegarlll'lsld. Ftnanaowalo Muzeum 
Okręgowe 1 BBIDZ w B-ydgoszcz)!. Czwarty sezon badań. Osada 
1 cmentarzysko kultury lutycklej z IV okresu epnld br'lzu • okresu 
halsztackiego. · · . · · 

Badania miały charakter aondatowo•ratownlczy, a Ich celem b)'io rozpoznanie zasięgu, charakteru 1 chrmo• 
log11 warstwy kulturowej aat:howanej na niewielkim odcinku osady l w niewielkim atopulu zbadiUlej • jut w sezonie 
ubiegłym. Zaletono ogOiem 5 w)'lcopOW /nr XXV•XXTX/. w U nu p()lnoc-poludnle, . o ł~znej poWierzchni 20, 5-m2• 
Odkryta warstwa kulturowa oraz 6lady konstrukcji drewnianych znajdowały slę 251'35cm:pod wara!W'IorD'ł. bog:at'ł 
w artefakty ceramlcme l krzemlenne oraz ~-ci zwierzęce. Zachowały się Więc tyllq> Ich elementy '!P'Igowef zale
gając~ jeszcze 5·20 c~ pooltej. w tOłtym ptasku"/clilec/. Zasadnlcz'ł część warstwy atanoWi jej ok. 33m odcinek 
nasycooy czarn'ł prOchnlc'ł l spaJenlzn~~o Ku połudn1owt przechodzi on w war~J\wę brunatnej l br'lzowej prOcbnlcy, 
nieco się wyplycaJ.!Ic. Pierwsze tlady po konstrukcjach drewnianych wyat'IJ>lłY na pOlnocnych lcrańcacb czarnej war- · 
stwy. jeszcze w jej obrębie. StanoWiły je ślad.Y po zrębie spalonej chat)' /?f. Drugi tego t;ypu łlad. slablej "ucho· 
wany, uchwycmo ok. ł• 5 m na p()lnoc. jut poza jej obrębem. Mlędey olml znajdowały alę najbardzlej lbteresuj'łce 
l najllcznlejsze prochnlczne łlady konstrukcji. StanowUy je. ulotone na calcu w klerunkach N•S 1 W-B, dranice 
l belki. Zarówno nlewtelld zasięg wykopow. jak l tylko łladowe zacbowanle się tycb konstrukcji l to tylko w swoich 
najnttszycb partiach. nle pozwalaj'ł na zdecydowane 1 precyzyjne okrdlenle Ich funkcji 1 relacj1 względem siebie · 
l po.:ostale·j częłcl oaady. NaJprawdopodobnleja&a W)da,Je Blę · być Interpretacja okrełlaJ'łca wautwę czarnej prOeh
nicy jako warstwę nlwelacyjn'l po spalonych konstrukcjach drewolanych /zabudowanla? J. a występuj'łCe,. jej pół· 
nocnej częłcl 1 na pOlnon od olej ałlady jako narotnlld 2 chat o konstrukcji zrębowej oraz podłogę r:najduj'łcej się 
;ntędzy nlml nutęp.neJ cbaty lut$• co mote bardzlej prawdopodobne. ~esztkl ullcy je praedztelaj'lceJ. 

Z wydob)ltego z warlitWy kulturowej l konatrakcjl.tzw. materiału ruchomego najllcznlejsze były fragmenty 
cera m! ki Jw zdecydowanej mierze o "kuchennym• charal!t.err.e/ • dołć lleme fragmenty kołc! zwlerŹęc:Y"!I 1 pOłpt'o
dukty, odpady oraz narzędzia krzemienne. PrOc:z tego znaleziono nieliczne l olewielkie fragmenty polepy, k1lka · 
rozcieraczy kamlen.n)lch 1 fragment W;Jpalon~o clętarka /? / gi1nlanegn. Nie zn,aiezlooo wyrob<lw metalowych. 

Pr:oy okre~u cbrooologll odałont~tych obiektów posłutyj! się mo~Dil było jedynie ceram!q. Watępole jej 
datowanie ustallć motna na czaa odpowtadaJ'łCY dotychczasowym wynikom. Tak tet określać motna czaa powatanla 
l u1ytko':an1a odkrytych kohstrul<cjl drewnianych. • 

Ma.terlal)l znajdllJ'I się w Muzeum Okręgowym w DrdgoBitezy. 

Bitdania będą kontynu~wane. 

BLOTNICA STRZELECKA, gm.StrzelceOpolskie 
w oj. opolaide 
Stanowieko A 

BYTOM ODRZAŃSKI 
woj. zielonogorside 
Slanowlako 32 

patrz 
okres wpływOW rzymaklcb 

patrz 
wczesne łrednlowtecze 



CEDYNIA" 
woj. az.czec111ak1e 
Stanowisko 2 

CHWARZNO, gm.Stara Hlszewa 
woj. gdańskie 
Stanowisko l 

DROIDCZYN 
woj. blałoatoclde 
Stanowisko 9 - • Kozi<; Row)"' 

' •' 
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patrz 
~czesne •rednlowtec~e~ 

patrz 
okres v.-pływow rzymsldch 

Koneerw!'lor Zabytków Archeologtc"nych 
w Białymetoku 

Badania prowadził mgr Lech Pawlata. Finansowal WKZ w Białym
stoku, Pierwszy aer.on badafl. Cmentarzysko clalopalne kultury 
łu:tycldej ; okresu halsztacldego. !;lad osadnictwa wcze•nośrednlo
wlecznego /XII -xm w, f. 

• Stanowako usytuowane na ncr.ycle wyniosłego wzg6rza, przy krawędZI urwistego stoku, w odległości IOO m 
~· pOłnoc od rzeld Bug. Odkryte zostało w 1914 r. przez Zygmunta Szmlta w trakcle budowy zachodniej partli ogro-
dzenia cmentar&ll tydowaklego. · 

Wykopy o pow1erzchnl 80m
2 

zlokalizowano przy krawęd~~:l urwiska, we wachodniej parU! atanov.1ska, w 
-mlejacd J:lr:r:ebtegu wzml.ankowanego. obecnie ntetstnlejącegn. ogrodzenia. 

W wyniku badań odkryto!' zacbodlilej partli badanego obszaru fragment rozległego bruku kamiennego, miej
scami naruszonego przer. współczeane wkopy. Netranono tu na pozostalości wzmiankowanego ogrodzenia w P.O&tacl 
doł(!w po słupach • . Na poziomie bruku majdawały się przepalone koścli fragmenty ceramiki występujące w skupl
akach oraz nteUcme pOlwytwory krzemienne. W pOlnocnej partit odkrytego bruku znałeztono paclorek spiralny 1 8 
ogniwek 2:', płasldej t'śmy brązowej oraz przęślik gliniany. Około 8 m na wschOd od bruku znajdow!'ł się lukowato 
biegnący row otaczający /? / cmentarzysko, Szerokość rowu - l, 5 m, głębokość O, 5 m. ROw wypełniony czarną 
Ziemią ze.azc.z'ltkami zwęglonego drewna pr:r:ykryty warstwą zwartego bruku kamiennego. Pod bruktern znajdowały 
się skuplaka fragmentOw kilko naczyn: Na zewqątrz rowu odkryto część jamy w praniu nieckowatej, wypełnionej 
czarn'l ziemi'! z du:t)'ml fragmentami ~t)Oręgłonego drewna. 

W warstwie ornej malezlonó kllkB?aścle fragmentOw naczyń wczesnośredniowiecznych 'z XU-XU! ·». 

Materiały znajduJ'! się w zbiorach Mur:eum Okręgowego w Blalymętoku. 

Badania będ'ł kontynuowane • 

. 
GADZOWICE-KWIA TONIOW • g m. Głubcr:yce 
woj. opolaide 
Stanowisko F 

Kcmserwator Zabytków Archeologicznych 
w Opolu 

Badania prowadzUI: mgr Sylwia Wuazkan l mgr Klemens Macewtez 
/autorzy sprawozdania/ przy wapOlpracy mgr EwyJaśkol mgr, 
Marka Bednarka. Finansowall WKZ w Opolu t BDZ w Opolu, Pierw
szy Beton badań. Osada Wielokulturowa datowana nn neoUt, wczesny 
okres epok1 br11zu; schyłek epoki br'lzu. okres halsztacki, okres 
wplywOw rzymaleich 1 średnl?Wieczny. 

Zasięg atanowiska jest rozległy. · Obejmuje obsr:ar ponad 50 ha pomiędr:y pOłoocno•wachodnlm skrajem zabu
dowy osiedla PGR. drogi\ dojazdowi! do głOwnej ~~ay Racławlee &'lskle•Głubczyce. 

Prace mtały charakter głOwnie Inwentaryzacyjny. Obję.y następujące czynności: kontrolę wszystkich rowOW 
drenarsldch. wykonanta planu sytuacyjnego 1 r:lokallr:owanle odkrytych oblektow. ręczne dokopanie rowow dla uzyska
nia pełnył: pr zekrojOw oblektOw l wyek11plorowanta materialu zabytkowego, przebranie hałd dla odzyskania zabytkOw 
wydobytych na poW!erichnlę środkami mecbanlcznyml. wykonanie dokumentacji rya~mkowej, oplaowej l fotograllcz• 
nej. Dodatko'!I'O w miar~ mo:tUwo4cl wykonano peln'ł ekaplorację 6-ctu oblektOW, 

• Prace wykazały, te najwtęk11ze ugęszczenie oblektOw występuje w pobU:tu osiedla PGR na obszarze około 
6 ha. Pozostałe a11 aUnle rozproszone 9a całym badatlym ~enl!!. w•rOd 280 zinwentaryzowanych oblektow wyrot
nlollo 6 neolltyc:z:nych. w tym 2 kultury pucharów lejkowat)'ch, l kultut•y pucharOlir dzwonowatych, 6 oblelctOw we ze• 

' anobr'lr.owycb. 2 z okresu wpływ(lw rz;Ymsldch 1 l średnlo'll'leczny, 258 oblektOw Wl'l:te alę z .,sadnlctwem ludności 
kullury łutycklej. Dla 7 nie uściślono cbronologtr. ' , .. ' .. 

Charalderystyczna jest duta rO:tnorodność odkrytych oblektOw, zarOwno pod względem te b funkcji, jak l wy· 
mlarOw, struktury zasyplaka zawartodcl kulturowej, Poza pozoatało4claml oblektOw mleazkalnycb wyst'IPiłY liczne 
ja,my zasobowe, odpadkowe, piece, pałeolska 1 słupy. w•rOd wyekaplorowanycb 8 oblektOw, najclekawezym jest 
jama, na dnte ktOrej wystąpiły ezczątld pieca kopnłastego; zawleraJ'Icego fragmenty dutych nacz)'l'l zaHobowych 
kultury ~ycklej. Nad ntm, obok bardzo llcmc:go materialu ceramicznego, znaleziono 49 ctę:tarkOw glinlanych do 
krosien, rO:tnych lcsztaltOw oraz prnw~podobnle tak'! aamą !lo4ć potłuczonych. W obrębie !ego obiektu wyet'łplła 

l 
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rOwnlet szpUa brązowa z g!Owką rozklepaną l zwiniętą w uszko. Drugim godnym uwag! wyeksplorowanym znalezi
skiem była jama kultury pucharow dzwonowatych, w swym wypelnlsku zawierająca fragmenty kilku naczyń w tym 
całą misę oraz maly dzbanuszek z resztką potywlenla. 

Material zabytkowy wraz z dokumentacją będzie przechowywany w Muzeum Sląska Opolskiego w Opolu. 

Kontynuacji badaJ\ ratowniczych nie przewiduje się. Zachodzi potrzeba pełniejszego rozpoznania stanowiska 
badaniami stacjonarnymi. 

G4SK1, gm. Gniewkowo 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 21 

GORZYCE, gm. żar.c .. , 
woj. tarnow s kle 
Stanowisko 3 

patrz 
neoUt 

Muzeum Olel-ęgowe 
w Tarnowie 

Badanta prowadzili mgr Barbara Szpunar l mgr Andrzej Szpunar. 
Flnan~owało Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Drugi sezon badań. 
Osada kultury łutycklej. 

Osada połotona jest na piaszczystej wydmie, jednej z całego pasa wydm le:tąc,ego na ·p.,łudn1e od wsi. Stwter• 
dzono na nich występowanie osadnictwa prahistorycznego, głOwnle kultury łu:tycklej. 

Na stanowisku nr 3 podjęto badania w zwl.ązku z grotącym mu zniszczeniem przez powstającą piaskuwnlę. 
W 1982 róku otwarto wykop sonda:towy o wym. 5 x 5 m na skraju wyblerzyska. Odsłonięto szereg niewielkich oblek
tOw: jam, dolkow, 4lady po prostokątnym domostwte owym. 4, 5 x 3 m, z paleniskiem w centrum. 

W 1984 roku kontynuowano badania odsłaniając przestrzeń l ara. Wyek11plorowano 19 oblektOw, głOwnie jam 
zasobowych oraz palenisk. W jednej z jam, na dnie, znaleziono czasikę ludzką . .Materiał zabytkowy to głOWqle cera• 
mika /fragmenty naczyń zasobowych, placki gliDiane/. Ceramika 1 przedmioty :telazne /nO:t 1 grot strzały/' pozwala
ją datować osadę w Gorzycach na halsztacką faz~ kultury łutyckl.ej. 

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. 

Badania będą kontyriuowane. 
1 

GROJEC, gm. Ośwtęctm 
woj. bielski e 
Stanowisko l 

HLOMCZA, gm. Sanok 
woj. krośnieńskie 
Stanowisko l 

INOWROCLAW 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 95 

patrz 
neolit 

patrz 
okres wpływOw rzymskich 

Uniwersytet lm. Adama Mickiewicza 
Instytut Prablstorll 
ZespOI Badań Kujaw 

·w Poznanlu 

Badania 'prowadzU 11esp6ł pod_laerunld.em doc. dr hab. Aleksandry 
Cotty•Bronlewsklej. Finansował Uniwersytet Jagtellońskl 'w ramach 
programu R. m. 6. Ósmy sezon badań. 6sada kultury łutjcldej, 
osada kult':'!" Y przeworsklej,· 

. . 2 • 
. Prace koncentrowały się w południowo-wachochlej strefie oaady. Odsłonięto p.owlerzchatę l. 910 '11 ~ wydzie-

laJąc ponad 420 oblektOw kultury łu:tycklej 1 przeworaklet oraz be; określonej prfynale:tnoścL kulturow.e~. ' 

l. Kultura łutyeks - 85 obtektow • jam 1 dołkÓw posłupowych, mało charakterystycznych z nleWlelką na ogdł llczbą 
materialu trOdłowega. ' ' 

2. Kultura przeworska • 260 obiektOw, w tym: 
- 11 pochOwkOw zwierzęcych oraz 2 paleniska związane funkcjooslnte z odkrytym w ubiegłym roku pOt.nolateńsklm 

obk!ktem śW!ątYJ:Illym, bądf stanoWiące jego dalszy-kuntekst, 
- 5 budynkOw mieszkalnych typu pOłzlem!ankowego, 
•· 2 studnie /w tym jedna z zachowaną w partli dolnej Żrębową konstrukcją drewnianą/. 
• ponad 30· urządzeń goapodarczo·magazyno)Vyeh /piec?, paleniska, ptwnlczk1/, · 
- ponad 210 dołkow posłupowych. . · 
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Cz~ść z wymienionych oblekt<lw osadowych stanowi uzupebt!enle kolejnego układu osadniczego typu ow.iliu
cowego, datowanego na okres p<ltnorzymskl, pozostale są nieco wcześniejsze. 
W ruchomym materiale ~r<ldlowym na uwagę zaslugują fragmenty Importowanych naczyń szklanych. ceramtczr.ych 
Ol'az grzebleli rogowy IT<ljwarstwowy 1 plncetn brązowa. 

Materiały l dokomentac ja przechowywane będą Yl IP UAM w Poznanlu. 

Badania zostały zakończone. 

JAROCIN 
woj. kallakle 
Stanowlsk1!1 1 

Muzeum Regionalne 
w Jarocinie 

Badania prowadzili: mgr Eugeniusz Czarny, mgr Bogdan Walkle
wtcz l dr Ryszard Gryglel /autor sprawozdantn/. Finansowal WKZ 
w Kallszu. Czwarty sezon badań. Cmentarzysko koltury lutycldej 
z okresu halsztackiego. 

W dalszym ciągu kontynuowano prace wykopallakowe o charakterze ratownlczym ·po obu stronach torow kolejo
wych do Po~ania. Przebadano łącznie powierzchnię 78 m2. Odkryto 15 grob<lw clalopalnych poptelnlcowych, w tym 
l z resztkaml stosu /łącznie w ciągu tych czte_rech sezon<lw badawczych zarejestrowano 41 grob<lw f. Przewstały 
groby silnie zniszczone ze śladami obstawy ka~ennej. Wypasatenie grob<lw, opr<lcz ceramlld /do 5 naczyń w gro
ble/, stsnow\ly takt e przedmioty metalowe: bransoleta telszna 1 brązowa, oraz dwa paclorki z niebiesldego szkllwa. 
Na szc~eg<llną uwagę zasługuje stosunkowo dobrze zachowany gr<lb nr 27, w ktOrym mlsa nakrywała poplelntcę z 
przepalonyml kośćmi dziecka. Brzusiec popielnicy zdoblly wyjątkowo bogato rozbudowane wątld geometrycsne łlnH 
rytych. 

Materiały z badali przechowywane są w zblorac.h Muzeum Regionalnego w Jarocinie. 

Badanta będą kontynuowane. 

. 
JELGUN, gm. Stawtguda 
woj. olsztylisld e 
Stanowisko l 

Muzeum Warmili Mazur 
w Olsztynie 

Badania prowadzll mgr !ID rosław Hoffmann przy wspOłpracy mgr 
Izabeli Mellln. Konsultacja doc. dr hab. Lucjl Okul!cz. Finansowało 
MWM w Olsztynie. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe 
l grobow płę.sklch z wczesnej epold telaza. 

Przebaclj-no ~han V oraz 'tragment przestrzeni mtędzykurhano'Rllj. Lączole pow~erzchnla ąbszaru zbadanego 
wyniosła 101 m • • 

Kurhan V /średnica 6,0 m, wys. 0,9 m/, zbudowany był z płaszcza kamle.,;,ego, pod ktOrego południowo· 
wschodnim skrajem odkryto wkopaną w calec, jamę o średnicy l, O m 1 mląhzoścl O, 6' m. Zawartość jej stanowiły 
drobne węglełl<l, przepalone szczątki kostne, 14 ułamk<lw krzemlennych oraz fragmenty ceramlld, w tym ułamki 
misy, W centralnej part11 kurhanu, pod płaszczem odkryto 4 groby popielnicowe, występujące w formie skup!Bk ce
ramlld ! przepalonych kości. O, 6 m na poludnie od skraju płaszcza kurhanu odkryto zniszczony pochOWek poplelnlcowy. 
Przebadany obiekt zrekonstruowano. 

Folotony bezpośrednio na wsch<ld od kurhanu V, przebadany fragment przestrzeni mlędzykurhanow ej zawierał 
5 plaskich bruk<lw kamiennych, ż kl<lrycb 4 zorientowane były wzdłuż llnll p<lłnocńy zacbOd - południowy wsch<ld. Bru !d 
posiadały w planle wydłużony, prostokątny lub owalny ksŻtalt 1 składały stę z jednej warstwy kamlenl/'1 wyjątldem 
2-warstwowego obiektu XIV f. Wszystldlf bruki zawierały groby peplełnlcowe lub clalopałne bezpoplelnlcowe, ewentual• 
nie popielnicowe 1 bezpopte1nlcowe. 

l m na zacb<ld, od bruku XV odkryto pocb<lwek .poplełnlcowy. Zaopatrzona w dwa uszka, płaskodenna popielnica 
znajdowala się w otoczeniu nleregulsrnych, drobnych skupisk kamieni. 

Rozpoczęto rdwnleż badania na łcurhanle X. Zdjęto warstwy humusu 1 nasypu ziemilego kurhanu do poziomu 
płaszcza kamlennego w _trzech ćwlartka\'h. Na kamleniach płaszcza odkryto fragmenty 6 mls. 

ł&terlaly 1 dokumentacja z badań "złożone są w· Muzeum Warmil l Mazur'!' Olsztynie. 

Badania będą kontynuowane. 

' KA MlENCZ Yl<-BLONIE patrz 
woj. ostrołęckie epoka brązu 

l 



KOL UDA WIELKA, gm. Jall.l.kaWo 
woj_ bydgoskie 
Stanowtako 3 
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Unlwera:ttet lm. Adama ~eldeWlc~<a 
wtytut Prahlatorll 
ZalipOl Badat\ Kujaw 
wPoznantu 

·' Badanta prowadził uap6ł pod Merowll.l.ctwem doc., dr hab. Aleksandry 
Corty- &oll.l.ewaldej. Finansował Wojew<ldzkl ZarZ:lłd Inweatyejt Rol· 
nlczych w Bydgonczy, P1erwaz:y anon bada11. Oaadlllctwo ludnoolei 
lnal.tury łatycldej, 

Stanowisko jest polotone w dolnej partli stoku dollny Jeziora Ludzlslro. W trakcle b~a6 ratownlczyth w obrę
bie stanowiska zarejeetro?no 55 oblektow. W 2 prz;n.adkach przeprowadzoao eksplorację oblektow, rozkopujile 
łącznie powierzchnię 16 m • Obiekty te zwl'łzane "'' z oaadll.l.ct-•em ludnolłcl kultury łutyck1ej, a mianowicie: 

1. Dute naczynie zasobowe ustawtona na powierzchni ziemi f me zarejestrowano śladOW wkopu prey DACZynlu/. 
2, Obiekt o wymiarach 2, 70 x 2,40 m l głębokości 90 cm" w w;n.ełnlaku ktOrego pod warsiWił lltl'j polepy zarejestro

wano skuplako naczyll /4/ oraz w pr611ym oddaleniu pl'łte naczynie odwrOcone do g6rydnem. 

Przypuszczalnie mamy do czynlenla z zawallsldem lroostrulrojl, ktOrej ściany oblepioDO &l1ru4. Zuejestrowano sllne' 
odkształcenia termiczne partU przyapililOWej obiektu, a ts~e calca przy lllm. --

Materiały będą przechowywane w IDetytacle Prahlatoru UAM.. 

Badania będą kontynuowane. 

KOLUDA WIELKA, gm.Janikowo 
woj. bydgoekle 
Stanowisko 12 

Umwereytet lm. Adama ~ck1ewlcza 
•.., Poznanlu 
Instytut PrahlstorU 
ZeepOl Baclań Kujaw 

Badaola prowadził zeapOl]>od lderowll.l.ctwem doc. dr hab. Aleksandry 
Cortyw Bronlewsld ej. Finansował WojewOdzid Zarz'łd lnweatycjl Rol
nlczyf'h w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badali. Ośady ludnóścl kul· 
tury łutycldej, osada wczesnośredniowieczna, ślady osadll.l.ctwa z 
okresu średnioWIecza, 

Stanowisko jest polotooe na teraale nadzalewowej dnllny Jeziora Ludzlako. W trakcle badali o charakterze 
ratowniczym f prace melioracyjne/: zalnwentar.yzowano 67 oblektOw. zbadano szczeg6łowo poWierzchnię 0,6 ara, 
wydz lelaj'\c . l9 dalszych oblekiOw, pochodz'łcych ż czterech faz osadniczych: · 

• osadnictwo ludności kultury łutyeJctej: 
5 oblektow, w tym 4 "gUmanJd• l l jama w w;n.elhlsku ktOrej wyst'!Pila ceramika, tygl~ek.odlewntczy f? f, czasz• 
ka psa 1 kości zwierzęce; 

- osadnictwo ludności z okresu wczesnego 1 środkowego podokresu lateósklego: 
6 oblektow, w większości- płytkich jam o clutyeb rozmiarach. Na str'ople jedneao " ob!ektow 'ZZlajdowało al~ naczy
nie /waza/ odwrOcooe dnem do gory, Do form łutycldch nawl'łzują głOWnie mtay z wylewem ,_aglętym do wewn~ttrs 
naczynia; · · 

- osadnictwo wcz.eanośredniowteczne: 
2 obiekty o charakterze gospodarczym, w tym najprawdopodobnlej "sp1tarma• nagle porzucooa w wyniku potaru. 
W w;n.ełnlsku zarejestrowano dobrze zachowane ziarna, fragmenty splecionego sznura 1 łuski r,O!e. Obiekt zawte• 
rai nadto dutą Ilość Innych ~aleztsk ruchomych, w tym 2 kabbfc"zk1 skrat~lowe. ostroaę, note, przęśllk1. oselk1 _ 
oraz ułamki naczylll kości zwierzęce; . ·· 

- osadnictwo pOtnośrednlowteczne: 
5 oblektow o charakterze gospodarczym z 11.1ew1elk4 Ilością materiału. W jednym z ob!ektOW wyst'łplło dute skupi· 
>~ko kości zwlerz_ęcycb, zalegających pontte] konc;entracjl dutyCh tragmentOW ceraDilld. 

Materiały będą przechowywane w Instytucie Prałńatorll UAM. 

Badania będą kontynuowane. 

KOPYDLOWO, grn. W~lcz1" 
woj. konińskie 
StanoWisko l . 
KOSCIELE C, gm. Pakość 
woj. bydgoskie 
StanoWisko 12 

patrz 
.neolit 

Uniwersytet lm. Adama Mlcklłl!"leza 
Instytut PrahletOl'U 
ZeiÓp:Oł Ba~ Kujaw 
w PozllaDlu 

.da.danta prowadztl 1:eap0ł pod k1erw1k1em doc~ dr hab"'Alekllandry 
Cofty•Broll.l.ewsklej. F1naaHWał Urs'td Wojew<ldzld w B)tdgoszczy. 
Dragi sezon bada11. Osada 1 cmentar'zyskO kultury łatyclttej oraz · 
obo~<oWlalro kultur~ pocharow lejkawatych 1 ~Dl' kull.stych. 
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Celem blicla6, będ'łeyclllroatynuacj" prac zapoez'ltkowanych w 1981 r., było ustalenie zasięgu c•nentarzyska 
oraz olcrelłlen1e stref wyatt;powan1a grob<!w ~:tnego typa, 

· Zba.da.no obll.;.r o"powlerzebnl l. 000 m
2
• wydzlelaJ'Ie ogOłem 108 oblekiow, ;, tym 74 groby oraz 34 Inne 

c!blekty /Jamy 1 dołki poełupowe f. Typowy zespOI grobowy stanowiła popleln!ca prt.ylcryta rn!s'l odwrGcon11 do gOry 
dnem, b'!dt te:!. przykryta lcamlenlem. Wypoaat.enle jut nlellczne: przystawlei ceramiczne 1 mało ch trakterystycz
ne przedmłoty br11zowe, W obrębie nekropoli zarysowuJ'! slę dwie strefy: z koncentracją grobOw popielnicowych 
oraz pOI:noena, w ktetoej przewa:taJ'I groby bezpopte!ntcowe, W tej tet części stanowl&ka występują pozostalości 
osadn!ct:ora neolitycznego. • . 

Cmentarz)'l!lro jest a~kceaywnle olazezone przez głęboką orkę, n:czeg6lnle w częŚci południowej. 

Ma terlały przecbowywane 811 w IP UAM w. Poznanlu. 

KOT LA 
woj. legnicide 
Stanowisko l 

KOWALEWKO, gm.Obornlld 
woj. pozoańelde 
Stanowisko 3 

LtSEWO, gm. Pyzdry 
woj. konlńalcle · 
StanoWisko 2 

patrz 
paleoUt 1 mezolit 

patrz 
epoka brązu 

Muzeum Okręgowe 
w Kontnie 

f 
Badanta prowadzilimgr Krzysztof Gorczyca 1 Arletta Śwterkowska. 
Finansowało Muzeum Okręgowe w Kontnte. Pierwszy sezon badań. 
Osada kultury ln:tycklej, cmentarzysko kultury ~rzeworsldej. 

Stano1lf1sko polotone jest na ptaszczyst~ wyniesieniu w dol1n1e Prosny na południe od wsi 1 na wschOd od 
rzeld. Badaola miały cbarakter ratowniczy, Zalo:!.ono 6 wykopowo lącznej pow. 300 m2. Zarejestrowano 58 oblek· 
t6w: jamy, dołld poslupowe, paleniska. N&.J>Odstawle uzyskanego materlsłu nalet.y je datować na okres hslsztacld. 
W wykopach lokowanych na kulminacji wzntesten1a odsłonięto 3 groby kultury przeworaklej z pOtnego okresu lateń
sldego 1 wczesnego okresu wpływow rzymskich l. Materiał grobowy wya!ępuje rOwnJet. w warstwie ornej, Wskazy-
wałoby to na częściowe zntszc_zenle. c~entarzyska. - -

Dokumentacja 1 materiały znajdują się w Mazeum Okręgowym w KQI'IInle, 

Badania zakończono. 

LUBJ.ł.Z 
woj. wrocławskie 

,LAGIEWNIKI 
woj. bydtoalcle 
Stanowtako 2 

patrz 
pOtne średniowlecze 

Polska Akademla Nauk 
Instytut Historii Kultury Materia In ej 
Zakład Arcbeolog11 W t elkopolsld 
w Pozn~lu 

Badaola 'ł>rowadztł dr Krzysztof Szamalek. Finansowal WKZ w 
Bydgoszczy, Pierwszy sezon badań, Osada kultury lu:tyck1ej 
/~kres halszlllckl/, osa~s kultury przeworsklej • 

. \ Stanowako jest usytuowane Da zachodnim brzegu jeziora Gopło, na łatodnym wyniesieniu o ekspozycji 
wacliodnlej, w odległośc:l około 500 m na poladniowy wac.h6d od pOlwyspu zwanego "Strzelnlcll"· Wobec dawnieJszych 
eugeeC1.1 o 1etn1enla w tYm miejscu ctr.entarzyska koltury łutyck1ej zsło:!.ono 7 aondat.y przec:lnającycb stsnowtsko. 
Wl> wazyaildcb sonda:!.sc:h poziom akumulacyjno-p~chnlczny, ktOry tworzą czarne zlemte pobagteone1zalegal na war-

• etwle eUn morenÓwyeh, w ktOrą (?yły wkopane nieliczne jamy, W dwOc:h natrafiono na ułamkl naczyil kultury lu:!.yc
ldej z otxen halntacklego, w jednej koltary przeworilklej, potwierdzając Istnienie osad tych kultur, Nie ujawniono 
natomlaet liladOlo cm~zy~ka. 

LOD~OWO, gm. Kl.stellee 
w~j. elb~kle · 

patrz 
wczesne średnlowlec:ze 

Staoow~ l 

.. ' 



MACIEJOWICE 
woj. stedleclde 
Stanowiska l l 2 

MADEŁY, gm.Pątn""' 

" •oj. sieradzkle 
Stanowisko l 
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. 

patrz 
epoka brązu 

Muzeum Archeologiczne 1 Etnograficzne 
w Łodzi 

Badanta prowadzU mgr Zdzisław Kaszewsld. FJ.nansowal WKZ w 
Sieradzu. SzOsty sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne górnoślą· 
sko-malopolsklej grupy kultury łut_ycldej z· v okresu epold br4r;u 
l z okresu halsztackiego C. 

Przebadano obszar o powterzchnt475 m2
, na ktor;", odkryto 44 groby Ciałopalne o"zrótnlcowanym obrządku / 

pogrzebowym. Wyróżniano następuJące typy p~hOWk<7w: 

a. Typ 1. "Przepalone koścl ludzkie wsypane ·do poptelnicy bez zachowania układu anatomicznego. PÓplelnlce często 
nakrywane były misami lub płaskim! kamlen1aml. Przystawld urnleszczone przy popielnicach albo wkładane do 
Ich wnętrza, nlelc!edy przewracane do góry <klem. Groby nr: 174,176,181,183,184,187,188,189, !90,195,196, 
197,206,207,208,210,211. 

• l 

b, Typ IL Przepalone kości lud:z;kte częściowo umieszczone w popielnicy reszta rozsypana we wnętrzu jamy grobo· 
wej. Naczynia towarzyszące usytuowane ja k u pochOwkOw typu l. Orobynr: 180,186,198,201,204,214, 

c. Typ IV. Reprezentuje groby jamowe,. w których przepalone szczątki ludzkie tw~rzyły nlewtelktch rc.zmlarów' 
skupls~a, Naczynia t Ich rragmen~y urnleszczano z reguły w pewnym oddaleniu od przepalonych kości. 

d. Typ IVa. Przepalone kości ludzkie rouypane wzdlu:!. osi wschod•zaChOd, całe na~zynta lub Ich fragmenty znajdo• 
wały stę we wschodniej części jamy grobowej. 

e. Typ lVb. RMnt stę od wy:!.ej opisanego typu tym, t e w jamie grobowej znajdują się szceątld stosu przemieszane 
z przepalonymi .kośćmi ludzkimi. Naczynia urnleszc zone by!.y we wschodniej l zachodniej c;zęścl jamy grobowej. 

Jamy grobowe ntektOrych poch.",.kOw poplelnlcowych. jak t jamowych obudowane były kamlennymi obstawa
mi, wykonanymi z jednego lub dwOcb rzędów kamlent nar_zutowych. Groby nr: 174, l ~6, 180, 188, 191, 193, 196, 197, 
208,212,214. • 

Wypoaa:!.enie poszc:tególnych pochOWk6w w naczynia waha się t> d 2 do 9 naczy-6. W groble nr 204 odkryto dwie 
br'lzowe u.w1eazk1 wykonane z elenkiego drutu, Fragmenty glln.1anej grzecltolld były _w wyposa:tentu gro:X. nr 190. 
Fragmenty przepalonych kości zwierzęcych odkryto w groble nr 215, 

MALBORK-WIELBARK 
woj. elblq"slde 
Stanowisko 24 

M.ł.KOLICE, gm.Wola Krzysztoporska 
woj, piotrkowskie 
Stanowisko 3 ,. 

patrz 
wczesne lłredn1ow1ecze 

Muzeum Okręgowe 
w Plotrkowte Trybunalskim 

Badania prowadził mgr Mirosław Szukała" Finansował WKZ w 
Plotrkowle Trybwlalsklm. Drug1 l!_ezoit badaJ\. Cmentarzyeko cla• 
!opalne. płaskie, Kultura lu:tycl<a, okres halaztacld Ć/0. 

Przebadano powierzchnię 100 m
2

, pasem biegnilcym w poprzek wydmy, Odkryto. 14 grobÓw ciałopalnych 
/łącznie 20/. W tym 2 zniszczone groby poptelnlcowe • dztectęce /?f, pozostałe jamowe, wJęk'szość pr:tykryta rót• 
nej wielkości brukiem kamiennym, w części grobow kośCI rozsypane płasko, Ok. 1/8 odsłoniętej powlerzchn1 pokry
wał zwarty bruk kamienny, w ktOrym l ponttej znajdowały slę równte:t groby 1 rozbite naczynia gliniane, Wyposate
nle grobOW stosunkowo skromne: kubki l czerpaki, telazne bransolety 1 naszyjnik, drobne przedmioty z drutu brązo
wego, gl!nlana gwiazdka • zawieszka. 

W obrębie cmentarzyska odkryto równte:t Uczne bry!.y polepy, wyznaczające zarys budynku oraz związane z 
tym obiektem fragmenty naczyń gllntanych.' Być mo:!. e r""'nid • tym obiektem związane są wY-roby krzemlenne wy• 
~onane techniką łuszczntową, częściowo występujące w skupiskach, · 

Ponadto odkryto ldlkadzleal'lt wyrobów l p6łprodukt<7w krzemiennych, występujących w rozpron'en!u, okreś• 
!onych '!R młodszy mezol!t, kulturę komomteką /?f z elementami kultury cbojntcko·pleńkowsldej f_? J. 

Materiały znajdują się vr Muzeum Okręgowym vr Piotrkowle Trybunalskim. 

Badanta będą kontynuowane .. 



MIEJSCE PL\STOWE 
woj. krośniefiside 
Stanowisko 4 

MROCZA 
woj. bydgoslde 
Stanowisko 2 
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pat,.z 
okres wpły-Ńów ,.zymskl~h 

Muzeum Okręgowe 
w Bydgoszczy 

Badanta prowadził mgr Wojclecb, Kuczkowskl. Finansowało Muzeum 
Okręgowy w Bydgoszczy. Dru~ sezon bsd&J1. Cmentarzysko z okre· 
su halsztackiego • okresu rzymskleg<>;-

Na przebadanej 2 aro~ej .powierzchni cmentarzyska, ódkryto: 5 grobOw skrzynkowych, 3 podkloszowe, 2 po• 
pielnicowe l 11 grobOw jamowych. Wszystkie groby skrzynkowe n1ały obwarowanie kamienne l zawlerały 'od 2-7 po
pielnic, Część z nich . posiada zaznacźone plastycznie lub wyryte, szczeg6ły anatomiczne tJIIarzy ludzkiej. Poplelnl· 
c e wyposatone były w k6lka b,.'lzowe l :l.elazne, szpile, szczypoe, Groby podkloszowe składały się z klosza 1 popiel- ' 
nlcy, przyj<rytej miSiło Zalegały w :t6łtym plasku, stąd .tet brak jest zarysu. jamy. Najliczniej występujące groby 
jamowe, zawierały pozostałości stosu oraz bardzo olewielką Ilość, drobnych, dobrr;e przepillanych kości ludzk).ch. 
Wyj'ltek stanoWił grób jamowy nr 38, w którym znaleziono fragment zapinki z brązu /ID g.-upa Almg,.ena, typ 64(. 
W dwóch przypadkach, groby jamowe nawarstwione były na groby skrz;ynlri>we. W obl'ęble grobu jamowego nr 31, 
stwierdzono ślady po d,.ewntanych kółkach, o 6rednlety od 8 do 12 cm. Część z nich wbita b:yia plonowo w r;lemię, 
oleklćrY. usytuowane były w pozycji poziomej. Długość jednego zlokał!zowanego kołka, zaostrzonego w dolnej części, 
wynosiła ok. 78 cm. · 

Cmentarzysko w Mroczy jest stanowiskiem wlelocentrycznymf'k1~ka~kup1s~ na piaszczystych wyniesieniach/. 
W odległości ok.. 500-700 m w klerunku p6łnocno•zachodnlm od badanego stanowiska, w zakolu rzeki Rokltki, zloka
lizowano osadę.. wsp6łcr;esną cmentarzysku, 

W oparciu o występujące typy grobów oraz Ich r;awartość; stwierdzić motna, te cmentarzysko w Mroczy, 
_utytkowane było w ~kresie halsztackim D oraz w !ar;le B2 okresu rzymskiego. 

Badania będą kóntynuowane, 

NA WINO, gm. J;!lałogard 
woj. koszalińskie 
Stano'Wl,sko ~3 

. . 
l patrz 

ok.-es halsztacki 
·-

NlECHMIROW•MALA WIES, 
woj. slerad:tkle 

gm. Burzenln-Konopnlca patrz 
l . . ~poka brązu · 

StanoWisko l /74•7 5/ 

NOWE POLICHNO, gm.. Santok 
woj. gorżowskie 
Stanowisko 7 

NOWY BARKOCZYN, gm. Nowa_ Karczma 
woj. gdatlskie 
S'tanowlsko 4 · · 

-'-

patrz 
pótne średn~owlec ze 

Muz.;um Arcbeoloi:tczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Janusz POdgorski • . Finansował WKZ w Gdafi· 
sku. Drugi sezon badali. Osada otwarta kultury 'lutycklej z okresu 
&Uat.ś.tt c. . 

Calem prac było wyeksplorowanie p6łzlem!anki. odkrYtej w 1983 r. Obiekt ten miał kształt prostokąta z 
zaokrąglonymi narotnlkami. Usytuo•any był ~s oBI NWW•SEE. jego wymiary -.r.yno~Uy: długość 3; 80 m, szerokość 
2, 60 m. Odsłonięta została na głębokość 0,119 -o, 96 m. Wypełniska stanowił piasek szarobrunatny ze spalenizną, 
zwłaszcza w pariu połudnlow.o-wschodnlej 1 na obrzetacb ob1ekla. Pozostałą część p6łzlemlanki wypełn!ala glloa.. 
Głębokość wypełniska wynoslta 28·52 c:m. '• · · 

Uzyskany matPrlał zabytkowy ; obleklu. ~tan'owlła, w głównej mier;ze. ceramika fprzewatnle ułamki garnkOw 
o scbropowaconej powlerzchn1, a takte !ragment;r mis, talerzy l kubków/, węgiel drzewny l przepslone kości. 
W ubogiej ornamentyce c eramiki r'eprezentowany jest motyw 11nljny l od-~ laki palców. 

Mat eriał zabytkowy znajduje się w Muzeu!D Archeologicznym ,w Gdafisku. 



NOWY BAR KOCZ YN, 1rJn. Nowa Karczma 
woj. gdańslde 
StMoWlsko 9 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Janusz PodgOrsld. Finansowal WKZ w 
G dali s ku. Pl er wszy seLon badaJ\. Osada otwarta kultury łutycklej 
z okresu Hallstall c. ' 

Stanowisko polotone jest na wzniesieniu znajdującym >lę na poludale o d rozległego torfowiska, ok. l, 8 km 
!la poludniowy wschod od kośetola »' ·N. Barkoczyale l ok. lOOm na zacbod od stanowlSl<a 3; badanego w lalach 1978, 
19 80-1982. Stanowisko nr 9 odkryte zoslalo w czasie badań poWierzchniowych, prz<:prowa4zonych w 1983 r, 

Celem badań było rozpoznanle charakteru l chronologii osadnictwa, Załotono 7 wykopów sandatowych na 
o~l wschod·zacbod, z których wyeksplorowano 5o lącznej.powlerzcln1 l, 25 ara. W 4 wykopach natrafiono łącznie 
na 6 jam. Odkryte obiekty mlaly dwojald charakter: obiekty~ większych rozmiarach l zawierające bogatezy ma• 
t"rlał zabytkowy występowały w zachodniej partli badanego obszaru, natornlast mniejsze jamy, z ubotszym ma
l~rlalem występowały na wschodniej części stanowiska, gdzie tut pod warstwą ornązalegała glina. ] 

W jamach, jak l poza nlml, natraftono na ulamld cerarnJczne, węgle! drzewny f przepalone 'kości. Występu• 
jące obiekty wykazują dute prawdop~ob!e611two z jamami odkrytym! na stanowisku 3, 

Material zabytkowy znajduje się w .Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 

Badania na lym stanowisku zakończono. 

ORLE, gm, Wejherowo 
"OJ, gdańskie 
Stanowiska l l 2 

P AR CHAN JE; g m. Dąbrowa 
woJ, bydgoskie 
Stanowisko 25 

. 
PRZEDMOSCIE 
woj. legn!ckle 
Stanowisko 13 

RAC!BORZ-STARA W!ES 
woj. katowickle 

RACOT, gm.Kośetan 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko 18 

ROCHY, gm.Zduny 
·• oj, kallslde 
Stanowisko l 

Biskupla 

ROT MANKA, grn, Pruszcz G dańsld 
woj. gdańskie 
Stanowtsko l 

( 
patrz 
neolll 

patrz 
neolit 

patrz 
neolit 

patrz 
neolit 

patrz 
neollt 

patrz 
wczesne średniowlecze 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badanta p'rowadz!l mgr Henryk Paner /autor sprawozdania/ 1 mgr 
Krzysztof Gordon, w konsultacji z dr, Martanem Kwaplńaldm. 
F!ńansowala Gdańska Stocznia Remontowa ora~ Muzeum Archeolo
giczne w Gdańskn, Pierwszy sezon badafl, Osada/? f z W~t:>snej 
epold telaza. 

Stanowiskolety na wzn!eslenlu 50,7 m n. p, m. • polo:toaym po połudn!owej stronie drogi z Pruszcza Gdań• 
skiego do wsi Straszyn. na wprost zabudowafl PGR Retmanka. 

/ 

· Prace o charakterze ratowniczym mlsły na celu dokładne rozpoznanie stanowiska zagratonego znlszczenlem 
" trakcle budowy ostedla domków jednorodzinnych, Odkryto dwa psleolska ze skupiskaml cer.amlld zalegające na 
8 1>'ł!IU warstwy ornej, tj. na'glębokoścl 20•30 cm od poWierzchni terenu, rozproszone ślady spalenizny oraz lutno 
rozrzucone fragmenty ceramiki naczyniowej nie tworzące tadnych sk'llplsk. . 
L! c zn ~ wzrnJank1 o znaleziskach grobów sktzynkowycb mających w tym rejonie miejsce pod leonlec XIX 1 na pocz'łtku 
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XX ... a takt e oolot.ooa około 2 km na połudn1e duta osada z przełomu epok! br'!tu 1 wczesnej epol<1 :telaza {Jo.szko-
wo1atan, 3/, ole pozwalaj'! bagatellzować tych skromnych _na razie znalezisk, • 

Zabytki złotono w "Muzeum Archeologicznym w Gdafulku. 

· Badenia będą kont)11o.owane. 

SU WSK, gm. Rzgow 
woj. 1<onlllsl<1e 
Stanowisko l 

){uzeumOkręgowe 
w Kon1n1e 

Badania prowadzili mgt' KrzySztof Gorr.zyca l Arleua Śwlerkowska, 
B'lnansowało Muzeum Okręgowe w Koninie. Pierwszy sezon badań. 
Osada kultury łu:tycklej 1 osada kultury przeworskJej. 

Stanowisko polotone jest na rozległym ptaszezystym W)111es!enlu w dollnie Warty otoczonym podmokłymi łą
kami na pOlnoc od rzeki.· Obejmuje obszar ok. 25 ha. Bad~nla miały charakter sonda:towy. W połudnlowo-wsc~odnlej 
partU atsnowiska zalo:tooo 2 wykopy o łącznej pow. 200 m , Odsłonięto 44 oblekły, w postaci jam, palemak l dolkOw 
posłupowycb. Większość z nich nalety do kultury lutycklej z okresu halsztacl<1ego. Pozostale pochodzą z okresu 
pOtnolate(lsklego 1 nalet'l do kultury.przeworsklej. 

Dokumentacja· ! materiały znajduj'! się w Muzeum Okręgowym w Konlnle, 

Badania zakollczono. 

STARY 5łCZ 
woj, nowosądeckie · 
StanoWisko l 

STROBlN, gm, KonoP.,1ca 
woj. sieradzkle 
Stanowisko 2 

patrz 
epoka brązu 

Muzeum Archeologiczne 1 Etnogyoafłcznę 
w Lodzl 

Badanin prowadził mgr Zdzisław Kaszewskl. Finansował WKZ w 
Sieradzu. Jedenasty sezon badań. Ossda obronna gornośląsko
malopołsklej grupy kullury lutycklej fpodgyoupy kęplńsklei/ z 
okresu halsztackiego O 1 z wczesnego okresu lateńskiego. 

Badania prowadzone były w trzech punktach osady, Zakończono badania konstrukcji obronnych zabezpieczaJą
cych o~adę od strony wschodniej. Przebadano 325m2 wału obronnego o konstrukcji s)<rzynlowej, Przepalone wypel
nlsko walu zaWierało kilkaset ulamkOw, nacz)'ll mających cechy kultury łu2ycklej z okresu· halsztackiego D oraz znacz-

ną Uość polepy l węgla drzewnego. • 

Ukończono takte badanla częś ci mieszkalnej osady, gdzie przebadano obszar 75m
2

, Odkryte w warstwie 
.kulturowej fragmenty naczyń są chronologtcznle 1 kulturowo zb1e2.ne z materlalem ceram1cznyn1 pochodzęcym :':. wy• 

pełni ska wału. 
Kontynuowano rOWnle:t badania części mieszkalnej osady /Wifkop lll/, znajdującej się15m na południe od 

wykopu IL Obydwa te wYtcopy oddziela szeroki, Uczący 15m, jar, Przebadano obszar o powierzchni 375m
2
, na 

ktOrym odkryto 26 t<ollstych jam o Wymiarach od 60 do 160 cm or";z l obiekt mieszkalny., Zawartość jam odpadko
wych stanowiły fragmenty naczyń, polepa 1 kości zwierzęce, jedynie w jamie nr 2 5 znaleziono przęślik gllnlany. 
Odkryta w ode, 27-33 chata nr 8 o wymiarach 7 x 4 m z prost~kątnym palen!sklerri urnleszczonym w czę.ścl S jej 
wnętrza,· nałety do oblek!Ow mieszkalnych typu pOłzlemtankowego. 

. Analizując przynalezność kulturową! chronologiczną naczyófwyk"op nr ID/. odkrytych w warstwie kulturowej, 
jamach odpadkowych oraz w o:>lekcte mieszkalnym nr · a, motnastwierdzić znaczną rozblezność chronologiczną l 
prz)11aletność kulturową. Najstarsze formy naczyń motna datować na prz.,łom V okresu epokl brązu l okresu hal
sztackiego C; mają one cechy gornośląsko-małopolsklej grupy kulturlf łutycklej. Natomiast fragmenty naczyń pocho
dzące z jam nr: 19a,20,25,28 naldy " datować na okres balsztackl D 1 wczesny okres lateński. Naletą one do kultury 

wschodnlopotnor'!klej. 

STRZEMKOWO, gm.Inowroclaw 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 3 

TARKOWO, gtn. Nowa Wtd Wielka 
woj. bydgoskie 
Stanowta ko 75 

patrz 
okres wpływów rzymski ::h 

patrz 
neolit 



TARNOBRZEG-ZAKJłZOW 
Stanowisko l 

TARNOWIEC, gm. TarnOw 
woj. tarnow sk1 e 

- 76 -

patrz 
okr~s wpływow rzymskich 

PP Pracownie. Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologtczno-Konser•atorska 
w Tarnowie 
<>ddńał w Krakowie 

Badanta prowadził mgr Andrzej Szpunar. Finansował WKZ w Tar
nowie. Czwarty seząn badań. Osada wJelokulturowa. Wczesne 
średniowiecze. kultura łutycka. 

Odstonięto 4 ary powlerzcbnl osacly, :tlokallzowano- 18 oblektOw; Bil to w wlękazotlel wypadków jedynie przy
dtnne części jam 1 wJCop(lw zwt'lzanych z osadnictwem kultury łutyclelej /faza z wczesnegt> okręau telsr.a/ oru 
ślad y po paleniskach 1 jamach z wczesnego średnioWiecza, Obiekty są niewleJkle m~ks. średnica 1, 5-2 m, materiał 
zabytkowy to wyłącznie ceranuka. · 

Bad:lllla będą kontynuowane. 

TUR DOLNY-BUSINA. gm. Mlcha!Ow 
WOJ. kteleclne 
S:anowt sko J 

IVALEWICE, gm.Bielawy 
woJ. skierniewickle 
StanowiSko l 

. 
WARSZAWA-ZERZEN 
Stanowisko lO 

patrz 
epoka br'IIN 

patrz 
okres nowot)'tny 

Pallstwowe Muzeum Archeologleilee 
w Warszawie -

Badania prowadziła mgr Mlrosława AndJ:zejowska przy udziale 
M. Furmańsldego 1 M. Leszczyń•: · \ego. Opieka merytoryczna - doc. 
dr hab. Teresa Węgrzynowlcz. F .!lanao•all: Konserwator ZabytkOw 
m. st.. Warszawy 1 PMA w Warszawie. Drng1 sezoo bada!l. Osada 
~wczesnej epoki t~za. 

. ' . Badaola były kontynuacją prac realizowanych w 1983 r. przez ',PKZ. Dzlalanla objęły pas o, wym. 15 x 3, 5 
met r a P" totony w południowej częśC1 wzniesienia 1 bezpośrednio przylegajljcy do obszaru eksplorowanego w poprz~-
nlm rok;.~ . · 

z przebadanego odCinka zebrano ok. 300 na ogOl ·nlecharakterystycznych fragmentOw ceraDltkl występujących 
w burnus!<: oraz w pozostalo6ctacb /spływach/ warstwy kolturowej rejestrowanych na głębokośCI kilku do kUkunastu · 
cm pod warstwą orną. Nie stwierdzono kootynuacjl ob!e)rtow koncentrujących się na kulminacji yydmy,· na pOlnoc od 
badanego pasa. 

Zebrany ma tertal potwierdza dotychc&a~owe ustalenta chronologiczne. 

Badanta będą kontynuowane. ' 
WICINA 
woj. ~telonogorskle 
Stanowisko l 

. 
Muzeum Arcbeologlc.2ne Srodkow~&o Nadodrza 
w Ztelonel GOrze ·. 

l 

Badanta prowadZił dr Adam Kołod&lejskl. · Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Zielonej Gorze l dotl$sowywał WKZA. bslem
m.sty sezon bad~ GrÓdztako kultary łu.tycklej z okreBU halszta -
c kiego. 

Prace skoncentrowane były na o~zyszczenlu konstrukcji wału w zacbo-dalej części grodziska {wykop III/ oraz 
odslonJęciu konstrukcji budynkow w ·części pnywałowej z pOlnocnej strony majdanu fwykop II/. Po wykon'anlu doku
mentacji, zdJęto 2 warstwy konstrukcji wałowych, wyjątkowo dobl'ze zachowanych, jak na warunltl w Wiclnie 1 poz
w3laj'!ce określić w telkość Izbic l sposObumacniania podstawy wału oraz rozpoznać wykorzystywanie wału od strony 
w"wnętrznej do celow magazynowych, m.In. do przechowywanta z b.,za. · 

. W ~z~ścl pOlnocnej odsłonięto dalsze partle budynk6w z zachowanym! resztkami podldg. Jak dofąd w W1c1nle 
na m <>Jdanl e grodziska zabudowę określano na podstawie zachowanych res ~tek słup6w t nlektOrych belek konstrukcyj
nych ścian. O.>ecnl e odsłonięta została prz)llegająca do wału zabudowa p~o~tokątnych ~dynkOw o ma: ych rozmhrac b 

... • ~ • • f' · ·-- ~ .. . • • • o' - ... .,.., , .. .. • • ""'" # ~ ... • • ..... . . 



- 77 -

3 ;,- 4 m - przy c z?"" w chwU! obecnej trudno jeszcze określić czy jes t to większy bud ynek z za chowanym podzlałem 
wewnytrznym czy tet odrębn~ budowle. Usta!enle leg'\ nastąp! w 1985 roku. W l t' 84 roku, lokalne oberWanie chmu~ 
ry, po odsłonięciu kot\atrakCJI, uniemotUwiło dalsze prace, Zdqt ono jedynie wykonać dokumentację odslomętych 

·.konstrukcji ~ bez !ch dalszego zbadania. · . . _; · 

' Wszystlde prace. prowadzone w Wiclnie dotycz'! z~kollczenla bad!ló odsłoniętych wykopovi, ma)ących na celu 
dla potrzeb planowanego t:" rezo:rwatu ~ustalenie rozplanowania wewnętrznego zabudowy 1 przebiegu oraz rekon
strukcji walu"·! dróg _dojazdowych. Prace badawcze, opO:t.nl.ają się ."'e względu na brak sił roboczych w tym r egionie. 

. WILKOWIC·E. im. WartkoW\ce 
. woj. sieradzkle 
StanoW\ slro l 

'-
Unlwersytei L6dzkl 
Katedra Archeologu 

Badania prowadził mgr Jacek Blaszczyk. Finansował WKZ "' Sie
radzu. Pląty sezon badaó. Cmentarzysko kullury łutycklej z okresu 
halsztackiego, osada kUltury przeworaklej z okresu rzymskiego, 
osada wczesno~rednlowleczna /2 pol. XII w./ • . 

Zbadano. obszar o powierzchni 635m
2

• Odkryto 67 gro~w ciałopalnych kultury lutycldej /od nr 55 do 121/ 
z okre!nl halsztacldego, 1 chalupę l 4 jamy kultury przewersklej z okresu rzymskiego oraz 4 chałupy 1 2 paleniska 
wczes'lo4redn!owleczne /z 2 poł.XII w./. Groby kultury l utycldej znajdowały się na głębokości od 20 do 45 cm od 
powierzchni gruntu. 65 grobów nakrytych było brukami, a tylko dw a groby nie posiadały obwarowania kamiennego. 
Brulrt najczęściej mtaly ksztalty nieregularne lub owalny, r zadziej występowały natomiast bruld prostokątne lub . 
okr"!głe, W grobach znajdowano pojedyncze popleln!ce,obok których ustawione były przystawki /od 2 do 5 naczyó/. 
Wśród popleln)c wyrMn!ć motna dwa typy naczyó: -

1/ o banlastym brzuścu 1 dość .wysokiej statkowa tej szyjce /niekiedy zdobione powyt.ej załomu brzuśca odciskami 
naaz;yjnlka/. 

2/ naczynia jajowat~ o chropowatej powterzehol brzuśca. 
Natomiast wśrOd przystawek domlnowaly czerpald, talerze, misy, becznłlrowate naczynia. Dość rzadko występowały 

. w grobach amfor ki l kubki.. OprOcz cęraml'kl w kilkunas tu grobach znaleziono pr·zedmloty wykonane z brązu l te la :ta 
/szpile telazne 1 brązowe. paclorki brązowe. note telazne. teła zny g~ot oszczepu/, atakte z kamlenia /osełki/ 
l rogu /!ragm~t Wisiorka/. 

Najcliikawszym zespołem bYl grOb nr 56. Pod owa lnym brukiem ka mlennym znaleziono pochOwek bezpoplel
ntcowy. Obok zwartego skupiska sllnle przepalonych koścł ustawione były cztery przystawlrt: misa, cze rpak, beczuł
kowate naczynie 1 talerz, W groble znajdował się rOwnlet telazny oM ltela zny grot oszcr.epu /długości 12,5 cm/. 
Kulturę przeworską reprez-entowało 5 oblektOW: 1 chalupa 1 4 ja my. Chal upa kształtem zb.litona do prostokąta miała 
wymiany 5, 5 x 3, 5 rr4 Dłutsza oś chalupy zorientowana była na os i W-E. Wypełnlsko chałupy stanoW\ła warstwa· 
ciemno szarej ziemi .f grubość warstwy 45-60 cm/ oraz znaczna Ilość ułamków ceramiki. W pOlnocno- zachodniej 
części narototka chałupy znaleziono piec kopułowy/? f o bll t ej nieokreślonym przeznaczeniu. Chalupy z okresu 
wczesnośr!'dn1ow1ęczneg9 m!aly kształty nleregulą.rne lub owalne, wymiary Ich wynosiły-od 2, 5 x 3, 5 m, do s. 5 x 
3; 5 m. Wypelnlsko chałup atanoW\ła czarna. ' tłusta ziemia l liczne ułamki cerami Id. 

· Najciekawszym .:nałezlsklem odnoszącym alę do osady wczesnośredniowiecznej są 4 denary Bolesława Kę~ 
dzlerzawego /typ •Kslątę na koniu• f odkryte w chałupie Xlll. ,-

Materiały l· dokumentacja znajdują atę w Katedr ze Archeologu U.t. 

Badania będą kontynuow~e, 

WROCLAW~Muchob6r W1ellrt 
Stanowisko C 

patrz 
okres wp~yw"ow rzymsldch 
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Okres lateński 

'l" ••• ; .. 
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BfALOBRZEOI 
"oj. rzeszowakle 
Stanowisko l 

BISKUPICE, gm. Brwl.n01!1 
woj. '!&raz awalcle 

.Stanowtsko l 

. BORÓWKO NOWE, gm. Czempiń 
woj. poznańskle 
Stanowisko l 
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patrz 
okres halszfackl 

patrz 
okres wpł~ow rzymsklch 

Muzeum Archeologiczne 
w Poznan1u 

Badania prowadziły mgr mgr Jarmila Kaczmarek 1 Małgorzata 
Winiarska /autorka sprawozdania/. Finansowal WKZ w Poznanlu. 
Plerwszy sezon badań. Cmentarzysko ludności kultury pomorsldt J 
/?"/. ślady osaduletwa ludności kultury pucharow lejkowatycł).. 

Stanowisko polo!tone jest nil" krawędzi dollny strugi Olszynkl, tult przy połudnle>wo-wschodnlm skraju zabud <> · 
wań ws. Borowko Nowe. Obecnie teren, na kt<lrym znajduje się stanowisko, jest eksploatowany przemysłowo jako 
plunlca. Badania mtały charakter ratownlczy. Zbad~o obszar o powierzchni 150 m2. Zarejestrowano 3 groby P"" 
plelnlcowe, ciałopalne. z obstaw'! lcamlenn'l .oraz lutne ślady osadnictwa. 

"Odkryte groby nalety najprawdopodobniej datować na kulturę pomorską /starszego okreBu przedrzymsklo:~•>/ . 
Brak ścisłych wyznacznlk6w cbron.ologlcznych nie pozwala na dokładniejsze dato.w ante tych znalezisk. 
Lu~e ślady osadnictwa ZWI'Izane S'l z kultiu-ą pucharow lejkowatych - fazą wl<lrecką. 

Materiały znajduj'! się w MA w ~oznanlu. 

Badanta by<l~ kontynuowańe, 

.. 
BRZESC KUJAWSKI 
woj. włocławskie 
Stanowisko 4 

CZARNOWĘSY, gm. Białogard 
woj. kosza.llńakle 
Stanowlęko 29 

patrz 
neollt 

Uniwersytet lm. Adama Mlcktewtcza 
w Poznan1u 
Instytut Prahistorii 

Badania prowadzll mgr...H~nryk Machajewskl. Finansowal (,;J l " :\1. 
Pter'#szy sezon badań. Cmentarzysko ludności kultury oksyws• •J 
/faza A2·A3 młodszego okresu przedrzymsktego/. 

Stanow1ako zlokalizowane jest na a;totkowatym wyntestentu w stref1e terasy nadzalewowej w odleglośr t o' . 
500 m na południe od wsi Czarnowęsy, Badamaml tymi rozpoczęto prace w domniemanym mikroregionie czarno" • 
sldm, w· skład kt6rego wchodzi prawdopodobnle 9 punktOw osadnlczycb. Rozpoznano powlerzchnlę 200 m2 . rejes11·~ t 
39 grobOW ciałopalnych, w tym 15 jamowych poplełnlcowycb Ż resztkami stosu l 24 jamowe bezpoplełnlcowe z r~• 
kaml otoau. Z uw3gt na deniwelacje terenowe, badanej w tym roku części stanowiska, a będącą prawdopodobole 
połudn1owo•wachodn!m krańcem cmentarzyska, obiekty l elementy wyposatenla uległy zruszczeniu. Stwierdzono t:. -
ko p-agmenty części przydennych popłelnlc l fragmenty wylewOw o krawędziach racetowanych.. Śladowo tylko odnoh 
wywano resztki przepalonych kości.. 

Dołcumentacja l mate-rWy majduJ'I stę w Instytucie Prahlstorll UAM w Poznanlu. 

Badanla będą kontynuowane. 

( 

CZARNOWĘSY, gm. Białogard 
woj. lroaz.alltlslde. 
Stanow1sko 43 

Uniwersytet lm. Adi.ma ll'llclaewtcza 
w Poznanlu 
Instytut PrahlatorU 

. 

Badanta prowadzll mgr Henryk Macbajewsld. Finansowal uJ l UAM. 
P1erw$zy sezon badali, Stanowisko wielokulturowe. Osada ludności 
f<ultury oksywsklej /faza A2·A3 młodszego okresu przedrzymskie
gol l osada ludności kultury okreAu wczesnego średniowiecza /TX· 

XI w./. 

StanJwisko ·.siokalir:owane jeat w strene terasy nadzalewowuj, w zakolu rzeki Moglł1cy w odległości ok. 500 m 
nb. wechćd od ubudow·all wll1 Nawtno,; . Pracami wy~pallskowyml na tym stanowisku rozpoczęto badania na oh•••r'' 
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domniemanego mlkroregtonu oso.dnlczego, w skład ktOrego wcbpdzl pra~dopodobnle 9 punktOW osadnlc~ych. 
Rozpoznano powierzchnię 250 1n

2 
rejestrujliC 1S oblektOW. dwoc:b jednostek lculturowyc:b: 

a/ kultura oksywska, faza A2·A3 młoduego okresu przedrzymsld'ego • olla'da-ll oiStektOW, w ·tym fragment zl.e· 
mlanld, 3 paleniska, 7 jam posłupowych. NatrafiO!lO na fragmenty naczyó gUnlanycb, w tym wylewy o krawę• 
dEiach !acetowanycb oraz części przydenne nac~tyó silnie profUowanych; 

b/ kultara okresu wczesnego łrednlowtecza, IX•XI w. • osada, 4 obiekty, w tym 2 _palenlllka 1' 2 jamy-poałupow~. 
W obiektach stwlerd~tono fragmenty nac:.z:yTI gl1ni1-Dycb zblltooe do typu Szcw.ectn. . 

Dokumentacja 1 materiały znajduj'l się w InstytuCie PrahlstorU UAM w· P~manlu. 

Badanta będą kontynuowane. 

CZARNOWKO, gm.Nowa Wieś Lęborska 
woj. słupskte 
StanoWisko 5 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdailsku 

Badanta prawadrtła mgr Dorota Rudnicka. Finansował WKZ w 
Słupsku l WojewOdEki tlnlJreraytet Robotniczy w Słupsku. S!Odmy 
sezoo badali. Cm~•tarzysko płaelde wtelnkaltw;owe. 

Kontynuowano badanta w centralnej partli cmentarzyska. W obrębie 3 wykopOw o łąei:nej pow:terzchnl ok. 
2, 5 ara odsłonięto l zbadano 47 grobOw. 

Ws"tępnle wyr0tn1ono: 2 pochOwki kultury wschodniopomorskiej /grOb skrzynkowy l popielnicowy z bruczldem 
kamiennym, zofszczooy w gornej partii/ datowane na wczesny 1 środkowy okres latellskl; 38 _poc:hOWkOw: jamowych 
/30/ 1 popielnicowych /8? / datowanych ogOlnie ha podstawie nielicznego 1 stosunkowo ubogiego wyposatenla na 
środkowy 1 pOtny odctnek młodszego okresu przedrzymsklego. 

SpaśrOd 4 odkrytych grobOw szldeletowyc:h, trzy pastadały wyposatente /m.In. 2 br'lzowe bransolety węto• 
wate, 2 zaplold A. VI. sprz11czka br'lzowa, naczynia gliniane/ pozwalające dat-ować je na fazy H2C1 1 C1 okres 
wpływow rzymsldch. Najprawdopodobniej do starszego odcinka tego okresu nalety odnieść datowanie trzech sllnle 
zniszczonych grobOw popleln!cowyc:b pozbawlanych w~osatenla.- -

Badanla pot wlerdz1ły wysoki ;lopleń znlszczellla grobOw clalnpalnych oraz głęboką orkę , • 1 ! krecie jamy. 
Uwaga ta dotyczy Z'l"łaszcza grobOw popielnicowych, w ktOryc h - jak to mlllło miejsce w przypadku grobu nr 132 • 
zachowała alę tylko przydenna partia naczynia. · 

Badanta będą kontynaowaue, 

G.9-SIO, gm.Gillewkowo 
woj. bydgosld.e 
Stanowisko 18 

-l 

- . 
Uniwersytet 1m. Adama Mlcklewlcza 
Instytut Prahlatorll 

. Zes~ł BadaliKajaw 
w Poznanla 

.Bada.nl.a prowadzU JOespOI pod klerunldem doc:, dr bab. Aleksandry 
Cofty-Brbn!ewsldej. Finansowal WKZ w B:ydgoszczy. Pierwszy 

· sezon badali. Cmentarzyska kultury przewar sklej, osady z okresu 
wędrOwek ladOw <>raz osiedli neolltyc·zuyc:h 1 wczesoośrednlowtecz:• 
Dych. -

Badania objęły powterzc:bnlę 200 m
2 

w ramach n~Aowlelklego wynlesl.enla. Na stanowisku "!yr0!to1ooo S faz: 
osadniczych: . · 
l/ osadę kultary pucharo w lejkowatYch f grupa mątew ska/, 
2/ osadę lab obozoWisko kultnry lwiellsld ej, 
3/ cmentarzysiw kultury przewarsld ej z pOtnego akrelfa lateńskiego, 
4/ osadę z potnego okresu wpływOw rzymskich lab z okresu wędrowek ludOW, 
5/ osadę kultury prapolsldej. 

Zarejestrowano łącznie "34 obiekty: 2 hipotetyczne obiekty neolityczne /fazę pterwszą ~ydztelooo na podsta~ 
Wie ceramlld pozyskanej z warstwy kultur~wejf, jamę zasobową .z zawartoiicl'l ceramlld reprezentującą fazę dragą, 
26 oblek10w z potnego okresu latellakiego • groby c:lałopalne /wjamowo-poplelntc:<>wew 1 •P<?p1eln1cowew /, obiekty 
zbllżone swolm c-harakterem do grobow, zawierające Inwentarz metalowy 1 ceramiczny, ale nle zawierający kości 
oraz niewielkie obiekty z pojedynczymi kubkami. 2 "chaty·z: okresu wędrOWek ludOwfjedne zapewne o charakter&e 
prod11kc:yjnym/ oraz 2 wczesoośredntowtec:zne jamy zasobowe. 

Slanc:nrtsko wnosi szereg Informacji związanych z obrzęd~woklą pogrzebowi! społeczności "kruszarlsldch" 
oraz daje podstawy do rozwatań o Ich padłatu genetycznym 1 uwa.runkawaofac:b rozwojowych. 

Przewiduje kootynuowante badali, 



G,&.SIO, gm.Gnlewkowo 
woj. bydgoslde 
Stanowako 21 

. ' . . 
;JAJ<'uszOWICE,' gn\. Ka~imierza Wt~llca 
woj. kleleekle 
Stanowisko 2 

GLINIO, gm. Karcr;ew 
woj. atolec>:ne warszawskie 
StanoWiskO l 

- 6:S -

patrz . 
neolit . 

patrz 
okres wpł)'Wow rzya;aldch 

Uniwersytet Warszawsld 
Instytut Arch.eolog11 

Badania prowadzlł mgr Przemysław Wielowlejsld. Finansował 
UW. Plerwazy 1 drugt sezon badaJ1. Cmentarzysko z podokreeu 
potnolateńsl<1ego 1 okresu rzymsldego. 

Stanowisko jest polotone w środkowej częśct tarasu zalewowego dollny Wlały, w 'pierwszej strefie akumula• 
cjl aluwtow. · • 

,W 1962 r. został odkryty przypadkowo, podczas prac na P.,1u ob, E. Drewteza pochOwek wojownlka z przelo
mu n 1m w. n. w. Tam tet w 1963 r. przeprowadził badaola Bondatowe owczesny Konserwator ZabytkOw na woj. 
'!"arszawskle A. Kempisty. Zbadano ~owcza& 20 grobOw datowanych na podokresy: . petnolateńaldi wczesnorzymsld. · 

Obecnie teren ten zajęty jest przez sad i z tego powodu w 1982 r. wykop nr l o pow. l ara załotono na polu 
&'1_s1ednlm, naletącym do ob. B. Bogucldej.' Odsłonięto, zadokumentowano 1 wyeksplorowano 22 pochOwki ciałopalne. 
Wszystlde one były uszkodzone w częśclaĆb stropowych, co nalety w!.J!zać z dZiałaniem wGci Wisły, ktU::,~ nlejedno
krotnle .zalewały badany teren a takte z prowadzonyml tu od XV Wleku pracami roinyml. Wszystlde odkryte grooy 
zaglęblone· były w kopalni! ·warstwę prOchnlczn'l, a ich częśct stropowe pokrywała szaro-brunatna warstwa mady 
rzecznej o m1ątszo6ci 30•40 cm. ' t 

.. Zabytkami datującymi /na obecnym etapie badań/ załotenle cmentarzyska na podokres potoolateńsld są 
dwie zap!nld typu O f wg~· Kostrzewsklego/ znalezione w groble nr 12. Faza B okresu wpływow rzymsldch jest 
poświadczona zaplnksmi br'!zowymi typu A·6B;lćtore wyst'IP1łY w grobach nr 1t 15,18,19a. Najmłodszym z odkry
tych dotychczas jest grOb "z 1962 r •• wypośatony m.in. w umbo typu 7b f wg M. Jahna/, sprzączkę jednodzielną o 
ramie pOłkollstej, bez skuwki - typ" datowany na .fazę B2 1 wczesn'l fazę okresu pOtoorzymsldego f wg R. Madydy/, 
mlecz obosieczny o dl. 80 cm o soczewkowatym przekroju głowni oraz grot !nkrustowany srebrem w typie, ktory 
f wg K. Godłowsldego/ WY,stępuje we wczesnym stadium potnego okresu rzymskiego. Odkryte w pochOWkach frag• 
menty ceramild czarnej, cienkościennej, jak 1 brunatnej, .cbropowaconej odpowiadają typologtcz.nle ceramice 
występującej na Mazowszu w podokresach: potnolateńskim l wczesoorzymsk1m. . . 

W 1984 r. odsłonięto ar nr 2 1 zalotono eondat o wyro. 2 x 20 m, ktOry pozwollł na uchwycenie zilslęgu . 
cmentarzyska od strony zachodniej. Uzyskany materiał zabytkowy z 13 Olikrytych w tym roku grobOw mieści się 
w 'ramach chrooolo~cznych ustalonych na podstawie wyntkOW badań z lat poprzedntcli. · 

Badaola będ'! kontynuowane. 

KAR TOSZ YNO, gm. Krokowa 
woj. gdailslde 
StanoWisko 7 

PP Pracowole Konserwacji ZabytkOw 
PracoWilla Archeologiczno-Konserwatorska 
Oddział w Gdań&ku 

Badanta prowadzill mgr Alfied Szułdrzy!lsk1 1 mgr Zbigniew Zuraw
sld. Finansowala Elektrownia J11drowa •Zarnowlec• w Budowle. 
Pl'łtY aezoo badań. Osada kultury pomorsldej, osada wczesnośred• 
ft.!owleczna Xl•Xll w. 

·2 . 
Pracalnl wykopallekowymi objęto qcznle ponad 4. 000 m powterr;cbnl stanowlska.lokallzując wykopy w po• 

łudnlowo~wschodnlej partU osady kultury pornorsklej oraz w pOłnocno•wschodniej części osad!ywczesnośredntow!ecz
oej. OgOłem odkryto l wyeksplorowańo ponad 450 oblektow. wśrOd ktorych wyrO:!.nlooo: 15 pOłzl.emianek, 11 fr. kon• 
strukcj1 słupówych naziemnych - chat /? / z bllsko 200 dołkami posłupowyml, 14 palenisk, 6 plecow - w tym piec 
do wypalu naczy!l wraz z zapleczem technologicznym oraz ponad 20 jam paleniskowych o dotychczas blltej nleokreś
.lonej funkcji. Matertał ruchomy stanowt'ł n1el1cr;ne fragmenty 1 przedmioty telazne. surowlec 1 wyroby bursztynowe, 
ceramika naczyniowa, polepa, !r. kolłct oraz narzędZia krr;em1enne lich odpady • .. 

. W zbadanej części .stanoWiska największe .zagęszczenie oblektow wyst'!P'1ło w rejonie cypla,, ulegając stopnlo• 
w emu rozt:zedzenlu w poblltu i zanikając w obrębie lotyska dawnego cieku wodnego • . Poza n1el1cznym1 przypadkami 
obiekty te pochodz'l z osady kulturypomorsldej, głownie z jej części mleszka.lnej. Na szczegolną uwagę zasługuje 
obiekt nr 149 5 • piec do wypału ceraml.k1.. Budowa oraz zawartość obiektu umotllwlają jednoznaczrie okrdlen1e jego 
funkcji l konstrukcji. Plec zbudowany na planie owalu. w przekroju nieckowaty posiadał palenisko, ktore od poloto
nej nad nim komory oddzielał ruszt gl!niany. Calość pokrywała kopuła. zbudowana z terdek drewnianych wylepionych 
glln'l, umocniona najprawdopodObniej darnią.· Bezpośrednio do p{eća przylegała od strony zacbodolej jam·a do obslugl 
palen1s'ka. natomlast od wsc~n1ej_lama umotllwlająca obsługę wnętrza konory. Pomt,dzy zawaltsli:lem kopuły a po-



zostałośolam1 runtu odkryto ponad 1. 000 !r. około 20 rMnego t}'JIU nacz)tt. Cr.ęść z nich nos! llady wt<5roago prze• 
palenia, stanoWiąc najprawdopodobniej pozo8tałołel nieudanego wypału. W 8\BiedMWie pieca odkryto kolJatą jam@. 
\łypełn!oną glln'l - słut'lCII do ,-'zonowanla surowca.. · . · . . . . · 

Na terenie osady wczesnÓśrednloW!ect:nej stwierdzono slhte r.rMnicowanle stopnia zachowania pos&czeg6l.
nych oblektOW. Znaczna część została ulezezona w wynlku,!Dtens:romej orki /lrulm!nacja Wybrzquen!a atotb/, 
natomiast pozostałe w trakcle mlkronlwelacjl terenu budowy. Zbadany !r_agment stanoWiska nalety do strefy 
przejliciowej pomi~dzy zlokalizowaną wcześDlej gospodarczo•proci:llrcyjn'ł l m!enkal.ną częścl'l osady. Podobn!e 
jak oa terenie osady kullury pomors!Qej l tutaj wtdo.co:ne jest rozrzedzenie obl.ektdw w strefie lotyska dawnego 
cieku wodnego. Na terenie obu osad zarejestrowano !r. cha! /? / • konstrukcji słupowych naziemnych. lttdre wraz 
z obiektami towarzyszącym! /paleniska. jamy/ potwierdzają stwierchoną wcześniej pewn'ł regularność w rozplano• 
wanlu oblektOw wzdłut osi pOlnocny'zal::bCid • południowywscheld, ortentację.zbliton'l do pr,eblegu llÓU brzegowej 
jeziora, jednakte dostosowan'l głOwnie do warunkdw m1kromorfolog1cznych terenu stanoW!.6ka. 

w pOlnoono-wschodniej części zbadan.ego obszaru odkryto r.eap6!. obiektów, zawtera.jącycb matert_ał cera
miczny charakterystyczny dla schyłkowych faz okresu prz.edrzymekiego, wyznaczający· jak wynika i dotychcza• 
sowych ustaleć • wschodni zastęg punktu osadniczego, · · • 

Materiały oraz dokumentacja z badali ~najdują slę w archlwwn PracoWni Archeologiczno- Konserwatorskiej 
PP PKZ O/Gdańsk. . ' 

Badania będą kontynuowane. 

KOCANOWO, gm. Pob!edztska• 
woj. poznańskie 
Stanowisko 13 

·. 
Konserwator Zab;Ytl<Cw .Arcbeolog1c l'.nych 
Muzeum Archeologiczne ! 

w Poznan!u' 

Badania prowadZił mgr Caesław Strzytews~. F!nanlk>wał WKZ 
w Poznanln. Trzect· sezon badali •. Cmentariysko ludności kultury 
pomorsldej 1 z okresu wczesnośrednlowte=nego. 

W wykopach o powterzchn1 ok. 215 ~ 2 
• zloka.llzowanych w ~oł':Jdnlowej. poładnlowo~wschodnlej 1 p<SłnOcnej 

części wzgorza, odkryto 2 groby ludności kultury pomorskiej 1 6 -~1~b6w szkieleto~ych z wczesnego średnlowtecza. 

Wśrod pierwszych obtektOW był grOb z brf1ldem l obstawą kamienną. uwierający 3 poptelnice z pokrywami 
l fr, 2 Innych naczyń oraz grob skrzynkowy z ottvtarowantem/? / • w po~tnym etopnlu zniszczony, z rozrzuconymi 
lub wybranymllramlenlaml• w ktOrym znaleziono !r. 2 popielnic l pakryw, W J1oplelnlcach łub w Ich okolicy WYSI't · 
pUy przepalone koś et ludzkie. Naczynia te są charalrtery&t!fl'zue dla_ starszego podokresu przedrzymskiego. 

Groby szlcteletowe zawierały szkielety !J!otone w _podłutnycb. jamach na osi W•E, z czaa:tkam! sk1erowany· 
m1 na zacheld /3 szkielety/ l na wschOd {rOvtnlet !l szkielety/ . SpoArOd nich dwa był}- w dutej części zn!s..czone 
przez orkę · ! zachowały się w stanie szcEątkawym. GrOb szk1eletowy 23 wyrotnlał stę otocEkę "małych kamlent 
ułożonych śc14le wokół górnej c:zfśc1 czaszki. W jednym z grobów znaleziono 3Jr. obręczy wtadra 1 2 ulamld noU 
z telaza, w Innym - n6t. t.elazny, a prEy czasEce uk1eletu 22 wyst'lPlło 8 paclorkOw ·szklanych, w tym l tebrowa• 
ny barwy nleblesk1ej l 7 odcinkowych barwy r.łoc!Btej wraz z ułamkami 'aprzączk1 z brązu. prallfdopodobnle apiDają
ceJ kolię pac1orkow. Materiał ten potWierdza wcześn1e3sze datowanie grobow· szk1eletowycb na faEę D·E okresu 
wczesnośredniowiecznego. · 

W celu z.akoóczcnla prac wykopallskowycb na. tym wzgorzu nałety rozkopać jeszcze ok. 100·130 m 
2 po-

wierzchni stannwtska. · 

Materiał tl'Odlowy został prze/"'zany do. MUzeum Archeo~g1czne~o w l>oznanlu. 

. / 

KOLUDA W lELKA, gm. Jani.kowo 
woj. bydgoskie 
StanoWisko 11 
StanoWIsko 12 
Slanowlsko 13 

. 
KRAKOW • NOW.A HUTA 
Krzesławlee 

SLanowtsko 41 

patrz 'wcEesne -średniowiecze 
patrz okrea halSztacki 

.patrl neolit 

Mi>zeuDJ ArcheologloEne 
·w Krakow1e · 
~dr.fał w Nowej Hucie 

Badania prowadZił; mgr ' GryzeJk. T obola 1 'mgr Paullna Polealla. 
Fl.nansowały .Huta lm..Lem.Aa 1, Ma.Nm Archeolog1cme., S16dm~ 
ser.CIIl badań. Osada z o~relłll iątellsk1ego 1 neolitu. 

Prowadzone w roku 1984 prace wykopallskowe ·k..;,CEiltro~ał:y s1ę w zachodniej ł p6łnocno•zachodnlej części 
osady, Pr.:ebadano obszar o powterzcbQ.I 2 arow, Odłlr~ 5 qb1eli!Clw. Trzy r. nleb to sllnle zniszczone oblelrty neo
lityczne zawlera;fące w swoich wyp~akac~ nlew!elk'ł Uość ms.terlału zab~lrow~o. . Dwa pozostale to ·obiekt)' nale• 
t11ce do grupy tynleck1ej lplltury late6skiej. ,Na uwagę usługuje oblelrt 105, ltolt!Ją.a.)edenasta na t,Ym etanowtsku 
chata kultury late6ek1ej: Jest to prostokęlnj o~~teltt s~pow)' o pr41a niec~w~t~, 3,:; x 4. 5 m. W.j~Jw:t-

... -----~-....-....,.. ....... ---. ..... ,....,_..,.~".... . .,,,...__".", . ..-:_~ .... ""· ... - ___....,~ ~·- .. 
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pelnisku odkryto liczne tr. ' ceramlld wykonanej na kole /gł6wnle malowanej/, ręczn1e lepionej, a ponad• o okruchy 
bursztynu, grudy tutla 1 polepy oraz przedmioty metalowe: fr. szpil! brl\zowej oraz telazny nOt z kOłk ,em, Bogaty 
mater~ał zabytkowy wyst'IPU w warstwie kulturowej osady na cę.łym przebadanym obszarze, 

Badanta będą kontynuowane. 

KONOPNICA 
·woj. sieradzkle 
StanoWia~ 7 

KRUSZWICA 
woj. bydgoslde 
StanoWisko 13 

patrz 
okres wpływow rzymsldch 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury MaterialneJ 
Zaklad Archeologu Wtelkopolsld 
w Poznan1u 

Badan! a prowadził dr K.t:_zysztof Szamałek l mgr Urszula Narot.na
Szamalek, Finansował WKZ w Bydgoszczy l IHKM PAN. Pierwszy 
'sezon badaJ\, Osada kultury lutycldej {wczesny okres lateńsld/. 
Osada wczesnośredniowieczna /XII/Xlll w.{, mi asto /XVI/XVllw.{. 

Stanowisko jest usytuowane w środkowej, wywytszonej części garbu terenowego clągnącego się w zdłu 2 

wschodniego brzegu Gopła, w odległości ok • . 500 m na południe od bazyliki romańsldej, Wznos! slę ok. 8, 5 m ponad 
obecny przeciętny poziom wody w Gople. 

Załoiono 4 wykopy sondst.owe o łącznej powierzchni O, 5 ara, przy średniej mlątszośc! nawarstwleń kulturo
wych do l m. Poz1om akumulacyjno-prOchnlczny tworzyły dwie warstwy, W warstwę l, w ktOrej znaleziono znaczną 
llość ceramiki nowotytnej 1 średr\lowlecznej, były wkopane obiekty nowotylne datowane ceram!ką na XVI/XVII w, 
Z warstwą II, zawierającą ceramikę z XII/XIII w., wląt.ą s!ę dw!e jamy wczesnośredniowieczne zawierające cera
mikę pochodzącą z tego samego okresu. ZnaleZiono w niej rOwn!et. fr, naczynia kultury pucharów lejkowatych• Jed
nakie najbardzlej l.ńteresującym odkryciem okazala się ziemlanka kultury łużycldej zawierająca Żestaw charaktery
stycznych naczyń, datowanych na wczesny okres lateiisld. Mlala ona ksztalt gł ębokiej, nieregularnej niec ki Ó śred
nicy l, 80 m l głębokości O, 40•0, 80 m. Jest to wyratny ślad najmłodszej osady wchodzącej w skład krus zwieklego 
zespołu osadniczego kultury łutycklej. Nie potwierdziły si ę natomiast wcześniejsze sugestie o !stnleJ'!Cym w tym 
miejscu cmentarzysku z tego okre~u. 

. 
LESNO, gm. Brusy 
woj. bydgoslde · 
StanoWisko 2 . 

LISEWO, gm. Pyzdry 
woj, kontfiskle 
Stanowisko 2 

MALBORK-WIELBARK' 
woj. elb~slde 
StanoWisko l 

NA WINO, gm, Białogard 
woj. kos~allńslde 
St.ano W! sko 13 

patrz 
' okres wplywow rzymsklcb 

1 patrz 
okres halsztacki 

patrz 
okres wpływow rzyrńsldch 

Uniwersytet !m. Adama ~cklewt c;z. a 

w Poznanlu 
Instytut Prahlstorl! 

Badania prowadzili mgr Henryk Machajawski 1 Bogdan Walklewic z. 
Finansowal UJ 1 UAM.• Pierwszy sezon bsdaii, Stanowisko wielo
kulturowe. Osada ludności kultury łutycklej /HC/HD/, osada lud· 
noś ci kultury oksywskiej z młodszego okresu przedrzymsklego. 

Stanowisko zlokallzowane jest na terasie nadzBlewowej nad rzeką Mog!llcą, w odległości oJc: 100. m od pol
nocnego kra.óca.ws1. Obecnie na stanowisku .zlokallzowane jest wyblerzysko plasku. Badania miały charakter ratow• 
n'lczy. Rozpoznano powlerzcbn!ę 1?0 m2 rejestru1ąc 22 obiekty dwoch jednostek kulturowych: 

a/ kultura łużycka • fBC/HD/ • oS&da 16 ob!ektOw, w tym 3 paleniska, l jama 1 12 jam pasłupowych nie stanowią
cych określonego układu. W obiektach stwierdzono naczynia ceramiczne, w tym o brzuścach cbropowaconych 
1 "obrzucanych" at po krawędt wylewu; 

b/ kultura oksywska, młodszy okres przedrzymsld • osada • 6 ob!ektow, w tym 2 jamy 1 4 paleniska. W obiektach 
stwierdzono n!ellczne fragmenty naczyń gl1nlanych, w tym wylewy o krawędziach fac.etowanych., 

. , . 
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Na podstawie rozrzutu rragmentow nac~yń ceramicznych sugerowa<! nalet.y, te wlełlrość atanowiSka W)UO&I 
około 2 ha. , · 

Dokumentacja 1 materiały znajdują się w lnst.)ltucte PrahlstorU UAM w Poznanlu. 

Nie przewiduje stę kontynuacji badań • 

. 
N IESPUSZA· WIES, gm. Chąśno 
\1 OJ. sldernlewlckle 
S tanowlSkn 2 

Biuro Badań l Dokumentacji ZabytkOw 
w Sklem!ewlcach · 

Badania prowadził mgr Andrzej Koslorek /przy wspolpracy Renaty 
Szczepanlk/. Finansowal WKZ w SklernleWlcacb, Cmentarzysko_ 
kultury grobOW podldaszowych, ~ wczesnego okresu lateńskl.ego, 

Cmentarzysko znajduje się na poludniowy wscbOd od wsi, na lewym brzegu rzek! Nidy /na granicy z wsią 
:l la~ 1<1/, ok. 300m na pOlnoc od szkoły. Częś<! stanowiska porośnięta jest nlewlelklm Iglastym laskiem, wzdłu:t 
ktO~e~o c1ągną s~ę plaśnlce. Prace m!aly cbsrakter ratowniczo-zabezpieczający, Zalo:tono 3 wykopy o lącznej po
wlerlotun 144 m , wzdlu:t profili plaśnie. Zarejestrowano l wyeksplorowano 11 grobOw, klore posadowione b~y 
" u; t vm, zo~tym plasku bez wyodrębnlonyc~ jam grobowy<;h. 

W chw•ll obecnej ptaśnlca Je&t nieczynna - watrzyma,no eksploatację plasku • KZA prowadzi systematyczne 
lustracJe. " 

Materi.Uy przekazano do Muzeum w Lowlc.zu, a dokumentacja znajduje s!~ w BBIDZ w Sk!ernleWlcach. 

PALUC!lY, m. Stenlawa 
woj. prz€'mysk1e 
Sranowt· :0 1 

PARCIIANIE, gm, Dąbrowa Biskupla 
'''oj .. b)'IJ~oslde 
S! ano\\ oko 2 5 

patrz 
epoka brązu 

f 
patrz 
neolit 

\ 
PAWLO\\'JC.E, gm. Stętyca 
woj. lubtdskle 

Archeologiczny Ośrodek Badawczo-Konserwa• 
torsld w Lubllnle 

Stanov. J:,k,. l 

Badanta prowadził mgr Andrzej Kutyłowsld. Flr nsow'ało Biuro 
Dokumentacji ZabytkOw w Lublinie, Pierwszy s on badań. Cm~· 
tarzysko kultury grobOw podklo~zowych, 

W tr-akcie badań ratowniczych odsłonl~to powlerzchnlę 200 m
2

• W lu mym materiale cera• lcznym występowały 
fragm~nty naczyń kultury pucharow lejkowatych. wolyńsko·lubelsk!ej ceramiki malowanej, trze!• \eck!ej 1 łutycldej. 
Odkr )1o następny pochOwek kultury grobOw podkloszowych na głębokości 80 cm. Wyposa:t.enle grgbu skladało slę z 
klosz~ l popielnicy przykr.)ltej miską. Na zewnątrz klosza znajdowały się miska 1 miniaturowe naczynie, Poplelnlca 
?awler J~ szczątlc! kobiety, ktOrej wiek określono na 40·451at /Kategoria Maturus wg K. Msrtlna/. Na podstawie 
obser11 . Jl poczynionych w trakcle badań nale:t.y przyją<!, :te stanowisko rozciąga się na poWierzchni l ha, a groby 
v: porO" na n tu do Innych cmentarzysk tej kultury występuj'! w ':"lększYn> ro.zproszenlu, 

\1l terlaty l dokumentacja znajdują &!~ w Katedrze ArcheologU UMCS w Lul!l!nle. 

'l3danla będą kontynuowane, 

PODEC. lODZIE 
WOJ. n0\1 osądeckle 
Stano111sko 9 

Unlwtlrsytet Jag1ellot1sk1 
Instytut Archeologii 

( 
Badanta prowadziła dr Renata Madyda•Legutko, Finansowal WKZ 
w Nowym Sotczu, Drugi sezon badaĄ Osadakultury puchowaki ej, 
ślady osadnictwa średnioWiecznego, 

Odsłonięto powierzchnię 87. 5 m 
2

, lokallt:ując klika oblektow osado";yCh, Spośr.Od przebadanych na bll:t.sz'l 
uwagę zasługuje, odkryta na głębokości 130 cm, chata , o długoścl6,40 m 1 odslonJętej szerokości 3, 60 m. Plaslde 
Jej dno alęgalo glęboknścl 185 cm od dzisiejszej powierzchni gruntu. Chata odznacza się obecnością "przedsionka", 
w ldorego naro:tnlkacb znajdowały się po 3 jamy posłupowe, Usytuowany był przy poludnlowej, krOtszej ścianie chaty, 
Wypelntsko obiektu zawleralo znaczną Uość ceramikit knśc1 zwierzęcych. Chata ta wraz z pOlziemlanką fwzdlu:t. 
ouwodu k!Orej zlokalizowano jamy poełupowe w, wyramym ukladz!e trOjkowymf stanoWią najprawdopodobniej kompleks 
mh>azkalno•gospodarczy, klory nale1y łączyć f kulturą puchowaką wczesnego okresu rzymskiego, 



W ob1· ęble wykopu, a zwlaszcza w warstwie 90-130 cm, oprOcz sporej ilości wczesnorz).msldej ceramlld 
puchowsklej l kości zwierzęcych, natraftono na ł.elazny grot, rragment brązowej bransolety f?/, motykę rogową, 
pr~ęś1.;.k11 kilka drobnych niecharakierystycznych pr-zedmiotów brązowych. · 

W trakcle tegorocznych badań odsłonięto takte obiekt średniowieczny oraz dwie jamy posl:upowe z ntm 
zwląune. 

PRZYTULY, gm.Olecko 
woj. suwalskie 
Stanowisko l 

PSARY, grn. Jemteino 
woj. leszczyńskie 
StanoWIsko l 

RÓZYCE·STARA WIEŚ 
woj. sklerntew !c !de 
Stanowisko 3 · 

SIEMIECHÓW, grń. Wtdawa 
woj. sieradzide 
Stanowisko 2 

SLAWSK. grn.Rzgow 
woj. koolńskle 
Stanowisko l 

SLAWSKO, grn. Sla_wno 
woj. sl:upskle 
StanoWisko 24 

/ . patrz 
okres wpływow rzymskich 

patrz 
okres wpływow r zymskich 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres halsztacki 

Uniwersytet lm. Adama Mickiewicza 
w Poznanlu 
Instytut Prabtstorll 

Badania prowadził mgr Włodzimierz Rączkowskl/autor sprawozda
nls/. Finansowal WKZ w-Słupsku. Pierwszy sezon badań, Osada 
ludności kultury pomorskiej, elementy kultury lu'1ycklej z epoki 
brązu. · 

Badanta prowadzono w ramach programu studlOW nad osadnictwem pradzlejowym .w dorzeczu Wieprzy. 
Celt;m eksploracji było rozpoznanie charaJ_<teru osadnictwa głownie z okresu epold br'IZU. 

Stanowisko połotone jest na wysokiej terasie nadzalewowej Wieprzy w pobllł.u jej rozcięcia pr~ez niewielką 
rzekę Tokarę. . · 

Eksploracją objęto obszar408m2• Zarejestrowano 16 oblektOw, w tym 11 pa"lentsk kultury pomorskiej. 
Chronologlll funkcji pozostałych obtektCiw nle da stę jednoznacznie określlć. Ruchomy matertał archeologiczny to 
przede wszystkim cerarUlka. a tak1e pojedyncze bryłkil bursztY!\u /być mo~e naturalne konkrecje/. 

Na uwagę :tasługuje układ palenisk. Na . odkrytej części stanowiska paleniSka układają slę w trzech równoleg• 
łych rzędach wzdłut os1 N -s. Osadę ludności kultury pornorsld ej motna datować na starszy okres przedrzymsld, 
raczej jego potną fazę, ponlewall. w jednym z palenisk obok ceramiki kultury pomorsldej stwierdzono ceramikę o 
pewnych cechach kultury ok~ywsldej." 

Z okresu rozwoju kultury łu~ycldej w epoce b~ązu zarejestro~ano" tylko pojedyncze !ragmeilty cerami Id. 

Materiały znajdują się w lnstytucte Prabtstorll UAM. 

Badania będą kontynuowane. · 

STAWKI, gm.Dobre 
woj. kolll.óskle 
Stanowisko .1 

STROBIN, gm. Kanopnica 
woj. sieradzide 
Stanowisko 2 

patr.s . 
okres wpływow rzymsldcb 

pjitrz · 
okres halsztacld . 



STROSZTQ, gm.Nekla 
woj, poznaliskle 
StanoWIsko l 

STRZEMKOWO, gm. Inowrocław 
woj. bydgoskie 
Sta noWisko 3 

. . . 
SLADKOW GORNY, gm. Zgierz 
woj. !Odzkle 

l 
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patrz . 
olaes wpływc5w rzymskich 

patrz 
olaes wpływc5w rzymskich 

Muzeum Archeologiczne 1 Etnograliczne 
w Lodzl · 

Badarus prowadzlła dr Irena Jadczyk; Flnanso,vał WKZ w Lodzl. 
Czwarty sezon badatl., Osada kultury przeworaklej ze środkowego 
l 'pc5tnego olaesu latellsklego. Osada. wcr.esnośrednlowleczna. 

Ósa da połotona jest na piaszc zystym wzniesieniu, na terenie czynnej twlrownl. 
Prace koncentrowały się w zacbodniej części osady, gdzie teren łagodnieopallaku małemu elekowi wodnemu. 

Pnebadano obszar 325m2, odkrywaj." jamy mieszkalne /? f, wolno stojące paleruska l rc52:nej wielkości jamy 
odpadkowe. ' 

W dalszym c iągu jest ,ib "produkcyjna• c zęść osada zawierająca wtękue Uoścl dutych palenisk o lutnej kon-
st rukcji ka ml eMe j* ' · 

w jamac h, jak l. warstwie kulturowej, wystąpl.l materiał ceramiczny zarc5wno z olaesu lateńskiego, jak f 
wc zesnego średnlowtecza.. Często materiał ten był przemieszany. 

Do clekawszych zabytkOw należy klucz w kształcie litery T, pochodz'!CY z kręgu celtyckiego. WśrOd wielu 
fr· . ceramiki wczesnośrednloWiecznej znalezlano m. In. przęśllk, grot oszczepu 1 kilka noty żelaznych, 

Ma terlaly znajdują się w Muzeum Arcł!eologlcznym l Etnograf{cznym w Lodzl, 

Badania będą kontynuowane. 

WARSZAWA 
Stanowisko 4 

Pallstwowe Muzeum Archeologiczne 
w )Varszawle 

Badaola prowadziła mgr ~roslawa Andrzejowaka przy udziale 
M. Furmatl.sklego 1 M. Leszczyllsklego, Opieka merytoryczna -
doc,dr bab, Teresa Węgrzynowlcz, Finansowali: Konserwator 
ZabytkOw m.' st. Warszawy l PMA w Warszawie. Sic5dmy sezon ba
dań. Cmentarzysko kultury grobOw kloszowych l ślady osadnictwa 
z epoki brą.zu. 

Wykopy zlokalizowano głOwnJe wzdłut zachodnlej l p6łnocno~zacbodniej granicy przebadanego dotychczas 
obszaru, Ląc zn1 e przekopano 264 m2 poWierzchni odałan!ając 3 groby .., kloszowy, popielnicowy 1 jamowy. 

ZespOl składający się z grobu kloszowego l popielnicowego odkryto w pasie stosunkową licznego występowania 
pochOwkOw. Wsp6lną cechą zespołu jest obłotente obu grobOw skorupami kUku du:!.ych, grubośdennycb naczyń. Po
plelnl ca grobu kloszowego zawierała sl.lnte przepalony 1 zniekształcony przedmiot brązowy - zapewne kolistą tarczkę . 

GrOb jamowy jest jednym z najdalej na p(lłnoc wysunlętych OblektOw cmentarzyska. Poza przepalonymi kośćmi 
znal ezlano w nim jedynie ułamki 2 naczyll - mtsy 1 talerza-placka. -

Z południowej częścJ wykopc5w usytuowanych w zacbodniem pasie badanego obszaru pochodzą drobne ulamld 
cera roJki związane z osadnlctwem z epoki brązu. Znajdowano je _głOwnie w mtejscacb występowania pozostałości 
wars twy kulturowej. Ob!ektOw nie zanotowano. · 

Zakończ'ente badań przewiduj~ s1ę w przyszłym sezonie. 

WARSZKOWO, gm.Sławno 
woj. słup skie 
Stanowisko 26 

ŻDŻAROW, gm. Sochaczew 
woj. skierni ewickle 
Stanowisko I 

patrz 
okr!!s wpływow rzymsk1cb 

patrz 
okres wpływow rzymskich 

. .... .. ~ .. ..... .,. . . ~. 
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Okres wpływów rzymskich 
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BABfCE STARE 
woj. wa.rs:zaw!k1e 
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· PP Pracowole Konserwacji ZabytJ.Ow 
Pracowota Archeologlczno-Kons~rwatorska 
Oddział w Warszawie 

Badantami k1erowały mgr mgr Agnieszka Kruk l Ma.·ta Kul!sle· 
wtcz-Kublelas. Finansował Konserwator ZabytkO;v :n. st. War
szawy. Pierwszy sezon badań, Cmentarzysko kultury przewor• 
ski ej z okresu wpływow rzymskich. 

Badania na stanowisku miały charakter ratowniczy. WYkopy llokabzowane z~tały na kulminacji wzniesie
nia, na terenie zagrotonym budownictwem. Przebadano obszar o powierzchni 170 m • Odsłonięto 20 oblektOw w 
znacznym stopniu zniszczonych, Były to groby jamowe l jeden popielnicowy. 

Wypełnlslfa grobOw jamowych tworzyła czarna ziemia z węglelkam! drzewnymi, a nlek1edy clemno•brązo· 
w a ziemia. ZnaleZiono w nich f~agmenty ceramiki, w tym rOwnlet wtOmle przepalone oraz drobne ulamld kości. 
Na uwagę zasługuje grob_nr 13. gdzie w wypelnlsku jamy grobowej natrafiono <:~a brązową znpinkę ·A, 68, 

Gr-Ob popielnicowy /nr 16/ zawierał zniszczoną popleln!cę, -w ktOrej występowała szara ziemia z ułamkami 
~ości. :t:>onadto z wypełniska jamy pochodZI telazny klucv. zamka, fragment brązowej zapinki. 

Na podstawie wstępnej analizy materialu zabytkowego odkryte obiekty motna datować na v1 czesną fazę 
, okresu wplywow rzy'!'skłch. • 

Materiały znajdują się w PAK PKZ O/Warszawa. 

BlALOBRZEGI 
woj. rzeszowaide 
Stanowisko 8 

Muzeom Okręgowe 
.w Rzeszowie 

Badania prowadzUs mgr Joanna PodgOrska·Czopek. Finansowało 
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Plerwszy sezon badań.. Osada 
kultury przeworaklej z pOtnego. okresu wpływow rzymskich. · 

Stanowisko odkryte zostało w czaste badań powierzchniowych :ĄZP w 1982 roku. Połotone jest ono na roz
leglej wysoczytnle na terasie nadzalewowej Wisłoka, około 300 m na połuclnlowy wschOd od byłego folwarku, w 
przy810łku Zadworze. • 

- ? 

Badanta miały charakter sondatowy. Zaletono trzy sondate l l wykop, ktOre objęły łącznie 26 m- po· 
wierzchni stanowiska. Odkr'yto l obiekt ze znaczną-Ilością ceramik!, clętarkami gllnlanyml l bryłkami ż u t.la . 

Na dnie obiektu wyst'!Piły skupiska polepy l gUny. Materiał z warstwy kulturowej /mlątszość do 70 cm/ stanowią 
fragmenty ceramik! leptonej ręcznie 1 toczonej na kole, fragment przęślika, nota telaznego l bryłki 1utla. 
Osadę_ motna datować na potny okres wplywow rzymskich. 

Dokumentację 1 materiały z badali złotono w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 

PJ.ąnuje się kontynuację badań.· 

BL~LOGARD 

woj. koszaliliakle 
StanoWisko 17 

. · 

ł · 

.· 
Uniwersytet lm, Adama :Mlcklewlcza 
w Poznan1u 
Instytut Prahistorii 

Badania prowadzlł mgr Henryk Machajewskl oraz Michał Brzo• 
stowtcz. Flnansował UAM 1 UJ. Drugi '!ezon badali. SlanowiYko 
wielokulturowe. Cmentarzysko ludności kultury lut.ycklej /H/C/, 
osada ludności kultury wieibarsklej fazy luboWidzklej 1 ludności 
grupy dębc;zyńsklej /faza B2 - C2/Dl/, elementy osadnictwa 
ludności kultury okresu wczesnego średniowiecu /X-XI w./ • 

Badania skoncentrowano we wschodniej części stanowiska. Na-obs.",-rze 360m
2 

stwierdzono 137 oblelrtOw 
dw6ch jednostek kulturowych: 

a/ kultura łut.ycka • H/C • cmentarzysko. l grob ciałopalny jamowy poplelDicowy bez, obstawy komlennej l resztek 
stosu, 

b/ kultura wieibarska fa~y lubowidzklej l grupa dębczyńska • oYad:& faza B2 wczesnego okresu rzymskiego • prze· 
łom faz C2/Dl, Stwierdzono 136 obiektow, w tym 5 ziemlanek, 2 paleniska oraz 129 jam poslupowych, będą• 
cych w wlększo~c\ pozostałościami po konstrukcjach przyzlemlankowych. Uwagę zwracają urozmaicone l roz• 
budowane.częścl naziemne ziemlanek. W po .l\'lązanliU z ziemlanką z roku 1983 stwierdzić nale2y, te ziemlanki 
żlokab:r:owane są t.a planie koła z wyrtftnle wyodrębnionym majdanem. W obiektach stwierdzono naczynia 1 
grupy I, n, VI wg R. Schindlera, t" ostatnie zdobione ornamentem plastycznym w formie pionowych bruzd oraz 

' zapinki ?.elazne Ali, 41, AVII f? f, grupy VI2, ser. 5 wg W, Malthesa, sprząc>.kl telazne dwudzielne o ramie 
w ksztalc!e litery "omega"" tok telazny, paclorki szklane, przęśltkl gUntane. Ponadto w jedn'ej z r.tem1cnek 
nah•nf\ono na skupisko nadpalonych tołędzJ, 
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ej element.Y oŃdnlctwa ludności kultury okre•u wcze~ncgo średmowtecra • X-XI w.; natraflano na klikanaście 
tylko fragmentow naczyń gllnlanych w w.ar.!łtw1~ humuaowe j. 

DokumentacJa 1 materla!y znajdują "tę w 1n6t)1ucte P<·ah• storll UA M w Pozna.nlu, 

Badania będą kontynuowane. 

BlSKUPICE, gm. Brwinów 
woj. warnawakle 
StanoWioko 1 

Muzeum Starotylnego Hutnictwa 
Mazowtecklego 
w Pruszkowie 

Badania prawadziU mgr Stefan Woyda 1 mgr Dorota Rudnicka, 
Finansowało Muzeum w Pruszkowie l Stołeczna Pracownia 
Dokumentat'jl D6br Kultury, Dziewiąty sezon badali, Qsada 
hutnlcza pOtnolateńsj<o-rzymska, 

Badantami objęto dość nisko połown"ą partlę osady, sqatadującą z tarasem zalewowym, Rozkopano po
wterzchnlę l, 220 m2• odkrywając ntemal wyłącznie ślady dzt<J.alnośct produkcyjnej m.In. 280 ptecow hutni
czych, piec wapienniczy, Ucz.ne jatny powstale w wyniku eksploatacji poldad6W gliny. 

Podobnle jak w latach ubleglyct>. nlehczny material ceramiczny odkrywany w tej c•ęścl osady wskazuje , 
na to, l t wl'!te się OWi z ostatni'! !az'l lstnlenta .oaledla produkcyjnego }.B2, C 1/ • 

.- . ' · 
BLOTN!CA STRZELECKA, gna, Strzelce Opolaide 
woj. opol•lde 

Konserwator ZabytkOw Archeologicznych 
w Opolu 

StanoWisko A 

Badan1a prowadziia Sylwla Wuszkan. Flnans'awal WKZ w Opolu, 
Slodmy set.on badań, StanoWisko wielokulturowe: cmentarzysko 
kultury lu:t.ycldej z okresu halsztacldego; osada produkcyjna 
z okresu wplywow rzymsklch /faza CI/t osada z okre&"U śred
niowiecznego. 

2 : • . ł 
Wykop o powlerzc.hnl 115 m załoU>no przy krawędzi :t.wlrownt. Odsłonięto l wyeksplorowano 17 obiektów, 

wśród ktOrych wyro?.f.Jono ł mielarze kultury przeworsldej, l obiekt gospodarczy zawierający w swym wypełnt
sku ułamkl naczyń z okresu wpływów rzymsklch l średnlowlect.a, 6 śladów po ~łupach l 6 ob!ektow o nieustalo
nej funkcji 1 cbronologiL Wazyatkle obiekty ' zalegały bardzo plytku, tu :t pod warstwą orn'l. o grubości do 30 cm, 
w plasku! twtrze, Ich górne partle zniszczone zostały w tr;a,kcle wleloletnlej orkl. 

Na oaunlętej skarpie twtrowni, zebrano ułamki naczynia 1 przepa~one kości, stanowiące szczątld znlsz• 
czonego grobu ciałopalnego kultury lutycldeJ J: okresu halsztack1ego. 

Ponadto na uwagę zaaługuje !akl znalezienia, podczas zdejmowania warstwy prnej, na glębokośdl okolo 
l 8·20 cm, lutno zalegaJącej monety srebrnej - grosza cesarza Leopolda l Habsburga, pochodz:'lcego z mennicy 
w Brzegu, a będącego Yl oblegu w latach 1693-98, ' • . . 

Materiały l dokumentacja znajduJ'! slę w Biurze Dokudlentaejl ZabytkOw w Opolu, Zostaną przekazane 
do Muzeum ~ląska Opolaklego, . , ' 

Badanta będ'l kontynuowane w miarę eksploatacji twtrownl, 

BOGUCLN, gm.Raclą:l. 
woj. ctechsnowsk1e 

Polska Akademia Nauk 
InstytUt Hl storn Kq].tury Matel'lalllef 
Zakład Epold Meta U 
Pracownia PradzlejOw Warszawy 

·Badania prowadził dr Jerzy Pyrgala, .Finansował WKZ w Cle· 
chsnow\e, Trzeci sezon badali. Kurbany z późnego okresu 
rzym~klego. ' 

Prace wylropa!Jskowe w Boguetnie były kontynuacją prac ubiegłorocznych, ..;, ktOrych to przebada,;o 
wschodnią ccę4ć nas;tpu kamiennego, zlokalizowanego na terenie gruntów Witolda Konopkl/patrr.: Informator 
1983/, : . 

· Przystąptono do eksploracji drugiej jzac:hodnlejj części ;,as;>pu. Jego wierzchnią warsł:'cę stanowUy 
lutno narz11cone kamlenie rOtoego kalibru, twore11ce b~t.ladną 1 c:baotyr.zną strukturę tej warstwy, poprz10ra s ta -
nej takte korzeniami. ., · 

, Pod warstwą narzuconych kamlent zalegał&. dalsza c:zęść warstwy kulturowej, ktOrą atanowlł zwarty 
bruk kamienny, Odsłonięto cały jego zary>~, Była to konstrukcja o kattalcle wydlu?.onego czworol>oku, r.budowa
na na oal pOinoc•poludnle l rozmlarac,b ł5-3 do 4 m. Caly brukułotony został ~: kamleni średniego 1 drobnego 

-------- .,. ... _ ... ---~· ... . -.. .... -~ - -;: --.. -·· 
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k allbru, do!Śt do siebie dopasowanych. Krawędzie tej konstrukcji noszą ślady ubytkOw masy kamiennej, powsta
łych prawdopodobnie.. z powodu jej wyoranla w trakcle Intensywnej, wieloletniej uprawy pola. 

Wewnątrz bruku odkryto trzy konstńlkcje, wyratiue wyodrębniające się w nim uleładem wielkich gluow, 
Były to owalne kręgi, zbudowane r. wlelklch karnlenl, ustawionych najczęściej plonowo 1 tworz'lcych w obr~ble 
bruku wyratne zarysy. Konstrukcje .te wzniesiono ściśle na l1nL1 N·S. L!lczyły slę one w jeden kompleks widoczny 
w plaazćzytnle bruku; SposOb Ich ulo:Łenta wyklucza wszelką przypadkowość, DobOr głazOw o specy!lcznych 
kształtach umo:Łllwlal siawlanle Ich w plonie l dopasowywanie do siebie. WystąpUy tet przypadki umacniania 1 wy
pełniania ~zczeltn w iletanach kręgow płasko lupanytnl kamlenlallll. Zaobserwowan~ak~e umacnianie dolnych 
partli wlelldch, plonowo posadowionych glazow, drobnlejszytnl karnlenlarnl. . , · 

Skonstruowane w ten sposob w obrębie bruku trzy lcręgl kamlenne tworżyly zarysy o wewnętrznych rozmla· 
rach 2-1,5 m: Kręg! te le:Łały na samytn spągu podglebia 1 warstwy kulturowej, a nawet nlekiOwe głazy były wgłę· 
blone w ca-lec, Spod /dno/kręgow wykladano płaskimi, pasowanytnl do siebie, kamieniami. W trakcle eksploracjl 
stwierdzono, te wnętrza kręgow wypełniały kamlenie drobniejsze, Trudno w chwlll obecnej ustalić czy kręgi tut 
po wybudowaniu przykryto brukiem, czy te~ zostały zasypane karnlenlarnl po calkowltytn opuszezeolu miejsca Ich 
w~eslenla przez budowniczych tego obiektu. · -

. Bruk otacza~ący ~ęgt był jednoWfrS\Wowy, zwarty w partli centroftnej, nieco lu:t.nlejszy przy krawędziach. 
Nad brukiem, w zwallaku chaotycznie rzuconych kamleni znalezlooo kilka bardzo drobnych ułamkOw naczyń, cha• 
rakterysty~znych dla ceramiki nowotylnej oraz kilka częściowo skorodowanych fragmentow, trudnych dla bll?.szej 
tderityflkacj1, przedm!otow metalowych. -

· W warstwie kulturowej, a więc w bruku, w kręgach1jak tet w warstwie pod brukiem 1 pod kręgami nie zna
leziono tadnych zabytkOw ruchomych, polepy, węgli drzewnych, popiołu bądt lnnych śladow tego typu. 

Oblekt został jednak bez YISzelldej wątpliwości zbudowany celowo. Jego rozrnlary, wielkość l Ilość materia
łU kamlenn ego, zu:Łytego do jego wzntesl.en!a, konstrukcja, jak tet lokalizacja wg "osi N - S, świadczą o określonej 
koncepcji! dutym wysiłku budowniczych w realizacjiich zamierzenia. Zbadany obiekt, jak tet !Inne podobne 
wyglądem zewnętrznytn z najblltszej okolicy, znajduje Się na zachodnim zapleczu dwOch rozległych, nle•tety 
kompletnie jut zrujnowanych l zniszczonych, cmentarzysk kurhanowych kułtury wlelbarsklef /badanych w 1966 l 
1982 r./. Nalety wlęc mniemać, lt odkryty l zbadany w latach 1983-84 ww, obiekt mo:!.e być związany chronolo
gtcznle, kulturowo 1 funkcjonalnie z powytszyrn1 cmentarzyskaml 1 kulturą wlelbarską. W chwUl obecnej jest to 
zjawlako archeologteznie jednostkowe, nle mające analogii w Polsce. Odpowiedz! nalet y szukać w dalszych bada
nlach podobnych M.sypow 1 kopcow czy kurhanow, występujących w ·Boguclnte, jak te:!. w znacznej lloścl w sąs!ed~ 
nich miejscowościach. Badania takle !'ą planowane przy w spOipracy z WKZ w Ciechanowie • 

. 
BRZEZCE, gm,; Stętyca 
woj. lubelakle 

Archeologiczny Ośrodek 
Badawczo•Archeologtczny 
w Lubllnle 

Badania prowadzll mgr Andrzej Kutylowskl. Flnan t!OWalo B' uro 
Dokumentacji ZabytkOw w Lublinie. Pierwszy •ezon badań. 
Zniszczone cmentarzys!_o z okresu wplywOw rzymskich. 

Ratownicze kilkudniowe badaola podjęto przy okazji prac wykopallakowych w sąsiedniej wsi • Pawiowice 
na skutek przypadkowego odkrycia poptelnlcy z zawartością przepalonych kośc1. Teren o powlerzchn1 ok. 4 ha 
dookoła całkowicle zniszczony w latach poprzednlch przez wybleranle plasku. C~ęść, jak się wydaje, najmniej 
naruszona porośnięta jest młodym lasem, 

Badali rue przewiduje się • 

. 
BUDY LANCUCKIE, gm. Białobrzegi 
woj. r2:eszowsk1e 
StanoWisko 5 

Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie 

· &d"!lla prowadził mgr .:O.gr Joanna Podg6rska•Czopek 1 Sylwe
ster Czopek. Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. 
Pierwszy sezon badań. ·Osada z okresu wpływOw rzymskich. 

, Stanowisko odkryto w 1981 roku 1 ju:!. wtedy bylo lll większej części znlszczooe przez wybieranie plasku. 
Jest ono polotone na wysokiej wydmie piaszczystej na teraSie nadzalewowej Wisłoka /ok. 1,2 km/. Około l, 5 km 
na pOlnocny zacbOd od mego znajduje się znane cmentarzysko J.:ultury przeworsklej. 

Badanla.mlaly chi..rakter ratowntcr;y, Objęły co e 52• 5 (:)'J. stano~ ska w części najbardzlej naratonej na 
zniszczenie, Stwierdzono następujący ułdad straiygra!ll stanowiska: l/humus, 2/ w&rstwa p~aszczystego nadkła
du ponaą warstwą kułturową /mlą:Łszość do "0,4 m/, 3/ warstwa kulturowa sensu stricto z polepą, cerarnlką, 
4/ piasek calcow y. 

OdkrYto 1 wyeksplorowano 7 oblektow trudnych do Interpretacji /małe wytnlary, mata głębokość/. Material 
ruchomy z war.stwy 1 oblektOw jest dość jednolity kulturowo 1 chronologicznie • kultura przeworska z okr<:su wply
wow rzymskich /brak podstaw do jej uściślenia/. Na wyr<Stnlenle _zasługuje naczynko miniaturowe oraz !ragment 
zapinki :Łelaznej /typ ntemot11wy"do ustalenia/ • . 

Ma terlal 1 dokumentację ·zło:Łono w Muzeum Old'ęgowym w Rzeszowie. 
NI e planuje się kontynuacji badań, --

__ _"...:.-.-



CHELM-BrELAWIN 
woj. chełmakle 
Stanowisko l 

CHELMIEC 
woj. nowosądeckie 
Stanowisko 2 "Mogllna N!wa• 

CHWARZ.!110, gm.Stara KJszewa 
"OJ. gdańskie 
Stanowisko l 

.. 
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patrz 
wcEesne średntowlecEe 

patrz 
epoka brązu 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku · 

Badania- prowadz!la mgr Gabriela Jeztorska, przy współpracy 
mgr Aleksandry Szymańskiej. Finaosowało Muzeum Archeolo
giczne w Gdań.sku. SIOdmy sezon badań. Cmentarzysko wielo
kulturowe, Kręgi z wczesnego okresu wplywOw rzymskich. 

Zakończono badaola całkowicle kręgu nr 11; W !W\rze l gruzie kamlennym w czasie badań odsłanlano nie• 
wu<lkte ślady palenia ognia, jamy osadnicze z okresu kultury łutycklej, skuplaka ceramiki, 

W centrum kręgu, w warstwie brunatnej ziemi l gruzu twlrowego, na głębokoAcl około 45-50 cm, zaczął 
:· ysować się w planie wkop rabunkowy do grobu szkieletowego. Była to okrągła plama o Aredn!cy około 3m. Na 
jej powierzchni znaleziono małe skupisko drob~ycb koAcl. W czasle eksploracji obiektu zaczęto odnajdywać w 
gruzie !wirowym wkopu, a głębtej • w jasnym plasku • kośel teber, okucle brązowe, sprz'łczkę pasa z fragmen
·em skOry, koraliki. Dno wkopu rabunkowego osi 'lgnęło glębokoAć 2, 20 m. Na tej głębokoAcł odkryto zn!szct:ooy 
c zęśc>owo nktelet, W pobll1u szkieletu l potnlędzy koAćm1 teber znaleziono rozrzucone lumo paclorki ze szkła 
. gli ny. Ja ma grobowa, zniszczona wkopem rabunkowym, czytelna jedynie w miejscu ułoten!a nog szkieletu, 
Kości nOg ulotone były rOwnolegle względem steble, na płask, stopao>! w klerunku południa. ·Tut prt:y stopach 
letal gltnlany przęśllk. Kości czsszld ole znaleziono. WlelkoAć mledntcy szkieletu oraz wyposatenle grobu suge· 
ruH, 11 w centrum kręgu Nr n pochowano kobietę. · 

C!EBLOWJCE MALE, gm .. Tomauow Mazowiecki 
••oJ. piotrkowskie 

Muzeum .. 
w Tomaszowie Mazowieckim 

.• 
Stanowisko 12 

. Badania prowadził mgr Janusz Karolczyk. Finansowal WKZ w 
Plotrkow!e Trybunalskim. Pierwszy sezon bada11.. Cmentarzysko 
kultury-przeworaklej z okresu wpływów rzymskich. 

Cmen tarzysko polo1one jest na pl.as~czystej Wydtnle, w młodym lesie, ok. 500 m na południe od P!llcy. 
Badanta mlaly charaider rozpoznawczo-ratowniczy, gdp stanowisko znajduje atę na terenie plaśn!cy. Ogołem 
przebadano 100 m2 odkrywając 11 grob6w ciałopalnych, z ct:ego 8 to groby z pochOwkiem poplelnlcowym f w tym 
jeden z 2 popletnlcaml/ 1 3 z pochOwkiem jamowym. Groby łącznie dostarczyły 20 przedtnlotow metalowych. Są 
wśrOd nlch: groty, umbo, łmacz tarczy,. not. okucla zamkOW, k:rr:eslwa. flbule telazne 1 brązowe. sprzączki od 
pasa l szydło telazne. Zabytk1 te zachowały się w większości fragmentarycznie 1 &Ił eUnle przepalone. Ponadto 
wyposa1enle grob6w stanow!ly przystawki oraz przęśliki! kamienne gładziki. Do najciekawszych eksponatOw za
liczyć nałety poptelntc::ę zdobioną swsstykatnl. Odkryty materiał zab;>~ kowy pochodzi z wczesnego okresu wpływow 
rzymskich, z fazy a1 -~. · 

Materiały znajduJ'ł stę w Muzeum w TomaszoWie'Ma.zowteck!m:. 

Badania będ~t kontynuowane • 

. 
CZARNOWKO, gm.Nowa .~leł Lęborska 
woj. słupskie 
Stanowisko 5 

DiBCZYNO 
woj. koazal!Aalde 
StanoWisko 22 

patrz 
okres lateński 

UlliwerS)'tet 1m. Adama.Mlcldewtcza. 
w PoznaDlu · 

' wtytut P.rahletoru . ' 

' ' Badm1a pro-dz!ł mgr Ań:drtej Slkonkl. Fl.oauował UAM w Poz-
DaD1U. Pierwasy aezoo. badad. ' Stanowtalm Wielokulturowe: osada . 
kultury pucharow lejkowatych, elem .. ty kultliry amfor kul!stycb, 
ollada la!lno•c! kultury olai)'WaJd,eJ. grupy dębczyllaldej, elementy 
kultury 'wcseaaego •redm.owt-.:::oa /Vni·'IX w.? /1 kult.ur.y pOtnego 

_łrecmtowtec~ . 

·. ~ - .. ..-- • ~ ..... fM .... ...... ..... . 
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Stanowieko zlokaUzowano w dolne j, lekko wypuklej c zęśc i długlego 1 łagodnego s toku opadającego w k\."-un 
'ku wschodnlm do rzekt Mogllicy; ekspozycja : Pd-Wd, Wd, Pn•Wd - średnia; s t an'łw l sko zarejest rowano na wschOd 
od peryfer11 najnltszego poz iomu ciągu wzniesień falis tych f deni welacja 5/ bezpośrednio przylegającego do te r t -
n~w zalewiskowydrrzek Parsęty l Mo gtllc y. l 

Prace m!aly charakter badań weryfikacyjn ych . Zbada no około 150 m
2

, rejestrując ~5 oblektćw archeologicz 
nych z materiałem głOwnie ceram!co;nym , k tOry po wstępnej analizie m a kroskopowej zaliczyć motna d? następują -
cych jednos tek kultarowycie · 

1/ kultura pucharow lejkowatych /FJ?L? f - l palenisko, 2 jamy gos podarcze{? f, l jama poslupo"a. 
2/ kullura amfor kullstych /KAK? / - oblek t hete r ogenlcmy • l paleni sko z marer lalem c eramicznym zaliczanym 
· do grupy dębczyllslctej, 
3/ kultura oksyws ka • 2 paleniska·, 2 j a my gospodarcze/? f, l jama poslupowa, 
4/ grupa ,dębc zyllska - l palenisko, l ja ma posłupowa, 
5/ elementy kultury wc zesnego średn iowiceza • zarejestrowane wylącznle na powi er zchn i 1 w l war sl''· e natura lm j, 

gdzie stwierdzono fragment y c e r amiki fczęśclowo-$lnbolormująco obtaczaneJ w wartancle niezdobionym 1 orn~
mentowane llnlą fallst'l/ 1 fragmenty prdn lc, 

6/ elementy kultury pOtnego średn iow iecza - zarejestrowane jak wyteJ, 
. • l 

Stoptell zniszczenia stanowis ka pr zez p r ace melior acyjne determinuje w okr·eślon y s posOb homogenic zność 
warstw l zawartości oblektOw, stąd t e t na 11 o bl e ktOw • w lctOrych stwier dzono dlagnostyczny makro~kopowo ma
teriał ceramiczny • u 4 zawiera !!'agmenty naczyńlub Inwen ta r z krze mlenny od KPL po wczesne ś r ednlow,ecze. 

TJldad pr zestrzenny oblektOw z wymienionych wytej jednostek kulturowych lutny, bez w yraźnych konc,nlra -
cjl na całej : badanej wykopaUs kowo powierzchni stanowis ka. -

, Matertaly znajdują Si ę w Ins tytu cie Pr ahl s tor U UA M w Poznan lu. 

Badaniante będą kont)nQowan e . 

DĘBCZYNO 

woj. koszallńskte 
Stanowisko 38 

DOBRCZ•PAULINY, gm. Dobrcz 
woj. bydgoskte 
Stano-,l sko l 

patrz 
wczesne średn1owtec.:ze 

Muzeum Okr ęgowo: 

w Bydgoszczy 

Badanta pr owad ztla mgr Eltbl<:ta Dygasze"J~z. F)n&nsowdo 
Biuro Badali l Dokumen tacjl Z.abytkOw w Bydgoszcz y. Trzeci 
sezon badali. Osada z potnego okresu r zymsictego 1 okr~su 

wędrOwek l udclw. 

Badanta w ykopaliskowe koncentrowały się w środkowych paruach osady. OgOl em l.bada no pow! erz.ohn!ę 

7 5 m 
2

, nawl'lzując do odkrytej Unii dołOw posłupowych, sugerujących Istnienie budynku. W wykopl e XII zar~jes tro 
wano lstnlenle warstwy kulturowej, z ktOrą łą czy,ta. stę 36 obtektOw - doły poslupo •e /na obecn ym e ap l e uadań 
trudno o bl.ltszą charakterystykę Ich wza je mnych powiązań l zwlązkOw z dolami poslupowyml odkrytym! w ubi eg 
łym roku/ . W części wykopu połudntowo~wscbodnlej l w wykople XIII pod wars twą U f Ciemnobrunatno-c zarna 
prOCimlcaf wyst'IPlla warstwa kamieni, pod ktOrą, :.areje s tro wano 4 3 obiekty • dołki pó małych słupkac h . Nie 
zdołano f za wyjątktem fragmentu w wykople Xll/ odkryć całej powierzchni warstwy kamieni . 

Materiał ceramtcmy zarowno z warstw y, jak 1 z obtek\Ow jest mało cha r aktery>Hyczny, v. większości są 

to brzu4ce nac~:yll grubościennych. Z Innych zabytkćw znaleziono rozcieracze 1 fragmenty pr~ed rTUo l6w z t l'lnz ~ 

s1lnle ~:niszczone. . 

Materiały znajduj'! slę w. Mu:.eu~ Okręgowym w Bydgoszc~:y. 

Badanta będlj kontynuowane. 

GADZOWICE-Kwlaton!Ow, gm. Glubc~yc· 
woj. opOlaide 
Stan~W1 sko F · 

G.łl)KI, gm. Gntewkowo 
-woj. bydgoskU 
Stanow.~sko 18 

GLINKI, gm.Karczew 
woj. stołeczne warszawaide 
Stanowisko I 

. ~: .. -. . . ... .. :.. . .,.,.. . - .,- ... . ~ -.- .. .. .• •• • ""t. 

patrz 
okre s halsz tacki 

patrz 
okres ln t eńsld 

patrz 
okres lateń &ld 

' 



• 

GNIEW 
woj. gdańskie 
Stanowisko 3 
uL WUHna 24 

GNTEZDZEWO, gm.' Puck 
woj. gdańskie 
Stanowisko 13 
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patrz 
pO.tne 6redn!oW1ecze 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadziła mgr Dorota Rudnicka. Finansował WKZ w 
Gdańsku. Drugi sezon badań. Cmentarzysko płaskie z okresu 
wply.wow rzymskich. 

Kontynuowano badania ratownicze m;tjące na celu zal>ezpleczenle zacbodniego i pOlnocnego skraju twlrown!. 
Og6łem badaniami objęto powierzchnię ol<. 3 arow, na ~orej natrafiono tylko na jedno palenisko bez jaklegokol
wiek materiału zabytkow.ego. 

Badania będą kontynuowane. 

GRA mCE, gm. Gubin 
woj. zielonogorskle 
Stanowisko l 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Hlstór!l Kultury Materialnej 
Zakład Archeolog!! Nadodrza 
we Wrocławiu 

BadaDla prowadził doc. dr hab. Grzegorz Dornań ski. Finansował 
WKZ w Zielonej GOrze, Wznowienie ba~ /wcześniejsze w la
tach: 1888,1891,1970-75, 1979,1981/. Cmentarzysko datowane 
od B2 b do pocz. D. _Kultura luboszycka. 

Odsłonięto pow!erzcbnlę 5,1 ara, w pólnocnej części c mento.rzyska. Odkryto 5 grobOw /152-156/, z któ
rych l był popielnicowy 1 4 jamowe, Jeden z gr'<>l>Ow /156/ datowany jest na faz.ę B-2b• dwa nie zaWierają wyposa
tenla, a najbardzlej bogato wypasatony grób l 53 -zawierający m.In. zapinkę >;bl!tonę do Al78, dwudzielną 
sprzączkę z pOikolJstą ramą l okucle końca pasa Jn3 - pocbodzl z fazy c2. 

Badania będą kontynuowane. 

GRODZISK, gro. Gręb.kOw l 
woj. stedlecld e " 
Stanowisko l 

.GRÓDEK NADHUŻNY, gro. Hrubieszów 
woj. zamojskie 
Stanowisko l C 

HLOMCZA, gm.Sanok 
woj. krośnieńskie 
Stanowisko l 

patrz 
wczesne średnioWiecze 

patrz 
neollt 

Muzeum Okręgowe 
w Krośnie 

Badania prowadziła mgr Anna- Muzyczuk. Finansował WKZ w 
Krośnie. Czwarty sezon baqań, Osada grupy tarnobrzeskiej, 
kultury łu:t.ycklej, os&d& kultury przeworsklej. 

Badania wykopalJakowe prowadzo~o nadal w centralnej part!! cypla nad2:alewowej terasy Sanu oraz tu:t 
przy jego wschodniej krawędZI.. Celem prac było rozpoznaole granic osady, a takte' dokończenie eksploracji 
w cześniej odkrytych obiektów, Zalotono 3 .:wykopy o łącznej powlerEcbni 129 m2. W centralnej part!! cypla odkry
to 2 obtekt' l dokończono eksplorację 2 jam. w wykople usytuoWanym przy wschodniej krawędzi cypla nle zaob
serwowano ta<bycb śladOw osadnictwa. 

Spośród przebadanych ob!ekiOw wyrO:t.nlal alęobiekt !>4 - czWorok. jama o ' wymtarach 5 m 'wzdłu:t. osl 
W-E" 3,4 m wzdłu:t os! N-S. Na llnlacb IU:lan bocJlDycb oraz wewnątrz odkrxto ślady 13 dołków posłupowych, 
wyratnych śladOw paleniska nie stwi erdzono. W przekra;u plonowym obiekt był nieckowaty, z plask! m dnem za
legającym na głębokości O, 72-0,85 m, dna dołków posłupowycb 111ęgaly głębokości 1,15 m. W jednolltym szaro
czarnym wypelnlsku wystllJllło kilkaset fragmentów ceramiki "stołowej" 1 "kuchennej" /z wyratną przewagą tej 
ostatniej/, fragmenty przęśllkOw glln!anycb l clętarka tkackiego, fragment nota telaznego, odłupek ze skaly 
kr zemionkowej, ułamki ltoścl, bryły polepy oraz· kamlenie p!askowCO\VS. ' Wyeksplorowana jama stanoWiła pozo-

• . 

• 
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S talość obieKtu mieSz-kalnego Z WCzesnego okresu Wp}ywOw rzymsk~ch. W trakcle badań pozyskano talde materia· 
ły datowane na epokę brązu oraz okres halsztacki . 

· Materlaiy złotono ·w Muzeum Okręgowym w Krośnie. 

Badanta będą kontynuowane~ 

• 
HRUBIESZOW-Podgorze 
woj. zamojskie 
~tanowtsko . l A 

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
Biuro Badań l Dokumentacji ZabytkOw 
w Zamościu 

, Badanta prowadziła mgr Ewa Banastewtez przy współudziale 
dr.Andrzeja Kokowskiego. Ftnanąowal WKZ w Zamościu. Drugt 
sezon badań. Osada wielokulturowa oraz cmentarzysko kultury 
strzytowsldej. 

Odsłonięto powierzchnię 8 arow, natrafiajljc na osadę okresu rzymsklego, ślady osadnictwa neoUtycznego 
1 wczesnośrednlowlecznego oraz dalsze dwa groby na cmentarzysku kultury strzytowsklej. . · · 

Na osad~! e okre_su wpływow_ rzymsld ch odkryto ślady budowli mieszkalnych - pOlziemlanek oraz naziem
nych budowli. Obiekt nr 45 - chata słupowa na planie byls zbUtona do kwadratu 7 x 7, S m, z paleniskiem usytuo
wanym przy śdanie wewnljtrz obiektu. Konstr'!kcja dachu podtrzymywana na 17 slupach. Stwierdzono tet obecność 
śladOw w postaci Skupisk polepy 1 w~gla drzewnego najprawdopodobniej związanych z tstnieniem budowli. halowej 
dutych rozmlarOw. Na osadzie wystąplły Uczne jamy o rOtnym charakterze; jedna z nich pastadala zadaszeni e 
/stwierdzono ślady 4 słupOw / oraz paleniska. Obiekt 13 okazał s tę warsztatem rogowntczym z 11/111 w. n. e. 

Pozyskano liczny material ceramiczny, kostny, rogowntcz1, zapinki telazne, brązowe, paclorki szklane, 
przęśllkll clętarki tkackie. 

Na cmentarzysku kultury strzytowsklej, wystąpiły dwa groby ze stosunkowo slabo zachowanym szkieletem. 
Gr Ob U/ 84 wypasatony był w dwa naczynia tej kultury, fragment sierpa oraz amulet z sza bU dzika 1 paclorek fajan-
sowy, drugt grOb IU'/84 na wypasatentu posiadał obsydianewy !ragmendk t jedno naczynte. · 

W poblltu cmentarzyska wyst'lJ'1lY materiały neolltyczne kultury ceramiki wstęgowej rytej. 

l' .Badania będ!j kontynuowane. 

JAKUSZOW1CE, gm.Kazimierza Wtelka 
woj. kleleckle 
Stanowisko 2 

Uniwersytet Jagielloński 
instytut ArcheologU 

Badania prowadził prof. dr hab. Kazimierz Godlowskt. Finansowa ł 

WOAK w Klelcach l UnllRersytet Jagielloński. Trzeci sezon badaJ\. 
Osada kultury ceramiki wstęgowej r 'ytej1 kultury trzcinlecklej 
1 przewar sklej. ~lady ossdnlctwa wczesnośrednlawtecznego. 

. . 2 . 2 
·Badania objęły qbszar 200 m , z czego nieco ponad 50 m nle zostało wyekeplorowanych do calca. WyrOt

Dlono 124 obiekty osadni.t.ze /nr 43-164/, z ktOrycb jednak ty lko część wyeksplorowano w całości. Grubość nawar
stwleń kUlturowych wynosi od ok. 1,90 m w poblltu wyplsszczenla terasy Nidzicy do ok. O, 90 m ., .olnych partlach 
jej stolcu, co spowodowane jest erozją gornych partU nawarstwleń pochodzących z okresu rzymsldego {warstwa I/. 
Ponitej Ich zalega warstwa 11 zWI!jza.na z osadnictwem kultury trzctntecklej - "'mlątszoścl do l m - a pod nią na
trafiono na llczne ja my wkopsne w calec na głębokości do ponad 3, 30 m. Są one "' większości związane z kulturą 
trzclnlecl<'ł. 

W dolnych partlach s .t-;,ku natra.O.ono na ślady osachleiwa starszych faz kuitury cerami Id wstęgowej rytej -
m.In. na pozostałośd ctwocb rowkow, będljcycb prawdopodobnl.e " pozostalośclaml dłUgich domOw tej kultury /zostały 
one uchwycone na "długości ok. 5 m/. Poszc!zegOlne fragmel)ty cerami Id motna prawdopodobnie ł'łczyć z osadnict
wem neolltycznym. Bardzo Intensywne są pozostałośd osadnictwa kultury trzctntecklej. Natraflano na łdlkadzle
sląt jam zasobowych tej kultury, przy czym uchwycono ślady wkopywanta Ich nle tylko w calec, ale 1 w warstwę 
kulturową. 0pr0cz ceramlkllllcznyoh przedmiotów kościanych /m.In. szpile 1 wislorki z przewierconych zęb<lw 
Żwlerzęcychf_ znaleziono przedmioty brązow.e: szpllę datawanij na U/IU okres epolp brązu, fragment sztyletu, 
grocl!< z zadztorllml l skręt drutu. W kllk\1 jamach natraftono na pojedyncze kości ludzkle, a w dwoch wypadkach 
na cale szkielety pozbawtoąe wyposatenta. Znalezt.ono tet znaczną tlnść przepalonego zbota. W stropowych 
partlach warstwy II 1 w sp!jgu warstwy I r.alega dość liczny materiał ceramiczny kultury przewarsklej z młodszego 
okresu przedrzymsklego, wśrOd ktOrego występują pojedyncze fragmenty ceramiki gt:afltowej kultury lateńsklej. 
Znaleziono te:!. fragment tela~:nej flbull prawdopodob~e o konstrukc;jl środkowolateńsktej. Z okresu wczesnorzym
sl<tego natrafiono na ślady kilku oblektOW wgłębionych w starszą warstwę kulturową - w tym na pozostałośd dutej 
prostolcątoej pOłztemtankl. Z okresu potnorzymskiego pochodzi szereg obtelctOw wkopanych w warstwy, częściowo 
rowntet z okresu pO:fnorpmsklego. M.In. są to ślady 1\'lękSzyeh budynkOw /np. obiekt 16 o długości ole. 4, S m/ 
l jamy zasobowe. W .dalnym Cl'lgU występują liczne ślady produkcji metalurgicznej Z okresu pOtnorzymsk:lego 
/fragmenty tyglelkow, tutl!' metalt kolorowych, brylkl brą'DJ./. WśrOd Innych bard~:o Ucznych zabytków "wydzle• 
lanych• na uwagę zasługują: me dajljca a!ę zidentyflkować brąz,owa moneta rzymska, łdlka tel:,7n ych l br~rowych 
zapinek VI grupy Almgrena ~ w tym nie majljca dotąd tadnych analogu jednodzielna zapinka z rozszerzoną podwt-

_, 
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n!ęrą nOtką, z prostokątnym otworem na kabłąku, kilka paciorkO,. szklanych l b11rszt)nowycb oraz grudek surowe
g<> bursztynu, kl!ka fragmen tów na'czyi\ szkl3nych • m.In. n3<'Z)'llla zdoblooego brodawkami barwy gra natowej na· 
lt>tące~o do bardzo rzadkiej na nnszych ziemlach grupy szkieł rozpowszechnlonyLh na terenach prowlncjonalno
rz,mskich t nadczarnomorsktch w IV "'·. oraz drobn,y ulamt"k najprav.dopodobnJej t~ r!"a S1glllata o celowo oszllto
wa.nych pow!erzcbni3Cb. Znaleziono tet ltr.zne szczątki Z\\lt>rzęce frr~ ln. r. lekompletn ~· SZJ<Ielet konia l szczątki 
,.. ,b oraz auta ilość zwęglon ego zbot:a.. Ceramll:a \tcze~ośrf:dn1ow1eczna V.)Stępowata w tym sezonie jedynle 
sporad~·czn le , · B3danla potwlerdzOy "yją tkowe bogactwo 1 cnarakte r osady w Jakuszowlcach w pómym okr esie 
!" z·.·~neki.m. 

BJ.dan ia będą kontynuow3ne. 

j .\ ROSL'. W 
WOJ. przE':-n ysk ie 
S:anow1 sko ... był e opactwo benedyktynek 

J . .; zow, g m. Gubin 
" OJ. z te !onogorsk1e 
StanO\\ 1 :;ko 3 

patrz 
wc zesne średnlowlecze 

Polska Akademta Nauk 
lnst)tut HistorU Kultury Materialnej 
Zakład Archeologii Nadodrza 
we Wrocławiu 

Badanta prowad zi! doc. dr bab. Grzegorz Domańskl. Finansował 
!HKM PAN. Czwarty sezon badań. Osada kulturyluboszycklej 
z fazy c2 okresu wpływów rzymskich. 

W trakcle badań odsłoni ęto zachodnią cz~ść osady. Powierzchnia wykopów wynoslła l. 097 m 
2
• Lącznle 

na tym obiekcie przenadano przestrzeń 4.457 m • Do zakończenia badań· poznania całej osady • na lety przeba· 
dać przestrzeń około 8·9 arow. 0:1kr yto fragment zamykając! pełny zarys budynku słupowego 3, 5 x lO, 5 m /po· 
\\lerzchnla około 35m2/ . Budynek ten, J>k 1 wsz_vstkte pozostałe, rnlał typowy dla kultury luboszycklej kształt, 
~ nOLokrąglą jedną śLlaną szczytową. pozostałe 5 budynkó\\ były znacznle mniejsze, a wymiary Ich wahały stę od 
~ .O x 4, 5 m do 5, O x 6, 5 m. W pobli ż u l>udynkOw odstor.:ęto dalsze trzy jamy zasobowe. 

Podobnle jak w latach ubiegłyc h, nie znaleziono palenisk w obr ębie oudynk<lw, gruoowały Slf one poz.i: za 
>lę!!lem zwar tej zabudowy osady, często wyznaczając jej zasięg. 7 z lO odkrytych w roku ole:tącym palenisk gru· 
powało slę w pobliżu obiektu zwanego ~:m owni e piecem. Wszystkie paleru ska były wylotone karnlenlaml polnymi. 
Ootekt zwany plec em :nlal ks ztałt owalnego bruku kamtenneg9 o wymiarach 3,2 x 5,0 m ze śladami spaleniLny 
na oowterzchnl. Brak śladOw dalszych elementćw konstrukcji tego obiektu, jak te:t przesłanek dla określenia jego 
funk cJI . 

Odkr)'~ Y materiał gŁOwnie ceramiczny, pozwala datować osadę na m fazę kultury luboszyc klej - VI prtybll
żer.lu fazę c2. 

Badan1:l będą kontynuowane • 

. 
KAZIMTEROWKA, gm. Jeleniewo 
wo.1. SU\\ al sk1 e 
Stano"~ sko l 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w \\1arszaW1e 

Badaola prowadziła mgr Anna .Bitner•Wróblewska przy wspOI
udzlale mgr Grdyny Iwanowsklej oraz konsultacji mgr. Mariana 
Kaczyńskiego. Finansowało PMA w Warszawie. Trzeci sezon 
badań; Osada z okresu wędrowek ludow l wczesnego średnJowle 
cza. 

Osada połotona jest na wzniesieniu, kilkaset metrow od połuch!owo•wschodnlego brzegu jeziora SzurpUy. 
Pr!el>adano ok. 200m2. Dokonano również ponad J50 odwiertów. Badania koncentrowały slę w poludniowo-za
chodniej części osady. Stwierdzono tam obecność warstwy kulturow ej o grubOŚ!'I od 20 do ponad 50 m, nasyconej 
bogatym mater iałem zabytkowym. . . 

Znałeztono przede wśzystklm bardzo liczne ułamki naczyń, poza tym grudki t~la, przęśliki gliniane, 
' r3gment osełki, glinlany ciężarek tkacki o dzwonowatym kształcie. Zwraea uwagę nlkla Ilość polepy 1 kości. 
Materiał z warstwy na skutek orki l spływów zWiązanych z nJerównośclą terenu jest stinJe przetn.leszany. Nie 
udalo się wydz ielić poszczegOlnych obiektów ; jedynie v: wytej położonym miejscu, gdzie warstwa kulturowa nle· 
no al się n! e zachowała , odkryto dwie owalne jr.my o mlą:tszoścl do l m 1 średnicy od l, 2 do l, 8 m. Były to praw. 
dopodobnle jamy o charakterze odpadkowym, przy czym jedna z nJch mogła być wykorzystywana do przechowy-
" ;Jn~a z. bota, o czym św1adc:ty zawartość prObek ze szlamowania. · . 

Uchwycono wschodr. l zasięg osady, ograniczony częściowo "' sposób naturalny, głębokim jarem. Powierz· 
chnh' o~aa~ można określić na niewiele ponad l ba. . 

~ l~kszo3ć mater!ału ceramicznego to ulamkl ręcznie ieplonych naczyń o cechach ceramiki typu Prudzlsz
k • okr~,u "<··1ró\\ ek i udow. P ewien procent stanowią rOwnl eż fragmenty wczesnośredniowiecznych naczyń, obta· 



- 99 -

czanych, zdobionych llnlą falistą l stempelkami oraz poziomym! tlobkaml, Osadnictwo wczesnośrednlowteczne 
uległo powatoemu zniszczeJiu głOwnie na skutek lntensswnej orld l obecnie jego śiady są czytelne jedynie jako 
~ufny, niezbyt ob!lty materiał przetnleszany w warstwie kulturowej z zabytkami z wcześniejszej epoki, 

Badania zostały zakończone. 

KONOPNICA 
woj. sieradzkle 
Stanowisko 7-

Muzeum Ziemi Wieluńsklej 
w W!elunlu 

/ 

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. Finansował WKZ w 
Sieradzu. Dziewiąty l ostatni sezon bli.dań. Cmentarzysko elalo
palne kultury prz<>worsklej z faz PL Ul do D. 

Badania przeprowadzono w zachodniej l południowo - zachodniej części cmentarzyska, gdzl~ spodzlewano 
s! ę znaleźć ostatnie jut pochOwki, Rezultatem tych prac było odkryCie 7 kolejnych grobOw oznaczonych nr 204-
210. WśrOd nich wyrOtnlono 2 pOźnolate.ńslde groby jamowe z czarnym! wypelntskamt /groby 204 1 206/, l grOb 
poplelnlcow y obsypany resztkami stosu oraz 4 groby jamowe datówane ogOlnie na , pOtny okres rzymski. 

Wyposatenle grobOw pOtnolateńskich stanow!ly fragmenty naczyń z facetowanym! brzegami l nlellczne 
metale, w tym dwuczęśCiowa :tela~na klamra l telazna pęseta, Ostał:'.!, ll:Jl , l~, gr~t> ~opleln\cowy na omawta_'lym 
cmentarzysku był pochOwkiem wojownika. W jego wyposa1enlu ;nalazło się 9 naczyń, z ktOrych większość uległ a 
przepaleniu l deformacji, 7 przedmlotOw metalowych, w tym 2 groty, umbo, krzesiwo, notyce, notyk 1 sprzącz
ka. Na powterzcbnl umba zachowały slę ślady zdobieola brązem, PrzedmJoty metalowe, z wyjątkiem sprzączki, 
znajdowały się obok popleinicy w czarnej ziem!, ~yposatenle grobOw jamowych stanowlła wyłącznie ceramika.. 

W wykopach znaleziono la.:em dal.;ze ułamki terra S!glllata /łącznie cmentarzysko w Kanopnicy dostarczy
ło Jeb ponad 170/ , ulamld naczyń toczooych oraz połowę tarczowatej. srebrnej zaplnkl kształtu owalnego, zdobio
nej pierwotnie szkliwem lub emallą, 

Materiały z~zly pomieszczenie w Muzeum w Wtelunlu. 

Badania zostały calkowtcle zako.ńczone· • . 

. 
KRAKOW-NOWA ątlTA 
Brani c e 
Stanowtsko 76 

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie 
Oddział w Nowej Hucie 

Bę_dan!a prowadzlll pracownicy Oddziału MA w Nowej Hucie pod 
klel'oWn!ctwem dr , Jacka Rydzewsklego. Finansowala Huta lm. 
Lenina 1 Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Drugt sezon ba
dań. Osady z okresu neolitu /kultury ceramlkl wstęgowej rytej, 
kultury lendzielsklej 1 kultury cerami kl.promienistej/a kresu 
potnor z ymsldego oraz wczesnośredniowiecznego. 

Stanowisko zarejestrowano w trakcle badań powierzchniowych w 1973 1:. Wykop sondatowy zalot ony w roku 
1981 potwJeraził !Stn1enle w tym miejscu osady wielokulturowej /oblekty 1-6/. Szeroko zakrojone prace ratowni
czo-badawcze podjęto w 1984 r. w zw!'lzku z b'!dową 'zaplecza budowlanego dla Oczyszczalni Setek w II przy kanale 
Suchy Jar. Kontrolą objęto -najbardzlej zagrotony obszar o powierzchni około 2 ha, z czego przebadano wykopall
skowo 46 arOw, odkrywając 120.ob1ektow. 

Stanowisko usytuowane jest na rązległym cyplu lewobrzetnej terasy Wisły w poblltu ujścia potoku Suchy 
Jar. Kontrolowany teren objął stok 1 załom terasy oraz niewielką część wypłaszczenla powytej załomu. W naj
wytej polo:!.onych partlach stanowtsb. stwierdzono ślady niewielkiej osady kultury ceram!kl wstęgowej rytej /faza 
nutowa/, kultury lendzielsklej oraz dutej osady kultury ceramiki promienistej, 

NajUczniej reprezentowana osada pOtno~zymska połotona była nieco nltej, na stÓku o znacznym nachyle
niu, w związku z czym gOrne partle większości oblektOw zostały zniszczone na skutek naturalnych proceHOw ero· 
zyjnych wspomaganych głęboką orką /teren ten jest _od dawna Intensywnie u:tytkowany rolniczo/. Do częściowego 
zniszczenia oblektow przyczynlra s tę" taklte ruwelacja calego tego obszaru przy utyciu ctę1klego sprzętu f spychacz/ 
tut przed rozpoc;<ęc!em badali. 

SpośrOd 72 oblektOw pOtnorzymsldch do najciekawszych zallc~yć trzeba prostokątną chatę slupową /obiekt 
46/ o wyiruarach około 1!50 x 350 cm, w wypełnlsku ktOrej • obok llcznych !ragmentOw ceramik! sJwej -odkryto 
duty fragment ceramiki typu •terra stglllata". Osada ta m lala "charakter osady produkcyjnej. ~!adczą o tym dv. a 
dwukomorowe piece garnoarakle fpblekty 7 1 25/. z ktOrych zachowały się jedynie partle porutej rusztu /wloty 
1 komory paleniskowe/. W jamach przypiecowych- odkryto m, In. llczne ułamki ceram!kl "s iwej" gładklej l szor at
klej. W najnltej polotonej part! Y osady, na granicy stoku cypla 1 dollny zalewowej odsłoni ęto rząd czworokątnych 
palenisk o wymiarach około 100 x 100 cm wypełnionych Intensywnie przepaloną zlemlą z dutą zawartością węgla 
drz~wnego. Byly one zagłębione w grubą warstwę humusu /prawdopodobnie warstwa akumulacyjna materialu 
zniesionego ze stoku/, a wyodrębniała je z ciemnego podlo:ta prostokątna obwOdka przepalonego na kolor ozerwonn• 
pomarańczowy lessu.. Pozostałe ob~ekty to jamy typu gospodarczego zawierające niezbyt dutą Ilość materiału z"
bytkowego. 
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Okres wczesnośredniowieczny reprezentowany jest przez dwa obiekty polo1one na załomie cypla. Prostokątna 
chata /obiekt 17/ o wymiarach 260 X 190 cm miała palenisko kamlenne w pobU1u jednego z naro1nlkOW oraz pozÓ
staloścl dwCich slup6w • • Drugi obiekt rysowal się jako owalna jama /200 x 210 cm/ o promu trapezowatym. Od 
strony p6lno<:no-zachodnlej przylegało do niej kainlenne palenisko. W wype.łnlsku obu obiektów stwierdzono obec· 
n ość ceramlld typu •praskiego•, a ponadto grudki polepy, węgla drzewnego l drobne l<amykl. 

Z uwagi na dalsze zagrotente stańowiska badaola będą kontynuowane w 1985 r. 

UD. grn. Lądek 
woj. koniński t;. 

LE,SNO, gm. Brusy 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2 

patrz 
wczesne "średniowiecze 

Uniwersytet Lodzk1 
Katedra Archeolo gii 

Badania prowadził dr Krzyazlof Waleota. Fl.oansowal Uniwersytet 
LddzkL l WKZ· w Bydgoszczy. Dziewiąty sezon badań. Cmentarzy
sko kurbanowe kultury wieibarsklej l cmentarzysko grobów skrzyn
kowych kultury pomorskiej. 

Badaola koncentrowały się w plasklej częśCI cmentarzyska, gd~le wytyL z~oo d\Ya wyliopy o długości 30 1 
40 m oraz szerokości 5 m, przeCinające się pod kątem prostym. Odkryto w ruch 4 groby k-.Utury wlelbarskiej. . 
3 groby skrzynkowe kultury pomorskiej oraz liczne ślady osadnictwa kultury tutyck!ej w postaci skuptsk ceramiki 
l nlewlełki<:h jam, Wśród grobów kultur~ wieibarskiej znajdowały slę trzy groby szkieletowe 1 jeden popielnicowy. 
W groble )>ople.lnlcowym oznaczonym jako grób nr 2, odkryto dwte brązowe zapinki! gUnisny przęślik. W groble 
szkieletowym nr l odkryto glinlany paciorek, brązowe zakończenie pasa 11'rag!Dent :telaznego okucia slrrzyneczkl. 
GrOb szkieletowy nr 3 był bez wyposa:tenta. W groble szkieletowym nr 4 odkryto s!Jn!e skor<>dowane brązowe ele· 
mentypasa /zakończenie, sprzączkę/ oraz trudn<o: do !deoty!lkacjl, sllnte skor_odowa.ne przedmioty :telazne. 

Obok grobów kultury wtelbarsklej, niemal w centr,um ~mentsrzyska z okresu rzymsldego, odkryto 3 groby 
skrzynkowe kultury pomorskiej. G~ób nr l zbudowany z dutych płyt kamlennych na planie prostokąta, -zawleral 
dwte poptelntce. Skrzyrua grobowa obwarowana byla molejs-zyml kam1eDlam1 l przykryta płaskimi płytami. Grób 
nr 2 podobnie jak opisany wytej, zbudowany był z płaskich płyt kamlennych ustaW'Jonych na pla.n1e prostokąta, za
wierał pięć popielnic, Grób" nr 3 nieco mniejszy zbudowany na planie kwadratu w analogiczny sposOb, jak groby 
opisane wytej, zawierał tylko paplelnicę twarzową. Popl elnlca nakryta była C'EJ'pkowątą pokrywą. W uszkach po
pielnicy znajdowały się fragmenty skorodowanych kolczlcOw telaząycb. 

Ponadto odkryto l przebadano. wieniec kamlenny nr 9, w którym ·stwierdzono dwa pochówkt popielnicowe. 
W jednej z• paplelnic odkryto następujące wypasa :tent e : 2 brązowe bransolety sztabkowe, brązową sprzączkę do 
pasa, uszkod~oną brązową zaptnkę ~az przęślik g1Lo1any. · 

Prowadzono takte rozpoz-nanie sonda:tamJ w rejorue kręgu kamlennego nr l l W rejoOle bagienka, nie 
stwierdzając materialu zabytko.wego. 

Badanta będą kontynuowane. 

LISEWO, gm. Pyzdry 
woj. konll\skie 
Stanowisko 2 

LAGIEWNIKI 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2 

L:Ę:TOWICE, gm. Wierzcbosławice 
woj. tarnowakle 
Stanowisko l · 

patrz 
okres _halsztac,kl 

palrz 
okres halsztacki 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno- Konserwatorska 
w TarnoWie 
Oddzlal Kraków 
Muzeum Okręgowe w Tamowte 

' Badanta prowadzili: mgr Andrzej Szpuna.r':ttngr Barbara Szpuoar. 
Fl.nansowal WKZ w Tarnowie. P1erwszy sezon badań. Okres wpl;)l
wów rzymskLch. Cmentarzysko 1 osada. 

Stwierdzono, te na stanowisku zniszczeniu uległo 6 ze~ołdw gro·b~ych, z których do muzeum w Tarno• 
wte trafilo "2 PO!?lelruce l kilka przedmlotow metalowych. Otwarto 2 wykopy o powierzchni 122 m2 łącznie. Odkry
to dwa groby: grób nr 17- ~ ,'!":lo wyposa1ony w metale /2 groty, no:!:yce, note :!:elaz:ne, !!bulę IV gr. typ 68, 
P.rzęśllk, szpila telazna/' madto odsło~to 2 skuplerua po\"? Y 1 jedną jam·ę zasobową z polepą 1 przepaloną ce
ramiką. Ma!ertal z grobów pozvrala datować stanowisko na wczesną fazę okresu wplywów rzymskich. 

Badania ~ędą k""tynuowane. 

. ~ •• - - - - "'o# · .. . . ....... ·;--.· ... ~ - ~ .... 
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l'ofALBORK•WIELBARK 
Y:oj. elbl'lskle 
Stanowis ko l 
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Muzeum Zamkowe 
w Ma lborku 

Badanta prowadził m gr Slawomlr Marcys\ak. Fłnantował WKZ 
w Elblągu l Muz.eum Zamkowe. Pierwszy sezon badań. Osa da 
kułtury pornorsklej l cmentarz.ysko kultury wlelbar ~kl ej. 

Wznowiono prace na eponlmlcznym stanowisku kultury wlelbarsklej, badanym przez niemleckich a r cheolo
j!O~ w latach. 1927-1939. Przebadanowowc zas około l, 8 ha cmentarzyska odkrywając blisko 3 ys.oblektow. 

Stanowisko nr l /d. Heldnlsche Preussen/ le:!.y na wzgOrzu W)ll! ętrrającym s1ę w poblHu krawędzi Wyso· 
czyt.ny Nadnogacklej, stromo opadającej ku Nogatow!, o kolo l km na zacbod od drogi Malbcyk-Sztum 1 l, 2 km na 
południowy zacbod od rogatek Malborka. 

Celem badali było odnaleZienie nieprzebadane j pOlnocnej cz.ęścl cmentar~yska oraz natraflenie na ewentual
ne śla,dy po wykopach nlemlecklch. 

. • 2 
Ogołem odkryto 105 m powierzchni, znaJdUJliC 15 oblektow. Stwierdzono, te w t ej części s tan"w!ska procz 

grobOw wlelbar~klch, występują rOwnlet pozostalości je<'nowarst\Vowej osady kultury pomorskiej. Odkryto 9 obtek
tOw pomoraldch - paleniska, jamy .1 ślady pOl ziemlanki, w ktOrej warsl\VIe utytkowe j znale zlcmo m. In. fragmenty 
~Unlanych form odlewniczych. 

Przebadano 4 ciałopalne pochOwkijamowe l 2 grob:f sz.k!eletowe /jamy zorlimtowane NW-SE/. Najllcznlej
szy element wyposatenla stanowUy 11.aclorkl szklane l bursztynowe, m.In. Osemkowate, kubookteandryczne, z. or
namentem roślinnym. Po11adto w groble szkieletowym nr 5 odnaleziono brązowi! sprzączl-ę do pasa w ks= tałcle 
litery •omega•. Groby datowane&'! na pOtny okres rzymski! wczesną fazę okre su wędrOwek ludow /oolckt nr 15/. 
W wykople I odnaleziono ślad po wykople nlemlecklm . 

Badania będ'! kontynuowane. 

MALBORK-WIELBARK 
woj. elbl'l&kle 
StanoWisko 24 

MALA WIES, gn:~. Konopnlca 
woj. sieradzkle 
Stanowisko 14 

patrz. 
wczesne śr~dn1owl.ecze 

Muzeum Okręgowe 
w Sieradzu 

, 
Badania prowadził mgr Marek Urbański. Finansował WKZ w 
Sleradz.u, Pierwszy sezon badań, Osada z okresu rzymskie go. 

Odkryta podczas badań powierzchniowych Wiosną 1984 r. osada poło~ona jest na plasz.cz.ystym C)lllu, sta
nowiącym granicę dolin Warty 1 Oleśnicy. C)llel jest częściowo zalesiony. 

Aby rez.poznać .zasięg osady, zalot.ooo rów aonda~owy wzdłu:!. osi cypla, mający wymiary l x 100 m. Skraj 
osady uchwycono u nasady cypla., ' 1 

Row sondatowy przecl'lł 6 chat, w tym co najmniej w dwu natrafiono na paleniska, 2 paleniska, kllkan.aśel c 
jam oraz aleład aurowej gliny, Skład z.ostał wyeksplorowany w całości, Składał się on z. kloca gliny o wymiarach 
O, 9 X: O, 9 "O, 5 m, obsypanego azarą 1 brunatną Ziemią, z wldocz.nyml śladami trz.ech wkopOw. Dno stanowiła 
warstwa przepalonego plaskU o ml'l:tszollcl ok. 10-15 cm. W surowej gUnie oraz w mniejszym stopniu we wkopach, 
znajdawały się kawałki polepy. Cały obiekt był w planie płaskim kształtu owalnego l miał wymiary 2,1 x l, 7 m. 

W jednej z jam odkryto-fragment !',!:taka tarna obrotowego. Z chaty 5 pochodzi duty gładzik kamienny. 
Poza tym son~a:t dostarczył kllkudzlealęclu tragmentOw cerarrukl ~tury pr zeworsklej, znajdowanej głOwnie w 
pobll:tu obtektOW, rzadziej w Ich wypełnlskach. • 

Zebrany materiał cer~mlczny pozwala datoVłać osadę na fazę B okresu rz.ymsklego. 

Badania będą kontynuowane. 

MASLOMĘCZ, gm. Hrubleszow 
woj. zamojskie 
Stanowisko 15 

Uniwersytet lm. Marli Curie-Skłodowskiej 
w LubUnie 
Katedra Archeologii 

Badania prowadzlł dr Andrzej Kokowsk!. Finansowało Biuro 
Badań 1 Dokumentacji Zabytkow w Zamościu. Szosty sezon badań. 
Cmentarzysko bl.rytualne grupy masłomęck!ej z młodszego okresu 
wpływow rzymskich. 

.. ' 
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. 
Wykopy o łącznej powterzclml 126 m- zalotono w poludnioweJ l wschodniej cz~ścl cmentarzyska. Odkryto 

dal,;zych 13 grobów, wśrOd k10rycb jeden był symbollc<ny. N;1jprawdopodobntej w części! połudrUowej o6lągnlęto 
~kraj obiektu., gdyt na zn acznej powle!"'zchnt n1e zaobserwowano pochOwkOw. Od stron)' wschodniej stwterdzooo 
kol.,jne skuptent e bardzo bll•ko S\ebte le:t.ących grobOw, oddzielonych pustym pasem szerokoścl 2, 5 m od badane
go wc ześniej u~adnlczego zgrupowania pochOwków. 

ZareJestrowano 5 grobów zawter::.jących kompletne szldelety oseskOw l niemowląt /wczesny In!ans l/, ,. 
~·m j eden rodwOjny. Pozostale groby to pochowki osobnJkO>y dorosłych, "z kt6rycb jedynie oblekl nr 80 zawieraJ 
szc<ą tki zmarłej zł o?oneJ do grobu na jprawdopodobniej w całości. W ostatniej grupie najbardzlej lott>r.,sujące są 
o!>le kty: nr 81, zawiera jący Jec:i)nl e kości klatki pte'rslowej ulot.one w porządku anatomicznym l zlotone przy niej 
koś c i s tOp t Ie" ej dłon i o•a• nr 84. W jego stropie stwterdrono wtórny wkop, zawierający spaloną gOrn'ł polowę 
szh; eletu, którego dolna c zęś ć letala w porządku anatomicznym w spągu obiektu. 

Intere suj ące są obiekty 77 \ 80 zawierające pocbOwld w skrzyniach ląb kłodach złożone tak bllsko s1eble 
w odl~ g!oścl 5 c m/ , t e nte udało się zaobserwować, czy mamy do czynlenta z grobem jednym czy ~oma nieza

letnyml . Pr~y pi erwszym pochOwku znaleziono małe naczynie w stylu grupy la SciUndlera, grzebleć typu l Thomas 
1 brązown zapinkę kuszowa tą z krOtką sprętyną l karbowanYJ:ll kablączldem. Przy drugim złożony kubek z utrąco
nym uchem , tgle brązową, grzebleń l ObuJę br'!zową A ..,,_2 z gladldm kabl'łldem. W okollcy miednicy znaleziono 
zdotl!on a d"'U dtlelua sprząc z kę ze skuwką.. 

::->ajefektown1eJSZto wyposa tente zawierał wspomniany grób 84: trzy naczynia /w tym jedno lepione w ręl.-uj 
z.oż.one " calośCJ w spągu grobu. Fragm <-nty trzech naczyć wkopano ze spalonym! szczątkami a jedno /toczone na 
i< l<' l let:.Jo bezpośrednio na dnie grobu , zapinkę brązową AVI-2 z długą martwą sprężyną. nieokreślone funkcjo· 
n&ln lt przedmlnt~ s r .,brn e fprzybran ~a gto\V y? /, zestaw szklanyc!. l bursztynowych paclorkOw, 3 przęśl11d, frag• 
rncnty brązow"j bransolet y sztabkowej, srebrny w1S!Ótek wtaderkowaty, zdobiony grzebleń z poroża, fragment 
"z klanego puchl r ka ze szll!ow.wyml owa la mi , dno mnego naczynia szklanego, WISlorek z muszli caurt, Igłę brą
towa oraz przepalon e kam.J enle. 

\\ a.rstwd ctuwpaJenla przykrywająca cmentarzysko dostarczyła dutej tloścl przedm!otOw szklanych l meta-

B.:.danla będą kontynuowa ne. 

\TJEJSCE PL-\STOWE 
wo;. krośn1 eń s~f! 

.) ~ "i.n:'JWJ Sh.""" 4 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Htstorll Kultury Materialnej 
Zakład Arcbeologll Małopolsld 
l" Krakowie 

Badanta prowadził mgr Paweł Valde•Nowak oraz mgr Anna Muzy
czuk l dr Jerzy Kopacz. Finansowal ZAM IHKM PAN w Krakowie • 
. Pierwszy sezon badań. Osa da otwarta z okresu -.·pływow rzym
skich. 

5tar:owlsko jest położone w zacbodntej części Kotliny Jastelsko-Krośnieć~ldej, w sąsiedztwie pOlnocnej 
~,·an i c;v Pogorza Bukowsldego, Zajmuje południowo-zachodni e, słabo nachylone zbocze nlsldego cypla, głęboko 
w:v~~nlętego w dolinę potoku Olszyny nałetącego do zlewni Wtsloka. 

Pr z ~badano po"•lerzchntę O, 85 ara,odsłantając . wykopaml sondażowymi stosunkowo znaczną część osady. 
Ustalono zaleganie warstwy kulturowej o m1ą:!.szoścl do 25 cm l brak obteklow wzlemnych. Wspomniana wat'stwa 
llyla \\' nlew!elldm tylko stopniu nasycona zabytkami rucbomyml /fragmenty cerami Id, polepa i. 

;\la ter l ał zabytkowy to silnie rozdrobnoJae lragroenty ceramtJd •grubej roboty•, m.In. z listwą plastyczną 
oraz pojed )n c zy fragment ceramiki "siwej". Nie wyk,luczone, :!.e część skorup odnosić nałe~y do tzw. grupy tar -
n·obr zesldeJ kultury lutycldej /ceramika z domieszką czarnego łupku menilitowego'/. · 

Sadant a nle będą kontynuowane. 

\I.E~I IA Y, gm. Hrubleszow 
wbj. zamoJslde 
S·anowtsko 6 

Uniwersytet lm. Mar11 Curte•Skłodowsldej 
w Lubilnie ' • 
Katedra Archeologu 

Badanta prowadzlł zespOI pod klerun Idem dr . Andr.,eja Koh-owskle
go. Finansowało Biuro Badać l Dokumentacji Zabytków w Zamoś
ciu, Pierwszy sezon badali. Osada grupy maslomęcldej t młod-
szego okresu wpływow rzyqtsldc!'- · 

Stanowisko zlokalizowano w trakcle badali AZP na pOlnocnym stoku dollny Rowu Kacapsld ego. Zajmuje ooo 
.:nn ~zn e wyntestenle o ekspozycji okrętnej, zbudowane z czarnoziemu na podłożu gliny. Wykop 0 pow. 12, 5m2 
pozwolił stwierdzić zniszczenie warstwy kulturowej do głębokości 60 cm 1 :<upełne rozdrobnienie mater!altj zabyt
kow.,go w postaci ceramlkl naczyniowej l kości zwierzęcych. Szansę zacbawanta mają jedynie bardzo głębolde 
·>IJ!ek y , 

Materiały znajdują się w Katedrzt' Archeologll UMCS.-
Badanl .t nie będą kontynuowane. · 



llffiOCZA 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2. 

MYSŁOWICE 
woj. katow:!clde 

- J O:l -

patr~ 

okres balsztack1 

Wojewodzkl Ośrodek Badań 
l Dokumentacji ZabytkOw 
w Katowicach 

Badania p<"owad;il mgr EugenluHz Tomczak. Finansowal IVOBIDZ 
w Katowicach. Pierwszy sezon badań. Osada z okresu rzymskie
go. 

Stanowisko . złokallzowane jest na tere~le budowy Stacji Uzdatniania Wody w poludniowej dziełnicy m: asta 
łmlellnle. Niemal caly obszar zalegania osady przewidzlany Jest pod makronlwelację. Obiekty archtologl czne 
wyst'łpUy w zriacmym ro_zproszenlu. Powierzchnia dotąd zbadanej części \\ynosl ok. 3 ha, przy czym s e t •tym 
nadzorem archeologicznym objęto obszar ok. 6 ha. Łącznie z'badano 268 oblektOw. Wyro~n lono 1\'śrOd n!ch pozo
s taiości kilku chat, l studni oraz szeregu jam o c harakterze produkcyjnym, gospodarcz}m 1 o dpadkow y m. z do
mostw 3 repr• ezentują pOłztem• ankl o konstrukcji s lul>ow e j, kilka Innych oblektOw, wydaje się , P"ln lło r OwniH 
funkcje mieszkalne. Studmę tworzyła prawie kwa dratow a skrz)'Illlj. o bokach IG0-170 cm, zlot ona z czte r .cb dra
nic połączonych za potnocą odpoWiednic h "Yclęć, posadowiona na podwallnie zbudowaneJ z elementOw d r.,wnlan ych, 
wzmocnlomi kamieniami. Najbardzl ej Interesującym o<lkryclem były pozostałości plecow prataln!czych grupuJ'l 
cych się w trzech piecowiskach Uczących 6,16 1 200 plecow zlokalizowanych w rOżnych partlach osady. N aJw ięk 
sze stanowiło ciąg o dlugośc! ok. 220 m, wykazują~y pewne c ecby regularności. Zarysy jam plecow yc h b:,ly regu
larne, prostokątne, zorientowane z nieznacznymi odchyltmlaml na !lnU NE-SW. Wymiary wahały s\ f,,. gr ani cac h 
95 x 84 do 188 x 162 cm. Calec wokOl ścianek wypalony był na gt·ubośct do ok. 6 cm na kolor c zerwony. \1' doln e 
części, przy ściankach l na dnie, znaJdowala s1ę warstwa węgU drzewnych l •·esztki przepalonych ka ml en t. P ozo
stalą część wypełniska slano\vlła war s twa plasku z domieszką prOChnicy po\vs tala w wyniku r,asypanla Ja my po 
zakończeniu procesu pra1enla l wybraniu kamieni. Przepalone kaml en ie składowano w spec jalnych Jac,.tch r oz
mieszczonych w rO:!.nych punktach osady, Zawleraly on e rOwuleż sp.arą ilość ceramiki l kośrl zwierze<ych, glow
nle bydła.. Odkrycie jedr.ego .mH'!'towego obiektu /nr 82/, zapewne całego zacho wanego pieca, po zwala jak do t ~j 
pory /wobec braku wynlkOw rOżnych a.nałlz/ n'l przypuszczenie o prażeniu w tyc h?.e pl ecar.h kaml e~l. Analogie do 
tego typu plecOw nie są znane poza reJonem Mysłowi c. 

Z zabytków ruchomych znaleziono głOwnie cera mi kę leptoną 1 ęcznle 1 robioną na kole t. w. sil\ ą, przed m o 
ty metalowe, jak m.ln, sprzączkę Ż brązu, nO~ żelazny, grot oszc zepu, \\ yroby ka m lenne - rragm<'nt) kamlen· 
żarnowych, gladzlkOw, oselek. Wstępnie mot-na datować osadę na pOtny _okres rzyms ki. 

Materi;;.ł zabytkowy zostwl e przekazany do Muzeum Górnośląsklego w Bytomiu. 

P.race ratownicze będą kontynuowane w 1985 roku dn ealkow!tego przebadanta s tanowiska. 

NADKOLE, gm. LocbOw 
woj. s!edfeckle 
Stanowisko 2 

Pa.ństwowe Muieurr~ i\l·cheologlc zne 
w Warszawie 

Badania prowad1<1l mgr Jacek Andrzejowskl przy wspOludnale 
dr. Katarzyny Czarneckiej, mgr Anny Grochu!Hktej l mgr. Zbl~
nlewa Nowakowskiego. Trzeci sezon badatl . Cmentarzysko kul
tury przeworaklej z wczesnego olćrl'su wplywOw rzym~klc h. 

Przebadano 303m
2

, głOwnie w zachodniej partu stanowiska. Uchwycono skraj nekropoll od południa, 
poludniowego zachodu 1 zachodu. Odkryto 25 grobOw ciałopalnych kultury przeworsklej, w tym 16 popielnicowych 
l 9 jamowych. · 

Groby charakteryzują się dutą spóJnośclą chronologiczną. Na 22 pewnie datowane pochOwki 18 pochodzi 
z !azy B2, a 4 z jej schyłku lab początkOw fazy B2/C1. W przypadku 3 pozostałych bllższe oznaczen ie chronologii 
jest nlemo:t.Uwe. · 

IV inwentarzach g.;_obowych stosunkowo Ucznie reprezentowane są zapinki oczkowate serii prusklej l tzw. 
pochodne od sllnle pro!Uolvanych oraz pojedyncze formy V grupy Almgrena, w tym Interesująca t.>lazna zapinka 
o cechach pośrednich między ser1ą !l grupy A, V, .a typem A. 133 f gr Ob 98/. W k liku grobach znaleziono bran
solety bręzowe, Do clekawszych naletą: bransoleta wętowata typu llB wg WOjelka /grOb 106/ 1 bransoleta typu 
Kamleńczyk Jgrob 114/. Spośrod Innych zabytków wymieniĆ' mo:!.na brązową klamerkę esowatą typu A, wtOrnle 
zwlnlętą ósemkowato 11 brązowe szpUe profl.lowane grupy lVa Beckmann' a. Uzbrojenie reprezentu ~ą umba z 
tępym kolcem J. 7a, Imacze J . 9 z wyodrębnionym'! płytkami do nltOw l groty telazne. Ceramika niemal wylącz
nie prezentuje formy przeworslde z okresU wczesnorzymsklego. Jednak elementy Wieibarskie czytelne wśrOd 
zabytków metalowych /bransoleta wętowata, klamerka esowala/ sporadycznie pojawiają się te:!. w ceramice. 
W gr·ob!e 110 rolę popielnicy pel611o naczynie odpowiadające odmianie a grupy X wg Schindler' a. 

Materiały z ba.tlań złotono w PMA. 

Przewiduje się kontynuowanie badań. 
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NIECHMIRÓW -M . .'\ LA WIEŚ, g m. Burzenln- Konaproca 
\loj. sieradzkle 

patrz 
epoka br11zu 

S~anowt sk('l l 

:\IEMIROW, gm. Mielnik 
woj. blaloetoc lóe 
Stanow:..s ko 6 

Konserwator Zabytków Archeologtcmycb 
w Btalymstoku 

Badanta prowadzU mgr Lech Paw lata. Finansowal WKZ w Białym
stoku. P!e~~wszy sezon badań. Cmentarzysko kultury przewor
aklej z okresu wpływów nymsldch. Neolltyczna pracownia krze -

' mlenlareka. · 

Stanowisko polotone przy wschodnim krańcu wsi, na wyniosłym wzgórzu o nstro wyodrębnionym stoku l 
1,iasklm wlerzcnołku, w odległości 50 m od Bugfl, teren twlrownl. Pracownię knemlentar.ską odkryto w 1982 r. 
w ra mach badań AZP, a w br. przypadkowo "zostal odkryty telazny, ornamentowany ~rrot oszczepu. ' 

&dania ratownicze objęły powierzchnię 45m
2
• Wykopy zlokallzowano przy krawędzi profUu twlrownl w 

c ~ lu za bezpieczenia terenu najbardzlej naratonego na zniszczenie. ' 

Odkryto 7 grobów: 2 popielnicowe l 5 jamowych bezpoplelnlcowych. 5 grobów zawierało elementy wyposa
~ enta: zapinki brązowe, sprzączki telaEne, Igłę, oleuda szkatułki, grEebleń kościany. Grob nr s· f popielnicowy/ 
zawiera! uml>o, Imacz, 2 groty oazczepu l notyk telazny. W grobach l w wara:" : e ornej wy&t'!plły ~;~lellczne ' 
fragmenty ceramiki kultur)· przeworsldej. Odkryto ta.kte 6 obiektów w typie owalnych jam, w pronlu kształtu 
niec kow a tego, n!e zawierających materialu zabytkowego. 

Wyeksplorowano 2 dute, w plant e owalne-jamy, zawierające w twtrowatym w ypeuitaku półsurowiec, odpady 
t nar zędzia krzemh!Me" m.1n. trzooeczkowate rroc1kl atrzał. · 

Materiały znajdują stę w Lbloracb MO w J31alymstoku. 

Badanta będą kontynuowane. 

ODRY. gm. Czersk 
woj. byd(oskle 

UniwersYtet Lódzkl 
Katedra Archeoln~ 

Badanta prowadztll dr Tadeusz Grabarczyk, mgr mgr Beata 
Górska /autorka sprawozdania/, Andrzej Grzelakowskl. Finan
sowal WKZ w Bydgoszczy orar; Uniwersytet L6dzkl. Dwudziesty 
sezon badań. Cmenlarr;ysko plukte l kurhanowe kultary wiel
baraklej z n 1 In w.n. e. 

Badl!.nlaml objęto obszar o powierzchni 100 m
2 

let11cy w poludniowo-zachodniej c~ęścl cmentarzyska. 
Odkryto na nim jeden grób szkieletowy, ber; wypoaatenla. 

Zbadane;> kurhan nr 26', 1" lrtCirym odkryto grób z bardzo dobr~e zacbpwanym szkieletem 1 stosunkowo bo
gato wyp_osatony. W)poaatenle pozwoillo datować pochówek na przel9m faz B2a/ BZb •. 

Prowadzono tskte prace na nlewlelldm baglenka ,połotonym na terenie cmentarzyoka w jego poladniowej 
c z,ęśct. Znaleziono ceramikę r; okresu rzymak1e~ro /droł:Jne fragmenty , r; ornaOlentem pól na przemian gladzonych 
l chropowatych/, przepalone kości lndzlde oraz fragmenty kooatrukcjl drewnianej, prz:ekładkowej o meokreślo

.n~j jeszcze funkcji. Pobrano takte próbki do badali pal1nolog1cr;n~ 

Badanta będą kontynuowane • 

. 
PlOTROW, &m. .Zadzlm 

· woj. sieradzkle 
StanoWisko l 

Muzeum Arcbeologtczne 1 Etnogranczne 
wLodSl 

Badanta prowadz1l mgr Gabriel Ry~el. Fl.,..;,sowal WKZ w Sle
radz:u. Pierwszy ae«~n badań. Cmentareysko kultury przewor
aldej z oltreaa wpływów rzymskich 1 w~!'snołrednlowteczne 

'cmentarzysko azkleletowe /Xl-Xn w. f. · 

· Cmentarzysko w P!otrowte usytuowane jest na J.:ulm1nacjl wznlealenta nad, rj,ek'\ Plsl'!, w odległOŚci ok. 
l 50 m na pólnoc od zabudowań wat Ptotrów l ok. 200 m na wschód od t?ru kolejowego. 

Badania mlaly charakter ratowniczy, Ich celem !iylo zabezplecunle grobów z -okresu wpływów rzymsldcb 
systematycznie niszczonych podczas kopaola w tym miejscu plaska 1 :tW\ru. . 

2 . 
Przebadano obszar 825m • Odkr,yto 9 grobów z okresu wpływów rzymaldcb, w tym 3 popielnicowe 1 6 ja

mowych. Wszystkie były us~kod~one przez głęboką ork<r· Do najclek:awszycb r.abytk6w zaliczyć nalety: 2 dobrze 
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zachowar.f- ostrogi kr~esłowate ze śladami patyny ogntowej .. 2 :telazne groty włoc~nl.., ftbule brązowe 1 żelazne .. 
przęśllkl gllnlane , note żelazne t fragment telaz.nego Imacza. 

Od strony zachodn iej na cmentarzy.sko z okresu wplywO\v rz)mskich nawarstwUo stę wczesnośredntow ee:z 
ne cmentarzysko rzędowe. Odkryto 23 groby szklE:letowe, z tego 13 naruszonych współcześnie podczas wybleranta 
plasku l żWiru. Wszystkle odkr·yte szkielety leżały w pozycji wyprostowano=j na llnn wsch6d·zach6d. Cbarakt~ry
styczne dla tego cmentarzyska jest to, te wszystkle kobiety le1.ały z twarzą zwrOconą w lewą stronę. 

Odkryto dwa groby wojownlkOw, Jeden z nich wyposatony 'był w nOt telazny, grot włOCznl długoścy40 cm, 
a w nogach stalo wtaderko.., drewntane,. klepkowe,. wzma.cnlane czterema t:elaznyml obręczami. W druglm grobl e 
wojownika odkryto topOr telazny, a przy .lewym boku not bojowy z zachowanym ozdobnym okuciem pochwy, wyko
nanym z blachy brązowej. 

W grobach kobiecych odkryto oprOCz noty żebznych, brązowy kabłączek skronlowy, brf!Zowy' pl~rścltń , 
zdobiony grzebleń kościany, krzesiwo kabłąkowe, srebrny pactorek l przęślik glin iany. 

Na podstawie wyposatenla należy datować omawlane groby na Xl-XTI wiek. 

Badania będ'! kontynuowane. 

PLOSKI, grn. Blelsk Podlaskl 
woj. białostockie 
StanoWisko 28 

Konserwator ZabytkOw ArcheologlcznycL 
w Białymstoku 

Badanta prowadzll mgr Lech Paw lata. rtna.,•owal WKZ w O•a>ym
stoku. Pierwszy sezon badań. Osada 7. okresu wpływOw r zym
sklch l w czesnego średniowiecza. 

Stanowfsko usytuowane na plasklm wale wydmowym przy ·krawędzl dollnkl małego cieku wodnego, około 
1, 5 km na pOlnoc od wsi Ploskl. 

Badania rato_wnlcze objęły środkową część stanoWiska, klOrą przecięto rowem sonda~owy!J'l. poszerzonym 
w partU szczytowej .stanowiska. Przebadano prz~strzeń 233m2. Odkryto 85 oblektOw w typie Jam kszteltu w pla
nie owalnego l kolistego, $rednlcy 1-2m, w proUlu nieckowatego o głębokości O, 3-Q, 8m. W jamach l w war
stwie ornej ziemi znaleziono drobne fragmenty naczyń datowanych na okres wplywow rzymsklch l wczesn., śrea
nlowlecze.. 

Materiały znajdują się w zblt>rach Muzeum Okręgoweco w Blai ymstoku. 

Badanta nie będą kontynuowane. 

PODRZI::CZE 
woj. leszczyńskle 
Stanowiliko 3 

. 
· PRUSZCZ GDANSKI 

woj. gdaJiskle 
StanoY:l&ko 7 

• patrz 
epoka brąza 

Muzeum Arcbeologtc zn" 
w Gdansku 

Badanta prowadzlll mgr mgr Małgorzata 'l uszyńska l .!\firo~ taw 

Ptetrzak. F inansowal Urząd 111: ejskl w Pruszczu Gdańskim. 
Pierwszy sezor. badań. Cmentarzysko płaskie kultury oksyw
sklej l widbarsklej z mJodszego okresu przedrzymskiego : 
okresu wplywOw rzymsklch. 

Cmentarzysko poło~one jt<sl między ul, A • .Mlcklewlcza a terenem Szkoły Podstawowej Nr J pny ul. J. 
Matejkl. 

Po raz pierwszy badane było przez NlemcOw w miesiącach maju, patd•!ernlku 1 llstopadzle 1939 roku, 
lnedy to odkryto około 250 grobów ciałopalnych 1 szkleletowych z okresu pOfnc . .. ,.ńsklego 1 rzymsldego 
f "Goth!skandza" .z. 3, 1941, s. 97/ . OprOcz lakonicznej wzm1ank1 brak było dotycnczas blltszych l szczególo-
wych Informacji o tym cmentarzysku. • 
We wrześniu 1968 roku przeprowadzono doratne prace ratownicze. podczas których zabezpieczono 2 groby 
szkieletowe l l jamowy, ktOry zawierał zapinkę brązową /Allil, 50-51/. Obecne badanlh podjęto w związku z 
planowaną zabl:.-ową terenu przez Urzącł' Mlejskl w Pruszczu Gdańsklm. Przebadano ohszar 12 arO\\ odsl&nlając 
106 oblek!Ow. \VśrOd ruch było 29 grobÓw jamowych, 22 groby popielnicowe, 2U grobOw szldeletowych, 4 obiekty 
nieokreślone oraz ślady po 23 grobach clalo,.alnych rozkopanych przez Nlemcow. 

Najstarszym grobem był grOb nr 95 -jamowy z zapinką odmJliny •c• darowanJ na fazę AJ młodszego 
okresu przedrzymsklego. WśrOd grobOw kultury oksywsldej przewatają kobiece pochOwki jamowe z fazy A2, 
których typowym wyposatenlem są zapl nkl telazne odmlany "'K" oraz ?.elazne klamry zawiasowe. W dwOCh t. •• 

spolach grobowych wystąpUy zapinki telazne odmlany "M·N" z fazy A3• Na uwagę zasługuje grOb nr J4a zawl ~ · 
rający dutą pop; ełn l cę jajowatą, w ktOrej znajdowal slę krOtkl telazny m! ecz jedno~leczny zbll?.ony do typ<.. 11 
wg ~I. D. 1 R. Wołij gte.wlczow, 
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Interewji!CII odmianę uptnek :telazn,.eh zpodotnlęl"l! notą, zbH~on'l do odmlany "1J• mając'l przyblltOfl'l, 
analogię z Nowej Cerekwl, reprezentuJII 2 egzemplarze z grobu jamowego or 92, • 

WśrOd kUicu poc:hOwk<:lw clałopaln,.eb kultury W1e'lbara~ej na •.zezegO!s)ł uwagę zaliługuje erob nr 34 ~ ~zy 
B~o ktory zawteral 3 zapinki. br'ęzowe /Al rv.aaf t zapln1cę brł!ZOWII f Al m, 4~ftdm>-; bri!ZOWC! od wutorU. złot7 · 
w181orek kullaty nieznacznie uszkodzony oraz pac:torld szklane. W fule tej wyati!PlłY _r<:l"'n~~ groby azldeleto!lfe, 
w4r0d ktOryc:b najciekawszy nr 52 uwierał l!llęclzy lnnyl!ll Z zap~ br'\zowe. /~1 m, 51/, l sapinkę bri!ZOWII/Al 
JV, 68/, bransąl.etę brl!zow• aztabkO.at"' lrarmeot csarkl/?, f, l!llsec:zki/? /, addanei. ld&m.erkt eaowat11 brł!Zo• 
""'· n,aazyjnlk składaji!CY alę z paclork<tlr u~y~ l burntyn(!w,cb, ·Jiprączkę tela&n~~ o p<lł.kollstej ramle, te· 
lazn11 ko6cOwkę paaa t tlf}ę telazn~~o 

Do6ć Uczlila reprezentow~e jelit łaza B.,_ /7 grobow. datu~cyc:b • 5 S..lcleleto'9cb l 2 poptelnlc~we/ z ty· 
powyml dla n lej zaplnkal!ll aerU •pru ekler /Al "f!l, 58-61/. . · . . · 

Z razy Ct pochodzi grOb nr 82- sr;lcleletowy, dziecięcy, a:awleraJlley zapinkę Vll erapy /Al VIJ,ZOl-203/ • • . 
Na 28 grobOw szkieletowych odkrytych Da cmentar,.yak\1, .• 11 ~ypadkac:b lltY.lerdzano łlady po kl~acb drewula
nycb mających w przekrojach poprzecmych kształt nleckowaty, 
Prawte wszystkie groby szkieletowe b"-y z~rteot~wane na .,.1 N•S z głow11 od pOłnocy, z wyjątkiem dwOcb • nr 70 
1 82a, gdzie szkielety 11lo:tone były ;towa!Dl qd -połudllla. -lnnyllltlad nk1elet<:lw był w grobach 52 l 64, kt6re po,sl.a• 
dały ll.ło:tenle na osi E-W z ałowamt od zachodu, natomtaat w groble nr 69 .alowa była od strony wacbodnlo•pohid· 
nlowej. . 
Wyjąrkam okazał się pochowek nr 5, gdzle Wkop grobowy U8ytctowany był na oel N-S. Oaobntk pochowany .w n1m 
<ostał przecięty na dwle <:zę&cl na wyso~cl 4-go kr~CD lędtwtowego.. Tułow uło:tony był na.oal E-W z glo"''l od 
zachodu 1 twarz'! do zleml, ustomlut ko6czyny dolo e wraz~ mlednlc'l przykrywały tal.ow 1 ll.łotooe były na -oal 
N -s ' " atoparni od p6lnoc-y, Gr6b nie poetadal :tadnego wypoaatenla l znajdował al~ w atrell.e utytkowanl& cmenta-
rza w razle Bza• w ZW1'1Zi<ll z ezym n&le:taloby odnle&ć co do tej.tazy, . 
Odkryto ponadto gr6b azlrteletowy s l okr'eau epokl br,cu i<plt11ry lwlefu;ktej, nad którym znajdowal alęciałopalny 
gr<:lb )&mo~y z fU.)' AJ, • .. 

Materiały przechowywana •• w abtorach Muzectm Archeolo&leznego w Gdafosk\1. 

Badania będll kootynuowane,; 

.· 
PRZYTUL Y, gm, Olecko 
woj. &\IW&lskle 
Stanowtsko l 

Muzeum Okręgowe 
.." Suw allcacb 

; ' 

.Badanla ~rowadzlł. mgr Jerzy Stemaazlco, przy wap6łprac:y mgr 
Hanny' Zaborowskiej 1 Jerzego Brzot:owaklego, Ftuana.,..,alo 
Muzeum Okręgowe vr Suwałkac;h. Plerwazy sezon bada.ll. Cmen· 

. tar10yako lNlt~~ry zac:hodnln•bałtycldej z wczesnego okres11 r~:ym-

. sklego, · 

Stanowlako lety na krawędzi pOtDoplejatocellsklej dollny rzeki .Mo1ank1, na pag<Sne lnOJ'enawym o pokry
w te z clętlelej gUny zwartej, Badanta miody c:łlarakter ratownlcsy, 

Przebadano obnar 3, 25 ara, odkrywaJliC 16 grol;>6w c:tlllopalnycb poplellllcowycb, 3 jamowe, 2 domniema· 
n e groby szkieletowe oraz ci,.lewlęć oblekt<:lw f prawdopodobole palenlak/. 

Groby c:l.ałopalne występowiiły w trzech akaplakac:b. Jeb wypełniska twbnyła apalctma przel!l1e810ana 1: 

poplotem l nteldedy fraamentamt węgla .drzewnego, W kolistych jamaeb o &rednlc:y 30·50 cm tkwlły poplelntce 
l )'pO"" e dla Jcullllry zachodntobałtyc:klej na pocz'ltku w czeKlego okresu rzymaldego. ZaWierały ane drobne fragmeó .:
ty Bilnie przepalonych kofolllldzklc:h. Wlękar.o&ć była pozbawloua"wypOeahnta grobowego. Nlemal ,war;yatkle po· 
ptelnlce zostały uazkoih:one podesu orki,, częłć ncl'!''!"a.ła stę.Jed)'nle w ntewte_l,lń~ tragmentac:b partU prtyden-
nych. .. ~ ' . ~ ... _ . t •· • _ 6 

W wykople Vtt • hnm11ale znalezlano sprz,otq t:elam" z kolcem przedłut:onym w· elcuwkę. Na podobny 
zabytek natraflon o w poptelnlcpwym groble nr 5 w ,..y\ople lX, gdzie znalezlano r6wnlet tela&l)e krzesiwo o 
ksztalc:!e zbll~on.ym do szydła l proatolr:ątuy krze&ak 1: plas):owca ~arcowego, · ' 

Na c:roentarzyaku odkryto dwa obiekty przykryte brult1em l<aMteonym Jeden c nich, o 'Wymlaraeh ~k. 
O,~ x 2, 5 m., był zorientowany na ost N-S. W p<Rnocnej czę6cl jam)' odkryto naezynle"' kastetowatym uchem. 
wst\'Jlnle datowane na _początek wc;zesoego okreau rzymsktegQ: W jego ąstedztwte m&l_erJono ~szyjntk 2. pactor
kOw szklanych, poprzedzielanych prawdopodobnle rurkaÓll telazny1!11. Dzleatęć t trzJ'DIItU bdkrytych paclot'k6W 
pollladalo wkładlcę z wysokokaratowego Ełota. Forma 1 rozzoJ.ary oblektu, układ ~bytkOw oraz .,.yra'tne uclem• 
nieale o charakterze organicznym nad dnem jamy pozwalaJ• ••dztć, tz uyl to a:rOb azkleiet.owy, w ktOrym pochO
wek 11legł callcowHemll rocldadowl. Podołl117 obiekt odkr)'to na granlcy ~X l XI. Znalatono w nlm poje-
dynczy, sllnte akoroclowany paclorek szklany, ' · l 'r 

.OprOc:z gi-ob<:lw tia cmeatarcyakll. dobllzo..:...Oo dzte'lń.ęć obl.ektow o ro.t:n-yc:h kaztahac:b t rozmiarach. Ich , 
\l" ypełnlska zawierały ~Unie wyługowany popltlł, csaaem. •UlÓ!.l drt:tlwnyl polepę, Obiekty te um&no t:a pozoataloł• 
ci po p11lenlskach. · · · ·. ·· . · . · , · 

Na podstaWie morfologU ceramikil charakterystyc:ztl,Ych zabytkow /aWrzil.ezkl r; koi<i'em przedłutonym w 
'kuvrkę/ cmentarzyskowydatowano na fuę A 3 • B 1, Jeat to więc Dajetarazy tegQ tJPU-ob!Akt we· .,sc}>odnle~ · 
· ~ęa c\ Ma :.~~r. Rmc~ on nowe •Wlatl,o na ·genezę kultury zachodutobaltyaklej. · , • '. ' · " 

Materiały s'ł przeebowywue w Mw:eam OkręgowJI'l w :,Uwaikacb. · 
Prz.,.,.· lc:ktje Slę kont;ynuac:ję badań. , 

.· 
• 
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PSARY, gm.Jemlelno 
woj. lu,.ec;yllallie 
StanD~ l 
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Polaka Akademla Nauk 
lnstyt'1t Hlsebrll Kultury Materialnej 
Zakład ArcheologU Wtelkopolsld 
w Poznantu 
Konse rwator ZabytkOw Archeologicznych 
w Lesznie 

Badania prowad~ll dr Henryk Mamzer. Finansowal WKZ w Lesz
nie. PI'IIY aewn badart . • osada hutnicza z pOtnego okresu lattń- / 
sldego l wczesnego okresu wplywow rzymsld ch. 

Badania prowadzono poza obrębem piecowisk dymarskich, w partli osadnic :tej: Wykopy o łączneJ powierzch
ni 120 m2 usytuowano w p6łnocnej l pOłudniowej strefie stanoWiska. Odkryto lntensywn'ł warstwę osadniczą, pozo
stałości oblektOW mieszkalny~ l gospodarczych, dołld po slupach oraz Jamy o rotnym przeznaczeniu. Dolna częśt 
jednej z jam poetadała obudowę kamleMI\, analogiczną do tych, jakle stwierdzono w konstrukcji plecow waplennl-
.ozycb; O;dkrytych na tym. stanowisku w ubiegłych latach. · 

W południowej partU stanowiska, w bezpośrednim S'!Bled:ttwle plecowiska IV, natraCiono na pozostaloś-et 
pracównl dyrnar dej, zawleraj'!cej skuplako gOrnych partU klocOW" tutla z cbarakterystycznyml, nieckowatymi · 
wgłębieniami. Lą~t:nle zbadano 18 oblektow. · 

~środ materialu ruchomego, oprOcz maeowo występującej ceramllń, ·pochodzącej głOwute z naczyń zaao
bowych, natraftono na wyj'!tkow'l Ilość przedmlot<lw. metalowych, w tym z~plnkę oczkowatą oraz brązowe okucle 
pasa. 

RACZKOWICE-, · gm. D11hrowa Zielona 
woj. częatochowslcle 
Stanowtako 3 

Muzeum Reglonaln e 
w Radomsku 

Badania prowadziła mgr Bo1ena Blaszczyk. Finansowal WKZ w 
Częstochowie. St<ldmy ~ezon badań. Cmentar zysko kultury pne
worsklej z okr~su wpływow rzymskich • 

. Kontynuówano prace prowado:one na nleutyt'ku zwanym "soltys<lwka" -przekopano lu obszar 225 m 2 
Wyko

nany tet został ntewlellcl wykop sondatowyJ lO m2 i na teren!P gospodarstwa sąsiadującego od wschodu z,cmenta
rzysldem. Znaleziono l gr<lb jamowy /kolejny 87 na cmentar zysku/. wypasatony jedynie w fragmenty nn<'tYń gU
olanych. W 'pozostałych odclnkacb natraftono na drobne przed tnl oty lub Ich fragmenty wykonane z :telaza t brązu 
- pocbodzą cne zapewne ze :tnlazczcnych grob<lw. 

Na głębokości ok. oł5 cm znaleziono klika ułamk<IW ceramiki neoUtycznej, co nie nalety do rzadkości na 
badanym stanow1Sku. W;ykop sÓndatowy dostarczył wlęknej Ilości mate~u z okresu wpływ<lw r:.ymsktch. Jednak
te po~Owld· nle zachÓw~y alę 1- .zniszczone dwoma dochodzącym! do głębokości 125 cm wkopami .wspOlczesnymL 

Znaleziono duto ułaptk<lw ceramlld, kości, lutt1e ppedmloty, m. In. :telazne wędzidło, fragmenty n bul 
t elacnych J br'lzowycb, koralik szklany, fragment ozdoby aturowej l okucia z brązu. 
Wedlu& obaerwacj1 poczynionych podczas badań dala za część cmentar:.yaka znajduje stę w ld!!runku pOłnocno
wscbodntm. 

Badanta będ'l kontynuowane. 

· RÓ~CE•ST:ARA WIEŚ 
woj. ak1ernlewlclde 
Stanowieko 3 

l 

Mut:eum Regionalne 
w Brzezinach 

Bada,nta prowadził dr Henryk Wlklak . Finansował WKZ w Skier
niewicach.· Drugi sezon badań. Osada l cmentarzysko kultury 
pneworslclej z pOtnego okresu lateńskiego l rzymskiego • 

• Kontyhuoyano badanla ratownlczo•kons~watorslcle, ktOrych celem było: a~ sprawdzenie zakresu zntucze-
nla obiektu, b/ ustałenie typu budownictwa. Prubadano teren o powierzchni 75 m , na ktOrym odkryto: a/ warstwę 
kulturow'ł. b/ zarysy domOW nr l 1 2, c/ 26 .dołlco-tr posłupowych, d/ 2 jamy osadnlczo-odpadkow<=, e/ 2 groby -
leden popielnicowy, drui! symbollc•UJy, 

' Poro 1 w rzuCie poZiomym praWie Jcwadra}owy1o slupowej konstrukcji śctan z przedsionkiem od strooy po• 
lullnlowej. Jean zutęc wyznaczaly dolkt po,ałupowe, dublowiiJie...W narotn1kach oraz warstwa grud polepy lntenayw
nle n'uycona W~llaml drZIIWJI)'Dl!. Jego Wymiary wynosiły 3, 20 x 3 m. 

Do:n:, w nacte poztoinym prostoqtny o alupowej-Jconatrukcjl śclan osią. dluhz'! iorlcntowany w klerunku 
W-E. le&o uSlęg wyznaczaly. dołlcl poełupowe oru warstwa polepy z odelekami drewna. Wymiary domu 4, ~l 3m. 
Inwentarz obu dom<lw stanowiły ulamkt nacz;yll i,l1nla,nych, grody polepy lltośct zwlenęce będl\ce odpadami kuc:hen-
n)'Utl. , 

.. 

( 
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Groby z potnego okresu rz),nslo.,go wkopane byly w w:-.rstwę kulturowi! z przelomu okresu lateńskiego 
1 rzymskiego. GrOb l popielnicowy bez dodatko\"'ego wyposat. enfa zmarłego. wkopany został\~ warstwę nakrywa
jącą ślad domu 2. GrOb 2, symbołlcmy, wykopany był w pobłltu ściany poludniowej domu nr 2. Tworzyły go 
cztery brulei kam ienne. ::-la drugim !.>ruku, w ~rodl.-u z!ot.one były w malej niszy 3 spalone kostlcl ludzkie. Między 
orukaml zn:.lezlono takte 6 drobnych ulamkOw naczyń glinl:10 ych z pOtnego okresu rzymslelego. 

z u"·agi na ciągłe wybieranie plasku badania wykopałiskowe naldy kontynuować. 

' . 
RO ZYC.I->STA RA W!ES 
WOJ. skternlewlck\e 
Sranowlsko 8 

Muzeum Regionalne 
\V Brzezinach 

Badanta prowadzll dr Henryk Wlklak. Finansowal WKZ w Sleler· 
nlewtca~h. Pierwszy sezon badań. Osada kultury przeworslelej 
z okreŚu rzymskiego. 

Osada poiotona jest na n1ew1elklej taidzle terenu nosząceJ nazwę "Czarnej GOrkt tt, w pobl1tu prawego brze
gu dawneJ dollny rzeki W1tont, na zachodnim skraju wsi Rotyce-Stara Wieś Osada w przyblltenlu ma ksztalt el!p· 
sow~t." J osią dluts zą zorientowana j~st w l< lerJnku E-W. Obejmuje przes~rzeń ok. 100 x 80 m. Od s trony po.l-ud-
nlov. t.-j z nlszc zona Je st przez dawne plaśn1ce. · 

Na zabytki w postaci potłuczonych &arnl.-ow glln\anycb l połupanych kości zWierzęcych natknięto się tu jut 
pr·zed l wojną świat ową . Ostatnio ;:rrzed o;rolo trzema laty podczas wybierania plasku odkryto ponownie "naczynla 
gliniane''. 

Celem badań bJło: a/ rozpoznanie obiektu pod względem kulturowym l chronologicznym, b/ ustalenie za· 
>ręęu obrektu, c/ zabezJleczenle drogą wykopallok najbardzlej zagrotoneJ jego części. Przebadano powierzchnię 
rOwną 80m2 , na ktorej odkryto: a/ warstwv kulturową, b/ ·dom l, c/ 5 jam osadniczych-odpadkowych, d/ l pa - , 
lenlsko, e / 27 d oŁkow poslupowycb, f/ pochOW~k nowotytny psa. 

Do na]Clekawszych odkryć nalety aom l, w rzucie poziomym prostokątny, naziemny, o konstrukcji słu· 
DO""'"J śc.an z podwojnyml l potrOJpym! slupami w narotr.ch. Osią dlutszą zorientowany był w klerunku E-W. Jego 
wym: ary W)noslly 4, 5 x 3 m. Zarysy zaś wyznaczały dollei pos!Upowe l warstwa kulturowa przesycona grudaml 
polcpJ l węl(larnl dr zewnyml. Część zarysu1 ściany pOlnocn~j l narotn\k p6lnocno·zachodn1 zniszczyła plaśnlca. 
Pod poludnlowo-zachodn!m narot nlk!em domu znajdowalo s!ę skupisko kości owcy lub kozy, będące najprawdo· 
podobnr ~J śladem ofiary zaldadzlnowe). inwentarz domu l stanowiły : ułamki naczyft g1lnlanych, grudy polepy, 
kości Z\\ lerzęce, p:)~ka kośelana z dwoma otworar. do zawieszania, !ragm~nt szpUl kościanej, zdobionej kOlec z· 
k:Iml ryt)ml, nożyk telazny l clętarek tkacki znal< . .:my za ścianą wschodnią domu. 

Pontewat plaśnlcę w roku bletącym prz.enles!ono na drugą stronę wsi, obiektowi rue zagrata większe, 
b~zpośretinle zniszczenie. 

Dokumentacja l za!>ytkl znajdują SI\' w Muzeum Regionalnym w Brzezinach. 

SIEML~NOWKA -KOLO::O.TJA, gm. Narewka 
WOJ. blalostockle 
S:et"lowJ sko 9 

Konserwator Zabytkow Archeologicznych 
w Blalymstoku 

Badanla prowadził mgr Lec h Pawlata, F1nanso1<al WKZ w Białym· 
stoku. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko ! osada/? f z okresu 
wpływow rzymsk!cb. O bozowisko ludności kulrury nlemeńslelej . . 

StanoWibko usytuowane na stoku l krawędzi terasy wy1szeJ dohny Narwi, w odlcgłośc:l około 2 km na poł
rocny wschOd od wsi Stemlandwka. Wschodnia l zacbodnia część stanowiska przedzielona nieckowatym zaklęś• 
nlęclem. 

Przebadano powierzchnię 220 m
2

. C zęść zachodnią rozpoznano dwoma rowami sonda:towym!. Zasadnicze 
badaols skoncentrowano we wschodniej partli stanowiska. 

Odkryto ciałopalny grob jamowy nie zawierający elementow wyposa:tenla oraz 6 obiektów w typie jam. 
,ramy w planie kształtu kołl.stego średnicy 1~1, 5 m, w profilu nieckowate głęb. do O, 5 m. Stropy tych ob!ektOw 
'' )1>elnlone zwartymi brukami z przepalonych l okopconych kamieni. W obiektach nr 2 1 4, pod ksmlenlaml, w 
11ars:w1e cza rnej ziemi z węglami drzewnym! znajdowały się poJedyncze naczynia datowane na okres wplywo-o~• 
r Z ~1nsk1ch. · 

\'\ warstwie ornej z1eml oraz"'' dołach po ka!"Czach. odkryto.p61surov.1.ec J narzędz!-:. to-z:erulen~ o~az 
fr3~:"':l~nty naczyń kultury ruemeńsldej. 

Materiały znaJdują sl~ w zbloracb MO_ w Białymstoku./ 

Bacian!a będą k<'~tynuo-.vane. 

' 



SJEML4.TKOWO KOZIEBRODZKIE 
woj. clechanow•Jąe 
Stanowtako l _' 

. 

- 109 -

Ctechanowslde Towarzystwo Nauko .we 

Badanta prowadtli mgr Andrzej Gtndrych przy wspO' udz!al~; mgr 
Danuty Cwetsch /autorka sprawozdania/. F'lnansowd WKZ oraz 
CTN w Ciechanowie. Pl'łtY sezon badawczy. Cmen ·arzysko pla
slde z okresu h~sztacko•lateńaldego 1 wpływow r zymsldch • 

2 2 2 
Przebadano 302 m stanowiska, w tym 220 m na pol u ornym l 82 m w leste. Odkryto 1 wyeksplorowano 

18 pochOwków jamowych l 8 popielnicowych. W groiJach jamowych wystąpiły kości czyste, bez śladOw stosu. :\te• 
ktOre groby jamowe mlaly nieregularne obstawy ka mienne. Tylko jeden grOb Jamowy wypasatony byl w zabytek 
br'łzowy, sUnie stopiony. GrOb jamowy nr 11 zawierał bardzo du1'1llczbę szczątków kostnych, byt mo1e był to 
pochOwek zbiorowy. W grobach popielnicowych występowale przewatnie po k llka naczyń, niekiedy sllnle przepa
lonych. W pięciu grobach popielnicowych znaleziono zabytki metalowe. W groble popi elnicowym nr 3, obok to~
dowanej szpUl z pastoralkowatli glOwJ<ą, znaleziono przęślik l fibulę oczkowa tą. Odkryte w tym ro"<U zabytld me
talowe pozwalaJ'! datować pochOwki na polowę I·II w. n. e. 

Opl'Ocz pochOWków odkryto 7 jam; w Jamie nr 3 ślady pal~nlska z O,bst,awą_ kamieni. 

· Oprocz r:abytkOw z epok} 1elaza znaleziono fragmenty ceramlld l pOlf~brykaty narz~dzi kam!ennych z 
neolltu. Występiły one w wararwie ziem! ornej f gł. ! 41\ cm/. 

Materiały znajdują stę w Muzeum Okręgqwym w Ciechanowie. 

Badanta bfdą kontynuowane w roku przyszłym. 

SIEMJECHOW, gm. Wtdawa 
woj. sieradzide 
Stanowisko 2 

.l\1'uzeum w Pablantcach 

Badanta prowadzna mgr Marla Jatdżewska. Finansowa. WKZ w 
Sieradzu. Dwunasty ~ezon badań o•ady ludności kultur y wenedz• 
k!ej z późnego okresu wpływów rzymsldch. P.ąt) sezon badań na 
cmentarzysku kultury wenedzklej z okresow oOtnolal~ńskle~o 
1 rzymskiego. 

Kontynuowano prace na wzn1esten1u z.wanytn "P1ekł o" , ok .. 3 km na poludnie od ws1 Slern.iechćw. Pr.,.eba
dano teren o powlerzchn1. 806 m2. Na skraju cmentarzyska znaleziono 2 groby etatopalne - jamowy 1 pop i~.ntcc.•vy, 
datowane na okres wczesnorzymskl. Obecnie 11czba grobOw wynosi 62. J edynym zabytkiem metaloiVyrn h)!a brą
zowa fibula, tzw. •oczkowata", znaleziona w groble poplełnl~owym nr 61. Dziesięć pr óbnych wykopow l ;; l m 
zaletono w gęstym lesie na południe od dotąd odkrywanych grobOw. Znałeztono w nlc_h ldlkadztesląt fragm~ntow 

lumej cerao>lld pOtnolateńskiej l wczcs"or zymsklej oraz l telazny nlt od umba. Wydaje "stę wlęr, ż e cm~nrarzy 

sko pOźoolateńsko-wczeanorzymskle na s~J>nowlsku 2 w Stemlechowte zostało wyeksplorowane. 

Badanlainl objęto następrJe południową część stanowiska, granlezącą z lasem, a tak1e prz.esleka między 
la skaml. W wynlku tego odsłonJ ęto 6 kolejnych p01z1emtanek z os3.dy datowanej na p6~ny okres rz.ymskl. T ym 
samym liczba oblektOw mieszkalnych wzrosła do 23. WyposaŁenle p6lzlemlanek było podobne, j ak popnednl.> 
odkrywa"nycb, tzn. atanowUy je !ragmeuty ceramlld ręcznie lepionej, toczonej na kole, kości zwter1 c e ; vwz <;-,
Ukl gllolane, polepa. W jednej z chat znaleziono czętl~ gornego kamlenia z ~arna r otacyjnego. 

Odkryto tak~e elementy wcześnieJsze - jamę zasobową z ceramik'! łutycką, d!ltowaną na lll-!V okres ~rok! 
br'!Zu . W południowych odcinkach znalezlo.~o te1 ce~amlkę środkowola.teńsk'! . W dalszym ctągu problemem pozo
ataje znalezlenle cmetarzyska pOtnor z:;msklego /odpowiadającego osadzie/l osady pOźnolateńsko-wcz<!snorzym • 
akt ej /odpoWiadającej cmentarzyslru/. 

Badanta w Slemlecl>Owie nie zostały jeszcze zakońc?<me . 

STAWKI, gm.Dobra 
woj. konlćskle 
Stanowisko l · 

Muzeum Okręgowe 
w Kon1nte 

Badanta prowadził m gr M"trosław Cleslelsld. W bada:tiMh brali 
udztal: Zdzisław Lorek l Allna Jaszewska. Finaosow alc ~10 w 
Koninie. Drugi sezon badań. SLanoWIEkl' wlelokulturo '- e - o,;ada 
kultery pucharów lejkowalych, ślad os;>dntczy kultury amfor 
kulistych, osady kultury -trzclntecldej l lużycldcj , cmentarzyliko 
kultury przeworskl.ej. osada wczesnośredn iowieczna. 

Bada.~taml objęto obszar na pOlnoc 1 zach6d od v.•ykopÓw z ub. roku, odsłaniaJliC łącznie 2, 5 ara. Wyk.,Hp lo· 
rowano 110 ob1ekt6w l 14 grob6w. 
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Jlła.terlal kultury pucbarOw lejkawatycli pocbodr.lł ;; łownie z warstwy kulturoWeJ. W j€duym z oblckto •• ?.na· 
leziono tarno. Całość materialu potwlerd>.a u.,talcnla chronologiczne z pierwszego sezonu badah • schyłek Ul !azy. 

Kulturę trzclnlecką reprezentowała tylko l jama puslupowa, nieliczny matertal w;yat'!Pll rowhtet w warstwie. 

Material kultury łut.yckiej wyst'lpU g!Ow»te w waratwle l na zlotu wt6rnym w obiektach młodszych. Obiekty 
•c,~sto• łut.yckie wyst'lJ'lłY nlellc•nle l nie daj'! rnot.llwoścl określenla ram chronologJ.cznycb. 

Groby luduości kultury przeworaklej odsłonięte na pOlnoc od grob6W t roku ubiegłego wstępnie nalety Żali· 
cEyć do tazy B], a szczeg6łowe opracowanie materlaiu pozwoli uściślić chronologię. Nle stwierdzono 'łl br1. grob6w 
• mlodsrego okresu przedrzymsld ego. Ne s~aju ła~u zajmującego p6łnocn'l część atanowteka, odkryto pr2:ypadko· 
\\'0 er6b poplelnlcowy, kt6ry nalety umiejscoWIĆ prawdopodobnie .,.. !azle Ba. 

Lutno w warstwie natrafiono na biegun tarna rotac:ylnego oraz parUe prs,Ydennt n•ezynta !oczoneao. ld6re 
nale1y wiązać z p6fnym okresem wplyw6w rzymskich. · 

~•llr~flono r6Wnlet. na klika oblelrt6w •przeworsldcb• w;Ypeintonyeh kaEnlenlaml. Funkeja !dl potostaje nle 
rozstnygnlęta. 

z okr~sem ,vcz~snośrednlowlecznym zwl'lzanY jut snacznej wielkoolei obl.eld /odalonlęly czędclowo w wy
:nlorze 3, :; x 3 m/ będ'lcy .prawdopodobnle 4Jadem p6hlemlanld. Wetępnie nalety &o datować na IX·X w. 

Matewl ały l d.,kumentaeja znajdują się w MO w Koninie. 

Badanta będ'ł kontynuowane. 

STROSZKl, gm. Nekl<i 
woj. poznańskie 
StanoWisko l 

Muzeum .A%-cheoloctczne 
w Poznanta 

Badanta prowadzUy mgr AUcja ~~z~weka l mgr Ewa Stel ma• 
cboweka. FlnaoliOwało Muzeum Arcb,aloatczne. Trzeci sezon 
badaJ\. Oaada z olcr'e.u pnedrzymeklego l okresu wpływOw 
rzymskich 1 osada wczeenodrednto'fllecma /VU-fX w. f. 

Badania miały na celu rozpoznanie cbarakt~ru oeadnlctwa z okresu wpl:yw6!1f rzymskich ·w c.~:ędq w;scbod·· 
ou ~j stanowiska j nc~eg6ln.le narazonej na zn1Bzezenle przez lntensywn'l elalpłoatację pl&fku l tw!ru./ oraz· 

2 
· v czesnośrednlowlcc mego - w części poludniowej staoowtaka. L'łeznie przebadaM poWierzchnię ok. 1, 600 m • 

• . • 2 . 
W obrębie prr.estrzenl o!ladnlczej z okresu wpływOW rzymslrtch na obszarz~ 1,0150 m odkryto 37 oblektow 

o przezn a c~en lu produltcyjno-aospodarczym, .w tym: l plee kopulasty, l domniemany piec, obiekt produkcyjny z 
palen l•klcm ó ymarsldm, 15 palenisk o nleokredlonej funlccjl oraz jamy postupowe. Uzyskany ruchomy. material 

z• b} ~kow} ni e odbiega od znajdowanego w latacb ubiegłych; liczne fragmenty ceramiki, 'koold zwierzęce, pol<~J>", 
t n t-t:l Zela:z:.ny. · 

l 

W strene osadnictwa wcseanośrednlowlecznego, na obuarze s .;;o m
2

, zlokalizowano 18 obleld6w, w tym: 
3 - rnleszkalne, 6 palenisk. 9 .lam. Obiekty zawierały liczne tr, ceram11<1, koolcl ZWierzęce, polepę, a talrte J 
note telune, 2 fr. przcdmlot6w teta:myt:h, rylec l 3 a•ydła kościane, 2 przęfUid, rozC!Ieracz. 

Badania będą ltontynaowane. 

STRZEMKOWO, gm. Inowrocław 
'o\' oj. bydgoskl c 
StanoWisko 3 

Uctwenoyt<:t lm. Aóaina ~cldewlcza 
L-u.tytut Prahlator!l 
ZespOł Badali .K.oqa w 
w Po~nanlu 

Badania prowadzU r:esp6ł pod ki-erunldem do<:. dr'bab.Alekaandry 
Colty• Broniewskiej. F'lnanaowal Ur<ząd WojewOd~ld w Bydgosz<'zy. 
Pierwszy sezon badań, Osada kultury puebarOW lejkowaty a h, łu
tycklej, przeworsklej, prapołaldej, ślady osadnictwa p6fnośred
nlowlec,.nego. 

( 
Stanowis ko us;Ytuowane jest na wznt-eslenl.u nbrzetaj'łCym od zacbodu kotUnę o dnie podmcklym, ~<ajttym 

'' ':"ęśr:l owo przet ntewtel\de jezioro. · 

Cei <'rll i>adań b.ylo ogolne rozpoznanie cbsrakteru l cbronolngn obiektu oraz uzyskanie repre,.entatywcej 
!>rOhy cer am!kl zdobionej ornamentem stempelkowym, Badantami objęto powierzchnię345m2, rejestrujliC 89 
•>l>l~kt O...- reprPU!DIUJ'ICyeb osadnictwo następujących jednostek kulturowo-<>hronologl.e:mycb: 
.. , ;.:. pucha r·Ow lP.jkowatycb / !aza 11/ - gllnlanka, jama, 
!> ~ . lu1 ycka /Ha D/ • 3 j a my, 
' ! k. pr·:.,wor s ka i okr "s p6tnclateńok1/ • glinianka, J jam,·, 
1 ' k przeworska / okres p6tnorzymdki/ • cha ta pOł zl emla~kowli , kiL'<ucz!onowa .. o rza dko spotykanych parametrach 

"'lelkoś<lowychl/powlerzchnla 55 m2 , głębokość 110 ·13(• •:n•/ . 
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. Pozoato.łe obiekty to piec, jama• orac J..·Hkar.aś<:le <l<•lk6"'· poslupowych, Ponadto w wYkople X :tare)eetr-a-
no skuplako /ldl.kaih:le&1'\t fr ./ ccra.rnlk1 zdobioneJ orname~teon stempelkowym. · . 

e/ okres wczesnego średnlo•lecza /faza B-C?/ - ptec• · 
ł/ okres wcze&nego 4rednlowlecu. /faza F /l p6t.nego ś;cdniowlecza • m~terial ceramiczny w war";..,le. 

Ma terlały l dokumentacja przechowyvan e ~d'ł w IP UAM w Por.oanlu. 

&dania będ11 kontynuow;me. 

S ZYMISZOW, gm. Strzel.ce Opol.JIIde 
woj. opolskie 
Stanowtslro A 

' • 

Mu~eum Siltaka Opolakl.eg,; 
w OpoJ-u 

Badania prowadził mgr Ewa Matuszczyk 1 Ehrlra Hole. F1nanso· 
walb Muzeum Śl'laka Opolskiego w Opolu.. Drogi aer:on badali. 
Cmentarzysko ctRlopalne ·,. p6tnego okreeu wpływów rzyinaldeh. 

Stanowta~- ., polotone jest po prawej stroni~ drogi gruntowej prowadz'lcej ze wat Sr:ymluz6w doStrzeleć 
Opolaldch, w ije:.,.x>4rednlm S'\Siedzt.,le małego lasu z domniemanymi lnlrbanaml. 

Badanta kontynuowano w celu rozpoznania cbaralrteru atandwtaka l utctlłlenla jego cllro~ol~gtL. ~7zebadano 
obnar o łącznej powter:tebol L 25 ara. Bezpośrednio po ·wa:ratw'l om11 o grubolłcl ok. 30 cm w~t'IPUa waratwa 
kolturowa o jednolitym brunamym zabarW!eillu, utworzona z próchnicy z domtenq ptaaltu. Waratwa kollurowa 
wyst'IPUa _na całej powierzchni wykopu, na g~ębOkoś.:l 30·50 cm od wapOłczeanego poltlomu . .aytkowego. Ponttej 
tej głębaltudcl zaczęła n1er6wnomlernle zanlici{ć, docbod&'lc jednakte na niektórych m2 do &łfboko,ct 110 cm. 
W obrfble warstwy kul!urowęj wyr6tnlono parf mniej lub bardzlej z-wartych skoplale ceramiki, przept.lanych ltu~cl 
lud.~:klcb 1 Wfglelkó• drzewnyeh. Znałeztono takte !ragment zap1nkl, ~wla1orek wlack,rkowaty, fragment Imacza, 
ftagment aprZ'\CZkl oraz n6t. Sltuplaka takle wydr:telono na rotnych glębokośclaeh. · . 
Sęllledztwo domniemanych kurhanów po przebadaniu n1ewtelk1ego obszaru w pierwszym aezoille badatl sugerowało, 
te natrafiono na podstawę .mlar:czoneko ori<Ji kurhanu. Badanta tegoroczne nie potwlerdzUy tego przypuszczenia. 
Rockład materiału zabytkowego "obrfbl6 war&twy koli!Jrowej oraz jej rrOtnlcowana grubość /wahaj.ca Blf od 30-
8() cm/ mote augerować, te ję~t to cmentar:tysko wars~owe z p6tnego olo·esu '!"PłJ'WÓ'II' rzymskich. . 

Badanta będ'l kontynuowane. 

. . 
TARNOBR ZEG•ZAKRZOW 

' StanoWlako l 
.B:_uro Badaó l Dokomentacjl Zabytków 
w _'!.arnobrzegu 

Badanta prov;-;1. d21l mgr Krz]Sztof Garbacz. Finansowało BB!DZ 
w Tarr.obrr.Cll\l. Kontynuacja badatl z lat 1957-59. Osada kultury 
prz.eworsldeJ • okn!su wpiywOw rzymskich, ślady osadnictwa 
kultU!' Y !utycie! ej. 

StanQJRlsko polotone jest na planczystej wydrole prEy drodzt! 'Tarnobrzeg-Sandomierz. Stanow~ako to zna
ni! j"st • badań wYkopallskowycb, przeprowaiłzcnych przez K. M<>alcNę w latach 1957•59, klery cr:ę6clowo wyekllplo
rowal, EnajdUj'l<''l Się tam osadę ledtury przeworalće~ Z oltr <: Eit wpływOW rzymskich. 

E>becnle prcyst'lp!ono do odsłonięci .. P.,bdnlowej części 11tanowtska. Załot.;..o wykop o powterzchnll6 m
2

• 
Pod waratw4 humwsu natraftono na ciemne plamy, spaśrOd .kt<!rych udało . a1ę wyodrębnić zarys części obiektu 
pr-zy profilu p6lnocnym. W '!'arl!twie kulturowej znaleziCIIo ceramikę, polepę oraz kości. Waratwa kolturowa . 

• ~~ ęgała do głębokości 100 ctn. · 
. W celu całkawitego ro_zpoznan1a caatęgu oraz charakteru obiektu niezbędna jest ko"tJII)uacja badaJ\. 

Mat~ lały datono w Mu.:eum. Okręgowym •tSandorn!ertu. 

T AR N OBa ZEG·ZAKRZÓW 
Stanowisko 3 ' 

· Blu.rl)~dajl 1 Dokumentacji ŻabytkOw 
w •rarcobr.zegu · ·. · 

: . . l • 
Bade,rua prowadill mgr JV-tyutof Garbac.6. Finansowało DBIDZ 
.;.· 'l'arnobnegu; Pierwszy aezcn badat\, Oesda kultury przewor-
8!dl!i_ z ·okresu 'wptywow r z ymskich. 

· Celem bada:ó było ror:pozru:.nle aranowisial w r.wl~zku z pl11nowam1 budową QJI!edla ąomkO'oł jednorodzinnych. 
StanoWisko polotone jeat przy ul. J. Gagari.Jla . w j,obll ~ u drogi 'Iarnobrzeg-Sandomterz. Załotono wYkop o ł'lczn ej 
poWlo•rr.l!hnl 36 rn2. W trakcle ekirplDracjl natrafiono na c z tery niedute jamy, alęgaj'lce do głębokości 80-100 cm. 
W)pehllsko jam stanowtła nieliczna llotlć ceramlkl, kości, p<-lepy oraz odłupkOw krzemiennych. :z;'!alet.lono r6W • 
nJ Pt. fragmenty: lop'?rka kamiennego, kamlenia tnruowegp oru ~utla. Jamy miałY. charakter gospodarczy lub 
odpadowy. W wtęlcst.oścl materi al wykopaltskowy jesl <· bnrukteryatyc~ny dl~ kultury przeworaklej z okresu wpl y· 
wow rzymskich. 

Materiały zlot ono w Mu zeu m Okr ęgowym w Saudornlerza. 



1\'ALKOW, gm. Osjaków 
woj. steradzlde 
St:mowlakc 3 

'VARSZKOWO, gm.Sławno 
woj. slupsk:le 
Stanowl"ko 26 

- ' 112 -

patrz 
wczeane 4redntowlecze 

Untwe.;sytet lm. Adama Mlclrtewtcza 
Instytut Prablstorll 
w Poznanlu 

Badania prowadził mgr Włodzimierz R'łczkowsld. Fl.nansowal 
WKZ w ShJpsku. Pierwszy sezon badań. Pozoatalołcl osadntctwą. 
ludności kultar: amfor lcultatych, lutycku;j/pómoraldej, oksyw
aldej, grupy dębcz,rlaldej oraz z okresu wczunego ,treclniowtecza 
/VU•VW w. l X-XI w./. 

St;.nowtako zlokalizowane jest na piaszczystym, wysoldm brzegu dollny Wieprzy, przy drodze z Warszkowa 
do Kolonil Warszkowo. Jelit lntenaywntl! ntszczonl! przer; eksploatację plasku. Badanta ml:ały charakter ratownl· 
cz y. a Ich celem było określeni" ~harakteru l chronologtl osadnictwa oraz atopnia zntazczenta stanoWiska. 

Eksploracj'ł objęto ob8f.ar 77 m2• Zarl!jestrowano. l5 obiektów; Matertsly l obiekty motna przyporz'!dkować 
do następujących Jednostek podziału kulturowo-chronologtcml!go: 

- kultura amfor kulistych • pojedynczl! fragmenty cl!ramlld l krzemienie, brak stałych pozoatałośel osadniczych; 
• kultura lutycka/pomoraka • kllkadztesl'łt fragmentów ceramiki, brak stałych pozostalości osadniczych; 
• kultura oksywska • kllkasl!t !r. ceramiki, 4 jamy poslupowl! oru całkoWicle zniszczony obiekt fprzypuszczal· 

niP. ziemlanka/ ; • · 
- grupa dębczyńska • kllkadzlestąt fr. ceramiki. brak atałych pozostałości osadniczych; 
- VII·VID w. - kilkanaście fr. ceramtld, brak atałych pozostalości osadniczych; 
- X -XIJ w. - IĆI.lkaset !r. ceramiki, częściowo miszezone palenisko. 

Chronologii l funkcji pozostałych oblekt6W nie da atę określić. W trakcle eksploracji zaobserwowano wy.stę· 
oowanle licznych !ragmentó". tutla, co pozwala przypuazczać, :!.e na o~dzte, prawdopodobnie ludności kultury 
oksywskiej lub z wczesnego średniowiecza, rozwijano ml!talu:-gtę :!.elaza. ' 

Materiały znajduj'! Slf w Instytucie PrahlatorU ·UAM. 

l Badania będą kontynuowane. 

\\'JLKO\VJCE, gm. Wartkowice 
woj.. sieradzkle 
Sta nowisko l 

WOLA PIEKARSKA, gm.Dobra 
woj. konińskie 
Stanowisko 2 

'' 

patrz 
okres halsztacki 

Muzeum Okręgowe 
w Konlnle ~ 

Badanta prowadzili mgr MJ.roslaw Clestelski l mgr Tadeusz 
Laazklewlcz /autor sprawozdania/ . Flnansowił!' Muzeum Okrę· 
gowe w Konlnle. Drugt aezon badań. Osada ludności kultury 
przeworaldl!j z pOtnego okreeu wplyw6w rzymsklcn, o..ada 
wczeanośreclntowtecznofśrednlowleczn~\owotytna. punkt osad• 
nlc~>y ludnośel kultury łutycklej. · 

Stanowisko polotone jest w poludniowej części Will., niemal na granicy z mtejscowośctą Skęcznlew. Granl<"ę 
t ę stanoWI n!ewtelkl ctek wodny rozc!naj'łCY krawędt dollny zalewowej rzeki Warty. · 

Zalotono: \rozpoznawczy ~onda:!. /nr 1/ o pa'wier.zchnl 30 m
2 

/pierwszy sezoo badaft • bep komunl· 
katu / uzyskujliC tnteresuj'ICY zestaw obiektów nieruchomych oraz ruchomych znalezisk ceramicznych. Bada11 ole 
kontynuowano ponlewat stanowisko znajdowało się poza stref"! zagrotenla zw111zanego z budowił Zblomlka Jeztor-
sk~ · 

Wykop allaka wznoWiono 1 zalo:!.ono 4 sondate (nr U·V/. WSZ)'Stkle o wyr,ntarach Jx lO m. ·Pontewat w son· 
da t.u l stwierdzono ewidentne pozostalości lokalnej produkcji p6fnorzymsklej ceramiki siwej. sondaie ll•IV uloko· 
w ano w jego pobl!tu. Natomiast eondat V zlokalizowany w odlt:głoścl ok. 150 m okuał slę całkowicle jałowy. 

' 2 
W sumie zbadano powierzchnię 151 m_odkrywaj'!C 11 oblekt6W nieruchomych oraz ponad 8. 300 fragmentów 

c.: r a mlkl, pewną llość polepy l kości, a takte pojedyncze zabytki pozaceramlczne. 

Specyfikacja kulturowo-chronologiczna uzyskanych lnaterlałOW przedstawia lll.ę następująco: 
l , Osada ludności kultury przeworaklej- 8 oblektOW, w tym obiekt związany bezpośrednio z mlejsco'l''ł wytwór• 

czośclą ceramiki siwej, roboczo określony jako "suszarnia" wraz z ewentualną ofiarą zjlkladzlnową /?f • 
szkieletem młodej krowy ora:t jamę /onarną? / z kolejnym szkl~tem, prawdopodobnie równld krowy. Inwen· 
tar z rOJebomy stanoWl nle.".l 7. 000 rr. ·ceramtld, w tym zaledwie 2, 5 1t ceramiki ręcznie lepionej, cala pozo-
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stała c:ęść /97, 5 "ko/ to rr: ceramiki siWeJ. Zas6t form, a tak1e niektóre cechy technologlczl\e obu grup c"ra• 
mlkl pozwalajat datować rozpoznani! część osady na schyłkowy okres trwania kfltury przeworsklej, być mo1e 
IV-IV /V w. n. w. . ' 

2. Okres wczesnego średnlo.;.lecza / faza E / , średniowlecze 1 czasy nowotytne- 3 obiekty, ok. 1.400 fr. cer ami
kl. 1elazny grot bełtu kuszy, fragmenty kafll. Tę grupę znaleflak nalety l'!c•yć ze znajduj11cym się w bezpo· 
średnim SI!B1edztwle średniowiecznym grodjdem &to1kowatym f stanowisko 1/. 

3. Najstarsze fazy zasiedlenia stanowiska pośWiadczone S'! prze• kilka drobnych fragmentów ceramlkl ludności 
kultury łutycklej oraz - bez klasyfl.kacjl k!llturowej - k1łka artefakt O... krzemlennych 1 fragment domnl emanego 
toporka kamiennego. 

Ze względu na rangę stanowlaka -w rejoole sondatu I na1ety liczyć się z obecnoścl'l dalszych obleklów 
prodokcyjnych, w tym co najmniej jednego pieca da wypalania ceramiki siwej • badanta wykopaliskowe pow inny być 
kontynuowane. 

WOLA RANIŻOWSKA 
•Woj. rzeszowakle 
StanoWisko 17 

Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie 

Badania prowadzili mgr mgr Anna Barłowska, Joanna Podgórska
Czopek l Sylwester Czopek /autor sprawozdania/. Finansowało 
Muzeum Okręgowe" Rzeszowie. P1erwaty sezon badań. Osada 
kultury przewarsklej z wc~:unego okresu wpływów rzymsktch 
oraz Uady osadnictwa me~:olltycznego. 

Stannwlako ~:ostało odkryte w czasie badań powierzchniowych AZP w 1984 roku. Jest ono w znacznej części 
znrazczone przez prace ziemne ZWI>tZane z budową tblornlka wodnego Maziarnia-Stece na rzece Lęg. Poło1ooe 
jest ono w prtysl6łku Stece, po lewej stronie rzeki Lęg /stanowisko dochodtl p.-awle do samej rzekl/l po lewej 
atronl.e drogi z Woli Rant1owsk1ej do Stec / ok. 300m / . Zajmuje ono piaszczysty stok dollny Lęgu. 

Badaniami ratowniczo-rozpoznawczymi objęto ok. 16 m 
2 

powlertchnl ata.'lOWiska. Pod wa~atw" /20 cm/ 
humusu zalegała Wal"StWa czystego plasku f ml'ltSZOŚĆ 35·40 cm/ , dopiero po nil! znajdowala Się właściWa WBl"Stwa' 
kulturowa /mll!tazość do 70 cm/. Calec stanovo:t czysty piasek. W warstwie kulturoWej wyat'lplla dość Ucznie ce
ramika kultury przeworektej oraz pojedyncze wytwory krzemlenne zw111zane z wcześnlejszym oaadnlctwem mezo· 
U tycznym. Odkryto 2 obiekty, z kt~.-ycb l wyeksplorowano całkowicle /był on w części zruszczony, 1nte.-pretować 
go motna jako półzlemlankę/, a drugi tyi!ro w części. Materi al ce.-amlczny z warst•y l obtekt.ów jest dość jedno
Uty kulturowo l chronologicznie - kultu.-a przeworska z wczesnego okresu wpływów r~:ymsklch /fua B2 l B2/C1? f. 
Na uwagę zasługuj'!: naczynie mlnlatu~o'!"e oraz sUnie skorodowany p.-zedmlot telazny, p.-awdopodobnle grot. 

Dokumentacfę 1 materiały 1: badań zło1ono w Mu zcum Okręgowym w Rzeuowle. 

Ze względu na zagrotenle zruszczeniem stanowiska, ba~ania pow~y być koo~ynuowane. 

WROCŁAW-MUCHOBOR WIELKI 
Stanowisko C • 

Wojewodzid Ośrodek 
Archeolog1czno-Konaerwatorskl 
we Wr.ocławlu 

Badanta prowadzi ł mgr Marek Bednarek. Konsultowal doc. dr hab. 
Stanisław Pazda. Finansował WOAK. Ple.-wszy sezon badań. 
Osada llldnoścl kultu.- łu:tycklej, p.-zewa.-sklej 1 z wczesnego 
średniowiecza oraz ślady osadnlctwa kultury pucharów lejkowa · 
tych. . -

Badania miały charakter rozpoznawczy. Stanowisko polo1one jest .na stoku terasy rzeczlrl Kasiny, ok. ·200 m 
od ujścia jej do rzeki Slęzy. Wykopami objęto południowo-wschodni'! część stanowiska w pobll:tu ul. GraniczneJ. 
Załot.ooo dwa wykopy: I/84 o wymiarach 1(1 x l m, II / 84 o wymiarach lO x lO m. 

Wykop I/84 -warstwa kul turowa poJaWiła się n.a głębokości ok. 85 cm, nad nią zalegała wa.-stwa ziemi na· 
o l eatona przy regulacji rzeczki Kasiny. Warstwa kulturowa o mll!tszoścl 15-2 5 cm, zawierała dutą Uość prze· 
mieszanego mate.-lału zabytkowego, na któ.-y składały się f.-agmenty naczyń, kości zwierzęce oraz dwa r.-agmenly 
taren. Na szc zeg6lną uwa11ę zasługuje z naleziony tu amulet w kształcie głowy koosklej. 

Wykop II / 84 -w wykople tym o pow. 100m2 pod warstwą o:-ną odkryto 7 pleców hutniczych, 19 jam poslu
powych, z któ.-ych 8-9 można związać z budynkiem naziemnym o konstrukcji nośnej ścian słupowej oraz l palenisko. 
Budynek nale1ał do ludności kultu.-y p.-zeworskleJ, wymiar y jego wynosiły 2, 4 x 4, 6 m, był on zorientowany po linii 
N - S. W kllkucent ymetrowej warstwie kullurowej zna leziono niewielką Ilość fragmentów naczyń o.-az l przęślik. 
W połudnlowo- zacbodnlm narożniku w ystąpiły lic zne węg! elkl drzewne /palenisko? /. 

Wśr6d plecćY: hut:Jtczycn ns uwagę zasługuJe dyma.-ka nr 4 oraz dymarka n.- 7. W pierwszej w ściance 
'>C>cz:>e) s twier dzono dv;a, bllskc s l et:l e położone, otwory dmuchowe, w d.-uglej natomiast, na dnie zachowały alę 
d><& ouze f.-agmem: naczyt. . ':.;tOre poz-.alają da<e>Wać dymarki. Bud )"Tlek or"-Z dymarki motemy datować, na pod• 
ataw1e Cl":"3m.J lć, re. fa:.e ~ okresLi :-'Z)~sk1egc. 



IV warstwie ornej o grubości 40 cm znałeztono l !ragment nac~:)nla z kultury puc ha r6Yi lejk<>'' :.:ycl •• frag · 
menty nacz)tń oraz. azpUę brillzOWIJ z kultury łutyck1ej~ fragment na~yń z pOb\ego oY.re su rzymskiego l okre su 
wędrwelt !udO• oraz ceramikę wcr;eanodre<lnlowlec r;ną. · 

.z uw•gl na zagrot.OOie •atanowsska prze~ Inwestycje komuna.u;e. uwa2a s1ę za celowe kontynuowaole ba da li 
w latach następnych. · 

Materiały do cr;asu opracowania znajduj• się 'w. Kat~rze Archeologu Uniwersyte tu Wroclawsktego. 

ZAPOIVIEDNIA, gm. Pyzdry 
\V oj. konlńskt e 
Stanowisko S 

Mu zeum Okręgowe 
VI KonJ.nle 

Badania prowadził mgr Mlroslaw C\eslelsld. FiliAOsowało Muzeum 
Okręgowe w Komńte. Trzeci sezon badań, Cmentarzysko ludności 
ltultury pn:eworsldej z okreiN wplywow rzymsldch. 

Zusdano obszar 3, 5 ara, na ktorym odsłonięto 23 groby JiJ;6 pop1elnlcowych, 5 jamo"!ycb, 2 nieokreślone 
ze względu na znaczne zniszczenie/ ora:t 11 obiektów stanowl'l"~h ślad cmentarzyska. warstwowego/?/. Wykop 
w cŁęścl u chod.nlej potw1erd zlł Wnl.oald z sezonu 1983 o występowaniu tutaj tylko ubogich grobOw jamowych. W!• 
doczne jest rOwhlet z:naczne rozrzedzen~e w Ich występowanlu l brak warstwy humusu pierwotnego bardzo dobrze 
rz}1elnego na pozostałym obszaru cmentarzyska. Uchwyceno ślady cmentarzyska warstwo;wego, zalegającego nad 
bumu&e!D pierwotnym, spod którego pochodzl Wlększołć odkrytych do fej pory grobOw. Odkryte ślady to nleregu• 
lam e plamy przepalonego, pomarańczowera plasku l spalenizny._ w przekrojn z reguły soczewkowate, rOtnej wi el
kości, zawierajliCe material kostny, ceramikę ro~:drobnlo~ ora-z pnedmloty metalowe. W warstwach tycb zal ega 
ły rOwnl~ groby popielnicowe. Z cmentar~:yska Vlarstwowego pOchodzi zachowane VI ok. 3/4 calości naczynie typu 
•terra aiglllata" . Watępnie nalety datować cmentarzysko warstwowe na fazę C l· · 

Cmen tarzysko z okresu Bz. B2JC1 reprezentowane jeat tylko przez 5 grobów poplelnlcowycb. Dwa z ni Ch 
zawierają w swoim wyposatenlu mtecze, przy e~:ym grOb 66 znajdował się w ciworolcątnej obstaWie z 6 dutych 
głazów narzutowych, pośrodku ktOrej ~najdowala się stela rOWnld z narzutowego głazu, obok ktOrej znajdowal 
się grob. Mlecz znaleziony w tym groble, długości 52 cm posl8da ostrze szerokości 2, 8 cm. Pou tym na wypo• 
sa t enle grobu składały się dwa groty, sprz'lczka pOlkollsta, zapinka z gr~:ebyldem na głowce, notyce , nOt, oku-
c: ł e ora z. ceramika. · 
Cmentarzysko jest dwufaz?we. Pierwsi'! fazę nalety wiązać z ~ l BIJ./.CJ. Druga faza - cm.entarzyskc warstwowe, 
stratygrsflnnle nad burnusem pierwotnym f zw11Jzanym z utytkowanlem cmenlar~:yska w pierwszej far:.le/ przypada 
na okres pOtnorzymsld / C1 / ?. 

/ 
Dokumen tacja l materiAły znJijduj'l SI~ w Muzeudt OkręgowynL w KonJ.nle. 

Badania będą kontynuowane. 

ZAWADA, gm. TarnOW 
woj . tarnow s ki e 

ŻDżARÓW 
woj. slder nl ewic lde 
S anowlsko l 

patrz 
wcr;esne 1irednlow1ecze 

. . 
Pańatwowe Muzeum Archeologiczne 

Badania prowad~ł mir Zbigniew Nowakawsld przy współpracy 
dr l{atanynyCzarnecldej l mgr, Jacka Andriejowaldego, pod 
mer:iorJ'cr:nym lderow<;tlctweni dr Teresy Dlłhrowskiej. Badaols 
finansowało PMA.. Drngl se&on bs~ Cmentarzysko kultury 
przewarsld ej 1: pOtnego okr-esu wpływów rzymsldcb l wędrOwek 
ludów, · 

2 . ' .. 
Na powle~zchni20l, 5 m ' odslonlęto 30 pochOwków clalopalnycb /3 popielnicowe, 2.6 jamowych t l - znisz

czon y/, 8 Innych oblektOw oraz częściowo znlazczony pochowek nldełetowy z okres!l n wo;jny·śwtatowej. Kl.lka
naśel ę grobOW zachowało 111! tylko w c~:ęśCI prr:ydennej. ·wyposatenle pochOVIków -'bez względu na zniszczenie -
było bardzo ubogie; często ograniczało alł do kilku fragmentów cera.młld. Nteldedy w groble majdawały się tylko 
drobne kości. Większość grobów okre6lono ogOlnie na pOtny okrea rzymald. Fragment grubienia kośelanego 
jednowarstwowego / ob, vn/1 nit teluny od taldegot f gr. i 5/ określaJ 'l d$4 granicę . zbadanej części cm entarzy 
ska na przełom wczesnego l pOtnego okresu rzymsktego. Gór~ ~:d rr,anlcę. oltrdlaJ!!: ·szklany paclorek z plano
wymi karbowsnlamJ /gr. 36/llutno znalet.lony fr. arebrnej zapinld z trzema aprętyokarnl. Jest n111 przełom . 
pOtnego okresu rzymsldego l wędrOWekludów. W .gl'.40 ołłok telaznej zap1nld A. l SS wyst '!pll telaznyprzedzni ot 
ze ~c bematycznym wyobratenle"l tWa.\" l: Y ludzkiej / ? /. Wśr6d ceramłld. n:a uwagę zasługuje toczona P9Plel!1lca 
z gr. 35, Zob. VI pochodzi fr. naczynia r. malowanytri na ceglastym tle szarym ornamentem Un11 faliste j t proste.i . 
W ldlku grobach znałeztono fr, naczyó sr:ldanycb l stopionych paCiorków, Z gr. 3ll 147 pochodzą atele kamlenne 
{ostatnia c~:ęłclowo obrobiona/. W okOl V· 36a stWierdzoo,o Alady konatralcCjt/? f dreWnianej. NajWiększe lca rnlc · 
nie z poznatalości bruku /,ob. Y/ zostały "11mocil!one• małymi otoczaltaml. W l!1lJtu groba~;h stwle~zixto tr, cera 
:n ikt neolłtycl:llej, Oh. IV nalety do kultury grobow lt:1oszoVIych. · · 

Materiały o;ostaly
1 
zlotone w PMA. 

Przewidywana jeat k~tynuacją bapań. 
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BAC!IORE:K, qm, Zbiczno 
woj. toruńskie 
Stanowisko 2 

BARDO 
woj. wałbrzyskie 
Grodzisko · 
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patrz 
wczesne półnośredniowiecze 

P.P. Pracownie Konser~acji Zabytków 
Pracownia Archeoloqiczr.~-KonserNatur
ska 
Vddział we Wrocławiu 

Badan1a prowadził mgr Zbigniew Li3sak pod kierunk1em 
~Jerzego Romanowa, Finansowało Wojewódzkie Biuro 
Planowania Przestrzennego Architektury i Nadzoru 
Budowlanego w Wałbrzychu. Trzeci sezon badań. zespół 
grodowy z XI-XIII w. 

Wykonan9 2 wykopy jrzekrojowe aoprowadzone do połowy grubości wałów oraz wykop szeroko 
przestrzenny o pow. 90 ~ w północnej częsci rnajaanu grodziska. Po zakończeniu badań w sezo

nie 1983 r. i wykonaniu średnicowego w:rkopu przekrojowego po dłuższej osi grodziska, st·~ierdzo
no jego roz:warstwien~e na dwa człony, przedzielone głęboką fosą i pozostaloscią wai:u ·.; postaci 
kamiennego fundamentu. Oba człony w cnwili onecnej otoczone są wspólnym wałem. Ten fakt buciził 
poważne zastrzeżenia, gdyt odkrycie fosy o g~ębokim i rozległym profilu ~ obrębie stosunko~o · 
niedużego obiektu otoczonego walem, przebiegającym w poprzek fosy wskazywałby, że małe grodzisko 
w pewnym okresie w wyniku zniwelowania na pewnyn oocinku wału i zasypania fosy zo•tało powięk
szone. 

Nowy obiekt otoczony zostal przedłużonym wałem. Jednakże na odcinku zniwelowanej fos1 
nie stwierdzono warstwy kulturowej, co byłoby konsekwencją poszerzenia programu użytkowania. 
W 1984 r. kwestię tę postanowiono jędnoznacznie roztrzy9nąć. Zaplanowano w/w dwa wykopy przekro
jowe poprzez wał, usytuowane na osi przebiegu zniwelowanej fosy. 

W ~~niku obserwacji przekrojów stwierdzono, że tzw. przedłużony odc1nek wału pozbawiony 
jest jakichkolwiek konstrukcji. Usypany jest ze żwiru i drobnego tłuczenia skalnego. w swoich 
głęboko położonych pa~t~acb zawiera m.in. ceramikę .{V IJ.I-wieczną. Należy więc przy)ąć, że zasy
panie fosy i rczbudowa obiektu m1ała miejsce w połowie XVIII-wieku i związana była z fortyfika
cją Przełęczy Bardzkiej przez administrację aust~iacką. 

Obiekty tego rOdzaju znane są w rejonie Barda i tworzą system fortów pośre~r.ich ~między 
twierdzą w Kłodzku i twierdzą w Srebrnej Górze, ' 

Wspomniany wyżej wykop na północnej czę!łci majdanu grcd7.isk:a o pow. l)IJ n2 dc~rOĄdQZOny 
został do poziomu występowania stropów obiektów. 

Prace będą Kontynuowane. 

B~DKOWICE, gm. Sobótka 
woj. wrocławskie 

WO Jewódzki Ośrodek 
Archeologiczno Xonserwa~orsxi 
w~ Wrocła\o~lu 

Baaania prowadziła mgr Halina Śledz ik-Kamińska . 
Finanso·~a3: WOAK. Pierwszy sezon badań. Kr.•,<; '<amien
ny. Hczesne średniowiecze. 

Obiekt znajduje się w od1eg~ości 20-30 m na pó!nocny zachód od grod'ziska ori'! z 15 m n~ 
południe od strumienia spływającego ze zbocza góry Ślęży. · 

, x~ąg o Kształcie owaln~m. wydłużony po linii A-S zbudowany jest z głazów gabro różnej 
wielkości. Od strony zachodniej układ kamleni jest zwarty, dobrze czytelny, sklGdający s iq z 

kilkudzLesięciu sztuk J.eżących oDOk sie.oic. Od strony wschodniej Żarys Kręgu wyznacza". ą po
jedyńcze głazy leżące w odległośc1 u,S-1-l,S m. PrawLe na środku kręgu spoczywa głaz z ~leznacz 
nym zagłębieniem w płaszczr:fnie . Wymiary kręgu wynoszą 10 x 20 m. 

Rozpoczęto pksploracJę dwu przeciwlegiych ćwiartek /południowo-wschodniej i północno-za
Chodnie)/ ooiektu oraz przestrzeni przyległej do kręgu. Wyeksplorowano warstwę humusu leśnego 
grubości 10 - 30 cm, ~aś między kamieniami kr~gu do 50 cm. W warstwie tej zalegał mate riał cera
niczny, zachowany w małych fragmentach pochodzący z naczyń całkowicie obtaczanych oraz obtacza
nych w górnej partii. warstwę drugą stanowiła glina barwy kremowej, której wyeksplorowano 2 war
stwy mechaniczne /na tym et~pie prace zostały wsu:zymane w związku z koniecznością pod j ęcia ra
towniczych prac we Wrocławiu/. Zawartość kulturową stanowiły 2 fragmenty kości zwierzqcych i sko
rupy naczyń glinianych analogicznych w zakresie techniki wykonania do ceramiki z kurhanów i star
szej fazy grodziska. Skorupy zalegały we wnętrzu kręgu, między kamieniami zamykającymi przestrzeń 
kręgu oraz na terenie przyległym. 

Od strony zachodniej pośród kam1en~ kręgu 1 przed kręgiem odkryto rozmyte pojedyńcze ka
wałki węgli drzewnych. 

Materiały tr6dłowe znajdują się w WOAK-u we Wrocławiu . 

Badania będą kontynuowane. 
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BIAŁA PODLASAA 
Zespół pałacowo-obronny/ 

BIAŁitA, p. ~unystaw 
woj. chetaakte · 
Stanoviab 5 1 7 

patrz 
okres nowożytny 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia ArcheOlogiczno-Konserwa
torska 

.Oddział w Lubl1n1e 

Badanu prowadzU .. zespół w· składzie mgr mgr ł.ukasz 
Rejnuwicz /autor sprawozdania/, M. Matya.ezewslti, 
B. Okupny. Finanaowa.ł WKZ w Chełmie, · Pierwszy se
zon l>adart. Wczesno4redniow1eczne cmentarzysko kurha
nowe usYtuowane czę4ciowo na osadach z młodszej epo
ki kamienia i wczesnego okresu epóki br4zu /atan, s;, 
Wczeano•redniowieczna cmentarzysko ,kurhanowe /sten,7/, 

Stanowisko nr 5- znajduje się w północnej czę,ci lasu Namule ' w obrębie działki le4nej 
nr 218 w odległości 500 metrów ód arogi pa.d$twowej ~asnysta.w - Białka, na silnie eksponowan~ 
północny~ stoku wzniesienia, Na powierzchni S ha zlokalizowano 54 kurhany o rótnej wiell<o•ci, od 
6 do 14 m grednicy i wysoko!lci od 0,3 do 1,5 111. Baaaniom wykopallskowya poddano 3 kopce, !turban 
nr 3 w południowo-zachodniej czę4c1 cmentarzyska., nr 10 w skrajnie zachodniej czę4ci, nr 36 w 
skrajnie północnej części. 

!turban nr J - w nasypie kurhanu zaobserWowano &~ciemnienie o powierzchni około 4 111 1 .t~t
szo!lci do 30 =· W jego obrębie znajaowały się fragmenty ceramiki wczesno.redniowiecznej /X w . ./ 
oraz węgle drzewne, grudkl polepy i kilka okruchów przepalonych kości, Układ wa.Tstw w centralnej 
części kurhanu zakłóca współczesny Wkop o szeroko4ci l a, sięgaj4ey poziomu calca, 

xurhan nr 10 - pocz4wszy od warstwy hu.qau współczesnego wyst4Piły w nilll zabytki w pos
taci ceramiki 1 wytworów krzemiennych z młodszej epoki kamienia i wczesnego okresu epoki br4zu 
oraz ceramiki wczesno4redniowiecznej. W centralnej czę•ci kurhanu znajdowało się zaciemnienie 
ze ~naczn4 ilo~ci4 węgli drzewnyc~ i skupiskiem polepy, Na obwodzie kopca wyst4Piły ciemne owal
ne plamy wypełnione węglami drzewnymi, zwi'\zane zapewne & rowem kurhanowyJII, Z··kurhanu zebrano 
łącznie kilkaset fragmentów ceramiki i niewielk4 ilość przepalonych kol8c1. 

W związku z faktem znajdawanta zabytków pradziejowych w kopcu wczeanoSredniowieczn~.za
chodziło przypuszczenie, iż cmentarzysko zostało załotone2na wcześniej funkcjonuj4cych osadach/?/. 
Założono dwa wyk~py sondażowe, o ł4cznej powierzchni 46 m w llliejscac~gdzie na powierzchni wystą
pi! materiał pradziejowy. Nie natrafiono jednak w żadnym z nich na 18lady poszukiwanej osady, 

Kurhan nr 36 - największy z wytypowa.nycb do eksploracj i kopcÓW. zawierał niewielk" ilo~ć 
ceramiki wczesno!lredniowiecznej, :z.grupowanej głównie w centralnej częłlci kurhanu w obrębie zaciem
ni enia analogicznego, jak w kurhanie nr 3 i 10, z tym, że wykazywało ono ślady dłuższego działa-
n~• ognia /przepalone pod~oże/. · 

Na uwagę zasługuje odkryta w obręb~e nasypu pozostałodć drewnianej cz~rok4tnej konstrukcji. 
Na obwodzie kurhanu zaobserwowano obniżenie w calcu, wypełnione ciemn" zi~4• zwi4zane 

zapewne z rOW"em kurnanowym. 

Badania nie będą kontynuowane. 
Stanowisko nr 7 - zna1duje się w północnej częsci lasu Namule, w obrębie działki le4nej 

nr 227, w odleqłości 650 m na południ~ zachód od atanowiska nr 5 i około 1000 m od drogi państ
wowej Krasnystaw - Białka, na ailn1e eksponowanym północ~ stoku wzniesienia. Stanowisko tworzą 
4 kopce o wymiarach od 8 do lO m średnicy i wysokolici od o,S do 0,8 m. ' 

Eksploracji poddano kurhan nr 2, Ozyaltano około 200 fragmentów ceramiki wczeanodrednio
wiecznej /Xw./ i podkawę żelazn4. zabytki wyst4PUy prawie wyłącznie na głębokollei 40 Clll, w cen~ 
tralnej części kurhanu wyst4Piły analogiczne zaciemnienia, jak w kurhanach na atanawisku nr s . 
Zn~jdoW~ły się tu drobne grudki polepy i węgle drzewne, Na obwodzie kurhanu wyst4Piły 4 owalne 
skupiska węgh drzewnyc~, na poziomie spągu nasypu kurhanu l. w auopie calca. PrawdODOdobnie są to• 
ślady po ogniskach. · 

Badan1a nie będ4 kontynuowane, 

BIAŁKA, gm. Jtrasnystaw 
woj. chełmskie 
Stanowisko b 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Jta.tedra Archeologli · 
w Lublinie 

Badania prowadziła dr Stanisława Boczyk-Siwkowa 
Finenspwał ~z w Chełmie. Pierw1zy ••ton bid~n. 
Onentarzysko kurhanowe. 

Podjęto badania na stanowisku ekaplorowan~ oó lat przez Pracownię Archeologic:tnĄ PP PltZ, 
Z~daniem obecnej ekspedycji było przebadanie znajduj4cego 11ię w leeie kopca ziemnego nr 1, na 
stano~isku 6~ ~tanowił on naturalne · zakodczenie cyplowato uformowanego łagodpego wzniesienia, 
od ktorago oacięty nył niewieJ.k,J.m przegłębieniem, Regularny, kolisty u podstawy o średnicy 10 m 
nasuwał · przypuszczenie, że jest to wczesno~redniowieczny kurhan, Załoiono wykopy, dz1el'\C po~ 
~ierzchnię kopca na cztery ćwiartki 4wiadkami pozostawion~i na linii N~S i x~w. ~ad •arstw 
był następujĄcy : · 

t . ziemia sypka, szara /próchnica ledna/, 
~ - glina o barwie pomarańczowo-szarawej, ulcładaj4ca się zgodnie z nĄturalną konfiguracjĄ terenu 
warrtwĄ grubodci 30 cm, W obrębie nięwielkiego trójkątnego w przybliżeniu zagłębienia po stronie 
południowej, na linii rowka, znajdowały lię jedynie liczne, drobne węgle, N~e stwierdzono szcząt
ków Y.ostnych, Znacznie słabiej zaznaczone 1 bardziej rozwleczone zaci~ienie widoczne po stro~ 
r.> e północnej również nyło bez zawartodcl . zabytko.,.,P.j, 



' 
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W vars~vie ~j znaleziono ' pojedyńcze vęgl~1 i trzy nlevielk~e ułamki ceramiki ~ zniszczo
nych powierzchniach. • 

. 3. ~glin' zalegał ~ółty piasek przevarstviony· pomaradczowymi wkładkami gliny /calca; . 
. Brak szcz,tków kostnych, warstwy ciałopalenia lub zrz~conych resztek stosu, brak ceramiki 

4viadcz,cej o intencjonalnym, a nie przypadkowym jej pochodzeniu, wreszcie, nieobecnouć poziomu 
próchnicy pierwotnej aiędry calcem i ewentualn4 warstw' nasypov' nasuwa w'tpliwo§ci w interpre
tacji obiektu jako kurhanu, chociaż is~nieje ewentualnodć, że mamy d6 czynienia z bliżej nierozpoz- · 
nanymi praktykami pogrzebowymi we wczesnym 'redniowieczu . 

Badania nie ~ kontynuowane. 

liiAŁOBRZEGI 
woj. rzes%ovskie 
Stanowisko S 

BIAŁOGARD 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 17 

BISKUPIN, qm. tnin 
woj. bydg.oskit 
StanowJ.sko 2a 

BOLKĆW, qm, P.olice 
woj . azczecióskie 
Stanowisko l 

BYTOM ODRZ~SKI 
woj. zielonogórskie 
Stanowisko nr 32 

patrz 
okres halsztacki 

oau:r: 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
epoka br,zu 

patrz 
paleolit i mezolit 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury Material 
nej Zakład Archeologii Nadodrza 
\Ie Wrocławiu 

Badan1a prowadził mgr Sławomir Motdzioch przy konsul
tacji prof. dr. Lecha Leciejewicza. Finansował WKZĄ w 
Zielonej Górze, P1erwszy sezon badad . Osada otwarta 
/X/XI-XIII w./. 

Celem badaó było rozpoznanie stanowiska uważanego dotychczas za pozostało~ć grodu kasz te
lańskiego. 

Stanowisko rozci,ga si~ na przestrzeni około l ha, zajmuj,c cały n1emal ·obszar owalnej 
k~y położonej w dolinie Odry, 500 metrów na zachóo od jej obecnego koryta. 

· . Założono wykop o szerokości 4 metrów przec2naj,cy owal po jego węższej osi mierzącej 85 
metrów. Przebadano ogółem powierzchnię około 370 m , Na calej przebadanej przestr2eni pod warstwą 
ziemi ornej zalegała warstwa kulturowa o miąższo~ci oc 15 ao~u centymetrów. Tworzył ją ciemnosza
ry piasek przetykany plamkaai polepy i uiamkam~ węgli arzewnych, Domniemany wał został przecięty 
w dwóch miejscach, nie stwierdzono jednak żadnych ślaoów konstrukcji obronnych. Stoki kępy miały 
niezakłócony układ warstw przyrodniczych, natomiast na kulminacji •wałów" w obu miejscach ich prze
cięcia pod warstw' kulturow' natrafiono na jamy osadnicze /nr l r 24/. 

Odkryt.o ogółem 28 obiektów o charakterze jam odpadkowych i zasobowych. Brak Hadów obiek
tów mieszkalnych może , wynikaó z niewielkiej szerokości przekopu oraz złych warunków zachowania 
konstrukcji drewnianych w piaszczyste) glebie i silnego zniszczenia warstwy osadniczeJ przez orkę. 
Stwierdzono wyratny podział osady na czę~ć produkcyjną i mieszkaln,. Oddzielał je lO-metrowy pas 
bez Śladów obiektów osadniczych ~ W części produkcyjnej wyat~piły liczne bryłki rudy zelaznej i 
żużla. Znaleziono także przydenn' część naczynia wypełnion, żużlem i fraqment dyszy glinianej. 
Wskazuje to na hutniczo~kowalski profil prowadzonej ~a osadzie produkcji. Odkryto liczne zabyt~i 
specjalne m.in. 3 kabłączki brązowe, pierdcionek z br,zu, monetkę o nieokre4loneJ, jak dotychczas, 
chronologii, grot osz~zepu, podkowę, grot kuszy, żelazny odważnik w koszulce br,zowej, fragment 
rogowej oprawki z boga~ym .ornamentem kółek koncentrycznych, szydełko ko§ciane, 5 przęślików gli
nianych, 2 osełki oraz . liczne noże. 

Ceramika w ilości około l~ 000 fragmentów to w przeważaj,cej większodci naczynia całkowi
cie obtaczane o formach mieszcz~cych się w PfZedziale pomiędzy X/AI, a połow' XIII wieku. Na ta
ki okres funkcjonowania osady wskazuj' także zabytki specjalne, Natomiast w warstwie ornej znale
ziono kilkanaście rragmentów ceraalki kultury łuiyckiej datowanej na okres halsztacki, 

Materiały zabytkowe znajduj' się w Pracowni Archeologii Sląska ZĄN IHKM PĄN we Wrocławiu. 
W przyszłym roku przewidziana jest dalsza kontynuacja badań, 

CEDYNIĄ 

.woj, szczecińskie 
Stanowisko 2 

Muzeum Narodowe 
w Szczecinie 

6 

Badania prowadziła dr Helena ~linowsk~-tazarczyk, 
Finansowało Muzeum Narodowe w Szczeeln ... e, Szusnasty 
sezon badad, cmentarzysko ~redniowieczne LX-XIV w,/ 

Kontynuowano pracę z lat ubieqłych . koncentruj,c się przede wszystkim po północnej stronie 
wzq6rza na teren~e zagroźonym głębok' ork~ oraz częściowo w zacboaniej partii cmentarzysk~, Ce- ' 
lem badań było uchwycenie p6:tnocne) granicy cmentarza. Pr<~ebadano teren o powierzchni 3 arów, eka-
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ploruj'lc 2 ciałopalne groby kultury łużyckiej oraz 8S •redn1ov1ecznych pochówków szkieletowych. 
Układ pochóvkOW reg-u~arny, na osi W-E, głowy skierowane na zachód lub połuaniovy-zachód . 

Większotć zmarłych pochowana była w pozycji vyprostovaQej na ~zbieci~, a w kilku przypadkach 
ułożeni zostalL na brzuchu. Grzebano v jamach wziemnych lub v arewnianycn trumnach, często z 
o~staw'l kamiennĄ. Na wyposażenie grobów składały się monety, nołe, naczynia gliniane oraz ozdo
b}' w postaci kabł11czk6w skroniowych, paciorków szklanych i pierscionkóv. 

Badania będ14 kontynuowane. 

CHEZ.:~ - BIELIIwiN 
woj. cneł.r.lskl.e 
Scanowi sxo l 

MuzaUli Okręgowe 
w Chełmie 

Badania prowadzili: mgr Stanisław Gołub /autor sprawoz
dania/ mgr M. ~ska i mgr A, Branicki. F1nan50Wał WKZ 
w Chełmie, ~zwarty aezon badań, Gródek z pozostało~ci~ 
viety murowanej wczesno,redniovieczne). 

Ce ler;; baaań było rozpoznanie muru północnego z murkiem proat~dłym i naroin.ikiu północno
- ;,·sc!locn!.m; okre~ lenie charakteru obiektu 4 /rodzaj k~ennego bruku na wysokot!ci odsadzki/ i 
~il~wość ~stalenia istnienia wcześniejszego osadnictwa od strony zachodniej wieźy. Przebadano 
- trz; ~tkopy /8,9,10-numeracja nawi'lzuje do sezonów poprzednich/. 

Wv;.op nr ~ o powierzcni 48,6 m2 z numerami podzielono na 3 częlc~: a powodu WYStępowania mu
= u l'r .jS topadlegc. . 

;;-1 /w"...nętrzną pierwszy od narożnika północno-wschodniego od strony vewi u;trznej do dciany 
·s c~ocnieJ murku prostopadłego; W-~ /w~ętrzna aruga/ od ~ciany zacnodniej murku prostopadłego 
~~ na cużnika północno-zachodniego oo strony wewnętrzne j do narożnik~ północno~zachodniego od atro
:'l~ wewnctrzne]; 

z - / 7c·..męt:rzna/ obejmująca narożniit północno-wschoóni od strony zachodniej, Materiał zabyt
:oo•-y r.-.. >trykowano oddzielnie. Już w sezonie 19&3 wyst'l?iły znaczne różnice w ilo4ci i rodzaju ma
c ~ ta lu zahyt:~owego na zewn11trz wieży /mniej i przemieszany, co dwiadczy o wcześniejszym przeba
-~alli !.! wież) w 1atach 190~-1 9 ll i i wewnątrz. 

Całość wykopu 9 obfitowała w bardzo ciekawe 1 ważne obserwacje architektoniczne. Okazało się, 
! e re konstr~kcJa korony muru, dokonana po II wojnie światowej przez J. J anczykowskiego, j est błęd
na. ~a rożn ik pólnocno-wachodni wysunięty został o około 55 cm za daleko na wschód. W związku z 
· ym po zadokumentowaniu fałszywy narozntk zlikwidowano prZj' pomocy koparki . Wła~ciwe wymiary wie
Z) ~ynos - • : 11 .~ m x 12.4 m /krótsze mury N 1 S/. 

" cz.•sci >·" -l na głębokol!lci 181. b2 1 181.76 znaleziono 2 tr. cegły palcówki murowane w Kamlen
r.•: ::-u- . ~·-~adczy t:o o tym, że cegła !Jlazurowana była używana jako zwykły materiał budowlany, .Po
t~ier >:a) ą to obserwacje cegieł znalezionych w poszczególnych warstwach, które na stronie glazu
~o· •. a~ . .,, m3J'l ślady zaprawy wapiennej • . 

. > .,._, ematycznte prO'o'adzono pomi.ary cegle~ /175 sztuk/. Zostaną one poddane odrębnej analizie. 
: ... · .. te.rd zono, że tzw. murek proatopadły pomięcJzy ... CZC!;Ściami w-1 1. w-2 , powstał w wyniku rekon

sa~i:<.~ 1 K. Janczyl<owskiego /zapewne po wysadzeniu wieży leżał przypadkowo odłam z muru północne
q~ ~a ktÓ~f dobudowano murek prostopaałyi. Nie znalaało· to potwierdzenia w wars twach niższych. 
i' zatiokwr.entowan~u fotograficzno-ryaWikCJWYIII został. wyburzony • . 

~'tna oka~ała się szeroko~ó 1 grubo'~ odsadzki. Może ~iadczy to m.in. o rótnoczas~wości sta
Wl3n! a różnych partii wieży. Była Ofia z reguły azersza i masywniejsza w czę4ci południowej , co 
!ra :. zasadniente ." ukształ towaniu terenu /obniŻ·enie v stronę koryta rzeki/. lly1r.aga to jednak . dal~ 
,z·. ~'l banań. . 

: zęść zewnętrzna muru w narożniku północno-wschodnim była przypu~zczaln1e rekonstruowana 
rrz~z Pokryszkina w latach 1~1 0-1911 v1doczna odmienna zaprawa cementowa. St~d mniejsza i~ogć ma
tena!u zahytltcwego na zewn11trz Wi!!ŻY i jego przemieszanie /badania. wykopalilikowe 1909-1911/, 

l Z~•alezior .a xil J<a brył obrobio.nego g~aukonitu znac-znych roZIIIiarÓ\1, Był on używany przy wykań-
co.an~u narozn:.ków, może otworów okiennych. ·" 

Obs e rwacJa profilu południoweqo wykazaŁa, że na poziomie odsadzki oo!Jła znajdować eiq glinia
na /?/ podłoga. 
~J! mial pokazać dalszy przebieg oniaktu 4. Bruk kamienny jednak kończy~ s~ę w części 

wschcdniej wykopu. Jest to rodzaj w~ewk~ fundamentowej na poziomie odsadzki. Trudno ~powiedzieć 
się na temat charakteru obiektu . Może było to zabezpieczenia konstrukcyjne wobec naturalnego uk-
szta~ t:owania terenu wox6ł wieży. . 

Ponieważ w narożnik~ północno-zachodnim wykopu ~ wyst14Piła czę4ć obiektu l~r S-/ rodzaj l amy ' 
z mate~ialem wczesno~redn~ow~ecznym, z w sp4gu wcześniejszym, datowąnym na OWR-kultura , przewors 
k~. tałożono wyk?p 10, 

. ~ wykopie 10 ~ystąpiła pozostała część ohiekt~ nr 5, z którego pochodza"dwie poławy ~A"11eni 
zarnowych . · w narozniku pó~nocno-wscboanim wyst14Piła część )eazcze jednego obiektu- /rr 7/, Była 
to ) ama z materiałami ku~ tury przeworskiej Itr. ceramiki/. Part u j4liiY /nr .L pozostałej w pro
fil u n1e eksplorowano. 

Og6lr le w ~teriale zabytkowym występowała ceramika: z okresu kultu=v przewersklej - w małeJ 
•~ości; w~zPsno~redn1ow1eczna /VII-IX w. 1 XI-XIII w./ i ~redniowieczna i ncwotytna, Wydaje Slę, 
·e 'era~ika z XI - X~II w., która stanowi największ~ ilot!ć, zwi\zaną była z o6resem hQdowy ~ użyt
. ,."..anta .,ieży. 

Rości z badał. tegorocznych ~ poprzedn1ch sezohów oddane zosta~y do analizy a~cheologicznej. 
lnnyych zabytków znaleziono ~.in . toporek że~azny, tr, płytk~ posadzkowej !Jlaz~owanej-bxązc

~ej, przęś~ik z fr. ceramLY.1 st~rożytnej, drapacz 1 łuszczeń, . 
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Załoione cele badawcze zost~ły zrealizowane, Stwierdzono, że wieża zbudowana zo• tała w 
miejscu intensywnego oaadnictwa-praaziejowego i wczesnośredniowiecznego, którego slaoy obserwu
jemy w zachodniej czę(ci wzgórza. badania wieży w zasadzie zostały zako~czone, Planowa~e jest 
jedynie odkopanie korony m~ połudn1owego i wschodniego, w relu podjęcia prac konserwators
kich. ~zyskane materiały pnzw~laj4 na przejście do etapu analizy w pow14zaniu ze tróó!ami pisa
~ymi. Dopiero wtedy będzie mozna oopowieózieó na pytania o chronologii i funkcji zaby ~ku. 

Badania wykopaliskowe będ4 koneynuowane, 

CZARN~SY, gm, Białogard 
woj. koszali~skie 
Stanowiskó 43 

CZERNICZYN, gm, Hrubieszów 
woj. o:a.moj akie 
Stanowisko 3 

Dp!CZYNO 
woj. ltoazaliJiskie 
Stanowisko 22 

D~CZYNO 
woj. koszaliriskie 
Stanowisko 38 

patrz 
okres late~ski 

patrz 
neolit 

patrz 
okres wpływów rzymsKioto 

Uniwersytet im, Adama Mickiewlcza 
li Poznaniu 
Instytut Prahistorii 

Badania prowadzili: l\ndrzej Sikorski i M, Hiskiew1cz, 
FinansoHal UAM w Poznaniu. Trzeci sezon badaf., Stano
wisko wielokulturowe: osaoa ludno~cl kultury pucharów 
lejkowaeycn /?i, ku ltury zachodnio~użyckH!j /? /, oksyw
skie j t?/ oraz wczesnego średniow1ecza /VI / ?/ - IX/X 
w./. 

Prace wykopaliskowe kontynuowano w uwóch sektorach stanowiska, tzn, ~schodnim - celu 
rozpoznania strefy intensywnie uzytkowaneJ przez mieszkańców osady wczegno~redn~owlecz~eJ / naj
większa frekwencja obiektów mieszkalnych i gospodarczych/ - oraz w zachodnim, o zdecyaowan1e 
mniejszej frekwencJi obiektów stałych. 

Ł4cznie zbadano powierzchnię około l6S m2 , ~ejestrując S7 ooiektów, Po •stępn~j ana l i
zie makrosKopowej materiały ceraJuczne zaliCZl'Ć rr.ożna do nastę!?uj4cych Jednostek k ~lturovych: 

1/ Xultura pucnarów lejkowatydh - 3 jamy gospcdarcze { ?/ i 2 jamy posLupowe; w wypełniskach 
obiektów stwierdzono przede wszystkim inwentarz lazemienny oraz silnie rozdrobniony materiał 
ceramiczny 

2/ kultura zachodniołużycka - nie zarejestrowano żadny~h obiekt~w, jednak w inwentarzu z I i 11 
wars~wy rozpoznano fragmenty naczyń, które łączyć można ze stwierdzonym wcześniej osadn~ctwcm 
tejże kultury tm.in. tragmenty wylewów oraz f ragmenty nac>.yń z plast)'cznych ornamentem guzKów 
z odcisKiem palca/. 

3/ kul ,, ~ra oksywska - l jama gospodarcza t? l 
4/ kultura wczesnego ~redniowiecza - łącznie stw1erózono 51 obiektów, w tym półziemienkę, 3 

paleniska, 16 jam gospodarczych i?/ 1 31 Jam posłupowych, 
W obrębie obiektów wczesnośredniowiecznych wydzielić można zasadnicze dwie grupy, tzn. 

obiekty z ceramiką ręcznie lep1oną typu Dziedzice /?/ - l jama gospodarcza - i pozostale obiek
ty, gdzie zarejestrowano fraąttenty naczyń ręcznie lepionych 1 czę~ciowo-s łabo-fo~ująco obta
czanych w warlance niezdobionym 1 zaobionym wraz z fragmentami prainic. Sca~ zacnowania materia
łu ceramicznego n1e pozwala )ednak na precyzyjniejsze oKreslenie chronologii wymienionych obiek
tów. Bazując na wczegnlejszych us talenlach wydaje się, że tegoroczne badania nie wnoszą nowych 
oanych ao chronologil osadnictwa wczesnośredniowiecznego na stanowisku tVI? - IX/X w./. u~ysxa
no natomiast dodatkowe dane do ukłaou przestrzennego, tj. do sugerowanych dwoch oko~ic , układ 
ten szczególnie w sektorze zachodnim, jak się wydaje, został poważnie narus zony przez póinieJ
sze groby szkieletowe z XI wieku, /stan. 5J. / . 

Materiały znajdują się w Insty tucie Prah1storii Ul\M w Poznaniu. 

Badania będą kontynuowane. 

Dt:BC~YNO 

woj . koszali~skie 
Stanowisko 53 · 

uniwersytet lm, l\dama Mick1QWi c7a 
.", PoznanJ.u 
Instytut Prahistorii 

hadania prowadzili: mgr Andrzej Sikorski i M. ~iśkie
wicz, Finansował UAM w Poznaniu. Pierwsz1 sezcn a
dań, cmentarzysko szkieletowe - XI w, 

W zachodnim sektorze stanowiska wlelokulturcwego nr )8 odkryto stanowisko nr 53. Jest 
to cmentarzysko zlokalizowane w dolnej, wyplaszczonej czą~c1 łagodnego i długiego stoku rozleg
łego wzniesienia, przylegającego de skraju połączonych dolin rzek Pars~ty 1 Mogilicy; ekspozyc
ja na zbadanym wykopalisKowo odcinku wschodnim- mała 7deniwelacja l m/, < 

sezon wykopaliskowy obj~ł powierzchn1ę su m2 , W czasie badań zarejestrowano groby, w 
tym 2 z zachowanym szkiele~em w naturalnym ukłaozie anatomicznym, l grdb z anormalnym układem 
szkieletu i l grób z zachowanym fragmentarycznie szkieletem, 

--.. -.- - ·-
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MOZpo%nan1e stosunkowo małego wycinka nie paswala na fo~łowan1e wniosków co do cbrono
loq11 i organizacJi przestrzennej pewnych grobdv na cmentarzysku, Ozyskane naat~puj~ce dane jak: 
/1/ - inhumacja1 /2/ - organizacja przestrzenna cmentarzyska /rz•dowo•~ ?/ /S/ ogólna orientac
Ja szkieletu na os1 wechód-:zachócH /4/ •lady obudowy jallty grobowej, ! /lub trumny!/; /SI okrd
lona unifikacja kształtów j~ grobowychi /6/ zestaw vyposatenia bezpo.redn1eqo cmarłych {ozdobY, 
poł~ki krzyżówek CNP ~74 /?( 1 601/, pojemniki z poiyvieniea /7/ fragmenty naczyd i vęg11h6v 
drzewnych w jamie grobowej l /~J/ incydentalna anomalia v układzie natural.nya "Szkieletu, potvier-
dzaja zasadniczo XI wieczna metry~~ cmentarzyaka, . · 

Wstępna analiza ~ładu przeatrzenn~go cmentarzyska .porwala a dułya prawdopoąpbi~twe. 
zakłada~. ze rozpoznano na razie fragment jego wachodniej peryferii, · 

Materiały ~jduj~ al~ v Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu, 
Badanl.a będ" JtOntynuowane, 

DROKIC.:Z YN 
woj. bJ.ałostockie 

Stanowisko 1 - osada zacboanie 

?.rtstwowe MuzeUIII Archeoloqiczne 
v warszawie 

Badania prowadziła mgr Lułgarda Długopola~a~~ulcid
ska przy wapółpracy llanny Lęqowieok1ej i 111g:r. Andrzeja 
Piotrowskiego [autor sprawozdania/, Finansował XZA na 
woj. białoatockie. Szósty sezon bada~, Wczesno~rednio
wiec%na osada podgrodowa /XI-XIII w./, 

Rozpoczęto Jtolejn~ kampanię prac wykopaliskowych, wznowionych po badaniach X, Musiano
wicz w latach 1954-1957 i 1978, StanowJ.sko I połotona jest nad wyeokt. brzegiem Bugu, ~ędzy MU
rem seminarium duchownego, a korytem rzeki. ~race rozpoczęto wskutek stale ~stępuj,cego proce
su dewastacj> osady p7zez rzekę, jak i uprawę pól, ~dania prowadzono na tereni! Cviartki A aru 
~ 4, najbardziej zagrazonego przez JSug. Otworzono jeden wykop o powierzc-hni 25m , 

Stwierdzono 1stnienie dwóch warstw kulturowycb o mi~tszości okoLo 40-60 cm [warstwa I/ 
i 40-55 cm /warstwa II/ . Nie stw1erazono, znanej z wcze4niejszych prac, warstwy III, gdyż nie 
zdołano dotrzeć do calca, przerywaj~c badania na g~ębokości około m, Warstwa l -charakteryzowała 
s1ę brunatno-szar~, miejsc~ brunatno-]asnoszar~ z~eml.~, v której występowały tółte, n~ekiedy 
pomarańczowo-zółee warstewki polepy o grucodci S-10 cm. Poniżej warstwy I stwierdzono zaleganie 
warstwy następnej, o barwie brunatno-c~emnoszarej, miejsc~i czarnej, przemieszanej z cienkimi 
/ J-5 cm/ podxlaaanu żó!tego piasku. 

Ods!on1eto szereg zn~szcżonych, trudnych do zinterpretowania obiektów rysuj~cych s~ę w 
postac i n1eregu1arnycn; mnieJszych lub większych płatów polepy, bardzo słabo widocznych zaciea
nLef.. W ich obrębie odkrywano niewielkie ilości ułamków naczyń i ko~ci ~wierzęcych, Jedynym obiek
tem , co ao którego ,nie było żaanych w4tpliwośc1 przy o~egleniu jego przeznaczenia był piec od
słonięty w śroakowej częsci wykopu. Miał on kształt owalny, usytuowany dłutsz~ osi~ na kierun-
kJ N- S. Jego wymiary 95 x 115 cm. Zapewne xolejny piec znajdo>tał się przy profilu u ,chodnim wylco
pu , mnie j w1ęcej na wysokości wcześnie) ~pisanego obiektu. Stwierazono tam płaty &ilnie przepa
lone) i spekane) polepy, W jej obrębie wyst~iły duże fragmenty naczynia 9rubo-cienne9o, zdobio
nego poziomymi złobkami dookolnymi. 

w toku prac odkryto m.in. S przęsliJ<ów awustotkowatych z rdtowego lup!tu, paciorek szltla• 
ny, rragment ozdoby /~/ z br~zu w kształcie tarczki z koncentrycznymi ;rowk~, br~zow:r kabł~czek 
s~roniowy z esowatym qszkiem, dwustronny grzbień z rogu, óuż~ liczbę gwo:fdzi te.Laznych, 

~later1ai masowy stanowiło ponad ~10 kg ułamxów naczyń oraz kości zwierzęcych, Olbrzymi~ 
większo~ć wśród fragmentćw ceramiki tworzył zespdł ułamków naczyrt należ~cych do g~rnków "typu 
dr?hiczyriskiego". Mniej było reliktow nalez~cych do naczyń z cylindryczn~ szyjk~. Stwierdzono· 
tez kilKa egzemplarzy ~seczek o kształcie zbliżonym do stożka z odciętym >tierzchołkiem. Ich 
ornament, który stanowiły żłobkl. dooko~ne, byl nie~iedy wzbogacony o szereg ukodnych nacię~. 

Chronologia znalezisk pozostaje w zgodzie z ustaleniami ~. Musianowicz, dotyczqcymi ok
r esu trwania osady na stanow~sku I w Drohiczyn~e, tj, xr~XIII w, 

Zabytk1 znajduj~ się w PMA. 
Planowane jest prowadzenie prac w roku przyszłym, 

UROiliCZYN 
woj. biarostockie 
Stanowisko 9 "Kozie Rowy• 

DZIEKANOWit:E, gm. ł.uboloiO/ 
woj. poznańskie 
Stanowisko 2:1. 

pa~ 

okres ha~Śztac~il 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
Badania pr~dzlła: mgr Ą, Pietru
siak-Rączka, Pl~ty sezon badąń, 
Wcze•nodredniowteczne ~tarzysJ<o 
szkieletowe, 

. Na kontynuowanym z poprzednich sezonów wykopie o powierzchni 20 m2 odkryto 
po)eayńczymi pochówkami szkleleto~, oraz skupisko kamieni - palenisko, ~ grobie 
lewej skroni znaJdawał się srebrny kabł~czek skro~iow:r. Lutno w warstwie w:ratqpiła 
sow-a. 

12 grobów z 
r_;r 7 przy 
zap.tnka brą-

~~teriały archeologiczne, antropologiczne oraz dok~tacja znajduje się w Muzeum Pierw
szych Piastów na Lednicy, 
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~G 
Stare l'liasto 

~IHOWO, ~· ~sielice 
woj. elbl~akie 
St.anow lako 6 

~u, ga. _ Gniewitowo 
woj , bydqoakie 
Stanowisko 18 

Gl.OGĆW 
woj. legnickie 
StanowiskO 2 
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pa~rz 

Jpó~ne 4redniowiecse 

patrz 
_)pótne ~redniowiecze 

patrz 
okres lateński 

Muzeum Ilutnietwa i Odlewnictwa 
~tali Koloro~ch w Głogowie 

Sadania prowadził mgr Zenon Hendel, Finansowało MHiOMN 
w Glogowie, Trzeci sezon Dada~ pod klerownictwem auto
ra /damy na grodzisku/. Grodzisko wczesnośredr.lOWlecz
ne /schyłek X- 1 połowa XIII w,;, 

Grodzisko znajduje się w północnej czędci miasta, w widłach dawnego uj~cia Baryczy i kory
ta Odry, na wyspie zwan~j od XIII w, ustrowem Tumskim, Prace badawcze kontynuowa no na wykopie nr 
III o powierzchni 200 m , 

W jego wachodniej czę~ci odsłonięto fragmenty trzech budynków zrębo~ch oraz studnię o 
drewnianej cembrowinie, stano1<1~cych wewnętrzna zabudowę grodzisKa, W centralnej part11 W\'kopu 
natrafiono na nawarstwienia znaczn1e zniszczonego wału obronnego, Jego czędć zewnętrzna, !ico 
oraz czę,ciowo jadro, zostały zniszczone podczas budowy w tym miejscu nowożytnej studni, wykona
ne) t klinowej cegły. Zachowany odcinek wału, lico wewnętrzne, zbudowany był w konstrukcji prze~
kladltowej. 

Na materiał archeologiczny jaki pozyskano z nawarstwie~ zwi~zanych z czasPm funkcjonowa 
nia grodziska składaja się !icsne fragmenty naczy~ glinianych, kodoi zwierzęcych, że lazne e:czyp
ce przedlik1. Uzyskane zabytki wstępnle można datowaó ~Q ~Chj'!e~ ~ - l yo!owę XIII w. Pod wałem 
oraz nawarstwlentami zwi~zanym1 z grodziskiem odkryto warstwę szaropopiciatego iłu - zawlerające
go liczne fragmenty naczy~ oraz xodci, Xt6re da~ować można na IX-X. Układ straty~raflczny wars 
twy jak również zabytki wskazu)~, ze je~t ona pozostałości~ po osadnictwie otwartym funkcjonują
cym przed założeniem grodziska. 

!'ozy!Utane w trill<cie badari materiały archeologiczne znajcuj11 si~ w Muzeum tlut.nlct···a 1 Od
lewnictwa Metali ~olofowycn w·Głogowie. 

GNIEZNO 
woj. pozn&JUKie 
Stanowisko 15 d 
/ul. ~olegiaty 4/ 

Muzeum Początków Pa~st~a Polsk1ego 
w Gnietnie 

Badania pod kierun~em dr Gabrieli Mikołajczyk 0rowa
dził mqr T, Sawicki. Finansowało Y.PPP w G~ietr.ie. Pierw
szy sezon bada~. GrodzisKO. Okres wczesnosred~1ow1ecz
ny, pó:tnollredniowiec~ny, nowożytny , 

Badania miały charakter ratowniczy, WYkop o powierzchni około 150 m2 powstał w ~niku 
rozbiórki XVIII-w1ecznego budynku położonego w północno-wschodniej części Góry Lecha przy ~l, 
Kolegiaty nr 4, tuż przy zewnętrznym stoku wału wczesnośredniowiecznego orcdziska /ary 82, 83, 
96, 97/. Na dnie wykopu odkryto ułamki nieszkliwionych płytex cer~ic~nyc~ w formie roz legleso 
skupiska. W miejscu tym założono 7 sondaży o powierzchni przeciętnie 10 m każoy, Po usun2~c1u 
gruzowiskowej warstwy płytek odsłonięto dobrze zachowane płytki, starannie ułożone w regularne 
pryzmy i rzędy biegnące na osi E-W, sporadycznie N-S, Zdołano okrelllić zasięg skupiska J ~~ynte 
w kierunku zachodnim 1 południowym, bowiem w pozostałych Kierunkacn płytkl wy~raczaJą poza oc
ręb wykopu, Objęta badani~ czę~ć skupiska posiadała powierzchnię około 45 m • Płytki ~ ~J~K
szości są niewypalone, pozostałe maj~ znacznie zr6żniccwany stopieri wypału z silnie spteczony~i 
okazami włacznie. Wydzielono 4 zasadnicze rodzaje płytek: grupa l - najliczniej występu~ące nie
zdobione płytki, prawdopodobnie posadzkowe o wymiarach a/ 2u,3 x S x J,2 cm, b/ 24,8 x 11,2 x J ,2 
c., c/ 3l,4 x 15,5 x 4 1 9 cm. Grupa 2- nieliczne pł~·tkl o ~'llliAJ111Ch przec!etnyc-h 21,8 x 11,4 x 
3,0 ~, zdobione silnie ~u1łym rellefem przed$t~w1Ąjącym trzy wzory: o~ła, gryfa oraz wys~ę
puj~ce raz~ zwierzęta: iwa, niedfwiedzia, ptaka i smoka. Grupa J ~ liczne płytki o ół~gc~c1 
l3-l7 c:m, szerokolici 11,1-13,4 ·cm i grubodoi przeciętnej 1,6 cm, zdobione płaskim reliefem wyo
braźaj~cym gryfy, ptaki, byka, mężczyznę z lwem, Sw, Jerzego, wojowr.1k6w, jeźdtca. Niektórym wi
zerunka. towarzysz~ rozetki i mot~~ ro~linne, Grupa 4 ~ niewielka liczba fr~gment6w ~iezdobio
nych płytek o grubOlici około 2 cm z otworkami w narożnikach fdacn6wki ?/, Płytki zalega!y na zwę
glonych belkach !warstwa III t 1; położonych na stropie t.alu obronnego /warstwa IV/ lu!> na f6łto
szarobrunatnym piasku /warstwa III e1 nad wałem/, W czędci ~rodkowej skupiska wolnej od płytek 
natrafiono na rusztowo ułożone 3 warstwy zwęglonych belek i luźno leż~ce bryły polep;, Stwier
dzono także obecno~ć dladów po spalonych słupach drewnianych, H północno~wschodn!ej czę~ci sku
piska odkryto szcz~tki niewie!kiego, koi1stego pieca glinianego przeznaczonego prawdepodotnie 
do wypału ceramiki, Powyższe znalezisko interpretować należy jako pozostało$ci warsztatu w1twa
rzającego ceramiczne elementy wystroju architektonicznego. Warsztat ten uległ ~paleniu , a następ
nie zasypaniu piaskiem /warstwa IIl b1/. ~a podstawie towarzyszących płytkom u~amk6w cer~ikl 
oraz denarka HOlesława Kędzierskiego ustalono ~atępnie chronologię ob~ekt" ,a 2 poł , XII - r~:z. 
XIII w. Warstwa III b! o cbaraxterze ni~elacyjny~ zawierała ceramikę okre~loo~ or1entaLyj~ie r.a 
2 poł. XI- l poł, XI 4 w., kości zwierzęce, !~agment grzeb~eniĄ z porota, olaszkę • t;~zu 1 gła
dzik kamienny, fragment pac1orKa szklaneąo o~;az fragment podkowy żelaznej, Ponad sl<up!s l<!"'"' ;>i;·-
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tek i warstw~ III b1 ,wystĄPiła szarobrunatna ziemia silnie nasycona okrzeska.1 ~ennyai, brył
kami zaprawy wapienilej i ltotlćmijzwierzęcyllli /w=stwa III a /. Ponadto w warstwie tej wyat~Ua 
ceramika z XII - XIII w. W pj~nucno-wschodnim narotni~;fkopu, gdzie ni~ stwierdzono obecnodcl 
warstwy III b odkryto aku~iako o powierzchni około < m zaw1eraj~ce ułamki prawdopodobnie po
sadzkowych pł9telt gotyckich o grubolici przeciętnej ~ ~. Płytki te zalega ły bezpotlrednio nad 
skupiskiem płytek romańaki~przy pólnocnym profilu wykopu odsłonięto konstrukcję wykonan~ z . 
iufno ułożonych, blegn~cych łukiem kamieni. Jest to prawdopodobnie podwalina bliłej nieznanej . 
budow!i /baszty?/. Układ warstw na profilu pólnocnym wskazuje, ił pozostałolici tejże budowli za
sypane zostały piaskiem, w którym najmłodsze ze znalezionych ułamków ceramiki pocbodz~ z XV w. 
Jednoczesnle konstrukcja 1tam1enna zalega ponad płytk.Uii romaJSakillli i warstw~ III b , W c:.,ętlci 
zachOdniej wykopu stwierdzono obecnodózniszczonej warstwy wczesno•redniowiecznej łwaratwa III/, 
z której uzyskano ułamki cerUliki datowanej orientacyjnie na 2 pol. XI - pocz. XIII w. oraz 
fragment gipsowej formy ddlewniczej, fragment · grzebienia 1 ,oprawkę z poroża,. blachę ołowian~ 
oraz przecinak żelazny. W luinej ziemi pochodz~cej z wykopu znałeztono tra~nt ramienia wagi 
f?/, ku!kę kamien~ i ramię posrebrzanego krzyżyka, 

Materiał zabytkowy znajduje się w MPPP ~~1efnie, 

Badan1a będ~ kontynuowane. 

GNIEZNO 
woj. poznańskie 
St:anowisko J7 b 

Muzeum Pocz~tków radatwa Folskiego 
w Gniefnle · 

Badania pod kierunkiem dr Gabrieli Mikołajczyk pro
wadziła mgr J(, szurkowaka, F1nanaowało .MUzewq Pocąt- . 
ków P•dstwa Folskiego w Gnie~nie, brugi sezon bad•d, 
Teren przy kodciele 00, Franci•zkandw, os•d• wczesno
•redniow1eczna 

. Badania stanowiły kontynuację prac z ubiegłego sezonu, Celem icn było zbadanie ewentual
nego dalszego przebiegu odałoniętycn już murów, maj~cych prawdopodobnie zwi~zek z pi,~tnym za
~ożeniem kościoła b<\dt założeniem klasztornym. Wykopy o l~cznej powierzchni ok, 14 111 "'ytyczono 
więc bezpośrednio no południe od wykopów zeszłor~znych, w g~~~~ z nich nie stwierdzono obecno~
ci nowych rnu::-o .... zarejestrowane przy profilach północnych nie..,ielk~il !):agJilenty stanowi~ b9wiern 
kontynuację murO... odkrytych w 1983 r. Okrenenie ich dalszego przebiegu uniemożli..,iły wy·stępują
ce dalej na połuanie "kopy pod 1nstalację gazow~ i kanalizacyjn~. W trakcie eksploracji okazalo 
się równiez, że nie zaDurzony układ warstw zacnował się jedynie w niektórych partiach wykopów, 
Na szczegó!n~ uwagę zasługiwała "arstwa ciemnobr~zowo-czarnej, zbitej ziemi z domlesz~ węgla 
drzewnego, czasem przedzielona soczewkami spaleni:ny /w. II, IIa/, Bezpo~rednio pod ni~, od głę
bokości -l, 30/2,40 m, lłystĄPił, calec • . W odróżnieniu od syt·~acji w sezonie ubiegł.ym, nie stwier
dzono w warstwie II obecności pochówków. Na podstawie analizy uzyskanego materiału, zwłaszcza 
ceramicznego , okre~lono chronologię warstwy na XII-pocz. XIII w. · 

w podsumowaniu należy stwierdzić, iż tegoroczne crace nie przyniosły nowych ustalert w 
zakresie cnronologi1 i funkcji badanego Obiektu architektonicznego, 

Dalsze przedłużenie wykopów w kierunku południowym utrudnia zwarta zabudowa, Badania nie 
będą kontynuowane. 

Materia~y oraz dokumentacja przechowywane s" w Muzeum Pocz~tkOw Państwa Polskiego ·w Gniet-
nie. 

GRODZISK: qm. Grębków 
woJ. S.J..ed.lecKie 
Stanmo~is J<o I 

Uniwersytet warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził mgr wojciech wróblewski, J(onsultowa
ła doc, dr hab. Maria Mijkiewiczowa, Finansował WKZ w 
Siedlcach. Drugi sezon badań, Grodzisko wczesno~red-
niowieczne /X-XI w, l. · 

~adania koncentrowały Się W północno-zachodniej partii grodz;skA, na terenie jego ~jda
r.u. Prace prowadzono na trzech wykopaqn o ł~cznej powierzchni 81 1 5 M , 

Badania wykazały ~stnienie dwóch niezAleżnych poziomów osAdniczych, StĄrszy z nich 1 te 
pozostałoścl osady Kultury przeworskiej, datowanej wstępnie na Młedszy Okres przedrzymsk1, Na po
ziomie tYli' odkryto ś.Lady dwOch ziemianek, a także pozostałolici p.tecowiska hutniczego, W obu zie~ 
~ianKacn odkry~o licznie występuj~cy materiał ceramiczny, grudki colepy, fragmenty żużli i szla
k l hu~niczej, a takie bardzo słabo zachowane ko$ci, W obrębie jednej z ziemianet znaleziono nie
kompletnie zachowaną br~zową zapinkę /typ G-KL oraz żelazne szydło, 

Drug1, młodszy poZiom osadni,czy zwi~zany jest z okresem wcze1no$~ecn1owiecznym i moie byó 
cnronologiczn1e odnoszony do X - XI wieku, Na poziomie tym odkryto pozostałości wczesno~rednio
wiecznej ziemianki 1 s"siaduj~cej z nią bezpośrednio jamy gos~arczej, w obu obiektach wy~t~i
ły duże ilośc1 materiału ceramicznego. s~ to pozostałości naczyd silnie formuj~co obtaczanych na 
kole garncarskim, zdobionych ornamentem rytych J.inli dookolnych: naczynia te były wypalane w at
~sfer~e utleniaj~cej, Wspomniana wyżej ceramika była jedynym materiałem zabytkowym zwi~zanym z 
osadnict>Iem wczesno!lredniowiecznym. 

Baaan1a pozwoliły na wst~pn~ rekonstrukcj~ ~ozplanowan1a z&budoyy wewnęt~znej grodziska, 
Budynki tej części majdanu były sytuowane w odległości około 15~20 ~ od wału wewnętrznego, Trud
no jest na razie ustalić sposdb wzajemnego sytuowania domostw oraz gęstości zabudowy, Być może 
J apow1edzi na te pytania dostarcz~ wyniki. badaiS kolejnych sezonów. 

· Badania będą kontynuowane, · 

.. -.-



GRO DEX 
woj. białostookie 
stanowieko 1 - grodziąko 
•Góra. Zantkowa•· 

- J. :!:, -

Państwowe Muze~ Archeologiczne 
w warszawie 

Badania prowadził mgr Ludomir ltotny. Finansował XZA 
w Białymstoku, Drugi sezon badaó, Grodzisko wczesno
średniowieczne z XII-XIII wieku ze śladami osadnict
wa średniowi~cznego 1 nowotytne90, 

Badąnia wykopal~skowe były kontynuacj~ prac rozpoczętych w roku ubiegłym, Skupiły się 
głównie w polnocnej częsci grodziska i miały na celu rozpoznanie konstrukcji wału obronnego w 
miejscu, które wskazywało na najlepsze )ego zac~owanie, Teren ten jest wolny od zabudowy miesz
kalnej i gospodarczej, nie występują również działki uprawne, przylega do brzegów rzeki Supra
śli. Założono wykop dtugo~ci 20 m i szer, 3 m oznaczając go nr 3, 

W wyniku eksploracji stwierdzono występowanie warstwy ciemnej ziemi, miejscami noszą
cej ślady spalenia, o niedużej miąższości około 10-15 cm, WYStępuje ona w obu profilach wyko
pu, układające się równolegie do poziomu gruntu, dochodzą do odkrytej stopy wału, Warstwę tę 
odsłonięto na głębokości 4U cm od obecnego poziomu w szczycie wału, zawierała ona nieliczny 
materiał ceramiczny,.noszący ślady wtórnego przepalenia, Pod warstwą ciemnej ziemi wystąpił 
c~emnożólty piasek zawierający niewielkie ilości żwiru i drobnych kamieni. Fragmenty ceramiki 
nie wystąpiły głębiej niż warstwa spalenizny. W oou profilach stwierdzono smugowe ślady drew
na układające się na skłonie wału ponad warstwa ciemnej ziemi, 

Wał został wzniesiony na natural~ym wzgórzu, na jego szczycle być może istniało jakieś 
dodatkowe drewniane umocnienie /ślady rozłożonego drewna w rozsypisku wału/, Prawdopodobnie też 
uległ częściowemu spaleniu. Brak natomiast śladów jego wewnętrznej konstrukcji, Przypuszczal
na wysokość wału ziemnego wynosiła około 2 . 50 m. 

Konstrukcja stopy wału na zbadanym odcinku składała się z drewnianej belki o wymiarach: 
długo~~ 2,14 m, wysokości 28 cm, grubogć 12 cm. Od strony zewnętrznej /rzeki/ była ona przytrzy
mywana przez ~bity skośnie słup o wymiarach: długość 1.70 m, szerokoś~ 1H cm, grubość 16 cm, 
górna czę~ć słupa uległa zbutwieniu. Miał on czworoboczny przekrój i był zaostrzony na końcu, 
Belka stopy wału nieznacznie wchodziła w zachOdni profil wvkopu, nie dochodziła natomiast do 
wschodniego, choć i w nim stwierdzono występowanle niedużych śiadćw drewna na poziomie odpowia
dającym ułożeniu beLki. Innych dladów konstrukcji nie stwierdzono. W obu profilach, po zewnętrz-
neJ stronie belki, wystąpiły śiady warstw poziomów zalewowych, ' 

Oprócz belki i słupa w konstrukcji stopy wału znaleziono nieliczny materiał ceramicżny, 
głównie wczesno,redniawieczny, óraz fragment podkowy żelaznej i fragmenty obuwia skórzanego z 
XVI-XVII w. . 

Przeprowadzono rćwnlet lustrację terenową działek uprawnych leż~cych w bezpośrednim s~
siedztwie grodziska, z których zebrano ceramikę wczesnośredni~ieczn~, 

Materiał zabytkowy 1 dokumentacja znajduje się w PAM, po opracowaniu zostanie przekaza
ny ~ZA w Białymstoku. 

GKOD~I~Z - MNISZEK 
woj. toruńskie 
Stanowisko III 

JANÓw PO!ł)RSKI, gm, t:lbląg . 
woj. elbląskie 

patrz 
paleolit i mezolit 

Biuro Dokumentacji Zabytków 
w Elbl~gu 

) 
Badania prowadził mgr Marek Jagodziński, Finansował 
Wojew6azki Konserwator ~abytków w Elblągu, Trzeci se
zon badań. Osada pruska wczesnośredniowieczna /VIII
XI w,n.e,/ 

Badani_a prowadzono głównie przy wschodnim, okreslonym na podstawie badań powierzchnio
wych, krańcu osady. Długi trzydziestometrowy sondaż, który usytuowano wzdłuż linii E-W, poczl\w
szy od mieJsca, gdzie na powierzchni nie występowały .żadoe zabytki, odsło~it liczne obiekty nie 
naruszone przez orkę /fragmenty trzech domostw oraz paleniska z brukami kamiennymi i jamy zaso
bowe/. Nie ulega w~tpliwości, że osada kontynuuje się dalej w. kierunku wschodnim, aż do niewiel
kiej rzeki Bierutówki, Dodać naLeży, iż bezpąsrednio za rzeką odkryto na powierzchni liczne frag
menty ceram1ki wczesnośredniowiecznej, Badania prowadzono również przy południ~~ej krawę~·1 osa
dy, gdzie założono sondaż o wymiarach 25 x 2 m usytuowany wzdłuż linii N~S, Południowa kr ~wędt 
wykopu wycinkowo obejmowała wyrafne obniżenie terenu, które na podstawie analizy warstw można 
interpretować jako pozostało&~ po dawnym korycle rzeczn~, W wykopie t~ nie udało się zlokali
zoua~ południowego krańca osady, która clągnie się dalej poza obniżeniem, Odsłonięto tu dUŻl\ 
liczbę pa1en1sk ~ zachowanym brukiem kamiennym oraz jamy zasobowe, Na tym etapie badań nie jest 
motliwe wydzielenie obiektów mieszkalnych ze względu na wYcinkowy cnarakter badań, Nawil\zując 
do ubiegłorocznyc~wykopów, prowadzono też badania szerokopłaszczyznowe, mające na celu odsło
nięcie dalsae~ czędoi warsztatu rogowiarskiego. w założonym wykopie, zgodnle z oyzekiwan1am1 1 

· natrafiono na kontynuację budynkU, w którym mie~c1ła się pracownia rogowiarsk~, Swiadczyły o 
tym liczne ·półprodukty rogowe oraz wyrob~ gotowe w postaci fragmentOw grzebieni i okładek do 
noży, Ogółem przebadano obszar o pow. 2,8 ara. Istotnym osiągnięciem tegorocznych badań było 
stwierdzenie, it osada zajmuje obszar~o najmniejl5 hektarów, a duża jej czę~ć Jest nienaru•zo
na przez orkę, roku je więc dute nadzieje badawcze. Plancm badań jest odkrycie dużej liczby /ok, 
100/ wyro~ ze szkła /paciorki, fragmen~y naczyń szklanych/, wyrobów bursztynowych, metalowycn 
/m.in. sztabka o~ow1ana, Odważnik, licz~ ; gwoidzie używane do budowy łodzi/ 1 rogowych, a takze 
dominuj ących, je~li chodzi•o liczbę nad eałot!cią inwentarza ruchomego, kości zwierząt 'ok. ~O 
tys. sztuk/ oraz ceramiki, której fragmenty wYStąpiły doSć licznie we wszystkich wykopach, 

»edania będą kontynuowane. 



JAROSł.AW 
woj. przemvskie 
Stanowisko - byłe opactwo 
benedyktynek 

Muzeum 
w•Jarosła.,..iu 

Badania pro...aC1ziła mqr Joanna Kociuba /autorka spra
wozdania/. Finansowal WKZ w Prze~4lu, Szósty sezon 
badań, Oxrea wpływów rzymskich, średniowiecze, okres 
nowożytny. 

Badania arcbeo!ogiczne przeprowadzone w obrębie murów byłego opactwa benedyktynek miały 
na ce!u rozoo~nanie zasieau ~pn~•~Ya ~rAdniowieczneqo i lokalizacji ko4cioła dw, Mlkołaja. 

Przebadano teren przy zachodnim skrzydle klasztoru. W założonych wykopach nie natrafiono 
na żadne obiekty zwi~zane z cmentarzem lub posadowieniem kościoła. W jednym z wykopów natrafiono 
na l!l.lr z białego kamienia łączale9o zapn!W'\• Jest to dalszy frąent obiektu odsłaU.ętego w trakcie badań 
z roku 1966. z porównania z planem zabudowy wzgó~za z roku 1932 wynika, że może to być fundament 
koszarO... austriackich. w celu sprawdzenia chronologii obiektu fragmenty zaprawy zostały oddane 
do analizy. w trakcie badań uzyskano liczne fragmenty ceramiki nowożytnej, fragmenty kafli i na
czy~ szklanych z XVII-XVII wieku. Ceramika ~ okresu rzymskiego i śre~iowiecza wystąpiła w zni
komych ilościach jedynie .w warstwach przemieszanych z materiałem nowozytnym. 

JEGLINIEC, gm.szypliszki 
woJ. suwalskie 
Stanowisko 1 

Państvowe Muzeum Archeologiczne 
w warazewie 

Badania prowadziła mgr Grażyna Iwanowska przy współ
udziale mgr Anny Bitner-Wróblewskiej i konsultacji 
mgr.Mariana Kaczyńskiego, Finansowało PMA w Warsza
wie. Pierwszy sezon badań, Grodzisko wczesno~rednio
w1eczne, 

1 
Groozisko położone jest około 1/ km na północny-wschód od Suwałk 1 i około SUO m od gra-

nicy polsko-radzieckiej. Obiekt znany jest z drobnych wz~ianek w literaturze oraz z badań powierz
ctmlowych. Celem cadań było rozpoznanie cherakteru grodziska ~az okre~!enie cnronologii, 

GrOdzisko usypane zoatało w najwyższym punkcie wzgórza moreny czołowej, Umocnione wyso
Kim: i s tromym1 wałami, ma kształt ściętego stożka. W rzucie poziomym jest owalne, wymiary u pod
stawy wynoszą oko~o 60 x 100 m. Od strony wscnodnie), u podnóża grodziska, znajdują się ~lady 
fosy, od strony zacboaniej stoki grodziska opadaj~ stromo do dna parowu, który przebiega z po
łudnia ku północy, przechodząc w obu kierunkach w szerokie, podmokłe doliny. OC1 strony pół noc
nej do poanóża grodziska dochodzi poe1łużny nasyp o długości około 100 m, stromo opadających zbO
czach /szczególnie od strony zachodniej/ 1 szeroko~ci oe1 około 6 do około 2U m. Być może speł
ni a! on tunkcję drogi ~ojazdowej do grodziska, Na jednym ze zboczy nasypu znaleziono, w wyniku 
~enetrac3i powierzchniowej, ki!ka tragmeńtów wczesnośredniowiecznej ceramiki /w tym jeden frag
mer.t częściowo Obtaczany/. 

Wykopy założono na majdanie grodz1s~a. owalnym w kształcie, o wymiarach 20 x 40 m, Maj
dan ooazielony jest na dwie części przez biegnący jego ~rodkiem niew~elk1 nasyp ziemny, zako~
czony od strony wschodniej owa.a.nym wzniesieniem, R6:!:nica poziomów między tak wydzielonymi częś
c:am~ majaanu wynos1 około 2 m. W południowej /położo~ej wyżej/ partii majdanu przebudowano 
4< m . Tuz poa powierzcnnią wystąpiły !!lady konstrukcji kamiennych, w warstwie barwy brunatno-· 
-szare) , k tórym towarzyszyły niewielkie fragmenty polepy oraz ułamki węgli drzewnych, Miejscami 
konstrukcje te osiągnęły mląższosć około 30 cm. W ich obrębie wystąpiły ~lady po słupach, Obok 
po lepy w trakcle eksp.a.oracj~ znaleziono dużo fragmentów kości, około 40 drobnych ułamków cera
mikl ręcznie lepio2ej, żelazny bełt kuszy, żelazny grot strzały oraz kółko brązowe, Drugi wykop 
o powierzchnl 25 m założono w dolneJ - północnej częl!ci majdanu, Tuż pod powierzchnią ziemi 
~Js tąpił bruk kamienny. Pom1ędzy kamieniami bruku znaleziono fragmenty kodc1, kilka ułamkOw ce
ramiki wczesnośredniowiecznej oraz ki!ka przemiotów br~zowycn /obrączka, okucie, fragment bran-
so.lety/ . · 

Wyniki nie pozwalają jeszeze• na uści~leńie chronologii stanowiska, natomiast wskazują 
na )ego refugialną funkcję. Świadczą o tym nie tylko niewielkie rozmiary obiektu oraz brak śla
dów dłuższego osadnictwa, ale przede wszystki~ jego usytuowanie w miejscu d09odnym pod wzglę
dem obronnym oraz charakter umocnień. Wiercenia wykonane u podnóża nasypu prowadzącego do 9ro
dziska oraz samego grodziska wykazały ocecno~ć warstwy czarnej ziemi, o ~i~źszogci około 40 cm, 
będące) być moze warstw~ spływowĄ - pozosta!o~clą po spalonych konstrukcjach drewnianych, 

Na polu przylegającym do grOdziska od strony południowej znaleziono kilka fragmentOw 
ceramiki ręcznie lepionej, a seria wierceń wykafeła istnienie nikłych Sladów warstwy kulturowej. 
Być może mamy tu do czynienia z osaClą podgrodową, 

Badania bę~ kontynuowane. 

JEZIORO WITOS~'WSKlE,gm. Mrocza 
woj, bydgoskie 

Biuro Badań i Dokumen~acji Zabytków 
w Bydgoszczy . 
Klub Archeologii Podwodnej "TRYl~N · 

Badania prowadził mgr Marek Jasiński, /autor sprawoz
dania/, Konsultacja naukowa prof, dr. hab . Zbignie-.·a 
Bukowsk1eg~, Finansował WKZ w~ydgoszczy, Pie rwszy 
eezon. bada~. Wczesnośredniowieczne stanowisko podwodne. 

Badania pod.:cclne jeziora witoaławskiego mia!y w sezonie 19lł4 charakter penetracyjny. 
Objęto nimi trzy spcśród czterech gtównycn zatok akwenu, w ich part1acn przybrzeżnych, Przy wy-

·-.. ----~-· -~-----........ -...~ 
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borze obszarów próbnycn kierowano się morfolog!~ terenu sugeruj~c~ moiliwo~ć obecności coiektów 
podwodnych. PenetracJę prowadtono z wykorzystaniem łodzi motorowej stanowi~cej bazę dl~ ekipy 
pletwonurków oraz ekipy asekuruj~ceJ. 

Szczegó~owym rozpoznaniem onj~to cttery sektory: 
A - w obrębie południowo-wschOdniej oanogi /zatoki/ jeziora, tuż przy korycie odpływouyrn rzeki 

Orli, w betpośrednJ.JD sąsiedztwie obecnJ.e badanycn ruin zamku z XV-XVII w. 
B w rejonie zacnodniej czę~c1 nasady cypla ~~żynnego rozdzielającego zatokę połudntowo-wschod

ni~ od północno-wschodnJ.ej. 

C - w obrębJ.e zatoki pOłnoc.no-wschodnJ.ej, na zacnód od Leśnictwa Orle, 
D- wzdłuż południowo-wschodniego brzegu w/w zatoki, w sąsiedztwie punktu wysoko,ciowego 104.9. 

W trakcie penetracjJ. poawoanej w sektorach A, B i D zlokalizowano liczne sKupiska kamie
ni zalegaJące na dnie w rozmaitych układach. W reJonie ujścia rzeki Orli stwierdzono obecność 
kamieni umocnJ.ed w rodzaJU bruku występującego wyłącznie w części podwodnej, na głębokości nie
przekraczającej l,S - 2,S m. Umocnienia tego typu wystąpiły wyłącznie w reJonie bezpośrednio 
sąsiadującym z ruinami średniowiecznego oniektu obronnego. · 

W sektorze C rozpoznanie dna podjęto u nasady długiej, porośniętej trzciną łachy podwod
nej, ·zalegajacej na głębokości 1,5 - 2 mi ·wchodzącej" w głąb jeziora w kierunku południowym na 
odległość ponad ~00 m. 

Obiekty o charakterze aroneologicznym u)awniono na przealutentu wspomniahej łachy w kie
runku południowym, w pasie o długości ok. 60 - 75 m 1 szerokości JO - 40 m. 

Na niemal całym badanym w tym rejonie onszarze stwierdzono duie nagromadzenie potnej 
wielko~ci kamieni sugerujące celowe len złożenie. Material archeologiczny wystqpil ~ sekterze 
C w trzech wyrafnych skupieniach: 
l . Na przedłużeniu lachy w kierunku południOW)~. w odleg!ogci OK. l~ m od jej zakończenia , w 

strefie wyste~wania w/w kamieni ujawniono na głębokosoi 4 - S m relikty drewni&nych ?ali 
/zachowanych w dnie do wysokości 20 - 30 cm/ wystę?ujące parami lub poj edyńczo ora• ceramik~ 
wczesnośredniowiecznq zac.howanq w dużych traonentach, 

~. w odległości ca lO m w kierunku południowym od popr2eaniego skupiska, na g~ęboko ści ok . 6 m 
ujawniono dalsze słupy drewnJ.ane występuiące poj eayńczo. Towarzyszyły ~ liczne g łazy narzu~ 
towe o dużych rozmiaracn. z obszaru te~o wydo oyto naczynia ceramiczne zachowane, w całosci, 
wszystkie chronologiczne zwarte, należ~ce do grupy z końca XI-XII w, Reprezentują or.e zrćż-
nicowany w zakresie form i ornamentów J.nwentarz ceramiozr.y. Y • 

3 . w odległości ok, 60 m w kie~nku zacnodnim od sk~piska nr <, na głębokości S - 7 m odkryto 
następne mie)sce zalegania ceramtki z całkowic~e zachowan:r.mi naczyniami datowanymi na XI-XII w. 

Badania będq kontynuowane. 

JURbw, gm . Jarczków 
woj. zamojskie 
Stanowisko l 

Konserwator Zabytków hrcheolog i cznych 
l!iuro Badań 1 l)<)ku:nent ac) i Zaby tków 
w za.mo~c!u 

Bad.,nia prowadziła mgr Ewa Banas iewtez przy ·.,spółudzia
le dr Ireny Kutyłowskiej . Badania finansował ~~z w Za
mościu, Pierwszy sezon badań. ·croaz1sko wczesno śred
niowieczne . /X/ XI- po t , XI II w.?/ 

Wiosnq 1984 roku poeczas weryfikacji grodz t sk województwa Z"-mojskiego na t raf iono w Juro
wie na polu świezo zoranym na nikłe ślady obnlżenia , ślady regularnie układające s i ~ w okrąg pla
my intensywnie pomara~czowej i miejscami czerwonej po l epy Polepie towarzyszy! y f r~gmenty w1gli 
drzewnych oraz uł~~i naczy~ wczesnośredniowiecznycn ~ X-XIII w. /m1ejscowo~ć ~zm1ankowana J~st 
w Słowniku Geograficznym Kró!est-.a Polsk!ego - odnot owana tam informacja dotyczy ~ladów fu rulame n
tów na wscnód od wsi, na łąkach - gdzie mial si~ z~a)dow~ć zamek XV-XVII wieczni/. 

Podjęto sondażowe badania •wykopaliskowe w zachodn i ej czę~cJ. ob1ektu, odsłaniając 44 m2 

powierzcnni - przebadano fosę, wał i parti~ przywa łowq w~ętrza qrod2iska. 
Od strony wschOdniej i Północno-wschodniej grodziska broniły podmokłe to~fowe łal: i nato

mJ.ast od zacnodu i południowego-zachodu przekopano płytkę fosę, uchwyconq w •wykopie głębokc ~ć 
1,1 m. Szerokość jej wynosiła 15-~0 m, Fosę przenadano t y lKo na odcinku 9 m, od strony grodzJ.s
ka. Wewnętrzny jej stok wyłozony by! brukiem z d•obnych wapiennych kamieni, których skupis ko od
kryto w przydennej partii !osy. w fosie także natrafiono na bezładnie rozrzucone fragmenty zbut
wiałego i spalonego drewna, które są najprawdopodobniej r esztkami umocnień znajdujących się na 
tzw. bermie szerokodoi około 2 m. 

Głównym elementem onronnym był wał, którego na j niisze partie zagł~bione były na około 
20 cm w caleowej glebie. Wał zbudowany był ze skrzyń drewnianych wypełnlanych glin~ 1 zi emią. 
Szerokodć jego podstawy sięgałą od 12 m do 13 . S '"• a składały się na ni q równoległe cią'? i skrzyń 
szeroko~ci do 4,5 m. Długość skrzyń /Wzdłuż wału/ nie została jeszcze ucnwycona, chociaz sądząc 
z powierzchniowych obserwacji sięga ońa także do 4,5 m, Drewniane s krzynie wypełniano marglem 
z przekopanej fosy i rędziną. Częsó skrzyń wypełniono gliną zwalowq, Glinę bardziej spoistą 
sypano prawdopodobnie n1e do sąsiednich skrzyd1 lecz ~rzemiennie w układzie szachownicowym. Wew
nętrzne zbocze wa~u było u podstawy prawdopodohnJ.e umocnione brukiem z drobnych kamieni, Majdan 
mial około 9o m średnicy • 

• ~wykopów pozyskano głównie ułamk i~oścJ. zwJ.erzę~ych otaz fra gmenty cermi ki ma j4cej ana
logie w krakowskiej 1 lubelskiej ceramice datcwa ne j od przełomu X/ XI w, :lo poiow:,r XIII '"ieY.u . 

Badania nędą kontynuowane. 
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KALISZ-ZAViODZIE 
Grodzisko 
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Polska Akademia Nauk 
Instytut llistorii Jtultury Materialnaj 
Kaliskie Stanowisko Archeologiczne 

Badania ptowadził mgr Tadeusz Baranowski przy udziale 
mgr Małgorzaty Guli, mgr,Leszka Ga3ewskiego, mg~ L. Słu
peckiego, Sławy Nowirtskiej i M, Gawro~skiej /IHKM PAN/, 
pod op1ek~ naukow~ prof. d~ Witolda Henala i prof. d~ 
staniaLawa Tabaczyrtskiego. OH~ ze szkół kaliskich. Po
mocy udzielało Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Finan
sował wxz w Kaliszu, Urugi sezon bad~, grodzisko wczes
notredniowieczne /LX-XIII w,/, Uczęatniczyli studenci 
archeologii oraz młodziez OHP ze sz~ól kaliskich. 

. Kontynuowano prace na południe od fundamentÓW kolegiaty ~w. Pawła, ~a powierzchni około 
!bO ml. Natrafiono na zniszczone umocnienia o konstrukcji przekładkoworustowej i skrzyniowej. 
Najprawdopodo2niej jest to pozostałość po najstarszym o~~ałowan1u kaliskiego grodu /obejmuj~c~wl 
około 2.60U.m ;, służ~cym do posadowienia pótniejszej budowli kamiennej, Najstarsze /IX?-X./ kon
stru~cje zostały zniwelowane óo jednego poziomu /XI-XII w./, po czym połotono warstwy podłoża 
gllniano-wapiennego i okrzesków z piaskowca, a także prawdopodobnie warstwę zaprawy wapiennej. 
w pełnocnej części badaneqo odcinxa występuje wkop rabunkowy zwi~zany z wybieraniem kamienia bu
dowlanego. Nie uchwycono jednak dotychczae negatywów muróW zewnętrznych budowli, na której usy
tuowanie własnie w tym rn1ejscu rnoq~ wskazywać niektóre z odKrytych elementów, W odsłanianych war
stwacn znajdowano c1osy z plasxowca, w tym fragmenty kolumienki /głowica?/, Z architektur~ zwi~
zany był takie kawałek szkła ok1ennego /w1trała?/ oraz "kotewka" telazna ·ao ł~cienia kamieni. 

Resztki pieców, żużel żelazny, odpady prOdukcji kowalskiej i tym podobne znaleziska ~iad
czyć mog~ o istnieniu pracowni kowalskicn, prawaopodobnie na potrzeby budowy, Odkryto również dLa
dy produkc)i zLotnicrej /łyżka odlewnicza niewielkich rozmiarów, młoteczki itp./ oraz produxcj1 
szklarsk1ej /liczne okazy barWDych pleracionkow szklanych/, Wśród zabytków wydzielonych ważn~ 
pozyc)ę stanowi broń - .groty bełtów kuszy, ostrogi, a także kodelana okładzina, najprawdopodob
niej kołczanu. 

Znakornitym zabytkiem drobnej sztuki romańskiej jest ołowiana zawieszka-amulet /?/ z ~·
obrażeniem smoka /koniec Xli-pocz. XIII w./. 

Zabytki znajduj~ się w I~KM PAN oraz MOZX ~ Kaliszu, 

Prace bęa~ kontynuowane. 

KA~ENIEC Z~JtOWICXI i 
wo). wałbrzyskie 
Stanowisko nr 3 

MuzeiiJII Hutnictwa i Odlewnictwa 
Met~l~ Kolorowych w Głoqowie 

Badanie prowadził zespół pod kierunkiem mg~ Leszka Le
narczyka. Konsultacja doc. dr hab. Jerzy Lodowski, Fi

· nansował WKZ w Wałbrzychu, Pierwszy sezon badart, Osada 
wczesnodredn1owieczna VIII-XI w, 

stanowisko nr 3 odkryte zos~ało podczas bad~ powierzchniowej w gminie Kamieniec Ząbkc
wieki przez Zdzisława Wiśn1ewsk1ego. Zagrożenie tego stanowiska przez planowan~ zrniarlę użytkowa
nia spowoaowało kon1ecznosć interwencji archeologiczne), 

Stanowisko położone jest na południowej trasie nadzalewowej Potoku Buclzówk.a /~ad etarym 
korytem tego potoku/ po północnej stronie drogi X&m1en1ec Z~bkow1ck1 ~ Z~owice, ok, 200 m. na 
północ od rniejscowodci. Badaniami objęto obszar ok. b ardw zakładaj~ 2 wykopy, pierwszy o wymia
rach 4/ x 6 cm i drugi o wymiarach lO x lO m, Wykopy usytuowane ~były na północ od drogi wzdłuż 
rowu odwadniaJ~cego, Ukeztałtowanie terenu sugerowało, te wła~n1e tam powinna była znajdować się 
zabudowa osady wczesnodredniowiecznej. Warstwę om~ usunięto przy pomocy. sprzętu ciężkie9o udos
tępnionego przez ~~ejacowe władze, Po doczyszczeniu poziomu stwierdzono obecnodó 13 obiektów 
oraz S ~ladów po słupach, 

KARTOSZYNO, C]lll, Krokowa 
woj. gdańskie 
Stanowisko 7 

KAZIMIERbwKA, gm, Jeleniowo 
woj. suwalskie 
Stanowisko 1 

KLEPACZE, gm. Drohiczyn 
woj. białostoCkie 
Stanow1sko l 

Przekopano około ~00 
partii Śtanowiska, 

patrz 
okres lateJS.ki 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Jtonaerwato~ Z4bytków Archeologicznych 
w Białymatoku 

Badania prowadziła mgr Halln4 Xarwowska., F.l.nansował 
WK~ w ~iaLymstoku, orugt sezon badart, Cmentarzysko 
wczesno~redniowieczne z groband w obs~wach kamiennych. 

~2 powierzchn1. Wykopy usytuowano w pełudniowej czę~ci zachowanej 

Podczaa prac eksploracyjnych odkryto 30 grobów szkieletowych, Większo4ć z nich /27/ usy
tuowana była w układzie szeregowym, na. osi W-E z qłow~ na zacbód, Pozostałe posiadały tak~ s~ 
~rientację z tym, ie głowaml skieroWane byty na Wechód, 
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tarys jam grobowych udało si~ uch'N}'Clć je1yn1e w 4 przypadkach , ~szystkie szkielety posadow ione 
były w warstwie pomarańczowobrunatnego żwiru. 

Wyposażenie grobowe miało s pochówkó·.·:i<jroby nr 12, 13, l~. 35 ~ 41 1 , , •l ystąpiły w gro
bach 13 i 15 paciorki szklane ze szkła pólprzezroczystego barwy białej, W dwóch ua~~ępnych: or~
zowe kabł4czki s~roniowe, pier~c1o~i brązowe, paclorki s~klane 1 bursztynowe , orn~entowana brar
soleta ·z ta€my br~zowej, miniaturowy nożyk żelazny oraz zausznice mal1nowate, 
. Na szczegOln'l u•..,agę zasługuje wyposazenie grobu nr 41, W jego skład wchodziła klamerka 
zelazna oraz 9 monet, m.in . : półgrosz Kazimierza Jagtel!ończyka , półgrosz Jana Olbrachta, pół
grosz Zygmuńta Starego oraz denary Zygmunta Augusta. WszystKie wyżej ~~ienione zabytkl l eż ały 
w jednym skupisku na pozlomi~ lewej ko~ci miednicy. Ponadto w trakcie prac eksploracyjnych odkry
to fragmenty naczynia ornamentowanego o cyllndrycznej szyjce oraz drobne ułamki kośc i zwierzę
cycn. 

Materiały znajduj" się w Muzeum. Okręgowym w Białymstoku , 

Badania bęaą kon~ynuowane , 

K~YZ6WKĄ, gm, Uroniczyn 
woj. białostockie 
Stanowisko 12 

Ro~serwator Za bytków 
Archeo logicznych 
w Białymstoku 

lladania prowaczU mgr Lech Pawl .. tn, l"inansował WKZ '" 
Białymstoku. Pierwszy $ezon badari. Crnentarz\'sko ciało
palne ludnotc1 kultury łużyckiej ze scnyłku.epoki brą
zu 1 okresu halsztackiegc ~ ; 1ady o saanietwa wczes~o
średniowiecznego. 

Stanowisko położone na szczycie płaskiego, piaszczystego wyniesie< ir, r. a leśnej po!an>e , 
około l km na południowywschOd od ws1 Kłyżówka, Teren użytkowany jako kopcowi <'ko ziemniaków. 

wykopy zl<Jkalizowano w środkowo-ws"chodniej parti i stanowiska, Badania ratownic7e ol>)ęły 
powierzchnię $6 ~ • 

Stanowisko zostało całkowicle zniszczone , Materiał zabytkowy: przepalone kości, pólsuro
wiec i narzędzia krzemienne, oraz fragmenty ceramiki kultury łużyckiej i wczesno€r~dn10~1eczne 
znajdowały się w~arstwie ornej ziemi, 

Materiały znajduj~ się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Białymstoku . 

Badania n1e . będą kontyn~owane. 

KOCANOWO, g111. Pobiedziska 
woj, poznańskie 
Stabowisko 13 

KO~UDA WIELKA, gm, Janikowo 
woj. bydgosKie 
Stanowisko 11 

patrz 
okres latellski 

Uniwersytet im, Adama Mickie·,Jicza 
w Poznaniu 
Instytut Prahistorii 
Zespół Baaa~ Kujaw 

Badania prowadził zespół pod kierownictwem doc , dr hab. 
A!eksandry Cofty-~roniewsk!ej, ~inansował Woj ewódzki 
zarząd lnwestycj1 Rolniczych w Bydgoszczy. Pierwszy 
sezon badań. o sadnictwo ~udnosc1 ~ultury amfor kulis
tych, osadnictwo ludno~ci kultuty przeworskie j, osad
nictwo sredn1ow1eczne , 

stanowisko jest Polotone na jednej z wyższych tras doliny Jeziora Ludzisko, W czasie ba
dań ratowniczych w profilach rowów melioraoyjnych .zainwentaryzowano 21 obiektów i eksploracja 
objęto powierzcnnię 1,7 ara w ramach której rozkopano ll obiek tów /6 zare)estrowanych w profi
lach rowów melioraoyjnyoh oraz 5 dalszych/: 
- fazy osadnictwa ludności kultury am!or kulistych /4 obiekty/: " jamy• małych rozmiarów z nie· 
wielką 1lośoi<1 JQB.teriAłu /ceramiki/ w wvpełnisku, . 

- fazy osaanietwa ludności kul tu.ry przeworekt-ej /c.bronolog.ia pótny la ten/: jama kształtu • grusz
kowategoj 

-fazy osadni~tw~ · wcze~no~rednio~iecznego /XI~./~ 6 obiektÓW : l dymarka, 2 chaty Jpółziemiankl/, 
1 palenisko, 2 obiekty •gospodarcze•, w chatach zarejestrowano cardzo dużą ilo€ó ceramiki, koś

ci, a takż~ kilka zabytkc?w /m~. in. łyżwy .z kości, szydła kodc;l.ane 1 żelazne, przę~lik, kor~~ol1k/ 

~teriały będą przechowywane . ~ rn•tytucie Prahistorii UAM, 

. , ; BAda~ia ~d'l k9n~rnuowane, ·-

'·!!COWÓA WIELKA, · gm, J~nil<owo 
woj, bydgoskie 
Stano-Wisko U 

XOPYDŁOWO, gm. W;t.lczyn. 
woj, kónińskie 
Stano'lii~ko 1 ~· " 

KRAKO~-NO~Ill' HUTA ; 
Branice 
~tanow1.sko 75 

., 

patrz 
okres \h.alszta.cki 

patrz 
neolit 

patrz 
· okres wpływów rzYrosk!ch 

.. 
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Stare Miasto 
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Muzeum Arcr.eo!og!czne 
w Kra)(owie 

Baaan1a prowadził mgr Emil Zait:z. Finansowało •luzeum 
Archeologiczne w Krakowie, Osadnictwo wczesno6redn1o
wieczne, pótno~rednlowieczne i nowożytne, 

~ntynuowano badania w wykopach budowlanych i w szybikach geotechnicznycn na terenie Sta
rego Miasta. uzyskano szereg nowych danych co do ukształtowania tarasy śreaniaj oraz charakteru 
wczesno~redniowiecznego 1 póżniejszego os~1ctwa, a taxte staromiejskiej zabudowy. Ciekawsze 
wyniki uzyskano w następujących pun)(tach: 

/ ul. Grodzxa Sl - Colleqium IuridicUI'Il, wyk. lU, &dania prowadzono w piwnicy przy połud
niowej ic1an1e budynku, odsłaniając fundamenty, poziomy użytkowe i wkopy budowlane rekonstruowa
nej w tym =tejscu budowli halowej z XIV wieku, Mur tego obiektu wykonany był · z łamanych kamieni 
wapiennych łączonych zaprawą. Partia naziemna /powyżej odsaozki/ nosi wyratne dlady układu wars
twowego. 

ezdnia. Prace ratownicze kontynuowano w wykopach budow
lanych ~u~a~y~t~u~ow~a~n~y~~n~a~z~ew~n~ą~tr~z==c==a~yn~~.~~s~ł~o~nięto ' nawarstwienia wczesnośreaniowieczne i pótno
ateaniowieczne oraz relikty starszych 7o6Znogotyckich 1 nowożytnych/ budynkÓW wykonanych przy 
użyciu kamieni wapiennych i cegły. W warstwach kulturowych datowanych na okres od XV do XVII w. 
stwierdzono występowanie zuźli 4wiaaczących prawaopodobnie o działalno4ci w tym rejonie warszta
tu /lub warsztatów/ kowalskiego. 

u~. Kanonięza > ~ i 11. W szybikach geotechnicznycn wykonywanych w zwi~zku z podbijaniem 
!unaamentow oticyo stwierdzono nawarstwienia wczesnośreaniowieczne /m.in. utwory gliniaste z wa
łu obronnego, aatowanego na XI - XIII w,/, relikty miejskiego muru obronnego z .xrv w, oraz wars
twy p01no~redniowieczne i nowożytne. 

Ul. Xanonrcza \ 15 1 17, M wykopach badawczych usytuowanych wewnątrz oficyny zachodniej bu
dynku nr 17 oraz na terenie ogrodu od strony Plant rozpoznano relikty budowli wykonanej z łama
nych kamleni wapiennych łączonych zaprawą, wysuniętej ok. 5 m na zewnątrz od zachodniego lica 
muru obronnego. ~q to prawdopodobnie pozostałości wiezy lub baszty zlokalizowanej na załomie mu
ru kurtynowego. w partli fundamentowej teqo ob1ektu stwierdzono obecnoś6 pionowej ściany wykona
nej z belek o dług. ok, b,5 m 1 grub. JO - 40 cm, zachowanej do wys, około 240 cm, Konstrukcja 
drewniana w czędci dolnej stanowiła jednocze~n ie południowe . lico muru, zat w czędci górneJ /na · 
wys. dwu belek • ox. 6u cm{ była oomurowana również od strony zewnętrznej, Interpretacia tej · Ron
struxcj1 jest na obecnym etap1e rozpoznania bardzo trudna. Wydaje się, że mamy tu do czynienia 
ze specyf1cznym sposobem wykorzysta.nia drewna w obi ekcie murowanym, usytuowanym na terenie zagro
zonym n1ercwnomiernym osiaaan1em podłoża. Jest to bowiem obiekt połozony na załomie terasy drad
nieJ i na jej stoku, opadaJącym dod6 gwail:townie w k1erun)(u ó>·czesnycb Bagien tabiego ltruka. Nie 
można jednak wyk1uczy6 także innej możliwości, By6 może j es t to alad wznoszenia baszty murowanej 
w mieJsce drewnianej wleźy, z xtdrej częś~ dclan wykorzyst8no w konstruk~ji muru, 

Materiały i dokumentacja z badari przecnowywane s~ w Dzial e Krakowa Przedlokacyjnego Muzeum 
Archeologicznego. 

Prace bądą konty~owane w następnym roku. 

KRAKOW - STARE MIASTO 
ul. Senacka 3 

Muzeum ArcheoLogiczne 
w Krakowie 

Badania prowadził mgr MArek CWetsch pod nadzorem nauko
wym doc. dr, l'taz1m1erza RadwaJ!sXiego, Finansowało Muzeum 
Archeologiczna w Krakowie i Konserwator Za~ytków Arche
ologicznych w Krakowie, Trzeci se~on badaJ!, Strefa osad
nicza zachodniej czę,c1 Okołu,Wczes~~ dredniowieąz~ 

Badania stanowiły uzupełnienie . kompleksowych prac w rejopia ul, Kanoniczaj 1 nr 9, W la
tach 1980-1983 prowadzono systematyczne 'badania na ul. Xanoniczej / 9 /wyKop IV/ ' oraz na ul, Se
nackiej 3 /wykop V/. Wykopy zostały zlokalizowane po obu ~tronach miejskiego muru obronnego, Ce
lem badaJ! było udcid~enie przebiegu wału obronnego Okolu. • 

w latacn 19H1 i 1984 wykonano podkopy pod 'mur obronny od strony wschodniej /ul, Kanonicz
~j 9, wykop IV/ i zachodniej /ul. Senacka 3, wy~op V[ w ich obrębie n~t~ąfiono na drewniane ele

menty konstrukcji wczesno~redniowiecznego wału ob~onnego, ulotone w glinlastym nasypie, 

Na obecnym etapie opracowania wyników badaJ! można ~charakteryz~a6 następująco konstruk
cję wału: trzon wału st;anowlł)" dwie ewentualnie trzy wąrt;twy belek dębOwych długo4ci do 4 lll, uło
żone r~olegle względem siebie 1 prostopadle do kierunku biegu wału. Warstwy belek opadały ?ód 
kątem 7 w kierunku zachodn~ /w kierunku bagien, tzW, tabiego ~~. . 

z zewnątrz belki. pokryte były najprawdopodobniej warstWą szczelnie ułożonych oranie, 
W strefie kulmin~cji wału, na · szero)(ości ca 1,2 m występuje seria krótkich [80"90 cuV be

lek ułożonych pod k~tem prostym względem trzonu kont~trukcji, stwierdzono l warstwę takiej •prze
kładki•, choć należy przypuszczać iź były co naj~iej 2 ' /pojedydczy element w profilu południo
wym wykopu/ • 

. Poszczegó~ne belki łrzonu .konstrukcji różni~ się od siebie, W odstępie o~oło 2 m występu
~ą pojedy~cze, potętne okr~glaki. Pomiędzy nimi złożono krótsze i cieńsze belki; w pierwszej 
/spodniej/ warstwie przewaznie okrągłe. ~tWierdząno mtędzy n~ paliki ut~zymujące belki fOd od
powiednim kątem; Druga warstwa to Delki o przekroju półkolistym, ułożone płask~ ~tron~ do spodu, 
krótsze od belek waratwy najn1ższej, 

W kul=inacyjne) czę~ci wału krótkie belki •p~z~ładki• posiad~ją n1eregul~rne przekroje, 
zb~iżone do prostokąta • . Kulminacyjna.częs~ konstrukcji nosi d!ady wyratnego zgniecen~a przez po
tęzn~ stopę fundamentową miejskiego muru obronnego, Mur ten pos adowiony jest praktycznie bezpo-
średnio na drewnianych elementach wału. • 
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Sz-erokość koniJtrukcji drewnianych si<;ga 6,5 m, ~asyp z nJJI\1 zwil\zany jest cz<;~cio<~o znisz
czony, w zwil\zku z tym jego szeroko~ć i ~soko~ć jest obec~1e trudna do sprecyzowania. 

Podczas badart uzyskano ceramikę z obr<;bu konstrukcji drewnianych, zabytki żelazne , frag
menty obrabianego drewna, 

XRAKOW - STńRE MIASTO 
Pl. Wiosny Ludów 
xościól WW Swtętych 

/ 
Muzeum Arcneolog1czne 
w Krakowie 

Badania prowaazil-i: mgr Teresa Radwańska, mgr Marek 
Cwetsch /autor ~rawozdania/, Nadzór naukowy sprawo
wał doc, dr Kazimierz Radw!lńskl. Finansowało ~luzewo 
Archeologiczne w Krakowie i Konserwator Zabytków Ar
cheoiogic~nych w Krakowie, Drugi sezon badań. Przed
pole północnej częgci Okolu, Wczesne ~redniowiecze, 
~redniOWifcze, okres nowożytny, . 

l . 
W tr!lkcie prac ziemnych zwil\zanych z budowl\ cokołu pomnika Mikołaja Zyblikiewicza, na 

skwerze Placu Wiosny Ludów oakrvto tragment muru kamiennego zbudowanego z tzw, kostki romańs
kiej, Rozpoczęeo systematyczne badania archeologiczne, spodztewaji\C się, iź odkryty fragment. 
muru zwil\zany jest z najstarszl\ faZ'\ budowy Kosetola WW Swiętycn, Ko~ciól ten.jest wzmiankowa
ny w iródłach z połowy XIIL w., znane SI\ też pótniejsze iródła dotyCZI\Ce pÓszczegóinych faz . 
jego budowy do momentu rozbiórki obiektu /1H35-1842/. W roku 1~61 przeprowadzono na Placu Wios
ny Ludów sondażowe badania archeologiczne, które potwierdziły znane ze tródeł rozplanowanie fa
zy gotyckiej ko~o1oła. 

Bad~ni~ mia!y na celu rozpoznanie południowego muru nawv, południowo - zachodniego na
rożnik~ obiektu /skarP!I narożna/ oraz zachodniej strefy kośc10ł!l, Prace koncent1owa!y się na 
zewnątrz obiektu. wytyczono wykopy: v, VI, VIl o łl\cznej powierzchni około 80 m , 

~~~ · y Strlltygrafia: 40 cm - humus współczesny ao 2 m warstwy gruzu /pozostałość roz
biórki ~42/, do 3 1 45 m- warstwy przemieszane /niel~cznie wczesne średniowiecze, sred
riiowiecze, okres nowożytny/ 1 wykopy grobowe/ sredniowiecze- okres nowożytny/. 

W Wyniku badań odsłonięto odcinek muru południowego nawy O długoŚC1 4,~ m wraz ze skar
PI\ bOczn~. Na głęboko~ci 90 - 170 cm wystąptła nieCil\gła warstwa złożona z kostki roreańsk iej 
o przeci<;tnym wymi11rze 15 x 8 cm. Poniżej z~rejestowano warstwowy mur z kamieni łamanych/ 3 war
stwy ó grubo6ci 50 - 70 cm /spojony duil\ ilością zaprawy wapiennej. Skarpa boczna jest związa
na z ·murem nawy. Na omówione wyż'ej elementy obiektu nakładają s1ę wątki ceglane k81)11enne zwią
zane z rozbudową południowego zaplecza kościoła po roku 1676 /kruchta, ossari~/. 

Na głębokogci około 30Q cm wystąpiły wkopy grobowe cmentarza przykościelnego /Ogółem 14 
grob6w/. Szkielety pochodz~ z okresu nowożytnego. Uwagę zwraca grób ne 8 /trumna obita miedzia-
nymi ćwiekami/. · · 

wykop VI ~tratygrafia: do 40 cm - humus współczesnyr do 160 cm - warstwy gruzu fpozosta
ło4ć xozbiórk1 18)5-1842/. 

OdRłonięto południowo~zachoan11\ sk11rpę narożni\ do głębokości 1b0 cm, Lica skarpy wykona
ne SI\ częściowo z Kostki romańskiej, W Wl\tek wll\czono także ciosy dużych rozmiarów wykonane z 
pi!ls~ca, Obserw11cja szczegółów konstrukcyjnych skarpy skłanta do twie~dzenia o wtórnym ' uży
ciu budulca romanskiego, 

Wykop VII Strlltygraf!a: ao 40 cm - humus współczesny, do 9U cm - warstwy gruzu z udzia
łem kości ludzkich /warstwa przechodzi do deskowanego wkopu 1 sięga do calca/, do 2,~0 m- śred
n1owieczny poziom użytkowy, do l, S m - nawarstwieni~ wczesno~redn~ow1eczne z wyratnym poz1omem 
osadniczym na g!ębokosci lt80- 301) cm /poziom palenisk/. 

~ wykopie uchwycono nawarstwienia wczesnoaredniowieczne przecięte przez wkop nowozytny 
i partię fundamentową domu wikariuszy /XVI~I w,{. Prace w wykopie nie zostały uko~czone, zwra
ca jedn!lk uw11gę poziom osadniczy z paleniskami oraz wczesnośredniowieczne w11rstwy zaw1erające 
dużą ilość ko~ci zwierzęcych. Bliskie sąsiedztwo wykopu względem skarpy narożnej kościoła poz
wala na uzyskanie w przyszłogoi nawii\Zan1a l!'tratygraf11, a co za tym ,l.dzie uści!llenla c hronolo
gii obiektu. 

W trakcie badań' uzyakano wiele interesujl\cych zabytków ruchomych: ceramikę, przedmioty 
l:elazne /noże, podkowy 1 tragmenty Qstr6g i q>/ 1 m:>nety 1 medaliki oraz krzy~yki pochodzl\ce z gro:..' 
b6w. 

Planowane jest zlokalizowanie wejścia do koScioła od strony zachodniej oraz odsłoni~cie 
murów kaplicy i prezbiterium, Kluczowym problemem jest ro~wiazanie kwestii budulca romańskiego. 
W chwili obecnej n~leży skłania~ się do twierdzenia, iż został on użyty wtórnie, 

KRAKbw - WAWEL · 
Rejony IV, VIII, X. 

Kierownictwo Odnowienia Zamku 
Królewskiego i Państwowe Zbiory 
SztuKi na Wawelu 

Badania terenowe prowadził zespół Pracowni Archeol.o
\J1cznej KOZK. Autor spx-awozdania Jll9r ·Zbigniew Pianow
sk1, Konsult11cja naukowa prof, dr hab. Jerzy Frazik, 
F,l.nansowało KOZK. Trzydziesty Pil\tY sezon bada~. Gro
dzisko xx~XIII ~~ zamek gotycki ,1. renes11nso~ 1 rel,l.k
ty osadn,l.ctwa staroiytnego. 

Rejon IV, katedra, kryptli za 'wielkim ~łtarzem fJ. F,l.rlet1 mgr Z, Pianowsk,l.{ 
Kontynuowano obserwacje archeolo9iczno-arch,l.tektoniczne 1 prowadzone w latach 1962 i 1983, 

wykonąno dokumentację murów. Potwierdziła się interpretacja z l98l r, iż cz<;~ć poziomu użytko-

l 
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wego krypty stanowi Iundament aps ydy głóWnej katedry przedromańskiej /mur płytkowy na zaprawi·e 
wapienno-piaskowe)/• Stwi erdzono ponadto1 ze. wzdłuż zewnętrznego lica apsydy przebiega mur zła
manego wapienia, który na1eiy l~czy~ najprawdopodobniej z przebudow~ katedry za Władysława Her
mana i Bolesława Krzywoustego. Relikt podobnego muru spoczywa również na koronie przedromańskiej 
ap•ydy . Przebudowa polegala więc na wyburzeniu starszego kościoła do fundamentdw i powiększeniu 
prezbiterium ku •schodowi o grubo~~ muru apsydy. W szparze dylatacyjnej pomiędzy pomiędzy wspom
nianymi murami znaleziono n~ewielki fragment c eramiki budowlanej /płytki posadzkowej?/ przywarty 
do lica muru romańsk1eqo. Dostał się tam zapewne w pdtniejszym czasie, być może w czasie pawi~en
tac~i kościoła w połowie XIII wieku. 
Rejon rv, mur obronny pod kapitularzem /J. Firlet, mgr z. Pianowski/ 

Wykonano sondę architoktoniczn~ w gotyckim murze obronnym, przemurowanym w znacznym stop
niu przez s. oorzywolskiego na przełomie XIX/XX w. Miała ona na celu sprawdzenie, czy fundament 
prez b1terium kaplicy romansklej /badanej w latach 1981-1983/ zachował się pod murem obronnym. 
stwierdzono dalszy ci~g fundamentu oraz zewnętrzny, południowo-wschodni narożnik prezbiterium 
kapl i cy . Partia naziemna muru romanskiego uległa całkowitemu wyburzeniu, najpdtniej - podczas 
wnoszen i a gotyckiegc muru obronnego wokół niższego zamku za panowania Wacława Czeskiego lub Wła
dysława Łokietka. 

Re)cn \'l ii, rezerwat nad Smoczą Jamą /mgr s . Kozieł/ 
Kontynuowano nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi wykonywami przez przedsiębiors

t wo "P.ydrokop". Obejmowały one wykonanie wykopów pod przejścia ł~cz~ee obszar wła,ciwego rezer
watu z klatki schodowymi wiod~cym> do Smocze j Jamy i na powierzchnię terenu oraz wykopu pod po
! udniowy mur oporowy rezerwatu. W całości zrealizowano przekop na przejście po pdłnocnej stro
ni e rezerwatu. Odsłonięto w nim odcinek austri ackiego kolektora oraz XIX-wieczn~, ceglan~ komo
r~, mieszcz~c~ zapewne urz~dzenia wodociąyowe. Po zadokumentowaniu wymienione obiekty zostały 
r ozebrane. Wykop na posadowi enie południowego muru oporowego odsłonił dalsze fragmenty fortyfi
kacji kleszczowych z lat 1790-92 oraz poz i om skały na międzymurzu. Rozpoczęto wykonywanie wyko
pu pomiędzy rezerwatem a aus t r iackim szybem ze j ściowym do jaskini, odsłaniaj~c północn~ ścianę 
szybu wy~onaną z cegły m3szynowej , 

Prace prowadzono w obrębie trzech kompleksóv nawarstwień: l- z okresu międzywojennego 
i współczesnych, 2- z wieku XIX, na1ei~cych do dwu etapdw zasypywania międzymurza, 3- z okresu 
wznoszenia tortyfikacji kleszczowy~h w latach 1790-92. 

Rejon K koło baszty Sandomier skiej / mgr A. Kukliński/ 

Kontynuowano prac e na wykopi e 15 , gd zie w roku 1977 odkryto pierwsze fragmenty roma~s
kie j r o tundy jednoapsydowej, ods łanianej sukcesywni e w latach 1978 i 1983. W 1984 r. prowadzo
no eksploracJę przy pdłnocnej części ko§cioła oraz po stronie zachodniej, pomiędzy murem rotun
dy 1 narożnikiem budowli prostokątne j / także romańskie)/. W pierwszym z wymienionych rejonów 
przebadano nawarstwie nia XIII-wiecznego wału obronnego wzniesionego w konstrukcji skrzyniowej, 
zachowane j jedynie w postaci d r ewna a czy telne j głównie dzięki zróżnicowaniu se~encji nawarst
wień na l i nii przeb~egu ścian kons trukcji. Pod walem zalegała cienka, zapewne zniwelowana, wars
twa destrukcj i rotundy, niżej warstwa "z bruk~em wyznaczającym poziom użytkowania koScioła oraz 
warstwy budowlane, m.in . okrzesków wapiennych i piaskowcowych. Wykop realizowano w tym miejscu 
od stropu warstw wczesnośredniowiecznych poprzedzaj~cych wzniesienia rotundy. Odsłonięto frag
ment zewnętrznego lica fundamentu budow!i na styku nawy i ap5ydy. "Stwierdzono znaczne ugięcie 
nawarst".·l.eń w stosunku do poziomu odsadzki kościoła. 

Po zachodniej s tronie awi~tyni wykonano przekop pomiędzy jaj na~ a narOżnikiem budyn
ku prostok~~eqo, aby uchwycić relację warstw odpowiadających obydwu obiektom. Natrafiono na 
jamę grobową wykonaną z poziomu odpowiadaj~cego pierwszej ~azie użytkowania budowli być może 
nawet, gdy nJe były j eszc ze w pełni ukończone. Pod warstwami budowlan~ zalegała sekwencja na
warstwień osadowych z brukami, paleniskami oraz waratwa zawieraj4ca doskonal.e zachowa.ne odpady 
z obróbki drewna, zalegaj~ca w pobliżu powierzchni skały, 

Odsłonięto odcinki fundamentdw rotundy i budynku prostok~tnego. Fundsment rotundy zos
tał wykonany z łamanego wapienia na zaprawie wapi enno-piaskowej, przy czym w najniższej partii 
wystęouj ~ płaskie, płytowe kamienie o układzie ukognym /opus spicatumt. Fundament budynku pros
tokątnego złożony jest z dwu wyodrębniaj~cych się części: górnej, wykonanej z bloków wapienia 
/w narożniku cios piaskowbowy/&pojonych zapraw~ wapienno-piaskowi\ oraz dolnej, wykonanej zła
manego wapienia spojonego glin~. Dolne czę,ci obu fundamentów wykonano w stopniowo zwężającym 
się ku skale wkopie w~skoprzestrzennym. · ' 1 

Uzyskano szereg zespołów zabytkóv, ktdre po dokładnej analizie pozwoli\ iapewne udci,li6 
dotychczasowe wstępne datowanie obydwu budowli romańskich /na około połowę XI ·wieku;. 

KRUSZWICA 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 13 

LĄD. 9111· Lądek 
wo j . konińsk ie 

patrz 
okres lat,eŃiki 

Muzeum Archeologiczne 
w roz.nanlu 

Badania prowadzU;y 111ąr mąr Jtrystvna Lutowa, Aleksand
ra Lipińska, Maria Zeylandowa /autorka sprawozdania/. 
Finansowało Muzeum Archeoloqiczne w Poznaniu. Dzie
więtnasty sezon badań, Grodzisko wczesno,reaniowiecz
ne /VU-XIII w./. 

Kontynuowano przekop przez grodzisko po linii N-S, nrzecina1~c wał w pdłnocnej 'części 
qrodziaka. Ozvskano notwierdzenie dotvchczasowvch obserwacii co do budo~~ wału . otacza1ąeeąo 
na~stars• ~ .ąr6d. Zaobserwowano sc~dkowate oodcięcia naturalneQO zbocza 1 ślady drewnianych 
ko. ,r trukci_, dla których .soec1alnie orzyqotowane zbocze tworzv ooarcie. Warstwv croadaią ku 
oó!nocy /z~•nętrznv stok •ału/; warstwa spalenizny czy też zbutwieli~ny tworzy zewnętrzną gra-
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nic~ starszego wału. Na nim wspiera się wał młodszy; poziome smugi razlotonego drewna wy3 tępuj~ce 
w piasku, stanowi~ pozostałość konstrukcji rusztowych. 

Kontynuowano również prace w sąsiedztwie pozostałości murku /fundamentu/ kości~ła. Murek 
po usunięciu kamieni stan~iących rozsypisko, ma szeroko~ć 1,10 m i długość 1 ,80 m. Zg~powanie ka
mieni stanowiące jego dalszy ciąg znajduie się około 4 m na południe. To skupisko zło7one z dużych, 
nieobrabianych kamieni, nie wykazało w cł.ccnym stanie dladów zaprawy. Plama zaprawy u · łidoczniła 
się po stror.ie zachodnie j murku , powyżej jamy 6/84, o którą nieznacznie zahaczył wkop fundamento
~· Ary 151 i 171, a więc miejsce,gdz1e odkryto pozostałości murków kościelnych, są terenem bar
dzo intens~~nego, długotrwałego użytkowania tej części grodu, co stwierdz6no już dawniej, a co 
~twierJziły badania tegoroczne. Na terenie zniszczonym przez budowę kościoła odkryto w tym sezo
nie dwa obiekty wydzielone- fragment jamy /6/84/ i fragment chaty/?/. Chaca zachowana w małym 
skrawku dostarczyła dużych fragmentów naczyń górą obtaczanych, z czego jedno prawie całe naczy
nie /~ odciskiem osi/ jest bogato zdobione. Jama dostarczyła również ceramiki górą obtaczanej, 
ale w drobnych ułamkach. Zarówno jama, jak i chata zostały zniszczone przez wkop kośc1oła oraz 
pózniejsze jamy /odkryte w poprzednim sezonie/. 

Już w ·calcu odsłonięto pozostałodcl półziemiankowej chaty z okresu wpływów rzy~skich. Po
zostałość chaty stanowił prostokątny wkop o wymiarach 3,70 x 2,20 m wypełniony ciemną ziemią. We 
wnętrzu chaty zaobserwowano ślady drobnych kołeczków - patyczków tworzących dookolny pas. Po zew
nętrznej stronie chat~ - w calcu - stwierdzono występowanie śladów kołków o średnicy S cm, które 
nie tworzyły regularnego układu. • 

B~dania będą kontynuowane. 

u.rNICA, qm. :Świdnica 
woj. zielonogórskie 
St anowisko 13 

~!uzeum Archeologiczne 
Środkowego Nadodrza 
w Zielonej Górze 

Badania prowadził mgr Krzysztof Onzol. Fi~anso
wał WKZ w Zielonej Górze. Pierwszy sezon badań . 
Domniemane grodzisko \ori'CZ.esnośredniowlec zne iod 
poł . VI-VII ~'• / 

Stanowisko zlokalizowane jest 2 km na południe od wsi, w otoczeniu podmoRłych ląk, w od
ległości około 250 m przed skrzyżowaniem drogi do Sl sklej Ochli. Przed kilkudziesięciu ldty miej 
sce tp nosiło nazwę "Ochelburg•. Centralna część stą owiska , o ogólnej powierzchni ' okolo l ha, 
zniszczona ~ostała na przełomie XIX i XX w. w trakcie budowy linii kolejoweJ. Zbudowano powi~rz
chnię 165 m w zachodniej części stanowiska. Odkryte zostały 3 obiekty. Dwa z nich, nr l i 2, 
funkcjonalnie s~anowią najprawdopodobniej zespół, składający się z budynku naziemnego o powier.z
chni około 20m 1 jamy zasobowej. Obiekt nr 3, odległy od obu poprzednich o 20m- to r egular
ne, owalne palenisko. Ponadto ~ części wykopu zbliżającej się do krawędzi stanowiska na t rafiono 
na pasmo zwartej gliny, niewątpliwie intencjonalnie złożonej, j ednakże o funkcji do t ac n~ewyjaś
nionej. Być może wiązać ją należy z urządzeniami obronnymi. 

Na podstawie analizy materiału ceramicznego, występującego obficie we wszystk ich obiek
tach, przyjąć można, iż osada funkcjonowała w 2 poł·owie ~I w. i w wieku VII. 

· Na jednym z profil!. zaobserwcwano prawdopodobnie bardzo nikłe ślady starsze j warstwy kul
turalnej, z której pozyskano tylko jede n niecharakterystyczny fragment ceramiki, być może neoli
tycznej . Kwestię tę powinny rozstrzygnąć dalsze badania, bow~m powyższę obserwacje dotycza stre
fy częś~iowo zniszczonej. Materiały złożono w Muzeum Archeologi~znym $rodkdwego Nadodrza~ Zie
lonej Górze z/s w Świdnicy. 

Badania będą kontynuowane. 

LUBIĄZ 
woj . wrocławskie 

LUBI~, qm . Kośelan 
woj. leszczy~skie 
Stanowisko l 

patrz 
pótne średniowiecze 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury ~la terialnej 
w Poznaniu 

Badania prowadzili: prof. dr Zofia Kurnatowska 
i doc. dr hab. Stanisław Xurnato~ski . Finanso
wał KZA w Lesznie. Siódmy sezon badań. Zespół 
architektoniczno-osadniczy klasztoru benedyk
tynów. 

Prace prowadzono po polndniowej 1 południowo-zachodniej stronie kościoła /se ktory I i 
VI I I/ oraz w obrębie, obecnie zakcxstii, /sektor XIII/. Celem badań było uzyskanie danych odnoś
nie romańskiej · w obrębie zakrystii! uzyskanie dalszych danych dotyczących zamknięcia stratygra
ficznej 1 odsłonięcie resztek zabudowy w południowo-zachodniej partii badanego obi ekt~. 

· Głównym osiągnięciem sezonu, było odsłonięcie w obrębie zakryst ii, usytuowa nej po pół
·nocnej stronie dziś ko§cioła, dwu kaplic znanych dotąd jedynie ze iródeł pisanyc h. Pierws za z 
nich, przylegająca do prezbiterium, była wynikiem r~ > budowy tej partii klasztoru w czasie tr~a
nia II .fazy romańskiej . Budowa jej przypada na l pol. XI II wiek••· Byla to wąska kaplica zakoń
czona apsydą o wewnętrznej III 4 m; długość. kaplicy wynoEHa około 11 m. Po §ro.dku a psydy za
c hO\<al: się sti pe s - podsta~a pod ołtarz o wymi arach l, 35 x O, 75 m. Uch~1ycono tez kilka poz lornów 
glinianych posad zek , a także 12 pochówków wiążących s ię z czasem jej uzytkowania. Była to zatem 
kaplica grobowa ~zniesiona pod koniec II fazy l ubińskiej· Biorąc po uwagę informacJę z Kroni
ki lubińskiej Krz~.< ińskiego z XVII "!·, iż w klasztorze zbudowano kaplicę dla pochm1ania Wła~ys
ława Laskonogiego /zm. 1231/ oraz, ze w c zasac h Krzywińsk1ego kapl~ca t a była prze z naczona dla 
c e lów związanych z miejscem po~więconym• , można postawić hip.::> t ezę, ze odkr yl il(my .,, łaśnie o•Aą ka
plice , przeksztal con, nas tępnie , zapewne w XV wieku na zakrys tię . Druga kap l i c a zos tała od s ło
nJęta w północnej czę~c l. zakrystii 1 powstała zapewne w Xv"I wieku w wj·niku pr zebudow;t ro~•aris l:l r· -
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- 13·l . 

ao kapitularza, do którego dobudowano niewiolką apsydkę /~ok. 2,7 - 2,8 m/. Można ją zidentyfi-
kować, jako kaplicę 11 tysięcy dziewic wspomnianą w tródłach pisanych. • 

w wykopie X usytuowanym na zachód od wej~cia do ko~cioła natrafiono na dalszy ciąg rowu 
po!undamentowego potwierdzającego su9estię o istnieniu w zachodniej fasadzie I kościola romarts
kiego apsydy. Cenne dane przyniosły również wykopy w partii południowo-zachodniej. Natrafiono 
tu bowiem po ra< pierwszy na czytelne ~lady zabudowart klasztornych I fazy, wskazujące, że przy
najmniej częściowo wzniesiono je z kamienia. 

Zadaniem przyszłego sezonu będzie uchwycenie dalszych fragmentów całego założenia I klasz
toru romańskiego. 

LĄKOREK, qm. Biskupiec 
WOJ. toruńskie 
Stanowisko l 

Uniwersytet ~. Mikołaja ~opernika 
Instytut Archeolog'ii i Etnografii 
w Toruniu · 
Pracownia Archeologii Podwodnej 
Muzeum Regionalne 
w Brodnicy 

Badania prowadzili mgr Kazimierz Grążawski 
/autor sprawozdani.a/ oraz mqr Czesław pietrzy
kowaki /UMK/. Konsultantami byli dr Gerard 
Wilke i dr Andrzej Kola z UMK. Finansował 
Urząd wojewódzki w Toruniu i Muzeum w Brodni
cy. Drugi sezon Badart. Wczesnodredniowieczna 
/?/ osada palowa. 

Zadaniem badad było rozpoznan ie stratygrafii stanowiska poprzez eksplorację nawarstwind 
de~nych w obrębie występujących reliktów osady /strefa litoralna jezio~a/. 

Właściwie prace eksploracyjne zaplanowane na okres wiosenny poprzedzono w okresie zi
mowym sondowaniami dna przy pomocy tzw. sondy Więckowskiego, wykonywanymi przez ~kute v lo
dzie przeręble. Uzyskiwano w ten sposób wyjścio~~ materiał do analiz palinologicznych oraz se~ 
lektywn}· wgląd w stratygrafię interesujących nas partii dna jeziora. 

Eksplorację podczas prac stacjonarnych prowadzono. przy pomocy eżektora wodnego w obrę
bie pólkesonu badawczego /grodzi drewn~ane1/ o wymiarach 4 x 4 m i wysokodcl Ieianek bocznych 
80 cm, która zatopiona została w rejonie domniemane j zatoczki-przystani badanej osady. · 

w obrębie tej jednostki badawczej zadokumento~ano następuj~cy układ stratygraficzny 
/potwierdzi ł on w przybliżeniu wcześniej poczynione obserwac je z odbytych sondowań/: 

• I/ waretwę stanowił piasek z siln~~ przerostami korzeni roślinności podwodnej i szcz~tkami 
tychże roślin,osiągaj~c miąższość ca 50-60 cm - 90 cm. 

II/ warstwę stanowiła warstwa kulturowa w postaci mulistego piasku przesyconego wiórami drzew
nl~i i fragmentami kory tmiąiszość ca 40 cm/. W spąqu tej warstwy wystąpiła poziomo leżą
ca dranica o przekro~u 28 x 19 cm oraz mniejsze fragmenty drewna, w!lr6d których zadokumento-
wano granitowy kamień szlifier!lki /rozcieracz/ /?/. , 

Poniżej , na głębokości ca 130 l icząc od poziomu dna,wystąpila kreda jeziorna. Przez 
~szystkie wspomniane warstwy przechodz~ly 3 pionowe pale zlokalizowane w omawianym wykopie, za
głębione w kredę jeziorną do ca 50 cm. Wobec braku materiału ceramicznego, moina mieć nadzieję, 
~d~Ó~ania dendrologiczne pozwol~ określić chronologię stanowiska , Przewiduje się kontynuację 

LEKNO, qm. Wągrowiec 
woj. pilskie 
Stanowisko 3 

~onserwator Zabytków Archeologicznych 
w Pile 

Badania prowadsir: mgr Andrzej M. Wyrwa przy 
współpracy ~r Ewy Springer. Finansował WKZ 
w Pile, Uniwersytet ~. Adama Mickiewicza w 
Poznan!u, 'l'owarzystwo Ziemi Pałuckiej w Wągrow
cu, Rada Uczelniana ZSP OAM, Rada Wydziałowa · 
ZMW "Wici" DAM oraz Naczelnik Gminy Wągrowiec. 
Trzeci sezon badad. Klasztor cysterski /2 poł. 
XII-XV~I /?/ w. Cmentarzysko szkieletowe - ok. 
XIII- /?/. ~onstrukcje architektoniczne sprzed 
zabudowy cysterskiej - /?~ Gr6d wczesnośrednio
wieczny /X- XI w/?/. _ 

Kontynuowano prace wykopaliskowe w zachodniej /sektor ·A/ i wichodniej /ąektor B/ czqt:
ci pocysterskiego obiektu sakralnego. Badano cmentarzysko szkieletowe oraz warstwy kulturowe 
sprzed osadnictwa cysterskiego - gr6d i relikty architektoniczne. 

W bieżącym sezonie odsłonięto: 

l. Dalsze relikty pótnego obiektu s~ralnego /budowla sakralna A - · kościół ~cysterski/a/ dal
sze fragmenty muru południowego ko,ciała z zachowanymi w części zachodniej fundamentów b/ 
fragmenty fundamentów dochodzących w czędci północno-zachodniej do fasady kościoła c/ ~eł
ne półkole apsydy kotciała "A" d/ dalsze fragmenty fundamentów zamykających od wschodu pros
tok~tne przęsło prezbiterialne kościoła "A" e/· fragmenty muru północnego kościoła ."A" oraz 
inne fundamenty, które na obecnym etapie badań trudno wiązać bezpodrednio z kościołem "A" 
czy obiektem B /rotundą/. 

2, Relikty przyziemia obiektu sakralnego "B" }budowla sakralna •a• - rotunda wczesnodrednio
wieczna/ wykopy VIII, IX, XII oraz VI. 

), Dalsze fragmenty muru obwodowego ·p~zy północnej i południowej części zabudovad sakralnych 
wokół obiektu "A" - wykop XI "A". 
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4. Bliżej nieokred~ony obiekt architektoniczny pod fundamentami obiektu sakra~nego "A" w partii 
pćłnocno-zachodl~iej tego obiektu /·~kop I A/. FundĄmant ten zawie~a zaprawę podobn4 do tej, 
która znajduje się _w rotundzie /wg obserwacji i badań makroskopowyrh/. 

Relikty architektoniczne zachowane s4 szcz4tkowo. Zniszczone zos~ały pr z- ; gŁębokie or~i 
i . dewastację w wiekach XVIII-XX. Fundamenty obiektu sakralnego "A" wykonane b)'!) w w11tku opus 
ernplectum, Kamienie w fundamentach ł11czone są zaprawą wapienni\ ba~ bialej. Na podstawie dotych
czasowych badań szczegółowa interpretacja rozplanowania obiektu sakralnego "A" jest jeszcze nie
możliwa, nie ma bowiem podstaw do dciślejszego powi11zania reliktów architektonicznych odsŁonię
tych w sektorze A t B tego obiektu. Jedynymi danymi, które pozwalają w nowym świetle ujmować fakt 
przeniesienia klasztoru z Łekna do Wągrowca ok. 1396 r., wydają się być fragmenty drugiej przy
pory /przypory reparacyjnej?/ odsłonięto w północnej części wykopu V. Wstępnie wydaje się, że 
obiekt sakralny "A" w wyniku osiadania gruntu /wału grodowego/ mógł ulec zarysowaniu, co mogło 
spowodować ową decyzję. Spostrzeżenie to będzie weryfikowane w trakcie dalszych szczegóŁowych 
badań. 

Rotunda łekrieńska 

W czędci wschodniej stanowiska /sektor B/ - wykopy VIII, XII, IX i VI - pod reliktami 
architektonicznymi obiektu sakralnego "A" odsłonięto relikty architektoniczne obiektu sakralne-
9? •s•, które występuj!\ pod prostok11tnym przęsłem prezbiterium i stykaj~cymi się z nimi od za
crtodu czę,ciami nawy głównej obiektu sakralnego "A". Odsłonięto także prawie cały obrys przyżie
mia tego obiektu. Dzięki temu można stwierdzić, że obiekt sakralny •s• j ~st rotundą typu proste
go poprzedzoną od wschodu pół~olistą apsydą. Rotunda została zlokalizowana w północno-wschodniej 
czę.ci grodu przy wale. Fundamenty jej wkopano w warstwy groduwe o dl~girj ciągło~ci osadniczej. 
W trakcie eksploracji w wykopie IX /cz. pnrwsch./ uchwycono poziom) u"ytkowf i warstwę budowlaną 
rotundy. Poziom ten wyznaczała tzw. wlewka zaprawy fundamentowej, widoczna bardzo dobrze przy 
apsydzie rotundy. 

O~ orientacji rotundy i obiektu sakralnego "A" nie po~rywają się.· O~iekt "A" ma orienta
cję 17,~ku północy od kierunku wschodniego, a rotunda ok. 25 • Wymiary roturńy: średnica korpu
su po zewnętrznych licach muru - ok. 9.15 mJ średnica po wnętrzu korpusu- ok. 6,65 m; szerokość 
muru korpusu - l 1-1,25 m. 

Fundamenty rotundy wykonane były z otoczków granitowych i piaskowcowych łączonych zapra
WI\ barwy różowej. 

- Średnica apsydy po zewnętrznym licu murów- ok. 5,2 m, średnica ~o wewnętrznym licu 
murów - ok. 3, 4 m, szeroko~ć murów fundamentowych - 1-1,25 m. W apsydzie z.:.chowały się nie•· »l
Ide fra91t1enty korony muru - do \IIYSokości około I S cm. Korona wykonana była z łupanych płyteJ. 
piaskowcowych łączonych zaprawą barwy różowej. Wnętrze korpusu i apsydy rotundy wypełnione jest 
otoczkami ~ranitowymi i pi4skowcovymi, na których zalegają duże ilości zaprawy wapienne j ba rwy 
białej i zaprawy różowej. . 

Przypuszcza się, że biała zaprawa wapienna ~tanowi prawdopodobnie resztki warstwy budow
lanej obiektu "A" lub tynkowania wnętrza. Wyjaśnienie tego będzie możliwe po prz~?rowadzeniu ana
liz fizyko-chemicznych. Zaprawa różowa zaś, jak się obecnie przypuszcza mogła stanowić w~·lcw pod 
posadzkę lub podsadzkę/?/. 

· Na podstawie dotychczasowych badań ustalono, że fundamenty rotundy zalegają na głęboko~ć 
około 0,80 m. Ze względu na to, że rotunda zalesa pod obiej(tem sakralnym "A" północne jej partie 
zostały całkowicie przykryte przez mur północy nawy "głównej~biektu "A". Fraqm~nty t e nie zcs~ 
tały jeszcze odsłonięte. Wstępnie rotundę datujemy na połowę XI wieku. Typalogicznie rotunda łek
neńska podobna jest pod względem rozplanowania przyziemia do rotundy w Plocku, Cieszynie, Prze
myślu, Strzelinie itp. Dalsze badania na tym obiekcie będą kontynuowane. 

Gród 

w trakcie badań w sektorze A i B odsłonięto relikty kon~trukcji grodowych wału /wykopu 
VI, VI A, VII, VII A, IX, II A oraz I A' i I B/ w postaci śladowych konstrukcji drewniano-ziern

.nych. w wykopie I A i B, VII i IX odsłonięto i eksplorowano warstwy na majdanie grodu . W trak
cie eksploracji wydobyto duże ilości ceramiki, narzędzi kościanych i półfabrykatów z kości . 

. Cmentarzysko 

w wtniku badań archeologicznych prowadzonych przez 3 sezony na cmentarzysku szki eletowym 
wydobyto łącznie 178 osobników. Analiza antropologiczna 17 czaszek przeprowadzona przez Instytut 
Biologii- Katedrę Antropologii UAM wykazała;· że wdród przebadanych osobników przeważają elemen
ty:armenoidalne, laponoidalne i nordyczne; analizę st~•ktury wymieralno~ci doko~no przy uwzglę~
nieniu danych o wieku w chwili śmierci 178 osobników. Wstępna ahaliza wskazuje, ze na cmentarzys
ku ~rfebano ludnogć populacji lokalnej, o wła~ciwym grupom ~redniowiecznym stosunkom wymierania. 
Cz~stotliwośó grobów dziecięcych jest bardzo niska i ni•· daje możliwości określenia natężenia wy
mieralnotlci w vieku dziecięcym. Częstotliwośó wymiera,tnc'c . .::i osobników dorosłych rozkłada się w 
przedziale wieku 20 - 40 lat. Liczba osób ~rłych w wieku starczym jest stosunkowo wysoka l wy-
nosi obącnie 7 osób. ' 

w grobach znale~iono m.in. : w grobie nr 5/84 obrączkę brązową na lewej ręce; w grobie 
nr 11/8• denar poznański i ślad po obrączce /lewa ręka/; w grobie nr 25/84 amulet krzemienny; w 

· grobie nr 30/84 fragmenty tkaniny ze złot4 nitką?, ślady na czaszce po diademie br11zowym; w gro
bie nr 44/84 fragment blaszki srebrnej, okucia trumienne i ielazn'l ~głę. W grobach zaobserwowa
no ślady drewnianych trumien oraz szereg okuó 1 qwotdzi trumiennych. Na tej podstawie zrekonstru
owano niektóre trumny. Wyróżniono dwa typy: t.rumnę o przekroju prostok11tnym i trurnn11 o przekro
ju trapezowatym. 

./ 
W trakcie eksploracji w bieiący&uroku wydobyto duże ilości ceramiki naczyniowej, fragmen

ty szkła witrażowego, fragmenty płytek posadzkowych, fragmenty ceramiki budowlanej /cegły profi
lowane i kształtówki/, monety wczesnośredniowieczne oraz kości ludzkie i zwier2ęce. 

··.:" .. ·. 
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Wydobyty materiał archeologiczny znajduje s i ę w trakcie szcze~ółowego opracowania 1 a na
liz specjalistycznych. 

ŁODYGOWO, qm. Kisiellee 
woj. elblĄskie 
Stanowisko l 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prOwadził dr Jan Michalski . Finanso
wał WKZ w Elbl<tqu.' Pierwszy sezon badań . Gro
dziska z wczesnej epoki żelaza i wczesnego 
średniowiecza /XII-XIV w.J. 

Stanowisko znajduje się na wyspie położonej w centralnej części Jeziora Łodygowskiego. 
Prowadzili tu w 1909 r. niewiel~ie prace wykopaliskowe archeologowie niemieccy ·odkrywaj~c reszt
ki grodu wczesnośredniowiecznego oraz ślady osadnictwa z wczesnej epo~i żelaza . Poza tym natra
fiono na resztki pomostu biegn~cego od wyspy w st;ropę stałego l~du. Obecne oględziny stanowiska 
pozwoliły stwierdzić, że na powierzchni wyratnie widoczny jest zarys wału na całym obwodzie wys
py, wypiętrzony ok. 1 m nad poziom majdanu. Jedynie w części południowo-wschodniej wału widocz
ne jestsiodl~być może znajdowała się tutaj brama, którą wyjeżdżało s1ę na wzmiankowany wyżej 
pomost. ca~a wyspa, mająca kształt mniej więcej okr~gły i powierzchnię nieco większ~ niz O,S ha, 
porośnięta jest gęsto dr:e·"ami i krzewami co ba2dzo utrudniało prowadzenie badań. W bieżącym ro
k~ założono 3 wy~opy o łącznej powierzchni 33 m • Znajdowały się one w poludniowo- zachodniej 
części scan~iska i ooejmowały: wykop l część wewnętrzną wału, wykop 2 część zewnętrzn~ , wykop 
3 majdan. w wyniku badań ustalono: 

1. Na opisywanej wyspie znajdowało się grodzisko wczesnośredniowieczne, którego chronolo
gię w przybliżeniu można określić na XII-XIV w. Otoczone było wałem ziemnym, wzniesionym prawdo
podobnie na szcz~tkach wału wczesnożelaznego, umocnionym płaszczem kamiennym i zwieńczonym przy
puszczaln-ie jak~ś konstrukcj~ drewnian~. Ta ostatnia mogła mieć szer. ok . 3 m i wnętrze jej wy
pełniała zapewne glina i kamienie. Z zachowanych śladów nie dało się odczytać r odzaju drewnia
nej konstrukcji. Na wale odkryto duży żelazny topór z tkwi~cym w tulejce ćwiekiem oraz także że
lazny grot oszczepu . U stóp wału znajdowały się 4 obiekty, z których dwa położone przy samym wa
le mogły być ziemiankami mieszkalnymi. Jeden z ~ich /obiekt 2/ miał ściany wyłożone kamieniami. 
Ił jamach i ich najbliższym s~siedztwie odkry~o srebrn4 monetę, takiż piergcionek, rogowy grze
bień, żelazn~ sprzączkę do pasa 1 kilka żelaznych noży. Na .wale, w warstwie kulturowej majdanu 
oraz w obiektach znaleziono duże ilości ceramiki i kości zwierzęcych. Do cennych znalezisk nale
ży odkrycie fragmentó~ szkieletów rybich oraz łusek. 

2. Wcześniej na wyspie znajdowała się osad~ obrc: na z wczesnej epoki żelaza. Niestety 
podczas wznoszenia grodu wczesnośredniowieczneg~ zniwelowano całe wnętrze wyspy nie pozostawia
jliC ani jednego fragmentu ceramiki z tamtego okres" . Częścio·.,emu zniszczeniu uległ także wał ·. 
Prawdopodobnie usunięto jego wewnętrzn~ część stawia)4C w t~'M miejscu wzmiankow'l już konstruk
CJę dr~nianą. Tak więc zachowała się jedynie zewnętrzna część glinianego wału. Hipotezę tak~ 
wspiera fakt, że ceramika wczesnożelazna występowała jedynie na kulminacji wału i po jego str~
nie zewnętrznej . Całość materiału zabytkowego stanowią niezbyt liczne fragmenty ceramiki naw1~
zującej do ceramiki kultury kurhanów zachodniobałtyjskich. 

Badania będ~ kontynuowane. 

LUS~CZĆW, gm. Uchanie 
woj. zamojsk1e 
Stanowisko l 

MALBORK-WIELBARK 
woj . elbl~skie 
Stanowisko 24 

patrz 
epoka br'IZU 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Mieczysław Haftka. Fi
nansował WKZ w Elbl~gu. Pierwszy sezon badań. 

· stano~isko wielokulturowe, osadnictwo z: wczes
nej epoki żelaza, okresu wpływów rzymskich i 
wczesnego średniowiecza, /XI-XII w./ 

Stanowisko położone jest na wschodniej, wysokiej krawędzi 2uław Wi~lanych, w obrębie 
niewielkiego półwyspu. 

W czte~ech działkach o łącznej powierzchni 45 m2 odsłonięto 7 obiektów archeologicznych, 
z których na szczególne 'wyróżnienie zasługuj~ ślady wczesnośredniowiecznego domostwa o wymia
rach S.OO x 4,70 m. Granice zasięqu obiektu wyznaczały ciągi szarobr~zowej, piaszczystej ziemi, 
dos konale czytelne na tle żółtego piasku, któ~ towarzyszyły ślady po rozłożonych słupkach. 
~ pc łudniowo-wschodniej 'partii chaty odsłonięto koliste palenisko o średnicy 0,75 m wypełnio-
ne ~zarn~, piaszczystą ziemią zawieraj~c~ węgle drzewne i drobne bryłki polepy. Domostwo posia
da ło wyratny pedzia~ na dwie części oraz od strony zachodniej, szeroki na 1,5 m pcdcied. Inwen
~ar z obiektu bardzo ubogi- zaledwie kilka fragmentów ceramiki 1 kodci zwierzęce /krowa, zaj4c/. 

. W odległości 6,95 m na południe od wyżej opisanego obiaktu, odsłonięto zarys dużej, owal-
r.~~ 1amy /1~50 x 0,89 m/ wykazuj~cej związek z licznymi śladami po słupkach. Brak warstwy kultu
rcNeJ w obyawu obiektach, a zwałazeza uboga zawartośt wskazuje na krótkie używanie tych obiektów 
.· r.r - xt r w1 eku. -

Obiekcy 3-6 w postaci płytkich jam wypełnionych brązowoszar~, piaszczyst~ ziemią, należy 
ł.:tczr•' z dzialalno~ci~ ludno~ci ltultury oksywskiej. Obiekt nr 7 fragmentarycznie odkryty, w pos
tacl 0bszornPJ jamy głęboko wkopanej w piaszczyste podłoże można wi~zać z półziemiank~ z wczos
~ej er-v~t zelaza. 

Badan ia zostały zako~czone 



NARKOWE, <]lU. Dobre 
woj. włocławskie 
Stanowisko 9 

NAROJKI, gm. Drohiczyn 
woj. białostockie 
Stanowisko l "Mogiłki" 
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patrz 
epoka brązu 

Pal\stwowe Muzeum Archeolog:.czne 
w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Ludgarda Dłu~opolska 
1 mgr Andrzej Pio~rowski. Finans~Nał KZA na 
woj . białostockie . Drugi sezon badań. Cmen
tarzysko z grobami w obudowie kamiennej/Xll
-Xlli w. / 

Prace wykopaliskowe , podobnie jak w poprzednim sezonie, koncentrowały się na arach 5, 7 
i 6. Otwar.t o dodatkowo wykopy sprawdzające na arze 6 przylegającym do aru 7, na arze lO przyle
gającym od strony wschodniej do aru 5 i na arze 4 i 11 przylegającym od strony półudnicwej do 
aru 5 i 10 . 

Odkryto 23 groby . Część z nich uległa dużemu zniszczeniu pr zez wybieranie kamieni bru
ków i obudów lub przez głębOkie wkopy. Dotyczy to przede wszystkim grobów płytkich występują• 
cych na arach 6 , 7 i 8 . 

Wszystkie groby, z wyjątkiem jednego, zorientowane były po osi E-W z większym lub mniej 1 
szym ·odchyleniem na piHnoc i południe. Zmarły pocho••any w tym grobie skierowany był głową w strc6-
nę zachodnią . Grób 38 posiadał orientację N-S, a pochowane tam dziecko miało głowę zorientowa-
ną na południe. 

Na ogólną liczbę 23 grobów tylko 10 posiadało wyposażenie . Do "bOgato" wyposażonych gro~
b6w zaliczyć należy grób 30 . Pochowana w nim kobieta posiadała pierścionek , bransoletę brązową, 
pacior ki szklane, esowate kabłączki cyno••e oraz mały nożyk żelazny i dwie zausznice brązowe z 
trzema paciorami. w grobie 39 odkryto paciorki szkl ane , esowate kabłączki cynowe i pierścionek 
z cyny. W grobie 25 znaleziono dużą szpilę żelazną z kółkiem i gwotdzie żelazne . W pozostałych 
grobach odkryto pierścionek /grób 26/, krzesiwko ogniwkowe /grób 29/, paciorki szklane /grób 36 
i 40/ , kabłączki cynowe /grób 38/ . 

Planowane jest prowadzenie prac w roku przyszłym. 

Nieo6w, gm. Zgorzelec 
woj. · jeleniogórskie 

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno Konserwatorski 
we Wrocławiu 1 

Badania prowadziła mgr Halina Śledzik-Kamińska. 
F inansował WKZ Jelenia Góra. Trzeci sezon ba
dań /drugi w 1970 r./ Grodzisko nr l z okresu 
wczesnego średniowiecza. 

- Stanowisko położone jest w odległości O, 3 lun na wschód od centrum '"s i, bezpośrednio za 
murem nowożytneqo cmentarza, na prawyw ~~~!is~ym Drzegu rzeK~ ~1t~!, na wzniesieniu2 20m n.p.m . 

Grodzisko składa się z dwóch członów: większego obejm~jącego szczyt w~~!esien~a oraz przy
legającej do niego platformy /podgrodzie ?/ od strony północno-wschodniej, położonej kl~~~ met
r& .. niżej . Człon większy o ~rednich 46 x 36m otoczony jest podkowiastym wałem /otwartym od stro
ny rzeki Witki/, o długo~ci 120m, szerokość podstawy wału wynosi 5-12 m, wysokość od strony wew
nętrznej 2- 4 m. Rozmiary członu mniejszego położonego niżej wynoszą 30 x 25 m. 

Badaniami objęto majdan członu większego grodziska, tj. północno-zachodnią częś~ razem 
z we·Nnęerznym rozsypiskiem wału, część centralną oraz południowo-wschodnią. Stwierdzono, że pod 
warstwą darni od strony północno-zachodniej na wewnętrznym rozsypisku wału ·.;ystępują os,.nlęte 
kamienie wchodzące prawdopodobnie w skład konstrukcji wału. Na badanym odcinku osunięt~ kamie
nie występują ~ pasie 2 - 3 m. Przed wałem występuje warstwa kulturowa o szerokości do 8 m w 
części północno-zachodniej /na którą były nasunięte także pojedyncze kamienie z wału7 craz S-6 
m w części ~łudniowo-wschod.~iej. Miąższość warstwy kulturowej Vtnosi 20-50 cm. ~od warstwą kul
turową na stropie calca, przy krawędzi wykopu, zarówno w czę~ci północne-zachodniej jak i połud
niowo-wschodniej majdanu zaobserwowano fragmenty zarysów 2 obiektów nier~chomych lwypelniska ich 
będą eksplorowane w sezonie następnym po rozszerzeniu wykopu/. 

Materiał zabytkowy najliczniej repre~entowany jest przez fragmenty naczyń glinianych 
oraz pojodyńcze ułamki z domieszką grafitu , pochodzą najprawdopodobn~ej z IX-XI w. Z innych wy- 
robów glinianych odkry_o kulkę do gry. 

W grupie zabytków z żel r. za odkryto: gwotdzie /w stropie warstwy kulturowej/, fragment 
sztabki z żelaza, . nóż, haczy~, pincetę, półkosek z przepale~~"' ostrzem, militaria: w postaci 
ostrogi typu IIa2-3U-A2 /wg Klasyfikacji K. Wachowskiego dacowaną na koniec X. - pocz. XII w./ 
oraz topór z asymetrycznym ostrzem opadającym w d6ł, osadzie w kszta!cie graniastej tulejki /wg 
optnii K. Wachowskiego mający na• .. iązania -.. materiale czeskim, gdzie datowane są na 2 poL IX w./ 
z innych wyrobów wymienić należy osełkę oraz ~rążex wykonane z kamienia . 

Materiały tródłowe znajdują się w .I"IOAK .:e W~ocławiu. 

Badania będą kontynuowane. 
t 

~--.-\,< 



NIBWIARliiO, CJII• Traci
woj. lomiy11ek1e 
staooviako 1 •okop• 
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oni.weraytet Warszlllllllti 
lnatytut Arcbeoloqii 

Badania p~adail1s mgr Kar1.sn J14bkowaki 1 mgr 
Lech ltaelllllllrak 1 autor apr11110zdanJ.a/. Konaul. tac
ja doc. dr bab. Maria ~kiewicz. Ba4ania finan
aova.l WKS w- Łomży. Trzeci aeaon badali. Grodats
ka z okresu wczesnego lłredniood.ecsa. 

Obiekt uaytuowany je~t na ni~elkia vynieaieniu v pó~-vscbodn.lej części -1 lfievia
rovo. Badania lllialy dlarakter ratovnicay ze vzglę(lu na nieustaj,ce laJ.»o l.icznycb zakazów/ vybie
.ranie żwiru z qrodziska. wytyczono vykop o wymiarach 4 m x 6 m v góŁudniowo-zacbodniej csęllci maj-
danu, wzdłuż wału, v niewiel.kiej odległollcJ. od wykopu z roku 1968. · . · • 

, Oczyszczono profil połudnJ.owy v vyrvie .wału zachodniego. PoczynJ.one obserwacje wskazuj' 
na trójtazowoll6 całego obiektu, co jest szczególnie widoczne v wykopie drugia, v kt6rylll vys~i
ła półziemianka. wydaje się róvoJ.eż, że najataran wa.rstva.Jculturova ..a<]ła pocbodzJ.ć z czaaóv 
poprzedzaj,cych usypanie samego grodziska. Społród zabytków przevaźajłł fragmenty cer~. Baj
starsze traqmenty darować 1110ina na XII-XIV v. Ba macanycb głębokollciacb znal.eziono róvnież cera-
lilikę nowożytnłł z polew,. · 

Na uwag'ł zaaługuje -talowe radeŁko . słuiłłce prawdopodobnie do ornamentovan.1a naczyó gli
nianych . Na podstawie ceraliliki lllOŻna s~z16, ii obJ.akt ten funkcjonował od XII viaku. 

BadanJ.a b'łd' kontynuowane. 

NOWINA, gm, El.bl'g 
woj • -elbl,skie 

Biuro Dokumentacji "Zabytkóv 
V El.blłł!JU 

Badania prowada ił ~ Marek JagodzilieltJ.. Finan
sowal WKS • El.blłł!fll· Pierwszy suon badal1. 
wczesnolltedniovieczna ~-e~~w.A o.e./ osa-
da pruska. 

Osada położona jest przy vacbodni.lll brsegu jeziora Druino na wyrajfnym, oyplowatym wynJ.e
sieniu, stanowi,cym terasę nadzalevovłł jeziora. Odkryta została v 1982 r., podczas badall ~ierz
chniowym prowadzonych w ramach AZP. 

W 1984 r. podjęto badania ratovni,cze z uwagi na duie Za<J,rOienie zniazcsenifllll obiektu. 
Przebadano obszar o pow. ok. 0,6 ara i odsłonięto fra!JIII8Dt chaty s duiym, kolistpt paleniskifilit 
liirednica ok. 2m;. wypełniska nieckowateg{> v profilu palenialta stanowił węgiel drzewny, ba.rdzo 
duta liczba cerallliki, kollei zwierzłłt oraz ~enie, którymi pokryty był dość licilila •Płłg obiek
tu. W pewnej odległości od palenialta odsłonięto lllady po słupach. 

BadanJ.a będłł kontynuowane.· 

OBISZÓW, ·gm. Grębocice 
woj. le!JDicl<ie 
Stanowisko 9 i 10[ 

Muze- autn!cbra 1 OćUewnictva 
Metal1 Kolorowych w GłO!JOVle 

~ prowadsJ.l mgr Benryk Pokora pr%)' współ
pracy 11gr. Władyałava Czyiyl<a. Finansował WU 
Legn.tca. PU!rvazy -:aon ba4a.l!.. lłc:a....adrewdnJ.o

wieczne osady pray!J]:Qdove - IX-X w. 

Rozpoznawcze badania ratownicze podjęto na dwóch apoliród trzech osad prsygrodowych, za
legających v bezpodradniej bliskości grodziska. 

Stanowiako 9 prsylłł!fa bespolli"ednio do południ~c:bodniego fra!fJMD.tU zarysy dwóch obiek
tów wzielllDych. Wyst~iły tu v dużej ilości .frag.enty ceramiki, żużle ttvorzłłc& skup~sko w stropo
wej partii obiektu nr 1/ oraz kollc1. z sabytk~ specjalt>7ch należy zwrócić uwagę na zachowane v 
całości i fra~ntarycznie 4 :ielasne noie oraz 2 przęsUiki. Ponadto v obJ.ekc:ie nr 2 ujavni.ono 
palenisko. · · · 

Stanowisko 10 - przylega do południowo-zachodniej częllci obwałovall 1 jak au!JIBruje konf1-
!JUracja terenu istniała tu niewielka, najprawdopodobniej jednodworcza osada. 

W wykot>ie o powierzchni 24 m2 odsłoni'łto 11ałych rozmiuóv obiekt vziemny, w ramach które-
go ujawniono niewielkłł 1lo'6 fra!JII&Dtóv ceramiki oraz kollci. · 

Zaróvoo stanowisko 9 jak i 10 stanowi' osady fuokcjonujł4ce najprawdopodobniej róvoocze'
nie z grodziskiem, . na ~ wskazuje -mat~iał cer-.tczny zebrany z pov~erzchoi grodziska. 

Badania będłł kontynuowane. 

OBKAS , !JIIl• Jtalllień ltrajeńaki 
Woj. byd~oskie Uniwersytet l.6dzkt 

ltatedra Archeologii 

Badania prowadzili lll!Jr Maciej Trzciński, mgr 
Aleksander Andrzejewski /autor sprawozdania/. 
Finansowal Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskle!JO v ra=ach akcji •wisła " oraz Oni
~ersytet ŁódzkJ.. Pierwszy sezon badań. Osada 
vcaesnołredniowieczna /X-XII w./ 

Przeprov&daono badllnia sondażowe stanowi ka 11 poda . 
no •tod' fosforanow, trzy vykonv 0 ogólnej i • chnia ~e· wczemuejszych badall vytyczo-

".. pov ers 100.. i prsebad&DO je. w wykopie II pod 
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va.rstwll ziami ornej od1tryto poziom jałowej gliny. W wykopach I i III odkryto trzy jamy i ogniako 
oostawione kalllie!U~. Obiekty otoczone bYłY warsbrll kulturowll o aillŻf:tO•ci około 20 - 30 cm. za
równo w obiektach Jak ~ w varatwie kulturowej znaleziono liczne ułamk1 ceramiki vczesno,rednio
viecznej z X - XII wieków zdobionej wieloma typami ornamentu. Oprócz ceramiki odkryto ko6ci zwie
rsęca, fragmenty kościanych grzebieni i nóż żelazny. 

Bada!Ua ~ kontynuowane. 

OSTR61f LEifiiCXI 
woj. poznaliskie 

Muzeum Pierwszych Piast6w 
na Lednicy 

Badania prowadzili mgr Janusz Górecki, mgr 
Jacek Wrzesińaki. Finansowało MPP n/Lednicy. 
Drugi sezon badań. Wał grodu starszego, wał 
grOdu młodszego, cmentarzysko przykościelne, 
",!!!jdan grodowy. . 

Badania kontynuowano na założonym w 1983 r. wykopie po południowej stronie kaplicy . tzw. 
I badowl~. W strefia cmentarzyska nadal występowały groby szkieletowe. Wyeksplorowano 4 regular
ne podlówki • ł.flcz!Ue po dwócb aezonach badań z materiału kostnego udało się wydzielić około 50 
osobD1k6w. 

Ra Odcinku przebiegu wałów dotarto do warstw sp.~~govych zalegajllcych bezpośrednio nad 
strefll styku wału starszego i.młods~ego /nad koron4 waLu starszego znaleziono srebrn" monetę · 
krzyżówkę-XI w.?/. Pas kamieni Odkryty w ubiegłym sezonie, na zewnlltrz grOdu Od strony jeziora, 
:tmLe!Ua kierunek wchodzllc pod młodszy wał /Założono dOdatkowy wykop dla sprawdzenia jego przebie
gu/. MiSWfltpliwie pełnH: funkcję umocnień brzegowych. 

~ontynuowano prace weryfikacyjne majdanu grodowego bad&~ego przez prof. A. Wrzeska w 
latach 1932-l93S. Badania objęły obszar o powierzchni około 40 m • Natrafiono na obiekt gospOdar
czy z korytarzem, pracownię muratorskll /?/, skraj obiektu mieszkalnego z ofiar" zakladzinow", 3 
jamy i poziom konstrukcji drewnianyćh i kamiennych związanych z wałem albo z obiektem mieszkal
nym. Chronologia odkrytych obiektów zamyka się w okresie XI-XII w. 

W ramach prac intardyscyplinarnych rejonu "~dnickiego" kontynuowano badania podwodne 
Jeziora Lednickiego-most wachodni /płetwonurkowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/, 
oraz wykonano 20 $0ndaży na grodzie i podgrodziu dla Pracowni Teledetekcji z Krako~skiego Przed
siębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego. 

Materiały arcbeologicxne, antropologiczne oraz dokumentacja znajduj" się w Muzeum Pierw
szych Piastów na Led!Ucy. 

PARCBANIE, 9111• D'lbrowa Biskupa 
woj • bydgoskie 
Stanowisko ~ 

P.IASU, gm. :&duny 
woj • kA1iskie 
Stanowisko l 

l 

patrz neolit 

Młodzieżowe Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk 
w Kaliszu 

Badania prowadził mgt Dionizy Kosiński . Finan
sował WKZ Archeologicznych w Kaliszu. Dziewią
ty sezon badań. Gródzisko wczesnogredniowiecz
ne. 

~--'~ Celem badań było powiększenie zasobu informacji o gzOdzisku poprzez dalsze badani e kon-
s~cji wału, wjazdu do grOdu oraz wnętrza /majdanu/. 

1. Zakortczono eksplorację vy~opu ar /43 ćw. CD /9 x S m/ oraz założono wykop - ar 44 
6w.o /4 x S mf. Oba wykopy obejmowały partię walu i wjazdu do grodu w najwyższej partii grodziska. 

Bada!Ua potwierdziły ponad wszelk' Wlltpliwość, ie uchwycony został wjazd do grodu. W pro
filach, jak i na planach, jest on widoczny wyratnie, różniąc się od konstrukcji wału zachowanego 
w postaci jasnego piasku, w którym rysuj' się br,zowe smugi zbutwiałego drewna. W najniższej par
tii wału drewno zachowało się niezbutwiałe. W budowie wału używano dranic- W wykopie ar 43 uchwy
cono łączenie stosów. Wał licowany był belkami i kamieniami o średnicy do 50 cm. Stwierdzono, że 
v nieokreślonym bliżej czasie, kiedy drewno zbutwiało, lico wału obsunęło się. Uchwycono regular
ne Cillgi kamieni. Wypałnisko stanowiły warstwy ba~ brunatnej zawierające duże ilości zwęglonego 
drewna i zbutwiałego zmieszanego z piaskiem i humusem oraz znaczniejszą ilo,cią skorup. 

Około 20 cm poniżej osuniętych z lica kamieni, pod warstw" piaszczystą zawierajllCil zbut
wiałe i zwęglone drewno odsłonięt~ bruk dwuwarstwowy. W planie miał dość regularny półkolisty 
kształt. Jest on częścią ~ruku odsłoniętego v poprzednich sezonach w wykopie "8". Ostateczne wy
jaśnienie funkcji bruku wymaga dalszych badań. Nie zakończono eksploracji wykopu ar 44 ćw. o. 
Badania tu prowadzone pozvćliły ustalić zarys wałów Od strony majdanu, wjazdu i z zewnątrz. Zeb
rano uLamki ceramiki z okresu istnienia grodu /faza D/ jak i nieliczne starożytne. 

2. Majdan. Załoiono wykop - ar 47 ćw. D S x S m - przedłużający zbadany profil grodzis
ka ku wschodowi. Wykop obejmował najniższ~ partię kotliny grodziska. Pod metrową warstwą humusu 
barwy czarnej zawierającej fragmenty naczyń z okresu funkcjonowania grodu jak i współczesnych 
odsłonięto nieregularny bruk albo raczej rumowisko. W pozioaie bruku znaleziono nieokreślony 
przedmiot żelazny /krzesiwo ?/ oraz skupieks skorup z fazy o. Stan eksploracji wykopu pozwala 
s~zić, że kamienie nie ułożono na calcu, lecz na nierównej warstwie osadniczej wypelniajllcej 
zagłębienia w piaszczystym pOdłożu. 

Rozmiary majdanu wynoszą ponad 20 m średnicy. 
Badania grodziska będą kontynuowane w celu zakortczenia badań konstrukcji walowych oraz 

rozpoznenie Jllllljdanu i uchwycenia jego rozmiarów i zabudowy. 



PIOTRÓW, gm. Zad z im 
woj. sieradzkie 
Stanowisko l 

PLOSKI, gm, Bielsk Podlaski 
woj. białostockie 
Stanowisko 28 

PŁOCl-POOOLSZYCE 
Stanowisko l 

-HO-

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
okres wplyW<Sw ' rz"Ymskich 

Mu~eum Mazowieckie 
w Płocku 

Badania prowadzili mgr mgr .Tomasz Kordala i 
Zygmunt Firek. Finansowało Muzeum Mazowieckie 
w Płocku. Pierws~y sezon badart. cmentarzysko 
vc~esnośredniowieczne /schyłek XI·l pol. XII w./ 

Cmentarzysko położone jest na łagodnym, południowo-zachodniiD skłonie w~górza wznoszące
go się między Podols~ycami a Imielnic~w odległośc~ około 4,2 km od Wzgórza Tumskiego w Płockn. 
Odkrycia obiektu dokonano przypadkowo, podczas prac budowlanych na terenie wznos~onego osiedla 
mieszkaniowego. 

Raeownicze b2dania wykopaliskowe przeprowadzono w dwu etapach. Przebadano 4 wykopy o łącz· 
nej powierzchni 198 m , odkrywając 36 grobów szkieletowych, ~ któn·ch co najmni ej dwa nie posia
dają metryki wczesno~redniow~ecznej. Pochówki ~alegaty w układzie rzędowym, w przybliŻeniu na osi 
N-S na głęboko~ci 70 - 120 cm. Orientacja pochówków wykazuje częste zróżnicowanie według płci: 
kobiece z głowami na ~achód, męskie na wschód. Zwraca uwagę zupełny brak obudów kamiennych gro
bów, przy jednoczesnym wystąpieniu w pięciu przypadkach zwęglonych resztek desek trumiennych. 
Trumny , skonstruowane bez użycia gwotdzi~ składały się z dna, czterech ~cian szalujących dolne 
partie jam grobowych oraz wieka, posiadając hipotetyczne wymiary 2,20 x 0,5 x 0,25 /m/. Intere
sujący jest grób nr 30/84, w którym czaszka znajdowała się między ko~ćmi miednicy, co kojarzyć 
można ze zwyczajero zabezpieczenia się przed zmarłymi posądzonymi o wampiryzm. Dwukrotnie natrafio
no na ~lady niewielkich palen~sk, rozpalonych bezpośrednio nad grobami, pozbawionych zabytków ru
chomych. 

Wśród zróżnicowanych inwentar zy grobo~•ch szczególnie wyróżnia się tasak nie posiadają· 
cy analogii na ziemiach polskich. Bogaty asorcymen t stanowią ozdoby: brązowa zausznica typu mi~s
kiego , bursztynowy sygnet z ornamentem geometrycznym na stronie wewnętrznej, około 180 szcuk ma· 
leńkich paciorków beczułkowatych i stoźkowacych ze szkła nieprzezroczystego, l egzemplarz pacior
ka z ametyscu, ~iczne kabłączki skroniowe wykonane z brązu i cyny, w t~~.jeden platerowany sreb
rem. Inwentarz ten uzup~łniają noże, żelazne obręcze wiader, grot włóczni, topór z brodą i kaptur· 
kiem, skorupki jajka. Powstanie cmentarzyska można datować '<Stępnie na schyłek XI wieKu. Tak wczes
ną chronologię, mimo elementów pozornie p6tniejszycb, zwłaszcza braku konscrukcJi kamiennych gro· 
bów, tłumaczy niewielkie oddalenie obiektu od o~rodka grodowego w Płocku, siedziby nowego biskups
twa i ważnego centrum misyjnego. Dokume~tacja i materiał wykopaliskowy znajdują się w Dziale Ar-
cheologii. · 

Przewiduje się kont7nuację bada~. 

PWCX - Stare Miasto 

PODEBŁOCIE, gm. Trojanów 
woj. łomży~sk~e 
Stanowisko l - grodziskol 
Stanowisko 3 - osada 

patrz 
p6tne średniowiecze 

On1wersytet Warszawski 
Instytut Archeologi i 

Badania prowadził prof. dr hab. Jerzy Gąssows
ki wraz z mgr Ewą Twaro~ską i mgr Ewą Marczak. 
Finansowano z programu międzyresortowego "Wisła: 
9zwarty sezon badań. Grodzisko wczesno~rednio· 
wieczne i osada pogrodowa /VIII - XII w./ 

Badaniami objęto obszar podgrodzia kontynuując prace roku poprzedniego. Przebadano 128m2, 
odsłaniając pozostałe czędci dwóch ziemianek mieszkalnych z piecami ;gliniano-kamiennym i kamien
nym/, z IX· x.w. Odsłonięto dalszy · ciąg zagadkowej konstrukcji zrębowej, dzielącej podgrodzie 
od grodu. w.jeJ północnym. skra)u odkryto wejście-bramę, szerokości 3m. Konstrukcja może być inter· 

. pretowana, JakO resztka rozebranego wału obronnego pierwotnego grodu cyplowego z VIII - x w. Pier· 
wotny gród stał się wówczas podgrodziem nowozałożonego grodu, sytuowanego po stronie wschodniej 
dawnego. 

Przystąpiono także do badaó .na rozległej osadzi<! przygrodowej /stanowisko 3/, położonej 
na zachód od grodu i oddzieloneJ strumieniem. Na półnccnym skraju osady odkryto ziemiankę z gli
niano-:-kamiennym piecem kopułkowym, wstępnie datowana, na IX-X w. !la południO"'YJD skraju osadr, w 
poblizu tródła . wody pitnej, odsłonięto ziemiankę z częściowo zachowana, konstrukcja, zrębową ścian 
wziemnych i gl~niano-kamiennym piecem kopułkowym. Datcwana jest ona ostroga, z zaczep~ui haczyko
wato zagiętymi do wnętrza na IX w. 

Prace będa, kontynuowane. 



PRJEllH:)ŚCIE 
woj. leqn1eltie 
Stanowiako nr 14 

- 1U-

MuzeiDI Butnietwa i Odlewnict" a 
Metali ~olorowych w Głogowie 

•· 1 

Badania prowadził zeap6ł pod kierunl-.iem mqr. 
Wacława Pogorzelskiego. Finansował ·.az w Legni
cy. Pierwszy sezon badań. Osada z neolitu i 
wczesnego średniowiecza. 

Stanowisko zlokalizowane jest na trasie nadzalewowej rzeki Miskorzynka, ok. l km na po
łudniowy - .wschód od ostatnich zabudowań wsi Przedmodcie. Stanowisko odkryte zostało podczas 
budowy drogi. 

Ze ~zględu na zniwelowanie stoku pod wypoziomowanie drogi częllć stanowisko liil~ znin
czeniu. Załozono dwa wykopy po obu stronach rowów dł. 50 ~. szer. 3 m. Odkryto ł~cznie 10 obiek
tóv. 

Badania będ~ kontynuowane. 

POC!t . 
woj. gdatSakie 
Stanowisko 4 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Jan ~ucharski przy współ
udziale mgr.inż. Wojciecha Rossy, Andrzeja Niedt
wi.edzkiego. ~onsultant badali - dr Barbara Le
p6wna. Finansował ~Z w GdatSaku, Muzeum Arche-· 
ologiczne w Gdańsku. Pierwszy sezon badań. Śla
dy osadnictwa kultury rzucewskiej i z okresu 
vczesnodredniowiecznego. 

Stanowisko położone jest między drog~ z Pucka do telistrzeva i z Pucka do Błędzikowa. 
~lady osadnictwa znajduj~ się na wschód od Zespołu Szkół Zawodowych na wyniesieniu opadaj~cym 
w kierunku północno-zacbodnim w stronę podmokłej ł~ki. 

Zało~o~ dwa rowy sondażowe o ~iarach 2 x 50 m. Eksplorowano do głębokogci 0,5-1,5 m. 
Stwierdzono, ze prawie cały materiał zabytkowy został w czasie orki wyrzucony na pOwierzchnię. 
Płytko leżący calec tworzyła glina. W warstwie ornej odkryto nieliczny materiał ceramiczny. · 

Ponadto odsłonięto dwa Óbiekty, .w tym jedno palenisko ze śladami konstrukcji kołkowej. 
Na atapowisku przeprowadzono próbne badania geofizyczne, które miały na celu opracowanie metod 
określaj~cyc~obiekty archeologiczne zalegaj~ce pod powierzchni~. Materiały przechowywane są w 
Muzeum Archeologicznym w GdańsKu. z powodu zniszczenia przez głębok~ orkę traktorową płytko pod 
powierzchni~ zalegaj~cych obiektów, .badania nie będ~ kontynuowane. 

RACO'!', 9lll• ~ościan 
woj. leszczyllskie 
Stanowhko 18 

RADZI~OWO STARE, 9lll· czerwińsk 
woj. płockie 
Stanowisko "Gaik" 

patrz 
neolit 

Polska Akademia .Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
Zakład Epoki Metali 
w Warszawie 

• Badanie prowadzi~a mgr Iwona Dąbrowska. Finan-
I sował IBKM PAN. Dziewi~ty sezon ·badań. Wczesno
dredniowieczny i średniowiepzny ośrodek kulto
wy /IX-XI w./ 

Badane stanowisko zwane "Gaikiem" położone jest na północnym krańcu wsi ~dzikowo Sta
re, na naturalnym wzgórzu morenowym górują~ nad okolic~, a stanowi~cym południowo-zachodni cy
pel Wysoczyzny Płockiej. 

Wykopy badawcze koncentrowały się w północnej części · wzgórza, na jego stromym zboczu. 
Celem badań było rozpoznanie dot~d niebadanej · par2ii stanowiska a ta~że uzyskanie dalszego odcin
ka profilu p6 linii N-S. Przekopano łącznie 24 m powierzchni /44 m l eksplorując trzy wykopy 
badawcze o rozmiarach 2 x 4 m, które oznaczone zostały kolejnymi numerami: XLVII, XLVIIL i XLIX. 

Rozpoznano część północnego zbocza wzgórza na odcinku o długośći 15m., szerokości 2m. 
Analiza stratygrafii tej partii stanowiska pozwala s~dzić, iż północna jego część została sztucz
nie uformowana . przez nadsypanie naturalnego wzgórza morenowego, a tym samym poszerzona w kierun
ku północnym. W wykopie XLVII zlokalizowano klinowate zanikanie warstwy nasypowej. Zjawisko to 
pozwoliło na dokładne określenie granicy pomiędzy naturalnym trzonem wzgórza, a nadsypan~ jego 
częścią. Na uwagę zasługuJe także odkrycie w obrębie tegoż wykopu wielowarstwowego obiektu /ja
my?/ o ~~ższości sięgaj~cej 1,7 m. Być może mamy tu do czynienia z obiektem zwi~zanym funkcjo
nalnie z odkryt~ tuż obok konstrukcj~ drewnian~ okreblan~ jednoznacznie jako pozostałość drew
nianych stopni prowadz~cych na szczyt wzgórza. Okres budowy stopni wi~Że się z II fazą chrono
logiczną rozwoju badanego stanowiska przypadając~ na okres od IX do XI wieku • . Poszerzanie wzgó
rza było przedsięwzięciem ogromnym na miarę ówczesnych możliwości, ~zn~ do przełomu IX/X wiek, 
okresu przed wprowadzeniem chrześcijaństwa. Warstwę •starożytnego humusu• z pozostałościami spa
lonych belek oraz śladami palenia ogni odnieść należałoby do okresu starszego. 

Sezon wykopaliskowy dostarczył nowych materiałów do rekonstrukcji zabudowy przestrzen
nej północnego zbocza wzgórza, a także odtworzenia pierwotnej jego formy. 



ROCH\', 91"• ZdWlY 
woj. kaliskie 
Stahowisko l 
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Młodzieżowe Towa.n:ystloO 
Przyjaciół !llauk 
w Kaliszu 

Badania prowadził mqr Dionizy KOsiński. Finansował 
KZA w Kaliszu. Trzeci sezon bada6. cmentarzysko 
wczasno~redniowieczne z fazy o. 

Celem ba.dad było lepsze r ozpoznanie cmentarzyska. Odkrycie nowych grobów miało potwier
dzić charakter cmentarzyska ze wzqlędu na unikatowy v tej strefie kulturowaj i w tym okresie spo
sób qrzebania zmarłych. Prowadzone z~ badania r6wnoleqle, z badaniami qrodziska v Piaskacb miały 
poszerzyć wiedzę o zespole osadniczym na który składaj~ się również osady otwarte. Wedłuq aktual
nych ustaleń qr6d otoczony był osad~, a poza jej skrajem, w odleqło4c1 800 m od qrodu, umiejsco
wione było cmentarzysko. 

w bież~cy.m sezonie kontynuowano zako6czono eksploatację wykopów: 2/5 x 2,5 m/ i 3/1,5 
x 2,5m/; założono trzy nowe wykopy o rozmiarach 2. x 2m. W wykopie 2 odsłonięto fragmenty naczy6 
oraz kości spalone uznane jako nalei4ce do zespołu qrobu 2. 

w wykopie 3 odsłonięto pozostał4 część jamY qrobowej uchwyconej już w wykopie 1. Ryso
wała się ona nieco ciemniejszym zabarwieniem piasku. 

w pozostałych wykopach odkryto skupiska skorup i całe naczynie interpretowane, jako trzy 
groby. Pochówki wkopane by~ w piasek /wydma/. Uchwycenie zarysów jam qrobowych utrudniały ślady 
po butwiej~cych korzeniach. · 

Na treeć kulturow4 wykopów składały się również zabytki krzemienne oraz skorupy1 wdr6d 
których rozpoznano neolityczne, przedłużyckie i łużyckie oraz węqielki drzewne, 

W jednym z qrobóv znaleziono przę4lik. 
Naczynia wydobyte z .qrob6w. zachOwane w całości lub we fragmentach, były całkowicie ob

taczane z krótk~ szyjk~ wychylon~ 1 na zewnĄtrz, ornamentowane w qdrnej czę4ci brzudca poniżej 
szyjki. Wśród ornamentów wyróżniono ornament dookolnej wielokrotnej linii falistej, kompozycje 
pionowych i poziomych w~tków wielokrotnych linii oraz dookolnych płytkich rowKów sięqaj~eycb po
niżej załomu brzuśca. 

w odleqłości kilkudziesięciu metrów od wykopów odkryto kurhany o _wyaoko4ci około 1,5 m 
i llrednicy od 5 do 10 m. W odleqłości około 100 111 odkryto żarna nieckowata typowe dla kultury 
łużyckiej. 

Dalsze badanie cmentarzyska będĄ kontynuowane przede wszystkim dla pewniejszeqo ustala
nia obrzĄdku poqrzeboweqo i rozpoznania kurhanów. 

ROSTEK, qm. Gołdap 
woj: suwalskie 
Stanowisko 2 

Pa6s t wowe Huzeua.Archaoloqiczna 
Warszawa 

Badania prowadził dr Wojciech Brzeziński /autor 
sprawozdania/ przy współudziale mgr Grażyny Iwa
nowskiej. Druqi sezon badań. Wczesno•redn1owiecz
na osada otwarta, położona u stóp qrodziska. 

Badania stanowiły kontynuacj~ prac prowadzonych na tym stanowialtu przez IBXM PAN w ro
ku 1974. Osada położona jest na niewielkim płaskim wzniesieniu, stanowiĄcym cz~ść wysoltieqo wzqó
rza morenowego/272m n.p.m./, zwanego G6r4 Gołdapsk". Na ~eqo niższym wierzchołku, oddzielonym 
głębokim jarem od pozostałej partU wzniesienia, wznosi się qrodzisko1 u podnóża którego rozci.~
ga się wapoiiiDiana osada. 

Badania miały charakter sondażowy. Ich celem było uchwycenie zasi~qu występowania wars
twy kulturowej oraz obiektów, a poza tym dalsze ustalenia dotycz~ce cbronoloqii stanowiska. w 
pierwszym etapie wykonano około 200 wiarceń przy pomocy dvidra qleboweqo, wzdłuż maqistrali M~s 
oraz 3 linii o kierUnku W-E, oddalonych od siebie o 20 m. Wspomnianych odwiertów dokonywano co 
2 m. 

Na ślady warstwy kulturowej ~d~ obiektów natrafiono w 23 punktach. znajdowały się one 
na głębokodeiach od 0,40 m do 1,0 m. Koncentrowały si~ one przede· wszystkim w cz~4ci osady s"
siaduj~cej bezpośrednio z qrodziskiem. W dw6ch rejonach, v których stwierdzono szczeqólne2natężenie występowania warstwy kulturowej, założono wykopy sondażowe o ł~cznej powierzchni 34 m • w 
pierwszym z nicb uchwycono owaln~ jamę o wymiarach: w planie 150 x 184 cm i qłęboltollci 120 cm. 
~pe~nisko jej stanowiła bardzo cieuma ziemia z licznymi fraqmentami ceramiki i !<o4ci oraz no
zyk zelazny. Druqi wykop obj~ł prawdopodobnie narożnik obiektu mieszkalneqo z paleniskiem, maj"-
cym konstrukcję złołon~ z podkowiasto ułozonych, deiśle dopasowanych qłazów. . 

Materiał ceramiczny znaleziony w obu tyCh obiektach pozwala datować je wstępnie na ok
res od VII do X wieku. 

Materiały znajduj~ się w PMA. 
Badania będĄ kontynuowane. 

RUŚ, qm. W h na 
woj. łoiliŻyrtakie 
Stanowisko 1 "Okop• 

Uniwersytet' Warszawski 
Instytut brcheoloq11 

Badania prowadził mgr Lech Kaczmarek /autor spra
wozdania/ przy udziale mqr Ewy Marczak. Konsultac
ja prof. dr hab. Jerzy ~saowski. Badania finanao
wał WKZ w Łomły. Pierwszy sezon badali. Grodzisko 
z okresu wczesnego drednioviecza 1 średniowiecza. 
/XII-XXV w./. 
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Grodzisko położone jest na cyplu wysoczyzny opadaj•cej od wschodu ku Biebrzy na wyso
kote~ uj4eia Biebrzy do Narwi. Wykop założono prostopadle do wału. ~ierzchnia wykop~ wynosiła 
27 m • W trakcie badaJ\ wykop poszerzono w kierunku pdłnoenym i wschocfnim. Znaleziono niewielk• 
ilotć ceramiki i ko4ei ~ierzęee. Zabytk~ wydzielonych brak. ~ pdłnoenej ezę4ci wykopu odkryto 
czaszkę ludzk•• ktdra lezała na dnie nowozytnago wkopu. z połozenia odkrytej fosy wYDika, że we 
wczesnym 'redniowieczu grodzisko było =niejsze, niż obecnie. 

Obiekt funkcjonował •prawdopodobni e od XII do XIV wieku. 
Badania nie bę~ kontynuowane. 

SitiWY MAŁE 
woj. białof!toek1e 
stanowisko I 

~onserwator Zabytków Archeologicznych 
w Białymatoku 

Badania prowadziła 1119r Barbara czaineeka. Finanso
wał nz w Białymstoku. Drugi sezon badań. cmenta
rzysko wezesno,redniowieezne typu mazowieckiego w 
obudowach kamiennych /XII-XIII w/. 

~ontynuowand prace badawcze na pdłnoeno-wecbodnim obrzeżu żwirowni, obejmuj•e nimi ob
szar o powierzchni l ara. Odsłonięto 3 groby z pochówkami, czwarty grób - . szkielet dziecka był 
przemieszczony, całkowicie pozbawiony obstawy. Odsłonięto także 2 bruki kamienne bez śladów po
chówku. •Obudowy grobów oraz b~ kamienne przykrywaj•ee jamy grobowe, uległ w różnym stopniu 
dewastacji. Z 4 odkrytych grobów, 2 posiadały zachowane obstawy, w stopniu pozwalaj•eym okreś
lić stosunkowo dokładnie wymiary. W pozoatałych grobach w jednym wypadku zachowały się dwa ka
mienie obstawy, natomiast w drugim, szkielet dziecka zalegał na wtórnym złożu. 

Z podród odkrytych obiektów na uwagę zasługuje grób nr B, posiadaj,ey znaczne rozmiary: 
6,70 a x 5,40 m. Poebówk1 zorientowane były wzdłuż osi EW, z ezaazk• ueytuowan, w zachodniej 
części grobu. wyj,tek atanowi przemieszązony szkielet dziecka, usytuowany wzdłuż osi NW-SE, z 
czaszk• ekierowan• na SE. Inwentarz zabytkowy etanowi• fragmenty ceramiki, paciorki szklane, pa
ciorki szklane z wtopio~ zło~ blaazk•, przę•lik gliniany, żelazny nożyk, posrebrzane kółko 
oraz qwoddzie żelazne. Wyposażenie grobów potwierdza datowanie obiektu na: XII~XIII w. Oprócz 
prac eksploatacyjnych zrekonstruowano 6 grobów, z pośród ll odkrytych dotychczas na omawianym 
obiekcie. 

Badania·będ, kontynuowane. 

~OUii~I. gm. ~ty Wrocławskie 
woj • vroeł-sk1e 

Wojewódzki Odrodek Archeologiezno-Kon-
810%Watorski 
-wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Maria Terlecka. Finansował 
WO~. Drugi ae~on badań. Cmentarzysko szkieletowe 
/XI-XII w/. 

· Stanowisko położone jest około 1300 m na południowy zachód od wsi Sokolniki i 1000 m 
na południe od vai Piotrowice, na piaszczystym wyniesieniu niszczonym eksploataej~ kruszywa. 

W bież•cym sezonie przabadano powierzchnię 2 arów. ~eznie odkryto 7 jam grobowych z 
pochówkami szkieletowymi oraz dwa obiekty w postaci skupisk kamieni różnej wielkości. 

Zarysy jam groboWych były wyratnie widoczne na tle '!calca miały kształt wydłu-
żonego prosto~ta z zaokr,glonymi narożami. wypałnisko wszystkich jam grobowych stanowU:a glina • 

. W dwóch jamach grobowych stwierdzono lllady pojedyńczych ~glel.ków drzewnych. w kilku grobaon /nr 
20, 2!, 24, 25/ na obwodzie i v wypałnisku jamy odkryto pojedyńeze kamienie lub skupiska kamie
ni róż~ej wielkości. 

Zmarli ułożeni byli na wznak, V pozycji wyprostowanej, na osi wschód- zachód, głow• 
&kierowa~ na zachód, z ltcńezynami górnymi ułożonymi wzdłuż ciała. W jednym przypadku /grób nr 
21/ zmarły spoczywał na boku w pozycji skurczonej. W grobie nr 24. stwierdzono złamanie kości pod
udzia i ich ailn' deformację oraz zmiażdżon, czaszkę. · 

Odkryto 2 pochówKi męskie, 1 pochówek kobiecy, l dziecka oraz 3 płci nieokre4lonej . 
Inwentarz grobowy stanowiły narzędzia w postaci noży żelaznych i Ikrzesiwa ~elaznego 

oraz dwie monety srebrne. 

STARA ł:O.MtA, 9111· Łomża 
woj. łomżyńskie - grodzisko "Góra Xrdlowej Bony• 
Stanowisko l 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzili prof. dr hab. Jerzy G,BBowsi<i 
i mgr Ewa Tvarowska. Finansowal nz w Łomży. Trze
ci sezon badań. Osada z X w., grodzisko z XI i 
XII w. do poez,tków XIV w. 

Badaniami ~bjęto wnętrze gródka włallciwego /stanowisko 1-A, wykop 6 o powierzchni bada
nej w tym roku 32 ' l oraz wały 4. i 5. oddzielaj,ee podgrodzie I /stanowisko 1-B/ od gródka · 
/wykop 7-pow. 20 m l. · 

Na obszarze gródka włallei-go kontynuowano, zgodnie z założeniami z lat ubiegłych, roz
poznanie archeologiczne rozplanowania i charakteru zabudowy jego wnętrza. Udało się wyodrębnić 
dwie fazy osadnicze: starsz,, z któr, wi~zać można obiekt 1 4 /chatę-ziemiankę/ i warstwę oaadni
cz• vehodz'e' pod nasyp wału grodu, watępnie datowane na XI wiek; lllłodsz• zvi,zan' z funkcjono
waniem ostatniego grodu ze stożkiem i fos" wewnętrz~ datowan' na XII do pocz,tków XIV w. Nie 
stwierdzono obeenollei Żadnych obiektów na pdłnocno-wschodnim i zachodnim stoku stoika wevnctrzne-

\ 
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go /nie vyekaplorovany w roku ubiegłym obiekt VIII oJ<auł aię vsp6łeaeeJ>4 j~ a niewypał-'. 
w varetvie kulturowej zalegaj,eej na ~boezach atotka i w otacza34eej go foeie wewnętrznej odkry
to znaczne ilolci materiału zabytkowego: ceramiki, kolei zwierzęcych i rybich, polepy ~gli drzew
nych, a z cennniejazych znalezisk vspomnie~ należy o prostok4tnej spra,ezee żelaznej, podkowie, 
2 grotach strzał, okuciu iela~nym i igle br4zovej. 

Badania wałów oznaczonych nilliiBrami ł. i S. potwierdziły vielofazovo:lić stanowiska nr 1. 
v Starej Łomży. Stwierdzono, U wały te 84 pozorne i povstał.y w wyniku wybrania fos odcinajllcych 
cypel wzgórza, co sugeroWałoby, iż pierwotny gród ·byl cyplovy. Fosy maj" szeroko:lić l,S m igłę
boko:li~ około l m. Pierwsza z fos znajduje Si4 polll14dzy wałem S. i podgrodziem nr I - w jej ścia
nę północnil zabite zoatały grube /30-40 emi pale ostrokołu nachylone v kierunku podgrodzia I; 
druga fosa oddziela •wal" ł. od S. Na powstałym pomiędzy fosallli wzniesieniu określanym jako wał 
5. umieszczono częstokół~ grubyCh pali /okoł.o 40 Clll/ zabitych co 60-80 cm·od siebie. 

Fosa pomiędzy •vałallli" 4, 1 S. wkopana jest w starsz4 ziemiankę - obiekt 11 o uchwyco
nej szerokolei 3,0 m i gl.OOkodci około l m. 

w zalegaj4cej ponad fosami i •walami" ~arstvie spalenizny poebodz4cej ze spalenia ezęato
kołu znaleziono lllisę żelazn4 datavan4 na IX-XI v. 

w wyniku badań udało się wyodrębnić 3 fazy osadnicze na stanowisku l tzw. "Górze Królo
wej Bony• v Starej Łomży'; 

1. osada - X v. 
2. grodzisko cyplowe - XI v • 

• 3 ._ grodzisko trzyc;złonove XII _ do ~cz4tków XIV v. j· 

STARA ŁOKZA, gm. ł.olllia 
woj. łomżyńskiE · 
Stanowisko 2 

"Góra sw •. Wawrzyńca" 

uniwersytet warszavs)ti 
Instytut Archeologii 

Badania prowadzil1jprof. dr bab. Jerzy G4ssowski 
i mgr Marian .Rotbkowski. Finanaovał WJ(Z Łomża. Dru
gi sezon badań. Relikty ko•cioła, cmentarzysko i 
llady osadnictwa wczesnolrednioviecznego. 

Góra aw. Wawrzyńca położona jest v odległodoi około 2SO m na pólnocny zachód od grodzis
ka, na cyplu morenowej wysoczyzny wrzynaj4eej się w dolinę Narwi. Rozpoznany dotychczas zasięg 
stanowiska obejmuje obszar około l ha. 

Przebadano około 20 m2 povierz~hni stanowiska, zakładaj4e trzy wykopy wewnątrz odkry
tych w roku ubiegłym murów ko:lieioła. Odsłonięto 62 nowe pochówki, z których tylko trzy posiada
ły wyposażenie. W grobie nr 43, w okolicach miednicy szkieletu znajdował się nożyk, zal v gro
bach nr 93 i nr 102 wystllPiłY monety. Zdecydowana viększodć pochówków pochodzi z okresu funkcjo
nowania koacioła tzn. pomiędzy przełomem wieku XV i XVI, a wiekiem XVIII. Zaledw!e jeden pochó
wek z całĄ pewnodeiĄ można uważać za wczelniejszy od fundamentów ko:lieioła. Zmarli chowani byli 
w r6wno~egłych do siebie skupiskach. Kie,sea pochówków użytkowane były nieprzerwanie przez kil
ka stuleci, zwiększały swojĄ powierzchnię, co doprowadziło do ich przemieszczania v młodszym ok
resie funkcjonow~nia nekropoli. za regułę na stanowisku uznać należy orientacj4 grobów po linii 
WS-NE, zgodnie z orientacjĄ ko!leioła. W trakcie eksploracji wydobyto i zinwentaryzowano 4 mone
ty, nóż, liczne okucia i gwotdzie trumienne, fragmenty ceramiki, głównie wczesnośredniowiecznej, 
oraz pojedyńcze zabytki krzemienne. 

Podczas badań odsłonięto w całości, znany z ubiegłego roku fragmentarycznie obiekt, któ
rego górne warstwy zostały zniszczone przez cmentarzysko. Okazało się, iż jest to wczesnośred
niowieczny obiekt mieszkalny o owalnych kształtach 1 wymiarach 2,60 m x 1,80 m. DłuższĄ osi4 
orientowany był po linii WS-NE. W jego wypałnisku WYB~iły duże ilości ceramiki wczesnośrednio
wiecznej, osełka, kości zwierzęce i węgle drzewna. Okres funkcjonovanie obiektu można wstępnie 
datować na XI i XII wiek. 

w odległolici około 2· m na północ od chaty znajdował się drugi obiękt, który został cał
kowicie zniszczony przez wkopy grobowe. Zdołano jedynia .uchwycić ; na bardzo małej przestrzeni po
łudniowo zachodniej narożnik o minimalnej lll14ższośei warstwy. 

Stanowisko posiada duż4 wartość poznawczą, dlatego też badania będĄ kontynuowane. Za 
najważniejszy ich cel uznać należy próbę WYjaśnienia genezy kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyń-
ca, którego metryka sięga prawdopodobnie wczesnego średniowiecza. 

STARY SĄ_CZ 
woj. nowosĄdeckie 
Stanowisko l 

STi<i•HU, gm. Dobra 
woj. konińskie 
Stanowisko l 

STROSZKI, gm. Nekla 
woj. poznańskie 
St~~isko l 

STRZELNO 
woj. bydgoakie 
Stanowisko 1 

. .... 

patrz 
epoka br4zu 

patrz 
okres wpływów rzyms_kich 

patrz 
okres wpływów rzymskich· 

Uniwersytet 1m. Kikol:aja Kopernika w 
Toruniu 
Zespół do Badań Średniowiecznej 
Architektury Kujaw i Wschodniej 
Wielkopolski ' 
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Badania prowadzone przez Zespól: UMK w Toru.,iu, 
JU.erovnik zespołu .- prof. dr Zyqmunt Świe•;hovski, 
Jtierownik badali - doc. dr hab. Jadwiga Chudziako
wa /autorka sprawozdania/. Prace finansowane przez 
MlU.Sz, Ollrcdek Dokumentacji Zabytków w Warszawie 
w r81114cb problemu llliędzyresorto..,ego. CZ\Iarty rok 
badali. Xlaaztorny zespól: architektury romańskiej 
w Strzelnie. · 

Kontynuowano prace terenowe, zwiĄzane głównie · z dwiema grupallli zagadnień: a/ pierwotny 
układ przestrzenny kodciol:a _llv. Trójcy i fazy jego przebudowy, b/ bezpodrednie zaplecze osadni-
cze zespołu sakralnego i zabudowa klasztoru. , 

· Z badaniami piervsz~j grupy za~a~e6 zwi~zanych było 10 wykopów, w ·tym 5 szerokopłaaz
ezyznPWfcb /3 zlokalizowane po zewnętrznej stronie budowli Od zachOdniej strony kolleiola - ar 
372, 312, 342, jeden wykop vevn~trz w północnym aheksi~ prezbiterium - ar 315/316, jeden w piw
nicy klaazt~rnej, przy zachodniej IIcianie północnego ralllienia transeptu- ar 314/ oraz pięć wy
kopów sondazowych /3 wewnĄtrz kolleiola św. Trójcy, w kruchcie - ar 342, w nawie południowej - ar 
3,3, oraz w północnym aneksie prezbiterium - ar 315, jeden wykop po zewnętrznej stronie kościo
ła, przy wieży północnej - ar 312, oraz jeden wykop założony po zewnętrznej stronie absydy prez-
biter'l.um, na larze 318/. _ . 

. w wyniku prac wewnĄtrz obiektu sakralnego, uzyskano wyniki potwierdzaj~ce trzy poziomy 
ułytkowe zadokumentowane już w roku poprzednim. Do bardzo istotnych nowych ustaleń należy odkry
cie w krucheiewskazuj~cejednoznacznie, że Odsłonięte poprzednio fragmenty romańskich polichromii, 
identyczeych z lpoliehrollliallli zachowanymi na pOddaszu t nie SĄ zwiĄzane z pierwsz~ faz~ funkcjonowa
nia kodcioła dw. Trójcy. Uzyskano też potwierdzenie wczedniejszych przypuszcze6, że polichromie 
te WiĄŻII. się z drugim poziomem użytkowym, zanotowanym wewnĄtrz budowli. Dowodem tego jest Odkry
cie w kruchcie bardzo dobrze zachowanego fragmentu posadzki ceglanej, o wymiarach płytek 21 x 
21 cm, do której dochodzi tynk z polichrollliami. Poniżej tej posadzki, na głębokości 20 cm, zacho
wane Bl\ na deisnach kruchty starsze tynki, których zaleganie poniżej tynków z polichromiami wraz 
z Odsadzki\ muru, do której dochOdzi\, wyznacza ipie.rwotny poziom użytkowy. SĄdzić należy, że pier
wotny kollciół posiadał posadzkę z płytek ceralilicznych z polewĄ i reliefem, które w bardzo nie
Wielkiej ilodei fragmentów zalegajĄ na złożu wtórnym. Przypuszczalnie pierwotnie nie było posadz
ki w całym kodciele, a jedynie w miejscach bardziej eks~nowanych, jak prezbiterium i transept. 
W wyniku sondażu w nawie południowej kodciota stwierdzono, że naprzeciwko romańskiego wejdcia 
północnego do ko'eioła istniało analogiczne od strony południowej, które dzisiaj jest przebudowa
nym wejlieiem do barokowej kapliay św. Restytuta. Do ważnych Odkryć należy również odsłonięcie in 
situ fragmentu kolumny rcmański~j z baz,, pomiędzy prezbiterium a ariekaem północnym. 

Badania skoncentrowane na zewn11,trz kościoła od strony zachodniej, należały do najciekaw
szych s uwagi na Odkrycie reliktów architektonicznych, pochodzl\cych z różnych faz ko~ciola ~w. 
Trójcy, a zlllieniajĄcych istotnie dotychczasowĄ wiedzę w tym zakresie. Z uwagi na zbyt jeszcze 
mało czytelni\ sytuację, jaka wynikła na założonych od stronych zachodniej wykopach, można się 
jedynie ograniczyć do lakonicznego przedstawienia faktów, bez ich interpretacji, która na tym 
etapie badań byłaby przedwczesna. Na przedłużeniu południowego i północnego muru obwodowego kod
ciota, odkryto po_ stronie zachodniej fundamenty romańskie, będ~ce jednorodnie zwiĄzane z bryłl\ 
budowli. wychodzĄ one poza obręb kodcioła na długo~6 2,70 m. Wykorzystuji\C te fragmenty dobudo
wano do nich, przyp~zczalnie w pótnym średniowieczu tna co !wskazuje stratygrafia i materiały 
zabytkowe/ fundamenty ~amienne z ceglani\ nadbudowĄ, które jak dot~d, zostały odkryte na długod
ci 6 ID w kierunku zachodnim od kościoła; jBI\ one integralnie zw11\zane z jego bryłl\. W części za
chOdniej odsłoniętych reliktów /ar 372,402/, Odkryto dobrze zachowany fragment schodów ceglanych. 
Po stronie zachodniej kościoła natrafiono również na relikty architektoniczne, dwiadczl\ce o 1st-

. nieniu murów biegn11,cych równolegle do obecnej fasady kościoła. Pełne odczytanie fundamentów, od
krytych po stronie zachodniej kodciota dw. Trójcy, zarówno ich układu przestrzennego, jak i stra
tygraf141 motliwe bOdzie po przeprowadzeniu dalszych prac badawczych. 

W ramach drugiej grupy zagadnie6, obejmujĄcych teren ~ezpośredniego zaplecza. osadni
czego oraz zabudowy klasztornej, założono pięć wykopów szerokopłaszczyznowych /jeden wykop był 

"kontynuacjĄ zeszłorocznych badań- ar 218, dwa wykopy zlokalizowano na placu po zachodniej stro
nie kościoła ~ a~ 341/342, 6wa wykopy założono od południowej strony kodcioła dw. Prokopa, bez
podrednic przy rotundowatej nawie- ar l23/, oraz cztery sondażowe wykopy /ar 224 - od poluonio
wej strony prezbiterium św. Prokopa, bezpodrednio przy obiekcie, trzy sondażowe zlokalizowane 
zostały na arze 1'6/. Wykopy sondażowe na arze 196 konieczne były dla ostatecznego poznania kon
strukcji, Odkrytego w pOprzednim sezonie, pieca do wypału ceramiki budowlanej. celem badań połud
niowej strony kościoła fw. Prokopa, było BP.rawdzenie, czy zacqowane SĄ relikty klasztoru, który 
powinien, jak po'rednio vyni~a ze fródeł pisapych, a bezpo~rednio z ikonografii, stykać się z 
murallli ko~cioła. Na arach 223 i 224 stwierdzono, że klasztor poł~czony był z kościołem; uchwyco
~o szerokodć wewnętrzn~ przestrzeni użytkowej budynku klasztornego, jak i odkryto relikty pomiesz
czenia z poaadzk~ eeglan~ oraa fragment dobrze żachowanych schodów kamiennych. Na uwagę zasługu
je fakt, ie fundamenty -klasztoru, wykonane innĄ technikĄ niż fragmenty kościoła św. Prokopa, do
chodzĄ .•na styk" _do ~odcioła i ' ' upasadowione niżej od fundAmentów 4Vil\tyni. Silne zniszczenie 
warstw kulturowych i brak ·wyznaczników chronologicznych, uniemożliwia jak na razie, datowanie 
odkrytych reliktów_ klasztoru. Można jedynie wykluczyć, że jest to Fierwotna zabudowa klasztorna, 
na co wskszuje zastosowanie techniki ibuąQwla.nej, aasadniczo lróżni~cej fundamenty od Odkrytych w 
latach ubiegłych, , fragmentów fundamentóW klasztoru XIII-wiecznego. Przypuszczać można, że ta 
czędć ~lasztoru powstała w czasie, kiedy rotunda dv. Prokopa straciła swoje znaczenie liturgicz
ne i zalllieniona została na furtę klasztor~ /przypuszczalnie Od II połowy XV wieku do poł, XVIII 
wieku/. 

Badanta· aondażowe, przeprowadzone v obrębi~ pieca, odkrytego w ubiegłym sezonie na arze 
196, aialy istotne znaczenie dla rekonstrukcji tego obiektu. BoWiem od strony zachodniej odkry
tej weseliniej komory pieca .. natrafiono na silnie aniezezone relikty drugiej kamory, równoległej 
do poprz.edniej. 

Stratygrafia uzyskana w wykopach na arze 218, 341/242, pozwoliła na ustalenie warstw 
budowlanych pierwotnej zabudowy norbertańskiego zespołu klasato~ego, jak 1 w znacznym stopniu 
poz~liła na wyznaczenie kolejnych faz przebudowy. 
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h auollcsetlie nie sposcSb ~-d bardzo vałnego, pra~ odkzyoia, 4olr.anaDe~ 
podcau prac ~ntovo-bu.sóvlanych; fragMDtdv roJIIIU\skich rzeib oru ~ego oł.~a ·"7Jio-
nanego a granitowych cioadv; · , . 

Ha fra~nty netb · roiiUUiakich, ktcSre stanowiły vypelnialu) -•Y ołt:uaa buOkowe90 v -
południowy:. raaieniu trAftMpt_u, na linii sltraył.ovania a preab1ter1- 1 na"" gł6vD.-, altładaj" . 
się: l/ połowa tpopanonu Zviutovania a postac111 Karu, oru 2/ fraglleftt:J płyty, pr...S.taviaj.
c:ej v górnej parU1 Z4jfłcie a Kraył.a, v dolnej ·~ Opłakiwania. Druga połowa t~, a poa
tacill Anioła, WlllllrOtHllla była doŁIId v jcianie kaplicy n. IIAJ'bary /obecllie vyj'łto t:eD frapeat w 
celu scalenia obu c:rę,c1 tympaDOnu/ • • 

04ltryty ołtara roaadski obud-.ny był pnea - .... ołtana bero~. w ·półaoellya ra-· 
mieniu transeptu, ·na linii sltraytovania a preab1ter1uil 1 naw11 '916vnll• Włei!bałolc! wylloDania .oł-. 
tarza, jak 1 sutosowanie cegły v celu uaupełnied, oraz .... 10kal1sacja ołtaraa, wakasuje na 
fakt, te został on wzniesiony wtórnie. Poprze4n1e aiejace lokalizacji ołtarza nie j .. t snane. 
Można jedynie praypusaczaó, te jest to .dawny ołtarz śW. Jtrayła, usytUowany piervot.nie v nawie 
głdvnej, na skrayi ovaniu s Łranaeptea. 

Od.kryte elementy ndby rotllllńaltiej · sostaly . przeltasane 4o ltonaervacji v Instytucie Sa
bytkoznawstwa 1 Kon .. rwatoratva UMK v To~iu. 

STRZEMI!OWO, g11. InowrOcław 
woj. bydgoskie 
stanowisko 3 

STRZEMKONO, gm. Inowrocław 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 3 A 

SULEJÓif-PÓOJtLASZTORZE 
woj. piotrkowskie 
Stanowisko 4 b 

patrz 
oltres wpływów rzymaltich 

patn 
pó:llne 'rednioviecae 

lllla~- Archeologiczne 
i BŁDograticsne w 'ł.od_si 

Badania prowadsił ~ Miecsyał.V Oóra ' /autor apra
wo&dania/. 'PiJlan-ał IBI w P1otrltov1e 'l'rybunals
kim. Osada /XI - l pol. XIII v./ j • . 

• Prace koncentrowały się na obaserze pdl przylegaj .-cych od północy do ltluatoru v · Sule-
jowie-Podklasztorzu. Ich efektem było odkrycia,. na altraj u wysokiej terasy Pilicy, v o4ległojc1 
około 120 m na północny zachód o4 murów o~onnych ltlaaztoru, kolejnych 3 WC&esnolre4n1oviecznych 
jam osadniczych. Jest to w tym rejonie trzecie, znecsne skupi s ko osadnicze, ktcSre stanowi chro-
nologiczni e zwart' cało,ó. · 

w wypełnialtach tych jam. znaleziono fragment kamiennego ł.arna rotacyjnego, fragment ose~
ki z piaskowca, nóż żelazny, przęślik gliniany, fragmenty .nacayd glinianych, przepalone ko•ci 
zwierzęce _ i polepę. · ' . · ·. · 

Badania wykopalialtowe b'łdll kontynuowane w rsku prayszłya. Planovane •11 aięday innyai 
wiercenia · r~cznym j w1drem geologicznym w ce1u dokładnego uchwycenia dalaaych ·~ przyklasz
tornej osady. 

SYPNIEWO 
woj . ostroł~ckie 

PP Praoóvn1e Konserwacji Zabytltów 
Pracownia .Archeologiczno-J:onaervatol:lłka 
Oddział v Wars zawie 

Badania prowadsiła mgr urnula ~rlikovalta-!"'Pnkars
ka. Finansował Wltl w Ostrołęce • . Osmy sezon bildad. 

· Onentarzysko /xt. - XIII oraz XIV - XVIII w/ ;; 

Badania obej~ały ćwiartkę północno- zachodni, cmen~zyaka. wytyczono s .Ykopów o ł'cz
nej powi erzchni 125 m , z czego do c alca 2 o powierzchni ·50 m • wye ksplorowano 138 grobów. lĄczna 
ich ilość na tym stanowi s ku po ośmiu s ezonach badawc zych wynosi 1005. Stwier dzon o ~Y p rocent 
zniszczenia pochówkóW s powodOwany użyŁkowaniem t erenu dla cel óW rol nicaych. · 

Cmentarzysko jest wielowarstwowe . Cz~ść pochóWk ów występowała v trumnach ~ub j amach sza
lowanych drewne m. Miały o ne ksz tałt trapezu zwężonego w nogach zmarłego . W kilku p:~:zypadkacb przy 
drewnie wyst~povały drewn i ane gwot d zie . Inn' fo~ grobu były pocbówlti w jamach grobowych bez 
trumie n . Zmarl i byli układani w pozycji wyprostowanej, na plecach,- wsdłut osi E-W, głow' na za 
chód z r~koma ułożonymi wzdłuż tułowi·a . o niektórych zmarłych a twier dzono ułożeni~ -r~ na pier-
siach lub na miednicy . Zdarzały się jednalc odchylenia od· tej zu~y. . . 

Usytuowpni~ postcze gólnych pochóWkóW w mniej lub więcej zgrupowane rzędy, spowodowało 
przyjęcie nazwy "c:mentarzyslta rzędowe" . Rzędy biegn,c.e v przybliżeniu wzdłuż o s i H-S 'ZOstały na 
tym odcinku cmentarzy.sl<a zakłócone przez wielokrotne wkopywanie poch<Slr1<6w w t ya samym miejscu. 
Obok pochówków szkieletowych występowały także ciałopalne. NatrafiHUay na tray altupiska prze
palonych k odci l udzkich. 

wyposażenie grobów stanowiły: kabł,czki, paciorki szklane oru paciorki s karneolu, pierś
cionki ~raz monety. Monety stanowiły znaczn, liczebnie grupę praedmiotóv vy&tfłPUj,cycb na ~A
tar zysku. Były one znajdowane lutno l ub stanowiły Wyposażenie grobowe. w pochóvkach występowały 
poj<fdyńcze lub po trzy, najczęlłciej w okolicy lewej r~ki D~Utego . łlotlety ·M dat:oW- o4 XV do 
XVIII wieku. 

Można przypuszcza6, ie groby będ,ce przedlilioŁasa tegoroc Z!Il'cb bad4l! pochoc!sll s YN - XVIU 
wiekóW. Fakt tan nie wyklucza wysŁęP9'fan1a _v tej cz.jo t caaentarzyaka pocb6wlt6v c!Atov&n}'l:h na XI 
- XIV wiek, ponieważ badania na tya o4c1nltu _n i e zo stety jqzcze zalto6c:roae. · . 

Materiały 1 dokumentacja znajduj' si'ł w PAX PP PKS O~zawa. 
Badania ~ konty nuowane . 

j 

.. 
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'nDI~n sai.Bsu, -<;Ja• JDlJio 
woj. łc.łyMki• · 
8~Ulto _1 - g~1eko 
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- H7-

patn 
okres latell .. 1 

patrs 
okl:ea halsztacki 

uniwersytet Warszawski 
:tnatytut ArcheologU 

Badania prowadzili mgr 'Bwa Marczak /autor sprawoz
dania/ i mgr Lech ~aczmarek pod kierunkiem prof. 
dr. hab. Jerzego ~aBOVakiego. Finansował WKZ w 
Łomiy. Pierwszy sezon badaJ!. Grodzisko wczesno,rad
niovieczne /U-XII/XIII w./ ·. 

,Grodzisko "Okop" poilotone jest na lewnym bnegu rzeczki Wincenty na silnie podmOkłym 
~enie. Od· strony wachodniej i południowo wachodniej grodzisko obiega bezimienny strumyk. Na 
południe od grodzieka -w odległo,ci około 200 • . znajduje aię naturalne wyniesienie terenu nazwa
ne przez l ~eja~, ludno•<! "G6rłl WieŻłl"• Badania powierzchniowe w 1984 roku wykazały, że na·gd• 

' rze występuje duła ilo'6 ceramiki datowanej wst,pnie na VIII-XIII wiek oraz miseczkowaty żużel · 
i dnże głazy ·t&aienne u podnóża. Fakt ten sugeruje, że na "Wieży• znajdowała si, osada i prawdo-
podobni• vap6łca.any gMdawi cmentarz. . ' 

· cały aeap6i oaadn1cay lały na pograniczu ałowiallako-ja6wieako-pruak1lll i jest zaliczany 
wraz fi grod.ziak..t ... in / v Wifnie, Małym Płoclcu,)Czerwonemi w Rusi do ayate1a1 obronnego powsta
łe90 ~ XI-XII wie!tu na taranie pdł:no~ego Mazowsza • 

• ~ Cel-~ było Ustalenie typu grodziska, obarakteru zabuaOvy rwnętrznej i udcUle
nie c:h%0nologi1. lałołono jeden wykop wzdłuż oai N-s o powierzchni 32 m obejmuj"cy czędciovo 
niriielkie ~eaienie poUodltu aajdanu. 

llo~i- tray obiekty przestrzenne: 
- zieai~ z dDaa wyłołonya kamieniami /narożnik południowo-wachodn~ wykopu/, 
- ni-iellcłl :1 ... auo~ tcizę•ć! p6ł:nocne wykopu/, 
-obiekt o nieokte,lQDej funkcji /caę•c! p6łnocno-wachodnta wykopu/. 

Znaleziono liczne fragmenty obtaczanej ceramiki /przeważa ornament rowkowy i falisty/, 
duł" 1lo•6 drobnych -.o;li drzewnych, ko•c1 zwierzęce, ~bie łuski. 

Majwiękaaa ilo•ć ·zabytk6w r,uc~ch występowała na obszarze ziemianki. w wyniku badań 
·uatalono charakter z~Udowy -jdanu oraz chronologię grodziska na koniec XI-XII/XIII wieku. 

Materiały 1 dokumentacja znajduj" si, w Inatytucie Archeologii uw. 
Badania ~ kontynuowane. --- - -

!"OLIGU:llft, 911• Rokietnica 
woj. przeayakie 

Uniwersytet Jagielloliski 
Instytut Archeologii 

Badania prowad:iiła dr hab• Ma,r1a Cabalska. Finan
sował WKZ w Prze=y•lu 1 OJ. Dziesi"ty sezon badali. 
Wielkie wieloczłonowe grodzisko wczesnośrednio
wieczne VIII-XI wiek • 

. 'Badania na grodzisku skoncentrowano na podgrodziu nr II. Jest to południowa cz~gć mi~-
4zywala zawarta międsy wałem zaporowym l,a wałem zewn';trznym III. Całe międzywale zostało podzie
lone na część pólnocn" i .poludniow' wałem poprzecznym~orzyłysię w ten sposób ~wa podgrodzia 
oznaczone Hr II . i xti, z kt6rtch połudn1ove,n1żej położone,o powierzchni 1600 m znajduje si~ 
naprzec~w Wejścia do grodu. Przestrzeli ta zamknięta wałem poprzecznym pełni funkcję przedbramia 
u.trudniaj"cego zdobycie grodu. Wytyczono szerokoprzestrzenny wykop przecinaj"cy w połowie wał 
poprzeczny. Porastaj,ce' drzewa utrudniaj' przec1,c1e wału na ' całej długodcl wykopu. Uzyskano 
profil połąwy wali poprzecznego na długodoi 6 m, a na pozostałej przestrzeni wykopu uchwycono 
pas czarnej ziemi biegDłlcy wzdłuż wału. W części . połudn1owej dużego wy)topu uchwycono resztki cha
ty ziemianJ<i zniszczonej wykopelll G. LelSczyka oraz odsłon1,to resztk1\Z~udpwy_ typu szałasowego 
położonej w odległości tO m od wału. Dwa dalsze wykopy położone jeden w środltu przedbramia, a 
drugi~ _p6łnocne1 atronie _wału ~orzeczneqo ~1e u1awnily warśtwv kulturowej. 

· .l'a"za' atarsza. W poludn1ovovachodnim narożhiku dużego wykopu odsłoni,to chatę ziemiank~ 
zniazczon" wyltOpe~~~ G.LeJSczyka. lf"ski -trowy dl. s· m wykop zniszczył zachodnią częlfć chaty do 
dna odsłoniętego na gł~ 120 am. Utrudniło to obserwację nawarstwień zachodniej cz,dci ziemian
ki; ceramiki bylo niewiele. Ozyaleano nie zniszczony profil podłużny obięktu, który nieco wycho
dzi od południa z wykopu. ~ozvoli to na przebadanie wschodniej czę,ci ziemianki 1 na rekonstruk
cj1 ealośc~. DOie ilodci przepalonej aiemi wskazuj", że chat, . spalono • 

. Fa·za llll'Ods-za. · Wal poprzeczny został spalony. Jla całej długolfc1 wykopu obserwowano wars
twy spalenizny l znl,acaenie wału wzniesioneąo w konstrukc j i skrzyniowej. Jest .to pierwszy wał 
wykasuj'cv zniszczenie poźarerĄ. Utwierdza to w przekonaniu, że ataku dokonano od strony bramv 
lokalizowanej w m1e1scu, ądzi~ oba wały z~rove dochodz, do walu III. Jest tam wvraina przerwa 
i należy się epodziewać IlDlOCnieli bramy. Warstwy Błl bardzo rozmyte przez spadek wody deszczowej 
& wyższych północnycb cz,dci. Odkryty w ~łUdniowej czędci wyko~u budyne~ należy wiązać z faZłl 
młodsa, • . Ni~ wiadomo1 ~~r ~ał ~n schronienie mieszkadcom grodu czy ich wrogom. 



T!IIOCDI 
woj. 1 białoatockie 
Stanowisleo II/ 

- H8-

Roneerwator Zabytków 
Archeologicznych 
v 81ałymatoltu 

Badania , p.rowadz1ła -.gr Orasula Stank1-1cs. P:l.iaan
eovał Wltl w Billły.etoltu. Drugi auoa bad!Ul. Wesea
no4radniowiecz~ osada. pr.:ygrodowa /XX:I-nn:. w./ 

Jtontynuowano badania osady vcaeanollndńiowtecsnej; · usytuowanej v bezpo4redni:a •lldedz
twie grodziel<a. Celem było uchwycenie eill9U -układu prsestrzeonego obiektów ltaJniennycb, odsJont~
tych w poprzednim roku, ora:~ ustalanie pSlnocnego zad~ osady. 

Przebadano 200 m2 osa4y., odsł&Diajllc • .obieltt6w. 
Potwi~ziły one znaczny nrocent zntazczenia warstwY -tUitarowe1, któr a takie v b.r. 

niemal w całolici lXII<rVW& się z waratvll onu,. Jedvnie w aiejscu, qdzie warst". calcow11 tworzv 
niaaek, a nie qlina, wvdzielono warstwę ltulturov11 o D111inolfci lO . - U Clll. 

w trakcie prac vvkonaliskOwVch v obrębie" aru III stwierdzono, wvat4DOWanie nikłej wars
twv kulturowei o m111ższolfci od 20 - 32 Clił w p6łnocn4j częllci ara i 35 - u · cm w częllci połUdnio
wej. Materiał zabytkowy ' tworz11 głównie .fra~Jmenty cerlllllilt1 i kollei swierzęce. J innych zabytków 
wystąpiły nożyk żelazny i drucik miedziany. Obiektów w obrąbie aru III nie stwierdzono. 

Na obszarze aru IV aiiiŻSZo46 warstWY ltulturowej waralita i WVD081- 60 - 70 .cm. "Ods.łonię-
to 6 obiektów. · · 

Obiekt nr 4 w kształcie nieregularnego owalu, v ~rzekroju pionowym nieckowaty, o wymia
rach 3,40 111 wzdłuż osi N-S, 4 111 wzdłut osi W-B 1 głębokolf6 0,42 m. zl~kalizowano v centralnej 
części wykopu na głę.bokoilci 7, 5 cm od powierzchni ziemi. · 

Wypałnisko tworsyły bardzo drobne orcruchy kamieni przemieszane z SZ&rll ,ziemt~, duża . 
ilo4ć przepalonych kamieni granitowych, fragmenty polepy, ko4ci zwierzące, drobne ~ragmen~y węgli 
drzewnych, uł811llt~ nacz~ olinianvch, żużel, fraament CNO:fdzia. lłewn!ltrz obiektu w ;eao nołudnio
wo-wschodJiiei części stwierdzono, dwa zniszczone, nieckowate v Przekroiu sl<uoiska: .ltam.ieni nosz!l
cvch ~ladv•oania. Miedzv kamieniami wvsteoowałv fraqmentv węGli drzewnvch 1 bardzo drobne okru
chv ooleov. Obiekt 4 można orawdooodobnie zaliczv6 do tYPU mieazkalneoo. 

Pozostałe obiekty odsłonięto na .qłębokollci od 3,5- 15 cm; od powierzchni ziemi. Były 
to skupiska kamieni ze śladami oąnia, w przekroiu ooziomvm awalne, w nionOWVIIl nieckowate o wy
miarach wzdłuż osi dłuźszei od l - 1,80 111 i qłębokodci od 0,22 - 0,45 m. WYst11niły w nich drobne 
fraąmenty węqli drzewnych i peleoy. Obiekty 2 i 5 zawierały ponadto duże fragmenty naczy~ glinia
nych 1 kollei zwierzęce, a l, 3, S małe osełki kamienne; · 

Do innych zabytków znalezionych w nic~ należ!l: gwo:fdzie, skobel, no!yk telazny, szydło 
kościane, tdma miedziana. Sil to prawdopodobnie pozostałości . : zniszczonych palenisk. 

z warstw poza obiektami pochodzi znaczna iloś6 materiału ceramiczn~, wyrsinie dominu
jącego nad materiałem kostnym zwierzęcym, oraz przęlllilci glin·iane, gw6:tdzie żelazne i fragmenty 
żużla. Wstępnie osadę przyqrodow!l naletał~by datow~ć na XII-XIII wiek. . 

ku. 
Materiał zabytkowy i dokumentacja znajduj" ~lę w zbiorach Muzeum Okręgowego v Białymsto-

Badania hęd11 kontynuowane. 

TYSZOWICE 
woj. zlllllOjsltie 
Stanowisko l 

Nl\LKÓW, CJIII• Osjaków 
woj • sJ.eradzkie 
Stanowisko 3 

patrs 
epoka bry:u 

Muzeum llemi Wielttóskiej 
w Wielun_iu 

_. .Badania ?J:1:!"Bddł lligio Bogusław ~r~li:. Finansowal 
WKZ w SJ.•radzu. Pierwazy . sezon bad!Ul. Osada wczes
no4edniow1eczna • VI wieltu. · , 

. Badania miały na celu ·wstąpne rozpoznani-e osady, .zwłancza je.{ chronologii' .oraz zasię-
gu: Osada położona jest przy skraju II terasy /A1slt1ej/ pr«doliny .~ty beapo4+ednio nad łąkami, 
a Jednocześnie w poblUu drogi z Osjal<owa do ~bDowa. •. • . · •· '"· • 

Prace wykopalisicowe prowadzono jednOczellńie w o41111u r6tn}"~ wYkopach: ros:mieszczonycb 
wzdłuż linii E - W na prteatrzeni oleoto &O m, l!enll~tea ich jest odJ<rY.cię 6 4Dłych jam kształtu 
owj alno - prostokii~!JO, l paleniska oraz ~ niewielkich jam o bliżej )lieoltredlone::l funkcji, Duże 

aroy' których roZIIIiary w, rzucie poziOJIIYIII •ahały •ię o4 350 x 120 CJII do 4 60 z 200 C!lll, uznano za 
pozostałolici budynków mies2kalnycb. WYposaienie ich stanOWiły ul:llllllt~ ~ayll, awierzęce kodci, . · 
polepa( br;fłki tużla .i niekiedy -przedmioty Iletalowe 1r postaci fra~t6w no:lykc1w, noły.c i sier
pa. NaJbardziej interesujllcy jest :zestaw form ceraJU.cuaych saobse:ni'CIWllny we asystkich 6 jamach. 
Obok fragmentów naezyll ręcznie lepionych 1 n~yll cz~dciOWO gór~ obta~anycq, kt4re nalety ·dato
wa6 na najstarsze fazy wczesnego dredniowiecaa, znalaalyAi~ fra~ty nac~ charakterystyczne 
dla koltury przeworsltiej s p6tne<JQ -okl:esu rz~ego, pn:y e~ stanoldły ona w 11asadzie D"iewiel
kll domieszltę . do pierw•u:ecro typu c~ki. " tlłłUIIlti -Ąa(IS)!II kultlirY ~..wo.rsltie;! 'llystępowaly we 
Ws:&::(stkicb poziOIIl&ch wypełnisit chat /od nerzebu do apłlqu/ .t ajpr~bniej stanowi" one 
jeden z elementów ich wyposaienia. Materiał llabytlto.r,r zallj4:o,jia &ifł .<V wielwtakilll mu:e\ZIIl, 

Badanta hędll kontynuowane, ·"' "< ' · 

................. ... .. :: 



WAlłSZJroWO, c;pa. Sławno 
woj. ałupakie 
Stanow,isko 26 

WE!CLICE, gm. 'f!lbl'tq 
woj. elbl'tskie 
Stanowiska 2 i ł 
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patrz 
okres vpływóy rzymskich 

Muzeum Zamkowe 
w Malborku 

Badania prowadził dr Antoni Pawłowski. Finansował 
WXZ w Elbląqu. Trzeci sezon badań. Zespół wczesno
średn iowiecznych grodzisk pruskich. 

Grodzisko - stanowieko nr 2. Celem prac było dalsze rozpożnanie konstrukcji obwodu wa
rownego, przejazdu bramnego wraz z.;brllllll\ i . zabudowy znajdujące; się pierwotnie na majdan ie. 

. W wvkot>ie II/83 wyeksplorowano do calca południową część, w której znajdował się relikt 
wiezy bramnej wykonanej z bali drewnianych, najpewniej dębowych. Wieża ta została spalona a lei 
zgliszcza uleqły nieznaczn~mu prz~eszczeniu w kierunku południowvm lub też przewróciła się ona 
w.tvm kierunku w czasie POZaru. Na podstawie odkrytych śladów po słupach, z którychieden znaido
wał się w osi przejazdu możemy przypuszczać, że bYł on dwutraktowy a pełna ieqo szerokość i sze
rokość wieży wynosiła około 4 m. Rozstaw śladów po słupach na linii N - s również wynosił okQło 
4 m, a zatem ~Y• 1 to wieża załoiona na planie kw~dratu o boku około 4 m. 

Wykonany przekrój przez wał wewnętrzny wskazuje . na dwuetapowość sypania wału lub też na 
jeqo ~zbudowę. Wyniki uzyskane w toku dalsze; eksploracii tego wykopu powinny wyjaśnić ten prob
lem. 

W wykopie IV/83 założonym na majdanie ąrodu odkryto fragment budynku słupowo-plecionkowe
go, nieznacznie zagłębiony w podłoże. Odsłonięty, fraqment miał 4 m1 jednakże trUdno stwierdzić czy 
jest to szerokodć czy długość budynku 1 albowiem nie wiadomo jak były one ustawione w stosunku do 
wału - długością czy szerokości4. W północnej partii budynku znajdowało si~ palenisko z obstawą 
kamienną, kształtu niemal kolistego 'o średnicy około 1,2 m. 

Na podstawie dotychczasowych prac wykopalis kÓWych możemy wnioskować, że grodzisko to 
jest pozostałością grodu refugialnego, w którym chroniła się ludnośó 'Pogezanii w czasie zagroże
nia. Zapewne gród ten został spalony w czasie walk Pogezanów z Krzyżakami w trakcie drugiego pow
stania pruskiego,. kiedy to !Crzyżacy opanowali gród nr l określany przez P. Dusburga jako castrum 
Wekliz. Minimalna ilodć znalezionego ~teriału ruchomego poświadcza to przypuszczenie, utrudnia 
zarazem precyzyjne określenie chronologii. Dlatego też datujemy to grodzisko na drugą połowę' XII 
- pierwSZ'I połOW4 XIII w. ' 

Grodzisko - stanowisko nr 4. W celu dalszego rozpoznania grodziska załoiono '•'Ykop w dom
niemanym przejeidzie bramnym, oznaczając go symbolem !II/84. 

Na głębokości od 70 do 100 ~. pod rozsyp~skien1 wału odsłonięto ślady po słupach palisa
dy biegnącej północn4 krawędZ14 grodziska oraz ślady po słupach bramy - jej północnej części. Nad 
bramą znajdowała si~ wieża wsparta na czterech słupach narożnych. Miała ona l m długości i około 
2, 5 m szerokodcL Do jej 'elany południowej , dochodz il •<al, do naroża północno-zachodniego - pali
sada a od północy znajdowało się urwisko. 

Uzyskane wyniki wskazuj'! na istnienie stałej zabudowy grodu znajdujące) slę w pobliżu 
wału. Znalet'lony materiał zabytkowy /ułamki naczyń, przedmioty- codziennego użytku/ zezwala na 
datowanie\dego obiektu na drugą połowę XIII- pierwszą połową XIII w. Był to najpewnieJ punkt 
oporu Pogezanów w walce z !Crzyżakami. 

Materiał znajduje się w Muzeum Zrua\owym w Malborku. 
Badania na stanowisku nr 4 zostały zakortczone, natomiast na stanowisku nr będą kenty-

nuowa.ne. 

WIELEŃ 
woj. pilskie 
Zamek 

P.P. Praccwnie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-l<onserwatonlka . 
Oddział w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Eugeniusz Wilgceki /autoL 
sprawozdania/ przy udziale mqr An~ Uciechowskie)
-Gawron. Finansował WKZ w Pile. Pierwszy sezon ba
dań. Grodzisko z okresu wczesnego średniowiecza. 

' Założenie zamkowo- pałacowe. 

Badania wykopaliskowe, poprzedzon~ badaniami wiertniczymi i sondaźow),ni miały na celu 
zbadanie cało,ci nawarstwied związanych z grodem wczesnodredniowiecznym, który egzystował w tym 
miejscu przed powstaniem obecnego założenia zamkowo - pałacowego. 

Wykop ' archeologiczny o wymiarach 7,o x 7,5 m /52,7 m2 powierzchni/ usytuowany został w \ 
9ołudniowej czę,ci dziedzińca obecnego założenia pałacowego, w obrębie majdanu grodziska potwier
dzonego badaniami wiertniczymi. Ogółem odsłonięto S warst~ kulturowych zawierających obiekty zwiq 
zane z działalnością gospodarczą mieszkańców grodu oraz dużą ilość materiałów ceramicznych ~ 
przedmiotów z rogu, poroża, kości, skóry 1 żelafa. 

Do naj istotniejszych. obiektów ar~beologioznych należy zaliczyć dwie studnie drewniane, 
zlokalizowane w czę~ci południowo-wschodniej •.ykopu. Studnie są różnoczasowe, zbudowane rói~ymi 
technikami, przecinaj21ce się czę~ciowo. Na poziomie warstwy IV i V odsłonięto rozwaliska duzych 
chat drewnianych oraz fragmenty drewnianej podłogi. 

Materiały ceramiczne i sytuacja stratygraficzna wykopu pozwala sądzió, iż osiągnięty 
poziom warstwy V należy odnieść najwcześniej do przełomu XII/XIII wieku. Nie osiągnięto jeszcze 
warstw pozwalający~h na określenie początków istnienia grodu. 
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w ca~lci pdtnocnej i poludniowo-wschodniej aalołenia umkowego w obqbie 7 wykopów aon
daiowycb natrafiono na Ucżne rel.Ucty murowane. s, one zvi."zane s alllllk1ea ~ec!niowiecmy. oraz 
nowołytnyia układe111 nłołenia pałacowego i jego układem -vodno-kanal..lzllcyjnym. M wykopach sondaio
wych zlokalizowanych w obr~bie piwnic natrafioDO na fragmentaryczne palowanie gTUntu przy funda
mentach załoianta pałacowego. 

Badania będ" kontynuowane. 

WIENIAWKA, _gm. BOrodło 
voj. z111110jskie 
Stanowis ko 6 

Wl:LltOifiCE, gm. Wartkowice 
woj. sieradzkie 
Stanowisko l 

WLADYSŁAWOIIO 
woj. gdańskie 
Stanowisko 4 

pa tra 
okres balsatacki 

Muzeua ArcheOlogiczne 
v Gda!Ssku 

, •· . ,;!.• ~ 

, .. 

Badania prowaddł mgr Jan KucharaJU pny wsp6łudaia
le: mgr Barbary Spi9arsk1ej, doc. dr.llciDanlt, Golę
biewakiego, mgr ini. WOjciecba Ao .. y, JQgr. Włoclsi
llliena Jtowalewalciego. :KODault:ant ba4al1 - dr Jlal.'ba
ra Lep6wna. Finanaovał 'IIJtZ v GdaMku or•• Muzeua 
Archeol09iezne w Gda~ Pierwszy seaon badad. 
Osada Vczeano•redniowiecz.na. 

1 Stanowisko położone jest na wschód od dro9i z l'ucka do Władyda-a, na zapleczu połl,ld-
J1iowo-wschcxlniej części ulicy Geodetów. · · 

Założono 4 wykopy w tym l ratowniczy o łlleznej powierzchni pOnad 9,5. .ara. Eksplorowano 
do głębokollei O, 6 - l, 5 m od powierzchni. W jednym z wykopów panukiwano -: • wynikiGili negatywnym 
- cmentarzyska vczesnodredniowiecznego. 

Przy pomocy wierceń zostałokredlony zasięg występowania osady na okole 100 x 200 ,m. 
Znajdowala się ona przy niewielkim zbiorniku wodnym. W 3 wykopach odsłonięto łllcznie 12 obiektów 
osadniczych w tym 4 paleniska z przepalonyllli kalllieniallli~ polep" 9linian,, fragmentami węgla drzew
nego, kodómi zwierzęcyllli, łuskallli rybillli oraz pestkami owoców. Ponadto odkryto liczne fragmenty 
ceramixi, żelazne przedmioty użytkowe sierp, fragment noża, sprzllczkę od pasaJ fragment odcienia 
oraz fragment kościanego 9rzebienia. . 

Odkryto liczne intereauj-ce lllady po kółkach drewni~ych, które po 4alsaych badaniach 1 
głębszej analizie mog- rzuci~ ciekawe dwiatło na konstrukcje dcian domów. Do badart geomorfologicz
no-palinologicznych pobrane zostały pr6bk1'torfu z nasady Półwyapu Bela~ie90 oraz z brze90 zatoki 
na wschód od stanowiska. Zapoczlltkowano opracowywanie ~ofizycznych badań przy po1110cy JDetod elek- . 
trooporowych, w celu umożliwienia azybkie9o okredle~a lł przyszłolici zaai~9U, rozllliar6w oraz .l<aztal-
tu obiektów osadniczych. · ·. 

Materiały ·- przechowywane w Muzeum ArcheolQ9icznym w Gda!Ssku. 
Badania będ" kontynuowane. 

WOLA PIERARSU, 9111· DObra 
woj. konińskie 
Stanowisko 2 

WOLBÓRz j 
woj. piotrkowskie 
Stanowisko 2 

WOLIN, gm. WOlin 
woj. szczecillskie 
stanowisko 1 

patrz 
okres wPływóv rzymskiCh 

Polska Akedellia llauk 
I!lstytnt Iult;ury _Mteriel.nej 

,Pracowia Arcbeolog1ca.,_ · 
w woli.nie -

... 

Badania pro-dzili' ·4oc. 4r hab. Władysław Filipo
vialt /kierownik badaJ\' ~'1.' 119r Jeny Jlojtaaik. Finan
sował IBitM PAJI. ~ aaaon badali. Wczesne dred!do
wiecze /2 poł. IX - IX/X w.; 

Kontynuowano badania w dzieinicy przyportowej Starego Mi.uta /stanowisko wykopaliskowe 
8/. wyeksplorowano warstwy: XVI·, XVII, XVIII i częściowo XVIII , w północnej czę4c1 wykopu. W 
warstwie XVI/ ll.atowanej roboczo na przełOili IX/X wieku wyatllP1łt jar:ma - prawdopodobnie pozosta
ło'ć po ulicy prowadzllcej od miasta w kierunku nabrzeża. Między potężn,nietypow• konstrukcj" 
wbityc~ słupów i dranic odkryto stępkę statku, której większa częd~ jest ukryta w zachodniej 
~cianie wykopu. cz~dć widoczn~ mierzy 2,6 m. . . 

• 1f waratyte XVII datowanej roboczo na 2 połoon: IX Vteltu odsłonięto zwalisko C]rUbych kłód, 
konarów, belek, dranic i piel\ drzewa. Drewno było opalone, co świadczy o ualej"CJIII wówczas po
żarze. Pod tym zvel.iskiea razpodcierała aią faazvna,okred~ana. 1ako waratwa XVIII. Faszynę 1110żna 
watępnie datowa~ również na 2 połowę IX wieku. Poniżej faszyny pojawiły się n6we konstrukcje dre
niane: palisada silnie ~ylona ku ~zece Dziwnie oraz bliłej nieokredlone zabudowanie. ~nstruk
cje te okre.Uono 1 jako warsŁ1r'ł XVIII1 , datowaną roboczo na poł~ u: w. 
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Ha.waratwienla ~ył:y - pr6chn1ca, storfiała zit!lllia, •ienva z dużll . ilollcill trzciny 
soczewki piaaku, gliny i duże połacie spalenizny. We wszystkich wara~ach znaleziono skorupy ' 
kollei .avierz•ce• resz~i rybi e, mech, orzechy laskowa, przedmioty za skóry, żelaza, rogu, kodci, 
~y, fragmenty lin, prz•llliki, łuczywa, paciorki szklane 1 dużo kołków do łodzi. 

~ani a bęc!4 kontynuowane . 

WIIOCl.AW - OSTJI6w 'l'OMS.Ja 
ul. Jtanonia 
llylcop III 

Uniwersytet lm. Bolesława Bieruta 
l we Wrocławiu 

Katedra ArcheologU 

Badania prowadzone pod kierunkiem prof. dr Józefa 
Katmierczylta i dr Barbary Czerskiej przy współudzia
le m.in. Krzysztofa Jaworakiego /autora aprawozda
nia/. Badania finansował Uniwersytet Wrocławski 
oraz WKZ we Wrocławiu. Drugi sezon badad. Podgro
dzie vczeanodredniowiecznego Wrocławia. 

. Prace archeologiczna prowadzono w IRiejacu, v którym w najblihz"j przyazłodci ma stan"~ 
1łibl10teka 11ytazego 9emin&r1UIII Duchownego. W wykopie o powierzchni 224 m wyeksplorowano azed~ 
poziomów oa&dniczych oznaczonych symbolami: B/5, B/6, B/7, B/8, B/9, C/l 1 cz~dciowo C/2. Poaio-
IIY • 1-t/4 pr~eba4&ną w 1983 roku. . . 

Odkryto oltoło łO nazieDilych budynlt6v IRieszkalnych i gospodarczych. Walród budynitów miesz
kalnych ~3 posiadało pleciOnkovll konstrukcj• dcian, reszta zad, tzn. 6 budynitów zbudowanych zos
tało w. konatrultcji zr~j. Konstrukcja 'ciao była tylko jednll z cech które można bra~ pod uwa
g• ocenlaj"o atopled zamołnodciami mieazkadc6v wczasnollredniov~ecznego Wrocławia. Inne elementy, 
które. winno al• rozpatrz&~ to rodzaj ~ogi, podziały vewn•tr3na oraz inwentarz ruchomy. 

W budynkach plecionkowych wyat•powały podłogi z dranic, podłogi z ubitej ziemi, klepis
ka z gliny lełllce na podsypach piaszczystych i glinianych, stwierdzono podziały we~•trznaj /iz
by do apanial, ła!"Y przydcie.nna, trżykrotnie wy& tiUliłY drzwi/ .dwukrotnie masywna dranicowe o wy
sokodoi · l39 1 104 cm oraz prostokłltnY płat plecionki o wysoko~ci 112 cm oraz progi. w jednym z 
plec1onkowycb ·Ob1eltt6v odkryto ukryte pod drewni&nłl podłogil dwa całe talazna kabłłlki wiader, że
laznłl oatrog• inkrustowanil ~rebrem, żelazny klucz hakowaty oraz przęilflik gliniany. w budynku tym 
obok atarannie wykonanego palenialta zlokalizowanego w centralnej czędci domu znaleziono czaszkę 
niemowlęcia. w innych budynkach plecionkowych wystłlPiły podkowiaki, instrumenty mutyczne, pacior
ki, fraQIIIISntv obuwia oraz inne zabv1::k1· 

Wdr6d budvnk6w s~bowvCb o ~różnicowanei POWierzchni i vvoosażeniu wnetrza na uwaaę zasłu
au1e duży budvnelt POIIadowionv na lecaracn. wvkonanvch z niesPOtvkaneco dotll.d surowca. Powstałv 
ona wzez czworoboczne ociosanie PO~tnvch d,rewnianvch krokwi, na którvch zachowałv sie iaszcze 
różnorodna wvciosv. WVmiarv Przecietnie 55 x 17, S x 21 cm. Pozostałę laaarv teao domu to bloczki 
łamaneoo kamienia a przvwar• dod zanraw11. wapienna. Jest wielce prawdoi)Odobne, że sa to elementv 
POohOdz•ce ~e zniaiczone1 w 1037-38 roku katedrv wrocławskiei- W opisvwanvm vviai obiekcie oakry• 
to wag• azalkow• a talaza 1 hrłlzu. trzy brłlzowe baczułkowate . odważniki, dwie sosnowe pałeczki oku
te zdobion, arebr.Dłl blachłl /najpewniej lmpozt ·bizantyjski/, sprz,czk~ z br,zu i in. Podziały wew
n·•trzna. 1 technika wykonania podłogi w budynkach zr~bowych były analogiczne jak w budynkach pla-
cionkolilycb. · · 

Budynki gospodarcze {chlewy, stajnia, magazyny/ były-wznoszone w konstrukcji plecionko
waj, jednak 'akod~ wykonania .doian~yła znacznie niższa niż w przypadku'budynków mieszkalnych. 

Materiały i dokumentacja z badad przechowywane Błl w Katedrze Archeologii Uniwersytetu 
' Wrocłavs~iego. · ~ . 

. Ba~ ~ kDn~?'~na. 
WYSZOGJ!6D ., 
woj. płocitle 
Stan-lako 2a 

Polska Akadamia Nauk 
Instytut Historii Kultury Materialnej 
Zakład Epoki Metali 

W badaniach pod kierunkiem prof. dr.Wojciecha Szy
· ~skiego uczestniczyli · mgr =ąi Marek jDulinicz 
/autor sprawozdania/, Zbigniew Koby1iński, Bogdan 
Llchy 1 Waldemar A. Moszczydaki. Finansował WKZ 

.: w Płooku. czwarty sezon badad. Wczesnollredniowiecz-
, na oeada przygrodowa /VI/VII-XJ. w./ 

·Badania koncafttrova:t:v siłt w zachodn!ei cz~ilfci oaadv na powienc:hni 681 m2
• Odkryto 18 

obiektów, przeba4ano z niCh 17, . ponadto deltodcaono ekaploracj~ obiektu 7., odkrytego w 1983 roku. 
Zbadano talt:le obiekty 5, Sa 1 Sb, które częllciowo były odałoni~tw w ubiegłym roku. ł.łlcznia prze-
badaJ;Io 21 obiektów o r.Sinya charakterze·. . 

Obiekty. Sa, Sb 1 7 to kwadratowe ziemianki z piecami w narożnikach. Obiakt Sa, o wymia
rach okóło 2,6 m x 2,6 m, był częilfoiowo .zniszczony przez transzaj~ z II wojny ~wiatowej. Piac 

. zbudowany z kilku wieliców dużych kamieni znajdował si• v"'północno-wschodnim narożniku ziemianki. 
·Dno obiektu było płaskie, a t~ nad nim z~leqała warptwa użytkowa ziamianki. 

. Obiekt Sb, o vYDiiarach około 3 111 x 3 111, miał piec v narożniku północno-zachodnim. xon-
strultcja pieca była zbliżona do opisanej uprzednio. Obiekt ten zbadano jedynie w połowie, pozos
tawiaj~o czę•~ po~udni~ do przvazłeqo roku. 

Ziemianki Sil i sb łłlczvło płytkie, nieckowata :&&głębienie v ctJic/u' . /obiek~ S/ z zacho-
wanym r:&~dem dołk6v po dupach 20-30 cent>ymetrO'jlej 11redn1cy. , ' 

Obiekt 7, z piecem w północno-zachodnim narożniku, był zachowany bardzo dobrze i został 
zbadany w całodct. ~ary ziemianki: 3,6 m x 3,6 m. 

" ' ...... 
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we wszystkich wymienionych obiektach stwie~azono wya~powanie ~ielowaratwowe;o vypeł
niska. Reguł4 było za~eganie tui nad dnem obiektów charakterystycznej warstvt oo czaroya . lub ciea
nym zabarwieniem i występowanie spalenizny. uznano j4 aa pozoatało•ć poziomu użytkowego zie.iao
kL w ziemiankach sa 1 Sb w dolnych partiach wype.łniska występowała bardzo niewielka ilo•ć za
bytków . wszystkie ziemianki " zagłębione były na około l a licz4c od powierzchni calca. 

Obiekty ;2, 1•, 16, 17, 19, 21 twor z4 grupę owalnych lub nieregularnie prostok4tnych 
j am 0 wymiarach: od 2,5 do 3,5 m długoś~; od 1,5 do 2,5 m azeroko•ć. Zagłębione w calec na 60-
-80 cm charakteryzowały się intensywnie czarnym vypełniakiea l występowaniem dutej ilo,ci frag-
oentów naczyń oraz ko,ci zwierzęcych. · 

pozostałe z badanych w bieŻ4cym roku obiekty, za wyj4tk1em oznaczonego numerem 20, by
ły niewi elkie, o nieregularnym przeważnie kartalcie i jednowarstwowym vypełoisku. -

Natomiast obiekt 20 mial charakter wyj4tkowy. Był to rowei o szeroko4ci 80-140 cm i 
głębokości 30-50 cm. Miał kształt litery U skierowanej otwartymi raaionami na północ. RAmiona 
miały po 7 cm długości, a ł4cz4ca je podstawa 6 m. W wypełnistu obiektu znaleziono dużo kości 
<wierzęcych oraz fragmenty naczy6. 

Do najbardziej interesuj,cych zabytków znalezionych w trakcie bada6 wykopaliskowych na
lezą: rogowy grzebie6 jednostronny, trójwarstwowy, zdobiony ornamentem &kośnym krzyżaków; trzy 
groty strzał z tulejkami, niestety tle .zachOwane; seria przę,lików różnych form i technologii 
wy konan>a oraz rogowych i kościanych szydeł. · 

Wstępna analiza chronologiczna fragmentów ~aczyó pozwala atwierdztć, że chronologia naj
s t ars zych obi ektów odkrytych w tym sezonie wykopaliskowym si~ga atarazych faz wczesnego grednio
~~ecza, prawdopodobnie końca VI lub przełomu VI i VII wieku. Większo4ć fragmentów naczyń pocho
dzi najpewnie j z VII i VIII wieku. W górnych warstwach wypełniska ziemianek oraz w niektórych 
>nnych obi ektach odkryto także fragment y naczyń wakazuj4ce na istnienie osadnictwa również w wie
ku XI. 

ZA'.iAOA , qrn . Tarnów 
. .,.oj . t arnowsk i e 

PP Pracownie ~onservacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-~onserwatorska 
w Tarnowie 
Oddział w ~akowie 

Badania prowadzili mgr Andrzej Cetera i mgr Jerzy 
Oko6ski. Finansował WXZ w Tarnowie. Trzeci sezpn 
bada6. Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

Badani ami objęto 930 m2 powierzchni grodziska. Głównym celem badaó było wyjaśnienie po
~hodzenia i charakteru wkopu odsłoniętego w ubiegłym roku w trakcie przekopu przez paa polepy 
~yorywanej na powi erzchni w centralnej, najwyższej cz~ści majdanu grodziska, na t~. •zamczysku". 
Założono vykop 35 x l~ m w zacbodniej części owalu wyznaczonego przez pas polepy oraz dwa cięcia 
~rofi lowe o długości 26,4 i 16m przez pas polepy w części północnej i południowej. W szeroko
pr zestrzennym wykopie po zdjęciu warstwy ornej próchnicy na poziomie 25 cm odsłonięto fos~ o ła-

odnym, łukowatym przebiegu i wyatępuj4cą na zewn4trz od niej warstwę popielato-siwej, ilastej 
gliny . Ta ostatni a posiada miąższo~ć do JS-20 cm, tylko w części bezpośrednio przy fosie do 30 
en. Szerokość warstwy ilastej • qliny wynosi do 3 m. Fosa na poziomie odkrycia posiadała szerokość 
około 6 m. Wypełnisko w części· zachodniej tworzyła brunatna, zgliniona próchnica z polep~ i węgla
m> drzewnymi / szerokości ok. J•J,6 m/, natomiast w pozostałej cz~ści wykopu na wschód - ciemnobru
natna pr óchni ca z grudkami polepy i węglami drzewnymi. W tej warstwie, sięgającej do głęboko4ci 

oko Ło 40 cm, znaleziono dużą ilość materiału z XVI-XVII wieku. Głębiej wypełniska foey stanowi 
bruna t na , zgl iniona próchnica z dużą ilością spalenizny i skupiskiem polepy ~dłuż krawędzi za
chodnieJ . Dno fosy jest łagodnie nieckowate, zagłębione do 90-100 cm od powierzchni. W wypełnis-
ku do l ne) części wystąpił wył4cznie materiał wczesnogredniovieczny. W przebiegu fosy odsłonięto 
przerwę na długości około 12 m, a w niej - w linii fosy - dwa owalne skupiska przepalonych blo
ków piaskowca w warstwie spalenizny. Na wschód od fosy wystąpiłar po zaniku warstwy z materia-
łem no~ożytnym, słabo zachowana warstwa kulturowa o BUĄższości do 10-12 cm, zawieraj ~caduż4 ilość 
~ter La~u z x-xr w. 

Pelne wyjaśnienie kwestii zvi4zanych a wkopem ~słoni~tym w 1983 r. przysłoniły cięcia 
profilowe . Odsłonięto wał o dwu fazach budowy. Fazę pierwsz4 reprezentuje gliniany wał z nie
utwar dzonym j ądrem, który posiadał od wewnątrz półkę /pomost/ wyłożoną pojedy6czym1, niewielki
mi okruchami piaskowca. z wałem tym związana była fosa o &zerokości około S a od strony zewnęt
r zne j . Nasyp wału stanowi popielata, iliasta gl ina. Drugą fazę budowy reprezentuje wał gliniano
- d r ewniany . Z tą fazą budowy zwi4zana j est fosa wewnętrzna o szeroko,ci około 7 m w profilu pół
nocnym 1 głębokości do 2,9 m, w przekopie zaś od strony południowej szerokości 3,4 m i głębokotl
ci do 2,0 m. W wypełnistu fosy wyróżniono dwa kompleksy warstw. Do gl~bokości około 1,6 m /wymia
r y w ?rofilu północnym, gdzie wał i obie fosy S4 znacznie lepiej zachowane/ występuje brunatna 
próchnica z dużą ilością polepy i materiałem z XVI-XVII wieku, identyczna z waratv4 ucbwycon4 we 
ws zystk i ch przekopach przez fosę. Ona też wyorywana jest na powierzchnię, wyznaczaj4c przebieg 
fosy. Głębie j zalegaj4 warstwy iłów i glin, na których leży warstwa polepy, bloków piaskowca i 
spalen~zny, pochodz4ca z destrukcji drugi ej fazy wału. Kwestią kontrowersyjną jest datowanie dru
g i e) fazy walu. Obecno'ć w warstwie zasypowej fosy wewnętrznej materia!u z XVI-XVII wieku może 
wskazywać na pótne datowanie drugiej fazy wału. Zdaniem autorów obecność tego materiału wi4że 
si~ tylko z wyrównaniem terenu przy powrocie osadnictwa w XVI-XVII wieku na Łeren pól grodziska 
/wieś Zawada potwierdzona jest w tródłach od 1525 r.;. Głębsze warstwy wewnętrznaj fosy w całoś
c i zwi<1zan~j z drugą fazą wału /wkop tej fosy niszczy czętlciowo pomost atarazego wału/ zawiera
j ą wyłączn~e materiał wczesnotlredniowieczny 1 tak też datować należy naazym zdaniem ten okres 
budowy wału. Charakterystycznym jest również tredć i układ dolnych warstw wypełniska wewnętrznej 
fosy : są to wyłącznie warstwy zmywowe w postaci warstwowanych iłów i gliny, ·nad którymi zalega 
warstwa destrukcji z polepą1 przepalonymi blokami piaskowca i węglami drzewnymi. Warstwa ta koó
c zy funkcjonowanie drugiej fazy wczesno4redniowiecznego systemu obronnego grodn. 

Wyn~ki badaó powierzchniowych oraz analiza form terenowych w najbliższej okolicy obiek
t u dotąd uwazaneąo za grodzisko w podtarnowskiej Zawadzie pozwalaj' na dokonanie całkowitej wery
f ikacJi planu obiektufnietypowy1plan czworok4ta z pojedyńczym vałea otaczaj.4cya i założenie o po-
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wierzchni 2,S6 ba~ Obok odsłoniętego i wyżej omówionego wału, wyznaczaj~cego wewnętrzny, owalny 
gródek stwierdzono istnienie w kierunku południowo-zachodnim, gdzie teren łagodnie opada ku doli- · 
nie ~iałej Dunajcowej,jeszcze trzech dalszych wa~6v.zaporowych. Zamykaj~ one teren między dwoma 
~olinami z rozwin~ętym systemem teras, l otaczaj~cymi wzgórze od strony południowej i północnej. 

' Grodzisko w Zawadzie zaliczyć należy do obiektów typu Wietrzno-Bóbrka. Charakteryzuje się 
ono wielkodci~ /ok. 10 ha/ oraz intensywnym osadnictwem otwartym od strony wschodniej, jak i naz
w~ lokaln~ l pól od północnego wschodz, tzw."Gróbki" 

. W sezonie 1984 rozpoczęto również badania na jednym z podgrodzi od strony południowo za-
chodniej. Wykop założono na pierwszym z wałów zaporowych od strony wschodniej. Obok potwierdzenia 
·jego obecno•ci odkryto tu duż~ koncentrację osadnictwa prahistorycznego /9 obiektów głównie p6t
norzymskich na powierzcbni o.ltoło l ara/ oraz odsłonięto prostok~tn~ półziemiankę z materiałem ana
logicznym do uzyskanego z gródka wewnętrznego /obiekt 23/84~ponadto domostwa stoj~ce na zewn~trz 
jego wału /obiekty 2/82, 8 i 13/83/ datowane na X-XI w. Sporadycznie wyst~iły fragmenty cerami
ki z IX wieku. 

~cznie w bież~cym sezonie odkryto 11 obiektów /kolejne numery 23-33/84/, w tym dwie pół
ziemianki wczesnodredniowieczne. Odsłonięto również i wyeksplorowano 15 dołków pasłupowych /nume
ry 3~-tS/. 

Badania będ~ kontynuowane. 

ZDZII!CBOWICE, 9111· ZsltUków 
woj. · tamobrzeskie 
Stanowisko l 

Biuro Badaó i Dokumentacji 
Zabytków w Tarnobrzegu 

Badania prowadził mgr ~ek Florek. Finansował 
BBiDZ w Tarnobrzegu. Pierwszy sezon badań. Gro
dzisko wczesnodredniowi~czne /IX-X w./ 

Grodzisko położone jest na cyplu wysoczyzny wznosz~cej się ponad 40 m nad dolinę Karasiów
ki. Od wysoczyzny oddziela go wał odcinkowy i sucha fosa. Badania miały na celu sprecyzowanie chro
nologii grodziska, okre•lenie rodzaju konstrukcji i etopieó zniszczenia wału, stwierdzenie istnie
nia ewentualnej zabudowy majdanu. 

Założono· 4 wykopy badawcze i l rów aonda'towy. Wykop nr I, o wymiarach l O x· 2, 5 m założo
no na wale .grodziska. Na jego przedłużeniu, przez fosę wykonano rów. sondażowy o wymiarach 14,5 ~ 
x l •· Wykopy u, III, IV, o wymiarach 2 x 5 m zlokalizowano na majdanie grodziska, przy jego 
krawędzi od atrony doliny Karaei6vki. z . powodu zniszczenia wału 7okazało się, te jest wybrany w 
około 50'/ nie udało się z cał~ pewnodci~ okredlić rodzaju konstrukcji. Z zachowanych śladów 
drewna moźna ·wnoaić, że była to przekładka wzmocniona pionowymi słupami i kamieniami. Dno fosy 
znajdowało aię około 2 m poni#ej obecnego poziomu tak, że !róinicawyaokodci między dnem fosy a 
kulminacj' wału wynosiła pierwotnie ·8- 10m. W wykopach założonych na majdanie stwierdzono ist
nienie warstwy kulturowej mi~łazodci 30 - 50 cm oraz obiektów w poataci: niewielkiej jamy odpa
dkowej, zniszczonej konstrukcji z polepy /piec?, prażnica?/ oraz dużego, częściowo odsłoniętego 
obiektu,być może rowu,wypełnionego tłuet,, intensywnie czarn~ ziemi,. Ze względu na częściowe 
odsłonięcie oatatniego obiektu nie jest jeszcze możliwe określenie jego funkcji. Materiał rucho
my atanowiłyrceramike /duże fragmenty, l całe naczynie/ fra91118Dt osełki i niezidentyfikowane, 
skorodowane przedmioty metalowe /okucia, noże?/. W obrębie kaDatrukcji 'polepy znaleziono znacz
ne ilości przepalonego ziarna i azcz~tki roślin. Na podatawie uzyskanych materiałów grodzisko moż
na datowa~ nll 2 połowę IX - X wie.k. 

Materiały po opracowaniu zoatan~ złożone w Muzeum Okręgowy. w Sandomierzu. 

Materiały ~'kontynuowane. 

SARY 
woj. zielonogórskie 

totAROw, gm. SOchaczew 
woj. alt1eriniewic:kie 
Stanowieko l 

l 

patrz 
jp6tne średniowiecze 

patrz 
okres wpływów rzymskich 
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BACBOTE!t, <JIII• Zbiczno 
woj. torullalti.e 
Stanowisito 2 
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Muzeum Ręgionalne 
V Br~icy 

Badania prowadził mqr Kazimiera Gr~tavski. Finanso
wał WXZ w Toruniu oraz ~. Pierwszy i o~tatni sezon 
badąll •. Grodzisko (XII/XIII- XIV v.). 

Grodzisko połotona jest ~ podłutnym pagórku let~cym miedzy płyn~cym v~r69 bagien kana
łem ł~cz~~ jezioro Stratym z jeziorem Bachotek, tut przy jego zach~im brzequ. 

Obi.ekt ma postaCi sztucznego nasypu V kształcie CZWOrOboku ,O zaokrllglonych rogach podsta
wy ca 27 x 48 m przy vypi.etrzonym na 6-8 m majdanie, o powierzchni ca 17 x 35 m. Od łatwiej dos
tąpnaj południowo-wschodniej strony nasyp jest oddzielony systemem fortyfikacji. s~ to: fosa -
wał zaporovy - fosa. Odci.najll one cały półwysep, ktdry v tym miejscu ma szerokoliCi ca 200 m. 
(na końcu półwyspu znajduje sie drugie stanowisko -grodzisko pierścieniowate, Bacbotek at~ 11 

Celem badań było rozpoznanie szczegółowej topografii, zabudowy wewnętrznej oraz systemu 
umocniell, a ponadto .chronologii. grodziska. Załotono ł~cznie 7 wykopów badawczych, katdy (4 x 4 m) 
óraz vyk~ano wiercenia 4wi.drem geologicznym v strefie fos i wału zaporowego. · 

WYkop 1. - załoicny ~centrum kopca wykazał istnienie dwu zasadniczych warstw kulturóvycb, 
rozdziel~ycn . warstVIl niwelacyjnil szarotółtego piasku. Na około połowie powierzchni wykopu . · 
vys~iło rumowisko k~eni niedutej wielkości oraz dodó liczny materiał ruchomy v postaci frag
mentów cerami.ki, przedmi.otdv metalovych i szczlltkdv kości zwierzęcych. 

wykop 2. - usytuowany na południovy-vschód od wykopu 1 ~zwolił na odkrycie analogiecnej 
stratygrafii z wyjlltkiem jego południowo-wechodniego narotnika, qdzie natrafiono na dlad podpiv
tliczenia domostwa (głebokollć od powierzchni. ca 120 cm). 

Wykop 3 . - usytuowany na południowy wschód od wykopu 2 z~wierał dalsz~ cześć rumowiska 
piwnicznej partii zabudowania, które identyfikowaC! motna z wiełll atratnicz~. Zarówno wieta jak 
i jej piwniczna częśCi były zbudowane prawdopodobnie z bali drewnianych układanych na zr~ . Sla
dom spalenizny i węgli drzewnych towarzyszyły spore ilości przepalonej polepy i duta 'ilośC! frag
mentów naczyll wtórnie wypalonych i zdeformowanych. Ponadto znaleziono tamte najvieksz~ ilośCi za
bytków metalowych - głównie ·łelaznych. 

wykop 4. ·- załotony na zachód od wykopu 1 nie wnidsł nic nowego do rozpoznanej wcześniej 
stratygrafii, stanowił zatem jedynie po~zerzenie pola obserwacji poązynionych w wykopie 1 i ·2. 

Myltopy 5 i 6 stanowiły- poszerzenie pola obserwacji w kierunku południowym względem wyko
pu 1 i pozwoliły na odkrycie rumowiska Kamiennego, które interpretowaC! motna jako zniszczony 
piec garnearaki. 
. Wykop 7. L pr~ylegał Ód strony południowej do wykopu 3J pozwolił na odsłonięcie dalszych 
reliktów domniemanej stratnicy we wschodniej czędci ?rodzi!k~ . 

. wykonano ponadto Cillg 6 odwiertów po wschodniej stronie obiektu po osi przecinajacej oby• 
41wie fosy 1 wał zaporowy. Uchwycono poziom humusu w fosach, jak tet poziom pierwotnego humusu 
na cz~dciowo sztucznie usy~ym wale zaporowym 1140-150 cm głeb.). 

w pozyskanym materiale ruchomym wyrótniC! motna ponad 4 tysi"ce fragmentów ceramiki, której 
formy charakterystyczne w poWillZaniu ze stratygrafill stanowilka pozwalaja na wyszczególnienie 
dwu zasadniczych faz osadniczych: · 

1 faza (z przełomu XII i 1 połowy XIII wiekuli tO zachowane rumowisko pieca garncarskiego 
1 dwie jamy osadnicze - półziemianki, jednak bez innych wyrainych dladów trwałej zabudowy np. 
drewniallej. · · 

II f~za (z 2 poł. XIII do 1 poł. XIV wiek;) - to reltkty drewnianej stratnicy oraz dla
dy bruków z drobnych kamieni polnych, •lady zniszczen~a potarem. Nie przecz~ temu .zabytki meta
lowe, w4ród których wyrółniC! motna brazowa zapinka podkowiastll, tzw. sakste z XIII wieku z głów
kami koziołków, w1azanll z kręgiem ozdób pruskich. Ponadto zqaleziono tet inne przedmioty takie 
jaltr telazna siekiera, motyka, oścień, raki, otlnik, przecinaki, podkovy, wędzidła, grot włóczni, 
nota i rdtnego rodzaju okucia. Spor~ grupę znale~isk stanowiły fragmenty kodci i porota - częś
ciowo ze śladami wstępnej obróbki oraz w postaci. gotowych okładz~ czy rękojedci. 

PodsumOwujllC ~iki badali, stwierdzić nalety, ił obiekt funkcjonował w miejscu i czasie 
rozlicznych niepokojów pogranicza pomorsko . - pruskiego. Na ob~cnym etapie opracowań trudno 
jednoznacznie oslldZió, czy był to gród pruski czy pomorski, choć nalety uwzglednió tu fakt eks
pansji osadniczej ludno,ci pruskiej, która objęła 9topni~~ głównie w XII i XIII wieku tereny 
po Wisłę 1 nawet przekroctyła linię tej rzeki, choć na jej znacznych terenach pozostała takte 
ludnoliCi polslta. lfg opinii historyków tereny w zachodniej części PomezanH ::' wiskach poprz<;~za
j"cycb bezpodrednio interesujllCY nas okres szczególnie w XI wieku były zdominowane przez zy~ 
wiol polski .• 

Materi.ały zostały zlotone w Muzeum Regionalnym w Brodnicy. 

·Badania za:Jtodczono. 

l 
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~OWA GORA, CJ!l• Ręcsno 
woj. p1oukowsk1e 

Polska Akademia Nauk 
Instytut BLatarii Kultury Kateria
lnej, . Zaklad Archeologii PoLBki 
S rodleowej 
w Łodzi 

Badaniami kierował dr Marian Głosek. W badanicb 
uczestniczyli: mąr Magdalena 81ombergowa i mgr 

Witold Swiętosławski lautor sprawo~danial. 
Finansował WXZ w Piotrkowie Trybunalskiz. Drugi 
sezon badań. Dwór obronny (XIV- XVII wiek), 

xo~tynuowano badaniadatac do okre~lenia chronologii obiektu 1 jego · rozplanowania. Wyty
czone w tym celu trzy wykopy szerokopłaszczyznowe objęły: północno-wschodni narotnik budowli, 
jej partie środlcowi\ z murem rodzielaj"cym pomies,czenie centralne 1 północne oraz południowa 
czę~ć wału bieqnacego na zewnatrz, wzdłu~ wschodniego muru. Poza tym 10 niewielkich sonda~y mia
ło pomóc w rozpoznaniu rozplanowania badanego obiektu. 

w wyniku badań ustalono, te preynaj~1ej niektóre partie zachowanych murów posadowiono 
bezpośrednio, bez rowków fundamentowych na pierwotnym poziomie utytkowym. Motna go datować - na 
podstawie kilku ułamków ceramiki - na koniec XIV wieku. Natomiast fragmenty murów wewnętrznych 
posadowiono na pozostałości starszych ~rów, które podobnie jak w roku ubiegłym udało się uch
wycić w centralnej partii obiektu. Sa one prawdopodobnie czętciowo tylko zachowanymi resztkami 
starszej budowli. Jej · chronologię motna wstępnie ustalić równie! na podstawie drobnych ułamków 
ceramiki na koniec XIV wieku, 

w narotniku północno-zachodnim odsłonięto przypor~ w kształcie prostokata posadowiona na 
okr<tgłej ławie fundamentowej, Podobna przyporę, ale bez ławy fundamentowej, odJeryto przy naro~ni
ku półnoCno-wschodnim. 

·wał biegną.cy wzdłut wschodniego muru obiektu został usypany z lutnycb kamieni wapiennych. 
w partii południowej wzmocniono go oblicowaniem z kamieni ł~czonych zapraw~ wapienn~. Wdr6d ka
mieni wału wystą.piły fragmenty ceramiki poebodzace z okresu od końca XIV wieku at po wiek XVII. 
Funkcja tego wału nie została jeszcze jednoznacznie określona. 

Badania będ~ kontynuowane. 

BŁOTNICA STRZELECKA, gm. Strzelce Opolskie 
woj. opolskie 
Stanowisko A 

BOBROWNUI 
woj. włocławskie 
ul. Xo~cielna (nowa plebania) 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził mgr Tadeusz J.Horbacz. Opiekę 
nauk.ową. sprawował doc. dr Jerzy Kmiecirtski. Finan
aowal OW we Włocławku. Pierwszy sezon badań. Osada 
"'?) z XV-lCVII wieku. ...._;_ 

Celem prac było wstępne rozpozanie terenu nowej plebanii, gdzie w trakcie robót wodoci~
qowo-kanalizacyjnych przeprowadzonych kilka lat temu natrafiono na kilkanatcie, do~ć dobrze za
chowanych kafli garnkowych! z XVII w. 

Podczas badań za~otono 3 niewielkie wykopy sandatowe o ogólnej powierzchni 7,5 m2 • Stwier
dzono znaczne zaburzenia stratygraficzne, nie natrafioną na żaden obiekt. 

Ozyaltany ruchomy materiał zabytkowy - f;oaqmenty naczyń glinianych, 'kafli piecowych i ukła' 
pochodzi z XV-XVII w. 

qo. 
Zabytki 1 dokumentacja z badań znajduja się w Katedrze Archeologii uniwersytetu Łódzkie-

Badani:'a nie beda prowadzone. 

BOB~!AI 
•.;oj. włocławskie 
Zamelc 

Uniwersytet Lód2ki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził mgr Tadeuss J.Borbacz1 konsulto
wał doc. dr Jerzy Kmiec.ińsltii ~inan:..,wał cw we Włoc
b.wku, Dziewi~ty (ostatnil sezon badali, Ruiny zu
ku lXIV-XVIli w.) 

Założono 9 wykopów (oznaczonych nr nr 9-17) o ogólnej powierzchni ·77 m2• 

wykopy 9-11 (katdy o "lfmiaracb 2 x \! m) , zlokali~owane na terer.ie zwałoviska domu lliesz
ulneqo w skrzydle zachodnim, llliały na celu wyłacznie rozpoznania stanu zagruzowania tej partii 
obiektu, co było działanie,. niezbędnym wobec projektovaneqo wykorzystania do prac odalaniaj!lcych 
cietkiego sprzętu mechanicznego, • · 
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Wykop 1l (S x 5 m) ~lokowano na północ od zwenętrznego, pdtnocnego muru obwodowego, w 
miejscu sugerowanym wynikami badań geofizycznych , ktdre na terenie bobrownieklej budowli prze
prowadził "' 1918 r. lll'1r in%. A.Rdtycki a l'.AJ( l'l' l'IIZ 0/Poznatl. Stwierdzon.e podczas tych prac 
anomalie elektrooporowe, nie wykluczaj~ce istnienia v tym miej l cu blitej nieokrejlonego załote
nia murowanego, musiały by<! powodowane innymi czynnikami, ponievat nie natrafiono na tadne po
zostało,ci substancji architektonicznych. Z&legaj4ee tutaj utwory ziemne są efektem ~ziałalnod
wylewowej rzeki Wisły oraz działań erozyjnych połotonych wytej reliktów zamku. Efekt rozpozna
nia tej partii załotenia zdaje _ się rdwrtiet wykluczać obeenodc! w tym miejscu budynku wieiowego 
(?)(widocznego na rycin~e A. Boota z lat 1621-28)1 jeśli takowy znajdował si~ w północno-zachod
niej czą~ci zamku to raczej bardziej na zachdd w narotniku utworzonym przez zachodnio-pdtnocny 
ruur obwodowy (?). Jego relikty tkwiłyby zatem w rzece, co wyklucza obecnie motliwoś<! weryfikacji. 

: - Pozostałe wykopy (nr 12, 14-11) zlokalizowano na terenie dziedzińca zamkowego. Umełliwi
ło to dalsze rozpoznanie stratygrafi i oraz uzyskanie informacji dotyczących m. in. posadowień 
budynków v skrzydłach zachodnim, południowym i wschodnim. We wszystkich wykopach -stwierdzono 
znaczne zakłdeenia stratygraficzne, wiątąee sią rdtnego rodzaju pracami budowlano-remontowymi 
budynków zamkowych. 

Znajdujaće się pod odsłoniętYm brukiem kamiennym fragmenty murów wykonanych z kamieni 
polnych oraz cegły o ewidentnie nowożytnej (XVII-wiecznej ?) metryce, o trudnej do interpreta
cji f.unkcji (z wyj!l~iem pozostałości urz4dzenia Zllpewne o gospodarczym charakterze w okolicach 
północno-zachodniego narotnika budynku skrzydła wschodniego (duty piec?), świadczą zarazem e 
częstym przekładaniu bruku przynajmniej w partiach przylegajacyeh do zabudowań zamkowych w ok
resie funkcjonowania obiektu (XVII-XVIII stulecie). Potwierdzają to obserwacje uwarstwień pod
brukowych, o wyrównawczym charakterze i różnorodnej zawartodoi (gruz ceglany, spalenizna, roz
drobniony silnie materiał ceramiczny itd.) . • 

Odkryty w br. materiał zabytkowy nie odbiega od dotyehez~s pozyskanych z obiektu Jobrew
nickiego mobiliów. Przewata zdecydowanie materiał ceramiczny - ułamki naczyń glinianych i kafli, 
rzadziej spotyka się fragmenty szkła i silnie skorodowane wytwory telazne, głdwnie haki i gwot
dzie. Do ciekawszych i nielicznych znalezisk nalet~ kamienne kule bombard ,o małym kalibrze. 

Wydaje się, it obecne rozpoznanie obiektu jest wystarezaj4ee do prowadzenia podjętych w 
1982 r. działań zabezpieczająco-konserwatorskichi st!ld teł akcję wykopaliskowa na zamku bobrow
niekim uzna<! nalety za zakończoną. Przewidywane jest prowadzenie stałego nadzoru archeologiczne
go. 

Zabytki ~dokumentacja znajdUjll się v Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 

BODZEN'l'YN 
voj. kieleckie 
Miejskie mury_obronne 
odeinek północny 

Wojewódzki Odrodek Archeologiczno
Konserwatorski 
w Kielcach 

Badani~ prowadził _Waidemar Gliński. Finansował WOAK w 
Kielcach. Pierwszy sezon badań. Mury obronne (2 poł. 
Xl.V w. -ltVIII w.) 

Celem prac było architektoniczno-archeologiczne rozpoznanie reperacji i zabezpieczania 
oraz okre~lenie chronologicznej fazowo~ei północnego odcinka~rów miejskich w czasach histo
rycznych, w obr~bie trzech przypor na załamaniu się linii łuku muru mie)skiego na wysokodei 
kościoła. 

Ciąg murdw obronnych miasta biskupiago Bodzentyna datuje sie na 2 polowe XIV wieku. 
Załotenie ich przypisuje się biskupowi Florianowi z Mokrska, Trzy przypory odkryte w trakcle 
odgruzoWywania w/w odc~ka muru pochodzĄ ~ czasów nowo~ytnych. ~ wynLku badad stwierdzono, ~e 
przypora wschodnia jest nieprzewi~zana z ci4giem murów m.iejskieh, jest do nich dostawi ona. 
Srodkowa przypora jest przewi4zana z wn~trzem muru miejskiego i posadowiona jest na nawarstwie
niach z XVI-XVII wieku. Trzecia, ~ zaehodnia przypora, podobnie jak przypora ~schodnia jest nie
przewiązana z lini~ murdw miejskich. Dobija do niej mur także nie zwillZ&ny ani z przypor4, ani 
z murem miejskim. Ci~gnie się on od przypory zachodniej z kierunku zamku. 

Między przyporami wschodnill i środkow!l, stwierdzono wyst!lp1enie murku (oporowego?) . 
Funkcja tego murku nie jest w pełni jasna. By6 móte jest to pozostało4<! wkopu piwnicznego pod 
blitej nieokredloną zabudowę drewnianą. Nie wyklucza się istnienia pod 'rodkowa przypora wcześ
niejszej (pierwotnej) przypory. Srodkową przyporą postawiono zapewne po zawaleniu si~ lica mu
ru miejskiego, przewiązując ją z jego wnętrzem. 

w trakcie badań uzyskano liczny zespól kafli datowanych od 2 połowy XVI wieku do wieku 
XVIII. K~fle te pochodz~ z kolejnych faz przebudowy zamku. Na szczególną uwagę zasługuj4 frag
menty wczesno-renesansowego kafla z przedstawieniem figuralnym (trzech tańczących postaci). 

Badania prowadzone były w ramach stałych nadzorów nad remontem miejskich murów obronnych 
prowadzonych przez Zakład Remontowo-Konserwacyjny Towarzystwa Przyjaciół Górnictwa, Hutnietwa 
i Przemysłu Staropolskiego w Kielcach, na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

·Badania bed4 .kontynuowane. 

• 



BRZEIXIIY 
woj. skierniewickie 
Stanowisko S • (Kościół Farny) 

- 1()0 -

Muzaa. Ragtonalne 
'w Brzezinach 

~dania prÓoradził dr Benryk Wtklak. Finansował lfl(l w 
Skierniewicach. Pierwszy Mzon ba4ali. Osadnictwo p6t
nolrec!DJ.oviec&ne cuv v.) ·1 nowotytna cxv-xvu Y. lA 

. -
stanowisko połotona jest na wysoki• cyp"lu vznieueiUa wysUIIifłtyla v dolinfł nelti )lrotycy, 

na lewym jej br.zegu, po wschodniej stronie 'Jaiaata. Cypel ten zaj11111je najatarazy kościół w Brze
zinach pod wezvaniea •PocSyytszenia Sv.Krzyta•, zbudowany w xrv ·w., a w nastfłpnych . stuleciacb 
wielokrotnie przebudoyywany • . , 

w zwl4zku z tradycjĄ ustn4 głosZ4C4, ił kolciół ten zbudowany zoatat'na terenie starego 
miasta 1irzezin, Wojewódzki Konserwator labytkóv wSld.arniewicach podj4ł decyzję sprawdzenia, czy 
rzeczyv16cie &4 tu llady osadnictwa. · · 

W dwóch niewielkich wykopach usrtuowanycb - wykop I O wymiarze 5 X 5 m od północnej stro
ny kośc1ota 1 wykop II Q wymiarach 4 x 3 - od południowej jego &\'ronyl odkryto kUkadziasi4t szkię
letów ludzkich zachowanych w całolei lub zniszczonych przez wkopy grobów młodszych, chowanych 
tu w co najmniajtrzech kolejnych okresach czasu. Zmarli ułotent byli na wznak z 9łOV4 na zacb6d 
i z rękami skrzytowanymi na łonie lub na piersiach. Gó_rtUI qranicę chronolagii .tego cmentarza 
wydaj4 sie wyznacza6 dwie 1110netki z XVII wieku, znaleziona w górnej warstwie nieboazczykóv. Do1.
n4 granice (mniej pewnie) ustalaj4 ułamki naczy6 glinianych, spotykane w grobach, a pochodzĄce 
by6 mota z XV wieku. · · · · 

w wykopie II pod szkieletami ludzkimi na głębokolei okoł:o 140-165 cm pod powierz~14, 
ukazały sie tragmanty murów dwóch r6tnych budowli. Mur 1 ukazał się na głębokolei 140 cm. Był to 
fragment fundamentu jakiejd niewielkiej, prostok4tnej budowli, ukazuj4cej południowe-wschodni . 
jej narotnik. Murek ten zbudowany był z kamieni polnych, luino ulotonych (bez zaprawy) o szero
k.odci około 80 cm. Ponadto zachowała sie tylko jedna waratwa kamieni wchodz4cych na starszy mur 
ceglany; l!ur 2, starszy, ceglany na ławie fundamentowej zbudowanej z głaz~ polnych odkryto· na 
glebokolei 165 cm pod powier.zchni4. Kur ten niewielkim półkolem o llrednicy wewnętrznej około 
4 m, od strony zachodniej przechodził v prost4 linie dciany. Zbudowany był z· cegły palcówki na 
zaprawie wapiennej. Szerokod6 jego yynoaila 1 m, a szerokol6 łayy kamiennej,na której spoczywał, 
wynosiła 1, 5 m. Mur rozebrano do samej ławy fundamentowej •. Fundament alegał do· głębokcdc.i. 275 cm 
pod powierzchni4 i zalegał w t6łtym piasku calcowym. 

Charakter muru nie jest nam znany. Niew~tpliwie pochodzi z blitej nieokrellonej budowli 
średniowiecznej, usytuówanej miedzy dolink4 r~ekl .Mrotycy a ~olciołem Parnym. 

Zabytki i dolt~ntacja z pada6 znajduj4 sie w Muzeum Regionalnym w Brzezinach. 
Celem blitszego określenia w/w odkryć badania ~eżałoby kontynuować. 

CIECHANÓW 
Zamek 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konservator-
•.Jta . . 
Odd~iał w -Warszawie 

Badania prowadził ~. Tadeuez Pawlicki. Finansowało 
Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe. Dziesi4ty sezon 
bada6. Zamek •redniowieczny (z pocz. r'/ do XVII w. l. . . 

Badania prowadzono w trzech rejonach zamku: na dziedzińcu, we~trz Dama Outego i w 1 
baszcie wschodniej. Zwi4zane one były liciśle z potrzebami robót budowlano-konsarvatorski~h oraz 
porz~dkowaniem terenu zamku. Zało~ono dziewieć wykopów o ł4cznej powierzchni około 145 m , oraz 
nadzorowano usuwanie nawarstwie6 nowotytnych z dziadzidca na po~ierzcbni około 10 .arów. 

Celem prac na dziedzi6cu było przygotowanie do ~lanovanego odsłonięcia XVI-wiecznego 
bruku i ewentualnej jego rekonstrukcji. Badania. doprowadziły .do okrellenia zasiequ bruku. Jes~ 
on całkowicie zniszczony na przestrzeni około 2 arów w czędci lrodkowo-zachodniej dziedzi6ca, 
natomiast dobrze zachowany w narotniku p6łnocno-~achodnim 1 przy wschodnim murze obwodowym. 

w Domu outym, w zwiĄzku z po~tępem prac budowiano-reltonstrukcyjnych, koni~czne było za
kończenie rozpoznania navarstwie6 w pmieszczeniach piwnicznych jego wnętrza 1 ostateczne wyjad
nienie kwestii istnienia filarów w pomieszczeniach środkowym i wschodnia. Poza znanym jut z 
poprzednich bada6 moszczeniem pierwotnego terenu gałeziami i mch~, nasypaniem na4 izolacyjnaj 
warstwy gliny oraz umocnieniem powstałych w ten spos6b~awarstwie6 pi~owymi P4lami, odsłonię
to dodatkowy element wz~cniaj4cy podłote. Był nim przykryvaj4cy glinę płaszcz kamienny. 

' !liewyja!lnione jak dOtłld prz~cżyny zmusiły budowniczych z~u..do ototania warstwy kamie
ni polnych, grubolei od io do 50 cm, w północnej czeki ll~owej piwnicy Oomu Dutego. Płjszcz 
ten rozci4ga sie prawdopodobnie na przestrzeni około 90 m , z czego odsłonitto około· (5 m • 

W piwnicy drodkowej i ws9bodniej odatonięto fundamenty .trzech nieznanych filarów na . 
których wspierały sie sklepienia. łtamienne fundamenty,. &P4jana· zapraWi\ vapia~ 9 wymia-rach 
2,0 x . 2,0 m, wskazuj4 na istnienie jednego fi.lara w polaieszezaniu vscbodnt. i dwu symetrycz
nie usytuowanych w pomieszcz~iu ~rodkowym. Analogiczna ~damenty~ lecz niesymetrycznie us
tawiona, odsłonięto w trakcie we zaliniejszych badaJ\ w pi dcy zacbodniej. w obydwu badanych 
pomieszczen1acb odsłonięto rdwniet pozostało~! posadzek: ceglanej we wschodnim i wykonanej 
z kwadratowych płytek ceramicznych wielkolei 10 z 10 os w pomiaszc-iu -llrod)tpwym. 84 one 
prawdopodobnie zwillzane ·z nowotytnym _okresem ułytkcwaniAI -oc-u Du:tego. · . 
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Badania v baszcie vachodniej, pełn~cej v •redniowieozu i v czasach nowotytnych funkcję 
więzienia, stvierd~iły istnienie AAvaratvied się~aj4cych trzech met~ mi4tszo~ci. Kryły one 
v aob~e relikty d~ paziomóv podł6g drewnianych, ktdrych pozostałodci pozwoliły wydzielić trzy 
zasadnicze etapy powstawania zasypiakac dwa •redniowieczne i jeden nowotytny. Scisłe ich datowa
nie motliwe będzie po opracowaniu wydobytych znalezisk ruchomych, w tym pięciu monet. 

Prowadzony nadzór nad wykopem kanalizacyjnym na zewn4trz zamku w rejonie przedbramia po
twierdził vcze~iejsze ustalenia dotyczace zasięgu fosy w tym miejscu. 

Badania dostarczyły licznego zbioru znalezisk ~uchomych drednioviecznych i nowotytnych: 
kilkudziesięciu tysięcy fragmentów ceramiki (głównie z zasypiska baszty), kafli (w t~"' bogaty 
sesp6ł z XVII wieku wydobyty w Domu Dutym), dutej liczby ułamków szkła okiennego i naczyd szkla
nych, przedmiotów aetalowych (m.in • . ostroga, forma do odlewania kul), kilku fragmentów obuvia 
skórzanego oraz wiele tysięcy kodci zwierzęcych. 

Materiały zabytkowa oraz dok~entacja badań znajduj4 sie w Pracowni Archeologiczno-Kon
serwatorskiej PP PKI O/Warszawa. 

Badanie będę kontynuowane. 

t:ZERNICZYłl, gm. Brubi•azóv 
woj • ZUIOj altie . 
•tanovialtb 3 

l>.tiAŁDVWO 
woj. ciechanowskie 
Ja-k 

patrz 
neolit 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konserwa
torska 

. Oddział v~arszavie 

Badania prowadziła mgr Martyna Milewska. Finansował 
WKZ w Ciechanowie. Czwarty , sezon badad. Zamek dradnio
wieczny (od pocz. XIV w.- po poł. XVII w.). 

• Celem pr~c było rozpoznanie fosy otaczaj4cej zamek v rejonie podzamcza, oraz spowodowa
ne postępem trvafęcych robót budowlano-konserwatorskich badania na terenie dziedzi~ca i w obre-
~ie północnego skrzydła .zamku. · 

Wynikiem prac prowadzonych na pądzamczu było uchwycenie zasięgu brzegu fosy od strony 
&amku, umocnionego drewnian4 konstrukcja z grubych pali i dranic. Konstrukcja ta zabezpieczała 
jednoczadnie przed osuwaniem akraj sztucznego nasypu na którym wzniesiono zamek, Zasypieko fo
ay atanawiły nawaratwiania noVołytne, poczĄwszy od wieku XVI at do połowy wieku XIX. z uwagi na 
roa.iar prac (wykop 11,0 x 5,G a, do 4,5 a głęboko~ci), w omawianym sezonie nie udało się uch
wycić pełnej nerokoki foay. 

w zwiazku z pracami kanalizacyjnym!_na dziedzińcu nadzorowano wykonywane w tym celu wy
kopy. ~zynione obserwacje potwierdziły vczedniejsze ustalenia o miĄtazodci sztucznego nasypu 
wzgórza (do około 3,0 m) oraz o istnieniu dwóch poziomów bruku: dredniowiecznego, z pierwszego 
•tapu ułytkovania zamku (połowa wieku XIV) oraz drugiego, nowotytnego, zapewne z początku wie
~ XVIII. Nawarstwienia pomiędzy oboma brukami charakteryzuj~sie nievielk4 mi4tazości4 (od 30 
4o 40 cm), co wakazuje na czynione w przeszłodci niwelacje dziedzińca. · 

Intereauj4ce wyniki przyniósł wykop przecinający północne skrzydło zamku • . Natrafiono . 
~wiem na przylegaj4cy do niego od strony dziedzińca zbiornik wyłotony dci~le spasowanymi ka
~ieniami polnymi i wylepioay gliną, zagłębiony w ~eren z poziomu bruku 'redniowiecznego około 
120 cm. Pełny obrys zbiornika nie zoatał w tym sezonie uchwycony, cbociat motna przypuszczać, 
ił ma qn długodć około 6,0 a, przy uatalonej azeroko,ci 2,5 m. ~ . · 

Ponadto kontynuowano prace na zevn4trz skrzydła północnego, na skarpie zamkowej, które 
pozwoliły na ustalenie zasięgu sztucznego nasypu wzgórza. Wyniki te ~zwalają przyjąć, ił •red
nica nasypu,na którya wzni•aiono zamek vynoaiła około 70 metrów • . 

Rozpoczęto róvnieł syatematyczna skaplorację rozległego dmietniaka zlokalizowanego 
wzdłut północnego szczytu Domu Dutego. Stwierdzono, it odpadki kuchenne były wyrzucane na skar
pę od początku istnieni~ zamku po połOVQ wieku XVII. z uwagi na pracochłonno•ć eksploracji ba
dania śaietniaka nie zosta.ły zakończone. 

z ogroanej ' liczby kilkudziesięciu ty•ięcy .uzyskanych znalezisk ruchomych na uwagę za
sługuje zvłaazcza zespół ułamków naczyń oraz azczatkóv organicznych wydobytych ze dmietniska, 
a takte zbiór kafli miskowych z XVI-wiecznych nawarstwień zasypiska fosy. 

1 

Materiały zabytkowe oraz dokumentacja znajduję sic w Pracowni Archeologiczno-Konserwa
torskiej PP. PJ:Z O/Warszawa. 

Badani~ .będę kontynuowane. 

DR!lONOWO, ga. Lise
woj. to~ńskie 
St~llko l 

-... · 

l 

patrz 
neolit 
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Politechnlka Gda6ska 
li}'daial Architektory 
~atedra Historii i Teorii Architektu
ry 

Badania prowadzili dr :Of1a Bołowililta i doc .dr Rynard 
Jlassalski~ Finansowata Politachnilta Gdańaka. Sidcbly se
zon bada6. P6łnocno-vsehodnia c~l!l~ krzytackiego zeapo-
łu · zamkoveg<> (XIII•.XV w.). . 

~ntynuowano poszukiwania murów, naletĄcyca do l!lrednioviec~nej b~dovli, której fragmenty 
odsionieto w poprzednich sezonach. 

Wykop IX-d załoiono na miejscu nie istniejĄcego budynku oficynowego 'posesji Zamko•a 5, w 
linii l!lrednioviecznego ~uru, odsłoniętego vcael!lniej na działce Zamkowa 6. Oczekiwanego ~ nie 
znaleziono, panievat został on prawdopodobnie ro~rany at do fundamentu, Natomiast natrafiono 
we wschodniej częl!lci wykopu, w najnitszej warstwie osadniczej (s~g na poziomie morza), na rzĄd 
wbitych w ziemie d~wych pali rótnej wie~kości, stanowiĄcych przypuszczalnie umocnienie nabrze· 
ta. warstwa ta składała się z prawie c~arnej, zbitej i tłustej mierzwy, zawierajĄcej dobrze za
chowane szczĄtki organiczne i dutĄ· 1lol!l~ zabytków. 1lll podatawie analizy ceramiki naczyniowej 
(w tym importowanej) oraz grzebieni mołna przyjĄć, te ~lna częl!l~ tej . warstwy ~stała w drugiej 
połowie XIII w., a górna w XIV w. . · 

Wykop X·f usytuowany został. przy tylnej elewacji kami~zki Zamkowa s. Stwierdzono w nim, 
te elewacja ta pos~owiona została na •=e 4redriiowiecznym, zachowanym de? 'Wysokości .· S ,40 li n.p.m. 
Do zachodniej strony tego muru dostawiony był inny aur l!lredniowieczny. bieąn4cy w linii granicy 
miedzy parcelami Zamkowa S i 6, a ~acbovany do wysokol!lci 2,30 m n.p.a. Oba te ~ mogły naleteć 
do rozpoznawanej budowli zamkowej. Nie naruszOne warstwy osadnicze o układzie horyzontalnym wya
t~iły jedynie przy północnym profilu. zawierały one dutĄ il~~~ sprasowanej mierzwy i typowy 
inwentarz .z drugiej połowy XIII i z~ w. 

Pozoatałe trzy niewielkie wykopy · zlolt4liżowano vzdłuł ulicy zamlowej, ·w rejonie dotych
czas nie rozpoznawanym. Wykop XII-b umiejscowiono prą styku "fasad ltaJlieniczelt Z~a 6 i 6-a, 
po stronie wewnętrznej . Stwierdzono v n~, te znany jut z vczel!lniejszych wykopów !lredniow1eczny 
mur, wyznaczajĄcy granice miedzy t ymi kamienic zkami, dochodził at do al, Zamkowej. ~ie udałp sie 
jednak ustalić, czy mur ten kończył się przy fasadach, czy teł~te biegł dalej .na wschód~ 
ul. Zamko114. Aby tę kwestie wyjdni6 wykonano po zewnętrznej stronie styku ..fasad wykop XII-c. 
Kimo, te dotarto v nim do głt:~boko!lci 1,15 m n.p.m •. , pE'QJ>leiiU tego nie rozatrzygni.eto, panievat 
piwniczne partie fasad pr"l:ebudowane zostały w ol<resie nowo:l:ytnym. W 'lfYltopie XII-d, załoionym po 
zewnętrznej stronie północno-wschodniej naro:l:nika kamieniczki Zamkowa 4 natrafiono tut pod chod• 
niki~ wyłĄcznie na ~ nowo:l:ytne. Nie pozwoliły one na dotarcie głębiej i potwierdzenie przy- . 
puszczenia, te boczny północny mur tej kamieniczki przechodził pod ul . ZamkowĄ na j ej drugą atro-
ne. 

ELBLĄG 

Przewiduje się kontynuowanie ~dań • 
. l 

Stare IUasto 
l'P Pracovnie Konaervaej1 Zabytlt6v 
PracoonU& Archeologii IU.aat 
Oddział w Gaańak~ 

BadanU prowadzili mgr Gra:tyna Navrolska, mgr Andrzej 
Gołębiewaki, J119r Jarosław StrobiD pod· ltierownictwem 
lll']r. Tadeusza Ravrolakieqo (autor sprawozdania). Pinan-· 
-l Bl w ElblĄgu. J!1ąty sezon badaJi.,·JU.asto 4rednio• 
·wiec:m~ ~ no~tyt:ne ·f~I';l.·,D w.)-:' · 

• ..., ~.J . ;· .. ' ~ .... 

Badania kontyn•owano w południowo-wscbodniej · c.zęfcl .ltwartałus EDvalalta :.. Stary Rynek -
Murna • Studzienna, w Pcsłnocnej czellci ,kwarta1:ut Linlti' - Stary Rynek ·- . .Studzienna..- Murna oraz 
w południ~j partii kwartał.u• Wigilijna - Wodna··,-. Mostowa - !lc:ietka · ~ścl.elna. Ogółem badania.: 
mi archeol~czno-oarchitekton~znymi objęto obnar o powierzc:lmi 606;ta . .łhednio na głłlboko~ 
4 m) ponadto przygotowano do dalsąch. badu teren o ~1 .. rschni, 81 • ~ ś-•• , • 

Prawie we wszystkich badaityc)l punktach miasta natrafiono. na . J:ellltt}' . zabudowy drewnianej, 
!)Ądt to w postaci domów, bĄdt ulic lub uliczak wewnętrznycb. l!lajbardzJ.aj bogato pod. tyqa ngl.- · 
dem przedstawia się dotychczas rejon ulicy 'ltovalsltiej, gdzie ,na tyłach. dzial:ek odkryto s podo· 
mów zabudowy drewnianej datowanej roboczo 1\a połowę XIII wieku, .obok zabudowy aieazlullliej (kon
strukcje ramowo-słupowal wyjltępowała :abudova '90Bpodarcaa o -i.ej atarannej techn.ice wykonania. 
Istotnym elementem było &lokalizowanie drugiej \dicy drewnifLDej w rajonie ul. Linki usytuowanej 
poprzecznie do obecnej siatki ulic. ,Dzięki telilU odkryciu teza ó odmiennym rozplanowaniu Elb1119a 
w XIII wieku staje s~ę bardziej wiarygodna. Jednym z najoenniejs~ch oaiĄgnię~ sezonu było wy
rótnienie kamienno-ceglanego budynku o wymiarach 5,25 x 5,60 s . (v ńietle)· , pierwotnie stojĄcego 
wolno W l!lrodkowej partii działki · p:~;zy ul, ~~laltiej 12. [)Qp1ero W połowie %1V wieku ZOił.tał on 
włĄczony J jako oficyna do DtUrOwanej. kamienicy .fż:ontowej .. :.. . · _, .,,., _ ,$ ·, •. , , , . . ·. 

· Budynek ten. ~zie mołna· datowa6 na oktea przed 1288 r., v~t6rya .to roku aiał miejsce 
potar trawiĄcy całĄ zabudowę Starego IU4ata, jeteli zostanie potwier4zona robocza an.liza straty• 
grafii i materi,ałów archeologicznych. · · · · · 

} . . 
Po potarze miało miejsce ponowne roZmienenie miasta a.iD • ..,..iana aiatki ulic oraz dzia

łek w obrębie kwartałów zabudowy. Doskonałya 4wiadectvem tej akcji jest Telikt płotu drewnianego 
rozgraniczajĄcego dwie . działki, który zachował sit:~ na odcinkn -cUugol!lc1 4, 70 • na tyłach zabUdowy 
pr~ . ulicy Kowalskiej, O trwałości podziałów właapo~ciowych, prsynaj8niej w~ym panltcie l!lwiad
czy -.uaovanie v XVII w. ar1tadO!f&gO muru granicznego. nsyt;~ft90· i~'l.J!.ie M -osi płotu. , 
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Pierwsze stulecie Elblaga interesu34c0 ołwietlaja niektóre· k~tegorie materiałów archeolo-
91cznych, Obok wyratnej grupy siwaków bardzo czytelnie widoczny jest zespół ceramiki 0 morfolog!~ 
i technice vczesno4reąniow1ecznej, bĄdt o formach 4rednioviecznych1 lecz wykonanych v tradycyjnej 
technice (pgnad 37 ł), wreszcie trzeci4 grupę (ponad 9 ł} stanowiĄ importy ceramiczne reprezento
wane przez naczynia kaaionkove oraz polewane; te ostatnie pochodz4 prawie ze wszystkich znanych 
i czynnych w tym okresie warsztatów w północno-zachodniej Europie. Na uwagę zasługuj• tet fragmen
ty zapinki pruskiej, ostróg, wyrobów metalowych, ąkórzanycb, szklanych i drewnianych. . 

Budowa kamienic .urowanych radykalnie zmienia obraz architektoniczny miasta. Jednakte, 
jak to wykazały badania w rejonie ulicy Linki,niekiedy . towarzyszyły 1m drewniane oficyny o kon
strukcji szkieletowej. W jednej z nich odkryto piwniczka o głebokodc1 . 1,30 m, w której znalezio
~o drewnian• drabinę oraz kolekcję - 170 toczonych talerzy drewnianych. 

Podczaa badań na tyłach działek lub w tylnych traktach zabudowy muroWanej zlokalizowano 6 
latryn i 1 studnię. Większoś~ z nich funkcjonowała w okresie od 2 połowy XV w. do pocz4tku XIX w. 
wydobyty z nich materiał archeologiczny reprezentuje zrótnicowany asortyment wyrobów glinianych 
i szklanych o bardzo wysokUL poziomie technicznym 1 artystycznym. 

Szczególnie cenna jest kolekcja naczyń szklanych tzw. ROmerdw, fletów itd. oraz kolekcja 
fajansów holenderskich, kamionki nadreńskiej, naczyń z polew4 i porcelany, . 

Oprócz badad~rcheologicznych przeprowadzono analizę odsłoniętych reliktów architektury, 
uzyskuj4c Qbraz rozwoju kamienicy i jej przemian przestrzenno-funkcjonalnych. 

aadanla będ4 kontynuowane. 

FROMBO!Ut 
. 1urawi·a Góra 

Stanowisko 1 

GADZOWICE :. !(wiatoniów, gm, Głubczyęe 
Stanowisko I' 

GALINOWO, qm, Kisiellee 
woj. elbl4ak1e 
Stanowieko 1 

patrz · 
neolit 

patrz 
jokres halsztacki 

Uniwersytet warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania prowadził dr Jan Michalski, Finanaował WKZ w 
Elblągu. Pierwszy sezon badaJ!.. Slady osad.nictwa wczes
nośredniowiecznego(?}, średniowiecznego i nowo!ytnego. 

. Obiektem badanym jeat niewielka 'wysepka letĄca w poblitu wschodniego brzegu Jeziora Ło-
dygowskiego. Ma ona kształt długiego nasypu-wypiątrzonego kilka metrów ponad obecny poziom je
ziora, o wymiarach& długości około 30 m, azerokości maksymalnej około 8 m, minimalnej 5-4 m. 
Od strony llldu. jest nieco zniszczona, prawdopodobnie brano stĄd ziemię na sypanie wałów wzd~ut 
obecnego koryta Gar!Seji. . • - , . 

Niew~elki wykop sondałowy (2 x 4 m} załotono "w najszerszej części wyspy, od strony je
ziora. Odkryto tam nikłe ślady kilkucentymetrowej warstwy kulturowej, jedn4 niewielkĄ jamkę oraz 
znajduj•ce się w nich nieliczne fragmenty ceramiki ręcznie lepionej oraz toczonej na kole, Te 
oatatnie maj• metrykę 4~edniowiecznĄ 1 nowotytn&, natomiast fragmenty · naczyri. ręcznie lepionych 
&ll mało charakterystyczne. 8yó mote nalety je Willzaó ze starszymi fazami lwczesnego dredniowiecza • 

. Przewiduje de kontynnacje badatl. 

GNIEW 
woj, gdańskie 
pl. Grunwaldzki 16 
Stanowisko 2 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badaola prowadził mgr Henryk Paner. Finansował Urz4d 
Miasta 1 Gminy w Gniewie. Szósty sezon badań. Miaato 
(XIV - _XV w.). 

Celem badaó było rozpoznanie 1 zadokumentowanie przypadkOWO odkrytych konstrukcji drew
nianych. Odkrycia 4okonano' w trakcie prac remontowo budowlanych prowadzonych na zapleczu zabyt
kowej kamienioŚki przez pracowników PP PKZ Gd~sk. Odkryto i zinwentaryzowano relikty pótno~red-

. ulawiecmej uli,cy .• o drewnianej nawierzchni. • 
wykop ~ XIIt o wyai.arach ł, 65 x 7, O . III obejmował 16 nchowanych w całości lub fragtten

tarycznie dranic ułoto,nych na _legarach. ~ary zorientowane były na osi N-~za4 dranice na osi 
w-E, z nieznacznym odcbyleniea w kierunku południowym. Oługodó odkrytego ode~ drogi wynosi
ła 6,4 a, zaś szerokośó 2,1 do 2,( m, pr~ czym ni~ jest " to szeroko~ó całkowita ulicy, jako te 
częśó konstrukcji ginęła w profilu zachodnim wykopd (tj. Pod nawierzchnią ul. Brzozowskiego), 
zapewne ~osi ona około 3,5 - ł lli. Od strony południowej konstrukcja została moc:nó zninc2on. 
wkopallil o charaktarze nowotytnym, natomiast od północnej zachowała się w doskonałym stanie i 
mołna przypuszczaó, 12 biegnie ~alej· w kle~u murów obr9nnych - w gdrę ulicy Brzozowskiego. 

,.; ,.y _j. 
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wsaystkie dranice nawierzchni posiadały od strony spodniej p6lkol1ate w p~kroju wyc1.
cia, które aaebodziły na wypukły grzbiet belki legara, usztyvniaj4c v ten spoe6b calll konstrukcje. 
sapary aiedzy dranicami uszczelnione były wąskimi szczapaai drewna oraz duła llolcie wiórów. ca
ło4ć aoatała wykonana bea utycia gwotdzi czy dybli. Szetoko-ć dranie wynosiła od 27 do 42 ca, gru• 
bo'ć 12 - 13 ea, zaś ich powierzchnie zalegaje v podomie 36,32 - 36,49 • n.p.a... Po stronie ~ 
niej ulicy, pod legareo~ nr 1, odkryto starsze konstrukcje drewniane, ułyte tu wtórnie .. jllko ele• 
manty wyrównawcze • . Być mate poehoda4 one z rezebranyeh doaoatw, jako te jeden z tych el.-.nt6w 
to achodki drewniane (belka· z głebok!Bd naciociamil ezeato np. spotykane v budownictwie aieazkal • 
nya vczesno,redniowieeznego Gdadaka, . 

Na powierzchni dranie zalegała blisko 30 ea grubości warstwa kulturowa utworzona ·v okresie 
utytkowania ulicy i przykryta grub4 varatVIl spalenizny. WystlU)Uy w niej ~ra.C}Jiellty ceraaiki naczy
niowej datowane na czasy od XIV do XV w., ko•ci l<Vierzęce, fragaenty obrobionego drevlla, rza.yki, 
łupinki orzechów laskowych orAZ bardzo duta ilolci wiórków, listewek, kołec~6w, odłaak6w desek, 
wreszcie palików i gał!lzek. . • 

Pod nawierzchnia ulicy odkryte jes zcze • varatwy kulturowa o podobnej aavartc&ci,v tya 
dwie były IIIOCDO nuycone apalenizn4, Jedna z nici\ spoczywała bezpo•r~io na ~cu, 1tt6ry~~~ był 
mocno ilasty średnioziarnisty p~sek barwy popielatej (poziom 36,02- 35,60 ań.~.a.). Po zako6-
czeniu eksploracji wykonano pod navierzchnill uU.cy dwa odwierty kcmtrolDe hidrea r~mya do po- · 
domu 34,55 m n.p.a, Bie wykazały one jednak iatni~ia umycb varstv ltulturawycłi. 

Po stronie wachodniej odałonietej ulicy snale:U0110 pozoat&łolci prayulic~ abudovy 
mieszkalnej 1 gospodarczej wzniesionej w SIV a ułytltowanej w XIV 1 XV w., na którll aktadały •14 
fragmenty konstrukcji drewnianych, ałupy, szalunki oraz nieckowate ~aqłcbienie, 2,2 ·• gt4bokie, 
o millłazo•ci 0,5 m. 

Badania nie będll kontynoovane, 

GliiEW 
woj. gda6akia 
ul. wurana 24 
stanowisko 3 

·' 
Jluzeua ·Ucbeologicane 
V Gda68ku 

Badania provadaił ' mqr Benryk Paner (aUtor apravozdanial 
i mgr Krzysztof Godon. ltcmaultant naukowy - doc.dr 'hab. 
Jerzy Jtruppi. P~ło lłOjevódzkie Przedaiebi~ratwo 
Wodoci•g6w i bnaliaacji w Gda6sltu, Czwarty sezon badaJ{, 
' P6fno.redniowieczne umocnienia obronne podzamcza. ' 

Celem badaJ{ było archeologiczna rozpoznanie terenu zagrot~ego in-atycjaai komunalnymi. 
Eksploracje prowadzono w wykopie nr XIII o povieracbni około 60 • , wytyczonya ai•day wyko~ 
VIII i VIIIa (obydwa badane V 1981 r.l, . 

Gdl<ryto południowo-vlichodnill lciaiua cokoiu baszty przybrumej datowanej na XIV wiek, 111111' 
za.ykajllCY dawne przej.cie bramne - (XVII-XVIII viekl oraz szczytowe partie budynku ceglanego 
wzniesionego na kaJDiennej podmurówce - snr-xv wiek, na któr~o relllttach stoi obecnie dom nr 26 
przy ul. Wi,lanej. 

Wevnatrz budynku natra~ior>o na cegły ulotone varatvaai, .co atwar>~ało vrałenie kilku za
legaj!lcych nad eobll posadzek. 

Eksploracje rozpoczeto na po~ioaie około 17,00 a n.p.m., a zakończono na 12,01 • n.p.m. 
Po północno-wachodniej stronie .uru zamykaj4cego dawne przejfele bramna natrafiono na kilka 
fragmentów ceramiki datowanej na okrea vpływóv rzyaakich. Znaleziono równiet ~rz••li~ z tego 
samego okresu. Zabytki złotono v Muzeum Arcbeologicznya w Gda6sku. 

Badania nie będll kontynuoW.ne • . 

GNIEZNO 
woj. pozna6akie 

JANOWlCZXI, gm. Racławice-Pałecznica 
woj. kieleckie· 
Stanowisko 1 

• ' 

patrz 
'!"C!.Zeane · •r~iov_}eczel 

WOjewódzki o•rodek Archeoloqiezno-Jton~. 
aerv~~.torsltJ. 
v Xiell::aeh 

Wytkaplorowano ł wykopy o ł4cznej poWierzchni 23 a2 1 kubaturze 53 a 3 , Aezultat tych ba
daJ{ pązvala vnie•ć kolejftll pop~vkę do dotychczasowych prób rekonstrukcji dziejów obronnej re
zydencji, Jest to 110tl1- dzięki J,"OZpoznaniu relacji stratygrafiCznej regularne<jo vttopu, wyrót
niąnego w 1978 r., do 11111ru działowego budynku ,qetcn.go, lch. vzajtDDy układ dowodzi,. u vltop 
który był aapevne vgłebiQD4, drewni81lll budovl4, jest wczemiejsay nU aur działovr. tUewyltluczo
na jest, *• ten obiekt istniał przed wznieaieniem murowanej, obronnej rezydeDcji. Okres który 
dzielił obie budowla wsiał być jednak bardzo niewielki, o caya Ria4c:ay Aiałlzolć varatw oraz 
charakter zabytków v nich odkrytych. Dotychczas rozpoznano przebieg leisny wachodniej veze~niej
nego obl,ktu na długo,ci 5 m. Pełnlt jego wymiary oraz relaci• auaty~afic~ 4o ~6w uqia· 
tralnycb budowli wiałowej vyjdni- pr~ryaałe baduia. 

. " • ~ • • :"4 ->t ...... - .~ ••• d' ... - -- -~ • • , ..... -· • • • , .. .. --.. • .. ~ .. ·· ·•·· -·•.a· . -~4 -·· ..... 



- 165 -

W zwi~zku z krótkotrvatyavryckawanlem odkrytego obiektu nie ulega zmianie dotychczaso
wa koncepcja chronoloqii całej rezydencji. Zamyk~ si~ ona mi~dzy 1 poł. XIV a 2 poł. xv wieku. 

W warstwach z ·okresu jej funkcjonowania odkryto w tym roku: grot włóczni, qrot bełtu ku
szy, fraqment sierpu, szczypczyki, fragmenty noty i qwo~dzi oraz liczne ułamki naczyń glinianych 
l kości z~ierz~cych. . . 

Dokumentacja 1 zabytki znajduj" si~ w Dzi ale !trakowa Przedlokacyjnego M11zeum Archeolo
gicznego w Krakowie. 

l 
Badania będ~ kontynuowane. 

mENIA GORA - Czarne 
Dwór 

lCALISZ POMORSKI 
woj •1 koszalińskie 
Z_amelc rycerski 

.ICŁOBKA, giD. Lubietl Kujawski 
woj. włocławskie 
Stanowisko 1 · 

patrz 
okres nowoiytny 

patrz 
okres nowoiytny 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadził mgr Tadeusz J.Horbecz. Opiekę nauko
"" sprawował doc. dr hab. Leszek Kajzer. Finansował uw 
we Włocławku. Drugi sezon bada~. Relikty d~ru na kop
cu Ck. XV-XVII w.). 

Załoicny w br. wykop sondałowy nr 3 o wymiarach 7,70 x 1,0 m, ł!ICZ!Icy wykop nr 1 od 
wschodu z wykopem nr 2 od zachodu, ulokowany został na zachodnim stoku wytszej platformy kopca 
kł6bskiego. Stwi~rdzono w nim tylko obecność warstw spływowych oraz •uchwycono•, jak się wyda
je, zachodnią granicę obiektu mieszkalnego- wiety/?J atoj11ceqo na szczycie g6rnego stotka •. 

Na przedłuteniu p6łnocnej ~elany wykopu nr 2 Cz 1983 r.) wykonano ci11g wierceń ręcznym 
dwidrem geoloqicznym (odwierty I-IX o s~oku l-metrowym), kt6rych celem było poznanie nawarstwień 
stoku i podn6ta platformy dolnej, a takie zlokalizowanie zasięgu fosy, Jej azerokod~ prawdopo
dobnie wynosiła około 9 m, za~ qłębokod~- około 1,3- 1,6 m. 

Pozyskany nieliczny ruchomy materiał zabytkowy w postaci fr. ceramiki i kafli piecowych 
nie wprowadził korekty do Jubiegłorocznych ustaleń ~hronologicznych. Omawiany obiekt byłby zatem 
atarszym załoteniem rezydencjonalno-obronnym w tej miejscowodci, fllnkcjonuj11cym od schyłku XV 
do XVII stulecia i poprzedzaj11cym wzniesienia dworu rodziny 0rpiszewskich, do dzisiaj wykorzys
tywanegp w celach mieszkalnych. 

Zabytki i dokumentacja znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 

Nie przewiduje się kontynuacji prac. 

KNYSZYN 
woj. białostockie 
Stanowisko II 

Konserwator Zabytk6w Archeologicznych 
w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Halina Karwowska, finansował 
WKZ w Białymstoku. Pierwszy sezon badań. Stanowisko 
osadnicze (k. XIV- XVI v.). 

Sendatowe badania osadnicze na terenie miasta Knyszyna ograniczyły się w bietącY. roku 
do prac wykopaliskowych przepr~wadzonych na terenie posesji 48,53 i 57 przy ul. Białostockiej. 
Ł4cznie przekopano około 250 ~ powierzchni. . . 

Odsłonięto ~ragmenty konstrukcji kamienno- ceglanej ; (pieca ?). Wnętrze zawierało ma
teriał r~chomy w skład którego wcbodziły " fraqmenty kafli z ornamentyk4 ro~linn~ i zoomorfiezoli 
oraz fragmenty ceramiki: Pochodziły one przede wszystkim z naczy~ za~bowych o domieszce grllbo
ziarnistej oraz cienko~ciennych - ceramiki •stołowej". 

w ~zostałych wykop6w wyeksplorowano między innymit ułamki ko•ci zwierzęcych, fragmenty 
cegły palc6wki ora~ około 4 tysi4ce fraqment6w ceramiki z okresu średniowiecza i czas6w nowo
tytnych. Materiały znajdują się Muzeum Okr-gowym w Białymstoku. 

Bada.'lia będ11, kontynuowane. 

KOBIBRNICE, gro . Por11,bka 
woj. bielskie 
Stanowisko 1 

Konserwator Zabytk6w Archeologicznych 
w Bielsku-Białej 

·-
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BAdania prowadzili 1119r &reb. A.P.il1powicz", -.gr Jacek 
Reyniak. Finansował .IKZA w Bielsku Bi&J:ej. Siódmy HZOD 
badatS. Ruiny ńedniOViecznego zUIItu (XIV/XV w.) • . 

Obecne badania miały ch&ra.kter badaiS architelctań1c:mych z nadaorea arebeologiczn.YJl Cłuto
ra sprawozdania). ze yzględu na skomplikowany układ :nłotetS zUIItoyYch, badaola te aiały na celu 
rozwarstwienie poszczególnych faz zabudOyY, co czę4c1ovo osiQCJDiętd, Sondy badawcze pozwoliły us
talić, te ten niewielki zameczek poza diiOII& fosami i wałami, był broniony .urea flankowya. !tUr 
biegł szczytem wału pomiędzy fosami, od budynku bramnego z .wja%dea, nie otaczając jednak całego 
zamku. Na stoku fosy znajdowała się druga linia murów z nievielk!m1, ,narotnymi basztami. 

samo plateau zamku otaczał mur obvodO"Y o grubo,ci 170-180 ca, połączony z rozbudowanym 
przyczółkiem mostu zwodzonego. W załoionych sondach vystąpił bardzo liczny materiał ceraaicany 
- 1>ótnogotyckie kafle fiquralne . (m.in. heraldyczne) oraz groty bełtów kusz; 

Badania architektoniczne będą kontynuowane. 

XOŁOBRZEG - Stare Miasto 
Ulice: Katedralna, Mariacka 
G.Narutowicza, BrzozO..a i Wąska 

1tonserwator Zabytków Archeologicznych 
i MUZaWił O~owe 
v 1toszalinie 

Badania w ramach nadzoru archeologicznego prowadzili mgr Ben
ryk Janecha (autor sprawozdania~ mgr Franciszek Lachovicz 
i okresowo Wojciech ;Wr6blevsk.1. Finan&OIIIP,ł lOt Z v l!oszalinie. 

w zwiazku z szeroko zakrojonymi pracami ziemnymi pod nowa budownictwo mieszkalne na te
renie Starego Miasta w Kołobrzegu, prowadzono doratne badania ratowniczo-zabezpieczające v zało
żonych ~kopach budowlanych, w ramach nadzoru konserwatorskiego. 

Założenie dużych wykopów budowlanych w obrębie 'redniovieeznego miasta zmusiło nas do 
zwrócenia szczególnej uwagi na ewentualne odkrycia zviazane z archeologiczno-archi~ektoniczna 
zabudowa najstarszego zespołu miejskiego 1tołobrzequ. wyjatltowo szybkie tempo pr~c ziemnych przy 
użyciu c1ętkiego sprzętu mechanicznego, uniemotliwiało przeprowadzenie systematycznych prac ar
cheologiczno-architektonicznych. Z tych tet względów nasze badania zostały ograniczone do prowa
dzenia obserwacji wykopów, rejestracji odsłoniętych i uchwyconych elementów zabytkowej architek
tury, zebrania ruchomych materiałów zabytkowych oraz v miarę motlivodci wykonania pełnej dokumen
tacji naukowej. W wybranych miejscach wykopów dzięki pomocy wojska dokonano odczyszczenia _ 

resztek zabytkowej architektury murowanej, a tak:te wybranych odcinków profili wykopów l ce-
lem ustalenia nawarstwień i ich chronologii. . 

w dwóch dużych wykopach budowlanych o głęboko~ci do przeszło 4•m stwierdzono wy~tępowa- ' 
nie resztek do~ć intensywnej zabudOyY architektonicznej od 'rednioviecza,tj. od pocz~tków loka
cji nowego miasta ( 1255 rok), a:t do czasów nowo:tytnych, tj. czasu zniaz.czetS .!ołobrzegu podczas II 
Wojny Swiatowej. · 

Przeprowadzone badania pozwoliły do~ć wyra!nie potwierdzi~ to, co jut wc~e,niej zaobser
wowano w wykopach budowlanych z lat 1962 i 1974, te wybrany teren pod zabudowe Diasta lrednio
wieczneqo został odpowiednio przyqotowany pod względem in~ynieryjnym. Z uwagi ~a podmokły grunt. 
umocniono go. Na calcu połotona została warstwa faszyny o grubodoi od kilkunaatu cm do przeszło 
1 m, na której z kolei umieszczono , jakby pomost, zbudowany z grubych dranic dąbowych w znacz
nej części wspartych na potężnych słupach równie:t dębowych. Na takim dopiero podłotu posadowio
ne były zabudowania zarówno mieszkalne jak i gospodar"ze. Odnosi się to do b\łdgwl·i drewnianych 
datowanych na XIII/XIV w., jak i budowli murowanych wznoszonych od ltotiea XV v./, at do czasów 
nowożytnych. Nie wyklucza się mo:tlivości, że wspomniane pale v pewnych wypadkach stanowiły ele
menty konstrukcyjne domostw drewnianych, a być mote wzmocnienia legarów moazezonych drewnem ulic. 

W dutym wykopie budowlanym zajmującym prawie cała ~erzeję miedzy ulicami - Mariacka, 
Katedralna, Narutowicza i Brzozowa, uchwycono cały szereg fragmentów konstrukcji drewnianych 
(słupy, . dranice, resztki ~cianek z dranic) zwiazanych ~ najstarsza zabudowa •iejska z XIII v., 
a zwłaszcza z druga jego połowa, jak i sporo elementów arobitektury murowanej. sa to fragmen
ty murów gotyckich zbudowanych z cegły i kamienia, niekiedy z ozdobnymi wnękami, datowanymi na 
koniec XIV w. lub poczatku XV w. Większo'ć odkrytej . architektury z~.tkowej odnosi się jednak 
do czasów nowożytnych od XVI a:t do XX w. Wszystkie te odkrycia stanovia resztki zabudowy miesz
kalnej i gospodarczej mieszkańców 1tołobrzequ od XIri ·do XX v. 

W trakcie badań zebrano takie pewną ilość zabytków ruchomych. Riastaty znacznie więcej 
uległo zniszczeniu póprzez mechaniczne ich wydobycie i razem z warst,.Ą wywiezl~_ie , poza teren 
wykopu. Zebrane ruchome zabytki to ceramika reprezentowana przez ró~ typy naczy~ od siwaków 
przez ceglaste, kamionkowe, . at do porcelany i ~rcelitu, a takie glinianych no~tytnyeh. Bar
dzo liczna grupe ceramiczna stanowia kafle od garnkowych poprzez mis~ove do płytoyYch. z innych 
bardzo licznie występuj~cych materiałów to fragmenty obuwia skórzanego, grupujace się zwłaszcza 
przy obecnej ulicy ~tedralnej. wymienić nalety takte przedmioty metalowe, }alt podkowo, taaalti 
itp., następnie przęślik kamienny i resztki innych a~r~ędz.i. ·· · 

W warstwie trzeciej, uznanej za najstarsza, vyst~piło szereq beczek kl~pkowycb rółnych 
wymiarów, często też motna było zebrać pojedyńcze klepki. Wajprawdopodobniej słułyły oae do 
zbierania nieczysto~i i m.iedciły się w domach mieszkalnych lub ~abudoWaniach gospodarczych. 
W warstwie trzeciej wystapi~o teł najwięcej utamków naczytS stalowossarych, które motamy chrono
logicznie wi~zać z XIII w., zwłaszcza z drugą jego połowa. ~zostałe nac~ynia stalowoszare i ka
mionkowe, ceglaste, a takie kafle motamy viazać ;& .XIV - XVII w. z uwagi na intensyvnll zabudo"
wiele materiałów jest mocno przemieszanych. Liczne sa aateriały z czasów nowotytnych. Zebrane 
resztki obuwia i liczne ścinki motamy odnie'6 do XIII - XIV 1 by6 mota XV v. Wskazują ona, te w 
w tej części miasta średniowiecznego mieściły się praco~e szewakie podległe zapewne ko~ioło
vi, jako te miasto w tych czasach było wlasnodcia biskupa Eaaiedalt.ieqo. 
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~RAKOW - Stare Miasto 

KRASNYSTAW 
-woj • ohełll!akie 
tamek 
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patrz 
wczesne d_"adniowiecze 

patrz 
wczesne dredniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Praąownia Archeologiczno~Konserwatorska 
Od~zia~ v Lublinie 

Badania prowadził Piotr Boruoh. Finansował WKZ w Cheł· 
mie. Pierwszy sezon badari. Zamek • ofredniowiecze, ok
res nowotytny (XIV- XVIII w.). 

Teren na którym znajdował się krasnostawski zamek zaj1110wany jest obecnie przez arnfite· 
atr z przyległym skwerem oraz Zespół Szkół Zawodowych. Badania skoncentrowano na terenie skweru 
w zwiĄzku z planowanĄ rozbudowĄ amfiteatru. Celem badari było rozpoznanie stanu zachowania fun· · 
dament6w zamku, akreollenie fa~ jego budowy oraz pozie~ utytkowyoh. Załotono dwa wykopy w miej
scu prawdopodobnego przebiegu muru ogrodzeniowego • 

. W wykopie 1 . na głębokodoi około 2,30·3,00 m vystapiła ceramika z XIV·XV w. Poziom ten 
motna wiĄzać z pierwszĄ faza budowy i utytkowania zamku - prawdopodobnie z 2 pol. XIV w. Nad 
waratWĄ z XIV-XV wieku odkryto pozostałoolei wału ziemnego wzniesionego prawdopodobnie na pole· 
cenie Aleksandra Jagielloriczyka (1501-1506). W czasie wojny polsko·rosyjskiej ·w 1794 r. zamek 
uległ zniszczeniu. Na miejscu rozebranych ruin zamku wybudowano po roku 1818 stajnie. Fundamen· 
ty tych stajni odsłonięto w zachodniej czędci wykopu. we wschodniej czedci wykopu odsłonięto 
fundamenty muru ogrodzeniowego. 

W wykopie 2, na głębokości 1,90·2,10 m, wy~tapiła ceramika datowana na XIV-XV w. wara
twe, w której znaleziono te .ceramikę można uznać za kontynuacje warstwy z XIV-XV w. z wykopu 1. 
w czedci południqwo-zachodniej wykopu odsłonięto narotnik muru ogrodzeniowego i tym samym usta
lono kierunek przebiegu jego wschodniego i południowego odcinka. Mur wybudowany został praw~o
podobnie w XVIII w., przed rokiem 1787, czyli przed wizytĄ króla Stanisława Augusta Poniatow· 
skiego w Krasnymstawie. Istniante muru ~ tym okresie potwierdzają fródła ikonograficzne. 
Materiał zabytkowy znajduje sie w PP. PKZ O/Lublin. 

Badan.ia będĄ kontynuowane . 

~RZELOW, gm. Sędzinów 
~j. kieleclc.ie 

WOjewódzki Odrodek Archeologiczno· 
Konserwa torski 
w Kielcach 

Badania prowadził mgr Stanisław Kołodziejski. Finan· 
sował WOAK w Kielcach. Pierwszy ·sezon badari. Relikty 
zamku z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych • 

.- Pozostało,ci- zamczyska jest obecnie wysepka (9 x 7 m) wdr6d stawów na p6łnocny·wsch6d 
od wsi. Na powierzchni gruntu widoczne BĄ jedynie nikłe resztki jednego murku. 

Pierwsza wzmianka o zamku, rezydencji Niemierzy z Krzelowa, kanonika. katedry krakowa· 
kiej i kustosza kolegiaty Sw. Floriana na Kleparzu, pochodzi z r. 1409. Dalsze jego losy i prze· 
miany o•wiatlaj• v znacznym stopniu łr6dła . pisane. 

1 

Prace · aiały charakter rozpoznawczy, a ich ,wyniki poełuta do sprecyzowania programu 
przyszłych, azerszych bada6 wykopaliskowych. 

w wykopie s~ndatowym o wymiarach 2 x 4 m, zaletonym w zachodniej czelfci wyspy, odsło
nięto jedynie warstwy destrukcji murowanej ' budowli. Nie dotarto do calca. Wdr6d zabytków ru
chomych odkrytych w tych warstwach wyst•piły liczne ułamki naczyri gltnianych z XIV· XVII w., 
fra~ty renesansówych kafli oraz 'gwołdzie. W górnej warstwie destrukcji znaleziono szelĄg 
Jana Kazimierza wybity w Kownie w 1665 lub 1666 r. W tym tet czasie zamek przestał zapewne 
pełnić funkcję rezydencji. , · 

w 4wietle przeprowadzonych bada6 wykopa~iskowych i analizy tródeł pisanych motna przy· 
pu.zczać, U ftmdatore• ~rannej rezydencji był jut Mdciwoj z Chrzelowa (Jtrzelova) b. Lis 
( 1 poł.. XIV w .l , wojewoda sandollierskL . 

·Zabytki oraz dolcwaentacja znajduj• ~ * ~ · _..~~. 

Badania bcd• ~·· 

~ . -



LETNICA, CJIII• Svidnica 
woj. zielonoqórskie 
Stanovisko 12 
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Muzeum Archeologiczne Srodkowego Nad
odrza 
w Zielonej Górze 

Badanta prowadził mgr ltrzyaztof Onzol. Finansował WltZ 
w Zielonej Górze. Drugi (ostatni) sezon badad. Grodzis
ko stotkovate (2 poł. XIV w.- 1642 r:). 

Jtontynuowano prace v wykopie nr I, otwartym w sezonie poprzednim, jak teł w nawozałoio
nych wykopach Ia i Ib, stanovi4cych jego przedlutenie do wnętrza wieży oraz poza mur obwodowy. 
Wykop nr I dostarczył w biet•cym roku niewielkiej ilości ~teriału zabytkowego, gł6wnie ceramiki, 
chronologicznie identycznej z materiałem uzyskanym rok wczedniej. Wyst~iła · one przede wszystkim 
w warstwie humusu zmieszanego z glin•, zalegaj•cej bezpodrednio pod płaszczem utworzonym a czya
tej gliny i kamieni polnych. Wykop doprowadzono do poziomu wody na głębokofet ok. 2,80 m, odała
niaj•c stopę fundamentow• wiaty, posadowion• 2,50 m poniżej współczesnego poziomu pagórka. Zos
tała ona wykonana z dopasowanych do siebie kamieni ~lnych osadzonych v glinie przyniesionej w 
celu umocnienia podstawy budynku. Obiekt założono na naturalnym, kolistym wzniesieniu, zbudowa
nym głównie z pia.ku i utworóv ilastych, nitszym o około 1 m od poziomu wsPółczesnego. 

Wykopy Ia i Ib po&a d.ostarczeniem znacznych ilości materiałów z pótnych faz użytkowania 
obiektu nie wniosły ładnych istotnych zmian do obrazu powstania 1 funkcjonowania gródka. Wobec 
około 300-letniego okresu istnienia obiektu zastanawiaj•cy wręcz jest brak jakichkolwiek znacz
niejszych znalezisk wykonanych z metalu, szkła, szlachetniejszych odmian ceramiki lub surowców 
organicznych. Materiały zlotone zostały w Muzeum Archeologicznym Srodkowego Nadodrza v Zielonej 
Górze z/a w Swidnicy. · 

Badania zakodczono. 

LUBI~2 .. 
woj. wrocłavskie 

Wojewódzki Odrodek· Archeologiczno
Jtonserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania prowadzili mgr int. arch. Ewa Łutyniecka i'mgr 
Tadeusz Kaletyn. ltonsultacje: prof.dr hab.Józef Kat
mierczyk, pro!.dr hab. Jerzy Rozpędovski, dr Czesław 

"Lasota. Finansował WOAli:. Trzeci sezon badań. Jtlasztor 
(XII -XIV w.l. 

W latach 1982-84 przebadano 80 arów, odkryto 24 obiekty . wydzieiono trzy fazy budovy 
średniowiecznego cenobiurn cysterskiego. Stwierdzono, te wyniesienie, na którym znajduje się ba
rokowy zespół poklasztorny, było k!lkakrotnie niwelowane. Najstarszy klasztor posadowiono na 
cmentarzysku kultury łutyckiej (BC) i osadzie wczesno~redniowiecznej z X - XI wieku. Fundamen
ty najstarszego kościoła klas~tornego z kodca XII wieku znajduj• ~ię wewnątrz obecnego. Najstar
szy ceglany kodciół na zmiemiach polskich, był ceglan• trójnawo..._ bazylik•· Zachowały si- mury 
ceglane o układzie vendyjskim. Do południowo-zachodniego narotnika kodcioła dostaviono skrzyd
ło claustrum. Zachowała się sala ceglana z kodca XII w. dwunawowa, pięcioprz-ałowa kryta skle
pieniem krzytovym, posadowionym na ceglanych kolumienkach bezgłowicowych. 

W fazie drugiej tj. z XIII v. nast•piła przebudowa prezbiterium kościoła i rozbudowa 
klasztoru. Odkryto mur obwodovy o długodcl 180 m, który od wschodu otaczał zespół obiekŁów gos
podarczych. W naroinikach zachovały siQ fundamenty dwóch budynków - wiei obronnych. z XIII w. 
pochodzi trzykomorowy piec ceramiczny o wymiarach 8,6 x 3,8 m. , 

Pod koniec XIV v. dokonano trzeciej rozbudowy klasztoru. Poszerzono transept i nawe środ
kowa kościoła. Do prezbiterium od wschodu dobudowano kaplicę kaiażęc•· Na vsch6d od kościoła 
wzniesiono dva budynki mieszkalne (szpital, novicjatl o~az obiekty gospodarcze (budynki, piece 
produkcyjne: ceramiczne, hutniczej. Cały klasztor otoczony był murem. w części północno-zachod
niej obszar produkcyjny, gospodarczy oddzielony ·był murem kurtynowym od cmentarz.& z XIV -XV w. · 

Wśród zabytków ruchomych na szczególn• uwagę zasługują m.in. naczynia gliniane, płytki 
posadzkowe, tebra sklepienne, note telazne, podkowy, monety. 

Badania będą kontynuowane. 

LUBIEll JtUJAWSJtl 
woj. włocławskie 

Oniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadziła ekipa pracowników i studentów Y.a
tedry Archeologii UŁ pod kierunkiem doc.d~bab. Lesz
ka Jtajzera. Finansował UW we Włocławku.· Pierwszy se
zon bada d. Dwór obronny •(XIV-XVII w .1 • 

Przedmiotem badań był półvysep (pierwotnie wyspa) połotony na zacbodnim brzegu jeziora 
Lul:iieńskiego, na wysokości południowego skraju zabudowań miasteczka. Obiekt był badany na po
czątku lat sześćdziesiątych, lecz dokumentacja zaginęła. 

Wykonano 10 vykop6w o powierzchni około 85m2, dokonując Itrzyzowego przecięcia przez 
półwysep. Zarejestrowano układ stratygraficzny załotenia obronnego i zgromadzono blisko 2,5 tys. 
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zabytków ruchomych, a takte zbadano słabo zachowane relikty murów, wykonanych z kamienie eratycz-
nego i cegły. _ 

. Stwierdzono, te badania z lat sześćdziesi~tych objęły środek budynku dworskiego wzniesio
nego na murowanych fundamentach, który posiada ściany wykonane zapewne w technice szachulcowej, 
Olatego pełna rekonstrukcja jego rzutu nie jest jut motliwa. Prace tegoroczne doprowa4ziły na
tomiast do określenia jego chronologii i stwierdzenia, te był to drugi obiekt dworski w Lubieniu 
Kujawskim. · 

W XIV-XV w. na wyspie funkcjonował obiekt starszy, zapewne drewniany dwór, po którym po
została tylko warstwa kulturowa, nie określajaca jego formy przestrzennej, lecz pozwalaj~ca suge
rować, te obiekt ten zajmował zachodni~ partię wyspy. Po opuszczeniu, czy raczej spaleniu, w pol, 
XVI w., na wyspie wzniesiono dwór na murowanych fundamentach o ścianach drewnianych wypełnionych 
cegł~ i glin~. Budynek ulokowany zgodnie ze stronami świata posiadał długość 21 m i stał w pół
nocnej części wyspy. Fundację dworu łaczy6 można hipotetycznie z Doliwitami Lubieńskimi jedn~ 
z najznaczniejszych w tym czasie rodzin kujawskich. Dwór ten spłonął w XVII w., może w ~zasie 
•potopu•. Osadnictwo przeniosło się na wysoki, zacbodni brzeg jeziora, gdzie do dziś znajduje 
się zespół dworsko - parkowy. Zgromadzone zabytki to typowy pótnodredniowieczny i nowożytny ma-
teriał "dwors~i". Dokumentacja znajduje się w Katedrze Archeologii UŁ. · 

Badania · zost~ły zakończone. 

LOB !S, gm, Xościan 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko 1 

LOBLIN 
Stare Miasto 
Blok VI 

patrz 
wczesne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konserwator-
ska · 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Rozwałka. Finansował za
rząd Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina. 
Czwarty sezon badań. Sredniowiecze i okres nowożytny. 

Badania były kontynuacj~ archeo~oqicznego rozpoznania tzw. bloku VI na Starym Mieście w 
Lublinie. 

WYkop. VII o powierzchni 12m2, założony na tyłach oficyny Grodzka 20, miał na celu okreś
lenie zasięgu zabudowy bloku XI od strony północno-zachodniej . i rozpoznanie poziomów użytkowych 
w tej partii terenu. Przy lokalizacji wykopu brano pod uwagę ~żliwość odkrycia przebiegu muru 
obronnego, jak również ewentualnego istnienia uliczki przymurnej. 

W wykopie stwierdzono istnienie reliktów 'prawdopodobnie łatni miejskiej, ' W warstwie, za
~egaj~cej nad obiektem, znajdowały się . bytki datowane na okres od końca XVI do 1 poł. XVII w. 
Na wyróżnienie zasługuja dwa fragmenty : ~Ytki wykonanej z kości słoniowej, które stanowiły gór~ 
n~ część zegara słonecznego. WYmiary płytki 57 x 34 mm. W ee~ralnej czę~ci płytki znajduje się 
wykres klasycznego zegara słonecznego horyzontalnego, wyliczony wg zasad nowotytnej gnomiki 
(system podziału na 24 równe godziny stosowany dotychczas), w górnej czędci widoczny fragment 

. drugiego zegara słonecznego z tzw. godzinami norymberl!kimi liczonymi od wschodu do zachodu słoń
ca (godziny nierówne). Na płytce widoczna jest data 1564. W warstwie pod obiektem stwierdzono 
mater~ał ceramiczny zw~azany z osadnictwem pótnodredniowiecznym. 
Materiały znajduj~ sie w PP PKZ Oddział w Lublinie. 

· Badania będą kontynuowane • . 

LOBLIN 
Stare ltiasto 
Blok X 
Trybunał (d.Ratusz miejski) 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konserwa
torska 
Oddział w· Lublinie 

Badahia prowadziła mgr Iwona Chrzanowska. Finansował 
Zarz~d Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lub
lina. Pierwszy sezon badań. Dawny ' Ratusz miejski 
(XIV-XX w.) • 

Dawny Ratusz miejski wybudowa...1y został w ce.ntrum rynku Starego Miasta. Początkowo był 
to prawdopodobnie budynek drewniany, który po·potarze wzniesiono na nowo z kamienia. Powszech
nie przyjmuje się rok 1389, jako datę budowy murowanego Ratusza. 
wstępne prace archeoiogiczne maj~ na celu rozpoznanie układu murów najstarszego Ratusza, p~ze

. śledzenie faz jego rozbudowy, _ zlokal,'izowaJ)ie renesanbowych schodów zewnętrznych, wiety ratu
szowej oraz rozpoznanie stratygrafii - wokół budynku. Zaplanowano wykonanie 10 wykopów - 4 na 
zewn~trz, 6 wewnątrz gmachu. w minionym sezonie archeologicznym założono i zrealizowano dwa 
wykopy (nr 1 i 3) przy północnej dcianie budynku, . 

Wykop nr 3 załoiony został 9 m od północno-wschodniego narożnika Ratusza. Miał on na 
celu ustalenie zasięgu pierwotnego Ratusza w kierunku zachodnim. W trakcie badań nie stwier
dzono pionowego rozwarstwienia, wskazującego na mniejsz~ od obecnej, pierwotną wielkość bu-
4ynku w jego starszej, wschodniej części. Jednocześnie uzyskano obraz bardzo zakłóconych war
stw kulturowych, zniszczonych głębokim wkopem pod vspółczesn~ kanalizację, Poniżej wystąpiły 
warstwy 0 charakterze nasypowym, a dopiero na głębokodcl ~,40 m zalegaj~ warstwy niezakłócone 
przecięte wkopem pod fundament Ratusza. Z powodu złych warunków pogodowych (ulewne deszcze, 

l 
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zalewanie wykopu, niazczenie szalunku) n~~ ~~agnlęto stopy fundamentowej muru Ratusza. 
Wykop nr 1 zoatał założony w odległo~ci 2,7 m od pólnocno-zachodniego narototka budynku 

Trybunału. w trakcie badańodsłonięto~olna czę~ć prawdopodobnie schodów zewnętrznych, zbudowa
nych w 1 pol. XVI w. Jeat to mur ceglany, dostawiony do muru Ratusza, posadowiony w lessie na 
glebokollei •,70 m. Mur Ratusza, gór•łceglany, od głęboko~cl 3,60 111 z kamienia wapienne<Jo, posa
dowiony zoatał w leaaie na głębokości 4,40 m. Od zachodniej strony muru •schodów" dostawiono 
mur ceglany, posadowiony na lessie na głęboko,ci 4,30 m. Jest to ślad przedłutanta budynku w 
kierunku zachodnim. w trakcie eksploracji, w północno-zachodnim naro:tniku wykopu zarejestrowa
no pozicm z okresu budowy Ratusza, z poczatków pótnego 'redniowiecza. Nad nim zalegała warstwa 
ciemnej, brunatnej ziemi, z duta ilodcia przepalonych kawałków drewna 1 duła ilodcia skrawków 
skóry ·(v-va xv w.). Być mo:te jest to 'lad istnienia kramu (?),czy teł pracowni obróbki skóry 
szewskiej, kaletnicze~, który uległ zniszczeniu podczas po:taru. Materiał ceramiczny z tej war
stwy, dość ubogi, datowany jest na 2 poł. XVII w. Nad nia zalega waratwa spalenizny z cerandka 
z 1 poł. XVIII w., co lviadczyłoby, te jest to ślad potaru z 1719 r. • 
Materiały znajduj& aie w Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PP PKZ O/Lublin. 

Badania będa kontynuowane. 

NOWE POLICRNO, 911· Santok 
woj. gorzowskie 
Stanowisko 7 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konserwa
toraka 
Oddział w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Mirosław Marcinkowski. Finansował ! 
WX Z ~ Gorzowie Wielkopolskim. Pierwszy se~on bidań. 
Osada s zedniowieczna (XIV-XV w.), oaada kultury amfor 
kulistych oraz kultury łutyckiej. 

Celem prac było rozpoznanie osady średniovieczr.e j polotonej na levya brzegu Noteci, na 
piaszczystej kępie w obrębie doliny rzeki, w«ród łąk. Kępa ta została właczona obecnie w sys
tem wałów przeciwpowodziowych. W poważnym stopniu została nar ~szona poprzez wybieranie piasku 
(w partii centralnej). Obecnie j e F· czę~ciowo porośnięta m.łodr.:k iem sosnowym. 

Przebadano łącznie obszar _. powierzchni 7 10 m2 • Ustalono, że obiekty dredniowieczne 
zostały w bardzo powatnym stopniu zniszczone popr zez działania ludzkie (wybieranie piasku, 
głęboka orka) oraz czynniki naturalne (głównie rolnicze) • Odkryto kilka palenisk skonstruowanych 
z kamieni (niekiedy spękane termi cznie), niektóre w powa żnym stopniu zn i szczone, jamy o nieokred
lonej funkcji oraz dołki posłupowe. W kilku obiektach wystąpiły w dużej i lości łuski i odci ry
bie. Oprócz dutej ilodci fragmentów ceramicznych odkryto także inne przedmioty związane z uz
brojeniem C ostroga, groty bełtóv, toki, okucie cepa, fragmenty podków) ·, gospodarka (note, sierp, 
przęśliki gliniane, ciężarki do sieci, fragmenty kabłąków od wi ader, okucie łopaty). 

Pod warstwa nawianego piasku a miejscami zbielicowanej próchnicy o miąższości od 5~ do 
100 cm iłystąpiły obiekty zwiazane z kultura łużycką i kultura amfor kulistych. 8Yły to mało 
charakterYstyc zne jamy oraz dołki poałupowe. w niektórych obi ektach kultury łużyckiej zarejes
trowano frag~nty ceramiczne · pochodzace 2 dużych naczyń (najprawdopodobniej zasobowych). w ob
i ektach kultury amfor kulistych wystapiły natomiast wyroby i odpadki krzemienne oraz mała ilo46 
ceramiki . 

Materiały i dokumentacja zn~jdują sie w PP PKZ w Szczeci nie. 
Badania zostały zakończone. 

oRŁów, gm. Bedlno 
woj. płockie 

Uniwersytet tódzki 
Katedra Archeologii 

Badania prowadziła ekipa ~racowników i · atudentów Ka
tedry-Archeologii UŁ pod kierunkiem doc.dr,bab. Lesz~ 
ka Xajzera. Finansowała Katedra ze 4rodków akcji •wis
ła". Pierwszy sezon badań. Tzw. grodzisko stożkowate 
- pófnośredniovieczny, drewniany dwór obronny . (XIII-
XV w.). · 

Dwór obronny w Orłowie posiada sporą literaturę i był od dawna przedmiotem zaintereso
wania badaczy (R;Jaki.JIIowicz, N.Gozdowski, ;r.Kamió.ska). Jest to JDOCDO zakrzewlońy, płaski, pra
wie okragły nasyp (50 x 45 m) wyniesiony około 2 11 ponad poziomem okolicznych łąk, połotony 
około 50 m od obecnego koryta Bzur}' .i blisko 300 m na południe od zabudowań w.si oraz dawnego' 
zespołu poddworskiego. M1ejscowo'6 Orłów była w pó~nym dredniowieczu i w czasach nowotytnycb 
miastea powiatowym i jest wzmiankowana w :fródłach od 1384 r. Celem badań było okredlen1e chro
nologii i charakteru zabudowy obiektu obronnego, który wi~zać nalety z Junoszycaml orłowskimi 
i otrodkiea ich wielowioskowego klucza ziemskiego. · 

Wye.kaplorowano 7 wykopÓw o lacznej powierzchni 64 m2 1 zgromadzono znaczny zbiór za
bytków ruchomych ( 1, 5 ty s, przedmiotów) , w d ród których zdecydowan.ie przevatała ceramika (po
nad 6, 6 tys. ułamków) 1 kości zwierz~ce (ponad 800 ułaml<ów) • WykopaJili ulolto..-anymi na od 
wschód-zachód przebadano zachodni promień nasypu, uzyskujac pełny przekrój stratygrafii tej 
cz~ści kopca. ' 

Stwierdzono, że obiekt zlokalizowano na podmok~cn łąkach, a teren starano si~ osuszyć 
przez wbicie pionowo pali, uk~adanie drewnianych rusztóW i nasypywanie na nie ziemi. Najatar
aza warstwa u:tytkowa, noszaca śl4~i potaru, nie zawiera ceramiki wypalanej w at~sferze reduk• 
cyjnej i ~łe by6 roboczo datowana na 2 poł. XIII w. Z druga faz4 lXIV i 1 poł. XV w.) powią-



za~ nalety otoczenie założenia częstokołem i funkcjonowanie w jego obr~bie budynków drewńianycb. 
Jeden (o szerokości S~~ stwierdzono w wykopach I 1 II. W wykopach I i VII znaleziono gliniany 
płaszcz-nasyp przedzielony poziomem utytkowym, który hipotetycznie powiĄza6 motna z umocnieniem 
- stabilizowaniem otoCzenia głównego domu, który nie został w tym roku zidentyfikowany i zapewne 
nie był vmteszczony centrycznie, lecz stał w południowo-wschodniej części majdanu. w sumie okre•-
lenie •castrum• utyte zostało w 1424 r. zdecydowanie •na wyrost•. · 

Badania będĄ kontynuowane. 

OSWI~IM 
woj. bielskie 
zamek 

PP Pracown~e Kons,rwacji . Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konserwa
torska 
Oddział w Krakowie 

Nadzór sprawował Ryszard Maglik pod kierunkiem mgr.Te
ofila Dębowskiego. Finansował UrzĄd Miejski w 04wieci
miu. Pierwszy sezon badań. Zamek (2 pol. XIII-XVI w.l. 

zamek usytuowany jest na naturalnym wzgórzu o stromych pierwotnie. zboczach, na prawym 
brzegu rzeki Soły. Zabudowa na osi południowy-zachód - północny-wschód złotona ze skrzydła po
łudniowo-zachodniego (XVI w.), północno-wschodniego (1928 r.) i pierwotnie wolnostojĄcej wiety 
obronnej (2 pol. XIII w.) We wschodniej cz~dci wzgórza wyst~puj~ fragmenty muru obronnego z 
erędeiowo zachowanĄ baptejĄ (XVI w.), z~chodnia czę46 wzgórza zniszczona została przez powódt. 

Prace ziemne poprzedzone zostały badaniami, przy zastosowaniu radaru SIR, prowadzonymi 
przez Pracownię Teledetekcji Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego. W~iku interpretacji 
otrrymanych falogramów zlokalizowano lic:ne fragmenty murów i płaszczyzny zagruzowań w zachod
niej i południowej czędci dziedzińca. Nie stwierdzono Obecnodei reliktów murów na obszarze bez
podrednio przylegaj~cym do wiety obronnej. W drodkowej partii dziedŻińca wykryto warstwy spale
nizny. w najblUszym otoczeniu zamku zlokalizowano relikty umocnie.ń mostu i fosę (?). 

Nadzorem archeologicznym objęto prace ziemne prowadzone na terenie wzgórza i cze~ciowo 
u jego podnóta przy wykonywaniu prac geologiczno-inżynieryjnych i górniczych, majĄcych na celu 
umocnienie i stabilizację wzgórza zamkowego. (S odkrywek. fundamentowych i 8 sond o średnicy 
16 cm wokół zabudowań zamkowych oraz · 6

6
sond rurowanych o drednicy 16 cm u podnóża wzgórza oraz 

2 tunele pod wieżą 1 pod południowo-ws bodnim skrzydłem zamku oraz ł wykopy w północnej czędci 
wzgórza), . · 

w obrębie dZiedzińca uchwycono stratygrafię nawarstwień kulturowych o qrubodci około 
S m. Poniżej .odsłoniętego , na niewielkiej płaszczytnie, bruku wystĄPiły ~ . in. warstwy polepy, 
spalonego drewna i ~erzwy Z!Uesu.nej z drewnem. · 

W trakcie prac w obrębie wieży obronnej odkryto, pod jej wschodni~ dcianĄ, konstrukcjQ 
kamienną (ułożone na przemian warstwami otoczaki, less i duże głazy z piaskowca), której zarys 
nie pokrywa sie z zarysem murów wieży. Nie można wykluczy~, że pierwotnie tworzyła ona podsta
wę wcze~niejszej budowli drewnianej (?),a -wtórnie wykorzystana została jako sto?a wiety ka-
mienno-ceglanej. . . . 

We wschodniej czeolci wzgórza odsłonięto fra~nty obwgdowych murów obronnych oraz znaj·-
dującego się na zewnątrz od, nich fragmentu ceglanego sklepienia. · . 

rów 
wać 

nie 

Poniżej poziomu piwnic północno-wschodniego skrzydła zamku natrafiono na fragmenty mu
ceglanych i kamiennych. Układ występujĄcych tam nawarstwień kulturowych wydaje się wakazy
(biorąc pod uwagę takte WZmianki V ~ródłach pisanych) V miejsCU odkrytych murów, na istnie
ziemnych konstrukcji obronnych. 

Niewielki zakres prowadzonych prac nie pozwala na wyciąganie wniosków dotyczĄcych roz-
planowania zabudowy na dziedz~cu zamkowym. . · 

Materiał archeologiczny (fragmenty ceramiki) v wiekazodci datowany jes~ na XV-XVI wiek, 
"Nadzory będĄ kontynuowane. 

PŁOCK - Stare Miasto PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konserwa
torska 

. Oddział w Warszawie· 

Badania prowadził: mgr Dariusz Makowski z zespołem 
w Ąład%ie: Małgorzata Sado , mqr Ryszard Cędrowski. 
Badania finansował WKZ w Płocku. Trzeci sezon badań. 
Osadnictwo miejskie od XII do XIX w • . 

Badania prowadzone na terenie Staromiejskieg~ zespołu Zabytkowego w Płnck.u wyprzedzają 
prace rewaloryzacyjne i mają jednocze4nie.zą zadanie zrekon~truowanie rozwoju przestrzennego 
miasta od początku osadnictwa na tym terenie do końca XIX w. -

Zakońc zono badania archeologiczne na stanowisku I przy ul. Grodzkiej 14/16 oraz na sta
nowisku III na pl. 13 Stłpcony~h. Na stanowisku I wykonano 4 sonda:te archeologiczne IID, IIB, 
IIIC, IIID o oqóln<!j p :>•·:. 50 " 1 głęb. do 30 m. ozyl!l<ano tu dodlltkowe dane dotyczĄce prosramu 
zabudowy działki mieszczańskiej oraz wymiary niektórych obiektów kubaturowych związanych ' tĄ 
zabudową a odkrytych w minionych scŁonach archeologicznych, Datowanie zespołu, od k. XIV w. 
do XVII w. Jednocze~nie w wykopie IC ~rekonstruowano odkrYtY uprzednio piec chlebowy zwi•za
ny z wyposa~enielll wnętrza murowanego obiektu mieszkalnego na okres od k. XIV w. do poo:~~. XVI w. 
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Stratygrafia na stanowisku l jest wyj~tkowo skomplikowana ze względu na liczne współczesne wko§r 
zwi•zane z infrastruktur~ aiejsk~. Na Stanowisku III, pl. 13-Straconycb v wykopie o pow. 130 • 
i gł4b. do 1,5 m od powierzchni, terenu odkryto na głębokości 1,3 m, negatyw miejskiego muru ob
ronnego datowanego na 2 pol, XIV w, oraz fundamenty zabulłowy mieszkalnej z XIX w. Czę4~ tych fun
daaentów wykonana została z cegły pochodzacej prawdopodobnie z rozbiórki muru obronnego. 
stratygrafia v tej cze•ci aiasta jest r6vniet bardzo zakłócona, dodatkowym utrudnieniem było sta
łe zalewanie wykopu archeologicznego przez wodę poebodzaca z ~ieazczelnych przewodów wodociagowych. 

Prowadzono badania równiet na terenię L.O. 'Ln. St.~łach~akiego, gdzie wykonano 4 wykopy 
archeologiczne VIIA, VIIB, VIIC, XII o ogól~ej powierzchni 150 11 i głębokości do 2,5 m od powie-; 
rzchni terenu. Badania miały wyja4ni6 charakter oraz przebieg najstarszych fortyfikacji miejskich. 
Odkryto tu fragmenty wału ziemnego usypanego z warstw piasku i gliny silnie przemieszanej oraz po
zostało•6 ulicy drewnianej .na 1egarach stabilizowanych kołkami do podłota. Ulica ta biegnie po 
'11'8wnętrznej stronie wału. Konstrukcje drewniane występuja w warstwie ciemnob.r'unatnej ziemi z du
ta domieszka cze~ci organicznych, częgciowo rozłotonych z dodatkiem pewnej ilo,ci drobnych i 4red
nich węgli drzewnych oraz przepalonej polepy. Dokładnego datowania tego zespołu nie udało się 
jeszcze okretli6, badania na tym terenie beda ko~tynuowane w roku przyszłym. 

Na stanowisku VII odkryto r6vniet cmentarzysko datowane na wiek XII do XVII. Stratygrafia 
została tu równiet ~skłócona v dutym stopniu w wyniku niwelacji terenu o około 1,5 m oraz prac 
zwiazanych z rozbudowa Liceum Ogólnokształc~cego. Prowadzono równiet badania na terenie Zespołu 
szkół zawodowych przy pl. M.Nowotki ~4/18. Wykonano tu Swykopó~archeologicznych VIII, IX; iiA, 
XIB, XIC o ogólnej powierzchni 230 m i głęboko4ci do 3,8 m Od powierzchni terenu. Badania miały 
dokona6 rozpoznania archeologicznego 1 . wyjaśni6 charakter zabudowy miejskiej v południowym bloku 
przyrynkowym. 

w wykopach VIII i IX odkryto jedynie fragmenty piwnic datowanych na ~II-XVIII w.zasypa
nych gruba warstwa gruzu ceglanego. W wykopie XIA, XIB i XIC odkryto fragmenty · vału ziemnego, ana
logicznego do odkrytego na stanowisku VII. Korona wału jest rozsypana w kierunku ulicy Piekars
kiej. w wykopie XIC pod warstwa współczesnego qruzu ceglanego na głębokości 1,6 m od powierzchni 
terenu odRryto płot w konstrukcji sumikowo - ł~tkowej dzielacy sasiednie działki mieszczariskie 
oraz obiekt kubaturowy w konstrukcji ramowej. Datowanie zespołu przypada na XV-XVI w. Poni~ej w 
warstwie"ciemnobrazowej zi~i z domieszk~ dutej ilości nierozłotonych części orqanicznych oraz 
~ladów spalenizny odkryto stabilizowane do podłota legary drogi analogiczne do odkrytych na sta
nowisku VII. Konstrukcja ta jest pozostałościs drogi biegnacej po wewnętrznej stronie wału ziem
nego. Dokładne datowanie zespołu dokonane zostanie po zakończeniu badari na tym stanowisku tj. w 
roku przyszłym. 

l 

Równolegle do badari archeologicznych prowadzono nadzory nad pracami ziemnymi wykonywany
mi w obrębie Starego Miasta. W trakcie wymiany instalacji wodnokanalizacyjnej pod ulica Jerozo
limska zadokumentowano przekrój wzdłutny tej ulicy o długości 60 'm i głębokości do 3m. oraz pro
fil posesji Grodzko 3 o dl~gości 40 m i qłębokości 1 m. Ogólna powierzchnia wykopów archeoloqicz
nych w 1984 r. wynosi 560 m • W trakcie badari uzyskano około 20.000 zabytków ruchomych, z których 
na szczególna uwagę zasługuj~ bardzo dobrze zachowane wyroby skórzane ze stanowisk I i XI. 
Materiały archeologiczne i dokumentacja znajduj~ się w Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej 
PP Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział Warsz~wa ul. Bugaj 1. 

Prace badawcze będ~ kontynuowane.· 

PODEGRODZIE 
woj • nowosądeckie 
Stanowisko 9 

POLA GRUNWALDU, gm. Stębark 
woj. olsztyriskie 
Stanowiskal 27 i 28 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury Materialnej 
ZakŁad Archeologii Polski Srodkowej 
v,l.odzi 

BadAnia prowadził doc.dr hab. Andrzej Nowakowski przy . 
współudziale dr Zdzisławy Kawrzonowskiej (autorka spra
wozdania) i mgr agr Jolanty Dankowaj i Mariusza Miel
czarka oras przy współpracy antropologa dr Bogdana Łu
czaka z Uniwersytetu Łódzkiego. Czwarty sezon badań. 
Pinansował o.w. w Olsztynie. 

Kontynuowano prace wykopaliskowe prowadzone na stanowiskach 27 i 28. Oba·wytypowano do 
badań na podstawie analizy zdję6 lotniczych oraz•terenu. · 

Stanowisko 27 znajdujace się,na zachód od drogiStębark- Łodwigowo, polotone jest nad ' 
ciekiem wodnym w poblitu sporego zagłębienia wypełnionego woda. Mokre i bagniste środowisko 
stwarzało szansę na przechowanie reliktów pobitewnych. Wytyczono 8 wykopów o wymiarach 10 z 3 m. 
Szed6 z nich (1 - 61 przecięto ciek na osi N ~ s, pozostałe dwa wykopy usytuowano prostopadle 
do poprzednich. Takie usytuowanie wykopów miało na celu przebadanie dutej powierzchni wysycha
jącego _bagna. w dwóch wykopach (1. - 21 polotonych najnUej nie przeprowadzono eksploracji do 
końca ze względu na zalewająca je wodę gruntow~. ~ innych wykopach pod warstwa próchnicy wsp6ł
czes.nej, piasku, tviru i gliny występowała gruba warstwa torfu. Eksplorację prowadzono do głę
bokości około 1,5 m tj. do pojawienia się przeciekajacej wody. W wykopie S przy ścianie zachod
niej w warstwie torfu natrafiono na duty fragment drewna. w zwi~zku z tym wykop poszerzono i na· 
dano IlU ~olejny numer 9. Fragmenty drewna nie stanowiły ładnej celoWej konstrukcji. Nie znale
ziono taa takie zabytków. Natomiast ~teriał zabytkowy vystapił w wykopach nr 2, 4, s,· 7. 
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W wykopie nr 2 pod warstw~ próchnicy znaleziono ułamek krawądzi naczynia p6tno~redniowiecznego 
w wykopie nr 5 w warstwie gliny natrafiono na mało charakterystyczne fragmenty ceramiki oraz ' 
na sz~lan~ kuleczk~. ijatomiaat w wykopie nr 7 w warstwie próchnicy znaleziono pocisk do

1
procy z 

vrpalonej gliny, najprawdopodobniej zwi~zany z bitw~ grunwaldzk~. 
Stanowisko 28 polotone jest w niewielkim zagłebieniu przy polnej drodze dochodzącej do 

drogi Stębark - Łodwigowo. Wytyczono tam trzy wykopy o wymiarach 10 x 3 m, usytuowane równolegle 
do drogi polnej. _ Eksploracje prowadzono do głeboko~ci około 1,10 m. · 

·w wykopach nr 1 i 3 w warstwie piasku pomieszanego z próchnic~, natrafiono na niewielkie 
fr~gmenty cienkiej blachy, zapewne nowotytnej. Innych zabytków nie stwierdzono • . 

l 
W - roku . przyszłym badania be~ kontynuowane na stanowisku 27. · · 

PODRZPlCZB 
woj. leszczyńskie 
stanowisko 3 

PRZEMYSL 
Pl. D~rowszczaków 

patrz 
epoka br~zu 

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 
w Przemy~lu 

Badania prowadŻił mgr Andrzej Kaperski. Trzeci sezon 
badAd. Finansowało MNZP .w Przemy4lu. Cmentarzysko szkie
letowe z okresu p6tnego ~redniowiecza. 

"P'P. w· 1Baatdaacnhia19mt79a,ły9c8ha2 riak
1

t
9
e
8

r
4 
dora~nych interwencji w związku z prowadzonym remontem Dworca 

n 1 ogółem odkryto 15 pochówków szkieletowych, czę,ciowo zniszczo-
nych. 

Stanowisko polotone jest na wysuniętym ku wschodowi kraju terasy, tut przy dolinie zale
wowej Sanu, w zachodniej czę4ci Dworca PKP, około 100 - 125 m na północny-wschód od ko~cioła Re
formatów. 

Pochówki.orientowane. były na osi wschód-zachód, głowami skierowane ku zachodowi, miały 
pozycję wyprostowaną na wznak, ręce zlotone na miednicy lub piersiach. Jamy grobowe byłv pros
tokątne, w kilku ·zarejestrowano.relikty drewna, w grobie 4 i S odsłonięto fragmenty trumien. 
Groby były jednostkowe, jedynie w grobię 2 przy osobniku dorosłym znąjdował się s~kielet dziecka 
Dał się te:!: zauwatyć rzędowy układ 9.rob6w wzdłut linii p6ł.noc-południe. 

W grobach na ogół brak wyposatenia, · jedynie w grobie 12 wystąpiła moneta miedziana- pula 
Ludwika Węgierskiego; zaś w nitaj polotonym grobie 15 kolista sprzączka (?l. Drobne ułamki cera
miki p6tnośredniowiecznej mogą wyst<ipować na wtórnym złotu_. _ 
. Cechy odkrytych pochówków, jakt zachodnia orientacja, ubogie wyposatenie, relikty tru-
mien, układ rąk, wielopoziomowość- wskazuj~, te byt to cmentarz przykościelny z· okresu p6~nego 
'redniowiecza. Moneta dowodz;, te funkcjonował on na pewno w XIV wieku. 

Trudno o stwierdzenie, czy cmentarz powi~zany był be~średnio z budową ko~cielną. W 
niewielkiej odległości znajduje się XVII- wieczn~ko~ciół Reformatów, któ~ teoretycznie mógł 
być postawiony w miejscu starszego kościoła lub cerkwi. Na przedmieściach Przemyśla, w czasach 
średniowiecza miało stać kilka drewnianych cerkwi oraz szpitalny kościół św. Ducha. Nie wykluczo
ne te~, te pod nadzorem ducbowierlstwa chowano tu zmarłych nie przy samym kościele, lecz w nie
wielkim od niego oddaleniu. 

PUŁTOSK 
woj. ciechanowskie 
Zamek 

PPIPracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konserwator
ska 
Oddział' w Warszawie 

Badania prowadzili: mgr Andrzej Gołembnik (autor 
sprawozdania) , mgr Marek Mierosławski, mgr Zbigniew 
Polak, mgr Dorota Stabrowska. Finansował WKZ Ciecha
'nów. Dzie~iąty sezon badarl. zamek (XV-XVIII w.) • 

. w sezonie korlezącym działalność ekspedycji archeologicznej na terenie Wzgórza Zamkowe
go w PułtuskU prace skoncentrowane były na przedbramiu zamku. Prace wykopaliskowe powiązane 
były bezpośrednio z nadzorem archeologicznym prowadzonym w sezonie zimowym 83/84. W trakcie 
prac ziemnych prowadzonych w tym czasie przez ekipe budowlaną na terenie bramy zamkowej odsło
nięte zostały mury przyziemia i fundamenty wiety. Stanowiła ona kolejny etap rozwini~cia bryły 
zamkowej, a takte wzmocnienie narotnika Domu Dutego. Prace na terenie przedbramia miały za za
danie uchwycenie pełnego zarysu bryły .wiety, a takte odsłonięcie i okr~ślenie kolejnych faz 
rozbudowy tej części zamku. · . • 

Główny wykop (XVII al o wymiarach 15 x 3,5 m, oparty od strony zamku o lico fundamentu 
wspomnianej wiety przecinał skarpę wzgórza po linii zbietnej z osią bramy i dochodził do pierw
szego filaru arkadowego mostu ceglanego w fosie zamku. Pozostałe dwa wykopy (XVII b i XVII c) 
zlokalizowane zostały: pierwszy (8 x 1,5 ml na osi bramy i drugi (8 x 1,5 ml po jej wschodniej 
stronie. 
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Odałonieto wazyatkie murowane ele.enty konstrukcji bramnych i przedbramia. Nalet- do nich 
v kolejno•ci powstawania• wachodnia, szczytowa ściana Domu Dutego, mury ceglane pomieszczenia piw
nicznego budynku po wschodniej stronie Domu Dutego, fragment filara mostu ceglanego, fundamenty 
wachodniego 1111ru kurtynowego, fundaJOent i fragroent korony 111uru wiety bramn.ej zachodniej, fundalllellt 
wiety (?) wschodnie1, funda-nt kaJilienny pomiędzy wietllllli bramnymi, fundament ceglany muru mostko-
vego oraz dwie baszŁy mostowe, · 

Na podstawie wstepnej · analizy stratygrafii i uzyskanego v trakcie eksploracji materialu 
zabytkowego, atwierdzić nalety, it rozpoczęte z końcem XV w. prace, po wielu zabiegach moderni
zacyjnych dokonywanych głównie w XVI w, zakończone zostały z pocz-tkiem XVII wieku. 

Materiał zabytkowy znajduje sie w P.A.K. 

PU~TUSK - miasto 
woj. ciechanowskie 

Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe 
Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Ciechanowie 

Badania prowadził mqr Włodzimierz Pela. Finansowal wxz 
Ciechanów. Siódmy sezon badań. Miejska zabudowa drewnia
na •redniovieczna i nowotytna XV-XIX v. Miejski ll!Ur 
obronny XVI w. Zabudowa ko•cielna przyko,egiacka XV-
XIX w. Kodciól NMP na Starym Mie,cie - zakrystia i kry
pta XVII w. 

Kontynuowano prace badawcze w wykopie ul. Piotra Skargi 37a, odałaniaj-c dalsze relikty 
zabudowy drewnianej, płoty drewniane ustalej-ce przebieg granic działek własnodciowych. Zlokali
zowano tak"te droge gruntov<~/równoległ- do zachodniej mierzei rynkowej/. Natomiast w wykopie 2 
ul. Wolności 3 (o wymiarach 7 x 4 m) odsłonlato fragmenty drewnianych budynków, resztki płotów 
z desek debovych, oraz studnie z XVII wiek~ z której wydobyto około 50 naczyń glinianych (ca
łych we fragmentach), kawałki szklanych naczyń (kieliszki, szklanice); kafle płytowe i garnkowe. 

Badania zvi<~zane z miejskim murem obronnym prowadzone były v kilku miejscach. W ogrodach 
na tyłach plebani przykolegiackiej (przy budynku przepompowni wybudowanej v 1982 r.), odsłonięto 
mur miejski (prawdopodobnie jego zakończenie). Mur obronny od strony miasta ma tylko odsadzkę 
ceglan11, natomiast nie stwierdzono vnek arkad. Od strony rzeki chroniło go umocnienie brzegowe1 
ulotone poziomo belki umocnione pionowo wbitymi kołkami. Kamienny fundament muru miejskiego uło
żony był na ruszcie drewnianym. Być mote mniejsza stabilność gruntu była przyczyn- zaniechania 
dalszej budowy muru. Jego kontynuacją w kierunku północno-wschodnim było umocnienie kamienno
drewn i ano-ziemne znane jut z ubiegłego roku, którego poez-tek stwierdzono przy końcu zachowane
go muru obronnego. Omacnienie to spełniało zapewne role obronno-ochronn- (przeciwpowodzioW<\). 
Od strony miasta do muru miejskiego dostawione były budynki murowane, kt~rych relikty nawarstwia
ły sie od XVI do XIX w. Teren dookoła budynków był wybrukowany. Wewn-trz nich zachowały się po
sadzki z płytek ceramicznych i cegieł. · 

Pomiedzy ul. Wolnodei a budynkiem Straży Potprnej (ul. Staszica 17-191 zlokalizowano ko
l ejne fraqmenty muru miejskiego. Odsłonięto baszte (zachował sie tylko jej kamienny fundament) 
o raz partie muru z zachowanymi kilkoma warstwami cegieł. Stwie~dzono, te zmienił się rytm arkad 
-szerokość wneki około 150 cm (poprzednio 250 cm). 

Przy kościele NMP na Starym Mieście od jego północno-wschodniej strony odsłonięto funda
:nen ty zakrystii i krypty z XVII w. 

Materiał zabytkowy znajduje sie w Pultusku w magazynach ekspedycji wykopaliskowej CTN. 

RACI~t, gm. Tuchola 
wnj. bydgoskie 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii 

Badania . prowadziła Pomorska ~spedycja Archeologiczna 
~. Sprawozdanie przygotowali: dr Małgorzata ·Kowalczyk 
i mgr Maciej Trzciński. Finansowal ~ i UW w Bydgosz
czy. Szesnasty sezon badań. Grodzisko - stolica kaszte
lanii , (2 pol. XIII W.). 

Prace miały na celu uchwycenie dalszych odcinków drogi otaczającej grodzisko oraz pier
wotnej linii brzegowej jeziora. WYkopy usytuowano na terenie płaskim wzdłut wschodniego i połud
niowego stoku obiektu, nawi-zuj-c do wykopów z 1982 r., v których odsłonięto jeden z odcinków 
drogi. Osiem wyk.opóv o wymiarach 2,5 x 5 m i 2,5 x 10 m wyznaczono zgodnie z przypuszczalnym prze
biegiem drogi w odstępach co S m. Uchwycono w nich .fragmenty drogi biegn-cej na linii północ-po
łudnie miedzy podstawa wschodni~go stoku wzniesienia grodowego, a brzegiem je~iora. Slady drogi 
stanowiła zagłębiona, umacniana faszyn" 1 drobnymi kamieniaa! warstwa ciemno-szarej próchnicy 
o szerokości 110 - 120 cm. Powierzchnie drogi' przykrywała warstwa osypiskowo-rumowiskowa g uboś-
ci 70 - 150 cm pochndz-ca z wałów grodziska. . r 

Dawny poziom jeziora i jego linia brzegowa jest przesunięta w stosunku do pierwotnej w 
~ranicach 10- 15m. Przestrzeń pomiędzy brzegiem pierwotnym, . a podstaw- stoku 'grodu wynosiła 
3 - 4 m. Potwierdzaj<l ten fakt badania geomorfologiczne, które wykazały, it poziom jeziora w 
okresie funkcjonowania grodu był o 1 m wyłazy. 

6 
k Materiał zabytkowy uzyskany w wyniku tegorocznych badań stanowiły dwa telazne groty bel

~ w uszy, nieliczne fragmenty ko,ci· zwierzecych oraz ułamki ceramiki z III okresu wc~eanego 
.. redniowiecza. 

Badania bedli kontynuowane. 



ROS, ·~m . W1zna 
woj. lo~yńskie 
Stanowisko 1 "okop• 

SIERADZ 
Pl. Swierczewskiego (Rynek) 2 
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patrz 
wcze sne dredniowiecze 

Huzcwn Okr~gowe 
w Sieradzu 

Badania prowadził mgr Marek Urbański. Finansował wxz w 
Sieradzu. Badania ratownicze : Miasto pótno,redniowiecz
ne i nowotytne. 

W związku z planowanym remontem budynków przy Pl. Swierczew&kiego (Rynek) 2 w Sieradzu, 
przepro~adzono badania ratownicze na podwórku tej posesji. 

Załotono wykop o wymiarach 5 x 5 m. Nie udało się utrzymać do końca badań podanych wymia
rów ze względu na przebiegaj~ce przez wykop rury kanalizacyjne i osuwanie się gruntu podczas in
tensywnych deszczów:. 

Pod współczesnym brukiem odsłonięto warstwę przemieszanego materiału nowotytoego i współ
czesnego,· pow~ta~ą najprawdopodobniej w momencie budowy istniejących budynków i przeciętą przez 
współczesne wkopy pod kanalizację i kabel elektryczny. P.onitej znajdowały się dwie warstwy z će
ramlką nowotytną (m.in. z kaflami) przedz ielone warstwami glinki i spalenizny. 

W najnitszej wyeksplorowanej wars~wie, oddz ielonej od poprzednich 15 - 30 cm warstwą gli
ny, piasku i szarej ziemi , znaleziono r elikty póinodredniowiecznego domostwa drewnianego, budowa
nego na zrąb . 

Calsze badania uniemotliwił ~~•oki poziom wód gruntowych. 

STARA ŁOM~A, gm. Łomta 
Stanowisko 1 "Góra Kró lowej Bony" 

STRZEGOM 
woj. wałbrzyskie 
Rejon d.zamku 

patrz 
wczesne średniowiecze 

PPIPracownie Konserwacji Zabytków .Pra
c ownia Archeologiczno-Konserwatorska 

· Oddział we Wrocławiu 

Badaniami kierował dr Jerzy Romanow. Finansowało: Woje
wódzkie Biuro Planowania Przestrzennego Architektury 
i Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu. Zamknięty sezon ba
dań. Miasto lokacyjne - kwartał południowo-wschodni 
XI'II-XVII. 

. Program badań zgodnie z zaleceniem inwestora wynikał -a wytycznych zawartych w Studium· 
Historyczno-Urbanistycznym W.Wilczyńskiej z P.P PKZ O/Wrocław. Rozpoznabo szczegółowo strefy 
badawcze, konfrontując wytyczne konserwatorskie z sytuacją terenow~. Stwierdzono, te w okresie 
pomiędzy sformułowaniem wytycznych w 1978 r. a 1982 r., w miedcie dokonano zmian urbanistycz
nych, co . poważnic ograniczyło program badań, który z koniecznodcl zawężony do rejonu południo
wo-wschodniego, gdzie w tródłach historycznych lokalizowany jest zamek strzegomski. 

Niezaletnie od wytycznych Pracownia wprowadziła nowy problem badawczy posiadaj~cy istot
ne znaczenie dla okre,lenia XII/XIII - wiecznego kształtu miasta w ramach jego pierwotnych for
tyfikacj~obecnie na znacznym odcinku nieczytelnych;. oraz lokalizacji w jego kontekście XII-wiecz-

• nego kościoła pod wezwaniem św.św. Piotra i Pawła. (problem sporny w literaturze przedmiotu). 
Wynikiem badań wyk~paliskowych było: ' 
Zlokalizowanie pozostałości zamku strzegomskiego. WYdzielono ~ ramach jego~udowy. i 4 eta

py. Pierwszy etap budowlany ustalono na lata przed 1291 r. Była to czworok~tna wieta zbudowana z 
głazów granitowych, otoczona murem kurtyno~Jm. Zamek tej fazy znajdował się poza murami miejski
mi. Drugi etap budowlany: przebudowa zamku ' i otoczenie jego nowym odcinkiem muru miejskiego w· 
latach 1291-1299. Trzeci etap budowlany: przebudowa zamku w stylu renesansu około 1584 r . Czwar
ty etap- odbudowa zamku po wojnie trzydziestoletniej. Zamek całkowicie zostaje zniszczony w bli
tej nieokredlonym czasie. 

Rozstrzygnięto spór' dorJczący lokalizacji kościoła św.dw. Piotra i Pawła. Podstawę do 
ustaleń przyniosły wyniki badań pierwotnego systemu - głównie kształtu, umocnień obronnych mias
ta. zarówno zamek jak i XII-wieczny kościół św.św. Piotra i Pawła w okresie od XII w do 1291 r. 
stanowiły sa~ zielny zespół funkcjonalny otoc.zony własnym obwodem warownym. 

w latach 1291-1299 ma miejsce rozbudowa miasta w kierunku wschodnim. Dawny mur miejski 
na tym. odcinku zostaje zlikwidowany, zaś nowoprzyłączone tereny z zamkiem i kodciołem otoczone 
są nowym systemem fortyfikacj.i. 

STRZEMKOWO, gm. Inowrocław 

woj • bydgoskie 
Stanowisko 3 

patrz 
okres wpływów rzymskich 



STRZEIIXOWO, 'iJIII• Inowrocław 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 3A 

/ 
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U~iwersytet im. Adama Mickiewicza 
Instytut Prahistorii 
zespół Badali l'(ujaw 
w Pozz:~aniu 

Badania · prowadził zespół pod kierunkiea doc,dr hab. 
Aleksandry Cofty-Broniewskiej. Finansował Orz•d Wo
jewódzki w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badali, Gródek 
BŁotkowaty (pótne średniowiecze?). 

zlokalizowano grodzisko stotkowate vimieniane w niektórych publikacjach - jako tzw. 
"kopiec w parku dworskim". Załoiono niewielki wykop sondałowy o wymiarach 150 x.SO cm v central
nej partii obiektu. 

Obiekt połotony jest na krawędzi połudn~owego stoku kotlinki o podmokłym dnie zajętym 
częściowo przez niewielkie jezioro. Zachowany jest w formie czworobocznego kopca posiada wymia
ry 18 - 20 m - u podstawy i 10 - 12 11 - w koronie; oraz maksymalł14 wysokolllć 2,5 m. Nasyp zbudo
wany jest z kilku rótnej mi•tszodci warstewek gliny ~ próchnicy zavieraj•cych ponadto polepę 
i węgle. Materiał tródłowy, niemal wył-cznie ceramiczny (wczesne lllredniowiecze ~&za F, pótne 
lllredniowiecze) występuj•cy w niektórych warstwach wskazywałby na pótnolllredniowieczn• metrykę 
ogródka. Nalety się liczyć z pewn• niwelacj• i •przemodelowaniem~ pierwotnej formy kopca w cza
sach nowotytnych. 

Materiały .i dokumentacja przechowywane będ• w IP OAM w Poznaniu. 

STRZELNO 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 1 

SZESTNO, gm, Mr-gowo 
woj. olsztyńskie 

patrz 
wczesne lllredni~iecze 

Polska Akademia .Nauk 
Instytut Historii .Kultury Material
nej, Zakład Archeologii Polski :Srod
kowej 
V Łodzi 

Badan!a prowadzono pod kierunkiem- doc.d~hab. Andrzeja 
Nowakowskiego. Uczestniczyli• dr Marian Głosek, mgr 
Mariusz Mielczarek (autor sprawozdania) • Finansował WKZ 
w Olsztynie. Pierwszy sezon badari. zamek krzytacki wie
lokrqtnie przebudowywany (XI~-XVIII w,), 

Celem badań było wstępne rozpoznanie rozplAnowania zamku 9raz wykonanie dokumentacji je
go zachowanych fra'iJIII8ntów. O~ecnie widoczne s• przede wszystkim mury domu zamkowego, odsłonięte 
w dutym stopniu podczas prowadzonych w latach siedemdziesiĄtych prac adaptacyjnych obiektu na 
kawiarnię. Strop zachowanych do niedawna piwnic domu uległ częściowemu zawaleniu v efekcie wspom-
nianych robót. · 

w celu uchwycenia naro~ni~ "południowo-zacbodniego zamku zaletono wykop sondałowy usytu
owany na linii przebiegu muru zachodniego, Odatonięto zewnętrzne i wewnętrzne lico narotnika. 
Materiału zabytkowego v wykopie nie stwierdzono - teren ten był uprzednio niwelowany. Oatalono 
następstwo chronologiczne kolejnych faz przebudowy zamku, 

Badania będĄ kontynuowane • . 
Zapoznano się takte ze stanem "zachowania pobl!skich gródków (gm,gm, Mr•gowo i Sorkwity): 

w Wyszemborku, Zyndakacb, Sorkwitach, Młyniku (Laski~Pniewo). Na gródku w Wyszemborku wykonano 
trzy odwierty świdrem geologicznym o średniĆy ' S cm. W dwóch z nich · (na wschodnim stoku nasypu . 
i na jego koronie, w bezpośredniej bliskości r~peru) stwierdzono istnienie warstwy kulturowej. 
Nie wykazał jej otwór trzeci ulokowany w zagłębieniu w centralnej częlllci nasypu. Sześć otworów 
wykonano natomiast na silnie zniszczonym gródku w Zyndakach, którego nasyp równano spychaczem. 
Trzy z nich usytuowano na linii północ-południe w najnitszej częlllci zrobionego zagłębienia. 
Pozostałe umieszczono na najwytszym obecnie fragmencie domniemanego nasypu. W tadnym z otworów 
nie udało się stwierdzić istnienia warstwy kulturowej 

SZPETAL DOLNY 
woj. włocławskie 
Stanowisko 4 

Oniwersytet . Ł6dzki 
Katedra Archeologii 

Badaniami kierował dr Leszek Wojda. Oplelte sprawowali 
doc.dr Jerzy ltmieciliski i doc.dr Leszek Kajzer. Finan
sował: WKZ we Włocławku. Pierwszy sezon badań. Srednio
wieczne· ~sadnictwo 1 cmentarz przykościelny. 

Stanowisko znajduje się na praWym, wysokim brzegu rzeki Wisły, w dolnej części tzw. 
Wzgórza Szpatalakiego między ul. Lipnowsk~, Zjazdow~, a Cysters~. 

Prace miały charakter weryfikacyjno-sondatovy, a celem ich było rozpoznanie stanowiska, 
określenie jego charakteru i przydatności badawczej. Wykonano VII wykopów o ł•cznej powierzchni 
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21m2 , usytuowanych w obrębie ciągów odwiertów wykonanych na zlecenie WKZ przez PKZ, Lokaliza
cja wykopów była , tak~e zdetermino~ana przez pokrycie terenu (uprawy i zgromadzone materiały 
budowlane) • 

. w wykopach IV-VI nie stwierdzono występowania warstwy kulturowej. Materiał zabytkowy, 
jest zapewne materiałem spływowym z wy~szych partii wzgórza, a jego chronologia zamyk~ się mię
dzy XIV a XIX w. W wykopach I-III i VII odsłonięto warstwę będąca wynikiem nowotytnej działal
ności budowlanej. Znalezione tu zniszczone szkielety ludzkie motna wiąza6 z tzw . cmentarzem za
ka:tnym lub dawnym cmentarzem przykollcielnym. Kościół na Szpatalu Dolnym istniał do XIX w. Po
zyskany materiał zabytkowy pozwala datowa6 stanowisko na XIV-XIX w. Nie natrafiono na cmenta
rzysko wczesnośredniowieczne badane przez J.Grześkowiaka w latach 60-tych, 

B~dania zakończono. 

TCZEW - Stare Miasto 
Sektor c, P-R 

TORUlf 
ul. Domin~kańska 1-9 

patrz 
okres nowotytny 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków . 
Pracownia Archeologi.czno-Konserwa
torska 
Oddział w Toruniu 

Badania prowadzili mgr Zbigniew Połczyński (autor spra
wozdania) i dr Jan Grześkowiak. Finansował WKZ w To
runiu. Trzeci sezon badań. Kościół Sw. Mikołaja i Kla
sztor O.O.Dom~nikanów (XIII-XIX w.}, 

Zakończono eksplorację warstw kulturowych w wykopie l (rozpoznawczym) o powierzchni 
200 m2 i wymiarach 50 x 40 m. W wyniku eksploracji osiągnięto na powierzchni całego wykopu, pod 
warstwa VI tj. ciemnobrunatną, piaszczysta ziemi&, calec. Stanowiła go warstwa piasku lub twiru 
o kolorze pomarańczowym lub białym. Strop calca wystąpił najnitej w odcinku 8, tj • . na wysokości 
46,53 m n.p.m. (około 370 cm od powierzchni wykopu) a najwytej w odcinku S, tj. 48,09 m n.p.m. 
w calcu zagłębiały się trzy jamy, roboczo określane jako obiekty. Wypałnisko ich stanowiła głów
nie szaroczarna, gliniasta ziemia z resztkami drewna i węgielkami drzewnymi. Odmienny charakter 
posiadał o~iekt nr 1 w odcinku 7, gdzie ·stwierdzono w przybliteniu poziomy układ spągu . Obiekty 
te dostarczyły licznego materiału ceramicznego z XIII-XIV w. (1359 fragmentów) i kostnego (1727 
sztuk). Poza tym na ich inwenrarz ruchomy składają sie rogi i porota, fragmenty grzebieni i pół
produkty kościane, szkło okie.nne i naczyniowe, liczne skorodowane przedmioty metalowe. Wyeksplo
rowano również zawartość komory grobowej nr 1, w której znajdowały się trzy szkielety bez wypo-
satenia. · - . 
. Eksp~oracja dolnych partii nawarstwień kulturowych doprowadziła do odsłonięcia kamien-

nych fundamentów zachodniej cześci kościoła i klasztornego wirydarza. Fundamenty te łączone by
ły w części górnej , pod murem ceglanym, zaprawa wapienną. Natomiast w dolnej stosowano dwie wars
twy wyrównawcze z drobnego gruzu ceglanego i piasku, rozdzielające trzy.warstwy kamieni. Dotyczy 
to konstrukcji murów kościoła, gdzie wysokość fundamentu wynosi średnio 150. cm a średnica kamie
ni często przekracza 50 cm. Oprócz nich natraficno na fundamenty innej budowli •wmontowanej" w 
południowa część nawy głównej. Według wszelkiego prawdopodobieństwa jest to budowla powstała j~t 
po czasie rozbiórki kościoła. Tu wysokoś6 funda~~ntów wynosi około 50 cm. 

Dotychczasowe odkrycia murów kamiennych i ceglanych pozwalają na ich interpretację w sen
sio określonej funkcji w obrębie kościoła. wyjaśnienie części zagadnień dotyczących konstrukcji 
murów, 'znajduje sie jeszcze na etapie hlpotez roboczych. · 

Badania będą kontyn~owane. 

TORUS 
Klasztor 00. Franciszkanów 

PP Praco~ie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konserwator
ska · 
Oddział w Toruniu 

Badania prowadzili mgr Małgorzata Szczepanik (autorka 
sprawozdania) i dr Jan Grześkowiak, Finansował WKZ w 
Toruniu. Trzeci sezon badań, Klasztor i kościół 00 
Franciszkanów. Okres pófnośredniowieczny. 

Na terenie dawnego klasztoru O~ Franciszkanów prowadzono prace wykopaliskowe w ramach 
nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi na t~renie Zespołu Staromiejskiego. 

w wykopie z II, usytuowanym przy pólnocnej ścianie kościoła, odsłonięto gotycki mur ce
glany, dochodzący prostopadle do niej, Na styku muru ze ściana kościoła wystąpiły obudowane re
likty gotyckiego filaru przyściennego, zbudowanego z cegieł profilowanych. Nawarstwień z tego 
wykopu w chwili obecnej nie można interpretować, gdyż po osiągnięciu glebokości 0,80 m, prace 
przerwano a wykop zabezpieczono. 
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'llykopy z III i z IV, usytuowane W!' wachodniej czoki dawnej zabudowy klaaztoTnej, były 
zwi11zane z budowli no"'Ych po~ieszczell plebanii. · 

w trakcie prac ziemnych odsłonięto .Solne partie ' gotyck1ch murów, oqraniczaj"cych wykop l 
IV od północy, wschodu i południa a czo4ciowo także' i od zachodu. Mury te posadowione były na 
kamienno-ceglanym fundamencie punktowym. 

Oprócz murów gotyckich, występowania osadnictwa p6tno4redniowiecznego potwierdzone jest 
przez nawarstwienie kulturowe. Warstwy z tego czasu zalegały pod ~łczesnymi 1 novotytnyai. 
Strop warstwy ciemnobrunatnej, gliniastej zleai występował na głębOkości 1-1,4 • od obeeneqo po
ziomu. ltillżazo!lć tej warstW'ó wahała dę od 0·,8 do 1 11. O jej SPII9U wyat11piła warstewka spaleniz
ny. zawartość warst"'Y to drobne węgielki, zbutwiałe beleczki, kora i trociny, uła~i naczyll gli
nianych przede wszystkim p6tn~, ale takie wczesnośredniowiecznych, . kości zwierzęce i inne, w ob
rebie tej warstwy, szczególnie przy SPII9Uo występowały warstewki tółtooliwkowej gliny. Piaszczys
ty calec wystąpił na głębokości 2,6 m. 

Charakter nawarstwień w wykopie Z III, bezpośrednio zreszt11 Sll&iaduji!Cym ze wspomnianym, 
jest zupełnie analogiczny, z tym jednak, te w poł~iowej jeąo częllci "'YStl~Piło zagłobienie w 
calec do głębokości 1,15 m, licząc od stropu calca w innych czokiach wykopu. Zagłębienie to wy
pełnione było żółtoszarym piaskiem i zawierało ułamXi naczyń pótnollredniowiecznych, jeden fragment 
naczynia wczesnośredniowiecznego i kośc~ zwierzęce. 

Nadzory i badania ratownicze będą kontynuowane. 

TORUli 
ul. Kopernika 11-13 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konserwatoraka 
Oddział w Toruniu 

Badania prowadzili mgr Małgorzata Szczapanik i dr Jan 
Grze4kowiak (autor sprawozdania). Finansował urz~d Miej
ski, 'llydział Gospodarki KOIIIW>alnej, Biuro Odnowy zespołu 
Staromiejskiego w Toruniu. Pótne ~rednioviecze i czasy 
nowotytne. 

Badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym prowadzone były w ramach nadzorów ar\'he
oloąicznych nad praca_mi ziemnymi, zwi11zanymi z instalacj~ ciepłoc:i'ICJU· Przy ul. Kopernika 1•3 pod
czas tych prac doszło do odkrycia fragmentu ceglanej budowli gotyckiej w rzucie poziomym okrllg
łej. Celem badań było rozpoznanie tej budowli i jej otoćzenia. W . zwi~zku z tym przerwano wykony
wanie ciepłoci11gu w tym miejscu ~będzie on mia~ inny przebieg) i założono wykopy archeoloąiczne, 
przekraczajlice powierzchnię 50 m • W roku sprawozdawczym (1984) nawarstwienia eksplorowano do 
głębokości 2-2,8 m. · 

Przy narotniku południowym oficyny wspomnianego budynku, budowla' w rzucie poziomym okr~ą
ła, posiada wewnętrznil średnicę 3,1 m. Grubo~ć jej . ś~ian jest rótna, ale zasadniczo rótnice te 
wynikaj" z "nie wypracowania" lica zewn~trznego ' i są znikome (średnia grubość muru- 44 cm, tj. 
1,5 długo~ci cegły gotyckiej). Wewnętrzne lico jest •opracowane• równo i znajdują s;~ w nim za
qł~bienia maculcowe. Budowla ta została wykonana nie' przez układanie warstw cegieł waratwami po
ziomymi, lecz spiralnie. Wnętrfe taj studni wyeksplorowano do głeboko,ci 2,8 m od pqwierzchni 
zastanej (46,92 m n.p.m.). w górnych i ~rodkowych partiach w silnie przemieszanym wypalnisku wy
stępuje inwentarz ruchomy z czasów nowotytnych wraz z mater~ałea pótnośredn~owiecznym. w dolnych 
partiach dominuje materia~ średniowieczny. Interpretacja te budowli w chwili obecnej znajduje 
się jedynie w sferze hipotez roboczych, Kotna jednak jut spo ród nich, prawie z pewności~ wyklu
czyć możliwość wykorzystania tego obiektu jako atudni do czerpania wody, Z wielu argumentów prze
mawiajl!cych za tym, wymieni~ można występowanie na zewnątrz śrdnioviecznych warstw mierzwy o po
katnej mi11ższośc1. Ponadto w Sll&iedztwie tej •studni", z.aledwie w odległolici 60 Clll w kierunku 
wschód-zachód, znajduje się druga, nieco mniejsza, w rzucie poziOIII)'lll owalna, która w czasach no
wożytnych spełniała role szamba. w nitszych partiach tego szamba (eksploracja nie jest ukodczo-
na) zaleąa warstwa świńskiej mierzwy. · 

Wstępnie powstanie •studni" i szamba datować moż~a · na XIV w. (i to raczej ńa pierwaz~ 
jego połowę) , a użytkowanie przynajmniej do xvtx. v. 

Eksploracja nawarstwień w s~aiedztvie wspomnianych dWÓCh obiektów doprowadziła do odkry
cia kilku. gotyckich murów ceglanych na kamiennym fundamencie, o rótnych kierunkach przebiegu. 
Motna przypuszczać, te s~ to pozostałości budynków mie,zkalnych lub lco jest wiecej prawdopodob
ne) gospodarczych. 

Warstwy kulturowe, jak i wypełniak~ wspomnianych obiektów - dostarczyły znaczne ilo~ci in
wentłrz~ ruchomego w postaci całych naczyń i ułamków naczyń 'redniąwiecznycb, fragmenty skóry, 
materiał botaniczny, osteologiczny, ichtioloąic:z:ny, szklane naczynia nowołytne (w tym apteczne), 
kafle 

1
itp. , · , 

Badania sa kontynuowane, 

TORUli 
Zespół Staromiejaki 

pp Pracownie. .Konaervacji Zabytków 
Pracownia Arcbeo~oąiczno-Konaerwatorska 
Oddział w Toruniu · · 

Badania prowadzili 119T MAłąorzata S:z:czepanik, aqr Lidia 
Grzes~iewicz, aqr Zbigniew Połczy~aki i dr Jan Grze•
kowiak (autor sprawozdania). Finansował UrzĄd Miejski, 
wydzia~ Gospodarki Xoaunalnaj, Biuro Odnowy Zespołu 
Staroaiej•kiego. Sredniowiecze 1 csa-v nowotytne. 
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Kontynuowano nadzory archeologiczne nad wazelkiego rodzaju pracami ziemnymi, wykonano 
kilka wykopów sendałowych 1 przeprowadzono szereg prac ratown~czych. Nadzory polegały na obser
wacji. wykopów, wyk~ny~anych głównie . z powodu remontów, DOdernrzacji i instalacji urzadzeń komu
nalnych (gazociagu, ciepłociagu, prac budowlanych itp. itd.). Obserwacje te zostały udokumento
wAne opisowo, a w miar' potrzeb rysunkowo i fotoqraficznie. 

Ogółem na terenie Starego 1 Nowego Miasta zarejestrowano 58 nowych miejsc interwencji 
archeologicznych (stan do końca 1984 roku - 96). Zakres interwencji był rótnorodny. w 24 wypad
kach wykopy nie przekraczały glęboko4ci 120 cm od obecnej powierzchni. Największa głębokolić osia
qnięto przy ul. Podmurnej 83. Wynosiła ona 4,8 m, przy .czym podkreślić nalety, te nie osiagnięto 
tu calca. Calec osiaqnięto zaledwie w trzech miejscach Zespołu Staromiejskiego. Wystapił on na 
róinych , głębokoliciach i tak przy ul •. ~eglarskiej 8 na ghboko!lci 2 - 3,15 m, na ul. Kopernika 20 
i 22 na głęboko!lci 2,3 m, a na tzw. międzymurzu zachodnim - 2,8 - 3 m. Nie osiaqnięto calca w 
kilku innych wykopach, gdzie · głęboko~ć nieraz przekraczała 3 m (np. przy ul. Przedzamcze 6al 

wskazuje na bardzo urozmaicona konfigurację terenu w czasach powstawania zabudowy miej;kiej. 

Qbserwacje WYkODÓW "komunalnych"L wykopy sondato~ i badania ratownic~e dałv rozpeznanie 
w oqólnej stratygraf~! Starego i Nowego niasta. Stwierdzie tu trzeba, ie jak dotychezas n1e na-
trafiono na warstwy kulturowe, które motna by datować na okres wczesno~redniowieczny, mimo, te 
w niektórych wykopach sporadycznie pojawiły się ułamki naczyń z tego okresu. Schematycznie ujmu
jac stratygrafię Zespołu Staromie)skieqo motna powiedzieć, te za,adnicza warstwę (warstwy) kultu
r~ datować nalety na pótne llredniowiecze. Nad nia zalega warstwa z czasów nowotytnych. w ukła
dzie stratygraficznym posiada ona dodć specyficzny charakter. Jej mi~tszość zasadniczo nie jest 
wielka, ale w wielu mtejscach na skutek wkopów w warstwę pótno!fredniowieczna sięga do znacznych 
głębokości. Podobnie przedsta~ia się sytuacja z warstwami współczesnymi. Osiagaja one nieraz gru
bość d~ 3m i nawet ponad nia, na skutek wkopów, czx niwe;acji terenu (np. zasypanie fos). 

Nasycenie inwentarza ruchomego w rótnych częściach Zespołu Staromiejskiego jest różne. 
Nagromadzenie dalszych obserwacji umotliwi pewniejsze interpretacje. Jednak jut obecnie motna 
stwie~zić, te więcej urozmaicony i bÓqatszy ruchomy materiał tródłowy występuje w obrębie Sta-
rego Miasta. · 

Dodać należy, te w wykopie zwiadowczym na t e reni e tzw. międzymurza zachodniego wystąpi
ły ułamki naczyń kultury łutyckiej. Znajdowały się one w najnitej polotonej warstewce (zalega
jącej na calcu). Warstwy tej kultury wydzielić jednak nie motna. Choć materiał ceramiczny kul
tury łużyckiej był tu dominujący, to jednak w wa r s tewce tej natrafiono na kilka bardzo drobnych 
ułamków cegieł g~tyckicb. · 

z elementów nieruchomych wymienić nalety przede wszystkim fragmenty murów miejskich. od
krytych na ul. św. Jakuba i Piernikarskiej, fragmenty muru (prawdopodobnie kościoła św. Waw
rzyńca) w sąsiedztwie Pl. Armii 'Czerwonej, dwie "studnie" i mury gotyckie przy ul. Kopernika 
11-13 (oddzielne sprawozdanie), narotnl~ budowli drewnianej pod murami gotyckimi przy ul. Pod
murnej 83, . oraz mury zabudowy .klasz~ornej oo Franciszkanów (oddzielne sprawozdanie). 

WOLA PIEKARSKA, gm. Dobra 
woj. konińskie 
Stanowisko 2 

WOLB6RZ 
woj. ·piotrkowskie 
Stanowisko 2 

- patrz 
okres wpływów rzymskich 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w t.odzi 

Badania prowadziła dr Aldona Chmielowska. Finansował 
WKZ w Piotrkowie Trybunalskim. czwarty sezon badań. 
Miasto średniowieczne 1 nowożytne. 

Celem badań jest oąszukanie reliktów, znany9h ze łródeł pisanych , grodu z XI w. Badania 
wykopaliskowe kontynuowano wokół rynku (noszącego obecnie nazwę Placu Wł. Jagiełły) miejscach, 
gdzie podczas wierceń dwiedrem geologi cznym znaleziono ułamki ceramiki wczesnollredniowiecznej. 
Złotono i wyekaplorowano dwa wykopy. 

Wykop przy Placu Wł.Jagiełły 18, w ogródku na zapleczu posesji, we wschodniej pierzei 
rynku, usytuowany został w miejscu stwierdzonego współwystępowania ułamków wczesnośredniowiecz
nych naczyń glinianych z drewnem. Na gł~boko9ci o~oło 60 cm od współczesnej powierzchni, w ciem
nej brunatnej ziemi, natrafiono na doskonale zachowane poziomo letace ~lki i dranice będące naj
prawdopodobniej pozostałollcia drewnianego budynku o konstrukcji zrębowe); świadczą o tym m.in. 
szczegóły konstrukcyjne Ilelany wschodniej obiektu z narożnikiem północno-wschodnim. Pod warstwa 
drewna, stanowiącego zapewne pOdłogę, odkryto poprzecznie leżace lęgary wykonane z okrąglaków; 
spoczywały ona na jeszcze jednej, do!fć lutnaj warstwie drewna, a mianowicie na ukośnie leżących 
bierwionach zabezpieczających całą konstrukcj• budynku przed grzętnięciem ~ mokrym podlotu. 
w warstwie kulturowej, sięgające} do głęboko!fci ponad 100 cm od dzisiejsze) powierzchni ziemi, 
znalezióno oprócz kogci zwierzęcych ułamki naczyń glinianych - kilka wczesnośredniowiecznych, 
w przeważającej jednak masie pótnośxedniowieczne i nawotytne. 

Drugi wykop wytyc%000 v ogrodzie Urzędu Gminy w Wolborzu znajdującym się za budynkiem 
tegoż urzędu w północnej pierzei rynku~ W warstwie kulturowej o grubości około 90 cm znale
ziono ułamki'pótno,redniowiecznych i nowożytnych naczyń glinianych, tutle telazne i kilka nie-
określonych przedmiotów żelaznych. , 

. Ponadto przeprowadzono szczegółowe badania powierzchniowe w południowo,wschodniej częlll
ci Wolborza, na obszarze tzw. "Młyn Kozia", gdzie v 1927 r. odkry;o przypadkowo 2 telazne topo
ry bojowe z ~I v. Podczas penetracji powierzchniowej znaleaiono uł~mki naczyń glinianych - 2 
wccesno•redniowieczne, pótno~cedniowieczne i nowotytne. Zbiory zna]duja się w Muzemu~rcbeolo
qioznym i Etnograficzny. w Łodzi. 

Badania będa kontynuowane : 



2ARY 
woj. zielonogórskie 
Zamek Bibersteinów 
i pałac Promnitzów 
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PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
Oddział w Poznaniu 

Badania pro~adzili mgr Edward Krause (~utor sprawozda
nia), J.Marcinkiewicz, P.Wawrzyniak. FinansowAł WKZ w 
Zielone j Górze. Zamek powstały w końcu XIII w. Pałac 
z XVIII. Budowle funkcjonowały do poł. XX w. 

Prace wykopaliskowe na zamku i pałacu w ~arach prowadzono w ramach rozpoczętego wielo
letniego planu badań ~ocz~tków i rozwoju osadniczego ~ar i okolicy. "wytyczono 8 wykopów o ł~cz
nej powierzchni 170 m .-wykopy 1A, 1B wytyczono na dzied•ińcu zamku, SA, SB przy elewacji zew
nętrznej południQWej, 4 w dawnej kuchni, 2A, 2B, _3 po osi północ-południe na dziedzińcf pałacu. 

Najc>ekawsze wyniki uzyskano w wykopach 1A, 1B, 4. Odkryto tutaj relikty murów kamien
nych na zaprawie wapiennej z okresu sprzed budowy zamku, tj. 2 pol. XIII w. Mury te jeszcze 
dość lutno motna łączyć razem. Mog~ tQbyć pozostałości fundamentów budynku o wymiarach około 
14/15 m x 5/6 m. Hipotezę tą oczywiście zweryfikują dalsze badania archeologiczne. 

Interesującym odkryciem w wykopie 1B było takte znalezienie narazie fragmentu obudowy 
lcembrowinyl kamiennej zape~ne średniowiecznej studni. 

Na dziedzińcu pałacowym zbadano warstwy wyrównawcze i budowlane z XVII - XVIII w. Stwier
jzono , że teren dziedzińca pałacowego posiadał w przeszłości meliorację odwadniaj~c~. Odkryto 
w wykopach 3 rzedy rur drewnianych równoległych względem siebie. Od wpływów wilgotnego podłota 
(blisko rzeczka) dziedziniec izolowała warstwa gliny. 

Znaleziono łącznie około 16 tys. zabytków, w tym przeszło 11 tys. ułamków naczyń, 1 tys. 
ułamków kafli, przeszło 3 tys. kości, około 100 zabytków poj&dyńczych (m. in. 3 groty bełtów, 
podkowę; gwoździe, haki, okucia, 1 monetę z 1778 r., kilka fragmentów fajek i in.). Znaczn~ 
ilo~ć ceramiki datować motna na okres średniowieczny a nawet 2 poł. XIII w. 

Materiały i dokumentacja z badań znajdują sie w Pracowni Archeologicznej PKZ w Poznaniu . 
Badania będą kontynuowane. 
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BĄitOWA GÓRA, gm. Rl;czno· 
woj. piotrkowskie 

BIAŁA PODLASD. 
saspół piłacewo-obronny 
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patrz 
p6tne 'r;dniowiecze 

Pf Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konserwa
torska 
Oddział w Lublinie 

Baaaqia prowadził mgr Jerzy Cichomski. Finanso
wał WKZ w Białej Podlaskiej. Trzeci sezon ba
dart. Ślady- osadnictwa z epoki brązu- kultury 
pomorskiej oraz z okresu wczesnego średniowie
cza. Pałac i fortyfikacje z XVII w. 

Przed rozpoczęciem sezonu oraz równolegle z pra.cami archeologicznymi prowadzono badania 
§eofizyczne: sejsmiczne oraz sondowania i profilowania geoelektryczne. Badania geofizyczne są 
przedmiotem osobnego opracowania. Szczegółowa lokalizacja wykopów archeologicznych została oparta 
na wynikach tych prac. 

Założono 13 ·'lfYkopów o łąc.znej powierzchni około 170 m2 • Tematyka badawcza objęła 4 prob
lemy: południowe - zamknięcie fortyfikacji, dziedziniec, główny korpus pałacowy i bramę zacho~ią. 

D1.a rozwiązania pierwszej kwestii założono S wykopów /VI, VII, XIII, XIV, XV/. Od stro
ny południowej nie istnieją dzisiaj fortyfikacje, przyjnpwano, iż pierwotnie także ich nie było. 
W wykopach odsłonięto nawarstWienia i kons_trukcje charakterystyczne dla wałów i fos. W wykopie 
VI natrafiono na drewnianą palisadę wykonaną u podstawy wału - od strony fosy. w wykopie VII od
słonięto relikty drewnianego mostu, prowadzącego pierwotnie na tzw. zwierzyniec. W wykopie XIII 
natrafiono na fragment konstrukcji drewnianej, sumikowo-łątkowej. Brak zdecydowanie jednoznacz
nego kontekstu utrudnia jej interpretację. Wiąże się ona jednak z wałem obronnym. 

W wyniku badań geofizycznych stwierdzono anomalie w nawarstwieniach na dziedzińcu. Ponie
waż od czasów powstania pałacu był on~lny od zabudowy podejrzewano, iż są to relikty starsze
go założenia, którego glady funkcjonowania w postaci ceramiki odkryto w poprzednich sezonach. 
Oczekiwania spełniły się tylko częściowo. W wykopie VIII, założonym w północno-zachodniej częś
ci dziedzińca natrafiono na warstwę kulturową, zawierającą dużą ilość ceramiki zdecydowanie star
szej niż XVII-wieczne założenie - jest ~o ceramika kultury pomorskiej i ceramika wczesnych faz 
wczesnego gredniowiecza. W wykopie XVI ~dsłonięto zagadkową konstrukcję, wykonaną z dużych gła
zów polnych, bez zaprawy. Przypomina ona nieco bruk. W nawiązaniu do efektów badań geofizycznych 
określono kształt owej konstrukcji - jest on w przybliżeniu owalny, o średnicy 13 - 18 m. Być mo
że jest to pozostałość /może do .końca nie zrealizowana/ sadzawki-fontanny/?./. Nie odsłonięto . 
żadnych reliktów konstrukcji mieszkalnych czy obronnych starszego założenia . 

W wykopie IX przebadano fundamenty baszty północno-zachodniej pałacu 1 galerii komunika
cyjnej, łączącej pałac z oficynami. _w wykopach X-XII odsłonięto relikty bramy zachodnieJ "kosiars
kiej". 

Materiały znajdują się /do czasu pełnego ich opracowania/ w Pracowni Archeologlczno-Kon
~ervatorskiej PP PKZ O/Lublin. 

Badania nie będą kontynuowane. 

BIAŁY EO~CIOL, qm. Wielka Wieś 
woj. krakowskie 

BŁOTNICA · STRZELE~, ~· Strzelce Opolskie 
woj. opolskie 
Stabowisko A 

BOB!lOWNIIti 
woj. włocławskie 
ul. Kodcielna/nowa plebania; 

BOBROilliiJti 
woj. włocławskie 
Zamek 

BODlENTYM 
voj . kieleckie 
Miej ski e IIIUry obronne 
ode. pu. 

BOLBSI.AW, qm. Bukowno 
woj. katowickie 
pałac · 

patrz 
paleol i t i mezolit 

patrz 
okres wpływów rzymskich 

patrz 
pótne średniowiecze 

patrz 
p6tne średniowiecze 

patrz 
pótne średniowiecze 

Wojewódzki Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków 
w P:atowicach 

Badania pr~~dził mgr Jacek Pierzak. Finanso
wał WOBiDZ w Katowicach. Pierwszy sezon badań. 
Relikty pałacu - /koniec XVI - XVIII w./ 

Stanowisko położone jest w rejonie ulicy Głównej, w obrębie parku, na rozległej polance, 
w bezpodrednim sąsiedztwie zabytkowego dworku •. W roku 1982 przeprowadzono tu na zlecenie WKZA 
w Katowicach badania geofizyczne. w wyniku tych prac ustalono pod ziemią obecno~ć konstrukcji 
murowanych, a także wyznaczono przypuszczalne granice rzutu poziomego obiektu. 

Celem badań archeologicznych było z jednej strony zweryfikowanie prac geofizycznych, z 
drugiej zalll" dokładne ustalenie rzutu budowli i jej chronologii. Dane te będ4 wykorzystane przy 

.. - ·- • . ~·!'- o! •·-~-~ 
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opracowywaniu projektu rewaloryzacji parku i dworku. tródła historyczne, dotycz~ce pałacu s~ zni
kome. 

Załoiono wykop sondażowy o długolici 25 x 2 m, usytuowany na osi alejki, ł~cz~cej ul. Głów
n~ z polank~ w parku, wzdł~ linii N-S. Ponadto v miejscach domniemanych naroży pałacu załoiono 
dwa maleńkie wykopiki 30 x lO cm. 

w wyniku prac badawczych ustalono rzut pałacu, który mial kształt prostok~ta o wymiarach 
34,5 x 17,5 m. Odsłonięty mur południowej Sciany pałacu wykonany był z kamienia łamanego /wapień/, 
spojonego zapraw~ wapienn~. Do niego przylegał mur prostopa~ły, do którego dotykała szeroka na 
około 8,5 m ława fundamentowa, będ~ea pozos~ałodci~ bliżej nieokreślonej przybudówki. W odległod
ci 250 cm od południowej tciany odkrytej przybudówki stwierdzono obecnod6 murku, o szerokolici 45 
cm, będ~eego najprawdopodobniej pozostałości~ po murze ogrodzeniowym. 

w IIcianie południowej l pałaeu natrafiono na wejście do piwnic. W wyniku penetracji stwier
dzono obecnoś6 trzech piwnic, sklepionych kolebkowo, stosunkowo dobrze zachowanych. 

-W"arstwa użytkowa, w postaci intensywnie czarnej ziemi zawierała materiał archeologiczny, 
datowany na kon.iec XVI-XVII w. Były to głównie frjlCJID"nty ceramiki, kafli, gvódtdzie żelazne. 

Materiał zabytkowy znajduje się w WOjevódzki.m Ollrodku Bada.tS i Dokumentacji Zabytków w Ka
towicach. 

BRZEZINY Muzeum Regionalne w Brzezinach 
woj. skierniewickie 
Stanowisko l - Zamek 

Badan.J.a prowadził dr Benryk lfiklak. Finansował 
1f1(Z w Skiernił!Vicach. Jtontynnowanie bada.tS z ~ 
ku 1978. Osadnictwo z doby renesansu. 

Stanowisko znajduje się w centrum Brzezin. Jest to adej•ce, na którym stał zamek możnego 
rodu Lasockich zniszczony w czasie wojen ~zvedzkich. Dzid stoi tu kodciół pod wezwaniem •sw. Ducha" 
wzniesiońy w 1750 r. Prace wykopaliskowe w 1978 r. odsłoniły fragmenty murów zamkowych z XVI w. 
wchodz~cych z jednej strony pod kodciół, "z drugiej pod chodnik Ul.. T. Jtotciunki. 

Id~c za sugestiami WOjł!V6dzkiego JtDnaervetora Zabytków w Skierniewicach wznowiono prace 
badawcze. Celem badań było dociec: czy mury zamkowe lub inne urz~dzenia /fosa, rowy, skarpy/ wo
Kół zamku zachowały się i czy s~ uchwytne v ziemi. W wykopie założonym po drugiej stronie ul: T. 
Kościuszki na przeciw wykopów z bada.tS poprzednich, nie stwierdzono ci~gu ~ zamkowych ani też 
nie natrafiono na ślad fosy. Natomiast ustalono istnienie murków fundamentowych należ~cych do za-
budowy miejskiej od XVII - XX wieku. · · 

Dokumentacja Ji zabytki v/w badań znajduj~& się w Muzeum Regionalnym w Brzezinach. 

BRZEZINY ( 
woj. skierniewickie 
Stanowisko 5 /kościół farny/ 

CIECHANÓW 
Zamek 

DZIAŁOOWO 

woj. ,ciechanowskie 
Zamek• 
GALINOWO, gm. Kisielice 
woj. elbl4skie 
Stanowisko l 

GNIEZNO 
woj. pożnatlskie 

~~?E~iałostockie 
stanowisko l, (lrodzisko "Góra Zamkowa•. 

GRODZIEC SLĄSKI . 
woj. bielskie 
kollciół św. Bartłomieja 

patrz 
pótne llredniowiecze 

~trz 
Pófne. •redniowiecze 

patrz 
pótne 4rednioviecze 

patrz 
pótne 4redniowiecze 

patrz 
wczesne •redniowiecze 

t>Atrz 
wczesne Lredniowiecze 

Muzeum w Cieszynie 

Bądani& prowadził mgr Wie•ław Jtuł. F~nansovał 
• WKZ w Bielsku Białej. Ruiny kodcioła dw. Bart
łomieja . /XVI/XVII w./. 

W zvi~zku Z bardzo złym stanem ruin kodciała wehodz~cego V skład kompkekau pałacowo-ogro
dovego w Grod:feu Sl~skim, rozpoczęto J>adania archeolog.iczne, poprzedzone badaniami radarowymi, 
maj4ce na celu odtworzenie przebiegu fundamentów tej kamiennej budowli. Badania te stanowiły 
takze wstęp do rekonstrukcji architektonicznej całego obiektu. • 

· Po zdjęciu 20 cm warstwy hWIIWłu z powierzcbni wytyczonego kwadratu o wymiarze 20 x 20 m. 
odsł?nięta została korona fundamentu całego obie~tu. lałoiono .trzy wykopy- w wieży, narożniku 
nawy oraz w zakrystii. Dokonano także eksploracji komory grobowej znajduj~cej się w prezbiterium. 

W wieży mi~ższod6 warstw złożonych z gruzu kamiennego i zaprawy wapiennej wynosiła 0,9 m. 
Na ~ej głębokości znajdowała się także stopa fundamentu, złożonego z 7 warstw kamieni wapiennych 
spo)onyc~ zapraw~: Gruboś6 fundament~ miellciła się w granicach od 1,0 - 1,1 m. w południowo-zachod
nim narozniku wiezy, na głębóko,ci 0,4 m natrafiono na szkielety 2 osobników. Był to pochówek 
wtórny . 

. ~ 
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Wykop w narożniku nawy, o ·wym. 3 x 3 m wiązał się z konieczno~cią usunięcia dużego pnia 
rosnącego tam drze• .. a. Układ warstw i ich cha rakter nie odbiecfal od warstw w wieży. Pod korze
niami drzewa znajdował się szkielet dziecka. 

Badania wewnątrz fundamentu zakrystii odsloniły pierwotną posadzkę,którą stanowiły n•e
zdobione płytki kamienne o wyn. 0,2 x 0,2 m. Ostatnim elementem bada6 była eksploracja komory 
grobowej, która wg. danych historycznych s'pełniała rolę grobowca rodziny ' Grodzieckich, wła,cicie
li wsi. Krypta owym. 2,3 x 1,6 x 1,5 m posiadała zamknięte sklepienie kolebkowe, wykonane jak i 
~elany z cegły. Badania uja~~iły resztki S szkieletów różnych wiekowo osobników. 

Badania archeologiczne zako6czono. 

JANOWIEC 
woj. 1'-lbelskie 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konserwa
torska 
Oddział w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Maria Supryn /autorka 
sprawozdania/. Finansowało Muzeum w Kazimie
rzu Dolnym. Dziewiąty sezon bada6, Zamek /XVI
-XVIII w./. 

Kontynuowano prace badawcze w dwóch punktach zaloźenia:·w skrajnym pólnocnym pomieszcze
niu skrzydła wschodniego i na dziedzińcu wschodnim. 

w skrajnym północnym pomieszczeniu skrzydła wschodniego wykop, oznaczony jako XXVIII, 
założony został widłuż północnej ~elany ·pomieszczenia w związku z wcze~niej dokonanymi w skrzyd
le wschodnim <>ąkryciami, wskazującymi, 1i pierwotnie w miejscu owego akr zydla znajdował się mur 
kurtynowy, do którego od strony dziedzi6ca dostawiona zo~tała, najpewniej już w początkach XVI 
wieku konstrukcja o charakterze zapewne obronnym. Wykop XXVIII miał na celu przede wszystkim 
prze~ledzenie współzaleźno~ci między nie istniejącym tu powyżej poziomu terenu murem, zamykają
cym ową konstrukcję od strony zachodniej, a murem zamykającym pomieszczenie od północy, a zara
zem stanowiącym zamknięcie od strony południowej bastei pólnocno-wschodniej zamku. 

W wyni~u prac stwierdzono, iż mur omawianej konstrukcji, o stopie fundamentowej na głę
bokości 1,25 m wchodzi w mur zamykający od południa basteję. Jednorodny w czętci nadziemnej po
łudniowy mur bastei, dostawiony do dawnego muru kurtynowego, różnicuje się poniżej poziomu koro
ny muru związanego z ow~ konstrukcją. W części wschodniej mur ten ma stopę fundamehtową posado
wioną na głęboko~ci około 0,65 - 1,00 m i opadającą ku wschodowi, natomiast w części zachodniej, 
eksplorowanej do głęboko~ci 1,85 m stopy fundamentowej nie osiągniętO. W trakcie eksploracji za
chodniej części wykopu stwierdzono, że ściana zamykająca pomieszczenie od strony północno-zachod
niej posadowiona Jest jedynie na łuku odciąź~jącym, widocznym czętciowo powyżej poziomu tere~u 
i na warstwach nasypowych. z wykopu pochodz~ zaledwie dwa ułamki naczyń z XVI-XVIII wieku. 

Wykop XXIX wytyczony został na dziedzi~cu przed ws~hodnią partią skrzydła południowego. 
Miał on na celu wyja~nienie sposobu rozwi~zania wejtcia z dziedzińca do wnętrza skrzydłb. Oma
wiany wykop stanowi kontynuację wykopu X~~. w którym odsłonięto m.in. mur galerii komunikacyjnej 
tej partii założenia oraz dwa równoległe do niego od strony dziedzi6ca mury, stanowiące najprawdo
podobniej pozostałość ~rodkowej partii konstrukcji schodów. 

w wykopie XXIX odsłonięto mur stanowiący kontynuację wyżej wspomnianego muru galArii -
mur ceglany na zaprawie wapienno-piaskowej o szerokości około-1,45 m /z~raca uwagę bardzo płyt-

~;~O~~~go:i~~i~óf~~~·o~n~gg;r~~ ~łB~~~e~r3~ugłę~~y~~t ~~~l3tĆ~~h~/ćdVł8Rł~~A0aS! ~fi99° 
kamienne na zaprawie wapienno-piaskowej, o szerokogc1 około 1,00 m. oddalone od siebie o okoto 
1,40 m. Mury te zamknięte są od zachodu poprzecznym łącznikiem o szerokodcl okolo 1,10-1,40 m. 
Układ murów świadczy o tym, te najprawdopodobniej w wykopie natrafiono na zakończenie konstruk
cji schodówodatrony zachodniej wiodących na I piętro galerii komunikacyjnej. Stopa fundamento
wa murów znajduje się na głębokości około 2,20 m. Ustalono przy tym, że wspon~iany ceglany mur 
galerii komunikacyjnej wzniesiony został dopiero po zniszczeniu murów schodów, warstwa budowla
na bowiem muru galerii wchodzi na zniszczoną koronę murów konstrukcji schodów. Natomiast mur z 
kamienia wapiennego na zaprawie wapienno-piaskowej, odkryty bezpośrednio pod ceglanym murem ga
lerii, w postaci filara o szerokości około 1,20 m wysuniętego przed północne lico muru galerii 
na około 0,25 m, posadowionego na głębokości około 2,20 m, był współczesny schodom i może stano~ 
wić pozostałość wcze~niejszego być może krużganka. Calec w postaci piasku wystąpił na głębokoś
ci około 1,60-1,83 m. Nad calcem s twierdzono nawarstwienia zawierające bardzo nieliczne zabytki 
ruchome datowane na XVI-XVII w., wyżej występowały nawarstwienia z przemieszanymi znaleziskami 
z XV/XVI-XX w. 

Materiały znajdują się w Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PP PKZ O/Lublin. 

Badania będą kontynuowane. 

JAROSUW 
woj. przemyskie 
Stanowisko - byłe 
opactwo benedyktynek 

JELENIA C".ĆRA - CZARNE 
Dwór 

patrz 
wczesne średniowiecze 

Wojew6~k1 Ośrodek 
Archeo!bgiczno Konserwatorski 
we Wrocławiu 

Badania archeologiczno-architektoniczne prowa
dzili mgr inż.arch. Ewa Łużyniecka, mgr Tadeusz 
xaletyn. Finansował WKZ w Jeleniej Górze. Pi6rw
szy sezon bada6. Dwór renesanśowy /1559 r./ 

Dwór Czarne wznies i ony w 1559 r. stanowi murowany, trójkondygnacyjny budynek założony na 
planie czworobok u z czworobocznym dziedzińcem i jednotraktowymi skrzydłami. W północno-zachodnim 
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narożniku znajduje się wieża. Dwór otoczony jest such~ fos~. 
w zwi~zku z kapitalnym remontem dworu podjęto interdyscyplinarne badania archeologiczne, 

geomor fo logiczne i architektoniczne w celu wyjaśnienia stratygrafii obiektu 1 rozwarstwienia mu
rów, a tak~.~ ustalenia najstarszych faz osadnictwa w rejonie dworu. 

załóżono 8 wykopów, w tym 6 w fosie prostopadle do zewnętrznego obwodu murów, jeden na 
we~nętrzn}'m dziedzińcu i sondaż w pomieszczeniu przyziemia. Ponadto oczyszczono profil rowU melio
racy j nego w odległości 30 m od dworu. 

. w wykopie I odkryto ścianę zespołu trzech po~eszczeń dostawionych do wschodniej'zewnęt-
: ,nej śc ~any dworu. W !osie przy zewnętrznej 'cianie północnej odkryto kanał odwadniaj,cy. Na 
dz 1edz1ń:u wewnę~rznym odkryto studnię z cembrowin' kamienn,. W studni na głęboko,c1 1,9 m wydo
cy ~o 13 ułamków ceramiki średniowiecznej oraz fragment drewni'anego pierścienia. Ponadto fragmen
t)' naczyń średniowiecznych 1 podkowę ielazn, odkryto w towie melioracyjnym. · 

Pod !undamentam1 dworu renesansowego nie stwierdzono zalegania starszej warstwy kulturo
weJ. Zebrany nieliczny materiał średniowieczny dowodzi, że w rejonie dworu istniało osadnictwą z 
>::II / Y.IV w. poświadczone w tródłacb pisanych z pocz'ltkiem XIV v. 

l 
Wstępna inwentaryzacja wykazała, że dwór był 

o~ronnym , lecz miał typow'l manierystyczn'l dekorację. 
trzykrotnie przebudowany 1 nie był obiektem 

Badanta będ~ kon~ynuawane. 

KhLIS:l. POMORSKI 
·•oj . koszalińskte 
Zamek rycersk i 

PP Pracownie ~nservacji Zabytków 
Pracownia Archeologieano-Konserwa
toraka 
Oddział w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Roman lamlńaki. Finan
sował WKZ w Koszalinie, Pierwszy sezon badań. 
Zamek - pałac /XIV-XX w.~ 

Zamek położony jest na północno-zachodnim krańcu miasta nad rzek~ Draw1C'l· Zachował się 
:.>uóynek )ednotrak~owy na planie prostok'lta /15 x 25m/. Trwa obecnie jego odbudowa. 

Celem prac wykopaliskowych było rozpoznanie najstarszego założenia zamkowego i kolejnych 
fa~ przebudowy. Pracami objSto prawie cały teren wokół istn1ej'lcej bryły, wykonujile 10 wykopów 
o ląc~ej powierzchni 250 m • 

Odkry~c od strony południowo-wschodniej całkowicie zachowane fundamenty kaadenno-cegla
ne skrzydla / S, 8 x 7, 2 m/ dostawionego do tlciany południowej zalnku. Budynek akrzydla był dvu
traktOW}' 1 podpiwniczony, wnętrza piwnic · brukowane. Na podatawie materiału ceramicznego jego bu
~""'ę rnożem}· łączy~ z 2 połową >:VI w., na który to okres przypada przebudowa &amku gotyckiego na 
rezydenc)ę ł ~enesansow~. 

Fo tej samej południowej stronie, ale w czętci wachodniej odsłonięto na całej dlugo4ci 
·g ~/ fundament śc>any południowej budynku /9 x 13/ zbudowanego w XVIII w., a rozebranego v la
t acr. &v-tych naszego stulecia. Odkryto też niewielki fragment auru obronnego, który pr&ebiegał 
·•roFtopadle do bryły zamku. Pozostala jego częś~ w bezpotlredn1ej blisko,c1 narożnik.a zamku zos
t ~ ia całkowicie zniszczona przez wspomniany wyżej budynek akzzydła zachodniego. 

Zacnowany mur obronny wraz z fragmentem fundamentów t>a.zty narożnikowej odkryto przy na
rc znl«~ pólnocno-zachodnim zamku. Odkryty Odcinek /14 m/ zbudowany jest z dużych głazów narzuto
wycl'. i~czonych zapraw~ wapienną, oos!ada szerokoll\ć 2 m. S'!, to f.ragmenty vacbo<1<UeJ aurtyny IIIIU'ÓW 
r.li e )skict. zl>u~owanych w końcu XIV' wieku. 

· Przv samej ścianie poludniowej zlokalizowano ławę kamienn' /3,45 x 1,8 mi o bliżej nie 
określo?ej lunkcjt. Podobna ława ułożona była przy narożniku północno-wachodnia zamku. 

W te J sameJ czę,ci wzgórza odsłonięto fundamenty kamienna budynku gospodarczego uaytuo
wan~go na os1 E-W. Budynek o azeroko,ai 5 m był niepodpiwniczony. Jui na skarpie . w&nieaiania, 
~ o~jeqłości lt m od ściany północnej zamku, odkrvto naroinik budvntu o tym saaym usytuowaniu. 
Funaamentl' 1 zachowana czę~~ murów zbudowana była a cegły rozbiórkowej. Budynek był podpiwni
czony, posadowiony na rumowisku gruzu ceglanego i gliny .. Na podatawie materiału, głównie szkla
nego . zebranego z tych warstw datować go naleiy na XVIII w. 

W odleołodci 14.~ m na oółnoc od z~u odkrYto fundamentY ~-kamienno-cealaneao · o sza
szerokości 1,) m posadowtonego na nadcaleoweJ warstwie nivelacy)ne). oa strony vevnętr&nej towarzy-
szą mu grube warstwy pożarowe i zwalone fragmenty murów ceglanych na zaprawie wapiennej. Jest 
to mur n1ew~tp!1W1e •reantow~ecznyr szczego!owe oxreł!enie )ego chronologii 1 tunkC)1 mołl~ve 
będzie po odsłonięciu jego dalszych odcinków. 

Na wysoko,ci •etany wachodniej z~ odkryto dobrze zachowany poziom bruku kaaiennego ze 
spadktem w kierunku pólnocno-vschodnim. Wybrukowanie otoczenia zamku naat~iło po poiarze 1771 
roku i ostatniej przebudowie tego obiaktu na pałac w stylu pruskiego baroku. . 

Pod poziomem bruku oć::.!onięto grube warat'!IY pożarowe. z budowl'l drewnian'l na tunca.en-
tach kamiennych /zlokalizowano naroż.nik 'północno-zachodni fundaMntóv/ należy wi'lZa~ jjlady kle
pi ska. 

Badania będ' kontynuowane. 

KIELCE 
St. Pałac - pólnocne skrzydł~ 

/ 

Wojewódzki O'rodek ·Archeologiczno
Konserwatorski 
V nelcacb 

Badanie prowadził 111gr Wal~ Gl1ńskJ.. Finan
sował PDNB PP P.KZ nelce. Piarvazy aeaon badań. 
Pałac biskupi, północne skrzydfo /XVII, XVIII w./ 

Celem badań było uzyskanie tródeł architektoniczno-archeologicznych do opracowania mono
grafi i kieleckiego wzgórza zamkowego. Wykop sondażowy usytuowano przy północnym skrzydle pałacu 

• 
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Od strony wschodniej ryzalitu w celu ustalania relacjiposadowienie stopy fundamentowej s~rzydła 
pałacu i ryzalitu oraz ich wzajemne przewi~zanie lub jego bra~. Wytyczono wy~op sondażowy 5 x 2 ~ 
przy czym zachodni brzeg wy~opu usytuowa.no wzdłuż wschOdniej ściany lJYzalitu. • ' ' 

Ustalono, że sto~ fund~entowa ryzalitu jest ~ieprzewi~zana ze s~rzydłem pałacu i posa
dowiona )est znacznie nizej. Moena więc przypuszczać, ze ryzalit posadowiony jest na wcześniej
szyc~• fundamentach 'kuchni bis~upiej" znanej z prze~azów tródłowych. Liczny nowożytny materiał 
ceramiczny wyst~ił tylko pod współczesn~ warstw~ użyt~ow~. 

Do~umentacja rysunkowa i fotografic~na - archiwum WOAK Kielce. 

ItiELCE 
St. Pałac · - ogród 

Wojewódz~i Ośrodek Archeologiczno
-Konserwatorski 
w Kielcach 

Badania prowadził mgr Waldemar Gliński. Finan
sował PDNH PP PKZ Kielce. Pierwszy sezon badaJ' . 
Ogród pałacu biskupiego , zabudowania gospodar
cze /XVII-XIX w./ 

. Celem badań było uzyskanie tródeł archite~toniczno-archeologicznych do opracowania mono
grafii kieleckiego wzgórza zamkowego. Miały one za zadanie odczytanie planu XVII-wiecznego "4o
mu ogrodnika", znalezienie powi~zań muru o~odowego z zachowanym /obecnie zburzonym/ XIX-wiecz
nym budynkiem gospodarczym oraz ewentualne potwierdzenie istnienia znanego w tródłach muru, two
rz~cego wewnętrzny podział wzgórza zamkowego. Wytyczono wykop o wymiarach 5 x 3 i 5 x 2 /połud-
niowo-~schodni narożnik X+X-wiecznego domu gospodarczego/. • 

w wyniku badań stwierdzono, że XIX-wieczny dom gospodarczy posadowiony jest na wcześn~ej
szych fundamentach /murach kamienno-ceglanych/ pochodz~cych z XVII-wiecznego domu ogrodnika. Uch
wycono jego narożnik p0ludniowo-wschodni. Mur kamienny stanowi fazę XVII-wieczną, natomiast oplasz
czawanie ceglane stanowi fazę XVIII-wiecznej przebudowy. Fundament kamienny posadowiony jest na 
warstwie caleowej - skałka dewońska. Nie zlokalizowano muru tworz~cego wewnętrzny podział wzgó-
rza zamkowego. Nieliczny materiał ceramiczny wyst~pił w XIX i XX-wiecznych warstwach niwelacyj
nych, w XIX-wiecznej warstwie wyst~ił także fragment kafla piecowego typu saskiego sprzed 1780 t . , 
poć~odz~cego z pałacu biskupiego. Dokumentacja rysunkowa i fotograficzna - archiwum WOAK Kielce. 

ltŁÓBitA, qm. Lubień Kujawski 
woj. włocławskie 
Stanowieko l 

ltNYSZYN 
woj. białostockie 
Stanowhko II 

KOŁOBRZEG-Stare Miasto 
ul. Jtatedralna, Mariacka, 
G.Narutowic~a, Brzozowa 
W~ska 

KRAXĆW-Stare ~~asto 
Pl. Wiosny Ludów 
KoWci6ł w.świętych 

~ów-Stare Miasto 

ICRASTYSTAW 
woj. chełlll8kh 
Zamek 

ltRZELOw, qm. Sędziszów 
woj. kieleckie 

KRUSZWXCA 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 13 

LUBIBŚ ltUJAWSKI 
woj , włocławskie 

LUBLIN 
Stare Miasto 
Blok VI 

LUBLIN 
Stare Miasto 
Blok X 
Trybunał /d. Ratusz miejski/ 

U:JaiO, qm. lł~growiec 
woj. pilskie 
Stanowisko 3 

~ 

patrz 
pó:tne lllredniowiecze 

patrz 
pótne !lredn1ow1ecze 

patrz 
pó:fne średnio iecze 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
wczesne lłr~dniowiecze 

patrz 
pótne średniowiecze 

patrz 
pó:tne t!redniowiecze 

patrz 
okres lateński 

patrz 
pó:tne tlredniowiecze 

patrz 
pó:tne łlredniowiecze 

patrz 
p6:tne łlredniowiecze 

patrz 
wczesne dredniowiecze 

'· 



OSWIĘCIM 
woj. b~elsko-bialskie 

?LOCK-Stare ~asto 

POSAOA P.YDOT'i'C)(A , gm. f'redropol 
wo l . przemyskie 
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patrz 
pótne ~redniowiecze 

patrz 
pótne gredniowiecze 

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 
w PrzemylHu 

Badania prowadził mgr Andrzej Koperski . Finan
sował WKZ "' Przemyślu. P.ien~szy sezon badań. 
Pochówkt z XVI wieku w krypcie cerkwi . 

w zabytkoweJ murowanej cerkwi , w części tzw. baptvs t erium. pod poziomem posadzki odsło
n !ętc k ryptę. Kryptę tworzyły powi~zane ze sob~ murk t zbudowane z miejscowego kamienia łamanego, 
warstwowo ułcżonego. Długość krypty wynosi 180 ~ .• szerokość lSO cm. Krypta usytuowana jest na 
osi cerkwi. 

w krypcie na głębokości 80 cm, pod zasypiskiem z duż~ ilości~ kamienia łamanego oraz lut
nych kości ludzkich, odkryto dwa pochówki oznaczone jako grób nr l i nr 2. Nad nimi zalegała war
st••a drewna, przypuszczalnie relikty trumien. Pierwszy pochówek ułożony był pod ścian~ północ
nej kr)•pt}' na osi w - E, głow~t ku zachodowi. Zmarły pochowany był w pozycji wyprostowanej na 
... znak, ręce zgięte pod kiltem prostym. Przy szkielecie wyst'IPił fragmen'; skrętu z drutu br~zowcgo, 
mcsl~żne okucie- uchwyt z trumny/?/, kilkanaście ni~~ oraz resztki tkaniny koloru br~zowego. 
;-J r ugt znajdujący się przy ścianie południowej krypty złożony był równo·legle, natomiast głow11 
sl:l ~rowany t-ył kl! wschodowi: Mial pozycJę wyprostowaną na wznak, ręce ~łozone na miednicy. Przy 
tl·~ szkielec1e ~~s~ąpił identyczny uchwyt do tr~y / ?/, resztki tkaniny koloru br11zowego, a tak
~e t ul1panowaty pucharek szklany, o formie typowej dla XVI w. 

Na podstawie wyposażenia pochówki wydają się pochodzić z XVI w. i nie ·~kluczone, że na
:.ei: y ) <i wiqzać z osobami fundatorów obuoktu / ?/. 

PR ZEY.'i'ŚL 
ul . Wlady c ze 

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu 

Badania prowadził mgr Andrzej Koperski . Finan
sował WKZ w Przemyśl~ . Pierwszy sezon badań. 
Przycerkiewne nowożytne cmentarzysko szkiele
towe . 

W związku z pracami ziemnymi przy remontowanej Szkole Podstawowej oraz wieży zegarowej 
po le żonych przy ul. Wladycze , w wykopach odsłońiętQ 7 grobów szkieletowych. 

Pochówki ułożone były na osi w- E, głowami kc zachodowi w pozycji wyprostowanej, ręce 
:!~ zona na miednicy lub piersi. Przy grobie l stw~erdzono ślad jan•y grobowej, zaś przr grobie 
~ >lady drewna być mo ze trWMy. Groby zalegały w awóch poziomach. Na ogół brak wyposazenia, w 
<i l ku wyst~piły ćwieki żelazne o kwadratowych główkach, w grobie 5 fragment ozdobnej tkaniny, 
~aś w groble 3 mocno zniszczona moneta miedziana 7 szeląg Jana Kazimierza?/. Rozrzut grobów wska
,, . je , "e był to cmentarz rzędowy o dużym zasięgu. 

Cerk1e~ zbudowana na początku XVI w. została rozebrana pod koniec XVIII w. , jest to praw
lopodobn i e również okres użytkowania cmentarza. 

!J M Y-1\ LOSTOWICE 
... . . : . luoel 5k te • Uniwersytet im. Marii Curie-Skło-

dowskieJ w Lublinie 

Badani a prowadziła dr Irena Kut:yłowska. Finan
sował wl<Z w Lublinie. Pierwszy sezon badań. 
l~odoci'lg nowożytny /2 poł. XVII w./ 

Badan1a miały na celu wstępne rozpoznanie archeologiczne dość dobrze ~achowanych na po
~ lerzchni urz~dzeń !!jęcia wodociągowego dla Puław, zlokalizowanego na wyniesieniu we Włostowi

_.,.,." i uż,·tlcnwaneon ilo 1965 r. Na ujęcie to składają się: trzy ziemne sadzawki, dwa zagłębionE 
poniże j obecnej ·powierzchni ziemi obiekty murowane z cegły- zbiorniki-rozdzielnie/?/ oraz trzy 
ctągi odkrytych rowów-drenów zbierających wodę gruntową ze szczytu wyniesienia do zbiorników i 
przewodów odp~owadzających ją do pałacu i miasta /?/. Rowy te, pierwotnie szalowane drewnem, oz
naczone symbolicznie• kolejnymi numerami rozpoczynając od strony północno-wschodniej maj~ długo~ć: 
l / pierwszy/ - około 180 m, II - około 370 m, III ~ około 250 m. Eksplorację prowadzono w dzie
wlęciu wykopach o różnej powierzchni i głębokoś=i. Uzyskane podczas badań dane pozwalaj~ na po-
n iższe stwierdzenia. · 

Podłoże wyniesi~nia, na którym zlokalizowano ujęcie wody stanowi marglisto-iliasta gli
na występUJliCA w najwyższych partiach na głębokości około 1,4 m- 1,5 m, przykrywa j~ warstwa 
aluwialnego piachu. 

Dna rowów drenażowych, zbierających wodę, sięgają stropu ilastego podłoża. ~a tym po
ziomie znajdowały się rury drewniane odprowadzaj~ce wodę do sadzawel: 1 zbiorników. Odkryto frag-
1!\Cnt takiej rury odprowadzaJącej wodę z rowu n.r l do sadzawki. Jest to nieokoro·.-ana sosnowa bel
~a . o śr~dnicy 0,42-0,44 m, długości około 0,6 m z otworem o średnicy około 0,14 m. Otwór jest 
z )edne) strony zaczopowany drewnianym szpuntem. • 

. Zbiorniki ceglane - jak wykazały pomiary cegły - pochodzą z dw1ch różnych okresów. Zbior-
n>k oznaczony numerem l /północny/- zbudowany z cegły o wymiarach średnio: 7,5 cm x 13,3 cm x 
27 , S cm, natomiast cegła zbiornika nr 2 /południowego/ ma wymiary średnio: 6,7 cm x 12,7 cm x 
25 , 7 cm. Najprawdopodobniej zbiorn~k ceglany nr l j est star szy. Wymiary jego cegły datować moż
na na ~~-XVII wiek. Natomiast zbiornik nr 2 postawi o ny zos tał w 1897 roku - wówczas położono 
równicz zeliwne rury obok drewnianych. 
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Uzyskane z wykopów przedmioty ruchome to: drewniana klapka do zatykania otworu k•>ntrol
nego drewnianych rur oraz fragmenty ceramicznych rur, wykonanych z gliny żelazistej wyp~lonej 
na kolor ceqlasty i pokrytych od wewnątrz zielon~ glazurą /technologią nawiązujących do cera
miki XVI-XVII wiecznej;. Występowanie tych przedmiotów w przemieszanych nawarstwieniach wska
zuje że podczas prac budowlanych przy zbiorniku nr 2 /W , l897 r./ zniszczono starsze urządzenia 
wodociągowe. 

Rowy drenażowe szeroko~ci l m szalowane były deskami układanymi poziomo wzdłuż brzegów 
1 wzmacniane rozporami co 2 m. ' 

Sprawadianie wody do pałacu oparte jest tu na antycznej zasadzie grawitacji. Natomiast 
inżynieryjne rozwiązanie puławskiego ujęcia wody, poprzez zbieranie jej rowami drenażowymi ze 
szczytu wyniesienia, nie ma analogii w Polsce. Znane są tylko ujęcia wody tródlanej, studzien
nej i rzecznej. Nasuwa to przypuszczenie, że projektant zaopatrzenia puławskiej siedziby w wodę 
zastosował tu nowatorskie rozwiązanie, którego pierwotnych wzorów należałoby szukać najprawcepo
dobniej w kręgach kulturowych krajów ni:innych, korzystających głównie z wód gruntowych pozys
kiwanych rowami - drenami, a do takich niewątpliwie należy Holandia, skąd pochodził zatrudnio
ny w Puławach w latach 1671-79 architekt Tylman z Gameren. Pozwala to na sformułowanie wstępnej 
hipotezy roboczej,datują~ej powstanie wodociąqu na 2 połowę XVII wieku. 

PUŁTUSIC 

woj. ciechanowskie 
Miasto i zamek 

SIERADZ 
Pl: Świerczewskiego /Rynek/ 2. 

STARA WMtA 
Stanowisko 2 
Góra ~w. Wawrzyńca 

S T RAB LA 
woj. białostockie 
Stanowisko I 
!Cutnia 

patrz 
pótne średniowiecze 

patrz 
pótne średniowiecze 

patrz 
wczesne ~redniowiecze 

Konserwator Zabytków Archeologicz
·nych w Białymstoku 

Badania prowadziła ' mgr Barbara Czarnecka. 
Finansował WKZ w Białymstoku. Pierwszy se
zon badań. Kutnia nowożytna. 

Stanowisko położone jest w północnej części wsi, w odległości około 150 m na północ 
od drogi prowadzącej do pałacu, na polu Jana Warpechowskiego. Usytuowane na zabagnionych łą
kach, obecnie zmeliorowanych, nad rzeczką Strabelką, będącą dopływem Narwi. Posiada kształt 
regularnego stożka, o średnicy około 15 m, wyniesionego ponad podłoże około 2,40 m • 

. Prace ratownicze miały na celu zweryfikowanie silnie zdewastowanego wybieraniem żwiru 
obiektu. Badaniami objęto teren o powierzchni 0,5 ara. Odkryto znaczne ilości żużla, fragmen
ty ceramiki, przedmioty i fragmenty przedmiotów żelaznych, a~akże zacnpwane w stanie szcząt
kowym dwa piecowiska, związane: jeden z oczyszczaniem żużla, drugi. z , pod<jrzęwaniem uzyskanego 
żelaza, w celu poddania go obróbce produkcyjnej. w sąsiedztwie pierwszego piecowiska odkryto 
skupisko miału żużlowego, obok drugiego - skupisko wyrobów żelaznvch. Nie natrafiono natomiast 
na żadne 'lady urz~dzeń dymarskich, choć sposób zalegania żużla świadczy, iż w momencie skła
dowania znajdował się pod wpływem wysokiej temperatury. Ponadto ~ ~arst,ie zalegały bryłki 
polepy, węgiel drzewny, fragmenty drewna i w sąsiedztwie skupiska przedmiotów żelaznych - sze
l~g ko~nny Jana Kazimierza z datą 1664 r. 

Uzyskany materiał ruchomy określa chronologię obiektu na XVII-XVIII wiek. Ponadto, jak 
wynika z przekazów tródlowych, w połowie XVII wieku w Strabli wybudowana została drewniana 
kaplica, ~ której do naszych czasów zachowały się drewniane drzwi. Tkwiące tam gwotdzie są 
identyczne, jak znalezione podczas badań na obiekcie i stanowią największy procent uzyskanych 
aabytków. Należy zatem przypuszcza6, że badany obiekt, najprawdopodobniej kutnia, produkował 
wyroby m.in. na potrzeby tej budowli. 

Badania nie będą kontynuowane. 

SYPNIEWO 
woj. ostrołęckie 

SZESTNO, qm. Mrągowo 
woj. olsztyńskie 

~~~*o~Milkie 
stanowhko 4 

TCIEW - Stare Krasto 
woj. gdańskie 
Sektor C, P-R 

, .. . ·: . 

patrz 
wczesne ~redniowiecze 

patrz 
pótne ~redniowiecze 

patrz 
pótne •redniowiecze 

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Mieczysław Haftka 
/autor sprawozdania/. i mgr Jerzy 2mijewski. 
Finansował Urz~d Miejski w Tczewie. Klasz
tor dominikański /koniec XIII w./ i •red
niowieczne miasto . 

-
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w obrębie sektoru c /klasztor dominikańs~i/ oprócz serii wierceń wykonano pełną inwen
taryzacje kościoła. w sektorach P-R przeprowadzono bada~ia ratownicze , w ~rakcie któr~eh wyko
nano dokumentację fundamentów ciągu muru obronnego, mieJskiego i związaneJ z nim naroznej basz
ty oraz uchwycono fragment nowożytnej baszty znanej z planu F. Getkanta z 1643 r. 

Badania będą ~ontynu~~ane. 

TOR~ 
ul. Dominikańska 1-9 
ul. Kopernika 11-13 
zespół Staromiejski 

WALEWICE, gm. Bielawy 
woj. sk1ern~ewickle 
Stanowisko l 

patrz 
pótne średniowiecze 

Badania prowadziło Biuro Badań i 
Dokumentacji Zabytków 
w Skierniewicach 

Badania prowadził mgr Andrzej Rosiorek /przy 
współpracy mgr Piotra Swiątkiewicza/. Finan
sował WKZ. Pierwszy sezon badań. Kopiec -
zbior.owa mogiła /?/ - /pocz. XIX w. /?/. 

Obiekt znany w literaturze jako •grodzisko stożkowate• zlokalizowany jest na prawym 
brzegu r~eki Mrogi, około 100 m na zachód od szosy Bi~lawy-Sobota. Posiada kształt nieregular
nego ściętego stożka o średnicy u podstawy okole 35 m, na szczycie około 8 m, wysokość 2,5 m. 

w związku z planowanymi pracami niwelacyjnymi sąsiadującego z obiektem terenu i czyn
nej dużej żwirowni /w pobliżu/ Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Skiernie~icach przeprowa
dziło prace ratowniczo- sondażowe. Założono 2 wykopy, łączna powierzchnia 16 m , w tym jeden na 
"majdanie" /01/, drugi na wschodnim stoku /02/. 

w wykopie Ol zlokalizowano 9 pochówków szkieletowych, ludzkich ułożonych w pozycji wy
prostowaneJ z górn}~i ko~czynami skrzyżowanymi na piersiach, głowami w kierunku wschód-zachód. 
Część pochówków nie była kompletna. Szkielety obstawione były dużymi kamieniami polnymi, które 
tworzyły bruki. Materiał ruchomy to fragmenty ceramiki z różnych okresów i kultur od neolitu 
począwszy. Nie może on Jednak stanowić pods taw,• chronologicznej, ponieważ był przeffiieszany, w 
9órnych warstwach fr. ceramiki łużyckiej, poniże j ceramika z XIX/XX w. Zarówno materiał rucho= 
my jak i pochówki zanikaJą na głębokości około 1~ 0 cm . Poniżej występuje jednorodny żółty pia
sek. N wykopie 02 nie natrafiOl\o na pochówki, 'o'Ystąpiły tu Jedynie fragmenty ceramiki. 

Określenie charakteru i chronologii obiektu jest doś ć trudne. Powstałe wątpliwości roz
wiać może jedynie analiza antropologiczna szczątków kostnych . Na pewno nie jest to grodzisko. 
Z in!ormacji uzyskanych od pracowników Państwowej Stadniny Koni w Walewicach /pałac z XVIII w./ 
1 mieszkańców okolicznych wsi W)·nika, że w kopcu pochowani są żołnierze Napoleona I, którzy za
marzli podczas odwrotu spod Moskwy. Przyjmując więc tę wersję /do czasu uzyskania wyników ba
dań antropologicznych/ należy stwierd~ić, że <opiec jest zbiorową mogiłą żołnierzy francuskich 
z 1812 r., a materiał ceramiczny pochodzi wraz z ziemią z okolicznych wydm nad Bzurą. 

in Er..r:!: 
WOJ. p !.. l~k.l e 
Zamek ' 

WOLB0il.Z 
WOJ. ?iotrkowskie 
Stanowisko 2 

ZA"'OŚC 
Stare M.!.asto 

patrz 
wczesne średniowiecze 

patrz 
Pótne średniowiecze 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konserwa
torska 
Oddział ~ ZamoścLu 

Badania prowadzili mgr Paweł Dąbrowski i mgr 
Pornarański /autor sprawozdania/. Finansowała 
Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Zamościu. 
Siódmy sezon badań. Miasto nowożytne /koniec 
XVI-XIX w./ 

Kontyruowano, i zakończono badania archeologiczno-architektoniczne w obrębie poterny zlo
kali2owanej w KUrtynie pomiędzy bastionami 6-7. Eksplorowano wykopy II D i II E o powierzchni 
40 m w części północnej kojca usytuowanego w strefie mokrej fosy przed poterną . Odsłonięto ka
nał pr~epustowy i mur tewnętrzr.y- północny a także odsłonięto dno fosy mokrej,wykonując doku
mentacJę pełnego przekroju przez fosę na osi poterr.y. 

Dla potrzeb projektowych wykonano przy pólnocnym erylonie bastionu l przekop prostopad
ły do kurtyny 6-7. Wykop ~'Ykonano w ramach badaó do studium fos ~rontu wschodniego fortyfikacji 
był uzupełnieniem poprzednio wykonanych. Uchwycono pierwotny poziom terenu, określono ro~iary 
1 profil fosy. 

I2"y obszarem badaf. był rejon Rynku wodnego gdzie założono 3 wykopy badawcze o powierz
chni 70 m • W wyniku przeprowadzonych prac najciekaw•zym odltryciem było uchwycenie danego podo
mu.rynku w postaci bruku wykonanego z odpadów ce~ły. ?odsypkę w postaci rumoszu wapiennego i żół
teJ gliny umieszczono bezpośrednio na warstwie hwn•~sa pierwot.nego. w eksplorowanych wykopach 
&twierdzono 1stnienie warstw spalenizny o dużej mią• s zości powstałych po pożarach maj~cych miejs
ce w XVII i _XVIII w., ~tóre.stanow!ły zabudowę drewnianą wschodniej pierzei Rynku Wodnego. Mi-
no wcześnieJszych ~ałozeń . n1e udało się uchwycić pełnej wielkości działki budowlanej co by świad
czyło o chaotyczne) zabudowie wschodniej części Rynku l•lodnego. Uzyskany w dużej ilelici ruchomy 



- 101 -

materia~ zabytkowy /fragmenty ceramiki , szkła, wyroby z różnych metali , wyroby skórzane; n~e 
zmienił przyjętych wcześniej ram chronologicznycp dla poszczególnych pozio~ osadniczych. 

Nadzór a.rcheologiczny prowadzono w czę~ci północnej bloku III /od ulicy Pereca/ nad 
pracami ziemnymi, które wstrzymano i przeznaczono teren do systematycznych bada~ archeologicz
nych. 

Badania i nadzory archeoldgiczne będĄ kontynuowane. 

ZAMOść-ZAMCZYSKO Uniwersytet im. Marii Curie-Skło
dowskiej w Lublinie 
Katedra Archeologii 

Badania prowadziła dr Irena Kutyłowska. Finan
sował WXZ w Zamościu. Trzeci sezon badarl. For
tyfikacje nowożytne. 

Badaniami objęto południową i zach~nią część umocnień oraz kopiec ziemny znajdujĄcy się 
wewnątrz umocnie~. Przebadano łącznie 230 m • 

Główne stwierdzenia badawcze: 

Ostatnie badania potwierdziły wcześniejsze rozwarstwienie stanowiska - głównie w oparciu 
o analizę metryczną cegły - na dwa różne chronologiczne obiekty: kopiec z gruzowiskiem cegły da
towanej na XVI w. i mury ~mocnie~ z cegły datowanej na XVII-XVIII w. 

I kopiec: w nasypie kopca występują liczne ~kopy wypełnione przede wszystkim gruzem ceglanym. 
Wykonane są ~ caleowym piachu, którego pie~otna miąższość wynosiła około 1,5 m. Spąg niektórych 
wkopów sięga tylko stro pu zalegającej poniżej caleowej gliny. Wśród nich pięć .szerokości od l m 
do 2 m można óznać za negatywy murów pie~otnie posadowionych na stropie caleowej gliny. Cztery 
z nich występują w północnej partii kopca, jeden szerokości 2 m znajduje się przy krawędzi po
łudniowej kopca. Mniej więcej pośrodku kopca rysuje się granica wykazująca różnice w strukturze 
wypełnisk wkopćw między północną, a południową partią kopca. 

W północnej partii kopca wypełniska wkopćw stanowi prawie wyłącznie gruz ceglany z za
prawą i tynkami. w gruzie występują uł~~i jednego typu kafli piecowych z ko~ca XVI w., nielicz
ne fragmenty nowożytnych naczy~ glinianych i szklanych oraz potłuczone dachówki i sporadycznie 
kości zwierzęce. Uchwytne są tu również ślady pożaru /czy rozebranych urządze~ ogrzewczych?/ w 
postaci drobnych węgli drzewnych, grudek polepy oraz spieczonego szkliwa na kaflach. 

w południowej partii kopca w wypełniskach wkopów przeważa piaszczysta ziemia z drobniej
szym i w mniejszej ilości występującym gruzem ceglanym, grupującym się głównie w górnych partiach 
wkopów. Zabytków ruchomych brak. U podnóża kopca od strony północnej i południowej znajdują się 
sztuczne obniżenia wykonane w·calcowej glinie. Od strony południowej spadek wynosi około l m na 
odcinku długości 3 m, od strony północnej jest łagodniejszy i wynosi około l m na odcinku długoś
ci 10 m. 
II. Mury obwodowe umocnie~: odsłonięto barki bastionów zachodniego i północno-zachodniego, frag
menty kurtyn zachodniej i południowej oraz mury barku i czołd bastionu południowo-wschodniego. 
Wszystkie mury wykonane są z kamienia wapiennego z oblicówką ceglaną lica zewnętrznego. Wymia
ry cegły na wszystkich odsłoniętych odcinkach murów mają analogiczne wymiary. 

Na odcinkach gdzie mury zachowane s~ do wysokości okołg l m ~yratni~ widoczne ~est skos
ne ich wyprof~lowanie od zewnątrz - kąt oskarpowania wynosi 85 - 83 • Ustalono równiez kąty za
łamań bastionów i kurtyny w partii południowo-wschodniej i zachodniej fortyfikacji. Przy załama
niu muru kurtyny południowej w bastion południowo wschodni odsłonięto fragment muru przylegają
cy od wewnątrz do narożnika. Może to być: a/ niewielki murek stanowiący wzmocnienie narożnika 
kurtyny i bastionu od wewn~trz; b/ fragment dodatkowej linii obrony kurtyny południowej od wew
n~trz; c/ fragment większej zabudowy murowanej /być może mieszkalnej/ przy kurtynie poł~dniowej. 
za tą ostatnią możliwo~cią przemawiałyby wykazywane metodą elektrooporow~ oraz penetracJami ra
diestety liczne mury wzdłuż kurtyny południowej na odległość od 20 do 40 metrów w głąb dziedziń
ca wnocnień. 

Badania będĄ kontynuowane. 

ZAI'IAOA, gm. Tarnów 
woj. tarnowskie 

2ARY 
~oj. zielonogór~kie 

patrz 
wczesne ~redniowiecze 

patrz 
pótne trednio~iecze 
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Pałac beja El Had~dt Ahmada 
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ALGIERIA 

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Odd~iał w Krakowie 
Kierownictwo Kontraktu w Konstantynie 

Badania prowadził mgr Eligiusz Dworaczyński . Finansowa
ło Ministerstwo Kultury Algierii w ramach kosztów kon
traktu na sporządzenie projektu restauracji obiektu . 
Pierwszy sezon badań. Stanowisko wielowarstwowe od II I 
do XIX wieku. 

Badania archeologiczne na terenie pałacu beja El Hadtd~ Ahmada z pierwszej połowy XIX 
wieku 1 prowadzono przy okazji pełnienia nadzoru prac ziemnych, zaplanowanych pod katem potrzeb 
dla rozpoznania konstrukcyjnego i architektonicznego . Obecność archeologa przy tych pracach byla 
rezultatem starań kierownika kontraktu oraz Oddziału PP PKZ w Krakowie , w myśl stosowanego sys
temu badań kompleksowych obiektów architektury, jako że zarówno wieloczłonowa struktura pałacu 
powstałego z fragmen~ów wcześniejszej zabudowy oraz usytuowanie na obszarze miasta antycznego 
stanowiły potencjalna motliwość uchwycenia i okre~lenia ciągłości osadnictwa. 

Od 1·2 lipca do 23 sierpnia 19ę_4 roku wykonano szellć wykopów sondażowych, z czego trzy w 
piw~icach, dwa w patio i jeden na terenie Dutego Ogrodu przy ścianie kiosku beja. Rezultate~ 
prac było uzyskanie informacji na temat posadowienia murów pałacu, charakterystyki gruncu i uk ł -
du nawarstwień w ich otoczeniu oraz dokonanie odkryć o istotnym znaczeniu dla poznania historii 
tej części miasta. 

W wykopie 2/8.4, założonym przy filarze pomieszczenia piwnicznego 01/16, na glebokości 
110 cm od posadzki odkryto grób w postaci skrzyni z prostokątnych bloków (nr 2/84-1) zoriento
wany wzdłu~ osi wschód- zachód . W trakcie poszerzania wykopu w kierunku zachodnim w celu odsłonl e
cia całego obiektu , na głębokości 50 cm odkryto drugą skrzynie grobową (2/84-2) ustawioną pros
topadle do pierwszej i przylegającą do reliktu muru kamiennego o charakterystycznym wątku rzyms
kim. Eksploracja ćwiartki wykopu od strony północnej dostarczyła dalszych informacji. ~~ryto 
tutaj skrzynie grobowa z pochówkiem dziecka na głębokości około 100 cm, uło~oną wzdłu~ osi wschód
-zachód (2/84-3). Zajmowała ona ciasne miejsce pomiędzy grobem pierwszym a innym fragmentem mu
ru biegnącego prostopadle do wspomnianego wyżej. Kolejną skrzynię grobow~ (2/84-Al odkryto frag
mentarycznie w południowo-wschodnim narożniku wykopu. 

Z analizy stratygrafii poziomej i pionowej oraz . materiału ruchomego można wnosić, że od
kryte na obszarze 9m2 elementy stanowią czę~ć grobowca o konstrukcji naziemnej, którego mury 
wykonano z sześciobocznych bloków wapiennych uło~onych słupowo w odległości około 80 cm oraz 
drobnych ciosów uzupełniających przestrzeń pomiędzy nimi. Wewnątrz grobowca znajdują s tę pochó~·
ki szkieletowe ułożone w jednym lub dwóch rzędach zorientowane wschód-zachód. Pochówek 2/84-2 
jest relatywnie póiniejszy i wstawiony w wolne miejsce pomiędzy rzędem starszych skrzyń a ściana 
grobowca. Dotychczas wyeksplorowano jedynie cześć zawartości skrzyni grobowej 2/84-1. w towarzys
twie słabo zachowanej górnej połowy szkieletu nie znaleziono żadnego wyposa~enia. Na podstawie 
analizy. konstrukcji grobowca i pochówków oraz ruchomego materiału zabytkowego z nawarstw leń kul
turowycb można wstępnie datować znalezisko na III-IV wiek n.e. Grobowiec znajdował się najpew
niej na terenie metropolii Konstantyny (lub jeszcze Cirty), u~ytuowanej na niższym poziomie w 
stosunku do miasta od strony północno-zachodniej. · · 

Równie ciekawie przedstawia się odkrycie wkopów nałożonych na zniszczone mury grobowca, 
zawierających fragmenty a nawet całe naczynia w towarzystwie spalenizny. Prawdopodobnie pochodzą 
one z czasów penetracji wandalskiej lub okresu berberskiego. W pozostałych wykopach sondażowych 
odkryto cysternę sprzed budowy pałacu, bruki i relikty zabudowań antycznych, na które nało~yły 
się nawarstwienia i budowle islamskie. 

· Wśród materiał~ zabytkowego dominują fragmenty naczyń i lampek glinianych z okresu ce
sarstwa, ale występują również zabytki sta5sze z czasów fenickich. 

Badania beda kontynuowane. 

NOVAE 

,. 

BUŁGARIA 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

Badania prowadził prof. dr Stefan Parnicki-Pudełko 
(autor komunikatu). Ponadto w ekspedycji uczestniczyli: 
dr Andrzej Biernacki, mgr Stefania Waligóra, mgr Maria 
Musielak, Przez 9 dni także doc . dr hab. inż . Aleksan
der Grygorowicz. Finansowało Ministerstwo Nauki , Szkol
nictwa Wyższego i Techniki oraz UAM. Dwudziesty piąty 
sezon badań polsko~bułgarskich. Rzymska twierdza legio
nowa i wcz&<nobizantyjskie miasto nad dolnym Dunajem 
n-vn w. n.e.). 

sezon wykopaliskowy trwał od 25 lipca do 8 wrze~nia. Prace wykopaliskowe kontynuowano po 
zachodniej stronie forum, głównie w obrębie kompleksu architektonicznego wczesnochrześcijańskie j 
bazyliki biskuiJie j wznies~onej prawd.opodobnie w V w. nad ruinami zniszczcnych uprzednio budowli 
komendantury Legionu 1 Italskiego (v. IA, Badania 1982, s. 311). Odsłonięto dalsze partie znisz
czonych przeważnie aż do fundamentów kamiennych murów szerokiego na około 54 m narteksu, co 

. : - ~ .... 
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umotliwiło ustalenie dokładniej nit uprzednio jego rzutu poziomego w dwóch okresach budowy. W 
drugim okresie (Vl w.) pogłębiono narteks o około 1 m buduj~c nowy mur fasadowy kościoła. Prze
budowa n.arteksu łączyła się chronologicznie z przebudową głównego korpusu tej największej spoś
ród kilkudziesięciu dotychczas znanych wczesnochrześcija~skich bazylik w Bułgarii. Po zewnętrz
nej pólnocno-wschodnej stronie naosu odkryto całkowicie pozostałości pomieszczenia, z którego 
wiodla wejście do ołtarzowej części bazyliki. Było ono organicznie związane z naosem i być mote 
pełniło funkcję diakonikonu. W jego sąsiedztwie odkryto naletące do łaini legionowych półkoliste 
baseny kąpielowe wraz z częściowo odkrytym w r. 1982 wielki~praefurnium. Poniewat potęine mury 
praefurnium i basenów przy obecnym jeszcze stanie zachowania wznosząsię ponad poziom posadzki ba
zyliki, nalety przypuszczać, te ów antyczny obiekt 'fYkorzystywany był równiet w czasach wczesno
bizantyjskich, lecz dla nieznanych,przynajmniej na razi~ celów. Nie jest wykluczone, te częścią 
tych legionowych term były antyczne pomieszczenia odkryte pod główną nawą bazyliki, a fragmen
taryczne tet pod nawą południową. Największe z odkrytych częściowo trzech pomieszczeń o wymiarach 
9 x 5 m ma dobrze zachowaną posadzkę z płyt ceramicznych. Na niektórych płytach odciśnięte są 
stemple Legionu I ItalSkiego. Posadzka drugiego pomieszczenia bezpośrednio sąsiadującego z tam
tym leży o prawie 1 m od poziomu posadzki ze stemplami warsztatu legionowego. Najprawdopodobniej 
pod nią znajduje się piwnica hipokaustyczna. Prży odkrywaniu antycznych pomieszczeń pod bazyliką 
znaleziono kilkanaście monet br<\zowych, a między innymi te:t fragmenty marmurowego wyposażenia 
bazyliki powrzucane do jam kopanych po zniszczeniu kościoła zapewne przez średniowiecznych po
szukiwaczy skarbów. 

Badania będą kontynuowane w 1986 r. przez ekspedycję UAM . 

KATO (NEA) PAPHOS 

/ 

C Y P R 
Polska Stacja Archeologów Sródziem
nomorskiej uw 
w Kairze 

Badania prowadzili• doc. dr hab. Wiktor Andrzej Daszew
aki -kierownik wykopalisk, prof. dr hab. Zofia Sztetył
ło (Instytut Archeologii UW), Ewdoksia Papuci (Instytut 
Archeologii UJ) - .archeolodzy, doc. dr hab. Zbigniew 
Borkowski (Instytut Archeologii UW) - epigrafik, dr. in t. 
Stanisław Medeksza- architekt, Jacek Kucy - fotograf. 

· Dziewiętnasty sezon badań 
(01.10.1984- 09.11.1984 r.). Pałac p6~norzymski. 

Kontynuowano odsłanianie pó~norzymskiego pałacu połotonego na obszarze Maloutena w za
chodniej czę~ci półwyspu pafijskiego. Prace koncentrowały się w skrzydle północnym i zachodnim, 
gdzie odkryto sze.reg pomieszczeń o różnym przeznaczeniu. 

w skrzydle północnym odsłonięto kompleks ·basenów, cystern oraz pomieszcza~ o posadzce 
wodoodpornej. Cały zespół ma charakter dutego warsztatu rzemieślniczego. W skrzydle zachodnim, 
w odkrytych pomieszczeń szczególnie interesuj<\Ce jest pomieszczenie podziemne, które przykryte 
było sklepieniem kolebkowym. lnne zawierało dutą liczbę dobrze zachowanych pótnorzymskich i 
wczesnobizanty~skich amfor. 

Wykopaliska we wschodnim skrzydle pałacu odsłoniły wschodni portyk perystylu, połotone
go centralnie w stosunku do całości załatania. Portyk miał 45 m długości i był zdobiony mozai
kami geometrycznymi, których większość się zachowała. 

Kontynuowano równiet prace w bezpo,rednim sąsiedztwie wschodniej fasady pałacu. w po
przednim roku odkryto tu kompleks wspaniałych mozaiek z przedstawieniami figuralnymi. Przepro
wadzono trzy sondaże, dzięki którym rozpoznano dalsze pomieszczenia, w tym dwa zdobione mozaika
mi geometrycznymi. Znaleziono wiele fragmentów malowideł gciennych, niektóre z nich noszą śla
dy przedstawia~ figuralnych. 

Pozostałościom architektonicznym towar.zyszyły liczne znaleziska ceramiki, · lampek oliw
nych , terakot i monet. 

ESKI MOSUL 
Tell Raffaan i Tell Rijim 

1 . '!:_ej] Raf faan 

I RAK 

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii 

Badania· prowadzili: prof. dr hab. Waldemar Chmielewski 
- kierownik wykopalisk, dr Piotr Bieliński - kierownik 
wykopallak podczas nieobecności pro~. Chmielewskiego, 
dr Ryszard F. Mazurowski, mgr Andrzej Reiche (Muzeum 
Narodowe w warszawl.e). Pierwszy sezon badaJL Prace pro
wadzone w ramach Eski Mosul Dam Project obejmowały wy
kopaliska na stanowiskach Tell Raffaan i Tell Rijim 
oraz badania geomorfologiczne i powierzchniowe w okoli
cach Tall Raffaan. 

We wschodniej części tellu.~twarto cztery wykopy o łącznej powier~chni 64m2 . Na głębb
kości 40 cm przy krawędzitellunatomiast 80 c~blitej jego środka stwierdzono obecność warstwy 
kulturowej, któr&j miąższość wynosiła 30-40 cm. Znale~iono ile zachowaną ceramikę datowaną na 
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wczesny Uruk, narzędzia obsydi anowe i krzemienne, przę~lik oraz liczne ko~cl zwierz~t. Nie stwie r 
dzono tadnych pozostało~ci konstr ukcji, jedynie w jednym z wykopów o~ryto dlady ogniska. 

2 . Tell Rijim 
Otworzono dwa wykopy o wymiarach 10 x 5 (wykop 0 A" we wschodniej części tellu, ~~kop "B" 

w czę~ci zachodniej). W ~~kopie "A" stwierdzono obecność czterech warstw stratygraficznych. 
Warstwa I, do której nalet~ dwa mury grubości 80 cm i 1 m, tworz~ce prawdopodobnie naroż

nik być mote datowana na okres neoasyryjski . W warstwie II odkryto ruiny domu z kamiennym łożys
kiem drzwi zachowanym in situ, kamienną posadzk4 i ~tannurrt na zewn~trz. z warstwy tej pochodzi 
terakotowa głowa znaleziona na posadzce. Warstwa II ze względu na występuj~c~ w niej ceramikę da
towana jest na okres środkowoasyryjski - pocz~tek neoasyryjskiego. 

W warstwie III stwierdzono obecność muru kamiennego wraz z fragmentem posadzki glinia nEJ. 
Większość znalezionej tutaj ceramiki reprezentuje typ Chabur. Warstwa IV charakteryzuje się wy
stępowaniem murów z cegły mułowej oraz ceramiki Ninlwa V. W wykopie "B" stwierdzono występowani e 
dwóch warstw. W górnej warstwie wyst~piły ~lady konstrukcji kamiennych (ich plan trudno na razie 
ustalić) oraz silnie przemieszana ceramika, w warstwie dolnej pozostałościom architektury kamien
nej towarzyszyła ceramika Chabur. 

Na powierzchqi tellu znaleziono necasyryjski cylinder z przedstawieniem klęczącego łucz
n ika oraz łucznika jadącego na koniu, datowany na X-IX w. p.n.e. 

3 . Badania geomorfologiczne i powierzchniowe . 

Prowadzone były przez ' prof. W. Chmielewskiego i dr.R.F . Mazurowsklego. Na obszarze 12 km2 

stwierdzono obecność 25 stanowisk, z których zebrano łącznie 359 obiektów kamiennych. 

AL EX SANORlA 
Kom el-Dikka 

E G I P T 

Polska Stacja Archeologi i Sródzlemno
morskiej U.W. oraz Egipska Orqan i zac ja 
Starotytno~ci 
w Kairze 

Badania prowadzili: doc. dr hab . Mieczysław Rodz iewicz 
- (kierownik misji) : dr Eltbieta Rodziewicz, mgr Grze
gorz Majcherek: doc. dr hab. Zsolt Kiss, dr Barba~a 
Lichocka - archeologowiel mgr int . arch. Wo j cirrh Yołą
taj, dr int . arch. Jan Borkowski -architekci. 

Drugi sezon badań wspólnej mi 
sji polsko-egipskiej. Lainie pótnorzymskie. 

Prace wykopaliskowe skupiały się w czę~ci zachodniej południowego portyku wielkich ła t 
ni pótnorzymskich oraz na terenie latryny latni, w części zachodniej domu. W tej cz~ści odsło
nięto na całej powierzchni wielk~ latrynę z perystylem,obslugyj~cą łatnie publiczne. Przebadano 
poziom utyŁkowania z VI-go ~n.e. W czę~ci zachodniej południowego portyku .łatni eksplorowano 
poziom tzw . "górnej• nekropoli arabskiej z XII-XIII w. i odsłonięto poziom wcześniejszej ne 
kropoli arabskiej z X w. 

Prace rekonstrukcyjne zostały wykonane na terenie budowli teatralnej. Wzmocniono 1 uzu
pełniono mur zachodni ograniczający kompleks tej budowli oraz mur południowy przedsionku " te 
atru•. Jednocze~nie wykonano zespół basenów zbieraj~cych wodę deszczową, dla ochrony budowli 
teatra~nej, na zachód oraz na północ w/w budowli. 

DEIR EL-BAHARI III Polska Stacja Archeologii Sródziemno-
Swiatynia Totmesa morskiej 

w Kai rze 

Prace prowadzone były pod kierunkiem doc. dr hab . Jad
wigi ' Lipińskiej (Muzeum Narodowe w Warszawie). Udział 
wzięli: dr Irena Pomorska -egiptolog (Instytut Orien
talistyczny UW), mgr mgr Hubert Górski, Danuta Michle, 
Joanna Aksamit, Monika Dolińska, Joanna Wiercińska 
(egiptolodzy), Leonard Bartnik (konserwator), Edward 
Tarkawski (restaurator). Swiątynia z XV w p.n.e. 

Prace skoncentrowały )" ie w dwóch kierunkach: 1. Studia archeologiczne nad reliefami po
chodzacymi ze świątyni Totmesa III. 2. Teqhniczne prace przygotowawcze do rekonstrukcji zacho
wanych reliefów. 

Wyniki ostatniego sezonu prac pozwalają stwierdzić, it studia wkraczaj~ w nowy etap, w 
którym wcześniej ze$tawione koneksje bloków łącza się ze sobą pozwalając odtworzyć - układ deko
racji na wielu częściach ściaą. w wielu wypadkach moina tet lokalizować poszczególne sceny na 
konkretnych miejscach zniszczonej świątyni. 

Dokonano teoretycznej rekonstrukcji północnej ściany sali hypostylowej długości 26,4 m, 
z trzema wej~ciami. Odtworzono układ scen w dolnym pasie dekoracji, któr~ tworzy~a seria scen 
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<:>fia rnych przedstavla)ących króla przed Ar..:. c!:I-Ra. Górny rejE-str deko racji wypełniały sceny pro
cesjt. Piękne święto Doliny z przeustawie~lem ś~i etej barki AmOna. Odtlł<:>rzono dekorację zachod
!:llB J częt-:1 ściany z przedsta·de1uem symbolicznej koronacji króh p r zez l.tu r.il. 

DekoracJę w~chod~iej ściany głównego sanktuarium (10 m długości ) tworzyły sceny codzien
nc 1o rytuału ~'lkonywanego przez króla . Us~alono , i t v ~elanie te j znajdowała się nisza otwieraj<t
ca się n& po~ ieszczenie •o•. Studia egiptologiczne wykazały , te większość s~en przedstawionych w 
d~~ej skali, a vięc za)ffiUjących na ścianie całą wysokość dekoracj i pochodzi z zachodn iej ściany 
sal l nypostylowe j . Naletą do nich przedstawienia króla prowadzonego prze z Atuna , Au-ona bądt przez 
~-on t u .. 

~la prac konse rwatorsk i ch przygotowano pracownię dobudowaną do istniejącego budYnku ma
gazynu. Sporządzcn~ specJalne stoły i ławy oraz pojemniki s łuiące do odsa lania bloków . 

DEfl> EL·BAHA?! 
~Wl&t.Jnla Y..rólo...,ej Jłatszep:;ut 

Polska Stacja Archeologii śródziemno
morskiej UW w Kairze 
PP Pracownie Konserwacji Zabytków 

Prace dokumentacyjne i konserwatorskie (rekonstrukcyjnel 
prowadzone były z ramienia Polskiej Stacji Archeologii 
śródziemnomorskiej UW v Kairze przez ekipę PP PKZ pod 
kierunkiem mgr.int. arch. Zygmunta Wysockiego. w pra
cach udział wzięli: int.int. Waldemar Połoczanin, Pio
tr Dąbrovski, Adam Stefanowicz (architekci PP PKZI, 
Wincenty Surzyn (technik kamieniarzl, Tadeusz Kuligows
kl (technik hyd.raulikl, Kazimierz Bielenia (elektryk, 
wszyscy PKZ). Nadzór merytoryczny zapewniony był przez 
zespół egiptologów v składzie: dr Janusz Karkowski (Za
kład Archeologii śródziemnomorskiej PAN), dr Maciej 
Witkowski (Zakład Archeologii śródziemnomorskiej PANI, 
mgr Zbigniew Szafrański (Instytut Archeologii UWI, mgr 
Krystyna Polaczek (Polska Stacja Archeologii śródziem
nomorskiej UW w Kairze). 
Sezon listopad 1983- marzec 1984. świątynia z xv ·w 
p.n.e. 

l•r .H:<· «:konstr ukcyj ne koncentrowały się na Górnym Portyku. Wykonano i posadoioftono cztery 
., : -, t. ar awy , s,r,dcmnaścic pły t st ropowych oraz płyty przykrywające niedekorowane partie ścian. 
<Jc.vJ>n ">n '" d·.oli<1 protodor yckic kolumny z wmontowanymi w nie oryginalnymi elementami. Jednocześnie 
"'""'"u,w.wo ~ p1 łnocn" skrzydło zachodniej ściany Górnego Portyku ~<szystkie odnalez ione i zlokali
Lowa n-" ~r: !-.c.rowane blok 1. Pozostałe niedel<oro· .. ane części ściany przykryte zostały płytkami wyko
nanym t zt o>.tuczneqo kamienia. Południowe skrzydło ściany zachodniej Górnego Portyku zostało po
< r;· ~"- l' ł :•LY.~m• "' 30 \. . W skrzydło ściany wmontowano 18 bloków z ~ekoracją. 

J<: dr. c..czc; śn~e prowadzono prace rekonstrukcyjne na Górnym Dziedzińcu 4wiątyni. Do !łciany 

1 ,G ł.n ·:Jcrl t:- J wmc..ntow;..no wszyatklc oryginalne bloki, które odnaleziono wcze~n1ej w lapidariach. Do 
1 .0łr.ocn<:q o skrzydła śc iany wschodniej Górnego Dziedzińca wmontowano 18 dekorowanych bloków. Jed
nocześ~•e prowadzono nond~towe prace wykopaliskowe na terenie świątyni. Prace te pozwoliły okre~-

t ć !~zy Ludowy i rozbudowy zespołu świątynnego. 

s~udia egiptologiczne, poza motliwością przydzielenia i wmontowania do ~cian wspomnia
nycn kone r. sji , umotliwiły wyse lekcjonowanie 11 bloków pochodzących ze sceny "chrztu faraona• ze 
~ci~ny południowej Górnego Dziedzińca. Stwierdzono, it jedynie dwa architrawy z zachodniej ko-
l rnnaóy dziedzińca spoczywały na ócianie południowej. Fakt ten stawia pod znakl.em zapytania hi
J~tcze o ts~nieniu trzech rzędów kolumn po zachodniej stronie Górnego Dziedzińca. Zarazem kon
t ynuowano pr~ce nad kla syfikacJa ma teriału pozostającego w lapidariach świątynnych, a takte stu
d la nad de~oracją "Port yku Narodzin" 1 "Portyku Obelisków" . 

Y.Al R 
Zonpół qrobowy emira Qurqumasa ' 

Pol~ka Stacja Archeologii Sródziemno
JOOrskiej UW 
"' Kairze 

Misja w akładziet lll'Jr int.arch. Jerzy Jl:ania - kierow
nik misji; mqr int. arch. Marek Krawczyk - architekt; 
Jerzy Zalewski- technik; int. Leszek . Słoński- kon
struktor; int. Zygmunt Bator -elektryk; prof. dr Ta
deusz Oziertykray-Rogalski - antropolog. 

w minionym sezonie dokonano pomiarów i.nwontaryzacyjnych oraz niwelację korony murów ma
urasy , mauzoleum, detali krat okiennych, pozostałodcl oryginalnych stropów w pomieszczeniu obok 
kuttabu i nad madrasą, Wykonano takte inwentaryzacje architektoniczna oryginalnie zachowanego 
s tropu nad korytarzem z westybulu do sahnu w madrasie Qurqumasa, Jednocześnie wykonano skróco
"" inwentaryzacj<: i stniejących. planów meczetu Sitt 1t01daq (IUsl:al w dz ieln icy Salda Zeinab w ra
mach kompleksowego programu badań architektury islamu w Kai rze. 

Zarazem prowadzono badania architektoniczne reliktów odkrytych kanałów sanitarnych na 
I~ l~dnlowo-wschodnim przedpolu zespołów Qurqumase i Inala. Przeprowad zono badania otworów okie
nnych w górnych partiach madrasy, a takte ot~<orów sabilu w madrasach Qait Seya i QurquDAsa. 

w Łr~kcle badań stropu nad korytarzem ~ westybulu do sahnu odkryto dwa polichromowane mamulec
kic herby emira, a podczas prac nad stropem nad kttttabem odsłonięto kolejny herb Qurq~asa. 

' 
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l Rówaolegle co badań architektonicznych prowadzono takte badania historyczne, kt{re z ra
mienia Egipskiego Departamentu Starożytno~ci prowadził Medhad El !Unabbawi. Przeprowaaz·mo wstę-
ną kwerende historyczn~ meczetu Sitt Hadaq. Badania antropologiczne prowadzone przez prof. dr. ~ 
Tadeusza Dziertykraya-Rogalskiego pozwoliły na ostateczn~ identyfikację szcz~tków kostnych emira 
Qurqumasa, dzięki czemu mo~na zakończyć studia antropoloqiczne w komorach grobowych . 

W trakcie prac przygotowawczych do ogrodzenia zespołów Qurqumasa i Inala prowadzone b~d~ 
nia archeologiczne, które dostarczyły ceramiki utytkowej znalezionej w kanałach feka l nych . 

Podczas ostatniego sezonu prac zniwelowano teren pomiędzy ulic~ a południow~ pierzej ą 
meczetu Qurqumasa wzniesiono ogrodzenie od strony południowo-wschodniej. Dokonano montażu wyoeł
nień wszystkich otwor~w okiennych piętrowych części kasr oraz zakończono wykładanie posadzki: 
Kontynuowane były prOJekty techniczne stolarki drewnianej w mauzoleum i w madrasie a tak ~e u zu
pełniano dokumentację stropów drewnianych. Zakończono ekspertyzę konserwatorsk~ w ~adrasie Qur
qumasa, Jednocześnie prowadzono prace przygotowawcze w warsztatach do rekonstruk c j i drzwi wew
nętrznych i szaf. 

Sporz~dzono opinię o egipskie j konserwacji zabytków i slamu na te renie Ka i ru i Ale~san-
dr i i. 

KOM EL-HISN 
(zachodnia Deltal 

American Research Center in Erypt we 
współpracy ze Stacj~ Archeolog i i ~ród
ziemnomorskiej UW w Egipcie , <·ll .. zeum 
Archeologicznym w Poznaniu i I nstytu
tem Historii Kultury Materialnej PAN. 

Ekspedycj~ kierował dr Robert Wenke z ARCE. ZĘ strony 
polskiej w badaniach udział wzięli: doc.dr hab . Lech 
Krzytaniak (autor sprawozdanial i doc. dr hab . Y. ic hał 
Kobusiewicz. Pierwszy sezon badań wykopal iskowych. Oś 
rodek mi ejski z okresu Starego Państwa . 

Celem kampanii było wstępne rozpoznanie południowej czę~ci stanowiska, gdzie zachowa ły 
się pózostałości intensywnego osadnictwa. Kom el-Hisn było m1astem - stolicą jednego z nonów 
Delty w okresie Starego Państwa. 

w zachodniej części domu załoiono 8 wykopów sondażowych o powierzchni 2 l ub 4m2 • Ekspl o
rowano je do głębokości 1,5 - 2,U m, na której natrafiono na wodę gruntow~. W wykopac h odkryto 
pozostałości murów zbudowanych z jasnej cegły suszonej oraz ruchomy materiał zabytkowy: fra gmen
ty naczyń glinianych i kamiennych, paciorki fajansowe i z jaja strusiego, amulety , nar~ędzia 
krzemienne (głównie sierpakil , · kamien ie żarnowe, pochówek szkieletowy oraz bogate szc zątki z·.•J e
rzęce i botaniczne. W jednym z wykopów natrafiono na mur otaczaj~cy miasto. Pozosta łości ~e da
towane s~ na S i 6 dynastię (Stare Państwol • 

Wykopaliska w Kom el-Hisn, które będą kontynuowane zapocz~tkowały realizac ję dłuższego 
programu badań osadnictwa miejskie go w zachodni ej części Delty Nilu. 

MINSilAT ABU OMAR 
(wschodnia Delta) 

Państwowe Zbiory·sztuk i Eg i pskiej w 
Monachium we współpracy ze S tac j ~ 
Archeologii Sródziemnomorskie j UW w 
Egipcie i Muzeum Archeologicznym w 
Poznaniu 

Ekspedycją kierował prof. dr Dietrich Wildung z PZSzE, 
natomiast pracami terenowymi kierował doc. dr hab. Lech 
Krzytaniak (autor sprawozdanial. Obok niego, ze strony 
polskiej, udział wzięli: mgr Joanna Aksamit (archeologl 
oraz Waldemar i Wanda Jerkowie (dokumentaliścil. Finan
sował PZSzE. Szósty sezon badań wykopaliskowych. Cmen
tarzysko z okresu predynastycznego i nekropola z okresu 
rzymskiego . 

Kontynuowano badania cmentarzyska z keńca 9kresu predynastycznego i nekropoli z okresu 
rzymskiego, znajdujących się na tym samym stanowisku; głównym obiektem badań jest cmentarzysko 
predynastyczne. w toku 2-miesięcznej kampanii zbadano wykopaliskowo dalszych 700 m2 stanowiska. 

Odkryto dalszych 88 grobów predynastycznych, co powiększyło ich ogóln~, dotąd zba~an~ 
ilość na tym cmentarzysko do 342. ~yły to pochówki o typie znanym już na tym stanowisku. Iloś
ciowo przewatały groby ubogo wyposaione (1-2 naczynia ceramiczne "kuchenne"l; bogatsze pochówki 
zawierały do kilkudziesięciu naczy~ caramicznych (ceramika •stołowa"l i kamiennych, biiuterię 

osobistą i wyroby miedziane. Po raz pierwszy na cmentarzysku zarejestrowano ślady malowania 
wnętrza grobu kolorowymi farbami. Nadal obserwowano pozycję zwłok ludzkich (układanych w jamie 
grobowej z nogami podkurczonymil w grobac~ bogatych - na lewym boku, a w grobach ubogo wyposa
ionych - na prawym. 

Na nekropoli z okresu rzymskiego zbadano dalszych 174 pochówki, co podniosło ich ogóln~ 
liczbę na tym stanowisku do 1049. Podobnie jak w poprzednich sezonach badawczych, najczPście' 
były to szcz~tki ludzkie bez wyposaienia. 

---- --.--.--
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Polska Stacja 1\rcheologii Sródziemno
morakiej UW 
w Kairze 

Badania prowadziła dr Barbara Ruszczyc (Muzeum Narodowe 
w Warszawie) . W wykopaliskach udział wzi~li• dr Barbara 
Ruszczyc (Muzeum Narodowe w Warszawie) - kierownik wyko
palisk, mgr mgr T.Górecki, Lidia Domaszewicz, Katarzyna 
omqwska, Anna Południkiewicz, Joanna szczepkowska - ar
cheolodzy, mgr Izsbella Medeksza - architekt, Jacek Ku
cy- fotograf. Si ódmy sezon prac wykopaliskowych (8.10. 
1984 r. do 15.12.1984 r.). 

Celem bada ń było wyjagnienie wszystkich kwesti i nie rozwi~zanych jeszcze w popczadnich 
sezonach. Prace skoncentrowały si~ na północ~ym s~oku komu oraz na płaskiej przestrzeni przed 
nim od s t rony południa. Prace na północnym stoku miały na celu przebadanie do ko~ca warstwy za
svpu ustalenie jego zasięgu, sprawdzenie grubości muru z cegły ziemnej, do którego dochodził za
syp ~raz przebadanie odcinka znajduj~ce.go si~ we wschodniej cz~§ci wykopu. Badania te potwierdzi
ty dotychćzasowe przypuszczenia, j ak równiet stratygraf!~ zaproponowan~ w sezonie 1983. Materiał 
znaJdowany w poszczególnych warstwach był analogiczny do odkrywanego w czasie poprzednich kampa
n i l . 

w trakcle sprawdzania grubośc i muru i badania warstwy polotonej nad nim odkryto piece oraz 
arabsk ie pochówki, jak również fragmenty założe~ z okresu arabskiego. We wschodnim odcinku wykopu 
od słonięte pomieszczenia wi~tące si~ z murami odkrytymi w czasi e poprzednich sezonów wykopalisko
wych. Na terenie przylegającym do komu od południa wykonano trzy sondaże, dwa od południa, trzec~ 
od wschodu na tere.ni e dawnych pól uprawnych. Zostały one określone literami X, Y, P. Celem tych 
sondaży by.ło stw1erdzenie zasięgu zatoteń architektonicznych, których fragmenty odsłoni~to w trak
c ie poprzednich sezonów, głównie w latach 1969 i 1982, jak równiet w sondatu wschodnim (Pl spraw
dzenle, w jakim stopniu uległy zniszczeniu znajduj~ce si~ tam ruiny budowli. Okazało si~, te zos
:ały one zniszczone całkowicle. Natom1ast sondate Y i X potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia, 
ie pod całym tym terenem znajdują s1e pozostałości budowli pótnorzymskich, prawdopodobnie o cha
rakterze łaziebnym. 

~ sondatu X odkryto fragmenty ceglanych b~bnów kol~, fragment posadzki wapiennej oraz 
w1~ lkie zawalisko pochodzące prawdopodobnie z mur ów . W warstwi e zakrywaj~cej te konstrukcje znaj
~owala s 1~ duża ilo~ć fragmentów cera miki ptaremejskieJ 1 rzymskiej oraz lampki i ich fragmenty. 

Na szczególną uwagę zasługuJ~ lampki t ypu aleksandryj sk>ego. Poza tym znaleziono spor~ ilość frag
men t ów f>gurek terakotowych . 

w sondatu Y zostały odkryte okrągłe kons trukcje, prawdopodobnie cysterny. Przy nich nie 
oylc żadnych zabytków ruchomych, jedyn1e mury z cegły nie palonej . Motna obecnie stwierdzić, te 
cały obsza r przed kornem S1d1 Youssuf 1 pod n i m kry)e pod so~ załotenia architektoniczne. Potwier
dzll s1ę r ówniet wn1osek, te zabytk i pochodząc~ z okresów starszych znajdowane s~ u podnóta komu, 
natomiast w wy kopach prowadzonych w zboczach wzgórza odkrywane są zabytki znacznie póiniejsze . 

DLC:KITNY NI L 

S U O A N 

Stacja 1\rcbeologii Sródziemnomorskiej 
UW w Egipcie we współpracy z Muzeum 
Archeologicznym 
w Poznaniu 

W badaniach udział wzięli: doc.dr hab. Lech Krzytaniak 
(kierownik ekspedycji i autor sprawozdania), prof.dr 
hab. Waldemar Chmielewski i prot.dr hab. Stefan K. Koz
łowski. Pinansowa'ła SAŚ UW w Egipcie. Pierwszy sezon ba
da~ powierzchniowych. 

W okresie kilkuletniej przerwy w badaniach wykopaliskowych w Kadero zorganizowano bada
Ola powierzchniowe nad Bł~ki tnym Nilem, na jego zachodnim brzegu, na odcinku pomi~dzy Abu Hugar 
(na północy) i JebelAbel (na południu), w pasie około 15 km szeroko~ci. Celem badań było roz
poznanie chronologi i i charakteru osadnictwa prahistorycznego w tej - dotąd nie badanej przez 
a rcheologa - czę~ci Sudanu, 1 ich stosunku do lokalnej geomorfologii. 

W badanym pasie terenu zarejestrowano pozostałości działalności człowieka datowane na 
czasy od starszej epoki kamienia do czasów współćzesnych. M.in. wymienić można odkrycie osad
nictwa wokół granitowego ostańca Jebel Abel, u podnóża którego stwierdzono neolityczne kręgi 
kamienne, koncentracje ceramiki i wy.robów krzemiennych; na samym wzgórzu stwięrdzono pozosta
lości osadnictwa neoli tycznego i wczesnopaleolityczne narz~dzia z kwarcu. Na innym ostańcu -
Jebel el-Ubeiyad zbudowanym z białego kwarcu, znaleziono narz~dzia wczesnopaleolityczne vyko
nane technik~ klaktońskąjPi~ściaki i stwierdzono takie osadnictwo neolityczne. u podnóża te
go ost~ńca natrafiono na rozległ~ osad~ i cmentarzysko kultury Jebel Moya, Dobrze zachowane 
znacznych rozmiarów stanowiska neolityczne odkryto w Launi (osada) i Kanuva Oia el-Ba.~r (osa
da wraz z pochówkami ludzkimil. W klifie wysokiej (20 m) terasy aluwialnej Bł~kitnego Nilu 
stwierdzono dwa poziomy kulturowe z epoki kamienia: wczesnopaleolityczny oraz środkowo- 1 pói
nopaleolityczny, zawierające wyroby kamienne i kości zwierz~ce. 
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STARI'. DONGOLA Polska Stacja Archeologii Sr6d~iemno
morskiej uw 
v Kairze 

W wykopaliskach udział vzieli: dr Stefan Jal:obielski, 
Zakład Archeoloqii Sródziemnomorskiej PAN - kierownik 
wykopalisk, dr Włodzimierz Godlewski (Muzeum Narodowe 
w Warszawie) , .mqr Boqdan 1urawski (Zakład Archeologii 
Sródziemnomorskiej PAN) -archeolodzy, dr int . Stani
sław Medeksza - architekt, int. Zbiqniew Doliński - fo
toqraf. Ze strony Sudańskiej Słutby Starotytności - in
spektor Mahmud at-Tayyeb. Sezon 22. 01 . 1984 r . - 25.02. 
1984 r. Badania wykopaliskowe prowadzono na czterech 
stanowiskach archeoloqicznych w obrebie polskiej konces ;! 
w Starej Donqoli. 

1. ~~~~~~!!~~-!~~~~~!~!_!!~~~-~~~~!~ 
Kontynuacja prac. Odsłonieto i udokumentowano środkow~ czedć kościoła. Prace objeły 

równiet usuniecie w części wschodniej budowli wydmy piaszczystej powstałej tam po przerwaniu ba
dań w sezonie 1973/74, a to w celu prześledzenia i analizy zasiequ starszej zabudowy na tym sta
nowisku (odkryta podczas ubiegłej kampanii Budowla z Ceqły Wypalo.nej BX) • Wzi~wszy pod u·.tage 
fakt, te południow~ i zachodnia cześć kodcioła odkopano w 1982 i 1983 r. ponad 3/4 powierzchni 
budowli jest obecnie dostepne. Częściowej rekonstrukcji murów Kogcioła na Planie Krzyża dokony 
wano, maj~c przede wszystkim na celu zapobieżenie wtórnemu zawiewaniu obiektu przez piasek. 

W cześci środkowej kodetola odkryto zachowan~ in situ jedn~ z (oryqinalnie czterech) baz 
kolumn tworzących rodzaj wielkieqo cibortum nad centralńa partia budowli, zawieraj~ca niezacho
wany obecnie element kultowy (krzyż?) • Dzięki temu odkryciu kommemoratywny charakter kościoła 
uzyskał dodatkowe potwierdzenie . Wewnątrz budowli znaleziono dalsze zwalone elementy architek
toniczne (kapitele, bazy, kolumny), których ilość wzrosła obecnie do 75 obiektów . Na podstawie 
teqo materiału udało sie ustalić istnienie (i opracować częściowa rekonstrukcje) portyków otwar
tych do wewn~trz naosu w qórnej kondyqnacji poszczeqólnych ramion krzyża, jaki tworzy plan kod
cioła . 

Przy pomocy sondaży badano zabudowe pod posadzkę Kościoła na Planie Krzyża, a mianowicie 
relikty Kościoła o Posadzce Kam~ennej z VII w n.e. (wyróżniono dwie fazy jeqo założenia: star
sz~ o przedziałach nawowych wyznaczonych kolumnami qranitowymi i pótniejsza zawierająca filary 
ceqlane; konstrukcja filarów dowodzi, że były tu już sklepienia kopułowe, jedne z najwcześniej
szych w nubijskiej architektu~ze sakralnej) oraz Budowlę z Ceqły Wypalanej (BX) z okresu chrys
tianizacji królestwa Makurii (VI w n.e. l. Chodzi tu założenie kommemoratywne o niespotykanym do
tychczas . planie. Dzięki szczeqółowe} analizie muró~ udało się ustalić, i e odkryte w 1973 ~. 
krypty i apsyda utyŁkowane nastepnie przez Kościół o Posadzce Kamiennej pochodzą oryqinalnie ze 
wspomnianej budowli BX. Tak wiec,podczas qdy wschodnia cze~ć budowli BX poświecona kommemorac j i 
pochówków w kryptach przypomina założenie kości~lne, jej zachodnia część zawierająca m.in. dwa 
paralelne pomieszczenia orientowane na ~si północ -południe nie znajduje analoqii w budownictwie 
sakralnym teqo okresu. Warto podkredlió także dojrzała technik<: budowlan~ w zakresie operowania 
ceqła wypalana już w tak wczesnym okresie. Swiadczyć by to mogło o tradycji stosowani~ teqo ~a
teriału w Donqoli w czasach przedchrzedcijańskich (tzw. kultura Tanqasi) inaczej niż w Nubii 
PółnQCnej , a zatem o rozwijaniu tu meroickiej tradycji budowlanej, który to fakt nie uzyskał 
dotychczas archeologiczneqo potwierdzenia. 

2 . §!!B2~!!~2-~~!~-~~~~~~ 
Prace w tym sezonie dofinansowywane przez Sudańska Służbę Starotytno~ci, miały na ce

lu qłównie dokonanie zabezpieczeń budynku i umożliwienie zwiedzania wnętrza qórnej kondygnacji. 
Kontynuowano prace rekonstrukcyjne podwórpa i oczyszczanie terenu przed fasada zachodnią. 

3. ~~!22~!!~2-~2~~!~!-~~!~29~2:~!~b~!-~!!_!· 
Kontynuacja prac wykopaliskowych rozpoczętych w ubiegłej kampanii za pomoca sondaży, 

nawarstwień sprzed okresu budowy obiektu. Odkryto pozostałości dużej budowli z ceqły mieszanej, 
datowar.ej na okres kl~syczny chrześcijański. Plan teqo założenia suqeruje, że nie chodzi tu o 
wcześniejszy kościół. 

4. ~!~~222!!-~b~~~~~!l!~!~! 
Odkryto rozleqłe cmentarze z okresu klasyczneqo (IX-XI w.) na północny-wschód od 

miasta, rozłożone wok6! wysokiego komu H, nie badaneqo jeszcze przez ekspedyc j e. Odkopane gro
by (TNH 1-21 o sklepionych n i sko komorach z szybem od strony zachodniej zawierały jak się wy
daje pochówki mnichów. Dokonano tar.że szczeqółowych pomiarów północno-wschodniej części terenu 
koncesji polskiej i ustalono nowy przebie9 qranic badaneqo obszaru. 

PALMYRI'. 

S Y R I A 

Polska Stacja Archeoloqii Sródziem
nomorskiej UW 
w Kairze 

Mis j a w sk ładzie: doc.dr hab. Michał Gawlikows~i (' ni
wersyt et wars zawski) - kierownik wykopal i sk; dr Michał 
P ietr zyko~sk i - archeoloq; mqr inż.arch. Marek Barań
ski. Sezon badań 22.03.1964 r. do 31.05.1964 r. 
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~ontynuovano prace nad odsłanianieD położonego w południowo-wschodnim sektorze Obozu Dio
klecjana, spichlerza legionowego (horreum legionis), odkrywając łącznie z poprzednimi kampaniami 
3/4 jego powierzchni. Odsłonięto S spo~r6d 7 filarów rozdzielających budowlę na dwie trapezoidal
na nawy oraz br~ szeroko~ci 2,25 m, provadzac4 na dziedziniec. Najwainiejszym elementem budowli 
są bazaltove młyny zbotove1 stan ich zachowania i ślady utyŁkowania umożliwiają precyzyjną rekon
strukcję sposobu ich funkcjonowania. · 

Znalezione w czas~e badad elementy architektoniczne lm~ib. kolumny) pozwalają na odtworze
nie wyglądu budowli i jej pierwotnej wysokości, natomiast znalezi~ka drobne (~.in. moneta cesarza 
Berakliusza oraz bizantyńskie lampki oliwne) wskaz~ją datę ostatecznego opuszczenia budowli na 
pierwszą połowę VII w n.e. 

w czasie kampanii prowadzono równiet prace nad uzupełnieniem dokumentacji świątyni Allat, 
przygotowywanej do druku. 

OAMBY 
Oistrict Clevland 

W I E L ~ A B R Y T A N I A 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii ~ultury Materialnej 
Zakład Archeologii Wielkopolski 
Oepartment of Archaeology University 
of Durham 

Badania prowadzili: doc.dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 
i dr Anthony Harding. Finansowała strona brytyjska 
(Uniwersytet w Durh~). Drugi sezon badad. Osadnictwo 
z epoki brązu. 

w ramach współpracy Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN z Universy~tem v Durham 
(Departament Archeologii) kontynuowano badania nad przemianami form eksploatacji środowiska przy
rodniczego w epoce brązu. W pierwszym etapie tych badań (rok 1982) prace terenowe prowadzono na 
terenie południowej Anglii (Kent i East Sussex). · 

· W roku bieżącym natomiast badaniami objęto tereny północno-wachodnej Anglii. Prace wery
fikacyjne i sendatowe realizowano natomiast na terenie Parku Narodowego - North Yorksa Moors -
okolicach miejscowości D a m b y. Poprzedzajace badania terenowe stud!a archiwalne prowadzone w 
muzeach regionalnych pozwoliły na ustalenie liczby obiektów archeologicznych w tej części inte
resującego nas makroregionu osadniczego. Ustalono mianowicie, it na zboczach wzgórz otaczających 
miejscowość Damby znajdować się winno około 1500 rótnego rodzaju obiektów archeologicznych, a 
więc zarówno kurhanów, wałów kamiennych i ziemnych pozostałości systemów pól z epoki brazu itp. 
W związku z tym pod1ęto v tym rejonie szczegółowe badania inwentaryzacyjno-sendatowe majace na 
celu zarównoweryfikację\Zebranych danych archiwalnych jak równiet uzyskanie materiałów do dato
wań C-14. W trakcie tych badań zweryfikowano, zlokalizowano i odkryto w sumie 682-dwa obiekty 
w tym: 601 kurhanów z epoki brązu, 12 fragmentów domostw datowanych wstępnie na podstawie ze
branych materiałów równiet na epokę brazu, 69 fragmentów wałów i nasypów ziemnych wyznaczają
cych zas1ęgi osad jak pdl uprawnych (tzw. Field Sy~tem). Wykonano równiet szczegółowy plan hi
psometryczny terenów objętych badaniami (pow. 3 km), na który naniesiono następnie wszystkie 
odkryte i zweryfikowane obiekty archeologiczne. Badania sendatowe z uwagi na brak środków fi
nansowych ograniczono jedynie do pobrania materiałów do datowań C-14. 

Równolegle z pracami -archeologicznymi realizowano równiet zakrojone na szeroka skale 
badania nad rekonstrukcj4 'rodowiska przyrodn~czeqo, w których brali równ~et udział palynolo
dzy z Departamentu Geografii Uniwersytetu w Durham. W trakcie tych prac ustalono i zweryfi
kowano lokalizację dotychczas wykonanych profili palynologicznych (28) i pobrano materiały do 
dwóch kolejnych, które zlokalizowane zostały w rejonie prowadzonych w b~ szczegółowych badań 
weryfikacyjno-sondatowych. 

Badania będą kontynuowane w 1985 r. 

HURANO-WENECJA 
San Donato 
Stanowisko 1 

WŁOCHY 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury Materialnej 

·Uniwersytet Wenecki 

Badania, pod ogólnym kierownictwem prof.dtWitolda 
Hensla i prof. dtG.Traversariego, prowadziła dr Jad
wiga Ranhutowa oraz mgr Tadeusz Baranowski i mgr Maria 
Rulewicz( a ze strony włoskiej pracownicy, absol"r2nci 
i ·stude.nci Uniwersytetu Weneckiego. Badania finanso
wała strona włoska. Drugi sezon prac wykopaliskowych 
na terenie jednego z ·~zesnośredniowiecznych ośrodków 
miejskich Wenecji. · 

Kontynuowano polsko-włoskie prace archeologiczne nad poczatkami Wenecji, Na wyspi e Mu
rano, przed bazyliką s. Maria i S.Donato rozszerzono (w kierunku południowym) wykop badawczy 
z roku 1983. Uchwycono południc-wy zasięg budowli (zapewne baptysterium), odsłoniętej uprze dn io 
fragmentarycznie. Natrafiono na fundamentowe partie muru kamiennego i co najmn i ej pięć pozio
mów posadzek wapiennych we wnętrzu obiektu oraz dalsze trzy bazy kolumn kamienno-ce glanych, z~ 
~ladami kilko faz przebudowy. Jedna z baz zwieńczona była wtórnic użyt~ rnarmurową płyta (X- XI 
w.), pięknie zdobiona ornamentem plecionki. Uchwycono ważne powiązania stratyg~aficzne clecen 
tów architektury kamien~ej i posadzek. 

Zbadano kilkanaście grobów z rótnych okresów użytkowania przykcśclelnego cmentarza . F< 
chówki wyposatone były jedynie w różańce i medali ki. lv jednym pr zy padku odkry t o ceg l ane przy
krycie grobu, w którym pochowano kilku zmarłych. Uzyskano no~e dane dotyczące formcwan ~a się 
w~zcsnośredniowieczneqo ośrodka miejskiego na Murano , między innymi związane z roz~oj c~ pt odu\-
CJi szkła na tej wyspie. 

Zabytki pozostają w Wenecj i , a badania maja być kor.tynuowane. 
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CI!WARZNO, gm. Stara Kisze"'a 
..,oj. gdańskie 
Stanowisko l 

- 2C!S -

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańskuf 

Badan~a prowadziła mgr Gabr~ela Jeziorska. Finansowało 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Szósty sezon badań . 
Cmentarzysko wielokulturowe. Kręgi z wczesneoo okresu 
wpływów rzymskich. ' 

W-1983 r . na cmentarzysku ograniczono badania do kręgu nr II o średnicy 19,7 m. Rozpo
czę~o badania dwóch ćwiartek naprzemianległych. Przebadano równiet częściowo ćwiartkę trzecią . 

Obiekt do _eksploracjl dość trudny ze względu na występującą tuż pod humusem grubą, zbi
ta warstwę żwiru 1 drobnego gruzu kamiennego, rozmieszczonego na dużej przestrzeni wnętrza kręgu. 
Materiał ceramiczny - bardzo nicliczny i nietypowy. 

W północno-zachodniej części kręgu, poniżej poziomu, na którym ułożono głazy koliska , od
słonięto prostokątne w planie miejsce palenia ognia, wypełnione kamieniami i grubą, 30 cm ~ars
twą spalonych węgli qrzewnych. Całkowity brak ceramiki w obiekcie utrudnia jego chronologię. 

W północno-wschodniej części kręgu, w jasnym, żwirowym piasku, odsłonięto ślady spalónej 
konstrukcji drewnianej: na planie, na głębokości 65 cm, zarysowały się dwa kwadraty spalonego 
crewna o bokach około 60 cm, oddalone od siebie o 2,2 m. Położenie ich w stosunku do kręgu - pro
mieniowe . Odległość między koliskiem a pierwszym kwadratem wynosiła 10 cm. Kwadraty spalenizny 
sugerują, iż mogły to być słupy bramy (?). Nieliczne kamienie oraz polepa służyły przypuszczalnie 
óo umocnienia słupów konstrukcji. 

Konstrukcję ta należy zapewne łączyć z odsłoniętą w kręgu nr I spaloną drewnianą budowlą. 

Badania będą kontynuowane. 

CZERSK, gm. Góra Kalwaria 
woj. stołeczne warszawskie 
Stanowisko •wzgórze Zamkowe• 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury Haterlalnej 
w Warszawie 

Badania prowadzili: dr Jadwiga Rauhut i dr Przemysław 
Urbańczyk. Konsultantem był prof . Witold Hensel. szes
nasty 1 ostatni sezon badań. Wczesne ~redniowiccze 
(XI-XII w.) 

Zakończono eksplorację ostatniego wykopu położonego na cziałce 35 D w zachodniej cz~ści 
wzgórza. Przebadano warstwy wczesnośredniowieczne o miąższości około 1 ,5 m (od 112 , 00/111,62 do 
110,56/110,06 m n.p.m.). 

· Wykop usytuowany był w sąsiedztwie wałów wczesnośredn iowiecznego grodu , gdzie koncent ro
wała się zabudowa mieszkalna, z której zachowały się rozłożone pozostałości poewalin i podłóg 
budynków drewnianych oraz ślady palenisk i pieców kopułkowyc~ Wyróżniono trzy fazy zab~dowy, 
z których każda przykryta była warslwą niwelacyjną poprzedzającą ko lejny etap zagospodarowani~ 
wzgórza. 

Nie stwierdzono śladów wcześn~ejszego osadnictwa z VI-VII i IX-X stuleci, którego ślady 
odkryto wcześniej na innych odcinkach. Zalegająca bezpośrednio na calcu p i aszczys ta warstwa z 
węglami znajdowała się zapewne na wtórnym złotu będąc śladem prac niwelacyjnych poprzedzających 
zabudowę z pol. XI w. 

· Oprócz ceramiki i ko~ci zwierzęcych w warstwach z XI-XII w. znaleziono też przęśliki z 
gliny i ró~owego łupku, fragmenty dwóch grzebieni rogowych, półkosek , silnie skorodowany grot 
~łóczni, duty klucz żelazny, szydło, osełkę z szarego łupku oraz paciorek szklany i pac iorek 
bursztynowy. 

GNIEZNO 
woj. poznańskie 
Stanowisko 37 b 

Muzeum Początków Państwa Polskiego 
w Gnietnie 

Badania pod kierunkiem dr Gabrieli ~likołajczyl< prowa
dziła mgr ,Ewa Rogowska. Finansowało ~uzeum Po
czątków Państwa Polskiego w Gnie:tnie. Pierwszy sezon 
badań. Teren przy kościele 00. Franciszkanów (2 pał. 
XI1I w, przebudowa XVII i XVIII w.), cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne. 

celem badań była weryfikacja hipotezy o istnieniu w pierwotny~ założeniu kościoła 00. 
Franciszkanów nawy poprzecznej (transeptuf na wysokości dobudowanej w XVIII w. kaplicy, obec- -2 
nie pod wezwaniem bł. Maksymiliana Kolbego. Stąd też wykopy (1 i 2) o łączne j powierzChni 37 m 
założono w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej i zachodniej ściany kaplicy. 

w wyniku prac odsłonięto fragmenty czterech murów ceglanych na fundamencie kamiennym. 
owa z nich usytuowane na osi północ-południe, w swym północnym odcinku przylegały bezpośrednio 
do wschodniej i zachodniej ściany kaplicy, a częściowo wc~odzi!y pod nie. St~pa murów osadzona 
była na głębokości 1,60-1,65 m pod powierzchnia terenu. Fragmenty dwóch ,kole)nych murów połą
czone były murem odkrytym przy wschodniej ścianie kaplicy. Jeden o przebiegu wschód- zachód, 
dobudowany był do niego od strony wschodniej, drugi, o pr<ebiegu północ-południe, przylegat od 
strony zachodniej. W południowej swej części mury zniszczone zostały przez wkopy pod rury kana
lizacyjne. 
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Natrafiono ponadto na cmentarzysko z okresu poprzedzającego budowę ko4cioła. Odkryto sie~ 
dem pochówków, na głębokości 1,05-1,33 m. Są to wyłącznie groby szkieletowe. Zmarli zwróceni byli 
głowami na zacbód. Tylko w jednym przypadku zaobserwowano odstępstwo od tej reguły (głowa zwróco
na na południe). Przy jednym z pochówków stwierdzono pozostałości drewnianej trumny. Szkielety w 
zasadzie nie posiadały wyposażenia. wyjątkowo znaleziono nó! !elazny wraz z brązowym kabłączkiem 
skroniowym. Groby wystąpiły w ramach warstwy brunatno-czarnej ziemi zawierającej domieszkę węgla 
drzewnego oraz liczne fragmenty ceramiki i ~wierzęce szcząt~i kostne. Na podstalle materiału cera-
micznego warst~ datowano na wiek XII. · 

Rezultaty badad nie pozwalają na jednoznaczne określenie chronologii oraz funkcji odsło
niętyc9 murów (transept kościoła 00. Franciszkanów, ewentualnie założenie klasztorne). 

Materiały przechowywane s~ w Muzeum ~oczątków Państwa Polskiego w Gnie1nie. 

Badania będą kontynuowane. 

RACZKOWICE, gm. Dąbrowa Zielona 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 3 

Muzeum Regionalne 
w Radomsku 

Badania prowadziła mgr Botena Błaszczyk. Finansował 
WXZ w Częstochowie. Szósty sezon badań. Cmentarzysko 
kultury przeworaklej z okresu wpływów rzymskich. 

Przekopano obszar około 300m2 • Odkryto 18 grobów ciałopalnych, płaskich (łącznie 86 
na cmen~arzysku). Wśród nich było 6 popielnicowych. wyróżniającym się był grób 78, w którym zna
leziono żelazny zgięty miecz (II/III w n.e.), umbo, grot oszczepu, fragmenty zawieszki z rogu 
i grzebienia kościanego. Bardzo ciekawy był też grób 86, w którym oprócz żelaznego umba z os
trym kolcem, natrafiono na żelazny grot ze skrzydełkami, grot włóczni, nóż, krzesiwo, sprzączki 
i ułamki naczyń glinianyoh. W trzech grobach znajdowało się pó kilka ułamkó~ naczyń terra sigil
lata z wyobrażeniami figuralnymi. Kilkadziesiąt ułamków tych naczyrl znaleziono lutno w odcinku 
gdzie groby te wystąpiły. 

Pozostałe wyposażone zostały również w groty oszczepów, fibule, przedliki, igły, n~że, 
grzebienie, paciorki szklane. Odcinki położone w północnej ezęści stanowiska nie dostarczyły 
żadnych obiektów archeologicznych. Nieliczny był tam teł materiał lu1ny w postacl ·ułamków na
czyń i kości. 

Badania będą kontynuowane. 

TRONDEN ES, okręg Troms /Norwegia/) 
komuna llarstad 

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury Materialnej 
w Warszawie . 
Troms Oniversitetet · · . 
Institut for Samfunnvltenakap 

Badaniami kierował ze strony norweskiej dr Reidar 
Bertelsen; ze strony polskiej dr Przemysław Orbań

.czyk. Czwarty sezon badań - po wykopaliskach z lat 
1962-64. Finansował okręgowy urząd konserwatorski. 
Wielofazowe stanowisko osadnicze - Od" wczesnego 
6redniowiecza do czasów nowożytnych. 

Stanowisko położone je.at w północno-wschodniej .części wyspy Hinnya w archipelagu Lofo
tć~. Jest to jeden z 14 kopców farmowych zloXalizowanych w tej czędci wyspy; Trondenes znane . 
z sag jako siedziba jednego z najsłynnlejazych" wodzów wiklńskich było nieprzerwanie zasiedlo
ne od XI w. at do dzisiaj. Od XII w. znajduje ale pod jurysdykcją kościelną. Celem wykopalisk 
było przebadanie obszaru około 12 m2 przeznaczonego pod rozbud~ jednego ~budynków koliciel
nych oraz uzyskanie informacji o przestrzennym rozwoju obiektu. 

Po otworzeniu głównego wykopu stwierdzono, te w końca XVIII w. teren ten został zniwe
lowany pod budowę siedziby pastora, w wyniku czego została zniszczona więkazod~ pierwotnego 
układu stratyfikacyjnego. Zachowały się tylko-cztery warstwy z najstarszej fazy użytkowania 
obiektu oraz kamlenny fundament dutej budowli posadowiony bezpodradnie na caleu. Skromna za
wartość zabytkowa (szydło kościane, nó:t żelazny)~ i pozostałości paleniska pozwalają ją okred
lić jako budynek mieszkalny z XI ~ • · 

Drugi cel badali zrealizowano otwierając w różnych punktach sknowls-ka, . które ma wymia
ry około 50 x 70 m; dziesie~ wykopów sendatowych 1 x 1 m. Decyzje o ich lokalizacji oparto na 
wynikach przeprowadzonego uprzednio sondowania całego stanowiska przy pomocy 1~5-metrowej 
aztycy metalowej. Ozyakane z tych wykopów informacje chronologlc%De pozwolą określió kierunki 
i tempo p~zestrzennego rozwoju obiektu. · 



W'iSZOGROD 
woj. płockie . 
Stano.,.iako 2a 
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Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury Materialnej 

W badaniach pod kierunkiem prof. dr, Wojciecha Szymań
skiego uczestniczyli mgr mgr Marek Dulinicz, Zbigniew 
Kobyliński, Bogdan Lichy, Waldemar Maszczyński (autor 
sprawozdania) • Finansował WKZ w Płocku. Trzeci sezon 
badań. Wczesnotredniowieczna osada przygrodowa (VII
IX-XI w.). 

Prace koncentrowały si~ w zachodniej cz~ści osady. Otworzono trzy wykopy o łącznej po
wierzchni 368 m2. Na przebadanym obszarze odkryto sze~ć obiektów osadniczych. 

Obiekty 4 i 6 były jamami o dnach płaskich i nast~pujących wymiarach: 2,8 m x 1,6 m 
i 3,6 m x 1,6 m1 zorientowane dłutszymi bokami wzdłut osi wschód-zachód, zagł~bione w calec na 
około 40 cm. Wypełniska obiektów były uwarstwione. w obiekcie 4 stwierdzono obecność trzEch 
warstw, a w obiekcie~ - czterech. Najniższe warstwy były uchwytne cześciowo na po4iomie zacho
wania obiektów, w ich partiach przybrzeżnych. Na zawartość zabytkową złożyły si~ bardzo liczne 
fraqmenty. ceramiki i kości. 

Odsłonfeta cześć obiektu 3 (eksploracja rozpocz~ta w ubiegłym roku) miała długość 9,J m, 
przy całkowitej długoś~i 15,J "m i szerokości 4,5 m do 5 m. Obiekt zorientowany byl wzdłuż osi 
półnoo-połudDie. Dno jego nieckowate, wyratnie przepłycone w cz~ści środkowej zagłebione było 
w calec na około 80 cm. Jego wypełnisko tworzyło sześć warstw , z których IV, IVa i VI miały 
prawdopodobnie charakter użytkowy - pozostałe -zasypowy. Na materiał zabytkowy złotyły się licz
ne fragmenty ceramiki i kości. W cześci północno-zachodniej wystąpiły liczne (kilkadziesiąt) 
fragmenty żelaznego żużla . Poza tym wydobyto stąd dwa przęśliki gliniane, osełke, żelazną szpilQ 
tordowaną, liczne fragmenty silnie skorodowanych przedmiotów żelaznych. 

w obiekt J wkopana była ziemianka (obiekt Ja). Miała ona regularny kwadratowy kształt 
o wymiarach 3,8 m x J,8 m i zagłebiona na około 1 m. Obiekt miał ściany pionowe, dno płaskie, 
w czterech narożnikach wystąpiły doły posłupowe. W północno-zachodnim rogu znajdowało sie pale
nisko z kamieni narzutowych. Materiał zabytkowy z ziemianki to nieliczne kości, ceramika i dwa 
przedmioty metalowe . 

1 

Obiekty 5 i 7 przebadano podczas bietącej kampanii wykopaliskowej tylko w znikomej c·z~ś
ci. Obiekt 5 naruszony przez rów strzelecki miał wydłużony nieregularny zarys o szerokości oko
ło 3,2 m i długości ponad .11 m. Eksploracji obiektu nie prowadzono. 

Obiekt 7 przebadano tY.lko częściowo. Eksploracje prowadzono w jego południowo-wschodniej 
części. Badania przerwano po zdjeciu czterech warstw o miąższości łącznej ponad 1 m. Materiał 
zabytkowy jaki pozyskano to liczne fragmenty ceramiki i kości; 

Technologia naczyń 1 ich morfologia pozwala ws~pnie datować badane stanowisko na VII 
-IX w. (obiekty J, 4, 6) 1 XI w. (obiekt Ja). 

/ 



REALIZACJA ARCHEOLOGICZNEGO ZDJ~CIA POLSKI W 1984 R. 

W}•l<az przebadanych obszarów metodą AZP ::;a 1984 r. został przygotowany wzorem lat ubieg
łych na podstawie rocznych sprawozdań Konserwacorskich d/s Zabytków Archeologicznych. W okresie 
tym wszystkie już województwa prowadziły prace w tym zakresie. Niestety z obowiązku nadsyłania na 
bieżąco dokumentacj~ do ooz wywiązało się jedynie 11 województw: b1alskopodlaskie, katowickie, kie
leckie, koszalińskie, krośnieńskie, pilskie, piotrkowskie, rzeszowskie, sieradzkie, słupskie i 
szczecińskie. 

Do końca roku sprawozdawczego nie napłynęła zaległa dokumentacja z 702 obszarów, w t}cm 
ze 150 z wykonawstwa w 1984 r. Najczęściej jest to spowodowane nie dotrzymaniem terminów przez 
indywidualnych wykonawców lub instytucje , których wyniki prac są kwestionowane przez KZA 1 zespo
ły konsulcantów. Przypomina się zatem wszystkim kierownikom grup badawczych o uregulowaniu po
winno§ci w stosunku do KZA tak, aby w 1985 r. cało§ć zaległej dokumentacji zarejestrowana była w 
zbiorach centralnegÓ archiwum w ODZ. 

Jednocześnie wyjaśniamy, ie nieporozumieniem jest opracowanie zapisu informacyjnego na 
Kartach Ewidencji Stanowisk Archeologicznych cpartego na mapach ul<ładu'65 /skala 1:25 000/. Wpro
wadzen>e przez KZA na woj. łódzkie nowej siatki niespójnej z podziałem zastosowanym w systemie 
AZP, z inną numeracją obszarów 1 symboli na mapie zbiorczej, inną metodą podawania współrzędnych, 
czyni dokumentację województwa łódzkiego nieporównywalną z resztą kraju. Dlatego też dokumentacja 
ta nie może być respekt~·ana 1 spożytkowana w pracach w ODZ. Badania powierzchniowe o charakterze 
o gólnopolskim oparte c ujednolicony system zapisu nie mogą być realizowane odmiennie w różnych 
dzielnicach kraju. Konserwatorzy mają prawo i obowiązek wzbogacać ten zapis, ale w wypadku wprowa
dz e~ia . zasadniczych zmian mogą to robić jedynie dla swych wewnętrznych potrzeb. 

wojewóózc,.·o 

E.iał.a Podlaska 
:il>ałystok 
Bielsko Biała 
Bvdacszcz 
:he im 
: i.echan:S• 
:zęstocno;-;a 

Clbląg 
·;dańsk 
.Jor :z. ów 
Jelenia C-ćra 
Kahsz 
1\at.owic r: 
Kie lcE: 
ł:on 1.n 
H.o sz a l ~r~ 

1\rakó,.· 
~:rosno 

Leąn1.c2 

LeSZ :lO 
Lubl i r. 
Lo:nża 
Lód :f 
NO\t.'Y Sąc z 

Olszt}·n 
Opole 
Ostrołęke 
P~ ła 
P otrkó"· Tryb. 
i? łocY. 

Poznań 

? rzemys l 
Rzeszów 
Siedl::e 
Sieradz 
Skierniewice 
Słuosk 
suwalki 
Szcz.ecin 
Tarnobrzeg 
Tarnów 
Toruń 

1\ałbrzych 
\-:arszawa m. 
Warszawa woj. 
Włocławek: 
Wrocław 
Zamość 
Zielona Góra 

DOTYCHCZASOWA ILOŚĆ PRZEBADANYCH OBSZARÓW 

obszar woj. w r.m2 
ilość obszarów AZP 

5.348 25 
10.055 44 
3 .7 04 25 

10. 349 52 
3.866 28 
6.3ó 2 84 
6.182 lO 
6.103 101 
7.394 30 
8. 484 46 
4. 37& 20 
6.512 60 
6.65 0 27 
9.211 23 
5.139 28 
s. 47 0 96 
] . :!54 16 
5.702 6 
4.037 77 
4. 154 . 128 /skończyło/ 
6. 79Z 59 
6.684 24 
). 523 25 /?/ 
5.576 4 

12.327 45 
8.535 27 
6.498 45 
8.205 75 
6.266 24 
5.117 22 
8.151 50 
4.437 105 
4 . 387 20 
8.499 43 
4.869 39 
3.959 98 
7.453 83 

10.490 39 
9.981 71 
6.283 25 
4.151 6 
5.348 58 
4 . 168 32 

20 
3.788 32 
4.402 57 
6.287 25 
6.980 36 
8.868 86 

Ra2em 2.212 
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WYJ:ONMIS'l'WO AZP ·11 1984 ROKU 

województwo liczba 
obszarów 

nr obszarów finansovał 

Biała Podlaeka 9 58-85, 59-89, 60-86, 60-87 • . WltŻ 
60-89, 61-86, 61-87, 61-88, BBiDZ 
67-85 

Białyetolt. 18 26-89, 27:-88, 31-82, 31-83, !:ZA 
33-85, 35-88, 37-89, 38-91, 88-92, , 39-91, 39-92, 40-92, ~2-86, 
42-87, 42-88, 44-87, 45:-87, 
51-83 

Bielsko Biała 9 102-50, 103-52, 104-52, 105-45 XZA 
105-49, 106-44. 106-45, 107-47, 
108-47 

BydqoezcE 13 35-33, 35-39, 36-36, 40-34, WJ<Z 
41-39, 42-34, 46-35, 46-42, ODZ 
47-38, 47-U, -:t7-42, 48-37, 
48-42 

Chełm 18 71-89, 71-90, 71-91, 75-90, WJ<Z 
75-91, 76-91, 79-86, 79-87, 
79-91, 80-91, 81-87, 81-89, 
81-93, 81-94, 82-93, 82-94. 
83-90, 84-90 

Ciechanów 11 37-59, 37-60, 37-62, 38-57' WJ<Z 
38-60, 39-57, 39-59, 42-63, 
45-65, 46-65, 47-65, 

Częstochowa 10 84-42, 86-42, 87,45- 87-46, WJ<Z 
88-45, 88-46, 89-44, 89-45", 
90-44. 90-45 

Elbląg 28 10-55, 11-56, 13-49, 14-51, WJ<Z 
14-54, 15-50, 15-52, 16-48, 
16-50, 17-46, 17-47 .. 17-48, 
17-53, 18-46, 18-47' 18-53, 
18-54, 19-51, 19-54, 23-50, 
23-80, 24-50, 25-H, 25-50, 
25-51, 26-49, 27-49, 29-50 

Gdańsk 8 07-43, 10-41, 10-427-- 13-44, WKZ 
20-45, 20-46, 21-44, 21-46 ODZ 

Gorzów Wll<p. 18 35-16, 36-14. 36-17. 36-18, WJ<Z 
37-17, 37-18, 37-19, 41-17, 
42-18, 43-10, 43-ll' 44-10, 
44-ll, 44-12, 48-18, 48-19, 
49-18, 49-19 

Jelenia Góra 6 72-15, 73-14, 73-15, 74-14. WJ<Z 
74-15, 77-10 

"Kalisz 12 64-35, 64-41, 66-37, 67-37, WI<Z 
68-37, 68-38, 73-38, 73-39, ODZ 
74-39, 76-37' 76-38, 77-38 

Itielce 5 92-61, 
94-68 

92-62, 92-63, 93-61 WOAX 

Konin 4 52- 31, 52-38, •. 53-37, 54-35 WKZ 

Koszalin 30 8-23, 10-22, 11-22, 13-18, KZA 
13-22, 14-15, 14-21, 16-20, ODZ 
16-2 \,, 17-20 , 20-19, 21-19 , 

121-20, 27-18, 27-19, 28-19, 
28-20, 29-18, 29-19, 29-20, 
30-15 , 30-16, 30-17 , 3.0-18, 
·30-19, 30-20, 30-21, 30-22, 
30-23, 30-24 

Kraków s 100-53, 102-55, 103-57. 103-58, KZA 
104-55 

Krosno 3 109-71, 111-77. 11 3-78 WKZ 
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Leqnica 4.4 65-19, 66-17, 66-18, 67-20, wu 
) 

68-18, 68-20, 68-21, 68-22, MuzeUII 
70-20, 70-23, · 71.,.19, 71-20, w Głogowie 
71-21, 72-19, 72-20, 72-21, 
72•22, 7,3·19, 13-20, 13-21, 
73-22, 74-21, 74-22, 76-1~. 
76-21, 76-22, 77-16, . 
71-17, '77-18, 77-19, 77-20, 
7-7-21, 78-16, 78-17, 78-20, 
78-21, 78-22, 7,-20, 79-21, 
79-22, 80-18, 80-22, 81-22, 
82-20 

Leszno 15 • . 63-27, 64-27, 65-23, 65-30, lfKZ 
66-21, 66-31, 67-20, 67-21, WOAit 
67-31, ' 69-23, 69-24, 70-28, 
70-29, 71-25, 72-25 

LUblin 15 10-1l, 70-74, 70-75, 71-74, Wit Z 
71-7 , 72-74, 72-75, 72-76, orz"d Mie1-
73-77, 75-79, 75-83, 76-80, ski w 
76-81, 83-78, 84-77 ltrdnik'u 

Łom! a 3 30-76, 36-79, 39-76 wu 

Łódt 15 uwaga: 11o'ć całkowicie prze Wit Z 
badanycb obszarów wynika ze 
skartografowania w ODZ nada•-
lanej dokumentacji v której 
z~etosovano nie reapektovan" 
przez ODZ eiatk~ i numerację 
układa 65. 

Nowy S"cz 108-59. WltZ 

Olsztyn 8 19-56, 19-67, 19-98, 23-61, Wit Z 
23-65, 23-66., 24-65, 24-66 ODZ 

Opel e 9 80-4.0, 81-40, 85-33, 86-32, BBiDZ 
92-36, 93-35, 93-38, 94~35, ODZ 
95-38 

Ostrołęka 22 lł-65, 35-70, 35-72, 36-69, WKZ 
36-70, a1-1o, 39-70, 39-74, BBiDZ 
40-65, 40-68, 40-69, 41-66, ODZ 
łl-68, 41 .. 69, 42-72, 43-67, 
43-71, 46-74, 46-75, 47-75, · 
49-11, S0-71 

Piła 22 31-27, 31-28, 33-29, 35-19, WKZ 
35-20, 36-18, 36-19, 36-20, ODZ 
37.:.18, 39-21, 39-28, 39-29, 
·~31, 42-26, 42-27, 42-28, 
łl-26, 44-26, 45-29, 45-30, 
4.5-31, 46-21 

Piotrków Tryb. -13 66-57, 70-56, 71-56, 71-58, Wit Z 
72-52, 73-49, 13-53, 13-59, 

\l 
ODZ 

ił-53, 74-Sł, 74-55, 76·55, 
76-56 . 

Płock 7 47-65, 47-5,, 49-sj, 49-54, wu 
49-55, 49-56_, 49-57 

PoznaJ! 29 4.8-18, 48-19,. 49-19, 49-20, WKZ 
49-32, 50-29, 50-30, 50-33, ODZ 
51-27. St-.28, 51-29, 51-30, 
52-29, 52-30, 53-33, 54-27, 
54-35,' 55-26, 55-30, 55-31, ,. 55-33, 55-34, 56-28, 56-30; 
56-31, 57-27, 57-28, S7-31, 
59-33 

Przemy' l 5 97-89, 100-87, 101-83, 105-85, BDZ 
108-79 

Radom 23 66-67, 66-68, 66-69, 68-61, 
69-70, 70-69, 70-72, 71-64, 
71-65, 71-66, 71-67. 71-69, 
71-72, 71-73, 72-72, 72-73, 
74-68, 75-68, 76-67, 76-68, 
78-71, 79-71, 81-70 
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Rzeszw s 97-76, 99-80, 100-80, 101-16 ~IKZ 
101-80" ODZ 

'Siedlce 1S 47-74, 48-74, S2-76, S3-7S, WKZ 
56-79, 57-78, 57-79, 58-80, 
59-82, 60-80, 60-81, 60-82, 
65-70, 65-73, 66-70 

Sieradz lO - 65-44, 66-44 ', 66-47, 67-44' WKZ · 
68-42, 70-50' H-46, 74-47, 
75-46, 80-44 

SkJ.erniewice 25 54-58. 54-59' 56-57' 58-SS, WKZ 
58-56' 58-57, 59-54. 59-SS, 59-59, 
60-55, 60-56, 60-57, 62-56, 
62-57' 62-60' 63-59' 63-60, 
64-59, 64-62, 65-61' 65-59, 
67-58, 67-60, 68-60, 68-61 

Słupsk 22 4-32, 4-33, 4-34, 5-32, WKZ 
5-33, 5-34, 6-32, 6-33, 
6-34. 7-24, 7-25, 7-26, 
7-32, 7-33, 7-34, 8-24, 
8-27' 9-24, 9-27' 10-27, 
11-36 12-35 

Suwałki 11 14-83, 15-82, 15-83, 16-84, WKZ 
17-80, 18-80' 18-81, 19-80, 
20-78, 21-87. 21-88 

Szczecin 28 15-12, 15-lJ, 18-06, 21-07. WKZ 
22-07' 23-03, 23-05, 23-06, ODZ 
24-03, 24-04. 24-05, 24-06, 
25-03, 25-04, 25-05, 25-06, 
26-03. 26-04, 26-05, 32-06, 
33-05, 33-06, 33-07' 34-05, 

\ 34-06, 34-08, 35-05. 35-08 

Tarnobrzeg 15 85-73, 85-77' 87-76, iiJ-77' BBiDZ 
88-76, 88-77. 88-78, 88-79, 
89-74, 89-77, 91-73, 93-69, 
94-68' 94-78, 95-78 . 

Tarnw 2 104-66, 105-66 WKZ 

·'l'orull . lO 29-50, 32-42, 33-41, 33-44, WKZ 
33-45, 33-46, 36-51, 37-46, 
38-45, 38-46 

Wałbrzych 17 82-22, 84-23, 90-26, 90-28, WKZ 
91-25, 91-27, 91-28, 93-25, 
93-26, 93-27' 93-28, 94-25, 
97-25, 98-25' 99-24, 99-25, 
100-25 

Warszlbla 3 54-65, 56-65, 57-64 SPDDK 

Wrocław 13 70-26, 70-27. 71-31, 71-32, WOAK 
77-28, 79-29, 81-29, 83-29, 83-30 
87-27, 87-28, 88-27, 89-28 

Włocławek 16 43-48' 44-44, 45-48, 46-42, WKZ 
46-43, 46-44, 46-49, 46-50 
46-51, 47-42, 47-45 ; 48-42, 
49-.U, 50-47, 52-48, p-49 

Zamoś<! 20 83-86. 84-91, 85-95, 85-96, WKZ 
86-95, 86-96, 88-89, 90-92, 
91-86, 91-87, 91-92, 92-86, 
92-8'7' 92-88, 92-89, 92-92, 
93-89, 94-90, 95-83, 95-90 

Z,ielona Góra 19 54-17' 60-7, 60-13, 60-14, KZA 
60-15, 61-12, 61-19, 62-12, 
,63-12, 63-16, 64-11, 64-12, 
64-13, 64-14, 64-15, 64-16, 
65-9, 65-16, 66-6 

Ł'lczna ilollć przebadanych ·w 1984 r. - 683 obszary 
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I N D E K S 

ZAMIESZCZONE DANE: aiejscowodć, gllllna, województwo, okres - oznaczony liter_, okresy dodatkowe 
/litery w nawiasie/, strona. 
OZNACZENIA OltRESOW: pilll - paleolit i mezolit, n - neolit,- b - epoka /okresy/ b.r~u, b - 'okres 
halsztacki, 1 -okres lat~ki /przadrzymski/, rz- okres wpływów rzymskich, Wś- wczesne śred
niowiecze, pł - po~ne ~redniowiec:ze, ni - okres nowożytny, uz - uzupełnienia, bz - badania zaqra
niczne. 
INNE SltROTY: gm.-gmina, w.- województwo /brak skrótu oznacza gm. lub w. loco/, st. -stanowisko. 

Aleksandria /Egipt/, !tom el-Dika, bz ........ .......................................... . ... , 1197/ 

Babice Stare, w. warszawskie, rz • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • ~J 
Bacbotek, gm. Zbiczno, w. toruńskie, st.2, pł . /wś/ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1~7~ 
Baczyn, gm. toiszki, w. krakowskie, b ••••••••••••••••••••••••• ; ............ • ............... 65 
Baraki Stare, gm. Zaklików, w. tarnobrzeskie, pim /n/ ..................... ·. ............... 7 
Bardo, w. wałbrzyskie, Grodzisko, wł .............. .. .. .. ................................... 117; 
Bartlewo, 9111· Lisewo, w. toruńskie, st. 21 n /h/. • • .. • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • 17 
B-kowa Góra,~ Ręczno, w.piotrkowakie~ pd /nŻ/ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 158 
Będkowice, gm. Sobótka, w. wrocławskie, wś ....... ; ........................... , •••••••••••• 117 
Biała Podlaska, Zespół pałacowo-obronny, nż /b/, wś ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 183 
Białka, gm. Krasnystaw, w. chełmskie, 'st. S i 7, vś /n, b/ ................... ; ............ 118 
Białka, gm: Krasnystaw, w. chełmskie, 'st. 6, wś /?/ •••••••.•••.•••••.•••••.••••••••••••••• 1 118 
Białobrzegi, w. rzeszowskie, at. 1, b /m, 1/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • .. • .. .. • .. • .. • • • 65 
Białobrzegi, w. rzeszowskie, st. 5, h ' /n, wł/ ............................................. 65 
Białobrzegi·, w. rzeszowskie, at. 8, rz .............................. :. .................... ,, 91 
Białogard, w. koszalińskie, at. 17, rz /b, wd/ ....................... ...... ; •• .. • • • .. •• • .. • 91 

-Biały Kościół, gm. Wielka Wieś, "" krakowskie, st. Jaskinia · 
Duża w Ml!cznej Skale, pim /n, nż/ .. • • .. • .. • • • • .. • • .. • • • .. • • .. • .. ... • • • • •• • • .... • ... .. • • • .. 7 
Biskupice, 9111· Brwinów, w. warszawskie, st. l rz /1/ •••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••• , 92 
Biskupin; gm. tnin, w. bydgoskie, st. 2a, b /n, wd/ • • • • • • • • • • • .. • • • .. • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • 45 
Błękitny NU /Sudan/, bz ................................................................... 200! 
Błotnica Strzelecka, qm. Strzelce Opolskie, w. opolskie, st. A, rz /!>,· pś, nż/ .• • • • • • • • • • • • 92 
Bobrowniki, w. włocławskie, ul. Kościelna, ·pś /nż/ ••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••• 158 . 
Bobrowniki, w. włocławskie, Zamek, pś /nż/ ........................................ · ........ t 58 
Bocheniec, gm. Małogoszcz, w. kieleckie, st. 2 i 6, b ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45 
Bodzentyn, w. kieleckie, Miejskie Mury Obronne, pś ................................. ; .. • • • • 159 
Boqucin, gm. Raciąż, v. ciechanowskie, rz .................................................. · 92 
Bolesław, gm. Bukowno·, w. katowickie, Pałac, n~ ........................................... ~83 ' 
Bolków, 9111· Police, w. szczecińskie, st • . l, pim /n, wś/ •• •• ••••••••••••••••••••••••••••••• 8 
Borek, 9111· Godziesze Wlk. -, w. kaH.skie, st. 1, b .. .. • • • .. • • • .. • .. .. • • • • .. .. • .. • .. •• • • • .. .. 46 
Borówko Nowe, 9111· Czempiń, w. poznańskie, st. 1, l .. • .. .. • • • .. . .. • • .. • • .. .. • • • • .. ... .. • .. • 81 
Borzenkowo, 9111· Osielsko, w. bydgoskie, st. l, h /b/ .. • .. • . .. • • • • • • • • .. • • • • • • • • .. • • • • .. • .. 66 
Brześć Kujawski, w. włocławskie, st. 4 1 n /1/ • • .... • •• .. • • • .. .. • • • • • • •• .. .. • • • • • • •• • • • ••• • 17 
Brześć Kujawski, w. włocławskie, st. 5, n .. • • • .. • .. • . • .. .. • • . • • • • • • .. .. • .. • . • ... • • .. • • • .. • 18 
Brzeziny, w. skierniewickie, st. 1, Z&lllek, nż ............................................. 184 
Brzeziny, w. skierniewickie, st. 5, !(ościół Farny, pś /nż/ ••••••••••• : • ••••••••.••••••.••• )60 
Brzetce. gm. Stężyca, w, lub<'l,kie. rz • • • • • • • • • • • . • • . . • • • . • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 93 
Budy Łańcuckie. qm. Białobrzegi, w. rzeszowskie, st. 5 rz ········•·•••••••••·••··········· 93 
Bytom Odrzański, w. zielonogórskie, st. 32, wś /h/ ••••••••••••••••••.•••••••••• ; •••••••••• 119 
Cedynia , w. szczecińskie, st. 2, wś /h/ ................................................... . 119 , 
Cepno, gm. Stolno, w. toruńskie, st. 13, n . ...... ............. , .. . .. • • • • • • .. • • • .. • • • • • • . • • 18 
Cheł.m-Bieławin, w. chełmskieJ, st. 1, wś /rz/ ..... · .................. ,. ..................... 120. 
Chełmiec, w. nOWO&i\deckie, st. 2 "Mogilna Niwa•, b /rz/ ................. :. • • .. • .. • • • .. .. .. 46 
Chwarzno, gm. Stara Kiszeva, st. l, rz; takŻe uz · . • ·.; ............. ... .... .. • .. • .. .. • ... • • • .. 94 i ?05 
Ciebłowice Małe, , qm. Tomaszów Maz., w. piotrkowskie, st. 12, rz • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • 94 
Ciechanów, Zamek, pś /riż/ ....................................... :; ........................ 160 
Czarnowęsy, 9111· Białogard, w. koszalińskie, st·. 29, 1 • . • • • • . .. • .. . • .. • • •• .. • • .. .. • • • .. .. .. 81 
Czarnowęsy, qm. Białogard, w. koszalińskie, st. 43, 1 /Wii/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 81 
Czarnówko, qm. Nowa Wieg Lęborska, w. słupskie, st. S, l /rz/ ••••• •••••••••••••••••••••• • • 82 
Czerniczyn, 9111· Hrubieszów, w. zamojskie, st. 3, n /wś, p~/ .••••..••.•••••••••••• ; • • • • • • • • 18 
Czersk, 9111· Góra Kalwaria, w. warszawskie, st. · wzgórze Zamkowe, wś, nż; uz ':· + ........... 205' 

Damby /Wielka Brytania/, bz ••••••••••••••••••• : • ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 202 
Dąbrowa Biskupia, w. byd'if'&kie, st. 21, n ................................................. · 19 
Deir el-Bahari /Egipt/, Swiątynia Kr6lowej Batszepsut, bz •••.••••••••••.•••••••••••• , • • •• • 198 
Deir el-Bahari /Egipt/, SWiątynia Totmesa, bz .• • ..••...•••.• ~ ••.••.•••••••••••.••••••••••• !97 
Dębczyno, w. koszalińskie, st. 22, rz /n, wf./ ..................................... ·........ 94 
Dębczyno, w. koszalińskie, st. 38, vś /rz '?/ ............. .. .... ... ........................ 121 
Dębczyno , w. koszalińskie, st. 53, wf. ..................................................... 121 
Dęby, gm. Dobre, w. włocławskie, st. 29, piJn ...... ~................. ......... •• . .. . .. • • .. • S 
Dobrcz-Pauliny , qm. Dobrcz, w. bydgoskie, st. 1; rz • • • • . . • . • . . • . • • • .. • . .. .. • • .. • • • .. . • • .. . 95 
Dobroń, w. sieradzkie, st. 1, n . • • .. • • • • . • • • . .. .. • .. • • • .. .. . • . . . . • • • . • .. • • . .. • • • .. • • . .. .. • 19 
Do lice, w. szczecińskie, st. 40, b :.. . . .. . • .. • • . . .. • • . • • . • • . . . • . . .. • .. • • . • .. • . • .. • .. • • • .. . 47 
Drohiczyn. v. białostockie, st. I - Osada Zach., wś ........................ '....... . • .. • • • !,22 
Drohiczyn, w. białostockie, st. 9 "Kozie Rovy", h ' /w1;f .... . ............ .... , . ........ . , • • • 67 
Drzonowo, qm. Lisewo, w. toruńskie, st. 3, n fpś/ . . . . • . • . • . .. . • . . .. • • • • • • • • .. .. . • • • • . • .. • 19 
Dubielno, qm. Popowo Biskupie, w. toruńskie, st. 18, n .•••.•.••...••.•••••• • • , • . • . . . • • . • • . 20 

Działaowo, w. ciechanowskie, Zamek,, .pś /nż/ ......... ... ....... . .. . .................... ..... 161 
Dziekanowice, w. poznańskie, st. 2 wś • .. • .. • . . • • . . . . . . • . .. . .. . . . . • • . • • .. . • • • . .. • • .. . . • • .. • 122 
Dzierzgówek, gm. Nieborów, w .• skierniewickie, st. 1, b . • • . • • . • • . . . . • • • • . . • . • .. • .. . .. .. • • .. 48 

Elbl-g, rejon ul. Służewskiej, pś .. ... ........... : . ... .......... ...... ....... ... .......... 162 
Elbląg, Stare Miasto, pś ..••.•.•.•.. • . • •.•... .... . ....•...• .. . , ...•..•••..••. • ••••. .•.• . .. 162 
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gn • .Ra~ zYJ!l in , w. ostrołęckie, s t . 1 1 2, b ....... ·············•••;p••··········· 
/lre.ł:. / , bz ..• • ....••••.•••.••. . .. • ...•• ..... •. ....••••.••••.. •• .•.•.•••• • .••••• 

48 
196 

~urawia Góra, w. elbląskie, st. l, n /1, p~/ .•.••.• .• ••.• .••••• • ..••••..•. ••.•• Frombork - 20 
Gadzow>ce-Kwiatoniów, qm. Głubczyce, w. opolskie, st. F, h fn, b, rz, pś/ •••.•.•••.•••.•.• 67 
Galinowo, qm. Kisielice, w. elbląskie, st. 1, pś /wś, nż/ ••.••••.• ,. .•..••.••••••••••••.•. , 163 
Gąski, gm. Gniewkowo , w. bydgoskie, st. 21, n /h, l/ ...................................... 21 
Gllski, qm. Gniewkowo, w. bydgoskie, st. 18, l / n , rz, wś/ • • • . • . . • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 82 
Glinlti, gm. Karcze••, w. warszawskie, st. I, l /rz/ • • . • • • .. • . • • • . • • • • • • • . . • • • .. . • . • • • • • • • • • 83 
Głogów, w. legnickie, st. 2, wś •••. •· ...... .... .. • • • • • • • • • • .. • • .. • • • • • • · • · • .. • • • • · · • • • · • .. l l23 
Gniew, w. gdańskie, Pl. Grunwaldzki 16, st. 2, pś •••.•••.•••••.•••••.•.••••••.....•••••••• 163 
Gniew, w. gdańskie, ul. Wiślana 24, st. 3, pś ................ . ............................ 164 
Gniezno, w. poznańskie, st. 15 d, wś /pś, nż/ .............................................. 123 
Gniezno, w. poznańskie, st. 37 b, wś ...................................................... 124 
Gniezno, w. poznańskie, st. 37 b, wś /pś, nż/; uz'83 ••••••••••••••••••••.•••••••••••••..•• 205 
Gnieżdżewo, gm. Puck, w. gdańskie, st. 13, rz • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • . • . . • . • • • . • • • • • • • . • • . • . • 96 
Gniszewo, gm. Tczew, w. gdańskie, st. S, n • . • • . . • •• • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • . • • • .. . • . • • • . • • 21 
Gorzyce, qm. tabno, w. tarnowskie, st. 3, h ............................................ ; .. 68 
Grabice, qm. Gubin, w. zielonogórskie, st. 1, rz • ••• • •• •• • •• • . •• .. • • • •• . • • • • •• •• • • • • • • . •• • 96 
Grodziec Sl~ski, w. bielskie, Kościół św. Bartlomieja, ni ································· / 184 
Grodzisk, gm. Grębków, w. siedleckie, st. I, wl!! /rz/ ...................................... 124 
Grojec, qm. Oświęcim, w. bielskie, st. l, n /h/ ........................................... ' 21. 
Gr Sdek Nadbużny, gm. Hrubieszów, w. zamojskie, st. 10, n /rz/ .•••••••••••••••••••••.•••••• 22 
Gródek, w. białostockie, at. 1, grodzisko "C.óra Zamkowa•, wś ;nż; •••.•••••••••••••••••••••• 125 
Grudziądz- Mniszek, w. toruńskie, st. III, pim fn, b, wś/ •••.•••••••••••••••••••••••••.•• 8 
Guzowa tka, gm. Dąbrówka, w. ostrołęckie, st. 8, b • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 49 

Hłomcza, qm. Sanok, w. krośnieńskie, st. l rz /b, h/ • • • .. • .. • .. . • .. • • • • • • • • • .. • • • • • .. .. • • • 96 
Hrubieszów - Podgórze, w. zamojskie, st. lA, rz ;n/ .. .. • . • • • .. .. • • .. • .. • • • • .. • • • .. • • .. • .. • 97 

Inowrocław, w. bydgoskie, st. 95, h • . • • • • • • .. • • • .. • • • • • . • • . • • • • .. • .. • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • 68 

Jakuszewice, gm.Kazimierza Wlk., w. kieleckie, st. 2, rz /h, b, 1, wś/ ••••••.•••.•••••••• 97 
Janowiczki, gm. Racławice-Pałecznica, w. kieleckie, st. l, pś ••••••••••••••••••••••••••••• 164 
Janow~ec, w. lubelskie, nż ••••••••.•••..•••••••••••.•.••••••.•••••••••••••.••••••••.•.•••• 185 
Janów Pomorski, gm. Elbląg, w. elbląskie, wś .............................................. US 
Jarocin, w. kaliS;kie, st. 1, h ................................................... , • • • .. • . . 69 
Jarosław, w. przemyskie, opactwo benedyktynek. wś /rz, nż/ .•••••••••••••••..• . .•••••..•.•• 126· 
Jaszczołtowo, gm. Rajewo, w. bydgoskie, st. 10, n ......................................... · 22 
Jazów, gm. Gubin, w. zielonogórskie, st. 3, rz .. .. • • .. • • .. • .. • • .. .. • .. • .. .. .. . .. .. .. • • .. .. 98 
Jegliniec·, qm. Szypliszki, w. suwalskie,' st. l, wd ........................................ 1126 
Jelenia Góra - czarne, dwór, nż /p~l ...................................................... 185 
.:(ełguń, gm. Stawiguda, w. olsz.tyńskie, st. 1, h ..................................... , . , • • • l 69 
Jezioro Witosławskie, gm. Mrocza, w. bydgoskie, wś ········· ~~· ········· · ············· ····· \126 
Jezuicl<a Struga, gm. Rojewo, w. bydgoskie, at. 11, n ...................................... 23 
Jurów, gm. Jarczków, w. zamojskie, st. 1, wś .. .. • .. .. • • • • .. .. .. • . • • .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. . .. 127 

Kair /Egipt/, zespół grobowy emira Qurqumasa, bz ......................................... ' 198 
Kalisz - Zawodzie, grodzisko, wś •.••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••..••••••••.. • · •• • 128 
Kalisz Pomorski, w. koszalińskie, Zamek Rycerski, nż •••••.••••••• ; •••.••••..•••••••.•••.•• 186 
Kamieniec Z4bkowicki, w. wałbrzyskie, st. 3, wd ••.•••••.••• ·-· •••••.•.••.•••.•••••••.••... 128. 
Kamieńczyk- Błonie, w. ostrołęckie, b /h/ ....................... · ..... : ... _ ............... 49 
Kartoszyno, qm. Krokowa, w. gdańskie, st. 7, l /wł./ ....................................... 83 
Kato /Nea/ Paphos /Cypr/, bz • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • . • . • • • . . • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • . • 196 
Kazimierówka, gm. Jeleni.ewo, w. suwalskie, st. 1, rz /wś/ .. .... .. • • ... .. • ... • .. .. . .. . • .. .. 98 
Kielce, Stary Pał.ac - skrzydło, nż .................... , ................................... 186 
KJ.elce, Stary Pałac - ogród, nz ........................................................... 187 
Kislaki, gm. Tykoci.n, w. białostockie, st. 2, n /b/ ..................... • • • • • .... · ...... • • ~~ 
Klecacze, qm. Drohiczvn. w. białostockie, st. l, wś • .. • ...... • .... • • .......... _, • .. • .... · .. • 11 s 
Kłóbka, gm. Lubień Kujawski, w. włocławskie, st. l, pś /nz; . • ...•..••••••.•.•••.••• 'f. ..... 16 
Kłyzówka, gm. Drohiczyn, w. białostockie, st. 12, wś /b, h/ • • • • • • • • • • • . . • • • • • . . • • . • . · ·•.• 129 
Knyszyn, w. białostockie, st . II, pś ;nż/ ................................................ 165 
Kobiernice. qm. Pora.bkak w. bl.elskie, st. l •• , ....................... · ............. ...,.: . .. · 13{ 
Koca.nowo, gm. Poble<lzis a, w. poznansKle, st. lJ, l ;ws; .......... • .... • .. • ...... · ...... .. 
Koc~erzew Kościelny, w. skierniewickie, b 50 • .. • .. .. . .. • .. .. . .. .. . • • • • .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 50 
Kołobrzeg- Stare Miasto, ul. Katedralna, •MAriacka, G. Narutowicza, Brzozowa, W4ska,pś,fnżf l lh6 
Kołuda Wielka, qm. Janikowo, w. bydgoskie, st. 3, h l ............................... • .... • 10 
Kołuda Wielka, gm. Janikowo, w. bydgoskie, st• ll, w~ /n, l/ .................. • .. · • .... • .. 129 
Kołuda Wielka, gm. Janikowo, w. bydgoskie, st. 12, h /l, wś, pś/ •••••••.••• • • • • · · • • • • · • · · • 10 
Kołuda Wiel!:a , gm. Janikowo, w. bydgoskie, st. 13, n /2/ ......... • .......... ·' ...... • .. · .. ~~~ 
Kom e l - flisn /Egipt/, zachodnia Delta, bz ............................... • .. • .. · ........ .. 
Konopnica, w. sieradzkie, st. 7~ rz /l/ .................................... · .... • • ...... - ~ 99 
Kon~tantyna,/~gieria/ Pałac beja, bz ............................ • .... • • .. • • ........ • .. • · • ~~~ 
Kopydłowo, gm. Wilczyn, w. konińskie, st. l, n ....................... • • ... • •• • ........... • 
Koście lec, g. Pakość, w. bydgoskie, st. 12, h /n/ ......................... • • ....... • • • • .. • 70 
Kotla, w. legnickie. st. 1, pim /n/ ............ ................ .... ............. • .... • • • · • 9 
Kowalewko, gm. Oborniki, )!'· poznańskie, st. 3, b /h/ .................................... 

1 
50 

Kraków - Stare Miasto, wś /pś, nż/ ................................................... • • ... , 130 
Kraków - Stare Miasto, ul. Senacka 3, wś : .. ............ , ..... .................... · .... • .. • 130 
Kraków- Stare Miasto, Pl. Wiosny Ludów, kościół w.swiętych, wś /p4, nż/ ••.•••••.••••.•••• 

1
131 

i':raków- Wawel, Rejony tV, VIII, X, wd .......................................... • • .. • .... • 13~ 
Kraków - liitkowice, st. 2, n ....................... , ............................ • ..... • • • • 2 
Kra ków - Nowa Ilu ta, Branice, st . 76, rz /n, wś/ ........................ • • .. • ...... • .. ·.... 99 
Kraków - Nowa Huta, Krzesławice , st. 41, l /n/ ............... • • ...... · .... • .. .. • • • .. • .. ·.. 84 

Krasnys taw, w. chełmskie, Zamek, pś /nŻ/ ............... .' ... • .. • .. • .......... • • .... · · .... " , 1:~ 
Krus zwica, b. bydgoskie, st . 13, l /n, wś, nż/ • • • .. • • • • • • • .... • • .. • .. • .. • • • • • • • " .. ·...... 51 Krz;mowice, w. katowickie, st. l, b ....... ,............................................... 

9 Krzecz6w , gm . Wierzchlas, w. sieradŹkie, st. 2,pi.m .......... o •• o ••• •••• o· • .. o·· .. o··· o • o o·· • 

.. 

' 

' 
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Krzelów, 918, S<:dziszdw, w. kieleckie, p§ /ni/ •••.•.••••.•••••.••...••.•.•.•••.•.••...•.. • • !
2
6
6
7 

Krzemionki k/Ostrowca Sw. 9JII• Bodzechów, n /b/ •••••••••••••••••••••••••.••••.••••• • .•.••.• 

Las stoclti gm. Kollskowola, w. lubeli!oltie, st. 7, n •••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 
Lad,', qm. L11dek, w. końillskie, wl /rz/ ••••••••• : •••••••• . •• . •••••••••••••••••••••••• 131 

:.ellno, qm. Brusy, w. bydgoskie, st. 2, rz /1/ ............................................. 100 
Letnica, qm, swidnica, w. zielonogórskie, st. 12, pś ...................................... 168 
Letnica, qm. Swidnica, w. zielonogórskie, st. 13, wll ...................................... 133 
Licnica Wielka, w. nowosadeckie, st. 2 i 8, pim .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. • • .. • .. .. .. .. • .. • lO 
Lisewo , gm. Pyzdry, w. konillskie, st. 2 h /1, rz/ .. .... .. .... • .. ... ...... . ..... .. .... .. .. 7l 
Lubiąż, w. wrocławskie, pl /b, wd/ ....... · ........... • ..................................... 168 
Lubień Kujawski, w. włocławskie, pd /nŻ/ ...... . ........................................... 168 
Lubili, qm. Kodćian, w. lescczyllakie, at. l, w<! /pś/ ....................................... 133 
Lublin - Stare Miasto, Blok X - Trybunał, pl /nż/ ....................... "' ............... 169 
Lublin - Stare Miasto, Blok Vl, pll /nż/ .................................. ~................ 16!1 

Łagiewniki, w. bydgoskie, st. 2, h /rz/ .. .. .. • .. • .. • .. .. .. • .. • .. • .. • •• • .. .. • • .. • .. • • • .. • .. 71 
łańeut, w. rzeszowskie, st. 3, n •••••••••••••••••• " ................. •......................... 28 
Łąkorek, 9111· Biskupiec, w. torullskie, st. 1, vll • ~ ......................................... l H 
Ł<lkno, 9111· wągrowiec, w. pilskie, st. 3, . wll /nŻ/ .......................................... 134 
Ł<:g Starościński- Lellna Góra, w. ostrołęcki•, at. 22, pim •••••••••••.• . •••••••••••••••••• 10 
IA;:towice, gm. \1ierzchosławice, "•· t~owskie~ st. l, r~ . ~ .. " " ••••••••••.••.•••.••••••..••.•• 100 
Łodygowo, · 9111· Kisielice, w. elblaskie, at. l, wol /h/ • ; • : .................................. 136 
Łuszczów, gm. Uchanie, w. zamojskie, st. 1, b /wl/ .. • .. .. .. • .. • .. .... • • .. • .. .. • .. .. .. • .. .. 51 
Łuszków, 9111· Horodło, w. zamojskie, st. 36, n • • • • .. • • • • • • .. • • .. .. .. .. • • • • • • .. • .. • • • .. • • • .. 28 
Łykowe, 9111· Wierzchlas, w. sieradzkie, st. l, pim /b, b/ ................ _ ....... :.......... 11 

Maciejowice, w. siedleckie, st. l b /h/ .... .............................. ................. 51 
Maciejowice, w. siedleckie, st. 2, b /IV • .. .. .. .. • . • • .. .. • ... ... .. • • • • •• .. .. .. .. • • .. • ... .. 52 
Madeły, 9111· P11tnów, w. sieradzkie, st. l, h /b/ .. .. .. .. • .. .. ..... .. • • .. • • .. .. • .. • .. .. .. .. • ·72 
Malbork - Wi~lbark, w. elblaski e, at. 1, rz /l/ ........................................... 101 
Malbork- wielbark, w. elbl!lakie, st. 24, wj /h, rz/ •••••••••••••••••••••••••••••·•••••••• 136 
Mała Wieś, qm. Konopnica, w. sieradzkie, at. 14, rz ····••••••••••• · •··•··················• 101 
Masłomęcz, gm. Hrubieszów, w. zamojskie, st. 15, rz ....................................... 101 
Mąkolice, 9111· Wola Krzysztoporska, w. piotrkowskie, pst. 3, b ;m, n ?/ •• ·....•.••• . •......•.• 72 
Miejsce Piastowe, w. krośnieliskie, at. 4, rz /h/ .......................................... 102 
Mieniany, qm. Hrubieszów, w. zamojskie, at. 6, re ....... ; ............ : ..................... 102 
Mińshat .>.bu omar /Egipt/, wachodnia Delta, bz ............................................. J.99 
Modlnioa, 9111· Wielka Wieś, w. krakowskie, st. 1, n .. • .. .. • .. • .. .. ... .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • 28 
Mrocza, w. bydgoskie, st. 2, h /rz/ ....... ... .. .... • .. .. .. .. .. ...... ... ....... .... .. • • .... 73 
Mścis~ewice, 9111· Kartuzy, w. gdańskie, st. 3, b • .. .. .. • .. • .. .. .. • • • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. 52 
Murano- Wenecja /Włochy/, San Oonato, st. 1, bz .......................................... 202 
Mysłowice, w. katowickie, rz .............................................................. 103 
Myśliborzyce, qm. Lubasza, w. opolskie, st. 3, b .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. • ... • ... • .. .. .. .. .. .. • 53 

Nadkole, 'ljlf:'" toe~; ' -v~- si-edleekie.,'-•i. 2~ ·· rz ;·. · .• -. ';·,', '<". '. .- · · · ·~·. -.: .• • -, ••••• ·.~. ·.~-: ••• ; ....... -.· 10"3 
Narltowe, qm. OObre, w. włocławskie, a1o. 9, b /n, wd/ .. .. • . .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. ... .. 53 
Narojki, gm. Drohi czyn, w. białostockie, · at. l Mogiłki, wll • •.•••••••••••••••••••••.••••••• 137 
Nowino, qm. Białogard, w. koszalińskie, st. 13, 1 /b/ ..................................... ·as 
Niechmirów-Mała Wieś, qm. BUrzenin- Konopnica, w. sieradzkie, st. 1, b /h, rz/ ••••••••• 53 
Niedów ; gm. Zgorzelec, w. jeleniogórskie, wś .................................... . ......... 137. 
Niemirów, qm. Mielnik, w. białostockie, st. 6, rz /n/ ..................................... 104 
NJ.espusza-Wieś , qm. Ch"śno, w. skierniewickie, at. 2, l .. .. .. . ... .. .. .. ... .. . .... .. .. .. .. .. 86 
Ni ewiarowo, gm. Trzcianne, w. łomżyńskie, st. 1 "okop•, wd •••••••••••.••••••••••• • •••••••• 138 
Novae /Bułgaria/, bz ............. . .............................. , .... . ... , ..... , . • .. • • • • • • 195 
Nowe Polichno, gm. Sanok, w. gorzowskie, st. 7, pś /n, h/ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 170 
Nowina, qm. Elbl"g, w. elbl,akie, wś ............. . ........................................ 1311 
Nowy Barkoczyn, gm.Nowa Karc~, w. gdańskie, at. 4, b ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 73 
Nowy Barkoczyn, gm.Nova Karczma, w. gdańskie, at. 9, h ·····················•••••••••••••• 74 
Nowy Młyn, w. włocławskie, at. 6, n .. • .. • .. .. .. .. .. • • • .. .. • ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. 29 

Obiszów, 9111· Grębocic<>< , w. legnickie, st. 9 i 10, wd .... · ................................... 1311 
Obkas, qm. Kamień Krajeński, w. bydgoskie, n .......... : .. ................................. 1311 
Odry, gm. Czersk, w. bydgoskie, rz ........................................................ 104 
Opatowice, qm. Radziejów, w. włocławskie, str. 33, n •••.••••••••••••••••• • •• , . • • • • • • • • • • • • 29 
Orle, gm. Wejherowo, v. gdańskie, st. 1 i 2, n /m, h/ ................... , .. .. .. .. .. .. .. • .. 30 
Orłów, qm. Bedlno, w. płockie, pił ..................................... ..................... 170 
Ostrów Lednicki, w. poznańskie, wił ........... ........ , , ...... , ....................... , ..... 139 
Oświęcim, w. bielskie, Zamek, p6 .......................................................... 171 
Ożumiech, 9111· Krzynowłoga Mała, w. ostrołęckie, at. 1, b •••••••••••••••• > • • ••••••••••••• • • · 54 

Pacanowice, qm. Pleszew, w. kaliskie, at. 6, b .. .. .. • .. .. • •• .. .. .. .. .... • .. .. . ... .. .. .. .. .. 54 
Palrwra /Syria/, bz ........................... , ..... , .. .. • • • • • .. • .. • • • • • • • .. .. • • • • • • • • • .. • 201 
Paluchy, 9111· Sieniawa, w. przemyskie, st. 1, b .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. .... .... .. .. .. .. ... 55 
Parchanie, 9111· Dąbrowa Biskupia, v. - bydgoskie, at. 25, n /h, 1, w•/ ••••••••••••••••••••• • • 30 
Pawłowice, gm . StfłŻyca, w. lubelskie, st. l, l /n, b/ ...................... : .............. 86 
Pi aski, qm. Zduny , w. kaliskie, at. 1, wił ................................................. ~39 
: i otrów, gm. Zadzim , w. sieradzkie, st. 1, rz /wś9 ................... , ........ · .. ........ , 104 

oski, qm. Bielsk Podlaski, w. białostockie, at. 28, rz /wt.J ••• • ••••• , ••••••••••••••••.•• lOS 
Płock - Podolszyce, st. 1, wt. ............................................................. 140 
P łock - Stare Miasto, pś /wś, nŻ/ .................................................. . ...... 171 
Podebł.ocie, 91'1· Trojanów, w. łomżyńskie , st.l i 3, wś • ; ................................... HO 
Podegrodzie , w. nowosadeckie, st. 9, 1 /pł./ . ... • .. .. . .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • 86 
Podrzecze , w. leszczyńskie, at . 3, b /n , rz/ .. .. " .. . ........ . .. .. .. ..... . .. .... ... ....... 56 
Pol a Grunwaldu , gm. Stębark, w. olsztyńskie , st. ~7 i 28, pś • • •• •• •• • •• • •••• • • • ..•• •• •• •• • 172 
Pos ada Rybotycita, gm. Fredropol , w. ·przemyskie , ni .. . .. ..... .. .............. .. ........... . 1811 
Pruszcz Gdański, w. gdańskie, at. 7, rz / b , l/ ... ....... ...... .................... ... ... .. 105 
PrzedliOIIci e, w. legni cki e, st . 13, n /h/ .. .. .. .. , , .. .. .... ; . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • • • • .. • .. 32 



' 
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Przedmoście, w. legnickie, st. 14, wił /n/ •••••••••••.•.•.••.•••.••••••••••.••••••.•.•...•• j l4l 
Przemyśl, PL DĄbrowszczaków, pś •••••.••••••••••..•••. • ••••••••••.• 

0 
•••••••••••••••••••••• , 173 

Przemyśl, ul. Władycz~, nż •••••••••••.••• • .••••..•.•••..•.•.•••.••••••••.•.••••••..•..•... iB6 
Przytuły, gm. Olecko, w. suwalskie, st. 1, rz /l/ ......................................... 106 
Psary, gm. Jemielno, w. leszczyńskie, st. l, rz .•••••.•. ••••.• ...•.• •••••.•••• .•.••• • ...... 107 
Puck, w. gdańskie, st. 4, wll /n/ •••••••••••••••••.••••••••••.•••••••••.••.••••••.•••.••• . . . 141 
Puławy - Włostowice, w. lubelskie, Wodocillg, nż ••••••••.••••••...• • •.• • •••••••••••••. • ..• • 1811 
Pułtusk, w. ciechanowskie, Zamek, pll /ni/ ........................ . ........................ 173 
Pułtusk - Miasto, w. ciechanowskie, pł /nż/ ............................................... 174 
Raci"ż, gm. Tuchola, w. bydgoskie, pll •••.•..••••.•••• : •.•.... : • •• ..• ••••••.....••.••••.••• 114 
Racibórz -: Stara Wieś, w. katowickie, n /h/ • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • . • • •• • • • • • • . • • • . • • • . • . . . . • 32 
Ra.cot, gm. Kościan, w. leazczytiskie, at. 18, n /h, wś/ •• , • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • . . . . . . . • • • 3:; 
Raczkowice, gm. Dllbrowa Zielona, w. częstochowskie, st. 3, rz /n/ i uz •••••.....•••..•..•. 107 > <' 
Radzikowo Stare, gm. Czerwińsk, w. płockie, st. Gaik, wll ................................. • 1141 
Rochy, gm. Zduny, w. kaliskie, at. l, wś /n, h, b/ ......................................... 142 
Rostek, gm. Gołdap, w. suwalskie, st. 2, wił ........... .................................... 142 
Retmanka, gm. Pruszcz Gdański, w. gdańskie, st. 1, h .. .. • • .. .. .. .. • . . .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. • 74 
Roźental, gm, Pelplin, w. gdańskie, st. l i 3, n .. .. .. .. .. • .. • . . .. .. .. • .. • . • .. • .. .. • • .. • .. 33 
Rotyce-Stara Wieś, w. skierniewickie, st. 3, rz /1/ •••• ~ ••••••••••.•.•••... • .•...•.••••• 107 
Rożyce - Stara Wieś, .,., skierniewickie, st. 8, rz ................................ . ........ 108 
Rulł, gm. Wizna, w. łomżyńskie, at. l "okop•, wll /pś/ ...................................... 1142 
Rybiny, gm. Topólka, w. włocławskie, st. 14, b /n/ .. .. • .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. . .• • .. . 56 
Rzucewo, gm. Puck, w. gdański~, st. 1, n .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. 34 

Sandomierz, w. tarnobrzeskie, at. S z pi tal Rejonowy, n /b/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • . . . • . . . 34 
Sandomierz, w. tarnobrzeskie, st. Wzgórze Zawichojskie, n •••••••••••••••••....•..••....... 35 
Sandomierz- xrul<Ow, at, cmentarz Komunalny, w. tarnobrzeskie, n ••••••.••••...•....•....•. 36 
Siemianówka- Kolonia, gm. Narewka, w. białostockie, st. 9, rz /n/ ••.•••••••••...••....•.• 108 
Siemi"tkowo Koziebródzkie, w. ciechanowskie, st. l, rz /n/ .•...••••.•••.••.•.•••... •• ..... 109 
Siemiechów, gm. Widawa, w. sieradzkie, st. 2, rz /b, 1/ ................................... 109 
Siemkowice, w. sieradzkie, st. 3, b · ....................................................... 57 
Sieradz, Pl. Swierczewskiego, Rynek 12, pll /nż/ ........................................... 175 
Skiwy Małe, w. białostockie, st. I, wił .................................................... 143 
Sk~irtne, gm. Ulłcie Gorlickie, w. noWOB!ldeckie, st. l, pim ...••.••••••.•..••••••.•.•...... 11 
Sławek, gm. Rzgów, w. konińskie, st. l h /l/ • .. • .. • • • • • • • • .. • .. • .. .. .. .. • • .. .. • .. .. .. . .. .. 75 
Sławsko, gm. Sławno, w. słupskie, at. 24, l /b/ .................................. ; .. .. .. .. 87 
Smarglin, gm. Dobre, w. włocławskie, st. 53, n ............................. ............... · 36 
Sobibór, gm. Włodawa, y, chełlnsk_ie, at. 1, pim /n, b/ .. .. .. • .. .. . .. .. • • • • .. • • .. .. .. .. .. . .. 12 
Sokolnik!, gm. K"ty Wrocławskie, w. wrocławskie, wj ••••••••••.••••.••••••..............•.. 143 
Stara Dongola /Sudan/, bz • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • . • • • • • • • • . • . . • • . • • . • . . . • . . . • 201 
Stara Łomża, gm. Łomża, st. 1, "Góra Królowej Bony• , wił /pll/ •.••••..•.••... . ..•••...•.••. 143 
Stara Łomża, gm. Łomża, at. 2,· "Góra lłw. Wawrzyńca•, wś /nż/ ............................. . 1144 
Starollcin, gm. Swierczów, w. opolskie, st. c, b .. .. .. • .. • .. .. .. • .. . • .. .. • .. . .. . .. .. • .. .. .. 57 
Stary S!lcz, w. nowos"deckie, st. 1, b /h/ ................... ;.. .... .. • ... •• .. .. .. .. .. .. .. . 58 
Stawki, gm. Dobra, w. koniliskie, st. 1, rz /n, b, wił/ ..................................... 109 
Stolno, w. toruńskie, st. 2, n ............ ~ ... ................ ......... .......... ......... 37 
Strabla, w. białoatockie, st. I Ku1nia, ni " .............................................. 189 
Strachów, gm. Kondratowice, w. wrocławskie, st. 2a, n •••••••.••.•••.•••..•.........•....• . 37 
Strobln, gm. Konopnica, w. sieradzkie, st. 2, h /b, l/ ...... ".............. . ... . .......... 75 
Stroszki, gm. Nekla, w. poznańskie, st. l, rz /1, wlf/ ............ ; .... : ................. .. 110 
Strzegom, w. wałbrzyskie, Rejon d. Zamku, pś ............................................. 175 
Strzelno, w. bydgoskie, st. 1, wlf /pll/ ............................................ . ....... 144 
Strzemkowo, gm. In~wroclaw, w. bydgoskie, st. 3, rz /n, b, 1, wd, pś/ ••••••••.•••.••....•. 110 
Strzemkowo, gm. Inowrocław, w. bydgoskie, st. IJA, pś ........ .............................. 176 
Sulejów - Podlclaaztorze, w. piotrowskie, st. 4'!r, wś ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• 146 
Sycyn, gm. Oborniki, w. poznańskie, st. 1, b .. .. .... ... .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .... .. .. • . .. 58 
Sypnie..O, w. ostrołęckie, wił /ni/ ••..•••••••••••••••• •• ••.••••••••••..•••...•..•.•. • . . .. •. 146 
Szarbia, gm. Skalbmierz, w. kieleckie, st. 9, b /n/ ...................................... • 58 
Szestno, gm. Mr!lgowo, w. olsztytiskie, pś ;nż/ .................................... · .. • ..... 176 
Szpetal Dolny, w. włocławskie, st. 4, pll /nŻ/ ........... ... ....... ................. · ...... 176 
Szymiszów, gm. Strzelce Opolakie, w. opolskie, at. A, rz .••......•••..•.... · • · · · · • · • · · • · · · 111 
śladlców Górny, gm. Zgierz, w. łódzkie, l /wśl ..................................... • · .. · · · 88 
$rem, w. poznańskie, at • . 8, n ••••••••••••••••••••.•.•••••.....•..• • .•••....•• · .••• • ·..•••. 37 
$wierszczów, gm. Hrubieszów, w. zamojskie, st. 27, n ......... · ............................ · 38 

Tarkowo, gm. Wieli Wielka, w. bydgoskie, st . 24 i 75, n /h/ ..••••.••...••••••••.•. · · · • •••. · · 38 
Tarnobrzeg- ZakrzOw, st. 1, rz /h/ ......... • .................................. • · .. · .... : · lll 
Tarnobrzeg - Zakrzów, st. 3, rz ..................................... ....... • ...... • • · ...... ll1 
'l'a.rnowiec, gm. Tarnów, w • . tarnowskie, li /wtł/ ....................... • .......... · ...... ·.... 76 
Tczew Stare Miasto, Sektor c, P - R, pll /nŻ/ ............................................. 189 
Tell Atrib iEgiptl, bz •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•.•••••••••.••••••• • •...... 2CO 
Toruń, klasztor oo. Franciszkanów, pll ............................ · ...... • .............. · .. 171 
Torwl, ul. Kopernika 11-13, pił /nł./ ....................................................... 178 
Toruń, Zespół Staromiejski, ptł /nŻ/ ••••••••••••• • ••• • • • • • • • • • · · · • • • • • • • • • • • · • • • • • · • • • • · • • • ~~~ 
Toruń, ul. Dominikańska 1-9, p• /nł./ .............. " ,"""" "" · """ ...... · "·"" · .. " 206 
Trondens/Norwegia/, bz, uz 83 ••••••••••• •' •.• • • • • • ••• · • • • • · • • • · • • • • • • • • • • • • • • • · • • · · · · • • · • • 1 
Truszki Zalesie, gm. Kolno, w. łomżyńskie, st. l- grodzisko, wll ••••••••• • .••.•..••••••. . • 147 
'l'uligłowy, gm. Rakietnica, w. przemyskie, wll ................................... • .......... 147 
Tur Dolny - Buaina, gm. Michałów, w. kieleckie, st. 3, b /h/ ...................... • ...... • 59 
Tykocin, w. białostockie, st. II, wś •••••••• : • •.•••••.•••••••••••.••••• • ••.• • • • • • • • • • • · • • • 148 
Tyszowice, w. zamojskie, st. 1, b /n, wśl .......................... • ........ • .. ·.......... 60 
Oście Gorlickie, w. nowos"deckie, st. 2 •oreszów", pim ••• • •..•••••. • • • ..•••.••...•••• • ••. 12 

Walewice, gm. Bielawy, w. skierniewickie, st. l, nż tn, h/ • : . • · • • • · • • • • • · · · • • · · • • • • • • • • • • • 
1
190 

Walków, gm. Osjaków, w. sieradzkie, st. 3, w!! ;rz/ ........................................ 1148 
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warszawa, st. 4, l /b/ ••.••.•••••..•..• • ..... · .• · .. . ... .•..... • · .•••.. · · .••• • • •• .. • • •• 
Warszawa - Zerzeń, st. 10, h . . ..... .. .... . . ........... · ........ · . ••• • • · .. • •• · ..... ... . 
Wars:r.kovo, gm. Sławno, w. słupskie, st. 26, rz /n, 1, wś/ ................... ... ...... . 
Weklice, gm. Elbl11g, w. elblllskie, st. 2 i 4, wś .. ... ................................ . 
Węgierce, gm. Pakość, w. bydgoskie, st. 12 1 13, n ....... .. ...... .. ........... . ..... .. 
W1cborze, 91"· Stolno, w. torullskie, st. 24, n ........................ ..... ........... . 
Wicina, w. zielonogórskie, st. l, h .... . ........ . .................................... . 
Wielell, v. pilskie, Zamek, wt t ni/ ............. ..... ............... ....... . .......... . 
Wieniawka, gm. Horodło, w. zamojskie, st. 6, b /n, wś/ .............................. .. 
Wieprzec, gm. Zamość, w. zamojskie, st. l, b ............... .......................... . 
Wilkowice, gm. wartkowice, w. sieradzkie, st. 1 1 h /rz, wś/ ••••••••••••••••.•.••••••• 
Władysławowo, w. gdańskie, st. 4, wt ........................ ......................... . 
Wola Piekarska, qm. Dobra, w. konińskie, st. 2, rz /h 7 wś, pś/ .••••••••••••••.••••••• 
Wola Raniiowska, CJIII· Raniż:ów, w. rzeszowskie, st. 17, rz /p im/ ...................... .. 
Wolbórz', w. piotrowskie, st. 2, pś /VŚ, nż/ ...... .. ................................. .. 
Wolin, w. szczecińskie, st. l, wś ••• • •••• •••• ••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Wrocław - Muchobór Wielki, st. C, rz fn, h, · wś/ ...................................... . 
Wrocław - Ostrów Tumski, ul. Kanonia, wś • • •••.••••• ••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
Wybicko, qm. Stegna, v. elblll&kie, st. l i 2, n ...... . ............. .................. . 
Wysl!ocrród, w. płoclcie, st 2a, wś; także uz .............................. ............. . 

Zamość - Stare Miasto, nż ••••••••••• • ••..•..•••... . ••••..•.••••.••••••.••••••••••••••• 
Zamość - zamczysko, ni ••••••.•.•••••.•••.•••..•••...••••.•.••••••••••••••••••••••••••• 
Zapowiednia, Pyzdry, w. konińskie, st. 5, rz ........ ................................ .. 
Zawada, gm. Tarnów, w. tarnowskie, wś /rz, nit ....................................... . 
lduechovice, gm. laklików, w. tarnobrzeskie, st. 1, wś ........ ...................... . 
Zbrojewsko, qm. Lipie, w. częstochowskie, st. 3, b ....... .. .......................... . 
Zwoleń, w. radomskie, st. •strzelnica•, pi.Jn ......................................... .. 

2ary, w. zielonogórskie, pś /wś, nż/ ................................................ .. 
2diar6w, CJIII• Sochaczew, w. skierniewickie, st. I, rz /n, 1, wś/ ••• •••••• •••••••••••••• 
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